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सांपादकीय 
 
महाराष्ट्र 

 
भारतीय संघ राज्यामध्ये महाराष्ट्राला महववािे स्थान आहे. महाराष्ट्राला प्रािीन इहतहास आहे. 

त्यािी सासं्कृहतक परंपरा थोर आहे. आजिा महाराष्ट्र हा प्रािीन काळापासून अत्स्तववात असलेल्या 
महाराष्ट्रािा वारसा घेऊन वाटिाल करीत आहे. आजच्या महाराष्ट्रािे भौगोहलक विवन करावयािे 
झाल्यास त्यािे के्षत्रफळ ३,०७,७१३ िौ.हक.मी. असून लोकसंख्या ९,६९,००० कोटी आहे. त्यापैकी ४२% 
लोकसंख्या नागरी भागात आहे. तर ५८% लोकसंख्या रामीि महाराष्ट्रामध्ये आहे. आजच्या 
महाराष्ट्रामध्ये एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ४० शहरे असून २००१ सालच्या 
आकडेवारीन सार ४३,७११ खेडी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ३५ महस ली हजल्हे असून ३५३ तहसील आहेत. 
भारताच्या ९·३७% के्षत्रफळ महाराष्ट्राने व्यापले आहे. महाराष्ट्राच्या पहिमेला अरबी सम द्र, वायव्येला 
ग जरात राज्य आहि िािरा नगरहवेली हे कें द्रशाहसत प्रिेश, उत्तरेला मध्यप्रिेश, पूवेला छहत्तसगढ, 
आग्नेयेस आंध्रप्रिेश, िहक्षिेस कनाटक व गोवा ही राज्ये आहेत. महाराष्ट्राच्या पहिमेकडील अरबी 
सम द्रािी लाबंी ७२० हक.मी. िी आहे. 

 
‘महाराष्ट्र’ या शब्िाच्या व्य त्पत्तीबद्दल एकमत आढळत नाही. प्रािीन, भारतीय वाङ्मयामध्ये 

िहक्षिापथ या संजे्ञिा वापर जास्त आढळतो. त्यामध्ये नमविेिा िहक्षि तीर ते कन्याक मारी एवढ्या हवस्तृत 
भागािा िहक्षिापथ असा हनिेश केला जात असे. इसवी सनाच्या पािव्या, सहाव्या शतकामध्ये महाराष्ट्र या 
संजे्ञिा आढळ प्रथमि येतो. ‘महाराठी’ या शब्िािा वापर सातवाहनाचं्या लेखातूंन त्यािप्रमािे त्याचं्या 
उत्तर काळातील काही नाण्यात आढळून येतो. जॉन हवल्सन यानंी मोल्सवथवच्या कोशात महाराष्ट्र म्हिजे 
महार+राष्ट्र=महारािें राष्ट्र अशी एक लोकवािक व्य त्पत्ती स िहवली आहे. कि. हव. वैद्य याचं्या मते इ. स. 
पूवव ६०० च्या स मारास आयव लोक िहक्षिेत आले आहि गोपराष्ट्र, मल्लराष्ट्र, पाडं राष्ट्र इत्यािी वसाहती 
करून स्थाहयक झाले. सातवाहन याचं्या साम्राज्यात ते एका सते्तखाली येऊन त्यािें मोठे राष्ट्र हनमाि 
झाले. या मोठ्या राष्ट्राला महाराष्ट्र असे नाव पडले. राजारामशास्त्री भागवत याचं्या मते संस्कृत 
नाटकामंध्ये येिारा ‘मरहठ्ठ’ हा जनवािक शब्ि ‘मऱ्हाठा’ शब्िािी प्रकृती हिसतो. त्याचं्या मते मऱ्हाठ्यािंा 
वीरश्री संिभव घेतला तर ही व्य त्पत्ती खरी वाटते. हव. का. राजवाडे हे आपल्या ‘महाराष्ट्रािा वसाहतकाल’ 
या प्रबधंात महाराष्ट्र या शब्िािी व्य त्पत्ती रट्ट या शब्िावरून झाल्यािे स िहवतात. रट्ट या शब्िािे 
संस्कृतरूप रात्ष्ट्रक. रात्ष्ट्रक म्हिजे राष्ट्रात अहधकारािे काम करिारा मन ष्ट्य. हजार बाराश े वर्षांपूवी 
रात्ष्ट्रकाहून उच्च िजाच्या अहधकाऱ्यानंा महारात्ष्ट्रक ककवा महारट्ट म्हित. मोठा ककवा महत्तर राष्ट्र (मोठे 
राष्ट्र) म्हिजे महाराष्ट्र. ज्ञानकोशकार केतकर महाराष्ट्र या शब्िािी व्य त्पत्ती सागंताना महार आहि रट्ट 
याचं्या एकीकरिािी कल्पना माडंतात. म. म. पा.ं वा. कािे याचं्या मते ‘महान राष्ट्र’ यावरून महाराष्ट्र या 
शब्िािी व्य त्पत्ती झाली आहे. याप्रमािे हवहवध व्य त्पत्तींिा आहि अथांिा हवद्वानानंी केलेला हविार पहाता 
महाराष्ट्र या शब्िाला अनेक अथव व अन्वय आहेत. या साऱ्यातून आजिे मराठी भार्षा बोलिाऱ्या महाराष्ट्रािे 
स्वतंत्र महाराष्ट्र या नावाने राज्य अत्स्तववात आलेले आहे. 
 
‘महाराष्ट्री असावे-’ 
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“िेश म्हिजे खंडमंडळ : जैसे फलटिापासौहन िहक्षिेसी मऱ्हाटी भार्षा जैत ला ठाई वते तें एक 
मंडळ । तयासी उत्तरे बालेघाटािा सेवट असे । ऐसे एक खंडमंडळ । मग उभय गंगातीर तेहह एक खंडमंडळ 
। आन तयापसौहन मेघकर घाट ते एक मंडळ । तयापासौहन अवघे वऱ्हाड तेहह एक मंडळ । पर आवघािी 
हमळौहन महाराष्ट्राहि बोहलजे । ककहित ककहित भारे्षिा पालट असे म्हिौहन खंडमंडळें  म्हिावी । मग ऐसे 
मंडळीिा पैला मंडळाहस जाए : आन पैले मंडळीिा एलाहस ए । तया प रुर्षािे तेहि सेवट जािाव े । एके 
िेसींिी भहूम राजसा सात्त्वका पर मन ष्ट्ये राजसे नव्हेहत । ऐसे हवहित्र प्रिेशािे महद्भतूासंहहत पालट असत 
। पिाथांिे पालट असत । वार : झड : उष्ट्ि : उिके : पार्षाि : वृक्ष : धान्ये : अन्न : और्षधे इत्याहिकािें िेश 
परत्वे प्रकार असत । 
 

महाराष्ट्र म्हहितलेया तयािे हकती भेि । एक महाराष्ट्र जड । ि सरे िेतन : । इत केयाहंस अभय वते 
जयािेहन ते महाराष्ट्र । ऐसे जड िेतन भेि हमळौहन महाराष्ट्र म्हिजे महंत राष्ट्र । म्हिौहन महाराष्ट्र । महंत 
म्हिजे थोर । तर तेहि थोरी कविे अथे असे पा । ना । सात्त्वक हा एक : ि सरा स खरुप : हतसरा इष्टकारक 
: िौशा हनिोर्षः पािंवा सग ि । जेत का अथी आपली थोरी असे तेत लाहह अथी आहिकासी थोरी करी । 
थोरापासौहन महाथोर तयाते महाराष्ट्र म्हहिजे । तर राष्ट्रशब्िे आहिक िेश बोहलले असत की, ना, ते भमूीने 
थोर होहत पर ग िब द्धीने नव्हेहत । आन राजस तामस उिासहह असत । म्हिौन ते महाराष्ट्र नव्हेहत । एव ं
जडिेतनमध्ये माहगला यािंा ग िािें अन वतवन जेत ला ठाई असेल तेत ला तेत ले ते महाराष्ट्रािी जािाव े । 
जेथे महाराष्ट्र भार्षा वतवते ते महाराष्ट्र । ित थांश महाराष्ट्र भार्षा वतवते तोहह महाराष्ट्र । महाराष्ट्री असाव.े” 
 

महान भाव पथंाच्या ‘श्रृतीपाठ (सूत्रपाठ?) या रंथातील स मारे सातश े वर्षांपूवी हलहहलेला 
महाराष्ट्राबद्दलिा वरील पद्यमय भाग महाराष्ट्रािा इहतहास, त्याच्या ित ःसीमा, त्यािी भार्षा, त्यािे सौंियव, 
त्यािी महत्ता विवन करिारा आहे. श्रृतीपाठकत्याने म्हटले आहे की, “जेथे महाराष्ट्र भार्षा वतवते ते 
महाराष्ट्र । ित थांश भार्षा वतवते तोही महाराष्ट्र । महाराष्ट्री असावे.” वरील पद्यपंक्तींिा बारकाईने हविार 
केल्यास व त्यािे पहरशीलन केल्यास महाराष्ट्रािी थोरवी जशी ध्यानात येते, तसेि महाराष्ट्र िेशी का 
असावे त्यािाही उलगडा होतो. म्हिून आज महाराष्ट्र िेशामध्ये रहािारे आपि सववजि भाग्यवान आहोत. 
 

महान भावानंी वतवहवलेल्या या थोर महाराष्ट्रािे आपि रहहवासी आहोत. महाराष्ट्रािा इहतहास, 
परंपरा, संस्कृती यािंा उजवस्वल वारसा आपल्याला हमळालेला आहे. सातश ेवर्षांपूवी महान भावापं्रमािेि 
श्री ज्ञानेश्वरानंी ‘भावाथव िीहपका’ महाराष्ट्राच्या हाती हिली व हतच्या प्रकाशामध्ये महाराष्ट्राने सात्त्वक 
आहि राजस मागाने आजवर वाटिाल केली. ह्या प्रिीघव वाटिालीमध्ये महाराष्ट्राने जसा उत्त ंग वैभवािा 
काळ पाहहला. तसाि हीन िीन पारतंत्र्यािा, मानखंडनेिा कालखंडही पाहहला. पातशाह्या पाहहल्या आहि 
त्यािें लय पाहहले. य द्धातील हवजय पाहहले, पराजय पाहहले. राज्याहभरे्षक पाहहले आहि राज्यािंा अस्तही 
पाहहला. समृद्धी पाहहली तशीि अवकळाही पाहहली. महाराष्ट्राला सह्याद्रीिा बलिंड किा लाभलेला आहे 
आहि तापी, नमविा, गोिावरी, कृष्ट्िा यासारख्या जीवनिायी लोकमाता लाभल्या आहेत. हा संतािंा प्रिेश 
आहे तसाि राज्यकत्यांिा आहि राजधमव पाळिाऱ्या छत्रपती हशवाजी महाराजासंारख्या जाित्या राजािा 
प्रिेश आहे. इथे महाराष्ट्रधमव सागंिारे आहि महाराष्ट्राला ‘आनंिवनभ वन’ म्हििारे संत रामिास होऊन 
गेले आहि ‘आम्हा ं घरी शब्िािीि रत्ने’ म्हित साहहत्यसृष्टीला रत्नािे वैभव प्राप्त करून िेिारे संत 
त काराम महाराजही होऊन गेले. या महाराष्ट्राच्या संत मंडळीमधे सवव जातीविािे संत अध्यात्म सागंून 
गेले. त्यानंी सामाहजक हवर्षमतेहवरुद्ध बडं प कारले. समतेच्या श द्ध आिरिातून समाजप रुर्ष एकात्म 
रहावा, श्रीमंतानंी उतू नये मातू नये, गोरगरीबानंी स खात रहावे असे सागंिारे थोर प रुर्ष महाराष्ट्रामध्ये 
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जन्माला आले. या खडकाळ, किखर, राकट िेशाने वीरवृत्ती आहि स्वधमव यािें जसे प्रािपिाने पालन 
केले, तसेि त्यानंी जाई ज ईच्या आहि प्राजक्ताच्या फ लावंरही पे्रम करून आपल्या रहसकतेिी जोपासना 
केली. इथे अभगं गाईले गेले. लाविी गाईली गेली आहि वीररसािे पोवाडेही गाईले गेले. हा महाराष्ट्र िेश 
म्हिजे हत्रखंडातल्या ग िवते्तिे भाडंार आहे. इथे अजंठा, वरेूळिी असाधारि हशल्पकला जन्माला आही. 
सह्याद्रीवरील ि गवम हकल्ले आहि सागरावरील जंहजरे स्थापन झाले. नद्याचं्या काठी तीथवके्षते्र उभी राहहली. 
इथे सवव लहलतकला हवकहसत झाल्या. शौयव, धैयव, सात्त्वकता, राजसपिा, वत्सलता, करुिा, समता ह्या 
ग िानंी मंहडत झालेला हा महाराष्ट्र त मच्या आमच्या हनरंतर अहभमानािा हवर्षय झालेला आहे. म्हिूनि 
महान भावानंी हलहून ठेवले की ‘महाराष्ट्री असावे’. 
 

अशा या आपल्या हप्रय महाराष्ट्रािे व मराठी भार्षकािें स्वतंत्र राज्य पन्नास वर्षांपूवी स्थापन झाले 
त्याला लोकाचं्या तीव्र इच्छेिी पाश्ववभमूी होती. लोकशाहीमधे लोकेच्छा ही प्रमाि मानली जाते. 
महाराष्ट्रािी मराठी भार्षा बोलिाऱ्यािें एक स्वतंत्र राज्य असावे अशी कधीपासूनिी इच्छा होती. आध हनक 
महाराष्ट्राने त्यासाठी संघर्षवही केला. हिटीशाचं्या परकीय सते्तमध्ये लोकेच्छेला मान नव्हता. परंत  स्वतंत्र 
भारताच्या नवय गामधे लोकशाही प्रस्थाहपत झाली आहि लोकेच्छेन सार राज्यकारभार िालू लागला. 
त्यातूनि १९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यािी हनर्ममती झाली. आज त्याला पन्नास वर्षे पूिव होत आहेत. 
 

स्वातंत्र्यानंतरच्या िहा-पधंरा वर्षांच्या काळाति आपले महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आहि आपि 
वर उल्लेहखलेला थोर वारसा घेऊन स्वतःिे राज्य करू लागलो. लोकशाहीच्या संकेतान सार हनवडि का 
होत गेल्या. त्यान सार लोकानंी हनवडलेले, लोकासंाठी असलेले, लोकािें राज्य अमलात आले. गेल्या 
पन्नास वर्षांच्या या प्रहियेमधे आध हनक महाराष्ट्रािा सवव तऱ्हेने हवकास झाल्यािे हिसते. अनेक नैसर्मगक 
आहि मानवहनर्ममत अडििी, हवघ्ने, समस्या यािंा म काबला करत महाराष्ट्राने स्वतःच्या यशस्वी 
कारकीिीिी पन्नास वर्षे पूिव केली आहेत. 
 

सासं्कृहतकदृष्ट्ट्या महाराष्ट्रािा संपन्न वारसा आपि महान भावाचं्या काळापासून अधोरेहखत 
केलेला पाहहला. हाि वारसा गेल्या पन्नास वर्षांमधे नव्या महाराष्ट्राने अहधक प्रभावशाली पद्धतीने प ढे 
नेलेला आहे. कोित्याही प्रिेशािी परंपरा ही तेथील सासं्कृहतकतेवर अवलंबनू असते. महाराष्ट्रािी 
संस्कृती बह आयामी आहे. ती मानवी समूहानंा उन्नत करिारी आहे. महाराष्ट्र व मराठी मािूस या 
संस्कृतीिे कटाक्षाने पालन करीत असल्याम ळे भारतामध्ये त्यािा अरेसरत्वाने उल्लेख होतो. महाराष्ट्रीय 
समाज हा प रोगामी हविारािंा, हवज्ञानहनष्ठ, शानहपपासू लहलत कलािंा भोक्ता सद्हविारी, सात्त्वक व 
क लशीलािा आिारधमव पाळिारा आहे. संस्कृतीिी ही आंतहरक व आध्यात्त्मक अंगे असली तरी भौहतक 
हवकासाम ळेि त्यानंा महवव प्राप्त होते. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतरच्या पन्नास वर्षांच्या काळामध्ये 
या राज्यािी जी भौहतक प्रगती झाली हतिे प्रहतकबब प्रगट करिारा एक बृहद्ग्रंथ महाराष्ट्र राज्याच्या 
स विवमहोत्सवी वर्षाच्या हनहमत्ताने हसद्ध करावा असे महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ या 
शासनप्रिीत संस्थेने ठरहवले. 
 

‘महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ’ ही महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या काळात स रू झालेली 
या िेशातील पहहली साहहत्य संस्कृतीहवर्षयक शासकीय संस्था. ती स्थापन करण्यािे महत्कायव स्व. 
यशवतंराव िव्हाि, जे नव्या महाराष्ट्रािे पहहले म ख्यमंत्री होते, त्यानंी केले आहि आज या मंडळालाही 
पन्नास वर्षे पूिव होत आहेत. ज्या उहद्दष्टासंाठी महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळािी स्थापना 
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करण्यात आली त्या उहद्दष्टापंैकी हकती उहद्दष्टे साध्य झाली व हकती कामे अद्याहप करावयािी आहेत, त्यािे 
हवहंगावलोकन करताना आपल्याला हविार करावा लागतो. गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळामध्ये या मंडळाने 
महाराष्ट्रािी साहहत्य संस्कृती वर्मधष्ट्िू रहावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. संस्कृतीिी नेमकी व्याख्या 
करता येत नाही. परंत  मानवाच्या अंगी असलेली प्रहतभा आहि प्रज्ञा तसेि त्यािे कतृवत्व यातून हवकहसत 
झालेल्या हवहवध ग िानंी ती हनमाि होते. महाराष्ट्राच्या गेल्या पन्नास वर्षांच्या इहतहासामधे या बह आयामी 
संस्कृतीने आपला हवहवध आहवष्ट्कार प्रगट केला. त्यािे िशवन या स विव महोत्सवी वर्षामध्ये एका बृहत्
रंथामध्ये घडवनू आिाव ेअशा हेतूने प्रस्त त रंथािी हनर्ममती करण्यात आली आहे. या रंथामध्ये आध हनक 
महाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक संहितािे िशवन वािकानंा घडून येईल. यासाठी ज्या लेखकािें साहहत्य आम्ही 
हनमंहत्रत केले ते सवव लेखक आपापल्या के्षत्रातील तज्ज्ञ म्हिता येतील अशा उच्च श्रेिीिे आहेत. त्यानंी 
आध हनक महाराष्ट्रािा सासं्कृहतक धाडंोळा साके्षपाने घेतल्यािे या रंथात वािकानंा आढळून येईल. हे 
करताना या सवव लेखकावंर कोितेही हनबधं या मंडळाने घातलेले नव्हते. त्यािंा आहवष्ट्कार हा संपूिवपिे 
त्यािंा, म्हिूनि स्वतंत्र स्वरुपािा आहे. शासकीय प्रकाशनामध्ये केवळ शासनािी प्रशसंा असावी असे 
वाटत नाही. त्याम ळे या सवव ज्येष्ठ आहि श्रेष्ठ लोकानंा त्याचं्या स्वतंत्र मतानं सार आपले लेखन करण्यािी 
पूिव म भा िेण्यात आलेली होती व त्यान सार या बृहत्रंथातील लेखन झाल्यािे वािकानंा आढळून येईल. 
 

महाराष्ट्राच्या व महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाच्या स विवमहोत्सवी वर्षामध्ये 
वरीलप्रमािे रंथ हसद्ध करावयािा हविार करण्यासाठी सववश्री गो. प . िेशपाडें, गो. मा. पवार, ि. ता. 
भोसले, राजन खान आहि श्रीमती अरुिा ढेरे या मंडळाच्या मान्यवर सिस्यािंी सहमती स्थापन करण्यात 
आली व हतने या रंथािे स्वरूप हनहित केले. संपािक म्हिून मला या सिस्यािें वळेोवळेी जे अमूल्य 
मागविशवन लाभले त्याबद्दल त्यािें आभार मानिे माझे कतवव्य आहे. त्यािप्रमािे मंडळािे सहिव श्रीमती गौरी 
िेशम ख व श्री. स रेश वाहंिले व अन्य कमविारी श्रीमती मध रा राऊत, श्रीमती शीला पवार, श्रीमती वैशाली 
गराटे यानंी या रंथासाठी खूप मेहनत घेतली. त्याचं्या कामािा उल्लेख करिे मला महववािे वाटते. या 
रंथािे म हद्रतशोधन श्रीमती अन पमा उजगरे व उमा नाबर यानंी काळजीपूववक पार पाडले. शासकीय 
रंथालयािे संिालक श्री. प. ज. गोसावी व त्यािें सवव सहकारी यानंी या रंथाच्या म द्रिासाठी हवशरे्ष 
पहरश्रम घेतले. आंतरराष्ट्रीय कीर्मतिे स लेखनकार व हित्रकार श्री. अच्य त पालव यानंी या रंथाच्या 
िेखण्या सजावटीिी जबाबिारी आत्मीयतेने पार पाडली. या सवांिे ऋि शब्िापलीकडील आहे. 
 

गेल्या पन्नास वर्षांतील आध हनक महाराष्ट्राच्या संस्कृतीिा िस्ताऐवज या हनहमत्ताने मला हसद्ध 
करता आला याबद्दल धन्यता वाटते. या रंथासाठी ज्या ज्या मान्यवर लेखकानंी लेखन केले त्यािंाही 
ऋिहनिेश केला पाहहजे. प ढील काळासाठी महाराष्ट्रािा सासं्कृहतक अभ्यास करिाऱ्या हजज्ञासंूना हा रंथ 
संिभासाठी उपय क्त ठरेल अशी मला आशा आहे. महाराष्ट्र या बृहत्रंथािे हार्मिक स्वागत करेल अशी 
मला उमेि आहे. 
 
 मधु मांगेश कर्णिक 

 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ. 
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भाग २ यामध्ये ‘नाटक’ या हवर्षयावर त्यानंी केलेले प्रिीघव लेखंन उल्लेखनीय आहे. मराठी साहहत्य 
पहरर्षिेिे कायाध्यक्ष म्हिून त्यानंी केलेले संस्थात्मक कायवही महववपूिव मानले जाते. 
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राष्ट्रीय स्तरावर स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतर तेरा वर्षांनी भार्षावार प्रातंरिना ही संकल्पना प्रत्यक्षात 

उतरली. त्यासाठी रस्त्यावर येऊन लढे द्याव ेलागले. काहींना आपल्या प्रािािंी ककमत मोजावी लागली. 
तो सवव इहतहास डोळ्यासमोर येत राहतोि. त्यािवळेी ज्या मूळ तववासाठी आपि लढा हिला, काही गोष्टी 
पिरात पाडून घेतल्या, त्यावळेी कोिती स्वप्ने पाहहली, हाही हविार मनात येतोि. हवशरे्षतः भार्षा आहि 
संस्कृती याचं्या संिभात या िोहोंिे घट्ट नाते असते. या संस्कृती प्रभागामध्येि नाटक-रंगभमूी ही कला 
समाहवष्ट होते. ज्यावळेी आपि एखाद्या संकल्पनेच्या मूतव रूपािा वधे घेतो. तेव्हा या अधवशतकाच्या 
कालखंडात काय कमावले आहि काय गमावले यािा धाडंोळा घेिे अगत्यािे ठरते. त्याच्या हनरीक्षिातून 
आलेले हनष्ट्कर्षव हे आपल्या सासं्कृहतक जीवनािा स्तर हनहित करीत असतात. ते एक प्रकारिे 
आत्मसंशोधन असते. त्या यशापयशाच्या ताळेबिंातून प ढच्या काळािी आखिी करता येते. 
 

मराठी नाटक - मराठी नाटक, रंगभमूी याचं्या पाि िशकािंा आलेख आपल्यासमोर आिताना 
परंपरा आहि नवता यािंा हविार अपहरहायव ठरतो. मराठी नाटक कलेिी परंपरा आजहमतीला एकशसेाठ 
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वर्षांिी आहे. आपि १८४३ हे मराठीनाटक-रंगभमूीिे आरंभवर्षव मानतो. पि त्याही आधीिी तंजावरी 
नाटकािंी परंपरा आपि गृहीत धरावयास हवी. त्या हहशोबात आिखी काही शतके मागे जाव ेलागते. हे 
परंपरेिे सूत्र ध्यानी घेताना मराठी नाटकािी हनर्ममती, हवस्तार आहि हवकास होण्यास कोित्या अन्य भार्षा 
कारिीभतू ठरल्या, त्यािाही शोध महववािा ठरतो, संस्कृहत, इंरजी, उिूव कन्नड, हहन्िी आहि अन्य काही 
भार्षा-संस्कृतींिा पहरिाम मराठी नाटकावंर होत गेला. मराठी नाटकाला आपले ‘मऱ्हाठीपि’ सापडायला 
काही िशकािंा काळ जावा लागला. आपल्या िेशावर हनरहनराळ्या काळात झालेली राजकीय आिमिे 
सववपहरहित आहेत. कोितेही आिमि हे केवळ राजकीय सत्तासंपािनाप रते मयाहित नसते. ते सत्ताधारी, 
सत्ताहपपासू लोक येताना आपले संस्कृतीहवशरे्ष स्वाभाहवकपिाने बरोबर घेऊन येत असतात. त्या हमश्रिाने 
मूळिे आपले कलारंग त्यात हमसळल्याने नवकला परंपरा हनमाि होत राहते. कालातंराने तो सवयीिी 
होते. आपलीि आहे असे वाटायला लागते. परंपरेिा अहभमान बाळगताना ककवा हतिे स्वरूप न्याहळत 
असताना ह्या संस्कृहतहमहश्रत रसायनािे .भान राखिे गरजेिे असते. कन्नड ‘यक्षगान’ लोकनाट्य 
प्रकारातून आपल्याला रंगभमूी कलामाध्यमािी पे्ररिा हमळाली. त्याआधी संस्कृत भारे्षतील सघन-सशक्त 
नाट्यािी परंपरा होती ती खंहडत झाली. हिहटशािें आिमि झाले आहि हवहवध वाङ्मय प्रकाराबंरोबर 
नाटक प्रकारािा पहरिय झाला. आकृहतबंधासह त्यािे अंतरंग आपि स्वीकारले. उिूव, फारशी 
रंगभमूीिाही आपल्यावर संस्कार झाला. अशा वगेवगेळ्या भाहर्षकस्त्रोतातून मराठी नाटक उियाला आले ते 
आजतागायत अव्याहतपिे िालू आहे. १९८० ते १९२० ही िार िशके आपि गद्य आहि संगीत नाटकािंा 
भरजरी काळ अन भवला. प ढिी तीन िशके १९२० ते ५० या साऱ्या स विवय गाला उतार लागला. 
हनरहनराळ्या कारिानंी झाकोळल्यागत झाले. तरीही त्यात िैतन्य हनमाि करण्यािे प्रयत्न झाले. या 
साऱ्या गोष्टींच्या पाश्ववभमूीवर भारतीय स्वातंत्र्य आले. नंतरच्या काळात भाहर्षक-प्रािेहशक 
आत्मस्वातंत्र्याच्या कालखंडाला आरंभ झाला. याि काळात मराठीत नवनाटकािी, प्रयोगशीलतेिी नवी 
पहाट हनमाि झाली. हव. वा. हशरवाडकर, प . ल. िेशपाडें, हवजय तेंड लकर, वसंत कानेटकर, रत्नाकर 
मतकरी, जयवतं िळवी, बाळ कोल्हटकर, हवद्याधर गोखले, प रुर्षोत्तम िारव्हेकर अशी माहंियाळी तयार 
झाली. या माहंियाळीत समातंर रंगभमूीवर तेंड लकरानंंतरच्या हपढीत सतीश आळेकर, महेश एलक ं िवार, 
गो. प . िेशपाडें यािें लेखन वगेवगेळ्या वाटेने गेल्याने लक्षवेधी ठरत आहे. यात आिखी अनेक नावािंी भर 
पडत गेली. एका बाजूने व्यावसाहयक आहि प्रायोहगक-समातंर रंगभमूी हवकहसत होत होती. ि सऱ्या बाजूने 
अनेक लहान मोठे नाट्यप्रवाह या कालखंडात हनमाि झाले. उिाहरिाथव बाल रंगभमूी, िहलत रंगभमूी, 
कामगार रंगभमूी, एकपात्र रंगभमूी, पथनाट्यािी रंगभमूी, झाडीपट्टी रंगभमूी, एकाहंकका लेखन-प्रयोगािी 
रंगभमूी इत्यािी. हौशी, प्रायोहगक आहि व्यावसाहयक, धंिेवाईक असे एकूि रंगभमूीिे स्वरूप तयार झाले. 
त्यामध्ये अनेक िढउतार आहेत. आरंभक्षिाच्या आहि अस्तलय पावल्याच्या ख िा आहेत. हनरहनराळ्या 
स्तरावंर रंगभमूीला आकार िेिारे, हवस्ताहरत, हवकहसत करिारे कलाकार, तंत्रज्ञ, हिग्िशवक, समीक्षक 
हनमाि व्हाव े लागतात. तीही माहंियाळी हततकीि महववािी असते. कारि नाटक (रंगभमूी) ही 
प्रयोगजीवी कला आहे. परावलंबी-पराश्रयी कला आहे. रंगभमूी अत्स्तत्वात येण्यासाठी उत्तम िजािे 
नाट्यलेखक हनमाि व्हाव ेलागतात. तसेि ती नाटके प्रयोगरुपाने पेश करिारे रंगकमीही तयार व्हावे 
लागतात. हतसरा घटक असतो तो पे्रक्षकािंा. यािे महवव अनन्यसाधारि असते. या तीन घटक कबिूवर 
रंगभमूीिी इमारत उभी असते. कारि कोित्याही नाटकाच्या लेखनािी पहरिती प्रयोगरूपात होऊन 
पे्रक्षकाच्या मनात त्स्थराविे अगत्यािे असते. हतथेि त्यािी फलश्र ती हनहित होते. जेव्हा या समरतेिा 
हविार होता तेव्हाि या कालखंडाच्या यशापयशािा हनष्ट्कर्षव काढता येतो. 
 

१९६० पासूनिी पाि िशके नाटक-रंगभमूीच्या संिभात डोळ्यासमोर आिली, तर ‘मराठी 
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रंगभमूीिे ि सरे स विवय ग’ असे नामाहभधान द्याव ेअशा ग िवते्तिा काळ आहे. हवशरे्षतः पहहली तीसपस्तीस 
वर्ष.े (म्हिजे १९६० ते ९५ िा काळ) पूवी १८८० ते १९२० ही िाळीस वर्ष ेजशी स विांहकत होती, तीि 
पहरत्स्थती १९६० नंतरिी आहे. ककबह ना सघन सकस आहे. कारि या कालखंडाला प्रयोगशीलतेिे 
वरिान लाभले. नव्या काळािी आव्हाने पेलण्यािी क्षमता असिारे नाटककार आहि रंगकमी लाभत गेले. 
त्याम ळे रंगभमूीला बह हवधता. बह श्र तता आली. एक नवा आयाम हमळत गेला. हे माध्यम अनेक प्रकारानंी 
वापरता येऊ शकते यािे भान नव्याने येत गेले. जसे ज न्या काळातले लोक सागंतात, की ‘संगीत 
रंगभमूीिा स विवकाळ हा विवन करण्यापेक्षा अन भवण्यातलाि होता, त्याि पद्धतीने या ि सऱ्या स वर्ि’ 
काळाबद्दल सागंता येईल. या काळातल्या नाटककाराचं्या कतृवत्वािा आलेख समोर ठेवला तर यािी 
प्रहिती येईल. हव. वा. हशरवाडकर (१९१२-१९९९) हे जसे नाटककार म्हिून ख्यातकीतव होते. हततकेि 
कवी क स मारज नावाने सववपहरहित होते. ही िोन हबरुिे त्याचं्या लेखनात कधी एकहत्रत नािंत असत, तर 
कधी अहलप्तपिाने राहत असत. त्यानंी अठरा नाटके आहि काही एकाहंकका हलहहल्या. या अठरा 
नाटकामंध्ये पौराहिक ऐहतहाहसक, सामाहजक अशीही हवभागिी होऊ शकते. अथवा गद्य आहि संगीत या 
अंगानंी पाहता येते. त्याचं्या ज्या नाट्यलेखनाने मराठी रंगभमूी समृद्ध झाली. त्यात ‘िूरिे हिवे’, ‘ि सरा 
पेशवा’ ‘कौंतेय, ‘राजम क ट’ ‘ययाती आहि िेवयानी’ आहि ‘वीज म्हिाली धरतीला’, ‘नटसम्राट’ 
इत्यािींिा समावशे करता येईल. अन्य नाटके नंतरच्या स्तरावरिी आहेत. कवी आहि नाटककार अशी 
िोन्ही हबरुिे हिमाखाने हमरवावीत, ती मान्य व्हावीत, हे राम गिेश गडकरी (गोकविारज) याचं्यानंतर 
मराठी नाट्यके्षत्रात घडले त्यातही के्षत्रात ‘एकि प्याला’ नंतर मराठीत िज्यािी शोकात्त्मका ‘नटसम्राट’ 
च्या हनहमत्ताने आली. मराठी नाट्यकृतीिे प्रिडं प्रमािात स्वागत केले. अथात हे नाटक वृद्ध िापंत्यािे 
आहे, की वृद्ध कलाकाराच्या जीवनािे यावर भरपूर हलहहले आहे, बोलले गेले. तरीही ते मोठ्या प्रमािात 
पाहहले गेले. १९७० साली नटसम्राट रंगमंिावर आले. डॉ. श्रीराम लागू यानंी आपल्या िमिार 
अहभनयशलैीत पैश केले नंतर ित्ता भट, सतीश ि भार्षी, यशवतं ित्त, प्रभाकर पिशीकर, राजा गोसावी 
मध सूिन कोल्हटकर, उपेन्द्र िाते, िदं्रकातं गोखले, भयै्या उपासनी अशा हनरहनराळ्या स्तरावरच्या 
अहभनेत्यानंी ‘नटसम्राट’ मधला गिपतराव करून पाहावा असे आव्हान आहि आवाहन हशरवाडकरानंी 
आपल्या लेखिीने हनमाि केले. जसे ‘एकि प्याला’ तल्या स धाकराच्या भहूमकेच्या वळेी घडले होते. 
 

१९६०-७० हे िशक अशा आव्हानात्मक नाटकािें होते असेि म्हिाव ेलागेल. कारि तोपयंत प . 
ल. िेशपाडें यािंी िोन महववािी नाटके रंगमंिावर येऊन त्स्थरावली होती. ‘त झे आहे त झपाशी’ आहि 
‘स ंिर मी होिार’ या िोन्ही नाट्यकृतींिे लेखन-प्रयोग पे्रक्षकानंा भावलेले होते. लोकहप्रयता आहि ग िवत्ता 
यािंा स मेळ प . ल. िेशपाडें याचं्या लेखनात होता. ‘त झे आहे त झपाशी’ मधला काकाजी लोकहप्रय झाला. 
अनेक कलाकारानंी तो करून पाहहला. पि िाजी भाटवडेकरानंी आपल्या अहभनयाने जी नामम द्रा 
प्रस्थाहपत केली ती आजतागायत कायम आहे. या िोन नाटकाचं्या हनहमत्ताने हवजया मेहता, आत्माराम भेंडे 
िामू कें करे असे हबनीिे कलाकार पे्रक्षकहप्रय होत गेले. स्वतः प . ल. आहि त्याचं्या पत्नी स नीताबाई या 
नाटकातून भहूमका करत असत. या िोन नाटकाचं्या बरोबरीने प . ल. िेशपाडें यानंी रंगमंिीय भरीव 
कामहगरी केली ती ‘बटाट्यािी िाळ’ आहि ‘वाऱ्यावरिी वरात’ या िोन प्रयोगाचं्या हनहमत्ताने. त्यातही 
‘िाळ’ रंगमंिावर आिून एक नवा इहतहास एकपात्री नाट्यप्रकारात घडवण्यािे फार मोठे श्रेय त्यानंा 
जाते. त्याआधी स हाहसनी म ळगावकरानंी काही संगीत नाटके एकपात्री पद्धतीने रंगमंिावर आिलेली 
होती. परंत  नवा हवर्षय घेऊन त्यािे लेखन, हिग्िशवन, हनर्ममती या हतन्ही स्तरावंर इतकी अवघड, 
आव्हानात्मक कामहगरी मराठीत झालेली नव्हती. यािे म ख्य कारि प . ल. िेशपाडें हे ‘खेळीया’ होते. 
रंगमंिावरून ककवा या माध्यमातून लोकाचं्यापयंत आपि काय आहि हकती गोष्टी एकट्याच्या बळावर 
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पोिव ूशकतो यािा त्यानंा प रेसा अंिाज होता. तशी कलात्मक प्रहतभा लेखनाच्या आहि सािरीकरिाच्या 
स्तरावर उपजत होती. त्याचं्या या प्रहतभा आहवष्ट्काराने मराठी मािूस स खावत गेला. एकूिि त्याचं्या 
वािी-लेखिीने मराठी मनावर गारूड हनमाि केले. तशीि कामहगरी नंतरच्या काळात ‘तीन पैशािा 
तमाशा’. आहि ‘ती फ लरािी’ या नाटकानंी केली, ही िोन्ही नाटके स्वतंत्र हनर्ममती नसून परभतृ होती. 
तरीही त्यातल्या ‘ती फ लरािीला’ हमळालेला प्रहतसाि उिंड होता. प . ल. िेशपाडें यािें लेखन, सतीश 
ि भार्षी आहि भक्ती बवे या िोघािंा अहभनय या अवीट रसायनाने रंगभमूीिे वातावरि भारलेले होते. 
रंगभमूीच्या के्षत्रात जसे आव्हानात्मक लेखन होिे महववािे असते तसेि ते हततक्या ग िवते्तने रंगमंिावर 
सािरही व्हाव ेलागते. हतथे पे्रक्षकाच्या अहभरुिीिे प्रश्न हनमाि होतात. पे्रक्षक कोित्या प्रकारिी नाटके 
स्वीकारतो, िाि िेतो त्यावर सािरीकरिािा िजाही ठरत जातो. तो िजा वा ग िवत्ता प . ल. िेशपाडें 
याचं्यासारख्या बह ग िी-बह रुपी कलाकाराने हसद्ध केली. तशीि कामहगरी प्रा. वसंत कानेटकरासंारख्या 
सव्यसािी नाट्यलेखकानेही केली. त्यानंी एकूि एकेिाळीस नाटके हलहहली. त्यातही हनम्म्याहून अहधक 
लोकमान्य झाली. हवर्षयािंी हवहवधता आहि माडंिीतील प्रयोगशीलता, बहंिस्तता हे कानेटकराचं्या 
नाट्यलेखिीिे हवशरे्ष होते. ि सऱ्या बाजूने उत्तम गद्य, संगीत, हवनोिपूिव असेही लेखन आहे. यािी काही 
मोजकी उिाहरिे सागंायिी तर ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ ‘इथे ओशाळला मृत्य’ू ‘वडे्यािे घर उन्हात’ 
‘मत्स्यगंधा’ ‘लेक रे उिंड झाली’, ‘पे्रमा त झा रंग कसा?’ ‘हहमालयािी सावली’, ‘अखेरिा सवाल’, 
‘अश्र ंिी झाली फ ले’ ‘तू तर िाफेकळी’ ‘हवर्षवृक्षािी छाया’ इत्यािी कानेटकराचं्या नाट्यलेखनािा आरंभ 
१९६० च्या आधी िोन-तीन वर्ष ेझाला. ‘वडे्यािे घर उन्हात’, ‘पे्रमा त झा रंग कसा?’ ‘िेवािें मनोराज्य’ 
अशा नाट्यकृती हौशी प्रायोहगक रंगभमूीसाठी हलहहल्या गेल्या. त्यातही ‘वडे्यािे घर उन्हात’ मध्ये भास 
हित्रािंा केलेला प्रयोग तेव्हा महववपूिव होता. त्याम ळे त्यातली िािािी भहूमका आव्हानािी होती. डॉ. 
लागूंनी ती समथवपिाने उभी केली. प्रा. भालबा केळकरानंी या नाटकात भहूमका आहि हिग्िशवन करून 
प्रायोहगक रंगभमूीत एक नव ेिागंले वळि हनमाि केले. प्रा. भालबानंी कानेटकराचं्या नाटकात. ‘पे्रमा त झा 
रंग कसा?’ मध्ये बल्लाळिी केलेली भहूमका अहवस्मरिीय ठरली. कानेटकरािें पहहले नाट्यलेखन 
रंगमंिावर प्रभावीपिाने व्यक्त करण्यािे श्रेय प्रा. भालबा केळकर आहि त्यािी पी. डी. ए. ही संस्था 
याचं्याकडे जाते. या िार नाटकानंंतर वसंतराव कानेटकर व्यावसाहयक रंगभमूीकडे वळले. ही रंगभमूी 
समृद्ध सघन करण्यािी महववपूिव कामहगरी कानेटकराचं्या लेखिीने केली. आध हनक मराठी व्यावसाहयक 
रंगभमूी के्षत्रात सतत मागिी असिारा आहि मान्य झालेला हा एकमेव नाटककार होता. या मागिीम ळे 
काहीवळेा त्यािें लेखन ि य्यम स्तरावरिेही झाले. ती नाटके आली आहि गेली. मात्र ‘हहमालयािी 
सावली’, सारखे अगिी वगेळ्या प्रकारिे नाटक आपि हलहाव.े हाही धाडशी प्रयोग कानेटकरानंी 
यशस्वीपिाने केला. िागंल्या आहि वाईट प्रवृत्तींिा संघर्षव हा अनेकिा या नाटकात माडंला. महर्षी 
अण्िासाहेब कवे याचं्या जीवनिहरत्रावर आधारलेले हे नाटक मराठी नाट्यलेखनातले मानिंड ठरले. 
केवळ लेखनि नाहीतर सािरीकरिातही हततकेि लक्षवधेी ठरले. डॉ. श्रीराम लागू आहि शातंाबाई जोग 
यानंी केलेला अहभनय मूळच्या लेखनािी ग िवत्ता वृकद्धगत करिारा होता. तसेि वगेळ्या हवर्षयावरिे 
लेखन ‘हवर्षवृक्षािी छाया’च्या हनहमत्ताने घडले. हित्तरंजन कोल्हटकर आहि आशा काळे यानंी केलेला या 
नाटकािा प्रयोग हततकाि लक्षिीय होता. ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ हे १९६२ साली रंगमंिावर आले. 
या नाटकाने पारंपहरक, ऐहतहाहसक नाटकाला छेि िेण्यािा प्रयत्न केला. केवळ घटना, प्रसंग आहि 
ऐहतहाहसक बाजािी पल्लेिार भार्षा यात अडकून न पडता हशवाजी राजे आहि संभाजी याचं्या अंतरंगािा वधे 
घेण्यािा प्रयत्न केला. तो आकर्षवक आहि ि सऱ्या बाजूने धक्कािायक ठरला. अशा प्रकारिे ऐहतहाहसक 
नाटक मराठीत तोवर आलेले नव्हते. मास्टर ित्ताराम हशवाजीच्या भहूमकेत होते. संभाजीच्या भहूमकेत डॉ. 
काशीनाथ घािेकर होते. कानेटकरािंी या नाटकासाठी असलेली मनोहवश्लेर्षक शलैी आहि मा. ित्ताराम, 
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डॉ. घािेकर यािंी अहभनय शलैी हभन्न स्तरीय होती. तरीही मराठी पे्रक्षकानंा हे नाटक मनःपूववक भावले. 
नाटकािे हजारो प्रयोग झाले, अद्यापही कोठे ना कोठे होताना हिसतात. त्याच्या खालोखाल ‘इथे 
ओशाळला मृत्य’ू नाटकािे स्वागत झाले. संभाजीराजाचं्या जीवनातील घटना-प्रसंगावरिे नाटक 
व्यवसायात िागंले त्स्थरावले. या नाटकात डॉ. काशीनाथ घािेकर संभाजी होते. औरंगजेबाच्या भहूमकेत 
प्रभाकर पिशीकर त्स्थरावले. त्यानंी ही भहूमका इतकी तन्मयतेने केली, की संभाजीबरोबरि 
औरंगजेबालाही पाहण्यासाठी आपि जाव ेअसे मराठी पे्रक्षकानंा वाटत राहहले. िोन कारिासंाठी हे घडले. 
एकतर प्रभाकर पिशीकरािंा िजेिार अहभनय आहि त लनेने एवढी ‘ऐहतहाहसक नाटके’ येऊनही इतक्या 
सहवस्तरपिाने औरंगजेब मराठी नाटकात ि मीळपिाने हिसला. संपूिव मराठी रंगभमूीच्या इहतहासात 
औरंगजेबािी भहूमका स्मरिीय स्तरावर साकारली ती केशवराव िाते आहि प्रभाकर पिशीकर यानंी, 
पिशीकरानंी आपल्याला मनसोक्त नाट्यानंि हिला ‘तो मी नव्हेि’ या आिायव अते्र याचं्या नाटकातील 
पाि भहूमकाचं्या िशवनाने. लखोबा लोखंडे, िाजी शास्त्री, अशोक पराजंपे हिवाकर शास्त्री, राधेश्याम 
महाराज या पाि भहूमका अशा हशताफीने, सहजतेने केल्या, की त्याम ळे रंगभमूीवर नवा इहतहास घडला. 
अद्याप तरी हे पिंरंगी भहूमकािें हशवधन ष्ट्य अन्य कोिी उिललेले नाही. आजच्या हपढीतला आश्वासक 
कलाकार हगरीश ओक यानंी हे आव्हान पेलण्यािा प्रयत्न केला आहे. ‘तो मी नव्हेि’ १९६२ साली 
रंगमंिावर आले. या नाटकाने आिखी एक वगेळा नेपथ्य प्रकार मराठी रंगमंिावर आिला. तो म्हिजे 
हफरता रंगमंि, त्याच्या आिल्याि वर्षी (१९६१) ‘माते त ला काय हवय’ या गो. के. भटकृत नाटकात प्रथम 
हफरता रंगमंि वापरला गेला होता. परंत  तो एका हवहशष्ट नाट्यगृहाति वापरता येत असे. अन्य हठकािच्या 
प्रयोगानंा तो नेता येत नसे. त्याम ळे हफरत्या रंगमंिािे श्रेय ‘तो मी नव्हेि’ या नाटकाकडे जाते. 
 

कानेटकरानंी ‘रायगड’ ‘ओशाळला मृत्य’ू नंतरही काही ऐहतहाहसक नाटके हलहहली. एकूि 
हशवशाही नाट्यरूपात माडंण्यािा त्यािंा प्रयत्न होता. परंत  लेखन आहि प्रयोग अशा िोन्ही स्तरावंर तो 
प्रयत्न अपयशी ठरला. कोित्याि अथाने त्या नाटकािंी ‘त झा तू वाढवी राजा’ ‘आकाशहमठी’ ‘गवातास 
भाले फ टतात’, ‘गरुडझेप’ फारशी िखल घेतली गेली नाही. मात्र कानेटकरानंी पौराहिक हवर्षय घेऊन 
‘मत्स्यसगंधा’ हे संगीत नाटक हलहहले. ते अनेक अथाने आनंि िेिारे ठरले. िेवव्रत (भीष्ट्म), सत्यवती 
यािंी कहािी यात आहे. मास्टर ित्ताराम आहि आशालता हे िोन ब ज गव कलाकार या प्रयोगात होते. 
हततकेि महववािे म्हिजे या नाटकाला श्रविीय संगीत हिले होते पहंडत हजतेन्द्र अहभरे्षकी यानंी. त्यािें हे 
पहहले व्यावसाहयक संगीत नाटक. १९६४ साली हे नाटक रंगमंिावर आले आहि मराठी संगीत नाटकाला 
आिखी एक पहरमाि लाभले. कहवता, भावगीतसद्दश रिना हकती तरल स्वरूपािा आनंि िेऊ शकतात 
त्यािा प्रत्यय िेिारे हे नाटक होते. आध हनक मराठी संगीत रंगभमूीिा िेहरामोहरा खऱ्या अथाने 
बिलण्यािे श्रेय प्राम ख्याने पहंडत अहभरे्षकी आहि भास्कर ििंावरकर यानंा द्यायला हव.े या िोघािें 
सागंीहतक ज्ञान, कल्पकता, प्रयोगशीलता त्स्तहमत करिारी होती. ‘मत्स्यगंधा’, ‘लेक रे उिंड जाली’, 
‘कट्यार काळजात घ सली’, ‘घाहशराम कोतवाल’, ‘तीन पैशािा तमाशा’, ‘अजब न्याय वत वळािा’, 
‘हहमिाबाईिी कोठी’, ‘ययाती आहि िेवयानी’, ‘तू तर िाफेकळी’, अशी अनेक उिाहरिे सागंता येतील. 
नाटक आहि संगीत यािंा अन बधं हकती आहि कसा असू शकतो यािा वस्त पाठि या नाट्यकृतींच्या 
संगीताने हसद्ध केला. अहभरे्षकी, ििंावरकर याचं्यानंतर अशोक पत्की, यशवतं िेव, नंिू भेंडे, प रुर्षोत्तम 
बेडे, आनंि मोडक अशा अनेकानंी आपापल्या क्षमतेन सार यात भर घातली. याि काळात पारंपहरक संगीत 
नाटक सतेज करण्यािे प्रयत्न झाले. त्यामध्ये हवद्याधर गोखले, प रुर्षोत्तम िारव्हेकर, बाळ कोल्हटकर, 
रिजीत िेसाई, योहगनी जोगळेकर यािें प्रयत्न महववािे होते. ‘स्वरसम्राज्ञी’, ‘पहंडतराव जगन्नाथ’, 
‘जयजय गौरीशकंर’, ‘मंिारमाला’, ‘स विवत ला’, ‘तानसेन’, ‘हे बंध रेशमािे’, अशी नाटके रंगमंिावर 
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आली. लेखन आहि कलाकारािें गायन याचं्या ग िवते्तन सार ती मान्य होत गेली. नंतर त्यािंा बहर 
ओसरला. तरीही १९६०-८० या िोन िशकात पारंपहरक संगीत नाटकािंा र्षौकीन श्रोता-पे्रक्षक वगव 
स खावला गेला यात शकंाि नाही. या पारंपहरक बाजाच्या ‘कट्यार काळजात घ सली’, नाटकाने संगीत 
नाट्यप्रकाराला नव ेजीविान हिले. संगीत घराण्याचं्या संघर्षावरिें हे खानिानी नाटक. वगेळा हवर्षय, 
वातावरि म्हिून पे्रक्षकानंा आवडलेि. पि त्याहीपेक्षा प.ं अहभरे्षकींिे खानिानी बाजािे संगीत आहि डॉ. 
वसंतराव िेशपाडें याचं्यासारखा खंिा खॉसाहेब एकहत्रत आल्यावर काय िमत्कार घडू शकतो ते मराठी 
नाट्य रहसकानंी अन भवले. यातले संगीत पे्रक्षकाचं्या कानामनातून त्याच्या अंतःकरिािा ठाव घेिारे आहे. 
डॉ. वसंतराव िेशपाडें याचं्या जोडीला शकंर घािेकर, भागववराम आिरेकर, प्रकाश घारेंकर, फैयाज शखे, 
बक ळ पहंडत अशी ग िी कलाकार मंडळी होती. लेखन, हिगिशवन प रुर्षोत्तम िारव्हेकरािें होते. लेखनासह 
अहभनय आहि संगीत ह्या साऱ्यािंा स मेळ साधल्यावर नाटक हकती आनंि िेते त्यािे हे उत्तम उिाहरि 
ठरले. अवीट गोडीिे हे नाटक अद्यापही िालू आहे. काही वळेेला वाटून जाते की, ‘नटसम्राट’ सारखे 
गद्यमय शोकात्म नाटक आहि ‘कट्यार काळजात घ सली’ सारखे सागंीहतक बाजािे नाटक मराठीत प न्हा 
होईला का? गेल्या िाळीस वर्षांत तरी त्यािे उत्तर नकारात्मक आहे. अथात तसे नाटक हलहहिारे लेखक 
हनमाि व्हाव े लागतात. त्यािबरोबर राम मराठे, छोटा गंधवव, वसंतराव िेशपाडें, हशलेिार क ट ंबीय, 
रामिास कामत, प्रसाि सावरकर याचं्यासारखे गायक कलाकारही समोर असायला हवते. हशलेिार 
क ट ंबीयानंी संगीत नाटक हटकवण्यासाठी केलेले प्रयत्न हवशरे्ष मोलािे आहेत. जयराम, जयमाला, कीती, 
लता ह्या िौघानंी संगीत सौभद्र, शारिा, स्वयंवर मानापमान, हवद्याहरि हे संगीत परंपरेतले शकेडो प्रयोग 
केलेि, पि ‘स्वरसम्राज्ञी’ ‘अभोगी’, ‘मंिोिरी’, ही नवी संगीत नाटकेही पेश केली. तशीि कामहगरी 
भालिंद्र पेंढारकर याचं्या लहलतकलािशव नाट्यसंस्थेने केली आहे. ही संस्था शतकोत्तर वर्षव साजरे करीत 
आहे. हवशरे्षतः ‘पहंडतराज जगन्नाथ’, ‘मंिारमाला’, ‘स विवत ला’, ‘ि हरतािें हतहमर जावा’, ‘होनाजी बाळा’ 
अशी हकत्येक संगीत नाटके पेश केली. भारतभर रेल्वनेे प्रवास करून संगीत नाटकािें प्रयोग करिारी ही 
संस्था अनेक आिशांना जन्म िेत गेली आहे. संगीत नाटकािा पे्रक्षक हटकविे आहि नव्याने घडविे या 
संिभात या कामहगरीिे श्रेय हशलेिाराचं्या मराठी रंगभमूी या संस्थेला, तसेि पेंढारकर आहि 
लहलतकलािशव संस्थेकडे प्राम ख्याने द्याव ेलागेल. प्रभाकर पिशीकरािंी ‘नाट्यसंपिा’, प ण्यािी ‘भरत 
नाट्य मंहिर’, म ंबईतली ‘हि गोवा हहन्ि  असोहसएशन’, यािेंही कायव त्यादृष्टीने महववपूिव आहे. यािंा भर 
आता ओसरत िालला आहे. नाटकात संगीतातले प्रयोगही उिावले आहेत. स विव काळातली संगीत 
रंगभमूी नेमकी कशी होती हे नवीन हपढीला कळायला मागव नाही. त्यासाठी तरी काही प्रयोग होिे अगत्यािे 
आहे. त्या संिभात महाराष्ट्र शासन प्रत्येक प्रयोगािे ज जबी अन िान (पधंरा हजार रुपये) िेते. त्याने 
काहीही घडत नाही. 
 

नाटक आहि संगीत यािंा अन बंध कसा असू शकतो यावर हवहवध मतातंरे आहेत. पारंपरक अथाने 
आपल्याकडे संगीत नाटक आपि अनेक वर्ष ेअन भवले. परंत  त्यापलीकडे आिखी काही असू शकते यािा 
हविार उहशराने आला. १९३३ साली तसा ‘नाट्यमान्वन्तर’ संस्थेच्या ‘आंधळ्यािंी शाळा’ नाटकाच्या 
हनहमत्ताने आला. नंतर आध हनक काळात ‘घाहशराम कोतवाल’ च्या कारिाने आला. ‘घाहशराम’ रूढाथाने 
संगीत नाटक नाही. समोर आलेले नाटक कोित्या ना कोित्या उपलब्ध िौकटीत बसवण्यािा छंि 
आपल्याला असतो. तसे ‘घाहशरामाचं्या’ बाबतीत करता आले नाही. कारि नृत्य, संगीत, गद्यसंवाि 
ह्याचं्या हमश्रिातून, लयीतून, एक नवा वगेळा गहतमान नाट्यबधं तयार झाला. या नाट्यबधंाने खऱ्या 
अथाने मराठी रंगभमूीला ‘मऱ्हाटीपि’ लाभले. या नाट्य-बधंात लोकसंगीतािा वापर लक्षिीय स्वरूपात 
आहे. हवशरे्षतः कोकि पहरसरातील नमन-खेळे-िशावतार याचं्यातील काही अंश वापरले गेले. या 



 

अनुक्रमणिका 

व्यहतहरक्त भजन, कीतवन, लाविी, पोवाडा, ठ मरी यािंा वापर झाला. हे सारे कलाप्रकार आपि 
स्वतंत्रपिाने ऐकलेले, अन भवलेले असले तरी त्यािा एकात्म आशयघन पहरिाम नवीन होता. केवळ िूर्ष 
म्हिून ते वापरले गेले नाहीत तर त्यातून एक नाट्यशलैी हनमाि झाली. अन करि करण्याच्या पलीकडले 
असे लेखन तयार झाले. ‘घाहशराम’ १६ हडसेंबर १९७२ ला प्रथम प्रयोगरूपाने आपल्यासमोर आले. हे 
नाटक केवळ आध हनक मराठी रंगभमूीच्या संिभात महववािे ठरले नाही, तर भारतीय स्तरावर नवा आयाम 
िेिारे नाटक ठरले. नंतर ते जागहतक रंगभमूीच्या पहरपे्रक्षात लक्षवेधी ठरले. मराठी नाटक, रंगभमूीच्या 
के्षत्रात ही अभतूपूवव घटना ठरली. नाटकािी संहहता आहि प्रयोगशलैी एकात्म स्वरूपािी असल्याने िोन्ही 
अलगपिाने तपासिे अवघड होऊन बसले. एका बाजूला या नाटकाने जागहतक रंगभमूीपयंत हिमाखाने 
प्रवास केला, पि त्यािवेळी स्थाहनक स्तरावर सासं्कृहतक कारिानंी प्रिडं हवरोध झाला. हवरोध 
प्रयोगशलैीतंत्राला, त्यातल्या वगेळेपिाला नव्हता, तर नाना फडिवीस याचं्या व्यत्क्तरेखनाला होता. 
नाना फडिवीस हे पेशव्यातील साडेतीन शहाण्यापंैकी एक होते. ‘भले ब द्धीिे सागर नाना’ असा त्यािंा 
लौहकक होता. त्याचं्या जीवनातील ब हद्धिात यापेक्षा हवर्षयवासनेच्या संिभातील घटनाप्रसंगावर अहधक भर 
हिला गेला. याच्याि बरोबरीने पेशवाईतील प िेरी िाह्मि हाही एक महववािा म द्दा नाट्यलेखनात होता. 
नाना फडविीस आहि घाहशराम कोतवाल ही िोन व्यत्क्तरेखने मध्यवती होती. व्यक्ती-समाज आहि 
राजसत्ता यािें परस्पर संबधं कसे ग ंतलेले असतात ते या िोन व्यत्क्तरेखनाच्या संिभात नाटककाराने 
प्रभावीपिे माडंले. ज्या प्रकारिी संहमश्र नाट्यशलैी (संगीत-नृत्य-गद्य) वापरली गेली त्यामध्ये नानानंा 
लयबद्ध हालिालीत व्यक्त व्हायला लागले. एखाद्या प्रहसद्ध ऐहतहाहसक व्यक्तीला रंगमंिावर नािविे, 
त्याच्या िाहरत्र्यहननािे आहि पेशवाईतील प िेरी िाह्मिाहंवर्षयीिे तपशील नाटकात आल्याने अनेकानंा 
सासं्कृहतक धक्का बसला. त्यातून हवरोध स रू झाला. एखाद्या नाट्यलेखनाला वा प्रयोगाला हवरोध होिे 
यात नवीन नाही. परंत  या नाटकाच्या हनहमत्ताने झालेला हवरोध तेंड लकर या व्यक्तीला, त्याचं्या 
क ट ंबीयानंा शारीहरक-मानहसक-सामाहजक पातळीवर मोठ्या प्रमािात झाला. मराठी रंगभमूी के्षत्रात हे 
प्रथमि घडले. या हवरोधकािंा म ख्य सवाल होता, की नाना फडिवीसािी कीती एक ित र, ब हद्धवान, 
क शल, ध रंधर राजकारिी, म त्सद्दी अशी असताना त म्ही त्याचं्या जीवनातील कलगहपसाट वृत्तीिे, कृतीिे 
िशवन का घडवलेत? वास्तहवक नाना फडिवीसानंी जे आत्मिहरत्र हलहहले आहे, आहि जे अन्य 
ऐहतहाहसक तपशील उपलब्ध आहेत, त्यािाि उपयोग तेंड लकरानंी करवनू घेतला आहे. पि 
संस्कृतीसंरक्षकानंी (जे स्वयंघोहर्षत असतात) तसा हविार न करता लेखकाला शब्िशः मारझोड करून, 
प्रयोग बिं पाडले, प्रयोगकते परिेशात जाताना त्यानंा व्यत्यय आििे असे अनेक उपद्व्याप केले. ज्यानंी 
केवळ ऐहतहाहसक सत्य काय आहे. एवढाि भाग पाहहला आहि नीहतमूल्यािंी ढाल प ढे केली त्यानंी 
नाट्यबधंाच्या सौंियाकडे डोळेझाक केली. पि ज्यानंी पूववरह, ि राहभमान न ठेवता या नाटकाकडे पाहहले 
त्यानंा या नाटकात अनेक हमती-आयाम हिसले. मराठी सोडून कन्नड, बगंाली, कहिी आहि इंरजी 
भार्षामंधल्या प्रयोगामं ळे ते वगेळेपिे हसद्ध झाले. काही वर्षांनी हे वािळ शातं झाले. आता त्या हवरोधातली 
तीव्रता कोिालाही जािवत नसावी. असेि नाट्यहवरोधी वािळ ‘सखाराम बाइंडर’ नाटकाच्या हनहमत्ताने 
झाले. ‘घाहशराम’ नंतर िोन वर्षांनी ‘सखाराम’ रंगमंिावर आले. या नाटकातला हवर्षय आहि आशय 
स्कोटक ठरला. ही स्फोटकता, ती त्याच्या हवर्षयवासनेशी, स्त्री-प रुर्ष संबधंाशी आहि हशवराळ भासिाऱ्या 
संवािभारे्षशी रेंगाळत राहहली. सखारामच्या जीवनातील िपंा आहि लक्ष्मी या हतघाचं्या संिभातले हे 
नाटक आहे. हतघािें तीन हभन्न जीवनान भव आहेत. त्या अन भवातून हनमाि झालेली जीवनदृष्टी आहे. त्यािे 
हित्रि करताना जी कलात्मक अहलप्तता असायला हवी ती तेंड लकर नक्कीि िाखवतात. ते कोित्याि 
एका व्यत्क्तरेखेच्या अथवा जीवनतववज्ञानाच्या बाजूने उभे राहून भलावि करीत नाहीत. यािा हविार न 
करता या नाट्यकृतीला ‘उथळ, गरम’ अशी हवशरे्षिे लावली गेली. फक्त शात्ब्िक हवरोध, प्रयोगबिंी 
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एवढ्याप रता हा भाग नव्हता, तर कोटापयंत धाव घेतली गेली. त्या खटल्यातला म ख्य म द्दा होता तो 
म्हिजे “या नाटकाम ळे हववाहसंस्था धोक्यात येईल”, असे हवरोधकानंा वाटले. असा एखािा गंभीर आरोप 
करताना अनेकानंा एका गोष्टीिे भान राहहले नाही, ती म्हिजे कोित्याही नाटककारच्या एखाद्या 
नाट्यलेखनाने शकेडो वर्षांिी हववाहासंस्था धोक्यात येऊ शकते का? जर तसे घडिार असेल तर त्या 
लेखकाला आपि गौरवतो आहोत, हे कोिी ध्यानात घेतले नाही. प्रबोधन, पहरवतवन करण्यािी ताकि 
शब्िामंध्ये असू शकते. पि समाजव्यवस्था मोडीत काढायला हकती महान शक्ती त्या लेखिीत हवी? 
तेंड लकरानंा नाकारताना हवरोधकानंी त्यानंा वगेळेि मोठेपि हिले की काय, असे वाटते! त्याम ळे हवरोधक 
अडििीत आले. नंतर तो हवरोध मावळला. आता तर त्या हवरोधािे स्मरिही नाही. या नाटकाच्या 
प्रयोगात सखारामाच्या भहूमकेत हनळू फ ले होते. लक्ष्मी होत्या क स म क लकिी आहि िपंा होत्या लालन 
सारंग, नाटकािे हिग्िशवन कमलाकर सारंग यािें होते. ‘घाहशराम कोतवाल’ प्रमािेि ‘सखाराम बाइंडर’ 
वािरस्त ठरल्याने नाटक, पे्रक्षक, समाजव्यवस्था, नीतीमूल्ये आिींिा पिंनामा जाहीररीत्या होत राहहला. 
सारी रंगभमूी ढवळून हनघाली. 

 
‘घाहशराम कोतवाल’ याचं्या आधी ‘हगधाडे’ आहि ‘शातंता कोटव...’ १९६७ साली रंगमंिावर आले. 

त्याआधीच्या िहाबारा वर्षांत हवजय तेंड लकरािंी काही नाटके पे्रक्षकासंमोर आलेली होती. उिा. ‘श्रीमंत’, 
‘मािूस नावािे बेट’, ‘कावळ्यािंी शाळा’ ‘हिमिीि ं घर होतं मेिािं’ इत्यािी. या व्यहतहरक्त काही 
महत्वाच्या एकाकंीकाही आलेला होत्या. या पाश्ववभमूीवर ‘शातंता कोटव...’ आले, हे नाटक केवळ 
तेंड लकराचं्याि नव्हे, तर एकूि आध हनक मराठी नाटकात महववािा टप्पा ठरले! यातला नाट्यहवर्षय, 
नाट्याशय आहि रिनातंत्र या हतन्ही स्तरावंरिे वगेळेपि जािविारे आहे. या नाटकात लीला बेिारे ही 
मध्यवती आहे. ती मध्यमवगीय वातारिातील, व्यवसायाने हशहक्षका आहे. हतच्या आय ष्ट्यात हनरहनराळ्या 
कारिानंी आलेले प रुर्ष हे पूरक व्यत्क्तरेखा म्हिून आहेत. ‘लीला बेिारे’ ला प रुर्षानंी आहि एकूिि 
समाजव्यवस्थेने जी वागिूक हिली त्यािे हित्रि नाटकात आहे. हतिी कडवट प्रहतहिया अहभरूप 
न्यायालयाच्या रूपाने नाटकात व्यक्त झाली आहे. ती व्यक्त होताना त्यातून हनमाि होिारे नीहतहवर्षयक 
प्रश्न ििावनू टाकिारे आहेत. काहीवळेा हनरुत्तर करिारे आहेत. त्याम ळेि या नाटकािे हवर्षयसूत्र आहि 
आशयसूत्र आव्हानात्मक ठरले! या नाटकािी लोकहप्रयता वाढायला लागल्यानंतर एक नवा वाि स रू 
झाला. हे नाटक स्वतंत्र आहे की आधाहरत आहे? असला तर मूळ आधार कोित्या नाटकािा आहे? वगैरे 
गोष्टींिी सहवस्तर ििा झाली. तो परकीय आधार मान्य करूनही, तेंड लकरानंी या नाटकात लीला 
बेिारेच्या हनहमत्ताने हनर्ममलेले प्रश्न आहि पहरत्स्थती आपि अमान्य करू शकत नाही. कारि हतच्या 
स्वगताच्या शब्िातं, आिोशात प्रतीकात्मक भाव आहे. हतिा हा कोंडमारा जसा एका व्यक्तीिा आहे, तसा 
तो अशा पहरत्स्थतीतील ककवा मानहसकतेतील कोिािाही होऊ शकेल. तो आिोश समाजापयंत अथवा 
समाजव्यवस्थेपयंत पोहित नाही, ही बेिारेिी मूळ व्यथा आहे. ते माडंिे ही या नाटकािी आशयताकि 
आहे. 

 
ती म्हिते आहे-“माझं खाजगी िाहरत्र्य हा माझा प्रश्न आहे, माझं मी काय करायिं ते ठरवीन....” 

हतिा हा हविार-दृहष्टकोन त्यावळेच्या मध्यमवगीय पे्रक्षकाला धक्का िेिारा, अस्वस्थ करिारा होता. त्या 
वर्षीिा (१९६७-६८) कमलािेवी िटोपाध्याय हा मानािा पहहला प रस्कार या नाटकाला हमळाला. त्याम ळे 
या नाटकािी िौिा भार्षामंध्ये भार्षातंरे झाली, हनरहनराळ्या भार्षातंील आकाशवािीवरून हे नाटक प्रसाहरत 
झाले. ि सऱ्या पद्धतीने सागंायिे तर या नाटकाद्वारा मराठी नाटक भारतीय स्तरावर गेले. यातली लीला 
बेिारेिी हिरस्मरिीय भहूमका स लभा िेशपाडें यानंी हततक्याि तन्मयतेने केली. िाळीस-बेिाळीस 
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वर्षांनंतरही त्याला तोड नाही अशी त्स्थती आहे. या नाटकाम ळे मराठीत घटनासमयबद्ध नाट्यरिना 
(टाईम प्ले) हा प्रकार आला. अशी रिना नंतरच्या काळातही अपवािात्मक आहे. पहहल्या प्रयोगात स लभा 
िेशपाडंेंबरोबर सतीश ि भार्षी, नारायि पै, अरुि काकडे, श्रीकातं लागू, शरयू भोपटकर, हवनय 
कालगावकर होते. हिग्िशवक होते अरकवि िेशपाडें. ‘शातंता कोटव िालू आहे’ आहि ‘घाहशराम कोतवाल’ 
ही िोन नाटके हवर्षय, आशय, रिनातंत्र या गोष्टीम ळे आवडली-नावडलीही! पि ती लक्षात राहण्यािे 
आिखी एक कारि आहे. ‘शातंता कोटव....’ हे म ळात ‘रंगायन’ संस्थेने केले होते. हवजया मेहता आहि 
अन्य कलाकार याचं्यात मतभेि झाले. प ढच्या िोन वर्षांत ‘रंगायन’ बिं पडले आहि ‘आहवष्ट्कार’ 
नाट्यसंस्था हनघाली. १९७१ साली हतिे प्रयोग छहबलिास शाळेत व्हायला लागले. अरकवि-स लभा 
िेशपाडें आहि अरुि काकडे यानंी नव्या संस्थेिा घाट घातला. संस्था नावारूपाला आिली ‘घाहशराम 
कोतवाल’ नाटक १६ हडसेंबर, १९७२ ला प्रथम प्रोरेहसव्ह ड्रॅमहॅटक असोहसएशन (पी. डी. ए.) संस्थेने 
राज्य नाट्यस्पधेत केले. तेव्हा प िे कें द्रात या नाटकािा ि सरा िमाकं होता. अंहतम फेरीत या प्रयोगािा 
बोलबाला स रू झाला. नंतर नाटक वािरस्त ठरले आहि पी. डी. ए. त वातावरि तापत गेले. प्रा. भालबा 
केळकर आहि ‘घाहशराम’ शी संबहंधत कलाकार याचं्यात वाि झाले. त्यातून डॉ. जब्बार पटेल, डॉ. मोहन 
आगाश,े श्रीधर राजग रू, मोहन गोखले, सतीश आळेकर इत्यािी कलाकार बाहेर पडले आहि त्यानंी 
‘हथएटर ॲकॅडमी’ ही नाट्यसंस्था स्थापन करून ‘घाहशरामिे’ प्रयोग परिेशापयंत नेले. ‘रंगायतन’, ‘पी. 
डी. ए.’ याचं्या हवघटनातून ‘आहवष्ट्कार’ आहि ‘हथएटर ॲकॅडमी’ च्या हनमािाला तेंड लकरािें लेखन 
कारि झाल. (या सवव संस्थाचं्या सिस्याशंी मी संबहधत असल्याने या घटनािंा साक्षी होतो) मराठी 
नाट्यसंस्था हनमाि होिे आहि त्याचं्यातल्या लोकानंी बाहेर पडून नवीन नाट्यसंस्था काढिे यािंीही 
आपल्याकडे मोठी परंपरा आहे. त्या संिभात हौशी-प्रायोहगक-व्यावसाहयक त ल्यबळ आहे. 

 
‘घाहशराम कोतवाल’, ‘सखाराम बाइंडर’, ‘हगधाडे’, ‘बेबी’, ‘शातंता कोटव...’, ही नाटके 

हनरहनराळ्या कारिानंी वािरस्त झाली. हवशरे्षतः वासना आहि कहसािार याचं्या वापराम ळे ती अहधक 
लक्षवेधी ठरली! त्याव्यहतहरक्त वगेळ्या बाजािी नाटके तेंड लकरानंी हलहहली त्यामध्ये ‘कमला’, ‘अशी 
पाखरे येती’, ‘भल्याकाका’, ‘झाला अनंत हन मंत’, ‘भाऊ म रारराव’, ‘कन्यािान’, ‘हमत्रािी गोष्ट’, ‘पाहहजे 
जातीिे’, ‘घरटे आम िे छान’, ‘एक हट्टी म लगी’, ‘फ ट पायरीिा सम्राट’, ‘सरी ग सरी’. ‘मी कजकलो, मी 
हरलो’, ‘लोभ नसावा ही हवनंती’, ‘हवठ्ठला’, ‘हि. सौ. काहंक्षिी’, ‘सफर’, ‘हनयतीच्या बलैाला हो’, इत्यािी 
(पहहल्या काळातील काही नाटकािंा उल्लेख आधीच्या हवविेनात आलेला आहेि.) हशवाय तेंड लकरानंी 
‘त घलक’, ‘आधेअध रे’, ‘वासनािि’, या तीन नाटकािें मराठीत अन वाि केले. स्वतंत्र आहि अन वाहित 
हमळून तेहतीस नाटकािंी संपिा हनमाि केली. नाटकाच्या शीर्षवकावंरून कल्पना येऊ शकते की तेंड लकर 
हे रंजनप्रधान नाट्यलेखक नाहीत. केवळ बोधवािीही नाहीत, समस्याप्रधान नाटकािें लेखक नाही. 
मागिी प रवठा तववावंर लेखनवेध घेऊन हमताक्षरात लेखन करिारे आहेत. हवरामहिन्हािंाही वापर करून 
हलहहिारे आहेत. कलाकारासंाठी आव्हानात्मक हलहहिारे आहेत. त्याचं्यासाठी कमीत कमी शब्िातं व्यक्त 
होिारे आहेत. त्याचं्या ह्या वगेळेपिाम ळेि ते मराठीतले प्रयोगशील नाटककार आहेत. तेंड लकराचं्या 
संिभात हे सारे हवशरे्ष पाहत असतानाि एक हवरोधही ध्यानात येत राहतो. तो अशा अथाने की, ज्या 
नाटककाराला काही नाटकाचं्याम ळे लोकानंी प्रिडं त्रास हिला, बहहष्ट्कृत करण्यािी वळे आिली, त्यानंीि 
मराठी नाटक भारतीय स्तरावर नेले. इतकेि नव्हे, तर जागहतक रंगमंिापयंत पोिवले, आपल्या 
नाटकािंी िखल घ्यायला भाग पाडले. हवरोध, वािरस्तता आहि कौत क, प रस्कारप्राप्ती, ह्या िोन्ही 
अवस्थामंध्ये तेंड लकर मात्र शातंि होते. कोित्याही प्रकाराने आिमक होऊन अहभव्यक्त झाले नाहीत. ती 
तटस्थता, अहलप्तपिा आहि कमालीिी शातंता लेखक म्हिून कमालीिी होती. अन्यथा एखािा लेखक 
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हवरोधात मोडून गेला असता! 
 
एका बाजूला तेंड लकरािें वािरस्त, वािळरस्त प्रायोहगक नाटकािें लेखन आहि ि सऱ्या बाजूला 

व्यावसाहयक रंगमंिावर कानेटकर, बाळ कोल्हटकर, मध सूिन कालेलकर, जयवतं िळवी, रत्नाकर 
मतकरी, श.ं ना. नवरे, स रेश खरे आिी नाटककारािंी नाटके असा माहोल हनमाि झालेला होता. बाळ 
कोल्हटकर आहि त्याचं्या पद्धतीने नाटक हलहहिारा एक नाट्यलेखकािंा वगव होता. तो प्राम ख्याने 
कौट ंहबक हवर्षय घेऊन पे्रक्षकािें भावहनक आहि पहरिामी भाव क-भाबडेपिाने मनोरंजन करिारा होता. 
पे्रक्षकानंा काय आवडते, काय हवे असते ते त्यानंा माहीत होते. एक गोष्ट सागंिारे, भावनानंा अहतहरक्त 
पद्धतीने हात घालिारे, हसू आहि अश्रू यािें हमश्रि असिारे नाटक लोकहप्रय होत असते. त्यािे शकेडो-
हजारो प्रयोग होत असतात. ती नाटके आवडिारा पे्रक्षक व्यावसाहयक रंगभमूीव्यवहार सातत्याने 
िालायला मित करीत असतो ‘वाहतो ही ि वांिी ज डी’, ‘पहंडतराज जगन्नाथ’, ‘ि हरतािे हतहमर जाव’े, 
‘हिवा जळू िे सारी रात, ‘अश्र ंिी झाली फ ले’, ‘मला काही सागंायियं’, ‘स्वामी’, ‘मृत्य ंजय’, ‘सीमेवरून 
परत जा’, ‘अखेरिा सवाल’, अशी हकतीतरी नाटके या रंजनगटात मोडिारी, भरपूर प्रयोग करिारी 
हनमाि झाली. अशा नाटकामं ळे व्यावसाहयक सातत्य हटकते, हे जसे खरे आहे त्यािबरोबर मराठी 
मािसािंी अहभरुिी घडवीत असते हेही सत्य आहे. काही वळेेला एखािे नाटक मोठ्या प्रमािात व्यवसाय-
धंिा करायला लागले की, तेि ‘खरे नाटक’ आहे असा भास हनमाि होतो. तोही तपास न घ्यावा लागतो. 
पि अशा वत वळात न अडकता आपली प्रयोगशीलता, वगेळेपिा हटकवनूही व्यावसाहयक स्तरावर उत्तम 
िजािी नाटके या कालखंडात (१९६०-८०) हनमाि झाली, तेही महववािे आहे. हवशरे्षतः रत्नाकर मतकरी 
यानंी हौशी, प्रायोहगक आहि व्यावसाहयक अशा हतन्ही स्तरावंर नाट्यलेखन केले. व्यावसाहयक गटात 
‘माझं काय ि कल?’, ‘अजून यौवनात मी’, ‘अश्वमेध’, ‘घर हतघािंं हव’ं, ‘ि भगं’, इत्यािी नाटकािंा उल्लेख 
करता येईल. या नाटकामंधले हवर्षय प्राधान्याने मध्यमवगीय जाहिवािें, कौट ंहबक स्वरूपािे आहेत. पि 
त्यात वगेळेपिा आहे. केवळ पे्रक्षकानंा आवडावे म्हिून, त्यािंा अन नय करावा या उदे्दशाने ते लेखन झालेले 
नाही. माझं काय ि कलं? मध्ये एका जोडपे घरातल्या त्रासाला कंटाळून रेल्वतूेन उडी टाकून आत्महत्या 
करण्यािा प्रयत्न करते. त्यात नवरा जातो आहि पत्नी हजवतं राहते. ती गरोिर असते. काही हिवसानंंतर 
हतला म लगा झाल्यावर प्रशन् हनमाि होतात. त्यातून घेतलेल्या हनिवयावरिे हे नाटक आहे. तर ‘ि भगं’ 
नाटकात लेखक-कलावंताच्या जीवनात िोन हस्त्रया आल्यावर आय ष्ट्य कसे ि भगंून जाते, त्यािे हित्रि 
आहे ‘अश्वमेध’ नाटकात एका प्रहसद्ध कंपनीत मोठ्या पिावर असलेल्या अहधकाऱ्याला शके्सहपअरच्या 
नाटकािंी आवड आहे. त्यातून त्याच्या आय ष्ट्यात हनमाि होिारे प्रश्न यावर भर आहे. पि अशा काही 
नाटकापेंक्षा मतकरींच्या एकूि नाटकामंध्ये ‘घर हतघािंं हव’ं हे नाटक लेखन आहि प्रयोग, िोन्ही स्तरावंर 
श्रेष्ठ ग िवते्तिे आहे. प्रहसद्ध सामाहजक कायवकत्या ताराबाई मोडक याचं्या जीवनिहरत्रािा आधार या 
नाटकाला आहे. अत्यंत गंभीर प्रकृतीिे पि पे्रक्षकाला हविार करायला लाविारे हे नाटक आहे. व्यक्ती-
क ट ंब संस्थेच्या अत्स्तत्वािा हविार प्राम ख्याने माडंलेला आहें लेखनाइतका ककबह ना काहीसा अहधकि 
सरस पद्धतीने या नाटकािा प्रयोग होत असे. या प्रयोगात हिलीप प्रभावळकर, हरमा लागू आहि स हप्रया 
मतकरी काम करीत असत. व्यावसाहयक रंगभमूीवरिे गंभीर प्रकृतीच्या नाटकातले एक उत्तम नाटक 
म्हिून त्यािा गौरव करावा लागेल. कारि मनरंजनाबरोबर येिारी अंतम वखात महववािी असते. अशीि 
ग िवत्ता जयवतं िळवी याचं्या नाट्यलेखनात आहे. त्यानंी एकूि एकवीस नाटके हलहहली. त्यामधली 
महववािी काही नाटके ‘सभ्य गृहस्थ हो’, ‘संध्याछाया’, ‘बहॅरस्टर’, ‘सूयास्त’, ‘महासागर’, ‘नातीगोती’, 
‘ि गी’, ‘लग्न’, ‘कालिि’, ‘प रुर्ष’, ‘पयाय’ इत्यािी, िळवी म ळात कथालेखक, कािंबरी लेखक होते. 
त्यानंी स्वतःच्याि कथा-कािंबऱ्याचं्या आधारे नाट्यलेखन केले. अथात काही नाट्यकृती स्वतंत्रही आहेत. 
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‘वाट ही सरेना’ या मूळ कथेवरून ‘संध्याछाया’ नाटक हलहहले गेले. नाना आहि नानी या वृद्ध जोडप्याच्या 
आय ष्ट्यातील प्रसंगावर नाटक बेतलेले आहे. त्यानंा िोन म ले आहेत. एक परिेशी वास्तव्याला आहे. ि सरा 
सैन्यात आहे. तो एका य द्धात धारातीथी पडतो. तो गेल्यािी वाता येते आहि नाना-नानींिा एकाकीपिा 
आिखी गहहरा होतो. ही जीवनवाट लवकर संपत नाही, हे ि ःख तर आहेि, पि त्याहीपेक्षा आपल्यापैकी 
कोिीतरी एकजि आधी गेला तर ि सरा कोलमडून पडेल ही भीती अहधक आहे. या भीतीपोटीि ते िोघे 
एकहत्रतपिाने आत्मघात करून घेतात. अहतभावगंभीर भावहवभोर करिारे शोकात्म नाटक िळवींनी हलहून 
अहभजात नाट्यपरंपरेत भर घातली. अशीि कलात्मक स्तरावरिी भर. ‘बहॅरस्टर’ नाटकाने घातली. 
नायकप्रधान, शीर्षवकप्रधान असलेले नाटक त्या व्यवसायावरिे नाही. हा नायक श्रीमंत, सौंियाहभलार्षी 
आहे. त्याच्या आय ष्ट्यात या आधी िोन हस्त्रया येऊन गेलेल्या आहेत. राधाक्काच्या हनहमत्ताने आिखी एक 
स ंिर स्त्री त्याच्या जीवनात आली. बहॅरस्टरिी जीवनमूल्ये, सौंियवमूल्ये यातून त्यािी जीवनदृष्टी तयार 
झालेली आहे. ती पािात्य हविारसरिीवर आधारलेली आहे. कामवासनेच्या संिभातील त्यािे 
कमक वतपि आहि त्याच्या व्यत्क्तववािे ि भगंलेपि (हसझोफे्रहनक) हा नाटकािा गाभा आहे. इतक्या 
गंभीर प्रकृतीिे नाटक व्यावसाहयक रंगमंिावर लक्षवेधी होिे, हे मराठी अहभरुिीिे स लक्षि होते. या 
प्रयोगात बहॅरस्टरच्या भहूमकेत हविम गोखले होते. त्याचं्या नाटकीय आय ष्ट्यातली ती सवाहधक उत्तम 
भहूमका आहे. या नाटकातील मावशी बाईिी भहूमका आहि हिग्िशवन हवजया मेहता करीत असत. 
हततक्याि तन्मयतेने. ‘संध्याछाया’ मध्ये त्या नानी करीत असत. अगिी वगेळ्या बाजािी, अहभरुिीिी 
प्रयोगशील नाटके व्यावसाहयक रंगमंिावर आिण्यािे फार मोठे श्रेय हवजया मेहतानंा आहे. अहनल बवे 
(हहमिाबाई), हवद्याधर प डंहलक (माता द्रौपिी), याचं्याप्रमािे तेंड लकर, खानोलकर यािंी महववािी 
नाटके त्यानंी यशस्वी करून िाखवली. जयवतं िळवींच्या बाबतीत तर ती कामहगरी हवशरे्ष लक्षवेधी आहे. 
‘बहॅरस्टर ‘संध्याछाया’ याचं्याप्रमािे वगेळ्या वाटेने जािाऱ्या नाटकानंा हवजयाबाईंच्या हिग्िशवनािा 
पहरसस्पशव झाल्याने ते प्रयोग तेजाळले. उिाहरिाथव ‘महासागर’ आहि ‘प रूर्ष’ ही नाटके (खरे तर या 
आधीिीही िोन्ही) आव्हानात्मक होती. िळवींच्या नाटकात प्राम ख्याने मानहसक रुग्ितेतून आलेला 
वडेसरपिा, हवर्षयवासनेतून आलेली हपसाटवृत्ती याच्या अनेक छटा आहेत. त्या गंभीर पातळीवर, 
संयहमतपिाने अहभहनत-हिग्िर्मशत करिे हे आव्हानािे होते. हवजयाबाईंनी ते काम अहतशय पहरश्रमाने, 
कलात्मक पद्धतीने पेश केले. या नाटकानंी रंगभमूीिा व्यवसाय िागंला झाला असे नव्हे, तर अहभरुिीिा 
स्तर उंिावला, रंगभमूीिी शान वाढती राहहली. ‘महासागर’ मध्ये कौट ंहबक स्तरावरच्या नातेसंबंधािा थागं 
घेण्यािा यत्न आहे. तो अथागं आहे हेि महववािे सूत्र नाटकात आहे. यामध्ये नीना क लकिी, नाना 
पाटेकर, मंगेश क लकिी, भारती आिरेकर वगैरे कलाकार होते. तर ‘प रूर्ष’ नाटकात नाना पाटेकर आहि 
हरमा हे िोन हबनीिे कलाकार एकत्र आले. राजकीय पाश्ववभमूी असलेले नाटक. यातला ग लाबराव पैसा 
आहि सत्ता याचं्या बळावर अनेक अत्यािार करतो. त्या मिमस्त कैफ असिाऱ्या प रुर्षीवृत्तीिा बीमोड कसा 
होऊ शकतो, यावर हे नाटक अहतशय प्रभावीपिाने व्यक्त झाले. नाना पाटेकरच्या आय ष्ट्यात ग लाबराव 
आहि एकूिि ‘प रुर्ष’ हे नाटक, महववािे वळि ठरले. असेि राजकीय पाश्ववभमूी संिभव असलेले िळवींिे 
आिखी लक्षवधेी नाटक म्हिजे ‘सूयास्त’ म ख्यमंत्र्यािें वडील आहि आई याचं्या संिभातल्या घटनावंर 
कें हद्रत झालेले नाटक अनेक राजकीय गैरव्यवहारावंर प्रकाश झोत टाकते. हे पाहून आहि ऐकून आपि 
ििावनू जातो अशा वातावरिातला म ख्यमंत्र्यािा बाप-आप्पाजी ध्येय वडेाने, तववहनष्ठेने कसा वावरतो 
आहि हे सारे असहाय्य झाल्याने आत्महत्या करायला कसा प्रवृत्त होतो यािे हविारक, पहरिामकारी हित्र 
या नाटकात आहे. यातला नेमका हवर्षय आहि आशय प्रयोगात हनळू फ ले आहि लालन सारंग, जयंत 
सावरकर यानंी अहभव्यक्त केला. हवशरे्षतः हनळू फ ले यानंी उभा केलेला आप्पाजी िीघव स्मरिी ठरला 
त्यािंी या नाटकातली िेहबोली आहि संवािफेक इतकी प्रभावी होती की, ते भहूमका जगत आहेत असा 
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भास होत असे. याि कलाकाराने कलंिरवृत्तीिा ‘सखाराम बाईंडर’ केला असेल असे सागंूनही खरे 
वाटिार नाही. हिग्िशवक होते कमलाकर सारंग, इतक्या वर्षानंतर आता ध्यानात येते. की िळवींसारख्या 
वगेळ्या वाटेने जािाऱ्या नाटककाराला हवजया मेहता, कमलाकर-लालन सारंग, नाना पाटेकर, हिलीप 
प्रभावळकर मोहन जोशी, हविम गोखले हे कलाकार-हिग्िशवक लाभले नसते तर काय झाले असते? हे 
म्हिण्यािे कारि असे की, ही नाटके एरव्ही कोिी व्यवसायात केली नसती. ती लोकाचं्यासमोर इतक्या 
िजेिार हनर्ममतीच्या हिमाखात आली नसती. पे्रक्षकाचं्या अहभरुिीला आव्हान हमळाले नसते. वगेळ्या 
पद्धतीने सागंायिे, तर रंगभमूी श्रीमंत झाली नसती, कारि िळवींिी अन्य नाटके एवढ्या प्रमािात 
लोकहप्रय झाली नाहीत. त्यािें कसिार प्रयोग पे्रक्षकानंा धरून राहू शकले नसते. या नाटकािें महवव 
मराठीत हजतके आहे हततकेि ते भारतीय स्तरावरतिेही आहे! 
 

कवी आहि नाटककार अशी अथवपूिव हबरुिावली ज्यानंा लाभली अशा ि मीळ लेखकामंध्ये कि. त्र्य.ं 
खानोलकर तथा आरती प्रभ ू हे नाव आहे. खरे तर हे नाव केवळ काव्य, नाटक याि के्षत्रात नाही, तर 
कथालेखक, कािंबरीलेखक आहि उत्तम लहलतगद्यलेखन करिारे म्हिूनही ख्यातकीतव होते. यानंी उिंड 
लेखन केले. इतर लेखनासमवते िाळीस नाटकािें लेखन केले. यातली काही महववािी नाटके ‘एक शून्य 
बाजीराव’, ‘सगेसोयरे’, ‘अवध्य’, ‘कालाय तस्म नमः’, ‘रखेली’, ‘अभोगी’, ‘हयविन (अन वाि)’, ‘अजब 
न्याय वत वळािा (अन वाि)’, ‘पे्रहर्षत’, ‘प्रहतमा’, ‘आर्षाढातला एक हिवस (अन वाि)’, ‘अंधाय ग (अन वाि)’, 
‘खानोलकरानंी इतराचं्या नाटकािें अन वाि मराठीत केले, तसेि त्याचं्या नाटकािें अन वाि अन्य भार्षामंध्ये 
झाले. खानोलकराचं्या नाटकािंा संख्यात्मक हवस्तार लक्षवधेी असला तरी ग िात्मक आलेख कमी 
समाधान िेिार आहे. यािे म ख्य कारि नाट्यरिनेच्या तंत्राकडे ककवा त्यातल्या कलात्मक हशस्तीकडे 
त्यािें असावे तेवढे लक्ष नव्हते त्याम ळे त्याचं्या अनेक नाटकातंील हवर्षय-आशय उत्तम िजािे असूनही 
तंत्रदृष्ट्ट्या ते नाटक न जमल्याने त्याला रंगमंिीय यश लाभ ूशकले नाही. यािे उत्तम उिाहरि ‘प्रहतमा’, 
नाटकािे सागंता येईल! अशा अपेक्षा त्यानंी पहहल्या नाट्यलेखनात म्हिजे ‘एक शून्य बाजीराव (१९६६)’ 
या नाटकाच्या हनहमत्ताने हनमाि केल्या. जेव्हा. ‘अवध्य’, ‘अभोगी’, ‘कालाय तस्म ैनमः’, ‘सगेसोयरे’, ही 
नाटके व्यावसाहयक रंगमंिावर आली तेव्हा पे्रक्षकाचं्या अपेक्षानंा छेि बसत गेला. नाटक वगेळे आहे, िागंले 
आहे आहि तरीही ते आपल्यापयंत नेमकेपिाने-नीटस पद्धतीने पोहित नाही, यािी खंत हनमाि झाली. 
त्यातल्या त्यात ‘रखेली’ नाटकािे िागंल्या संख्येने प्रयोग केले. त्यामध्ये अरुि सरनाईक आहि ज्योती 
िािेंकर होते. ते ज्या गतीने प्रयोहगत झाले ते पाहून हे खानोलकरािेंि नाटक आहे का असा संभ्रम हनमाि 
झाला. खानोलकराकंडून अहधक सकस, हनिोर्ष नाट्यकृती अपेहक्षत करण्यािे म ख्य कारि होते, ते 
म्हिजे त्याचं्याकडे जीवनिशवन आहि जीवनभाष्ट्य करण्यािी क्षमता असलेली प्रहतभाशक्ती होती. त्यािें 
प्राहतभरूप कहवतेला अहधक जवळिे हे जरी मान्य केले तरी याि प्रहतभेने कथा-कािंबरी या गद्यके्षत्रात 
अत लनीय कामहगरी करून िाखवलेली आहे. कवी-नाटककार अशी हबरुिावली हव. वा. हशरवाडकर, 
अनंत कािेक, ग. हि. माडगूळकर, प . हश. रेगे, मढेकर यानंा लाभली आहे. यामध्ये हशरवाडकरानंी 
कहवता आहि नाटक यामंध्ये आपली म द्रा प्रस्थाहपत केली. प . हश. रेगे यानंी खानोलकरापं्रमािे कथा, 
कािंबरी आहि नाटक हे प्रकार हलहहले. तीन नाहटका हलहहल्या-(१) कालयवन, (२) शाभंवी एक लेिे, 
(३) रंगपािंाहलक. ग. हि. माडगूळकरानंी कवी-गीतकार म्हिून प्रहतष्ठा संपािली. त्यािबरोबर ‘य द्धाच्या 
सावल्या’ नाटक हलहहले. बा. सी. मढेकरानंी तर कहवतेत नव ेमानिंड हनमाि केले. ‘नटश्रेष्ठ आहि इतर 
संगीहतका’ नामक लेखन केले त्यातल्या ‘बिकािें ग हपत’ या संगीहतकेला प्रयोगरूप लाभले. या सवव कवी-
नाट्यलेखकािें प्रयत्न गृहीत धरूनही िागंले सागंीहतका लेखन ककवा वगेळ्या प्रकारिे काव्यमय-
संगीतमय नाटक मात्र हनमाि झाले नाही. काही प्रयत्न आकाशवािी माध्यमासाठी झाले, त्यानंा रंगमंिीय 
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प्रयोगरूप हमळाले नाही. 
 

हवश्राम बेडेकर हे ‘रिागंि’ कािंबरीम ळे आहि हित्रपट कथा, हिग्िशवक यामं ळे सववपहरहित होते. 
त्यानंी ‘िमहक मारी’, ‘नरो वा क ं जरो वा’, ‘वाजे पाऊल आप ले’, ‘हटळक आहि आगरकर’ अशी िार 
नाटके हलहहली. १९६० नंतरिी िोन्ही नाटके लक्षवेधी ठरली. ‘हटळक आहि आगरकर’ या नाटकात 
िोघाचं्या मतै्रीिा आहि वैरभावािा हवर्षय आहे. वास्तहवक लोकमान्य हटळक, गोपाळ गिेश आगरकर ही 
मराठी मािसाचं्या िैवतापंैकी महववािी श्रद्धास्थाने आहेत. तरीही त्याचं्यावर नाट्यरूपाने, गंभीरपिाने 
हलहहले गेले नाही. ते काम काही प्रमािात बेडेकरानंी केले. त्यात लोकमान्य हटळकाचं्या भहूमकेत प्रमोि 
पवार आहि आगरकराचं्या भहूमकेत श्याम पोंके्ष होते. ‘वाजे पाऊल आप ले’ हे नाटक ‘सेंड मी नो फ्लॉवर’ 
या नाटकावरून बेडेकरानंी रूपातंहरत केले. लेखन आहि प्रयोग यािंा स मेळ जमून गेलेले हे खास 
हवनोिाच्या बाजािे नाटक होते. यामध्ये िाजी भाटवडेकर, मंगला संझहगरी, सतीश ि भार्षी, अरकवि 
िेशपाडें, माधव वाटव,े िाम ूकें करे अशी हबनीिी कलाकार मंडळी होती. याि काळात आत्माराम भेंडे आहि 
बबन प्रभ ूया श्रेष्ठ हवनोिी ि कलीने फासव नामक प्रकार परकीय नाटकातूंन आयात केला. ‘हिनूच्या सासूबाई 
राधाबाई’ आहि ‘झोपी गेलेला जागा झाला’ हे िोन फासेस ज्यानंी ६०-७० च्या िशकात पाहहले असतील 
त्यानंा फासव या नाट्यप्रकारािी तसेि भेंडे-प्रभ ूया ि कलीच्या अहभनय ग िवते्तिी कल्पना आली असेल. 
इतक्या वर्षांनंतरही ते प्रयोगस्मरि स खाविारे आहे. त्यानंतर तशा ग िवते्तिे फासव-प्रहसन-हवनोिी नाटक 
यािें लेखन मराठीत आजवर झालेले नाही. हवनोिाच्या नावाखाली उिंड भरड लेखन झाले आहि आजही 
होते आहे, पि ते हास्यकारक न होता हास्यास्पि वाटत राहते. यािा काहीसा अपवाि आहे तो बाबूराव 
गोखले याचं्या, ‘करायला गेलो एक’, नाटकािा आहि वसंत सबनीसानंी हलहहलेल्या आहि िािा कोंडके 
यानंी पेश केलेल्या ‘हवच्छा माझी प री करा’ या वगनाट्यािा! त्याही तोडीिे लेखन-प्रयोग नंतरच्या काळात 
झाले नाहीत थोडा प्रयत्न केला प रुर्षोत्तम बेडे यानंी ‘ट रटूर’ च्या हनहमत्ताने. मत्च्छन्द्र काबंळी यािें 
मालविी भारे्षतले ‘वस्त्रहरि’ हा प्रयत्न िागंला होता. पि पन्नास पन्नास वर्षांतल्या कालखंडात असे पाि-
िहा प्रयत्न होिे म्हिजे हवशरे्ष नाही. प . ल. िेशपाडें यानंी ‘बटाट्यािी िाळ’, ‘वाऱ्यावरिी वरात’ च्या 
हनहमत्ताने मनम राि हसवले. काही प्रमािात प्रा. लक्ष्मि िेशपाडें यािें ‘वऱ्हाड हनघालंय लंडनला’, 
सिानंि जोशी यािें ‘मी अते्र बोलतोय’ असे आिखी काही एकपात्री प्रयत्न. पि ज्या महाराष्ट्रात श्रीपाि 
कृष्ट्ि कोल्हटकर, राम गिेश गडकरी, प्रल्हाि केशव अते्र, प . ल. िेशपाडें अशी हवनोिी लेखकािंी 
माहंियाळी होती, त्या मराठी रंगमंिावर सध्या आहे, त्याहीपेक्षा अहधक िजािा हवनोि रंगमंिावर यायला 
हवा होता, पि तसे घडले नाही! 
 

प्रस्त त कालखंडात मराठी नाटक वगेवगेळ्या पद्धतीने हवकहसत आहि हवस्तारीत होत गेले. 
त्यातली एक नाट्यधारा होती ती प्रिेशहवहशष्ट आहि अन्य वातावरिातील-बोलीभारे्षतील नाट्यलेखनािी. 
यामध्ये श्री. ना. पेंडसे, व्यंकटेश माडगूळकर, गो. नी. िाडेंकर, मध  मंगेश कर्मिक, प रुर्षोत्तम िारव्हेकर 
अशा नाट्यलेखकािंी नाव ेसहजपिाने समोर येतात. श्री. ना. पेंडसे हे प्राम ख्याने कोकि पहरसरावरच्या 
कािंबऱ्यािें लेखक म्हिून ख्यातकीतव होते. ते लेखन जनहप्रय झाल्यावर त्या आधारे नाट्यलेखन करावसेे 
त्यानंा वाटले. त्यानंी अकरा नाटके हलहहली. त्यामध्ये लक्षवेधी ठरली ती म्हिजे-‘यशोिा’, ‘राजेमास्तर’, 
‘गारंबीिा बापू’, ‘रथिि’, ‘संभसूाच्या िाळीत’ इत्यािी. १९६८ सालच्या नाट्यस्पधेत ‘संभसूाच्या िाळीत’ 
हे वास्तविशी नाटक सवांिे लक्ष वधेिारे ठरले. त्या यशानंतर पेंडशािें नाट्यलेखन खऱ्या अथाने आरंहभत 
झाले. त्याच्या आधी ‘राजेमास्तर’ आहि ‘यशोिा’ नाटके मंिस्थ झाली होती. त्यानंी लक्ष वधेले होते, पि 
कािंबरी नाट्यरूपाने पाहतो आहोत असा भास व्हायिा. तरीही पे्रक्षकानंा ते नाटक मयाहित अथाने 
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आवडत गेले होते. ‘गारंबीिा बापू’ ने मात्र िागंले यश हमळवले. नाटकािा नायक बापू आहि गारंबी हे 
गावही त्या नाटकािे नायक झाले. मराठी नाटकात असे वातावरि ि मीळ असायिे. जसे गो. नी. 
िाडेंकरािंा ‘जगन्नाथािा रथ’, ‘हशतू’ नाटकानंी त्याआधी हनमाि केलेले होते. त्याही नाटकात मावळातले 
वातावरि मािसासंह गावि नाटकािा एक भाग बनायिे. ते वास्तव िर्शन, त्यातली बोलीभार्षा, त्यािें 
प्रश्न नाटकात आल्याने नागर पे्रक्षक क तूहलाने त्यात ग तूंन पडायिा. जसा व्यंकटेश माडगूळकर याचं्या ‘तू 
वडेा क ं भार’, ‘सती’, ‘पती गेले गं काठेवाडी’, ‘गौराई’, ‘नामा सातप ते’ इत्यािी नाटकानंी हनमाि केलेले 
होते. या नाट्यलेखनापूवी त्यानंी ‘हबनहबयािें झाड’, ‘क िािा क िाला मेळ नाही’ ही िजेिार वगनाट्ये 
हलहून आपल्या वगेळ्या नाट्यलेखनािी झलक िाखवलेली होतीि. माडगूळकरानंी काही भार्षातंरे-
रूपातंरे करूनही प्रािेहशक भारे्षतील नाट्यलेखन आपल्यासमोर ठेवले. उिा. ‘हबकट वाट वहहवाट’, 
‘िेवाजीने करुिा केली’ इत्यािी. श्री. ना. पेंडसे यािें ‘रथिि’ रंगमंिावर आले तेव्हा ‘गारंबी’ प्रमािेि 
वगेळे नाटक लोकानंा पाहावयाला हमळाले. ‘गारंबीिा बापू’, डॉ. काशीनाथ घािेकराचं्या आहि उर्षाहकरि 
याचं्या अहभनयाम ळे लक्षवेधी झाले तसेि ‘रथिि’ लालन सारंगम ळे महववािे ठरले. त्या नावािी 
व्यत्क्तरेखा त्या काळात बह िर्मित होती, तशीि रोहहिी हटं्टगडीने केलेली कृष्ट्िाबाईही लक्षात राहिारी 
होती. मध  मंगेश कर्मिक यानंीही कोकि आहि म ंबईच्या पाश्ववभमूीवर ‘िेवकी’ आहि ‘केला त का आहि 
झाला माका’ हे नाट्यलेखन केले ‘िेवकी’ नाटकािा प्रयोग उत्तम होत असे, त्याम ळे कर्मिकाकंडून 
अहधक वगेळ्या प्रािेहशक वातावरिातील नाट्यलेखनािी अपेक्षा होती, पि तसे घडले नाही. तशीि अपेक्षा 
गो. नी. िाडेंकराचं्या ‘हशतू’ नंतर होती. प रुर्षोत्तम िारव्हेकरानंी उिंड नाट्यलेखन केले. त्यातले 
प्रािेहशक वैहशष्ट्ट्य घेऊन आले ते ‘वऱ्हाडी मािसं’! एक वगेळाि भारे्षिा बाज या नाटकाच्या हनहमत्ताने 
ऐकायला हमळाल्याने प्रयोगािी रंगत उत्तम राहत असे. कारि या बोलीत हहन्िी भारे्षिा असर आहे. त्या 
हमश्रिातून हनमाि होिारा लहेजा पे्रक्षकाला स खाविारा ठरला. प ण्यािी ‘श्रीस्टासव’ ही बाबरूाव गोखले 
यािंी नाट्यसंस्था ‘वऱ्हाडी मािसं’ िा प्रयोग तब्येतीत करीत असे. मात्र त्यानंतर िारव्हेकरानंी वऱ्हाडी 
बोलीतले नाटक हलहहले नाही. नाट्यलेखक म्हिून त्यािें नाव ध्यानात राहहले ते संगीत ‘कट्यार 
काळजात घ सली’ च्या हनहमत्ताने, त्यािप्रमािे ते नाव मोठ्या प्रमािात घेतले गेले ते व्यावसाहयक नाटकािें 
हिग्िशवक म्हिून! 
 

हवद्याधर प डंहलक, हे प्राम ख्याने कथाकार म्हिून सववपहरहित. त्यानंी नंतरच्या काळात िार नाटके 
आहि काही एकाहंककािें लेखन केले. (१) िावाक, (२) माता द्रौपिी, (३) क िीकडून क िीकडे, (४) 
श्रद्धा. यातले ‘िावाक’ हे वैिाहरक स्तरावरिे नाटक प्रायोहगक रंगमंिावर सािर झाले. पि प ंडहलकािें 
‘माता द्रौपिी’ हे व्यवसायाच्या पहरघात आल्याने मोठ्या प्रमािात पे्रक्षकापंयंत पोहोिले. पौराहिक 
हवर्षयावरिी अत्यंत श्रेष्ठ ग िवते्तिी जी मराठी नाट्यलेखने आहेत त्यात ‘माता द्रौपिी’ नाटकािा समावशे 
होईल. हवजया मेहता यानंी हिग्िशवन आहि द्रौपिीिी महववपूिव भहूमका करून आपि याही पद्धतीिे वगेळे 
नाटक मराठी पे्रक्षकानंा आवडायला लाव ूशकतो, हे हसद्ध केले. प . भा. भाव ेहेही कथाकार, कािंबरीकार 
म्हिून वािकहप्रय लेखक. त्यानंी ‘स्वाहमनी’, ‘पडछाया’, ‘महारािी पद्हमनी’ आहि ‘सौभाग्य’ ही नाटके 
हलहहली. यातले ‘पद्हमनी’ वैहशष्ट्ट्यपूिव ठरले. यामध्ये महारािी पद्हमनी आहि अल्लाउद्दीन हखलजी याचं्या 
संिभातल्या कथेिा आधार आहे. यािा प्रयोग िागंला होत असे. मात्र भाव ेयाचं्या कािंबरीलेखनातील 
प्रयोगशीलता, आश्वासकता त्याचं्या नाट्यलेखनात आली नाही. त्याचं्या ‘सौभाग्य’ नाटकाच्या हनहमत्ताने 
मराठी रंगमंिावर हत्रहमती रंगमंि (जॅक नाइफ स्टेज) हा नेपथ्य प्रकार प्रथम आला. ‘अक हलना’ आहि 
‘वर्षाव’ या िोन कािंबऱ्यावंरून अन्य लेखकानंी नाट्यरूपे तयार केली. ती पे्रक्षकानंा बऱ्यापैकी भावली. 
१९६०-९० या तीस वर्षांच्या काळात व्यावसाहयक नाटकािंा बहर मोठ्या प्रमािात होता. अनेक 
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लहानमोठ्या लेखक मंडळींनी नाट्यलेखनािा घाट घातला. त्यामध्ये श.ं ना. नवरे, स रेश खरे, मध कर 
तोरडमल, मध सूिन कालेलकर, हहराकातं कलग टकर, अहनल बवे अशी नाव ेआहेत. श.ं ना. नवरे यानंी 
पिंवीसहून अहधक नाटके हलहीली. त्यातली काही पे्रक्षकहप्रय झाली-‘मन पाखरू पाखरू’, ‘ध म्मस’, ‘सूर 
राहू िे’, ‘ध क्यात हरवली वाट’, ‘रंगसावल्या’, ‘ग ंतता हृिय हे’, ‘िेविास’ इत्यािींिे प्रयोग लक्षवेधी ठरले. 
जयवतं िळवींच्या ‘महानंिा’ कािंबरीवरून श.ं ना. नवरे यानंी ‘ग ंतता हृिय हे’ नाटक हलहहले आहि ते 
हवशरे्ष लोकहप्रय झाले! मध कर तोरडमलानंी पधंरा नाटके हलहहली. त्यातल्या ‘तरुि त कव  आहि म्हातारे 
अकव ’ नाटकातील हवनोिाम ळे मराठी पे्रक्षक स खावला. स्वतः तोरडमल हे त्यातली प्रो. बारटके्क ही भहूमका 
मनःपूववक करायिे. त्याला पे्रक्षकही हततकीि मनापासून िाि द्यायिे. अगिी वगेळ्या हवर्षयावरिे नाटक 
त्यानंी हलहहले. ‘काळे बेट लाल बत्ती’ या नावािे! मूलतः तोरडमल यानंी राज्यस्पधेसाठी नाट्यलेखन 
केले. लेखक, हिग्िशवक, अहभनेता, हनमाता अशी बह रंगी रंगमंिीय कामहगरी करून त्यानंी स्वतःिी प्रहतमा 
हनमाि केली. ती लोकानंा भावली. हिलीप परिेशी, गो. ग.ं पारखी, राजाराम ह मिे, रमेश मंत्री, हशवाजी 
सावतं, मनोहर काटिरे, हशरीर्ष पै, रमेश पवार, अशोकजी पराजंपे, शखेर ताम्हािे, अशोक पाटोळे, 
प रुर्षोत्तम बेडे, रा. रं. बोराडे, अशोक समेळ, अहनल सोनार, श्रीहनवास भिगे, रवींद्र भट, जयंत पवार, 
अरकवि औंधे, संतोर्ष पवार, केिार कशिे इत्यािी अनेकािंी नाटके व्यावसाहयक रंगमंिावर आली. काही 
तरली, काही हवरली! 
 

पन्नास वर्षांच्या प्रस्त तच्या काळात व्यावसाहयक रंगभमूी हा म ख्य प्रवाह अव्याहतपिे १६७ वर्ष े
(१८४३-२०१०) िालला आहे. कोित्याही भारे्षतल्या रंगभमूीच्या ग िवते्तिा आलेख प्राधान्याने 
व्यावसाहयक रंगभमूी-नाटक याचं्या आधारे तयार होतो. पि मराठी रंगभमूीच्या संिभात, हवशरे्षतः १९६० 
नंतरच्या काळात व्यावसाहयकतेच्या बरोबरीने समातंर असलेली प्रायोहगक नाट्यधारा हततकीि त ल्यबळ 
असल्याने हतिाही यथायोग्य समतोलाने हविार करिे अपहरहायव आहे, इतके यातील नाटकािें 
कायवमाहात्म्य आहे. ि सऱ्या महाय द्धाच्या काळानंतर म्हिजे १९४५-५० च्या िरम्यान जागहतक स्तरावरिे 
एकूिि मानवी जीवन ग ंताग ंतीिे झाले. आर्मथक, सामाहजक, राजकीय, शकै्षहिक आहि कलाहवर्षयक 
के्षत्रातं नवहविारािें, दृहष्टकोनािें, शलैीिे वारे वाहू लागले. ती हवा भारतात आहि अपहरहायवपिाने 
महाराष्ट्रात यायला आरंभ झाला. ही नवतेिी जाि कथा, कहवता काही प्रमािात कािंबरीलेखनात 
प्राथम्याने आली. त लनेने नाटकाच्या के्षत्रात काहीशी उहशराने आली. त्यािे कारि सरळ होते. नाटक-
रंगभमूी हे माध्यम परावलंबी-पराश्रयी आहे. नाटक केवळ हलहून भागत नाही, ते प्रयोगरूपाने मंहित व्हाव े
लागते. पे्रक्षकापंयंत थेट पोहोिाव ेलागते. कथा, कहवता, कािंबरी लेखन त्या अथाने परावलंबी नाही. ते 
स्वान्तस खाय करता येते. म्हिूनि नाट्यलेखनातली प्रायोहगकता ही लहलत साहहत्यात उहशराने येते. 
नाटक लेखनाला अधवसाहहत्य प्रकार म्हटले जाते. प्रयोगाने त्याला पहरपूिवता लाभते. 
 

१९६० नंतर प्रायोहगक रंगभमूीिा प्रभाव हिसायला लागला. यािा अथव त्याआधी रंगभमूी के्षत्रात 
वगेळे प्रयोग ककवा लेखनातील प्रयोगशीलता नव्हती असा अथव होत नाही. वाच्याथव आहि लाक्षहिक 
अथानेही प्रत्येक नाटक हा ‘प्रयोग’ि असतो! म्हिून ते प्रत्येक नाटक प्रायोहगक आहे, असे आपि म्हित 
नाही. १९३३ साली ‘आंधळयािंी शाळा’ नाटकाच्या हनहमत्ताने ‘नाट्यमन्वतंर’ या संस्थेने केलेली स रुवात 
ही एका अथाने मराठी प्रायोहगक-समातंर रंगभमूीिा आरंभ होता. ती परंपराही खंहडत झाली. ि सऱ्या 
महाय द्धानंतर ककवा आपल्याला स्वातंत्र्यलाभ झाल्यानंतरच्या िहा-बारा वर्षांत अनेक प्रश्नािंी भेंडोळी 
आपल्यासमोर येत गेली. आपल्या जीवनात औद्योहगक िातंीच्या ख िा समाहवष्ट व्हायला लागल्या. 
हवज्ञानाने काही जीवन स खसोयी आिल्या, तसेि हवनाशािे, हवघटनािे प्रश्न हनमाि केले. सामाहजक, 
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कौट ंहबक, आर्मथक स्तरावंरच्या प्रश्नामंध्ये ‘स्व’ आहि ‘स्वतेर’ यातले प्रश्न भेडसाव ू लागले. आपली 
परंपरा, इहतहास आहि एकूि पहरसर याचं्याशी आपले नाते काय? मािसाचं्या नातेसंबंधािा नेमका अथव 
काय? या प्रश्नाचं्या शोधात आपल्या अत्स्तत्वािे स्वरूप काय? असे अनेक प्रश्न हनमाि झाले. प्रश्न समोर 
येताि, हविार येत असताना आपि आजवर नाटकाच्या माध्यमातून काय सागंत आलो? असेही वाटायला 
लागले. ते सागंिे, माडंिे आहि आपले वतवमान प्रश्न अन भव यािंा नेमका अन बंध यािा शोध घेिे 
अपहरहायव झाले. केवळ एखािी कत्ल्पत गोष्ट सागंण्यापेक्षा आपले अन भव आपल्या पद्धतीने व्यक्त होिे 
महववािे आहे, असा हविार प्रबळ झाला. त्यासाठी मािसाच्या मनािा शोध घेिे आवश्यक ठरले. त्याच्या 
मनािा तळ शोधिे आहि त्याच्या हभन्न हभन्न अंतःप्रवाहािंा वधे घेत घेत ‘मी’ िे समाजव्यवस्थेशी नाते काय 
आहे, हे नाट्यमाध्यमातून व्यक्त करावे असे काही लेखकानंा वाटू लागले. अशी अस्वस्थता, तगमग बेिैनी 
नवतेला जन्म िेत असते. कारि अशावळेी लेखनपरंपरेिी िौकट कापायला लागते. ती सैल करावीशी 
वाटते. क्वहित प्रसंगी मोडून फेकून द्यावीशी वाटते. अशा वातावरिात प्रायोहगक-समातंर नाटक अहभव्यक्त 
होिे स रू झाले ि सऱ्या पद्धतीने सागंायिे तर, ज्या लेखनाम ळे रंगभमूीतील पारंपहरकतेिा, तंत्रहवशरे्षािंा-
िौकटींिा प नर्मविार करावा लागतो, तेव्हा ते नाटक अथवा ती रंगभमूी प्रायोहगक ठरते! ती प्रायोहगकता 
बाह्यरूपात ककवा वरपागंी असून िालत नाही, ती ‘आतून’ यावी लागते. माझा अन भव मला माझ्या पद्धतीने 
माडंायिा आहे, असे जेव्हा नाट्यलेखक ठरवतो, तेव्हा त्याला व्यवसायािी गहिते िूर ठेवावी लागतात. 
यशािी तथाकहथत हशखरे त्याच्यापासून िूरस्थ असतात. अथात, अशा परंपरेला छेि िेिाऱ्या 
प्रायोहगकतेिीही परंपरा तयार होते. नवल आहि परंपरा यािें प्रवाहिि सतत िालूि असते! 
 

हवजय तेंड लकरािें एकाहंकका लेखन आहि ‘श्रीमंत’ ‘मािूस नावािे बेट’ सारखे नाटक रंगमंिावर 
यायला लागल्यावर नव्या प्रयोगािंी-प्रवाहािंी िाहूल लागायला लागली. त्याचं्या लेखनातून पे्ररिा घेऊन 
महेश एलक ं िवारानंी आपली लेखनहिशा हनहित केली. ‘गाबो’, ‘रुद्रवर्षा’, ‘वासनाकाडं’, ‘पाटी’, ‘वाडा 
हिरेबिंी’, ’प्रहतकबब’, ‘आत्मकथा’, ‘हक्षतीजापयंत सम द्र’, ‘वासासंी जीिांनी’,’सोनाटा’, ‘मग्न 
तळ्याकाठी’, ‘य गातं’, आिी नाटकािें लेखन केले. त्याचं्या नाटकािंा अभ्यास हा प्रबधंािा हवर्षय आहे. 
पि त्यािंी नाटके वािल्यानंतर, पाहहल्यानंतर प्राम ख्याने जािवते ते असे, की त्याचं्या लेखनाच्या पे्ररिा 
या वाङ्मयीन अहधक आहेत. त्यानंतर त्यात रंगपे्ररिा हमहश्रत झाल्या. त्स्रंगबगव, िेकॉव्ह या ख्यातनाम 
नाटककारािंा पहरिाम आपल्यावर झाल्यािे त्यानंीि एके हठकािी म्हटले आहे. पि हवहशष्ट कोिा 
परिेशस्थािा पहरिाम वा अन करि त्यानंी केले नाही. स्वतःच्या जीवनान भवातून त्यािें नाटक आकाराला 
आले. आपले एखािे नाटक लोकहप्रय-जनमान्य झाले, की त्यािा उत्तराधव ककवा प ढिा भाग हलहावा असा 
मोह काही नाट्यलेखकानंा होतो. मो. ग. रागंिेकर, वसंत कानेटकर, बाळ कोल्हटकर यानंी तसे प्रयत्न 
याआधी करून पाहहलेले होते. (‘क लवधू’, ‘अश्र िी झाली फ ले’, ‘वाहतो ही ि वांिी ज डी’) मात्र त्यािा 
काहीि पहरिाम रंगभमूीवर झाला नाही. एलक ं िवार यानंी आपल्या वाडा ‘हिरेबिंी’ नंतर ‘मग्न 
तळ्याकाठी’ आहि ‘य गातं’ ही िोन नाटके हलहहली. अथात त्यािें स्वागत मयाहित स्वरूपाति झाले. 
तरीही ‘हत्रधारा’ नाट्यधारा (तीन नाटके एकहत्रत) हा नवा प्रकार मराठीत प्रथमि घडला. ते प्रयोग 
एकािवळेी पाहायला हमळाले. त्यािे हिग्िशवन नव्या हपढीतील िदं्रकातं क लकिी यानंी केलेले होते. 
नेपथ्यकार प्रिीप म ळये होते. संगीत हिले होते आनंि मोडक यानंी. 
 

प्रायोहगक-समातंर रंगभमूीवरिे आिखी एक महववािे नाव सतीश आळेकर. त्यानंी सात नाटके 
आहि काही एकाहंककािें लेखन केले. (१) हमकी आहि मेमसाहेब, (२) महाहनवाि, (३) महापूर, (४) 
बेगम बवे, (५) शहनवार-रहववार, (६) ि सरा सामना, (७) अहतरेकी. प्रायोहगक रंगभमूीमधल्या 
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नाट्यलेखनात खऱ्या अथाने जीवनातील हनरथवकतेिे हित्रि झालेली नाट्यलेखने आहेत. त्यामध्ये 
आळेकरािें लेखन आहे. आपि जे सववसामान्य जीवन जगत असतो, भवतालामध्ये, वास्तव्यामध्ये जी 
अथवशून्यता जािवत असते ती नाट्याहंकत करण्यािा ते यत्न करीत असतात. हवशरे्षतः मध्यमवगीय 
जीवनातील जाहिवािंा भाग मोठ्या प्रमािात असतो. त्या अन भवािें हित्रि, कटगल-टवाळी, उपरोधाने, 
उपहासाने करिे हा त्याचं्या लेखिीिा स्वभाव आहे. नाटकाच्या पहरभारे्षत सागंायिे तर अब्सडव ड्रामा-
डाकव  कॉमेडी-ब्लॅक कॉमेडी, या प्रकारात ते लेखन मोडते. अथात या हवहशष्ट प्रकारिे नाट्यलेखन करायिे 
म्हिून ते हलहहले जात नाही, ते सहजतेने होताना हिसते, म्हिूनि त्यािा रंगमंिीय पहरिाम वगेळा ठरत 
गेला. त्याचं्या या वगेळ्या प्रकारच्या नाट्यलेखनात ‘महाहनवाि’ आहि ‘बेगम बवे’ ही िोन नाटके हवर्षय-
आशय-रिना यािें वगेळेपि घेऊन आली. ‘महाहनवाि’ नाटकात भाऊराव नावाच्या एक मध्यमवगीय 
िाळकऱ्याने मरिानंतर आपल्या जगण्यािे लावलेले आख्यान असे हवर्षयसूत्र आहे. अशा पद्धतीने 
नाट्याशय व्यक्त करण्यासाठी कीतवनािा बाज इतक्या प्रभावीपिाने मराठी नाटकात प्रथमि झाला. अनेक 
अथाने हे नाटक इथले, आपले, म्हिजेि मराठी जीवनान भव घेऊन आले. त्यािे इंरजीकरि करिे 
अशक्य व्हाव ेइतके मराठीपि त्यात आहे. हे नाटक पाहहल्यावर आपिही आपल्या आय ष्ट्याकडे या नजरेने 
पाहाव ेअसे वाटून जाते. तशीि नाट्यमयता, आशयघनता ‘बेगम बवे’ नाटकात आहे. ‘बेगम बवे’ हे एक 
आरशातले वा ‘मनातले’ नाटक असे वाटत राहहले. ते अशा अथाने की, एक स्त्रीपाटी नट (जो गायक आहे) 
अनेक नाटकातून ि य्यम भहूमका करिारा, त्याला म ख्य-नाहयकेिी भहूमका हमळावी असे मनोमन वाटते. तो 
एका टागेंवाल्याच्या आधाराने-धाकाने आपले जीवन जगत असतो. आपल्या जगण्यािा अथव शोधीत राहतो. 
आपल्या अत्स्तत्वािा, जीवनातील अथव-हनरथािा शोध घेिारे हे नाटक. यातल्या स्त्री-पाटी नटाच्या 
हनहमत्ताने ज न्या संगीत नाटकातंील पिािंा उपरोहधक पद्धतीने उपयोग करून घेतला आहे. आपल्याला 
पहरहित नाट्यपिे वगेळाि संिभव घेऊन आपल्याला वगेळाि आनंि िेतात. हे सारे ध्यानी घेतल्यावरि 
‘बेगम बवे’ या हवरोधात्मक नाट्यशीर्षवकािा अथव समजायला मित होते. प्रख्यात हविारवंत, कितक गो. प . 
िेशपाडें यानंी सहा नाटके हलहहली. (१) उद्ग्ध्वस्त धमवशाळा, (२) मामकाः पाडंवािैव, (३) एक वाजून 
गेला आहे, (४) अंधारयात्रा, (५) हवष्ट्ि ग प्त िािक्य, (६) रस्ते. ह्या सवव नाट्यलेखनात हवशरे्ष लक्षवधेी 
ठरले ते उद्ग्ध्वस्त धमवशाळा! हवद्यापीठ स्तरावर प्राध्यापक असलेल्या एकािी िौकशी, एका सहमतीकडून 
िालू असलेली तपासिी हे या नाटकािे हवर्षयसूत्र आहे. संपूिव नाटक िौकशी दृश्यरूपािे नाही. तर 
आवश्यक त्या हठकािी वैयत्क्तक-कौट ंहबक संिभव आहि स्मरिे येतात. गतआय ष्ट्यातील प्रसंग आहि 
िौकशीदृश्य असे लेखनरूप आहें. त्या प्राध्यापकावर प्राम ख्याने आरोप आहे तो असा, त म्ही ज्या राजकीय 
हविारसरिीिे संस्कार हवद्याथ्यांवर करीत आहात ते हशक्षिके्षत्राला घातक आहेत. या नाटकाचं्या संिभात 
एका म लाखतीत नाट्यलेखकाने म्हटले आहे, “अशा िौकशी यंत्रिािें िोन प्रकार असतात. एक म्हिजे 
हवकहसत, शास्त्रश द्ध अशी यंत्रिा आहि ि सरी म्हिजे ज्या समाजािे हनयंत्रि सत्ताहधहष्ठत वगाकडून केली 
जाते. त्या समाजात हवहहत, पद्धतशीर पहरवतवन होण्यािी भीती हनमाि झाल्याम ळे सत्ताहधहष्ठत वगाकडून 
अहधक उत्सफूतवपिे हनर्ममलेली यंत्रिा या िोन्ही यंत्रिानंा ज्या हवरोधकानंा तोंड द्याव े लागते, त्या 
हवरोधातील फरकान सार त्यािी व्यत्क्तगत तंते्र ठरत असतात. हे हवरोधकही ज्या राजकीय व्यवस्थेतून या 
यंत्रिा उभ्या राहतात, त्या व्यवस्थेिाि एक घटक असतात-‘धमवशाळा’ मध्ये हेि िाखवण्यािा प्रयत्न 
आहे...”. नाटककार म्हितात त्याप्रमािे पे्रक्षकानंा त्या अथाने हे नाटक हकतपत आवडले हा संशोधनािा 
हवर्षय होईल. पि या नाटकािे स्वागत िागंल्या प्रकाराने झाले. प्रायोहगक आहि काहीसे त्या 
िौकटीबाहेरही हे नाटक मान्य झाले. डॉ. श्रीराम लागू यानंी नाटकातील प्रम ख भहूमका केली होती. 
त्याचं्या एकूि भहूमकामंधली ही लक्षवधेी भहूमका ठरली. ‘उद्ग्ध्वस्त धमवशाळा’ हे मराठीतले 
आमहविारनाट्य आहे. त्या धतीिे आम नाटक ख द्द त्या लेखकाने नंतर हलहहले नाही. राजकीय हवर्षयावर 
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गंभीरपिाने नाटक हलहहिे आहि राजकारिावर हवनोिी पद्धतीने हखल्ली उडविे या िोन गोष्टी वगेळ्या 
आहेत. मराठी मािूस आहि राजकारि, तसेि मराठी मािूस आहि नाटक याचं्या अभेद्यपिाबद्दल अनेकिा 
बोलले जाते. मात्र राजकारिातील जाहिवािंा, हविारािंा, त्यातल्या ताहववक बठैकािंा नाट्यमाध्यमात 
उपयोग होताना हिसत नाही. एखािे गो. प . िेशपाडें सोडले तर त्यािा प्रत्यक्ष वापर केलेला आपल्यासमोर 
नाही. त्याचं्या ‘अंधारयात्रा’ आहि ‘हवष्ट्ि ग प्त िािक्य’ या नाट्यकृतींवरही राजकीय हविारािंा पगडा 
मोठ्या प्रमािात आहे. शकेडो वर्षांपूवी िािक्याने राजकीय सत्ता आहि समाज-व्यक्ती याचं्या संबधंाबद्दल 
भाहकते केली, त्यातल्या अनेक तववािंा, दृहष्टकोनािंा प्रत्यय आज आपल्याला येतो आहे. ‘िािक्यनीती’ 
हा शब्िप्रयोगही आपि वापरतो आहोत. इहतहास, परंपरा यािें नाते ‘आज’ च्या संिभात प नःप न्हा तपासून 
पाहहले पाहहजे, असे आपल्याला वाटते आहे, तो भाग गो. प . िेशपाडें यानंी ‘अंधारयात्रा’ मध्ये उत्तमरीत्या 
व्यक्त केला आहे. ते सारे संिभव गृहीत धरून, नाट्यकृतीिा अभ्यास-आस्वाि-आकलन करायिे, यािी 
सवय अद्याप मराठी नाट्यवािकाला, समीक्षकानंा आहि पे्रक्षकानंा व्हायला हवी, तसे घडत नाही. या 
नाटकानंा अल्प प्रहतसाि हमळण्यािे तेि महववािे कारि आहे. त्याच्या जोडीला नेहमीिे कारि आहेि, ते 
म्हिजे औपिाहरक-पहरहित मनोरंजन नाही. त्याम ळे हविारनाट्ये ि लव हक्षत राहतात. त्यािंी सकस परंपरा 
हनमाि होताना हिसत नाही, हे िागंले लक्षि नाही. 
 
 प्रायोहगक-समातंर रंगभमूी समृद्ध करण्यासाठी अनेकािें लेखन आहि प्रयोग कारि झाले. 
त्यामध्ये अच्य त वझे हे एक लक्षवधेी नाव काही काळ होते. त्यानंी ‘िल रे भोपळ्या ट ि क ट ि क’ ‘सोफा 
कम बेड’, ‘सायसाखर’ इत्यािी नाटके हलहहली. १९७०-८० या िशकात अच्य त वझे, सतीश आळेकर, 
हिलीप जगताप अशा काही नवतरुिानंी नवनाट्यलेखकािंी समकालीन जीवनातील हनरथवकतेच्या 
जाहिवानंा नेमकेपिाने शब्िरूप िेण्यािा यत्न केला. त्या भारे्षत लविीकता होती. शब्िािंी-वाक्यािंी 
आहि एकूिि नाट्यभार्षा वापरािी मोडतोड होती. यािा ि सरा अथव असा झाला, की हे नवनाट्यलेखक 
पारंपहरक वाङ्मयीन भारे्षिा वापर न करता, रंगभारे्षत हलहीत होते. त्यानंा न सते नाटक हलहून थाबंायिे 
नव्हते, तर ते हलहहताना जो प्रयोग मनाच्या रंगमंिावर आकार घेत होता त्याला शब्िरूप द्यायिे होते. तसे 
त्यानंी हिले. अशा लेखनाला सातत्य हव ेआहे. तसे अच्य त वझे याचं्या संिभात घडले नाही. त्यानंी नंतर 
एकूिि रंगभमूीिी वाट सोडून हिली. हिलीप जगताप यानंी त्या काळात ‘एक अंडे फ टले’ नाटकािे लेखन 
करून लक्ष वेधले होते. अपेक्षा हनमाि केल्या होत्या. पि प्रत्यक्षात फार काही घडले नाही. त्यानंी प ढच्या 
काळात स्वतंत्र लेखनाऐवजी भार्षातंर-रूपातंर मागािी िमिा केली. वगेळा नाट्यान भव िेिारी आहि 
आपल्या रिनाबधंाने लक्षवेधी ठरलेली नाट्यकृती म्हिजे सिानंि रेगे हलहखत (रूपातंहरत) ‘गोिी’ हे 
नाटक. नाट्यशीर्षवकापासून त्यािे वगेळेपि आहे. या लेखनाच्या हनहमत्ताने रेगे यानंी प्रस्थाहपत रंगभमूीला 
छेि िेिारा आकृहतबंध स्वीकारलेला होताि, पि हवर्षय-आशयातील समकालीनता प्रत्ययकारकतेने 
व्यक्त झाली होती. या नाटकािी केवळ भार्षा वगेळी होती असे नव्हे, तर प्रयोगपद्धतीही वगेळी होती. 
नेहमीच्या नाट्यगृहापेक्षा अन्य कोित्याही स्थळी या नाटकािा प्रयोग होत असे. तोही एक अन भवि होता. 
या नाटकाला हमळालेल्या उत्तम प्रहतसािाम ळे या प्रवाहातील अन्य नाटकाचं्या प्रयोगानंा-लेखनाला एक 
बळ हमळत गेले. (हा वगेवगेळया हठकािी होिाऱ्या प्रायोहगक नाटकाचं्या आहवष्ट्कारािंा आनंि मी अनेक 
गावात वगेवगेळ्या संिभात १९६० ते ९५ या काळात घेतलेला आहे.) याि परंपरेत नाट्यलेखन करिारे 
वृिंावन िंडवते हे नाव आहे. त्यानंी कधी एकाकं तर कधी िीघांक हलहहले. ‘खोटं नाटक’, ‘क लवृत्तातं’, 
‘ि ष्टिि’, ‘ब टपॉलीश’, ‘मायाळू’ इत्यािी त्यािंी नाट्यलेखने आहेत. आय ष्ट्यातल्या छोट्यामोठ्या गोष्टी 
नाट्यान भावाच्या स्तरावर कशा नेता येतात ते त्याचं्या लेखनात जािवते. ‘मायाळू’ च्या लेखनात 
रूपहनष्ठतेिा प्रयोग लक्षिीय स्वरूपािा होता. 
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कथा, कहवता, कािंबरी के्षत्रातं नवतेच्या संिभात महनीय कामहगरी केलेल्या काहींनी प्रायोहगक 

स्तरावरिे नाट्यलेखन केले. उिा. प . हश. रेगे यािें ‘रंग पािंाहलका’, गंगाधर गाडगीळािें ‘ज्योत्स्ना आहि 
ज्योती’, ‘बडूं आहि इतर एकाहंकका’, बा. सी. मढेकरािें ‘बिकािें ग हपत’ (संगीहतका) आहि ‘नटश्रेष्ठ’ 
हिलीप हिते्र यािें ‘हमठू हमठू पोपट’ हे आध हनक लोकशलैीतले नाटक इत्यािी. या लेखनािंी िखल 
प्रयोगकत्यांनी आहि पे्रक्षकानंी हजतक्या प्रमािात घ्यायला हवी होती, हततकी न घेतल्याने मोठ्या संख्येने 
प्रयोग झाले नाहीत. ते प्रोत्साहन न हमळाल्याम ळे ककवा त्यानंा या माध्यमािी ओढ न वाटल्याने असेल, पि 
या महववाच्या नवकवी-लेखकानंी नंतर कोित्याि प्रकारिे नाट्यलेखने केले नाही. श्याम मनोहर यानंी 
‘हृिय’, ‘यकृत’, ‘येळकोट’ ही नाट्यलेखन केली. त्यािें लेखन वगेळ्या प्रकृतीिे आहे, ते अशा अथाने, की 
वतवमान जीवनात मध्यमवगामध्ये ज्या जाहिवािंा संकर हनमाि झालेला होता. त्यातून जी जीवनवृत्ती-दृष्टी 
तयार होते, त्यातले ताि, नातेसंबंध श्याम मनोहरानंी सहवस्तरपिाने व्यक्त केलेले आहेत. त्यािे 
प्रयोगरूपही हततकेि पहरिामकारी ठरले! १९९५-२००० या कालखंडात प्रायोहगक-समातंर रंगभमूीसाठी 
जाहिवनेे, सातत्याने लेखन करिाऱ्या नवलेखकािें प्रमाि कमी होत िालले होते. तरीही त्यात ज्यािें 
लेखन आवजूवन प्रयोगरूपाने रंगमंिावर आले त्यामध्ये राजीव नाईक, अरुि नाईक, त र्षार भदे्र, मकरंि 
साठे, अहजत िळवी, प्रशातं िळवी, स हास ताबं,े क मार िेशम ख, िेतन िातार, अत ल पेठे, शरि सावतं, 
शफाअत खान, ल. मो. बािेंकर, प्र. ल. मयेकर, शातंा गोखले अशी काही नाव ेसागंता येतील. त्यानंी 
प ढील नाट्यकृती हलहहल्या उिा. अरुि नाईक आहि राजीव नाईक यानंी शके्सहपअरच्या, तसेि अन्य 
नाटककाराचं्या नाट्यकृतींिी भार्षातंरे-रुपातंरे- ‘मकॅबेथ’, ‘ऐन वसंतात मध्यरात्री’, ‘मातीच्या गाड्यािे 
प्रकरि’, त र्षार भदे्र यािंी ‘कारान’, ‘हशपान’, ‘भाकवान’, मकरंि साठेंिी ‘िारश ेकोटी हवसरभोळे’, ‘सूयव 
पाहहलेला मािूस’, ’गोळाय द्ध’, अहजत िळवींिे ‘शतखंड, ‘गाधंी हवरुद्ध गाधंी’ प्रशातं िळवींिी ‘िगड का 
माती’, ‘मिसव हाऊस’, शातंा गोखले यािें ‘अहवनाश एक ध्यास’, िेतन िातारािें ‘सावल्या’, उत्तम बडूं 
तूपेंिे ‘झ लवा’, प्र. ल. मयेकरािंी ‘मा आस साबरीन’, ‘अथ मानूस जगन हं’, शरि सावतािें ‘इसापिा 
गॉगल’, ल मो. बािेंकरािें ‘अंबा’, ‘आयविािक्य’, क मार िेशम खािे ‘स्मारक’, अत ल पेठेिे ‘िेस’ अशा 
काही नाट्यकृतींिा आवजूवन उल्लेख करता येईल. यात आिखी काही नावािंी भरही पडू शकेल. त्यासवव 
संहहता प स्तकरूपाने उपलब्ध नसल्याने काही नाटकािंी-लेखकािंी नाव ेआली आहि गेली. गेल्या िोन-
तीन वर्षांत (२००५-०६ सालापासून) प्रायोहगक रंगमंिासाठी लेखन-हिग्िशवन-प्रयोग करिाऱ्या नव्या 
रंगकमींिी फळी िागंल्या प्रकाराने तयार होत आहे. त्यामध्ये हगरीश जोशी, रहसका जोशी, सहिन 
क ं डलकर, मोहहत टाकळकर, प्रमोि वैद्य, हवभावरी िेशपाडें अशा काहींिे प्रयत्न लक्षिीय स्वरूपािे 
आहेत. या प्रयत्नामंागे म ंबईतल्या आहवष्ट्कार नाट्यसंस्थेिे अरुि काकडे, प ण्याच्या ‘स िशवन रंगमंि’ च्या 
श भागंी िामले यािें योगिान मोठ्या प्रमािात आहे. त्यानंी अनेक नव्या य वक-य वतींना प्रोत्साहहत करून 
प्रायोहगक नाटकािंी हनर्ममती केली. करवनू घेतली. त्याचं्या कलाग िानंा वाव हिला. त्यािबरोबर नवा 
पे्रक्षकही हनमाि केला. जे कायव एकेकाळी ‘रंगायतन’, ‘पी. डी. ए’, ‘महाराष्ट्रीय कलोपासक,’ ‘उिय कला 
कें द्र’ अशा नामवतं संस्थानंी केले, त्याि धतीवरिे हे कायव िालू आहे. काही वर्षांपूवी पहंडत सत्यिेव ि बे 
यानंी नाट्यलेखनाच्या कायवशाळा घेतल्या होत्या. त्यातून अनेक नवे िागंले नाट्यलेखक मराठी रंगभमूीला 
हमळाले. उिा. गो. प . िेशपाडें, सतीश आळेकर, अच्य त वझे, हिलीप जगताप इत्यािी नावे सागंता येतील. 
तशा नाट्यलेखन कायवशाळा नव्याने घेण्यािी गरज मोठ्या प्रमािात आहे. 
 

मध्यवती व्यावसाहयक रंगभमूीवरिे नाटक आहि समातंर रंगभमूीवरिे नाटक िालू असतानाि 
अन्य छोटे प्रवाहही कायवरत होते. त्यामध्ये लक्षवधेी ठरलेला नाट्यप्रवाह म्हिजे िहलत रंगभमूीिा! 



 

अनुक्रमणिका 

वास्तहवक िहलत, उपेहक्षत अशा अथािी हवशरे्षिे कलाके्षत्रात वापरू नयेत. कारि नाटक ककवा त्यासाठी 
लागिारा अहभनय हा कधीही िहलत वगैरे असत नाही. परंत  काही िळवळींना, उपिमानंा आहि पयायाने 
कलाप्रकारानंा जी नामाहभधाने हिली गेली, त्यापंैकी िहलत नाटक-िहलत रंगभमूी हे एक आहे. याला नाव 
द्यायिेि असेल, तर हवद्रोही नाटक रंगभमूी असे म्हिाव.े हा प्रवाह हवद्रोहातून, विेनेतून हनमाि झाला 
आहे. ही विेना कशािी होती, तर ती सविव समाजाने शकेडो वर्ष ेआपल्याला उपेके्षने वागवले. आर्मथक, 
सामाहजक स्तरावंरिी कोंडी तर केलीि, पि मािूस म्हिूनही नीटपिाने जग ूहिले नाही त्यािा हा उदे्रक 
होता, संताप होता, ती िीड, तो संताप नाट्यमाध्यमातून व्यक्त झाला. १९८०-२००० या िोन िशकात 
िहलत नाटक आपल्यासमोर आले असले तरी त्यािा खरा उगम १९५६ साली म. भी. हिटिीस याचं्या 
‘य गयात्रा’ नाट्यलेखनाने झाला आहे. त्यावळेी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात होते. त्याचं्या 
सागंण्यावरून ककवा पे्ररिेवरून या नाट्यप्रवाहािा आरंभ झाला. १४ ऑक्टोबर १९५६ साली झालेल्या 
य गयाते्रच्या प्रयोगात प्रािीन काळापासून वतवमानापयंत िहलत-उपेहक्षत समाजावर झालेल्या अत्यािारािे-
अन्यायािे हित्रि आहे. या नाटकाम ळे अनेकानंा पे्ररिा हमळत गेली. त्यातूनि हव. त . जाधव यािें ‘राजा 
स िास’ नामिेव व्हटकर यािें ‘वाट ि कली’, मा. का. कारंडे यािें ‘नवी वाट’ इत्यािी नाट्यलेखने 
सवांसमोर आली. नंतर त्यात ‘ब दं्ध शरि ं गच्छाहम’,’सम्राट अशोक’ वगैरेंिी भर पडली. त्याआधी 
‘आंबेडकरी जलसे’ आहि ‘सत्यशोधक जलसे’ या प्रकारातूंन िहलतहवर्षयक जािीव व्यक्त होत होती. 
हवशरे्षतः रामीि भागात या जलशानंा उत्तम प्रहतसाि हमळत असे मात्र नंतरच्या काळात मनोरंजनािी 
हवहवध नागर साधने हनमाि झाल्याने या जलशािंा प्रभाव उिावत गेला. 

 
भारतीय समाजातील विवव्यवस्था ही तत्कालीन मानवी समूहानंी समाजाच्या उपयोगासाठी हनमाि 

केली.प ढे ती तशी न राहता हतला रंथामंध्ये धमवििेच्या स्तरावर एक उिात्त रूप हिले गेले. पहरिामी ती 
व्यवस्था मािसाच्या जन्माशी हनगहडत झाली. उच्च आहि नीि असा भेि हनमाि होत गेला. मािूस 
मािसािे शोर्षि करू लागला. मािूसपि हरवनू बसला. उपेहक्षत वगाला जीवन हेि मरि झाले. गेल्या 
िाळीस-पन्नास वर्षांत ही विेना असह्म होत गेली त्या विेनेतून ह ंकार यायला लागला. त्या ह ंकारातूनि 
िहलत कहवता, कथा, नाटक, आत्मकथने साहहत्य के्षत्रात येत गेली. वास्तहवक हवद्रोहाच्या-वेिनेच्या 
प्रभावी आहवष्ट्काराला नाटक-रंगभमूी हे माध्यम अहधक जवळिे आहे. इथे मात्र तसे घडताना हिसले नाही. 
कहवता आहि आत्मकथने मोठ्या प्रमािात आल्यानंतर िहलत नाटक हलहहले गेले. हभ. हश. कशिे या 
सजवनशील-संविेनशील नाट्यलेखकाने जेव्हा ‘काळोखाच्या गभात’ नाटक रंगमंिावर आिले तेव्हा या 
माध्यमाच्या प्रभावािा अंिाज इतरानंा येत गेला. टेक्सास गायकवाडिे ‘आम्ही िेशािे मारेकरी’, कमलाकर 
डहाटिे ‘नरबळी’, अरुि क मार इंगळे-‘काय रं?’ अशी काही नाट्यलेखने िहलत जीवनातील आंतहरक 
संघर्षव व्यक्त करीत होती. त्याला अहधक व्यापकता येत गेली ती रामनाथ िव्हाि, ित्ता भगत, पे्रमानंि 
गज्वी, प्रकाश हत्रभ वन आिी लेखकाचं्या नाट्यलेखनाने. काही वर्षांपूवी मीनाक्षीप रम या भागात घडलेल्या 
घटनाचं्या संिभात कहिू-म त्स्लम-िहलत तिावावर रामनाथ िव्हािानंी ‘साक्षीप रम’ नाटक हलहहले. 
त्यानीि नंतर ‘बामनवाडा’ नाटक हलहून आंतरजातीय स हशहक्षत स्तरावर येऊनिेखील सोसाव्या लागिारे 
ि ःख हकती हविारक असते ते साहंगतले. प्रकाश हत्रभ वन यानंी ‘थाबंा रामराज्य येतंय’ यामध्ये सत्ता आहि 
संपत्ती याचं्या बळावर िहलत तरुि नेतृत्वाला संपवनू टाकण्याच्या वृत्तीिे िशवन घडवले. अशा तऱ्हेिी 
भेिकता संपत जाधवाचं्या ‘पोतराज’, गोपाळ सोनारीकराचं्या ‘ध क्यात हरवलेले स ख’, रुस्त म 
अिलखाबंच्या ‘कैहफयत’, हेमंत खोिागडेच्या ‘सूयास्त’, हभ. हश. कशिेंच्या ‘आयोग’ आिी नाट्यलेखनातून 
व्यक्त होत गेली. ही सारी नाट्यलेखने येत असतानाि हशल्पा म ंिसकरािें ‘झाडाझडती’ आले. त्यामध्ये 
स्त्रीजीवनातील नेमकी व्यथा माडंली गेली. या व्यथा-विेनानंा, नाट्याच्या माध्यमात खरी पहरिामे-प्रहतष्ठा 
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लाभली ती ‘वाटा पळवाटा’, ‘खेळीया’ (ित्ता भगत), ‘हकरवंत’, ‘घोटभर पािी’ (पे्रमानंि गज्वी) ह्या 
नाट्यकृतींनी. कारि यामध्ये िहलत जीवनातील विेनािंा शोध खोलवरिा, वैिाहरक स्तरावरिा आहे. 
१९८० ते ९० या िशकात या िहलतहवर्षयक नाट्यलेखनािंा प्रभाव जािवण्याइतका िागंला होता. 
नंतरच्या िशकात तो उिावत गेला. लेखनातील आहि सािरीकरिातील तोितोिपिा जािव ूलागला. 
कायवकता आहि रंगकमी एकहत्रत असिे ही जशी काही वळेेला सोय असते, तशी ती गैरसोयही असू शकते, 
हे या नाट्यप्रवाहाच्या संिभात अन भवास यायला लागले. कोित्याही नवनाट्यप्रवाहाला जसा नव्या 
हविारािंा-नव्या जाहिवािंा नवा लेखक हनमाि व्हावा लागतो, तसाि ती नाटके पाहिारा पे्रक्षकही तयार 
करावा लागतो, असे या संिभात घडले नाही. त्याम ळे िहलत रंगभमूी ना व्यावसाहयक आहि ना प्रायोहगक 
अशा मधल्या अवस्थेत रेंगाळत राहहली. हळूहळू हनस्तेज होत गेली. असे व्हायला नको होते! 
 

एका अथाने जी त्स्थती िहलत रंगभमूीिी झाली, तशीि अवस्था बालरंगभमूीिी आहे. 
व्यावसाहयक-प्रायोहगक स्तरावरिी रंगभमूी सशक्त-सघन होण्यासाठी बाल रंगभमूीसाठी लेखन-प्रयोग 
व्हाव ेलागतात. हतथून येिारी आवक प ढच्या हिशा ठरवत जाते. १९५०-६० च्या िरम्यान तसे जािते 
प्रयत्न जरूर झाले. हवशरे्षतः रत्नाकर मतकरी, स धा करमरकर, सई पराजंपे, हवजय तेंड लकर, प . ल. 
िेशपाडें, प रुर्षोत्तम िारव्हेकर, श्रीधर राजग रू अशा अनेकानंी बालरंगभमूीसाठी लेखन केले. हवहवध 
प्रकारिे प्रयोग केले. त्यामध्ये काही लेखनािंा उल्लेख करता येईल-‘हेमा आहि सात ब टके’, ‘हरवलेला 
पैंजि’ (भालिंद्र हभडे), ‘जािूिा वले’ (स धा करमरकर), ‘मध मंहजरी’, ‘कळलाव्या कादं्यािी कहािी’ 
(रत्नाकर मतकरी), ‘पते्त नगरी’, ‘झाली काय गंमत’, ‘शपेटीिा शाप’ (सई पराजंपे), ‘पऱ्यािंी रािी’ 
(मालती िाडेंकर), ‘वय ं मोठं खोट्म’, ‘नवे गोक ळ’ (प . ल. िेशपाडें), ‘राजारािीला घाम हवा’, 
‘िाभंारिौकशीिे नाटक’, ‘पाटलाच्या पोरीिं लगीन’ (हवजय तेंडूलकर) इत्यािी. या व्यहतहरक्त प रुर्षोत्तम 
िारव्हेकर, सानेग रुजी, लीला भागवत, हिनकर िेशपाडें, भालबा केळकर, वास िेव पाळंिे, न. म. जोशी, 
ित्ता टोळ, महावीर जोंधळे, कृष्ट्ििेव म ळग ंि, अत ल पेठे, गो. नी. िाडेंकर, वंिना हवटिकर, माधव 
साखरिाडें, स मती पायगावकर, राजा मंगळवढेेकर, स धाकर प्रभ,ू जयंत तारे, प्रकाश पारखी अशी 
हकतीतरी नावे सागंता येतील. 
 

बालनाटक हलहहिाऱ्या लेखकािंी संख्या जरी उिंड असली तरी ग िवत्ता मात्र मयाहिति आहे. 
यािे म ख्य कारि आपि कोित्या वयोगटासाठी नाट्यलेखन करतो आहोत. त्यािा पे्रक्षक कोि यािा 
अंिाज अनेकानंा आला नाही. शालेय स्तरावर लेखन करिे आहि रंगभमूी माध्यमािे भान राखून लेखन 
करिे यात फरक आहे. तसेि बाल, हकशोर, क मार अशा हभन्न स्तरावंर म लािंी मानहसकता कशी असते 
यािा अभ्यास करिारे लेखक तर फारि कमी. त्याम ळे हे लेखन सरसकट पद्धतीने होत गेले. सई 
पराजंपे, रत्नाकर मतकरी, स धा करमरकर, स लभा िेशपाडें, हवजय तेंडूलकर आिींना या माध्यमािी 
जाि प रेशी होती. परंत  त्यानंतरच्या हपढीत फक्त प्रयोग करीत राहिे, एवढेि घडत गेले. एका बाजूला 
अन्य बालसाहहत्य हलहहिाऱ्या लेखकानंा रंगभमूी माध्यमािा नेमका अंिाज नव्हता. तर जे प्रयोग सािर 
करीत होते त्यानंा त्या लेखनातील साहहत्यग िािंा अंिाज नव्हता. सोयीिे आहि आवडिारे 
िटपटीतपिाने पेश करून म लािें मनोरंजन करिे एवढाि हेतू त्यामागे होता. वयोगटािी-मानहसकतेिी-
आकलनािी हनहिती नसल्याने बालनाटक हनस्तेज होत गेले. गेल्या बारा-पधंरा वर्षांत तर ते िैतन्यहीन 
वाटायला लागले. जे काही होते, ते हिवाळी आहि उन्हाळी स ट्टीच्या हनहमत्ताने. तेही अनेकिा येिाऱ्या 
बालपे्रक्षकानंा खाऊिे आहमरे्ष िाखवनू! िहलत रंगभमूीप्रमािेि बालरंगभमूी धड ना प्रायोहगक, ना 
व्यावसाहयक, फक्त हौशी स्तरावर राहहली काही वर्ष े प्रकाश पारखीिी नाट्यसंस्था हिवाकराचं्या 
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नाट्यछटािें प्रयोग आहि स्पधा घेते आहे, ही आनंिािी गोष्ट आहे. हिवाकरािंी पहहली नाट्यछटा 
रंगभमूीवर येऊन आता शभंर वर्ष े होतील. त्याचं्या ग िवते्तिे लेखन अद्याप मराठीत झालेले नाही. ते 
होण्यासाठी आपि हकती प्रयत्नशील आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. केवळ तेवढाि नाही तर एकूिि 
बालरंगभमूी-बालनाटक याचं्याबद्दल हकती सजग आहोत? केवळ एखािे िागंले लेखन, िागंला प्रयोग, 
एवढ्याने भागिार नाही. त्यासाठी िळवळ उभारण्यािी गरज आहे. 
 
 महाराष्ट्र राज्य हनमाि होण्यापूवी नाट्यके्षत्रात िोन स्पधा महववाच्या होत्या. १९५१ साली आरंहभत 
झालेली भारतीय हवद्या भवन संस्थेिी आंतर महाहवद्यालयीन एकाहंकका स्पधा. ि सरी १९५४ साली स रू 
झालेली महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पधा. ही स्पधा सवांसाठी ख ली असते. पूवी ती प्राम ख्याने हौशी-प्रायोहगक 
स्तरावरच्या संस्थासंाठी असे, या स्पधेला पिंावन्न वर्ष ेझाल्याने मराठी समाज, त्यातले रंगकमी याचं्या 
जीवनािा एक भाग बनली आहे. अशा सवयीच्या गोष्टींिे नंतर अप्र प राहत नाही. या सवयीने या स्पधेिे 
महवव जािवत नसले तरी हतिे महवव मराठी रंगभमूी के्षत्रात फार मोलािे आहे. एकतर शासनाच्या 
सासं्कृहतक खात्याच्यावतीने इतक्या सातत्याने घेतली जािारी नाट्यस्पधा अन्य कोित्याि प्रातंात भारे्षत 
नाही. त्या अथाने या स्पधेिे महवव भारतीय स्तरावर मागविशवक म्हिून आहे. त्याहीपेक्षा महववािे कारि 
आहे, ते म्हिजे पहहल्या पंिवीस-तीस वर्षांत (१९८०-८५ पयंत) या स्पधेने मराठी रंगभमूीला घडवले. नवे 
नाट्यलेखक, हिग्िशवक, अहभनेते-अहभनेत्री, तंत्रज्ञ, समीक्षक आहि म ख्य म्हिजे िागंले पे्रक्षक घडवले. 
गेल्या िाळीस-पन्नास वर्षांत मराठी रंगभमूीच्या के्षत्रात जी जी म्हिून िागंली-ग िवत्तापूिव नाट्यहनर्ममती 
झाली, त्यात जे कलावंत होते ककवा आहेत, त्यातले नव्वि-पचं्याण्िव टके्क कलाकार या 
राज्यनाट्यस्पधेतून आलेले आहेत. प्रा. वसंत कानेटकर, हवजय तेंड लकर, रत्नाकर मतकरी याचं्यापासून 
आजच्या सायली रवींन्द्र पयंतिे लेखक या वाटेने आलेले आहेत. डॉ. श्रीराम लागू ित्ता भट, मध कर 
तोरडमल, हवजया मेहता, स लभा िेशपाडें, याचं्यापासूनिे कलाकार यात आहेत. िामू कें करे, भालबा 
केळकर प रुर्षोत्तम िारव्हेकर ते वामन केन्दे्र, हवजय कें करे वगैरे हिग्िशवकापंयंतिी अनेक नाव ेसागंता 
येतील. एका बाजूने नाटककार, कलाकार, तंत्रज्ञ घडत असताना पे्रक्षकही हनरहनराळ्या प्रकारिी, िीघव 
स्मरिी नाटके पाहायला हशकत होता. याि स्पधेतून कानेटकरािें ‘वडे्यािे घर उन्हात’, तेंड लकरािंी 
अनेक नाटके ‘हशतू’, ‘पाहहजे जातीिे’, ‘श्रीमंत’ आहि म ख्य म्हिजे ‘शातंता कोटव िालू आहे’, ‘घाहशराम 
कोतवाल’ याि स्पधेतून आलेली आपि पाहहली. नागपूरहून प रूर्षोत्तम िारव्हेकरािें ‘नयन त झे जािूगार’, 
‘वऱ्हाडी मािसं’, मध कर तोरडमलािें ‘काळे बेट लाल बत्ती’, वामन केन्दे्रने हिग्िर्मशत केलेले ‘झ लवा’ 
पाहहले. याि स्पधेत प्रहसद्ध अहभनेते, हिग्िशवक, नेपथ्यकार असलेले िामू कें करे यानंी सािर केलेले ‘तीन 
अंकी हॅम्लेट’ पाहहले. अशी अनंत उिाहरिे सागंता येतील. या नाटकवाल्यानंी मराठी मािसाच्या 
नाट्यसंस्कृतीला आकार हिला आहि मराठी पे्रक्षकानंी त्यात होकार भरला. त्यातून एक अपूवव सासं्कृहतक 
माहोल हनमाि झाला. तो महाउत्सव आता संपला, फक्त उपिार राहहला यािी खंत वाटत राहते. 
 

याि पाि िशकाचं्या कालखंडात आिखी एक महववािी सासं्कृहतक घटना घडली. हवहवध 
भार्षामंधली नाटके भार्षातंहरत-रूपातंहरत पद्धतीने आली, तशीि मराठीतली काही महववािी नाटके 
भारतीय भार्षामंध्ये हवराजमान झाली. एका अथी मराठी नाटक भारतीय स्तरावर गेले. अन्य भार्षामंधले 
िागंले नाटक मराठीत आले. यातून भारतीय रंगभमूी नावािी एक संज्ञा हनमाि झाली. तशा अथाने पाहहले 
तर भारतातली काय आहि अन्य िेशातली रंगभमूी काय, प्राधान्याने भाहर्षक तववावंरि आधारलेली असते. 
त्या नाटकात ती केवळ शब्िफ लोरा घेऊन येत नाही. त्या भारे्षतले, त्या मातीतले संस्कार-संस्कृती हवशरे्ष 
घेऊन आहवष्ट्काहरत होत असते. तरि हतिे स्वतंत्र अत्स्तत्व मान्य होत असते. भारत हा बह भाहर्षक, 
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बह सासं्कृहतक आयाम असलेला िेश आहे. त्याम ळे इथले नाटक एका हवहशष्ट भारे्षत व्यक्त होिे अवघड 
आहे. हे मान्य करून रंगभमूीिी म्हिून भार्षा असते. त्यात साम्य असू शकते. शब्िािंा-भारे्षिा अडसर िूर 
करून आपि ते नाटक मूळ स्वरूपात आपल्या भारे्षत पाहू शकतो का? तर त्यािे उत्तर ‘होय’ असेि येिार. 
स्वातंत्र्यपूवव काळात मराठीतल्या अनेक नाड्यलेखकानंी परभारे्षत नाटकािें अन वाि केले. त्यानंा ‘ब हकश’ 
नाटके असे नाव होते. कारि ते फक्त शब्िाला प्रहतशब्ि िेिारे लेखन होते. ते करताना लेखकाने रंगभमूी 
माध्यमािा हविार महववािा मानला नव्हता. त्याम ळे ती नाटके प्रयोगरूपाने समोर येऊ शकली नाहीत. 
अशा भार्षाव्यवहारात गोकवि बल्लाळ िेवल याचं्यासारखा द्रष्टा नाटककार मूळ फ्रें ि नाटकावरून इंरजीत 
आलेल्या ‘ऑल इन द् राँग’ नाटकावरून ‘संशयकल्लोळ’ सारखे श्रेष्ट ग िवते्तिे नाटक हनमाि करतो, तेव्हा 
या भार्षातंर-रूपातंरािा आपल्याला जराही संशय येत नाही. हे मराठी नाटक पाहून प न्हा मूळच्या 
नाटककाराला तसे नाटक हलहहण्यािा मोह होऊ शकेल. ज न्या काळात मोहलएर इब्सेन, शके्सहपअर या 
जागहतक कीतीच्या नाटककाराचं्या नाट्यकृती भार्षातंर-रूपातंर पद्धतीने मराठीत आल्या. तशा 
स्वातंत्र्योत्तर काळात हवशरे्षतः १९६०-२००० या काळात बटोल्ड िेश्ट, ल ईजी हपरािेंल्लो, जॉन ऑस्बनव, 
ज्याँ अन ई, समॅ्य अल बेकेट, आल्बी अशा हवहवध िेशातील-भार्षातंील नाटककरािंी नाटके मराठीत आली. 
मराठीतली काही मोजकी, िागंली नाटके अन्य भारे्षत गेली. ‘अजब न्याय वत वळािा’ (कॉकेहशअन िीक 
सकव ल), ‘नाटककाराच्या शोधात सहा पाते्र’ (हसक्स कॅरॅटसव सिव इन ऑथर), ‘बेकेट’, ‘महंत’ (बेकेट), 
‘तीन पैशािा तमाशा’ (थ्री पेनी ऑपेरा), ‘ख च्या’ (िेअसव), ‘वाजे पाऊल आप ले’ (सेंड मी नो फ्लॉवर), 
‘खून पाहावा करून’ (नॉट इन ि ब क), ‘स ंिर मी होिार’ (बरेॅट्स ऑफ कवपल स्रीट), ‘हबकट वाट 
वहहवाट’ (हफडलर ऑन द् रुफ), ‘गगनभेिी’ (हॅम्लेट, ऑथेल्लो, मकॅबेथ, हलअरमधील व्यत्क्तरेखा), 
‘हवकत घेतला न्याय’ (त्व्हहजट), ‘अभ्यास’ (लेसन), ‘जनावर’ (झ ू स्टोरी). अशी हकतीतरी आयात 
झालेल्या नाटकािंी नाव ेसागंता येतील. याि बरोबरीने भारतीय स्तरावरच्या आध हनक, प्रयोगशील अशा 
प्रथम िज्याच्या नाटककाराचं्या नाट्यकृतीही मराठीत आल्या. त्यामध्ये- ‘हृद्दयविन’, ‘नागमंडळ’, 
‘त घलक’, ‘ययाती’ (हगरीश कनाड), ‘एवम् इंद्रहजत’, ‘पगलाघोडा’, ‘बाकी इहतहास’, ‘वल्लभपूरिी 
िंतकथा’, ‘ज लूस’, ‘अबूहसन’ (बािल सरकार), ‘आधेअध रे’, ‘लहरोंका राजहंस’, ‘आर्षाढ का एक हिन’ 
(मोहन राकेश), ‘स नो जनमेजय’ (आद्य रंगािायव), ‘द्रौपिी’ (स रेन्द्र वमा), इत्यािी. ह्या अशा नाटकामं ळे 
मराठी नाटक-रंगभमूी सशक्त, समृद्ध होण्यास मित झाली. आपल्याकडच्या हवजय तेंड लकर, सतीश 
आळेकर, महेि एलक ं िवार, अच्य त वझे, कि. त्र्य.ं खानोलकर आिी प्रायोहगक नाटककारािंी काही 
नाटके परभार्षामंध्ये गेली. अशी िेवािघेवाि उभयपक्षी संपन्नता हनमाि करीत असते. १९६० ते ८५ या 
पिंवीस वर्षांच्या काळात ही संधी मोठ्या प्रमािात होती, नंतर हतला उतार लागला. या संपन्नतेम ळे मराठी 
रंगभमूीिे ि सरे स विवय ग अवतरले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये! भारतीय स्तरावरच्या नाटकािंी जी 
िेवािघेवाि झाली त्याला प्राम ख्याने पहंडत सत्यिेव ि बे यािें पहरश्रम कारि झाले. ि बे हे तसे मूळिे 
अमराठी प्रातंातले-हबलासपूरिे. पि ते म ंबईत येऊन त्स्थरावले आहि त्यानंी खऱ्या अथाने प्रायोहगक 
रंगभमूीमध्ये िैतन्य हनमाि केले. ते स्वतः नाट्यलेखक, हिग्िशवक, अहभनेते आहि उत्तम नाट्यहशक्षक-
मागविशवक आहेत. त्यानंी मराठी, हहन्िी, ग जराथी, इंरजी अशा िार भार्षामंध्ये नाटके पेश केली. अनेकानंा 
नाट्यलेखनास प्रवृत्त केले. लेखकाबंरोबर अनेक मराठी, अमराठी अहभनेते तयार केले. या रंगधमीिे 
आध हनक मराठी रंगभमूीवर अनंत उपकार आहेत. असा रंगकमी हवराळा! 
 

हवसाव्या शतकाच्या अखेरीपयंत मराठी नाटक-रंगभमूीिी त्स्थती आहि गती खूपि आशािायक 
स्तरावरिी होती. २१ व्या शतकात प्रवशेताना अनेक स्वप्ने घेऊन ती वाटिाल करू लागली. वाटले होते, 
की नव ेशतक, नवी आव्हाने स्वीकारून मराठी नाटक अहधक हवस्ताहरत-हवकहसत त्स्थतीत येईल. या 
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शतकाच्या पहहल्या िशकात तरी तशी त्स्थती नाही. उलट हनराशाजनक अवस्था आहे. व्यावसाहयक 
स्तरावर येत असलेल्या नाटकािंा िजा स मारस द्धा नाही. (एखािे ‘य ूटनव’, ‘कबड्डी, कबड्डी’ असे काही 
अपवाि) पे्रक्षकाला हवनोिी नाटक आवडते, त्यािे मनोरंजन महववािे असते, अशा नावाखाली तथाकहथत 
हवनोिी नाटके मराठी रंगभमूीिी शान घालवत आहेत. ती कोित्याि प्रकारिे रंजन करीत नाहीत. यािा 
अथव रंजनमूल्य कमी लेखाव ेअसे कोिी म्हित नाही. हवनोि, फासव, प्रहसन वगैरे स्तरावंरिी नाटके जरूर 
यावीत. पि त्यानंा हवर्षयािा, आशयािा िजा असावा. आज बह संख्य नाट्यपे्रक्षक नाट्यगृहाकडे वळत 
नाही ही वस्त त्स्थती आहे. त्यातल्या अनेकािंा एकि सूर असतो, तो म्हिजे ‘आमच्या डोक्याला ताप 
होिार नाही, असे नाटक िाखवा!’ नाटक ही केवळ वळे घालवण्यािी, क्षिभरािी करमिूक आहे, या 
म द्यावर आपि त्स्थराविार असू तर, आपल्या सासं्कृहतक जीवनािा आलेख तपासून पाहण्यािी हनतातं 
गरज आहे असेि म्हिाव ेलागेल. यािा ि सरा अर्थ असा हनघतो की, मनोरंजनाच्या आपल्या कल्पना 
हकती उथळ-ढोबळ आहेत. त्या तशाि ठेवनू नाट्यहनर्ममती करण्याला प्रोत्साहन द्यायिे का? या कल्पना 
उथळ व्हायला कोिती कारिे आहेत यािा शोध घेिे गरजेिे आहे. गेल्या आठ-िहा वर्षांत हवहवध 
प्रसारमाध्यमे आपल्या जीवनात प्रवशेली. िूरिशवन माध्यमाबरोबर (वाहून जािाऱ्या) ‘वाहहन्या’ आल्या. 
माहलका आल्या. घरबसल्या आपल्या मनोरंजनािी सोय होत गेली. िशवनी ही गोष्ट स्वागताहव झाली. पि 
या माध्यमाचं्या सहवासात आपि फक्त ‘बघे’ झालो. िीघवकाळािे ‘बघेपि’ हे बहधरता आिते, हे अनेकानंा 
ध्यानात आले नाही. कळते पि वळत नाही अशी त्स्थती हनमाि झाली. आपि नाटक पाहत नाही, यािा 
अथव आपि नाट्यगृहाकडे हफरकत नाही. एवढाि मयाहित अथव नाही. तर आपि हजवतं कलाअन भवाला 
सामोरे जात नाही. हजवतं प्रहतसाि-िाि िेत नाही, असा त्यािा अथव आहे. नाटक ही हजवतंपिाने, 
समोरासमोर सािर करण्यािी आहि प्रहतसाि िेण्यािी कला आहे. त्या हजवतं-साक्षात अन भवाला पयाय 
नाही. हनिान मराठी मािसाला तर नाहीि नाही हे सारे गृहीत धरून सकस, सधन, साथव नाट्यहनर्ममती 
होण्यािी गरज आहे. त्यातल्या त्यात थोडीफार समाधानािी गोष्ट आहे, ती म्हिजे त लनेने प्रायोहगक-
समातंर रंगभमूीवर काही िागंले प्रयत्न होताना हिसत आहेत. िेतन िातारने केलेले म ंबईतले प्रयत्न फार 
मोलािे होते. िेतन आता न कताि गेला. पि प ण्यात स िशवन रंगमंि आहि अन्य काही संस्था प्रयत्न 
करताना हिसत आहेत. त्या प्रयत्नानंा िाि द्यायला हवी मोहहत टाकळकर, सहिन क ं डलकर, मनत्स्वनी 
लता रवीन्द्र याचं्यासारख्या नव्या हपढीतील, नव्या िमाच्या सृजनशील कलावतंाकंडून भरपूर अपेक्षा 
आहेत. 
 

एक हवहित्र योगायोग असा, की हवसावे शतक संपताना आहि एकहवसावे शतक स रू होताना, 
मराठीतले महववािे अनेक नाटककार काळाच्या पडद्याआड गेले. हव. वा. हशरवाडकर, वसंत कानेटकर, 
प . ल. िेशपाडें, जयवतं िळवी आहि हवजय तेंड लकर ही नावे सहजपिाने समोर येतात. ज्यानंी १९६० 
नंतरिी मराठी रंगभमूी संपन्न केली, अशा नाटककारािंी जागा भरून काढिे सोपे नाही. त्यासाठी 
प्रयत्नशील राहायला हवे. त्यासाठी नव्याने नाट्यिळवळ उभारायला हवी! एका स्तरावर नाट्यलेखक 
तयार करिाऱ्या कायवशाळा हनमाि करायला हव्यात. ि सऱ्या बाजूने नाट्यास्वाि कायवशाळा आयोहजत 
करून, नाटक कसे पाहाव,े त्यात काय पाहाव-ेपाहू नये, यािे प्रहशक्षि िेण्यािी प न्हा वळे आलेली आहे. 
नाट्यलेखक आहि पे्रक्षक यानंा तयार करता करता रंगकमीसाठी जी नाट्यहशक्षि हशहबरे, अभ्यासिम 
स रू आहेत त्यामध्ये स सूत्रता आिायला हवी. शास्त्रश द्ध पद्धतीने बालरंगभमूीिा पाया रिायला हवा त्यावर 
प्रायोहगक-व्यावसाहयक रंगमंिािे नाते हकती अथवपूिव असते, हे पे्रक्षकानंा आहि रंगकमींना समजावनू 
द्यायला हव.े हे काम केवळ शासनािे, सासं्कृहतक हवभागािे नाही, तर प्रत्येक नाट्यपे्रमीिे-नाट्यरहसकािे 
आहे. यातूनि आत्मभान येईल असे वाटते! 
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पन्नास वर्षांिील मराठी णचत्रपट—भाग १ 
 

 
सुधीर नाांदगावकर 

 
स धीर नािंगावंकर हे हित्रपट समीक्षक म्हिून ख्यातकीतव आहेत. प्रभात हित्र मंडळ या हफल्म 

सोसायटीिी स्थापना त्यानंी केली. महाराष्ट्र राज्य हित्रपट महोत्सवात परीक्षक म्हिून कायव केले आहे. 
हशवाय कसगापूर, हाँगकाँग, कालोव्हावारी, तेहरान हित्रपट महोत्सवात समीक्षक (ज्य री) म्हिूनही कायव 
केले आहे. महाराष्ट्र हफल्म सोसायटी िळवळ प्रसारासाठी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र िपॅ्टरिे कायाध्यक्ष 
म्हिून ते कायवरत आहे. सध्या ते रुपवािी या हित्रपट संस्कृती प्रसारासाठी िालहवण्यात येिाऱ्या 
हनयतकाहलकािे संपािक आहेत. 

 
पत्ता : ५१, सनफ्लॉवर, ऑर्मकड कॉम्प्लेक्स, माजीवडे, ठािे (पहिम) ४०० ६०१. 
भ्रमिध्वनी : ९३२३९४१८९७ 

 
महाराष्ट्रातील ५० वर्षांच्या वाटिालीत हित्रपटािे योगिान हनहित करताना एक मोठी अडिि 

येते ती भारे्षिी. महाराष्ट्र हे मराठी भाहर्षकािें राज्य स्थापन झाले. पि महाराष्ट्रात फक्त मराठी हित्रपट 
एवढाि हित्रपटव्यवहार नाही. तर कहिी हित्रपट हे प्रथमपासूनि म ंबईत हनमाि होत आलेले आहेत. कहिी 
हित्रपटािंी हनर्ममती नंतर कलकत्ता, मद्रास येथेही झाली. पि कहिी हसनेमािे कें द्र म्हिजे महाराष्ट्रािी 
राजधानी म ंबई! आजही कोित्याही कहिी भाहर्षक राज्यात कहिी हित्रपट हनर्ममती होत नाही, तर कहिी 
हित्रपट म ंबईत हनमाि होतात. कलावंत, हनमाते, तंत्रज्ञ यािें वास्तव्य म ंबईति आहे. कहिी हसनेमािा 
पसारा एवढा मोठा आहे, की त्याप ढे मराठी हसनेमािे अत्स्तत्व म ंबईत जािवत नाही. कहिी हसनेमाला म ंबई 
व महाराष्ट्रात प्रिडं पे्रक्षक हमळतो. तेवढा कहिी भाहर्षक राज्यातही हमळत नाही. आकडेवारीत बोलायिे तर 
कहिी हसनेमािे ३५ ते ४० टके्क उत्पन्न म ंबई व महाराष्ट्रातून होते व उववहरत ६० टके्क अन्य राज्यातून आहि 
हविेशातून येते. 
 

गेल्या ५० वर्षांतील हसनेमािी वाटिाल नोंिवताना या लेखात कहिी हसनेमासृष्टीिा हविार केलेला 
नाही. फक्त मराठी हसनेमािा लेखाजोखा माडंलेला आहे. 
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१९६० नंतरिी मराठी हसनेमािी वाटिाल नोंिवण्यापूवी, त्याआधी २५/३० वर्षे काय घडले हे 
नोंिविे अगत्यािे ठरते. त्यातूनि ६० नंतरिी जडिघडि स्पष्ट होईल. १९३१ साली कहिीत ‘बोल’पट य ग 
स रू झाले. मराठीत ‘प्रभात’च्या ‘अयोध्येिा राजा’ने १९३२ साली ध्वनी आला. १९३२ ते १९४२ या िहा 
वर्षांत प्रभात (प िे), हंस हपक्िसव, कोल्हापूर हसनेटोन, शाहलनी हसनेटोन (कोल्हापूर) नवय ग, सरस्वती 
हसनेटोन (प िे), बलवतं हपक्िसव (सागंली) या स्ट हडओतून मराठी हित्रपट हनर्ममती होत होती. फाळकें िा 
कहि स्तान स्ट हडयो नाहशकला हसनेमा ‘बोलका’ होण्याआधीि बिं पडला होता. 
 

‘बोल’पट य गाच्या पहहल्या १० वर्षांत ‘ध्वनी’ पाठोपाठ हसनेमात कॅमेरा, पाश्ववगायन, संकलन इ. 
तंत्रात प्रगती होत होती. म ख्य म्हिजे ‘ध्वनी’ आल्याने हसनेमा हा पहरपूिव कलामाध्यम ठरायला समथव 
झाला. तोपयंत ‘मूकपट’ हे केवळ प्रहतमा माध्यम होते. त्यातही िपॅ्लीन सारख्या प्रहतभावतंानंी हसनेमाला 
‘कले’िे पहरमाि आहे हे िाखवनू हिले. पि त्यालाही मयािा होत्या. 
 

मराठी बोलपट य गाच्या पहहल्या िशकात ज्या हिग्िशवकानंी आपला ठसा उमटवला ते हिग्िशवक 
म्हिजे व्ही. शातंाराम, मा. हवनायक आहि भालजी पेंढारकर. 

 
व्ही. शातंाराम यानंी हसनेमािे तंत्र मूकपट जमान्यात बाबरूाव पेंटर याचं्या महाराष्ट्र हफल्म कंपनीत 

पहरश्रमपूववक हशकून घेतले होते. त्यािा त्यानंी ‘ध्वनी’ आल्यानंतर अभ्यासपूिव हवकास केला. भालजी 
पेंढारकर मूलतः लेखक. त्यानंीही पटकथा लेखन मूकपट काळापासून स रू केले. तर हवनायक हे 
साहहत्यािे अभ्यासू वािक. हवनायकािंा हित्रपटातला प्रवशे ‘अयोध्येिा राजा’ मध्ये नारिाच्या भहूमकेत नट 
म्हिून झाला. त्यािबरोबर व्ही. शातंारामना सहायक म्हिूनही ‘प्रभात’ कोल्हाप रात असेपयंत हवनायक 
हिग्िशवनािे धडे घेत होते. हवनायकमधला मनस्वी कलावतं हेरला बाबरूाव पेंढारकरानंी आहि त्यानंा 
‘हवलासी ईश्वर’ (१९३५) हा हित्रपट कोल्हापूर हसनेटोनमध्ये हिग्िर्मशत करायला हिला. मराठीतला हा 
पहहला सामाहजक ‘बोल’पट. तोपयंत व्ही. शातंारामही पौराहिक ककवा फॅन्टसी हित्रपट ‘प्रभात’मध्ये 
हिग्िर्मशत करत होते. 
 

मा. हवनायक जेव्हा ‘हवलासी ईश्वर’ हा पहहला सामाहजक हित्रपट कोल्हापूरात हनमाि करत होते 
तेव्हा सागंलीच्या स्ट हडयोत हवश्राम बेडेकर ‘सत्यािे शोध’ व ‘ठकीिे लग्न’ या अन िमे कि. हव. जोशी व 
राम गिेश गडकरी याचं्या हवनोिी कथावंर हित्रपट हनमाि करत होते. िोन्ही हित्रपटािें संवाि आिायव 
अते्र यािें होते. ध्वहनलेखन नीट न झाल्याने बेडेकरािंा प्रयोग फसला पि पौराहिक तसेि ऐहतहाहसक 
कथाचं्या जंजाळात अडकलेल्या मराठी हसनेमािी स टका करण्यािा बेडेकरािंा प्रयोग मराठी हसनेमाच्या 
प्रगतीच्या इहतहासात नोंिवला पाहहजे. 

 
शातंाराम, भालजी व हवनायक यानंी मराठी बोलपटािंा आपल्या प्रहतभेने पाया घातला. या हतघात 

हित्रपट ही यंत्राहधष्ठीत ‘कला’ आहे हे या माध्यमािे ममव फक्त शातंारामनी जािले होते. भालजींिा भर 
पटकथेवर होता तर हवनायक ताहंत्रक अंगासाठी संकलक र. श.ं ज न्नरकर याचं्यावर अवलंबनू होते. 

 
शातंाराम यानंी ‘प्रभात’ मध्ये क ं कू, मािूस व शजेारी हे सवाथाने उत्कृष्ट सामाहजक हित्रपट िेऊन 

य द्धोत्तर मराठी हसनेमािी जिू पायाभरिी केली. 
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हसनेमा हा दृश्याच्या पलीकडिेही अव्यक्त व्यक्त करू शकतो. असा यशस्वी प्रयोग ‘क ं कू’ मध्ये 
होता. ‘क ं कू’ ही िेवलाचं्या ‘शारिा’ नाटकाप्रमािे जरठ-बालहववाहािी समस्या माडंिारा हित्रपट होता. 
पि जे नाटकात व्यक्त करता येत नाही ते हसनेमात शातंाराम बापूनंी करून िाखवले. ‘क ं कू’िी नाहयका 
नीरा (शातंा आपटे) हहिा हववाह फसवनू म्हाताऱ्या वहकलाशी (केशवराव िाते) केला जातो. पि नीराच्या 
मनातील कोवळे भाव लोपत नाहीत. नवऱ्यािी छोटी म लगी (वासंती) हहच्याशी हतिी या नव्या घरात मतै्री 
होते. ही व्यत्क्तरेखा आहि त्यातून नाहयकेच्या मनािे भाविशवन हा प्रयोग ‘क ं कू’त होता. 
 

हसनेमा माध्यमािे सामथ्यव त्यातून व्यक्त होत होते. बोलपट य गाच्या आरंभकाळीि काळाच्या प ढे 
घेतलेली ही झेप अभतूपूवव होती. 
 

शातंाराम यािंा ि सरा सामाहजक हित्रपट ‘मािूस’ (१९३९) हा त्या काळात गाजलेल्या सैगलच्या 
‘िेविास’ला उत्तर होता. पे्रमात असफलता म्हिजे जीवनात असफलता हा िेविासिा संिेश होता. तर 
जीवन हे जगण्यासाठी आहे. पे्रम व्यक्तीपेक्षाही जीवनावर करावे हा ‘मािूस’ िा संिेश होता. हिग्िशवकािी 
हवर्षयाशी तािात्मता ‘मािूस’मध्ये हवलक्षि रंग भरते. 
 

याि काळात हवनायकािें ‘पे्रमवीर’ (१९३७), ‘िह्मिारी’ (१९३८), ‘िडँीिी बाटली’ (१९३९) हे 
तीन हवनोिी हित्रपट प्रकाहशत झाले. हे हतन्ही हित्रपट आिायव अते्र यानंी हलहहलेले होते. मराठी 
साहहत्यातील हवनोिािी परंपरा हवनायकानंी रूपेरी पडद्यावर ख लवनू माडंली. या तीन हित्रपटात 
‘िह्मिारी’ खूपि गाजला. आहि त्या हित्रपटाने मराठीत हवश द्ध हवनोिी हित्रपटािंी परंपरा प्रस्थाहपत 
केली. 
 

भालजी पेंढारकरानंी या काळात प्रायः पौराहिक हित्रपट हिग्िर्मशत केले. ‘श्यामस ंिर’ (१९३३) 
हा राधा-कृष्ट्िाच्या जीवनावरिा हित्रपट भारतातला पहहला रौप्य महोत्सवी बोलपट ठरला. राधा शातंा 
आपटे व कृष्ट्ि शाहू मोडक. पि भालजी हसनेमा इहतहासात नोंिवले जातात त्याचं्या हशवशाहीवरील 
हित्रपटामं ळे. ‘नेताजी पालकर’ (१९४०), ‘थोरातािंी कमळा’ (१९४१) व ‘बहहजी नाईक’ (१९४३), 
‘नेताजी पालक’द्वारा भालजींनी ऐहतहाहसक हित्रपट परंपरेिा पाया घातला. 

 
१९४२ साली य द्धािे िटके हित्रपट व्यवसायाला जािव ूलागले. त्यािबरोबर ‘कलहा’िे बीजही 

फोफाव ूलागले. १९४२ साली ‘शजेारी’ नंतर व्ही. शातंाराम ‘प्रभात’ सोडून गेले. ‘नवय ग’ मधून आिायव 
अते्र आधी बाहेर पडले. पाठोपाठ ‘अमृत’ (१९४१) नंतर बाबूराव पेंढारकर बाहेर पडले. सरतेशवेटी 
हवनायक ‘सरकारी पाह िे’ (१९४२) नंतर ‘नवय ग’ सोडून गेले. 
 

शातंाराम यानंी म ंबईत ‘राजकमल’, आिायव अते्र यानंी ‘अते्र हपक्िसव’, बाबरूाव पेंढारकरानंी ‘न्यू 
हंस’ आहि हवनायकानंी ‘प्रफ ल्ल हपक्िसव’िी स्थापना केली. भालजींनीही स्वतःिी कंपनी स्थापन केली. 
िोन हित्रसंस्थाचं्या ४ हित्रसंस्था झाल्या. 

 
य द्धाम ळे हित्रपटािंा खिव वाढला, आहि त टप जं्या मराठी पे्रक्षकाचं्या बळावर तो वसूल होिे 

अशक्य ठरले. त्याम ळे मराठी हित्रपटहनर्ममती घटली. १९४३ साली अवघे ५ हित्रपट, १९४४ साली फक्त ५ 
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हित्रपट आहि १९४५ साली एकही मराठी हित्रपट हनमाि झाला नाही. 
 

स्वातंत्र्य हमळेपयंत हसनेमािा पे्रक्षक फक्त मध्यमवगव होता. पि नंतर कामगार वगवही हसनेमािा 
पे्रक्षक बनला. या नव्या वगाला कोितीही सासं्कृहतक परंपरा नव्हती. याम ळे कहिी हित्रपटािंी िलती स रू 
झाली. स्ट हडयो हसस्टीम म्हिजे पगारपद्धती बिं पडून हफ्रलात्न्संग स रू झाले. हित्रपट हनर्ममतीिा अवघा 
सािा बिलून गेला. 

 
मराठी हसनेमाला कहिी हसनेमािी जबरिस्त स्पधा हनमाि झाली. स्पधा इतकी तीव्र झाली, की 

हित्रपटगृहे हमळिे मराठी हित्रपटानंा अशक्य झाले. 
 

१९४७ ते १९६० या तेरा वर्षांत महाराष्ट्राति कहिीच्या स्पधेने मराठी हसनेमा वनवासात 
गेल्यासारखा झाला. या प्रहतकूल पहरत्स्थतीत वर्षाला १३/१४ हित्रपट हनमाि व्हायिे. य द्धापूवी मराठी 
हित्रपटािंा जो तोंडवळा ठरला होता तोि प ढे िालू राहहला. राजा पराजंपे, अनंत माने व ित्ता धमाहधकारी 
या हिग्िशवकानंी या प्रहतकूल पहरत्स्थतीशी झगडत हित्रहनर्ममती व मराठी हित्रपटािंी परंपरा कायम 
राखली. 
 

य द्धोत्तर मराठी हसनेमात राजा पराजंपे हे अव्वल हिग्िशवक ठरले. राजा पराजंपेंिे ‘प ढिे 
पाऊल’(१९५०), ‘लाखािी गोष्ट’ (१९५२), ‘पेडगाविे शहािे’ (१९५२) ‘जगाच्या पाठीवर’ (१९६०) हे 
हित्रपट यशस्वी ठरले. ‘बाळा जो जो रे’ (१९५०), ‘स्त्रीजन्मा ही त झी कहािी’ (१९५२), ‘पहतव्रता’ 
(१९५९) या नाहयकाप्रधान हित्रपटादं्वारे धमाहधकारींनी स्वतःिे असे वगेळे स्थान हनमाि केले. 
धमाहधकारींिे गाजलेले हित्रपट संकहलत करिारे अनंत माने याचं्या ‘प्रीती संगम’ (१९५७), ‘िोन घडीिा 
डाव’ (१९५८), ‘अवघािी संसार’ (१९५९), ‘सागंत्ये ऐका’ (१९५९) हित्रपटानंा उिंड पे्रक्षक लाभला. 
मानेंनी मराठीत हवनोिी, कौट ंहबक व रामीि हतन्ही प्रकारिे हित्रपट हिले. 
 

मराठी हसनेमाला एक समथव लेखक या काळात ग. हि. माडगूळकराचं्या रूपाने लाभला. 
माडगूळकर १९३८ साली हवनायकाचं्या हंस हपक्िसवमध्ये हरह न्नरी नट म्हिून ‘िह्मिारी’ हित्रपटाच्यावळेी 
िाखल झाले. १९४७ साली शातंारामािंा ‘रामजोशी’ व बाबरूाव पेंढारकरािंा ‘जय मल्हार’ हे िोन्ही हित्रपट 
माडगूळकरानंीि हलहहले. िोन्ही हित्रपटािंी गीतेही त्यािंीि होती. िोन्ही हित्रपट यशस्वी झाले आहि 
माडगूळकर मराठी हसनेमात प्रस्थाहपत लेखक झाले. 
 

राजा पराजंपे, धमाहधकारी व माने याचं्या गाजलेल्या हित्रपटाचं्या पटकथा, गीते माडगूळकरािंीि 
होती. पराजंपे, माडगूळकर व संगीतकार स धीर फडके हे कलावंत हत्रकूट ‘प ढिे पाऊल’ मध्ये एकत्र 
आले. ते ‘जगाच्या पाठीवर’ (१९६०) पयंत एकत्र होते. मराठी मनावर त्यानंी अहधराज्य गाजवले. 
 

१९५० नंतर हसनेमािा बिललेला पे्रक्षक व प्रहतकूल आर्मथक पहरत्स्थती याला कंटाळून आिायव 
अते्र व प . ल. िेशपाडें यानंी मराठी हित्रसृष्टीला रामराम ठोकला ‘ग ळािा गिपती’ (१९५२) हा उत्कृष्ट 
हवनोिी हित्रपट हिग्िर्मशत केल्यानंतर प . ल. नाटकाकडे वळले. १९५७ साली त्यािें ‘त झे आहे त जपाशी’ 
हे नाटक रंगभमूीवर आले. ‘श्यामिी आई’ (१९५३) हित्रपटाला पहहल्या राष्ट्रपती स विवपिकािा मान 
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हमळूनही १९५४ मध्ये ‘महात्मा फ ले’ स्वतः हिग्िर्मशत करून आिायव अते्र यानंी स्वतःिी अते्र हपक्िसव संस्था 
बिं करून संय क्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात उडी घेतली. 
 

महाराष्ट्र राज्य स्थापन होईपयंत मराठी हित्रपट कमीत कमी खिात काढायिे तंत्र हनमात्यानंी 
अवलंहबले आहि हित्रपटािंा तोंडवळाही ठरून गेला होता. कौट ंहबक, हवनोिी आहि रामीि वा तमाशा 
प्रधान. ‘सागंत्ये ऐका’ च्या अभतूपूवव यशाम ळे तमाशा हित्रपटािंी नंतर लाटि आली. मध्यमवगव आहि 
रामीि असा िोन प्रकारिा त टप जंा पे्रक्षकवगव लाभला. 

 
य द्धानंतर हसनेमात जगभर प्रयोग झाले. इटलीत ‘हनओ हरॲलीझम’ व फ्रान्समध्ये ‘न्य ूववे्ह’ या 

प्रयोगानंी हसनेमा माध्यम समृद्ध झाले. असे काहीही प्रयोग मराठी हित्रपटात घडले नाहीत. यािे कारि 
हसनेमा हे आंतरराष्ट्रीय ‘कला’ माध्यम आहे यािी जािीव मराठी हित्रपट हनर्ममतीत ग ंतलेल्यानंा नव्हती. 
त्याम ळे आंतरराष्ट्रीय हित्रपटाशंी हॉहलवडू वगळता संपकव ि नव्हता. आपि केवळ मराठी भाहर्षकािंा 
हित्रपट बनवायिा हीि हिग्िशवकािंी भहूमका होती. य द्धापूवी हकमान मराठी बरोबरि कहिी आवृत्तीही 
हनघायिी. पि स्वातंत्र्यानंतर ही पद्धतही थाबंली. 

 
पेशवाई संपल्यानंतर जशी मराठी शाहहरी मूक झाली व शठे सावकारािें ग िगान करण्यात धन्यता 

मानू लागली तसाि काहीसा प्रकार मराठी हित्रपटात झाला. पे्रक्षक त टप जंा, राजाश्रय नाही. अशा 
िैन्यावस्थेत मराठी हित्रपट केवळ हजद्दीच्या बळावर हटकून राहहला. काही उत्तम हित्रपट हनमाि झाले. 
पि व्यावसाहयक भरभराटीला ओहोटी लागलेली होती. 
 

१ मे १९६० ला महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली. त्यािवर्षी राजा पराजंपेंिा ‘जगाच्या पाठीवर’ 
प्रकाहशत झाला. य द्धोत्तर मराठी हित्रपटात अव्वल हिग्िशवक हे आपले स्थान राजाभाऊंनी हटकवनू धरले. 
पि पे्रक्षक फक्त म ंबई-प ण्यात लाभला. 

 
महाराष्ट्र सरकारिे लक्ष मराठी हसनेमाकडे लगेिि गेले व मराठी हित्रपटानंा कें द्र सरकारच्या 

धतीवर पाहरतोहर्षके द्यायला १९६२ साली प्रारंभ झाला. मराठी नाटकानंा १९५५ पासून राज्य पाहरतोहर्षके 
हिली जात होती. नाटकावरिा करमिूक कर तत्कालीन म ख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि यानंी १९६० मध्येि 
रद्द केला. स्वाभाहवकि मराठी नाटक प न्हा जोमाने उभे राहहले. 
 

मराठी हित्रपटानंा पाहरतोहर्षके स रू होऊनही व्यावसाहयकदृष्ट्ट्या त्यात काही फरक पडला नाही. 
वर्षाला १३/१४ हित्रपटि हनमाि व्हायिे. पहहल्या वर्षी ‘प्रपिं’ (हिग्ि. मध कर पाठक), ‘स वाहसनी’ 
(हिग्ि. राजा पराजंपे) आहि ‘शाहीर परश राम’ (हिग्ि. अनंत माने) अशी प्रथम, हद्वतीय व तृतीय 
िमाकंािी पाहरतोहर्षके हमळाली. 

 
हवशरे्ष म्हिजे या हतन्ही हित्रपटाचं्या कथा-पटकथा संवाि, गीते ग. हि. माडगूळकरािंी होती. 

यात राजा पराजंपे व अनंत माने हे पाहरतोहर्षकाआधीि यशस्वी हिग्िशवक झालेले होते. मध कर पाठक हे 
राजा पराजंपेंिे सहायक होते. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतरि मध कर पाठकानंा ‘प्रपिं’ हिग्िर्मशत करायला 
संधी हमळाली. राज्य पाहरतोहर्षकानंी नव्या हिग्िशवकाच्या कतृवत्वािी नोंि केली. ‘प्रपिं’ िा कथा-हवर्षय 
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संतहतहनयमन हा होता. पि ज न्या पद्धतीच्या माडंिीम ळे वतवमान सामाहजक हवर्षय फार उहशरा हित्रपटात 
येतो. हित्रपट प्रिारी न होऊ िेण्याच्या भरात हे घडले असाव.े 
 

‘प्रपिं’ मधले गहरबीिे िशावतार अत्यंत वास्तवपिे रेखाटलेले होते. शाहीर अमरशखेिी गहरबीिे 
हाल सोसिाऱ्या शतेकऱ्यािी भहूमका उत्तम होती. य नेस्कोने ‘प्रपिं’ हवकत घेऊन ४२ भार्षातं ‘डब’ केला व 
अनेक िेशातं िाखवला. 
 

राजा पराजंपे हिग्िर्मशत ‘स वाहसनी’ त्यातील काव्यात्म हिग्िशवन; माडगूळकरािंी आशयसंपन्न गीते 
आहि स धीर फडकें िे अनोखे संगीत या ग ित्रयीने नटलेला होता. पि कथानक काही नव्या ढंगािे नव्हते. 
य द्धावर गेलेला पती हनहित परत येईल म्हिून वाट पाहिारी मनस्वी पत्नी. ‘स वाहसनी’ राजाभाऊंच्याि 
‘जगाच्या पाठीवर’ नंतर प्रकाहशत झाला. िोन्हीला स धीर फडकें िे संगीत होते. ‘जगाच्या पाठीवर’िी गािी 
लोकाचं्या तोंडी बसली, लोकहप्रय झाली; तशी ‘स वाहसनी’ िी झाली नाहीत. तरीही ख द्द स धीर फडकें ना 
मात्र ‘स वाहसनी’ िे संगीत अहधक महववािे वाटायिे. 

 
‘शाहीर परश राम’ हा ऐहतहाहसकदृष्ट्ट्याही शवेटिा शाहीर, साधारितः १८५० हा त्यािा काळ. 

मराठीत रामजोशी, होनाजी बाळा (अमर भपूाळी) पठे्ठ बापूराव, अनंत फंिी हे उत्तर पेशवाईतले शाहीर 
पडद्यावर आले. तर ‘शाहीर प्रभाकर’ हा हित्रपट शातंारामबापूनंी थोडेसे हित्रीकरि थाबंवनू तो कहिीत 
‘नवरंग’ नावाने टेत्क्नकलरमध्ये हनमाि केला. कोल्हापूरच्या मंगल हपक्िसवने शवेटिा शाहीर ‘शाहीर 
परश राम’ पडद्यावर आिला. लेखक माडगूळकर, हिग्िशवक अनंत माने आहि गजानन जागीरिार व 
जयश्री गडकर नायक-नाहयका. संि उत्तम होता. हित्रपट उत्तम जमला होता. पि पे्रक्षकानंा तो म ळीि 
पसंत पडला नाही आहि ‘शाहीर परश राम’ मंगल हपक्िसविा अखेरिा हित्रपट ठरला. 
 

राज्य पाहरतोहर्षकामं ळे मराठीिा आर्मथक व्यवहार स धारला नाही पि एक गोष्ट झाली ती म्हिजे 
मराठी हित्रपटानंा राजाश्रय हमळाल्याने कहिी हित्रपटाकडे गेलेले मराठी हिग्िशवक प न्हा मराठी 
हित्रपटाकंडे वळले. वसंतराव जोगळेकर (‘जानकी’ व ‘शवेटिा माल सरा’) गजानन जाहगरिार 
(‘वैजयंता’ व ‘िोन्ही घरिा पाह िा’) व व्ही. शातंाराम (‘इये मराहठहिये नगरी’ व ‘कपजरा’) हे त्यापैकी 
होत. 
 

कहिी हित्रपटािंी जीवघेिी स्पधा मराठी हसनेमाला सताव ूलागली. राजा पराजंपेंिा ‘पाठलाग’ 
(१९६४) हा यशस्वी हित्रपट म ंबईतल्या ‘प्लाझा’ हथएटरमधून प ढच्या कहिी हित्रपटािा करार असल्याम ळे 
हाऊसफ ल्लिे बोडव झळकत असताना काढून घ्यावा लागला. िािा कोंडकेच्या ‘सोंगाड्या’ (१९७१) या 
पहहल्याि हित्रपटाला हथएटरि हमळत नव्हते. शवेटी हशवसेनेने म ंबईच्या कोहहनूर हित्रगृहावर हनिशवने 
करून कहिी हसनेमािे प्रिशवन बिं पाडून ‘सोंगाड्या’ ला हित्रगृह हमळवाव ेलागले. 
 

कहिीिी ही स्पधा सवव महाराष्ट्रभर होती. मराठवाडा व हविभात मराठी हित्रपट लावण्यािे 
धाडसि हनमाते करत नसत. म्हिजे पे्रक्षक उरला, फक्त पहिम महाराष्ट्रातला, महाराष्ट्रातील एकूि 
१,३०० हित्रगृहातील फक्त २०० हथएटसव मराठी हित्रपट िाखवायिी. शासनाने मराठी हित्रपटाला 
साहाय्य कराव ेयासाठी मराठी हनमाते एकत्र येऊन मराठी हित्रपट महामंडळिी स्थापना झाली. त्याचं्या 
हवनंतीवरून शासनाने प्रत्येक हित्रगृहाने ४ आठवडे मराठी हित्रपट िाखवले पाहहजेत असा आिेश जारी 
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केला पि तो कोिीि पाळत नसे. म ंबईतील स्ट हडयोिे भाडे परवडत नाही. म्हिून बह संख्य मराठी 
हित्रपट कोल्हापूरच्या ज न्याप राण्या महशनरी असलेल्या स्ट हडयोत हिहत्रत व्हायिे. 
 

अशा एक ना िोन अनेक अडििी मराठी हित्रपट व्यवसायासमोर उभ्या होत्या आहि तरीही 
व्यावसाहयकदृष्ट्ट्या तेल ग  ककवा तहमळ हित्रपटापं्रमािे सक्षम व्हाव ेअसे हनमात्यानंाही वाटत नव्हते. 

 
या अडििींशी सामना करत ज ने हिग्िशवक राजा पराजंपे, अनंत माने, ित्ता धमाहधकारी, माधव 

कशिे, हिनकर ि. पाटील राजा ठाकूर हित्रपट हिग्िर्मशत करत होते. 
 

स्ट हडयो हसस्टीम कोसळल्याम ळे नव्या हिग्िशवकानंा प्रहशक्षि कोठे हमळिार? स्वाभाहवकि नवे 
हिग्िशवक फारसे येत नव्हते. या काळात कोिीही स हशहक्षत मािूस मराठी हित्रपटसृष्टीत येत नव्हता. 
स्ट हडओपद्धत असताना व्यवसायात आलेले काही हिग्िशवक आले. भालजी पेंढारकरानंा ‘मीठभाकर’ 
(१९४८) हित्रपटात कमलाकर तोरिे साहाय्यक होते. भालजींिा हा हित्रपट गाधंीवधोत्तर जाळपोळीत 
आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला तेव्हा भालजींनी तो प न्हा हिहत्रत करायिे ठरवले. पि पटकथेिी संहहताही 
जळून गेली होती. साहाय्यक कमलाकर तोरिे यानंा मूळ संहहता पाठ होती. त्यानंी ती हलहून काढली. 
त्यावरून ‘मीठभाकर’ प न्हा हिहत्रत करण्यात आला. तोरिेंनी नंतर यशवतं पेठकरना साहाय्यक म्हिून 
काम केल्यावर महािेव शास्त्रींच्या कथेवरून ‘गहरबाघरिी लेक’ (१९६२) स्वतंत्रपिे हिग्िर्मशत केला. 

 
मध कर पाठक याचं्यानंतर राजा पराजंपेंिे ‘जगाच्या पाठीवर’ (१९६०) पासून साहाय्यक असेलेले 

राजित्त यानंा ‘मध िदं्र’ (१९६७) मध्ये स्वतंत्र हिग्िशवनािी संधी हमळाली. 
 

याखेरीज प्रभाकर नायक ‘संगत जडली त झी हन माझी’ (१९६७) अनंत मानेंिे साहाय्यक ित्ता माने 
‘पिंारती’ (१९६०), राम गबालें िे साहाय्यक राजा बारगीर ‘बोलकी बाह ली’ (१९६०) माधव कशिेिे 
साहाय्यक माधव भोईटे हे नव ेहिग्िशवक उियाला आले. 

 
साठच्या िशकात वरिष्ट्मा राहहला तो प्राम ख्याने ज न्या हिग्िशवकािंाि. 

 
राजा पराजंपेंनी ‘आधी कळस मग पाया’ (१९६१) हा हवनोिी हित्रपट हिल्यानंतर ‘पाठलाग’ 

(१९६४) द्वारा त्यानंी मराठीत रहस्यपट आिला. पि कहिीप्रमािे रहस्यपटाला भयािी जोड न िेता 
कौट ंहबक हजव्हाळ्यािी डूब हिली. ‘पाठलाग’ कमालीिा यशस्वी झाला. 
 

राजा ठाकूर यािंा ‘म ंबईिा जावई’ हा व. प . काळेंच्या कथेवरील नमवहवनोिी हित्रपट. टाईम्स 
ऑफ इंहडयाने त्यातील िाळीच्या वास्तव हित्रिािे कौत क केले होते. तसाि रिहजत िेसाईंच्या कथेवरील 
‘रंगल्या रात्री अशा’ या हित्राने राजा ठाकूरानंी आपले वेगळेपि जपले. तमाशा हित्रपटािंी िलती असूनही 
त्या मोहाकडे ते वळले नाहीत. 
 

हिनकर ि. पाटील हवनायकाचं्या तालमीत तयार झालेले. त्यानंी ‘पाटलािा पोर’ वगैरे िागंले 
हित्रपट ५० च्या िशकात हिले होते. पाटील मूलतः लेखक. हिग्िशवनाबरोबर त्यानंी पटकथालेखनही 
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केले. ‘जय मल्हार’ या गाजलेल्या रामीि हित्रपटािी त्यािंी कथा हकलोस्कर मध्ये प्रकाहशत झाली होती. 
माधव कशिेंच्या ‘हशकलेली बायको’ (१९५९) िी पटकथा त्यानंी नाथ माधवाचं्या ‘डॉक्टर’ कािंबरीवरून 
हलहहली होती. साठच्या िशकात त्यानंी ‘वरिहक्षिा’ (१९६२) व ‘मल्हारी मातंड’ (१९६५) हे िोन उत्कृष्ट 
हित्रपट हिले. ‘मल्हारी मातंड’ नावाप्रमािेि तमाशापट होता. पि त्यातले भाविशवन हृियस्पशी होते. 
‘वरिहक्षिा’ हा ह ंडाहवरोधी होता. लेखक ग. हि. माडगूळकर होते. हिग्िशवन हिनकर ि. पाटलािें होते. 
सामाहजक समस्याही त्यानंी समथवपिे माडंली. 
 

महाराष्ट्र राज्य हनर्ममतीनंतरच्या पहहल्या िशकात नाटक प न्हा नव्या जोमाने उभे राहहले. ‘तो मी 
नव्हेि’ (आिायव अते्र) ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ (वसंत कानेटकर) ‘नटसम्राट’ (हव. वा. हशरवाडकर) 
अशी उत्तमोत्तम नाटके रंगमंिावर येत होती. स्वाभाहवकि एका बाजूला कहिी हसनेमािी जीवघेिी 
व्यावसाहयक स्पधा तर ि सऱ्या बाजूला घरच्या मिैानावरि नाटकािंी स्पधा अशा ि हेरी स्पधेला मराठी 
हित्रपटानंा तोंड द्याव ेलागले. नाटकामं ळे मध्यमवगीय पे्रक्षक ि रावला. उरला फक्त रामीि पे्रक्षक. 
 

पहहल्या िहा वर्षांत मराठी हसनेमािी आर्मथक कोंडी इतकी झाली होती, की नवी कथानके येत 
नव्हती. १९५५ ते १९६० संय क्त महाराष्ट्रािा अभतूपूवव लढा लढला गेला त्यािे प्रहतकबब मराठी हित्रपटात 
उमटले नाही. सामाहजक प्रश्नापासून मराठी हसनेमा िूरि राहहला. 
 

या पाश्ववभमूीवर १९७१ साली िािा कोंडकेिा ‘सोंगाड्या’ अवतरला. ‘हवच्छा माझी प री करा’ या 
हवलक्षि गाजलेल्या वगनाट्याने िािा कोंडकें मधला हरह न्नरी नट शहरी व रामीि पे्रक्षकानंा पहरहित 
होता. 
 

‘सोंगाड्या’ िी कथाकल्पना भालजी पेंढारकरािंी. िािा कोंडकेिी प्रहतमा लक्षात घेऊन 
भालजींनी कथासूत्र तयार केले. िािािंी ‘हवच्छा’ िे लेखक वसंत सबनीस याचं्यावर हवलक्षि भक्ती. 
िािानंी पटकथा सबनीसानंा हलहायला साहंगतली. सबनीसानंी तोपयंत हित्रपट हलहहलेला नव्हता. 
भालजींनी त्यानंा प्रोत्साहन हिले. सबनीसानंी संवािप्रि र पटकथा हलहून भालजींना िाखवली. भालजी 
म्हिाले, “६ हित्रपट हनमाि करता येतील एवढी मोठी पटकथा त म्ही हलहहलीय. पि मी ती छोटी करून 
घेतो.” 
 

िािािंी हवनोिी भहूमका, राम किम यािें उत्तम संगीत, तमाशािी पाश्ववभमूी या वैहशष्ट्ट्यामं ळे 
पे्रक्षकानंी ‘सोंगाड्या’ ला प्रिडं प्रहतसाि हिला. हकतीतरी वर्षांनी म ंबईतल्या हित्रपटगृहात ‘सोंगाड्या’ 
रौप्यमहोत्सवी ठरला. महाराष्ट्रभर ‘सोंगाड्या’ने उत्पन्नािे उच्चाकं गाठले. रामीि पे्रक्षक िािाचं्या 
हवनोिावर जाम खूर्ष होता. प ढे िािािें ओळीने ९ हित्रपट रौप्यमहोत्सवी ठरले. पि िािानंी हित्रपट हे 
माध्यम तमाशा म्हिूनि स्वीकारले. हे त्यािें सवव हित्रपट पाहािाराच्या सहज लक्षात यावे. मराठी हसनेमात 
काही प्रगती करण्याऐवजी िािानंी या नव्या माध्यमाला ‘तमाशा’ स्तरावर उतरवले. द्ग्व्यथी संवाि हे 
िािािें आिखी एक वैहशष्ट्ट्य. हाफपँट, प ढे लोंबिारी नाडी, म द्रा बावळी असा सामान्य मािूस ही िािािंी 
ठरलेली व्यत्क्तरेखा. या ‘इमेज’ मधून त्यानंा बाहेरि पडता आले नाही. 
 

यािवर्षी हवजय तेंड लकराचं्या ‘शातंता कोटव िालू आहे’ या नाटकावरून नाटकातलेि सारे 
कलावतं घेऊन सत्यिेव ि ब ेयानंी त्याि नावािा हित्रपट हिग्िर्मशत केला. हित्रपटािी पटकथा हवजय 
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तेंड लकरानंीि तयार केली होती. ‘सोंगाड्या’त नऊ गािी होती. तर ‘शातंता’ मध्ये गािेि नव्हते. 
हसनेमािा खरा बाज ‘शातंता’ मध्ये होता. पि त्याला यश हमळिे शक्यि नव्हते. खरा हसनेमा स्वीकारायला 
मराठी पे्रक्षक प्रगल्भ झालेलाि नव्हता. पि ‘शातंता’ ने मराठी पे्रक्षकानंा खऱ्या हसनेमािी जािीव करून 
हिली, हे मराठी हसनेमाच्या इहतहासात नोंिले गेलेि पाहहजे. 

 
सत्तरच्या िशकात व्यावसाहयक हसनेमाच्या समोर ‘शातंता कोटव’ हा हसनेमा समातंर प्रयोग म्हिून 

उभा राहहला. पि हा काळाच्या प ढिा प्रयोग होता. शातंाराम बापूनंी मराठीत प न्हा हित्रपट हनर्ममती 
करायिे ठरवनू ‘कपजरा’ (१९७२) रंगीत हित्रपट हनमाि केला. रामीि पे्रक्षक नजरेसमोर असल्याने 
तमाशािी पाश्ववभमूी ‘कपजरा’ च्या कथेला आहे. पि एका सत्शील पापभीरू शाळा मास्तरािे अधःपतन हा 
‘कपजरा’ िा कथाहवर्षय आहे. मूळ परकीय हित्रपटावरून कथा उिललेली असूनही शातंारामबापूनंी 
‘कपजरा’ ला अस्सल आहि वास्तव रामीि साज िढवला. गीत-नृत्य हाि फॉम्य वला वापरून त्याला रंगािी 
जोड हिली. तंत्रदृष्ट्ट्या ‘कपजरा’ एक सवांग स ंिर हित्रपट. रामीि व शहरी पे्रक्षकानंी त्याला भरभरून 
प्रहतसाि हिला. िािा कोंडकें पेक्षाही अहधक आर्मथक यश ‘कपजरा’ ने हमळवले. मराठी हित्रपटात नंतर 
रंगीत छायालेखनािे य ग अवतरले ते ‘कपजरा’ च्या यशाम ळेि. 
 

‘सामना’ (१९७५) हित्रपटाने मराठी हसनेमाला वगेळी हिशा हिली. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर 
जी सहकार िळवळ महाराष्ट्रात उभी राहहली व हवशरे्षतः साखर कारखानिारानंी महाराष्ट्राच्या 
राजकारिावर जो प्रभाव टाकला त्यािे हित्रि ‘सामना’त आहे. महाराष्ट्रातील वतवमानकाळिे हित्रि 
बऱ्याि वर्षांनी हित्रपटात आले. हवशरे्ष म्हिजे तोपयंत मराठी साहहत्यातही साखरसम्राटािें हित्रि झालेले 
नव्हते. डॉ. जब्बार पटेल ‘सामना’ ने रंगभमूीकडून हित्रपटाकडे आले. ‘सामना’ बर्मलन आंतरराष्ट्रीय 
हित्रपट महोत्सवात स्पधा हवभागात गेलेला पहहला मराठी हित्रपट. प्रारंभी प्रहसद्धीिा पाकठबा न 
हमळाल्याने ‘सामना’ िालला नाही. पि नंतर ‘सामना’ने पे्रक्षकही हमळवला आहि खळबळही उडवनू 
हिली. 
 

‘प्रभात’ िे एक भागीिार फते्तलाल यािें हिरंजीव बाबासाहेब फते्तलाल हिग्िर्मशत ‘िोरीिा मामला’ 
(१९७६) नहिकेत व जय ूपटवधवन हिग्िर्मशत ‘२२ जून १८९७’, डॉ. जब्बार पटेल हिग्िर्मशत ‘कसहासन’ 
(१९७९), डॉ. लागू हिग्िर्मशत ‘झाकोळ’ (१९८०) असे काही वगेळ्या वाटेने जािारे हित्रपट हे ७० च्या 
िशकािे वैहशष्ट्ट्य आहि त्यािबरोबर रंगीत हित्रपट हनमाि केल्याहशवाय पयाय नाही, यािी हनमात्यानंा 
झालेली जािीव. 
 

मराठी हनमात्याचं्या मागिीन सार महाराष्ट्र सरकारने करपरतीिी योजना १९७६ मध्ये लागू केली. 
हनमात्याचं्या पहहल्या हित्रपटाने जेवढा करमिूक कर गोळा केला असेल त्यातील ८ लाख रुपये ि सरा 
हित्रपट पूिव झाल्यावर त्याला परत हमळिार! करपरतीच्या या योजनेम ळे काही प्रमािात मराठी हित्रपट 
व्यवसायाला स्थैयव प्राप्त झाले. वर्षाला १२/१३ ऐवजी २३/२४ हित्रपट हनघू लागले. रंगीत हित्रपटानंा हाि 
परतावा १२ लाख रुपयापयंत हमळू लागला. 
 

याि काळात म्हिजे १९७२ ला म ंबई िूरिशवन स रू झाले. पि िूरिशवनिे प्रके्षपि फक्त काही 
तासि होते. त्याम ळे मराठी हित्रपटानंा स्पधा जािवली नाही. उलट िर रहववारी मराठी हित्रपट 
िाखवायला िूरिशवनने स रूवात केल्याने उत्पन्नािा आिखी एक स्त्रोत उपलब्ध झाला. 
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थोडक्यात ७० िे िशक हे ज न्यािी विवळ आहि नवतेिी िाहूल अशा संहमश्र वातावरिात संपले. 

 
ऐंशीच्या िशकािा आरंभ व्यावसाहयक हसनेमात ‘गोंधळात गोंधळ’ (१९८१) या व्ही. के. नाईक 

हिग्िर्मशत हवनोिी हित्रपटाने झाला. हवनोिी हित्रपटािे िशक असे या ऐंशीच्या िशकािे विवन करता 
येईल. 
 

पि यािवर्षी डॉ. जब्बार पटेल हिग्िर्मशत ‘उंबरठा’ आहि अमोल पालेकर हिग्िर्मशत पहहला 
हित्रपट ‘आहित’ प्रकाहशत झाले. िोन्ही हित्रपट राष्ट्रीय स्तरावर पोिले. िोन्ही हित्रपटािें लेखक 
हवजय तेंड लकरि होते. िोन्ही हित्रपटानंी वतवमानािे भान मराठीत जागवले. हित्रपटानंा हवशरे्ष पे्रक्षक 
लाभला नाही पि िोन्ही हित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोिले. 
 

‘उंबरठा’ शातंा हनसळ याचं्या ‘बेघर’ या आत्मकथानकावर आधाहरत होता. समाजात तेव्हा 
स्त्रीम क्ती िळवळ बऱ्यापैकी त्स्थरावत होती. स हशहक्षत स्त्री स्वतःिे सवव शोधू लागली होती. ‘उंबरठा’ तील 
स लभा महाजन या स्त्रीवगािे प्रहतहनहधत्व करिारी व्यत्क्तरेखा होती. त्स्मता पाटीलने या स लभा महाजन 
व्यत्क्तरेखेिे सारे भावहवभोर प्रसंग उत्कटतेने साकारले. त्स्मता पाटीलच्या अहभनय कारहकिीतली 
सवोत्कृष्ट ही भहूमका. ‘उंबरठा’ ने मास्को हित्रपट महोत्सवात मराठीिे प्रहतहनहधत्व केले. 
 

‘आहित’ िी पटकथा तेंड लकरानंी नॅशनल हफल्म डेव्हलपमेंट कापोरेशनच्या पटकथा स्पधेसाठी 
पाठवली होती. तेथे या पटकथेला उत्कृष्ट पटकथेिे पाहरतोहर्षकही हमळाले. पालेकरानंी कापोरेशनकडून 
हक्क घेऊन ‘आहित’ हनमाि केला. मानवत खून खटला हा अंधश्रदे्धतून हनमाि झाला होता. त्या कोटव 
खटल्यावर आधाहरत ‘आहित’ होता. सत्यहजत रायनी कलकत्ता महोत्सवातील पॅनोरमा हवभागात 
‘आहित’ पाहहला तेव्हा त्यानंी आपल्या पसंतीिे हशक्कामोतवब करताना एकि सूिना केली ती म्हिजे या 
सत्य घटनेिा उल्लेख हित्रपटाच्या आरंभी करायला हवा. 
 

‘आहित’ फ्रान्स मधल्या नान्टस आंतरराष्ट्रीय हित्रपट महोत्सवात पाहरतोहर्षक हवजेता ठरला. 
िोन्ही हित्रपटानंा व्यावसाहयक अपयशाला सामोरे जाव े लागले यािे कारि मराठी पे्रक्षकािंी 
हसनेमाबद्दलिी प्रगल्भता कमी पडली. त्याम ळे मळलेली वाट सोडण्यािे धाडस करिे मराठी हित्रपटानंा 
झेपिार नाही; असाि संिेश हित्रपट हनर्ममतीत ग ंतलेल्यानंा गेला. 
 

अमोल पालेकर, जब्बार पटेल याचं्यानंतर हवजया मेहता ‘स्मृहतहिते्र’ (१९८४) व अरकवि िेशपाडें 
‘शाहपत’ (१९८२) या हित्रपटामंध्ये रंगमंिाकडून हित्रपटात आले. पि त्यािंा फारसा प्रभाव जािवला 
नाही. हतसरे रंगभमूीवरिे हिग्िशवक िामू कें करे ‘त झ्यावािून करमेना’ (१९८६) या हवनोिी हित्रातून 
पडद्यावर आले. त्यािे लेखन श्रीहनवास भिगे यािें होते. हित्रपट यशस्वी झाला. पि कें करे हसनेमात 
रमले नाहीत. 

 
व्यावसाहयक हसनेमा हवनोिी हित्रपटाकंडे वळला. सहिन व महेश कोठारे हे कहिी हसनेमात बाल 

कलाकार म्हिून यशस्वी झाले होते. िोघेही हिग्िशवनाकडे वळले. सहिनिा ‘नवरी हमळे नवऱ्याला’ 
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(१९८४) व महेश कोठारेंिा ‘धूमधडाका’ (१९८५) िोन्ही हित्रपट नमवहवनोिी होते. िोन्हीत नायकािी 
भहूमका सहिन व महेश यािंीि होती. ‘नवरी हमळे नवऱ्याला’ वसंत सबनीसानंी हलहहला तर ‘धूमधडाका’ 
अण्िासाहेब िेऊळगावकरानंी. िाहक्षिात्य हिग्िशवक श्रीधर याचं्या ‘प्यार हकये जा’ या कहिी हित्रपटािी 
नक्कल करून ‘धूमधडाका’ बनला होता. 
 

सहिन आहि महेश यानंी कहिी हित्रपटािें अन करि मराठीत केले. सहिनिे नंतर ‘गंमत जंमत’ 
(१९८५) ‘अशी ही बनवाबनवी’ (१९८६) हे हवनोिी हित्रपट त फान यशस्वी झाले. महेशिे ‘िे ििािि’ 
(१९८५), ‘थरथराट’ (१९८६) ही हवनोिी हिते्र लोकहप्रय झाली. 
 

हवनोिी हित्रपटाचं्या या लाटेत राजित्त हिग्िर्मशत ‘प ढि ंपाऊल’ (१९८६) हा ह ंड्यािे ि ष्ट्पहरिाम 
िाखविारा जयवतं िळवींच्या ‘पयाय’ नाटकावर बेतलेला हित्रपट काहीसा ि लव हक्षला गेला. 
 

१९८५ ते १९९० या पाि वर्षांत करपरतीने आलेले स्थैयव व कहिी हसनेमािंी आहि नाटकािंी कमी 
झालेली स्पधा याबरोबरि १९८४ साली रंगीत िूरिशवनने सारा महाराष्ट्र जोडला गेला आहि त्व्हडीओ िेझ 
कळसाला पोिली. त्याम ळे कहिी हसनेमा जजवर झाला. यािा फायिा मराठी हित्रपटानंा अहधक पे्रक्षक 
हमळण्यात झाला. नाटकानंा अनेक नाट्यगृहे उपलब्ध झाली पि श्रेष्ठ नाटकेि नव्हती. 

 
या पहरत्स्थतीम ळे मध्यमवगीय पे्रक्षक प न्हा मराठी हित्रपटाकंडे वळला. महाराष्ट्राच्या रामीि 

भागात शहरीकरिािी प्रहिया ८० च्या आधीि स रू झाली होती. हशवाय सहिन व महेश हे कहिीिे ग्लॅमर 
असलेले नट होते. स्वाभाहवकि त्यािें हित्रपट शहरी वातावरिातले असूनही रामीि पे्रक्षकानंा रुिले. 
 

हवनोिी हित्रपटाचं्या या माहोलमध्ये कोल्हापूरच्या सतीश रिहिवेंिा ‘बह रूपी’ (१९८४) हा वगेळा 
पि गंभीर हित्रपट पे्रक्षकानंी दृहष्टआड केला. या नव्या हिग्िशवकािा हा पहहला हित्रपट त्याच्याहवर्षयीच्या 
अपेक्षा वाढविारा होता. पि त्यानंतर पहरत्स्थतीशरि बनून सतीश रिहिवे कोल्हापूर ढंगाच्या ज नाट 
वळिािे हित्रपट हिग्िर्मशत करू लागले. 
 

कािंन नायक हे डॉ. जब्बार पटेल यािें साहाय्यक ‘कळत नकळत’ (१९८९) हित्रपटाने हिग्िशवक 
बनले. त्याचं्या हिग्िशवनातील ताजेपिाने व श.ं ना. नवरेंच्या कौट ंहबक कथेम ळे हा हित्रपट बऱ्यापैकी 
यशस्वी झाला. त्स्मता तळवलकर या हित्रपटाच्या हनमात्या होत्या. 
 

रंगमंिावर यश हमळवल्यानंतर प रुर्षोत्तम बेडे हित्रपटाकडे वळले. ‘हमाल िे धमाल’ (१९८९) 
मध्ये हवनोिािी पाखरि करत बेडेनी पे्रक्षकपसंती हमळवली. हा हित्रपट म्हिजे ‘माय फेअर लेडी’ 
हित्रपटािीि कथावस्त  मराठीत आिलेली होती. पि बेडेिा प ढिा प्रवास अन्य व्यावसाहयक 
हिग्िशवकापेंक्षा वगेळा नव्हता. 

 
हवसाव्या शतकािे अखेरिे िशक मराठी हसनेमाला आरंभी क्लेशकारक ठरले. या िशकािा आरंभ 

‘माहेरिी साडी’ या कौट ंहबक हजव्हाळ्याच्या पि पूिवतः मेलोड्रामा धरतीच्या हित्रपटाने झाला. मागिे 
िशक हवनोिािे होते. ते संपत आले होते.‘माहेरिी साडी’ हा िािा कोंडकें िे प तिे हवजय कोंडके यानंी 
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हिग्िर्मशत केलेला पहहला हित्रपट. िािािंा हवनोिािा बाज त्याचं्याकडे नव्हता. त्यानंी आपल्या 
स्वभावान सार कौट ंहबक वळिािा गंभीर हित्रपट सािर केला. ही कौट ंहबक कथा िाह्मि क ट ंबािी नव्हती 
तर बह जन समाजातील कौट ंहबक भावना जोपासिारी होती. स्वाभाहवकि महाराष्ट्राच्या रामीि भागातला 
अगिी तळागाळातला क्वहिति हसनेमाला जािारा पे्रक्षक ‘माहेरिी साडी’ ला लाभला. शहरातही 
मोलकरिी, हगरिीकामगार, झाडूकामगार अशा तळागाळातील पे्रक्षकानंी हित्रपटाला गिी केली. 

 
‘माहेरिी साडी’ ला अभतूपूवव यश हमळाले; इतके, की िािा कोंडकें नी ‘साडी’ िे हवडंबन 

करण्यासाठी ‘सासरिे धोतर’ (१९९६) हा हवनोिी हित्रपट काढला. 
 
एका बाजूला ‘सामना’, ‘उंबरठा’, ‘आहित’, ‘प ढिं पाऊल’, ‘कळत नकळत’ इत्यािी हित्रपटानंी 

मराठी हित्रपटािंा िेहरामोहरा बिलण्यािा जो प्रामाहिक प्रयत्न केला तो ‘माहेरिी साडी’ ने प सून 
टाकला. मराठी हसनेमा प न्हा ज न्या फॉम्य वल्यात अडकिार अशी भीती हनमाि होत असतानाि मनोरंजन 
व्यवसायात प न्हा जोरिार पहरवतवन आले. त्यािा ििका मराठी हित्रपटानंा बसला. 
 

त्व्हहडओ िोरीच्या बेकायिेशीरपिावर कहिी हसनेमाने १९९० साली मात केली. त्व्हहडओ 
हवतरकानंा हित्रपट हवकत घ्यायला भाग पाडले. त्याम ळे कहिी हित्रपटानंा हक्क हवकण्यासाठी आिखी एक 
‘टेरीटरी’ उपलब्ध झाली. अहमताभ बच्चनच्या ‘त फान’ हित्रपटािे त्व्हहडओ हक्क सम द्रा त्व्हडीओने ५२ 
लाखानंा हवकत घेतले. मराठी हसनेमािे हक्क अगिीि अल्पहकमतीत हवकले जायिे. 
 

या बरोबरि १९९१ साली कें द्र सरकारिे आर्मथक धोरि उिारीकरि व जागहतकीकरिात 
बिलले. याम ळे मनोरंजन व्यवसायात जोरिार पहरवतवन झाले. म ख्य म्हिजे नवी नवी िनॅल्स आली. झी, 
सोनी, स्टार इत्यािी िनेॅल्स पाठोपाठ केबल टीव्ही आला. त्याम ळे घर बसल्या असंख्य हित्रपट पे्रक्षकानंा 
पाहायला हमळू लागले. त्यापाठोपाठ १९९५ च्या आसपास हित्रपट हनर्ममतीत हडहजटल तंत्रज्ञान आले. 
त्व्हडीओ कालबाह्य होऊन ‘हडव्हीडी’ आले. 
 

या साऱ्यािा पहरिाम म्हिजे मराठी हसनेमािा पे्रक्षक घटला. जब्बार पटेल हिग्िर्मशत ‘एक होता 
हविूर्षक’ (१९९२) आहि प रुर्षोत्तम बेडेंिा ‘भस्म’ (१९९४) हित्रपटगृहात प्रकाहशत झालेि नाहीत. हनमाती 
त्स्मता तळवलकर ‘सवत माझी लाडकी’ (१९९२) नंतर ‘राऊ’ या िूरिशवन माहलकेकडे वळल्या. 
साताऱ्यािे हनमाते अरुि गोडबोले यानंी हित्रपट हनर्ममती थाबंवली. 
 

मराठी हित्रपटानंा पे्रक्षकि येत नाही तर करमिूक कर गोळा कसा होिार तेव्हा करमिूक कर 
परतावा योजना रद्द करून मराठी हित्रपटानंा १५ लाखािें सान रह अन िान द्याव ेअसा लकडा मराठी 
हित्रपट महामंडळाने महाराष्ट्र शासनाकडे लावला. शवेटी १९९७ साली तेव्हाच्या सेना-भाजपा सरकारने 
१५ लाखािें सान रह अन िान आहि मराठी हित्रपटानंा करमिूक करमाफी जाहीर केली. हे १५ लाखािें 
अन िान नंतर २०/२५ लाखापंयंत वाढत गेले. यािा पहरिाम म्हिजे अमराठी हनमाते मराठी हित्रपटात 
भाडंवल ओतू लागले. येथेही हे सान रह अन िान ि सऱ्या हित्रपटासाठी आहे. करमाफीम ळेही मराठी 
हित्रपटािें हतकीटिर कमी झाले. यािाही फायिा झाला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२००२ साली िेशातले पहहले मल्टीप्लेक्स आयमकॅ्स ॲडलॅब म ंबईत स रू झाले. तेथे आठवड्यािे 
भाडे कसगल स्िीन हथएटरप्रमािे ठरावीक नसून ६०-४० असे प्रमाि हनहित करण्यात आले. याम ळेही 
मराठी हित्रपटानंा लाभ झाला. आहि मराठी हित्रपटािंी संख्या २०/२५ वरून वाढू लागली. २००८ साली 
११० हित्रपट सेन्सॉर झाले. 

 
२१ व्या शतकात मराठी हसनेमा कोिते वळि घेिार यािी झलक ‘श्वास’ (२००३) या हित्रपटाने 

िाखवली. संिीप सावतं या तरुि हिग्िशवकािा हा पहहला हित्रपट. मराठी हसनेमातले कौट ंहबक, हवनोिी, 
रामीि, तमाशा प्रधान हे हवसाव्या शतकातले सारे फॉम्य वले त्याने बाजूला ठेवले. गािी, नृत्यही काढून 
टाकली. आहि कथन पद्धतीने कथा उलगडत गेली. ‘श्यामिी आई’ नंतर ५० वर्षांनी ‘श्वास’ला प न्हा 
राष्ट्रीय स्तरावर सवोच्च हित्रपटािा सन्मान हमळाला. याम ळे ‘श्वास’ पाहायला पे्रक्षकानंी गिी केली. 
त्यानंतर भारतातफे ऑस्करलाही ‘श्वास’ पाठवण्यात आला. जगभरच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय हित्रपट 
महोत्सवातही तो पोिला. 
 

हित्रपटािंी गिी झाल्याने नवी नवी कथानके मराठी हित्रपटात येऊ लागली आहेत. ‘वळू’, 
‘हहरिदं्रािी फॅक्टरी’, ‘गाभ्रीिा पाऊस’, ‘जोगवा’ असे फॉम्य वला व नृत्यगीतािंी बाडंग ळे संपूिवतः फेकून 
िेऊन नवीन जाहिवा प्रकट करिारे हित्रपट प्रहसद्ध झाले. २१ व्या शतकातील पहहल्या िशकातला हसनेमा 
आंतरराष्ट्रीय हित्रपटाचं्या माहलकेत जाऊन बसण्याला हसद्ध झाला आहे. १९७१ साली ‘शातंता कोटवने’ जी 
नव्या मराठी हसनेमािी पाऊलवाट दृग्गोिर झाली ती आज पाऊलवाट राहहलेली नसून राजमार्ग बनली 
आहे. तरुि हिग्िशवकाचं्या या प्रयत्नानंा पे्रक्षकािंा प्रहतसाि उत्तम नसला तरी ब-यापैकी हमळत आहे ही 
समाधानािी बाब आहे. केरळ-बगंालमध्ये आधी हफल्म सोसायटी िळवळ आली आहि मग त्या भार्षातंील 
हसनेमा बिलला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोिला. महाराष्ट्रात शासकीय अन िानाम ळे हित्रपटािंी संख्या 
वाढली आहि कथानकािे नव ेप्रयोग स रू झाले आहेत. मराठी हसनेमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोिण्यासाठी 
स जाि पे्रक्षक हनमाि करिारी हफल्म सोसायटी िळवळही स दृढ बनवण्यािा प्रयत्न स रू झाला आहे. 
अनेक हजल्हा शहरात ही िळवळ पोिली आहे. उत्तम हित्रपटहनर्ममती ही केवळ शासकीय अन िानातून होत 
नाही, तर प्रहतभावतं हिग्िशवक आले तरि होते. उमेश क लकिी (वळू), सहिन क ं डलकर (गंध) हे 
हिग्िशवक हफल्म इत्न्स्टट्य टमधून आलेले आहेत. तर मंगेश हाडवळे (कटग्या), सतीश मन्वर (गाभ्रीिा 
पाऊस) हे तरुि प िे हवद्यापीठाच्या लहलत कला कें द्रातून हशक्षि घेऊन आलेले आहेत. त्याचं्याकडून खूप 
अपेक्षा आहेत. गजेंद्र अहहरे हा तरुि िूरिशवन माहलका हिग्िर्मशत करून मराठी हित्रपट हिग्िशवनाकडे 
वळला आहि अवघ्या ५ वर्षांत त्याने २५ हित्रपट हिग्िर्मशत केले आहेत. मूलतः गजेंद्र हा लेखक आहे. 
त्याम ळे त्याच्या प्रत्येक हित्रपटािा कथाहवर्षय वगेळा असतो. ‘नॉट ओन्ली हमसेस राऊत’मध्ये एका स्त्रीने 
घेतलेला सूड हा कथाहवर्षय असला तरी हतच्या मितीला वकील स्त्री धावनू जाते याम ळे हित्रपट 
वतवमानाच्या जवळ येतो. गजेंद्रने नृत्यगीत हा फॉम्य वला टाकून हिला नाही. 

 
प्रहतभावतं हिग्िशवकािी हित्रकृती समजून घेऊन त्याला िाि िेिारा रहसक पे्रक्षकही हनमाि 

व्हायला हवा हे कायव हफल्म सोसायटी िळवळ शासकीय साहाय्याहशवाय स्वयंसेवी वृत्तीतून करत आहे. या 
िोहोंिा मेळ बसायला आिखी थोडा काळ जावा लागेल. 
 

मराठी हसनेमात आज हनराशिेे वातावरि नाही. तिारीिा सूर नाही. हे तरुि हिग्िशवक 
अडििींिा पाढा वाित बसत नाहीत. ही घटना नोंिवायला हवी. यातूनि उद्यािा मराठी हसनेमा आकार 
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घेिार आहे. 
 
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतरिा पन्नास वर्षांिा आलेख माडंताना या लेखात केवळ हित्रपट आहि 

हिग्िशवक यािंा वधे घेतलेला आहे. संगीतकार, तारे-तारका, यािंा इहतहास माडंिे टाळलेले आहे. कारि 
हित्रपट हे हिग्िशवकािे माध्यम आहे तोि या माध्यमाला हिशा िेऊ शकतो. माध्यमािी प्रगती करू शकतो. 
माध्यमािी शक्यता वाढव ूशकतो. 

 
हसनेमा ही आध हनक ‘कला’ मानली जाते कारि ती यंत्राहधहष्ठत आहे. त्याम ळे ताहंत्रक प्रगती जशी 

होत जाईल तसतशी हित्रपटािी हनविेनशलैी बिलत जाईल. मराठी हसनेमा गेल्या ५० वर्षांत 
शब्िमाध्यमाकडून प्रहतमा माध्यमाला महवव िेऊ लागला आहे ही अत्यंत समाधानािी घटना आहे. हसनेमा 
या नव्या माध्यमािी खरी ओळख, त्यातंील सृजनतेिे रहस्य, कलात्मक सौंियव इत्यािी अद्याप मराठी 
पे्रक्षकापंयंत नीटसे पोिलेले नाही, ते पोिवण्यािे काम हफल्म सोसायटी िळवळ करू शकते. महाराष्ट्रात 
२००४ पयंत ही िळवळ फक्त महानगरापं रती मयाहित होती. गेल्या ५ वर्षांत ती हजल्हास्तरावर पोिू 
लागली आहे. हसनेमा हे लहलत साहहत्याप्रमािे प्रािेहशक ‘कला’ माध्यम नसून ते जागरूक ‘कला’ माध्यम 
आहे. ही जािीव हळूहळू हजल्हा स्तरावर हझरपू लागली आहे. हसनेमा माध्यमािी खरी ओळख होण्यासाठी 
आिखी एका महववाच्या घटनेिी नोंि करायला हवी. ती म्हिजे अनेक महाहवद्यालयातून आता ‘बिॅलर 
ऑफ मास हमहडया’ (बीएमएम) ककवा ‘हमहडया स्टडीज’ हा अभ्यासिम स रू झाला आहे. रेहडयो, 
टेहलत्व्हजन, जाहहरात याबरोबरि ‘अंडरस्टँकडग ऑफ हसनेमा’ हा १०० ग ि असलेला पेपर आहे. 
हसनेमािा ॲकेडहमक अंगाने हविार व अभ्यास गेल्या ५ वर्षांत स रू झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सवव 
हवद्यापीठात हा हवर्षय हशकवायला आरंभ झाला आहे. म ंबई हवद्यापीठाने तर एक पाऊल प ढे टाकून 
इहतहास हवर्षयात ‘अंडरस्टँकडग पॉहलहटक्स थ्र ू हसनेमा’ हवर्षय या वर्षापासून बी.ए. ला स रू केला आहे. 
महाहवद्यालये व हवद्यापीठे यात स रू झालेला हसनेमािा अभ्यास आहि हफल्म सोसायटी िळवळीिा होत 
असलेला हवस्तार याम ळे हसनेमा ‘साक्षर’ पे्रक्षक हनमाि होत आहे. उद्यािा मराठी हसनेमा हा नवा सजग 
पे्रक्षक घडविार आहे. त्याम ळेही मराठी हसनेमािे भहवतव्य आशािायक आहे असे मानायला काहीि हरकत 
नाही. 
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पन्नास वर्षािील मराठी णचत्रपट-भाग-२ 
 

 
अशोक रािे 

 
हे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ हित्रपट समीक्षक म्हिून प्रहसद्ध आहेत. त्यानी हित्रपटावंर केलेली समीक्षा 

ही अभ्यासकासंाठी जगभर हवशरे्ष कौत कािा हवर्षय झाली आहे. गेली अनेक वर्ष े ते हित्रपटहवर्षयक 
अध्यापन करीत असून िेशात आहि परिेशात अहतथी प्रध्यापक म्हिून कायव करतात. वगेवगेळ्या राज्य, 
राष्ट्रीय आहि आंतराष्ट्रीय हित्रपट महोत्सवामध्ये त्यानंी ज्य री म्हिून महववपूिव कामहगरी बजावली आहे. 
त्याचं्या हसनेमाहवर्षयक लेखनासाठी िोन राष्ट्रीय प रस्कार त्यानंा हमळाले आहेत. ‘हसकगग इन हसनेमा’ 
(इंरजी), ‘मस्ती भरा है समाँ’ (कहिी) आहि ‘िशावतार : लोककला कोकििी’ (मराठी) अशा तीन 
माहहतीपटािें लेखनहिग्िशवन केले. त्याहशवाय ‘बाईमािूस’ या हित्रपटािे कथासंवाि आहि ‘कथा हतच्या 
लग्नािी’ या हित्रपटािे लेखन आहि हिग्िशवन केले आहे. हसनेमा या हवर्षयाच्या अन रं्षगाने हवहवध पैलूवर 
त्यािंी सहा प स्तके प्रकाहशत झाली आहेत. त्यािबरोबर त्यानंी व्यत्क्तहित्रिात्मक लहलत लेखनही केले 
आहे. 

 
पत्ता : ए-१०१, सहहनवास, सी. डी. िेशम ख उद्यानामागे, म ल ं ड (पूवव), म ंबई ४०० ०८१. 
िूरध्वनी : २५६३७३८७, भ्रमिध्वनी : ९८२११०९६०५ 
 
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनच्या गेल्या पन्नास वर्षात मराठी हित्रपटसृष्टीत हवहवध वळिावंर बरंि 

काही घडलं आहे. बिलत्या काळाबरोबर बिल अपेहक्षत असतात तसे ते एकूि मराठी हित्रपटसृष्टीत आहि 
मराठी हित्रपटाच्या एकूि स्वरूपातिेखील झाले आहेत. राजकीय, सामाहजक, आर्मथक, सासं्कृहतक 
के्षत्रातील बिलािा तर त्यावर पहरिाम आहेि, परंत  हित्रपट हे हवज्ञानाहधहष्ठत-तंत्राहधहष्ठत माध्यम 
असल्याम ळे तंत्राच्या आघाडीवरिेखील खूप मोठा बिल हित्रपटात आहि पयायाने हित्रपटसृष्टीत घडून 
आला आहे. हातातोंडाशंी गाठ घालत कसाबसा तग धरून असलेला ब्लॅक अँड व्हाईट मराठी हित्रपट 
केवळ रंगीति झालेला नाही तर तो हसनेमास्कोप, डॉल्बी-हडहजटल, डीआय, कम्प्य टराईज्ड स्पेशल 
इफेक््स असा तंत्राच्या आघाडीवर आध हनक आहि अद्ययावत झाला आहे. वर्षाकाठी जेमतेम पधंरावीस 
हित्रपटािंी हजथे हनर्ममती व्हायिी तीि संख्या आता गेल्या तीनिार वर्षांत शभंरावर गेली आहे. 
संख्येबरोबरि िजाही नोंि घेण्याइतपत स धारला आहे. ‘श्वास’ आहि यंिा ‘हहरिदं्रािी फॅक्टरी’ या िोन 
हित्रपटानंी ऑक्सरसाठी भारतािी प्रवहेशका असा मान हमळवण्यापयंत मजल मारली आहे. तात्पयव काय, 
तर राज्य हनर्ममतीनंतरच्या या पन्नास वर्षांत मराठी हित्रपटात खूप काही घडलं आहे. 
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महाराष्ट्र राज्य हनर्ममतीपूवीच्या काळात उियाला आलेल्या आहि कारहकिीच्या अगिी 

आरंभापासूनि नावारूपाला आलेल्या गजानन जागीरिार (‘उमाजी नाईक’), राजा पराजंपे (‘जगाच्या 
पाठीवर’), ित्ता धमाहधकारी (‘लग्नाला जातो मी’), माधव कशिे (‘अंतरीिा हिवा’ आहि ‘कन्यािान’), 
अनंत माने (‘अवघािी संसार’ आहि ‘पैशािा पाऊस’), हिनकर ि. पाटील (‘भरैवी’ आहि ‘उमज पडेल 
तर’) यानंी महाराष्ट्र राज्य हनर्ममतीि ंवर्षव गाजवलं, गजानन जागीरिार ‘प्रभात हफल्म कंपनी’ िा वारसा 
घेऊन आलेले ज्येष्ठ अहभनेते आहि हिग्िशवक! ‘शजेारी’ (‘पडोसी’) आहि त्याहीपेक्षा अहधक सरस आहि 
अजरामर भहूमका असलेला त्यािंा ‘रामशास्त्री’ ही जागीरिारािंी ‘प्रभात’ काळातील खास प ण्याई त्याचं्या 
नावावर होती. ‘उमाजी नाईक’ हा त्यािंा ऐहतहाहसकपट होता. स्वतः जागीरिाराबंरोबर नटवयव 
नानासाहेब फाटक प्रम ख भहूमकेत होते. त्यािे लेखक होते हवश्राम बेडेकर तर संगीतकार ग. हि. 
माडगूळकर होते. 

 
मराठी हित्रपटावर अहधराज्य गाजविाऱ्या राजा पराजंपे, ग. हि. माडगूळकर आहि स धीर फडके 

या हत्रक टािा ‘जगाच्या पाठीवर’ याि वर्षी प्रिर्मशत झाला. ‘प ढि पाऊल’, ‘लाखािी गोष्ट’, ‘पेडगाविे 
शहािे’, ‘ऊनपाऊस’ या त्याचं्या िजेिार आशयघन हित्रपटानंी या हत्रक टािी ख्याती सवविूर पोिवली 
होती. त्याचं्या अहद्वतीय प्रहतभेिा आहवष्ट्कार सातत्याने िढत्या िमािा राहहला. अन िमे हिग्िशवक, 
लेखक-गीतकार आहि संगीतकार म्हिून हे हतघेही सववग िसंपन्न होते. हे हतघे म्हिजे या तीन के्षत्रातंील 
तीन ‘शाळा’ ि होत्या. या ‘शाळा’ िे धडे हगरवण्यािा प्रयत्न सातत्याने प ढच्या हपढीने केला, इतका त्यािंा 
प्रभाव आजही आहे. 

 
बोलपट आल्यानंतर संवािातून गोष्ट सागंत जायिी खोड बह ताशं हिग्िशवकानंा लागली होती.  

‘हसनेमाच्या भारे्षत’ गोष्ट सागंायिी हवलक्षि हकमया राजाभाऊंना साधली होती. साथीला त्याचं्या इतकंि 
माध्यमािं उत्तम भान असलेले हसद्धहस्त लेखक-गीतकार ग. हि. मा. होते. कथनामध्ये सहजपिे हमळून 
हमसळून आलेल्या त्याचं्या गीतानंा हततक्याि सहजस ंिर संगीताने नटविारे बाबूजी ऊफव  स धीर फडके 
होते. एखाद्या अहभनेत्यािी आहि अहभनेत्रीिी पडद्यावर उत्तम केहमस्री जमून येते असं म्हिण्यािी पद्धत 
हित्रपटसृष्टीत आहे. अभावाने अन भवाला येिारी हिग्िशवक, लेखक-गीतकार आहि संगीतकार याचं्यातली 
केहमस्री या तीन प्रहतभावतंातं हिसून आली. त्यािंा प्रत्येक हित्रपट यािी साक्ष िेतो. ‘जगाच्या पाठीवर’ ही 
राजा पराजंपे याचं्या अहतशय नेमक्या, सहजस ंिर आहि पहरिामकारक हिग्िशवनाने नटलेली आिखी एक 
अन पम कलाकृती! गाण्यािें हित्रीकरि करण्यातिेखील राजाभाऊंिा हातखंडा होता. गहिमािें नािमय 
शब्ि आहि स धीर फडके यािें संगीत घेऊन आलेली गीते जेवढी श्रविीय होती, आहेत, हततकीि ती 
पडद्यावर पाहत राहवीत अशीही होती, आहेत. गीत, संगीतातील लयकारी राजाभाऊ दृश्य पातळीवर 
हततक्याि लयीत पेश करीत. उिाहरि म्हिून, ‘जगाच्या पाठीवर’ मधली ‘एक धागा स खािा’, ‘जग हे 
बहंिशाला’, ‘उद्धवा अजब त झे सरकार’, ‘नाही विेली कवडी िमडी’, ‘नाि नाि नी अती मी िमले’, ‘त ला 
पाहते रे त ला पाहते’ ही गािी आठवनू बघा. आिखी एक हवशरे्ष गोष्ट या हतघाचं्या संिभात नोंिायिी 
म्हिजे िर हित्रपटागिीक बिलत्या काळाबरोबर त्याचं्या आहवष्ट्कारािा पोतिेखील बिलत गेला. लय 
बिलत गेली आहि त्याम ळे कायम त्यात एक प्रकारिा ताजेपिा येत गेला. १९५२ िी हनर्ममती असलेल्या 
‘लाखािी गोष्ट’ मधली, ‘सागं तू माझा होशील का’, ‘त्या हतथे पलीकडे माहझया हप्रयेिे झोपडे’, ‘डोळ्यात 
वाि माझ्या तू गीत भावनािें’ या गीतािंी लय साठ सालातल्या ‘जगाच्या पाठीवर’ च्या गीताचं्या लयीशी 
ताडून बघा. सभोवतालच्या बिलत्या काळाि,ं पयावरिािं नेमकं भान जर कलावतंाला असलं तर काळ 
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हकतीही प ढे सरकत गेला तरी त्या कलावतंाच्या कलाहवष्ट्कारात एक ताजेपिा कायम राहतो. राजा 
पराजंपे, गहिमा आहि स धीर फडके याचं्या हित्रपट कारकीिीिं एक फार मोठं आहि महववाि ं वैहशष्ट्ट्य 
आहे. 
 

१९६० मध्येि माधव कशिे यािंा ‘अंतरीिा हिवा’ प्रिर्मशत झाला. हृियनाथ मंगेशकर यािंी संगीत 
हिग्िशवक म्हिून कारकीिव याि हित्रपटाने स रू झाली. याि वर्षी, ‘लेक लाडकी या घरिी’, ‘कोहकळ 
क ह क ह  बोले’, ‘मानसीिा हित्रकार’ (गीतकार पी. सावळाराम) अशी आजही अत्यंत लोकहप्रय असलेली 
गािी असलेला माधव कशिे यािंा ‘कन्यािान’ (संगीतकार वसंत प्रभ)ू आहि ‘जे वडे मजला लागले’ हे 
अहवस्मरिीय भावगीत असलेला अनंत मानेंिा ‘अवघािी संसार’ (संगीतकार वसंत पवार) आहि माहिक 
वमािे ‘घननीळा, लहडवाळा झ लव ूनको कहिोळा’ हे सिाबहार गीत असलेला हिनकर ि. पाटील यािंा 
‘उमज पडेल तर’ (संगीतकार स धीर फडके) हे तीन हित्रपट गाजले. राज्य हनर्ममतीनंतरिं आनंिमय 
वातावरि मराठी हित्रपटाने असं स मध र संगीतमय केलं. आहि मग प ढली जवळपास िहा वर्ष ेअशा 
एकाहून एक स ंिर कलाकृती मराठी हित्रपटाने सातवयाने हिल्या. नव्याने अत्स्तत्वात आलेल्या महाराष्ट्र 
राज्यात या सवव हित्रपटानंी काही काळ आल्हाििायक वातावरि तयार केलं. 
 

प ढच्याि वर्षी राजा पराजंपे, गहिमा आहि स धीर फडके या त्रयीिा ‘आधी कळस मग पाया’ आहि 
‘स वाहसनी’ हे िोन हित्रपट आले आहि तेही त्याचं्या पूवीच्या हित्रपटाइंतकेि गाजले, श्रीहनवास खळे, 
िशरथ प जारी, यशवतं िेव आहि अहवनाश व्यास असे िार संगीतकार असलेला आहि ‘सागं मला रे सागं 
मला’, ‘िेवा िया त झी ही की श द्ध िैवलीला’ अशी भावमध र गािी असलेला राजा बारगीर हिग्िर्मशत 
‘बोलकी बाह ली’ आहि सातत्याने कौट ंहबक हजव्हाळ्यािे संयत मेलोड्रामा असलेले हित्रपट िेिारे ित्ता 
धमाहधकारी यािंा ‘एक धागा स खािा’ याि वर्षी आले आहि गाजले. १९५७ मध्ये प ण्यातील आयवन 
हित्रगृहात सलग १३२ आठवडे िालण्यािा अभतूपूवव हविम करिाऱ्या ‘सागंत्ये ऐका’ आहि प ढेही 
तमाशापट / रामीिपटािें बािशहा म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या अनंत माने यानंी ‘अवघािी संसार’ द्वारा 
आपि उत्तम कौट ंहबक, सामाहजक हित्रपट करू शकतो हे िाखवनू हिलेि होते आहि आता १९६१ मध्ये 
त्यानंी त्यावर कडी करत ‘माहननी’ हा कौट ंहबक पठडीतला आजवरिा सवात श्रेष्ठ िजािा हित्रपट करून 
िाखवला. मराठी मनावर कायमि ंअहधराज्य गाजविारा असा हा आिखी एक हित्रपट! प.ं महािेवशास्त्री 
जोशी यािंी मध्यमवगीय वळिािी, धाटिीिी कथा घेऊन त्यानंी ‘सागंत्ये ऐका’ िेि लेखक आहि नामवतं 
साहहत्त्यक व्यंकटेश माडगूळकर याचं्याकडून पटकथा-संवाि हलहून घेतले. गहिमािंी गीते आहि 
बहहिाबाईच्या कहवता स्वरबद्ध केल्या वसंत पवार यानंी! तमाशापट तसेि रामीिपटािी नाहयका म्हिून 
त्स्थरावलेल्या जयश्री गडकर यानंा मध्यमवगीय नाहयकेच्या भहूमकेत आिून अनंत माने यानंी या हित्रपटात 
एक यशस्वी प्रयोग केला. या सोबतीला नायक म्हिून होते िदं्रकातं गोखले! ‘अरे खोप्यामधी खोपा’, ‘अरे 
संसार संसार’, ‘मन वढाळ वढाळ’, ‘मानभगं हािी झाला मंडपी आहेर’ अशी साध्या सरळ आहि रसाळ 
िालीतील हनतातंस ंिर गीते हे ‘माहननी’ ि ंआगळं सौंियवलेिं होते. 

 
एकीकडे हा असा हनतातं स ंिर कौट ंहबकपट ‘माहननी’, तर ि सरीकडे गोकवि घािेकर हनर्ममत 

आहि मध कर पाठक हिग्िर्मशत ‘प्रपिं’ हा थेट वास्तवाला हभडिारा अहतशय संविेनशील सामाहजकपट! 
हा काळि असा होता, की हित्रपट हनर्ममतीत एकािवळेी अनेक प्रहतभावतं आपापलं ‘िी बेस्ट’ िेत होते. 
अहजबात प्रिारकी न होता ‘प्रपिं’ ने क ट ंबहनयोजनािा संिेश प्रभावीपिे माडंला. सववसामान्यानंा भावले 
अशी ग. हि. माडगूळकरािंी भावगभव कथा, त्यािी हततकीि संयत माडंिी असलेली त्यािंीि पटकथा 
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आहि अथववाही, नेमके संवाि आहि ‘पोटाप रता पसा पाहहजे नको हपकाया पोळी’, ‘बलै त झे हरिावानी 
गाडीवान िािा’, ‘हफरत्या िाकावरती िेशी मातीला आकार’ अशी त्यािंीि भावगभव गीतरिना आहि 
मध कर पाठक यािंं प्रभावी हिग्िशवन याम ळे ‘प्रपिं’ एक पहरपूिव हित्रपट ठरला. १९६२ पासून राज्य 
शासनािा हित्रपट प रस्कार स रू झाला. सवोत्कृष्ट हित्रपटािा पहहला प रस्कार ‘प्रपिं’ नेि पटकावला. 
एवढंि नाही तर त्यावर्षीिा सवोत्कृष्ट मराठी हित्रपटािा राष्ट्रीय प रस्कारही ‘प्रपिं’ नेि प्राप्त केला. 
 

मा. हवनायक याचं्यासाठी म ख्यतः लेखन करिारे ज्येष्ठ साहहत्त्यक हव. स. खाडेंकर यानंी बऱ्याि 
वर्षांनंतर हित्रपटलेखन केले. त्यािंी कथा-पटकथा-संवाि आहि गीतेही असलेला माधव कशिे हिग्िर्मशत 
‘मािसाला पखं असतात’ याि वर्षी प्रिर्मशत झाला. पाठोपाठ, राजा ठाकूर या आिखी एका प्रहतभावतं 
हिग्िशवकािा प त्र व्हावा ऐसा’ हा हित्रपट आला. बा. भ. बोरकरािंी गाजलेली कहवता ‘हिव्यत्वािी जेथे 
प्रहिती तेथे कर माझे ज ळती’ आहि पी. सावळाराम यािं ं ‘जेथे सागरा धरिी हमळते’ हे भावगभव गीत 
स्वरबद्ध केलं होतं वसंत प्रभ ू यानंी! ‘माहननी’ मागोमाग अनंत माने प न्हा एकिा आपला हातखंडा 
असलेल्या तमाशापटाकडे वळले. व्यंकटेश माडगूळकर यािंी कथा-पटकथा-संवाि, गहिमािंी गीतं, राम 
किमािंं संगीत आहि जयश्री गडकर, हंसा वाडकर, िदं्रकातं, सूयवकातं, शरि तळवलकर अशी िमिार 
कलावतं मंडळी घेऊन त्यानंी ‘रंगपिंमी’ रंगवला. त्याच्याि पाठोपाठ त्यानंी ‘शाहीर परश राम’ हा आिखी 
एक बहारिार तमाशापट आिला. गहिमािं ंलेखन आहि वसंत पवारािंं संगीत असलेल्या या हित्रपटात 
जयश्री गडकर, गजानन जागीरिार, अरुि सरनाईक, वसंत कशिे, इंहिरा हिटिीस याचं्या भहूमका होत्या. 

 
अण्िाभाऊ साठे याचं्या ‘वैजयंता’ या कािंबरीवरून त्याि नावािा हित्रपट याि वर्षी गजानन 

जागीरिार यानंी हिग्िर्मशत केला. व्यंकटेश माडगूळकर यािंी पटकथा-संवाि, गहिमािंी गीतं, वसंत 
पवारािंं संगीत आहि जयश्री गडकर, सूयवकातं, लीला गाधंी, अरुि सरनाईक, रत्नमाला, शरि 
तळवलकर आहि स्वतः जागीरिार अशी तगडी कलावतं मंडळी असलेला हा हित्रपट खूपि गाजला. 
त्यातलं ‘सपे्रम नमस्कार हवनंती हवशरे्ष’ हे गािहंी त्याकाळी खूप गाजलं. 

 
वर म्हटल्याप्रमािे राज्य हनर्ममतीनंतरिी ही आरंभीिी िहा वरं्ष अशा एकाहून एक सरस कलाकृती 

िेत मराठी हित्रपटसृष्टी गाजवत होती. आशयधन कथानकं, त्याचं्या प्रभावी पटकथा-संवाि, त्याकाळी 
आहि अगिी आजतागायत गाजत असलेली स मध र गीतं, कथाशयाला अहतशय योग्यरीत्या गहहरं करिारं 
संगीत, कलावतंािंा िेखिा हततकाि पारिशी अहभनय, माध्यमािी उत्तम हततकीि कलात्मक जाि 
असलेलं हिग्िशवन, तंत्रज्ञािंी सजवनशीलता आहि गहरबीतिेखील जपलेली आहवष्ट्कारातील श्रीमंती मूल्यं 
याम ळे हे सारे हित्रपट केवळ त्याकाळाति गाजले असं नव्हे, तर ते अहवस्मरिीय ठरले. हवशरे्ष म्हिजे या 
हित्रपटानंी हवहवध हवर्षय हाताळले. हवहवध पढड्या हाताळल्या. मराठी हित्रपटातील प्रहतभावतंाचं्या 
सजवनशीलतेला एक आगळा बहर या काळात प न्हा एकिा आला होता आहि इहतहासािी प नरावृत्ती होते 
तशीि ती प न्हा या वळिावर झाली. मराठी हित्रपटाला प न्हा एकिा उतरती कळा लागली, त्या कट  
वास्तवाकडे येण्याआधी याि काळातील आिखी काही महववाच्या कलाकृतींिी नोंि घ्यायला हवी. त्या 
कलाकृतींच्या कत्यांना मानािा म जरा करायला हवा. 
 

राजा पराजंपे यािें ‘हा माझा मागव एकला’, ‘पाठलाग’, ‘पडछाया’, भालजी पेढारकरािें, 
‘मोहहत्यािंी मंज ळा’, ‘साधी मािसं’, ‘मराठा हतत का मेळवावा’, यशवतं पेठकरािंा ‘मोलकरीि’, राजा 
ठाकूरािें ‘रंगल्या रात्री अशा’, ‘पाहू रे हकती वाट’, ‘एकटी’ ‘म ंबईिा जावई’, ‘अजब त झे सरकार’, 
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‘बाजीरावािा बेटा’, ‘घरक ल’. हिनकर ि. पाटील यािंा ‘मल्हारी मातंड’, ‘गजानन जागीरिारािें’, 
‘वैजयंता’, ‘िोन्ही घरिा पाह िा’, माधव कशिेंिा ‘थोरातंािी कमळा’, ित्ता मानेंिे ‘तू स खी रहा’, ‘वाट 
ि कलेले नवरे’, मध कर पाठकािें ‘संत हनवृत्ती ज्ञानिेव’ ‘संथ वाहते कृष्ट्िामाई’, ‘म क्काम पोष्ट ढेबेवाडी’, 
ित्ता धमाहधकारींिे ‘एक धागा स खािा’, ‘वैशाख विवा’, ‘थाबं लक्ष्मी क ं कू लावते’, अनंत मानेंिे ‘सवाल 
माझा ऐका’, ‘केला इशारा जाता जाता’, ‘एक गाव बारा भानगडी’, राम गबालेंिा ‘छोटा जवान’, अनंत 
ठाकूरािंा ‘पवनाकाठिा धोंडी’, वसंत पेंटरािंा ‘वारिेिा वाघ’, वसंत जोगळेकरािंा ‘शवेटिा माल सरा’, 
व्ही. शातंाराम यािंा ‘कपजरा’ हे महाराष्ट्र राज्य हनर्ममतीनंतरच्या पहहल्या िशकातील काही महववािे 
गाजलेले हित्रपट होते, यातले बह ताशं सामाहजक, तमाशापट, ऐहतहाहसक आहि हवनोिी हित्रपट होते 
आहि या िारही पठड्या मराठीत छान रुजल्या होत्या त्यािाि एक पहरपूिव आहवष्ट्कार या सवव हित्रपटातून 
पाहायला हमळाला. साठ पूवीच्या काळातील या सवव हिग्िशवकाबंरोबरि याि िशकात उियाला आहि 
नावारूपाला आलेल्या राजित्त आहि कमलाकर तोरिे यानंीिेखील या िशकात महववािी कामहगरी 
बजावली. त्यािें अन िमे ‘मध िदं्र’ आहि ‘कभतीला कान असतात’ हे हवनोिी हित्रपट ते प ढल्या काळातले 
महववािे हिग्िशवक आहेत हे सागंिारे होते. 

 
‘हा माझा मागव एकला’ या हित्रपटातील स धीर फडके यानंी गायलेलं शीर्षवकगीत, ‘या डोळ्यािंी 

िोन पाखरे’, ‘नको मारूस हाक मला घरच्यािंा धाक’ (पाठलाग, गीत-गहिमा, संगीत-ित्ता डावजेकर) 
‘उठ शकंरा सोड समाधी’, ‘ऐन ि पारी यम नातीरी’ (पडछाया-गीत-गहिमा-संगीत-ित्ता डावजेकर) 
‘हनळ्या आभाळी कातरवळेी’, ‘बाई बाई मनमोरािा कसा हपसारा फ लला’ (मोहहत्यािंी मंज ळा, गीत-शातंा 
शळेके आहि जगिीश खेब डकर, संगीत आनंिधन), ‘ऐरिीच्या िेवा त ला’, ‘माळ्याच्या माळयामंिी पाटािं 
पानी जातं’, ‘राजाच्या रंगम्हाली सोन्यािा बाई पलंग’, ‘नको िेवराया अंत आता पाहू’ (साधी मािसं, गीत-
योगेश आहि जगिीश खेब डकर, संगीत आनंिघन), ‘अखेरिा हा त ला िंडवत’, ‘रेशमाच्या रेघानंी 
लालकाळ्या धाग्यानंी’, ‘शूर आम्ही सरिार आम्हाला काय क िािी भीती’, ‘मराठी पाऊल पडते प ढे’ 
(मराठा हतत का मेळवावा, गीत-शातंा शळेके आहि कवी संजीव, संगीत-आनंिघन), ‘हे श्रीरामा’, ‘िेव 
जरी मज कधी भेटला’, ‘कशी झोकात िालली कोळ्यािी पोर’, ‘हसले आधी क िी’, ‘िैव जाहिले क िी’ 
(मोलकरीि, गीत-गहिमा आहि पी. सावळाराम, संगीत-वसंत िेसाई), स लोिना िव्हाि याचं्या 
गाजलेल्या लावण्या ‘अहो तरुिपिािं कौत क म्हिूनी’ आहि ‘नाव गाव कशाला प सता’, छोटा गंधवािं 
‘रजनीनाथ हा नभी उगवला’ (रंगल्या रात्री अशा, गीत-जगिीश खेब डकर, संगीत-छोटा गंधवव, वसंत 
पवार, ित्ता डावजेकर), ‘शपेटीवाल्या प्राण्यािंी पूवी भरली सभा’, ‘भारतीय नागहरकािा घास रोज अडतो 
ओठी’ (पाहू रे हकती वाट, गीत-गहिमा, संगीत-ित्ता डावजेकर), ‘कलबलोि उतरू कशी’ (एकटी, गीत-
गहिमा, संगीत-स धीर फडके), ‘प्रथम त ज पाहता’, ‘आज क िी तरी यावे’, ‘कशी करू स्वागता’ (म ंबईिा 
जावई, गीत-गहिमा, स धीर फडके), ‘एकतारी संगे एकरूप झालो’ (बाजीरावािा बेटा, गीत-जगिीश 
खेब डकर, संगीत-स धीर फडके), ‘मलमली तारुण्य माझे’, ‘कोन्यात झोपली सतार’ (घरक ल, गीत-स रेश 
भट, गहिमा, संगीत-सी. रामिदं्र), ‘फड साभंाळ त ऱ्याला ग आला’, ‘पिरावरती जरतारीिा मोर नािरा 
हवा’ (मल्हारी मातंड, गीत-गहिमा, संगीत वसंत पवार), ‘सपे्रम नमस्कार हवनंती हवशरे्ष’ (वैजयंता, गीत-
गहिमा, संगीत वसंत पवार), ‘झ कझ क आगीनगाडी’ (तू स खी रहा, गीत-गहिमा, संगीत वसंत पवार), 
‘ििंारािी का ग हिसतेस थकल्यावािी’, ‘या हिमण्यानंो परत हफरा रे’ (हजव्हाळा, गीत-गहिमा, संगीत-
श्रीहनवास खळे), ‘झाली बहाल मजी सख्यािी’, ‘गंगू माहेरला जाते रे नाखवा’ (वैशाख विवा, गीत-
गहिमा, संगीत-ित्ता डावजेकर), ‘तरुिपिाच्या रस्त्यावरिं सोळाव ंवरीस धोक्याि’ं (सवाल माझा ऐका, 
गीत-जगिीश खेब डकर, संगीत-वसंत पवार), ‘रम्य ही स्वगाह हन लंका’ (स्वयंवर झाले सीतेिे, गीत-
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गहिमा, संगीत-वसंत िेसाई), ‘काय बाय सागंू’, ‘रातीिी झोप मज येईना’ (पवनाकाठिा धोंडी, गीत-
शातंा शळेके, संगीत-हृियनाथ मंगेशकर), ‘स रावटीवर त झ्या उमटती’, ‘हे कििेिे झाड हिसे मज’ 
(मध िदं्र, गीत-गहिमा-एन. ित्ता), ‘हिवा पाहूनी लक्ष्मी येते’ (थाबं लक्ष्मी क ं कू लावते, गीत-जगिीश 
खेब डकर, संगीत-प्रभाकर जोग), ‘िेहािी हतजोरी भत्क्तिाि ठेवा’, ‘िह्मा हवष्ट्िू आहि महेश्वर सामोरी 
बसले’ (आम्ही जातो अम च्या गावा, गीत-जगिीश खेब डकर, संगीत-राम किम), ‘सागं कधी कळिार 
त ला भाव माझ्या मनातला’ (अपराध, गीत-मध सूिन कालेलकर, संगीत-एन. ित्ता) अशा हकती तरी 
स रेल हततक्याि अथववाही गाण्यानंी हे साठि ंिशक अक्षरशः स मध र केलं. ही सवव गािी आजही मराठी 
मनामनावर अहवरत राज्य करीत आहेत : 
 

परंत  हे साठि ंआल्हाििायक, उत्साहवधवक वातावरि उत्तरोत्तर लोप पावत गेलं वर ज्यािा 
उल्लेख केला तो उतरंडीिा काळ स रू झाला. राज्य हनर्ममतीनंतर शासनाने रंगभमूीवरील कर रद्द केला. 
पहरिामी रंगभमूी जोमाने कायवरत झाली. हतला व्यावसाहयक रंगभमूीि ंस्वरूप प्राप्त झालं. नवे लेखक, नवे 
हिग्िशवक, नव ेकलावंत रंगभमूीवर आले आहि तोवरच्या पाि पाि तास िालिाऱ्या नाटकानंा त्यानंी तीन, 
साडेतीन तासािें स टस टीत, आटोपशीर रूप हिलं. नाटकाि ंएकूिि अंतबाह्य रूप पालटलं. नव े हवर्षय 
हाताळले गेले. म ख्य म्हिजे संगीत नाटकािंी परंपरा िालू राहहली. नाटक आहि संगीत महैफल असा 
ि हेरी आनंि पे्रक्षकानंा ल टता आला. पहरिामी फार मोठ्या प्रमािात मध्यमवगीय आहि इतरही नाट्यपे्रमी 
पे्रक्षक रंगभमूीकडे ओढले गेले. हित्रपटािा पे्रक्षक अथाति कमी झाला. तरुि मंडळी ग्लॅमरवाल्या कहिी 
हित्रपटाकडे वळली. मराठी हित्रपटािा पे्रक्षक आिखी घटला. आधीि हातातोंडाशी गाठ घालत जगिारी 
मराठी हित्रपटसृष्टी हतबल झाली. यावर उपाय म्हिून अनंत माने आहि त्याचं्या पठडीतल्या हिनकर ि. 
पाटील, कृष्ट्िा पाटील आिींनी सातत्याने तमाशाप्रधान हित्रपट काढत रामीि पे्रक्षक मराठीकडे वळवला, 
तमाशापटामं ळे हित्रपटसृष्टी तगून राहहली. परंत , लवकरि तमाशा, ढोलकी, रामोशी, पाटील या 
फॉम्य वल्याला लोक कंटाळले. मराठी हित्रपट म्हिजे याि िार गोष्टी अस समीकरि बनलं आहि त्याने 
प न्हा एकिा मराठी हित्रपटाला अडििीत आिलं. अशा या अडििीच्या काळात ब ज गव हिग्िशवक व्ही 
शातंाराम मितीला धावले. १९३३ मध्ये ‘सैरंध्री’ हा िेशातला पहहला रंगीत हित्रपट काढिाऱ्या व्ही. 
शातारंाम यानंी सप्तरंगात ‘कपजरा’ आिला. मराठीत एक नव ंिैतन्य आलं. रंगािे य ग स रू झालं. 

 
‘कपजरा’ सवाथाने एका थोर प्रहतभावतंािा पहरसस्पशव लाभलेला पहरपूिव हित्रपट होता. आहि 

म्हिूनि तो एक नवे वळि िेण्यािी क्षमता असलेला ‘रेंड सेंटर’ होता. त्याने अवघ्या मराठी हित्रपटसृष्टीत 
एक नवी सळसळ हनमाि केली. एव्हाना तमाशापटािं ं अजीिव झालेल्या पे्रक्षकाला एकप्रकारे 
तमाशापटािाि आधार घेत प न्हा मराठी हित्रपटाकडे मोठ्या प्रमािात त्याने खेिून आिलं. रूढाथाने तो 
तमाशापट नव्हता. नाहयका तमासहगरीि म्हिून मग तमाशािा फड, लावण्या, ढोलकी, नाच्या हे सार 
होतंि, परंत  कथानक कें हद्रत झालं होतं ते एक आिशव गाव हनमाि करण्यािं स्वप्न पाहिारा ध्येयवािी 
शाळामास्तर आहि त्याच्या या आिशववािाला आव्हान म्हिून उभी असलेली तमासहगरीि याचं्यातल्या 
नातेसंबधंावर! रंगभमूीवर आपल्या अहभजात अहभनयाने ‘नटसम्राट’ म्हिून ओळखळं जािारे डॉ. श्रीराम 
लागू या मास्तराच्या भहूमकेद्वारा प्रथमि रूपेरी पडद्यावर आले. त्याचं्याबरोबर होते हनळू फ ले, परस्पर 
हवरोधातील व्यत्क्तरेखा या िोघा नटवयांनी अप्रहतम रंगवल्या. तमासहगरीि अथाति संध्या! अनंत माने 
यािंी अहतशय नाट्यपूिव पटकथा आहि शकंर पाटील यािें हततकेि प्रभावी संवाि याम ळे ‘कपजरा’ अहधकि 
पहरिामकारक बनला. आहि या सवांवर कळस िढवल्याप्रमािे आली जगिीश खेब डकरािंी गािी आहि 
त्यािं ंअक्षरशः सोनं करिारं राम किम याि ंलाजवाब कालातीत संगीत! हा हित्रपट क ठल्या उंिीवर 
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पे्रक्षकाला नेऊन ठेविार आहे त्यािी झलक लोकगायक वाघमारे यानंी गायलेल्या ‘कंच्या गावािी, कंच्या 
राजािी तू ग रानी’ या हित्रपटात आरंभीि येिाऱ्या अहतशय वगेळ्या ढंगाच्या, बाजाच्या गाण्याने पाहायला 
हमळते आहि मग स रू होते एकाहून एक सरस गाण्यािंी आतर्षबाजी! ‘नका जाऊ पावनं जरा थाबंा’, 
‘छबीिार छबी मी तोऱ्यात उभी’, ‘आली आली स गी म्हिून िालली बीगी हबगी मला लागली क िािी 
उिकी’, ‘िे रे कान्हा िे रे िोळी अन् ल गडी’, ‘त म्हावर केली मी मजी बहाल’, ‘बाई मला इष्ट्कािी इंगळी 
डसली ’, ‘हिसला ग बाई हिसला’ या सवव गाण्यानंी अवघ्या महाराष्ट्राला वडे लावलं. 
 

याि स मारास िािा कोंडके यािंा ‘सोंगाड्या’ आला. मराठीत अखंहडतपिे िालत आलेल्या 
हवनोिी हित्रपटाचं्या प्रवाहात आपलं असं एक नवं आहि वगेळं िालन िािानंी उघडलं, ‘हवच्छा माजी प री 
करा’ या लोकनाट्याने अभतूपूवव लोकहप्रयता प्राप्त केलेल्या िािानंा पहहल्या पिापविाति पे्रक्षकानंी 
डोक्यावर घेतलं. त्याआधी भालजी पेंढारकराचं्या ‘ताबंडी माती’ मध्ये त्यानंी एक छोटी भहूमका केली होती. 
आहि मग भालजींच्या मागविशवनाखाली त्यानंी हित्रपटहनर्ममतीत पाऊल ठेवलं. ‘हवच्छा’ िेि लेखक वसंत 
सबनीस याचं्याकडून कथा-पटकथा-संवाि हलहून घेतले. सबनीस, स्वतः िािा आहि जगिीश खेब डकर 
यानंी गािी हलहहली. संगीत राम किमािं ंहोतं तर हिग्िशवन गोकवि क लकिी यािं!ं जयवतं क लकिी हा 
नवा पाश्ववगायक िािानंी हित्रपटसृष्टीला हिला. ‘राया िला घोड्यावरती बसू’, ‘माळ्याच्या मळ्यामंिी कोन 
ग उभी’, ‘हबब्ब ंघ्या हबब्बं हशकंकाई’, ‘राया मला पावसात नेऊ नका’, ‘काय गं सखू, बोला िाजीबा’ अशी 
सिाबहार गािी आहि कायम हाफ पॅन्ट घालिारा भोळसट भाबडा नायक, त्यािे हनरागस हवनोि याम ळे 
हित्रपटाला एक स्वतःिं अस ंवगेळेिं रुपडं होतं आहि तेही नेहमीपेक्षा अहतशय वगेळे! त्याम ळे बहारिार 
मनोरंजन करिारे, अगिी बोलीभारे्षतलाि शब्ि वापरून म्हिायिे, तर ‘फूल टू’ करमिूक करिारे हे 
िािािें हित्रपट स्वाभाहवकि पे्रक्षकानंी डोक्यावर घेतले आहि, िािा कोंडके य ग, स रू झालं. ‘सोंगाड्या’ 
िी आिखी एक खास बात म्हिजे हनळू फ लेंिा िािानंा आव्हान िेिारा अहभनय! असंि आव्हान अशोक 
सराफने ‘पाडूं हवालिार’ मध्ये उभ ंकेलं. िािानंी या िोघानंाही प ढल्या हित्रपटात घेतलं नाही. प ढे प ढे 
त्यािें हित्रपट म्हिजे ‘सबक छ िािा कोंडके’ यािी ती स रुवात होती. एकापाठोपाठ आठ रौप्यमहोत्सवी 
हित्रपट िेऊन त्यानंी एक अनोखा हविम केला. त्याचं्या या अभतूपूवव यशात हित्रपटाच्या व्यावसाहयक 
अंगािी उत्तम जाि असलेले आहि ती ध रा स्वतंत्रपिे साभंाळिारे त्यािें प तिे हवजय कोंडके यािंा कसहािा 
वाटा होता. हवतरिािी सारी व्यवस्था त्यानंी िोख साभंाळली. ‘सोंगाड्या’ नंतर िािा आरंभीच्या काही 
हित्रपटापंयंत हनखळ मनोरंजन िेत आले. मात्र त्यानंतर द्ग्व्यथी संवािाचं्या ते आहारी गेले आहि त्याचं्या 
हित्रपटािंा पूवीिा िजा त्यानंा हटकवता आला नाही. त्यानंा नवा पे्रक्षक सातत्याने लाभत गेला परंत  
आधीिा पे्रक्षक मोठ्या प्रमािात ि रावत गेला. एक मात्र खरे, की िािा कोंडके यानंी मराठी हित्रपटसृष्टीत 
स्वतःिं स्वतंत्र स्थान हनमाि केलं. 
 

सत्तरच्या िशकाच्या आरंभी ‘कपजरा’ ने आिलेलं िैतन्य आहि ि सरीकडे िािा कोंडकें िं 
हतहकटबारीवरिं अभतूपूवव यश ह्या स गीच्या काळािा इतरानंा फारसा फायिा करून घेता आला नाही. 
मराठी हित्रपटसृष्टीला फारशी कधी न जमलेली गोष्ट म्हिजे हवतरि व्यवस्था! आज मराठी हित्रपटाला 
आलेलं हिमाखिार रूप आहि हमळिारे मानसन्मान असं अहतशय भरभराटीिं हित्र हिसत असलं, तरीही 
हवतरिाच्या आघाडीवरील पहरत्स्थती अजूनही फारशी बरी नाहीि. हवतरि व्यवस्था हे मराठी हित्रपटािं 
कायमिं ि खिं आहे. ही ि खरी बाजू समजून घेतली सववप्रथम व्ही. शातंाराम यानंी! त्यानंी स्वतःिा 
स्ट हडयो, स्वतःिी हित्रसंस्था उभारतानाि स्वतःिी हवतरि कंपनी स रू केली. केवळ सातत्याने 
हित्रपटहनर्ममती करून वा अगिी िजेिार हित्रपट हनमाि करून िालत नाही तर त्याला िोख हवतरि 
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व्यवस्थेिी जोड द्यावी लागते. अन्यथा ते सारं व्यथवि ठरतं. १९३२ पासून ते आजतागायत असे हकती तरी 
उत्तम हित्रपट बनले आहि पे्रक्षकानंाही ते पाहायिे होते परंत  ते त्यानंा पाहता आले नाहीत कारि ते 
त्याचं्यापयंत पोहिलेि नाहीत, कारि तशी हवतरिव्यवस्थाि मराठी हित्रपटसृष्टीत नाही. व्ही. शातंाराम, 
नंतर िािा कोंडके (श्रेय हवजय कोंडके यािें) आहि नंतरच्या काळात सहिन-महेश कोठारे यानंीि हवतरि 
व्यवस्थेिं नेमकं महवव जािलं. म ंबईपासून महाराष्ट्राच्या कोनाकोऱ्यापयंत हवतरि व्यवस्थेिं जाळं 
पसरवलं आहि खऱ्या अथाने व्यवसाय केला. स्वतंत्रपिे हवतरिािा व्यवसाय करून मराठी हित्रपटाला 
व्यावसाहयक सहकायव केलं बाळासाहेब सरपोतिार आहि अरकवि सामंत यानंी! मराठीत मोठे हवतरक 
म्हिावते असे हे िोघेि होते आहि हे िोघे एकािवळेी हित्रपट हनमातेिेखील होते. यात आिखी एक नाव 
घ्यायि ं ते त्स्मता तळवळकर यािं!ं त्यानंीही हवतरिाि ं महवव जािलं आहि त्याचं्या मितीने नीटपिे 
व्यवसाय केला. मागोमाग ‘िाटे क्लास’ च्या मत्च्छंद्र िाटे यानंी प्रहसद्धीवर भरपूर खिव आहि िोख 
हवतरिव्यवस्था या जोरावर हित्रपट व्यवसाय केला. गेली िोन वर्ष े ‘झी’ िनेॅलने काही मराठी हित्रपट 
हवतरिासाठी घेतले आहि ििक्यात व्यवसाय केला. यासाठी य एफओ आध हनक तंत्रज्ञान वापरून हित्रपट 
मोठ्या संख्येने सवविूर नेिाऱ्या कंपनीिी साथ हमळाली. गावोगाव ३५ एमएमिे हफल्म्सिे डबे नेण्यापेक्षा 
त्याि ं हडहजटलमध्ये रूपातंर करून ते उपरहाद्वारे एकािवळेी अनेक हित्रगृहात प्रके्षहपत करिं हे 
हाताळिीच्या दृष्टीने तर सोयीि ंझालंि परंत  खिाच्या बाजूनेही खूपि फायद्याि ंठरलं. 
 

‘झी’ ने आिखी एक कोंडी फोडली आहि ती म्हिजे प्रहसद्धीिं गरीब बजेट श्रीमंत करून टाकलं. 
मराठी हित्रपटाला येथपावेतो न परवडिारी प्रहसद्धीिी नवनवी तंते्र वापरून, वतवमानपत्रातून मोठाल्या 
जाहहराती छापून हित्रपट महाराष्ट्रात सवविूर नेला. ही अशी मोजकी उिाहरि ंसोडली तर बाकीिे हनमाते 
काही इतर िारिोन छोट्या हवतरकावंर कायम हवसंबनू राहू लागले ककवा आपापल्या हित्रपटािें डबे घेऊन 
हथएटर मालकाचं्या िाराशी केहवलवािेपिाने जात राहहले. हे हित्र फार आरंभापासूनि ं आहे. वर 
म्हटल्याप्रमािे काही मोजक्या हनमात्यानंी हवतरिािं महवव जािलं. त्याम ळे सत्तरच्या िशकात व्ही. 
शातंाराम यािंा ‘कपजरा’ आहि पाठोपाठ िािा कोंडके यािें हित्रपट बॉक्स ऑहफसवर अभतूपूवव यश 
हमळवत असताना सभोवताली मंिी वाटावी अशीि पहरत्स्थती होती. प न्हा एकिा हित्रपटसृष्टी आिके 
खाऊ लागली आहि प न्हा एकिा मग व्ही. शातंारामि ती सावरायला प ढे सरसावले. सतत आर्मथक 
ओढगस्तीत असिाऱ्या हित्रपटसृष्टीच्या मितीसाठी त्यानंी शासनाकडे धाव घेतली. शासनानेिेखील 
त्वहरत प्रहतसाि हिला आहि करपरतीिी योजना स रू झाली. करमिूककरातून प ढल्या हित्रपटासाठी 
आर्मथक सहाय्य िेण्यािी ही योजना होती. ब्लॅक अँड व्हाइट साठी िार लाख तर रंगीत हित्रपटासाठी आठ 
लाख असं हे अथवसहाय्य होतं. पहहल्या हित्रपटानंतरच्या आठ हित्रपटापंयंति हे अथवसाहाय्य िेण्यात 
येईल अशी योजना होती. प ढे त्यात वळेोवळेी बिल करण्यात आले. सध्या अन िान योजना अत्स्तत्वात 
आहे. त्यान सार ि सऱ्या हित्रपटापासून १६ एमएमच्या हित्रपटाला १५ लाख तर ३५ एमएमला २० लाख 
असं अन िान िेण्यात येतं. हित्रपट हसनेमास्कोप आहि डॉल्बी-हडहजटल असेल तर आिखी १० लाख 
हिले जातात. अशा पद्धतीने आपल्या राज्यातील हित्रपटाला भरघोस अथवसहाय्य करिारं महाराष्ट्र हे 
िेशातील एकमेव राज्य आहे. 

 
याहशवाय इतरही साधन-स हवधा शासनाकडून अल्प िरात प रवल्या जातात. इतर राज्यातील 

हित्रपटसृष्टी मराठी हित्रपटािंा याबाबतीत हेवा करतानाि अशीि योजना आपल्या राज्य सरकारकडून 
कशी पिरात पाडून घेता येईल यासाठी प्रयत्नरत असते. 
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सत्तर नंतरच्या तीस वर्षांतील आहि त्याही प ढे थोडं प ढे जाऊन २००४ च्या ‘श्वास’ पयंतच्या 
काळात बऱ्यापैकी यश हमळालेल्या, बऱ्यापैकी ििेत राहहलेल्या तसेि काही अन्य कारिानंी वैहशष्ट्ट्यपूिव 
ठरलेल्या काही महववाच्या हित्रपटािंी इथे नोंि घेि ंआवश्यक आहे. यातील काही हित्रपट िजाच्या 
पातळीवर उजव ेम्हिावे असेही होते. उिाहरिाथव, ‘आई आहे शतेात’ (प्रभाकर नायक हिग्िर्मशत, र. वा. 
हिघे याचं्या याि नावाच्या कािंबरीवर आधारलेला आहि व्यंकटेश माडगूळकर यािंी पटकथा-संवाि 
असलेला) ‘िेवमािूस’, ‘धाकटी बहीि’, ‘व -हाडी वाजंत्री’, ‘या स खानंो या’, ‘िेवकीनंिन गोपाळा’, ‘िदं्र 
होता साक्षीला’, ‘अष्ट हवनायक’, ‘भालू’, ‘अरे संसार संसार’, ‘राघूमनैा’, ‘हेि माझे माहेर’, ‘म ंबईिा 
फौजिार’, ‘अधांगी’, ‘आज झाले म क्त मी’, ‘माफीिा साक्षीिार’, ‘माझं घर माझा संसार’, ‘प ढि ंपाऊल’ 
(राजित्त) ‘शाहपत’ (राजित्त-अरकवि िेशपाडें), ‘घरक ल’, ‘म ंबईिा जावई’, ‘अजब त झे सरकार’ 
‘बाजीरावािा बेटा’, ‘जावई हवकत घेिे आहे’ (राजा ठाकूर), ‘असेल माझा हरी’, ‘बायानंो, नवरे साभंाळा’, 
‘नवरा माझा िह्मिारी’, ‘फटाकडी’, ‘मोसंबी नारंगी’ (ित्ता केशव), ‘िोन्ही घरिा पाह िा’ (गजानन 
जागीरिार), ‘कलावंत हवकिे आहे’, (जयंत धमाहधकारी), ‘हऱ्या नाऱ्या कझिाबाि’ (गोकवि क लकिी), 
‘पाि नाजूक बोटे’, ‘स गंधी कट्टा’, ‘ग्यानबािी मेख’, ‘वारिेिा वाघ, (वसंत पेंटर)’, ‘अनोळखी’, ‘बाळा 
गाऊ कशी अंगाई’, ‘भरैू पैलवानकी जय’, ‘िरोडेखोर’, ‘नििं भावजय’, ‘िािंिे कशपीत जा’, ‘िोराच्या 
मनात िािंिं’, ‘आम्ही िोघं राजारािी, (कमलाकर तोरिे), ‘नसती उठाठोव’ (ित्ता धमाहधकारी), 
‘थापाड्या’ (प्रभाकर नायक) ‘राजा हशवछत्रपती (िदं्रविन) ‘यशोिा’ (भाई भगत), ‘िोरीिा मामला’, 
‘सास रवाशीि, ‘हीि खरी िौलत’ (बाबासाहेब फते्तलाल)’, ‘हा खेळ सावल्यािंा’ (वसंत जोगळेकर), 
‘रंगपिंमी’, ‘सवाल माझा ऐका’, ‘केला इशारा जाता जाता’, ‘एक गाव बारा भानगडी’, ‘पाह िी’, ‘अशीि 
एक रात्र होती’, ‘पाि रंगािंी पाि पाखरं’, ‘स शीला’, ‘गल्ली ते हिल्ली’ (अनंत माने), ‘गिानं घ ंगरू 
हरवलं’, कसं काय पाटील बरं हाय का’ (ित्ता माने), ‘नाव मोठं लक्षि खोटं’, ‘आयत्या हबळावर नागोबा’, 
‘िोरावर मोर’, ‘भ जंग’, ‘साहवत्री’, ‘अशी ही साताऱ्यािी तऱ्हा’ (म रलीधर कापडी), ‘बाईने केला सरपंि 
ख ळा’ (कृष्ट्िा पाटील), ‘िािंोबा िािंोबा भागलास का’ (मध कर पाठक), ‘ईर्षा’ (सूयवकातं), ‘आपली 
मािसं’, ‘गोंधळात गोंधळ’ ‘हखिडी’ (व्ही. के. नाईक), ‘हिमिराव ग ंड्याभाऊ’ (हवनय ध माळे), ‘सोबती’ 
(एम. एस. राजन), ‘गारंबीिा बापू’ (बाबा माजगावकर), ‘संसार’ (माधव कशिे), ‘झाकोळ’ (डॉ. श्रीराम 
लागू), ‘बाल हशवाजी’, ‘शाबास सूनबाई’ (प्रभाकर पेंढारकर), ‘नागीि’, ‘पढंरीिी वारी’, ‘आघात’ 
(रमाकातं कवठेकर-हववेक वसंत), ‘भन्नाट भानू’ (स र्षमा हशरोमिी), ‘एक डाव भ तािा’, ‘रेशीमगाठी’ 
(रहव नमाडे), ‘गोष्ट धमाल नाम्यािी’, ‘पे्रम करुया ख ल्याम ख ल्ला’, ‘रंगत संगत’, ‘बाळािे बाप िह्मिारी’ 
(हगरीश घािेकर), ‘मायबाप’, ‘नवरी हमळे नवऱ्याला’ ‘सव्वाशरे’, ‘गंमत जंमत’, ‘अशी ही बनवाबनवी’, 
‘माझा पती करोडपती’, ‘भ तािा भाऊ’, ‘आत्महवश्वास’, ‘आमच्यासारखे आम्हीि’, ‘एकापेक्षा एक’, 
‘आयत्या घरात घरोबा’ (सहिन), ‘बह रूपी’, ‘म ंबई ते मॉहरशस’, ‘गृहप्रवशे’ (सतीश रिहिव)े, ‘लेक 
िालली सासरला’, ‘धाकटी सून’, ‘खट्याळ सासू नाठाळ सून’, ‘नशीबवान’ (एन. एस. वैद्य), ‘महानंिा’ 
(के. जी. कोरगावकर), ‘रथ जगन्नाथािा’ (श्रीकातं स तार), ‘धूमधडाका’, ‘िे ििािि’, ‘थरथराट’, 
‘धडाकेबाज’, ‘हजवलगा’, ‘झपाटलेला’, ‘खतरनाक’ (महेश कोठारे), ‘िेवाशपथ खरं सागेंन’, ‘स्त्रीजन्मा 
त झी कहािी’ (भास्कर जाधव), ‘त झ्यावािून करमेना’, ‘सखी माझी’ (िामू कें करे), ‘वहहनीसाहेब’ (राजू 
हफरके), ‘हनवड ंग’ (महेश सातोस्कर), ‘हवहधहलहखत’ (पद्ग्मनाथ), ‘कळत नकळत’ (कािंन नायक), 
‘पसंत आहे म लगी’ (व्ही. एन. मयेकर), ‘हमाल िे धमाल’, ‘एक फ ल िार हाफ’, ‘भस्म’ (प रुर्षोत्तम बेडे), 
‘एक रात्र मंतरलेली’ (क मार सोहोनी), ‘शजेारी शजेारी’ (हिलीप कोल्हटकर), ‘अनपेहक्षत’ (संजीव 
नाईक), ‘िौकट राजा’, ‘रावसाहेब’, ‘तू हतथं मी’, ‘घराबाहेर’ (संजय सूरकर), ‘जीवासखा’ (रमेश िेव), 
‘माहेरिी साडी’ (हवजय कोंडके), ‘हनष्ट्पाप’ (हववके िेशपाडें), ‘व्हय मी साहवत्रीबाई’ (स र्षमा िेशपाडें), 
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‘जन्मठेप’ (हवश्वास पाटील), ‘वजीर’ (संजय रावल), ‘सवत माझी लाडकी’ (त्स्मता तळवलकर), 
‘स वतंा’ (रामिास फ टािे), ‘अबोली’ (अमोल शडेगे) ‘आई’, ‘अत्स्तत्व’ (महेश माजंरेकर), ‘पैंजि’ 
(अजय सरपोतिार), ‘सरकारनामा’ (श्राविी िेवधर), ‘पैज लग्नािी’ (यशवतं भालकर), ‘रात्र आरंभ’ 
(अजय फिसेकर), ‘प्रहतडाव’ (हवलास रकटे), ‘हबनधास्त’, ‘भेट’ (िदं्रकातं क लकिी) ‘नॉट ओनली 
हमसेस राऊत’ (गजेंद्र अहहरे) हे सारे हित्रपट ििेत राहहले, काही अहवस्मरिीय ठरले, काही गाजले, 
काही बॉक्स ऑहफसवर यशस्वी ठरले. सत्तर ते िोन हजार या काळात अनेक िढउतार हिसून आले. 
 

या काळात ित्ता धमाहधकारी, राजा ठाकूर, गजानन जागीरिार, अनंत माने, ित्ता माने या 
ज्येष्ठाबंरोबरि याि स मारास हिग्िशवन के्षत्रात आलेली गोकवि क लकिी, राजित्त, कमलाकर तोरिे, ित्ता 
केशव, म रलीधर कापडी, एन. एस. वैद्य आिी नव्या िमािी मंडळी या मंिीसदृशकाळात सातत्याने िागंले 
हित्रपट िेत होती. अशा या प्रहतकूल काळात िािा कोंडके आपली वैहशष्ट्ट्यपूिव छाप असलेले हित्रपट 
करीत रौप्यमहोत्सवी यश हमळवत होते. रामीि बाजािे हवनोिी ढंगािे त्यािें हित्रपट मराठी बरोबरि 
अमराठी पे्रक्षकानंीही डोक्यावर घेतले. ऐंशीच्या मध्यावर सहिन आहि महेश कोठारे यािं ंय ग स रू झालं. 
त्यानंीही म ख्यतः वाट धरली ती हवनोिी हित्रपटािंी! या त्याचं्या वगेळ्या वाटेच्या हवनोिीपटािंी फार मोठी 
मिार होती अशोक सराफ आहि लक्ष्मीकातं बेडे या िोन हवनोिवीरावंर! सहिन-महेशच्या या िलतीच्या 
काळाति या िोघानंा अभतूपूवव स्टारडम लाभलं. मराठी हित्रपटाकडे तरुि पे्रक्षक खेिून आिण्यािा 
प्रयत्न सहिन आहि महेश कोठारे या िोघानंी यशस्वीपिे केला. थोडाबह त कहिी तोंडावळ्यािा परंत  
तरुिाईला कें द्रस्थानी ठेवनू बेतलेला असा त्यािंा हित्रपट असे. 
 

एकीकडे िािा कोंडके आहि ि सरीकडे सहिन-महेश अशी या हतघािंी यशस्वी घोडिौड 
िाललेली असताना, हवनोिी हित्रपटािंी लाट आहे तेव्हा आपिही त्याि धतीिे हित्रपट काढाव ेअसं 
अनेकानंा वाटत राहहलं. त्यानंी मग अशोक सराफ आहि लक्ष्मीकातं या जोडगोळीला घेऊन हित्रपट 
काढण्यािा सपाटा लावला काही अपवािात्मक उिाहरिं वगळता अनेकानंा फारसं काही यश लाभलं 
नाही. अशा वाहत्या गंगेत हात ध वनू घ्यायच्या काळाति काही नव े हिग्िशवक आपली स्वतःिी वैहशष्ट्ट्यं 
घेऊन प ढे आले आहि या वावटळीत त्यानंी स्वतःिं असं स्थान बनवलं. त्यात प्राम ख्याने होते-हगरीश 
घािेकर, महेश सातोस्कर, सतीश रिहिव,े संजीव नाईक, कािंन नायक, प रुर्षोत्तम बेडे, संजय सूरकर, 
महेश माजंरेकर, िदं्रकातं क लकिी, अजय फिसेकर, गजेंद्र अहहरे! 

 
१९६९ मध्ये कहिीत मृिाल सेन यािंा ‘भ वन शोम’ आला आहि तोवर बगंाली, मल्याळम, कन्नड 

अशा मोजक्याि भार्षातं असलेली नवहित्रपटािंी िळवळ कहिीच्या म ख्य प्रवाहात आली. नवहित्रपट, आटव 
हफल्म अशा नावाने ओळखली जािारी ही िळवळ आता समातंर हसनेमािी िळवळ म्हिून ओळखली जाऊ 
लागली आहि हतिा प्रथमि फार मोठा प्रभाव भारतीय हित्रपट संस्कृतीवर जािव ूलागला. इतर प्रािेहशक 
भार्षामंध्येिेखील ही िळवळ फोफाव ूलागली. तशीि ती मराठीतिेखील आली हे िशक सत्तरिेि! 
 

मराठीच्या पलीकडे जात भारतीय नाटक अशी ओळख हनमाि करिाऱ्या हवजय तेंड लकराचं्या 
‘शातंता कोटव िालू आहे’ या अहभजात नाटकावर मराठी-कहिी रंगभमूीिे तपस्वी हिग्िशवक पं. सत्यिेव ि बे 
यानंी त्याि नावािा हित्रपट बनवला. मराठीि नव्हे, तर एकूिि भारतीय रंगभमूीवर आहि जगभर 
गाजलेलं तेंड लकराचं्याि ‘घाशीराम कोतवाल’ वरिा हित्रपट हा सवाथाने एक आगळावगेळा प्रयोग होता. 
त्याि ं हिग्िशवन केलं होतं हहरहरन, मिी कौल, कमल स्वरूप, सईि हमझा या िार हिग्िशवकानंी! 



 

अनुक्रमणिका 

‘घाहशराम कोतवाल’ या नाटकािे हिग्िशवक डॉ. जब्बार पटेल ‘सामना’ हा अहतशय वगेळ्या धाटिीिा 
हित्रपट घेऊन याि काळात आले. तोवरच्या मराठी हित्रपटातून हिसलेल्या रामीि पातळीवरच्या 
राजकारिािा एक अस्सल वास्तववािी आहवष्ट्कार या हित्रपटात हिसला. सहकार के्षत्रातील समकालीन 
राजकीय वास्तवािा थेट वधे हवजय तेंड लकरासंारख्या समथव लेखकाने घेतला होता आहि त्यानंी 
हितारलेल्या सहकारमहर्षी धोंडे पाटील आहि गाधंीवािी मास्तर या िोन व्यत्क्तरेखा हततकीि समज 
असलेल्या हनळू फ ले आहि डॉ. श्रीराम लागू यानंी तंतोतंत साकारल्या होत्या. हवशरे्ष हनमंत्रिावरून 
‘सामना’ बर्मलन आंतरराष्ट्रीय हित्रपट महोत्सवात िाखवला गेला. आपल्या अशा या यशस्वी पिापविानंतर 
डॉ. जब्बार पटेल आजवर हित्रपटाति रमले आहि एकापेक्षा एक वैहवध्यपूिव हित्रपट करीत राहहले. 
 

‘सामना’ पेक्षा अगिी वगेळ्या जातक ळीच्या ‘जैत रे जैत’ मध्ये त्यानंी संगीहतकेच्या शलैीिा-ऑपेरा 
शलैीिा, तसेि हित्रपटात प्रथमि सूत्रधार वापरण्यािा आहि सूत्रधाराच्या भहूमकेत कोरसिा वापर 
करण्यािा लोकहवलक्षि प्रयोग केला. सववसामान्य मराठी पे्रक्षक या आगळ्या रूपबधंाला हबिकला परंत  
जािकार पे्रक्षकाने यथोहित िाि हिली. भारतीय भार्षामंधील बह धा पहहला म्हिावा असा सवाथाने 
राजकीयपट ‘कसहासन’ त्यािंाि! स्त्रीवािी भहूमकेला कें द्रस्थानी ठेवनू त्यानंी ‘उंबरठा’ हा एक लक्षिीय 
आशयघन हित्रपट हिला. नंतरिे ‘एक होता हविूर्षक’ आहि ‘म क्ता’ हे िोन्ही हित्रपट त्याचं्यातील 
प्रयोगशील हिग्िशवकािेि आहवष्ट्कार होते. अगिी अलीकडे त्यानंी ‘बाबासाहेब आंबेडकर’ हा महववाकाकं्षी 
हित्रपट मराठी-कहिी-इंरजीत बनवला संगीतािी उत्तम जाि आहि योग्य कलाकारािंी हनवड हे जब्बार 
पटेल याचं्या हित्रपटािंं खास वैहशष्ट्ट्य म्हिून नोंिायला हव.ं मराठीत वगेळ्या वाटेच्या हित्रपटािी 
िळवळ प्रभावी करण्यात त्यािंा महववािा वाटा आहे. 
 

सत्तरच्या िशकात व्ही शातंाराम यानंी कि. त्र्य.ं खानोलकराचं्या ‘िानी’ या अहभजात 
साहहत्यकृतीवरून त्याि नावािा एक प्रयोगक्षम हित्रपट केला. तो मात्र फसला. खानोलकरािंी अनवट 
वाट, त्याचं्या कािंबरीतील तरलता ‘िानी’त येऊ शकली नाही. परंत  व्ही. शातंारामासंारख्या हिग्गजाला 
खूप प ढल्या वळिावरिी साहहत्यकृती पडद्यावर आिावीशी वाटली हे हवशरे्ष म्हिावे लागेल. संगीतात 
त्यानंी हियनाथ मंगेशकराकंडून करून घेतलेला िाकोरी तोडमारा प्रयोग िाि घेऊन गेला. याि स मारास 
‘सामना’िे हनमाते रामिास फ टािे यािंा ‘सववसाक्षी’ हा आिखी एका िाकोरीबाहेरिा हित्रपट यािवळेी 
आला. कहिीतील समातंर िळवळीतल्या हित्रपटािंी िेश आहि जागहतक पातळीवर गाजिारी अहभनेत्री 
त्स्मता पाटील ‘सामना’ त एक छोट्या भहूमकेत तर ‘उंबरठा’ आहि ‘सववसाक्षी’ मध्ये प्रम ख भहूमकेत होती. 
 

मराठी समातंर हित्रपट िळवळीतला आिखी एक खास हित्रपट म्हिजे नहिकेत-जय ूपटवधवन 
हिग्िर्मशत ‘२२ जून १८९७’! प्लेगच्या साथीने संपूिवतः वाताहत झालेल्या प ण्यात अनत्न्वत अत्यािार 
करिाऱ्या िूरकमा रडँिा खून करिारे िापेकर बधूं आहि तो सारा इहतहास अहतशय वास्तवपूिवरीत्या या 
हित्रपटात हिग्िशवकद्वयीने हितारला होता. हित्रपटािी माडंिीि अहतशय वैहशष्ट्ट्यपूिव होती. सारा भर 
दृश्यात्मकतेवर होता आहि ते सारं छान साधलं होतं. प ढे बऱ्याि वर्षांनी या िोघानंी ‘हलहमटेड माि सकी’ 
हा आिखी एक वगेळ्या वाटेिा हित्रपट केला. 
 

प्रायोहगक रंगभमूी ते ‘बाजीरावािा बेटा’ या हित्रपटाद्वारे मराठी हित्रपटात नायक म्हिून झालेलं 
पिापवि ते प ढे कहिीत मध्यमवगीय नायक म्हिून लाभलेली अफाट लोकहप्रयता, स्टारडम असं सारं संहित 
घेऊन अमोल पालेकर ‘आहित’ द्वारा हिग्िशवक झाले. मानवत खून खटल्यावर हवजय तेंड लकरानंी 



 

अनुक्रमणिका 

हलहहलेल्या पटकथेला नॅशनल हफल्म डेव्हलपमेंट कॉपोरेशनच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या पटकथालेखन 
स्पधेत प्रथम प रस्कार लाभला होता. तीवरूनि पालेकरानंी वास्तववािी शलैीत ‘आहित’ बनवला. यानंतर 
त्यानंी ‘अनकही’, ‘थोडासा रूमानी हो जाये’ हे िोन कहिी हित्रपट हिग्िर्मशत केले आहि प न्हा ते मराठी 
हित्रपटाकडे वळले. व्ही. शातंारामासंकट अनेकाचं्या मनात व्यंकटेश माडगूळकराचं्या ‘बनगरवाडी’वर 
हित्रपट करायिे होते. अखेर ती संधी अमोल पालेकरानंी घेतली आहि मराठी साहहत्यात अजरामर 
झालेली माििेशी मािस ंआहि त्यािंं उजाड, भकास वास्तव पडद्यावर आलं पाठोपाठ पालेकरानंी आिखी 
एक कौत कास्पि पाऊल उिललं. काळाच्या हकतीतरी प ढे जात हवसाव्या शतकाच्या पूवाधात 
क ट ंबहनयोजन आहि लैं हगक हशक्षि यासाठी आपलं आय ष्ट्य विेिाऱ्या र. धों. कव्यांच्या जीवनावर त्यानंी 
‘ध्यासपवव’ हा हित्रपट करून ऐहतहाहसकपटािंी एक मोठी परंपरा असिाऱ्या मराठी हित्रपटाला एक 
वगेळ्या इहतहासाकडे पाहायला लावलं. त्यानंतर अमोल पालेकरानंी ‘िायरा’, ‘पहेली’, ‘समातंर’ हे 
त्याचं्या प्रयोगशील वृत्तीला साजेसे लक्षिीय कहिी आहि ‘कैरी’, ‘थागं’ हे मराठी हित्रपट केले. मराठी 
हित्रपटानंा राज्य, िेश आहि तसेि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या काळात हवहवध प रस्कार आहि मानसन्मान 
लाभले. 
 

िया पवार याचं्या ‘बल तं’ या गाजलेल्या आत्मकथनावरून ख्यातनाम संगीतकार भास्कर 
ििंावरकर यानंी ‘अत्यािार’ हा वास्तववािी शलैीतला हित्रपट केला. एक वगेळा प्रयत्न यापलीकडे हा 
हित्रपट जाऊ शकला नाही. गगनहवहारी बोराटे या तरुि हिग्िशवकािा ‘सूयोिय’ हा पहहलाि हित्रपट 
गावक साबाहेरिं भहूमहीनािं ंजगि ंअहतशय प्रत्ययकारकपिे िाखवनू गेला. अरुि खोपकर यानंी ‘कथा 
िोन गिपतरावािंी’ हा अहतशय वगेळ्या शलैीतला हित्रपट केला. त्यािं अथाति जािकार पे्रक्षकानंी 
यथोहित स्वागत केलं. सामाहजक िळवळीतल्या सजग कायवकत्या स हमत्रा भाव ेआहि स नील स कथनकर 
यानंी काही स्त्रीहवर्षयक लघ पट केल्यानंतर ‘िोघी’ हा पहहला पूिव लाबंीिा कथापट केला. त्याचं्या 
सामाहजक िळवळीतल्या कामातून त्यानंी पाहहलेलं स्त्रीजीवन त्यानंी साध्या, सोप्या शलैीत असं काही 
माडंलं, की हित्रपट प्रभावी ठरला. वगेळा म्हिून त्यािी सववसामान्य पे्रक्षकापंासून ते जािकारापंयंत 
सवांनी नोंि घेतली. त्यानंतर त्यानंी ‘िहावी फ’, ‘वास्त प रुर्ष’, ‘िेवराई’, ‘हनतळ’, ‘बाधा’ हे काही हित्रपट 
केले. हे सववि हित्रपट त्यािंी अशी एक वगेळी शलैी असलेले होतेि परंत  म ख्यतः ते एका सामाहजक 
जाहिवतूेन केलेले होते. त्याम ळे त्या कथाभंोवतीि ंसामाहजक/राजकीय/आर्मथक/सासं्कृहतक वास्तव त्यात 
पहरिामकारकपिे आलं. 
 

मराठीत असे काही वगेळ्या वाटेिे हित्रपट बनले. हे सारे प्रयत्न इतके हवख रलेले होते, की 
त्यातून सशक्त अशी नवहित्रपटािंी लाट मात्र मराठीत हनमाि झाली नाही. यातील अनेक हित्रपटानंा 
राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय सन्मान लाभले परंत  यातला एकही हित्रपट ककवा हित्रकता िळवळ म्हिून इथे 
रुजव ूशकला नाही. िाकोरी नाकारण्यािा आहि वगेळं काही करण्यािा प्रयत्न स्त त्य होता आहि त्यािी 
त्या त्या वळेी आहि नंतरिेखील सववि पातळ्यावंर यथायोग्य िखलस द्धा घेतली गेली. परंत  यापलीकडे 
फार काही घडलं नाही. 
 

‘श्वास’ नंतर मराठी हित्रपटसृष्टीत अभतूपूवव असं िैतन्य आलं. एक वगेळाि आत्महवश्वास आला. 
राष्ट्रीय प रस्कार स रू झाल्यानंतर १९५२ मधला पहहला प रस्कार आिायव अते्र हिग्िर्मशत ‘श्यामिी आई’ ने 
पटकावल्यानंतर मराठीला ि सऱ्यािंा हा िेशातला सवोच्च प रस्कार प्राप्त झाला तो थेट २००४ मध्ये! म्हिजे 
तब्बल ५२ वर्षांनंतर! हे घडवनू आिलं संिीप सावतं हलहखत-हिग्िर्मशत ‘श्वास’ ने! पाठोपाठ ऑस्करला 
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पाठवायिा भारतीय हित्रपट म्हिून ‘श्वास’ िी हनवड झाली. मराठी हित्रपट िेश परिेशात नाव कमावू 
शकतो असा एक वगेळाि आत्महवश्वास मराठी हित्रपट सृष्टीत सवविूर पोिला. िेश आहि परिेश या िोन्ही 
हठकािी मराठीिी ‘लॉबी’ नाही या समज तीला ‘श्वास’ ने छेि हिला. ती समजूत आरपार खोटी ठरवली 
आहि म ख्य म्हिजे त्यातून आलेल्या न्यनूगंडाला हभरकावनू हिलं. अलीकडेि जाहीर झालेल्या २००८ च्या 
राष्ट्रीय प रस्काराच्या परीक्षक मंडळीत मराठी हित्रपटसृष्टीशी संबहंधत एकही व्यक्ती नसताना राजीव 
पाटील हिग्िर्मशत आहि संजय कृष्ट्िाजी पाटील हलहखत ‘जोगवा’ ला सवोत्कृष्ट सामाहजक हित्रपटािा 
राष्ट्रीय पातळीवरिा प रस्कार लाभला. याि हित्रपटातील अहभनेता उपेंद्र हलमये सवोत्कृष्ट अहभनेता, 
अजय-अत ल सवोत्कृष्ट संगीतकार तर हहरहरन सवोत्कृष्ट पाश्ववगायक ठरला. सहिन क ं डलकरला त्याच्या 
‘गंध’ हित्रपटाच्या पटकथेसाठी तर उमेश क लकिीला त्याच्या लघ पटासाठी असेि राष्ट्रीय पातळीवरिे 
प रस्कार लाभले. हशवाय परेश मोकाशी हिग्िर्मशत ‘हहरिदं्रािी फॅक्टरी’ मराठीतला सवोत्कृष्ट हित्रपट 
ठरला. परीक्षक मंडळािे अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीिे केरळिे छायाहित्रकार/ हिग्िशवक शाजी करुि 
रॉटरडम आंतरराष्ट्रीय हित्रपट महोत्सवात मला अलीकडे जेव्हा भेटले तेव्हा मराठी हित्रपटाि ंते अगिी 
मनापासून भरभरून कौत क करीत होते. मराठीिी लॉबी नाही म्हित गावातल्या गावात स्वतःशीि क ढत 
जगिाऱ्या मराठीि ंहे यश लक्षिीय आहे. एकूि मराठी जगतालाि एक वगेळा आत्महवश्वास िेिारं आहे. हे 
घडून येण्यात ‘श्वास’ िा वाटा मोलािा आहे. त्यािी पहरिती हनर्ममती वाढण्यात झाली. अथाति यासाठी 
नवनवे हनमाते आले. ही मंडळी आपापल्या व्यवसायात िागंलीि त्स्थरावलेली आहि हततकीि िागंली 
आर्मथक घडी असलेली होती, त्याम ळे त्यानंा पन्नास, साठ ककवा अगिी सत्तर लाख हा एका हित्रपटािा 
हनर्ममतीखिव फारसा काही मोठा वाटला नाही. ही गोष्ट ‘श्वास’ नंतरच्या पहहल्या एकिोन वर्षातील. 
त्यानंतर हा आकडा कोटी, िोन कोटी असा वाढति गेला. एक कारि असंही होतं की, याि स मारास 
मराठीत आलेले नव ेहिग्िशवक, तंत्रज्ञ आहि कलावतं यानंी थोडं स खवस्तूपि पाहहलेलं होतं. अन भवलेलं 
होतं. त्याम ळे त्यानंी गहरबी, काटकसर या गोष्टी पूिवपिे नाकारल्या. १६ एमएमवर हित्रपट करून तो मग 
३५ एमएमवर ब्लोअप करायिा अशा तडजोडी नाकारीत त्यानंी केवळ ३५ एमएमवरि हित्रपट केले 
नाहीत, तर भरपूर भाडी िेऊन आध हनक कॅमेरे, हजमी झीपसारखी महागडी यंत्रिा, डॉल्बी हडहजटलिा 
साऊंड, इतकेि नव्हे, तर आपले हित्रपट डी. आय. करण्यािे मनस बे रिले आहि प्रत्यक्षात 
आिलेिेखील! त्याम ळे मराठी हित्रपट तंत्रदृष्ट्ट्या या काळात अहधक िेखिा आहि श्रीमंत झाला. 
 

तंत्राच्या अंगाने असा आध हनक करत आिलेल्या मराठी हित्रपटात मग हवर्षयाि ंवैहवध्यिेखील या 
तरुि मंडळींनी आिलं. त्याम ळे एरवी मराठीला नाकं म रडिाऱ्या मराठी पे्रक्षकानंीिेखील त्यानंा मनःपूत 
िाि हिली. यािबरोबर िेशभरातील इतर प्रातंातिेखील मराठी हित्रपटािंा बोलबाला झाला. हतथल्या 
पे्रक्षकानंा मराठी हित्रपट पाहायिी ओढ लागली. 
 

गेल्या सहा वर्षांत, ‘अगंबाई अरेच्या’, ‘खबरिार’, ‘डोंहबवली फास्ट’, ‘अनाहत’, ‘सरीवर सरी’,. 
‘यंिा कतवव्य आहे’, ‘उत्तरायि’, ‘कटग्या’, ‘वळू’, ‘सावली’, ‘िे धक्का’, ‘मातीमाय’, ‘किाहित’, ‘सातच्या 
आत घरात’, ‘सावरखेड एक गाव’, ‘सनई िौघडा’, ‘िकवा’, ‘मातीच्या ि ली’, ‘नवरा माझा नवसािा’, 
‘आम्ही सातप ते’, ‘साहवत्रीच्या लेकी’, ‘त झ्यामाझ्यात’, ‘जोशी की काबंळे’, ‘ममवबधं’, ध डगूस’, 
‘बाईमािूस’, ‘मेड इन िायना’, ‘हनशािी डावा अंगठा’, ‘मी हशवाजीराजे भोसले बोलतोय’, ‘बोक्या 
सातबडें’, ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’, ‘स खातं’, ‘झाले मोकळे आकाश’, ‘समातंर’, ‘रीटा’, हशक्षिािा 
आयिा घो’, ‘हनरोप’, ‘हवहीर’, ‘गाभ्रीिा पाऊस’, ‘हहरिदं्रािी फॅक्टरी’, ‘नटरंग’, ‘जोगवा’, ‘लालबाग 
परळ’, ‘पागंीरा’, हे काही लक्षिीय हित्रपट मराठीत बनले. त्यातील बह तेकानंी बॉक्स ऑहफसवर जोरिार 
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यश हमळवलं. त्यातही ‘मी हशवाजी राजे बोसले बोलतोय’, ने उत्पन्नािा अभतूपूवव हविम केला. तर 
‘उत्तरायि’, ‘कटग्या’, ‘वळू’, ‘गाभ्रीिा पाऊस’, ‘मातीमाय’, ‘रीटा’, ‘हवहीर’, ‘जोगवा’, ‘हहरिदं्रािी 
फॅक्टरी’ आिी हित्रपटानंी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानसन्मान प्राप्त केले. मंगेश हाडवळे, उमेश 
क लकिी, सहिन क ं डलकर, परेश मोकाशी, हबहपन नाडकिी, हनहशकातं कामत, राजीव पाटील, रेि का 
शहािे, सतीश मनवर आिी नवे तरुि हिग्िशवक याि काळात आले. कहिीत नाव कमावलेले महेश 
माजंरेकर यानंी याि काळात मराठीकडे मोिा वळवला. या नवीन हिग्िशवकात एक आिखी नाव होते ते 
हित्रा पालेकर या ज्येष्ट अहभनेत्री-लेहखकेि!ं 
 

राज्य स्थापनेच्या काळापासून थेट आजपयंत स लोिना, हंसा वाडकर, हित्रा, उर्षा हकरि, 
िदं्रकातं, स मती ग प्ते, शाहू मोडक, गजानन जागीरिार, डॉ. काशीनाथ घािेकर, िाम अण्िा मालविकर, 
राजा गोसावी, राजा पराजंपे, जयश्री गडकर िदं्रकातं गोखले, रमेश िेव, सीमा, उमा, शरि तळवलकर, 
हित्तरंजन कोल्हटकर, सूयवकातं, वसंत कशिे, अरुि सरनाईक, इंहिरा हिटिीस, िािा साळवी, हववके, 
संध्या, कानन कौशल, स रेखा, पद्ग्मा िव्हाि, आशा काळे, उर्षा िव्हाि, हनळू फ ले, डॉ. श्रीराम लागू, 
िािा कोंडके, अमोल पालेकर, नाना पाटेकर, हविम गोखले, अशोक सराफ, रंजना, रवींद्र महाजनी, 
यशवतं ित्त, त्स्मता पाटील, अकजक्य िेव, अलका क बल, रीमा, लक्ष्मीकातं बेडे, सहिन, हनवहेिता जोशी 
स हप्रया हपळगावकर, अत ल क लकिी, सोनाली क लकिी, अरुि नलावडे, संिीप क लकिी, संजय 
नावेकर, भरत जाधव, मकरंि अनासप रे, हसद्धाथव जाधव अशा हकती तरी कलाकारानंी मराठी हित्रपटात 
आपलं स्वतःि ंअस ंस्थान हनमाि केलं. मराठी हित्रपटाला ग िी कलावतंािंी कधीि उिीव भासली नाही. 
त्याि ंएक कारि म्हिजे इथली सशक्त रंगभमूी! संगीतकाराचं्या नवीन हपढीत भास्कर ििंावरकर, आनंि 
मोडक, अशोक पत्की, श्रीधर फडके, अजय-अत ल, सलील क लकिी यािंी कामहगरी हवशरे्ष लक्षिीय 
म्हिावी अशी आहे. 
 

एक गोष्ट इथे खास नोंिायिी आहे आहि ती म्हिजे या संपूिव लेखात काही हित्रपटािंी, व्यक्तींिी 
नाव ंआली नसतील. त्यािा अथव असा म ळीि नव्हे, की त्यािंी कामहगरी महववािी नाही. मोलािी नाही. ती 
खहिति तशी आहे. नजरि कीनेि ती इथे आली नसतील. त्याबिल मी आधीि हिलहगरी व्यक्त करतो. 
 

‘इहतहासा’ िा हविार करायिा झाला तर ५० वर्षांिा काळ तसा खूपि छोटा. परंत  हसनेमािा 
एकूि इहतहासि ११५ वर्षांिा. त्यात प्रस्त त लेखािा हवर्षय गेल्या ५० वर्षांप रत्या मराठी हसनेमाशी संबहंधत. 
तरीही या ५० वर्षांत मराठी हसनेमाने असंख्य िढ-उतार पाहहलेले हिसून येतात. अनेक आव्हानानंा तोंड 
िेता िेता त्यािी कधी िमछाक झाली आहे, तर कधी त्यानं आपल्या अंगभतू वैहशष्ट्ट्यािंा योग्य-अयोग्य 
वापर करीत त्यातून वाट काढली आहे. कधी अपयशाने तो खिलेलाही हिसला आहे तर कधी यशस्वी 
झालेल्या फॉम्य वल्यािा अहतरेक करीत तो स्वतःि हनमाि केलेल्या जाळ्यात अडकला आहे. नव्या हपढीच्या 
स जाि हिग्िशवकापंैकी काही याि ंभान ठेवत नव ेप्रयोग करत आहेत. त्यािंा उल्लेख वर आलेला आहेि. 

 
या पाश्ववभमूीवर वतवमान िशकात मराठी हसनेमाच्या शक्यता पारखून त्याच्या पाठीशी उभ्या 

राहिाऱ्या इरॉस इंटरनॅशनलसारख्या कॉपोरेट कंपन्या प ढे आल्या. त्याम ळे हसनेमािी हनर्ममतीमूल्य 
वधारली. गहरबीतून आहि काटकसरीतून हसनेमा करिारा मराठी हित्रपट हनमाता ते अगिी श्रीमंती नाही 
तरी स खवस्त  हनर्ममती अस ंहनर्ममतीि ंपयावरि बिलत आलं आहे. अन िानाच्या रूपानं होिाऱ्या शासकीय 
मितीतही उत्तरोत्तर वाढ होत गेली आहे. हित्रपटसृष्टीबाहेर आपापल्या व्यवसायात गडगंज झालेल्या 
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व्यावसाहयकािंहंी लक्ष मराठी हित्रपट हनर्ममतीकडे वधेलं गेलं आहे. हित्रपटसृष्टीिा वा हित्रपटहनर्ममतीिा 
कोिताही अन भव नसलेले हे हनमाते या नव्या व्यवसायात पैसा ओतू लागल्यानं हसनेमाि ंबजेट वाढलं, 
कलावतंानंा-तंत्रज्ञानंा प्रथमि मराठी हित्रपटात पैसा हमळू लागला, पत्ब्लहसटीिी नवनवी, खर्मिक तंत्र 
वापरली जाऊ लागली, िूरहित्रवािीच्या खाजगी वाहहन्यािंा या ग्लॅमरस पत्ब्लहसटीसाठी भरपूर वापर 
होऊ लागला, तरुि हिग्िशवकानंा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय हित्रपट महोत्सवाच्या व्यासपीठाि ं भान 
आल्याम ळे काही हित्रपटानंी िेशाबाहेरही आपलं अत्स्तत्व जािवनू हिलं आहे. हे हित्र मराठी हसनेमाच्या 
भरभराटीिं हिसतं. मात्र हित्रपट प्रिर्मशत झाल्यानंतर बॉक्स ऑहफसवर हनमात्यािा पैसा वसूल होि ंयाला 
अन्य कोित्याही यशािा पयाय नाही. आहि इथली गोिी मात्र संपत नाही अशी अवस्था आज आहे. कहिी 
हित्रपटाशी जेवढी थेट स्पधा मराठी हित्रपटाला करावी लागते आहे तेवढी इतर कोित्याही भारे्षतल्या 
हित्रपटाला करावी लागत नाही. आहि मराठी हित्रपटाला हसनेमागृह हमळेल यािी खात्री आजही नाही. 
सरकारी ह कमानं वा राजकीय पक्षाचं्या िळवळींतून त्यासाठी हसनेमागृहावंर सक्ती करावी लागि,ं मराठी 
पे्रक्षकानंी आपली जबाबिारी म्हिून मराठी हसनेमा पाहहला पाहहजे अशी आवाहनं करायला लागिं, हे 
कशाि ंलक्षि आहे? िहामधला एखािा हित्रपट िालला, एखाद्याला प रस्कार हमळून त्यािं कौत क झालं, 
की मराठी हसनेमाला िागंले हिवस आल्याि ंबोललं जाऊ लागतं. ती ठरते केवळ आवई. कारि उरलेल्या 
नऊ हित्रपटानंा हसनेमागृहि हमळत नाही ककवा हमळालं, तरी पे्रक्षक न हफरकल्यानं खेळ रद्द केले जातात, 
पहरिामी बॉक्स ऑहफसिी त्स्थती ियनीय. मराठी हित्रपट पाहि ंहा आजच्या मराठी रहसकािंा अरिम 
राहहलेला नाही. गेल्या ५० वर्षांतल्या मराठी हसनेमािा आढावा घेताना आजि ं हे वास्तवही नाकारून 
िालिार नाही. गेल्या ५० वर्षांतला मराठी हसनेमािा प्रवास हा असा आहे. नावलौहककाच्या पातळीवर 
हित्र आल्हाििायक आहे, तसं ते व्यवसायाच्या पातळीवर िेखील पूिांशानं व्हाव ंही अपेक्षा. 
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महाराष्ट्राची सांगीि वाटचाल 
 

 
डॉ. अशोक रानडे 

 
जन्म- २५ ऑक्टोबर, १२३७ अहखल भारतीय गाधंवव महाहवद्यालय मंडळािी संगीतािायव ही पिवी 

धारि केलेल्या डॉ. अशोक िा. रानडे यानंी म ंबई हवद्यापीठाच्या एम्. ए. (मराठी), एम्. ए. (इंरजी) व 
एल्. एल्. बी. या पिव्याही प्राप्त केल्या आहेत. त्यानंी प ंगजाननराव जोशी, प.ं लक्ष्मिराव बोडस, पं. 
प्रल्हाि गानू, प्रो. बा. र. िेवधर याचं्याकडून ग्वाल्हेर, जयपूर, आरा, पहतयाला कहि स्थानी कंठसंगीत 
अवनत करुन घेतले. त्यानंी अनेक नाटकािें संगीत हिग्िशवन केलेले असून संगीतािे संकल्पन, हनरुपि 
आिी अनेक कायविम केले आहेत. आवाज जोपासना-गायन, भार्षि, वाहिक अहभनय या हवर्षयावर 
कायवशाळा व अभ्यासिम त्यानंी आयोहजत केले व संगीताच्या सहा कोटी, संगीत व धमव-कहि स्थान, संगीत 
व पराकथा-कहि स्थानी संगीत, मराठी नाट्यसंगीत, प्रयोगसंस्कृती-भारत या हवर्षयावर व्याख्यानमाला 
ग ंहफल्या आहेत. म ंबई हवद्यापीठाच्या संगीत कें द्रािे संिालक, अकाईव्् ॲड रीसिव सेंटर इन 
एथ्नोम्य हझकॉलजीिे सहसंिालक, नॅशनल सेंटर फॉर ि पफांहमंग आटवस् िे उपसंिालक या सारखी 
संस्थात्मक पिे त्यानंी भरू्षवलेली आहेत. संगीत हवर्षयावर त्यािें हवहवध साहहत्य प्रकाहशत झाली असून 
त्यानंा संगीताच्या व्यासंगावर अनेक शासकीय व अशासकीय सन्मान व प रस्कार लाभलेले आहेत. 

 
पत्ता : ज्ञानिेवी साहहत्य सहवास, वान्दे्र (पूवव), म ंबई-४०० ०५१ 
िूरध्वनी : २६५९२३८४ 
 
खरे पाहता ५० वर्ष ेहा कालखंड महाराष्ट्राच्याि काय कोित्याही प्रािीन प्रिेशाच्या सासं्कृहतक 

वाटिालीच्या संिभात जवळजवळ नगण्यि होय. असे म्हितात, की सासं्कृहतक कालखंड िीघवत्वाबाबत 
भगूभवशास्त्राच्या तोडीिेि असतात म्हिूनि बह धा भारतीय परंपरा अशा हवर्षयाचं्या संिभात य गािंी भार्षा 
वापरते. तज्ज्ञाचं्या मते आजिे कोकि व रत्नाहगरीिा भाग हि. पू. १५००००० च्या स मारास अत्स्तत्वात 
आला. महाराष्ट्र हा ज्वालाम खींच्या पट्ट्यातंला प्रिेश हे ध्यानात घ्याव!े प्रिेशाच्या भभूागािी प्रािीनता हा 
अथात केवळ एक भाग झाला. हि. पू. ५०० च्या आसपास अगत्स्त ऋर्षींनी या भागात वसाहत केली. 
इनामगावला सापडलेल्या ख िा असे िशववतात की, हविभात तेव्हा लोखंडािा वापर होऊ लागला होता. 
म द्दा हा की यासारख्या तपहशलानंी प्रस्त त प्रिेशाच्या सवांगीि प्रािीनत्विा अंिाज यावा. पि तरीही 
कसहासारखे मधे मधे मागे वळून पाहायला हरकत नाही कारि याम ळे भहवष्ट्यात कोिता मागव 
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िोखाळावयािा ते हनहित करिे स लभ ठरते. 
 
भारतात सवव प्रकारच्या संगीतास िीघव परंपरा आहे आहि पहरिामतः केवळ शास्त्रोक्त नसलेल्या 

भारतीय संगीताहवष्ट्कारािंा हनिेश पारंपहरक असा करिे ि कीिेि ठरते. म्हिून महाराष्ट्रातही एकंिर 
संगीताहवष्ट्कार सहा प्रकारच्या संगीतकोटीत हसद्ध झालेले हिसतात. या कोटी होत. आहिम, लोक, धमव, 
कला, जन, कला व संगम संगीत. खरे पाहता कोित्याही एका संगीतकोटीिे आकलन स टेपिे होऊ 
शकत नाही. आनंिािा व अहभमानािा भाग असा, की महाराष्ट्रात सवव संगीतकोटीतील आहवष्ट्कार 
भरभराटीस आले आहेत. 
 
भौगोणलक चौकट 
 

पूवेकडून पहिमेकडे वाहून अरबी सागरास हमळिाऱ्या नमविा निीने महाराष्ट्रािी उत्तर सीमा 
आखली जाते. महाकाव्ये व प रािे महाराष्ट्रास िहक्षिापथ का म्हितात ते यावरून पके्क कळते. काहीशा 
सैलपिे पाहता वैनगंगा निी प्रिेशािी पूवव सीमा हनहित करते. पूवेकडे उतरत जािारे पठारही पूववसीमेच्या 
आखिीस हातभार लावति असते. िहक्षिेिी मयािा िहक्षिेकडे उतरत जािारी सह्याद्रीिी पववतराजी 
िाखवते आहि पहिमेकडे अरबी सम द्रािी हकनारपट्टी पके्कपिे हेि काम पार पाडते. सह्याद्री पववतराजीिी 
आिखी एक कामहगरी इथेि नोंििे इष्ट ठरेलसे वाटते. ही पववतराजी हवामानाच्या बाबतीत प्रिेशािे िोन 
भाग करते. उत्तर-िहक्षि जािारी स मारे ४०० मलैािंी ही पववतािंी रागं हकनारपट्टी म्हिजे कोकि नावाने 
ज्ञात हवभागास िेश वा घाट या नावाने ओळखल्या जािा-या भागापासून वगेळे करते. िेश हा हवभाग प्रस्त त 
पववतराजीच्या पूवेपयंत हवस्तारलेला आहे. खरे पाहता पववतराजी, नद्यािंी पाते्र व हकनारपट्टी हे घटक 
प्रिेशािे हवभाग करण्यापेक्षा आिखी बरेि काही साधत असतात. प्रिेशातंगवत हवभागािें या घटकामं ळे 
समूह बनतात व भौहतक ग िधमांनी ते एकत्र बाधंले जातात. हशवाय महाराष्ट्रातील २३ नद्यािें ग िधमवही 
हनरहनराळे आहेत. स प्रहसद्ध सह्माद्रीखेरीज सातप डा, बालाघाट, मेळघाट व महािेव या पववताचं्या रागंाही 
आपली भर घालतात. सह्माद्रीच्या कभतीपासून जोरिार जलप्रवाहामं ळे स मारे ७२० हक. मी. िी हकनारपट्टी 
हनराळी पडते. यासारख्या भौगोहलक हवशरे्षाचं्या एकहत्रत पहरिामाम ळे हवामानािे काही हवशरे्षही प्रभावी 
ठरतात. उिा. सम द्रानजीकच्या भागातंील हवामान समशीतोष्ट्ि तर हकनारपट्टीपासून िूर आहि पूवेच्या व 
उत्तरेच्या बाजूच्या भभूागात हवामानातील शीतोष्ट्िता टोकािी असते. याि संिभात पावसािे प्रमािही 
लक्षात घेतले. पाहहजे. सववसाधारितः महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर हे महहने पावसाळ्यािे असतात आहि 
उत्तरेकडून िहक्षिेकडे सरकावे तसतसे पावसािे प्रमाि वाढत राहते. नद्यामं ळे आहि पावसाम ळे हवहवध 
ऋतंूत लोकाचं्या वतवनावर व जीवनशलैीवर पहरिाम होतो कारि अनेकिा कधीकधी म बलक पािी तर 
एरवी तोंडिे पािी पळावे अशी अवस्था होते! संगीताच्या व सािरीकरिाच्या आहवष्ट्काराबंाबत हवामानाच्या 
हवशरे्षामं ळे एक साखळी तयार झालेली हिसते. नैसर्मगक हवशरे्षामं ळे कृहर्षकमे केव्हा ंव कशी करावयािी हे 
ठरू लागते आहि यािा प्रभाव उत्सव-समारंभ हकती व केव्हा ंवगैरेंबाबत हिसून येतो. उत्सवबह लता व 
शतेीिी कामे यािंा व्यत्यास हिसतो. असे आढळते की, स मारे ३० प्रम ख उत्सव-समारंभापैकी एक तृतीयाशं 
पावसाच्या महहन्यातं साजरे होत असतात. 

 
िेशात महाराष्ट्रािे एकंिर भौगोहलक स्थान काय हीही एक सासं्कृहतक महववािी बाब आहे यािा 

हवसर पडून िालिार नाही. एक म्हिजे उत्तर-िहक्षि अक्षावर हा प्रिेश जवळजवळ मध्यावर येतो. यािा 
महववािा पहरिाम असा झालेला आढळतो की उत्तरेकडून िहक्षिेकडे सरकिाऱ्या बाहेरच्या शक्तींिी 
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ताकि व गती त्या महाराष्ट्रात पोिेपयंत काहीशा क्षीि झालेल्या असत आहि म्हिून या प्रिेशाति म क्काम 
ठोकण्यािी वा पाय रोवण्यािी प्रवृत्ती जोरावर येई. महाराष्ट्राच्या हकनारपट्टीम ळे सम द्रमागे येिाऱ्या 
शक्तींिेही असेि होई. ि सरा सासं्कृहतक फायिा असा की आपल्या भौगोहलक स्थानाम ळे द्राहवड 
संस्कृतीिे म्हिण्यासारख्या िार प्रिेशापंैकी िोघाशंी महाराष्ट्राच्याजवळिा संपकव  राहू शकेल. मात्र प्रिेश 
सीमा लागून असलेले इतर िोन प्रिेश ग जरात व मध्य प्रिेश हे द्राहवड नाहीत आहि पयायाने महाराष्ट्र ही 
संस्कृहतसंगमािी भमूी ठरल्यास नवल वाटू नये. आयव व एतदे्दशीय, द्राहवड व परिेशी इ. सवांिा 
महाराष्ट्राच्या सवव ऐहतहाहसक कालखंडात प्रभाव जािवत राहिे अपहरहायवि म्हटले पाहहजे. अथात 
हवहवध कालखंडात, महाराष्ट्र प्रिेश संस्कृतीच्या संगमाचं्या तसेि संघर्षांच्याही पहरिामािंी साखळी हसद्ध 
करता झाला व हेंही अटळि म्हटले पाहहजे. तीन महववाच्या, व मूलतः अभारतीय सासं्कृहतक शक्तींच्या 
खेळािी महाराष्ट्र अपहरहायवतेने भमूी ठरला असे हिसते अगिी प्रािीन व पौराहिक काळी नमविेच्या 
िहक्षिेकडील म्हिजे आयव नसलेल्या प्रिेशात-आयांिे पाय रोविारा पहहला आयव ऋहर्ष-अगत्स्त याने प्रथम 
महाराष्ट्रात वसाहत केली असे मत आहे. नंतर आलेली इस्लामिी लाट िहक्षिेत िीघवकाळ प्रवशे करू 
शकली नाही आहि इस्लाम महाराष्ट्रात दृढपि झाला. अखेर आलेला हिहटशािंा अंमलही १८१९ पयंत 
मराठी राजवटीला नमव ूशकला नाही. यावरून संबहंधत संघर्षांिी तीव्रता व िीघवताही लक्षात यावी. इत्यथव 
हा की, अनेक दृष्टींनी महाराष्ट्र प्रिेश हे मध्यराष्ट्र होय असे म्हििे उहित ठरेल. 
 

या टप्प्यावर प्रिेशािे आकारमान व लोकसंख्या याकडेही नजर वळवली पाहहजे. महाराष्ट्रािा 
हवस्तार बऱ्यापैकी आहे आहि लोकसंख्याही आकारमानास साजेशी म्हिण्यास हरकत नाही. के्षत्रफळ 
स मारे ३०७७६२ िौ. हक. मी. असून ६ कोटीहून अहधक लोकसंख्या आहे. िर िौ. हक. मी. २०४ व्यक्ती असे 
प्रमाि पडते. जवळजवळ ७० टके्क लोक खेडोपाडी राहतात म्हिजे भारतापेक्षा महाराष्ट्र अहधक शहरी आहे 
असे म्हटले पाहहजे! भारतातील एकंिर १२ महानगरापंैकी तीन महाराष्ट्रात असून कमीतकमी २५ शहरे 
असल्याने या प्रिेशािें सववसाधारि स्वरूप शहरी वा नागरी म्हटले पाहहजे. सासं्कृहतक संिभात महववािा 
म द्दा असा, की शहरी स्वरूपाम ळे इतर प्रिेशाचं्या त लनेत कला व जन संगीतकोटींिे प्रमाि महाराष्ट्रात 
अहधक आहे. त्यािप्रमािे जागहतक महववाच्या मानल्या गेलेल्या धमांपैकी सात महाराष्ट्रात पके्क रुजले 
आहेत. संबहंधत वधेक तपशील असा की, .भारतीय संिभात आवाहक ठरलेल्या िेवतामंडळापंैकी सवव 
प्रम ख िेवता महाराष्ट्रात श्रद्धास्थाने आहेति हशवाय स मारे ५० हून अहधक रामीि िेवतािंी हवहवध 
खेड्यामंध्ये आराधना केली जाते. धमव संगीतकोटींतल्या आहवष्ट्काराचं्या हवप लतेवर व हवहवधतेवर या 
बाबींिा थेट पहरिाम होतो हे सहज उमजण्यासारखे आहे. 

 
इहतहासतज्ज्ञ व संस्कृतीच्या अभ्यासकानंा उपय क्त ठरिाऱ्या महाराष्ट्राच्या कालान िमािी व 

राजवटी वा राजकीय विवस्वािंी थोडक्यात नोंि प ढे हिल्याप्रमािे करता येईल. 
 
सातवाहन हि. २२२-२ 
िाल क्य-राष्ट्रकूल हि. २१८-९८३ 
यािव हि. ११८७-१३ 
इस्लामी हि. १३४७-१६ 
हशवकाल हि. १६३०-१६ 
मराठा हि. १६८०-१८ 
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हिहटश हि. १८२०-१९ 
स्वातंत्र्योत्तर हि. १९४७- 

 
वधेक बाब अशी लक्षात येते की, एकंिरीने या प्रिेशात पाहता सते्तिे कसहासन वा आधारस्थान 

पहिमेकडे सरकत आले असे आढळते. सासं्कृहतक पे्ररिािें उगमस्थान म्हिून शहरे कायवरत झाली आहेत. 
म ंबई हे कें द्रस्थान बनून हवहवध, बह संख्य आहि सासं्कृहतक शक्तींिे कायवस्थळ म्हिून महाराष्ट्र हसद्ध 
झाला आहे. 

 
या एकूि पाश्ववभमूीवर भारतीय संगीताच्या सहा कोटींत महाराष्ट्राने-हवशरे्षतः स्वातंत्र्योत्तर 

कालात काय भर घातली आहे यािा थोडक्यात आढावा घ्यावयािा प्रयत्न करावयािा आहे. 
 
आणदम सांगीि 
 

आहिम संगीतािे हवविेन जरी वन्य जमातींप रते मयाहित ठेवले, तरी असे संगीत महाराष्ट्रात 
म बलक आहे म्हिता येईल. हभल्ल, महािेव कोळी, गोंड, वारली, कोंकिे, कातकरी, ठाकूर, गाबीत, 
कोलम, कोरकू, मल्हार आहि पारधी जमातींिी या संिभात सहज आठवि होईल. खानिेश, क लाबा, 
नाहशक, प िे व अहमिनगर हजल्ह्याचं्या काही भागात वन्य जमातींिी वस्ती अहधक वा िाट आहे. प्रत्येक 
जमातीच्या संगीतात काही लक्षिे खास असताति पि तरीही सववसाधारितः प ढील जमाती हवहशष्ट आहिम 
संगीत हसद्ध करतात असे म्हिण्यास हरकत नाही. 
 

एक खास जािविारे लक्षि असे, की आहिम संगीत न त्यपरतेकडे झ कलेल्या शरीर 
हालिालींबरोबर हमळून गेले आहे असे जािवते. म्हिून संबहंधत समूहािें बरेिसे संगीत कोित्या तरी 
नृत्याच्या नावाने ओळखले जाते. नृत्ये अनेकिा स्त्री व प रुर्षािंी हमळून असतात. वारली जमातीिी तारपी व 
घोर नृत्ये आहि आगरी समूहािंी गिेश व होळी नृत्ये उल्लेखनीय असतात. संगीताहवष्ट्कार व्यापक 
सामूहहकतेने भारलेले असल्याम ळे पावले टाकिे, हालिाली करिे आहि गािे या सवांिा मेळ साधावा 
लागतो व त्यािे हवलक्षि प्रत्ययकारी अन भव प्रस्त त आहवष्ट्कारात येत राहतात. संगीत म्हिजे गीत, वाद्य व 
नृत्य यािें एकत्र आहवष्ट्करि ही प्रािीन संगीतशास्त्रीय रंथात हिलेली व्याख्या आहिम संगीतास तंतोतंत 
लागू होते असे म्हिता येईल. 

 
प्रस्त त सामूहहक आहवष्ट्कार अनेकिा भारून टाकिाऱ्या प नरावृत्तीने भरले आहेत असे हिसते. 

आकृहतबंध, ध्वहनवैहशष्ट्ट्ये इथपासून ते संगीताशी संबंहधत नसलेल्या पोर्षाख, आभरू्षिे इ. सवव बाबतीत 
प नरावृत्तीिा ठळक आढळ होतो. कारि एकि जे घडत असते त्यात सवांनी ग ंगून जाव ेहा प्रधान हेतू. 
िेतक न बिलता तसाि ठेवनू प्रयोग िालू ठेवण्यािे धोरि जसे संमोहनहवदे्यत पाळले जाते तसेि हे 
असते. 

 
प्रस्त त संगीतात वापरल्या जािाऱ्या वाद्यािें ध्वनी भरिार, तीक्ष्ि असावे लागतात. गहरमा 

(ध्यनीिा मोठेपिा) हे ध्वनी पहरमाि प्रधान अंसते. म्हिून आकारमानाने लहान पि तीक्ष्ि ध्वनीिी वा 
भरिार ध्वनीिी वाय वादे्य आहि त्याचं्या जोडीला आघात करून, आिळून वाजवण्यािी घन वादे्य यािंा 
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भरिा ठेविे िमप्राप्त ठरते. 
 

हवशरे्ष असा की, या आहवष्ट्कारातं वापरली जािारी बह तेक वादे्य नेहमीच्या जीवनाशी हनगहडत व 
आसपास आढळिाऱ्या पिाथांपासून वा वस्तंूपासून तयार करण्यासारखी असतात. बाबंू, िामडे, भोपळे, 
पाने वगैरेंिा वापर वादे्य तयार करण्यासाठी केला जातो असे लक्षात येते. बाबंचू्या काड्या आपटून वा 
घासून वाजिारी वादे्य, तारपे (-सहकंपक म्हिून यात िोन भोपळ्यािंी योजना असते-), डेरा 
(घागरीसारख्या भाडं्यावर िामडे इ. तािून बसवनू तयार होिारे अवनद्ध वगांतले हवरळ वाद्य), थाळ (-
धातूच्या तबकडीवर काठी घासून यात एक ग ंजिारा आधारस्वर हनमाि होतो-) घ ंगरू, ख ळख ळे इ. सवव 
वादे्य या प्रकारिी आहेत. हवलक्र्षि कौशल्याने यािें वािन केले जाते. 
 

आहिमाचं्या जीवनात वाद्यािें महवव हकती हे हमथके व आहिमािंी नाव ेवगैरेंमधून कळून येते. उिा. 
आगरी जमातीस ढोल आगरी असेही म्हितात व आपि अस र राविािे अहधकृत ढोल वाजविारे होतो असे 
या जमातींतील लोक अहभमानाने सागंतात. 

 
जन्म, वयात येिे, िीक्षा, लग्न वा मृत्य,ू ऋत ििातील बिल, शतेीशी संबहंधत हवहवध कामे इ. सवव 

प्रसंगी आहिम जमातींत संगीत अहनवायव असते. 
 

लोकसांगीि 
 

लोकसंगीत कोटींतील आहवष्ट्कारात गीतािंी हवप लता जािवते, इतकेि नाही तर सामूहहकता, 
नृत्यपरता, अहभनय, एकल गायन इ. अनेक पे्ररिानंा एकाि वळेी जागा िेण्यािी लोकगीतािंी क्षमता 
त्याचं्या सािरीकरिास एका आकर्षवक पॅकेजिे रूपही िेऊ शकते. पहरिामतः लोकगीतािें नीटस 
वगीकरि करिे म हश्कल होऊन बसते. महाराष्ट्रात जास्त करून प्रिारात असलेल्या स मारे ६० एक 
लोकसंगीताहवष्ट्कारानंा एक अखंड रेरे्षवर माडूंन त्याचं्या सािरीकरिातंील प्रम ख पे्ररिेन सार त्यािें 
हवश्लेर्षि करू पाहिे हा एक मागव काहीसा योग्य वाटतो. ध्वहन पहरिामावंर भर ते गीतत्व, हालिाल ते 
नृत्याकडे कल आहि साधे सािरीकरि ते नाट्यात्मतेकडिा ओढा अशा तीन म ख्य हनयंत्रक प्रवृत्ती 
वगीकरिास उपय क्त ठरतात असे हिसते. उिाहरिािाखल काही हनवडक आहवष्ट्कारािें संहक्षप्त विवन 
केले असता महाराष्ट्रातील लोकसंगीतकोटीच्या संपन्नतेिी व स्वरूपािी थोडीफार कल्पना येऊ शकेल. 
 

नांदीवाला. — या आहवष्ट्कारात ध्वहनपहरिामािंा संगीत म्हिून वापर केलेला असतो आपल्या 
वाट्याच्या खेड्यात वा त्याच्या हवभागात वगैरे नंिीवाला हा सािरकता हशहक्षत पश िें (म्हिजे बलै) खेळ 
सािर करीत असतो. प्रस्त त खेळाबरोबर थोडेफार श भकितनात्मक भहवष्ट्यकथनही असते. ग बग बी (िोन 
तोंडािें घासून वाजहवण्यािे अवनद्ध वाद्य) घड्याळ-हटपरी (धातूच्या तबकडीवर हटपरीने आघात करून 
ध्वहनहनर्ममती साधिारे घन वाद्य) आहि छोट्या घंटा ही वादे्य सािरीकरिात साथीला घेतलेली असतात. 
लयबद्ध वािन, तशीि व सहेत क शब्िसरिी जोरिार आघात व घर्षविहनर्ममत ध्वनी हे संगीत. खेळ 
झाल्यावर सािरकता बहक्षशी मागतो. 
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बहुरूपी. — यािंी सािरिीकरिे नाट्यात्म संगीतािे उिाहरि म्हिता येईल. अनेक रूपे घेिारा 
हा बह रूपी या शब्िािा अथव बरेि काही स िहवतो. नावाप्रमािे हा व्यावसाहयक सािरकता करमिूक 
करण्यासाठी हनरहनराळी सोंगे घेतो आहि खेळानंतर बहक्षशी मागतो. बहहरोबा, खंडोबा, रखाई व जनाई या 
िेवतािंा भक्त असलेला हा सािरकता लग्नािे आमंत्रि िेिारी हवनोिी गीते सािर करतो. हस्त्रया गरोिर 
बायका, वा न कत्याि मातृत्ि पावलेल्या म ली याचं्या भहूमका हा आपल्या खास पद्धतीने वठवतो. वापरले 
जािारे पद्य आकर्र्षक द्र तगतीने लयबद्ध आहि यमक व ध्वहनसाम्याने य क्त असते. कोितेही खास 
संगीतवाद्य योजलेले नसते. 
 

धनगरी ओव्या. — गजी वा गजे-महाराष्ट्रातील धनगरािें लोकनृत्य हबरोबा िेवािी त्याच्या कथा 
आहि त्याच्या संबधंातील गीते या नृत्यातं सािर होतात. िन या मूलतः कन्नड संजे्ञिा अथव ग रेढोरे असा 
असला तरी धनगरी ओव्या हा हालिालींवर भर िेिारा आहवष्ट्कार मेंढपाळाशंी संलग्न असतो हे ध्यानात 
घ्याव.े शकंरािा अवतार मानल्या जािाऱ्या वीर-हवरोबा-हबरुबा या धनगराचं्या क लिैवतावर आहवष्ट्कार 
कें हद्रत. हमथक असे, की एकिा म ंग्याचं्या वारुळातूंन असंख्या शळे्या बाहेर येऊन उभ्या हपकािें न कसान 
करू लागल्या. शकंराला आवाहन केल्यावर त्याने या अहरष्टािे हनवारि केले. एका प्रिडं ढोलािे वािन 
करिाऱ्या धनगराभोवती रंगीबेरंगी पोर्षाख केलेले इतर धनगर समूहाने नाितात. हातातं रूमाल, साथीला 
मोठे ढोल आहि खैताल घेऊन, उड्या मारत व गात गात सािर होिारे समूहनृत्य असे त्यािे स्वरूप राहते. 
गीतातं यमके हवप ल, गािारे आवाज जोरिार व मोकळ्या मिैानात सािरीकरि असा हा प्रकार असतो. 
 
 वासुदेव गीि. — मोरहपसे लावलेली लाबंोळी टोकिार होत जािारी टोपी, बाराबंिी, घोळिार 
झगा, पायात घ ंगरे, हातात टाळ व ओठात बासरी असा सािरकत्यांिा एकूि वरे्ष. सकाळी घरोघरच्या 
अंगिात झाऊन भक्तगीते गािारा वास िेव हा हफरस्ता लोकसंगीतकार होय. हनिान १००० वर्षांिी िीघव 
परंपरा याला लाभली आहे. (भागवत धमव महाराष्ट्रात हि. पू. ३०० च्या स मारास दृढमूल). लाविीत 
येिारी कृष्ट्ििीडेिी विवने, गोहपकाचं्या तिारी, यशोिेिे वात्सल्य इ. हवर्षयानंाही त्याच्या गीतात स्थान 
असते. लावण्यापं्रमािे त्याच्या गीतातंही उपिेशपर रिना असतात. आद्य महान भाव वाङ्मयातही 
वास िेवाच्या लोकहप्रयतेिे नम ने आढळतात. ििधर स्वतः यािक-साधकािें वरे्ष पहरधान करून गीते गात 
असत व त्यातंील एक वास िेवगीतासारखे असे विवनआहे. गोकविप्रभूचं्या िहरत्रात वास िेवािा उल्लेख भ्रीडी 
असा व त्यािे विवन करिारे गीत-‘डोईये मोरहपसािंी वेंठी-पीलीिे नेसला होता-माथा िौडी-अंगी नीलविव 
उटी-हाती हिपोळी-िौडीिे वाजहवत ’ असे आहे. ज्ञानेश्वर, नामिेव, एकनाथ, त काराम याचं्याही रिना 
वास िेवावर आहेत. 
 

हा आहवष्ट्कार सामूहहक नृत्यापासून बाजूला सरकून एकल व धून प्रधान सािरीकरिाकडे झ कतो. 
सािरकता कृष्ट्िािा अवतार मानला जातो हे पोर्षाख वगैरेवरून स्पष्ट होते. पायात घ ंगरू व हातात मंहजऱ्या 
साथीसाठी असतात व अथात म रली सािरकता स्वतःि गािे-वाजविे करतो. हगरक्या व हळ वार नृत्यािे 
पिके्षप इ. जोडीला असतात. 

 
जागरि गीिे. — मराठी लोकसंगीतकार वाघ्या म रळी यानंी सािर केलेली ही गीते. महाराष्ट्रात 

खंडोबा हे िैवत फार प्रािीन नाही. शखे महंमि हा संत (१५६०-१६६०) म रळीच्या प्रथेवर टीका करतो. 
त्या आधी िह्माहशव नावािा १२व्या शतकातील जैन कन्नड कवी जैनेतर िेवतािंी िेष्टा करताना म्हितो 
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कालि प ढे आिलेल्या मळै व माळिी या िेवता लोकहप्रय झाल्या मग प्रािीन हहरहरािंी काय कथा? 
ििधर म्हितात. 
 

कहलय गीच्या अंती, हशवालये, हवष्ट्ि गृहे लोपती । 
मरैाळ के्षत्रपाळाहिया स्थापना होती ।। 

 
महाराष्ट्रात खंडोबािा उिय ११००- १२०० च्या िरम्यान व त्याच्या आसपास वाघ्या म रळी गीते. 

मात्र जागरि गीते व गोंधळ यातं भेि आहे. गोंधळात नाट्य, गीत व वाद्य यािंा संगम तर, जागरि गीतातं 
नृत्य, गीत व वाद्य यावर भर. गोंधळाला हवधीपर नाट्य म्हटले पाहहजे. जागरि गीतातं म रळीिे नृत्य. यात 
भाडंिािी गीते हिसतात तशीि लाविीत (उिा. िोन बायकािंा िािला); ही बाब लक्षिीय. वाघ्या व 
म रळी हे खंडोबािे प रुर्ष व स्त्री उपासक. म रळीच्या नृत्यास वाघ्या हा साथीिार. म रळीच्या नृत्यात नखरा, 
हतिा वरे्षही आकर्षवक व ऐंहद्रय आवाहकताही. त ित िे, खंहजरी, घ ंगरे व घोळ (क्ष द्रघंहटका) ही वादे्य, 
अथवहीन शब्िािंा िालीवर वापर व काही वळेा शास्त्रोक्त रागािंी छाया इ. हवशरे्ष या प्रकारािी संगीतपरता 
िाखवतात. 

 
गौळि. — गौळि हा तमाशा या मराठी लौहकक नाट्यप्रकारातील महववािा घटक गौळि 

एकनाथपूवव कालापासून अवतरली असावी कारि रूप करिे-सोंग आििे हा वाक्प्रप्रिार यािवकालीन 
वाङ्मयात अनेक वळेा आढळतो. एकनाथािंा ग रुबधं  शखे महंमि श्रीगोंिेकर हा हनग विोपासक. 
िेविहरत्राला नाट्यरूप िेण्याच्या हनहमत्ताने प रूर्षाने स्त्रीवरे्ष घेऊन नटण्याच्या रूढ प्रकारावर त्याने हल्ला 
िढवला आहे. तमाशाच्या कायविमात गौळि गिानंतर सािर. गायन व संवािय क्त. श्रीमत् भागवताच्या 
िशम स्कंधातं गौळिीिा उगम. परमेश्वरािे कृष्ट्िावतारी बाल व हशश  वयातं गोक ळातं केलेल्या लीलेिे 
विवन यातं. अध्यात्मशास्त्रात परमेश्वराच्या सृष्टीहवर्षयक हेतूिा हविार करताना अगिी शवेटच्या टप्प्यावर 
लीला ही संज्ञा येते. सृष्टी व हतिे सातत्य का यािे उत्तर लीला. समानाथी संज्ञा स्वभाव. पि परमेश्वर व 
त्याच्या शक्तीिी हिया असा भेि. हवभतूी वा अवतार ही कल्पना हसद्ध. हवभतूीिे सहज कायव म्हिजे 
परिह्मािी लीला. कृष्ट्िलीलाशंी संबहंधत, हवशरे्ष संबहंधत तीन वगव होत. सवगंडी, संसारात हनमग्न प्रौढ 
हस्त्रया व म ग्ध वधू. गौळिींत हतहींिा वावर. 
 

पोवाडा. — नाव प्र+वद् पासून असे एक मत. ठासून स्त ती करिारे विन काव्यात्म विवन, 
प्रशस्ती, स्त हतस्तोत्र, गद्य पद्य असा ि रंगी प्रकार. संस्कृत काव्यातं ज्यास िपूं म्हितात त्यात मोडतो. 
आज महाराष्ट्रातील प्रागंिीय वीरगीतात गिना सामान्य्तः लोकगीतात मोडतो. परंपरा प रातन. आयव, 
इंद्राला सम्राटाहभरे्षक झाल्यावर तो आसंिीवर बसला असता हवश्विेवानंी अभ त्िोश केला असे विवन 
ऐतरीयातं यावर सायिािे भाष्ट्य असे -यथा लोके बत्न्िनो ग िकथनेन राज्ञः कीती क ववत्न्त एवमत्राहप 
ग िकीतवनम् अभ्य त्िोशनम्।। अशा प्रकारे इंद्रास त्याच्या परािमािी आठवि करून हिल्याहशवाय तो 
कायवक्षम होिार नाही असा हवश्विेवािा अहभप्राय. हेतू व अथव पहरवतवन होऊन हाि अभ त्िोश यािवकालात 
भाटाचं्या हबरुिगानातं प्रकटला, हशवकालातं भाटािंी जागा शाहहरानंी घेतली व त्याचं्या म खाने पोवाडा 
अवतरला. 

 
हशवराज्याहभरे्षकाच्या वळेी अभ्य त्िोश झाला असेल आहि राजस्थानी भाटािें कहिीमधून 

यशोगीतगायनहह (भरू्षि कवी आठवावा). या प्रकारच्या िीघव स्त तीपर कहिी रिनािंी परंपरा िहाव्या 



 

अनुक्रमणिका 

शतकापासून-(उिा. पथृ्वीराज राठोड यािा िािंभाट) भाट व शाहीर यातं ि वा. हशवकालीन ऐहतहाहसक 
प्रसंगावर पोवाडे रििारे अज्ञानिास व त लसीिास हे आद्य मराठी पोवाडे रििारे समजले जातात. िोघेहह 
गोंधळी असावेत असा समज. पि तसा स्पष्ट उल्लेख कवनातं नाही. शाहहरािंी वगेळी जमात महाराष्ट्रात 
नाही. गोंधळी, भराडी व डौरी यािें तसे नाही. मराठी पोवाड्यािें िशवन श्रवि व वािन यामधून. आद्य 
पोवाडा रिहयता त ळशीिास म्हितो-पोवाडा गात्याला उद्राि ऐकत्याला घडो प ण्य-(उद्राि म्हिजे 
उद्धरि). यावरून दृहष्टकोि समजतो. पोवाड्याच्या प्रत्येक कडव्याच्या आधी, मध्ये व नंतर शाहीर 
स्पष्टीकरिासाठी वगैरे गद्यभाग घालतो. पोवाडा हे एक प्रकारिे नाटक आहे. ते केवळ श्राव्य काव्य नव्हे. िे 
दृश्य काव्यही आहे. त्यात अनेक पाते्र असतात. म ख्य शाहीर व त्यािा साथीिार हे िोघे पोवाड्यातंील 
व्यक्तीच्या सोंगािी बताविी करतात. कडव्यातं रंगवलेल्या म ख्य पात्रािी बताविी साथीिार करतो. 
सूत्रधारािे काम म ख्य शाहीरि करतो. कथानकािा धागा शाबतू ठेवनू कथेिे तात्पयव हतऱ्हाईतपिे 
सागंण्यािे काम शाहीर करतो. पोवाड्यातं (१) वीरमरिाच्या सोहळ्यािे विवन (२) जयगान, समरप्रसंग 
विवन, हे िारिगीतापं्रमािे पारंपहरक गीताचं्या कके्षत सामावत नाही. उहद्दष्ट लोकजागृती व प्रसंगी साहहत्य 
रामीि असले तरी नागरी परंपरेत हवलीन झाले आहे. संगीतदृ्रष्ट्ट्या लाविीशी साम्य. अनेक पोवाड्यातं व 
लावण्यात समान आशय. १४व्या शतकातंील अज्ञानहसद्ध व बहहराहपसा यानंी रिलेले िोन पोवाडे पाहता 
पोवाडा ऐहतहाहसक असतो हा समज हशवकालानंतर फोफावला असे जािवते. त्यापूवी पवाड वा पोवाडा 
हा शब्ि मोठेपिा, सामथ्यव, परािम, स्त हतकाव्य िमत्कार या अथाने वापरला गेलेला हिसतो. 
 

स्त्रीगीिे. — लोकसंगीतातं बह धा स्त्रीगीतािें अथवपूिव प्राधान्य हिसते. बह तेक वळेा ही गीते 
कोित्या तरी धमवसंस्काराशी हनगहडत असली तरी स्त्रीमनािा एक मनोज्ञ आहवष्ट्कार म्हिूनही त्यािें महवव 
अनन्यसाधारि आहे. 
 

ओवी. — महाराष्ट्रातील एक म ख्य स्त्रीगीतप्रकार आहि त्यासाठी वापरले जािारे वृत्तही. वृत्ताच्या 
नावावरून गीतप्रकारािे नाव क्वहित हिले जाते -जसे शास्त्रोक्त संगीतातं तालावरून संगीतप्रकारािे नाव 
हनहित झालेले हवरळा (उिा. धमार, िािरा). ओवी म्हिजे ग ंफिे वा ओविे. छंिशास्त्रदृष्ट्ट्या ओवी हा 
प्राकृत छंि. सोमेश्वराच्या मानसोल्लास वा अहभलहर्षताथवकितामहि (११३१) या रंथातं मराठी हस्त्रया 
काडंताना ओवी गातात असा उल्लेख. संगीत रत्नाकरात (१२१२) मराठी हस्त्रया िेशी भारे्षत ओवी गात 
असून त्या श्रविीय व हनरहनराळ्या छंिातंील अशीही माहहती आहे. म्हिजे ओवीिा आजिा सािा नंतरच्या 
काळात पक्का झाला असावा. ओवींत हवहशष्ट स्वरािंा प न्हा प न्हा वापर करतात. काही ठरावीक ओव्या 
म्हिून झाल्यावर ‘सख’े, ‘गडे’, ‘राहधका’ वा ‘काय ग’, ‘राधे ग’ इ. पािपूरके स्वीकारतात. म ख्यतः 
श्रमगीत व हवहध गीत म्हिून महाराष्ट्रात ओवी वावरते. िाह्मि व पाढंरपेश ेवगांत हवधीगीते म्हिून प्रिार 
जास्त. क िबी इत्यािीिी लग्नािी गािी म्हिजे ओव्या असतात. लग्नगीते झालेल्या िाह्मि वगांतील 
ओव्या या कहवहनर्ममत होत. ओव्या स ट्या व फ टकळ जास्त असतात. यातंील कथा-संिभव बरेि त टक 
असतात. क िब्याचं्या ओव्या या मात्र गीतग च्छ होत. (उिा. जात्यावरच्या ओव्यासारख्या). धनगरी ओव्या 
प रूर्षाचं्या व त्यातं िैवतकथािंा आढळ. अभगंाआधी ओवी हनिान १०० वर्ष ेआधी प्रिारात आली असावी. हे 
वृत्त हनरूपिास सोयीिे जाते. यमकाच्या आधारे, स्वरातं ककहित िढउतार करून ओवीगायनात गोडवाही 
आििे शक्य. न सत्या वािल्या तरी ओव्या गद्यापेक्षा आकर्षवक असतात हे जािवते. ओवीपेक्षा अभगंात 
गेयता अहधक व म्हिून तो कीतवनातं जास्त सािर होतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भोंडला व हादगा. — महाराष्ट्रातील हािगा म्हिजे हस्तनक्षत्राच्या पूजेसह हनगहडत गीते. ही 
गीते ‘पाऊस पाड’ म्हिून आळविी करिारी होत. रोज एक हनराळी हखरापत करून यािी सागंता केली 
जाते. रंगीत पाटावर काढलेले हत्ती, त्यावर हाताने ग ंफलेल्या माळा. हखरापत कशािी ते न ओळखता येिे 
हा महववािा भाग. या प्रकारातं रोज एकेका िढीने म्हिावयािी गीते असतात. 

 
लहान म ली १६ हिवस झाडाच्या फािंीभोवती फेर धरून गातात. पजवन्यहवधी म्हिून हािगा यािा 

हत्तीशी संबधं जोडून त्यास कौरवपाडंवािंी गजगौरीिी कथा जोडण्यात आली. पावसाळ्यात भारतात 
क माहरका गौरीिे नाि हठकहठकािी नाितात व गातात. स र-लयीला गीते आकर्षवक. हािगा हा नाि 
महाराष्ट्रीय िाह्मिातं, कोंकिात व हतथून तो िेशावर प्रस्तृत. तो क िाब्यातं नाही. कोंकिात क िबी 
हस्त्रयािंी गौरीिी गािी हनराळी. यानंा फेरािी गािी म्हितात. नागपिंमीला िाह्मिेतर हस्त्रया िेशावर व 
कोंकिात गातात. हािग्यास झाडािंी फािंी लागते. ती पूवी अगत्स्तिी असावी. हे अगत्स्त ऋर्षीिे हिन्ह 
कारि त्याने वैहिक संस्कृतीिे आरोपि महाराष्ट्रात केले. महाराष्ट्र मूळिा अवैहिक, त्यािी मूळ संस्कृती 
नागािंी -आज हतिे प्रहतहनहधत्व महार, मागं इ. जमातींकडे. कालिमाने ज नी स्मृती जाऊन हािग्या साठी 
कोितेही झाड िालू लागले. वैहिक व अवैहिक समन्वय ही याप्रकारे अनेक प्रथातं हिसतो. भोंडला 
<भोवडंक <भोंडिे म्हिजे ििाकार हफरिे. 

 
गौरीची गािी. — महाराष्ट्रातील स्त्री गीतप्रकार. िैत्रगौर वा गौर माहेरी येतेवळेिी. पाढंरपेशातं 

रूढ. िेशावरच्या क िब्यातं अक्षयतृतीयेिी गौरीिी गािी तर कोकिातील क िब्यातं भाद्रपिातील. हवर्षय 
अनेकिा समान. उिा कृष्ट्िािे िेंडूिे गािे, राहीने कृष्ट्यािा लहरी पावा पळवला, िदं्रावळीिे गािे इ. ही 
सवव गोपगीते व वैष्ट्िवसंप्रिाय उघड. हा संप्रिाय महाराष्ट्रात मागाहून आल्याम ळे जाती, स्थाने ओलाडूंन 
फैलाव. त्या त्या हठकािच्या रूढींना गीते हिकटवली गेली. कोकिातील प रुर्षािंी- गीते स्त्रीगीताहूंन हभन्न. 
त्यातं कलगीत रा, लाविीतील सवाल-जबाब हा नाथसंप्रिायातंील अवशरे्ष. प्रकार शाहहरी व 
लोकसाहहत्याच्या अनाहमकत्वापासून त्यािी फारकत. 
 

हे व यासारखे सािरीकरिािे प्रकार आजही प्रय क्त आहेत. त्याचं्या कायवबद्धतेिे स्वरूप बिलत 
असले तरी हे प्रकार अस्ताला गेले असे म्हिता येत नाही. नेहमीच्या संगीतहवविेनात यािंा फारसा हविार 
होत नसल्याने इथे सोिाहरि बाजू माडंली आहे. 

 
भक्तिसांगीि 
 

धमवसंगीत या मूलसंगीतकोटींत खरे पाहता तीन उपप्रकार आढळतात-उपासना संगीत, 
भक्तीसंगीत आहि साक्षात्कारी वा गूढवािी संगीत. भक्ती-तववाने भारतात ४ थ्या शतकापासून आपले 
आहवष्ट्कार करावयास स रुवात केली तरी हवहवध भत्क्तपथंानंी आकाराला आिलेल्या व भत्क्तसंगीत म्हिून 
ओळखल्या जािाऱ्या आहवष्ट्कारािंी परंपरा आजहमतीला स मारे आठश े वर्षांिी म्हिता येईल. प्रत्येक 
भारतीय प्रिेशात वा प्रातंात संत-कवी-गायक उियास आले व या सवांनी आपआपल्या भारे्षत असंख्य गीते 
रिली, गायली व आपल्या अन यायानंा वगैरे म ख्यतः मौहखक परंपरेतून हशकवली. सािरीकरिातील काही 
हवहशष्ट घटकामं ळे या रिनािें आवाहन भारतीय समाजाच्या सवव थरानंा राहहले. आपली ग िवत्ता, प्रसार व 
सहजगम्यता याम ळे धमवसंगीतािी एक अनन्यसाधारि उपधारा वाहत राहहली. महाराष्ट्रातही हतिे 
अपरंपार महवव जािवते. 
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या आहवष्ट्कारात गायन हियेच्या अनेक अवस्थानंा वा भेिानंा वाव असतो. उिाहरिाथव स्वरपाठ, 

पठि आहि गायन या अवस्था एकल व सामूहहक अशा िोन्ही प्रकारानंी होऊ शकतात. हशवाय वाद्यािंी 
योजना विेक असते. म ख्यतः स्वरागंािा आधार एकतारी या तंत वाद्याने, तर लय-ताल ही अंगे टाळ व 
हिपळ्या या घन वाद्यानंी साभंाळली जातात. हशवाय मृिंग हे हवकहसत सागंीत भारे्षने य क्त अवनद्ध वाद्यही 
साववहत्रक म्हिण्याइतके वावरत असते. बह धा िार वा आठ मात्रािंी आवतवने घेिारे ताल वा तशीि िलने 
या संगीतात योजलेली असतात, भजन, कीतवन, संकीतवन वा गायन हे मागव िोखाळले जातात व त्यािंी 
हमश्रिेही केली जातात. ढवळे, अभगं, गौळि, भारूड, स्तोत्र, आरती, श्लोक, ओवी, करुिाष्टक, फटका, 
कटाव, हवरािी इ. अनेक भत्क्तसंगीत प्रकार हवकहसत झालेले असून आशयास व इष्ट त्या हेतून सार त्यािें 
सािरीकरि होत असते. वगेवगेळ्या धमवपथंानंी यािें वापर करून सािरीकरिािी आपली सूते्र प्रभावी 
केली आहेत. समथव, ित्त, िेवी, वारकरी इ. पथंानंी भत्क्तसंगीतािे आहवष्ट्कारहवश्र्व अहधकि संपन्न केले 
आहे. उिाहरिाथव कीतवनमागव घेतला तरी महाराष्ट्रात कमीत-कमी आठ परंपरा हवकहसत झाल्या आहेत. 

 
हवहवध उत्सव, लोक एकत्र येण्यािे प्रसंग इतकेि नव्हे, तर खास भत्क्तसंगीताच्या आहवष्ट्कारानंाि 

वाहहलेले,म द्दाम सािर होिारे कायविम या सवांतून प्रस्त त संगीतकोटी फोफावते. नाट्यसंगीत, शास्त्रोक्त 
संगीताच्या मफैली .आहि स्वतंत्र एकल सािरीकरिािे कायविम यातूनही भत्क्तसंगीतािे प्रमाि वाढति 
राहहले आहे. या कोटीिी साववहत्रक व व्यापक आवाहन क्षमता यामधून प्रत्ययास येते हे उघड आहे. परंपरेने 
हाती आलेल्या रिनानंा खास िाली नसल्याम ळे संगीत रिनाकार व गायक यानंा भत्क्तसंगीताच्या 
सािरीकरिात नावीन्य राखिे शक्य होते व वधेक स्वातंत्र्यही हमळते. िर्मित कालखंडात प.ं भीमसेन जोशी 
व श्रीमती लता मंगेशकर याचं्यासारख्या कलाकारानंा परंपरा व नवता यािंा सहज संमत होिारा संगम 
भत्क्तसंगीतात राखता आला ही घटना बोलकी आहे. पिे, अभगं यासारखे भत्क्तसंगीत प्रकार िीघवकाळ 
त्स्थरपि झाले आहेत म्हिूनि यािे नवल नाही. भत्क्तसंगीताच्या बह तेक अवतारात ध माळी तालावर भर 
असतो हा एक खास हवशरे्ष नोंिला पाहहजे. हा ताल तसा सोपा वाटतो—समजायला व गायला—हे त्यािे 
कारि आहे. 
 
जनसांगीि 
 

जनसंगीत व कलासंगीत या कोटीत तर महाराष्ट्राने घातलेली भर संख्यात्मक व ग िात्मक अशा 
िोन्ही अंगानंी वाखािण्यासारखी आहे. यािे म ख्य कारि अथात म ंबई या महानगरािी सवांगीि कामहगरी 
होय. संगीत व सववि सासं्कृहतक अंगािें हवहवधत्व व त्यानंा लाभिारा व्यापक आश्रय ही वैहशष्ट्ट्ये या 
संिभात म द्दाम उल्लेखण्याजोगी. हशवाय सामाहजक-ऐहतहाहसक कारिानंी हनरहनराळ्या संपकव  माध्यमादं्वारे 
प्रसृत होिारे (उिा. ध्वहनम हद्रका) आहि हित्रपटातूंन हसद्ध झालेले संगीत म ंबई महानगरामं ळे फोफावले. 
ऐहतहाहसकदृष्ट्ट्या भारतीय हित्रपटाचं्या कामहगरीत सहभागी होिाऱ्या िार कें द्रापंैकी िोन—प िे व म ंबई 
ही होत; यािा अथव उघड आहे. म ंबई आघाडीवर असल्याकारिाने बॉलीव ड या नावािा वापर सवविूर होऊ 
लागला याति बरेि काही सूहित होते. आकाशवािी व िूरहित्रवािी यािें कायव व कतृवत्वही असेि म ंबईशी 
हनगहडत आहे. 

 
संगीतहनर्ममती व प्रसार या अंगाशी संबहंधत अनेक ताहंत्रक व तंत्रज्ञानसंबद्ध शोध जनसंगीतात 

स्वीकारले गेले व या बाबतीत म ंबई नेहमीि स्वागतशील राहहली. उिा. ध्वहनम द्रि ही एक कला म्हिून 
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हवकहसत करिाऱ्या, लंडनाच्या डेक्का कंपनीच्या जॉन क लशाँ (मृत्य ू १९८०, वय फक्त ५४) याने 
ध्वहनम द्रिात प्रहतध्वनी हमसळण्याच्या वा ध्वहनहफतीिी गती कमी-अहधक करण्याच्या शोधािंा वापर केला 
व त्यािें म ंबईत स्वागत झाले. ध्वहनम द्रिावर यािा ग िावत्तात्मक पहरिाम झाल्याहशवाय राहहला नाही. 
म्हिजे आपला प्रस्त त हविार जरी मराठी भारे्षिा आधार असलेल्या कामहगरीप रता मयाहित असला तरी 
महाराष्ट्राच्या व म ंबईच्या कायािी व वारशािी तपशीलवार नोंि करावयािी तर महाराष्ट्रात झालेल्या इतर 
भारतीय भार्षातंील वगैरे कामहगरीिा अंतभावही आपल्या हविारात करावयास हवा यािी जाि ठेवली 
पाहहजे. 

 
संगीत नाटक हे सािरीकरिािे रसायन सन १८४३ पासून मराठी नाट्यसंविेनेने पसंत केले. 

संगीत व नाट्य यानंा एकत्र आिून आहवष्ट्कार अहधक संपन्न करिाऱ्या ऑपेरा, म्य हझकल वगैरेंपेक्षा संगीत 
नाटक वगेळे उठून हिसते व त्यािी तशीि कारिे आहेत. संगीत नाटके करिाऱ्या अनेक मंडळ्या प्रिेशात 
स्थापल्या गेल्या. त्याचं्यासाठी खास नाटके हलहहण्यात आली. गायनातूंन आहवष्ट्कार साधण्यासाठी १० 
पासून १०० पयंत रिना एकेका नाटकात वापरण्यास संबहंधत कलाकार किरले नाहीत. अनेकिा 
नाट्यसंगीतािे रिनाकार प्रहसद्ध शास्त्रोक्त संगीतकार असत, बालवयात अहभनयाकडे वळलेल्यानंा 
याचं्याकडून तालीम हमळे व अशा प्रकारे नाट्यसंगीत महाराष्ट्राच्या अगिी अंतभागातही पोिले आहि 
लोकहप्रयही झाले. आधीच्या य गात भत्क्तसंगीताने जसे महाराष्ट्रवासीयािें कान संगीतासाठी तयार केले, 
तेि काम नाट्यसंगीताने आध हनक काळात पार पाडले म्हटले तरी ती अहतशयोक्ती होिार नाही. 
महाराष्ट्रािी सागंीतसाक्षरता उच्च िजािी आहे हे हनर्मववाि. नाट्यसंगीतािा आशयही हवहवधतापूिव 
राहहला. पारंपहरक कलासंगीतापासून ते पािावय वादे्य व संगीतसरिी सवांना ध ंडाळण्यात नाट्यसंगीताने 
मागेप ढे पाहहले नाही. (हेि काम हित्रपटसंगीताने नंतरच्या कालखंडात केले हे सववहवहित आहे.) अगिी 
आपल्या वृद्धपिीही, १९५५ मध्ये बालगंधवांनी रुत्क्मिीिी भहूमका करावी व लोकानंी ती पे्रमाने पाहावी ही 
घटना नाट्यसंगीताच्या आस्वािकतेिे व श्रोते-पे्रक्षकाचं्या संगीतश्रदे्धिे प्रतीक नव्हे काय? 

 
१९३१ मध्ये हित्रपट ‘बोलपट’ झाला व हित्रपटसंगीतािी आपली स्वतःिी कारकीिव व मोहीम स रू 

झाली. हवप लता व हवहवधता हे या संगीतािे हवशरे्ष होत. उिा. १९९१ पयंत या प्रिेशात स मारे ९३१ हित्रपट 
हनमाि झाले. प्रत्येकात अनेक गािी असत व ध्वहनम हद्रका काढिाऱ्या कंपन्या, नभोवािी व नंतर 
िूरहित्रवािी व त्व्हहडओ याचं्याद्वारे प्रस्त त संगीतािा झपाट्याने प्रसार होई. लता मंगेशकरानंी 
पाश्ववगायनािी िाहंतकारी परंपराि १९४७ च्या आसपास हनमाि केली–गाता आवाज जिू स्वतंत्र झाला! 
हशवाय तालीम घेतलेले अहभनेते-गायक वा गाऊ शकिाऱ्या अहभनेत्यावंरि अवलंबून न राहता हित्रपट 
व्यवहार हसद्ध होऊ शकल्याम ळे हवहवध भाहर्षक व सासं्कृहतक वारशािे अहभनेते हित्रपट के्षत्रात प्रवशे करू 
लागले हा हित्रपट कलेिा ग िवत्तात्मक फायिा म्हिायला हवा. भार्षा, बोलण्याच्या लकबी व बोलीभार्षािें 
सहज वापर संभव ूलागले आहि हित्रपटािा बोलपटीय अवतार अहधकाहधक संपन्न होऊ लागला. १९५० 
च्या स मारास ५० ते १०००० कंप्रतेिे ध्वहनम हद्रत करू शकिाऱ्या ि बंकग िय क्त ध्वहनहफतीिा प्रवशे झाला 
व संगीतािे ध्वहनम द्रि एकिम स धारले. १९५८ ला िीघावधी (लाँगप्लेईंग) ध्वहनम हद्रका हसद्ध झाल्यावर 
तर कलासंगीताला एकिम हवस्तृत िालन लाभले. १९६४ मध्ये म ंबईत त्स्टरीओ (हद्वहिश) ध्वहनम द्रि आले 
आहि या प ढारलेल्या तंत्रज्ञानीय पावलाने संगीताहवष्ट्कारािंा िजा कमालीिा स धारला, खरा वा सवांगीि 
संगीतान भव शक्य झाला आहि या सवांस म ंबईच्या प्रगत कलाजीवनाने आधार हिला. नभोवािी ही काही 
मागे नव्हती. उिा. १९४७ मध्ये पं ओंकारनाथ ठाकूर यानंी स्वातंत्र्यसोहळ्यासाठी आवजूवन गायलेले ‘विें 
मातरम’ एकाि वळेी आकाशवािीच्या ३२ स्टेशन्सवरून प्रसाहरत होऊ शकले होते. एकंिरीने नव्या संपकव  
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माध्यमािंा सववि संगीताला व हवशरे्षकरून जनसंगीताला फायिा झाला. प्रसार, हवहवधता आहि उपलब्धी 
या संिभात हे तथ्य जािवते. १९४९ पासून विें मातरम या प्रख्यात व प्रभावी इहतहासय क्त गीताच्या 
अहधकृत िजाहवर्षयी वाि उफाळला. मास्टर कृष्ट्िरावानंी काँत्न्स्टट्य अंट असेम्ब्लीप ढे या गीताच्या 
गायनािे प्रात्यहक्षक हिले, इतकेि नव्हे तर आपल्या स्वतंत्र मफैलीच्या शवेटी ते हे गीत पूिव गाऊन मगि 
कायविम संपवत असत. संगीत व राष्ट्रभक्ती यािंा हा एकत्राहवष्ट्कार खासि म्हिायला हवा. भारतीय 
माहहती खात्याने आकाशवािीवरून हित्रपटसंगीतािा वापर संपूिवपिे थाबंवण्यािा घाट घातला होता पि 
हसलोन नभोवािीने हेि संगीत भारतीयानंा ऐकवण्यािी मोहीम हाती घेतल्याने व हित्रपटसंगीताच्या 
अफाट लोकहप्रयतेिी खात्री पटल्याने ‘हवहवध भारती’ ही खास आकाशवािी सेवा १९५७ पासून म ंबई व 
कलकत्ता इथून प्रसाहरत करण्यात येऊ लागली. म ंबई व बॉलीवडू यािें खास नाते लक्षात घेता 
महाराष्ट्राच्या सागंीत इहतहासातंली ही एक महववािी घडामोड म्हिावी लागेल. 

 
१९३१ पासून स रू होऊन सवविूर पसरलेल्या आकाशवािीने संगीतािी सेवा अनेक मागांनी केली. 

एक ढळढळीत व खास महाराष्ट्रािा छाप असलेले उिाहरि म्हिजे १ एहप्रल १९५५ पासून प्रसाहरत 
झालेले कहववयव ग. हि. माडगूळकरािें गीतरामायि. संगीत व अनेकिा गायनही श्री. स धीर फडक्यािें. 
आत रतेने व भत्क्तभावाने हजवतं प्रसाहरत होिारे (म्हिजे ध्वहनम हद्रत न झालेले) गीतरामायि माध्यमािा 
सि पयोग, आवाहकता आहि क्षमता यािंी समथव साक्ष िेिारी कृती ठरली. 

 
१९७२ मध्ये स रू झालेले म ंबईिे िूरिर्शन कें द्र भारतातले ि सरे. पि संगीताहि कलानंा त्याने 

पहहल्यापासून भरपूर वाव हिला. कलावंत पाहत पाहत व घरी बसून, जवळून ऐकिे हा अन भव अनेकानंा 
अहधक भावला हे खरे. 

 
भावगीत या खास आध हनक गायनप्रकारािा उिय व भरभराटस द्धा या माध्यमहवप लतेला समातंर 

अशी घटना होती. १९३१ पासून स मारे १९५५ पयंत िरमजल करत भावगीत या आध हनक गीतप्रकाराने 
पठि, पिगायन ते गीतािे सािरीकरि अशा पायऱ्यानंी प्रगती केली. अनेक कवी, अनेक हवर्षय, हवहवध व 
वगेवगेळे गाते आवाज आहि पहरिामकारक ध्वहनम द्रि यामं ळे भावगीतानंी घातलेली सागंीत भर हवलक्षि 
प्रभावी ठरली. आज हा प्रकार िागंलाि त्स्थरावला आहे यातं शकंा नाही. 

 
सहाव्या कोटीची गरज! 
 

पूववस रींच्या कायाच्या प्रकाशात भारतीय संगीतपरंपरेिा समर नकाशा आखण्यािे प्रयत्न गेली 
स मारे ४० वर्षे करत आलो आहे. असे करताना एक घोडिूक जािीवपूववक टाळावी लागते. ती अशी की, 
भारतीय संगीत म्हिजे शास्त्रोक्त (ज्याला मोठ्या िवीने बरेि जि क्लाहसकल म्हितात!) रागातालािें 
संगीत असे समीकरि न मानण्यािी. म्हिूनि पाि कोटीत एकूि भारतीय संगीतव्यवहार होतो असे माझ्या 
लक्षात आले व भारतीय संगीतहवर्षयक प ष्ट्कळ बाबींिा उलगडा झाला. पि गेली काही वर्ष ेअसेही ध्यानात 
येऊ लागले, की पाि कोटी मानल्या तरीही काही हवहशष्ट संगीतव्यवहारािा व आहवष्ट्कारािंा अन्वयाथव 
लागत नाही. ढोबळ उिाहरि म्हिजे हिहटश अमल आल्यावर तयार होऊ लागलेले बडँ संगीत आठवावे 
(-आहि त्याबरोबर म ंबईत असलेले अनेक ज ने बडँस्टँड-), वा प.ं रहवशकंर वा श्री. इल्या राजा यानंी 
पािात ऑकेस्रासंाठी केलेल्या रिना व त्यािें सािरीकरिे वगैरे. या संगीतािे स्वरूप कसे उमजावयािे व 
त्यािे योग्य मूल्यमापन कसे करावयािे, त्यािे भारतीयत्व कोित्या प्रकारिे मानावयािे व का इत्यािी 
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प्रश्नािंा हविार करता करता आहि असे संगीत ऐकता ऐकता संगमसंगीत अशी एक संगीतकोटी प्रािीन 
काळापासून अत्स्तत्वात आहे असे लक्षात आले. िोन वा अहधक सागंीत संस्कृती एकत्र आिल्या, की तयार 
होिारे संगीत या कोटीत मोडते. असे संगीतही महाराष्ट्रात हवप ल हनमाि झाले यािे भान ठेवल्यास 
महाराष्ट्राच्या समावशेकतेिा अहभमान वाटण्यासारखी पहरत्स्थती तयार होते. 

 
महाराष्ट्रात व हवशरे्षतः म ंबईत स फहलत झालेली काही उिाहरिे पहा. (जरा बारकाईने 

पाहहल्यास आिखी बरीि हिसतील व ती आहवष्ट्करिे म ंबईप रती मयाहित नाहीत असे कळून येईल अशी 
खात्री बाळगावी) स्वातंत्र्योत्तर काळात प.ं रहवशकंर यानंी नवरंग वगैरे सािरीकरिे केली; तीत पािावय 
पद्धतीने गात्या आवाजािंा सामूहहक वापर केला होता. म ंबई आकाशवािी कें द्रावरून वाद्यवृिं सािर होई व 
त्यात अनेकिा पािावय पद्धतीने वाद्यािंा हनवडक वापर केलेला आहे. यात श्री. डी. अमेल (अमेंबल) यािंा 
प ढाकार अनेक वर्षे होता. १९६० मध्ये रागजेंझ स्टाईल अशी एक ध्वहनम हद्रका प्रिर्मशत झाली असून तीमध्ये 
उस्ताि रईस खा ंयानंी सतार वाजवली आहे. मूळ म द्दा असा, की भारतीय संस्कृतीच्या अनेक के्षत्रातं 
‘इथले’ आहवष्ट्कार व ‘बाहेरून आलेले’ आहवष्ट्कार याचं्या एकत्र येण्यािी हिया नेहमीि घडत आली आहे-
अगिी विेकालापासून. आज हमतीला ‘आपले’ म्हिून ज्यािा आपि हनिेश करतो त्यातही मूलतः ‘बाहेरिे’ 
म्हिण्यासारखे बरेि घटक असतात कारि सासं्कृहतक हवकासािी हीि एक प्रम ख पद्धती असते. संगीतही 
यास अपवाि नाही. म ंबईसारखे गहतमान महानगर या प्रहियेस नेहमीि उते्तजन िेत आले आहे. वादे्य, 
भार्षा, गायनसरिी, सािरीकरिाच्या पद्धती इ. अनेक बाबतींत असे एकाहधक प्रवाहािें एकत्र येिे 
संगीतातून प्रत्ययास येते. 
 
कला सांगीि 
 

अंतभूवत स्वर, ताल, शब्ि वा त्यानंा एकत्र आिून तयार होिारे हवहवध संगीतप्रकार वगैरेंना 
हनयमबद्ध करून (-हनयम बिलेपयंत-) त्याचं्यापासून हसद्ध होिारे व्याकरि हाि आिशव मानून जे संगीत 
आपले व्यवहार करते ते शास्त्रोक्त संगीत होय. त्यािा प्रधान हेतू कलाहनर्ममती असल्याकारिाने त्यास कला 
संगीत म्हिण्यािा प्रघात आहे. तसे पाहता सववि संगीत कोित्या तरी हनयमानं सारि घडत असते म्हिून 
सवव संगीत शास्त्रीय व ज्यािे हनयम पके्कपिे साहंगतले जातात ते शास्त्रोक्त असा हा ढोबळ फरक आहे. 

 
महाराष्ट्रात कहि स्थानी म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या शास्त्रोक्त संगीत परंपरेस कौल हमळाला व 

त्यािा पाठप रावा कसोशीने केला गेला असे आढळते. ख्याल, ध्र पि, तराना, ठ मरी, भजन इ. अनेक 
संगीतप्रकार जोपासले गेले. ग्वाल्हेर, आरा, हकरािा इ. अनेक घरािी म ंबईत व महाराष्ट्रात इतरत्रही 
दृढपि झाली. पैकी एका घराण्याने तर आपले नावि म ळी ‘भेंडीबाझार घरािे’ असे सागंाव ेयावरून म ंबईिे 
वातावरि कलासंगीतास कसे अन कूल व संबहंधत नव्या हविारास कसे पोर्षक हे हिसून येते! महाराष्ट्रात 
कहि , म सलमान, हस्त्रया (गृहस्थी, पाढंरपेशा व व्यावसाहयक) मध्यमवगीय व उच्चवगीय, स हशहक्षत व 
अहशहक्षत-सवव जि कहि स्थानी संगीतात या ना त्या नात्याने ग ंतलेले हिसतात. प.ं भातखंडे व प.ं हवष्ट्ि  
हिगंबर याचं्या पायाभतू कामहगरीनंतर संगीतहशक्षि िेिाऱ्या अनेक संस्थाही स्थापल्या गेल्या व 
नावारंूपासही आल्या. शाळा व हवद्यापीठेस द्धा या प्रसारकायात सामील झाली. पाहिमात्य शास्त्रोक्त 
संगीताच्या अभ्यासािी परंपराही म ख्यतः पारशी व हिस्ती समाजानंी िजेिार प्रकारे जोपासली हा हवशरे्ष 
नमूि करण्यासारखा आहे. 
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संगीताच्या पंहडती अभ्यासािी परंपराही महाराष्ट्रात भरीव आहे. रंथ, फ टकळ हलखाि, 
वाद्यहनर्ममती, ध्वहनम द्रिे या सारखे मागव प्रस्त त अभ्यासासाठी पायाभतू मानून िोखाळले गेले आहेत. ख द्द 
कलाकारानंी आपल्या कलेवर वैिाहरक हलखाि करिे ही स्वागताहव घटनाही या प्रिेशात बरीि घडली 
आहे. या अभ्यासासही महववािे मानिे ही वृत्तीि म ळी कौत कास्पि ठरते. संगीतहशक्षि व 
कलासािरीकरिात ग ंतलेल्या कायवकत्यांनी संगीत ‘कला हवहारासारखे’ दै्वभाहर्षक माहसक १९४७ मध्ये 
स रू कराव ेव ते अजूनही प्रकाहशत होत राहाव ेही बाब बोलकी म्हटली पाहहजे. नव्या संगीतसंबद्ध शास्त्रािें 
अध्ययन करण्यािे धाडसही इथे अनेकानंी बऱ्याििा केले आहे. वयाच्या ५८ व्या वर्षी 
आवाजजोपासनाशास्त्राच्या अभ्यासाथव अमेहरकेस जाऊन, मग स्वतःवर प्रयोग करून त्यावर पाथप्रिशवक 
हलखाि करिारे प्रा. बा. र. िेवधरासंारख्या अभ्यासक संगीतकार व्यक्ती हकती हठकािी आढळतील? 
 
शासन व इिर णबनसरकारी सांस्र्ा 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात संस्थाने खालसा झाल्यावर त्याचं्याकडून हमळिारा आश्रय िेिे ही 
जबाबिारी शासनािी आहे अशी जािीव लवकरि झाली. आहि शासनाने आपल्या पद्धतीने पावले 
उिलली. अनेक योजना आखल्या गेल्या. म ख्यतः कलािें हशक्षि, कायवरत कलाकारानंा पाहरतोहर्षके, वृद्ध 
कलाकाराचं्या जीवनकायाबद्दल िाि िेण्यासाठी मानधन वा प रस्कार, प्रकाशन, सािरीकरि व संशोधन 
इ. कहरता सहाय्य, स्पधा व उत्सवािें वगैरे आयोजन, कें द्र शासन वा इतर राज्ये याचं्याकडे हशफारशीं 
यासंारखे मागव िोखाळण्यािा यत्न स रू झाला. कमी-अहधक प्रमािात या खटपटी फलद्र प होत असतात. 
खाजगी संस्थाही प ढे सरसावल्या व त्यानंा मितीिा हात िेण्यासही शासन प ढे सरसावले. सासं्कृहतक 
बाबी तसे म्हटले, तर अमूर्त आहि त्यािें उपय क्ततेच्या हनकर्षावंर मूल्यमापन करिे जवळजवळ 
अशक्यात जमा. त्याम ळे त्याचं्यासाठी होिार खिव वा उपयोहजत साधनसामरी इत्यािीिी िी न्याय्यता 
लगेि पटिे अवघड. पहरिामतः या प्रकारिी धडपड आपल्या हवश्वासाच्या बळावर करिे एवढेि हाती 
असते. म्हिून शासनासारख्या यंत्रिानंा हे के्षत्र काहीसे बेभरवशािे वाटते. या अधर हवश्वासािा पहरिाम 
कायवपद्धतीवर होतो, कायव िालू आहे, की नाही असा संशय हनमाि होऊ लागतो. लोक शासनयंत्रिेवर 
टीका करण्यासाठीि जास्त िपलतेने प ढे सरसावतात असे वाटू लागते व असे झाल्यास नवल नाही. 
तरीही अशी काये करावी लागताति! 
 

सासं्कृहतक कायव संिालनालय, प . ल. िेशपाडें अकािमी, साहहत्य संस्कृती मंडळ, हवश्वकोश 
कायालय, राज्य मराठी हवकास संस्था वगैरेद्वारा राबवले जािारे हवहवध उपिम संगीताच्या सवव कोटींिे 
भान ठेवनू राबवले जात आहेत आहि हे कायव न संपिारे आहे कारि संस्कृती प्रवाही असते—हकतीही केले 
तरी िशागं ळे उरिारी! 
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महाराष्ट्राची णचत्रकला/णशल्पकला 
 

 
सुहास बहुळकर 

 
श्री. स हास बह ळकर हे महाराष्ट्रात व िेशात हित्रकार व कला अभ्यासक म्हिून प्रहसद्ध आहेत. 

त्यानंी आतापयंत िेशात आहि परिेशात १२० एकल प्रिशवने व ४८ समूह प्रिशवने आयोहजत केली आहेत. 
शासकीय, हनमशासकीय, खाजगी तसेि उद्योग समूहासंाठी काढलेली व्यत्क्तहिते्र व हभत्तीहिते्र उिा. 
राष्ट्रपती भवन, संसि भवन, नवीन हवधानभवन, हरझवव बकँ, सावरकर स्मारक आिी हठकािी लावलेली 
आहेत. त्यानंी काढलेली हिते्र सहिन तेंडूलकर, इ. एस. नायपॉल (नोबेल पाहरतोहर्षक हवजेते) अहनल 
कपूर, ताज हॉटेल आिींच्या संरहामध्ये आहेत. जहागंीर आटव गलॅरीतफे आयोहजत होिरा मास्टसव 
स्रोक्स या प्रिशवनािे गेली आठ वर्ष ेत्यानंी यशस्वीपिे आयोजन केले आहे. त्यानंा राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय 
आहि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हित्रकलेसाठी अनेक प रस्कार हमळाले आहेत. त्यानंी हित्र-हशल्पकलेवर 
सातत्याने हलखाि केले असून १९७५ ते १९९५ काळात सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटवमध्ये अध्यापन केले. 

 
पत्ता : ६/७९, हशवानंि सोसायटी, हित्रकार केतकर मागव, हवलेपाले (पूवव), म ंबई ४०० ०५७ 
भ्रमिध्वनी : ९८२०९४२१६५ 
 
महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना १ मे १९६० या मंगलहिनी झाली. यामागे भार्षावार प्रातंरिना ही 

संकल्पना प्राम ख्याने असली तरी यासोबति मराठी मािूस, त्यािी संस्कृती, परंपरा, हवहवधकला आहि 
त्यािंी वाटिालही अहभपे्रत होती. महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना पन्नास वर्षांपूवी झाली असली तरी मराठी 
संस्कृती गेली अनेक शतके अत्स्तत्वात आहे. अथाति त्यािे आजिे स्वरूप, हे गेली अनेक शतके 
अत्स्तस्वात असलेल्या व वळेोवळेी बिलत गेलेल्या कला व संस्कृतीिा समकालीन व आध हनक आहवष्ट्कार 
आहे. प्रस्त त लेखात १९६० नंतरच्या महाराष्ट्र राज्यातील हित्र-हशल्पकलेिा प्राम ख्याने हविार करायिा 
असला तरी गतकाळातील हित्र-हशल्पकलेिा आढावा घेिे आवश्यक आहे. हशवाय महाराष्ट्राला कला व 
काराहगरीिी परंपरा नाही असा काहीसा गैरसमज असल्याम ळे, प्रथम तो िूर करिेही िमप्राप्त आहे. 
यातून िोन गोष्टी साध्य होतील. १) आपल्या भारतीय परंपरेत योग्यप्रकारे नोंि न ठेवण्याच्या आपल्या 
वृत्तीम ळे पूवीच्याि नव्हे तर अगिी अलीकडच्या काळातील इहतहासही आपल्याला अज्ञात असतो. 
महाराष्ट्रात तर साहहत्य, संगीत, नाट्य याचं्या त लनेत हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात ही पहरत्स्थती अत्यंत 
ियनीय आहे. त्यािी उिीव अत्यल्प प्रमािात भरून काढण्यािा हा प्रयत्न असेल. २) आजिी हित्र-
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हशल्पकला व हतिे स्वरूप समजण्यासाठी ते हनहिति उपय क्त ठरेल. 
 
कोितीही कला ही तेथील समाजजीवनािे व संस्कृतीिे प्रहतहनहधत्व करीत असते त्याम ळेि अशा 

कलेिा हविार करताना प्राम ख्याने हतिे तीन प्रकार हविारात घ्याव ेलागतात अ) नागर ब) रामीि क) 
आहिवासी. 
 

अ) नागर कला :– प्रगत अशा संस्कृतीशी हनगहडत असिारी कला ही नागर कला म्हिून 
ओळखली जाते. ही नागरीकरिाशी संबहंधत असते व प्राम ख्याने सत्ताकें द्राच्या आसपास हवकहसत होत 
जाते. साहहजकि हतिे स्वरूप हे प्राम ख्याने राजाश्रयी असते व त्याला आर्मथक व साधनसामरीिेही 
कायमि पाठबळ हमळते. अशी कला धमवसते्तच्या, राजसते्तच्या हठकािी ककवा/वाढत्या आश्रयाम ळे तेथे 
कलावतं व काराहगरािंी संख्या वाढत जाते व ते कला कें द्र या स्वरूपात हवकहसत होते. 

 
ब) ग्रामीि कला :– या शब्िाति या कलाप्रकारािी व्याप्ती लक्षात येते. रामजीवनाशी व 

लोकसंस्कृतीशी हनगहडत अशी ही कला स्थाहनक पातळीवर हवकहसत झालेली आढळते. परंत  त्यािें 
स्वरूप प्रगल्भ व संपन्न असे कधीि मानले जात नाही. कारि ही कला प्राम ख्याने लोकजीवनातील सि, 
उत्सव या हनहमत्ताने हनमाि होते. पहरिामी यािे स्वरूप काहीसे तात्प रत्या सजावटीिे/ककबह ना 
काराहगरीच्या पातळीवरिे असते. याबाबत महाराष्ट्रातही भरपूर हवहवधता आढळत असली तरी त्यािी नोंि 
झाल्यािे आढळत नाही. हवहवध जाती व जमातींन सार व त्याचं्या प्रिेशातील परंपरानं सार त्यािे स्वरूप 
बिलत जाते. पूवी बऱ्याििा हा कलाप्रकार बल तेिारी पद्धतीशी व स्त्री जीवनाशी हनगहडत होता. 
उिाहरिाथव : रामीि जीवनात बलैपोळ्यािे महवव पूवापार आहे. पि आजही पहिम महाराष्ट्रात या 
हनहमत्ताने तयार होिाऱ्या बलैाच्या प्रहतमा व हविभातील बलैपोळा या सिाच्या बलैाच्या प्रहतमा वगेवगेळ्या 
प्रकारे केल्या जातात. कोकिातील िेव्हारे व िेशावरील िेव्हाऱ्याचं्या नक्षीकामातही फरक असे. परंत  हे 
सवव कलेपेक्षा काराहगरी या पातळीवर असे. कपग ळीच्या हित्रकथी परंपरेतील हिते्र, वडारी समाजाने 
पाट्या-वरवंट्यासोबति घडहवलेल्या िगडी मूती, गावातील स ताराने बनवलेले नक्षीिार िरवाजे ककवा 
लाकडी पालख्या हा अशा रामीि कलेिाि आहवष्ट्कार मानावा लागेल. 

 
क) आणदवासी कला :– आजच्या महाराष्ट्रात पूवीपासून सह्याद्रीच्या पूवव-पहिम उतारापासून 

सलग सातप ड्याच्या रागंातं आहिवासींिे वास्तव्य आहे. या आहिवासींिे जीवन अत्यंत खडतर आहे. परंत  
त्याचं्या या खडतर जीवनाशी हनगहडत श्रद्धा व प्रत्यक्ष जीवन याच्याशी संबहंधत अशा कलाकौशल्यािे िशवन 
घडहविाऱ्या वस्तू व हस्तकला म्हिजेि आहिवासींिी कला. पारंपहरकता हे त्यािे वैहशष्ट्ट्य आहे व यािा 
उगम त्याचं्या धार्ममकतेतून व श्रद्धामंधून झाल्यािे आढळते. 

 
याहशवाय धनगर(मेंढपाळ), लमाि, पारधी अशा भटक्या जमातीच्याही हवहवध प्रकारिे कला 

काराहगरीिे आहवष्ट्कार हिसून येतात, या सवांिीि नोंि घेिे शक्य नसले तरी या पाश्ववभमूीवर 
महाराष्ट्रातील हित्र-हशल्पकलाहवर्षयक वाटिालीिा हविार करावा लागेल. 

 
महाराष्ट्रािील दृश्यकला वैणशष्ट्य े: 
 

हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात महाराष्ट्रािे नाव उच्चारताि अकजठा येथील-हभत्तीहिते्र, वरेुळिी लेिी 
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व कैलास मंहिर, घाराप रीिी हत्रमूती असा जगप्रहसद्ध वारसा प्रकर्षाने आठवतो. त्यानंतरच्या काळात 
वास्त कलेशी संबहंधत के्षत्रात मंहिरे, राजवाडे, वाडे, मठ अशा हवहवध प्रकारच्या वास्तंूमधून उत्कृष्ट िजाच्या 
लाकडातील व पार्षािातील कोरीवकाम उिा. मूती व नक्षीकाम तसेि हभत्तीहिते्रही आढळून येतात. 
िैनंहिन वापरातील कलात्मक वस्तू हे आपल्या संस्कृतीिे एक महववािे अंग होते, िेवघरातील 
िेविेवताचं्या धातूच्या मूती, टाक, पूजेिी उपकरिे, हवहवध प्रकारच्या व आकाराच्या समया, लामिहिव,े 
अडहकवयासारख्या वस्तू, येथील धात कलेतील प्रावीण्यािी साक्ष िेतात. धार्ममक सि व उत्सवाचं्या 
सजावटीसाठी केलेली कलाक सर, िैत्रगौरीिे पट, हविभातील जैन मंहिरामंधील पटहिते्र, सहित्र पोथ्या 
यातून महाराष्ट्रातील हित्रकलेिा आहवष्ट्कार पाहावयास हमळतो. ‘पैठि’ येथील पैठि शलैीतील हिते्र, 
सावतंवाडी भागातील कपग ळीिी हित्रकथी परंपरा, कागि व हत्स्तिंतावरील गंहजफा हिते्र आहि म ंबई 
जवळच्या डहािू भागातील ‘वारली’ हित्रकला यातून लोककलेच्या व आहिवासी कलेच्या संिभातही 
महाराष्ट्राने हिलेले योगिान हसद्ध होते. परंत  असा गैरसमज आहे, की आध हनक महाराष्ट्राला राजकीय 
ककवा सामाहजक के्षत्रात जशी उज्ज्वल परंपरा आहे तशी हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात नाही. वस्त तः असे 
गैरसमज पसरण्याला आपिि कारिीभतू आहोत. योग्य प्रकारे नोंि व तपशील उपलब्ध नसिे आहि 
ऐहतहाहसकि नव्हे, तर आध हनक काळातीलही महाराष्ट्रातील हित्र-हशल्पकलेिा संरह एकहत्रतरीत्या 
पाहावयास न हमळिे हे यािे प्रम ख कारि म्हिावे लागेल. इंरजाचं्या आगमनानंतर आपल्या िेशात हनमाि 
झालेल्या बगंाल स्कूल व बॉम्बे स्कूल या िोन महववाच्या कलापरंपरा आहेत. बगंाल स्कूल बद्दलिी माहहती 
व हित्र-हशल्पसंरह राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संबहंधतानंी पद्धतशीर प्रयत्न केल्याम ळे पोिला. 
परंत  तेवढ्याि महववािे स्थान असिाऱ्या महाराष्ट्रातील ‘बॉम्बे स्कूल’ बाबत असे प्रयत्न झाले नाहीत. 
‘आप ली आपि करी स्त ती तो एक मूखव’ या विनान सार व पद्धतशीर प्रयत्न न करण्याच्या उिासीन 
वृत्तीम ळेि असे गैरसमज पसरले. आजही सामाहजक व शासकीय पातळीवर असे प्रयत्न अभावानेि होतात. 
हेि महाराष्ट्रातील कलापरंपरेिे ि िैव आहे. 

 
महाराष्ट्राची कलापरांपरा : प्राचीन व मध्ययुगीन 

 
आज अत्स्तत्वात असिाऱ्या आपल्या राज्याच्या सीमारेर्षा या गतकाळात बिलत्या होत्या. 

त्यापूवीच्या काळात तर अशा सीमा-रेर्षािंी संकल्पनाही अत्स्तत्वात नव्हती परंत  आजच्या काळातील 
मयाहित भौगोहलक सीमारेर्षाचं्या पूवीच्या कलाहवर्षयक वाटिालीिी हकमान नोंि घेिे आवश्यक आहे. 
महाराष्ट्रातील आजच्या हित्र-हशल्पकलेशी यािा प्रत्यक्ष संबधं नसला तरी येथील कलाहनर्ममतीिी वाटिाल 
व त्यािा हवशाल पट त्यातून समजू शकेल. प्रागैहतहाहसक काळात महाराष्ट्रात आहिमानवािी वस्ती 
असल्यािे हसद्ध झाले आहे. आजच्या महाराष्ट्रातील डोंगरिऱ्या त्यातून वाहिाऱ्या नद्या व प्राहिसृष्टीिा 
हविार करता किाहित मध्यप्रिेशातील, भीमबेटकाप्रमािे महाराष्ट्रातही आहिमानवािी ग फाहिते्र 
सापडतील (भीमबेटकािा शोध डॉ. हवष्ट्िू वाकिकरानंी १९५७ मध्ये लावला परंत  आजही आपल्या िेशात 
आहिमानवाच्या कलेिा पाहिमात्य इहतहासि हशकहवला जातो. कारि भारतातील या हवर्षयावरील 
संशोधन सामान्य मािसापयंत पोिहवण्यासंिभात प्रयत्नि केले नसल्यािे आढळते. हशक्षििमातही त्यािा 
अंतभाव करण्याबाबत उिासीनताि आहे.), अश्मय गात महाराष्ट्रात आहिमानवािी संस्कृती होती हे 
अलीकडेि झालेल्या संशोधनातून हसद्ध झाले आहे. जळगाव हजल्ह्यातील िाळीसगाव जवळच्या पाटिे 
गावात स मारे पिंवीस हजार वर्षांपूवीच्या मानवाने, गारगोटीच्या िगडापंासून बनहवलेली छोटी हवयारे 
सापडली आहेत. अहमिनगरजवळ ‘जोवे’ या गावी केलेल्या संशोधनात इ. स. पूवव १४०० मधील रंगीत 
भाडंी, गारगोटीिी हत्यारे, ताबं्यािे िाहगने अशा वस्तू सापडल्या. याला ‘जोवे संस्कृती’ असे म्हटले जाते. 
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१९८० मध्ये प िे हजल्ह्यातील हशरुरजवळच्या इनामगाव येथे उत्खनन करण्यात आले. येथील उत्खननात 
इ. स. पूवव १२०० मधील िैनंहिन वापरातील अनेक वस्तू सापडल्या व हवशरे्ष म्हिजे त्यािें ‘मोहन-जो-
िारो’ संस्कृतीशी साम्य आहे. याहशवाय तेथे हिकिमातीिी न भाजलेली िहा हशल्पे सापडली असून 
महाराष्ट्रात सापडलेल्या हशल्पातील ही सवांत प्रािीन हशल्पे म्हिावी लागतील. 
 

अशाप्रकारे महाराष्ट्राच्या प्रािीन काळातील उपलब्ध प राव्याचं्या आधारे असे म्हिता येईल, की 
महाराष्ट्रात प्रािीन काळातही हित्र-हशल्पकला अत्स्तत्वात असावी परंत  या नंतरच्या काळातील सातवाहन 
काळापयंतिे कोितेही प रावे उपलब्ध नसल्याम ळे महाराष्ट्राच्या कलापरंपरेिी स रुवात 
सातवाहनकाळापासून (इ. स. पूवव २३० ते इ. स. ३३०) मानली जाते. या काळात नागरीकरि व 
त्यासोबति अहभजनवगािी कला स रू झाल्यािे आढळते. याि काळात हपतळखोरे, अकजठ्यािी प्रारंभीिी 
लेिी, काले, भाजे, नाहशक, ज न्नर या हठकािी लेिी खोिली गेली. 

 
सातवाहन राजवटीनंतर महाराष्ट्रात तै्रकूट वाकाटक, िाल क्य, राष्ट्रकूट, आहि िेवहगरीच्या 

यािवािंी राजवट होती. वाकाटकाचं्या काळात अकजठ्यािी १६, १७ व १९ या िमाकंािी लेिी खोिली 
गेली. अकजठ्यातील हभत्तीहिते्रही याि काळात अत्स्तत्वात आली. महाराष्ट्रातील हित्रकलेिा हा अप्रहतम 
खहजना हा सवात प्रािीन प रावा असून, आजही महाराष्ट्र म्हिताि अकजठा व तेथील हित्रकलेिा उल्लेख 
अहनवायव ठरतो. परंत  महाराष्ट्रातील वाकाटकानंंतरच्या िाल क्य, राष्ट्रकूट व यािव-कालीन 
हित्रकलेबाबतिे फारसे प रावे उपलब्ध नाहीत. परंत  इ.स. ९०० ते १००० या काळात महाराष्ट्रात अनेक 
हठकािी अत्यंत िजेिार अशा िगडी हशल्पानंी अलंकृत केलेल्या मंहिरािंी हनर्ममती झाली. म ंबईजवळिे 
अंबरनाथ, फलटि, हखिरापूर अशी अनेक मंहिरे हवख्यात आहेत. यािवकालीन जे अत्यंत थोडे प रावे 
उपलब्ध आहेत त्यावरून असे आढळून येते, की िहक्षि भारतातील हवजयनगरच्या कलाशलैीिा प्रभाव 
महाराष्ट्रातील यािवकालीन हित्र-हशल्पकलेवर असावा. राजवाडे व मंहिरे-हित्र-हशल्पानंी सजवलेली 
असावीत. परंत  प ढील काळात उत्तरेकडील यवन आिमकानंी हित्र-हशल्पकलेिा हवध्वंस करून त्यािे 
स्वरूप संपूिव बिलून टाकले. औरंगाबािजवळील िौलताबाििा हकल्ला हे यािे उिाहरि म्हिता येईल. 
या आिमकामंधील अल्लाउद्दीन हखलजीने बहामनी घराण्यािी राजवट िहक्षिेत स्थापन करून, त्या 
काळापयंत झालेल्या कहिू, बौद्ध, जैन आिी धमांच्या पे्ररिेतून हनमाि झालेल्या त्या काळापयंतच्या हित्र-
हशल्प हनर्ममतीिा हवध्वसं आरंभला आहि ‘िख्खन’ या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या तत्कालीन प्रिेशावर 
राज्य करण्यास स रुवात केली. परंत  १६ व्या शतकात बहामनी राजवटीिे हवघटन होऊन, आहिलशाही, 
इमािशाही, हनजामशाही, बरीिशाही आहि क त बशाही अशी पाि स्वतंत्र राज्ये अत्स्तत्वात आली. या सववि 
राजवटींनी त्याचं्या राज्यात म्हिजे तत्कालीन िख्खनमध्ये व त्याचं्या आजूबाजूच्या प्रिेशात राज्यकारभार 
करीत असताना येथील कला व संस्कृतीिे द्योतक असिाऱ्या वास्त , मंहिरे व त्यातून हवकहसत झालेली 
हित्र-हशल्पकला, यािंा हवध्वसं करून त्यातून इस्लामी पद्धतीच्या वास्तू हनमाि करण्यास स रुवात केली. 
हळूहळू या राजवटी त्स्थरावल्या व त्या प्रिेशातील मूळिी कला व संस्कृती व नवीन राज्यकत्यांिी कला व 
संस्कृती याचं्या संगमातून नवीन प्रकारिी वास्तू व त्याहनहमत्ताने कला व संस्कृतीिा आहवष्ट्कार होऊ 
लागला. हे सातत्याने घडत राहहले. आिमक येथे आले. त्यानंी एतदे्दशीयानंा कजकले व त्यािंा 
राज्यकारभार स रू झाला. जेत्यािंी कला व संस्कृती आहि एतदे्दशीयािंी कला व संस्कृती याचं्या संगमातून 
येथील कलाहनर्ममतीने नवीन रूप धारि केले. ककबह ना भारतीय संस्कृतीिे हे वैहशष्ट्ट्यि ठरले. बहामनी 
काळ आहि त्यानंतर महाराष्ट्रातील बहामनी सते्तिे पाि स्वतंत्र राज्यात झालेले पहरवतवन या काळातील 
कला ‘िख्खनी कला’ म्हिून ओळखली जाते. या कलेिे वैहशष्ट्ट्य म्हिजे त्यावर पडलेला पर्मशयन 



 

अनुक्रमणिका 

कलाशलैीिा प्रभाव हे होय. िख्खन शलैीतील हित्रात हभत्तीहिते्र, पटहिते्र, पोथीहिते्र, लघ हिते्र अशा 
अनेक प्रकारिी हनर्ममती झाली. याहशवाय औरंगाबाि हे कलमकारी या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या 
वस्त्रकलाहनर्ममतीिे एक महववािे कें द्रही होते. 
 

यानंतर छत्रपती हशवाजीमहाराजािंा व मराठ्याचं्या स्वराज्यसंस्थापनेिा काळ येतो. हशवाजी 
महाराजािंा काळ हा धामध मीिा व लढायािंा काळ होता. साहहजकि हित्र-हशल्प अशा कलाचं्या 
हनर्ममतीसाठी आवश्यक असिारे वातावरि त्या काळात नव्हते. परंत  काही प्रमािात लघ हिते्र 
(हमहनएिसव), लाकडावरील व िगडावरील कोरीवकाम होत असावे; असे त्या काळातील काही 
प राव्यावंरून मानता येईल. परंत  फार मोठ्या प्रमािावर कलाहनर्ममती या काळात झाली नसावी. हशवाजी 
महाराजानंतर काही काळ अत्स्थरताि होती. यानंतरिा काळ हा शाहूमहाराजािंा असून हिल्लीतील म घल 
सते्तच्या पहरघात स रुवातीिा काळ घालहवलेल्या शाहू महाराजानंा उत्तरेतील कला व हवलासी जीवनािी 
ओळख होती. त्यािा प्रभाव नंतरच्या काळंातील हनर्ममतीवर पडलेला आढळतो. त्यानंी बाधंलेल्या वास्तंूमध्ये 
त्यातील रंगमहाल व त्यातील हित्रावंर मोगल, राजपूत व िहक्षिेतील कलाशलैींिा प्रभाव आढळतो. याि 
काळात पेशव्यानंा पतंप्रधानपि िेण्यात आले. शाहू महाराजािंी सत्ता असली तरी पेशव्यािंा राज्यकारभार 
स रू झाला. साताऱ्यापेक्षा प ण्यािे महवव वाढले. १७३० मध्ये पहहल्या बाजीरावाने शहनवारवाडा बाधंण्यास 
स रुवात केली. ही सात मजली वास्तू हवहवध प्रकारिे लाकडी कोरीव काम, िगडी कारंजी, कभती, त ळया 
व छतावरील नक्षीकामाने नटली होती. याहशवाय कभतीवरील िेविेवतािंी व रामायि, महाभारतातील 
प्रसंगावर आधाहरत हिते्र, यानंी िरबार, रंगमहाल व हिवािखाने सजले होते. या कामासाठी जयपूरहून 
आमंहत्रत केलेले हित्रकार व स्थाहनक कलावतं कायवरत होते. शहनवारवाडा हनमाि झाला आहि पेशव्याचं्या 
सरिारानंी शहनवारवाड्याच्या आसपास आपल्या खासगी वापरासाठी वाडे व मंहिरे बाधंण्यास स रुवात 
केली. यािकाळात सातारा, सागंली, वाई, पैठि, नाहशक, फलटि, अशा अनेक हठकािी पेशवकेालीन 
वैहशष्ट्ट्ये व्यक्त करिाऱ्या अनेक वास्तू, राजवाडे, मंहिरे महाराष्ट्रभर बाधंली गेली. अशा वास्तंूमधून 
लाकडावरील कोरीवकाम मूती, वाड्याच्या व मंहिराचं्या बाहेर व आतील बाजूस वलेब ट्ट्या, ग लिस्ते, 
भौहमहतक व नैसर्मगक आकारावर आधाहरत अलंकरि आहि हित्रानंी हा पहरसर सजू लागला. या हशवाय 
िेवाहिकािंी, राजािंी, मानकऱ्यािंी लघ हिते्र व पटहिते्र अशी कलाहनर्ममती प्रिडं प्रमािावर होऊ लागली. 
सजावटीसाठी कािेवरील हित्रािंीही हनर्ममतीही मोठ्या प्रमािावर झाल्यािे आढळते. मराठी म लखात 
अनेक हठकािी वाडे, मंहिरे यातूंन ही कलाहनर्ममती पसरली होती. यासाठी िेशभरातील कलावतं व 
कारागीर व स्थाहनक कलावतं या कामात सहभागी होऊ लागले. राज्य हवस्ताराच्या हनहमत्ताने पेशवाईत 
मराठा सरिार महाराष्ट्राबाहेर ग जराथ, मध्यप्रिेश, उत्तरप्रिेश, कनाटक अशा अनेक प्रातंात पसरले. 
त्याचं्यासोबति मराठी संस्कृती व कला बडोिा, इंिोर, ग्वाल्हेर अशा अनेक हठकािी िूरवर पसरली. 
पहरिामी मराठी संस्कृती आहि कला व िहक्षिेतील व उत्तरेतील कलावैहशष्ट्ट्यािंा संगम होऊन स्थाहनक 
पातळीवर कलाहनर्ममतीनेही वगेळे रूप धारि केले. वाडे, मंहिरे, मठ, त्यातील हित्र-हशल्पकलेिा 
आहवष्ट्कार, िेविेवताचं्या लाकडी, िगडी व धातूच्या मूती, पूजेिे टाक, िेवताचं्या हमरवि कीिे रथ, 
पोथ्यामंधील हिते्र, लघ हिते्र, हभत्तीहिते्र, पटहिते्र अशा अनेक प्रकारे मराठ्याचं्या अनेक राज्यातं, 
संस्थानातं हित्र-हशल्पकला हवकहसत होत गेली. परंत  ही हिते्र कोिी, केव्हा व कशासाठी काढली 
याबाबतच्या नोंिी हमळत नाहीत. १८१८ मध्ये पेशवाईिा अस्त होऊन इंरजी राजवट स रू झाली. 
त्यासोबति मध्यय गीन सजावटीच्या कला व संकल्पनासंिभात नवीन हविार स रू झाले. यातूनि िेशात व 
महाराष्ट्रातही (मराठी म लखात) आध हनक य गािा प्रारंभ झाला. 
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इांग्रजाांची राजवट व पाणिमात्य प्रभाव 
 
वास्तहवक पेशवाईिा अस्त व इंरजािंी राजवट त्स्थराविे ही घटना १८१८ मधील असली तरी 

यािी स रुवात िेशात १७५७ मध्ये प्लासीच्या लढाईनंतर झाली होती. व्यापारी म्हिून आलेल्या इंरजानंी 
हळूहळू आपले हात-पाय पसरत संपूिव कहि स्थान आपल्या अमलाखाली आिला. न्यायिान, हशक्षि, 
समाजस धारिा, टपाल, वाहतूक, अशा अनेक के्षत्रात इंरजानंी हळूहळू आपले अत्स्तत्व िाखहवण्यास 
स रुवात केली. एतदे्दशीयानंाही या गोऱ्या साहेबािी हशक्षिपद्धती, आध हनक तंत्रज्ञान, रीहतहरवाज, स धारक 
कला व संस्कृती यािें आकर्षवि वाटू लागले. िेशातील अनेक राजेरजवाडे, संस्थाहनक, सरिार-िरकिार, 
नबाब व श्रीमंत मंडळी इंरजाचं्या प्रत्येक कृतीला उच्च िजािी मानू लागली व पहरिामी इंरजािंी 
हशक्षिपद्धती, कला व संस्कृती यानंी ती हिपून गेली. य रोहपयन कलावतंानंा पािारि करून त्याचं्याकडून 
हित्र अथवा हशल्पे बनवनू घेतली जाऊ लागली. पूवीपासूनि भारतात आलेले इंरज अहधकारी त्यानंा 
अहभमानास्पि असिाऱ्या त्याचं्या कारहकिीतील महववाच्या प्रसंगािी हिते्र आमंहत्रत केलेल्या परिेशी 
हित्रकाराकंडून काढवनू घेत असत. याहशवाय अनेक पाहिमात्य हित्रकार आपल्या िेशात हफरून येथील 
हवलक्षि वगेळे जीवन, हनसगव व वास्तू अशी हिते्र काढून पाठवीत व त्याच्या प्रहतकृती तयार होऊन त्यािी 
हविीही होत असे. 
 

सवाई माधवरावाच्या काळातील प ण्यािा इंरज रेहसडेंट मलेॅट यानेही इंग्लडमधील जेम्स वले्स या 
हित्रकाराला एक भव्य हित्र रंगहवण्यास साहंगतले होते. हे हित्र इंरज, मराठे व हटपू स लतान याचं्यात ६ 
ऑगस्ट १७९० रोजी झालेल्या ‘हत्रवगव तहा’िे म्हिजे ‘पेशव ेतहा’ िे म्हिजेि ‘पेशवे िरबारा’िे हित्र होते. 
या हित्राच्या तयारीिी अभ्यासहिते्र २४ ऑगस्ट १७९१ मध्ये गिपती उत्सवािे वेळी िरबारात हजर राहून 
स्वतः जेम्स वले्स्, त्याच्या साहाय्यकानंी व हवद्याथ्यांनी तयार केली होती. हवशरे्ष म्हिजे यापूवीि जेम्स 
वले्सच्या मागविशवनाखाली प ण्याच्या शहनवारवाड्यात पाहिमात्य पद्धतीिे कलाहशक्षि िेिारी एक 
कलाशाळाही स रू करण्यात आली होती. या कलाशाळेत हशकून गंगाराम ताबंट व शातंाराम नवहगरे या 
िोन हवद्याथ्यांनी वास्तववािी शलैीत हित्र काढण्यात प्रावीण्य संपािन केले होते. त्यािंाही गिपती 
उत्सवािे वळेी िरबारात प्रत्यक्ष हजर राहून अभ्यासहिते्र करण्यात सहभाग होता. याहशवाय १७९२ च्या 
िरम्यान जेम्स वले्सने सवाई माधवराव, नाना फडिीस, महािजी कशिे यािंी तैलरंगात व्यत्क्तहिते्र 
काढली. या कामातही वर उल्लेहखलेल्या िोन प िेकर हवद्याथ्यांिा मितनीस म्हिून सहभाग होता. त्या 
काळात या िोघानंी काढलेल्या व त्यािंा नामहनिेश असिाऱ्या हित्रािें संि इंग्लंडमध्ये ‘मलेॅट’ च्या 
वशंजाकंडे आजही आहेत. हशवाय १७९४ च्या िरम्यान गंगाराम ताबंटने वरेुळ लेण्यािंी हिते्र काढली 
होती. परंत  वर उल्लेहखलेल्या माहहतीपेक्षा इतर काहीही प रावे आपल्याकडे हमळत नाहीत त्याम ळेि राजा 
रहववमापूवीही पाहिमात्य वास्तववािी शलैीत उत्तम हित्रहनर्ममती करिारे हे मराठी कलावतं आज योग्य 
नोंिीअभावी अज्ञात व उपेहक्षत आहेत. १७८६ ते १७९३ या काळात थॉमस डॅहनयल या इंरज हित्रकाराने 
भारतभर हफरून अनेक हिते्र काढली होती. त्याकाळात तो मराठी म लखातही हफरला होता. त्याने 
काढलेल्या हित्रािंा येथील स्थाहनक कलावतंावर पहरिाम झाला असावा. त्यातील काही स्थाहनक 
कलाकारािंी हिते्र आजही पाहवयास हमळतात व त्यात पौवात्य व पाहिमात्य शलैीिी सरहमसळ हिसून 
येते. हवशरे्षतः राजे, संस्थाहनक, मराठा सरिार व पेशव े त्याचं्या हित्रावंरूनही (तसहबरी) हे स्पष्ट होते. 
हशवाय याि काळात संस्थाहनकानंी आपापल्या संस्थानात स्वतःच्या वास्तव्यासाठी राजवाडे व हवहवध 
प्रकारच्या वास्तू बाधंल्या. त्या तत्कालीन बिलत्या अहभरुिीिे प रावे असून त्यात भारतीय व पाहिमात्य 
कलामूल्यािंा संगम आढळून येतो. कोरीवकामातही या काळातील िगडी, लाकडी मूती या िोन शलैींिा 



 

अनुक्रमणिका 

संगम आहि ग जराथ, राजस्थान, कनाटक, आंध्र या शजेारच्याि प्रिेशातंील शलैीिाही प्रभाव पडलेला 
हिसतो. अठराव्या शतकाच्या मध्यास हशवराम नावािा एक हित्रकार व त्यािे पाि हित्रकार प त्र यािंी 
हिते्रही सापडतात. तसेि एकोहिसाव्या शतकाच्या स रुवातीिा, नरसप्पा हवजापूरकर हा हित्रािंी नक्कल 
करण्यात तरबेज असल्यािा उल्लेखही सापडतो. पि या हित्रकारािंी ना योग्य प्रकारे नोंि झाली ना त्यािंी 
हिते्र सहजपिे पाहावयास हमळतात. 
 

वास्तहवक पाहिमात्य शलैीतील हित्रािंा ििं प्रवशे जहागंीर बािशहाच्या काळाति मोगल 
िरबारात झाला होता. पि इंरजी आमिनीत संस्थाहनक व त्याचं्या पिरी असलेले एतदे्दशीय हित्रकार या 
य रोहपयन कलावतंािंी हिते्र बघून त्याकडे मोठ्या प्रमािावर आकर्मर्षत होऊ लागले. संपूिव कहि स्थानभर 
इंरजाचं्या अन करिािे प्रयत्न अहमहहमकेने स रू झाले. येथील समाजध रीि, उद्योजक, संस्थाहनक अशी 
धहनक मंडळी परिेशात जाऊ लागली. तेथे भरिाऱ्या तंत्र, उद्योग व कलाप्रिशवनानंा भेटी िेऊ लागली. 
त्यातूनि य रोपमधील तंत्रज्ञान, उद्योग व कलाके्षत्रातील वगेळ्या प्रकारिी व अद्भतू ि हनयाि त्यानंा ज्ञात 
झाली. पाहिमात्य िेशातील ज्ञान, तंत्र, कला व हवद्या एतदे्दशीयानंाही हशकवाव्यात हा हविार मूळ धरू 
लागला. तसेि या हवर्षयातील तज्ज्ञ मंडळींना पािारि करून त्याचं्याकडून पाहिमात्य मूल्ये शलैी 
असिारी कलाहनर्ममती करून घेऊ लागले. अशा प्रकारे नावीन्यािी हौस, येथील आश्रयिाते भागव ूलागले. 
साहहजकि या बिलत्या पहरत्स्थतीला तोंड िेण्यासाठी येथील कलावतं व काराहगरानंी स्वतःमध्ये बिल 
घडवनू पाहिमात्य तंत्र, हवद्या व कलािें अन करि करण्यास स रुवात केली. पाहिमात्य पद्धती व एतदे्दशीय 
कलावतंाचं्या या संकरातून एक वगेळीि शलैी हवकहसत झाली. ही कलाशलैी ‘कंपनी स्कूल’ या नावाने 
ओळखली जाते. परंत  काही कलावतंानंी मात्र थेट पाहिमात्य शलैीत व माध्यमात काम करण्यास स रुवात 
केली व उल्लेखनीय यश संपािन केले. ‘राजा रहववमा’ (१८४८-१९०६) हे या प्रकारे कलाहनर्ममती करिारे 
अत्यंत यशस्वी हित्रकार ठरले. पाहिमात्य शलैी व भारतीय जनमानसाला भ रळ घालिारे हवर्षय यावरील 
त्याचं्या हित्रानंी लोकहप्रयतेिे हशखर गाठले. रहववमांना हमळालेले राजाश्रय, जनमान्यता व सन्मान हे सवव 
या बिलत्या अहभरुिीिे द्योतक होते. साहहजकि दृश्यकलेच्या के्षत्रातही यािे अन करि होऊ लागले. 
 

एतदे्दशीयाचं्या अहभरुिीमध्ये हे बिल घडत असतानाि, इंरज राज्यकत्यांनाही आपले 
कहि स्थानामधील साम्राज्य वैभवशाली व समथव करावयािे होते. हे करीत असतानाि आपला व्यापारही 
वाढवायिा होता. त्यासाठी स्थापत्य, हशक्षि, कला, तंत्रज्ञान आहि हवज्ञान अशा सववि के्षत्रात इंरजानंी या 
खंडप्राय बह भाहर्षक िेशातील, हवहवध प्रातंातील स्थाहनक परंपरापेंक्षा वगेळ्याि स्वरूपािे बिल करण्यास 
स रुवात केली. महाराष्ट्रात प ण्यापेक्षा म ंबईिे महवव एक व्यापारी व उद्योगधंद्यािे शहर म्हिून वाढू लागले. 
म ंबईमधील व्यापारीवगव व नवहशहक्षत समाजध रीि हे पािावय समाजाच्या धतीवर एक उिारमतवािी, 
स्वतःच्या हक्काबंद्दल जागरूक असिारा आहि आर्मथक उन्नती करू पाहिारा कलाहप्रय नवसमाज 
घडहविािी स्वप्ने पाहत होते. अशा एतदे्दशीय प ढाऱ्यानंी तसेि त्यानंी स्थापन केलेल्या असोहसएशन्स व 
संस्थानंी आपल्या अपेक्षा ईस्ट इंहडया कंपनीमाफव त हिहटश सम्राज्ञीकडे पाठहवण्यास स रुवात केली. 
पहरिामी न्यायिान, वाहतूक, रस्ते, तारायंत्र व हशक्षि अशा अनेक के्षत्रातं, य रोपातील प्रबोधनकाळापासून 
स रू असिाऱ्या स धारिािें वारे कहि स्थानात येऊन पोहोिले, हित्र-हशल्प कलेच्या के्षत्रातं मद्रास (१८५०), 
कलकत्ता (१८५६), म ंबई (१८५७) व लाहोर (१८५९) अशा िार हठकािी कलाहशक्षि िेिाऱ्या संस्था 
स्थापन झाल्या. 
 

सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटक (१८५७-१९६०) 
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सर जमशटेजी जीजीभाई यानंी हिनाकं ९ मे १८५३ रोजी पत्र हलहून इंरज सरकारला कला हशक्षि 

िेिारी संस्था स रू करण्यािी हवनंती केली. या पत्रावर हविार करण्यासाठी सहमती नेमून व हविारहवहनमय 
करून, अखेर १८ फेब वारी १८५७ ला तत्कालीन म ंबई इलाख्यात कलाशाळा स रू करण्यािी हवनंती मान्य 
केली गेली व २ मार्ि १८५७ रोजी सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटविी स्थापना झाली. एतदे्दशीय काराहगराचं्या 
म लानंा आध हनक पद्धतीिे कला व काराहगरीिे हशक्षि या कलाशाळेमधून हमळावे अशी कलाशाळा 
स्थापनेमागिी कल्पना होती. 

 
या कलासंस्थेत पाहिमात्य वळिािे व वास्तववािी शलैीिे हशक्षि इंग्लंडहून आमंहत्रत केलेल्या 

हशक्षकामंाफव त िेण्यात येऊ लागले. भारतीय परंपरेतील काराहगरी, हित्र व हशल्पे साकार करण्याच्या 
पद्धतीपेक्षा हे हशक्षि वगेळ्या स्वरूपािे होते. नजरेला हिसते तसे व छायाप्रकाशािा वापर करीत हनमाि 
होिारी ही कलाहनर्ममती वगेळ्या प्रकारिी होती. या कलाहशक्षििमातून मानवाकृतीच्या अभ्यासातून 
व्यत्क्तहित्र व व्यत्क्तहशल्प हा कलाप्रकार हवकहसत झाला. वस्तंूच्या अभ्यासातून त्स्थरहित्र व हनसगाच्या 
अभ्यासातून हनसगवहित्र हे हवर्षय हवकहसत झाले. या प्रकारे पाहिमात्य पद्धतीच्या कलाहनर्ममतीत 
महाराष्ट्रातील एतदे्दशीय कलावतं प्रावीण्य हमळवत असतानाि त्याचं्या कलाहनर्ममतीिा िजा अशा 
पातळीवर पोहोिला की, तत्कालीन महाराष्ट्रातील कलावतंािें नाव िेशात व परिेशातही गाजू लागले. 
सर जे. जे. स्कूलिे हप्रत्न्सपॉल जॉन हरहफथ्स याचं्या मागविशवनाखाली स मारे १२ वर्षे (१८७२ ते १८८४) 
अकजठा येथील हित्राचं्या प्रहतकृती बनहवण्यािा प्रकल्प ही या काळातील एक महववािी घटना होती. या 
प्रहतकृती इंग्लंडमध्ये प्रिर्मशत होऊन अकजठ्यािे हित्रवैभव जगाला ज्ञात झाले. येथील कलावतंानी राष्ट्रीय 
व आंतरराष्ट्रीय प्रिशवनामधून बहक्षसे हमळहवली. तत्कालीन म ंबई इलाख्यातील हित्र-हशल्पकारानंी 
व्यत्क्तहित्रि व स्मारक हशल्पाचं्या के्षत्रात एवढा नावलौहकक हमळहवला, की िेशातील अनेक 
राजिरबारातून राजहित्रकार म्हिून ककवा व्यत्क्तहित्रासंाठी व स्मारकहशल्पासंाठी येथील कलावतंानंा 
पािारि करण्यात येऊ लागले. परंत  यापूवी सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटव या कलासंस्थेिे नाव िेशात व 
परिेशात गाजू लागले होते. म ंबई शहराच्या उभारिीत या संस्थेतील हशक्षक व हवद्याथ्यांनी येथे हनमाि 
होिाऱ्या त्व्ह. टी. स्टेशन, राजाबाई टॉवर, सेिेटरीएट हबत्ल्डंग, हायकोटव अशा वास्तंूसाठी लाकूड व 
िगडावरील नक्षीकाम व हशल्पे घडहवली होती. या हशवाय बीडाच्या ओतकामातून हनमाि होिाऱ्या नक्षीिार 
जाळ्या, रेकलग यातही येथील कलावतंानंी नावलौहकक हमळवला होता. पहरिामी िेशभरातून म ंबईतील 
सर जे जे. स्कूल ऑफ आटव या कलाशाळेत हशक्षि घेण्यासाठी हवद्याथी येऊ लागले. हशक्षिानंतर ते 
आपापल्या गावी परतले व तेथे त्यानंी हित्रकलेिे वगव स रू केले. आहि येथील कलाहशक्षिपद्धतीिा प्रिार 
व प्रसार िेशात अनेक हठकािी होऊ लागला. लवकरि येथील कलाशलैी ‘बॉम्बे स्कूल’ या नावाने 
ओळखली जाऊ लागली. 
 

बॉम्बे स्कूलची वैणशष्ट्य े: व्यक्तिणचत्रि, णनसगकणचत्रि, प्रसांगणचत्रि 
 
एकोहिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व हवसाव्या शतकाच्या पूवाधात वास्तववािी शलैीत 

छायाप्रकाशािा वापर करीत यथाथविशवन व सत्य भासवत हित्रिात बॉम्ब े स्कूलच्या व महाराष्ट्रातील 
हित्रकारानंी िागंलेि प्रावीण्य हमळवले. त्यातून व्यत्क्तहित्रि व व्यत्क्तहशल्पे तयार करण्याबाबत येथील 
कलावतंािंी प्रहसद्धी िेशात सववत्र पसरली. पेस्तनजी बोमनजी (१८५१-१९३८), आबालाल रहहमान 
(१८६०-१९३१) एम एफ पीठावाला (१८७२-१९३७), अे. अेक्स. कत्रिाि (१८७०-१९३५), ए. एि. म ल्लर 
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(१८७८-१९५२), एस .पी. आगासकर (१८७६-१९२४), एस. डी. सातवळेकर, (१८६७-१९६८), रुस्तम 
हसओहिआ (उपलब्ध नाही), सम्य अल रहहमान (१८८०-१९६५), आर. डब्ल्य.ू िेउस्कर (१८६९-१९५७) 
अशा अनेक हित्रकारानंी नावलौहकक हमळवला. याि सोबत हनसगवहित्रिाच्या के्षत्रातही येथील 
कलावतंानंी हनसगवदृश्ये व वास्तंूिी हिते्र काढण्यात उत्तम िजािे कौशल्य संपािन केले. आबालाल 
रहहमान, माधवराव पराडेंकर (१८७७-१९६१) के. बी. ि डेकर (१८८४-१९७१), एस. एल. हळििकर 
(१८८२-१९६८) अशा अनेकानंी आपल्या हनसगवहित्रानंी नावलौहकक हमळहवला. पेत्न्सल, िेयॉन, जलरंग, 
तैलरंग, अशी नवीन माध्यमे कलावंत वापरू लागले. या सववि माध्यमात बॉम्बे स्कूलच्या कलापरंपरेतील 
हित्रकार िजेिार हित्रहनर्ममती करीत होते. याहशवाय हशल्पकलेच्या के्षत्रातही येथील हशल्पकाराचं्या 
कलाकृती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रिशवनात कौत कास पात्र ठरल्या. जी. के म्हाते्र (१८७६-१९४७), बी. 
व्ही. तालीम (१८८८-१९७०), व्ही. पी. करमरकर (१८९१-१९६६) हे हशल्पकार ख्यातनाम ठरले. या 
कलाकृती तत्कालीन आिशव कलेच्या हनकर्षास उतरिाऱ्या, कलात्मक व ताहंत्रकदृष्ट्ट्याही उत्तम िजाच्या 
होत्या. व्यत्क्तहित्र, हनसगवहित्र व त्स्थरहित्र (Still Life) याचं्या अभ्यासातून एखाद्या प्रसंगािा ककवा 
घटनेिा आधार घेऊन प्रसंगहिते्रही तयार होऊ लागली. यातील हवर्षय धार्ममक, पौराहिक, ऐहतहाहसक 
ककवा सामाहजक व भारतीय जीवनावर आधाहरत होते. त्यावर १८ व्या व १९ व्या शतकातील इंग्लंडमधील 
ॲकेडहमक म्हटल्या जािाऱ्या शलैीिा प्रभाव होता. एम्. व्ही. ध रंधर (१८६७-१९४४) ए. एच्. म ल्लर 
(१८७८-१९५२), एल्. एन्. तासकर (१८७०-१९३७), जी. एच्. नगरकर (१८९५-१९५६) अशा अनेक 
हित्रकारानंी या कलाप्रकारात िजेिार हित्रहनर्ममती केली. एकोहिसाव्या शतकाच्या अखेरीस रहववमाने 
याप्रकारिी भारतीय मनाला भरूळ घालिाऱ्या या हवर्षयावरील हिते्र रंगवनू अफाट लोकहप्रयता व यश 
संपािन केले होते. रहववमािा आिशव येथील अनेक हित्रकारानंा मोहवीत होता. परंत  रहववमाच्याि 
काळात य रोपात उियास आलेल्या नवीन प्रयोग व कलािळवळी याबाबत मात्र तत्कालीन महाराष्ट्रातील 
हित्रकार अनहभज्ञि असावेत. दृकप्रत्ययवाि (Impressionism) व त्यातून हनमाि झालेले हवहवध ‘इझम’ 
यािंा मागमूसही येथे हिसत नाही. याला कारि येथील सामाहजक पहरत्स्थती, आश्रयिाते व वास्तववािी 
शलैीिा प्रभाव हेि असावे. ककबह ना महाराष्ट्रातील कलावतंावर यािी एवढी मोहहनी होती, की प्रयोगशील 
ककवा भारतीय परंपरेतील कोिाच्याही कलेबद्दल त्यानंा उत्स कताही वाटत नसावी. वस्त तः अकजठ्याच्या 
हित्राचं्या प्रहतकृती करण्यािे काम सर जे .जे. स्कूलच्या हवद्याथ्यांनी १८७२ ते १८८५ या काळात केले 
होते. पि त्यातून या कलावतंानंा कोितीही पे्ररिा ककवा प्रोत्साहन हमळालेले आढळत नाही. ककबह ना ते 
भारतीय कला व कलामूल्याबंाबत उिासीन होते. बगंालमधील हवद्याथी, नंिलाल बोस व अहसतक मार 
हलधर याचं्या नेतृत्वाखाली अहजठ्याच्या प्रहतकृती करण्यासाठी १९०८ च्या िरम्यान अकजठ्यास आले 
होते. त्यापूवीि भारतीय कलाचं्या प नरुज्जीवनािी िळवळ १८९६ मध्ये कलकवयास ई. बी. हॅवेल याचं्या 
पे्ररिेतून स रू झाली होती. याकामी त्यानंा आनंि क मारस्वामी, भहगनी हनवहेिता अशा अनेकािें सहकायव 
होते. अकजठ्यात आलेल्या बगंालमधील कलावतंानंी अकजठ्यापासून पे्ररिा घेतली. पि महाराष्ट्रात मात्र 
या काळात वास्तववािी शलैीतील कौशल्यपूिव हित्रािंीि हनर्ममती झालेली आढळते. त्यातील यथाथविशवन 
व सत्यभासवत् अन भव व कौशल्यपूिव हनर्ममती याम ळे अशा हित्र-हशल्पािें कौत कही झाले आहि बॉम्बे 
स्कूलच्या कलावतंानंा त्याचं्या व्यावसाहयक कामामं ळे आर्मथक स्थैयासोबति राजाश्रय व लोकहप्रयताही 
हमळाली. िेशातील अनेक संस्थाहनक व धहनकानंी त्याचं्या या कलाकृती हवकत घेऊन त्यानंा व्यत्क्तहिते्र, 
व्यत्क्तहशल्पे, स्मारकहशल्पे, प्रसंगहिते्र अशा कलेतील व्यावसाहयक कामासंाठी आमंहत्रत केले. पहरिामी हे 
कलावतं अभ्यासपूिव ताहंत्रक कौशल्याने य क्त अशी हित्र-हशल्पे घडहवण्यात तरबेज झाले. एकोहिसाव्या 
शतकाच्या अखेरीस व हवसाव्या शतकाच्या पूवाधात यातील काही कलावंतािंी हवहवध संस्थानातं 
राजहित्रकार म्हिून नेमिूक झाली. आबालाल रहहमान हे कोल्हाप रात, श्रीपाि िामोिर सातवळेकर औंध 
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संस्थानात, तर आर. डब्लू. िेउस्कर हे हैद्राबाि संस्थानात काम करू लागले. ए. एच्. म ल्लर यानंा 
बीकानेर संस्थानात आमंहत्रत करण्यात आले. परंत  या प्रकारच्या जडिघडिीम ळे, भारतीयत्व, 
कलाहनर्ममतीमागील हविार, प्रयोगशीलता, संकल्पना व आशय अशा गोष्टींबाबत हविार होऊ शकला नाही. 
ककबह ना असा काही प्रयत्न झाल्यास त्यावर टीकाही होत असे. १९२० ते १९३५ या काळात म ंबईतही 
भातीय प नरुज्जीवनवािी कलािळवळ अत्स्तत्वात आली. तेव्हा असेि काहीसे घडले. पहरिामी ही 
कलािळवळ काहीशी ि लव हक्षत व अज्ञाति राहहली आहे. 

 
बॉम्बे णरव्हायव्हणलस्ट स्कूल (१९२० िे १९३५) 

 
हवसाव्या शतकाच्या पूवाधात सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटविे प्रािायव कॅप्टन ग्लेडस्टन सॉलोमन 

यािें येथील कला हवकासात फार मोठे योगिान होते. त्याचं्याि पे्ररिेतून पाहिमात्य पद्धतीिे आरेखन 
आहि भारतीय कलेतील रेर्षा व तरल रंगसंगती याचं्या संगमातून एक नवीन कलािळवळ उियास आली. 
लयबद्ध व तरल रेर्षा, हवलक्षि आकार सौंियव आहि रंगाचं्या हळ वार वापरातून काव्यात्म व गूढभाव हनमाि 
करिारी हित्रशलैी हे या कलाशलैीिे वैहशष्ट्ट्य होते. आर जी. हिम लकर, जी. एच्. नगरकर (१९०४-
१९४८), जे. एम्. अहहवासी (१९०१-१९७३) एस्. जी. जाभंळीकर, आर. डी. धोपेश्वरकर (१९०३-१९७४) 
अशा अनेकानंी या पद्धतीच्या हित्रात अत्यंत िजेिार अशी हित्रहनर्ममती केली. ककबह ना प ढे नावारूपाला 
आलेल्या व १९२० ते १९३५ या काळात बॉम्बे स्कूलच्या कलापरंपरेत हशक्षि घेतलेल्या सववि हित्रकारानंी 
स रुवातीच्या काळात या शलैीत काम केलेले आढळते. यािकाळात भारतीय पद्धतीने हित्र काढण्यासाठी 
जे. जे. स्कूलमध्ये एक खास वगव स रू करण्यात आला. जे. एम्. अहहवासी हे यावगावर हशकवत असत. 
त्यानंी पारिशवक रंगाऐवजी भारतीय परंपरागत हमहनएिर पद्धतीने हित्र रंगहवण्यास उद्य क्त केले व प ढील 
काळात १९५० पयंत या पद्धतीने हित्रहनर्ममती होत राहहली. हेब्बर, वज भाई भगत, शकंर पळशीकर हे या 
प्रकारे स रुवातीच्या काळात हित्रहनर्ममती करीत होते. परंत  बॉम्बे हरव्हायव्हहलस्ट स्क लच्या शलैीत 
सातत्याने व िीघवकाळ काम करीत राहहलेले हित्रकार अभावानेि आढळतात. कारि तत्कालीन प्रस्थाहपत 
हित्रकार व स्कूल ऑफ आटवमधील हशक्षकानंाही ही कलािळवळ म्हिजे साहेबानी  ‘एतदे्दशीय कलावतंानी 
इंरज कलावंताशी बरोबरी करू नये म्हिून खेळलेली िाल’ वाटत असे. पहरिामी ही कलािळवळ 
अल्पजीवी ठरली आहि योग्य नोंिीअभावी अज्ञात व उपेहक्षति राहहली. 

 
कलेिील आधुणनक व प्रयोगशील कालखांड (१९३६ िे १९४६) 

 
१९३६ मध्ये िालवस् जेराडव यानंी सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटविे प्रािायव म्हिून सूते्र हाती घेतली. 

जेराडव यािंा दृहष्टकोन आध हनक होता व त्यानंी हशक्षििमात नवी तंते्र, साधने व नवनवीन प्रयोग करण्यास 
उद्य क्त केले. य रोपमधील दृक्प्रत्ययवाि (Impressionism) व त्यातून हनमाि झालेल्या हवहवध इझमिी 
ओळख करून हिली. तत्पूवी सहसंिालक म्हिून काम करीत असताना त्यानंी १९३५ मध्ये म ंबईतील 
औद्योहगकीकरि व वाढता प्रकाशन व्यवसाय लक्षात घेऊन एक वगेळा व्यावसाहयक व उपय क्तवािी 
दृहष्टकोन स्वीकारला आहि जाहहरात कलेिा वगव स रू केला. तत्पूवी हित्रकलेिे (फाईन आटविे) हशक्षि 
घेतलेले कलावतंि जाहहरात कलेिेही काम करीत असत. परंत  जाहहरात कला या हवर्षयातील हवशरे्ष 
हशक्षििम स रू झाल्याम ळे प ढील काळात सर जे. जे. इत्न्स्टट्यूट ऑफ अप्लाईड आटव ही स्वतंत्र 
हशक्षिसंस्था अत्स्तत्वात आली. (१९५७) हा हशक्षििम त्यातील व्यावसाहयकता व उत्पन्नािी हमी या िोन 
कारिाम ळे लोकहप्रय होऊन प ढील काळात गावोगावी असिाऱ्या हशक्षिसंस्थामंधूनही उपयोहजत कला-
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हवभाग स रू झाले. जाहहरात कला (Commercial art) उपयोहजत कला (Appplied art) आहि संकल्पन 
(Design) अशा तीन प्रकारे उपयोहजत कलेिी व्याप्ती वाढत गेली. 
 

१९३७ मध्ये बॉम्बे आटव सोसायटीिे स विवपिक अमृता शरेगील (१९१३-१९४१) या तरुि 
हित्रकतीच्या र प ऑफ यंग गल्सव या हित्राला हमळाले. पूवीच्या स विवपिक हवजेच्या कलाकृतीपेक्षा हे हित्र 
अगिी वगेळ्याि स्वरूपािे होते. पॅहरसमध्ये कलेिे हशक्षि झालेल्या या हित्रकतीच्या शलैीवर गोग ँसेझान 
याचं्या हित्रशलैीसोबति भारतीय पारंपहरक कलेिाही प्रभाव होता. याम ळे म ंबईच्या कलाजगतात खळबळ 
उडाली व आध हनक पद्धतीच्या व हवरूपीकरिावर आधाहरत हित्रिपद्धतीला प्रोत्साहन हमळून येथील 
कलाजगतात नव्या पद्धतीिे वारे वाहू लागले. १९४१ मध्ये ि बॉम्बे र प-कॉन्टेम्पररी इंहडयन आर्मटस्ट, या 
नावाने पाि हित्रकारानंी एकत्र येऊन आपला आध हनक पद्धतीिा आहवष्ट्कार प्रिर्मशत केला. या हनहमत्ताने 
प्रहसद्ध केलेल्या कॅटलॉगवर ‘ि न्यडू’ हे हित्र छापले होते. पी. टी. रेड्डी, एम. टी. भोपळे, अे. अे. मजीि, 
एम. वाय. क लकिी आहि सी. बाहप्टस्टा हे या गटािे सभासि होते. या कॅटलॉगसाठी सर जे. जे. स्कूल 
ऑफ आटविे डायरेक्टर जेराडव यानंी हलहहले होते. ते हलहहतात. “These young artists do not mind 
critism favourable or otherwise. But no opinion expressed at all would be most 
disheartening”. यातूनि बडंखोरीच्या स रुवातीिी बीजे हिसून येतात. याम ळे अकॅडहमक पद्धतीिी 
कलाहनर्ममती करिारे कलावतं एका बाजूला तर शास्त्रािे व कलेतील काराहगरीिे बधंन झ गारून म क्तपिे 
आध हनक व प्रयोगशील कलाहवष्ट्कार करिारे कलावंत ि सऱ्या बाजूला असे िोन तट हनमाि झाले. 
महाराष्ट्राच्या दृश्यकलाके्षत्रावर या िोन हविारधारािें िूरगामी पहरिाम झाले व आजही हे िोन तट 
महाराष्ट्रात अत्स्तत्वात असून त्याचं्यातील मतभेिािंी िरी आजही कायम आहे. यातूनि कलेसाठी कला, 
की जीवनासाठी कला व कोिच्या प्रकारिी कलाहनर्ममती श्रेष्ठ असे वािहववाि होऊन महाराष्ट्रािे 
कलाजगत ढवळून हनघाले. 
 

स्वाित्र्योत्तर काळ िे महाराष्ट्र राज्याशी स्र्ापना (१९४७-१९६०) 
 
१९४७ मध्ये िेश स्वतंत्र झाला. या काळात म ंबईच्या कलाजगतात टाइम्स ऑफ इंहडयािे आटव 

डायरेक्टर वॉल्टर लॅगहॅमर, हित्रसमीक्षक रुडी व्हान लेडन, उद्योजक व कलारहसक स्लेसींजर यािंा खूप 
प्रभाव होता. त्यानंी रीतसर हशक्षि न घेतलेल्या आहि बडंखोर व नवहविाराच्या तरुि हित्रकारानंा आधार, 
प्रोत्साहन िेण्यास स रुवात केली. यातूनि १९४८ च्या स मारास या तरुि व प्रयोगशील कलावंतानंी पूवीच्या 
बॉम्बे आटव सोसायटीच्या सलॅाँमध्ये भेटण्यास स रुवात केली. या जागेिे नामकरि आर्मटस््स अेड सेंटर 
असे करण्यात आले. त्यातील काही हित्रकारानंी एकत्र येऊन कलाहवर्षयक दृहष्टकोन स्वीकारून प्रोरेहसव्ह 
आर्मटस्ट र पिी स्थापना केली. एम्. एफ्. ह सेन (१९१५-) के. एच्. आरा. (१९१३-१९८५) एफ्. अेन्. सूझा 
(१९२४-२००२), एस्. एच्. रझा (१९२२-), एच्. अे. गाडे (१९१७-२००१), सिानंि बाकरे हे यातील 
प्रम ख कलावंत. या र पिा प्रत्येक सिस्य य रोपातील आध हनक कलाप्रवाह व त्यातील नामाहंकत आध हनक 
हित्रकाराच्या कलेने प्रभाहवत झाला होता. त्यानंी काही प्रिशवनेही भरहवली. यानंतर यातील हे तरुि 
हित्रकार य रोपात स्थाहयक झाले व हळूहळू हा र प हवरून गेला. परंत  या गटात सामील नसलेले काही 
तरुि हित्रकार या काळात स्वतंत्रपिे आपल्या प्रयोगशील कलाहनर्ममतीत मग्न होते. हेब्बर (१९१२-१९९६) 
यानंी रोजच्या जीवनातील प्रसंगानंा नव्या आकाररिना व पोताच्या सहाय्याने रंगहवले. शकंर पळशीकर 
(१९१७-१९८४) यानंी आपल्या भारतीयत्व जोपासिाऱ्या व काहीशा गूढ हित्रािंी हनर्ममती केली. 
आलमेलकर व रायबा हे आपल्या कौशल्यपूिव हित्रशलैीतून भारतीय लोकजीवन रंगवीत होते, तर याि 
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काळातील लक्ष्मि पै व गायतोंडे याचं्या हित्रामंधून भारतीयत्व व हवरुपीकरिािा संगम हिसून येत होता. 
मोहन सामंत, गाडे, डी. जी. क लकिी असे कलावंत १९५० च्या िशकात आपापल्या व्यत्क्तगत शलैीच्या 
शोधात प्रयोग करीत होते. १९५७ च्या िरम्यान बॉम्बे र प नावाने एक नवीन कलामंडळ उियास आले. यात 
हेब्बर, िावडा, (१९१४-१९९०) मोहन सामंत (१९२६-२००४) डी. जी. क लकिी (१९२१-१९९२), लक्ष्मि 
पै (१९२६-), बाबूराव सडवलेकर (१९२८-२०००) आहि हरहकशनलाल (१९२१-२०००) असे हित्रकार 
होते. १९५७ ते १९६२ या िरम्यान या र पने आपली सहा हित्रप्रिशवने भरहवली. याि काळात बी. प्रभा 
(१९३३-२००१) व प्रफ ल्ला जोशी, (डहािूकर) (१९३४-) अशा काही स्त्री हित्रकत्यांनी सातत्य िाखवनू 
हित्रकार म्हिून त्या ज्ञात झाल्या आहि िाहवएरवाला (  ), बी. हवठ्ठल (१९३६-१९९२), हपलू 
पोिखानवाला (१९२३-) असे हशल्पकार वास्तववािी हशल्पािंी रुळलेली वाट सोडून प्रयोगशील हशल्पे 
हनमाि करीत होते. 

 
वास्िववादी शलैीिील णचत्र-णशल्पकला 

 
१९५० च्या िरम्यान एका बाजूला अशी प्रयोगशील हित्र-हशल्प हनर्ममती स रू असतानाि 

महाराष्ट्रात पूवीपासून प्रस्थाहपत असलेल्या वास्तववािी शलैीत हित्रहनर्ममती करिारे हित्रकार व 
हशल्पकार व्यावसाहयक कामासंोबति स्वतःच्या हित्रहशल्प हनर्ममतीतही मग्न होते. शामराव म्हाते्र, तालीम, 
करमरकर, वाघ, आर. पी. कामत (१९०७-२०००), हशरगावकर (१९१५-१९९४) अशा अनेक मराठी 
हशल्पकारानंी िेशभर व्यावसाहयक व्यत्क्तहशल्पाचं्या के्षत्रात नावलौहकक हमळहवला. राम स तार (१९२१-) व 
सिाहशव साठे (१९२६-) या िोघानंी थेट हिल्लीत आपले स्ट हडओ उघडून स्मारकहशल्पािंी हनर्ममती 
करण्यास स रुवात केली. यापूवीि हशल्पकार र. कृ. फडके (१८८४-१९७२) यानंी इंिूरजवळील धार येथे 
व कोल्हटकरानंी बडोिा संस्थानात आपले स्ट हडओ स रू करून नावलौहकक हमळहवला होता. 
स्वातंत्र्यपूववकाळात हवहवध संस्थानामंधून व्यावसाहयक व्यत्क्तहित्रासंाठी आमंहत्रत केले जािारे हित्रकार 
संस्थाने खालसा झाली तरी नव्याने वाढिारे उद्योगधंिे व शासकीय संस्थासंाठी व्यत्क्तहिते्र तयार करीत 
होते. अे. अे. भोंस ले (१८९८-१९८१), गोपाळ िेउस्कर (१९११-१९९४), माधव सातवळेकर (१९१५-
२००६), व्ही. एस्. ग जवर (१९१०-१९८२), जी. एस्. हळििकर (१९१२-१९८१), व्ही. ए. माळी (१९११-) 
असे अनेकजि व्यत्क्तहित्रिाच्या के्षत्रात संपूिव िेशात लोकहप्रय होते. या हशवाय त्याकाळात िेशात अनेक 
हठकािी होिाऱ्या स्पधात्मक प्रिशवनामंध्ये हिते्र पाठहविे व स्वतःिीही हित्र प्रिशवने भरहविे असा मागव काही 
तरुि हित्रकारानंी स्वीकारून अथाजवनासोबति लोकहप्रयताही हमळहवली. याहशवाय हित्रकलेिे वगव 
िालहविे ककवा शाळा अथवा कला हशक्षिसंस्थामधून हशक्षकािे काम करण्यािाही पयाय अनेकानंी 
स्वीकारला. स्वातंत्र्यपूवव काळात व स्वातंत्र्योत्तर काळात म ंबईच्या कलाहवश्वात अनेक संस्थानंी व 
उपिमानंी केलेल्या प्रयत्नामं ळे येथील कलाहवश्व बहरत गेले. 

 
सांस्र्ात्मक प्रयत्न आणि नवीन योजना (१८५७-१९६०) 

 
१८५७ मध्ये सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटविी स्थापना होऊन कलाहशक्षिािी सोय झाली. 

कलाकारािंी संख्या वाढू लागली तशी त्यािंी हिते्र प्रिर्मशत करण्यासाठी एका व्यासपीठािी गरजही भासू 
लागली. यातूनि १८८० मध्ये ‘बॉम्बे आटव’ सोसायटीिी स्थापना करण्यात येऊन स्पधात्मक प्रिशवने 
भरहवण्यात येऊ लागली. लवकरि हा उपिम लोकहप्रय होऊन सोसायटीिे स विवपिक हमळिे हा 
त्याकाळात कलाकाराचं्या जीवनािा मानकबिू समजला जाऊ लागला. या संस्थेिी स्थापना इंरजानंी केली 
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होती व त्यावर इंरजािेंि स रुवातीच्या काळात विवस्व होते. त्याम ळे तत्कालीन भारतीय हित्र-
हशल्पकारानंा आपिही अशी संस्था स्थापन करावी असे वाटू लागले व त्यातून १९१८ मध्ये आटव सोसायटी 
ऑफ इंहडया या संस्थेिी स्थापना झाली. वार्मर्षक प्रिशवने व कलाहवर्षयक उपिमामं ळे या संस्था िागंल्याि 
लोकहप्रय झाल्या. यातून पे्ररिा घेऊन नाहशक व प िे येथेही असे उपिम स रू झाले. 

 
सजवनशील कलावतंानंा आपल्या कलाहनर्ममतीसाठी स योग्य वातावरि व हवशरे्षतः काम 

करण्यासाठी स्ट हडओ असिे अत्यावश्यक असते. पाहिमात्य िेशात या सोयी हनमाि करण्यािी व त्या 
कलावतंानंा उपलब्ध करून िेण्यािी परंपरा गेली काही शतके आहे. आपल्या िेशातही स्वातंत्र्योत्तर 
काळात अशा स हवधा महाराष्ट्र वगळता अनेक राज्यातं उपलब्ध करून िेण्यात आल्या आहेत. परंत  आज 
अशा प्रकारिी स हवधा म ंबईति नव्हे तर महाराष्ट्रातही उपलब्ध नाही. या पाश्ववभमूीवर ‘भ लाभाई मेमोहरयल 
इत्न्स्टट्यूट’ या संस्थेने केलेल्या प्रयत्नािंी नोंि घ्यावीि लागेल. भ लाभाई िेसाई याचं्या स्मरिाथव त्याचं्या 
स नेने, माध रीबेन िेसाई यानंी १९५३ च्या िरम्यान त्यािें म ंबईतील भव्य हनवासस्थान अशाप्रकारच्या 
सोयींसाठी उपलब्ध करून हिले. सवव कलािंा व कलाकारािंा समन्वय कोठेतरी व्हावा, त्यानंा एकत्र काम 
करता याव े असा उिात्त हेतू या कल्पनेमागे होता. या संस्थेमध्ये एकाि वेळी हित्रकार, हशल्पकार, 
नाटककार, संगीतकार, नृत्यकार अशा सवांनाि नाममात्र म्हिजे हिवसाला १ रुपया भाडे घेऊन 
कामासाठी जागा िेण्यात आली. रहवशकंर, अल्काझी, सत्यिेव ि बे, हवजया मेहता, गोपीकृष्ट्ि, 
हसतारािेवी अशा इतर के्षत्रातील कलावतंासंोबति वीस हित्रकार व िार हशल्पकारानंा या स हवधेिा लाभ 
झाला. एम्. एफ्. ह सेन (१९१५) गायतोंडे (१९२४-२००१) अकबर पिमसी, माधव सातवळेकर, 
हरहकशनलाल, बाबूराव सडवलेकर, प्रफ ल्ला जोशी, बी. प्रभा, असे अनेक हित्रकार तेथे कलाहनर्ममती 
करीत. यासोबति व्ही. पी. करमरकर, बी. हवठ्ठल, पानसरे, आर. पी. कामत अशा हशल्पकारानंीही या 
हठकािी हशल्पहनर्ममती केली. त्या काळात हा प्रयोग भारतभर ख्यातनाम झाला आहि याहठकािी काम 
करिारे कलाकार ख्यातनाम झाले. या सवव हनयोजनात सोलीभाई बाटलीवाला यािंा महववािा सहभाग 
होता. परंत  या कायािे सातत्य कालातंराने राहहले नाही व प्रस्थाहपत कलावतंानंाि तेथील जागेिा लाभ 
होत राहहल्याने या प्रकल्पामागिी कल्पनाि बाजूला पडली. ही संस्था १९६९-७० च्या िरम्यान बिं पडली. 

 
एखाद्या हॉलमध्येि तात्प रती प्रिशवन माडंिीिी सोय करून प्रिशवने भरहवली जात असत. अत्यंत 

प्रहतष्ठेिे बॉम्बे आटव सोसायटीिे वार्मर्षक प्रिशवनही स रुवातीपासून कावसजी जहागंीर हॉलमध्ये भरहवले 
जाई. अशा प्रकारिी कायमिी व्यवस्था असावी हे कलावतं व कलारहसकानंा अनेक वर्षांपासून वाटत होते. 
याला मूतव स्वरूप १९५२ मध्ये स रू झालेल्या जहागंीर आटव गलॅरीम ळे आले व म ंबईसारख्या िेशाच्या 
आर्मथक राजधानीत िेशभरातील कलावतंानंा आपली कला प्रिर्मशत करण्यासाठी उते्तजन हमळाले. 
लवकरि केमोल्ड आटव गलॅरी (१९६०) व पडंोल आटव गलॅरी (१९६०) ही िोन खाजगी कलािालने स रू 
झाली. याहशवाय शासकीय पातळीवर तत्कालीन म ंबई राज्यात राज्य कला प्रिशवन स रू करण्यािी योजना 
आखण्यात आली. या योजनेअंतगवत स्पधात्मक प्रिशवनातून प्रहथतयश कलावतं व काराहगरानंा राज्य 
प रस्कार िेण्यािी योजना १९५६ पासून स रू करण्यात आली. या प्रिशवनास बॉम्बे स्टेट आटव एत्क्झहबशन 
असे म्हटले जाई व त्यात महाराष्ट्र व ग जराथ या िोन्हीही राज्यातील कलावंतानंा भाग घेता येई. एकूिि 
या प्रिशवनािी योजना महववाकाकं्षी होती. बालहित्रकला, हित्रकला, हशल्पकला, उपयोहजत कला, 
वास्त कला, छायाहित्रि, हस्त-व्यवसाय अशा अनेक कलािंा यात समावेश होता. व्यावसाहयक 
हवभागातील रु २५०० ही पहहल्या बहक्षसािी रक्कम िेशातील सवव प्रिशवनात हमळिाऱ्या बहक्षसाच्या 
रकमेतील सवात मोठी रक्कम होती (त्या काळात लहलत कला अकािमीच्या राष्ट्रीय प्रिशवनातील बहक्षसािी 



 

अनुक्रमणिका 

रक्कम रु. १००० होती). एकूिि कलाहवर्षयक घडामोडींिे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कें द्र म ंबई हे होते व 
उपयोहजत कलेिे के्षत्रही याला अपवाि नव्हते. 

 
उपयोणजि कला 

 
म ंबईतील उद्योगके्षत्र भरभराटीला आले होते व उपयोहजत कलेिाही अत्यंत कल्पक असा वापर 

करीत या के्षत्रात म ंबईतील कलावंतानंी िेशाति नव्हे, तर परिेशातही नावलौहकक हमळवला. प्रकाशन 
माध्यमातील जाहहरातीसोबति, हित्रपट, हभत्तीपत्रके, कॅलेंडर अशा अनेक के्षत्रात येथील कलावतंानंी 
राष्ट्रीय पातळीवर मापिंड हनमाि केले. जाहहरात संस्था (Agencies) हनमाि होऊन हवहवध हवर्षयात 
प्रावीण्य हमळहवलेले कलावंत एकत्र येऊन एकाि जाहहरातीसाठी काम करण्यािे य ग स रू झाले. १९४६ 
मध्ये तयार झालेला एअर इंहडयािा महाराजा (संकल्पना बॉबी क का/हित्रकार उमेशराव) एहशयन पे्ं सिा 
गट्टू (संकल्पना डॉ. रेगे/हित्रकार आर. के. लक्ष्मि) ही काही प्रहसद्ध उिाहरिे. याहशवाय हित्रपटगृहाचं्या 
सजावटीसाठी बनॅसव व कटआउ्स यािंा वापर पूवीपासून करण्यात येत होताि. यासाठी 
हित्रपटके्षत्रातील लोकहप्रय नटनट्याचं्या प्रहतमािंा व हित्रपटाच्या नावािा वापर करून आकर्षवक पद्धतीने 
प्रिडं आकारात ही हिते्र रंगहवली जात. या के्षत्रात पूवीपासूनि महाराष्ट्रातील हित्रकारानंी संपूिव िेशात 
नावलौहकक हमळहवला होता. हा नावलौहकक कायम ठेवीत म ंबई राज्याने हसनेहनर्ममतीसोबति या के्षत्रातही 
लक्षिीय कामहगरी कायमि केल्यािे आढळून येते. म ंबई हे शहर उद्योगधंिे, व्यापारासाठी राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावारूपाला आलेलेि होते. िेशािी आर्मथक राजधानी हा म ंबईिा नावलौहकक 
साथव करीत या शहराने इतर प्रातंातील अनेक ग िी व हरह न्नरी लोकानंा कायमि आश्रय हिला. हित्र-
हशल्पकलेिे के्षत्रही याला अपवाि नव्हते. साहहजकि संपूिव िेशातील दृश्यकलाहवर्षयक घडामोडींिे एक 
म ख्य कें द्र म्हिून म ंबईिे आकर्षवि वाढत राहहले व हळूहळू येथील स्थाहनक मराठी कलावतंापेंक्षा बाहेरून 
आलेल्या उपयोहजत कला के्षत्रातील कलावतंािंी भर पडली व हे कलाके्षत्र बहरत गेले. 
 

उवकणरि महाराष्ट्रािील कलाणवर्षयक पणरक्स्र्िी 
 

म ंबई वगळता उववहरत मराठी म लखात कोल्हापूरिी ख्याती कलावतंािें गाव म्हिून वास्तववािी 
शलैीतील कलाहनर्ममतीसाठी झाली होतीि. पि कोल्हापूरिा अपवाि वगळता इतर भागात कलेसंिभातील 
पहरत्स्थती फारशी आशािायक नव्हतीि. मात्र कला हशक्षिाच्या के्षत्रात गावोगावी कलाशाळा स रू झाल्या 
होत्या. त्यातून वास्तववािी पद्धतीिी व्यत्क्तहिते्र, हनसगवहिते्र व क्वहित भारतीय शलैीिा प्रभाव असलेली 
हिते्र हनमाि होत असत. साहहजकि कलेतील प्रयोगशीलता, आध हनक आहवष्ट्कार व नवीन हविारापंासून 
कलावतंही िूरि होते. अशा पहरत्स्थतीत सामान्य मािसािी कलाजािीव माहसकावंरील म खपषृ्ठे व 
कॅलेंडरवरील हित्रापं रती मयाहित असे.नागपूर व औरंगाबाि सारखी हविभव व मराठवाड्यात असिारी 
प्रम ख शहरेही कलाहवर्षयक घडोमोडीसंिभात मागासलेलीि होती. स्थाहनक पातळीवर कलाहशक्षि त्यािंी 
वार्मर्षक प्रिशवने, हिवाळीच्या हनहमत्ताने रागंोळी प्रिशवने, गिपती उत्सवाच्या हनहमत्ताने मूती व सजावट 
आहि वृत्तपते्र, माहसके व प स्तके यातूंन येिारी हिते्र अशाि पातळीवर कलाहवष्ट्कार होत असे. 
प ण्यासारख्या महाराष्ट्रािी सासं्कृहतक राजधानी असिाऱ्या व नाहशकसारख्या धार्ममकदृष्ट्ट्या महववाच्या 
शहरातही कलाहवर्षयक उपिम व त्यातून होिारा कलेिा संस्कार संगीत व नाट्यके्षत्राच्या त लनेत अत्यंत 
प्राथहमक अवस्थेत होता व तोिेखील क्वहिति होत असे म्हिूनि, अशा हठकािी पूवीपासून प्रयत्न 
करिाऱ्यािें महवव अधोरेहखत करावसेे वाटते. प ण्यात एन. ई. प रम, ज. ि. गोंधळेकर कायवरत होते. 
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नाहशकमध्ये वा. गो. क लकिी. अहमिनगरमध्ये र. बा. केळकरानंी, नागपूरमध्ये बापूसाहेब आठवले व 
खामगावात पधें ग रुजींनी दृश्यकलेिी जाि वाढहवण्यासाठी पहरश्रम घेतले. गावोगावी कलारहसक, 
हित्रकला हशक्षक व हित्रकारानंी आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आपल्या भागातील ग िी कलावतंानंा 
हित्र-हशल्पकलेिे हशक्षि घेण्यास व त्यािंी हिते्र समाजापयंत पोिावीत व प्रिशवने व्हावीत म्हिून प्रोत्साहन 
हिले. परंत  १९५६ मध्ये स रू झालेल्या राज्यकला प्रिशवनाव्यहतहरक्त शासकीय कलावतंानंा आश्रय व 
प्रोत्साहन याबाबत मात्र बगंाल, ताहमळनाडू, हिल्ली अशा राज्याचं्या त लनेत पूवीिे म ंबई रा्य व महाराष्ट्र 
नेहमीि उिासीन राहहला. अशा पाश्ववभमूीवर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली व 
आजच्या भौगोहलक सीमा असिारे महाराष्ट्र राज्य अत्स्तत्वात आले. 
 

महाराष्ट्र राज्य आणि दृश्यकलाजगि (१९६०-२०१०) 
 
महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली आहि राज्यािे पाि हवभाग करण्यात आले. हविभव, मराठवाडा, 

उत्तर महाराष्ट्र, पहिम महाराष्ट्र व कोकि हे ते पाि हवभाग होत. म ंबई ही महाराष्ट्रािी राजधानी झाली. 
एक महववािे बिंर, व्यापार व उद्योगधंद्यािें शहर म्हिून म ंबईिे महवव पूवीपासूनि होते. सर जे. जे. 
स्कूल ऑफ आटव सारख्या ख्यातनाम हशक्षिसंस्थेत कलाहशक्षिािी सोय असल्याम ळे म ंबईिे आकर्षवि 
आजूबाजूच्या भागातील कलावतंानंा पूवीपासूनि वाटत असे. त्याम ळेि म ंबईत कलाहशक्षिासाठी ककवा 
व्यवसायासाठी येिे ही प्रहिया पूवीपासून अव्याहत स रू होती. हशवाय िेशािी राजधानी हिल्ली असली तरी 
म ंबईिी प्रहसद्धी िेशािी ‘आर्मथक राजधानी’ म्हिून पूवीही होती व आजही आहे. 

 
साहहजकि कलाहवर्षयक घडामोडी, िळवळी व कलाप्रिशवने यािें एक महववािे कें द्र म्हिून म ंबई 

हे महानगर हवकास पावत होते. आजही कलेला प्रहतसाि, प्रोत्साहन व अथाजवन या तीनही दृहष्टकोनातून 
या पहरत्स्थतीत फारसा फरक पडला नाही. त्याम ळेि कलाहवर्षयक घडामोडीसंिभात अशा प्रकारिा 
आढावा घेताना कोकि प्रातंािा भाग म्हिून म ंबईिा हविार न करता, म ंबईिी स्वतंत्रपिे नोंि घेतली आहे, 
व त्यानंतर महाराष्ट्राच्या इतर हवभागातील हित्र हशल्पकलेिा आढावा घेण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 

कोकि णवभाग 
 

कोकि हवभागािा हविार करता त्यात म ंबई, ठािे, रायगड, रत्नाहगरी व कसध ि गव हे हजल्हे आहेत. 
परंत  ठािे शहर हा म ंबईिाि भाग कलेच्या दृहष्टकोनातून मानावा लागतो. त्याम ळेि म ंबईबाबत लेखन 
करताना त्यात ठाण्यािा अंतभाव केला असून उववहरत कोकि हवभागात दृश्यकलाहवर्षयक फारशा 
घडामोडी पूवीपासून घडताना हिसत नाहीत. वस्त तः कोकिातील बह संख्य हित्रकार व हशल्पकार 
पूवीपासून म ंबइति स्थलातंहरत झाल्यािे आढळून येते. त्यातील काही अहभजात हित्रकलेच्या के्षत्रात तर 
काही व्यावसाहयक हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात कायवरत होते. काही कलावतं गिपती, हसनेमाहिग्िशवन, 
नाट्यहिग्िशवन अशा हवहवध व्यवसायात काम करीत होते व आजही करतात. यातील गिपतीमूर्मतकार 
िीनानाथ वलेींग, व्यंकटेश काबंळी राम सारंग, श्याम सारंग यानंी मोठाि नावलौहकक हमळहवला. 
पेिमधील िेवधर बधं ंनी पेिच्या गिपतीउद्योगािा पाया १९३५/३६ च्या िरम्यान घातला. आज 
पेिपहरसरातील गिपतींच्या कारखान्यानंी मोठ्या उद्योगािे स्वरूप धारि केले आहे. पूवी १९३० च्या 
िशकात मालविीमध्ये मालिकर मास्तर हित्रकलेच्या उच्चहशक्षिािे वगव िालवीत. त्यानंतर क डाळ, 
रत्नाहगरी अशा हठकािीही कलाशाळा काही काळ स रू होत्या. सध्या हिपळूिजवळील सावडे व 
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सावतंवाडी व िेवरुख येथे कलाशाळा असून प्रकाश राजहशके हे हरह न्नरी व्यत्क्तमत्व हशक्र्षि, 
कलाहवर्षयक उपिम व लेखन अशा अनेक प्रकारे गेली पिंवीस वर्ष े हिपळूिमध्ये कायवरत आहे. परंत  
कोकिात प्रत्यक्ष हित्र-हशल्पकला व उपयोहजतकला हवर्षयाला आजही फारशा संधी उपलब्ध नाहीत. 
त्याम ळे कोकिातील अनेक कलावतंानंी पूर्मवपासून म ंबईत स्थलातंर केले असून त्यािंी नोंि म ंबईति 
करावी लागते. 
 

मुांबईचे दृश्यकलाजगि (१९६० िे २०१०) 
 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूवी जो लढा हिला गेला त्याच्या घोर्षिेिा एक महववािा भाग 
‘म ंबईसह संय क्त’ महाराष्ट्र हमळालाि पाहहजे असा होता. पूवी या लढ्याच्या स रुवातीच्या काळात म ंबई 
शहरािा, संकत्ल्पत संय क्त राज्यात गाधंीजी, नेहरू व सरिार पटेल समावशे करण्यास तयार नव्हते. 
त्यावळेी काँरेसिे एक नेते शकंरराव िेव अत्यंत उदे्वगाने व हिडून असे उद्ग्गारले की, ‘म ंबईहवना संय क्त 
महाराष्ट्र म्हिजे मस्तकाहवरहहत धड! ते घेऊन आम्ही काय करू?’ लोकभावनाही अशीि होती. यातूनि 
म ंबईिे महवव अधोरेहखत होते. महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली व म ंबई महाराष्ट्रािी राजधानीही झाली. 
पूवीपासून एक महववािे कलाकें द्र म्हिून असिाऱ्या या महानगरात आता कलेसाठी अहधक संधी व सोयी 
उपलब्ध होतील अशी आशा कलावंतानंा वाटू लागली. महाराष्ट्रातीलि नव्हे, तर िेशातील हित्र-
हशल्पकारानंा या शहरािे आकर्षवि अगिी पूवीपासून वाटत होतेि आजही ते वाटत आहेि व भहवष्ट्यातही 
वाटत राहील. त्याम ळेि या संिभातील आपल्या िेशातील कलाहवर्षयक महववाच्या अनेक घटना या 
शहरात घडल्या व त्यािे पडसाि राज्यात व िेशातही उमटत राहहले असा इहतहास आहे. म्हिूनि प्रथम 
म ंबई शहरािा दृश्यकलाहवर्षयक घडामोडीहवर्षयी आढावा घेताना असे लक्षात येते, की ही वाटिाल 
प्राम ख्याने िोन प्रकारे होत गेली. 
 

(अ) प्रत्यक्ष कलाहनर्ममती, त्यातील प्रयोग व त्स्थत्यंतरे 
 

(ब) कलाहनर्ममतीला हमळिारा प्रहतसाि. 
 

(अ) प्रत्यक्ष कलाणनर्णमिी, त्यािील प्रयोग व क्स्र्त्यांिरे :– म ंबई व तत्कालीन म ंबई 
इलाख्यात १९ व्या व २० व्या शतकात हनमाि झालेल्या कलापरंपरेला ‘बॉम्बे स्कूल’ म्हिून ओळखले जाते. 
या परंपरेत तयार झालेली १९३५ पयंतिी कलाहनर्ममती ही प्राम ख्याने पाहिमात्य पद्धतीच्या अकॅडहमक 
शलैीतील यथातथ्यिशवन व वास्तववािी पद्धतीिी होती या नंतरच्या काळातही हा प्रभाव कायमि बॉम्बे 
स्कूलवर राहहला. याहशवाय १९२० ते १९३५ या काळात जे. जे. स्कूलिे डायरेक्टर ग्लॅडस्टन सॉलोमन 
याचं्या पे्ररिेने स रू झालेल्या ‘बॉम्बे हरव्हायव्हहलस्ट स्कूल’ या भारतीय प नरुज्जीवनवािी कलािळवळीतून 
स्फूती घेऊन काही कलावंत कलाहनर्ममती करीत होते. परंत  आश्रयाअभावी ही कलािळवळ क्षीि होत 
गेली. १९३५ नंतर जे. जे. स्कूलिे डायरेक्टर िालवस् जेराडव यानंी आध हनक दृहष्टकोन कलाहशक्षिाच्या 
मागानं रुजवला; याहशवाय म ंबईतील वाढत्या उद्योगधंद्यासोबतिे उपयोहजत कलेिे महवव ओळखले 
आहि त्यासाठी ‘कमर्मशअल आटव’ हा हवभागही स रू केला; याि काळात पाहिमात्य कलेतील अनेक 
कलािळवळीत व त्यातून हनमाि झालेल्या कलाप्रवाह व प्रयोग याचं्यापासून स्फूती घेऊन कलाहनर्ममतीस 
प्रोत्साहन हिले. यातून हनमाि झालेल्या हविारधारेतून काही कलावतं या पािात्य कलािळवळीतील 
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उत्स्फूतव आहवष्ट्कार व हवरूपीकरि आहि भारतीय कलावैहशष्ट्ट्ये या पद्धतीिा संगम साधून कलाहनर्ममती व 
प्रयोग करू लागले तर काही बडंखोर वृत्तीच्या कलावतंानंी कलेतील काराहगरी नाकारून म क्तपिे 
कलाहनर्ममती स रू केली. ११६० व ७० च्या िरम्यान या सववि प्रकारिी कलाहनर्ममती करिारे कलावंत 
म बईंत एकवटले होते. 
 

वास्तववािी शलैीत काम करिारे व बॉम्ब ेस्कूलिे व्यत्क्तहित्रि हे वैहशष्ट्ट्ये जपिारे अनेकजि या 
काळात ऐन उमेिीत होते. गोपाळ िेउस्कर, व्ही. ए. माळी, व्ही. एस्. ग जरव (१९१०-१९८२) गजानन 
हळििकर (१९१२-१९८१) ही काही महववािी नाव े होत. व्यावसाहयक व्यत्क्तहित्रि करून अथाजवन 
करिारे हे हित्रकार. स्वानंिासाठीही प्राम ख्याने व्यत्क्तहित्रि व हनसगवहित्रि करीत. परंत  या वळेेपयंत 
राजाश्रय संपला होता व खाजगी आहि संस्थात्मक आश्रयालाही मयािा होत्या त्याम ळेि व्यावसाहयक 
त्व्यत्क्तहित्रिाच्या के्षत्रातही स्पधा अत्यंत तीव्र स्वरूपािी होती. याि हपढीिे व नावलौहकक हमळहवलेले 
हित्रकार.एम्. आर. आिरेकर यानंी हित्रकलेसोबति हसनेमाच्या कलाहिग्िशवनाच्या के्षत्रात नावलौहकक 
हमळहवला होता. याहशवाय ते प्रकाशनके्षत्रासाठीही काम करीत (महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली त्यावळेी 
आिरेकरानंा त्याचं्या जोमिार अशा शलैीत पेत्न्सलमध्ये रेखाटने करण्यािे काम महाराष्ट्र शासनातफे 
िेण्यात आले होते व ते प स्तक ‘आपला महाराष्ट्र’ या नावाने प्रहसद्ध झाले व अहतशय गाजले.). ि. ग. 
गोडसे, पी. जी. हशरूर हे असेि अत्यंत हनष्ट्िात हित्रकार प्रकाशन व्यवसायासाठी काम करू लागले. 
टाइम्स ऑफ इंहडयामधील त्यािंी हिते्र लोकहप्रय ठरली. कनाटकातील ग लबग्यातून महाराष्ट्रात येऊन 
स्थाहनक झालेले हित्रकार एस्. एम्. पहंडत यािें नाव कॅलेंडरसाठी धार्ममक व पौराहिक प्रसंगावंरील हिते्र 
आहि कहिू िेविेवताचं्या हित्रासंाठी िेशभर गाजत होते. हनसगवहित्रिासाठी एस्. एम्. जोशी. (१९१२-
२००१), एम्. आर. आिरेकर, गजानन हळििकर असे अनेकजि स प्रहसद्ध होते. याि हपढीतील एस्. डी. 
िावडा (१९१४-१९९०),एन्. एस्. बेंदे्र. (१९१०-१९९२), के. के. हेब्बर (१९१२-१९९६), माधव 
सातवळेकर (१९१५-२००६) या कलावतंानंी जगण्यासाठी व्यावसाहयक व्यत्क्तहित्रि व हभत्तीहित्रि 
कलेिा आधार घेतला असला तरी हे कलावतं सातत्याने आपली प्रयोगशील हित्रहनर्ममती करीत होते. 
त्यािंी प्रिशवनेही भरवीत होते.ए. ए. आलमेलकर व रायबा हे कलावतं भारतीयत्व जोपासिाऱ्या आपल्या 
वैहशष्ट्ट्यपूिव हित्रहनर्ममतीसाठी प्रीसद्ध होते. जे. जे. स्कूलशी हशक्षक म्हिून संबधं असिारे प्रा. शकंर 
पळशीकर व प्रा. बाबरूाव सडवलेकर हे वास्तववािी कला भारतीयत्व व आध हनक कला हविार यािंा 
समन्वय साधत होते. यासोबति हवद्याथ्यांना पे्ररिा िेिारे हशक्षक म्हिूनही त्यािंा नावलौहकक होता. 
१९४५ ते ५० या काळात हशकलेले रझा, सूझा. अकबर पिमसी, तय्यब मेहता, गायतोंडे, अंबािास गाडे, 
डी. झी. क लकिी असे काही कलावतं कलेतील काराहगरी व परंपरेिी बधंने जोडून म क्त आहवष्ट्काराद्वारे 
आपली बडंखोरवृत्ती हसद्ध करीत होते. यातील रझा सूझा, अंबािास, गाडे हे िेशात व परिेशात इतरत्र 
स्थाहयक झाले असले तरी म ंबईत येऊन प्रिशवने करीत. कोित्याही कलाशाळेत न हशकता हित्रकार म्हिून 
नावारूपाला आलेल्या एम्. एफ्. ह सेन व के. एच्. आरा आपल्या हित्रानंीही सातत्याने खळबळ माजवीत 
होते. यानंतरच्या हपढीतील तरुि हित्रकार मोहन सामंत, बद्रीनारायि, प्रफ ल्ला जोशी, (डहािूकर), बी. 
प्रभा, अशा हित्रकारानंी आपले अत्स्तत्व हसद्ध करण्यास सरुवात केली होती. यानंतरच्या काळातील तरुि 
कलावतं प्रभाकर बरवे, गोपाळ अहडवरेकर, गौतम वाघेला, वानखेडे, नहलनी मलानी, राम केवटे अशानंी 
आपल्या आध हनक कलाहविार व सभोवतालिे जीवन यापासून स्फूती घेऊन आपापल्या स्वतंत्र शलैीत 
काम करण्यास प्रारंभ केला होता. बॉम्बे स्कूलिे वैहशष्ट्ट्य समजल्या जािाऱ्या व्यत्क्तहित्रिकलेिा व्यासगं 
संभाजी किम (१९३२-१९९८) पद्मशाली, मध  पोवळे, धनंजय वमा, मृगाकं जोशी यासंारखे अनेक 
हित्रकार करीत होते. परंत  व्यावसाहयक व्यत्क्तहित्रि करिारे ज्येष्ठ हित्रकार अद्याप उमेिीत काम करीत 
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होते व संधीही कमी असत. त्याम ळे या के्षत्रात करीअर करण्यािी शक्यताि नसल्याम ळे असे तरुि 
हित्रकार अथाजवनासाठी हित्रकलेशी संबहंधत इतर के्षत्राकडे वळले. केवळ हित्र-हशल्पकलेवर जगिे 
अत्यंत कठीि होते. त्याम ळे हशक्षकी पेशा, टेक्सटाईल उद्योगात हडझायकनग, हसनेमाके्षत्रात कला हिग्िशवन 
ककवा बनॅसव रंगहविे, जाहहरात के्षत्रात व प्रकाशन व्यवसायासाठी काम करिे एवढ्याि संधी उपलब्ध 
होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात वीव्हसव सत्व्हवस सेंटर, आहि ॲड्. एजन्सीजिी त्यात भर पडली. 
अथाजवनासाठी नोकरी ककवा काही काम करून उववहरत वळेात आपल्या कलाहनर्ममतीिा ध्यास घेिारे फारि 
थोडे कलावतं सातत्याने कलाहनर्ममती करीत राहहले व नावारूपाला आले. अशा प्रम ख हित्रकारामंधील 
एक महववािे नाव म्हिजे हित्रकार एम्. एफ्. ह सेन. ह सेन याचं्या आरंभीच्या हित्रात ‘घोडा’ हा प्राम ख्याने 
हिसत असे. त्यानंतर त्यानंी हवहवध हवर्षयावंर व तत्कालीन महववाच्या घटनावंर हिते्र रंगहवली. बागंला 
िेशच्या य द्धाच्या वळेी रंगहवलेले पतंप्रधान इंहिरा गाधंीिे ि गास्वरूपातील हित्र ककवा घाशीराम कोतवाल 
या गाजलेल्या खळबळजनक नाट्यावरील हित्रमाहलका ही काही त्याचं्या कलाहनर्ममतीिी उिाहरिे होत. 
आरा हे हित्रकार त्याचं्या ‘नाईव्ह’ शलैीत ‘नग्न हिते्र’ व स्टील लाईफ रंगवीत असत. त्यातील थेट भाष्ट्य व 
आहवष्ट्कार अत्यंत प्रभावी असे. १९६० च्या िरम्यान अकबर पद्मसी यानंी जहागंीर आटव गलॅरीत प्रिर्मशत 
केलेल्या हित्रात काही नग्न स्त्री-प रुर्षाचं्या प्रहतमा होत्या व त्याम ळे त्यानंा समाजािाअसंतोर्ष व 
खटल्यालाही सामोरे जाव ेलागले होते. शावक्ष िावडा यानंी भारतीय नृत्य याहवर्षयावर लयपूिव हिते्र 
हनमाि केली तर हेब्बर यानंी समाजजीवन व भारतीय संस्कृतीशी संबहंधत हवर्षय आपल्या वैहशष्ट्ट्यपूिव 
शलैीत व्यक्त केले. तय्यब मेहता याचं्या हित्रातून य द्ध, सत्तास्पधा याचं्या पाश्ववभमूीवर भरडला जािारा 
मािूस आहि कोंडलेली ऊजा व उहद्वग्नता व्यक्त होत असे. प्रभाकर बरवे याचं्या हित्रातूंन िैनंहिन 
जीवनातील वस्तू, त्यािें आभास, पोत, रंग आहि कलावतंाच्या मनाच्या अबोध पातळीवर त्यातील 
परस्परसंबंधािंा खेळ उलगडत होता. १९७० मध्ये कलाहशक्षि के्षत्रात नवीन अभ्यासिम राबहवण्यास 
स रुवात झाली आहि पूवीच्या हशक्षिपद्धतीत आमूलार बिल घडून आला. वस्त तः यािे प्रयोग त्यापूवीि 
स रू झाले होते व त्याकाळातील हशक्षक व हवद्याथ्यांवर त्यािे पहरिाम हिसून आले. पाहिमात्य जगातील 
कलािळवळी, बाहाऊससारखे हशक्षिहवर्षयक उपिम याकडे तरुि कलावंत अहधक सजगपिे पाहू 
लागले. त्याम ळेि १९६० ते १९८५ या काळात हशक्षि घेतलेले अनेक हित्रकार आज आपल्या प्रयोगशील व 
वैहवध्यपूिव कलाहनर्ममतीम ळे ख्यातनाम आहेत. यात प्राम ख्याने तीन प्रकारे ही कला व्यक्त होताना हिसते. 
(१) प्रयोगशील व हवरूपीकरिाकडे झ कलेली (२) अमूतव (३) वास्तववािी व अहतवास्तववािी. 
 

प्रयोगशील कलाहनर्ममतीत प्राम ख्याने डॉ. स धीर पटवधवन, काशीनाथ साळवे, िीपक कशिे, 
शक ं तला क लकिी, हिलीप रानडे अशा अनेकानंी आपल्या हित्रानंी येथील कलाहवश्वात हवहवधता आिली. 
अमूतव शलैीत हनष्ठेने सातत्याने हित्रहनर्ममती करिाऱ्या हित्रकारातं लक्ष्मि श्रेष्ठ व प्रभाकर कोलते यािें नाव 
प्राम ख्याने घ्याव ेलागेल. वास्तववािी पद्धतीच्या हित्रात स हास बह ळकर, वास िेव कामत या हित्रकारानंी 
व्यत्क्तहित्रिासोबति भारतीय जीवन व संस्कृतीशी हनगहडत अशा हित्रमाहलकातूंन आपल्या वैहशष्ट्ट्यपूिव 
हनर्ममतीने ठसा उमटवला. जॉन फनांडीस, अहनल नाईक हे हित्रकार आपल्या कौशल्यपूिव व ताहंत्रक 
प्रभ त्व असिाऱ्या वास्तववािी हित्रामं ळे प्रहसद्धीस आले. १९७० च्या िरम्यान महाराष्ट्रातील िहलत 
िळवळीपासून पे्ररिा घेऊन काही कलावंत काम करू लागले. त्यािें हवर्षयही त्याम ळे वगेळेि होते. उमेश 
अहहरे व त का जाधव हे त्यातील काही उल्लेखनीय कलावतं होते. परंत  याि काळात वास्तववािी कला व 
प्रयोगशील आध हनक पद्धतींिी कला स्वातंत्र्यपूवव काळापासून असिाऱ्या या िोन कलाप्रवाहातील 
मतहभन्नता अहधकि वाढत गेली. याि काळात उपयोहजत कलेच्या के्षत्रात नावलौहकक हमळवलेले रवी 
पराजंपे, स भार्ष अविट, ित्तात्रय पाडेकर, जॉन फनांहडस व हवजय आिरेकर यासंारखे हित्रकार 



 

अनुक्रमणिका 

अहभजात हित्रकलेच्या के्षत्रात काम करू लागले. अशा प्रकारे कलाहनर्ममतीत वैहवध्य आले. परंत  या प्रत्येक 
कलावतंािा स्वतःिा असा दृहष्टकोन त्याचं्या हनर्ममतीमागे होता व त्यावर महाराष्ट्रातील हवहवध 
हविारधारािंा प्रभाव अपहरहायवपिे असल्यािे आढळून येते. त्यातून कलावतंािें हवहवध गट हनमाि झाले. 
‘कला म्हिजे काय’, ‘कलेसाठी कला, की जीवनासाठी कला’ अशा प्रश्नािंी ििा होऊ लागली. प्रसंगी 
एकमेकावंर पराकोटीिी टीकाही होऊ लागली. पहरिामी महाराष्ट्रातील कलाहवश्व हवहवध गटात हवभागले 
गेले; अथाजवनासाठी हित्रकलेिा व्यवसाय करिे हीन िजािे मानले जाऊ लागले. काही ज्येष्ठ हित्रकार 
या सवांपासून कायमि िूर राहहले. आजही हीि पहरत्स्थती कायम असली तरी अशा प्रकारच्या 
कडवपेिाला व दे्वर्षभावनेला थारा िेऊ नये असा हविार काही कलावंत करत आहेत. 
 

गेल्या िोन िशकात येथील कलेिे स्वरूप अत्यंत बिलत आहे. कोित्याही प्रकारच्या कलेला 
हमळिाऱ्या प्रहतसािाम ळे वातावरि गोंधळािे आहे. कौशल्यपूिव हनर्ममती करिाऱ्या मेलबनव िेहरयन या 
हित्रकतीसोबत नयना कनोहडया ही हित्रकती हतच्या ‘नाईव्ह’ पद्धतीच्या हित्रासंाठी प्रहसद्ध आहे. अमूतव 
पद्धतीच्या हित्रात हवलास कशिे, रवी मंडहलक, आश तोर्ष आपटे, संजय सावतं व वावरे असे हित्रकार 
प्रयोगशील आहेत. अत ल िोडीया, अंजू िोडीया, स नील गावडे, स नील पडवळ, हजतीश कल्लट, हरना 
सैनी, योगेश रावळ व त र्षार जोग यासंारखे हित्रकार हवहवधमाध्यमात आपल्या प्रयोगशील व आध हनकोत्तर 
दृहष्टकोनाम ळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोिले आहेत. अच्य त पालव हा कलावतं कॅहलराफी हा 
उपयोहजत कलेतील प्रकार हित्रअहभव्यक्तीिे साधन म्हिून वापरीत आहे. म ंबईिे आकर्षवि वाटून येथे 
बऱ्याि वर्षांपूवी स्थलातंहरत झालेले समीर मोंडल, िरि शमा, कृष्ट्िम्मािारी बोस, बजूै पाथवन, अजय डे, 
हरयाझ कोमू, टी. व्ही. संतोर्ष असे अनेक हित्र-हशल्पकार आता स्वतःला म ंबईकर मानतात व येथेि काम 
करीत नावारूपाला आले आहेत. या पाश्ववभमूीवर महाराष्ट्राच्या इतर भागातूंन व िेशातून अनेक हित्रकार 
म ंबईत येऊन त्स्थरावत आहेत. स्पधा अत्यंत तीव्र स्वरूपािी असून स्थाहनक मराठी तरुि कलावंत आपले 
अत्स्तत्व हटकवनू ठेवण्याच्या धडपडीत आपली कलाहनर्ममती करीत आहेत. 

 
णशल्पकला 

 
महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली तेव्हा हशल्पकलेच्या के्षत्रात ज्येष्ठ हशल्पकार व्ही. पी. करमरकर, 

आर. पी. कामत हे कायवरत होते. म्हाते्र, तालीम, वाघ या हशल्पकारािंी प ढील हपढी त्यािें स्ट हडओ 
िालवीत होती. िेशभरातील स्मारकहशल्ये तयार करून घेण्यासाठी म ंबईतील या हशल्पकारानंाि पहहली 
पसंती होती. याहशवाय गोरेगावकर बधूं, पानसरे, हशरगावकर, जोग अशा हशल्पकारानंीही नावलौहकक 
हमळहवला होता. वर उल्लेहखलेले सववि हशल्पकार स्मारकहशल्पात महाराष्ट्रािे नाव गाजवत होते. 
पानसरेंनी वास्तूशी संबहंधत िगडातील उत्थ्थत हशल्पात आध हनक पद्धतीिा वापर करीत मापिंड हनमाि 
केला होता. मूळिे महाराष्ट्रातील तरुि हशल्पकार सिाहशव साठे व राम स तार हिल्ली जागवत होते. व्ही. 
व्ही. माजंरेकर, नारायि सोनावडेकर यानंी आपले कतृवत्व हसद्ध करण्यास स रुवात केली होती. आहि 
िाहवएरवाला, बी. हवठ्ठल व हपलू पोिखानवाला हे हशल्पकार आध हनक आहवष्ट्काराने हशल्पकलेतील 
वगेळ्या प्रकारच्या शक्यता आजमावत होते. या पाश्ववभमूीवर या नंतरच्या हपढीतील हशल्पकारानंा 
स्मारकहशल्पाच्या के्षत्रात कामाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. पि गेल्या २५ वर्षांत यात बिल 
होताना आढळतो. म ंबईतील नव्या िमािे काही हशल्पकार आपल्या हशल्पानंी प्रहसद्धीस आल्यािे आढळते. 
वास्तववािी हशल्पासंाठी िंद्रजीत यािव हे नाव प्रहसद्धीस येत आहे. प्रयोगशील हशल्पात अरझान खंबाटा, 
उत्तम पािारिे, हकशोर ठाकूर हे आपल्या हशल्पहनर्ममतीने नव्या हिशा शोधताना आढळतात. 



 

अनुक्रमणिका 

 
प्रप्रट मेप्रकग 

 
दृश्यकला के्षत्रात हित्रकला, हशल्पकला यािप्रमािे कप्रट मेककग हेिेखील महववािे माध्यम जगात 

मानले जाते. आपल्याकडे यािी स रुवात हिते्र लाकडावर कोरून छपाई (व डकट) करण्यासाठी 
व्यावसाहयक सोय म्हिून १८ व्या शतकात करण्यात आली. त्यानंतर रहववमाने मळवली येथे पे्रस काढला 
व ओहलओराफ कप्रटच्या माध्यमातून आपली हिते्र घराघरात पोिहवली. परंत  कप्रट मेककग या माध्यमािा 
कला म्हिून वापर १९४८ च्या िरम्यान स रू झाला. म ंबईच्या सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटव मध्ये प्रा. वाय. 
के. श क्ल यानंी कप्रट मेककग हा हवभाग स रू केला. प ढील काळात वसंत परब, पॉल कोळी, सिग रू 
िेंिविकर, प्रयाग झा, वामन कििोळकर असे कलावतं तयार झाले. १९८० च्या िशकात तर या हवर्षयािी 
लोकहप्रयता अहतशय वाढली. हशवाय हा हवर्षय नव्याने स रू झालेल्या अभ्यासिमािाि एक भाग 
असल्याम ळे प्रत्येक हवद्याथ्यांला या हवर्षयात काम कराविे लागे. यातूनि महाराष्ट्रात अनेक हठकािी या 
हवर्षयािी गोडी हनमाि होऊन अनेक कलावतंानंी या हवर्षयात प्रावीण्य हमळवले. प्रा. प जारी, काशीनाथ 
साळवे, हवलास कशिे, गजराज िव्हाि, अनंत हनकम, गोरखे, शखेर कानडे अशा अनेकानंी या हवर्षयातील 
व डकट, एकिग, हलथोराफी, सेहरराफी अशा हवहवध प्रकारे काम केले. यातील अनेकानंा राज्य व राष्ट्रीय 
स्तरावर प रस्कारही हमळाले. परंत  संपूिव िेशािा हविार करता हिल्ली, ििंीगड, हैद्राबाि, बडोिा, 
खैरागड, शाहंतहनकेतन, मद्रास अशा हवहवध कलाकें द्रात ज्या िजािे काम झाले त्या िजािे काम कप्रट 
मेककग या माध्यमात महाराष्ट्रात झाले नाही. याला प्राम ख्याने कारि म्हिजे या हवर्षयात काम करण्यासाठी 
आवश्यक त्या सोयी महाराष्ट्रात शासकीय ककवा खाजगी पातळीवरही कधीि उपलब्ध झाल्या नाहीत. 
महाराष्ट्रातील अनेक शकै्षहिक संस्थातही हा हवर्षय असूनही यासाठी आवश्यक त्या सोयी आजही उपलब्ध 
नाहीत. 
 

(ब) कलाणनर्णमिीला णमळिारा प्रणिसाद 
(सांस्र्ात्मक, णचत्रणवक्री, णचत्रणललाव, शासकीय व खाजगी योजना, प्रकाशने इ.) 

 
म ंबईत हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात कायव करिाऱ्या सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटव (१८५७), बॉम्बे 

आटव सोसायटी (१८८८) आटव सोसायटी ऑफ इंहडया (१९१८) या संस्था पूवीपासून कायवरत होत्या. त्यात 
आर्मटस्ट ॲड सेंटर (१९५०), भ लाभाई इत्न्टट्यूट (अंिाजे १९५३-५४), जहागंीर आटव गलॅरी (१९५२), 
केमोल्ड आटव गलॅरी (१९६०), पडंोल आटव गलॅरी (१९६०) यािंी भर पडली. याहशवाय व्यवसायाच्या संधी, 
कलावतंानंा हमळिारे प्रोत्साहन, आश्रय याम ळे महाराष्ट्राच्या इतर भागातीलि नव्हे तर िेशातील हित्र-
हशल्पकार म ंबईत येऊन प्रिशवने भरव ूलागले व काहीजि तर म ंबईति स्थाहयक झाले. १९५० मध्ये संस्थाने 
खालसा झाली. त्यापूवी संस्थाहनक स्वतःच्या खाजगी संरहासाठी हिते्र हवकत घेत व कलावतंानंा बोलावनू 
त्याचं्याकडून हिते्र काढूनही घेत. अशाप्रकारे कलावंतानंा आश्रय व प्रोत्साहन िेिाऱ्या संस्थाहनकामंध्ये 
प्राम ख्याने औंध संस्थानच्या श्रीमंत बाळासाहेब पतंप्रहतहनधी यािंा प्राम ख्याने उल्लेख करावा लागेल. 
याहशवाय कोल्हापूर, सागंली येथील संस्थाहनकानंीही महाराष्ट्रातील व िेशातील कलावतंाचं्या कलाकृती 
हवकत घेऊन त्यािंा संरह केला होता. (संस्थाने खालसा झाली. पि त्यािंा हा अमूल्य हित्र-हशल्प संरह, 
संरहालयाच्या रूपात आजही पाहावयास हमळतो.) संस्थाहनकािंा आश्रय हळूहळू कमी झाला. परंत  काही 
खाजगी कलासंराहक, उद्योजक, व्यापारी व धहनक अशी मंडळी पूवीपासून हित्र-हशल्पे हवकत घेत होती. 
त्यािें प्रोत्साहन कायम होते. यात काही नव्याने स रू झालेल्या खाजगी, शासकीय व हनमशासकीय 
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संस्थािंी भर पडली. टाटा इत्न्स्टटयूट ऑफ फंडामेंटल रीसिव, ताजमहाल हॉटेल, सी. एम. सी. 
हलहमटेड, लासवन ट िो कंपनी, हरिडवसन कहि स्थान कंपनी, एअर इंहडया अशा संस्था समकालीन हित्र-
हशल्पकलेच्या संराहक बनल्या. यासंिभात एकि उिाहरि या संस्थातंफे हमळिाऱ्या आश्रयािे स्वरूप 
स्पष्ट करू शकेल. डॉ. होमी भाभा याचं्या काळात टी. आय एफ. आर. या संस्थेच्या इमारतीिी ककमत एक 
करोड पस्तीस लाख होईल असा त्या काळी अंिाज केला होता. या रकमेच्या िोन टके्क एवढी रक्कम 
सजावट व हित्र-हशल्पकला हवकत घेण्यासाठी खिव करावी असे त्यानंी ठरहवले. (त्या काळातील स प्रहसद्ध 
हित्रकाराचं्या हकमती तेव्हा तीन आकडी होत्या) या पाश्ववभमूीवर डॉ. होमी भाभा यानंी १९५२ पासून 
समकालीन भारतीय हित्र हशल्पकाराचं्या कलाकृती हवकत घेण्यास स रुवात केली. तेव्हापासून ते १९६६ 
मध्ये झालेल्या त्याचं्या अपघाती मृत्यपूयंत १४ वर्षांत त्यानंी ५० भारतीय हित्र-हशल्पकाराचं्या १७० 
कलाकृती हवकत घेतल्या होत्या. अशा प्रकारिा प्रहतसाि १९६० ते १९८० च्या िशकात केवळ महाराष्ट्रात 
म्हिजेि म ंबईत हमळत असे म्हिूनि म ंबईत प्रिशवन भरविे याला एक प्रकारिी प्रहतष्ठा होती. त्याम ळे व 
उपयोहजत कलेच्या के्षत्रात हमळिाऱ्या व्यवसायाच्या संधींम ळे येथील कलाहवश्व बहरत होते. 
 

खाजगी के्षत्रात अशा अनेक घडामोडी घडत असतानाि शासकीय पातळीवरही महाराष्ट्र शासनाने 
एक महववािे पाऊल उिलेले. १९६५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील दृश्य कलाहवर्षयक कायासाठी 
कलासंिालनालयािी स्थापना करण्यात आली व उपयोहजत कला हवभागािे प्रम ख श्री. हव. ना. आडारकर 
यािंी पहहले कला-संिालक म्हिून नेमिूक झाली. पूवी म ंबई इलाख्यातील व भारताच्या 
स्वातंत्र्यानंतरच्या हद्वभाहर्षक राज्यातील सवव कलाहवर्षयक घडामोडी सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटवच्या 
डायरेक्टराचं्या माफव त आयोहजत करण्यात येत असत. आता कलासंिालनालयामाफव त राज्यातील 
कलाहशक्षि, राज्यकला प्रिशवन व दृश्यकलाहवर्षयक इतर अनेक उपिम राबवण्यात येऊ लागले. म ंबईत 
सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटव व सर जे. जे. इत्न्स्टट्यूट ऑफ अप्लाईड आटव आहि नागपूरिे हित्रकला 
महाहवद्यालय या कलाहशक्षि िेिाऱ्या शासकीय संस्था होत्याि. याहशवाय प िे, कोल्हापूर, सागंली, 
नाहशक, औरंगाबाि, अहमिनगर, अमरावती, नािेंड अशा स मारे वीस खाजगी कलाहशक्षि संस्थामंधून 
हशक्षि िेण्यात येत असे. मराठवाड्यात शासकीय कलाहशक्षि संस्था स रू करण्यािा हनिवय घेण्यात आला 
व १९७० मध्ये औरंगाबाि येथे शासकीय कलामहाहवद्यालय स रू करण्यात आले. 

 
महाराष्ट्रात कोल्हापूरिी ख्याती कलावतंािें गाव म्हिून पूवीपासून होतीि. कोल्हापूरच्या 

परंपरेतील कला व त्यातील वास्तविशी हिते्र यापलीकडिे जग कोल्हापूरलाही अज्ञात होते. या 
व्यहतहरक्त ज्या ज्या गावात महाहवद्यालयीन पातळीवरील कला हशक्षि िेिाऱ्या संस्था होत्या ककवा 
हित्रकलेिे खाजगी वगव होते त्या गावात काही ना काही कलाहवर्षयक उपिम होत असत. स्थाहनक 
पातळीवर हिवाळीच्या हनहमत्ताने रागंोळी प्रिशवने, गिपती उत्सवासारख्या सिाचं्या हनहमत्ताने होिारी 
मूर्मतकला व त्यािंी सजावट या हनहमत्ताने जनसामान्यािंा कलेशी संबंध येत असे. याहशवाय वृत्तपते्र, 
माहसके त्यािंी सजावट आहि प स्तकािंी म खपषृ्टे व हिनिर्मशकावंरील हिते्र हाि काय तो जनसामान्यािंा 
कलाजगताशी येिारा संबधं होता. पि म ंबईसारख्या प्रगत कलाकें द्रामंधून होिारा कलाहवष्ट्कार त्यातील 
आध हनकता व हवहवध कलापे्रमी यािंी तोंडओळखही प िे, नागपूर, औरंगाबाि, नाहशकसारख्या शहरातील 
कलारहसकासंही त्या काळात फारशी नव्हती. जनसामान्यािंा तर अशा गोष्टींशी िूरान्वयेही संबंध येत नसे. 
 

. . . 
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१९७६ पासून राज्यकला प्रिशवनात ज न्या हपढीतील जेष्ट कलावतंाचं्या कलाकृतींिा एक हवभाग 
खास प्रिर्मशत करण्यात येऊ लागला. याम ळे सववसामान्य रहसकासंोबति तरुि हपढीच्या कलावतंातही 
याबाबतिी जागरूकता हनमाि झाली. ही योजना प्रा. बाबरूाव सडवलेकर याचं्या काळात कायात्न्वत 
झाली. १९८८ मध्ये बॉम्बे आटव सोसायटी या संस्थेला १०० वर्षें पूिव झाली त्या हनहमत्ताने अनेक उपिम 
राबहवण्यात आले. यातील सवात लक्षवेधी ठरले ते शतकमहोत्सवी प्रिशवन. या हनहमत्ताने प्रा. बाबरूाव 
सडवलेकर यानंी बॉम्बे आटव सोसायटीिा इहतहास हलहहला व महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यातील तसेि 
संराहकाकंडील पाहरतोहर्षक हवजेत्या व महववाच्या कलाकृती एकत्र आिून त्यािे भव्य प्रिशवन भरहवले. 
तत्कालीन पतंप्रधान राजीव गाधंी यानंी त्या प्रिशवनास भेट हिली व हा अमूल्य ठेवा योग्य प्रकारे साभंाळला 
जावा यासाठी मित करण्यािे आश्वासन हिले (पि प ढे राज्य व कें द्र सरकारकडून याबाबत काहीि घडले 
नाही). बॉम्बे आटव सोसायटीच्या शतकमहोत्सवािा भाग म्हिून कलाके्षत्रातील एक अभतूपूवव प्रयोग 
करण्यात आला. पहंडत भीमसेन जोशी व हित्रकार एम् एफ्. ह सेन यािंी संगीत व हित्र-माध्यमािी 
ज गलबिंी असिारी मफैल एन. सी. पी. ए. च्या टाटा हथएटरमध्ये प्रफ ल्ला डहािूकराचं्या प्रयत्नातून 
आयोहजत करण्यात आली. या कायविमात तयार होिारे हित्र ५ लाख रुपयानंा १९८८ मध्ये ग डहरक र पने 
हवकत घेतले व त्यातून रु. २५,००० च्या िोन हशष्ट्यवृत्या तरुि प्रहतभावान कलावतंानंा िेण्यात येऊ 
लागल्या. 

 
१९८८ याि वर्षी जहागंीर आटवबाहेरच्या जागेत ‘आटव प्लाझा’ च्या रूपाने नवोहित व 

आर्मथकदृष्ट्ट्या सक्षम नसलेल्या कलावतंानंा आपली हिते्र प्रिर्मशत करण्यासाठी कायमस्वरूपी सोय 
‘कमलाक्ष शिेॉय’ याचं्या प्रयत्नातून स रू झाली. जहागंीर बाहेरच्या पिपथावर स्टँड उभारून त्यावर हिते्र 
प्रिर्मशत करण्यािी ही सोय म्हिजे नवोहित व आर्मथकदृष्टया सक्षम नसलेल्या कलावतंासंाठी वरिान 
ठरले. 

 
. . . 

 
पूवी म ंबईत व इतरत्रही हित्रहविी होत असे. पि हित्राचं्या हकमती शकेड्यात असत. आज हिते्र 

लाखो व कोट्यवधी रुपयानंा हवकली जात आहेत. यािी स रुवात आपल्या िेशात म ंबईत १९८७ मध्ये 
हेल्पेज इंहडया या संस्थेतफे केलेल्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये हिस्तीज या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने केलेल्या 
हित्रहललावात झाली. १९८८ मध्ये ‘िाय’ या संस्थेतफे ‘आटव फॉर िाय’ हे प्रिर्शन आयोहजत करण्यात 
आले. व त्याच्या हित्रहललावातून ३० लाख रुपये हमळाले. यानंतर २६ मािव १९८९ रोजी टाइम्स ऑफ 
इंहडयातफे जवाहर बोटीवर लंडनच्या ‘सिबीज’ कंपनीने हित्रहललाव केला. यात ह सेन यािें ‘होमेज टू 
सफिर हाश्मी’ हे हित्र १० लाख रुपयास हवकले गेले. यानंतर िेशात व परिेशात अनेक हित्रहललाव व 
साववजहनक कायव करिाऱ्या संस्थाचं्या मितीसाठी हित्रप्रिशवने होत आहेत. यातूनि हित्राचं्या हकमती 
वाढण्यास स रुवात झाली व २००८ पयंत हित्राचं्या हकमती वाढति राहहल्या. ह्याम ळे म ंबईति नव्हे, तर 
िेशातल्या अनेक शहरामंध्ये आटव गलॅरीज व आटव डीलरिे पेव फ टले. िेशात व परिेशाति नव्हे, तर ऑन 
लाईन हित्रहललावानंाही अत्यंत उत्तम प्रहतसाि हमळू लागला. हिते्र कोट्यवधी रुपयानंा हवकली जाऊ 
लागली. ग ंतविूक म्हिून हित्रखरेिी होऊ लागली व त्यासाठी सल्लागार म्हिून काही मंडळी कामही करू 
लागली. परंत  २००८ पासून या सवाला काही प्रमािात ओहोटी लागली असून हित्रकलेच्या के्षत्रात आलेला 
धंिेवाईकपिा व पैशासाठी हित्रहनर्ममती याला याम ळे काही प्रमािात आळा बसेल असे अनेकानंा वाटत 
आहे. 
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जहागंीर आटव गलॅरीतफे २००२ पासून ‘मास्टसव स्रोक्स’ नावािे ज न्या हवस्मरिात गेलेल्या व 

ज्यािंी हिते्र कठीि पहरत्स्थतीत आहेत अशा कलावंताचं्या कलाकृतींिे प्रिशवने होत आहे. हित्रकार व 
अभ्यासक स हास बह ळकर हे प्रफ ल्ला डहािूकराचं्या मितीने हे प्रिशवन करतात. सिर प्रिशवनातून काही 
रक्कम जहागंीर आटव गलॅरीच्या ‘डेव्हलपमेंट फंडासाठी’ हिली जाते. हे प्रिशवन िागंलेि लोकहप्रय ठरले 
असून रहसक व संराहक या प्रिशवनािी उत्स कतेने वाट पाहत असतात. नेहरू सेंटरतफेही अशाि प्रकारिे 
प्रिशवन भरवले जात असून यातून महाराष्ट्रातील बॉम्बे स्कूलिा इहतहास जतन करण्यािा प्रयत्न होत 
आहे. 

 
म ंबईत बोहरवली व ठािे येथे संघ हविाराशी संबहंधत ‘संस्कार भारती’ या संस्थेतफे िर रहववारी 

नवोहित हौशी हवद्याथी व कलावतं हनसगवहित्रिासाठी एकत्र येतात. गेली अनेक वर्ष ेहा उपिम वास िेव 
कामत व त्यािें सहकारी याचं्या पहरश्रमातून स रू आहे. 

 
हित्रहशल्पकलाहवर्षयक लेखन पूवीपासून काही प्रमािात होत असले तरी त्यासाठी खास प्रकाशने 

नव्हती. हित्रकार व कायवकते सतीश नाईक यानंी आपल्या ‘हिन्ह’ प्रकाशनातफे. गेली काही वर्ष ेसातत्याने 
हित्र-हशल्पकलेशी संबहंधत हवर्षयावर हिवाळी अंक व हवशरे्षाकं काढून हे हवर्षय जनसामान्य व 
कलारहसकापंयंत पोिहवण्यािे कायव केले आहे. ज्योत्स्ना प्राकाशनातफे गेली काही वर्ष े हित्रकलेवरील 
प स्तके प्रकाहशत होत असून इतरही प्रकाशकािें आता या हवर्षयाकडे लक्ष जाऊ लागले आहे. जे एस. 
डब्ल्य.ू फाउंडेशनतफे आटव इंहडया नावािे प्रकाशन गेली काही वर्ष ेइंरजीत प्रकाहशत होत आहे. २००९ 
पासून राजेंद्र पाटील या उत्साही कलासमीक्षकाने आटव जनवल हे तै्रमाहसक इंरजी भारे्षत स रू केले आहे. 
मोहहले-पारेख सेंटर या संस्थेतफे नरीमन पॉईंट येथील एन. सी. पी. ए. या संस्थेत िर महहन्याला 
कलाहवर्षयक व्याख्याने व ििा गेली काही वर्ष ेआयोहजत केल्या जातात. पि हा उपिम हवहशष्ट गटाति 
सातत्याने हफरत राहहला असल्यािे आढळून येते. 
 

कॅत्म्लन या हित्रसामरी व रंग बनहविाऱ्या कंपनीतफे १९९८ पासून भारतात िार हरजनल स्पधा 
भरहवल्या जातात. यातील पाहरतोहर्षक हवजेत्यामंधील आठ हनवडक हित्रकारानंा य रोपमधील 
कलासंरहालये बघण्यासाठी िरवर्षी पाठहवले जाते. प ण्यातील हटळक स्मारक रस्टतफे हित्रकार व बॉम्बे 
आटवसोसायटीिे सेिेटरी म्हिून ३५ वर्ष े काम केलेल्या बहॅरस्टर व्ही. व्ही. ओक याचं्या िेिगीतून 
लोकमान्य हटळक प्रिशवन (ब.ॅ व्ही. व्ही. ओक स्मृती) हे अहखल भारतीय प्रिशवन १९८६ पासून भरवण्यात 
येते. या प्रिशवनातील बहक्षसािंी रक्कम हवहवध हित्रकाराकंडून िेण्यात येते हे हवशरे्ष. 

 
अशा प्रकारे हवहवध प्रकारिा प्रहतसाि १९६० नंतरच्या काळात हित्र-हशल्पकला के्षत्रात हमळत 

असून यात म ंबईत खाजगी के्षत्र, शासनापेक्षा आघाडीवर असल्यािे हित्र हिसून येते. 
 

पणिम महाराष्ट्र 
 

पहिम महाराष्ट्रातील कलेिा हविार करता या भागात प िे, सातारा, कोल्हापूर, सागंली व 
सोलापूर असे पाि हजल्हे असले तरी हित्र-हशल्पकलेच्या दृष्टीने कोल्हापूर प िे व सोलापूर येथील 
कलाहवर्षयक वाटिालीिीि िखल घ्यावी लागेल. सागंली व सातारा या हजल्यात कोल्हापूरच्या 
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परंपरेिाि प्रभाव आढळून येतो. 
 
कोल्हापूर - पहिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरिी हित्र-हशल्पकलाहवर्षयक परंपरा होती असे 

म्हितात. अथाति ही परंपरा आध हनक काळातील व १९ व्या शतकातील असून हतिा उगम हिहटश 
कलाशलैीमध्ये आहे. परंत  हिहटश राजवटीपूवी अशा प्रकारिी हित्र-हशल्प परंपरा होती, याबाबतिे संशोधन 
झालेले हिसत नाही. १७ व्या व १८ व्या शतकात कोल्हाप रातील कलाक सरीिी कामे करिारे कारागीर 
प्रहसद्ध होते साहहजकि त्याचं्या हातात कौशल्य होते आहि या काराहगराचं्या वशंजामंधूनि हिहटश 
पद्धतीिी कलापरंपरा कोल्हाप रात हवकहसत होत गेली. १८२४ नंतर राजाश्रय लाभला व प ढील काळात 
कोल्हापूरहून ग िी लोक म ंबईत हशक्षिासाठी जाऊ लागले. यातील आज ज्ञात असलेले पहहले कलावतं 
म्हिजे आबालाल रहहमान हे होत. पि त्यापूवी कोल्हाप रातील हभवा स तार यानंी आपल्या कलाहनर्ममतीने 
कोल्हाप रातील कलापंरपरेिी स रुवात केली असे मानले जाते. हत्स्तिंतावरील कोरीवकाम, लाकूड व 
संगमरवरी मूती आहि तैलरंगातील हिते्रही ते करीत असत असे सागंतात. त्याचं्या कलेिा वारसा प ढे 
बाबरूाव रडा पेंटरािें वडील कृष्ट्िराव मेस्त्री व बाबूराव पेंटर आहि त्यािें आतेभाऊ आनंिराव मेस्त्री यानंी 
िालहवला. परंत  कोल्हाप रातील हित्रहशल्पकलेिा उल्लेख होताि आबालाल रहहमान व बाबूराव पेंटर 
यािंीि आठवि होते. आबालाल रहहमान हे मनस्वी कलावतंािे जीवन जगले. त्यानंी आपले असामान्य 
प्रभ त्व असंख्य रेखाटने, व्यत्क्तहिते्र व हनसगवहित्रातूंन व्यक्त केले. त्याचं्या हित्रातूंन व्यक्त होिारी 
कलामूल्ये अत्यंत उच्च िजािी होती. बाबरूाव पेंटर हे एक अत्यंत ित रस्त्र व्यत्क्तमत्व होते. क ठेही शास्त्रश द्ध 
हशक्षि न घेता त्यानंी हित्रकला, हशल्पकला व हित्रपट या तीनही के्षत्रात अत्यंत िजेिार कामहगरी 
बजावली. ही परंपरा मानिारे व त्याि परंपरेत अहभमानाने काम करिारे हित्रकार कोल्हाप रात आजही 
आढळून येतात. गेली १२५ वर्ष े ही कलापरंपरा अव्याहत स रू असून म ख्यत्वे वास्तववािी 
(representational) पद्धतीिी आहे. या परंपरेत स रुवातीच्या काळात माधवराव बागल, ित्तोबा िळवी, 
बाबा गजबर असे हित्रकार वास्तववािी शलैीत काम करीत. प ढील काळात गिपतराव वडिगेकरािंी 
जलरंग व तैलरंगातील हळ वार व मोहक हिते्र हे वैहशष्ट्ट्य होते. िदं्रकातं माढंरे यानंी हसनेमासृष्टीत 
लौहकक हमळहवला असला तरी त्यानंी आय ष्ट्यभर हनसगवहिते्र व पावडर शडेींगमधील व्यक्तीहित्रािंा 
व्यासंग केला. यानंतरच्या हपढीतील रा. हश. गोसावी, रकवद्र हमस्त्री अशा हित्रकारानंी १९६० च्या िशकात 
त्यात काहीसा आध हनक दृहष्टकोन आित नवीन प्रयोग स रू केले. रवींद्र हमस्त्रींनी तर हित्रकलेसोबति 
स्मारकहशल्पेही घडहवली. परंत  आध हनक दृहष्टकोन असूनही ते कलेतील प्रयोग व आध हनक 
आहवष्ट्काराकडे वळले नाहीत. पि प ढील हपढीला त्यानंी त्यासाठी उद्य क्त केले. त्यातून जी. एस. 
माजगावकर व एम. आर. िेशम ख या हनसगवहित्रकारानंी, कोल्हापूरच्या परंपरेिी वैहशष्ट्ट्ये कायम ठेवत 
स्वतःिी अशी एक शलैी हवकहसत केली. १९९० च्या िशकात मात्र कोल्हाप रात काहीशी आध हनक पद्धतीिी 
कलाहनर्ममती होऊ लागली. संपत नयकवडी, संजीव संकपाळ, जयश्री मगि म असे काही आध हनक 
पद्धतीने काम करिाऱ्या तरुि कलावतंानी कोल्हापूरमध्ये परंपरेला वगेळ्या वाटेवर नेण्यािा प्रयत्न स रू 
केला. आज संजय शलेार, प्रमोि क रळेकर, सत्यजीत वरेकर असे तरुि हित्रकार वास्तववािी शलैीत 
कौशल्यपूिव व आकर्षवक हिते्र हनमाि करीत आहेत. परंत  हित्रमूल्ये अहभव्यक्ती व कलेतील हवलक्षि 
अन भव यापेक्षा काराहगरी व आकर्षवक हित्रहनर्ममतीकडेि कोल्हापूर परंपरेतील या हित्रकारािंा कल 
आढळून येतो. अथाति कोल्हाप रातील अनेक कलावंतानंी पूवीपासूनि म ंबई-प ण्यासारख्या महानगरात 
स्थलातंर केले असून अहभजात हित्र-हशल्पकला व उपयोहजत कला अशा िोन्ही के्षत्रात मोठाि 
नावलौहककही हमळवला आहे. हशल्पकलेच्या के्षत्रात स्मारकहशल्पे व हशल्पाचं्या व्यवसायात कोल्हाप रात 
हभवा स तार, बाबरूाव पेंटर, शामराव डोंगरसाने, बाळ िव्हाि अशा हशल्पकारानंी हनमाि केलेली परंपरा 
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रवींद्र हमस्त्री यानंी प ढे स रू ठेवली. सध्या कोल्हाप रात अनेक हशल्पकार कायवरत असून संजय तडसरकर हे 
नाव प्रहसद्ध आहे. परंत  १२५ वर्षांिी परंपरा असिाऱ्या या परंपरेत आबालाल रहहमान यािंी प्रहतभा, 
प्रयोगशीलता व झेप आहि बाबरूाव पेंटरािंी कलासंपन्नता याचं्याशी त लना करता, कोल्हाप रातील कलावतं 
आजही परंपरेिा अंध अहभमान व आकर्षवक हित्राचं्या व्यवसायाच्या वत वळाति घ टमळताना आढळतात. 
 

साांगली - कोल्हापूरजवळच्याि सागंलीमध्ये एस्. जी. जाभंळीकर या हित्रकाराने १९३० च्या 
िशकात म ंबईत कलाहशक्षि घेतानाि कलाहनर्ममतीच्या अनेक शक्यता आजमावल्या. वास्तववािी 
शलैीतील व्यत्क्तहिते्र, हनसगवहिते्र त्याकाळात म ंबईत अत्स्तत्वात आलेल्या भारतीय प नरुज्जीवनवािी 
शलैीतील हिते्र अशा सववि प्रकारच्या हित्रात िजेिार कलाहनर्ममती केली. ककबह ना सागंलीमधील 
पारंपहरक कलाहनर्ममतीिे स्वरूप बिलून पाहिमात्य पद्धतीिी कलापरंपरा स रू केली. पि त्याचं्या 
हित्रहनर्ममतीत प ढील काळात सातत्य राहहले नाही व हे नाव फारसे प्रहसद्धीस येऊ शकले नाही. पि त्यानंी 
सागंली पहरसरातील अनेक हित्रकारानंा मागविशवन केले व पे्ररिा हिली. १९५० नंतरच्या काळात 
व्यावसाहयक व्यत्क्तहित्रिात कल्याि शटेे यानंी फोटोसदृश व्यत्क्तहिते्र व प्रसंगहिते्र हनमाि करून 
सववसामान्य जनमानसात आपली एक प्रहतमा हनमाि केली. सध्या सागंली पहरसरात अनेक हित्रकार 
हित्रहनर्ममती करीत असले तरी गेल्या २०/२५ वर्षांत नाव घ्याव ेअसे हित्रकार क्वहिति हिसतात. ककबह ना 
कोल्हाप रात माजगावकर, िेशम ख यानंी ज्याप्रकारे हनसगवहित्रि केले तशाि प्रकारिी हिते्र करिारे अनेक 
हित्रकार सागंलीत हिसू लागले. परंत  गेल्या िशकात काही तरुि कलावतंानंी नवीन वाटा शोधून काही 
वर्षांत आपले अत्स्तत्व िाखहवले आहे. अन्वर ह सेन, भागववक मार क लकिी, असे काही तरुि हित्रकार 
नव्या वाटा शोधताना हिसतात. कोल्हापूरिी परंपरा व सागंलीतील हित्रकलेिा हविार करता असे लक्षात 
येते, की कोल्हापूरच्या परंपरेत हित्रकलेतील तंत्र, कौशल्य व माध्यमावरील ह कमत अशा काराहगरीकडे 
झ किाऱ्या गोष्टींना महवव होते व आहे. या उलट सागंलीतील हित्रकलेत व हवशरे्षतः सध्याच्या 
कलाहनर्ममतीत, हवर्षयातील वगेळेपि, अहभव्यक्तीतील धाडस आहि वास्तववािी शलैीच्या मयािेत राहूनही 
प्रयोगशीलता ही वैहशष्ट्ट्ये आढळून येतात. परंत  िोन्ही हठकािच्या तरुि हित्रकारामंध्ये अलीकडच्या 
काळात हित्रहविीला हमळिाऱ्या प्रहतसािातून हविी होऊ शकेल अशीि आकर्षवक हिते्र करण्याकडे कल 
हिसून येतो. 
 

कोल्हापूर व सागंली या िोन शहरातं हित्रकलाहवर्षयक अनेक उपिम सातत्याने गेली अनेक वर्षे 
श्यामकातं जाधव (संस्था-रंगबहार) व बाळासाहेब पाटील (संस्था-कलाप ष्ट्प) करीत असतात. याहशवाय 
दृश्यकलाहवर्षयक लेखन करिे व ते प्रहसद्ध करिे, बाहेरील कलावतंािंी प्रात्यहक्षके व व्याख्याने अशा 
उपिमाद्वारे त्यानंी या भागातील कलािळवळ हजवतं ठेवली आहे. 
 

हसनेमा के्षत्रात बनॅरसाठी जी. काबंळे यानंी मोठाि नावलौककक हमळहवला होता. त्याचं्या परंपरेत 
काम करिारे अनेक बनॅरपेंटर १९७० च्या िशकात म ंबईत स्थलातंहरत झाले व व्यवसायात यशस्वी ठरले. 
कॅलेंडरच्या के्षत्रात कोल्हापूरच्या पी. सरिार यानंी नावलौहकक हमळहवला. बनॅसव व कॅलेंडर या के्षत्रात 
काम करिाऱ्यािें कायवके्षत्र त्याचं्या व्यवसायाम ळे म ख्यत्व े म ंबई हेि राहहले. सातारा व कराड भागात 
िािासाहेब स तार व पराग घळसासी हे हित्रकार त्याचं्या वास्तववािी शलैीतील हिते्र, धार्ममक व 
ऐहतहाहसक प्रसंगावंरील हित्रामं ळे लोकहप्रय ठरले आहेत. याहशवाय संजय क ं भार हा तरुि हशल्पकार 
सातारा पहरसरात नावारूपाला येत आहे. 
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सोलापूर - हा हजल्हा कनाटकच्या सीमेजवळ असून तेथे १७ च्या शतकाअखेर श भराय महाराज 
व १८ व्या शतकाच्या अखेरीस व १९ व्या शतकात िदं्रवमा (भरमिप्पा कोट्याळकर) यानंी आपल्या धार्ममक 
हित्रानंी समाजात हित्रकलेबाबतिी उत्स कता व आवड हनमाि करण्यािे कायव केले. भरमिप्पा 
कोड्याळकर यानंी रहववमापासून स्फूती घेऊन ऐहतहाहसक व धार्ममक प्रसंगावर आधाहरत तैलहिते्र 
रंगहवली. औंधिे संस्थाहनक बाळासाहेब पतंप्रहतहनधी यानंी त्यानंा ‘िदं्रवमा’ ही पिवी िेऊन औंध 
संस्थानात आमंहत्रत केले. यानंतरिे सोलापूरिे गाजलेले हित्रकार म्हिजे अे. अे. आलमेलकर, भारतीय 
शलैीत हिते्र काढिाऱ्या आलमेलकरािंी कारकीिव मात्र म ंबईत घडली. सोलापूरिी प्रहसद्धी ‘स्वातंत्र्यपूवव 
काळात कहि स्थानातील मिेँस्टर’ अशी येथील सात कापड हगरण्यामं ळे होती. त्याम ळे टेक्सटाईल 
हडझायकनग च्या कलेला इथे वाव होता. परंत  हित्र-हशल्पकलेबाबत मात्र येथील पहरत्स्थती हनराशाजनकि 
होती. उद्योगधंद्यािे परंत  परंपराहनष्ठ गाव म्हिून सोलापूर प्रहसद्ध असल्याम ळे गावातील सि-उत्सव 
यासाठी तसेि सजावटीसाठी येथे कलावतंानंा वाव होता. साहहजकि अशा गावात पेंटरानंा अथाजवनािा 
उद्योग हमळत असतो. अशा अनेक पेंटरमंडळींमध्ये ब गाजी पेंटर हे नाव प्रहसद्ध होते व त्यािंी 
लग्नसमारंभाच्या हनहमत्ताने िरवाजाचं्या िोनही बाजूस भालिार-िोपिार, जय-हवजय ककवा वरातीिी व 
गिपतीिी हिते्र प्रहसद्ध होती. याहशवाय बनॅर पेंकटगच्या के्षत्रात कािर पेंटर व यल्ला-िासी ही जोडी 
लोकहप्रय होती. हित्रपट के्षत्रातील शकंर-जयहकशन, लक्ष्मीकातं प्यारेलाल या जोडीप्रमािेि यल्ला-िासी 
ही जोडी बनॅर पेकटगच्या के्षत्रात गाजली. १९६० च्या िशकात आलमेकरापंासून स्फूती घेऊन बी. एन्, 
काडगावकर हे हित्रकार सोलाप रात हित्रहनर्ममती करीत असत. याि िरम्यान स िशवन िेवरकोंडा हे म ंबईत 
हशक्षि घेऊन सोलाप रात परतले. स्वतःच्या हित्रहनर्ममतीतून व कलाहशक्षक या भहूमकेतून त्यानंी अनेकानंा 
पे्ररिा हिली व आध हनक पद्धतीच्या हित्रहनर्ममतीस िालना हिली. ‘सपार बधूं’ ही सोलाप रातील कॅलेंडरच्या 
के्षत्रात गाजलेली ि सरी हित्रकारािंी जोडी असून सध्या त्याचं्याप ढील हपढीतील व्यंकटेश सपार कायवरत 
आहेत. आपल्या आकर्षवक हित्रानंी तसेि इस्कॉनसारख्या संस्थासंाठी केलेल्या कृष्ट्िजीवनावरील हित्रामं ळे 
व्यंकटेश सपार हे नाव िेशात व परिेशातही पोिले आहे. आध हनक पद्धतीिी जाहीरातकला पोरे ििसव या 
हतसऱ्या जोडगोळीने सोलाप रात लोकहप्रय केली असून हशल्पकलेच्या के्षत्रात म ंबईहून स्थलातंहरत 
झालेल्या भगवान रामप रे यानंी आपल्या वास्तववािी व कल्पक हशल्पानंी या पहरसरात आपले नाव 
प्रस्थाहपत केले आहे. िीपक पाटील सारखे काही तरुि कलावंत सध्या आपली प्रयोगशील कलाहनर्ममती 
करीत आहेत. येथील वास्त हवशारि िाफळकर पती-पत्नी व हशल्पकार भगवान रामप रे हे कलाहवर्षयक 
हवहवध उपिम गेली काही वर्ष ेराबवत आहेत. परंत  कलाहवर्षयक वातावरि व आध हनक हविारसरिीपासून 
सोलापूर हे काहीसे िूरि आहे. 
 

पुिे - प ण्यािी प्रहसद्धी आज महाराष्ट्रात हवदे्यिे माहेरघर, आय. टी. इंडस्री व उद्योग धंद्यासाठी 
असली तरी प ण्याला हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात एकोहिसाव्या शतकात व त्यापूवीही परंपरा असल्यािे 
आढळत नाही. कारि यािव साम्राज्य नष्ट झाले तेव्हापासून प िे पहरसरात सातत्याने इस्लाम धमािी सत्ता, 
आिमिे व हवध्वसं यािेि राज्य होते. हशवाजी महाराजाचं्या काळात प ण्यािे महवव वाढू लागले व 
पेशव्याचं्या काळात प िे एक सत्ताकें द्र व हवहवध कलािें आश्रयस्थान बनले याि काळात १७९१ च्या 
िरम्यान प ण्यातील शहनवारवाड्यात जेम्स वले्स या इंरज हित्रकाराच्या नेतृत्वाखाली कलाशाळेिी 
स्थापनाही करण्यात आली होती. या कलाशाळेत पाहिमात्य वास्तववािी पद्धतीने कलाहशक्षि िेण्यात येत 
असे. पि अल्पावधीति त्याकाळातील अत्स्थर पहरत्स्थतीत ती बिं पडली असावी. पि या सवव कालखंडात 
प ण्यात बाहेरून आलेल्या पाहिमात्य, भारतीय व स्थाहनक कलावतंानंी हवप ल कलाहनर्ममती केली असावी 
असे आज उपलब्ध असलेल्या उल्लेखावंरून व प राव्यावंरून हिसून येते. १८१८ मध्ये पेशवाई संपली, पि 
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प िे हे एक महववािे राजकीय, सामाहजक व शकै्षहिक िळवळीिे स्थान म्हिून उियास आले. याि 
काळात साहहत्य, काव्य, संगीत, नाट्य अशा कलासंाठीही ते एक महववािे कें द्र ठरले. अनेक प्रकाशने, 
वृत्तपते्र, हित्रशाळा, पे्रस अशा प्रकाशन व्यवसायाशी हनगहडत उद्योगामं ळे त्यासाठी आवश्यक अशी कामे 
करिारे हित्रकार प ण्यात तयार होऊ लागले, बाहेरून येऊ लागले. पहरिामी १९ व्या शतकाच्या 
उत्तराधात व २० व्या शतकाच्या पूवाधात प ण्यात प्रकाशन के्षत्राच्या त लनेत हित्रहशल्पकलेिे के्षत्र 
मागासलेलेि होते. परंत  याबाबत काही प्रयत्न मात्र स रू असल्यािे आढळून येते. १९३० च्या िरम्यान 
प ण्यातील हित्रकारानंी रहसकाचं्या मितीने ‘महाराष्ट्र हित्रकार मंडळ’ या नावािी संस्था स रू करून 
त्यामाफव त प्रिशवने, कायम स्वरूपािे संरहालय, हौशी कलावतंासंाठी वगव असे उपिम स रू केले. १९२० ते 
१९३० च्या िरम्यान प ण्यातील काही हवद्याथी म ंबईत सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटवमध्ये हशकण्यासाठी 
गेल्यािे आढळते. ज. ि. गोंधळेकर व हज. हभ. िीहक्षत ही त्यातील िोन प्रहसद्ध नाव ेहोत. गोंधळेकरानंी 
म ंबईतील व त्यानंतर परिेशातील हशक्षि घेऊन परतल्यावर प ण्यातील श्री. रानडे याचं्या वगात 
हशकवण्यास स रुवात केली. (१९३९ ते १९५१) त्यापूवीि म ंबईत हशकलेल्या एन. ई. पूरम यानंी १९३५ मध्ये 
‘इत्न्स्टट्यूट ऑफ मॉडवन आटव’ या कलाहशक्षि िेिाऱ्या संस्थेिी स्थापना केली. प ढे हीि संस्था अहभनव 
कला हवद्यालय म्हिून नावारूपाला आली. म ंबईत घडत असलेल्या कलाहवर्षयक घडामोडींिे पडसाि 
प ण्यात उमटत असत. याहशवाय बॉम्बे आटव सोसायटीच्या वार्मर्षक प्रिशवनानंतर त्यातील हनवडक हित्रािें 
प ण्यातील प्रिशवन ही तत्कालीन प ण्याच्या कलाहवश्वातील मोठीि घटना होती. हशवाय नाटक कंपन्या, 
प्रभात हफल्म कंपनी सारख्या नाट्य व हित्रपट कंपन्यामं ळे कलाहिग्िशवन, त्यासाठी मूर्मतकाम, नाटकािें 
पडिे, सेकटग्ज या हनहमत्तानेही कलेिा संबधं येत असे. नंतरच्या काळात नाटकािे पडिे रंगवण्याच्या 
कामात प . श्री. काळे व केळकरासंारख्या अनेकािंा नावलौहकक होता. पि स्वातंत्र्योत्तरकाळात या सवािा 
बहर ओसरू लागला होता. त्याम ळे हित्रकलेिे हशक्षि घेऊन शाळामास्तर होिे ककवा प्रकाशन व्यवसायाशी 
संबहंधत हित्रकामाच्या संधी शोधिे हेि िोन पयाय अथाजवनासंिभात प ण्यात उपलब्ध होते. प ण्यातील व 
कोल्हापूर, सागंली, मराठवाडा, हविभव अशा आजूबाजूच्या हठकािाहून आलेले हित्रकारही अथाजवनािा 
पयाय शोधल्यानंतर हनसगवहिते्र, व्यत्क्तहिते्र अशा पहरघाति संत ष्ट असत. प स्तकासंाठी व माहसकासंाठी 
म खपषृ्ठे, कथाहिते्र यासोबति जाहहरातींसाठी हिते्र करण्यािा व्यवसायही अनेकानंी स्वीकारला होता. हज. 
हभ. िीहक्षत संतहिते्र व ‘प्रसाि’ सारख्या माहसकातून प्रहसद्ध होिाऱ्या सात्त्वक बोधहित्रासंाठी प्रहसद्ध होते. 
ग. ना. जाधव हकलोस्कर माहसकावरील हित्रातून महाराष्ट्रािे सामाहजक त्स्थत्यंतर व रामीि आहि शहरी 
जीवन रंगवीत होते. भय्यासाहेब ओंकारानंी िलालापंासून पे्ररिा घेऊन आपल्या म खपषृ्ठानंी सववसामान्य 
मािसाच्या मनात आपली प्रहतमा हनमाि केली होती. याहशवाय केसरी व सकाळमधून प्रहसद्ध होिाऱ्या 
त्याचं्या हित्रकथाही लोकहप्रय होत्या. यासोबति ते हित्र-हशल्पकलेवरील लेखनातून कलेिा प्रिार व 
प्रसार करीत होते. हश. ि. फडिीस आपल्या ‘ख िकन हसविाऱ्या हास्यहित्रानंी’ लोकहप्रय होत होते. 
 

महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली त्या िशकाच्या उत्तराधात या सवव पहरत्स्थतीत बिल घडण्यास 
स रुवात झाली. प्रताप म ळीक, म क ं ि केळकर, अरुि पाथरे, स िाम ढोके, म रली लाहोटी असे तरुि 
हित्रकार हित्रकलेत काही आध हनक पद्धतीिे प्रयोग करण्यािा प्रयत्न करू लागले. अहभनव कला 
हवद्यालयातील प्रा. लेले व खटावकर यानंी भारतीय शलैीतील हित्रापंासून पे्ररिा घेऊन त्यात थोडीशी 
आध हनकता आित काहीशी नक्षीकामाकडे झ किारी हित्रर्मनहमती करण्यास स रुवात केली. याि िरम्यान 
म क ं ि केळकर, स िाम ढोके, अरुि पाथरे व त्याचं्या समहविारी तरुि-तरुिींिा गट-कौस्त भ आटव सकव ल 
या नावाने एकत्र आला व त्यानंी काहीतरी वगेळे करण्यािा ध्यास घेतला. हे सवव कलावतं एका बाजूला 
सातत्याने हनसगवहित्रिािा सराव करीत तर ि सऱ्या बाजूला काहीतरी वगेळे व हिएहटव करण्यासाठी 
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धडपडत. यातूनि काही कलावतं हवरूपीकरिाच्या हिशनेे वाटिाल करू लागले तर काही भारतीय 
शलैीपासून स्फूती घेत नक्षीकामाच्या जाळ्यात अडकले. वास्तववािी हित्राबंद्दलिा आिर सवांच्याि मनात 
असल्याम ळे तो प्रवाहही अखंड स रूि राहहला. याि िरम्यान बाबा पाठक यानंी काहीशी मीनाकामासारखी 
हिसिारी फायबर ग्लासमधील व्यावसाहयक हभत्तीहिते्र व अंतगवत सजावटीसाठी वापरता येिाऱ्या 
अलंकरिात्मक हित्रािंी हनर्ममती स रू केली. अथाजवनािे एक साधन म्हिून अनेक हित्रकार त्याकडे 
आकर्मर्षत झाले व त्याति अडकले. या काळात १९८० च्या िरम्यान प िे शहर बिलत होते, हवस्तार पावत 
होते. वाडे जाऊन हसमेंटच्या इमारती येत होत्या. त्याम ळे नव्याने हनमाि होिाऱ्या वास्तू, हॉटेल, मंहिरे 
अशा अनेक हठकािी या पद्धतीिी फायबरमधील हभत्तीहिते्र हिसू लागली. अरुि पाथरे, म रली लाहोटी, 
म क ं ि केळकर यानंी या प्रकारच्या कामात अनेक प्रयोग केले. 

 
१९७० च्या िशकात साहहत्य, काव्य यात एक नवीन हविारप्रवाह आला. त्यािे प्रत्यंतर त्या 

काळातील प्रकाशन साहहत्याशी संबहंधत हित्रकलेवर. हिसू लागले. पहरिामी प्रतीकात्मक, हवरूपकरिािा 
वापर करीत व अत्यंत आकर्षवक पि साधी अशी म खपृष्ठे व प्रकाशन व्यवसायात सजावटीिी जोमिार हिते्र 
हिसू लागली. यातील म ख्य नाव म्हिजे स भार्ष अविट. अहतशय कल्पक अशी प्रकाशन साहहत्यासाठी 
हिते्र रंगहविारा हा कलावंत प ढे म ंबईस स्थाहयक झाला व फक्त पेंकटग करू लागला. कॉहमक्स ककवा 
हित्रकथा या प्रकाराला प्रताप म ळीक यानंी आपल्या जोमिार शलैीने वगेळेि वळि हिले. व एवढी 
लोकहप्रयता हमळवली, की प ण्यातील अनेकजिानंी प्रताप म ळीकाचं्या शलैीिी नक्कल करीत भरपूर 
अथाजवन केले. स भार्ष अविट यानंी म खपृष्ठे व बोधहित्रानंा हिलेले वगेळे वळि एवढे लोकहप्रय ठरले, की 
पूवीच्या पद्धतीिी हिते्र जाऊन नवीन पद्धतीिी हिते्र हिसू लागली. आजही या प्रकारच्या हित्रासंाठी अनेक 
प्रयोग होत असून िदं्रमोहन क लकिी, ब वा शटेे, रहवम क ल असे अनेकजि कायवरत आहेत. 
 

हशल्पकलेच्या के्षत्रात पूवी प्रभातच्या काळातील हरह न्नरी हशल्पकार बी. डी. थते्त व औंधच्या 
महाराजाकंडे राहहलेले केशवराव िेशपाडें ख्यातनाम होते. स्मारक हशल्पाचं्या के्षत्रात बी. आर. खेडकर 
महाराष्ट्रभर स्मारकहशल्पे तयार करीत होते. प्रयोगशील अशी फायबर ग्लासमधील हशल्पे हिनकर थोपटे 
करीत होते. गिपती उत्सवाशी संबहंधत अशी लोकरंजनात्मक कलाहनर्ममती प्रा. डी. एस. खटावकर व 
त्याचं्या तालमीत तयार झालेले हववके खटावकरासारखे अनेकजि करीत असतात. सध्या वास्तववािी 
पद्धतीच्या हशल्पात शरि कापूसकर िजेिार काम करीत आहेत. वास्तववािी व्यत्क्तहित्रिाच्या के्षत्रात 
रामकृष्ट्ि काबंळे व िोरम ले प्रयत्नशील आहेत. हित्रकलेच्या के्षत्रातही नवनवीन हविारप्रवाह व शलैी 
अन सरिारी नवीन हपढी आपल्या कलाहनर्ममतीने, प ण्यािे पारंपहरक वळि बिलू लागली होती. म ंबईतून 
स्थलातंहरत झालेल्या हवजय कशिे याचं्यासह प ण्यातील पाडूं ताटे, िीपक सोनार, श्रीकातं किम असे 
हित्रकार अमूतव शलैीत हित्र करतात. हवरूपीकरि व प्रतीकात्म पद्धतीच्या हित्रािंाही अनेकजि अवलंब 
करीत आहेत. स्त्रीहित्रकारात ज्येष्ठ हित्रकार रजनी फिसळकर, स जाता बजाज व तरुि हित्रकार अन  
क लकिी अशा अनेक स्त्रीहित्रकार हित्रहनर्ममती करताना हिसतात. मूळच्या प िेकर असिाऱ्या स जाता 
बजाज या पॅहरस येथे स्थाहयक असून त्यािंी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रिशवने झाली 
आहेत. १९९० च्या िशकात म ंबईतील हित्रकार रवी पराजंपे प ण्यात स्थाहयक झाले. आकर्षवक हिते्र आहि 
कला व संस्कृती याबाबतिी आरही व ठाम मते व्यक्त करिारे लेखन, याम ळे प ण्यात त्यानंी आपली प्रहतमा 
हनमाि केली. याि काळात एहप्रल १९९२ पासून प ण्यात संस्कारभारती या संघहविाराशी संबहंधत संघटनेने 
हित्रकलेच्या के्षत्रात हवद्याथी, कलावतं व हौशी कलाकारानंा एकत्र आिून हनसगवहित्रिािी एक िळवळि 
स रू केली. शालेय हवद्याथांपासून ते पेन्शनरापंयंत आहि गृहहिींपासून ते वकील व डॉक्टर अशा 



 

अनुक्रमणिका 

व्यावसाहयकापंयंत अनेकजि िर रहववारी हनसगवहित्रिासाठी एकत्र येऊ लागले. या िळवळीिे संयोजक 
रवी िेव व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी अशा कलावतंािंी प्रिशवने, संमेलने भरवनू या संिभात एक वातावरि 
हनर्ममतीही केली. या सोबति हमकलि म ळीक या तरुि हित्रकाराने आपल्या आकर्षवक व शलैीिार 
हनसगवहित्रानंी व हनसगवहित्र कसे रंगवाव े हे हवशि करिाऱ्या प स्तकानंी महाराष्ट्रात लोकहप्रयता 
हमळहवली. पहरिामी हमकलि म ळीकासंारखी हनसगवहिते्र महाराष्ट्रात गावोगावी हिसू लागली आहेत. 

 
महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली तेव्हा हित्रप्रिशवनासाठी प ण्यात एकही हॉल नव्हता. प ण्यात 

आज १०/१२ व्यावसाहयक आटव गलॅरी त्यापैकी इंहडया आटव गलॅरी ही ऑन लाईन हित्रहविीसाठी प्रहसद्ध 
आहे तर माध री प रंिरे संिहलत स िशवन आटव गलॅरी कलाहवर्षयंक उपिम राबवते. आजच्या प ण्याच्या 
बिलल्या व महानगराकडे वाटिाल करू लागलेल्या स्वरूपात आटव ट डे ही आटव कॅलरी अनेक तरुिानंा 
प्रोत्साहन िेण्यािे कायव करीत आहे. प्रत्यक्ष कलेपेक्षा व्यवसायालाि महवव येईल, की काय अशी शकंा येऊ 
लागली आहे. नवीन हपढीच्या हित्रकारात म क्ता अविट, आहित्य हशके, साठे, अझरुद्दीन इनामिार असे 
अनेक तरुि कलावतं हिसत असेल तरी कलामूल्यापेंक्षा त्यािंा कल आकर्षवक हित्र हनमाि करण्याकडेि 
हिसून येतो. 
 

उत्तर महाराष्ट्र - या हवभागात नाहशक, जळगाव, ध ळे, अहमिनगर व नंि रबार हे हजल्हे असून 
हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात दृश्यकलाहवर्षयक कें द्र प्राम ख्याने नाहशक होते. हित्रकार वा. मो. क लकिी 
यानंी १९४० मध्ये स्थापन केलेली नाहशक कला हनकेतन ही हशक्षिसंस्था व त्याद्वारे िालहवलेले हवहवध 
उपिम यातून हित्र-शिल्पकलेिे वातावरि हनमाि झाले. धार्ममक तीथवके्षत्र म्हिून प्रहसद्ध असलेल्या 
गोिाकाठच्या नाहशकिे आकर्षवि तेथील नाहशक कला हनकेतन तफे होिाऱ्या प्रत्यक्ष व्यत्क्तहित्रि स्पधा, 
अहखल भारतीय वार्मर्षक प्रिशवन, प्रात्यहक्षके अशा उपिमामं ळे पूवीपासून होते. अनेक कला हवद्याथी व 
तरुि आहि ज्येष्ठ हित्रकार या उपिमासंाठी नाहशक येथे जात असत. स्वतः वा. मो. क लकिी हेिेखील 
हनसगवहित्रि, व्यत्क्तहित्रि व प्रसंगहित्रि या तीनही के्षत्रात िजेिार हित्रहनर्ममती करीत. त्यातून या 
पहरसरातील तरुि हित्रकारानंा हनसगवहित्रि व व्यत्क्तहित्रिािी गोडी हनमाि झाली. आजही ही परंपरा 
कायम आहे. हशवाजी त पे हे ज्येष्ठ हित्रकार स्वातंत्र्यपूवव काळापासून सातत्याने रेखाहिते्र व हनसगवहिते्र 
रंगवतात. १९७० च्या िशकात केशव मोरे या मूळच्या नाहशकमधील हित्रकाराने म ंबईत हशक्षि घेऊन 
व्यत्क्तहित्रिकलेत काही काळ हित्रहनर्ममती केली. हशवाजी त पे व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी नाहशक कला 
हनकेतनिे उपिम स रू ठेवले व त्याचं्या समकालीन तरुि हित्रकारानंा हित्रहनर्ममती करण्यात व प्रिशवन 
करण्यासाठी उद्य क्त केले. आनंि सोनार व म क्ता बाहलगा हे काही काळ हित्रहनर्ममती व प्रिशवने करीत 
असत. आज एकहवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी प न्हा एकिा तरुि कलावतंानंी नाहशकिे नाव कलाके्षत्रात 
नोंिवण्यास स रवात केली आहे. प्रफ ल्ल सावतं व राजेश सावतं हे हित्रकारबधूं हनसगवहित्रि व व्यत्क्तहित्रि 
या िोन्ही हवर्षयात कौशल्यपूिव हनर्ममतीसाठी प्रहसद्ध आहेत. अहनल अभगें हा हित्रकार समाजातील 
उपेहक्षताचं्या जीवनावर हित्रमाहलका बनवनू प्रिर्मशत करतो. अशोक हहरव े व संजीव साबळे हे िोन 
हित्रकार आपल्या कौशल्यपूिव व प्रयोगशील अहभव्यक्तीतून परंपरेशी नाते ठेवत हित्रहनर्ममतीच्या नवीन 
हिशा शोधत आहेत. 

 
हशल्पकलेच्या के्षत्रात नाहशकमध्ये अनेक हशल्पकार कायवरत होते व आहेत. पि नाहशकिे नाव 

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यािी कामहगरी हशल्पकार मिन गगे व त्याचं्या पत्नी अरुिा गगे यानंी 
बजावली. त्यानंी केलेली स्मारकहशल्पे राज्यात, िेशात व परिेशातही असून, आशय, संकल्पना व 



 

अनुक्रमणिका 

अहभव्यक्तीच्या दृहष्टकोनातूनही आपले वगेळेपि हसद्ध करतात. याहशवाय लोंढे बंधू, ताबंट बधूं व तरुि 
हशल्पकार हनलेश ढेरे असे काही उल्लेखनीय व व्यावसाहयक कामे करिारे हशल्पकार नाहशकमध्ये कायवरत 
आहेत. 
 

जळगाव - अकजठ्यािी जगप्रहसद्ध लेिी असिाऱ्या पहरसरातील जळगाव हे शहर व्यापारासाठी व 
हल्ली उद्योगधंद्यासाठी प्रहसद्ध आहे. पि जळगाव हजल्ह्यात कलेिे वातावरि काही प्रमािात हनमाि 
करण्यािी कामहगरी हखरोिा येथील सप्तप ट ‘लहलतकला महाहवद्यालय’ या कलाहशक्षि िेिाऱ्या संस्थेने 
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर बजावली. तेथील हशक्षक अशोक ताबंटकर व ग लजार गवळी यानंी 
आपल्या कलाहनर्ममतीसोबति हित्रहशल्पकलेिे महवव सववसामान्य मािसाला पटवनू हिले. परंत  या भागात 
फारसे हित्रकार स्थाहयक झाले नाहीत. ते प िे-म ंबईकडे स्थलातंहरत झाले. पि सध्या जळगाव येथे 
स्थाहयक असलेला तरुि हित्रकार राजू बावीस्कर हा आपल्या रेखाटनातून सामाहजक हवर्षमतेवरील भाष्ट्य 
प्रभावीरीत्या व्यक्त करीत आहे. िाळीसगाव येथील एक जेष्ठ कलाहशक्षक व हशल्पकार श्री. बावीस्कर यानंी 
१९६० व १९७० च्या िशकात ‘स्िॅप स्कल्पिर’ या कलाप्रकारात उल्लेखनीय हशल्पे तयार केली. िोपडा 
येथील तरुि हित्रकार राजेंद्र महाजन हे कलाहवर्षयक उपिम व लेखनाद्वारे दृष्ट्यकलाहवर्षयात कायव 
करीत आहेत. 

 
अहमदनगर - या हजल्ह्यातील कलाहवर्षयक उपिम प्राम ख्याने अहमिनगर शहराति होत 

असल्यािे आढळते. स्वातंत्र्यपूवव काळात र. बा. केळकर यानंी स रू केलेली परंपरा येथील 
कलामहाहवद्यालयातील हशक्षकानंी स रू ठेवली. परंत  अहमिनगर हा भाग ि ष्ट्कळी भाग व या पहरसरात 
कलेिे वातावरिही फारसे नव्हते. त्याम ळे येथील कलावतं प ण्या-म ंबईकडे स्थलातंहरत होत राहहले. 
त्यातील अनेकानंी हित्र-हशल्पकलेत व उपयोहजत कलेतही नाव हमळहवले. परंत  १९८० च्या िशकात 
म ंबईत येऊन हशकलेला हशल्पकार प्रमोि काबंळे प न्हा अहमिनगर येथे परतला. त्याने स्मारकहशल्पे व 
व्यावसाहयक हशल्पकलेच्या के्षत्रात जम बसहवला असून सध्या अहमिनगरमधेही काही कलाहवर्षयक 
उपिम होत आहेत. 

 
उत्तर महाराष्ट्रात साखर कारखाने, उद्योगधंिे व शतेी यातून संपन्नता आली असली तरी इतर 

कलाबंाबत ज्या प्रकारिी ओढ, आवड व जागरूकता आढळून येते तशी हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात हिसत 
नाही ही वस्त त्स्थती आहे. 

 
णवदभक 

 
ज्या भागाला आपि हविभव म्हिून ओळखतो त्या भागािे प्रत्यक्षात िोन प्रशासकीय हवभाग आहेत 

(१) नागपूर हवभाग : यात नागपूर, वधा, िदं्रपूर, गडहिरोली भडंारा, व गोंहिया (२) अमरावती हवभाग : 
यात अमरावती, अकोला, ब लढािा, वाहशम व यवतमाळ हे हजल्हे आहेत. नागपूर हवभागातील नागपूर ही 
पूवीच्या मध्यप्रातंािी राजधानी व महववािे शहर होते. त्यापूवी ती रघ जीराजे भोसल्यािंी राजधानी होती. 
तसेि या भागात मध्यय गात व ऐहतहाहसक काळात, कहि , जैन धमािी काही महववािी हठकािे असल्याम ळे 
मंहिरे, वास्तू, मठ छत्री (समाधी) येथे िगड व लाकडावरील कलाक सरीिी आहि जैन मठामंधून 
पटहित्रािंीही परंपरा होती. भोसल्याचं्या राजवटीत सि, उत्सवाच्या हनहमत्ताने हित्रकला व 
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हशल्पकलेिाही आहवष्ट्कार हा येथील लोकजीवनािे अंग होता. आध हनक काळातील पाहिमात्य 
प्रभावाखालील कलेिी स रुवात येथे करण्यािे श्रेय १९३०च्या िशकाच्या िरम्यान म ंबईत येऊन हशकलेल्या 
हित्रकाराकंडे जाते. यापैकी मोहहनीराज ऊफव  बापूराव आठवले यानंी नागपूरमध्ये हित्रकलेच्या हशक्षिािी 
कलाशाळा १९३१ मध्ये स रू केली. यातून स रुवातीिे हशक्षि घेतलेले अनेक हित्रकार म ंबईस स्थलातंहरत 
झाले व नावारूपाला आले. पि नागपूरमधेि स्थाहयक होऊन वास्तववािी हित्रकलेिा व्यासंग अव्याहत 
करिारे ज्येष्ठ हित्रकार म्हिजे याकूब मलक, भानजीभाई पाटिकर हे होत. याि काळात बाळकृष्ट्ि 
िाभाडे हे कलाहवर्षयक लेखन करिारे व्यासंगी व्यत्क्तमवव नागपूरमध्ये आपल्या अभ्यास व लेखनात व्यस्त 
असे. याहशवाय हवनायक मसोजी हे बंगाल स्कूल या कलापरंपरेतील ज्येष्ठ हित्रकार व शाहंतहनकेतनिे 
प्रािायव १९५१ पासून नागपूरमधे स्थाहयक झाले. त्यानंी आपल्या वैहशष्ट्ट्यपूिव शलैीत बायबल व हनसगव या 
हवर्षयावरील हित्रहनर्ममती केली व आय ष्ट्याच्या अखेरपयंत (१९५३) ते कलावतंािे मनस्वी जीवन 
नागपूरमध्ये जगले. परंत  ते प्रिशवने, प्रहसद्धी यापासून िूर राहहले. १९५० व १९६० च्या िशकात ना. ब. 
हडखोळे, वामन करंजकर िेहाडराय, भयै्याजी गोस्वामी असे अनेक हित्रकार आपली हित्रहनर्ममती करीत. 
या सवांिी हिते्र काहीशी प्रयोगशील ककवा भारतीयत्व या संकल्पनेतून स्फूती घेऊन केलेली असत. 
भयै्याजी गोस्वामी हे कलावतंािे कलंिर जीवन जगत आय ष्ट्यभर प्रयोगशील हिते्र रंगहवत राहहले. 
िेहाडराय यानंी काही काळ आवगेपूिव पद्धतीिी िजेिार हनसगवहिते्र रंगहवली. वामन करंजकर याचं्या 
कलाहनर्ममतीत बॉम्बे स्कूल व बगंाल स्कूलिा संगम आढळून येतो. परंत  श्री. हडखोळे वगळता इतर 
हित्रकाराचं्या कलाहनर्ममतीत व ती प्रिर्मशत करण्याबाबत सातत्य आढळत नाही. नागपूरच्या साहहत्त्यक 
वत वळात भाऊ समथव हे हित्रकार प्रयोगशील हनर्ममती व रेखाहित्रासंाठी प्रहसद्ध होते. परंत  हित्रकाराचं्या 
जगात त्यानंा फारशी मान्यता नव्हती. येथील िशरथ ििेंल यानंी भारतीय शलैीत रामायिावर आधाहरत 
काहीशी कॅलेंडर सारखी भासिारी हिते्र रंगहवली व त्यािी प्रिशवने ते धार्ममकदृष्ट्ट्या महववाच्या जागी 
िेशभर करीत असत. १९७० च्या िशकात धनंजय वमा यानंी व्यत्क्तहित्रिकलेत काही काळ उल्लेखनीय 
काम केले. १९८० व ९० च्या िशकात अरुि मेंि ले, प्रभोिबाब ू रामटेके, िीपक जोशी, हे हित्रकार 
हित्रहनर्ममती करू लागले. यानंतरच्या काळात प्रभाकर पाटील, मनीर्षा पाटील, रघ  नेवरे अशा हित्रकारानंी 
काही वळेा हवरूपीकरिात्मक तर काही वळेा अलंकरिाकडे झ कलेली आध हनक पद्धतीिी हित्रहनर्ममती 
करून हविभातील कलाहवश्व जागृत ठेवले आहे. आजच्या तरुि हपढीतील हित्रकार अब्ि ल गफार, 
हवकास जोशी, स भार्ष बाभ ळकर, तडका, हेमंत सूयववशंी हे आपल्या हित्रहनर्ममतीने ही परंपरा प ढे नेत 
आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतरच्या काळात नागप रात पिवीपयंतिे हशक्षि घेऊन पिव्य त्तर 
हशक्षिासाठी म ंबई, बडोिा, शाहंतहनकेतन अशा हठकािी काही तरुि कलावतं गेले. त्यानंतर म ंबई, हिल्ली, 
भोपाळ अशा कलाहवर्षयक संधी व सोयी असिाऱ्या शहरात स्थाहयक झाले आहेत. 
 

बालहित्रकलेच्या के्षत्रात नागपूरमध्ये उल्लेखनीय काम गेल्या काही वर्षांत झाले अस न यािे श्रेय 
ज्येष्ठ सामाहजक कायवकते नानाजी िेशम ख याचं्या पे्ररिेतून स रू झालेल्या ‘बालजगत’ िे आहे. ‘बसोली’ 
या नावाने िदं्रकातं िने्न व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी २५ वर्षांपूवी बालजगतमध्ये स रू केलेल्या बालहित्रकला 
िळवळीने या के्षत्रात भरीव कामहगरी बजावली. लहानपिीि म लानंा योग्य वातावरि व प्रोत्साहन 
हमळाल्यास त्याचं्या हनव्याज व म क्त आहवष्ट्काराला िालना हमळते हे या प्रयोगाने हसद्ध केले असून 
अनेकानंा गेल्या २५ वर्षांत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प रस्कारही हमळाले आहेत. नागपूर 
हवभागातील वधा, िदं्रपूर गडहिरोली, भडंारा व गोंहिया या हवभागात कलाहवर्षयक उपिम, स्थाहनक 
पातळीवरील बालहित्रकला स्पधा आहि कलाहशक्षकाचं्या माध्यमातून होत असले तरी हित्र-हशल्पकलेच्या 
के्षत्रात हा भाग मागासलेलाि आहे. परंत  िदं्रपूरमधील मनोहर सपे्र हे व्यंगहित्रकार त्यािंा व्यासंग 
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व्यंगहिते्र, काष्ठहशल्पे व कलाहवर्षयक लेखनातून करीत असतात. 
 
अमराविी णवभाग - अमरावती हे हविभातील ि सरे मोठे शहर असून या हवभागातील अमरावती, 

अकोला, खामगाव अशा गावात ऐहतहाहसक काळात येथील वास्त ंमधील कभतीवरील हित्रािंी परंपरा 
असावी असे हिसते. परंत  याबाबतच्या कोित्याही प्रकारच्या रीतसर नोंिी उपलब्ध नाहीत. अमरावतीतील 
हथटे पेंटर यानंी ‘बालगंधवांच्या गंधवव’ मंडळीसाठी १९३५ च्या िरम्यान नाटकािे पडिे रंगव न हिल्यािे 
उल्लेखही आहेत. परंत  यापलीकडे काहीही माहहती ि िैवाने उपलब्ध नाही. परंत  स्वातंत्र्योत्तर काळात 
अमरावती येथे कलाहशक्षि िेिारी संस्था स रू झाली व कलाहवर्षयक उपिमानंा िालना हमळाली. तेथील 
हशक्षक एम. बी. इंगळे, स धीर मोिे, अभगें यानंी कलाहवर्षयक उपिम, व्याख्याने, प्रात्यहक्षके यारूपाने 
तेथील कलाहवश्व हजवतं ठेवले. सध्या येथे हवजय राऊत यानंी ॲहनमेशनिे हशक्षि िेिारी संस्था स रू केली 
आहे. याहशवाय ब लढािा हजल्ह्यातील स प्रहसद्ध गजानन महाराजाचं्या शगेाव जवळिे खामगाव हे 
पूवीपासून त्याभागातील कलाहवर्षयक उपिमासंाठी प्रहसद्ध असिारे एक कें द्र आहे. १९२१ च्या 
असहकाराच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून पे्ररिा घेऊन हटळक राष्ट्रीय हवद्यालयािी स्थापना झाली. तेथे कला 
हशक्षक म्हिून िाखल झालेल्या पधें ग रुजींनी १९२४ पासून आपले संपूिव आय ष्ट्य या संस्थेत कलासाधना 
करण्यात व हवद्याथ्यांना पे्ररिा िेण्यात व्यतीत केले. प तळे ककवा स्मारके उभी करण्यािी समाजािी 
भावहनक गरज लक्षात घेऊन त्यासंिभात काम करिारे हवद्याथी तयार केले. खामगावात त्याकाळी उच्च 
कलाहशक्षिािी सोय नव्हती हे अन भवनू त्यानंी मूर्मतकला हशकवण्यास स रुवात केली. यासोबति काँरेस 
अहधवशेनात पहरिय झालेल्या नंिलाल बोस याचं्यापासून व अकजठ्याच्या हित्रापंासून पे्ररिा घेऊन 
भारतीयत्व असलेल्या हित्रहशल्पकलेिे हशक्षि ते िेऊ लागले. या संस्थेतून हशक्षि घेतलेले हवद्याथी आज 
हविभात व मध्य प्रिेशात व्यावसाहयक हशल्पकार म्हिून कायवरत आहेत. पंधे ग रुजींिे एक हवद्याथी 
लखमसी खोना १९५० च्या िरम्यान म ंबईत येऊन हशकले. त्यानंतर त्यानंी हविभात व्यावसाहयक 
व्यत्क्तहित्रिाच्या के्षत्रात फोटोसदृश भरपूर काम केले. 
 

हविभव भागात हशल्पकारािंी संख्या भरपूर आहे. गावोगावी स्मारकहशल्पेही भरपूर हिसतात. पि 
त्यात िजेिार हशल्पहनर्ममती करिारे कलावतं क्वहिति आढळतात. यापैकी हहराििं हवकमसी (नागपूर) व 
साहेबराव सातारकर (अमरावती) व्यावसाहयक व्यत्क्तहशल्पाचं्या व्यवसायात नावरूपाला आले व त्यानंी या 
भागातील स्मारकहशल्पानंा एक हकमान िजा प्राप्त करून हिला. सध्या ‘विी’ येथील तरुि हशल्पकार 
अशोक सोनक सरे हा स्मारकहशल्पे, हरलीफ आशा सववि प्रकारात िजेिार हशल्पहनर्ममती करीत आहे. परंत  
हविभात गेल्या ५० वर्षांत स मार काम असिारे व वहशल्याच्या आधारे आहि टेंडरच्या जगात यशस्वी ठरिारे 
एवढे हशल्पकार आहेत, की त्याचं्या स्पधेत आजच्या तरुि व ग िी हशल्पकारानंा संधी हमळिेि ि रापास्त 
होऊन बसले आहे. 

 
उपयोहजत कलेच्या के्षत्रात हविभातील अनेकजि पूवीपासून नावारूपाला आले. परंत  अशा 

अनेकानंी म ंबई, हिल्लीसारख्या शहरात स्थलातंहरत होऊन नावलौहकक हमळहवला. हविभािा एकूि हविार 
करता येथील कलावंतात भावनाप्रधान वृत्ती, व्यत्क्तमत्वात जोश व आवगे असला तरी काही अपवाि 
वगळता कलाहनर्ममतीत सातत्य व हिकाटीिा अभाव आढळतो. पहरिामी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 
यातील फारि थोडे कलावंत पोिल्यािे आढळते. 
 

मराठवाडा 
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मराठवाडा हवभागात औरंगाबाि, जालना, परभिी, कहगोली, नािेंड, लातूर उस्मानाबाि, बीड हे 

हजल्हे असून हित्र-हशल्पकलाहवर्षयक कायव फक्त औरंगाबाि, नािेंड व लातूर याि भागात काही प्रमािात 
झाल्यािे आढळते. मराठवाड्याला अकजठा-वरेुळिी लेिी, अनेक मंहिरे-महशिी आहि मकबऱ्याच्या रूपाने 
हित्र-हशल्पकलेिा िेहिप्यमान इहतहास आहे. तरी म स्लीम आमिनीत स्वातंत्र्यपूवव काळातील 
हनजामशाहीत हा प्रिेश दृश्यकलेच्या के्षत्रात मागासलेलाि राहहला. परंत  अकजठा येथील हित्राचं्या 
प्रहतकृती करण्याच्या हनहमत्ताने अकजठ्याला अनेक हित्रकार जात असत. अगिी स रुवातीिे प्रयत्न कॅप्टन 
हगल या हिहटश अहधकाऱ्याने केलेले आढळतात. त्यानंतर १८७२ ते १८८४ या काळात म ंबईच्या जे. जे. 
स्कूलिे प्रािायव जॉन हरफीथ्य याचं्या मागविशवनाखाली अनेक हित्रकरानंी अकजठ्याच्या प्रहतकृती हनमाि 
करण्यािे काम केले होते. या कामात पेस्तनजी बोमनजी हे हित्रकार स परवायझर म्हिून काम करीत. 
यानंतरही ही प्रथा कायम राहहली व म ंबईिे कलावतं अकजठ्याला या प्रहतकृती करण्यासाठी जात असत. 
लेडी हॅकरगहॅम यानंी १९०८च्या िरम्यान बगंालमधील हित्रकार नंिलाल बोस व अहसतक मार हलिार 
याचं्या समवते काही हित्रकारानंा याि स्वरूपािे काम करण्यास पाठहवले होते. हैद्राबािच्या हनजामाने व 
औंधच्या बाळासाहेब पतं प्रहतहनधींनीही अकजठ्याच्या प्रहतकृती १९२० ते १९३० च्या िशकात करण्यािी 
योजना राबवली. त्यानंतर कें द्र सरकारतफे काही हित्रकारानंा या कामावर नेमण्यात आले व ते अकजठ्यात 
राहून या प्रहतकृती करण्यािे काम १९८० पयंत करीत होते. िेशाला स्वातंत्र्य हमळाले तरी मराठवाडा हा 
हनजामाच्या राज्यािा भाग होता व रझाकारािें अत्यािार सहन करीत होता. आध हनक काळातील कला व 
संस्कृतीिे वारे हनजामािी राजधानी असलेल्या हैद्राबाि येथे पोिले असले तरी मराठवाडा त्यापासून 
वहंिति होता. व्यवसायािी संधीही नव्हती. पहरिामी या भागातील अनेक कलावतं पूवीपासून, आधी 
हशक्षिासाठी व नंतर व्यवसायासाठी इतरत्र स्थलातंहरत झाले. याला काही अपवाि होते व त्यानंी 
मराठवाड्यात कलाहवर्षयक वातावरि हनमाि करण्यािा प्रयत्न केल्यािे आढळते. यातील िोन महववािी 
नाव े म्हिजे हशल्पकार महडलगेकर व नािेंडिे त्र्यंबक वसेकर ही होत. हशल्पकार महडलगकरानंा डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरानंी स्वातंत्र्यपूवव काळात मराठवाड्यात हशल्पकार नसल्याम ळे औरंगाबाि येथे जाऊन 
हशल्पकलेिा व्यवसाय करण्यािा सल्ला हिला व त्यानंी तो हनष्ठापूववक पाळला. त्र्यंबक वसेकर यािें कलेिे 
हशक्षि हैद्राबाि येथे झाले. पि ते मराठवाड्यात नािेंड येथे परतले. १ जून १९५५ मध्ये त्यानंी ‘अहभनव 
हित्रशाळा’ ही कलाहशक्षि िेिारी संस्था स रू केली. या संस्थेमाफव त त्यानंी शालेय हवद्याथ्यांसाठी हवहवध 
वयोगटाचं्या स्पधा घेतल्या. त्या हित्रािंी प्रिशवने केली व दृश्यकलेिे उच्च हशक्षि हिले. मराठवाड्यात 
हित्र-हशल्पकलेिी गोडी हनमाि व्हावी म्हिून ते अखेरपयंत प्रयत्नशील राहहले. तेथे महाराष्ट्राच्या इतर 
भागातील कलाहशक्षक हशकव ूलागले. संस्थाप्रम ख जी. के. िेशपाडें यानंी हवहवध कलाहवर्षय उपिम 
औरंगाबाि येथे सातत्याने सहकाऱ्याचं्या मितीने राबवले. 
 

१९७० मध्ये औरंगाबाि येथे शासकीय कला महाहवद्यालयािी स्थापना झाली. या नव्याने स रू 
झालेल्या या कलाहशक्षिसंस्थेत हशकवण्यासोबति त्यातील काहीजि सातत्याने कलाहनर्ममती करीत 
असत. स धाकर लवाटे, अनंत बोवलेकर, ि. भ. बेळे, अप्पा काटे, सतीश कपपळे व वामन कििोळकर ही 
त्यातील काही महववािी नाव ेहोत. याहशवाय मूळिे मराठवाड्यातील तरुि कलावंत म ंबईत हशक्षि घेऊन 
औरंगाबाि येथे परतले. त्यातून मराठवाड्यात काही प्रमािात हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात हालिाल स रू 
झाली. सध्या औरंगाबाि येथे हवजय क लकिी, हिलीप बडे, हिनेश क रेकर हे हित्रकार व स नील िेवरे हा 
हशल्पकार कायवरत आहे. मराठवाड्यातील काही तरुि हित्रकार म ंबई, प िे, हिल्ली, भोपाळ, हैद्राबाि अशा 
हठकािी स्थलातंहरत झाले असून तेथील कला हवश्वात त्यानंी आपला ठसा उमटवला आहे. लातूर येथील 
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तरुि हित्रकारािंा एक गट सध्या सातत्याने हित्रहनर्ममती व प्रिशवने करताना हिसतो. महाराष्ट्राच्या रामीि 
जीवनातील प्रािी, पक्षी व लहान म ले, हस्त्रया व प रुर्ष याचं्या आकारातून आकर्षवक हिते्र काढण्याकडे या 
सवांिा कल आढळतो. यालाि गमतीने हित्रकलेतील ‘लातूर पॅटनव’ असेही म्हितात. काहीशी एकसारखी 
हिसिारी हिते्र काढिाऱ्या या हित्रकारातं आनंि पािंाळ हे नाव प्राम ख्याने लोकहप्रय आहे. याचं्या हित्रातून 
वास्तवापेक्षा स्वत्प्नल हवश्व रंगहवलेले असून अहभव्यक्तीपेक्षा व्यवसायाकडे असलेले त्यािें आकर्षवि 
कलाप्रगतीसाठी मारक ठरू शकते. २००५ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा हवद्यापीठात 
हित्रकलेिा पिव्य त्तर हवभाग स रू झाला आहे. त्यािा फायिा अनेकजि हवहवध कारिामं ळे घेताना हिसत 
असले तरी मराठवाडा मात्र आजही हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात मागासलेलाि आहे असे म्हिाव ेलागेल. 
यावरून असे लक्षात येते, की संपूिव महाराष्ट्रािा हविार करता म ंबई वगळता उववहरत महाराष्ट्रातील 
कलाहवर्षयक वातावरि हळूहळू बिलत असले तरी संगीत व नाट्य या कलाचं्या त लनेत दृश्यकलेबाबतिी 
त्स्थती काहीशी मागासलेलीि आहे. गेल्या काही वर्षांत प िे, नागपूरसारख्या शहरातून दृश्यकलेला 
हमळिारा प्रहतसाि वाढत आहे. आध हनक प्रसारमाध्यमे व संगिक िातंीम ळे जग जवळ येत आहे. त्यािा 
प्रभाव नागर कलेप्रमािेि रामीि व आहिवासींच्या जीवनावरही अपहरहायवपिे होण्यािी शक्यता आहे. 
पहरिामी रामीि व आहिवासी जीवनशलैीि बिलू शकेल. साहहजकि त्याचं्या कला व काराहगरी जतन 
करण्यासंिभात पद्धतशीर प्रयत्न न केल्यास भहवष्ट्यात त्या नष्ट होतील अशी भीती वाटते. ककबह ना त्यातील 
काही कला नष्ट झाल्यािीही शक्यता आहे. वास्तहवक यासंिभात यापूवी फारि थोडे प्रयत्न झाले असून 
आपला समाज व महाराष्ट्र शासन आपल्या लोककलासंंिभात उिासीन असल्यािे आढळते. याबाबत 
राजस्थान व कनाटकसारख्या राज्यािें अन करि करिे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रािे वैहशष्ट्ट्य म्हिता 
येतील असे हे तीन कला प्रकार म्हिजे (१) आहिवासी कला (२) कपग ळीिी हित्रकथी परंपरा (३) गंहजफा 
हे आहेत. 
 

(१) आणदवासी कला - महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या पूवव-पहिम उतारापासून सलग सातप ड्याच्या 
रागंातूंन महािेव डोंगराच्या रागंापंयंत आहिवासींिे वास्तव्य आहे. ि गवम अशा भागात वास्तव्य असल्याम ळे 
त्यािंी तीन टप्प्यात वगववारी करता येते. (१) सपाट मिैानी भागात वास्तव्य करिारे आहिवासी (२) 
डोंगरपायथ्याच्या भागातील आहिवासी (३) िऱ्याखोऱ्यात राहिारे आहिवासी. आहिवासी कलेिे एक 
महववािे वैहशष्ट्ट्य म्हिजे ही हनव्वळ कलेसाठी कला नाही. त्याचं्या कलाहवष्ट्कारामागे धार्ममक सृजनशील 
पे्ररिा असून ती उपय क्ततावािी आहे. ककबह ना त्यािंी कला व जीवन यािंा अत्यंत जवळिा संबधं असतो. 
साहहजकि त्यािंी कला त्याचं्या जीवनोपयोगी हस्तकलेच्या वस्तंूमधून व्यक्त होते. या वस्तू बाबंचू्या हवहवध 
आकाराच्या टोपल्यापंासून ते धार्ममक कायासाठी काढलेल्या हित्रापंयंत हवहवध प्रकारच्या असतात. त्यात 
लग्नखाबं, लाकडावरील कोरीव काम, िागिाहगने, शृगंार-साधने, नृत्यासाठी लागिारे म खवटे अशा 
अनेक प्रकारे त्यािंी कला व काराहगरी व्यक्त होते. परंत  शहरी स धारिा व आध हनकीकरिाच्या रेट्यात 
यातील बरेि प्रकार नष्ट झाले असण्यािी शक्यता आहे. आहिवासी कलेतील प्रम ख कलाप्रकार 
प ढीलप्रमािे आहेत : 

म खवटे - आहिवासींच्या जीवनात नृत्याला अत्यंत महववािे स्थान आहे. अशा नृत्यात हे म खवटे 
वापरले जातात. ठािे हजल्ह्यातील वारली व कोकिात हभल्ल या जमाती भवाडा नृत्यासाठी हे म खवटे 
वापरतात. ध ळे व जळगाव हजल्ह्यात लग्नसमारंभ व होळीच्या नृत्याच्या वळेी म खवटे वापरून सोंगे 
काढतात. या म खवट्यािें प्राम ख्याने सहा प्रकार आहेत. (१) मातीिे (२) शिेािे (३) शिेमातीिे व 
भातािी त से याचं्या हमश्रिािे (४) लाकडािे (५) कागिी लगद्यािे (६) बाबंिेू (यावर रंगीत कागि 
हिकटवलेले असतात.). यातील लाकडी म खवटे हे वजनाने हलक्या असिाऱ्या पागंाऱ्यासारखा 
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लाकडापासून बनवत असले तरी त लनेने जड असतात. बाबंिेू म खवटे आकाराने अवाढव्य असतात. या 
सवव म खवट्यानंा तयार केल्यानंतर रंग हिला जातो. पूवी झाडाच्या साली, पाने, फ ले यािें नैसर्मगक रंग 
असत. आता बाजारातील तयार रंगािंा वापर केला जातो. हे सजवताना भडक रंगाने रंगहवतात. धारिार 
नाक, जाड हभवया, हमशा, लालभडक ओठ व आकर्षवकता ही यािी वैहशष्ट्ट्ये आहेत. 
 

िेविेवता व मूती - आहिवासींच्या िेविेवताचं्या मूती म्हिजे बऱ्याििा ओबडधोबड िगडि 
असतात परंत  हन मान व वाघ िेवाच्या मूती मात्र अधव उठाव पद्धतीने व िगडात तयार करतात. याहशवाय 
मृतािंी स्मारके हेिेखील आहिवासींिे वैहशष्ट्ट्य आहे. त्याला ‘वीर’ असे म्हितात. पूवी मृत व्यक्तीच्या 
स्मरिाथव मध्यवती हठकािी ओटा करून या ओट्यावर वीरगळािी स्थापना करीत असत. या वीरािी उंिी 
िोन फूटापासून सहा फूटापयंत असे. या िगडी स्मारकािे वैहशष्ट्ट्य म्हिजे यािा वरिा भाग गोलाकार 
असून त्यावर सूयविेवािे प्रतीक असते. काही वळेा यािजागी मानवी िेहराही आढळतो. सूयविेव, िदं्रिेव 
वरच्या भागात, त्याचं्या िोन्ही बाजंूना कमळ, त्याच्याखाली घोड्यावर बसलेला उंिावलेल्या उजव्या 
हातात तलवार अशी त्यािी रिना असते. काही हठकािी स्त्रीप्रहतमाही आढळतात. या वीरगळात केलेले 
कोरीवकाम, शहरी कलात्मकतेपेक्षा, थेट अहभव्यक्ती करिारे असते. केलेले कोरीवकाम कलात्मकतेपेक्षा 
थेट अहभव्यक्ती करिारे असते. 

 
लाकडी स्मारके - काही भागात अतृप्त मृतात्म्याचं्या नावाने लाकडी स्मारके करण्यािी प्रथा 

आढळते. याला गोंड जमातीत ‘खंबा’ तर काही भागात हशिोली, उसवकाल, मरकसग म ंडा अशी नाव ेआहेत. 
अंिाजे आठ फूट उंिीच्या खाबंावर हवहवध प्रकारिी नक्षी कोरतात. पाने, फ ले, पश , पक्षी यासोबति 
क लिैवते म्हिून स सर, मगर, साप, कासव अशा आकृतीही आढळतात. काही वळेा वरच्या भागात गायीिे 
तोंड कोरलेले असते. 

 
लाकडी देवदेविा - या मूती अडीि-तीन इंिापासून ते फूटभर उंिीच्या असतात. माराई िेवी, 

बजिेव, हभवसन िेव (भीम) अशा िेवताचं्या मूती पूिव उठाव ककवा अधव उठाव पद्धतीने कोरलेल्या असतात. 
 
याहशवाय िेविेवताचं्या धातंूच्या मूतीही क्वहित आढळतात व त्यािंा उपयोग प्राथवना, पूजा, 

साधना, बळी, करिी, जािूटोिा अशा हवधींसाठी केला जातो. या धातंूच्या मूतीत लोखंड, हपतळ व हशसे 
यािंा वापर करतात व त्या बनहविाऱ्यानंा ओतनकार ककवा वतनकार म्हितात. हीि मंडळी ताबं्या, 
हपतळेिे व हशश्या-रूप्यािे िाहगने पूवी गावोगावी हफरून करीत. या मूतींसाठी माती व मेिािा सािा बनवनू 
त्यात धातूिा रस ओततात. या पद्धतीला आहिवासी ‘घट वा’ असे म्हितात. त्याचं्या शलैीत प्रािीनत्व 
हिसून येते. याहशवाय पूजेसाठी ते टाकही बनहवतात. हे खंडोबा, म्हाळसा, सात आसरा, कानसरी माता 
अशा िेविेवतािें असतात. मूती व टाक यावर प्राम ख्याने मेिाच्या बारीक वळ्या करून त्या हिकटवनू 
नक्षीकाम केलेले असते. प्रमािबद्धतेपेक्षा थेट आहवष्ट्कार हे यािें वैहशष्ट्ट्य असून त्यात उत्स्फूतवता आढळते. 
 

आणदवासी णचत्रकाल - महाराष्ट्रात गोंड, परधान व वारली या आहिवासी जमाती हिते्र 
काढतात. या हित्रातूंन पहरसरातील पश -पक्षी, वृक्ष-वलेी, निी-नाले, पहाड, जंगल, मानव, झोपडी, 
नृत्ये, यात्रा व शतेीिा हंगाम असे हवर्षय हिसतात. साकेंहतकता हे त्यािे वैहशष्ट्ट्य असते. यातील वारली 
हित्रकला ही प्रहसद्धीस आली असून ती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाखािली गेली. त्याचं्या 
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हित्रानंा ‘िौक’ असे म्हितात. वारली भगत व हस्त्रया प्राम ख्याने ही हिते्र हितारतात. सिास िीला कभती 
पाढंऱ्या मातीने, गेरूने सारवनू त्यावर तािंळाच्या हपठाने काडीच्या साहाय्याने ही हिते्र काढली जातात. या 
हियेला िौक हलहहिे असे म्हितात. साध्या भौहमहतक आकारातून मािूस, प्रािी, हनसगव, पक्षी एवढेि 
नव्हे, तर आध हनक जीवनातील रेल्व ेव हेहलकॉप्टरही आहिवासी कलावतंाच्या प्रहतभेतून साकार होते हे 
हवशरे्ष. साधेपिा, कल्पकता, हवलक्षि आकारसौंियव, बारीकसारीक तपहशलाने गच्च भरलेली हित्रअवकाश 
रिनेतील वैहशट्ये, अंगभतू लय, उत्स्फूतवता हे वारली हित्रकलेिे वैहशष्ट्ट्य आहे. यातील हजव्या, सोम्या, 
म्हसे या कलावतंािी हिते्र राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजली. हल्ली कागिावर, कापडावर, 
फर्मनिरवर या कलेिा वापर होत असून त्यािे बाजारीकरि होत असल्यािे आढळते. 

 
आहिवासी कलेबाबत व हवशरे्षतः वारली हित्रकलेबाबत भास्कर क लकिी या हित्रकाराने १९७० 

च्या िशकात केलेले कायव अत्यंत महववािे असून डॉ. गोकवि गारे या अभ्यासकामं ळे महाराष्ट्रातील या 
अज्ञात आहिवासी कलावैहशष्ट्ट्यािंी समाजास ओळख झाली. 

 
(२) प्रपगुळीची णचत्रकर्ी परांपरा - कोकिातील कसध ि गव हजल्ह्यातील क डाळजवळ ‘कपग ळी’ 

या गावी हित्रकथी परंपरेतील हजनगरी लोकशलैीशी नाते सागंिारी हिते्र आहेत. रामायि, महाभारत अशी 
महाकाव्ये, पाडंवप्रताप, हहरहवजय अशी हवहवध आख्याने याचं्यावर आधाहरत असलेल्या हित्रकथींच्या या 
पोथ्यातं हलहखत शब्िाऐवजी त्या प्रसंगावरील हित्राच्या आधारे आख्यान साहंगतले जाते. पोथ्यातील हिते्र 
पे्रक्षकानंा िाखवनू त्याआधारे ओघवत्या भारे्षत आख्यान करिाऱ्या ठाकर जमातीच्या या लोकानंा 
‘हित्रकथी’ म्हितात. या परंपरेतील मोजकीि क ट ंबे फक्त कपग ळी गावात आहेत. हे आख्यान मराठी भारे्षत 
संगीतािा वापर करून टाळ, त ित िे एकतारी अशा वाद्याचं्या साथीने साहंगतले जाते. पूवी हे हित्रकथी 
गावोगावी हफरून िेवळात, जते्रत ही आख्याने सागंत. प्रहतहष्ठत लोक खास घरी बोलावनू हे कायविम 
करत. ही परंपरा स मारे िोनअडीिश ेवर्षांपूवी स रू झाली असली तरी ही हित्रशलैी कोिी हवकहसत केली 
यािा प रावा हमळत नाही. पि प ढील काळात कपग ळीतील कलावतंानंीि ही हिते्र काढल्यािे सागंतात. 
स मारे १०” १५” आकाराच्या आडव्या कागिावर पाठपोठ अशी हिकटवलेली ८० ते १२० हिते्र एका पोथीत 
असतात. या हित्रात भरपूर अलंकरि असते. िेव व हस्त्रयाचं्या अंगावर खूप अलंकार हिसतात. कपाळावर 
आडवी क ं कवािी हिरी, व काठापिरािे लफ्फेबाज मराठी ल गडे, िोळी, नाकात नथ ही मराठी वरे्षभरेू्षिी 
वैहशष्ट्ट्ये स्त्रीहित्रिात असून प रुर्षाचं्या वशेभरेू्षत अंगरखा, धोतर, शलेा आढळतो. य द्धाच्या दृश्यात बािािंा 
वर्षाव आढळतो. मानवाकृतीिे हित्रि एका बाजूने केले असून त्यािंी शलैी काहीशी िहक्षिेतील लेिर 
पपेटशी साम्य िशवहविारी आहे. उत्स्फूतवता व लोकशलैीतील स्वातंत्र्य आहि सहजता ही या शलैीिी 
वैहशष्ट्ट्ये आहेत. हित्रकथी हित्रात राक्षस, राक्षहसिींिी रूपे भयावह असून धन ष्ट्यबाि, तलवारी घेतलेल्या 
योद्ग्ध्यासंोबत बिूंकधारी हशपाईही आढळतात. 
 

आध हनकीकरिासोबत हित्रकथींिा आश्रय संपला. साहजकि नव्याने हित्र काढिे थाबंले व आता 
तर ही परंपरा नाश पावण्याच्या मागावर आहे. प्रा. बाबरूाव सडवलेकर यानंी १९७७ च्या िरम्यान 
हित्रकथींच्या पोथ्यािंा संरह महाराष्ट्र शासनासाठी केला असून त्यावर अभ्यासपूिव लेखन करून ही 
कलापरंपरा जगाप ढे आिली. 
 

सावांिवाडीचे गांणजफा - गंहजफा हा पवयासारखा पेशवाईतील खेळ असून यात २ ते ३ इंि 
व्यासाच्या गोल आकाराच्या कागिावर िशावतार, राम, कृष्ट्ि अशा हवहवध िेविेवता रंगहवलेल्या असतात. 
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यासोबति हवहवध प्रतीकाचं्या व आकाराचं्या साहाय्याने अलंकरि केलेले असते. हे रंगकाम झाल्यावर 
त्यावर लव्हाळ्याच्या काडीने पातळ लाखेिा थर िोन्ही बाजूने िढहवला जात असे. त्याम ळे या हित्रासंाठी 
वापरलेल्या रंगाला तकाकी येऊन ते रंग पके्क होत. हशवाय याम ळे त्या कागिाला कडकपिाही येत असे. 
याहशवाय हत्स्तिंतािे गंहजफाही खेळण्यासाठी वापरत व त्यावरही कागिावरील गंहजफ्याप्रमािेि हित्र 
काढले जात असे. हवशरे्ष म्हिजे ही हिते्र अत्यंत लहान आकारािी असूनही त्यातील कला व कौशल्य थक्क 
करिारे होते. असे गंहजफा पातळ लाकडाच्या पेटीत ठेवले जात व ती पेटीिेखील हित्रानंी तसेि 
वलेब ट्टीिार नक्षीने सजलेली असे. आध हनकीकरिासोबति गंहजफािा खेळ नामशरे्ष होत गेला. परंत  
स शोहभकरि व अलंकरिासाठी यािा वापर करण्यािा काही जिानंी १९६० च्या िशकात प्रयत्न केला. 
हशवाय परिेशी अभ्यासकािेंही या कलाप्रकाराकडे लक्ष वधेले गेल्याम ळे व त्यानंी केलेल्या प्रशसेंम ळे हा 
कलाप्रकार मराठी समाजातील काही जिाचं्या लक्षात आला. सध्या सावतंवाडीच्या रािीसाहेब त्याचं्या 
राजवाड्यात गंहजफा तयार करण्यािे एक कें द्र िालवीत असून त्याम ळे ही परंपरा हजवतं राहहली असली 
तरी त्यािा िजा पूवीच्या गंहजफाचं्या त लनेत खालावलेला आढळतो. 
 

इिर राज्यािील कलाणवर्षयक योजना व महाराष्ट्र राज्य 
 

दृश्यकलेच्या के्षत्रात म ंबईम ळे आपले राज्य पूवीपासून आघाडीवर होते. या पाश्ववभमूीवर इतर 
राज्यातं बगंाल वगळता दृश्यकलेच्या के्षत्रात फारशी पाश्ववभमूी व परंपरा नव्हती. असे असूनही अन्य 
राज्यातूंन अनेक प्रकारे कलाहवर्षयक प्रोत्साहनाच्या योजना आखण्यात आल्यािे हिसून येते. यात 
प्राम ख्याने कें द्रीय लहलत कला अकॅडमीतफे अनेक राज्यातं ‘हरजनल सेंटसव’ स रू झाली. याम ळे कें द्राच्या 
अनेक योजनािंा लाभ तेथील कलावतंानंा गेली ६० वर्ष े हमळत आहे. याि काळात कलकत्ता, बडोिा, 
मद्रास, हिल्ली, हैद्राबाि, भ वनेश्वर मद्रास जवळील िोलामंडल, अहमिाबाि, बडोिा, पिजी, भोपाळ, 
जयपूर, उियपूर अशा हठकािी हवहवध शासकीय व खाजगी संस्था तेथील दृश्यकला हवर्षयक उपिम 
मोठ्या उत्साहाने राबवतात. कलावंतानंा काम करण्यासाठी स्ट हडओ, आटव गलॅऱ्या, राहफक ककवा कप्रट 
मेंककग वकव शॉप व हशल्पकलेसाठी लागिारी यंत्रसामरी व कात्स्टंगिी स हवधा अत्यल्प खिात उपलब्ध होत 
आहे. कलकत्ता, हिल्ली, बगंलोर मद्रास अशा शहरात नवोहित कलावतंाच्या जत्रा (आटव फेस्टीवल) 
भरवतात. िेशभरातील कलावतं एकत्र येऊन अशा कलाकृती रहसकासंमोर माडंतात. त्याच्या हकमती 
क िालाही परवडण्यासारख्या असतात. भारताच्या इतर राज्यात द्दश्यकलेच्या के्षत्रातील हिग्गज हित्र - 
हशल्पकारािंी योग्य ती िखल घेतली जाते. व त्यािंा सन्मान केला जातो. बऱ्याि राज्यातं तेथील 
समकालीन कलावतंाचं्या कलाकृतींिा संरह असिारी संरहालये आहेत. त्याचं्यावर प स्तके व त्याचं्या 
हित्रािें कॅटलॉगही प्रहसद्ध होतात. मध्यप्रिेश शासनातफे १९८१ पासून अत्यंत प्रहतष्ठेिा कालीिास 
प रस्कार (रु. २ लाख) िेशातील ज्येष्ठ कलावंताला हिला जातो. तसेि मध्यप्रिेशातील तरुि 
दृश्यकलेतील कलावंताला हशखर सम्मान हा प रस्कार (रु. १ लाख) हा िेण्यात येत आहे. हे प रस्कार 
संगीत, नृत्य, नाट्य व दृश्यकलेसाठी हिले जातात. याहशवाय आहिवासी हित्रकलेसाठी शकंरशहा 
रघ नाथशहा हा प रस्कार (रु. २ लाख) हािेखील हिला जातो. याहशवाय तरुि व होतकरू कलावतंानंा 
शासनातफे मित, प्रोत्साहन व हशष्ट्यवृवयाही हिल्या जातात. आपल्या महाराष्ट्रात दृश्यकलेच्या के्षत्रात हे 
काहीि घडत नाही. याऐवजी हिखाऊ स्वरूपािे कायविम करण्यात व हनव्वळ आश्वासने िेण्याति 
महाराष्ट्र शासन धन्यता मानत आहे. हे महाराष्ट्रातील कलावतंािे व बॉम्बे स्कूल या एकेकाळी नावारूपाला 
आलेल्या व गाजलेल्या कलापरंपरेिे ि िैवि म्हिाव ेलागेल. 
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महाराष्ट्राप्रमािेि २०१० हे ग जराथ राज्यािे स विवमहोत्सवी वर्ष े आहे. महाराष्ट्राने या 
स विवमहोत्सवी वर्षात दृश्यकलेसंिभात अनेक महववाच्या सूिना िेऊनही त्यातील कोित्या योजना 
अमलात आिण्यािा संकल्प केला हा संशोधनािाि हवर्षय ठरेल. मग त्या प्रत्यक्षात आििे िूरि. पि 
ग जराथ राज्याने मात्र गेल्या काही वर्षांत व स विवमहोत्सवी वर्षाच्या हनहमत्ताने ज्या ठोस योजना अमलात 
आिल्या त्या हनहिति अहभनंिनीय आहेत. त्यासंिभातील जी. आर. िा िमाकं 
लकअ/१०२००५/२०५/अ, सासं्कृहतक प्रवृत्ती हवभाग ग जराथ सरकार, सहिवालय गाधंीनगर, अहमिाबाि 
हा असून त्यातील काही तपशील प ढीलप्रमािे...... 
 

(१) ग जराथ सरकारतफे राज्य कला प्रिशवनासाठी प्रवेश फी घेतली जात नाही व हित्रकार राहत 
असलेल्या हठकािापासून प्रिशवनासाठी हित्र नेण्याआिण्यािा खिव सरकार िेते. (महाराष्ट्र सरकारने 
स विव महोत्सवी वर्षात राज्य कला प्रिशवनात प्रत्येक हित्रासाठी रु. २०० ही प्रवशे फी घेण्यािा हनिवय 
घेतला आहे. हित्र नेण्याआिण्याच्या खिािी गोष्ट िूरि.) 
 

(२) ग जराथ सरकारतफे स विवमहोत्सवी वर्षात राज्यातील ज्येष्ठ व श्रेष्ठ अशा हित्रकार, हशल्पकार 
व उपयोहजत कलाकारािा प्रत्येकी रु. २५,००० व मानपत्र िेऊन सत्कार करण्यात येिार आहे. 
 

(३) अहमिाबािमधील रहवशकंर रावळ आटव गलॅरी ग जराथमधील कलावतंानंा प्रिशवनासाठी 
फ कट हिली जाते. 
 

(४) ग जराथमधील कोित्याही हित्र-हशल्पकाराला राज्याबाहेर प्रिशवन करण्यासाठी रु. १ लाख 
इतके अन िान हिले जाते. असे अन िान एका हित्रकाराला तीन वळेा हमळू शकते. 
 

(५) ग जराथमधील कलावतंानंा परिेशी प्रिशवन केल्यास रु. १ लाखािे अन िान हमळते. या हशवाय 
जाण्यायेण्यािे हवमानािे इकॉनॉमी क्लासिे भाडे व त्व्हसािी रक्कमही शासनातफे हिली जाते. 
 

सुविकमहोत्सवी वर्षक व महाराष्ट्र राज्य 
 

२०१० हे वर्षव महाराष्ट्र राज्यािे स विवमहोत्सवी वर्षव म्हिून साजरे केले जात आहे. परंत  उपलब्ध 
प राव्यावंरून अत्यंत खेिाने म्हिावे लागते की, शासकीय पातळीवर गेल्या पन्नास वर्षांत हित्र-
हशल्पकलेच्या के्षत्रात येथील स्थाहनक कलावतं व मराठी मािूस कें द्रस्थानी ठेवनू त्यानंा प्रोत्साहहत करेल 
अशी एकही ठोस योजना राज्यात कोठेही राबवली गेली नाही. म ंबईत कलाहवर्षयक जे काही स्वरूप हिसते 
त्यािे कारि म ंबईिे वैहशष्ट्ट्य आहे. परंत  म ंबईिे स्वरूप पूवीपासूनि सववसमावशेक होते. आजच्या स्पधेच्या 
जगात जर हा हवर्षय अत्यंत महववािा ठरला असून कोित्याही पक्षाच्या सरकारने याकडे गंभीरपिे लक्ष 
हिले नाही. १९६५ मध्ये कलासंिनालय स्थापन करिारे महाराष्ट्र हे आपल्या िेशातील एकमेव राज्य होते. 
त्यावळेी अनेक संकल्प सोडण्यात आले. कलेच्या सवांगीि हवकासासाठी शासनातफे स्थापन करण्यात 
आलेली ही पहहलीि योजना आहे असे अहभमानाने साहंगतले गेले. पि शासकीय पातळीवर उपेक्षा, 
अनास्था व गेल्या काही वर्षांत अयोग्य व्यक्तींच्या नेमि की ककवा नेमि कीि न करता कारभार िालहविे 
याम ळे ही शासकीय व्यवस्था कलेच्या प्रगतीपेक्षा अधोगतीलाि कारिीभतू ठरेल, की काय असे भय वाटू 
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लागले आहे. या पाश्ववभमूीवर महाराष्ट्रातील मराठी कलावतं मागे पडत आहे. म ंबईतील अन्य भाहर्षक 
उद्योगपती आपापल्या प्रातंातील कलावतंानंाि प्रोत्साहन िेतात. म ंबईत स्थाहयक असिाऱ्या केरळी, 
उत्तरप्रिेशी, बगंाली, हबहारी, कनाटकी कलावंतानंा त्यािें म ंबईतीलि नव्हे, तर त्याचं्या राज्यातील व 
कें द्रातील राजकारिी व उद्योजक अनेक प्रकारे साहाय्य करतात, प्रोत्साहहत करीत असतात. काही 
सन्मान्य अपवाि वगळता आपला मराठी समाज व कलावतंही आपली ‘खेकडा संस्कृती’ जपत एकमेकािें 
पाय ओढण्यात मग्न आहे. शासकीय पातळीवरील व मराठी समाजातील संविेनाहीनता, उिासीन वृत्ती, 
राजकारि, भ्रष्टािार, एकत्र न येण्यािी प्रवृत्ती, वहशलेबाजी अशा अनेक कारिामं ळे येथील आहे त्या 
संस्थाही पोखरल्या गेल्या असून तेथे ठोस कायािा अभाव आहे. प्रगत महाराष्ट्राच्या त लनेत दृश्यकलेच्या 
के्षत्रात आज ग जराथ, मध्यप्रिेश, गोवा, बगंाल, आसाम, मेघालय, ताहमळनाडू, कनाटक, आंध्र, केरळ 
अशा राज्यानंीही महाराष्ट्रापेक्षा संस्थात्मक कायव हशष्ट्यवृवया, सोयी-सवलती व प्रोत्साहनाच्या दृहष्टकोनातून 
हित्र-हशल्पकलेच्या के्षत्रात भरीव कामहगरी बजावली आहे. 
 

महाराष्ट्रािे पारंपहरक ऐहतहाहसक व समकालीन कलासंहित एकत्र करिे, आहे ते साभंाळिे व 
नव्याने हमळवण्यासंिभातील योजना शासनाकडे गेली अनेक वर्ष ेि लव हक्षत असून त्या सािर करिारे व 
त्यासाठी पाठप रावा करिारे काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. जे हयात आहेत तेिेखील ‘हे सवव हवसरिे 
हेि कमी क्लेशिायक’ अशा मनत्स्थतीत आहेत. हित्र-हशल्पकलेच्या समकालीन ठेव्यािे संरक्षि, संरह, 
अभ्यास, लेखन व िस्तऐवजीकरि याबाबत लोकाश्रय व राजाश्रयही अत्स्तत्वात नाही. ही त्स्थती अशीि 
राहहली तर पिंवीस वर्षांनंतर येिाऱ्या हपढीला महाराष्ट्र हित्र-हशल्पकलेिी उज्ज्वल परंपरा होती हे 
सागंूनही पटिार नाही. कारि त्यावळेी सागंिारेही क िी नसतील व प रावे म्हिून फारसे काही उपलब्ध 
नसेल. 
 

* प्रा. बाबूराव सडवलेकर यानंी हलहहलेले अनेक लेख व वतवमान हित्रसूत्र—मेहता प्रकाशन, प िे 
१९९६. 
 

* इहतहास खंड-हशल्पकार िहरत्रकोश-डॉ. रमेशिदं्र पाटकर—कहि स्थान प्रकाशन संस्था २०१०. 
 

* कॉन्टेपररी इंहडयन पेंटसव-जहाँगीर आटव गलॅरी—१९९६. 
 

* मखमली पडिा वसंत शातंाराम िेसाई-पद्मजा प्रकाशन—बडोिा १९४७. 
 
* आटव अँड नॅशनॅहलझम इन कलोहनयल इंहडया-१८५०-१९२२-पाथा हमत्तल-कें हिज य हनव्हर्मसटी 

पे्रस—१९९४. 
 

* बॉम्बे आटव सोसायटी-१८८८-१९८८—शतकमहोत्सवी कॅटलॉग. 
 

* महाराष्ट्रातील नागपूर, औरंगाबाि, प िे, सोलापूर, कोल्हापूर, नाहशक, जळगाव या हठकािी 
प्रत्यक्ष जाऊन तेथील ज्येष्ठ कलावंत, अभ्यासक याचं्याशी बठैक आयोहजत करून हमळहवलेली त्या 
भागाहवर्षयीिी माहहती. 
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* उपयोहजत कलेसंिभात श्री. िीपक घारे व प्रा. रंजन जोशी याचं्याशी केलेली ििा. 

 
* प्रािीन भारतीय कला म. श्री. माटे, महाराष्ट्र हवद्यापीठ रंथहनर्ममती प्रकाशन, प िे. 

 
* महाराष्ट्र-संपाहिका-शरय ूिोशी-मागव प्रकाशन-म ंबई-१९८५. 

 
* सातवाहनकालीन महाराष्ट्र-डॉ. रा. श्री. मोरविंीकर-प्रहतमा प्रकाशन—प िे १९९३. 

 
* आहिवासी कलाहवश्व—डॉ. गोकवि गारे, श्री. उत्तम सोनाविे-आहिवासी संशोधन व प्रहशक्षि 

संस्था-महाराष्ट्र शासन. 
 

* अन्वयाथव—वार्मर्षक २००६-ज्योत्स्ना किम-हित्रकथामधील हित्रशलैी. 
 
* हित्रायन—साधना बह ळकर-हवश्वसंवाि कें द्र. 

 
आभार—* ित्तात्रय पाडेकर–स विवमहोत्सवी वर्षातील ग जराथ संिभातील माहहती 
 

* डॉ. श्रीराम हतवारी (संिालक-सासं्कृहतक हवभाग-मध्यप्रिेश) मध्यप्रिेश शासनातफे हिली 
जािारी पाहरतोहर्षके व हवहवध योजना. 
 

* महाराष्ट्र राज्याच्या हवहवध भागातील ज्येष्ठ कलावतं व कलाअभ्यासक  
 
* अलका क लकिी–१९५० नंतरच्या कला हवर्षयक घडामोडीबाबत...... 
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महाराष्ट्राच्या लोककला व लोकसाणहत्य 
 

 
डॉ. प्रकाश खाांडगे 

 
डॉ. प्रकाश खाडंगे हे लोककला व लोकसाहहत्यािे गाढे अभ्यासक व संशोधक म्हिून ओळखले 

जातात. त्यानंी िमारे ३० वर्ष ेपत्रकाहरतेमध्ये व्यहतत केली. भारत सरकारच्या मन ष्ट्यबळ हवकास खात्यािी, 
महाराष्ट्रातील लोककलाचं्या अभ्यासासाठी त्यानंा पाठ्यवृत्ती हमळालेली आहे. तसेि त्यानंी बीकजग 
(िीन), सनॅहोजे (अमेहरका) येथील पहरर्षिेत व साहहत्यसंमेलनात लोकसाहहत्य हवर्षयात भाग घेतला 
आहे. महाराष्ट्रमध्ये अनेक हठकािी तमाशा महोत्सव, लाविी महोत्सव, लोकोत्सव आयोहजत करून लोक 
कलावतंाना नागर रंगमंि उपलब्ध करून हिला आहे. सध्या ते म ंबई हवद्यापीठाच्या लोककला अकािमीिे 
प्रपाठक शाहीर अमरशखे अध्यासनािे समन्वयक म्हिून काम करतात. 

 
पत्ता : ३०१, ३०२, प नववस , कोरस नक्षत्र, पोखरि रोड ि. १ वतवक नगर, ठािे (प) ४०० ६०६. 
िूरध्वनी : ०२२-२५८८२२२३. 

 
लोकसाहहत्य हे लोकसंस्कृतीिे अहवभाज्य अंग आहे. लोकसंस्कृती म्हिजे लोकजीवनािे हवहवध 

प्रकाराने आहवष्ट्कृत होिे होय. लोकसंस्कृती ही अव्यक्त संकल्पना असली तरी हतिे कृहतरूप, दृश्यरूप 
म्हिजेि हवहवध लोकाहवष्ट्कार होत. हे लोकाहवष्ट्कार दृक्रूपात अथवा दृक्-श्राव्य रूपात आपल्यासमोर 
येतात. रूढ अथाने दृक्-श्राव्य रूपातील लोकाहवष्ट्कारानंा आपि प्रयोगात्म लोककला असे संबोधतो. 
लोकसाहहत्याच्या छत्राखाली नािंिाऱ्या या लोकाहवष्ट्काराचं्या हवहवध रूपािंी मोहहनी हपढ्यान्हपढ्या सतत 
हटकून राहिे हे लोकसंस्कृतीिे वैहशष्ट्ट्य होय. मानव्य अभ्यासशाखेच्या अंतगवत येिाऱ्या लोकसाहहत्याला 
संकल्पनात्मक रूप िेण्यािा प्रयत्न पािावय अभ्यासकानंी प्रथमतः केला. त्यानंी लोकसाहहत्याच्या केलेल्या 
व्याख्या अशा :— 
 
(१) मकॅ एडवडव लीि (Mac Edward Leach) 
 

लोकसाहहत्य हा एकसंध आहि अहवकहसत तसेि हनरागस लोकािंा ज्ञानसंरह आहे. या 
लोकसमूहािी एकसंधता भौहतक कारिानंी नसते तर त्यामागे भावनािंी पे्ररिा असते. ही भावनािंी पे्ररिा 
सवव आहवष्ट्कारानंी संस्काहरत करून एकािवळेी लोकसमूहातील ऐक्यभाव आहि लोकघटकािंी 
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व्यत्क्तवैहशष्ट्ट्ये या िोहोंिी जोपासना करते. लोकसाहहत्य हे मूलतः व्यत्क्तहनर्ममत असते, परंत  
लोकसमूहाने स्वीकारलेले असते. त्यािे नव्या रूपात सजवन घडत असते, यािाि अथव असा की, यात 
आवृत्ती आहि प नहनर्ममती ही प्रहिया सतत िालू असते. 
 
(२) फ्रात्न्सस पॉटर (Francis Potter) 
 

प्रािीन जीवनािे अवशरे्ष म्हिजे लोकसाहहत्य, मािसािें जीवन अहतशय मंि गतीने हवकहसत होत 
असते. समाज जीवनातील रूढी, हवश्वास यानंा कालप्रवाहात आहिबंधािे (Primitive Patterns) रूप प्राप्त 
होते. या आहिबधंाना संस्कृतीच्या प्रवाहात नव ेरूप प्राप्त होते. पि मूळ आहिबधं तसेि राहतात. त्याम ळेि 
सवव आबालवृद्धानंा आनंि िेण्यािे सामथ्यव त्याचं्यात असते. आहिबधंािे नव ेरूप पाहहल्यावर प नःप्रत्ययािा 
आनंि हमळतो. 
 
(३) एम्, डब्ल्य.ू त्स्मथ (M. W. Smith) 
 

लोकसमूहािे पारंपहरक जीवन म्हिजेि व्यापक अथाने लोकसाहहत्य असे म्हटले जाते. 
लोकसाहहत्यात लोकहवश्वास, लोकभ्रम, हवधी, धार्ममक आिार, तसेि िैवतकथा, लोककथा, लोकगीते 
यािंा समावशे होतो. मात्र संगीत, नृत्य, हित्रकला या गोष्टी लोकसाहहत्याशी संबहंधत अशा असूनही त्या 
मूलतः हभन्न आहेत. 
 
(४) आिवर टायलर (Archer Taylor) 
 

लोकसाहहत्य एका हपढीकडून ि सऱ्या हपढीकडे संिहमत होत असते. त्यािा हनमाता अज्ञात 
असतो. त्यािी हनर्ममती क िातरी एका व्यक्तीकडून झालेली असली तरी हनहितपिे त्या व्यक्तीिे नाव 
सागंता येत नाही. जरी एखाद्या कत्यािे नाव समजले तरी बिलत्या काळात त्या रिनेत इतके बिल 
झालेले असतात, की ती रिना क िा एका व्यक्तीिी न राहता साऱ्या समाजािी झालेली असते. त्याम ळेि 
त्या रिनेला लोकसमूहाच्या रिनेिे स्वरूप प्राप्त झालेले असते. 
 

या हशवाय कहिी भारे्षत डॉ. वास िेवशरि अरवाल, तर मराठीत डॉ. ना. गो. नािंापूरकर, डॉ. 
सरोहजनी बाबर, डॉ. प्रभाकर माडें यानंी केलेल्या व्याख्या अशा— 
 
डॉ. वासूदेवशरि अग्रवाल 
 

लोकवाता एक जीहवत शास्त्र है । सहान भहूत के साथ उसका अध्ययन अपनी संस्कृहत के भलेू पथों 
का उद्घाटन कर सकता है । लोक का हजतना जीवन है उतना ही लोकवाता का हवस्तार है । लोक में 
बसनेवाला जन, जनकी भहूम और भौहतक जीवन तथा तीसरे स्थान में उस जन की संस्कृहत इन तीन के्षत्रों 
में लोक के पूरे ज्ञान का अन्तभाव होता है । और लोकवाता का संबधं भी उन्हीं के साथ है । 
 
(१) डॉ. ना. गो. नाांदापूरकर 
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लोकसाहहत्य म्हिजे माझ्या दृष्टीने तरी लोकानंी हनमाि केलेले आहि मौहखक परंपरेने प्राप्त 

झालेले जे वाङ्मय तेि होय. यािा कता लोकि, अथात अज्ञात अशी लोकमानसातील व्यक्ती. यास्तव 
लोकानंी केलेले, लोकभारे्षत केलेले आहि लोकाचं्या परंपरेने िालत आलेले जे वाङ्मय तेि लोकवाङ्मय 
होय. वाङ्मयाच्या या प्रकारात लोककथा, कहाण्या, आहािे, उखािे आहि लोकगीते येतात. 
 
(२) डॉ. सरोणजनी बाबर 
 

हवहवध प्रकाराचं्या जाहतवतं स्वरहवलासानंी हशिगारलेले व अहशहक्षतानंी हकतीक वर्षांमागे रिले 
असताही केवळ पाठातंराच्या बळावर हपढ्यान्हपढ्या आपल्या नवनवोन्मेर्षशाहलनी तेजाने प ढच्या हपढीला 
उते्तहजत करिारे ते लोकसाहहत्य. 
 
(३) डॉ. प्रभाकर माांडे 
 

लोकसाहहत्यात लोकप्रहतभेिा आहवष्ट्कार असतो. तसेि लोकाचं्या पारंपहरक जीवनािा संिभव 
िडलेला असतो. लोकसाहहत्य हे लोकमानसािा आहवष्ट्कार असते, त्यातून समाजमानस अहभव्यक्त होते. 

 
लोकसाहहत्याच्या या व्याख्यावंर नजर टाकली असता महाराष्ट्र आहि मराठी संस्कृतीच्या 

संिभातही या व्याख्या लागू पडतात असे हिसते. सासं्कृहतक हवहवधतेने नटलेल्या या िेशात महाराष्ट्राच्या 
संस्कृतीिी स्वतंत्र ओळख असून वारकरी आहि धारकरी, संत, पंत आहि तंतािंी ही संस्कृती प्रािेहशक 
हवहवधतेनेही समृद्ध आहे. हवहवधतेने नटलेल्या ‘म-हाठी’ संस्कृतीिे साके्षपी संशोधन करिाऱ्या संशोधकािंी 
फार मोठी परंपरा महाराष्ट्रात आहे. राजवाडे, केतकर, डॉ. कोसंबी, इरावतीबाई कवे, ि गा भागवत, डॉ. 
सरोहजनी बाबर, डॉ. रामिदं्र कितामि ढेरे, डॉ. प्रभाकर माडें आिी संशोधकानंी महाराष्ट्रातील 
लोकसाहहत्य, लोकसंस्कृतीच्या संिभात साके्षपी संशोधन केले आहे. हे संशोधन शास्त्रश द्ध हवश्लेर्षिाच्या 
पातळीवर आहि श्रद्धाय क्त संकलनाच्या पातळीवरही झालेले आहे. 
 

१९६० नंतर अथाति संय क्त महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीनंतर मराठी संस्कृती आहि मराठी अत्स्मतेिे 
वगेवगेळ्या के्षत्रात जसे ध मारे फ टले तसे ते लोकसाहहत्य, लोककलेच्या के्षत्रातही फ टले. म ख्य म्हिजे 
‘लोक’ या शब्िाबद्दल अहभजनािें क तूहल वाढले. मराठी साहहत्य आहि मराठी संस्कृतीच्या के्षत्रात 
आलेल्या सािलेपिाम ळे अथवा आपल्या मूळ सासं्कृहतक स्त्रोतापंासून आपि त टत िाललो आहोत या 
जाहिवनेे लोकसाहहत्य, लोकसंस्कृती आहि लोककलामंधील बलस्थाने शोधण्यािा प्रयत्न १९६० नंतर 
स रू झाला. जसे िहलत साहहत्य, रामीि साहहत्य, जनवािी साहहत्य अशा नव्या साहहत्यहवर्षयक 
जाहिवािंी नवी व्यासपीठे तयार झाली. तसेि लोकसाहहत्याच्या अभ्यासािे व्यासपीठ तयार झाले. 
आध हनक महाराष्ट्रािे हशल्पकार व तत्कालीन म ख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि यानंी महाराष्ट्राच्या साहहत्य 
आहि सासं्कृहतक के्षत्राला नवी दृष्टी, नवी ऊजा हिली. त्याचं्या मागविशवनाखाली स रू झालेल्या अनेक 
उपिमापंैकी महाराष्ट्र राज्य लोकसाहहत्य सहमती हा एक उपिम होय. ि गा भागवत, कि. ग. कवे, डॉ. 
सरोहजनी बाबर अशा मान्यवराचं्या प्रयत्नातूंन लोकसाहहत्यमालेिे पाि भाग प्रहसद्ध झाले. त्यानंतर एक 
होता राजा, जनलोकािंा सामविे, क लिैवत, जाईज ई, राजहवलासी केवडा, िसराहिवाळी आिी 
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लोकगीते, लोककथािें व िेवता-वैज्ञाहनक इहतहासािें रंथ प्रकाहशत झाले. यात डॉ. सरोहजनी बाबर यािंा 
मोठा वाटा होता. आस्वािक प्रस्तावना आहि संकलन असे या रंथािें स्वरूप आहे. १९७५ पासून 
लोकसाहहत्याच्या िळवळीिी संस्थात्मक पायाभरिी करून या िळवळीला शास्त्रश द्ध हिशा िेण्यािे काम 
ि गा भागवत, डॉ. रा. कि. ढेरे, डॉ. प्रभाकर माडें आिी लोकसाहहत्य अभ्यासकानंी केले व त्यािाि एक 
भाग म्हिून लोकसाहहत्य संशोधन मंडळािी औरंगाबाि येथे स्थापना झाली. डॉ. मध कर वाकोडे, डॉ. 
ताराबाई पराजंपे, डॉ. तारा भवाळकर, डॉ. हवनायक खेडेकर, मी स्वतः, डॉ. हवश्वनाथ कशिे, डॉ. हहरिदं्र 
थोरात, डॉ. अरुिा ढेरे असे आम्ही सवव यो लोकसाहहत्य िळवळीिा भाग बनलो. लोकसाहहत्य संशोधन 
मंडळाच्या हवहवध पहरर्षिा १९७८ पासून स रू झाल्या. या पहरर्षिा औरंगाबाि, अहमिनगर, अंबड, ज न्नर, 
सागंली, नगर, गोवा आिी हठकािी आयोहजत करण्यात आल्या होत्या. त्यातून जानपि गीते, हवहधनाट्ये, 
रंजनपर, प्रबोधनपर लोकनाट्ये, लोककलाचं्या शलैीवर आधाहरत प्रायोहगक रंगभमूीवरील नाटके या 
आहि अशा हवर्षयावंर शोधहनबधं सािर झाले. साहहत्य अकािमीसारख्या मान्यवर संस्थेने बडोिा येथे 
मौहखक आहवष्ट्कारावंर ििासत्र आयोहजत करून रंथ हसद्ध केला. महाराष्ट्रातील हवहवध हवद्यापीठामंधून 
लोकसाहहत्य हा अभ्यासािा हवर्षय म्हिून हशकवला जाऊ लागला. तर लोककलाचं्या संशोधनासाठी 
१९७८ साली इंहडयन नॅशनल हथएटर या नाट्यसंस्थेने लोककला संशोधन कें द्र स्थापन केले. या कें द्रािी 
ध रा संिालक म्हिून अशोकजी पराजंपे यानंी साभंाळली. त्यातून मराठी रंगभमूीवर अबकि बक, खंडोबािे 
लगीन, िशावतारी राजा, वास िेव सागंती, जाभंळूाख्यान आिी संशोधननाट्ये रंगभमूीवर आली. 
महाहनवाि, अजब न्याय वत वळािा, हयविन, घाहशराम कोतवाल, झ लवा आिी नाटकामंधून लोककलािंा 
अहतशय तरल व िपखल वापर रंगभमूीवर झाला. ककबह ना शलैीच्या अंगाने नवी ऊजा लोककलानंी 
मराठी रंगभमूीला हिली. लोककलािंी बलस्थाने शोधण्यािा व त्यािें उपयोजन करण्यािा नवा पायंडा या 
काळात मराठी रंगभमूीवर पडला. डॉ. हवजया मेहेता, डॉ. जब्बार पटेल, सतीश आळेकर, भालिंद्र झा, 
प रुर्षोत्तम बेडे, वामन कें दे्र यासंारख्या हिग्िशवकािंी तसेि डॉ. रमेश क बल, डॉ. त लसी बेहेरे, स रेश 
हिखले, गिेश हाके, स रेश िव्हाि आिी लोककला अभ्यासकािंी फळी या िळवळीतून हनमाि झाली. 
सन २००४ साली िीडश ेवर्षांिी िीघव परंपरा असलेल्या म ंबई हवद्यापीठात लोककला अकािमीिी स्थापना 
झाली आहि या अकािमीतफे प्रयोगात्मक लोककलािें शास्त्रश द्ध प्रहशक्षि पिव्य त्तर पिहवका 
अभ्यासिमाच्या रूपाने हिले जाऊ लागले. रूढ अथाने महाहवद्यालयीन हशक्षि न घेतलेले अनेक मान्यवर 
लोककलावतं या हवभागािे हनमंहत्रत व्याख्याते ठरले. त्यात पद्मश्री शाहीर साबळे, लोकशाहीर हवठ्ठल 
उमप, लाविीसम्राज्ञी स रेखा प िेकर, राजश्री नगरकर, छाया ख टेगावकर, भारूडरत्न हनरंजन भाकरे, 
ििंाबाई हतवाडी, कमलबाई कशिे, हवजय िव्हाि, कृष्ट्िा म सळे, साहेबराव नािंवळकर, रघ वीर खेडकर 
आिींिा उल्लेख करावा लागेल. मराठवाड्यातील तमासगीर क ट ंबातील प्रा. गिेश ििंनहशव े या 
अकािमीिे हवभागप्रम ख आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च हशक्षि हवभागाने सन २००६ रोजी लोककला 
अकािमीला शाहीर अमरशखे अध्यासन बहाल केले असून या अध्यासनातफे संय क्त महाराष्ट्राच्या 
िळवळीत योगिान हिलेल्या शाहहरावंर आधाहरत ‘गजा महाराष्ट्र माझा’ या माहहतीपटािी हनर्ममती 
करण्यात आली असून याि शाहहराचं्या कवनािंा संकहलत स्वरूपातील रंथही प्रकाहशत करण्यात आला 
आहे. याहशवाय हविभातील खडीगंमत आहि मराठवाड्यातील रायरंि या अस्तंगत होत जािाऱ्या 
लोककलावंरील संशोधनािे काम अध्यासनाने हाती घेतले आहे. 
 

लोकसाहहत्य आहि लोककलाचं्या अभ्यासाला सन १९६० नंतर गती प्राप्त झाली. लोककला 
मराठी रंगभमूी ऊजास्त्रोत म्हिून ओळखल्या जाऊ लागल्या. या लोककलाचं्या अंतरंगािा आता आपि 
शोध घेऊ या— 
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समूहमनािा गीत, नृत्य, नाट्यमय आहवष्ट्कार म्हिजे लोककला होय. प्रयोगात्मता हा 

लोककलािंा मूळ प्रकृहतधमव आहे. लोककला हे लोकजीवन आहि लोकसंस्कृतीिे एक अहवभाज्य अंग 
आहे. समूहमन आहवष्ट्कृत होते ते लोककला, लोककथा, लोकगीतामंधून. लोककला कालसंवािी, 
सहजस्फूतव आहि उत्फूतव असतात. पारंपहरकता हा या कलािंा ग िहवशरे्ष असतो. त्याम ळेि समर 
लोकसाहहत्याला ‘Science of tradition’ असे म्हटले आहे. लोककला प्रकारािंा वारसा एका हपढीकडून 
प ढच्या हपढीकडे संिहमत होतो. लोककलािें स्वरूप एखाद्या वटवृक्षासारखे असते. फादं्या, पाने, पारंब्या 
जीिवशीिव होतात आहि प न्हा पालवी फ टते. लोकानंी, लोकातूंन, लोकासंाठी तयार केलेले हे गीत, नृत्य-
नाट्यमय आहवष्ट्कार फ लतात, बहरतात, त्यातील अनावश्यक कालसंवािी घटक गळून पडतात व प न्हा 
नव्या उन्मेर्षािे अंक र फ टतात. 
 

प्रयोगात्म लोककलािंी ककवा ज्याला रूढ भारे्षत ‘लोकनाटक’ म्हिता येईल त्यािी व्याख्या 
करताना ‘Folk lore and Folk life’ या रंथात हरिडव डॉसवन यानंी म्हटले आहे-‘Drama of any sort calls 
for the creation of a play world by the players, generally through the use of conventional 
symbolic objects masks, costumes, a special area for playing and conventional stylized 
actions’ हवहवध मखोटे ककवा म खवटे, रंगभरू्षा, वशेभरू्षा, प्रयोगािी हवहशष्ट रंगभमूी आहि वैहशष्ट्ट्यपूिव 
कृतींनी लोकनाट्य अवतरते. 

 
भारतीय संस्कृती ही प्रतीकािंी संस्कृती आहे. हजारो वर्षांिी परंपरा असलेल्या भारतीय 

संस्कृतीिा गाभा म ळात लोकसंस्कृतीिा आहे व लोकसंस्कृतीत यात हवधी, यात हिया, हवहधनाट्ये यािें 
अनन्यसाधारि महवव आहे. ही हवहधहवधाने व यात हिया ककवा यावात्मक हियानंी बिलत्या 
कालमानान सार प्रयोगरूप धारि केले. धमव, संप्रिाय, िालीरीती, रूढी, श्रद्धा यािंी मोठी मोहहनी 
जनमानसावर असते. लोकनाटकातून त्या त्या धमािे, संप्रिायािे, रूढी, श्रद्धािें दृश्यरूप आहवष्ट्कृत होते. 

 
भारतीय संस्कृतीत ईश्वरालाि मोठा रंगकमी मानले आहे. ‘बह रूपी रूपे नटला नारायि । सोंग 

संपािून जैसा तैसा ॥’ ईश्वरािे िहा अवतार अथवा त्यािी हवहवध सोंगे, हवहवध रूपे ही लोकसंस्कृती आहि 
नागर संस्कृतीत संकीतवनािा हवर्षय झाली आहेत. हे संकीतवन केवळ गीतगायनातूनि नसते, तर नृत्य व 
नाट्यातूनही दृष्टोत्पत्तीस येते. धमवश्रद्धा हा लोकनाटकािा मूलाधार होतो हे लक्षात घेतल्याहशवाय 
आपिाला प्रयोगात्म लोककलािंा हविार करताि येिार नाही. 
 

लोकनाटकात धमवश्रद्धा, िेविेवतानंा प्राधान्य असते, ककबह ना िेविेवतािें लौहककीकरि हे 
लोकनाटकािे प्रम ख अंग असते. लोकनाटकािी अहधक हवस्तृत व्याख्या करताना पािावय लोकसाहहत्य 
हवशारिानंी म्हटले आहे—‘Sanctioned by myth and guided by a spirit who is worshipped before 
a particularing and dancing, puppet playes, masking plays. Stilt dancing, the carrying at a 
large carving of a fertility figure.’ 

 
आपल्याकडील कृर्षी-संस्कृतीतील स फलीकरिािे हवधी, िेविेवतािें मखोटे घालून होिारे 

पिंमी, बोहड्यािे खेळ, काष्ट्ठ्यपािंाहलका अथवा कळसूत्री बाह ल्यािें खेळ या सवांिा अंतभाव 
लोकनाटकात करता येईल. 
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भक्ती, प्रबोधन आहि रंजन अशा तीन पातळ्यावंर लोकनाटकाने जनमानसावर आपला प्रभाव 

पाडला असून महाराष्ट्रातील लोकनाटकािंा ककवा प्रयोगात्म आहवष्ट्कारािंा आढावा जर आपि घेतला तर 
भक्ती, प्रबोधन आहि रंजन या तीन सूत्रानंी सहज हे प्रकार ग ंफता येतात. 
 

आहिवासी, राम आहि नागर हे आपल्या समाज जीवनाच्या उत्िातंीिे तीन प्रम ख टप्पे आहेत. या 
तीनही टप्प्यावंर लोकनाटक ककवा प्रयोगात्म लोककला आहवष्ट्कृत होताना हिसतात. 
 

महाराष्ट्रातील भत्क्तसंप्रिायाद्वारे आहवष्ट्कृत झालेल्या भत्क्तनाट्यापूवी आपिास यात हिया ककवा 
यावात्मक हियामंधून आहवष्ट्कृत झालेल्या हवहधनाट्यािंा हविार करावा लागेल. आहिवासी संस्कृती आहि 
राम संस्कृतीत या हवहधहवधानािें आपले एक हवश्व असून बोहडा, पिंमी, गोंधळ, जागरि, भराड आिी 
हवहधनाट्यानंी मराठी लोकधमात आपला स्वतंत्र ठसा उमटवल्यािे हनिशवनास येते. 
 

िेवतावतरि, िेवतेिा संिार, िेवतेच्या लीला, िेवतेिे हनगवमन या लोकश्रदे्धतून हवहधनाट्यािी 
हनर्ममती होते. ‘हवधी’ नाट्यात्म असतो म्हिून त्याला हवहधनाट्य म्हिायिे. कोकिातील िशावतार, खेळे, 
नाहशक-मालेगाव तसेि खानिेशातील काही भागातील भवाडा, मराठवाड्यातील पिंमी ही हवहधनाट्ये 
म्हिजे िेवतावतारािी हवहवध रूपे होत. 
 

प्रहतवर्षी गावात िेव अवतरतो. हा िेव मखोट्याचं्या रूपाने पूजनीय असतो. गावातून या 
मखोट्यािंी वाद्याचं्या गजरात हमरविूक हनघते. काही हठकािी त्याला छहबना म्हितात. लोक मोठ्या 
श्रदे्धने ह्या अवतरलेल्या िेवाच्या पाया पडतात. त्याच्याप ढे िंडवत घालतात. त्याला साकडे घालतात. 
िेवािा कोप आहि िेवािा संतोर्ष ह्या धमवश्रदे्धपोटी लोकमानसात या अवतरलेल्या िेवाबद्दल एक हभतीय क्त 
श्रद्धा असते. आखाडी, पिंमी, िैती अशा हवहवध नामाहभधानानंी लोकमानसात स्वतंत्र ठसा उमटवलेल्या 
या हवहधनाट्यात िेवतेिी सोंगे, िेवतेिे मखोटे पूजनीय असतात. 
 

खानिेशात भवाडा प्रिहलत असून त्यात िेविेवतािंी सोंगे सजवनू रस्त्यावर आितात. मशालीच्या 
प्रकाशातील ही सोंगे ठायी ठायी हमरवनू नेतात त्यावेळी पिे व संवािही म्हितात. ‘पिंमी’ हे हवहधनाट्य 
पूववरंग आहि उत्तररंगात सािर होते. सूत्रधार, त्यािे साथीिार, गिपती, सरस्वती, हविूर्षक अशी 
िमािमाने सोंगे येत राहतात. जोगी, गोसावी, भाट, भगत अशा सोंगानंी अखंड रात्र जागवली जाते. 
म्हिूनि, ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ अशी त्स्थती हनमाि होते. सामाहजक वैग ण्यािंा समािार घेिारी काही 
लौहकक सोंगे हसता हसता नकळत हिमटे काढून जातात. िंभस्फोट हा लौहकक सोंगािंा प्रम ख उदे्दश 
असतो. सत्यनारायिािी पूजा सागंिारा िाह्मि हवष्ट्ि सहस्त्र नामात अन्य नावे कशी घ सडतो, मेंडशी जोशी 
खऱ्यािे खोटे व खोट्यािे खरे करिारे भहवष्ट्यकथन कसे करतो, आंधळे, बहहरे, म के हे याते्रच्या हठकािी 
प्रत्यक्षात तसे व्यंग नसताना कसे याते्रकरंूना ल बाडतात. या व अशा अनेक लौहकक सोंगामंधून िंभस्फोट 
केलेला आढळतो. पिंमीसारखे हवहधनाट्य असो अथवा लहळतासारखे भत्क्तनाट्य असो ‘हहत व्हाव ेतरी 
िंभ ि री ठेवा’ हा भागवत, संप्रिायी संतािंा हविारि त्यातून दृष्टोत्पत्तीस येतो. 
 

पिंमी, लहळतासारख्या प्रयोगात्म लोकाहवष्ट्कारािें स्वरूप ि पेडी असते. ‘त ज मज नाही भेि केला 
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सहज हवनोि’ असा संवाि भगवत् भक्तानंी ईश्वराशी केला असल्याने ईश्वराच्या संकीतवनासोबत ईश्वरािी 
सोंगे आिली जातात. ईश्वराशी सहज हवनोि करताना मग श्रीगिेशाला ‘ढेरपोट्या’ अथवा सरस्वतीला 
‘हपसं लावलेली कोंबडी’ म्हिण्यािे स्वाभाहवकि स्वातंत्र्य भक्तानंी घेतलेले असते. गिपती, सरस्वती, 
ऋद्धी-हसद्धी या सोंगासंोबति भालिार, िोपिार, छडीिार अशी ईश्वर-उपासकािंी सोंगे हा झाला धार्ममक 
भाग. 
 

गावगाड्यातील हवहवध जाती-पाती, त्यािें व्यवसाय, त्या व्यवसायातंील भल्याब ऱ्या गोष्टींिे 
िशवनही पिंमी, लहळतात होते. गोंधळी, वाघ्ये म रळी हे लोकिीहक्षत, सौरी, म ंडा परिेशी, काशीकाथडी, 
जोशी, बरैागी, वास िेव, बाळसंतोर्ष आिी लोकगायक जात मागत्ये यािंी सोंग पंिमी, लहळतात असतात. 
पिंमी, लहळतासारखे लोकाहवष्ट्कार म्हिजे धमव, भार्षा, संस्कृती, संप्रिाय यािें अहभसरि व सासं्कृहतक 
संकर होय. कहि स्थानी, कानडी, मराठी, म सलमानी आिी भार्षािें, बोली भार्षािें हे प्राहतहनहधक संमेलन 
आपिास पिंमी, लहळतासारख्या लोकाहवष्ट्कारातून दृष्टोत्पत्तीस येते. 

 
अहभजन हवरुद्ध रामजन, संपन्न हवरुद्ध हवपन्न, पाखंडी हवरुद्ध सश्रद्ध, वैहिक कमवकाडंी हवरुद्ध 

सग िोपासक नामसंकीतवनकार, नागरी हवरुद्ध रामीि अशा संवाि हवरोधातून रात्रभर सोंगाचं्या रूपाने स रू 
असलेल्या पंिमी, लहळताने आज मात्र आपला िेहरामोहरा गमावला असल्यािे हिसत आहे. गावगाडा 
आहि गावगाड्याबाहेरील जगतािा सासं्कृहतक परीघ बिलल्याने या कलाप्रकारािें कालसंवािी स्वरूप 
लोप पावत िालले आहे. आज खेड्यापाड्यातूंन लहळत, पिंमी, बोहडा, भवाडा होत असेल; पि ते आपले 
सासं्कृहतक अवशरे्ष (Cultural Relics) आहेत असेि म्हिाव ेलागेल. 
 

खंडोबा, अंबा, भवानी, रेि का आिी हशव-शत्क्तरूपातील हवहवध के्षत्रपाल िेवतािें एक वगेळेि 
संस्कृती-पहरमंडळ असून या िेविेवताचं्या हवहधनाट्यानंी आजवर लोकसंस्कृतीच्या िलनवलनात आपला 
िेहरामोहरा हटकवनू ठेवला आहे. गोंधळ, जागरि, भराड आिी हवहधनाट्ये आजही खेड्यापाड्यातूंन व 
शहरातूंनही क लािारासंोबत स त्स्थर आहेत. खंडोबािे जागरि, अंबेिा, रेि केिा गोंधळ व भरैवनाथािे 
भराड लग्न, म ंजीसारख्या मंगलप्रसंगी करण्यािा क लािार, क लधमव आहे. 

 
पाि उसाचं्या मखरात प्रहतकात्मक िेविेवतािंी स्थापना करून िीप, हिवटी पाजळून रात्रभर 

खंडोबािे संकीतवन जागरिाच्या रूपाने तर अंबा, रेि केिे संकीतवन गोंधळाच्या रूपाने होते. वाघ्ये व म रळ्या 
हे खंडोबािे उपासक तर किमराई, रेि राई गोंधळी हे अंबा भवानी व रेि केिे उपासक. 

 
गोंधळी रेि काप त्र परश रामाला पहहला गोंधळी मानतात. गोंधळ हा िहक्षि भारतातील अहतप्रािीन 

िेशी नृत्यप्रकार असून त्यात लोकिेवतेिे व भगतािे उन्नयन होत गेले. संबळ, त ित िे, मंहजरी या 
वाद्याचं्या साथीने सािर होिाऱ्या गोंधळािे िोन प्रम ख प्रकार होत. किमराई गोंधळी म्हिजे त ळजापूरच्या 
भवानीिे उपासक आख्यानािा गोंधळ सािर करतात. त्याला ‘हरिासी गोंधळ’ असेही म्हितात. परभिीिे 
गोंधळमहर्षी राजारामब वा किम हे किमराई गोंधळी होते. १०५ वर्षांच्या या गोंधळमहर्षीिा गोंधळ 
पॅहरसच्या आयफेल टॉवरसमोर भारत महोत्सवात सािर झाला होता. गि, गौळि, आख्यान, आरती असा 
किमराई गोंधळ्यानंी सािर केलेल्या आख्यानाच्या गोंधळािा आहवष्ट्कारिम असतो. राजारामब वा 
किमािंी ‘राधाहवलास’ ही गौळि आहि त्यानंी सािर केलेले ‘जाभंळूाख्यान’ सवव भारतभर गाजले. 
रामायि, महाभारत, प रािातील कथा आख्यानपर काव्याच्या रूपाने गोंधळी सािर करतात. ही अहभहनत 
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आख्याने सािर करिारे गोंधळी म्हिजे मराठी रंगभमूीच्या पूववरंगािे अरिूत होत. आहायव, अंहगक, 
वाहिक, साहववक अशा हवहवध अहभनयािे िशवन घडहविारे गोंधळी एखाद्या हरिासी कीतवनकाराइतकेि 
बह श्र त असतात. किमराई गोंधळ्यािें अहभनय कौशल्य आहि रेि राई गोंधळ्यािंी गानसरिी हे मराठी 
लोकरंगभमूीला लाभलेले अपूवव योगिान होय. िौकािौकाचं्या पिािें गायन, गायनाति मधूनि सपाििी, 
संवाि व हनरूपि असे गोंधळािे स्वरूप असते. गातानाि हनरूपि व सपाििी करताना परकायाप्रवशे 
करण्यािे सामथ्यव गोंधळ्याकडे जन्मजात असते. किंबाचं्या काळापासून गोंधळ महाराष्ट्रात प्रिहलत असून 
कोल्हापूर, माहूर, त ळजापूर, प िे, सातारा, सागंली, मराठवाड्यातील औरंगाबाि, परभिी, बीड आिी 
पहरसरात रेि राई व किमराई गोंधळ्यािंी परंपरागत घरािी आहेत. ‘गोंधळ’ या हवहधनाट्याने प्रायोहगक 
रंगभमूीलाही समथव योगिान हिले असून इंहडयन नॅशनल हथएटर-लोककला संशोधन कें द्रािे १९८१-८२ 
सालात रंगभमूीवर आलेले ‘जाभंळूाख्यान’ हे संशोधननाट्य म्हिजे गोंधळािे रंगभमूीवरील कलात्मक रूप 
होय. गोंधळ हे हवहधनाट्य बाराव्या-तेराव्या शतकातही इतके लोकहप्रय होते की, भागवत-संप्रिायी संतानंी 
‘गोंधळ’ हे हवहधनाट्य व गोंधळी ह्या लोकसंस्कृतीच्या उपासकावंर अनेक रूपके केली आहेत. 
 

स हिन स वळे त झा माहंडला गोंधळ 
पिंप्राि हिवट्या िोन्ही नेत्रािें हहल्लाळ 
…………………………………………………… 
तू हवटेवरी सखये बाई करी कृपा 
…………………………………………………… 

 
आिी रिना आपि पाहहल्या तर गोंधळािी लोकहप्रयता लक्षात येते ‘गोंधळा’ सारखेि वाघ्याम रळ्यानंी 
सािर केलेल्या ‘जागरि’ या हवहधनाट्यालाही मराठी लोकधमात अनन्यसाधारि महवव आहे. खंडोबािे 
नामसंकीतवन करिाऱ्या वाघ्याम रळ्यावंरही भागवत् संप्रिायी संतानंी अनेक अभगंरूप रूपके रिली आहेत. 
 

॥ अहं वाध्या सोहं वाध्या पे्रम नगारा वारी ॥ 
…………………………………………………… 

॥ मी हनःसंग म रळी झाले या माल िे घर हरघाले ॥ 
 

या व अशा अनेक रिना उपलब्ध आहेत. मराठी लोकधमात वाघ्याम रळयािंा उल्लेख शखे महंमि 
बाबा श्रीगोंिेकर, मध्वम नीश्वर, हनरंजन रघ नाथ, िैतन्य महाप्रभ , बसवेश्वर आिी संतानंी अधःपहतत 
लोकिीहक्षताचं्या स्वरूपात केला असला व म रळी म्हिजे ‘अनािारािे घर िालविारी’ असे म्हटले असले, 
तरी ‘लोकसंस्कृतीिे उपासक’ म्हिून त्यानंा खंडोबाभक्तानंी विंनीयि मानले आहे. ‘उग्गय’ या कानडी 
शब्िापासून ‘वाघ्या’ शब्िािी उत्पत्ती झाली असून क त्र्याप्रमािे भ कंिारा अथवा व्यथव बडबड करिारा असा 
त्यािा अथव लावला जातो. खंडोबाला क ते्र हप्रय म्हिून वाघ्यानेही स्वतःला श्वानस्वरूप मानले तर त्यात 
नवल नाही. 

 
पाि उसाचं्या मखरात प्रतीकात्मक िेवस्थापना करून म्हिजे खंडोबा, भरैवनाथ, अंबा, भवानी, 

रेि का आिी लोकिेवतािें िािंीिे टाक ठेवनू गहू-तािंळािा घट भरून िीप-हिवट्या पाजळून जागरिािे 
रंगस्थळ अहभमंहत्रत होते. या अहभमंहत्रत भमूीवर रात्रभर हिमडी, त ित िे, झाजं, घाटी, आिी वाद्याचं्या 
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साथीने जागरि स रू राहते. स्वतः जागे राहून िेवाला जागते ठेवण्यािा हा प्रकार. 
 
पूववरंग व उत्तररंग अशा िोन भागात जागरि रात्रभर स रू असते. पूववरंगात गि, नमन, 

िेविेवतानंा रंगस्थळी येण्यािे आवाहन, गौळि, स्फ टपिे असा प्रयोगात्म आहवष्ट्कार असून उत्तररंगात 
खंडोबा अथवा खंडोबाच्या पहरवार िेवतािें आख्यान लावले जाते. नाट्यरुपाने सािर होिारे आख्यान रात्र 
सरता सरता संपते. पहाटे पहाटे लंगरतोड, आरती हे हवधी होऊन जागरि संपते. लग्न, म ंजीसारख्या 
मंगल प्रसंगी जागरि घालण्यािा क ळधमव आहे. 

 
जागरिाला प रातन काळिे नाटक म्हिूनही संबोधले जाते. खंडोबाच्या अवतारािी कथा, 

खंडोबा-बािाईिे लग्न, खंडोबा-म्हाळसेिे लग्न, खैरे भक्तािंी कथा, अशी वगेवगेळी आख्याने म्हिजेि 
अहभहनत कथा जागरिात सािर होतात. मराठवाडा, खानिेश व पहिम महाराष्ट्रात जागरिािा अहधक 
प्रभाव असून कानड्या हवठ्ठलासारखा कानडा मल्हारी म्हिजे पहिम महाराष्ट्र व कनाटकाच्या संस्कृती-
संगतािा महववपूिव अन बंध होय. जेज री, पाली, िरवडी, हनमगाव, शगेूड, नळि गव, सातारे, आहिमलै्लार ही 
खंडोबािी जागृत िेवस्थाने मानली जातात. या पहरसरात वाघ्या-म रळ्यानंा लोकिीहक्षतासंारखे महवव 
असते. वाघ्या-म रळ्यानंी सािर केलेल्या जागरिाने आपल्या आध्यात्त्मक उद्बोधनासोबत 
लोकरंजनािीही परंपरा साभंाळली आहे. म्हिूनि तमाशा व आजच्या प्रायोहगक रंगभमूीनेही जागरिात 
शत्क्तस्थळे शोधली. ‘इंहडयन नॅशनल हथएटर लोककला संशोधन कें दे्र’ या म ंबईतील संस्थेने ‘जागरि’ 
हवहधनाट्यावर मूलगामी संशोधन करून ‘खंडोबाि लगीन’ हा नाट्यप्रयोग १९७९ साली हसद्ध केला. 
हैबती, बापू वाघ्या, रंगू वाघ्या, सगनभाऊ, िगडू साळी, हहरभाऊ साळी आिी रिनाकरानंी खंडोबािी पिे 
रिली. 

 
अलीकडील काळात शकंरराव धामिीकर जाधव यानंीही खंडोबािी अनेक पिे व कथा यािंी 

रिना केली. 
 
कानड्या हवठ्ठलािा भत्क्तसंप्रिाय आहि कानड्या मल्हारीिा लोकिैवत संप्रिाय हा मराठी 

लोकधमािा हवशरे्ष होय. म्हिूनि िगडूबाबा साळी हशरोळकर यानंी भत्क्तसंप्रिाय व लोकिैवतसंप्रिायािा 
साथव उल्लेख आपला एक पिात केला आहे. 
 

भ ूवैक ं ठ पढंरी तशीि जेज री 
असे सागंती संत वर्मिती 

तेथे राही सखूमाबाई येथे बािाई 
म्हाळासासती त झ्या संगती 

तेथे प डंहलक सग ि येथे प्रधान हेगडेपती 
तेथे ब क्यािे भरू्षि येथे उधळ्या भडंार हकती 
तेथे टाळ मृि ंग वीिा येथे घि घिा घाटी गजवती 

तेथे भीमा िदं्रभागा येथे कऱ्हा गंगा 
भक्तजन येती स्नान करीती 
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जागरि या हवहधनाट्यािी भ रळ आजही मराठी जनमानसावर आहे हेि खरे! ‘जागरि’ या हवहधनाट्यावर 
तसेि खंडोबा या लोकिेवतेच्या वाघ्या-म रळ्या या उपासकावंर जमवनीच्या हॅडलबगव हवद्यापीठातही 
संशोधन स रू आहे. प ण्याच्या माहिकबाई भगवानराव रेिके, धामिी, हजल्हा प िे येथील पारंपहरक वाघ्ये 
शकंरराव धामिीकर, म्हाळसाबाई िकटे कपपळगाव (हजल्हा प िे), नामिेव सोनाविे (शले-कपपळगाव, 
हजल्हा प िे), पढंरीनाथ वाळके (बेलापूर, श्रीरामपूर, हजल्हा नगर) आिी कलावंतानंी या हवहधनाट्याला 
प्रहतष्ठा हिली असून सागंली येथे १९८० साली वाघ्या-म रळ्याचं्या पहरर्षिेिे आयोजन करण्यात आले होते. 
‘िेविासी’ प्रथेतील अहनष्ट बाबींिे उच्चाटन करून ‘जागरि’ लोकपरंपरेिे उन्नयन करण्यािे कायव आजवर 
झाले असून इहतहास संशोधक ग. ह. खरे, श.ं बा. जोशी, संत साहहत्य आहि लोकसाहहत्यािे गाढे 
संशोधक डॉ. रामिदं्र कितामि ढेरे, लोकसाहहत्याच्या ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सरोहजनी बाबर, डॉ. प्रभाकर 
माडें याचं्या हवहवध रंथातूंन या कलेिे साके्षपी संशोधन झाले आहे. भारतीय लोकसंस्कृतीिा अभ्यास 
करिारे डॉ. ग ंथर सोंथायमर या जमवनीतील संशोधकानंीही वाघ्या-म रळ्यावंर मूलगामी संशोधन केले 
आहे. ‘इंहडयन नॅशनल हथएटर-लोककला संशोधन हवभागा’ तफे श्री. अशोकजी पराजंपे याचं्या 
मागविशवनाखाली ‘जागरि’ हवहधनाट्याच्या रंगमंिीय सामथ्यािा वधे ‘खंडोबािे लगीन’ या 
नाट्याप्रयोगाद्वारे घेण्यात आला. या कलाप्रकाराच्या संशोधनात मीिेखील खारीिा वाटा उिलला. 
 

जागरि, गोंधळासारखेि ‘भराड’ हे हवहधनाट्यही पहिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात सववपहरहित 
असून भरैवनाथािे उपासक हे हवहधनाट्य सािर करतात; पि त्यािे स्वरूप हवहधगीतािें असते. नाट्यािा 
भाग अल्पाशंाने असतो. भरैवनाथ, काहनफनाथ आिी हशव संप्रिायातील िेवतािें संकीतवन भराडाद्वारे होते. 
डमरू, डौर ही वादे्य भराडािी हशवसंप्रिायाशी सागंड घालिारी आहेत. 

 
कडग कडग कडग कडग डौर वाजला 
डौराच्या नािे अंगर गरजला 
खोडी खेळपाळ काळ भरैवनाथ 
हाती खप्पर हतरसूळ घेऊन 
डौराच्या नािे अंबर गरजला 
हशवशकंर भोळा काशीिा बोला 
िागं भला आता िागं भला 

 
यासारखी हवहधगीते भराडात सािर होतात. पिंमी, बोहाडा, आखाडी यासारखी संिाहरत नाट्ये, 
अहभिार-नाट्ये तसेि गोंधळ जागरिासारखी हवहधनाट्ये आजही कालौघात हटकून आहेत. कारि 
हवहधसंबद्धता आहि धमवश्रद्धा यािंा या हवहधनाट्याशंी अतूट धागा असतो. 
 

डक्कलवारािें जाहतप राि, स्मशान जोड्यािें कथाकथन, हित्रकथ्यािें सहित्र कथाकथन, 
धनगरािें स ंबरान, वास िेव, पागं ळ यािें गीत-संकीतवन या सवांिे कलाहवश्व असते. आजही या लोकपरंपरा 
महाराष्ट्राला पहरहित आहेत. 

 
बाराव्या-तेराव्या शतकात संपूिव भारतात जी आध्यात्त्मक िातंी झाली व नामसंकीतवनपर 

सग िभक्तीिे वारे वाहू लागले, त्यात महाराष्ट्रातील संताच्या माहंियाळीिे अपूवव योगिान होते. 



 

अनुक्रमणिका 

भत्क्तनाट्यािा उगम याि कालखंडात झाला. िेव आहि भक्त यािें तािात्म्य हा भागवत संप्रिायी संताचं्या 
आध्यात्त्मक हशकवि कीिा कें द्रकबिू होता. त्याम ळेि संतानंी िेवाशी संवाि साधताना ‘त ज मज नाही भेि । 
केला सहज हवनोि’ असे म्हटले आहे. ‘बह रूपी रूपे नटला नारायिा । सोंग संपािून जैसा तैसा ।’  बह रूपी 
नटलेल्या नारायिािे संकीतवन व त्याच्या हवहवध लीलािंी सोंगे संत आहि भगवत भक्तानंी प्रमाि मानली. 
त्यातूनि िशावतार, लहळत, भारूड आिी भत्क्तनाट्यािंा उगम झाला. कोकिात िशावतारािी परंपरा 
असून पूववरंगात संकास र, भटजी, सूत्रधार, गिपती, ऋद्धी-हसद्धी अशी पाते्र येतात. तर उत्तररंगात 
रामायि, महाभारत, प रािामंधील आख्यान रंगते. िशावतारािे आख्यान रंगताना आपिास एखाद्या 
पौराहिक संगीत नाटकािी आठवि होते. िशावतारातील स्त्रीपाते्र प रुर्षि सािर करतात. िशावतारातील 
पेटारे, ज्यात वगेवगेळे मखोटे घेऊन कोकिातील िशावतारी कलावतं जत्राचं्या म्हिजेि रामोत्सवाचं्या 
मोसमात गावोगाव भटकंती करतात. समथव रामिासानंी ‘खेळता िशावतार नेटका’ असा उल्लेख केलेला 
आहे. बाबी नालंग, मोिेमाडकर, वालावलकर, पासेकर आिी िशावतारी कंपन्यानंी या कलेला 
लोकमान्यता व राजमान्यता हमळवनू हिली आहे. 

 
िशावतारात पेटा-यािे पूजन होते व िशावतारी खेळािी भमूी नारळ, कलबू आिींनी अहभमंहत्रत 

केलेली असते. ‘िशावतार’ या लोककलेवर डॉ. त लसी बेहेरे यानंी मूलगामी संशोधन केले. आय. एन. टी. 
तफे ‘िशावतारी राजा’ हे नाटक डॉ. त लसी बेहेरे याचं्या लेखिीतून १९८० साली रंगभमूीवर साकार झाले. 

 
कोकिातील िशावतार व पहिम महाराष्ट्रातील लहळतात खूपि साम्य असते. ही िोन्ही 

भत्क्तनाट्ये आहेत. लहळतातही गिपती, ऋद्धी-हसद्धी, सरस्वती, सूत्रधार, भटजी, गावपाटील आिी सोंगे 
असतात. नवरात्रात िेवी कसहासनारूढ झाली असे समजून हतच्याप ढे लहळत सािर होते. लहळतात रात्रभर 
सोंगे येतात. रात्र सरते पि सोंगे सरत नाहीत. भालिार, िोपिार, छडीिार ही सोंगे ईश्वराच्या िहा 
अवतारािंा महहमा गातात. वास िेव, वाघ्या-म रळी, गोंधळी, काशी कापडी, जोशी, बाळसंतोर्ष, 
गावकिडीगाि, राजकिडीगाि, गावभाट, राजभाट, आंधळे, सौरी, म ंढा आिी सोंगे रात्रभरात सािर 
होतात. ‘सद्गरू िेवा प्रसाि िेई झडकरी’ या प्रसािगाण्याने लहळतािी स रुवात होते. संत एकनाथािी 
भारुडेही लहळतात सािर होतात. लहळतातून यािवकालीन समाजजीवनािे व धार्ममक जीवनािे यथाथव 
िशवन होते. ‘लहळते ही भत्क्तनाट्येि’ होत. सागंली संस्थानात तसेि प िे हजल्ह्यातील कपपळगाव (ताल का 
ज न्नर), उंिज (ताल का ज न्नर) येथे अद्याहप लहळतािी परंपरा आहे. वारकरी संप्रिायािा प्रभाव असिाऱ्या 
अनेक गावामंधून आजही रामोत्सवात कीतवन सप्ताहाच्या समाप्तीला लहळत सािर होते. 
 

‘गहळत झाली काया । हेहि लहळत पढंरीया ॥’ 
 

असे संत त काराम महाराजानंी म्हटले आहे. िेहभान हवसर्मजत होऊन ईश्वराच्या हवहवध रूपािंा अथवा 
सोंगािंा ध्यास भगवत् भक्तानंा लागतो, तेि लहळत होय. गावगाड्यातील बाळसंतोर्ष, कपगळा, 
वास िेवापासून तो सौरी कैकायी, कोल्हाटी, जोशी आिी गावगाड्याबाहेरील संस्कृतीिा परीघ लहळतातून 
दृग्गोिर होतो. शहरीकरि, औद्योहगकीकरिाने गावगाड्यािा आहि गावगाड्याबाहेरच्या सामाहजक, 
सासं्कृहतक अन बधंािा धागा हनखळला असल्याने लहळतासारखे भत्क्तनाट्य कालौघात लव्हाळ्यासारखे 
सासं्कृहतक अवशरे्षरूपाने हटकून आहे. 
 

संत ज्ञानेश्वर, त काराम, एकनाथािंी भारुडे, पढंरपूर-आळंिीच्या वारीत किड्या-पालख्यामंधून 



 

अनुक्रमणिका 

म्हिण्यािी तसेि अहभहनत रूपात सािर करण्यािी प्रथा आजही स रू आहे. हीि भारुडे मखोटे व 
वशेभरेू्षद्वारे अहभहनत होतात तेव्हा त्या प्रकाराला सोंगी भजन म्हितात. 

 
रांजनप्रधान कला-िमाशा 

 
हवहधनाट्य आहि भत्क्तनाट्याच्या स्वतंत्र परंपरेप्रमािेि ‘तमाशा’ या हवश द्ध रंजनपरंपरेने मराठी 

लोकसंस्कृतीवर आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला असून तमाशापूवव कलगीत -याच्या आध्यात्त्मक शाहहरीने 
तसेि नंतरच्या काळातील प्रबोधनात्मक शाहहरीने म्हिजेि राष्ट्रीय शाहहरीने इथले लोकमानस घडहवले 
आहे. कलगायत कोष्टी समाज हा प्राम ख्याने कलगीत -यािी आध्यात्त्मक शाहहरी सािर करायिा. िागंट 
शाहहरािंी स्वतंत्र गानसरिी शाहहरीकलेत ठसा उमटवनू गेली आहे. छत्रपती हशवाजी महाराजाचं्या 
काळात आगीनिास, त ळशीिास आिी शाहहरािंा यथोहित गौरव झाला आहे. हातात िािंीिा तोडा आहि 
बसायला घोडा िेऊन शाहहरािंा राजिरबारी गौरव झाला आहे. कहवराज हशवभरू्षि यािेंही उिाहरि 
सववपहरहित आहे. पेशवाईत तर तंत शाहहरािंी झळाळती माहंियाळीि होती. राम जोशी, सगनभाऊ, 
होनाजी-बाळा, प्रभाकर, हैबती आिी शाहहरानंी आध्यात्त्मक कूटरिनेसोबत शृगंाहरक लावण्याही रिल्या. 
उत्तरपेशवाईत हवलास व शृगंारािा अहतरेक झाला असा प्रवाि आहे. संत, पतं आहि तंत यािें योगिान 
महाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक उभारिीत अपूवव आहे. इ. स. १८४३ मध्ये हवष्ट्ि िास भाव ेयानंी सागंली म क्कामी 
‘सीतास्वयंवर’ नाटकाच्या रूपाने मराठी रंगभमूीिी म हूतवमेढ रोवली. याि कालखंडात मराठी भमूीत 
तमाशा रुजला. सतराव्या शतकाच्या उत्तराधात आहि अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी लाविी रिना होत 
होती; पि १८५० च्या स मारास सागंलीजवळील हभलवाडी गावी उमाबाबूनंी ‘मोहनाबटाव’ हा वग रिला व 
हाि काळ तमाश्याच्या उियािा काळ मानला जातो. 
 

संय क्त महाराष्ट्राच्या िळवळीत तमाशािा बाज प्रबोधनासाठी लोकनाट्याच्या रूपाने स त्स्थर 
झाला. १९६० पासून म्हिजे संय क्त महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीनंतर या कलेला प न्हा िागंले हिवस आले. गि, 
गौळि, रंगबाजी, फासव, वगनाट्य हा तमाशािा, आहवष्ट्कारिम रूढ झाला. उघड्या पारावरिा तमाशा 
प ण्या-म ंबईच्या हथएटरामंधून स प्रहतहष्ठत झाला. बालगंधवांनीही या कलेिे सामथ्यव ओळखले होते व 
हशवासंभासारख्या तमासगीरानंा हामोहनयमिा वापर तालास रासाठी करण्यािी सूिना त्यानंी केली होती. 
‘वि जाऊ क िाला शरि’ हे नाट्यगीत आहि ‘नेसले पीताबंर जरी’ सारखी लाविी याचं्या िालीतील 
साधम्यव म्हिजे लोकनागर रंगभमूीच्या आिान-प्रिानािे मनोज्ञ उिाहरि होय. त काराम खेडेकर, काळू-
बाळू, हवठाबाई भाऊ मागं नारायिगावकर, िदं्रकातं ढवळप रीकर, ित्ता महाहडक, ित्तोबा ताबंे, 
हशरोळीकर आिी कलावंतानंी तमाशात आशय, हवर्षय, नेपथ्य, प्रकाश, संगीत या दृष्टीने वगेवगेळे बिल 
घडवनू आिले व तमाशािी प्रहतष्ठा वाढली. मराठी तमाशा पहरर्षि, तमाशाकला कलावतं हवकास मंहिर या 
संघटना जन्माला आल्या. तमाशाला लोकाश्रयासोबत राजाश्रय हमळाला. 

 
संगीतबारीच्या तमाशािा एक वगेळा संसार स रू होता. गोिावरी प िेकर, सत्यभामाबाई 

पढंरपूरकर, बक ळा इस्तामपूरकर, लैला िागं िा, हहराबाई अवसरीकर, यम नाबाई वाईकर आिी कलावंत 
हस्त्रयानंी संगीत अिािी लाविी ताजीतवानी ठेवली होती. अलीकडील काळात यम नाबाई वाईकर, 
सत्यभामाबाई पढंरपूरकर या कलावतं हस्त्रयानंा तर संगीत नाटक अकािमी प रस्कार, महाराष्ट्र गौरव 
प रस्काराने सन्माहनत केल्याने या कलेवर राजमान्यतेिा हशरपेि िढवला गेला. वगसम्राट िािू इंि रीकर 
यानंी तमाशाला समर भारतीय रंगभमूीच्या पहरघात प्रहतष्ठा प्राप्त करून हिली. 



 

अनुक्रमणिका 

 
वगसम्राट िािू इंिूरीकराचं्या ‘गाढवाि ंलग्न’ या वगनाट्याने रंगभमूीच्या अभ्यासकानंा िेख्तच्या 

हवलगवाि तसेि समर रंगभमूीच्या संकल्पनािंी आठवि करून हिली. याि काळात प्रासंहगक हवर्षयानंा 
हात घालून त्यावर भाष्ट्य ककवा उपहास करिारी अनेक लोकनाट्ये, म क्त नाट्ये आहि प्रहसने मराठी 
रंगभमूीवर आली. इतकेि नव्हे तर लोकनागर रंगभमूीिे आिान प्रिान स रू झाले. ‘लोकरंजनातून 
लोकहशक्षि’ असा नवा हविार रंगभमूीवर आला. त्यात शाहीर अमरशखे, अण्िाभाऊ साठे, गवािकर, 
शाहीर आत्माराम पाटील, लीलाधर हेगडे, वसंत बापट, शकंर पाटील, प . ल. िेशपाडें, व्यंकटेश 
माडगूळकर, हनळू फ ले, राम नगरकर, महाराष्ट्र शाहीर साबळे, िािा कोंडके आिी शाहीर, नाटककार, 
नाट्यकलावतं यािें योगिान मोठे होते. हबनहबयािें झाड, सजेराव फरारी, म ंबईिी लाविी, कथा 
अकलेच्या कादं्यािी, प ढारी पाहहजे, यमराज्यात एक रात्र, आंधळं िळतंय, कशी काय वाट ि कला? 
बापािा बाप, माकडाला िढली भागं, हवच्छा माझी प री करा या व अशा अनेक लोकनाट्यातूंन सामाहजक 
वैग ण्यावंर बोट ठेवले गेले. शाहीर साबळे यािंी म क्त नाट्ये म्हिजे संय क्त महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीनंतरच्या 
मराठी जनाचं्या अत्स्मतेच्या प्रसवविेनाि होत. संय क्त महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीत शाहहरािें योगिान मोठे 
होते. म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र व्हावा या जनभावनेिे तीव्र पडसाि शाहहराचं्या कवनातून उमटले ते असे– 
 

या म ंबई गिीत बेकारािंी । त्यातं भरती झाली माझी एकािी ॥ 
मढ्यावर पडवी म ठभर माती । तशी गत झाली आमिी ॥ 
ही म ंबई यंत्रािी, तंत्रािी, जगिारािंी, मरिारािंी 

शेंडीिी िाडीिी, हडसनाच्या गाडीिी, नायलॉनच्या आहि 
जॉजेटच्या तलम साडीिी । हहरव्या माडीिी प स्तकाचं्या 

थडीिी । माडीवर माडी । हहरव्या माडीिी पैिास इथं भलतीि िोरािंी । 
ऐतखाऊंिी । हशरजोरािंी । हरामखोरािंी । भाडंवलिारािंी । 

पोटासाठी पाट धरली होती मी 
कामािी । पवा केली नाही उन्हािी, थंडीिी, पावसािी । पाण्यानं भरलं हखसं 

माझं । 
वाि मला एका छत्रीिी । 

त्याि िरम्यान उठली िळवळ संय क्त महाराष्ट्रािी । बेळगाव, कारवार, 
हनपािी, 

गोव्यासह एकभाहर्षक राज्यािी । िकाकली संगीन अन्यायािी । 
फौज उठली हबनीवरिी । कामगारािंी । शतेकऱ्यािंी । मध्यमवगीयािंी 
उठला मराठी िेश । आला मिैानी त्वरे्ष । वैरी करण्या नामशरे्ष । 

गोळी डमडमिी छातीवर साहहली । 
म्हिे अण्िाभाऊ साठे । घरं ब डाली गवािी । मी-तूपिािी 

 
म ंबईपासून महाराष्ट्र वगेळा काढण्याच्या हालिालीम ळे हवालहिल झालेले अण्िाभाऊ साठे यानंा म ंबई 
मनैा वाटते. ते म्हितात– 
 

माझी मनैा गावावर राहहली । 
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माझ्या हजवािी होतीया काहहली ॥ 
ओतीव बाधंा । रंग गव्हाळा । कोर िदं्रािी । उिात्त ग िािंी । 

मोठ्या मनािी । सीता ती माझी रामािी । 
हसून बोलायिी । मंि िालायिी । स गंधी केतकी । सतेज कातंी । 
घडीव प तळी सोन्यािी । नव्यानवतीिी । काडी िवण्यािी । 
रेखीव भ वया । कमान जिू इंद्रधन िी । हहरकिी हहऱ्यािी । 

 
समाज जसजसा समष्टीकें द्री बनण्याऐवजी व्यक्तीकें द्री बनला तसतसे साववजहनक प्रश्न माडंण्यािी 

व्यासपीठे बिलत गेली. संय क्त महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीनंतर हकमान िोन िशके लोककलाचं्या के्षत्रातील 
एकवट हटकून होती. हगरिगावात फ लाजीब वा शजेवळब वा, स्नेहल भाटकरब वा, हशवरामब वा वरळीकर 
यािंी भजने रंगायिी. िहक्षि कोकिातील िशावतारी खेळ रंगायिे. हवठाबाई नारायिगावकर काळू- 
बाळू, त काराम खेडकर यासंारख्या तमाशा कलावतंािें फड परळच्या सेंट झेहवअर मिैानावर रंगायिे. 
रायगड हजल्हातील लोककलावतंािंी डबलबारी भजने, रत्नाहगरी हजल्ह्यातील लोककलावतंािें नमन, 
खेळे, जाखडे यानंी हगरिगाव गजबजलेला असायिा. लोककलावतंानंा म ंबई त्यािें मायपोट वाटायिे. 
पि िूरहित्रवािी वाहहन्यािंा स काळ आहि मत्ल्टप्लेक्सच्या जमान्यात मनोरंजनसंस्कृती बिलली. 
समाजप्रबोधन कालबाह्य ठरू लागले. याम ळेि लोककला अहधकाहधक रंजनाच्या आहारी गेल्या. 
लोककला व लोककलावतं यानंा शासनमान्यता िेण्यािे हनिवय अलीकडच्या काळात घेतले गेले. महाराष्ट्र 
शासनाच्या सासं्कृहतक कायव हवभागातफे तमाशा, संगीतबारी, खडीगंमत, शाहहरी आहि िशावतार या कला 
सािर करिाऱ्या लोककलावतंासाठी आर्मथक पॅकेज िेण्यात आले आहे. हे आर्मथक पॅकेज भाडंवली खिव, 
तसेि प्रयोगासंाठी िेण्यात आले आहे. हवठाबाई नारायिगावकर याचं्या नाव ेजीवनगौरव िेण्यात येत आहे. 
ढोलकी फडािा महोत्सव, तसेि लाविी महोत्सव आयोहजत करण्यात येत आहे. तमाशा, संगीतबारी, 
खडी गंमत, शाहहरी आहि िशावतार या कलाप्रकारािंी प्रहशक्षि हशहबरेही शासनातफे आयोहजत करण्यात 
येतात. 

 
लोककला या स्थलकाल संवािी आहि पहरवतवनशील असल्याने स्थलकालािी स्पिंने एखाद्या 

टीपकागिासारखी हटपून घेत, लोककलाचं्या आशय आहि शलैीत १९६० नंतर आजपयंत अनेक प्रकारिी 
पहरवतवने झाली आहेत. लोककलािें हवश्व बिलले. त्याचं्यातील स्वाभाहवक आहवष्ट्कारािंी जागा 
हनयोजनबद्ध इव्हेंटने घेतली आहे. मूळिे एखाद्या लोकिैवतािे उपासक असिारे आता अथाजवन करिारे 
लोककलावतं झाले आहेत. लोकसंगीत लौहकक संगीत आहि लोकहप्रय संगीत झाले आहे. तमाशािे 
लोकनाट्य झाले आहे. जागरि, गोंधळासारखी हवहधनाट्ये अन िमे वाघ्या-म रळी नृत्य आहि गोंधळनृत्य 
झाले आहे. जागहतकीकरि, औद्योहगकीकरि, मनोरंजन माध्यमािंा प्रपात याम ळे लोककलािें अंतरंग 
बिलेले आहे. पहरवतवन हा जर य गधमव असेल तर त्यातून लोकसाहहत्य व लोककला तरी कशा स टिार? 
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मराठी साणहत्याची भार्षा 
 

 
वसांि आबाजी डहाके 

 
 
जन्म ३० मािव १९४२; हविभव महाहवद्यालय, अमरावती; एलहफन्स्टन महाहवद्यालय; म ंबई; यशिा, 

प िे या हठकािी मराठीिे अध्यापन केले. तसेि राज्य मराठी हवकास संस्थेिे उपसंिालक म्हिूनही काम 
केले. मराठी भार्षा आहि साहहत्य यािें गाढे अभ्यासक. साहहत्यसेवा-कहवतासंरह : (१) योगभ्रष्ट, (२) 
श भवतवमान (३) श नःशपे (४) हित्रहलपी. कािंबरी : हनवडक सिानंि रेगे, शालेय मराठी शब्िकोश, 
संहक्षप्त मराठी वाङमयकोश भान १ व २, वाङ्मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश, कहवता हवसाव्या शतकािी, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर : छायाहित्रात्मक िहरत्र. साहहत्य संमेलन अध्यक्षपि-२००५, 

 
पत्ता : कॅक्टस, पहरगहित कॉलनी, काँरेसनगर, अमरावती ४४४ ६०६. 

िूरध्वनी : ०७२१-२६६२७०३ 
 

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अत्स्तत्वात आले. पहिमेकडे अरबी सम द्र, वायव्येकडे ग जरात 
आहि िािरा व नगरहवेली हे कें द्रशाहसत प्रिेश, ईशान्येकडे मध्यप्रिेश, पूवेकडे छत्तीसगड, िहक्षिेस 
कनाटक, आग्नेय हिशलेा आंध्र प्रिेश आहि नेऋत्य हिशलेा गोवा हे राज्य अशी या राज्यािी भौगोहलक 
त्स्थती आहे. शासनाच्या दृष्टीने अमरावती, औरंगाबाि, कोकि, नागपूर, नाहशक आहि प िे असे 
प्रशासहनक हवभाग असले तरी, जनमानसाच्या दृष्टीने हविभव, मराठवाडा, खानिेश, उत्तर महाराष्ट्र, पहिम 
महाराष्ट्र (म्हिजे िेश) आहि कोकि हे महाराष्ट्रािे हवभाग आहेत. अमरावती, भडंारा आहि जळगाव या 
हजल्ह्यानंा मध्यप्रिेश, िदं्रपूर आहि यवतमाळ या हजल्ह्यानंा आंध्र प्रिेश, ध ळे आहि नाहशक या हजल्ह्यानंा 
ग जरात, गडहिरोली हजल्ह्याला आंध्र प्रिेश आहि छत्तीसगड, गोंहियाला मध्य प्रिेश आहि छत्तीसगड, 
कोल्हापूर, सोलापूर, उस्मानाबाि आहि सागंली या हजल्ह्यानंा कनाटक नागपूरला मध्यप्रिेश, नािेंडला 
आंध्र प्रिेश आहि कनाटक, नंि रबारला ग जरात आहि मध्यप्रिेश, कसध ि गव या हजल्ह्याला गोवा या 
राज्याचं्या सीमा आहेत. यािा अथव महाराष्ट्राच्या सीमेवर कहिी, तेल ग , ग जराती, कन्नड आहि कोकिी 
भार्षकािें प्रिेश आहेत. आतािे महाराष्ट्र राज्य अत्स्तत्वात येण्यापूवी मराठी भाहर्षकािंा एक प्रिेश 
मध्यप्रिेशात, तर ि सरा हैिराबाि संस्थानात समाहवष्ट होता. मराठी भार्षकाचं्या बोलण्यावर आहि 
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हलहहण्यावरिेखील या भार्षािें पहरिाम होिे स्वाभाहवकि आहे. 
 
महाराष्ट्रातील बह संख्य लोक कहिू धमािे अन सरि करिारे आहेत. तथाहप बौद्ध, जैन, इस्लाम, 

हििन, झोरात्स्रअन आहि ज्यू या धमांिेही बरेि अन यायी आहेत. नाथ, महान भाव, वारकरी, ित्त आहि 
समथव हे संप्रिाय महाराष्ट्राच्या जीवनािे अहवभाज्य भाग आहेत. महाराष्ट्रात हवहवध जाती-जमातींिे लोक 
राहतात. शहाण्िव क ळी मराठा, मराठा-क िबी, िाह्मि-िेशस्थ, कोकिस्थ, सारस्वत, हित्पावन, 
िेवरुखे, कऱ्हाडे, िैवज्ञ, कोमटी, िादं्रसेनीय कायस्थ प्रभ,ू पाठारे प्रभ,ू कशपी, स तार सोनार, पािंाळ, 
तेली, ग रव, नाहभक, माळी, धनगर, कोष्टी इत्यािी. त्यािप्रमािे अन सूहित जाती-जमाती, हवम क्त जाती, 
डी नोहटफाईड जमाती, भटक्या जमाती, अन्य मागासवगीय जाती (ओबीसी) इत्यािी. वारली, गोंड, 
कोरकू, हभल्ल या आहिवासी जमाती महाराष्ट्रात आहेत. या सववि जाती-जमातींच्या संस्कृतीच्या आहि 
भार्षाचं्या बाबतीतली हभन्नता लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्यािप्रमािे महाराष्ट्रातील बह ताशं लोक मराठी-
महाराष्ट्रीय असले तरी अन्य राज्यातून आहि भारताबाहेरून आलेले प ष्ट्कळ लोकही येथे हमसळून गेलेले 
आहेत, जसे, पारशी, ज्यू, मारवाडी, ग जराती, कन्नड, तेल ग , उत्तरप्रिेशी, हबहारी, तहमळ, बगंाली 
इत्यािी. 

 
आपल्या दृष्टीने हे सगळे भारे्षच्या प्रिेशािे रहहवासी आहेत. 
 
महाराष्ट्रात मराठी ही म ख्य आहि राज्यािी अहधकृत भार्षा आहे. ज्या संलग्न शिस्तीर्ण प्रदेिात 

मराठी भाषा (म्हर्जे एकमेकानंा आकलन होऊ िकर्ाऱ्या आशर् मराठी ह्या सामान्य संजे्ञने व्यक्त होर्ाऱ्या 
बोली) बोलली जाते तो संयुक्त महाराष्ट्र अशी एक व्याख्या ना. गो. कालेलकर यानंी केली आहे. (भार्षा 
आहि संस्कृती, १९८२). येथे ग जराती आहि कहिी या भार्षानंाही महवव आहे. ग जराती ही व्यापारािी आहि 
कहिी ही हसनेमािी, टीव्हीिी भार्षा आहे ही वस्त त्स्थती आहे. वसाहतकाळात आहि वसाहतोत्तर काळातही 
इंरजी या भारे्षला महवव आहे हेही नाकारता येत नाही. सववसाधारिपिे सववि मराठी भार्षकासंाठी 
हशक्षिव्यवस्थेत मराठी, कहिी व इंरजी असे हत्रभार्षा सूत्र असते. परंत  वर हिलेल्या हवहवध जाती-
जमातींच्या बाबतीत ते ित ःसूत्री बनते. 

 
मराठी भारे्षच्या संिभात प्रमाि मराठी भार्षा आहि मराठीच्या बोली असे वगीकरि केले जाते. 

भार्षावैज्ञाहनकानंी मराठीच्या प्रम ख बोली म्हिून वऱ्हाडी, नागप री, हळबी, अहहरािी, डागंी, कोकिी यािंा 
हनिेश केला आहे. मराठीच्या संिभात हभन्न-हभन्न हवभागािंा हविार केला तर हवहवध बोली आढळतात. 
वऱ्हाडी, नागप री, हळबी, झाडी या बोली हविभाशी, अहहरािी, डागंी या ग जरातशी व कोकिी ही कोकि 
व गोवा या प्रिेशाशी हनगहडत आहे. मराठवाडा आहि पहिम व िहक्षि महाराष्ट्रातही मराठीच्या बोली 
आहेत. त्यािंा भार्षावैज्ञाहनकानंी शोध घेतलेला हिसत नाही. तेथे केवळ प्रमाि मराठी आहे असे म्हिता 
येिार नाही. त्याम ळे डागंिी (सह्यहशखराचं्या उतरिीच्या पहरसरातील) बोली; माि, आटपाडी, सागंोला, 
कवठेमहाकंाळ, जत, मंगळवढेे, पढंरपूर या प्रिेशातील माििेशी बोली; लातूर, उस्मानाबाि, बीड, 
कहगोली, जालना, परभिी, नािेंड या भागामंधली मराठवाडी बोली; नागपूर, वधा या भागातली नागप री; 
भडंारा, िदं्रपूर, गडहिरोली या भागात बोलली जािारी झाडी बोली; पहिम खानिेशातील हभलोरी-बोली 
या मराठीच्या बोली आहेत. या बोलींच्या भार्षकालािेखील हशक्षि घेताना आपली बोली, प्रमाि मराठी, 
प्रमाि कहिी (कहिीच्याही अनेक बोली आहेत), प्रमाि इंरजी (इंरजीिीही अनेक रूपे, अनेक बोली आहेत) 
अशा भार्षाचं्या पायऱ्या िढाव्या लागतात. भार्षकाचं्या बाबतीत या हवहवध भार्षा आहि बोली यािंी सरहमसळ 
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होिे स्वाभाहवकि मानले पाहहजे. 
 
मराठी भारे्षिे अनेक स्थाहनक भेि आहेत. त्याम ळे सवव मराठी भार्षकानंा समजू शकेल अशा प्रमाि 

भारे्षिी हनर्ममती करावी लागिे स्वाभाहवकि मानले पाहहजे. ही प्रहिया िीघव काळ िाललेली आहे. मराठी 
संतानंी मध्यवती मराठी भार्षा सवविूर पोिवली. इरावती कवे यानंी म्हटले आहे, 

 
महाराष्ट्रीयत्िाच्या जाहिविेे महत्कायव िेशावरच्या मराठीने केले. यािवाचं्या राज्यात ती राजभार्षा 

म्हिून हमरहवली. महान भावानंी धमवभार्षा म्हिून हतला एक वगेळेि स्थान िेऊन काबलू-कंिाहारपयंत 
पोिवले. संतािंी भार्षा म्हिून ती सवव लोकाचं्या तोंडात खेळली... संताचं्या वािीम ळे मध्य महाराष्ट्रािी 
मराठी ही श्रेष्ठतम अिी दृढभािना होऊन गेली... ही भाषा सिांची होती. (मराठी लोकािंी संस्कृती, पृ. 
२३८). 

 
आध हनक काळात प्राम ख्याने म ंबई, प िे, कोल्हापूर, नागपूर येथील वृत्तपत्रकारानंी, रंथकारानंी, 

हनयतकाहलकामंध्ये हलहहिाऱ्या लेखकानंी गद्य लेखनासाठी ज्या भारे्षिा उपयोग केला त्या भारे्षति 
वळेोवळेी हवहवध स धारिा होऊन प्रमाि भारे्षिे आजिे रूप प्राप्त झाले आहे. स्वातंत्र्यपूवव काळातील डॉ. 
हवल्यम कॅरे, जॉजव जत्व्हवस, मोल्सवथव, कँडी अशा हविेशी हवद्वानािंाही यात सहभाग आहे. हशक्षि, रंगभमूी, 
आकाशवािी, वृत्तपते्र, सभासंमेलने, रंथहनर्ममती आहि िूरिशवन, शासनव्यवहार इत्यािी के्षत्रामंध्ये प्रमाि 
भार्षा वापरली जाते. म द्रिाम ळे प्रमाि भारे्षला त्स्थरता आली आहि हतिा के्षत्रहवस्तारही झाला. साववजहनक 
व्यवहारात सववमान्य अशा हलहपबद्ध आहि म द्रियोग्य भारे्षिा स्वीकार केला जाऊ लागला, लेखनहनयम 
तयार झाले, तत्सम आहि तद्भव शब्ि कसे हलहहले पाहहजेत हे सागंण्यात आले. लेखनहनयमातं स धारिा 
होत गेली. वैिाहरक लेखनात (म्हिजे हनबधंात) आहि लहलत लेखनात (म्हिजे कहवता, कथा, कािंबरी, 
नाटक यातं) प्रमाि भारे्षिा वापर होत राहहला. साववजहनक लेखन-म द्रि व्यवहारासाठी जरी प्रमाि भारे्षिा 
उपयोग केला जात असला तरी व्यत्क्तगत पातळीवर िैनंहिन व्यवहारामंध्ये मात्र बोलीिा उपयोग 
करण्याकडे अहधक कल असतो. आपले बोलिे अकृहत्रम असावे अशी भार्षकािी इच्छा असते. प्रमाि मराठी 
आहि बोली यातं दं्वद्व उत्पन्न होण्यािे कोितेही कारि असत नाही. 
 

बोली हे दैनंशदन व्यिहाराचे स्िाभाशिक साधन आहे. पशरस्स्ितीला अनुरूप अिा भाशषक सामग्रीचा 
ती उपयोग करते मुखपरंपरेने आल्यामुळे शतच्या अंगी एक प्रकारचा शजितंपर्ा असतो ती साधी पर् 
पशरर्ामकारक असते. 

 
असे ना. गो. कालेलकर यानंी म्हटले आहे. (भार्षा : इहतहास आहि भगूोल, १९८५) या 

हजवतंपिाम ळे आहि पहरिामकारकतेम ळे व्यक्ती बोलींिा उपयोग करतात. या बोली हभन्न हभन्न असू 
शकतात : प्रिेश बोली, जात बोली, व्यवसाय बोली, इत्यािी. 

 
मराठीत बोली भार्षािें काही अभ्यास प्रकाहशत झालेले आहेत. अहहरािी भार्षा आहि संस्कृती (भा. 

रं. क लकिी), अहहरािी ध्वहनपहरिय (िा. गो. बोरसे), अहहरािीिी क ळकथा (िा. गो. बोरसे), पोवारी 
बोली (स . बा. क लकिी), नागप री बोली (व. कृ. वऱ्हाडपाडें), झाडी बोली (हहरिदं्र बोरकर), डागंीिी 
लोकगीते (न. हभ. कवडी), वैिभी बोलीिा कोश (िे. गं. सोटे), इत्यािी. 
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१९६० नंतरच्या मराठी साहहत्यात वगेवगेळया बोली आलेल्या आहेत. या हनबधंात आपि 

साहहत्यातील बोलींिे स्वरूप पाहिार आहोत. मराठी भारे्षिीि ही हभन्न-हभन्न रूपे आहेत असे गृहीत 
धरूनि ही पाहिी करायिी आहे. म ंबईसारख्या महानगरामंध्ये हवहवध भार्षा बोलिारे भार्षक येत असतात 
वसती करत असतात. त्याचं्या भार्षािंा मराठी भार्षकािंा बोलीवर झालेला पहरिाम आहि सीमावती 
भागातील भार्षािंा मराठीवरील प्रभाव लक्षात घेऊन साहहत्यातून त्या कशा व्यक्त झालेल्या आहेत हे 
पाहायिे आहे. त्यािप्रमािे बह जन समाजािी आहि बह जन समाजाच्या कके्षबाहेर असलेल्या समाजगटािंी 
भार्षा आजच्या साहहत्यािे लक्षिीय वैहशष्ट्ट्य आहे. या भारे्षिाही येथे मागोवा घ्यायिा आहे. 

 
बोलींिी प्रत्यक्ष पाहिी करण्यासाठी के्षत्रीय कायव करिे आवश्यक असते. हवहवध भार्षकाशंी भेटून 

त्यािें बोलिे ऐकिे, त्यातली व्यत्क्तसापेक्ष हभन्नता लक्षात घेिे हेही बोलीच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असे 
कायव असते. आपि या हठकािी मात्र साहहत्यकृतींमधून बोलींिी हवहवध रूपे कशी व्यक्त झालेली आहेत ते 
पाहिार आहोत. 

 
आध हनक कालखंडात साहहत्यलेखनासाठी सामान्यतः प्रमाि मराठी भारे्षिा वापर होत आलेला 

आहे. तथाहप, अधूनमधून बोलींमधून रिना केल्या जात असत. त्या बोलींिा पहरिय नसिाऱ्या वािकानंा 
त्या ि बोध ठरत असत ‘स गी’ (१९३३ संपािक : ग. ल. ठोकळ) या संरहात लेवापाटीिार, अहहरािी आहि 
कोकिी या तीन बोलींतील तीन कहवता आहेत. या संरहाच्या प्रस्तावनेत हव. स. खाडेंकर यानंी म्हटले 
होते : 

 
“गोमातंकापासून ग्िाल्हेरपयंत पसरलेल्या महाराष्ट्रात इतक्या बोली प्रचारात अहेत, की प्रत्येक 

किीने आपापल्या बोलीत कशिता शलहायचा शनश्चय केला तर गगनचुबंी बुरूज बाधंर्ाऱ्या बाशबलोनच्या 
लोकाइंतकीच िाचकाचंी दुदणिा हिणल.” 
 

१९३३ सालीि ही पहरत्स्थती होती असे नाही. १९९२ साली माधव कोंडहवलकर यानंी ‘अजून 
उजाडायिं आहे’ या कािंबरीच्या ि सऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत हलहहले आहे : या कािंबरीिी पहहली 
आवृत्ती, रत्नाहगरी हजल्ह्यातील राजापूर ताल क्यातील खास िाभंारबोलीत हलहहली होती; परंत  हतच्यात 
म द्राराक्षसानं असंख्य ि का केल्याम ळं, तसंि, अनेक वािकानंी, बोलीभारे्षऐवजी श द्धभारे्षत हलहहल्यास ती 
पटकन समजेल आहि सवव लोकापंयंत पोहोिेल असं कळवल्याम ळं ही आवृत्ती प्रमाि भारे्षत हलहहली आहे. 

 
अनेक (शहरी, मध्यमवगीय) वािकानंी प्रमाि भार्षा म्हिजे श द्ध भार्षा आहि बोली म्हिजे अश द्ध 

भार्षा असे समीकरि केलेले आहे. ते अथाति ि कीिे आहे. 
 
“पोटभाषा बोलर्ारे लोक अिुद्ध बोलतात त्यानंा िुद्ध मराठी येत नाही, असे जेव्हा शिष्ट भाषा 

बोलर्ारे लोक म्हर्तात त्या िळेी आपले समाजाच्या आशर् भाषेच्या इशतहासाचे अज्ञान ते दाखित 
असतात” 

 
–असे ना. गो. कालेलकर यानंी म्हटले आहे. (भार्षा आहि संस्कृती १९८२). शास्त्रीय रंथासंाठी 

प्रमाि भार्षा वापरिे योग्यि आहे. लहलत साहहत्याच्या संिभात अशी अट घालता येत नाही. लहलत 
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साहहत्यात मानवी जीवनािे हित्रि होत असते. हे मानवी जीवन हनग वि हनराकार नसते. एखाद्या कािंबरीत 
हवहशष्ट भौगोहलक प्रिेश असतो, हतथली उपजीहवकेिी साधने कोिकोिती त्यािंा हनिेश असतो, त्या 
पहरसरातील व्यक्ती कोित्या आर्मथक व सामाहजक गटातंील आहेत हे साहंगतलेले असते, त्यािें 
रीहतहरवाज, श्रद्धास्थाने यािंा हनिेश असतो. त्यािप्रमािे या व्यक्ती ज्या भारे्षत बोलत असतील ती भार्षाही 
कािंबरीत येिे स्वाभाहवकि आहे. ते वास्तवाला धरून आहे. हनविेन प्रमाि भारे्षत असले तरी पात्राचं्या 
तोंडिी भार्षा बोलीि असिे वास्तवहनष्ठ ठरते. त्या प्रिेशातल्या हभन्न हभन्न सामाहजक स्तरातंील व्यक्ती हभन्न 
हभन्न बोली बोलत असतील तर त्या बोली कथा-कािंबरीत असिे िमप्राप्ति ठरते. कािंबरीत शहरी 
मध्यमवगीय पाते्र असत त्यावळेीिेखील संवािासंाठी केवळ प्रमाि भारे्षिा उपयोग समपवक ठरत नसे. 
शहरी मध्यमवगीयािंीही बोली असे, आहि ती प्रिेशानं सार हभन्न असे. 

 
वास्तववाि या संकल्पनेिी जाि आल्यानंतर हे हित्र बिलत गेले. ि सऱ्या महाय द्धानंतरच्या 

मराठी साहहत्यात िमशः आपल्या भोवतीच्या वास्तवािी जािीव उमगत गेली असे हिसते. नवकथा, 
नवकहवता या संज्ञानंी ओळखल्या जािाऱ्या साहहत्यात वास्तववािाच्या पाऊलख िा आढळतात. या 
कवींनी, कथाकारानंी भारे्षिी मोडतोड केली, नवी घडवली. कािंबरीच्या बाबतीत बोली वापरली आहे 
अशी मोजकी उिाहरिे सागंता येतात. उिाहरिाथव, बा. सी. मढेकर याचं्या ‘पािी’ (१९४८) या 
कािंबरीतील हनविेन प्रमाि भारे्षत आहे. मात्र कािंबरीतील पात्रािें संवाि बोली भारे्षतील आहेत. हवभावरी 
हशरूरकर याच्या ‘बळी’ (१९५०) या कािंबरीिेही हनविेन प्रमाि भारे्षत असले तरी संवािभार्षा आवश्यक 
तेथे बोलीच्या वळिािी आहे. प्रािेहशक कािंबरी म्हिून जो कािंबरी-प्रकार आला, त्यामागे वास्तववािािी 
पे्ररिा आहे. शहरी मध्यमवगापलीकडे जग आहे यािी जािीवही वास्तववािाने करून हिली. हव. का. 
राजवाडे यानंी १९०२ साली हलहहलेल्या ‘कािंबरी’ या हनबधंात नॅिरल व हरॲहलत्स्टक हे शब्ि वापरले 
आहेत. या हनबधंात त्यानंी म्हटले आहे, 

 
“ह्या िेशातील िाहरद्र्याने गाजंलेल्या, रोगाने पीहडलेल्या व हवदे्यने मागासलेल्या, सामान्य 

जनसमूहािा कैवार सहृियतेिे मूर्मतमंत प तळे जे कािंबरीकार त्यानंी घेतला नाही. तर ि सरा कोि घेईल? 
लोकािंी खरी त्स्थती लोकाचं्या मनात यथात्स्थत कबबहवण्याला कािंबरीसारखे ि सरे साधन नाही.” 

 
मराठी कािंबरीकारानंा या वास्तहवकतेिी जािीव १९५० च्या िशकात झाली असे हिसते. १९५० 

साली प्रकाहशत झालेल्या ‘बळी’ या कािंबरीने वास्तववािािी यथाथव जािीव करून हिली यात शकंा नाही. 
भालिंद्र नेमाडे यानंी म्हटले आहे, मराठीतली वास्तववािािी िैन्यावस्था ‘बळी’ नंतर संप ष्टात येिे 
अपहरहायव होते, इतकी ‘बळी’ ऐहतहाहसक महववािी आहे, (टीकास्वयंवर, २००१, प.ृ २७६-७७). १९५४ 
च्या मौज हिवाळी अंकात प्रकाहशत झालेल्या ‘बनगरवाडी’ (व्यंकटेश माडगूळकर) या कािंबरीने रामीि 
जीवनािे वास्तव िशवन घडवले. स धीर रसाळ यानंी म्हटले आहे : 
 

“शनसगाने शदलेले व्यिसाय करर्ाऱ्या, या, व्यिसायाचं्या गरजातूंन आपली 
ग्रामव्यिस्िा,संकेतव्यिस्िा घडशिर्ाऱ्या जनसमूहाचे, तसेच जगत असताना आपल्या ग्रामव्यिस्िेला ि 
संकेतव्यिस्िेला व्यक्तींनी शदलेल्या प्रशतसादाचे एक शचत्र ‘बनगरिाडीत’ माडंगुळकरानंी रेखाटले आहे. 
मार्साचं्या मूलभतू पे्ररर्ाचे आशर् मार्ूस ि शनसगण याचं्या सनातन नात्याचें आकार याचंा समाििे या 
शचत्रात झालेला आहे. मानिी जीिनाचे इतके सखोल ि मूलभतू शचत्रर् मरठी िाङ्मयात क्वशचतच झाले 
आहे.’’(निभारत, मे, २०००). 



 

अनुक्रमणिका 

 
‘बनगरवाडी’ या कािंबरीिे हनविेन प्रमाि भार्षा व बोली असे संहमश्र भारे्षत आहे, आहि 

संवािभारे्षसाठी बोलीिा उपयोग केलेला आहे. उिाहरिाथव, पाराखाली उडी टाकून मी शपििी घेतली 
आशर् म्हटले, मला पार्ी कुठाय ते सागंा, म्हर्ने जेिर् करीन, भाकरी आर्ल्यात बरोबर. 

 
“म्हातारा म्हर्ाला पाण्याची िरड हाय गा िाडीला. उन्हाळ्यात पार िाळिर् हुतं. एक हेळ हाय 

त्यो शतकडं बग–” 
 

‘बनगरवाडी’ च्या भारे्षतही रामीि वास्तवािा स्पशव आहे. उिाहरिाथव, ती गार सािली बघताच 
तापलेल्या कोबडं्यासारखा जाऊन मी शतच्यात बसलो; शचलटाचंा कहार िाचशिण्यासाठी डोक्यािर धोतर 
घेऊन पडलो; दूधभात खाऊन माजंर झोपते, तसा आयबू झोपला; सकाळची कािळेी उन्हे शनबर 
होण्याअगोदर मेढारंाचें िाडगे मोकळे होत; बलैाचें पाय रुतू नयेत शटपर्ीची भोके शलपू नयेत, इतपत रान 
फडफडीत झाले. ओल खोल राशहली, आशर् िरून जमीन हाडकली, इत्यािी. माडगूळकरानंी आपल्या 
कथात्म लेखनात माििेशी बोलीिा उपयोग केलेला आहे. गंगाधर गाडगीळानंी म्हटले आहे : 
 

“ह्या मार्देिी बोलीचा उपयोग केल्यामुळं माडगूळकराचंा आपोआपच आर्खी एक फायदा झाला 
आहे. िुद्ध ग्राशंिक भाषेपेक्षा बोली ह्या नेहमीच अशधक शजितंपरे् आशर् रसरिीतपरे् अनुभि व्यक्त करू 
िकतात.” 

 
पहिम-िहक्षि महाराष्ट्रातील सातारा-सागंली-सोलापूर या तीन हजल्ह्याचं्या सीमारेरे्षवरिा, माि 

निीच्या खोऱ्यातील प्रिेश म्हिजे माििेश. या भभूागात बोलली जािारी बोली म्हिजे माििेशी बोली. 
माििेशाच्या पहिमेस सातारी भार्षा बोलली जाते. भीवघाटाच्या िहक्षिेस कोल्हापूर-सागंलीकडे जैनी 
बोली बोलली जाते. जतच्या िहक्षिेस कानडी-मराठी हमश्र भार्षा आढळते, तर पढंरपूरच्या पूवेस मराठी-
तेल ग  अशी संहमश्र भार्षा बोलली जाते. माििेशाच्या उत्तर बाजूस फलटि-बारामती-नगर या भागात सौम्य 
नगरी भार्षा आढळते. सातारी भारे्षिा कडकपिा साभंाळून, कानडीशी माििेशी बोली अहधक जवळीक 
साधते. माििेशात जनावराचं्या मोठ्या यात्रा भरतात. या यात्रानंा कानडी प्रिेशातून अनेक व्यापारी, 
िलाल, शतेकरी, याते्रकरू येत असतात. त्याचं्या कानडी भारे्षिा प्रभाव माििेशी बोलीवर झालेला हिसून 
येतो. (पाहा : सयाजीराजे आ. मोकाशी, महाराष्ट्र साहहत्य पहत्रका, जानेवारी-मारि्, २००९). 

 
‘पडघवली’ (गोपाल नीलकण्ठ िाण्डेकर, १९५५) या कािंबरीत कोकिातील िाभोळ खाडीिा 

पहरसर आहे. कािंबरीतील पडघवली हे िाह्मिानंी वसवलेले गाव. या कािंबरीिी हनविेक सागंते, “मी 
पडघिलीत आल्ये, तेव्हा आमची बारा नादंती घरे होती. कुळिाड्याचंी पाचपन्नास घरे, कोळ्याचं्या आशर् 
खारव्याचं्या दहािीस झोपड्या, कािंबरीतले हे लहानसे जग आहे. या कािंबरीच्या हनविेनािी आहि 
संवािािी भार्षा प्रमाि आहि बोली अशी संहमश्र आहे. यातली बोली िाह्मिी वळिािी आहे.” उिाहरिाथव, 

 
“लगीन झालं तेव्हा होत्ये आठ वसांिी, लगीन म्हंजे काय हेही कळायिं नाही त्या वळेी. महैत्रिी 

हिडवायच्या. मीहह वरवर हिडायिी, पि मनात मज्जा वाटायिी. माहेर माझं िाभोळखाडीपासून आत 
आठिहा कोस. वडलानंा म लगी मी एकटी. लहानपिी आई मेलेली. म्हिून त्यानंी म्हटलं, एकिािं 
उरकून गेलं लगीन, म्हंजे स टलो हरिातून”. 



 

अनुक्रमणिका 

 
अण्िाभाऊ साठे यानंी ‘बरबाद्या कंजारी’ या कथेत प्रमाि भार्षा व बोली असे हमश्रि केले आहे. 

म ंबईतील या झोपडपट्टीत कंजारी, फासेपारधी, डवरी, हभकारी, डोंबारी वडारी, बेलिार, हघसाडी, 
गारुडी अशा अनेक जमाती राहत होत्या असे त्यानंी म्हटले आहे. परंत , त्यािंी बोली या कथेत नाही. 
त्याचं्या काही कथामंध्ये सागंली हजल्ह्यातील नाटवडे, हशराळा, इस्लामपूर या भागातंील बोलीिी प्रमाि 
भारे्षत केलेली सरहमसळ आढळते. शकंर पाटील याचं्या कथामंध्ये कोल्हापूर, कागल, क रंुिवाड, 
हातकिगंले या पहरसरातील बोली आहे. 

 
हनविेनािी प्रमाि भार्षा, पात्राचं्या संवािासाठी बोली, हनविेनाच्या प्रमाि भारे्षत बोली भारे्षतील 

शब्िािंी सरहमसळ अशी प्रहिया मराठी कथात्म लेखनात स रू झालेली हिसते. कालातंराने हनविेनाच्या 
प्रमाि भारे्षच्या जागी बोली आलेली हिसते. महाराष्ट्राच्या हभन्न हभन्न भागातली बोली, जाती-जमातीिी 
बोली, हवहवध व्यवसायामंधील बोली अशी भारे्षिी हभन्न हभन्न रूपे मराठी साहहत्यात आढळू लागली. 
कहवता, कथा कािंबरी, नाटक, आत्मकथन या सववि साहहत्यप्रकारामंध्ये लेखकानंी हवहवध बोलींिा 
उपयोग केला. एकंिरीत लेखनभारे्षहवर्षयीच्या दृहष्टकोिाति बिल झाला. 
  

१९६० िे िशक हे हवहवध आंिोलनानंी, िळवळींनी गजबजलेले होते. 
 
सहकारी िळवळ, शतेकरी िळवळ, िहलत िळवळ, भटक्या-हवम क्तािें लढे, म स्लीम 

सत्यशोधक िळवळ, स्त्री म क्ती िळवळ, हवहवध वाङ्मयीन िळवळी-लघ हनयतकाहलकािंी िळवळ, 
िहलत साहहत्यािी िळवळ, रामीि साहहत्यािी िळवळ, हित्रकलेतील िळवळ आहि हित्रपटके्षत्रातील 
समातंर हित्रपटािंी िळवळ, शासकीय पातळीवरून काही गोष्टी अत्स्तत्वात आल्या. उिाहरिाथव, 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ, प िे येथील हफल्म ॲन्ड टेहलत्व्हजन इत्न्स्टट्यूट, भार्षा 
संिालनालय, इत्यािी, सहकारी साखर कारखान्यािें जाळेि पसरले. इतर सहकारी संस्था हनघाल्या, 
उिाहरिाथव, सूतहगरण्या, क क्क टपालन संस्था, िूध उत्पािन संस्था, खरेिी हविी संघ, सहकारी 
पतपेढ्या, बँका, वगैरे, हशक्षिाच्या प्रसारालाही गती आली, छत्रपती शाहू महाराज, कमववीर भाऊराव 
पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी रामानंि तीथव, डॉ. पजंाबराव िेशम ख, श्री. मामासाहेब 
जगिाळे, श्री. बापूजी साळ ंखे इत्यािी समाजध रीिानंी बह जन समाजाच्या हशक्षिािे महनीय आहि 
पायाभतू असे कायव केले. १९६० नंतर रामीि भागात हशक्षिािा प्रसार करण्यासाठी नव्या संस्था हनघाल्या. 
हजल्ह्याच्या आहि ताल क्याच्या हठकािी हवद्यालये, महाहवद्यालये स रू झाली हशक्षिापासून वहंित 
राहहलेल्या अनेक समाजगटानंा हशक्षि हमळू लागले. हशक्षिाम ळे अत्स्मतेिी जािीव झाली. पहरवतवनाच्या 
िळवळींम ळे नव्या हविारािंी ओळख झाली. लेखन करावे असे वाटू लागले. साहहत्यातील हवहवध 
िळवळींनी नव्या लेखकानंा हलहहण्यासाठी उद्य क्त केले. 

 
मराठीतील लघ हनयतकाहलकानंी भारे्षहवर्षयींिी वगेळी जाि हनमाि केली यात संिेह नाही. ‘शब्ि’ 

च्या पहहल्या अंकात (ऑगस्ट, १९६०) अरुि कोलटकर या १९६० च्या िशकातील अत्यंत महववाच्या 
कवीच्या ‘काळ्या कहवता’ या शीर्षवकाने आलेल्या िहा कहवता लक्षिीय ठरल्या. िभंर कैं डलपॉिरची तंग 
कच्ची फळे, लाकडी खच्ची केलेले पारािी टेबल, शपकतात खपतात जन्माधं िागंी तृष्ट्र्ाकाठी, आडगािच्या 
हॉटेलातील घरच्यािजेारची खोली, काळोख ढेप होतो खुळाची प्रचडं अशी कोलटकरािंी हनराळी 



 

अनुक्रमणिका 

काव्यभार्षा आहे. (अरुि कोलटकरच्या कहवता, १९७७) कोलटकरानंी म ंबईिी भार्षाही काही कहवतामंध्ये 
वापरलेली आहे. उिाहरिाथव, 

 
१. म ैमनेॅजरको बोला म झे पगार मंगता है 
मनेॅजर बोला कंपनीके रुलसे पगार एक तारीखको हमलेगा 
............ कहवतेच्या शवेटच्या ओळी अशा आहेत : 
 
ऊन लोगोंने वापस महिपूर भेज हिया 
प लीस कहमशनरने पूछा बिा कायको गया था? 
म ैबोला अच्चे लौंडोको बचे्च 
इंहडयामे रख्खाही क्या है! 
 
२. समझो गाव व्य ूवैरभी क्या है 
सातंािूजमे, मूल खवालाि, 
वभेी गाववाला 
 
३. धळा सेंटर 
न्हाऊिे रंगािं डबडं 
कृपाघरावधिा खडखड करतोय. 

 
या कहवतामंध्ये बह भार्षी कॉस्मॉपॉहलटन म ंबईिी मराठी, कहिी, इंरजी अशी हभन्न बोली आलेली 

आहे. कोलटकराचं्या ‘हिरीहगरी’ (२००३) या संरहात प्रमाि मराठी, म ंबईिी आहि ज न्नरकडिी बोली 
यािें हमश्रि आहे. उिाहरिाथव, आऊस जाऊस, हफटली हाउस (हौस), आप्त (आपल), पािीला 
रूपलाल (रूपलाल), कैकटीिा (िशहकटीचा), डोसक्यात (डोक्यात), पापला (राधरस्सा), अर्ध्या 
कलाकला, उघडा बरकस (बॉक्स), किाची (कधीही), इत्यािी त्याचं्या कहवताचं्या ओळीतून लोकभारे्षिी 
लय जािवते. उिाहरिाथव, 

 
१. आयिाधावीिा धाकले तो थोर 
साभंाळली ढोरं भाववधीिी 
वळे गेला माझा ग राढोरासंग 
कोिीत पक्षवथ बाधंायिा 

  
२. िेवळात गेलो होतो मधे 
हतथ हवठ्ठल काही हिसेना 
राख्याि शतेकरी 
न स्ती मोठ 
मी म्हिालो बाधंल 
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राख्याि तर रख्याि 
क िाच्या तरी पायावर 
डोक टेकायि 

 
वसंत ित्ताते्रय ग जवर याचं्या ‘गोिी’ (१९६७) या िीघव कहवतेत म ंबईिी हवहशष्ट भार्षा आढळते. 

प्रमाि मराठी आहि हवहवध बोलींिे हवलक्षि रसायन या कहवतेत आहे. उिाहरिाथव, 
 
“अच्चा िाय हपयेगा यार कब तरािंा घोळका खात 
असतो गहू भ रकन् लॉरी येते आहि पागंतो 
घोळका... 
 
............... बराबर 
है क्या? बराबर हकधर भरा कोनेमे अच्चा 
िाय हपयेगा यार िष्ट्मेवाले जायेगा यार आप न. 

 
नामिेव ढसाळ याचं्या कहवतेत (गोलहपठा, १९७२) प्रमाि भारे्षच्या बाहेरिे हकतीतरी शब्ि, 

वाक्प्रिार आलेले आहेत. जसे, लादलेल्या पडीबाज आयुष्ट्यात, अनबन बनिरे्, झाडे सादळलेली, तुमचं 
उतिर्ी गंगेच्या पाण्याहून पशित्र, तुमचे छपरी भडि,े पार्चट गििीसारखे, छप्पनशटकली बहुचकपर्ा, 
खंदाळलेल्या इजारीतून, टटगलमटोल, फशकराचं डीलबोळ, टीकाकाराचें गुडसे ठोकािते हमनदस्ती 
पाट्यािर, इत्यािी. 

 
हववके मोहन राजाप रे याचं्या कहवतेत (सामोरा, १९८५) इंरजी शब्िािंी सरहमसळ झालेली 

आढळते. उिाहरिाथव, शदिसाचंी स्टॅशटक गुंफर्, बोअरडमच्या शिमानतळािरून शडस्कनेक्ट होत राशहला 
आिाज पलीकडला, स्िीच उडाल्यागत येते जाग मर्ध्यरात्री, आकािाच ंनयनरम्य काँपोशझिन, इत्यािी. 
हेमंत हिवटे याचं्या कहवतेतही (थाबंताि येत नाही, २००६) इंरजी शब्िािंा वापर आढळतो. उिाहरिाथव, 

 
शटव्हीच्या ब्लॅकस्रीनसारखा येतोय 
रूमबाहेर पडर्ाऱ्या पािसाचा खरण खरण आिाज 
आशर् अनब्रणॅ्डेड परफ्युमचा मातकट सुगंध 
टीव्हीच्या ककण ि लाईटसारखा रूमभर पसरलाय 
बेडकं अचानकच ॲशसडीटीच्या ढेकरासंारखी 
ढरणरण ढरणरण करताहेत. 
 

मन्या जोशी यानंी (ज्याम मज्या, २००६) म ंबईच्या नागरी हमश्र भारे्षिे असे हवडंबन केलेले आहे : 
 

दुख नही कोई शक अब उपलस्ब्धयों के नाम पर 
और कुछ हो या न हो, आकािसी छाती तो है 
आशर् खुळचट आटणचं 
शडसटॉटेड लोगोसेस्न्रक. 



 

अनुक्रमणिका 

 
नागरी रामीि बोली, इंरजी, कहिी अशा भार्षािें हमश्रि अरुि काळे याचं्या (नंतर आलेले लोक, 

२००६) कहवतेत आढळते. 
 
म्हायतीच्या गोदीत गोळा झाली 
जगभरातली म्हायती, स्फोट होण्याची गोष्ट 
तर निीन म्हायती शमळाली 
स्फोट नाय प्रस्फोट 
प्रस्फोटपु्रफ व्हायच ंअसेल तर या माझ्या मागं.......... 
काय ि ंबाय, काय हाये म्हायती? किी शदली? 
 
कंची, शकती पायजे? रेशडट काडण बी चालतं.......... 

 
जागहतकीकरिाच्या काळातील माहहतीच्या महाप रािे हित्रि केलेल्या या शब्िातूंन तीव्र उपहास 

जािवतो. 
 
भ जंग मेश्राम याचं्या कहवतेत (अभ ज माड, २००८) प्रमाि आहि बोली यािंी ग ंफि आढळते. 

 
उिाहरिाथव, 
 

दच्चकन उटून्िानी आठोल्यािरबी फायदा नय 
मानेला शहसका देिनू लक्षाचा ओढतो गुलेर 
.................. 
आिं आिं! शमस्टर बेस्टिटेलग पोयट 
िुमच्या खरेदी-इरीची होआि कसी िळक 
.................. 
कष्टच फायजे शपरेम कराय 
गास्सं काय नाह्य े
सेनूमा िा शकरकेट खेळ 
काय बी चालते! 
 

भ जंग मेश्राम याचं्या कहवतेत बोलीतील हकतीतरी शब्ि सहजगत्या आलेले आहेत. त्यानंी प्रमाि 
भारे्षिेही बोलीत रूपातंर केलेले आहे. उिाहरिाथव, 

 
शनदेिाकं िाढला रे िाढला संस्कृतीचा 
की लगेचच म्हागाय भत्ता 
म्हंजे टीएडीए 
............ 
आळीपाळी आदानप्रदान संयुक्त सहभाग 
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एकमेकािंर एकमेकी खेळू लाल्ले 
.....साशहत्याला इंडष्ट्री दजा खास 
िाढले मल्टीपपणज टिक टँक स्कूल्स 

 
मेश्राम यानंी प्रमाि भारे्षिे बोलीत रूपातंर कसे होते हेही िाखवले आहे: 
 

“ह्य ेशसिसंकर शगरजातनया 
गननाइका परभिरा 
सुब काऱ्याच्या सुभे प्ररारंभी नमोन िुला इसिरा 
ह्य ेह्य ेह्य ेह्य े

 
 भ जंग मेश्राम यानंी गोंडी, परधानी आहि गोरमाटी बोलींमध्येही कहवता हलहहलेल्या आहेत. 
(ऊलग लान, १९९०). 
 

………………………………...आतापयंत पाहहलेल्या उिाहरिातूंन कहवतेिी भार्षा बोलींनी कशी समृद्ध 
केलेली आहे हे जािवते. कहवतेत येिाऱ्या हवहशष्ट भाहर्षक संकेतापंासूनिी ही काव्यभार्षा म क्त झालेली 
आहे हेही हिसते. कवी वगेवगेळ्या बोलींिा सहजतेने वापर करीत आहेत. बोलीच्या वापराने काव्यात 
सौंियव हनमाि झाले, की नाही हा प्रश्न येथे उपत्स्थत होऊ शकतो. येथे घेतलेली उिाहरिे काव्यात्म भारे्षिे 
सौंियव व्यक्त करिारी आहेत. 
 
 िदं्रकातं खोत यानंी (मर्मतक, १९६९) मालविी बोलीत काही कहवता हलहहल्या, उिाहरिाथव, 
 
  शतफण ळा घालून बागंड्याचो सार करूचा तश्यो 
  तुज्यो आटिनी लािन बसलय मी रेड्यािर 
  रताबंो फुटान रकात उडल्यासारखा तुजा चलना 
  फनसाच्या पानाचे बलै करान खेळाचा तसा 
  तुज्या सबािाचा ठेिान आत्ताच ह्या काय लागला……….” 
 

हवठ्ठल वाघ यानंी वऱ्हाडी बोलीत (साय) कहवता हलहहलेल्या आहेत. उिाहरिाथव, 
 

पराटीच्या डागंोडागंी 
रंगारंगाईचे फूलं 
पोरीसोरीच्या कानातं 
जसे डुलतात डुलं 
………….. 
डोये अगासी लािनू 
िाट कोनाची पाहेते 
सूये कुकिा सारखा 
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इर कपाई लािते 
 

मालविी आहि वऱ्हाडी बोलींतील गोडवा या कहवतामंध्ये आहे. 
 

प्रकाश हकनगावकर यािंी कहवता (गावाच्या आकाभोवती, २००६) प्रमाि मराठीत आहे. पि पूवव 
खानिेशी रामीि बोलीतले अनेक शब्ि त्याचं्या कहवतेत आलेले आहेत : “भगुल्या शिलगाशिल्यािर, 
दुस्सरासारखे जाडजूड जनािर, कर्ीस शबल्लासच्या िर िाढत नाही, िडागं, गािाच्या आकाभोिती, 
भानिसीिरची कढत पाण्याची बटलोई, भगुराळ माती, आंब्यािरची साग” इत्यािी. जगिीश किम याचं्या 
कहवतेत (रास आहि गोंडर, १९९८. नामिेव शतेकरी, २००६) मराठवाडी बोली आढळते : “शतव्हाळयाची 
रास, सबागती आल्यािनी, कंुधा िाढल्या रानाला, शजनगानी, सालचदंी, कुईझले, सोबाक” इत्यािी. 
प्रकाश होळकर याचं्या कहवतेत (कोरडे नक्षत्र, १९९७) “देहाला भेरूड लागलं, शििाराचा करपा होत 
जातो चािळभिऱ्या पोरी” असे बोलीतील शब्िप्रयोग आढळतात. 
 

गेल्या पन्नास वर्षांत मराठी कहवता प्रमाि भारे्षकडून बोलीकडे वळत गेलेली हिसते. बोलीतील 
अनेक शब्ि कहवतेत आलेले आहेत, बोलीति संपूिव कहवता हलहहली जाते आहे असे िोन्ही प्रकार 
कहवतेच्या भारे्षच्या बाबतीत आज हिसतात. 
 

भार्षावैज्ञाहनकानंी काव्यात्म भारे्षिा (साहहत्याच्या भारे्षिा, अनैहमहत्तक भारे्षिा) हविार केलेला 
आहे. सॉल सापोता (१९२५-२००८) या अमेहरकन भार्षावैज्ञाहनकानंी (शद ॲस्प्लकेिन ऑफ टलस्ग्िस्स्टक्स 
टू द स्टडी ऑफ पोएटीक लँग्िजे या लेखात) तीन शक्यता साहंगतल्या आहेत : “१. कहवता ही भार्षा आहे, 
म्हिजे भार्षा म्हिून ज्या गोष्टीला आपि ओळखतो त्यात कहवतेिा समावशे होतो, त्याम ळे ती 
भार्षाहवज्ञानािा अभ्यासहवर्षय असू शकते, २. कहवता ही केवळ भार्षा नसून कला आहे. म्हिजे ज्या गोष्टीला 
आपि कला म्हिून ओळखतो त्यात ती समाहवष्ट होते. त्याम ळे ती भार्षाहवज्ञानाच्या कके्षबाहेरील राहते, ३. 
कहवता ही भार्षा आहि कला यानंा व्यापिारी गोष्ट आहे. म्हिजे ती एकािवळेी भार्षा आहि कला या वगात 
सामाविारी आहे. असे ि हेरी सभासित्व हे कहवतेिे वैहशष्ट्ट्य आहे. भार्षावैज्ञाहनक कहवतेच्या भारे्षिे 
अध्ययन करताना स्वहनम, रूहपम, आघात, वाक्यहवन्यास याचं्या संिभात हविार करील. तो कहवतेिा 
हविार असिार नाही. काव्यसमीक्षक कहवतेिे सौंियव, मूल्यहविार यािें अध्ययन करील, तो भारे्षिा हविार 
असिार नाही.” 

 
कहवतेिा आहि ती ज्या भारे्षतून आकारास आलेली असते त्या भारे्षिा एकािवळेी हविार करिे 

आवश्यक ठरते. एडवडव स्टाकेंहवि याचं्या मते (कलत्ग्वत्स्टक्स ॲन्ड ि स्टडी ऑफ पोएहटक लँग्वजे) 
कहवतेच्या अभ्यासकाला भारे्षिी हनयमव्यवस्था समजून घेतल्याहशवाय काव्यात्म भारे्षच्या स्वरूपािे विवन व 
स्पष्टीकरि करता येिार नाही. त्यािप्रमािे भार्षावैज्ञाहनकाला कहवतेच्या जडिघडिीवर प्रभाव टाकिाऱ्या 
परंपरािंी आहि संस्कृतींिी जाि असल्याहशवाय कहवतेच्या अहभव्यत्क्तरूपािें आकलन होऊ शकत नाही. 
 

कथा-कािंबरीत तपहशलाने जीवन-हित्रि येते. प्रिेश, पहरसर, समाजगट, त्यािबरोबर हवहवध 
समाजगटािंी बोली यानंा या साहहत्यप्रकारात अवकाश हमळत असतो. प्रमाि भारे्षिी अथवा बोलीिी 
हनविेनािी-विवनािी आहि संवािािी भार्षा म्हिून योजना करता येते. उद्धव ज. शळेके याचं्या ‘धग’ 
(१९६०) या कािंबरीत हविभातील कौहतक या स्त्रीने आपल्या क ट ंबासाठी पहरत्स्थतीशी हिलेल्या झ ंजीिे 
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हित्रि केलेले आहे. हनविेनासाठी लेखकाने प्रमाि भारे्षिा आहि पात्राचं्या संवािासंाठी बोलीिा उपयोग 
केलेला आहे. या कािंबरीतील पाते्र अमरावती हवभागातील तळेगाव ठाकूर, मोझरी, हतवसा या 
पहरसरातील वऱ्हाडी बोली बोलतात. हनविेनाच्या भारे्षतही वऱ्हाडी बोलीतील अनेक शब्ि सहजतेने 
आलेले आहेत. मस्त शनभायचं, ताटाभोवती पािी फेरलं, िोन ि ला धुपू लागल्या, उगीि शमनशमन, तो 
आदमुसा झाला. साहेबािी झेलर्ी, महािेव सबागतपरे् म्हिाला, अंगारडब्बी, ल गड्याच्या पालिात, 
अन्नकरोटा, भाडं्याकंुड्याचंी साफसूफ, धुईधाय, नामा साडसूड सीताच्या घरात जायला लागला, तूर 
सोंगायला आली, िारातल्या क लपाच्या नथीशी झ ंज, गडीमािसािंा जोडजम्मा, नामा हकपकला, 
शहळूनशमळून, उडव्यातल्या गोवऱ्या, झाकटीिी पहाट व पहाटेिी सकाळ झाली, तोंड हिमवनू, 
पापण्यातल्या ताबंड्या भागात पाण्यािा तगर िकाकत होता, गठ्ठ्ठ्याभोवती किटा करून, बाजूला 
हशकोरी होती, कुरपत जािाऱ्या भाडंिािा, िेहरा धंुदरल्यासारखा. सािडून नेलं, जंगाटलेलं चाक, 
सरकातीर बघत होता, जराभऱ्यात, आहाट, तार अडसला, इत्यािी. 

 
पात्रािें बोलीतील संवाि त्या पहरसराशी, त्याच्या आर्मथक-सामाहजक स्तराशी हनगहडत आहेत. 

कौहतकिे क ट ंब हे कहनष्ठ आर्मथक स्तरातले, कशप्यािा व्यवसाय करिारे आहे. त्याच्या संवािातून बोलीिी 
वैहशष्ट्ट्ये लक्षात घेता येतील. त्याईले (त्यानंा) पात (पाहात) बसलो काय, िाईत (शाळेत) जाताना 
मारोतीच्या मंहिरात जाऊन पायजो (पाहशील), हतथं असन (असतील) िे (ते) त (तर) त्याईले मना 
(म्हिा) का एक डाव (एकिा) माही (माझी) भेट घ्या, मोकयं मोकयं (मोकळं मोकळं), कायले 
(कशासाठी) पायजे (पाहहजे), आपल्याखून (आपल्याकडून), कईसा (कधी), मन लागन तई (मन 
लागेल तधी, तेव्हा), शसिनं (हशविं), कुठ्ठािरक (क ठवर) कोनाचा (कोिािा) आट (पीळ), काऊन (का 
म्हिून) काजीनं (काय जािे) का, उगामुगा (िूपिाप, न बोलता), सामायन (सामान), पायनीतली त िाट 
आये (पाहिीतली तर वाट आहे), कुत्च (क ठिं), कुठ व्हाल गेलं (व्हायला गेलं), तापड (तापट), 
दोयपार (ि पार), ओयखसीन (ओळखशील), आफून (आपि), गोठानाऊन (गोठिाहून), धाडून देजो 
(पाठवनू िेशील), तुहा (त झा), काई नाई (काही नाही), रायलेलं (राहहलेलं), बल्िाले (बोलवायला), 
बलाऊन (बोलावनू), हासाशगसा (हसिहंबसिं), दुखतेशगखते (ि खतेहबखते), पत्रशगत्र (पत्रहबत्र), 
मनंूशगनंू (म्हिूहबिू), येतािक्ती (येतेवळेी, येताना), काहडरे् (काढिे), िो (तो), लोकाईच्या 
(लोकाचं्या), इत्यािी. 
 

वऱ्हाडी बोलीत प्रमाि भारे्षतील ळ िा य होतो. ि िा न होतो. प्रमाि भारे्षतील ला प्रत्ययाऐवजी ले 
प्रत्यय असतो, कधी, तधी यातंील धी ऐवजी ई िा वापर, ही च्या ऐवजी ई िा, ऱ्हस्व हह च्या ऐवजी य, 
माझा, त झा ऐवजी माहा, त हा असा उच्चार, म्हिजे झा प्रत्ययाऐवजी हा प्रत्यय, ते ऐवजी थे, तो ऐवजी थो, 
आपि मधील प ऐवजी फ ककवा फू, (काही हठकािी महाप्राि हमसळला जातो, काही हठकािी तो वजा 
होतो), श ऐवजी स, अन स्वाराऐवजी ई (त्यानंा-त्याईले, लोकाचं्या-लोकाईच्या), इ ऐवजी ए, ए ऐवजी अ 
(हिले-िेल्लं), व िा लोप होऊन ओ येतो (जवळ-जोय), घडवला (घडोला), स्त्रीकलगी रूपे ही, जी, ती 
ऐवजी हे, जे ते, हस्त्रया बोलताना करते, जाते, येते ऐवजी करतो, जातो, येतो अशी रूपे, ला 
हवभत्क्तप्रत्ययाऐवजी ले, ला कृिन्ताऐवजी ले (करायला-कराले, धरायला-धराले), -असे वऱ्हाडी 
बोलीिे वािन करता येते. 

 
काव्यात्म भारे्षहवर्षयीच्या हवविेनात आपि आधी म्हटल्याप्रमािे साहहत्यकृतीत बोली येते तेव्हा 

केवळ भार्षावैज्ञाहनक दृष्टीने पाहता येत नाही. भार्षावैज्ञाहनकाचं्या दृष्टीने ती कहवता आहे, की कथा-
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कािंबरी आहे, की नाटक आहे, की स्वकथन आहे हा प्रश्नि नसतो. भारे्षिी कोिती रूपे हलखािात 
आढळतात एवढेि पाहहले जाते. साहहत्यकृतीच्या संिभात प्रमाि भारे्षने अथवा बोलीने कोिते सौंियव 
हनमाि केले आहे ते पाहहले जाते. हवहशष्ट साहहत्यकृतीत बोली वापरली जाते तेव्हा हतने साहहत्यकृतीत 
कोिते कायव केले आहे हे पाहहले जाते. ‘धग’ मध्ये हवहशष्ट भागातली बोली वास्तवािा अहभन्न भाग म्हिून 
आलेली आहे. कौहतक आहि ती ज्या पहरसरात राहते त्या पहरसरातील लोकािंी भार्षा या कािंबरीत असिे 
अपहरहायवि आहे. संवािभार्षा असलेल्या बोलीतूनि त्या पात्रानंा त्यािें व्यत्क्तमवव लाभले आहे. 
 

कहवतेप्रमािेि कथा-कािंबरीच्या बाबतीतही स ट्या स ट्या शब्िािंी उिाहरिे हिल्याने संपूिव 
अथवसौंियव लक्षात घेता येत नाही. स टे शब्ि नव्हेत तर वाक्ये हा साहहत्यकृतीच्या आकलनातील प्राथहमक 
घटक असतो. स ट्या शब्िाला अथव असला तरी साहहत्यकृतीत तो वाक्यात आल्याहशवाय अथवपूिव होत 
नाही. शब्िरूपे, वाक्प्रिार, उपवाक्ये हमळून एकसंध अथव तयार होतो. साहहत्यकृतीतील वाक्य हे केवळ 
कता, कमव, हियापि, हवभक्ती, विन, कलग या हनयमान सार व्याकरिाच्या के्षत्रातले नसते, ते अथािेही 
के्षत्र असते. ककबह ना एकेका वाक्यािा उलगडा झाल्यानंतर साहहत्यकृतीच्या आशयािे आकलन होते. 
 

आपि प्रमाि भारे्षच्या पलीकडल्या बोलीिा साहहत्यकृतींच्या संिभात हविार करीत आहोत. 
त्याम ळे आपि स ट्या शब्िािंा, शब्िरूपािंा आहि वाक्यािंाही, वाक्यरिनािंाही उिाहरिासंाठी वापर 
करीत आहोत. 

 
प रुर्षोत्तम बोरकर याचं्या ‘मेड इन इंहडया’ (१९८७) या कािंबरीिे हनविेन बोलीत आहे. हनविेक 

पजंाबराव साहेबराव गरसोळीकर पाटील हा बी. ए. झालेला असल्याने त्याच्या हनविेनात प्रमाि भारे्षतील 
शब्ि येतात, तसेि बोलीत घोळवलेले इंरजी शब्िही आलेले आहेत. ही शब्िरूपे लक्षात घेण्यासारखी 
आहेत. अिुल्ली शिस्टीमच तशी आहे, इंटरेस नव्हता, ध्वनी शमक्िर, स्पीळनं (स्पीडनं), सनबािचा धी येन्ड 
केला, ब ढा डायरेक मह्यािजवळ आला, शडट्टो त्याच स्टाईलीत, बटॅस्मन्न (बटॅ्समननं), हायफाय साऊंड 
शिस्टीम, रेडीट वाढीन, इलेक्िनबाजी स्टँडर भाशते, काळ्या (काड्या) सक्सेसल्या, नेक्स्ट प्रोग्राम 
फालोज फ्राम, पीयमकी, आपल्या टुमारोले परवा अन सकायले संध्याकाय नाही, यव्हरग्रीन, स्टॅच्युटरी 
िाशनंग, इन्सल्टिर, पेप्रात, स्टाशटंगले, शमटटगले, आययेयस, बुढा ॲन्सरे, यक्झीकेटीव्ह, टापमोष्ट, 
स्लोगनाईमुळे, ड्राप घेतल्यागत, पाटनरिीप, स्टॅशमने, लंच्य (लंच) हानाले, यस्ट्याईनं मुळाफ (मुडाफ, 
मूड ऑफ), लीडरकी फारम, च्युशतयम सल्फेट लोकाईले, काम्परमाईज, शलशरकल राघू, बशजटात, 
शिनॅशरटी, शरकाट (शरकॉडण), हाय्यर आिटी, टकटल (टक्वटल), इत्यािी. 

 
या कािंबरीिी हनविेन भार्षा आहि संवाि भार्षा अकोला पहरसरातील वऱ्हाडी बोली आहे. या 

बोलीतील असंख्य शब्ि कािंबरीत आलेले आहेत पहरहशष्टात लेखकाने काही शब्ि अथांसह हिलेले आहेत. 
या बोलीत प्रमाि भारे्षतील ळ ऐवजी य, आहि ड ऐवजी ळ येतो. तसेि ि ऐवजी न येतो. या कािंबरीतील 
काही वाक्यावंरून भारे्षिा बाज लक्षात घेता येतो, शब्िािें नािरूप आहि वाक्यरिनेतील लय ध्यानात येते : 

 
१. पुढे बसलो न धुरजळ मागें बसलो ते उलाय अन मधातं बसलो न बलैबुजाळ; असा हा माहोल. 

२. त हे काही निाईची शदिाई नाही. आपल्या अिुल्ली शिस्टीमच तिी आहे. त्याले कोन काय करीन? ३. 
जिा पाहाि तिा आपल्याच मतानं बडंी हकालतं. ४. नाहीतरी आपल्या टुमारोले परिा अन सकायले 
संर्ध्याकाय नाही. ५. अन आता कोन्त्याही सरपंचाच्या कपायािर काय, रामराम न करने हे आरोग्यास 
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हानीकारक आहे अिी स्टॅच्युटरी िाशनंग छापेल अस्ते? ६. या इंशडयाच ंकाही खरं नाही. भारताले गरम 
मसाल्यात फ्राय करून खात खात गब्बर होत जातीन हे इंशडयन्स शदिसेंशदिस ७. बुढ्याची टकगरी अिी 
घंटाकभर तरी समोरच्या पािन्याले अदमुसं करे अन तरीही येकामेकाचा खरा अंदाज कोनालेहीच येना. ८. 
गािात स्व्हशडयो याच्या आंधी टुटरग टाकीजा येत. त्यात तीन च्यार पाच साहा अि ेमनाच्या सुतानं इंटरव्हल 
होत. ९. ना येलाले दुख ना िायकाले दुख. १०. रान जयतेत जन पाह्यते, मन जयते त कोन पाह्यते. 
 

या कािंबरीत आलेले वऱ्हाडी भारे्षतील काही हवहशष्ट अथवपूिव शब्ि : अग्यारी-पगंतीच्या सुरुिातीस 
एका पत्रािळीिर शनखारे घेऊन त्यािर तूप टाकून पगंतभर शफरिलेला धूप, जेिर्ाला सुरुिात करा या 
अिाचा शिधी, इतरािला-शिशक्षप्त िागला, उपलानीची शबगार-जास्तीच्या उपद्वव्याप, कंचागं-
कोरेकरकरीत, कुयट-कुजका, चाबंाडौला-उपद्वव्याप, चाबडूब-भरपूर, जालंदर-जलोदर, पापळशचप्टी-
पापडागत चपटा, बागूल-रििं, बास्ता-नंतर, भद्रा-प्रारब्धाची करर्ी, मुळलन-नागंर-िखरताना ितेाच्या 
या टोकापासून त्या टोकापयंत मारलेली खेप, येलसेल-सिणत्र, रन्नािेल-मुजोर, िज्जर-अशतिय, सयनय-
समग्र, सेसािते-इच्छा होते, हळे-कािळे, हंन्यास-मेटाकुटीस, टहदानानं-शदिनंे, इत्यािी. 

 
शहरात हशकलेल्या आहि खेड्यात राहिाऱ्या तरुिाच्या बोलीत या कािंबरीिे हनविेन आहे. त्या 

हनविेनातून रामीि भारतािे अस्वस्थ करिारे हित्रि झालेले आहे. 
 
वऱ्हाडी बोली असलेले बरेि लेखन अलीकडच्या काळात झालेले आहे. त्या सगळ्या लेखनािा 

तपशीलवार हविार करिे येथे शक्य नाही. बाजीराव पाटील (भडंारिाडी), मनोहर तल्हार (मार्ूस), 
प्रहतमा इंगोले (बुढाई), सिानंि िेशम ख (तहान, बारोमास), बाबाराव म सळे (पखाल, िारूळ), हकशोर 
सानप (भिैूकंुठ), रमेश अंधारे (पागोरा), रमेश इंगळे उत्रािकर (शनिार्ी डािा अंगठा) इत्यािी 
लेखकाचं्या कथात्म लेखनात या बोलीतून केलेली अहभव्यक्ती आढळते. या लेखनातून वऱ्हाडी बोलीिे 
शब्िवैभव आलेले आहे. 

 
‘भडंारवाडी’ िे हनविेन प्रमाि भारे्षत आहि पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. मािूसमध्ये अमरावती 

पहरसरातील वऱ्हाडी आहि कहिी यािें हमश्रि आहे. ‘ब ढाईिी’ हनवेिनािी भार्षा प्रमाि आहि बोली अशी 
संहमश्र आहे, पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. वऱ्हाडीतले अनेक शब्ि या कािंबरीत आलेले आहेत. आहाना-
उखार्ा, करोळा-मुगाचे टकिा उडदाचे साडंगे, शचडीच ं तेल-रॉकेल, बुढाई-काळ्या जशमनीला पडर्ारी 
भेग, भोंड येरे्-चक्कर येरे्, मानगी-आजार, येले-हाल, िसान-ओसाड, िालंिालं-िगेळं, िरेनी-प्रसाद, 
इत्यािी. ‘तहान’, ‘बारोमास’ या कािंबऱ्यामंध्ये प्रमाि आहि बोली या िोघोंिेही उपयोजन आहे. 
‘पखालमध्येही’ हनविेन प्रमाि भारे्षत असून त्यात वाशीम पहरसरातील बोलीिे शब्ि हमसळलेले आहेत. 
उिाहरिाथव, लागत्या शमरगीचा धाड्या पाऊस आला. आभाळाला जागोजाग भोकं पडून ते बदबद शरचि ू
लागलं. पचंागंिाल्याच ंऔंदा पाऊसमान कमी हे भाकीत खोटं पडू लागलं. पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. 
भवैूक ं ठिे हनविेन प्रमाि भारे्षत असून वधा पहरसरातील बोली संवािातूंन आलेली आहे. काही शब्ि : 
अज्जाद-भाडंखोर, उलंगिाडी-ितेीतील शपकाचंा हंगाम संपल्यानंतरची स्स्िती, खंदाळी-कापूस 
िचेण्यासाठी िापरण्यात येर्ारा लुगड्याचा ओचा, झािा-झळा, मेनघुर्ा-एकलकोंडा, इत्यािी, ‘पागोरा’ 
या कािंबरीत अकोला-अमरावती पहरसरातील अनेक शब्ि आलेले आहेत : अगास-आकाि, आगोल 
हार्रे्-शतफर्ीला, िखराला टकिा नागंराला जंुपलेले बलै हाकरे्, इनिाि-ेनासधूस करर्ारे, उसऱ्याचंी 
भाजी-उन्हात िाळिलेल्या िागं्याचं्या फोडींची भाजी, कन्नी काढरे्-कामे टाळरे्, कसाडंी-बलैाचं्या 
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गळ्यातली घंटा, कुसला-िाळलेल्या शमरचीची लसूर् घालून केलेली चटर्ी, खालताटे-हलक्या 
पोटजातीतले, चेंढायन्या-चेष्टा, जिन-आंबे शपकिण्याची अढी, ठोंबरा-उकडलेल्या ज्िारीचा एक 
खाद्यपदािण, भटंोलपना-उनाडक्या, इत्यािी. ‘हनशािी डावा अंगठा’ या कािंबरीत ब लडािा पहरसरातील 
वऱ्हाडी बोली आहे. प्रमाि भारे्षतील हनविेनात बोलीतील अनेक शब्ि सरहमसळून गेलेले आहेत. पात्राचं्या 
भारे्षतही नागर आहि बोली असे हमश्रि आहे. रामीि भागातील साक्षर-असाक्षरािें बोलिे प्रायः बोलीशी 
जवळीक करिारे असते, अथवा बोलीत असते हेही या कािंबरीतील पात्राचं्या संवािभारे्षवरून लक्षात येते. 
मग ते गावकरी असोत, की हशक्षक असोत. हशक्षक गावकऱ्याशंी बोलीत आहि अहधकाऱ्याशंी नागर भारे्षत 
बोलतात. कहिी, उिूव, बजंारा अशा बोलीही संवािभारे्षतून आलेल्या हिसतात. लेखकाने भार्षा या मध्यवती 
घटकातून या कािंबरीिी संरिना उभारलेली आहे. ही सगळीि कािंबरी प्रमाि भारे्षत रूपातंहरत केली 
तर हतिे वास्तवाशी असलेले नाते हवरून जाईल. 
 

साहहत्यकृतींमधील पात्रािें बोलिे हे बोलण्यािालण्याच्या भारे्षतील असिे स्वाभाहवकि आहे. 
वास्तवात मािसे प्रमाि राहंथक भारे्षत बोलत नसतात. प्रत्येक पहरसरातील, समाजगटातील व्यक्तींिी 
हवहशष्ट बोली असते. ह्या व्यक्ती खेड्यातंील असोत, ताल का-हजल्याच्या गावातील असोत की मोठ्या 
शहरातील, महानगरातील असोत, त्यािें संभार्षि बोली-वळिािेि असते यािे भान आजच्या लेखकाला 
आलेले आहे. 

 
महेश एलक ं िवार याचं्या ‘वाडा हिरेबिंी’ या नाटकात विी-यवतमाळ पहरसरातील खेड्यातील 

धरिगावकर िेशपाडें हे क ट ंब िाखवले आहे. या क ट ंबातील पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. काही संवािािें 
त कडे पाहा. त्यातून या बोलीिी वैहशष्ट्ट्ये लक्षात येतील : १. व्यंकटेश.... आरे व्यंकटेश! क ठं गेला की 
बापा हा! २. वळे त जाता जात नाही पीडा! ३. मज आंधळीस टाकून िेल्लं का रे? ४. अई हे का पडलं हो? ५ 
केव्हा भेटली तार? ६. अभयला काऊन नाही आिलं? ७. येवढ्यात पाह्यली नाही माडी तूनं म्हिून म्हिून 
राह्यला. ८. पाघंरूि गेलं रे साऱ्याईि.ं ९. शकंराच्या कपडीआधी नंिी नसते का? १०. का होते म? १. 
अजून त्यास खूप आहे त मि.ं १२. पाहून घे त झ्या राघोबािे लक्षिं. १३. हा हिवसभर टहडते नाहीतर झोपून 
राहते. 

 
या उिहरिातंली हतरप्या अक्षरातंील शब्िरूपे लक्षात घेण्यासारखी आहेत : मज, त ज, यास, 

त्यास, तूनं, काऊन (का म्हिून), प कल्लगी तो ऐवजी ते, इत्यािी. 
 
रा. रं. बोराडे याचं्या ‘पािोळा’ (१९७१) या कािंबरीिे हनविेन आहि पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. 

कािंबरी आत्महनविेन पद्धतीने हलहहलेली आहे. कािंबरीतीतल एक प्रम ख पात्र पारबती हहिे ते हनविेन 
आहे. गंगाराम कशपी व त्यािे क ट ंब याचं्या आय ष्ट्याच्या पडझडीिी ही कथा आहे. शहरीकरि, स धारिा, 
हवकास याचं्याम ळे रामीि भागात बिल होऊ लागले. गावातल्या नळयोजनेम ळे पखालीने पािी प रविाऱ्या 
प जंािे अत्स्तत्व अथवशून्य बनते हे ‘पखाल’ (बाबाराव म सळे, १९९५) या कािंबरीत िाखवले आहे. 
‘पािोळा’ मध्ये गंगाराम कशप्याला या बिलत्या वातावरिात जगाव ेकसे हा प्रश्न पडतो. हवकासाबरोबर 
हवस्थापन येते यािी जािीव यासंारख्या कािंबऱ्यातूंन होते. 

 
‘पािोळा’ मध्ये कजतूर पहरसरातील बोली आहे. उिाहरिािाखल काही वाक्यरिना आहि काही 

शब्िरूपे : १. बरं िाल्ल ं व्हतं. क नािं एक न्हितं का िोन न्हवतं. २. इतक्यान इतके पयसे िेत आसचील 



 

अनुक्रमणिका 

तर. ३. म्या मोप कोसीस करायले. ४. क नाल कस्याच ंआन् बल त्याला पस्यािं. ५. लोकावािें हशवताव 
तवा फ रसत आसती. ६. घूस शिरल्यािनीच झालतं घराला. ७. घरािा आसा इस्कोटा झालेला. 

 
काही शब्ि : नडीव्हडीला, ताबंीसपना, फेसनी, श्यामरथ (सामथ्यव, मेटरीकटाकतोर 

(महॅरकपयंत), आप नमत्याि, इत्यािी. 
 
हवजय जावळे याचं्या ‘लेकमात’ (मौज हिवाळी अंक २०००) या कािंबरीत बीड पहरसरातील बोली 

आहे. हनविेन प्रमाि व बोली असे संहमश्र भारे्षत आहि संवाि बोलीति आहेत. वानगीिाखल काही शब्ि : 
हपवळ्याजरीि, हनरामाईनं, ब िाडं, इळानीमाळ, कवरक, उल्सीक, पान्हई, आकाड, घायटा, आविकली 
झाल्याविी, कोटवकिेऱ्या पस्तोर, पािंीच्या वलाकून, पाम्पलीट छापलेत, डायरेक, कीलेर झालेल्या बऱ्या, 
इत्यािी काही वाक्यरिना : १. बईलिेवाच्या माळावरून भलंमोठं ढगाड वरी सरकत होतं. २. यंिाच्या 
पावसानं मातीिी घरं सप्पा झालती. ३. भाकरी खाल्ल्या, तसं हातापायाला धावलं. आप नमत्याि डोळे 
झाकाय लागले. ४ कें बडीच्या िाबंलेल्या हपलाविी बसलेली म्हातारी. ५. िहा हिवस झालं, कॉलेजला 
डुबकी मारली होती. 
 

भारत काळे याचं्या ‘ऐसे कुर्बी भपूाळ’ (२००१) या कािंबरीत रामीि पहरसरातील क ट ंबसंस्था 
कशी हवघहटत होत िाललेली आहे यािे हित्रि केलेले आहे. या कािंबरीिे हनविेन प्रमाि भारे्षत आहि 
पात्रािें संवाि परभिी पहरसरातील बोलीत आहेत. संवािािा एक त कडा : 
 

काय मायझे, एवडा मोठा मािूस, घरी सोन्यासारकी, बायकू, त्ये समिं सोडून बसलाय हबिाडीनं 
चरत. 
 

आजकाल कली कोठं न्याली काईच कलनं झालंय. ज्याला नादर मनाि ं त्येच मायझे तंगडं िर 
करायलंय. 
 

काही शब्ि, वाक्याशं.: आडागंी उभा–हाऊन, काताडी किळी व्हती, इंडरेन पेल व्हतं. आसं 
दुचीत काऊन बसल्या, त्यायचीच पाखी िढायले, फरोक, फोत्री करायसटी, पोरानं आस्तळायला सुरुिात 
केली, काहीनंकाही सुटूल-बुटूल करीत राहायची, आदमास, इत्यादी. 
 

बालाजी मिन इंगळे याचं्या ‘हझम पोरी हझम’ (२००९) या कािंबरीत उस्मानाबाि, महाराष्ट्र-
कनाटक सीमाप्रिेश या भागातील बोली आलेली आहे. उिाहरिाथव : १. राधीवर अन् संगीवर िोन-िोन 
कंडे चढलिते. राधी-संगीला माझ्यासारखं खेळायाि येतनी! िार घरापरेंत कसंतर खेळत्यात, पर पािव्या 
घरात ह्येंिी हिप्पीि पचतनी. २. आईला एक का वाटतंय की का नाही की. जरा मी खेळलाल्यालं हिसले 
का आरत्यायच. मला काबर खेळू िेतनी की का नाही की. ३. मी उगू सहज हविाराया गेले तर आईला 
लईि राग आलाजुन. ४. आई तोंडावरिी वाकळ काढली. ५. मी घागरी घेटले. ६. सगळ्या आतरर्ाच्या 
घड्या केले. ७. तई समोरि क ण्यातर एका पोराला बोलत हुभारल्याय. ८. पायात पाय घातली. ९. आई 
आप्पािा हात बशघतली. १०. बाजरीिे बारीक बारीक उंडे केलो. उकडून घेतलो. ११. सगळ्या बाया नाव 
घेतल्या. १२. आनिानीच िाळा जाऊ लागले. 
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या बोलीतील वाक्यामंधील कलग, विन, हवभत्क्तप्रत्यय आहि हियापिािंी रूपे लक्षात 
घेण्यासारखी आहेत. 
 

शरे्षराव मोहहते (धूळपेरिी, २००१), गिेश आवटे (हभरूड, २००७), भास्कर ििंनहशव 
(अंगारमाती, १९९१), आसाराम लोमटे (इडा हपडा टळो, २००६) इत्यािी लेखकाचं्या साहहत्यातून 
मराठवाडी बोलीिी हभन्न हभन्न रूपे आढळतात. प्रमाि भार्षा आहि बोली एकमेकीत हमसळून गेल्यािी काही 
उिाहरिे : 
 

१. राधा घरी टकुऱ्याला हात लावनू बसली. किता करू करू काळजाच्या कोळसा व्हायलाय. 
तोंडावर तर काही रयाि राहहली नाही. आधी राधा रातं्रहिवस कष्ट करायिी. काही वाटायि ंनाही. पि 
आता जीव लय हलका झालाय. जास्त हिवस पाण्यात राहून इरलेल्या फरक टासारखा झालाय. 
(आसाराम लोमटे). 

 
२. ही मािसं भाबडी व्हती, पर आडािी नव्हती. रेहडविं हवामान ि कत व्हतं, पर पारावरिं 

म्हातारं आभाळ बघून सम्िं नहकतं्र हसस्ताईनं सागंत व्हतं. जहमनीच्या पोटातलं पािी वळकीत व्हतं. 
बाईच्या हिसण्या-िालण्यावरून हतला पोरग ंव्हिार का पोरगी ह्याि ंन ि कता भाकीत करता येत व्हतं. पर 
आज ह्यो सम्िा समाज कसल्या तरी इहित्र कात्रीत ग ंतला व्हता. (भास्कर ििंनहशव). 
 

बोली रामजीवनाशी हनगहडत आहे, रामजीवनािा ती अहवभाज्य भाग आहे. हे रामजीवन खेडी, 
गाव,े वाड्या, वस्त्या, पाडे आहि ताडें यानंी हमळून बनलेले आहे. रामजीवन कृहर्षव्यवस्थेवर आधारलेले 
आहे. या कृहर्षव्यवस्थेिे कें द्र, कृर्षक, शतेकरी आहे. कृहर्षव्यवस्थेशी हनगहडत व्यवसाय करिारे ते बल तेिार 
व अल तेिार या नावानंी ओळखले जात असत. बल तेिारानंा आहि अल तेिारानंा शतेकरी वर्षाला ठरावीक 
धान्य िेत असे. त्या मोबिल्यातं हे शतेकऱ्यानंा सेवा प रवत असत. ही गावगाड्यािी अहभन्न अंगे समजली 
जात असत. बारा बल तेिार आहि अठरा अल तेिार प ढीलप्रमािे आहेत, ते असे : 
 

बारा बलुतेदार : १. महार, २. मातंग, ३. स तार, ४. लोहार, ५. क ं भार, ६. िाभंार, ७. न्हावी, ८. 
सोनार, ९. रामजोशी, १०. ग रव, ११. परीट, १२. कोळी. अठरा अलुतेदार.: १. तेली, २. ताबंोळी, ३. 
साळी, ४. धनगर, ५. कशपी, ६. माळी, ७. गोंधळी, ८. डौरे, ९. भाट, १०. ठाकूर, ११. गोसावी, १२. जंगम, 
१३ म लाना, १४. वाजंत्री, १५. घडसी, १६. कलाकार, १७. तराळ, १८. भोई. 

 
गावगाड्याबाहेर असलेला, गावहशवार नसलेला भटका समाज हाही या रामव्यवस्थेिा एक भाग 

होता. हवम क्त जाती आहि भटक्या जमाती असे त्यािें वगीकरि केले जाते. बेरड, भामटा, कैकाडी, 
कंजारभाट, बजंारा, राजपारधी, रामोशी, वडार, वाघरी आिींिा समावशे हवम क्त जातींमध्ये केला जातो. 
गोसावी, बेलिार, भराडी, भ ते, हित्रकथी, गारुडी, हघसाडी, गोंधळी, गोपाळ, जोशी (क डम डे, ब डब डकी, 
सरोिे), कोल्हाटी, मसि जोगी, नंिीवाले, वैिू, वास िेव, बह रूपी आिींिा समावशे भटक्या जमातींमध्ये 
केला जातो. 
 

आज बल तेिारािंी पहरत्स्थती काय आहे? प्रल्हाि जी. ल लेकर म्हितात, (लोकप्रज्ञा : ग रुवयव 
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डॉ. प्रभाकर माडें गौरव रंथ, २००७), आजिी पहरत्स्थती हबकट आहे. रामव्यवस्थेमध्ये यंत्राने प्रवशे करून 
पाि-सहा िशके उलटली आहेत. बल तेिारी संप ष्टात आली आहे. बल ते हिले जात नाही. रॅक्टरसह नवीन 
याहंत्रक अवजारामं ळे त्यािंा धंिा बसला. बल तेिारानंी हनमाि केलेल्या यंत्रािेंि कंपनीकरि केले जात 
आहे. पहरिामी त्याचं्या पोटािा प्रश्न हनमाि झाला आहे. रा. रं. बोराडे यानंी म्हटले आहे, (महाराष्ट्र 
साहहत्य पहत्रका, ज लै-हडसेंबर, १९८०), स्वातंत्र्योत्तर काळात िळिवळिाच्या साधनातं झपाट्यानं वाढ 
होत गेली. त्याम ळं साहहजकि शहरापासून िूर असलेली, परंपरागत, स्वयंपूिव जीवन जगत असलेली 
खेडी शहराच्या जवळ ओढली गेली. त्याम ळं या खेड्यािं ं झपाट्यानं याहंत्रकीकीकरि होत गेलं. या 
याहंत्रकीकरिाम ळं खेड्यातील परंपरागत व्यवसाय भराभर उखडले गेले. परंपरागत व्यवसाय करिाऱ्या 
खेड्यातल्या या मािसािं ंस्वतंत्र अत्स्तत्व प सलं जाण्यािी भीती हनमाि झाली. पहरत्स्थतीतील बिलािा 
एक वगेळा पैलू महािेव मोरे यानंा हिसला. ते म्हितात, (महाराष्ट्र साहहत्य पहत्रका, ज लै-हडसेंबर, 
१९८०), खेड्याचं्या याहंत्रकी करिाम ळे ड्रायव्हर, क्लीनर, मेस्त्री लोकािंी नवीनि जात हनमाि झाली. 
महाराष्ट्रभर पसरलेल्या साखर कारखान्याचं्या जाळ्यामं ळे खेड्यातील काही थोड्या शतेकऱ्याकंडे उसािा 
वारेमाप पैसा झाला. अशा लोकानंी रक्स खरेिी केल्या, रॅक्टसव घेतले व मोटेच्या जागी हवहहरीला इंहजनं 
वा इलेक्रीक पपं्स आले. त्यापाठोपाठ फटफटी व स्कूटसवही आल्या. ताल का व फार झालं तर 
हजल्ह्यापयंत सीहमत असलेली त्याच्या प्रवासािी कक्षा आता हवस्तारली. 
 

भटक्या जमाती व हवम क्त जाती यािें प्रश्नही पूिवपिे स टलेले नाहीत. बिलत्या रामजीवनािे 
खडतर पहरिाम या जाती-जमातींवरही झाले. हशक्षिाम ळे पहरत्स्थती थोडी पालटत आहे. अशा काही 
जाती-जमातींमधील स हशहक्षत तरुिानंी आत्मकथनातूंन गावगाड्याबाहेरिे जगिे शब्िबद्ध केले आहे. ही 
आत्मकथने अथवा स्वकथने हा मराठी साहहत्यातील मोलािा ऐवज आहे, आहि आपला समाज समजून 
घेण्यािा तो महववािा िस्तऐवज आहे. या आत्मकथनामंधून हवहशष्ट पहरसरातील व त्या जाती-
जमातीमधील बोली आलेली आहे. आपल्या भाहर्षक नकाशात रामस्थाचं्या बोलींइतकेि भटक्या-
हवम क्ताचं्या बोलींनाही स्थान आहे. 
 

लक्ष्मि माने याचं्या ‘उपरा’ (१९८०) या स्वकथनातून प्रमाि भार्षा आहि बोली यािंी सरहमसळ 
आहे. त्याचं्या लेखनात बोलीतले अनेक शब्ि सहजतेने आलेले आहेत. तसेि बोलीमधील संभार्षिेही 
आहेत. स्वतःिी ओळख करून िेताना त्यानंी हलहहले आहे : 
 

हनरग डी आमि ंगाव. फलटनपासनं पाि-सहा मलै. बऱ्यापैकी खेडं. गावाच्या खाल्लीकडनं वढा 
वहातो. तसा तो फक्त पावसाळ्यात वहायिा. येरवी कोरडा, गावात सातिीपुतर शाळा. म्हार, मागं, 
व्हलार, कैकाडी, धनगर, सोनार ह्यािंी िार िोन घरं. बाकी सारा गाव मराठ्यािंा. घरं टोलेजंग, मोठमोठं 
वाडं. गाव लई ज नं. वळानबी ज नं. पाटलाच्या वाड्याच्या डाव्या हाताला कैकाडवाडा. त्याच्या म्होरं 
म्हारवाडा. मागं रामूसवाडा, जवळि मागंवाडा, गावात मध्यवस्तीत िावडी, िावडी म्होरं शाळा. िाळंम्होरं 
िंड्या कलबािं झाड, गाव पाढंरी, बागायती.... उसािं मळ फ लल्यालं. केळी, ज्वारी म ख्य हपकं. उसािी 
हहरवीगार शतंे मंजी तर गावािी िौलत! गावातल्या बारा बल त्यानंी गावािी सेवा करायिी. िसातनं एकिा 
स गीत पाि िंा बतंै हमळायि.ं म्हार, मागं, रामूशी, कैकाडी-सारं गाविं बल तेिार. आमिी कैकाड्यािी 
िहाबारा घरं. न सती पावसाळ्यात उघडी. येरवी क लपाला िने थापून पसार झालेली. 
 

या उताऱ्यातून सगळा गावगाडा साक्षात समोर उभा राहतो. कैकाड्यािंा वगेळा जीवनिमही 
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लक्षात येतो. (पोटामाग ं गािगन्ना िरीसभर शफरायचं, पर चैत्रीला गािाला यायच)ं. त्यािप्रमािे भारे्षिे 
बोली वळिही लक्षात येते. प्रमाि भारे्षला पहरहित नसलेले अनेक शब्ि या स्वकथनातून आलेले आहेत : 
इकाळिे-कंटाळिे, उरसाडं-जातीबाहेरिा हभकारी मािूस, जातीत माडंीवर बसवनू ित्तक घेतलेला. 
ओक-खटला. ओकाळे-जात-पिंायती िालविारे. ककनग-किगी. कािंविी-न सत्या कादं्यािंं कालवि. 
क ड कं-कोंबड्या अंडी उबवायला बसतात ती टोपली. ग न्ना-ड करािं हपलू. गोळी- काळूबाईिा भक्त, 
पढंरपूरिा बडवा तसा काळूबाईिा गोळी. छबड्या-लहान टोपली. झाप-कोंबड्या डालण्यािी टोपली. 
येशान-शरीरसंबधं. लंगर-खंडोबािी जाड साखळी. सनागं-िागंली खास वस्तू. साधंन करिे-ज न्या 
टोपलीला हठगळ लाविे. ह रडं फ कत बसिे-भीक मागत ककवा भ रट्या िोऱ्या करीत जगिे. इत्यािी. 

 
या स्वकथनातून कैकाडी बोलीही आलेली आहे. कैकाडी बोलीिे तहमळ भारे्षशी नाते साहंगतले 

जाते. इहतहास-काळात केव्हातरी या जमातीिे कनाटक आहि महाराष्ट्र या प्रिेशातं स्थलातंर झाले 
असावे. ही लढवय्यािंी जमात असावी असा उल्लेख ‘उपरा’ मध्ये आलेला आहे. स्थलातंरानंतर महाराष्ट्र ही 
आपली भमूी आहे असे या जमातीने मानले असावे. या जमातीिे िैवत काळूबाई महाराष्ट्रात आहे. 
काळूबाईच्या याते्रत हवहवध भटक्या जमाती एकत्र येतात. स्थलातंहरतािें सासं्कृहतक अहभसरि या रीतीने 
होत असावे. या स्वकथनातील कैकाडी बोलीिा मराठीशी काही अन बंध असावा असे हिसत नाही. 
म क्कामासाठी हवहशष्ट प्रिेश हनवडल्यानंतर तेथील स्थाहनक बोली आत्मसात केली असावी. मला मराठी 
आडखळत बालोयला यायची असे माने यानंी हलहहले आहे. घरातली कैकाडी आहि बाहेरिी स्थाहनक 
मराठी बोली असे हद्वभार्षासूत्र हिसते. 
 

रुस्त म अिलखाबं याचं्या ‘गावकी’ या स्वकथनािे हनविेन जालना पहरसरातील बोलीत केलेले 
आहे. स रुवातीलाि स्वतःिी ओळख करून िेताना अिलखाबं यानंी म्हटले आहे : आमचा बा रंभ्या म्हार. 
भािकी, पािरे्रािळे समदे त्याला रंभनाक मनायचे. ‘उपरा’ मधला बाप म लाला जबरिस्तीनं शाळेत 
घालतो, म लाने हशकले पाहहजे, त्याने मास्तर झाले पाहहजे असे त्याला वाटते. ‘गावकी’ मधला बापही 
म लाने शाळेत गेले पाहहजे असा आरह धरतो. महाराष्ट्रातील पहरवतवनवािी िळवळींिा आहि 
हशक्षिहवर्षयक प्रबोधनािा हा पहरिाम असिे शक्य आहे. आपल्या शाळेिे विवन अिलखाबं यानंी असे केले 
आहे : िरतल्ल्या गावात क िब्याच्या आळीला आमिी साळा व्हती. िहा खिीच्या एकाि भल्या मोठ्या 
खोलीत आमिे समदे वगव भरायिे. बसायला बोंिऱ्याच्या पट्ट्या असायच्या. परत्येक वगाला आपली 
सवती येगळी पट्टी असायिी. या पट्टीवर पोरीपोरी एका बाजूला, क िब्यािी पोरं मधात अन् आमी 
म्हारामागंािी पोरं लाबं एका कडंला बसायिो. 
 

‘गावकी’ मध्ये बोलीतले अनेक शब्ि आलेले आहेत : सायमान (सामान), उलीसा (अल्प), मजा 
आलती (मजा आली होती), स ि (श द्ध), गंधराव (गाधंवव), िाढ (लग्न ठरल्यावर ककवा झाल्यावर एखाद्या 
बाईिा नवरा मरि पावला तर ती िाढ), हाडंव(ंकंठाळी, गाढवाच्या ककवा घोड्याच्या पाठीवर टाकण्यािी 
िोन बाजू असलेली हपशवी), फकस्त (फक्त), गोताई (पिंानंी केलेला िंड), पायध िाळ (वधूिे पाय 
ध िे), डव्ह (डोह), हाडकी (ढोरं फाडण्यािी जागा), हाडवळ (हजथं म्हारािी मेलेली मािसं प रत ती 
जागा), ग डसे (नळ्या), इत्यािी. 
 

िािासाहेब मल्हारी मोरे याचं्या ‘गबाळ’ (१९८३) या स्वकथनािे हनविेन प्रमाि आहि बोली असे 
संहमश्र आहे. या स्वकथनात क डम डे जोशी या भटक्या जमातीच्या हमरज-जत पहरसरातील जीवनािे 
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हित्रि केले आहे. जोशी या जातीच्या क डम डे, ब डब डकी, डमरूवाले, मेठंगी, सरोिे, सहिेव जोशी अशा 
उपजाती आहेत. मोरे यानंी कपगळा जोशी हा एक प्रकार साहंगतलेला आहे. तो कसा हिसतो याहवर्षयी 
त्यानंी हलहहले आहे.: िशडलानंी अंगात फाटका कोट घातला डोस्क्याला टचधी गुंडाळल्यािार्ी पटका 
बाधंला, भाबंा (कुडमुडे, एक िाद्य) गळ्यात अडकाशिला पचंागाचंा गठ्ठा हाडपत टाकला. अिा रीतीने 
पोिाख करून हाडप खादं्यािर टाकली. एका हातात काटी घेतली... प्रत्येक जोश्याचा पोिाख असाच 
असतो. त्याशििाय टपगळा जोिी म्हर्ून आळेखला जात नाही. टपगळा जोिी या जमातीिी सोयरीक 
गोंधळी या जमातीिी होत असे. मोरे शलशहतात : माझी आई गोंधळ्याची, गोंधळेिाडी जत तालुक्यातील 
एक खेडेगाि.... आमच्या जातीत भशिष्ट्य सागंून, होरा सागंून, टपगळा जोिी म्हर्ून भीक माशगतली जाते. 
तर गोंधळी समाजात गोंधळ घालून, देिीचा पुजारी म्हर्ून भीक माशगतली जाते. त्याचें जीिन आमच्यापेक्षा 
िोड्या प्रमार्ात का होईना चागंले आहे. ते घोड्यािर संसार घेऊन गािोगाि शफरत नाहीत. प्रभाकर माडें 
यानंी (लोकरंगभमूी या रंथात) गोंधळ्याचं्या रेि राई आहि किमराई या पोटजाती असल्यािे साहंगतले 
आहे. रेि राई हे माहूरच्या रेि केिे भक्त आहेत, तर किमराई हे त ळजापूरच्या भवानीिे भक्त आहेत. 
हवमल िािासाहेब मोरे याचं्या ‘तीन िगडािी िूल’ (२०००) या आत्मकथनात गोंधळी आहि क डम डे जोशी 
या भटक्या जमातींच्या जीवनािे हित्रि आहे. 
 

‘गबाळ’ मधली बोली म ख्यतः हमरज-जत या पहरसरातील असली तरी भटकंतीम ळे हतच्यावर इतर 
बोलींिे संस्कार झाले असावते. लेखकािे मूळ गाव सोलापूर हजल्हातील मंगळवढेे ताल क्यातील आहे. मोरे 
सागंतात, त्या गावात चाळीस घरं आमच्या जातीचीच. त्या गावात मरगम्मा िेवीिे िेऊळ होते. 
गोंधळेवाडीलाही मरगम्मा िेवीिे िेऊळ होते. सगळ्या जोश्यानंा आगा गोंधळ्यानंा एकत्र आििारे ते सूत्र 
आहे. गोंधळास स रुवात करताना गोंधळी म्हितात : 

 
मरगम्मा देिी तुमी गोंधळा याि ं
तुळजापूरची आई आंबा बाय तुमी गोंधळा यािं 
जेजुरीच्या खंडेतया गोंधळा यािं 
डोंगरािरची आई यल्लमा गोंधळा याि.ं... 

 
‘गबाळ’ मध्येही म लाने शाळेत जाव,े हशकावे अशी वहडलािंी इच्छा व्यक्त झालेली आहे : माझ्या 

वहडलानंी मला साहंगतले, दादासाबा.. उद्यापास्नं तू शहतल्या साळंत जा.. जािनू लाबं बसाच.ं. मस्तर 
काय सागंतुया ती नीट ऐकाच.ं. 

 
‘गबाळ’ मध्ये बोलोतले अनेक शब्ि आलेले आहेत. गबाळ, भगूलं, काटं हबटं मोडत्याली िपलेला 

टाक घातल्याप्रमािे, ततं (हतथं), वगाळ (ओघळ), ि कूळ (ि ष्ट्काळ), हारळी हिली (हाक हिली), 
संबाळाला (साभंाळायला), इत्यािी. 

 
शरिक मार कलबाळे याचं्या ‘अक्करमाशी’ (१९८४) या आत्मकथनािे हनविेन बोलीत आहे. 

सीमाभागातील, अक्कलकोट पहरसरातील बोलीत हे कथन केलेले आहे. लेखकािी आई महार तर वडील 
कलगायत. कलबाळे यानंी हलहहले आहे : तसा माजा बाप टलगायत, त्येचा आजा-पर्जा टलगायत. म्हर्ून 
म्या टलगायत. माझी माय महार. मायीचे मायबाप, आजेपर्जे महार म्हर्ून म्या महार. पर जल्मल्यापास्नं 
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आजिर मला माझ्या आज्यानं म्हंजी महामुद दस्तगीर जमादार या मुसलमानानं िाढिलं हाय. म्हनून म्या 
मुसलमान का? 
 

या आत्मकथनात प्रमाि भारे्षबाहेरिे अनेक शब्ि आहेत, नामािंी, हियापिािंी रूपे वगेळी आहेत : 
सगळी पोरवं वनभोजनाला शनगाल्ते आन् आमीमातूर पाठीवर शाळंच्या हपशव्या टाकूनशानी शाळंत आल्तो. 
पोरािात सामील झालो. संगूला रागेंतून वढून बाहीर काल्ढी. मौल्या शगरमल्लीच्यात राबाय हुता. श्लोकातलं 
काय बी कळत न्हौतं. आमी भाकरी सोल्ड्या. िागंलं-ि गंलं आर्ल्तं. त्येिच्या मायािानंी त्येनला. आरीला 
आमी सगळे. सगळे हरबाडलो व्हतो. त्येनं माझी पाटीप स्तकं शहबाळली. आितान असायिं. पोटािी आग 
ईजिायाचो. सयपाक होज्योस्तोरचा टाईमपास. लैय िाढुळ. अंगावर गितर (गोमूत्र) हशपडायािी. 
आिील ते क टके चटर्ीबरा खायािो. यकुल्ती येक. फाशरकत, इत्यािी. 

 
लक्ष्मि गायकवाड याचं्या ‘उिल्या’ (१९८७) या आत्मकथनाच्या हनविेनािा तािाबािा प्रमाि 

भार्षा आहि बोली असा संहमश्र आहे. लातूर पहरसरात संताम च्चर (संताम िलर) या तेल ग  ही भार्षा 
असलेल्या हवम क्त जातीत जन्मलेल्या गायकवाड यानंी हनविेनात काही हठकािी तेल ग  शब्िािंा, 
साकेंहतक बोलीिा उपयोग केला आहे. स्वतःिा पहरिय करून िेताना त्यानंी हलहहले आहे : संतामुच्चर या 
आमच्या जातीला सबंध भारतात ओळखतात. तेलुगु भाषतेही आमच्या जातीला संतामुच्चर म्हर्ूनच 
ओळखतात. आमच्या जातीची भाषा तेलुगु आहे. संता म्हर्जे बाजार, मुच्चर म्हर्जे चोऱ्या करर्ारा. 
संतामुच्चर म्हर्जे आठिड्याच्या बाजारात चोऱ्या करर्ारा.... आमच्या जातीला महासष्ट्रात एका नािाने 
ओळखत नाहीत, अनेक नािानंी ओळखत असतात. पािरुट, टकारी, भामटा, उचले, गीरनेिडार, 
कामाटी, घंटीचोर िडार अिा नािानंी... ओळखतात. 

 
या आत्मकथनातील बापही आपल्या म लाने शाळेत हशकाव ेअसे ठरवतो. (माज्या बाबानं पकं्क 

ठरशिला, की लक्षमुनाला साळाच शिकिनार). 
 
लेखकाने प्रमाि भार्षा आहि बोली यािंी केलेली ग ंफि लक्षात घेण्यासारखी आहे : १. आमिं सारं 

घर तसं आदी आजा कलगप्पाि िालवत होता. लाबं लाबं बाजारच्या गावी शखस्तंग मत्ताया, मुट्टल त्यचींग, 
शचरगेंग एलगाड्या (हखसे कापाया, गठ डे आिाया, बाजारानी हफराया जायािा) आहि कमाई करून घर 
िालवीत होता. २. आमच्या उिल्याच्या घरात देिापरीस मोठा आम्हाला आमिा िाखला वाटायिा अन् 
हखसे कापायिी भारतपत्ती घरातली लक्ष्मी वाटायिी. शतरगाया (िोरी कराया) क ठंही बाहेर जाताना 
आजा, आजी अन् घरातले समदे लोक कोंबडं आनायच ंअन् भारतपत्तीला बळी द्यायि.ं ३. िािानं आरदं 
पोतं जोडे गोळा केला अन् पाि गठ डे िोरून आर्ला. ४. घरात शनसशनप्पुड (हिकन िोपडं) खायला 
राह्यिं. ५. मला कोर्तेही जनिार खाण्यात आले. ६. अरं मातंड, आपल्या लोकाली साळा धाजीन नाही. 
७. जातं उकटायचा धंिा रोज िलायिा नाही. पर िूध इकू लागल्यानं आमिी बडंाळ व्हायािी नाही. ८. 
माय अन् िािा हमळून मला िाढूळ हुडकले. ९. घरी गेल्यावर समिेि मला व्हडी व्हडी करू लागले. १०. 
आपल्या मानसात भाकरी पव्हशचती करायच्या. 
 

या उिाहरिातंील वाक्यरिना तेल ग -प्रभाहवत वाटते. 
 
प्रमाि भारे्षत नसलेले अनेक शब्ि या आत्मकथनात आढळतात. उिाहरिािाखल काही शब्ि : 
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ग रंिा (हनजाम सरकारिा हेर), हतरगाया (िोरी कराया), हखस्तंग मतने (हखसे कापिे), िप्पूल म ठल 
आनने (जोडे गठ डे िोरिे), पड्डू घालने (ठकविे), उठेवारी (बोलता बोलता फसविे), पाळागंगारने 
(टोळीवाल्याने), ग न्ना (ड क्कर), फािंी (ड करीि), इरवा (काळीज), उडता (खार), उरु (घोड्याच्या 
केसािा फासा), रंडलू (खेकडं), ियम (भतू), म ऱ्या (मटन), उलील (टाकी), गरिाड (खड्डा), म च्च ू
(िोरी), वगैरे. 

 
रावजी राठोड याचं्या ‘ताडेंल’ (१९९९) या आत्मकथनाच्या हनविेनािी भार्षा प्रमाि आहि नािेंड 

पहरसरातील बोली याचं्या हमश्रिातून तयार झालेली आहे. त्यािप्रमािे बजंारा बोलीतील वाक्प्रिार, म्हिी 
आहि लोकगीते यािेंही धागे या हनविेनात हमसळलेले आहेत. बंजारा जातीिा हवम क्त जातीत समावशे 
केलेला आहे. गोर बजंारा, लंबाट, लभािी, िारि बजंारा, लमाि बजंर, लभान, धाडी, डालीया, 
कशगाडा, नावी जोगी बजंारा अशा उपजाती आहेत.लेखकािे वडील सागंतात, बेपार करनारे बजंारा  
रानानं तंडे ढाळून लमाि झाले. आपून अदुगरचे रजपूत हौत बाबा.मारवाड देसाकडचे. गौर क ळीिे हौत 
राजप तान्यातून फ टल्याले. जीव वािवाया जे पागंलोि. क ठला ठावहठकाना ऱ्हायला न्हाय. 
 

लेखकाने बजंारा वस्तीिे विवन प ढीलप्रमािे केलेले आहे : माळरानात वसलेला ताडंा. पािपन्नास 
झोपड्यािंा. झोपडे एकमेकात घ समटलेले. झाडाझ डपािंा पाला अन् पळसािा व्हका िर माकूल रिलेला. 
झोपड्यािंी रिना पद्धतशीर. पूवेला तोंड करून घ बडासारखे बसलेले. ग रािंा गोठा लागूनि. शळे्यािंी 
डोडी, झोपडतोंडाजवळि कोंबड्यािंा ख राडा....... झोपडं मातर अजब. बा तीन वर्षांत एकिा किरा 
काढून झोपडं सराटायचा. 

 
बोलीतले अनेक शब्ि या आत्मकथनात आलेले आहेत : याडी, पपोळी, ि डब डक्या, पळसािा 

व्हका, माकूल, सराटिे, हिपा-क ं डी, किोळो, ग ट्टीवर बसलेला, हनकाड्या, िलमा, ि िाने, डंगर, 
अंडोला, भतकोला, करळ, यहडकंडाळ, बगराडी, ढावलो, वतेडू, मडगी, नसाब, म सार इत्यािी. 

 
बोलीिा एक नम ना : खवळल्याली आजी बाला म्हिते, रामि, पोरा, कवाबी कळत्या मान्साि ंमान 

हठवाव ंबाबा. ब जरूक मान्साि ंआयकावं. हकती वरडूरं त माफ डं? घराि ंघर क प्पा व्हत िल्लंय, पर त माला 
काई िेव इना. 

 
याि लेखकाने आपल्या ‘गोठि’ (२००७) या कािंबरीच्या शवेटी गोरबजंारा बोलीतील काही शब्ि 

आहि त्यािें अथव हिलेले आहेत : अग्यारी-हिता, सरि; आरिास-आरती, प्राथवना; काग-कावळा; 
कािोपाको-अधवकच्चं हशजलेलं अन्न; केिावट-म्हि; जाण्या-जािकार; हजवाल-रानातले पशू; ट करी-
ओढिी; डोकरा-म्हातारा; डोकरी-म्हातारी; ढाडी-सारंगी वाजवनू भीक मागिारी गोर जमात; ढाल्या-
डफ वाजवनू भीक मागिारी गोर जमात; बाटी-भाकर; बेडो-भाडं्यावर भाडें ठेवनू डोक्यावरून वाहिे; 
भबरी-लहान मडके; मळाव-गोरपिंायत; मामलो-काडीमोड; या-याडी, माय; रैहनत-ऋिात; वाया-
हववाह; साक्तर-शास्त्र; साळ्या-कोल्हा, वगैरे, 

 
बजंारा बोलीिा एक नम ना : 
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सरसती याडी तू सरेती चाल, 
सरसती याडी तू सरेती चाल! 
काटाभाटामा मन मत घाल 
सच्चे दातारे घर लेचाल. 
 
भगवान इंगळे याचं्या ‘ढोर’ (१९९९) या आत्मकथनािे हनविेन बोलीत आहे. जामखेड (हजल्हा 

अहमिनगर) पहरसरातील बोली या कथनात आलेली आहे इहतहासप्रहसद्ध खडा हे लेखकािे गाव. येथे 
१७९५ मध्ये मराठे-हनजाम याचं्यात य द्ध झाले, मराठ्यानंी हे य द्ध कजकले. आपल्या गावाबद्दल लेखकाने 
म्हटले आहे : इतं हकल्ला, गढी, मोठाली िेवळं आन् िाडं बी. मदून कौत क निी वहात गेल्यानं बाईच्या 
भागंागत गावािे िोन भाग झालेत. एका भागात सगळा गावगाडा तर ि सऱ्यात स हकरवार पेट आन् 
उरलास रला आमिा ढोरवाडा...... आमिा धंिा कसनुस्या घानीिा असल्यानं ढोरवाडा लाबं कडंला, पार 
डोंगराच्या खोसाडात कोिलेला. 

 
खडा या गावाच्या खाली उस्मानाबाि हजल्हा आहे, जामखेडच्या वर बीड हजल्हा आहे. या 

पहरसरातील बोलीिी काही उिाहरिे : १. झापातल्या कोंबडीच्या हपलानंा जरा ना सोडलं िराया, तर ती 
जसी च्याव च्याव च्याव करत्यात तसं पुरी समदीकडून खाव खाव करायच्या. मंग आरी-रापी घेऊन, 
काताडी गुताय जायि ंम काट्या कोंहडबा ढोर अगर संकर ढोराच्यात. २. चारीक शरेािी जड मृि ंगावानी 
लाकडी म गारी केल्याली. हतला धरायला मिोमि िाडंा. त्यानं एका हातानी म गरी कान हकनी वर उिलून, 
ि सऱ्या हातानी जहमनीबरोबर रिलेल्या िगडावर मुटमुट हहरडा ठेवनू िनािना फोडायिा. ३. िोगी 
ि ईकडून छळायच्या. हनम्म्या राचं्च िळनाला उटवायच्या. गावात गस्त वरडायिी आन् इकडं म्या िव्या 
गायिी. पाड्यावर पाट्या रिून शठिल्याल्या. ताबंडं फ टाय तेवडं झालं फायजी. 
 

या आत्मकथनात बोलीतले अनेक शब्ि आलेले आहेत. व्यवसायाशी आहि पहरसराशी हनगहडत 
असे िोन्ही प्रकारिे शब्ि या कथनात आहेत. लेखकाने पहरहशष्टात शब्िाथवसूिी हिलेली आहे. त्यातील 
काही शब्ि : आतून झापा-घ मा; आबिून-खटपट करून; इच्का-धोंडा मारण्यािे साधन; इजीमान-शरि; 
उराडं हनघिे-छातीिी हाडे हिसू लागिे; करळ लागनं-जीवाला लागिे; क ं िा-कातड्यािे केस 
काढण्यािी लाकडी फळी; खंडग ळा-बावळट; ज वाट्यात-घोळक्यात; धोत-ओंजळ; नािर-अत्यंत छान; 
भ ईसारा-जमीन शिेाने सारविे; मस्त-ठरवनू; वायव-हर्षववाय,ू इत्यािी. 

 
योगीराज बागूल याचं्या ‘पािट’ (१९९९) या आत्मकथनात ऊसतोडीच्या कामावर लागलेल्या 

िहलत क टंूबािें हित्रि आहे. हनविेनात प्रमाि आहि नाहशक व औरंगाबाि या हजल्ह्याचं्या सीमाचं्या 
लगतच्या वैजापूर पहरसरातील बोली आलेली आहे. लेखकाने आपल्या गावाहवर्षयी हलहहले आहे : 
(खंडाळा) हे अंिाजे सात-आठ हजार लोकवस्तीिे गाव, औरंगाबाि-नाहशक मागावर वसलेलं अधं गाव 
म स्लीम बाधंवािं ंसमाजातील बऱ्यािशा जाती गावात राहतात. 

 
या आत्मकथनात आलेले बोलीतले काही शब्ि : थळ-तोडिी िालू असलेले उसािे शते; वाढे-

उसाच्या शेंड्याकडील हहरवा पाला; तऱ्हाळली-तहानली; हटपडं-तेलािी हरकामी लोखंडी टाकी; 
खवडव-तसिी, उठाठेव; बल्गर-गव्हािा जाड भरडा; हावार-सपाट; रहाळ-पहरसर; िाण्या-बोटभर 
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हिरून वाळवलेले मासंािे त कडे; म रथडून-िरून; पडतान-पडीक शतेात; िाव-िोिलेपिा; शवेडी-
डोंगराच्या िरीत खोिलेली लहान हवहीर, इत्यािी. 
 

महािेव मोरे याचं्या हवहवध कथा-कािंबऱ्यातूंन हनपािी-बेळगाव या महाराष्ट्र-कनाटक सीमा 
प्रिेशातील बोली आलेली आहे. त्यािप्रमािे त्याचं्या लेखनातून तंबाखू व्यवसायािे, मोटार व्यवसायािे, 
त्याच्याशी हनगहडत पोलीस खाते, आरटीओ, रॅहफकवाले, वारयोहर्षता, जोगहतिी यािेंही जग आलेले 
आहे. त्याम ळे त्या त्या व्यवसायातील बोलीही त्याचं्या कथन-हनविेनातून आलेली आहे. ज्ञानेश्वर सोनविे 
यानंी (कािंबरीकार महािेव मोरे : एक हिहकत्सक अभ्यास, २००६) म्हटले आहे : मोरे केवळ महाराष्ट्र-
कनाटक सीमाभागातील मराठी भारे्षिे रेखाटन करीत नाहीत, तर या वत वळातील कष्टकरी बह जनाचं्या, 
उपेहक्षत, भटक्या जन-जातीमधील स्त्री-प रुर्षाचं्या भारे्षिे यथाथववािी हित्रि करतात. त्यातून तेथील 
भाहर्षक, सासं्कृहतक पट उलगडले जातात. 
 

येथे महािेव मोरे याचं्या ‘ईगीन’ (२००४) या कथासंरहातील काही कथामंधून भारे्षिी काही 
उिाहरिे घेतली आहेत : १ यल्लू खूप हाडासून गेली होती. हातापायाच्या हशरा हिसत होत्या, गालािं 
चोबडं वळलं होतं, डोळ खोल गेलं होतं आहि कसला साजरा गव्हाळसा रंग उजळलाता जायाच्या आधी; 
पि आता आगीनशकचातनं िालून आल्यावानी काळवडूंन गेला होता. (भगीतर). २. हाऽरे हा! अब्बी 
हकसकी वाट िेखने मे क्या मतलब नही! सब्बी फुडाऱ्या, बिें रुपै आयेसोच है, बिे हिल्लर मोडख िा, वो नं 
आया तो िलतै! (पाट्या) ३. अशी लाबंड लावत सागंाय लागून तू हहतं मल टागंाय लावशील; काय ते 
म द्याि ं बोल; आधीि माज्या गाडंीमागं सत्रा कामं; त्यात हहतं त जी कानी कानी शकत्तानी म्हिीनं केला 
उत्तानी ऐकत बसाय मला टैम न्हाई. (ईगीन). ४. एवढं पीट करून िे गा, हगरिवालेमामा. ५. आगा, 
बाज्यार शतरपडायचं. ६. बाई-बाटलीच्या नािान जल्यािा िाळूसरा झाला. ७. क्या न्हविे मेरा जलम. 
एकेक टैम मेरेक  वैताग आताय िेखो, ये सब छोडके िगा मे जा बठूै. मेरी ज्योरू कबकीि मरीया. िगा मे 
फकीर हो को बठै्या तो एकलेका सज पेट भरताय. भरताय क्या नही-तूि बोल बा. (गंडगि)ू. 

 
बोलीच्या या वगेवगेळ्या रूपानंी महािेव मोरे याचं्या कथनािा पोत तयार झाला आहे. 
 
म ंबई या महानगरात महाराष्ट्राच्या वगेवेगळ्या भागातूंन लोक आलेले आहेत. तसेि िेशाच्या 

हवहवध भागातूंनही मािसे आलेली आहेत, येत राहहलेली आहेत. ही सवव मािसे आपापल्या बोली घेऊन 
येतात, म ंबईतल्या हवहवध बोलींिे संस्कार आत्मसात करतात. त्यातून आिखी एक वगेळी बोली तयार 
होते. बम्यईया अथवा टपोरी म्हिून ओळखली जािारी भार्षा म ंबईत तयार झालेली आहे. प्राम ख्याने मराठी 
आहि ग जराती भार्षा असलेल्या या महानगरात कोंकिी, उिूव, कहिी, बगंाली) तहमळ, कन्नड, तेल ग , 
मलयालम भार्षक येत गेले. इंरजी ही भार्षा येथे म ंबईच्या स्थापनेपासून होती. या सगळ्या भार्षाचं्या 
हमश्रिातून एक नवी शहरी बोली तयार झाली उच्चभ्र ूअथवा मध्यमवगव यािंी ही भार्षा नव्हती, नाही, तर 
कामगार, कष्टािी कामे करिारे असंघहटत लोक, हमळेल तो उद्योग करून पोट भरिारे लोक यािंी ही 
बोली होती व आहे. कहिी हित्रपटात प्रथमतः अमर, अकबर, अँिनी (१९७७) या हित्रपटाने टपोरी बोली 
लोकहप्रय केली होती. अलीकडे रंगीला (१९९५) या हित्रपटापासून ही बोली हवशरे्ष ििेिा आहि 
समाजभार्षाहविारािा हवर्षय बनली. 
 

कहिी हित्रपटातं अथवा अन्य साहहत्यात ही बोली येण्यापूवी हतिे एक रूप भाऊ पाध्ये याचं्या 
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लेखनातून व्यक्त झाले. १९६६ साली भाऊ पाध्ये यािंी ‘वासूनाका’ ही कािंबरी प्रकाहशत झाली, त्यावळेी 
या कािंबरीतील भारे्षने समीक्षकातं, रहसकातं, सववसामान्य वािकातं खळबळ उडाली. नािाला मराठी, 
पर् उदूण, इगं्रजी ि खास बनशिलेल्या साकेंशतक िब्दानंी भरड झालेली या टोळभरैिाचंी भाषाच बेडर लंपट 
िासनाचं्या दपाने दरिळर्ारी आहे, असे शद. के. बेडेकर यानंी म्हटले आहे. प्रत्येक भाषेला स्लँग म्हर्जे 
बकालबोली ही असतेच. या बकालबोलीत अिाच्यता भरपूर असली तरी शतचेही एक सामर्थयण आहे; असा 
वसंत हशरवाडकर यािंा अहभप्राय आहे. प ष्ट्कळानंा या कािंबरीिी भार्षा, त्यातले व्यत्क्तरेखाटन, वातावरि 
आवडले नव्हते. ते साहहत्याहवर्षयीच्या रूढ संकेतानंा धरून नव्हते, आहि भार्षा प्रमाि अथवा नागर भारे्षहून 
हनराळी होती, रस्तावरिी होती. 

 
भाऊ पाध्ये यानंी म ंबई महानगरातील वालपाखाडी ही वस्ती, त्या वस्तीतला एक नाका, त्या 

नाक्यावर जमिारे तरुि असे एक हवश्व तयार केले. असे नाके म ंबईत अनेक हठकािी असू शकतील आहि 
तेथे तरुिािंी टोळकी जमत असतील. भाऊ पाध्ये यानंी ‘वासूनाका’ मध्ये असे एक टोळके त्याचं्या 
बोलीसह उभे केले. 
 

टपोरी भारे्षतील अनेक शब्ि कहिी हित्रपटातंील संवािामंध्ये वापरले जात असल्याने ते सववसामान्य 
लोकाचं्या पहरियािे झालेले आहेत : अप न, िावा, िावी, हिकना, हिकनी, ढापन्या, बटॅरी, आयला, 
कीडा, झकास, माडंवली, ढक्कन, धकतग, फंटर, शाना, हधनिाक, सूममिी, छप्पनहटकली, हूल, बेवडा, 
टपरी, मावा, ककटग, मामा, ग ज्ज,ू वािंा, झोल, राडा, कलटी मारिे, शेंडी लाविे, फ ल टू, खिापानी, 
वगैरे. १९६६ मध्ये ‘वासूनाका’ तील शब्ि, वाक्यरिना मराठी साहहत्यासाठी नवीनि होती ती लक्षात 
घेण्यासारखी आहे. त्यािप्रमािे म ंबईच्या बोलीतील हकतीतरी शब्ि आलेले आहेत. तेही नोंिवण्यासारखे 
आहेत :. पिती, हिवटी, भकंसगरी, िािा, पू्रफ करून िेतो, फािेंबाजी, हूल िेिे, हफरकी ताििे, 
हिकना, फेकाफेक करिे, बंडलं खपविे ते्रपन्न हटकल्यािंी आवा, फ ल िाज्डव बटॅरी, करपिे, वट काढिे, 
जीव हटव हटव करिे, फ टािी गोळी घेिे, हपन मारिे, राडा करिे, ढापण्या, कैरी हपकिे, पछंीहगरी करिे, 
वाधंा, स ममध्ये किी कापिे, वगैरे. 
 

वाक्यरिनेिी काही उिाहरिे : १. पगारपार्ी हातात आल्यावर आमच्या वासूनाक्याच्या मेबरंिी 
लाईन काय माहीत आहे? २. टण्या माझा मेहमान, माझ्या शरलेिनपैकीच होता. ३. भायकंपनीला 
पाकटिनू काढण्यावर आम्ही काकाला धरलं. ४. एक हिवस मी आहि डाक्या आपले वासूनाक्यावर 
एकमेकाजंवळ फेकाफेक करून आपली बडंलं खपित उभे होतो. ५. त्या वळेी वासूनाक्यावर सूिी िट 
िालत होती. ६. हिवस कडकीिे. टाईमपास करण्यासाठी शपक्चरचा आसरा करावा म्हटलं, तर हखसा 
खाली होता. ७. सवालाला जबाब येताि ककीची गोची झाली. ८. नहाि आल्यापासून भानूिा दार्ा 
सर्सर्ीत भरू लागला होता. ९. त्या हिवशी होल बॉम्बेच्या वॉटर-सप्लायमध्ये काहीतरी िाधंा झाला. 

 
म ंबईच्या झोपडपट्टीत हवहवध भार्षा बोलिारे लोक राहतात. मध  मंगश कर्मिक याचं्या ‘माहीमिी 

खाडी’ (१९६९) या कािंबरीिे हनविेन प्रमाि भारे्षत आहे; पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. उिाहरिाथव, 
कािंबरीच्या स रुवातीिी ही वाक्ये पहा : आब्बासला जाग आली ती कसल्या तरी प्रिडं घरघराटीने. तो 
ििकून उठला आहि त्या कानठळ्या बसविाऱ्या आवाजात आपला हपिका आवाज हमसळीत त्याने 
धडधडत्या काळजाने हविारले, ‘माँ गेऽऽ, ये काय्का आिाज हय्?’ त्यानंतरिा आब्बास आहि त्यािी आई 
याचं्यातला संवाि : 
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माँ ऽऽ शिमान क्या गे ऽऽ? 

 
हा,ं िोच. अबी इधर िररोज हमलें गे िेखनेकू हवाई जहाज. वरलीमे कभी िेखा था इतना नजिीक 

हवाई जहाज? 
 
ि सरा एक संवाि : 
 
िािू, उंद्या सकाळी तू बाडहबस्तरा ग ंडाळून ठेव हा!ं कामावर पन जाऊ नकोस.क्यूं? क्या ह वा 

धोंडूिािा? 
 

मेरी बात स न! उंद्या झोपडपट्टी जाग्यािर-हात नाय. 
 

हतसरा संवाि : 
 
बरं झालं! भडव्याला त्याच्याि लोकानंी बडवला! 
 
पन साली झोपडपट्टीिी पन्िती नाय्िी जाली धोंड्यामुळेच हा.ं.... 
 
हतसरा संवाि : 
 
भेनिोि िारूिा धंिा करते सब लोक! साला पचास पाँि जानेके वास्ते टॅक्सी लगती इन लोगोंको! 
 
ही बोली आहे, हवहवध बोलींिे हमश्रि असलेली बोली आहे. असे हमश्र बोलीतले अनेक संवाि या 

कािंबरीत आहेत. 
 

 नारायि स वे याचं्या–पार्ी घे पोष्टर (माझे शिद्यापीठ, १९६६), िीगिाला (जाहीरनामा, १९७५) 
या कहवतातूंन म ंबईिी संहमश्र बोली आलेली आहे. पोष्टरमधल्या काही ओळी : 
 
 त्या शखडकीपािी नको रे डकि ू
 
 कायकु रे 
 
 उसकी मनैा रहती है ना उधर 
 
 सबकी नजर लगेगी तो िादंा....... 
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 म ंबई महानगरात अनेक उपसंस्कृती आहेत. हवहवध बोलींमधून त्या उपसंस्कृती व्यक्त होतात. 
हवहशष्ट बोलीहशवाय ते जग साकारि होत नाही. उच्च मध्यम वगािीही एक उपसंस्कृती आहे. हा उच्च 
मध्यमवगव साधारिपिे म ंबई-प िे यासंारख्या शहरातंला आहे श्याम मनोहर याचं्या ‘हृिय’ १९८५ या 
नाटकात या उच्च मध्यम वगािे हित्रि झालेले आहे. या नाटकातील पात्रािें संवाि संहमश्र बोलीत आहेत, 
प्रमाि मराठी आहि इंरजी यािें हमश्रि या बोलीत आढळते. इंरजी, मराठी आहि इंरजी-मराठी असे हे 
हमश्रि आहे. एक संवाि : 
 
 : आय िडंर…य ूआर ॲन ॲक्रोस इन मराठी ड्रामा अँड स्पीककग ऑल ि टाईम इन इत्ग्लश… 
 

: ओ. के. मी मराठीत बोलते. 
 

: तारा आहि हवठ्ठलराव हा हवर्षय सोडून. 
 

: आय नो. िसू, तारा तुझी शसन्स स्कूलडेज मतै्रीर् आहेय… अँड ताराबद्दल तुला सॉफ्ट कॉनणर 
आहेय. 

 
: तू आता सेमीमराठीत बोलतेयस…. 
 
आिखी काही वाक्ये : 
 
तू तारािी स्कूलडेजपासून मतै्रीि, हमस्टर किडेही हवठ्ठलरावािंा फास्ट फ्रें ड, प्लस हवठ्ठलरावािंा 

इनकमटॅक्स ॲडव्हायझर; मला वाटतं आपल्यासारख्या श्रीमंत लोकािंं एक कल्चरल जनणल असायला 
हव;ं त मिं मशॅरड लाईफ हॅपी आहे; छोट्या पाटीत कम्य हनकेशन िागंलं होतं; आपि आपल्या जीवनातल्या 
नॉनकरप्ट घटना सागंायच्या; हरझल््स्ि ंअनॅहलहसस करावं लागेल; इत्यािी. 
 

साहहत्यातील भारे्षवरून, बोलीवरून ही भार्षा, बोली बोलिारा वगव कोिता आहे हे लक्षात आले 
पाहहजे, अथवा ज्या वगािे हित्रि केलेले आहे त्यािी भार्षा, बोली पात्राचं्या संवािातं, पात्रम खी हनविेनात 
असली पाहहजे यािे भान आजच्या मराठी लेखकानंा आलेले आहे. महाराष्ट्रात मराठीच्या अनेक बोली 
आहेत, आहि ही बोली बोलिाऱ्या लहानमोठ्या समाजगटािंी संस्कृती आहे हे कथा, कािंबरी, आत्मकथन 
या साहहत्यप्रकारात लेखन वािताना वािकानंा जािवते. 

 
आनंि यािव याचं्या ‘गोतावळा’ (१९७१) या कािंबरीिे हनविेन बोलीत आहे. नारबा हा शतेावर 

राबिारा गडी हे हनविेन करीत आहे. स रुवातीिी ही वाक्ये पाहा : ढोराचं्या वैरिी रित हुतािं. रानातली 
समदी शपकं खळयावरनं घराकडं गेलेली. खळ्याच्या भवतीनं उसाि ंवाळलेलं काडं, निीिी गवत, कडबं, 
शेंगािं ं याल, त रीिं कोंडं, त रकाट्या पडल्या हुत्या. व्हळीिी जागा परवाहिशी हनमवळ करून घेटलेली. 
हतथं नवी वैरि रिायिं िाललेलं. कडब्याि ंहन गवताि ंभारं झरारा वर येत ह तं. हन वैरिीिी व्हळी माटात 
वर िढत ह ती. 
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या पहरच्छेिातून बोलीिे वळि जािवते. सबंध कािंबरीत ही बोली असल्याने प्रमाि भारे्षच्या 
बाहेरिे अनेक शब्ि आलेले आहेत. मात्र वाक्यरिनेत कलग, विन, हवभक्ती या संिभात प्रमाि मराठीच्या 
व्याकरिाच्या कके्षपलीकडिे प्रयोग आढळत नाहीत. 
 

काही शब्िप्रयोग : येडबडल्यागत ह ईत ह तं; हनवि; इस्वाटा; कोंबड्या डालाय गेलो; पाडी ओपला 
येईल; रात मधासाला आलेली; ढोराचं्या उसाबरीत ग तलेला; इरागतीला बसून; हहरवाट; लंबरबाज खत; 
इत्यािी. 

 
राजन गवस याचं्या ‘िौंडकं’ (१९८५) या कािंबरीिे हनविेन आहि संवाि बोलीत आहेत. 

शब्िप्रयोग आहि वाक्यरिना या िोन्ही संिभात ही बोली लक्षात घेण्यासारखी आहे. काही उिाहरिे : 
तालास रात वाजालती; केसाि ंकपजार झालतं; स ली पेंगालती; कपजारलेली केसं यविरत; हभत्तीिी लईि 
हडवळं हनघालती; कडभान शीला बोळा मारला; ग तपाळा उलघडत नव्हता; जीव खराशीला आलता; स ली 
एकिम गिबाळली; बायकािंा घ पळा जमा झाला; त रकाठीिा साळोता आिला; रडूनरडून सरकिान 
झालती; उन्हाला गोंडा. फ टलाता; उन्हाच्या क ं भारिी ताळमाळ करायला लागल्यात्या; वगैरे. 

 
िीगिालामधून काही ओळी : 
 
तो बेटे- 
आता आदमी झाला सस्ता-बकरा म्हाग झाला 
टजदगीमर्ध्ये पोरा, पुरा अंधेर आला, 
आशर् सब्दाला; 
जगवले असा कोन हाये हिलवाला 
सबको पैसेने खा डाला. 
 
१९८१-८२ मध्ये महाराष्ट्र हगरिी कामगार य हनयन या संघटनेिे नेते ित्ता सामंत याचं्या 

नेतृत्वाखाली म ंबईतील िोन ते तीन लाख हगरिी कामगारानंी संप केला. तो संप यशस्वी झाला नाही, 
हिघळला. अठरा महहने हा संप िालला. हगरिी-मालकाचं्या संघटनेने कामगाराचं्या मागण्या अमान्य 
केल्या. त्यानंी हभवडंी, इिलकरंजी, सोलापूर जळगाव आहि मिनप रा इथून कापड तयार करून घ्यायला 
स रुवात केली. पहरिामी म ंबईच्या हगरण्या बिं पडत गेल्या. हजारो कामगार बेकार झाले. त्याचं्याजवळ 
उपजीहवकेिे अन्य साधन नव्हते. हगरण्यातं काम करण्यासाठी कोकिातून, िहक्षि महाराष्ट्रातून म ंबईत 
आलेल्या लोकानंा आपापल्या गावी परत जाण्याहशवाय ि सरा मागव राहहला नाही. जे म ंबईत राहहले त्यानंी 
जगण्यासाठी हकरकोळ उद्योग स रू केले. या संपािे कामगाराचं्या जीवनावर अहनष्ट पहरिाम झाले हगरण्या 
बिं पडल्यानंतर त्या जागाचं्या ककमती वाढत गेल्या. कालातंराने या जागावंर महाकाय वस्त भाडंारे झाली, 
कामगाराचं्या िाळींच्या हठकािी गगनि बंी इमारती उभ्या राहत गेल्या. म ंबईत होत गेलेला हा बिल काही 
लेखकाचं्या हलखािािा हवर्षय झाला. 

 
जयंत पवार याचं्या ‘अधातंर’ (१९९९) या नाटकात या त्स्थतीतून गेलेल्या, परळ भागातल्या 

िाळीत राहिाऱ्या एका क ट ंबािे हित्रि आहे. नाटकातील पात्रािें संवाि बोलीत आहेत. त्यातंील प्रमाि 
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भारे्षत नसलेले शब्िप्रयोग लक्षात घेण्यासारखे आहेत : ऊट पैला (ऊठ आधी); म्हंजे करिारि नायस; 
साजंच्याला व्हयल; हमलला टाळं लागलंय म्हिून उपोर्षि िालू आय; ह्यािंी बावटे हमरवायिी सवय 
म्हायती होती; कायव असल तरी; नेमी नेमी (नेहमी नेहमी); पेडे घेवन आला; ह्या एरयात-हावन यवढा 
हनरमळ; मगे येवन (नंतर येऊन); साप करून हानलीआय् (साफ करून आिली आहे); नाशाडी 
(नासाडी); आमच्या वातेत पडू नये; भायच्या कोया काढून त्याच्या हातावर ठेवतील; पावसकरीि येयल 
(येईल); हापडेन् (हाफ डे घेऊन) आली कंपनीतना; हिसत होता तेवा पत्र पाठवायिे नेमान्, आता फ ला 
पडली डोळ्यात, ह्यानंा िरबी लय. फ डारी बनायिा रेहमान हकडा; मारी हभस्कीट हिला (मार हिला); 
फ ल टू तयारीत हायत; इत्यािी. 
 

या नाटकात बाबा या पात्रािी भार्षा नागर स्वरूपािी आहे. (तो लेखक आहे), तर नरूिी भार्षा 
रस्त्यावरिी आहे. ती ‘वासूनाका’ तील भारे्षशी नाते सागंिारी आहे. उिाहरिाथव, साला लक अशले तर 
बरोब्बर भायर पडनं; मागिाफ डिा बघत नाय; मी हा हा म्हन्ता िटंास व्हतो; ि सऱ्या पाळीिे ड्य टीवर 
येईस्तवर कर्ी कापायला पायजे; कंप्लेर् केला नाय; त्यािा डोका फोडल्याहशवाय; माझी तर हटलीि 
होती; मी इथे येवन गेलो म्हिून पचकू नका; इत्यािी. 
 

कहनष्ट मध्यमवगव, कामगार वगव आहि ल म्पेन प्रोलेटहरएट याचं्या बोली या नाटकातल्या पात्राचं्या 
संवािात आहेत. 

 
जी. के. ऐनाप रे याचं्या ‘हरबोट’ (२००८) या कािबरीत हा हगरण्यािंा, हगरिगावािा पहरसर 

आलेला आहे. या कािंबरीच्या कथनात प्रमाि आहि बोली यािंी सरहमसळ झालेली आहे, संवािात बोली 
भार्षा आहे. काही उिाहरिे : आता ह्या टायमाला एका स्राइकला िार-पाि शपसा आरामात मारत होता; 
कािीत घाल; लई श्यार्पर्ा; शगरर्बाबंू; आईघाल्याचं्या नािाला; मालन आता ब क्का पाडिार; खिािा 
कोबा व्हायिा; कामगारािंी डोकी शकचिंडून टाकली; हतनं कोितरी ि सरा फंटर पकडलाय; मग डब्बे 
भरायिी ध मडो; मालन ग तपटल्यासारखीि झाली; रतनिा टेम्पर हफरला; मेंटल ऑफ झाला की; 
हवश्वासराव असे क त्र्याला घेऊन हफरतात ह्याि ं िेसाईबाईंना आबजूक वाटतं; ज्याम लफडा करून 
टाकलाय; जलमािं िाटोळं गुंडगुळं, मनाला सलम पडलं असतं; आगपाखड बोलण्यानं; संपािा हा असा 
लोच्या झाल्याम ळं, सगळं जग स मडीत आल्यासारखं वाटायि;ं तीन िार त ंबे हरिवनू एकिम फुल्टू झाला; 
लोकं पि एवढी धाडंरी की बातम्या कान िेऊन ऐकत असतात; इत्यािी, 

 
अशोक व्हटकर याचं्या ‘मेलेलं पािी’ (१९८२) या कािंबरीिे हनविेन प्रमाि भारे्षत, तर पात्रािें 

संवाि बोलीत आहेत. हवश्वास पाटील (झाडाझडती, १९९१), सिानंि िेशम ख (तहान, १९९८), मोहन 
पाटील (साखरफेरा, २००६) इत्यािी कािंबरीकारानंी हनविेनासाठी प्रमाि आहि संवािासंाठी बोलीिे 
उपयोजन केलेले आढळते. उत्तम बडं  त पे (झुलिा, १९८६), कृष्ट्िा खोत (गािठार्, मौज हिवाळी अंक 
२००१), अशोक पवार (इळनमाळ, २००८) आिी कािंबरीकारानंी हनविेनात आहि संवािातं बोलीिा 
उपयोग केलेला हिसतो. 

 
श्याम मनोहर याचं्या हे ईश्वरराि....हे पुरुषोत्तमराि.. (१९८३) या कािंबरीत हनविेन आहि 

संवाि यातं बोली व प्रमाि भार्षा यािंी सरहमसळ केलेली आहे. ताल क्याच्या गावातील शासकीय 
कायालयातील कमविारी ही या कािंबरीतील पाते्र आहेत. त्यािंी एक हवहशष्ट बोली आहे. त्यातली नामािंी, 
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हियापिािंी रूपे लक्षात घेण्यासारखी आहेत : कायीच नायी, नायीयत, उल्टं पर् म्हर्ता यील, पोरानंा 
शघऊन पॉयीटं नायी, सगळ्यानाि पायज्येय, त्याति तर मजा येती, कायींनीं घरं बाधंली; तू सामायन घे; 
रयिारी िौग लसाहेबािंी आम्ची मीकटग झाली; आपन मीठाला पकं्क आस्तो; शाळंत संताि ंविन स्ल्हतात; हे 
हनव्वळ फॅडय; इत्यािी. 
 

भालिंद्र नेमाडे याचं्या ‘हबढार’ (९९७५) या कािंबरीत वगेवगेळ्या पात्राचं्या बोलीिी वगेवगेळी रूपे 
आढळतात. काही उिाहरिे : 

 
१. तेबी अंधाऱ्या हायत सगळ्या डबल रूम. कशाला खिात पडता नस्ता? आडव्हॉन्स तीस रुपये 

काडा. महहन्यावारी खोली करून घेतली तर िोळे कमी पडतील... 
 

…गायकवाडसाहेब सा नंबर मधी है नं, तेंच्या जवळिी खोली उगळ,? ते कशाला शहकडचीत 
झोपले? उटि तनेला. 

 
२. मलाबी तसं करावसंं वाटं्ट हो! पन म्या काय फेकन्हार पोट्ट्यानंा बाहीर? त मच्यासारखी 

उंिीप री पसणर्ॅशलटी आसली तर तं पोट्टी घाबरत्यात. आम्हालाि पोट्टी बाहीर फेकन्हार बा झौ.. 
 
….ह्या साल्याला सोताला एक वगव नीट घेता शयऊ ने आहन मल्हा टॉय घालू नका सागंतो, मल्हा 

इंत्ग्लशिं शिकाळतो बा झौ! 
 
३. काई काई गोस्टी आता मास एज्युकेिनमधी गृहीत धरून िालाव् लागते, हमस्टर पटेल. 

माझाबी काई गोस्टींवर कंरोल रहार्ा शक्य नाई. 
 
४. मी तर एक तारखेिी वाट पात आसतो. त्यासाठी तर आपि हा बडबडीिा धंिा घेतला. बाहेर 

मजूरलोक डोक्यावर ओझी व्हात हिवसभर शहकडून शिकडं पाट्या टाशकतात तेव्हा साजंच्याला एक रुपया 
िीड रुपया मज री भेटते. 

 
५. ऐसे रहते है ये प राने खोडाँ. 
 
कथा, कािंबरी, नाटक आहि आत्मकथन या साहहत्यप्रकारातंील पात्रािें, व्यक्तींिे बोलिे हवहशष्ट 

समाजगटाशी, भाहर्षक पहरसराशी हनगहडत असते. बोलीच्या एका ककवा अहधक संरिनेतून शब्िािंी हनवड 
आहि वाक्यािंी ज ळिी होत असते. कोितीही बोली अन्य कोित्याही बोलीच्या संपकाहशवाय राहहली आहे 
असे होत नाही. बोली बोलिारी व्यक्ती ज्या भार्षाचं्या, बोलींच्या संपकात येते, त्या भार्षािें बोलींिे संस्कार 
त्या व्यक्तीच्या बोलीवर होत असतात. वर उल्लेख केलेला आहे त्या साहहत्यप्रकारातं हवहशष्ट समाजगटािें, 
पहरसरािें हित्रि केले जाते तेव्हा त्याचं्याशी हनगहडत बोली यावी ही वास्तवाच्या हित्रिािी पूववअट आहे. 
आपि आतापयंत पाहहलेल्या उिाहरिातूंन मराठी भारे्षिी, हवशरे्षतः बोलीिी हवहवध रूपे १९६० नंतरच्या 
मराठी साहहत्यातून व्यक्त झालेली आहेत हे हिसून येते. 
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बोली ही बोली असते, म्हिजे हवहशष्ट पहरसरातील लोकािंी ती भार्षाि असते. ती श द्ध अथवा 
अश द्ध नसते. प्रमाि भारे्षहून ती हनराळी असते. प्रमाि भार्षाही श द्ध अथवा अश द्ध नसते. ती कोित्या एका 
हवहशष्ट समाजगटािी भार्षा नसते. ती सवव मराठी लोकािंी सामान्य भार्षा असते. संस्कृत, प्राकृत आहि 
बोली याचं्यातून प्रमाि भारे्षिे पोर्षि होत आलेले आहे. प्रमाि भारे्षिी अहभव्यत्क्तक्षमता वाढण्यासाठी 
बोलींतील शब्िरूपािंा शोध घेिे आवश्यक आहे असे मला वाटते बोलीिे यथातथ्य अंकन करिारी 
स्वकथने यासाठी हवशरे्ष उपय क्त ठरू शकतील. 
 

आपि या हनबधंात बोलींच्या के्षत्रातं जाऊन बोलीच्या रूपािंा शोध घेतलेला नाही, तर मराठी 
साहहत्यातून बोलींिी हभन्न हभन्न रूपे कशी व्यक्त झालेली आहेत ते पाहहले. समाजशास्त्रीय आहि 
भार्षावैज्ञाहनक या िोन्ही दृष्टींनी बोलींिा अहधक अभ्यास झाला पाहहजे यािी प्रस्त त लेखकाला जािीव 
आहे. 
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लणलि साणहत्य 
 

 
सांजय भास्कर जोशी 

 
कापोरेट के्षत्रात अहतशय उच्च पिावर कायवरत असताना केवळ लेखन, वािनासाठी कायमिी 

हनवृत्ती घेिारे श्री. संजय भास्कर जोशी हे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ लेखक व समीक्षक म्हिून आता हवख्यात 
आहेत. हनवृत्तीनंतर लेखन, वािन आहि इतर सासं्कृहतक वृद्धीसाठी उपिमाचं्या आयोजनात ते सातत्याने 
मग्न असतात आहि वािन संस्कृतीच्या वृद्धीसाठी हवहवध उपिम महाराष्ट्रात राबवीत असतात. त्यािें 
नहिकेतािे उपाख्यान, रेि केिे उपाख्यान मृिालिे उपाख्यान आहि श्राविसोहळा या कािंबंऱ्या प्रहसद्ध 
आहेत. ‘आहे कॉपोरेट तरी’ हे प स्तक न कतेि प्रकाहशत झाले असून त्याला साहहत्य रहसकानंी पसंतीिी 
पावती हिली आहे. च्याचं्या कािंबऱ्यानंा महारार राज्य सरकारिा प रस्कार ही. प्राप्त झाला आहे. साधना, 
अंतनाि, लहलत या हनयतकाहलकामध्ये आहि महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्तामध्ये त्यानंी सिर लेखन केले 
आहे. 

 
पत्ता : स्नेहकसध , ई-३, गजानन सोसायटी, कृष्ट्िा कॉलनी, पौड रोड, प िे ४११०२९. 
भ्रमिध्वनी : ९८२२००३४११ 

 
साहहत्य ककवा कोित्याही कलेिा ऐहतहाहसक आढावा घेताना त्यािा कालखंड ठरविे ही नेहमीि 

तारेवरिी कसरत असते, हकत्येकिा राजकीय अथवा सामाहजक दृष्ट्ट्या मलैािे िगड ठरिारा कालकबिू 
त्या कलेच्या दृष्टीने मलैािा िगड असेलि असे नसते. स्वातंत्र्योत्तर असा शब्िप्रयोग बऱ्याि 
कसहावलोकनात वापरायिी पद्धत आहे. पि स्वातंत्र्यप्राप्ती ही घटना प्रत्येक वळेी त्या त्या संिभात सोयीिी 
आहि अथवपूिव असतेि असे नव्हे. याउलट काही वळेा अशी. राजकीय अथवा सामाहजक घटना जगण्याच्या 
प्रत्येक अंगावर असा काही जबरिस्त प्रभाव टाकते, की साहहत्य अथवा कलेच्या इहतहासात िेखील ती 
घटना मलैािा िगड होऊन बसते ि सरे महाय द्ध ही अशीि एक घटना. त्या घटनेने साहहत्यािी अनेक 
कलाकंडे बघण्यािे आहि अहवष्ट्कारािे संिभवि उलटेपालटे केले त्याम ळे साहहत्यािी कलाचं्या इहतहासात 
िेखील महाय द्धानंतरिे साहहत्य असा स्पष्ट भेि जगभर हिसला. 
 

मराठी साहहत्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यािी हनर्ममती हा मलैािा िगड बऱ्याि अंशी सोयीिा आहि 
अथवपूिव आहे. मराठी नवकथेिा ओसरत िाललेला प्रभाव, मराठी नवकािंबरीिा उिय आहि मराठी 
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कहवतेत मढेकराचं्या य गप्रवतवक कामहगरीनंतर मराठी कवींनी केलेला आत्मशोधािा प्रयत्न आहि 
शोधलेल्या नव्या वाटा, प्रस्थाहपतानंा धक्का िेिारी अहनयतकाहलकािंी िळवळ, ऐहतहाहसक, पौराहिक 
साहहत्यकृतींना आलेले मोल अशा अनेक वाङ्मयीन घटना नेमक्या १९६० च्या स मारास घडल्या हे 
नाकारता येिार नाही. त्याम ळे १ मे १९६० त्या महाराष्ट्रािी म ंबईसह संय क्त राज्यािी हनर्ममती झाली 
हतथपासून ते आजवरिा म्हिजे उण्याप ऱ्या पन्नास वर्षांिा हा कालखंड आहे. म्हिूनि महाराष्ट्राच्या 
स विवमहोत्सवी वर्षात मराठी साहहत्याच्या गेल्या पन्नास वर्षांिा आढावा घेिे औहित्यपूिव तर आहेि पि 
अथवपूिवही आहे. वर म्हटल्याप्रमािे एखािी घटना ककवा घटनािम बऱ्याि वळेा राजकीय, सामाहजक 
दृष्ट्ट्या इतका जबरिस्त महववािा असतो की तो साहहत्यािी कलावंर आपला अहमट प्रभाव टाकतो. १९६० 
ते २०१० याि कालखंडात १९९० च्या स मारास आलेले जागहतकीरि, उिारीकरि, खाजगीकरि आहि 
एकंिर राहकवाि ही अशीि जगािी उलथापालथ करिारी घटना म्हिता येईल. त्याम ळे स्वतंत्र 
महाराष्ट्राच्या पन्नास वर्षातल्या साहहत्यािा हविार करताना आपोआपि १९६० ते १९९० आहि नव्विोत्तर 
असे िोन भाग हविारात ध्याव ेलागतात त्याम ळे या लेखात नव्विोत्तर साहहत्यािी अशी खास िखल घेिे 
आपल्याला अपहरहायव ठरिार आहे. 

 
परंत  या लेखातल्या काही मयािा स रूवातीला स्पष्ट केलेल्या बऱ्या. पहहली गोष्ट म्हिजे प्रस्त त 

लेखािा लेखक काही मराठी साहहत्य अथवा भारे्षिा व्यासंगी अभ्यासक, अध्यापक अथवा रूढ अथाने 
समीक्षक नव्हे, तर मराठी साहहत्यावर पे्रम करिारा एक उत्तम वािक आहे. त्याम ळे या लेखातल्या मतानंा 
साहहत्यशास्त्रीय वजनापेक्षा एका वािकाने थोडेसे िूर अंतरावरून केलेल्या आस्वािािे स्वरूप येिे शक्य 
आहे. अथात रूढ अथाने मराठीिा अध्यापक आहि समीक्षक नसल्यािे िेखील काही फायिे असतीलि, ते 
अनायसे प्रस्त त लेखकास उपलब्ध होतील हे उघड आहे. हशवाय जो वािक खरे तर एकंिर 
साहहत्यव्यवहाराच्या कें द्रस्थानी असतो (ककवा असायला हवा) त्याच्या दृष्टीने महववाच्या कालखंडातल्या 
साहहत्यािे असे अवलोकन आहि हवश्लेर्षि होिे एका अथाने मौहलक आहेि. 

 
ि सरे म्हिजे वर्षाला प्रकाहशत होिाऱ्या हजारेक कमीकहधक उत्तम प स्तके, कथा-कािंबरी, 

कहवता, िहरत्र, आत्मिहरत्र, लहलतगद्य, प्रवासविवने कोर्षवाङ्मय, ऐहतहाहसक वाङ्मय वगैरे 
साहहत्यप्रकारािंा हविार करता रूढाथाने ‘आढावा’ घेिे या स्थल आहि काल मयािेत अशक्य आहे. 
त्याम ळे त्यासाठी वगेळाि हविार करावा लागिार हे उघड आहे. अनेकिा अशा प्रकारच्या आढावा सदृश्य 
लेखात लेखक आहि प स्तकाचं्या (कंसात प्रकाशनवर्षव िेऊन केलेल्या) इतक्या लाबंलिक याद्या असतात, 
की मढेकरानंी जसे मराठी साहहत्याबद्दल ‘ते परप ष्ट आहे पि प रेसे परप ष्ट नाही’ असे म्हिाले त्या धतीवर 
त्या लेखात खूप प स्तकािंा उल्लेख आहे. पि प रेसा उल्लेख नाही असे म्हिायिी वळे येते. हशवाय अशा 
याद्यानंी हवशरे्ष काही साधत तर नाहीि, उलट काही लेखक-प स्तकाचं्या हनरथवक गौरवािे (अथवा त्याच्या 
सहेत क अथवा अहेत क अभावािे) स्वरूप मात्र दृगोिर होते. कारि कोित्याि व्यवस्थेत सवव प स्तकािंा 
उल्लेख करून न्याय िेिे शक्य नसते. तेव्हा साहहत्यािे प्रकार, लेखक आहि त्यातली त्याचं्या सवव 
उल्लेखनीय (इथे उल्लेखनीय म्हिजे िजेिार का गाजलेली हा प्रश्न उरतोि) प स्तकािंी यािी िेिे 
अशक्यि असते. तेव्हा तो मागव टाळलेलाि बरा (अथात प्रसंगोपात्त उिाहिािाखल अनेक प स्तकािंी 
आहि लेखकािंी नाव ेयेिारि,पि त्यात सववसमावशेकतेिा िावा अथवा प्रयासही नाही). तात्पयव अनायासे 
प्रस्त त लेखक रूढाथाने समीक्षक नसल्याने, हा आढावा समीक्षकीय पद्धतीने न घेता वािकाच्या 
दृष्टीकोनातून घ्यावा. इथे वािक म्हिजे केवळ घडीभरिी करमिूक म्हिून मौजेखातर वाििार वािक 
नव्हे तर एक गंभीर, साके्षपी, प्रहशहक्षत आहि उत्तम वािक गृहहत धरलेला आहे हे मात्र ध्यानात ठेवायला 
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हव.े असा वािक की ज्याने उत्तमोत्तम इंरजी-मराठी साहहत्याबरोबरि समीके्षिेही वािन केले आहे. 
साहहत्यशास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केलेला नसला तरी अत्यंत गंभीर आत्मीयतेने वािन केले आहे. 

 
हतसरी मयािा अथात प्रत्यक्ष साहहत्यप्रकारािंी, त्याम ळे रूढाथाने सवव साहहत्यप्रकार न घेता, 

सामान्यपिे वािक वाितात त्या लहलत साहहत्यािा आढावा घेण्यािे ठरवले आहे. मग प्रसंगोपात्त तो 
लेखकहनहाय असेल तर कधी हनरहनराळ्या वाङ्मयप्रकारान सार असेल. तर कधी कालिमान सार असेल. 
त्यात हवहशष्ट हशस्त असिार नाही तात्पयव एखाद्या उत्तम वािकाला गेल्या पन्नास वर्षांत मराठी साहहत्यािे 
वािन करताना काय आढळले असा हा लेख असेल. 

 
हा लेख हलहायला इतका अप रा वळे हमळाला आहे की नव्याने कोिते वािन करिे जवळजवळ 

अशक्य व्हाव.े त्याम ळे लेखकाने गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत वळेोवळेी केलेले मराठी साहहत्यािे वािन, असा 
ऐहतहाहसक आढावा घेिारे काही लेख आहि अनेक समीक्षात्मक प स्तके याचं्या आधारावर हा लेख हलहहला 
आहे. त्यात प्राम ख्याने महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्षिेने प्रकाहशत केलेले मराठी वाङ्मयाच्या इहतहासािे खंड, 
कॉंहटनेंटल प्रकाशनाने प्रकाहशत केलेला ‘प्रिहक्षिा’ हा बह मोल रंथ, ८३ व्या अहखल भारतीय मराठी 
साहहत्य संमेलनाहनहमत्त १९९० ते २०१० या वीस वर्षांच्या काळातल्या साहहत्याला वाहहलेली स्मरहिका 
आहि क स मावती िेशपाडें, भालिंद्र नेमाडे, अशोक शहािे, हवलास सारंग, म. ि. हातकिगंलेकर, 
हहरिदं्र थोरात वगैरे अनेक जािकार समीक्षकािंी समीक्षात्मक प स्तके यािंा समावशे आहे. या रंथािें 
संपािक डॉ. रा. ग. जाधव, डॉ. हव. भा. िेशपाडें, महेंद्र म ंजाळ, डॉ. स हास क लकिी, अहनरुद्ध क लकिी 
तसेि त्या त्या रंथातील सवव हवद्वान लेखक यािंा मी ऋिी आहे. 
 

(आता इतक्या मयािा स रूवातीलाि साहंगतल्यावर या सवव मयािानंा खात्रीने छेि िेईल असे 
काही मौहलक माडंायिा प्रयत्न या लेखात करतो त्यािे अवधान िेऊन मनःपूववक वािन करावे ही हवनंती). 

 
॥ एक/महाराष्ट्र : र्ोडी साांस्कृणिक, राजकीय आणि सामाणजक पार्श्कभूमी ॥ 

 
भारताला स्वातंत्र्य हमळाले आहि अनेक राज्यातून भार्षावार राज्यािंी मागिी झाली ते साहजीकि 

होते. शभंरावर ह तात्म्यािंा बळी िेऊन १ मे १९६० रोजी म ंबईसह महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली आहि 
मराठी अत्स्मतेला एक तेजस्वी स्मरिकबिू तर लाभलाि पि एकंिर मराठी समाजाने उत्कट उत्साहाने 
हवकास आहि उत्कर्षािी स्वप्ने पाहायला स रूवात केली. गेल्या पन्नास वर्षांत राजकीय, सामाहजक, 
आर्मथक आहि सासं्कृहतक आघाड्यावंर इतकी उलथापालथ झाली आहे की, त्यावळेच्या स्वप्नाशंी आजिे 
वास्तव पडताळून पाहिे नकोसे वाटाव े अथात काही सकारात्मक घटना त्यावळेी स्वप्नात िेखील 
पाहहलेल्या नव्हत्या हेही हततकेि खरे. पि अशा घटनानंी नेहमीि सामान्य मािसािे जगिे उजळून 
हनघाले असेही म्हिता येिार नाही. या ५० वर्षांच्या कालखंडािे विवन अनेक प्रकारे करिे शक्य आहे पि 
खालील ७ घटक या कालखंडातले म ख्य ठरतात :– 

 
१. औद्योहगकीकरि आहि अमयाि खाजगी संपत्तीच्या हनर्ममतीला हमळालेली (अन िमे) मान्यता, 

प्रहतष्ठा आहि उिात्तीकरि. 
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२. म ख्यतः राजकीय के्षत्रात आहि हळूहळू इतर के्षत्रात घडलेला वगेवान मूल्यऱ्हास आहि 
ग न्हेगारीच्या हनकर्षातली अपहरहमत तडजोड. 
 

३. ब द्धीमत्ता आहि व्यत्क्तगत कौशल्याला (एक्सेलन्स) हमळालेले महवव आहि मानािे स्थान 
आहि त्यातून हनमाि होिाऱ्या महात्वकाकें्षने झालेली ग िवत्ता वाढ. 

 
४. हपढ्यािें आक ं िन आहि कोित्याि हविार, कृती अथवा आिशािा प्रभाव पडण्यािे के्षत्र व काळ 

यात प्रिडं आक ं िन. 
 
५. जातीव्यवस्था कमी होत असल्याच्या आभासाबरोबरि नवी जातीव्यवस्था बळकट होिे, जसे 

नागरी-रामीि, कामगार-व्यवस्थापन, ‘नाही’ रे गटाति बाह्य मित हमळिारे-न हमळिारे...वगैरे. 
 
६. कृर्षीकें द्री िेशात शतेकऱ्यािें जगिे सवात हलाखीिे होिे आहि व्यवसाय म्हिून शतेीिे कमी 

हकफायतशीर होत जािे. 
 
७. मूल्यऱ्हासाबाबत जोरकस आवाज उठवण्याऐवजी माध्यमािें त्यात सामील होिे आहि 

साववजहनक हववकेािा लोप. 
 
वास्तवात या कालखंडािे याहून अगिी हनराळे हवश्लेर्षि करिे आहि या ७ म द्याऐंवजी हनराळेि ७ 

ककवा अहधक म दे्द माडंिे शक्य आहे. ते म दे्द राजकीय हविारधारेत उमटले असतील ककवा सामाहजक 
िळवळीत उमटले असतील. आर्मथक धोरिात असतील ककवा शकै्षहिक धोरिात असतील. पि प्रश्न आहे 
तो असा की, साहहत्यव्यवहाराने या बिलत्या वास्तवािी िखल कशी घेतली? हे सात म दे्द केवळ 
उिाहरिािाखल मानले तरी साहहत्याने या व अशा म द्यािें अंतगवतीकरि (इंटनवलायझेशन) कसे केले? 
आहि एक वािक म्हिून मला साहहत्याने या वास्तवािे भान कसे आिून हिले? आपल्या लेखािी पाश्ववभमूी 
साहजीकि ही अशी आहे. महाराष्ट्र स्वतंत्र होतानाि जािता झालेल्या वािकाने हे सारे वास्तव बहघतले 
आहे, सोसले आहे, पेलले आहे. त्यातल्या प्रत्येकाने प्रत्येक गोष्ट स्वतः अन भवली असते असे नव्हे, म्हिून 
तर साहहत्य आवश्यक असते. ते भान साहहत्याने द्यावी हीि तर अपेक्षा असते. 

 
अथवहनिवयनाच्या अटीम ळे साहहत्य हे कला म्हिून हनकृष्ट आहे. असे भले सौंियवशास्त्रज्ञानंी 

म्हटलेले असो, मराठी वािक साहहत्यात रमतो आहि साहहत्याकडून हे भान येण्यािी अपेक्षा करतो. म्हिून 
तर िया पवारािंं ‘बल तं’ आहि अरूि साधंूिी ‘कसहासन’ मराठी मािूस हततक्याि आवडीने वाितो. 
महानोराचं्या रानातल्या कहवता आहि प्रभाकर पेंढारकरािंी ‘रारंगढागं’ वािताना बेभान होतो. ‘कोसला’ 
वािून एक हपढी हपसाट होते आहि एक हपढी संिीप खरेंच्या कहवतावंर, त्याआधीिी हपढी पाडगावकराचं्या 
गाण्यावर डोलली तशीि डोलते. हाि मराठी मािूस मकरंि साठेिी ‘अच्य त आठवले आहि आठवि’ 
ककवा श्याम मनोहरिी कािंबरी समजून घ्यायला धडपडतो आहि आरती प्रभूचं्या ‘नाही कशी म्हिू त ला’ 
ऐकतानाही ध ंि होतो. नेमाड्याचं्या सागंवीकरािी भार्षाि वापरायिी तर पन्नास वर्ष ेही काही फारशी मोठ्ठी 
जागा नाही. पि या पन्नास वर्षाति काय काय घडलेय या राज्यात. इंरजीत ज्याला पॅराडाइम हशफ्ट 
म्हितात तसे झालेय या राज्यात हगरण्यािंा संप असो, की शतेकरी आंिोलन असो, या राज्याने अनेक 
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वािळे झेलली अन पेलली. हहमालयासारखी वाटिारी अनेक मािसे शवेटी उंिीर ठरली अन क ठे डोंगरात 
उंिरासारखी राहिारी मािसे हहमालयाएवढी मोठी असल्यािे उमजले. काय नाही घडले या पन्नास 
वर्षांत? साहहत्याने त्यातल्या कशाकशािी नस ओळखली? कशाकशािे भान वािकाला हिले? म्हिूनि 
प्रस्त त लेखािे रूप गेल्या पन्नास वर्षात मराठी साहहत्यािे काय झाले असे नसून, गेल्या पन्नास वर्षांत मराठी 
वािकाला साहहत्य कसे वाटले, मराठी वािकाला साहहत्याने काय हिले, आहि काय हिले नाही अशा 
स्वरूपािे आहे. इथे गृहहतक म्हिाल तर एकि आहे अन ते म्हिजे िागंला वािक हा िागंला वािक 
असतो, त्याला जात, धमव अथवा प्रिेश नसतो. म्हिूनि म ंबईतल्या एखाद्या वािकाला कोकिच्या 
पाश्ववभमूीवरिी प्रवीि िशरथ बािेंकरिी ‘िाळेगत’ हजतकी महववािी वाटते हततकीि औरंगाबािच्या 
एखाद्या वािकाला भाऊ पाध्यािंी ‘वासूनाका’ ककवा िळवींिी ‘िि’ मौहलक वाटते. नागपूरच्या एखाद्या 
िागंली वािक असलेल्या म लीला अरुि कोलटकरच्या कहवता हजतक्या आवडू शकतात हततकेि 
प ण्यातल्या सिाहशव पेठेतल्या म लीला रेस वडंे करतो. िागंला वािक हा बस्स् िागंला वािक असतो. तो 
राजन खान या नावािा कीस न पाडता ‘सत ना गत’ आवडीने वाितो आहि आवडले नाहीि तर एखाद्या 
लेखकािी जात, धमव, जन्मगाव, कायवके्षत्र, वय वगैरे न पाहता त्याला धोपटून काढतो. 
 

पि हा िागंला वािक बऱ्या वाइटािी उत्तम जाि बाळगून असतो. कॉलेजात फार फार तर एखािे 
वर्षव व. प . काळे ककवा अगिी ना. सी. फडके वगैरे वािले तरी ते कधी सोडून द्याव ेआहि लवकरि जी ए 
ककवा उद्धव शळेके, व्यंकटेश माडगूळकर, खानोलकर, नेमाडे याचं्याकडे कधी जाव े ते त्याला बरोब्बर 
कळते. म ख्य म्हिजे हा िागंला वािक तथाकहथत मूलभतू, सैद्धाहंतक समीके्षने पूववरहिूहर्षत होिारा 
नसतो. कोिती समीक्षा नजरेआड करायिी यािी त्याला उत्तम जाि असते. उप ‘योहजत’ समीके्ष मागिी 
‘योजना’ तो नेमकी ओळखतो आहि तथाकहथत मूलभतू समीके्षत जर खरेि नसले, तर ते मूल्यहीनवव 
त्याला िटकन कळते. 

 
॥ दोन महाराष्ट्र णनर्णमिीच्या वेळेचे वाङमयीन पयावरि ॥ 

 
महाराष्ट्र राज्य हनर्ममतीच्या वळेी प्रस्त त लेखक जन्माला आलेला नसल्याने, त्या नंतरच्या काळात 

ज्या लेखकानंी हवश्वासाहवता प्राप्त करून घेतली अशा िोन लेखकाचं्या त्या वळेच्या लेखावंर नजर टाकूया. 
१९६३. साली अशोक शहािे यानंी ‘मराठी साहहत्यावर क्ष हकरि’ असा लेखा हलहहला आहि १९६८ साली 
भालिंद्र नेमाडे यानंी ‘मराठी लेखकािंा लेखकराव का होतो?’ असा लेख हलहहला हे िोन्ही लेखक 
भलतेि कडक लेखिीिे आहि भडक पहवत्र्यािे आहेत असे घटकाभर मान्य केले तरी त्याचं्या 
हलखािातला आशय लक्षात घ्यावा असा आहे. हशवाय प्रस्त त लेखक तेव्हा जरी नव्हता तरी त्या काळिे 
लेखन उपलब्ध असून ते वािता आल्याम ळे त्या िोन लेखात तथ्य नाहीि असे म्हिता यायिे नाही हशवाय 
१९६० आधीच्या साहहत्याहवर्षयीिे डॉ. क स मावती िेशपाडें यािें लेख (पासंग या संरहातील) तसेि 
मढेकरािें ‘सौंियव आहि साहहत्य’ या रंथातील लेख असे एकंिर वािन करता एकूिात १९६० च्या 
स मारास मराठी साहहत्यािी काय त्स्थती होती यािा नीट अंिाज बाधंता येतो. हशवाय त्या काळातले लेखन 
नंतर वािल्याम ळे प्रस्त त लेखकास आपले मतही बनवता येतेि. या साऱ्यािा साराशं म्हिजे आधीच्या 
भागात तपशीलवार विवन केलेल्या िागंल्या वािकास त्या काळािे बह ताशं साहहत्य असमाधानकाराक 
म्हिावे लागले असते. हे तथाकहथत आिमक ककवा प्रक्षोभक समीक्षक सोडा, पि आज इतर बह तेक 
समीक्षक स द्धा त्या काळातल्या साहहत्याहवर्षयी साधारि अशीि मते व्यक्त करतात. बाळबोधतपिा, 
अहतरंजकपिा अशा िोर्षानंी भरलेले आहि भारलेले बह तेक साहहत्य वािकाच्या माथी वर्षान वर्षव मारले 
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जात होते तो हा काळ होता. त्यावर मढेकरानंी वाङ्मयीन महात्मता सारख्या लेखात ककवा क स मावती 
िेशपाडं्यानी मराठी कािंबरी मध्ये प रेप र असमाधान व्यक्त केले होतेि, त्यािीि आिमक आहि प्रक्षोभक 
आवृत्ती म्हिजे अशोक शहािे ककवा नेमाडे यािें लेख म्हिता येतील. या साऱ्याला पन्नासच्या िशकात 
अहनयतकाहलकानंी आहि नंतर सकस कािंबऱ्यानंी खऱ्या अथाने छेि द्यायला स रूवात केली. 
 

त्यापूवी एकीकडे माजलेल्या ‘तंत्र आहि मंत्र’ छापाच्या ग लछबू साहहत्याने आहि ि सरीकडे 
‘जीवन’ नावाच्या अमूतव संकल्पनेहवर्षयी आत्यंहतक आिशववािाने आहि त्यागी वृत्तीने बघत केलेल्या अिाट 
कािंबऱ्यानंी मराठी साहहत्याला जजवर केले होते. नंतर या साऱ्यावर उतारा म्हिून आलेल्या ‘नवकथेने’ 
मनोहवश्लेर्षिािा आहि कलाक सरबाज रिनेिा असा काही मारा केला, की भीक नको पि क त्रा आवर असे 
म्हिावे. त्या वळेी गाडगीळापंाठोपाठ ज्ञानेश्वर नाडकिी वगैरे लेखकानंी मनोहवश्लेर्षिाच्या नावाखाली 
क स मावतींनी कठोरपिे टीका केलेला एकागंी व्यक्तीवािि जोपासला आहि नक्षीिार कानकोरण्यासारखी 
लेखिी िालवनू कोरत कोरत हलहहलेल्या या कथानंी प ढे त्या गोष्टीिाि अहतरेक केला आहि आपला एक 
संप्रिाय करून इतरानंा नेस्तनाबतू करत मराठी साहहत्यात नवी व्यवस्था हनमाि करायिा यत्न केला. 
अहनयतकाहलकानंी सववप्रथम नेमका या व्यवस्थेवरि हल्ला केला आहि भराभरा साहहत्याच्या िारे-हखडक्या 
उघडायला स रूवात केली. 

 
या उघडलेल्या िारातून आलेल्या नव्या वाऱ्याने अथाति स रूवातीला हकत्येकाचं्या कानात वारे 

जाऊन हीव भरली तर हकत्येकािें िात वाजायला लागले. आिायव अते्र यािें भाऊ पाध्यावंरिे लेख ककवा 
प . ल. िेशपाडं्यानंी केलेले मढेकराचं्या कहवतेिे हवडंबन यािेि प्रकार होते. अथात अहनयतकाहलकािंी 
िळवळही काही िीघाय र्षी ठरली नाही. पि हतने आपले काम केले. िळवळ सहसा िीघाय र्षी नसतेि. 
अन्यथा तीि प्रस्थाहपत व्यवस्था होव ूपाहते (बाबा आमट्यािें शब्ि वापरािे तर) वनवासी रामाने राज्यारुढ 
होताि सीतेने भमूीगत व्हाव ेतसे िळवळीच्या आत्म्यािे होते. तात्पयव अहनयकाहलकाचं्या िळवळीने िारे 
हखडक्या उघडण्यािे आपले काम केले आहि तीि यथासमयी वनवासी झाली. पि त्यािा फायिा असा 
झाला, की (नेमाड्याचं्या शब्िात सागंायिे तर) १९६० पासून आजपयंत मराठीत िरवर्षी हनिान एक 
उत्कृष्ट कािंबरी प्रहसद्ध होते. १९८२ साली हलहहलेल्या या नेमाड्याचं्या या लेखात (कें द्र आहि परीघ यािंी 
फारकत १९३० ते १९८० पयंतिे मराठी साहहत्य) नेमाडे आपल्या या हवधानाच्या प ष्ट्ट्यथव या कािंबऱ्यािंी 
नाव े घेतात बनगरवाडी, वावटळ, धग, िि, माहीमिी खाडी, गोतावळा, गाधंारी, इंधन, अंधारवाटा, 
कॅहलडोस्कोप, म ंबई हिनाकं, भाऊ पाध्ये याचं्या कािंबऱ्या, रोबो, हकडे, स्त्रोत, कमल िेसाई व श्याम 
मनोहर याचं्या िीघवकथा, हनष्ट्पिव वृक्षावर.... ही यािी अथाति बरीि वाढवता येईल. मराठी वािकाला या 
आहि अशा अनेक कािंबऱ्यानंी १९६० नंतरच्या काळात समृद्ध केले आहे. ते प रेसे समृद्ध केले का? आहि 
ती समृद्धी हटकून आहे का यािा या लेखात शोध घेऊया. 

 
॥ नवी कादांबरी : नव ेभान ॥ 

 
एखाद्या काळावर एखाद्या साहहत्यप्रकारिीि मोहोर असेत असे हनर्मववािपिे म्हििे अवघड आहे, 

पि साठोत्तर मराठी साहहत्यावर कािंबरी या साहहत्यप्रकाराने प्रभाव टाकलेला हिसतो. या य गातल्या 
जगण्यािी ग ंताग ंत समावनू घ्यायला कथेपेक्षा कािंबरीिा आवाका अहधक सोयीिा ठरला आहे हे त्यािे 
खरे कारि असाव.े जगण्यािी आहि ि ःखािंी ग ंताग ंत जेव्हा जटील आहि तीव्र होते तेव्हा ती जटीलता 
साऱ्या तपशीलासंकट पकडण्यािे सामथ्यव कािंबरीत असेत आहि ती तीव्रता पकडण्यािे सामथ्यव कहवतेत 
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असते असे म्हिता येईल. त्याम ळे साठोत्तरी काळात कािंबरी आहि कहवता समथव होत गेली. नेमाडे, श्याम 
मनोहर, साहनया, गौरी िेशपाडें, आशा बगे, जयवतं िळवी, खानोलकर, अरुि साधू, भाऊ पाध्ये, हकरि 
नगरकर अशा अनेक कमी अहधक सामथ्याच्या कािंबरीकारानंी कािंबरी अहधकाहधक ताकिवान आहि 
मौहलक केल्यािे हिसेल. (पूवीि म्हटल्याप्रमािे नाव ेकेवळ उिाहरिािाखल आहेत. 

 
या समृद्धीिी िाहूल १९६० साली प्रहसद्ध झालेल्या ‘धग’ या कािंबरीने हिली असे म्हिता येईल 

उद्धव शळेक्यािंी ही कािंबरी वऱ्हाडी बोली भारे्षिे अनोखे रंग घेऊन येते आहि कारुण्य आहि 
हवश्ववात्सल्याच्या िाट आशयाने वािकाला अिंहबत करते. या कािंबरीिी नाहयका कौहतक हहच्या रूपाने 
मराठी साहहत्यात एक अहवस्मरिीय व्यक्तीहित्र उभे राहहले आिी त्यानंतर साठीच्या िशकाच्या 
स रुवातीलाि आलेल्या कोसला या भालिदं्र नेमाड्याचं्या कािंबरीने तर उलथापालथ केली. खरे तर 
‘कोसला’ च्या आसपासि रथिि, स्वामी, िि या कािंबऱ्या प्रहसद्ध झाल्या (१९६२/६३) पि कोसलािा 
ििका जबरिस्त होता. आशय आहि अहभव्यक्ती या िोन्ही बाबतीत कोसलाने िाहंत केली जे. डी. 
सकॅलजर या अमेहरकन कािंबरीच्या ‘कॅिर इन ि राय’ या हवख्यात कािंबरीला समातंर आशय असिाऱ्या 
कोसलाने कािंबरी या साहहत्यप्रकारिी पहरिामेि उलटीपालटी केली. वािकाला या कािंबरीने एकाि 
वळेी भ रळ घातली आहि अस्वस्थही केले. प ढे अहधक खोलवरिा अभ्यास केल्यावर ‘कॅिर इन ि राय’ 
आहि ‘कोसला’ मधील साम्यस्थळे आहि हभन्नत्व बारकाईने शोधिे मनोरंजक आहि मोलािे वाटले. तरुि 
म लाच्या पयावरिातील हशक्षि, बाप, क ट ंब, समाज वगैरे व्यवस्थािंा भेिक िंभस्फोट करिाऱ्या िोन्ही 
उपहासगभव कािंबऱ्या ‘कॅिर इन ि राय’ जगण्याच्या तत्वज्ञानापाशी पोिते तर ‘कोसला’ िोन पावले प ढे 
जाऊन मृत्यचू्या तत्वज्ञानाला स्पशव करते हवशरे्षतः कोसला मधला नायकाच्या बहहिीच्या मृत्यनंूतरिा 
नायक ब द्ध लेण्याध्ये जाऊन जे कितन करतो तो प्रसंग मराठी साहहत्यात एक भौहतक ऐवज ठरला. 
कोसला हे एका अथाने असे ‘कॅिर इन ि राय’ िे प्रहतभावतं हवस्तारीकरि वाटले. त्याम ळे अहधकि 
मौहलक वाटले कोसलािी भार्षा आहि बडंखोर हविार एका अहतशय संविेनशील नायकाच्या हनहमत्ताने 
आल्याम ळे कोसला तरुिवगात आहि समीक्षकात एकाि वळेी हप्रय झाली. कोसलाम ळे अनेकािें आवडते 
झालेल्या नेमाड्याचं्या त्यानंतरच्या ‘बीढार’, ‘जरीला’ आहि ‘झ ल’ या कािबऱं्यानंी सागंवीकरािे जिू 
पयायी रुप असलेल्या िागंिेव पाटील या नायकाकरवी समाजािा आडवा उभा छेि घेतला. त्यातही झलूने 
वािकावंर सवांहधक भ रळ घातली. ‘झलू’ मधला िूसरा नायक नामिेव भोळे याच्या हनहमत्ताने िागंिेवच्या 
व्यस्ततेला सकारात्मक छेि हमळाला. जगण्यातल्या व्यस्ततेिा वधे घेताघेता नेमाडे समाजातल्या 
जातीव्यवस्था, मूल्यहीनता, िाहंभकता वगैरे िोर्षावंर प्रिीघव ििाव्िारा भाष्ट्य करत राहतात. ‘कोसला’ मध्ये 
अव्िैतािा ककहित तरी स्पशव असिारी नेमाड्यािंी कािंबरी हळू हळू पूिवपिे वास्तववािी होत गेली. 
िेशीवाि वास्तववाि आहि नवनैहतकता या मूल्यािंा सातत्याने आरह धरिारे नेमाडे साठोत्तरी 
कािंबरीतले सवाहधक ठळक नाव झाले. १९७५ ते १९७९ अशा िार वर्षात त्याचं्या िागंिेव ित ष्टकाच्या िार 
कािंबऱ्या प्रहसद्ध झाल्या आहि त्यानंी कहिू या कािंबरीिा संकल्प सोडला. गेली तीस वर्षे मराठी वािक 
नेमाड्याचं्या ‘कहिू’ िी वाट बघत राहहला. अखेर २०१० च्या ज लै मध्ये ‘कहिू’ प्रकाहशत झाली. मराठी 
कािंबरीत नेमाड्यािें सवात मोठे योगिान म्हिजे १९६० पूवीच्या कािंबरीतली सगळी सािेबंिता हतने 
मोडून काढली. आशय आहि शलैी या िोन्हीबाबत कािंबरीबरोबरि नेमाडे सातत्याने मौहलक 
समीक्षालेखन करत आले अनेक वळेा त्यािंी समीक्षा प्रक्षोभक समीक्षा ठरली पि समीके्षतही नेमाड्यानंी जे 
हीि त्यािे हनिवय हनन हीि भहूमका ठेवली त्याचं्या या स्फ ट समीके्षिा संरह ‘टीकास्वयंवर’ साहहत्य 
अकािमी प रस्कारप्राप्त ठरला. कािंबरी आहि समीके्षबरोबरि नेमाड्यानंी मोजकेि पि मौहलक 
कहवतालेखन केले. आधी ‘मेलडी’ मध्ये आहि मग ‘िेखिी’ या कहवतासंरहात त्यािंी सवव कहवता संरहहत 
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आहे. 
 

कोसलाप्रमािेि त्याि काळात आलेल्या जयवतं िळवींिी ‘िि’ आहि भाऊ पाध्याचं्या ‘वास नाका’ 
या कािंबऱ्यानंी कािंबरीबाबतिी समीकरिे उलटीपालटी केली. मधू मंगेश कर्मिकािंी ‘माहीमिी खाडी’ 
ही कािंबरी अशीि धक्का िेिारी पि अहतशय कलात्मक आहि उत्कृष्ट होती. कोसलापेक्षाही िि आहि 
वास नाका हा फडके-खाडेंकर वगैरेंच्या तथाकहथत तंत्रप्रधान ककवा बोधप्रधान कािंबरीला हिलेला शवेटिा 
जोमिार धक्का होता. फडके-खाडेंकर प्रहित कािंबऱ्या जरी या ना त्या स्वरूपात यानंतरही येत राहहल्या 
तरी िागंल्या वािकाला आता नवी कािंबरी भेटल्यािे ते स हिन्ह होते. अथात साहजीकि ‘वास नाका’ 
ककवा ‘ििला’ आिमक टीकेला सामोरे जाव े लागलेि. पि अशा गोष्टी कालाच्या ओघात इहतहास 
म्हिूनि हशल्लक राहतात, आहि नव्या कािंबरीने त्यानंतर म संडी मारलीि. भाऊ पाध्यानंी केवळ 
वास नाका हलहून खळबळ माजवली असे नाही तर ‘बहॅरस्टर अहनरुद्ध धोपश्वरकर’ सारखी अत्स्तत्वािी 
कािंबरी हलहून अत्यंत गंभीर आशयािी मराठी वािकाला ओळख करून हिली. ‘आई वारली काल वा 
परवा’ आठवत नाही. असे म्हििारा काम्य िा मेसोल हा नायक (आउटसायडर) मराठी वािकाला झेपला 
ककवा समजला नसता पि भाऊ पाध्यािंा अहनरुद्ध धोपेश्वरकर समजून घ्यायला वाटावा इतका नैसर्मगक 
वाटला. मी कोि? का जगतो? माझ्या जगण्यािा अथव काय? असे उफराटे प्रश्न घेऊन कस्त रीमृगाप्रमािे 
धाविाऱ्या अहनरुद्ध धोपेश्वकराने मराठी वािकाला थेट वैहश्वक वाड्यमयाचं्या अंगिात नेले. त्याच्याही 
नकळत भाऊ पाध्याचं्या ‘राडा’, होमहसक हिगेड वगैरे अनेक कािंबऱ्यानंी वािकाला सतत धके्क िेत पि 
अहधकाहधक िागंला वािक होण्याच्या मागावर िालत ठेवले. त्यातही एक मोठा फरक आहे. िागंला 
वािक म्हटले तरी हकरि नगरकर, मकरंि साठे ककवा श्याम मनोहर या गंहभर लेखकानंी अहभव्यक्तीच्या 
अत्यंहतक प्रयोगशीलतेने जसे बह संख्य वािकानंा िारेि बिं केली तसे नेमाडे, भाऊ पाध्ये, जयवतं िळवी 
ककवा खानोलाकराचं्या बाबतीत झाले नाही. श्याम मनोहरािंी ‘कळ’ पूिवपिे वाििे हेि बह संख्य सामान्य 
वािकापं ढेि अशक्यप्राय आव्हान होवनू बसले, तसे भाऊ पाध्ये ककवा नेमाडे याचं्याबाबत झाले नाही. हे 
सगळेि गंभीरपिे कािंबरी हलहहिारे, कािंबरी या साहहत्यप्रकाराच्या शक्यता हवस्तारु पाहिारे पि श्याम 
मनोहर ककवा मकरंि साठे यानंी प्रयोगशीलतेिा टोकािा आहि तडजोडीला पूिव फाटा िेिारा मागव 
स्वीकारला त्याम ळे त्यािंा वािकवगव उत्तम असला तरी मयाहित झाला नेमाडे ककवा भाऊ पाध्ये ज्या 
आत्मीयतेने समाजाला तपासत होते ककवा िंभस्फोट करत होते त्याि आत्मीयतेने आहि गंभीरतेने श्याम 
मनोहर नेमके तेि करत आले. पि श्याम मनोहरानंी टोकािा मागव स्वीकारला यािा अथव श्याम मनोहरािें 
काम कमी महत्वािे ठरते असे नाही पि ते मौहलक काम अहधकहधक लोकापयंत जािे अगत्यािे होते. ते 
तसे झाले नाही, इतकेि. 
 

याउलट अरूि साधू, जयंत िळवी, हि. त्र्य.ं खानोलकर याचं्या सारख्या अनेक उत्तम लेखकानंी 
सोयीस्करपिे वािकाचं्या सोयीिा (वािकान नयािा असे नव्हे) मागव स्वीकारला. पि या मागावर व्हायिे 
तेि झाले वािकािंी सोय आहि वािकािंा अन नय यातली सीमारेर्षा धूसर होत गेली. िळवी आहि 
खानोलकरानंी आपल्या कािंबरीिे पॅटन्सव बनवले. स रवातीला आहिम वास्तव बेभानपिे माडंिारी 
िळवींिी कािंबरी हळूहळू वेडेपिा, लैं हगक उपासमार आहि हवकृती यावर ग जराि करू लागली. कारि 
त्यािा एक वािकवगव तयार झाला. अहतरेकी लैं हगकता आहि धूसर काव्यात्मक हनसगव यावर खानोलकर 
ग जराि करू लागले. म ळात िळवी आहि खानोलकर या िोघाकंडे सागंण्यासारखे खूप काही आहि 
वािातील ग िवत्ता होती. पि वािकािी सोय आहि वािकान नय यातली नाजूक सीमारेर्षा ओळखता न 
आल्याने िोघािें व्हायिे तेि झाले. स्वगत, सारे प्रवासी घडीिे आहि िि हलहहिाऱ्या िळवींनी प ढे 
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अहभनेता वगैरे ि य्यम कािंबऱ्या हलहहल्या. अरुि साधंूनी वािकान नयािा मागव स्वीकारला नाही तर 
हवर्षयातल्या वैहवध्यािा मागव स्वीकारला. (लोकसंख्यावाढ ते सायन्स हफक्शन ते िहलत जीवन ते ि ष्ट्काळ 
या साऱ्यावर माहहतीपूिव ह कमत असली तरी मूलभतू आत्मीयतेतून आलेली अन भतूी असिे अशक्यि 
होते.) तर त्या वैहवध्यावर सारखीि खोलवरिी अन भतूी नसल्याने साधंूच्या कािंबरीिा िजाही हेलकावत 
राहहला. म ंबई हिनाकं आहि कसहासन च्या अस्सलतेप ढे हवप्लवा आहि स्फोट हे प्रयोगि ठरले. अथात ही 
तीन उिाहरिे मराठीतल्या तीन उत्तम कािंबरीकारािंी आहेत हे लक्षात ठेवायला हव.े कारि या हतघात 
हमळून म ंबई हिनाकं, िि, रात्र काळी.., हत्रशकूं, अंधाराच्या पारंब्या, अजगर, कसहासन, वगैरे मराठीतल्या 
महववाच्या अशा माइलस्टोन कािंबऱ्या ओआहेत. त्यािें कतृवत्व वािातीत आहेि. 
 

या हतघापंैकी खानोलकर एकटेि कवी होते. आरती प्रभ ू या नावाने कहवता हलहहिाऱ्या 
खानोलकरामंधला कवी नेहमीि हजवतं होता. वािकानंा वडे लाविाऱ्या कहवता (आहि काही गीते) 
हलहहिारे आरती प्रभ ू हेि खरे खानोलकरािें रुप असे हकत्यकिा वाटते. ‘नक्षत्रािे िेिे’ या साहहत्य 
अकािमीप्राप्त कहवतासंराहातल्या अनेक कहवता कारुण्य, हनयती आहि हवश्ववात्सल्य याचं्या अन पमेय 
अहवष्ट्काराने वािकानंा अिहंबत करत होत्या. एकेका कहवच्या कहवतेच्या मौहलक स ंिर ओळी द्यायच्या 
म्हटले तर हा लेख न होता बृहद्ग्रंथ व्हायिा. हे अवधान पाळायला हव,े अन्यथा आरती प्रभूचं्या अनेक 
कहवता मनात रेंगाळतात. 

 
याि काळातले खानोलकरापं्रमािेि जबरिस्त कवी आहि कािंबरीकार असिारे एक श्रेष्ठ लेखक 

म्हिजे प . हश. रेगे. मराठी वािकाला शब्ि, नाि सौंियािी नव्याने ओळख करून िेिारे रेगे एकीकडे 
अत्यंत आशयगभव आहि तरीही शब्िप्रधान, रेखीव नािकहवता हलहहतात आहि त्यािबरोबर कािंबरीला 
कहवतेच्या पातळीवर न्यायिा प्रयत्न साहवत्री, अवलोहकता, मातृका या कािंबऱ्यातून करतात. ‘साहवत्री’ 
मध्ये रेगे पत्रात्मक कािंबरीिा प्रयोग करून रूपकात्मक आशय माडंतात. 

 
१९६० मध्ये ‘धग’ सारखी अप्रहतम कािंबरी हलहहिारे उद्धव शळेके मात्र स्वतःि ते हशवधन ष्ट्य प न्हा 

काही उिलू शकले नाहीत हे मात्र ि िैवी होते. त्याचं्या नंतरच्या कािंबऱ्यात तो िजा ककवा झेप नव्हती. 
याउलट शकंर पाटलािंी ‘टारफ ला’ सारखी एखािीि कािंबरी मात्र सत्ता आहि सामान्य मािसाला 
असलेले सते्तिे अपहरहायवपि यािंा समथव वधे घेत होती. हकत्यकानंा ते िेशािेि रूपक वाटले. ‘टारफ ला’ 
प्रमािेि आनंि यािवािंी ‘गोतावळा’ आहि व्यंकटेश माडगूळकराचं्या अस्सल िेशी कािंबऱ्या मराठी 
वािकाच्या जािीवा समृद्ध करत होत्या. बिलता समाज आहि बिलती मूल्ये यािें अस्सल हित्रि करत 
होत्या. माडग ळकरानंी ‘सत्तातंर’ सारखी कािंबरी हलहून मूलभतू प्रवृत्तींिे थेट िशवन घडवले. वानराचं्या 
टोळीिे हे रूपक वाङमयिौयाच्या आरोपानेही बरेि गाजले. बह ताशं रामीि लेखन हे एक तर रोमटँीक 
आहि खोटारडे होते ककवा क िाळक्या करिारे ि टकेवजा होते. त्यात माडग ळकर, यािव, शकंर पाटील 
याचं्यासारख्या मोजक्या लेखकानंी मौहलकता आिायिा प्रयत्न केला. ि. मा. हमरासिार यानंी अशा अनेक 
ि टकेवजा तथाकहथत हवनोिी रामीि कथा हलहहल्या खऱ्या पि आज हमरासिार िागंल्या वािकाला 
आठवतात ते त्याचं्या ‘कोिे एके काळी’, ‘गवत’, ‘नाना नळ्याण्िवबाििी एक सफर’ यासारख्या मोजक्या 
अथवपूिव कथामं ळेि. 

 
याि काळात रामीि आहि नागर अशा मराठी समाजािी हवभागिी व्हायला लागली आहि मराठी 

वािकही ि भागला जाऊ लागला. उच्चभ्र ूसमाजतल्या व्यथािें एकागंी व्यक्तीकें द्री साहहत्य कें द्रस्थानी 
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येण्यािा धोका हनमाि झाला. मौज, सत्यकथेिा लेखक होिे ही साहहत्यके्षत्रातली पढंरी ठरू लागली. 
समीक्षाही अडे्डबाज होव ूलागली. इथे लक्षात ठेवायला हव.े वािकािा तसा या गोष्टीत थेट हात नसला तरी 
यािे पहरिाम वािकावर होताति. कारि वतवमानपत्री समीके्षने काही प्रमािात वािकािें मत बनतेि. आहि 
वतवमानपत्री समीक्षा हा धंिा होतो तेव्हा साहहत्यात अडे्डबाजपिा यायला लागतो. अशा वळेी सववसामान्य 
वािकािी काही काळ तरी हिशाभलू होतेि. पि सववकाळ सवांिी हिशाभलू कोिीि करू शकत नाही 
त्याम ळे मराठी साहहत्यातही असे कालखंड आले तरी मराठी वािक नव्याने स्वागत करत राहहलेला 
हिसतो. प्रभाकर पेंढारकरािंी ‘रारंगढागं’ सारखी कािंबरी सकारि गाजलीि. हहमालयाच्या पाश्वभूवमीवर 
पे्रम, मानवता आहि सत्ता यातला मूल्यसंघर्षव पेंढारकरानंी अत्यंत अस्सल रंगात रंगवला. अहनल बवे या 
लेखकाने ‘थकँ य ू हमस्टर ग्लाड’ सारखी ििकट कािंबरी हलहून वगेळीि वाट िोखाळली. खटकेबाज 
नाट्यमयता असिा-या बव्यांच्या कािंबऱ्या लोकहप्रय न होत्या तरि नवल. सत्ता आहि आत्महनष्ठा यातले 
दं्वद्व अहनल बव्यांनी नेमके हटपले. 

 
त्याि वळेी व. प . काळ्यासंारखे वािकान यायी लेखक फ टकळ अन भवावंर हलकेफ लके लेखन 

करत बह संख्य वािकानंा स खावत होतेि. पि िागंला वािक त्वरेने अशा लेखनापासून िूर होत होता. 
लहान वयात वािनािी गोडी लागण्याप रते जसे रहस्यकथािें स्थान असते तसे तरूि वयात वािनािी 
आवड लागण्याप रते व प  काळे वगैरे लेखकािें स्थान असतेि. ‘हिवसेंहिवस’ या उल्लेखनीय कािंबरीिा 
अपवाि वगळता श.ं ना. नवरे अशाि प्रकारिे लेखन करत होते. ‘हिवसेंहिवस’ ही िैनंहिनीच्या 
स्वरूपातली कािंबरी मात्र वािकाला हमत्स्कलपिे हसवता हसवता अंतम वख करून गेली. ह. मो. मराठे हे 
या काळातले एक असेि ठळक नाव हमोंनी ‘हनष्ट्पिव वृक्षावर भर ि पारी’ सारखी ििकट आशयािी 
कािंबरी हलहून जोमिार स रवात केली, पि प ढे त्यानंा आपला िजा राखता आला नाही, कारि त्यानंी 
लेखिीिा वगे आहि वैहवध्य यावर काब ूराखला नाही. औद्योहगक के्षत्राच्या पाश्ववभमूीवर हमोंनी कािंबऱ्या 
हलहहल्या पि त्यात खोलवरिा शोध नव्हता तर िटपटीतपिा जास्त होता. ‘हिल्लीका क त ब हमनार िेखो..’ 
छापािा ‘या बघा त म्हाला काहीतरी नव ेिाखवतो’ हा आवशे जास्त होता. याि काळात हमोंप्रमािेि हवप ल 
लेखन करिारे लेखक म्हिून राजन खान यािें नाव घेता येईल. ‘सत ना गत’ सारख्या कािंबरीत राजन 
खान यानंी बलात्काराच्या एका घटनेिे गावातले हवहवध घटक कसे राजकारि करतात यािे अत्यंत वधेक 
हित्रि केले. ती एक उत्कृष्ट कािंबरी म्हिून वािकाचं्या लक्षात राहहली. पि राजन खान याचं्याही 
लेखनािा िजा हेलकावत राहहला. अहलकडेि रस-अनौरस सारखी ििकट आशयािी कािंबरी हलहून 
राजन खान यानंी िागंल्या कािंबरीच्या हिशनेे प न्हा म संडी मारली हे स हिन्ह आहे. 
 

गौरी िेशपाडें, साहनया, कमल िेसाई, मेघना पेठे, शातंा गोखले वगैरे स्त्री लेखकानंी याि काळात 
महववािे लेखन केले. त्यानंी स्त्रीत्वािे नवे भान व्यक्त केले. शकेडो वर्ष ेिाबलेला ब लंि स्त्रीस्वर साहहत्यात 
उमटवण्यािे काम या लेहखकानंी केले. आहि या लेहखकापेंक्षा काहीशी वगेळी वाट पकडून हनमवला 
िेशपाडें, ज्योत्स्ना िेवधर, आशा बगे, शातंा हनसळ वगैरे लेहखकानंी महववािे लेखन केले. पैकी 
कािंबरीसाठी साहहत्य अकािमी प रस्कार हमळविाऱ्या आशा बगे या एकमेव लेहखका. त्यािें नाव म ख्यतः 
कथा लेखनासाठी घेतले गेले तरी त्यानंी झ ंबर, सेतू, हत्रिल, भमूी अशा कािंब-या हलहहल्या. त्यातली 
‘सेतू’ हवशरे्ष उल्लेखनीय होती. 

 
एकूि साहहत्याच्या के्षत्रात जे काम नेमाड्यानंी केले ते गौरी िेशपाडें यानंी स्त्री लेखनात केले असे 

म्हिावे लागेल. त्यानंी स्त्री लेखनािी सारी िारे हखडक्या फटाफ् उघडून स्त्रीच्या लेखिीला म क्त केले. 
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गौरी िेशपाडं्याच्या या वाटेवरि स्त्री लेखनािी वाट प ढे अहधकाहधक हवस्तारत गेली. गौरी िेशपाडं्यानंी 
स्त्री-प रूर्ष नात्यािा ननैहतक भहूमकेतून नव्याने शोध घेतला. नैहतकतेिे आहि िेवता असण्यािे जोखड 
त्यानंी सववप्रथम स्त्रीच्या खादं्यावरून उतरवले आहि प रुर्षाप्रमािे प्रसंगी रस्खलनशील होऊ शकिारी स्त्री 
आपल्या लेखनात माडंली. या नव्या स्त्रीने मािूस म्हिून जगण्यासाठी पखंात सारे बळ एकवटून जोराने 
भरारी घेतली. पि या भरारीला स्त्री-प रूर्ष नाते आहि लैंगीतेपहलकडिे अहधक मोठे आत्मशोधािे पहरमाि 
मात्र सहसा हिसले नाही ही गौरी िेशपाडें यािंी मयािा ठरली. त्याचं्या आत्मशोधाला मानवी आत्स्तत्वािी 
हवशाल पहरमािे नव्हती. त्याचं्या नाहयकेच्या म त्क्तला मानवतेिी गंहभर जाि नव्हती. पि त्यानंी जी 
स रवात करून हिली ती अत्यंत मोलािी होतीि त्यािीि हनराळी वाट म्हिून साहनया यािें लेखन होते. 
असाकेंहतक मानवी नात्यािंा खोलवरिा शोध हे साहनया याचं्या लेखनिे पे्ररिास्थान होते. स्थालातंर, 
अवकाश सारख्या कािंबऱ्यातून साहनया यानंी मानवी नात्यािा शोध घेतला. पि उच्चभ्र,ू स रहक्षत आहि 
स संस्कृत अशा स्त्री-प रूर्षािंा हा शोधही आहिम मानवी अत्स्तत्वाला गवसिी घालिारा नव्हता. तो अत्यंत 
अहभरूिीपूिव आहि कलात्म होता हे मात्र खरे. त्याम ळे गौरी िेशपाडें ककवा साहनया यािंी नाहयका ‘धग’ 
च्या कौहतकच्या उंिीवर पोि ू शकली नाही ककवा ‘कोसला’ मधल्या सागंवीकरासारखी मूलभतू प्रश्न 
ऐरिीवर आिू शकली नाही, तरी स्त्रीला स्त्री म्हिून असलेले अत्स्तत्व अधोरेहखत करू शकली. हे काम 
अत्यंत मौहलक होतेि. याला छेि हिला तो म्हिजे कमल िेसाई याचं्या ‘काळा सूयव’ या लघ कािंबरीने. 
कमल िेसाईंनी मात्र अत्स्तत्वाच्या प्रश्नानंा हात घातला. शातंा गोखल्यानंी ‘हरटा वहेलिकर’ च्या हनहमत्ताने 
स्त्रीत्वािा खोलवरिा शोध घेतला. मेघना पेठे यानंी उत्तम कथालेखन केले मात्र ‘नाहतिराहम’ सारख्या 
कािंबरीत त्या उत्कृष्ट अहभव्यक्तीला ििकट आशयािी जोड िेऊ शकल्या नाहीत. कहवता महाजन याचं्या 
‘ि’ ने आत्मशोधािी नवी वाट िोखाळली आहि अमाप लोकहप्रयता हमळवली खरी, पि त्यानंतरच्या ‘हभन्न’ 
मध्ये पूववरहिूहर्षत अहभहनवेर्ष आहि अहतरेकी माहहतीबाजपिाम ळे कािंबरीिा समतोलि गमावला. 
पहरिामी ती केवळ भाहर्षक धाडस आहि वगेळा (एड्सिा) हवर्षय याप रतीि हनराळी ठरली. अथात याि 
काळात शलैजा राजे, क स म अभ्यंकर, क म हिनी रागंिेकर वगैरे अनेक हस्त्रया फडके-खाडेंकर प्रहित वाटा 
िोखाळत होत्या त्या पाश्ववभमूीवर गौरी िेशपाडें, कमल िेसाई, साहनया, आशा बगे, मेघना पेठे, शातंा 
गोखले वगैरे लेहखकािें कतृवत्व मोलािे ठरते. हस्त्रयािें अन भव आहि व्ह्य ूपॉइंट हनिान प रर्षी िष्ट्म्याहशवाय 
हमळू शकला. हशवाय अनेकवळेा थेट ‘आत्मिहरत्रापेक्षा’ कािंबरी हा आत्माहवष्ट्कारािा फॉमव यासाठी 
लेहखकानंा उपयोगी आहि सोयीिा ठरला. 
 

याि काळात आलेली हस्त्रयािंी अनेक आत्मिहरते्रही खूप गाजली यात आघाडीवर अथाति 
स हनताबाई िेशपाडें यािें ‘आहे मनोहर तरी’ हे आत्मिहरत्र होते. खरे तर एकूिाति हस्त्रयाचं्या 
आत्मिहरत्रात्मक लेखनािे हे शीर्षवक ठरले. म्हटले तर सारे ठीकि आहे, पि म्हटले तर काहीि मनोहर 
नाही अशी स्त्रीच्या जगण्यािी कहािी स हनताबाईंनी कलात्मकतेने माडंली. प लंसारख्या प्रभावी 
व्यत्क्तमत्वाच्या आय ष्ट्यात सहिरी म्हिून वावरताना होिारी स्त्रीत्वािी कोंडी स हनताबाईंनी प्रभावीपिे 
माडंली. पाठोपाठ अनेक लेखकाचं्या पत्नी आत्मिहरते्र हलहायला प ढे आल्या आहि स्त्रीच्या जगण्यािे 
अनेक कंगोरे प ढे आले. त्यात कमल पाध्ये यािें ‘अन बधं’, यशोिा पाडगावंकर आहि स मा करंिीकर याचं्या 
आत्मिहरत्रािंाही म द्दाम उल्लेख केला पाहहजे. तसेि माधवी िेसाई यािें ‘नाि ग  घ मा’ लक्षिीय होते आहि 
तसेि महल्लका अमरशखे यािें ‘मला उध्वस्त व्हायियं’ हे जबरिस्त होते. महल्लका अमरशखे या एरवीही 
उत्तम कवहयत्री आहेत आहि त्यािें ‘महानगर’ सारखे कहवतासंरह प्रहसद्ध आहेत. यानंतर अशा आत्मपर 
लेखनािी लाटि आली पि त्यात कितनािी खोली क्यहिति आढळली. महल्लका अमरशखे यानंी नंतर 
कथालेखनही केले आहि ‘हँडल हवथ केअर’ ही कािंबरीही हलहहली. पि कथात्म गद्यावरिी त्यािंी पकड 
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सैलि राहहली. नव्विोत्तर साहहत्यािा आपि वगेळा हविार करिार असल्याने नीरजा, मोहनका 
गजेंद्रगडकर, प्रज्ञा पवार वगैरे लेहखकािंा हविार स्वतंत्रपिे करू. 
 

याि काळात िहलतािंी एकाहून एक सरस आत्मकथने आहि कहवता हनमाि झाली पि ठळक 
आहि सातत्याने कािंबरी लेखन मात्र झाले नाही अण्िा भाऊ साठे याचं्यासारख्या काही लेखकानंी मौहलक 
हनर्ममती केली तरी कािंबरीमध्ये या बाबतीत सातत्यािा अभावि जािवला. 

 
१९६० च्या स मारास एका हवहशष्ट प्रकारच्या कािंबरीिे जोरिार प नरुजीवन झाले असे म्हिता 

येईल. माधवराव पेशव्याचं्या जीवनावर आधाहरत रिहजत िेसाई याचं्या ‘स्वामी’ कािंबरीच्या हनहमत्ताने 
प न्हा एकिा ऐहतहाहसक कािंबऱ्या लोकहप्रय झाल्या. स्वामीच्या लोकहप्रयतेने अनेक उच्चाकं गाठले इतकेि 
नव्हे तर १९७० साली रिहजत िेसाई याचं्या या कािंबरीला साहहत्य अकािमी प रस्कारही हमळाला. 
लोकमान्यता आहि राजमान्यता अशी ि हेरी यशािी कमान गाठिाऱ्या या कािंबरीस समीक्षकानंी मात्र 
बऱ्यापैकी धारेवरि धरले. त्यात म. वा. धोंड आघाडीवर होते. पि ‘स्वामी’ ने मराठी कािंबरीत एक नवी 
लाटि आिली. कारि त्यापाठोपाठ अनेक ऐहतहाहसक, पौराहिक कािंब-या याि कालखंडात लोकहप्रय 
झाल्या. त्यतही महाभारतातला अँहटहीरो किाच्या जीवनावर तर अनेक लेखकानंी कािंब-या हलहहल्या. 
राधेय (रिहजत िेसाई), मृत्य ंजय (हशवाजी सावतं), महाप रूर्ष (आनंि साधले) श्रीकिायन (गो. नी. 
िाडेंकर) अशा अनेकाचं्या कािंबऱ्या या अँएहटहीरोच्या जीवनावर आधाहरत होत्या, पि त्यात सवाहधक 
लोकहप्रयता ‘मृत्य ंजय’ ने हमळवली. त्याि स मारास कहिी हित्रपटात लोकहप्रय ठरलेल्या अँरी यंग मनॅच्या 
अँहटहीरोच्या इमेजशी हे यश हमळते ज ळते होते. छत्रपती हशवाजी महाराजाचं्या जीवनावरही रिहजत 
िेसाई यानंी ‘श्रीमान योगी’ ही बृहद्ग्कािंबरी हलहीली. त्यािपाठोपाठ सावतंानंी संभाजीराजाचं्या जीवनावर 
‘छावा’ हलहहली. रिहजत िेसाई, हशवाजी सावतं, गो. नी. िाडेंकर वगैरे लेखकानंी ऐहतहाहसक आहि 
पौराहिक कािंबऱ्या हलहून अमाप लोकहप्रयता हमळवली. ि सरीकडे शशी भागवत यानंी पूवी गो. ना. 
िातार ककवा नाथमाधव हलहीत तशा प्रकारच्या अद्भ त रसप्रधान कािंबऱ्या हलहहल्या. (ममवभेि, 
रत्नप्रहतभा) या कािंबऱ्यानंा प लंच्या आहशवािािा परीस लाभला. ि सरीकडे गो. नी. िाडेंकर, पद्माकर 
गोवईकर वगैरे लेखकानंी संतिहरत्रावर कािंबऱ्या हलहहल्या (मोगरा फ लला, म ंगी उडाली आकाशी) 
आहि त्याही कािंबऱ्या यशस्वी ठरल्या. 

 
ऐहतहाहसक कािंब-याबरोबरि िहरत्रात्मक कािंबऱ्याही या काळात लोकहप्रय ठरल्या. त्यात श्री. 

ज. जोशी याचं्या आनंिी गोपाळ आहि रघ नाथािी बखर पासून गंगाधर गाडगीळाचं्या ि िवम्य पयंत मोठी 
परंपरा हनमाि झाली. 

 
या सववि कािंबऱ्या समीक्षकाचं्या दृष्टीने काही प्रमािात उण्या आहि सिोर्ष असल्या तरी मराठी 

वािकानंा प स्तकाकंडे वळवण्यात याि कािंबऱ्यािंा मोठा हातभार लागला हे लक्षात घ्यायला हव.े आजही 
प स्तकप्रिशवनातूंन हविीिे आकडे तपासले तर ‘ययाती’ ‘मृत्य ंजय’ आहि ‘स्वामी’ िे आकडे आघाडीवर 
असतात हे नजरेआड करता येिार नाही. एखाद्या समाजात वािनसंस्कृती तीन त्स्थतीतून जाते. 
वािनसंस्कृतीिी हनर्ममती नेहमीि रहस्यकथा आहि लोकहप्रय पे्रमकथानंी होते तर वािनसंस्कृतीिी 
ग िवत्तावाढ कोसला, काजळमाया, धग, उत्स कतेने मी झोपलो, ब.ॅ अहनरूद्ध धोपेश्वरकर यासंारख्या 
प स्तकानंी होते हे खरे पि वािनसंस्कृती हटकविे आहि त्यात सातत्य राखिे ही कामहगरी स्वामी, 
मृत्य ंजय, व्यक्ती आहि वल्ली, पाटवनर यासारखी प स्तकेि करतात हे ध्यानात ठेवायला हव.े अशा सववि 
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प्रकारच्या प स्तकािें योगिान मोलािे असते. 
 

॥ साठोत्तरी कादांबरी : वाचकाचे मि ॥ 
 

१९६० पूवीच्या कािंबरीतला ‘तंत्र मंत्र’ वगैरे सािेबिंपिा आहि तकलािू आिशांिा भपंकपिा 
यािंी कोंडी फोंडण्यात साठोत्तरी कािंबरीला घवघवीत यश आले हे मान्य केले तरी एकूिात नेमाडे याचं्या 
‘हल्ली लेखकािा लेखकराव का होतो?’ या प्रहसद्ध लेखात उल्लेखलेला ‘ऊर आहिम लेखक’ या काळातही 
हनमािि होव ूशकला नाही असे म्हिावे लागते. कारि याि काळात आपल्या सासं्कृहतक पयावरिािी िारे 
अहधकाहधक उघडल्याम ळे मराठी समाजाबाहेरिे अहधकाहधक लेखन मराठी लेखकाला उपलब्ध होव ू
लागले. त्या प्रतलावर मराठी कािंबरीिे छोटेपि ख पत गेले. बघता बघता मराठी लेखक अहधकाहधक 
कहरअहरस्ट होत गेले. त्यात पाहरतोहर्षकाचं्या हखरापती आहि हवद्यापीठात प स्तके लावली जाण्यािी अहमरे्ष 
अहधक प्रबळ ठरत गेली श्याम मनोहर सारखा लेखक त्या ‘ऊर आहिम’ तेिी हिन्हे बाळगतो पि आपल्या 
आरही आहि अहतरेकी प्रयोगशीलतेने मोठ्या प्रमािावरिा वािकि गमावनू बसतो असे हखन्न हित्र हनमाि 
झाले. अथात हे हित्र काही समीक्षकाचं्या लेखनातूनि मराठी वािकापयंत पोिले. वािकािा स्वतःिा 
अन भव काय होता हे पाहिे अहधक मोलािे ठरेल. 

 
१९६० ते १९९० या तीस वर्षांच्या िीघव कालखंडात मराठी समाजात एकूि महाराष्ट्रात मोठी 

उलथापालथ झाली. आहिबािी, खाजगीकरि, उद्योगािंी अहपरहमत वाढ, व्यवसाय म्हिून शतेीिी अक्षम्य 
हेळसाडं आहि हपछेहाट, राजकारिािे जबरिस्त ग न्हेगारीकरि आहि मूल्य-हास असे अनेक पैलू मराठी 
मािसाच्या जगण्यावर पहरिाम करत होते. आघात करत होते आहि बह तेक वळेा घात करत होते यािें 
अथवपूिव कलात्मक प्रहतकबब मराठी कािंबरीत मोठ्या प्रमािावर नाही हिसले. आहिबािी काही फक्त 
हिल्लीत नव्हती. तर हतिे पहरिाम आहि पडसाि इथे, मराठी समाजावरही पडति होते. पि त्या 
कालखंडाला सवाथाने कवते घेिारी कािंबरी मराठीत क ठे आली ? रवींद्र शोभण्यािंा ‘पडघम’ हा प्रयत्न 
सोडला तर अशा हवर्षयावर कािंबऱ्या क ठे आल्या? असे अनेक बाबतीत म्हिता येईल. फडके-खाडेंकर 
य गातून मराठी कािंबरी बाहेर पडली असे म्हटले तरी खऱ्या अथाने वैहश्वक कािंबरी क ठे हिसली ? 
अजूनही श्रेष्ट मराठी कािंबऱ्यािंी यािी रिागंि, कोसला, धग अशाि नावापंाशी अडखळते. १९६० नंतर 
मराठी कािंबरीने कात टाकली आहि जोमाने नवनव ेप्रयोग करत लक्षिी. कािंबऱ्या हनमाि झाल्या हे 
मराठी वािकािे भाग्य आहे. त्याबद्दल मराठी वािक कृतज्ञही आहे, पि श्रेष्ठ कािंबरीकार म्हिून जगाने 
हेकमग्वे, डोस्टोव्हस्की, काम्य ूअशा नावाचं्या यािीत एखािे मराठी नाव घेतले का ? या प्रश्नाला काय उत्तर 
िेिार? 
 

ि िैवाने जागहतक स्तरावर हिकेट (स हनल गावस्कर आहि सहिन तेंड लकर) आहि भारतीय 
स्तरावर संगीत (भीमसेन जोशी आहि लता मंगेशकर) ही िोनि के्षते्र खऱ्या अथाने मराठी मािसाने 
गाजवली असे म्हिाव ेलागते. बगंालकडे हित्रपटात सत्यजीत रेपासून मृिाल सेन, महि कौल वगैरे अनेक 
नाव ेआहेत, अथवशास्त्रात अमत्यव सेन आहेत, संहगतात रहवशकंरापंासून अनेक आहेत, हिकेटमध्ये ही 
गागं ली आहेि. साहहत्यात टागोर तर आहेति. पि शकंर आहि शरद्ग्िदं्र आहेत. मराठी कािंबरीने हे मोठे 
स्वप्न पाहहलेि नाही. यात आम्हा मराठी वािकािंाही िोर्ष आहेि. लायिऱ्यामंध्ये स हास हशरवळकर आहि 
व .प  .काळ्याचं्या प स्तकासंाठी क्लेम लावनू हतष्ठत बसण्यात आम्ही धन्यता मानली. वगेळ्या वाटेवरिे 
लेखक आम्ही बहघतलेि नाहीत. अजूनही मराठी साहहत्य म्हिजे प ल अशा भ्रमात आम्ही जगभर मराठी 
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साहहत्यािे पोहझशकनग करत आलो. अवघ्या महाराष्ट्रािी लाडकी व्यत्क्तमत्व हनमाि करण्यात गैर काही 
नाही. पि अवघ्या भारतािे, अवघ्या जगािे लाडके होण्यािा हविारही आम्हाला हशवला नाही. मोठा 
कािबरंीकार हनमाि होण्यासाठी मोठा होव ूशकिाऱ्यानंा आधी उते्तजन द्याव ेलागते. ते आम्ही कधी केले 
नाही. आम्ही श्याम मनोहर आहि मकरंि साठे आहि हकरि नगरकर यानंा ओळखण्यात कमीि पडलो. 

 
तात्पयव िागंल्या मराठी वािकाला साठोत्तरी मराठी कािंबरीने भरपूर स ख हिले, आनंि हिला, 

समृद्ध केले पि ते मराठीपिाच्या मयािेति ‘आमिी क ठेही शाखा नाही.’ ककवा ‘ि पारी िोन ते पाि आमिे 
ि कान बिं असते.’ या प्रकारच्या म खासारखा अहभमान बाळगला गेलेल्या मानहसकतेने आम्ही ‘आवडती 
व्यक्तीमत्वे’ आहि ‘आमच्याप रते श्रेष्ठ’ हनमाि करत राहहलो खरे. त्यातही ‘आमिी क ठेही शाखा नाही.’ या 
मनोवृहत्तने तर आपले अपहरहमत न कसान केले. मागच्याि वर्षी अरकवि अहडगा या लेखकाच्या ‘व्हाइट 
टायगर’ या सामान्य पि इंरजीमध्ये हलहहलेल्या कािंबरीला िाळीस लाख रुपयािें ब कर प्राइझ 
हमळाल्यािे वािून धक्का बसला. ती कािंबरी वािली असता, आपल्या बनगरवाडी, धग, ि, कसहासन वगैरे 
कोित्याि िागंल्या कािंबरीच्या योग्यतेिी िेखील ती नाही असे आढळले तेव्हा संताप झाला. आपि 
वैहश्वक हनर्ममती तर नाहीि पि हनयातही करत नाही यािा खेि वाटला. 
 

यािा अथव मराठी वािक साठोत्तरी मराठी कािंबरीबद्दल कृतघ्न आहे असे मात्र नाही. असमाधान 
असेल तर ते उत्कट आत्मीयतेतून आलेल्या अपेक्षामं ळे असेल. क्षमतेवरच्या हवश्वासाम ळे असेल. जे 
हमळाले त्याबद्दल अपार कृतज्ञता तर आहेि. धग, कोसला, बहॅरस्टर अहनरुद्ध धोपेश्वरकर, गोतावळा, 
तेरुओ, स्थलातंर, म ंबई हिनाकं, रात्र काळी...घागर काळी, साहवत्री, थकँ य  हमस्टर ग्लॉड, रारंगढागं, 
हिवसेंहिवस, अथागं, हरटा वहेलिकर, काळा स यव, शीतय द्ध सिानंि यासारख्या अनेक कािंबऱ्यानंी मराठी 
वािकािे भाव-हविारहवश्व समृद्ध केले आहे यात संशयि नाही. मराठी कािंबरीने १९६० नंतर खऱ्या 
अथाने अवकाश पेलायिा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. अहभव्यक्तीिे अनेक नवनव ेप्रयोग केले आहेत. 
कोित्याही के्षत्राला शवेटी ‘परेटोज लॉ’ लागू होतोि. ग िवत्ता आहि संख्या यािें प्रमाि नेहमी व्यस्ति 
असते असे सागंिारा हा हनयम मराठी कािंबरीलाही लागू पडतोि. मराठी वािकानंा समृद्ध करता करता 
नवी हक्षहतजे मराठी कािंबरीने नक्कीि िाखवली. पि त्या हक्षहतजापारिे आभाळ काही मराठी कािंबरीच्या 
कवते आले नाही असेि म्हिावे लागेल. साठ सालच्या आधीच्या श्री. ना. पेंडसे, गो. नी. िाडेंकर 
यासारख्या महत्वाच्या कािंबरीकारानंीही साठोत्तरी काळात आपले कािंबरी लेखन पूवीच्या जोमाने िालू 
ठेवले. 

 
॥ मराठी कर्ा : सवकप्रर्म अक्स्ित्वासाठी धडपड ॥ 
 

वास्तवात कथा हा १९६० च्या आगेमागे जोमाने बहरात आलेला वाङमयप्रकार हवशरे्षतः १९४०/४५ 
नंतर १९६० पयंत नवकथेच्या बहराम ळे हवलक्षि लोकहप्रय, समीक्षकहप्रय आहि संपािक/प्रकाशकहप्रय 
ठरलेला हा साहहत्यप्रकार. मराठी नवकथेिे ऊध्ववयू मानले गेलेले गंगाधर गाडगीळ, प . भा. भाव,े व्यंकटेश 
माडग ळकर आहि अरकवि गोखले आहि त्यािबरोबर त्याि वाटेवरिे शातंाराम, हि. बा. मोकाशी, ज्ञानेश्वर 
नाडकिी, सिानंि रेगे वगैरे अनेक समथव कथाकारानंी मराठी कथेत हे मन्वतर घडवले. त्या आधीच्या 
कथेतला बाळबोधपिा, तंत्रािा बहडवार, एकरेर्षीय कथानकप्रधानकता, पात्रामंधला स ष्ट-ि ष्ट भाग वगैरे 
िोर्ष काढून या मंडळींनी मराठी कथेला खऱ्या अथाने म क्त केले आहि श्रेष्ठतेच्या मागावर आिले. यात 
गाडगीळानंी खऱ्या अथाने नेतृत्व केले ते अशा अथाने, की त्यानंी सातत्याने उत्तमोत्तम नवकथा 
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हलहहण्याबरोबरि नवकथेिे सैद्धाहंतक आहि समीक्षात्मक हवविेनही सातत्याने केले. त्यात अथाति 
नवकथेच्या समथवनािा आवेश आहि अहभहनवरे्ष होताि, पि तो समथवनीय होता आवश्यकही होताि. 
संज्ञाप्रवाहाच्या आधारे केलेली मनोहवश्लेर्षिात्मकता हा नवकथेिा सवात महत्वािा ग िहवशरे्ष मानला 
गेला. त्यापूवी कथानक आहि घटनाचं्या आधारे स ष्ट-ि ष्ट हित्रि हेि कथेिे प्रम ख कायव होते आहि शक्यतो 
ि ष्टािें हनिालन आहि साववजहनक आिशव आहि नैहतकतेिे प नरुत्थान हेि कथेिे प्रयोजन मानले गेले होते. 
नवकथेने कथेला या जोखडातून म क्त तर केलेि. पि कथेच्या आशय आहि अहभव्यत्क्तच्या अनेक नव्या 
शक्यता समोर आिल्या संज्ञाप्रवाह हेि गाभ्यािे तत्व असू शकते ही शक्यता गाडगीळाचं्या अनेक कथानंी 
िाखवली. हशवाय हे संज्ञाप्रवाह तथाकहथत नैहतकतेच्या ओझ्याने वाकलेले नव्हते तर अनैहतकता, 
लैं हगकता हवकृती, वासनाहतरेक, हनरागसपिा, औिाहसन्य, वैफल्य अशा अनेक वाटावंर म क्तपिे वाहत 
होते. या प्रवाहाचं्या खळखळाटात नवकथेने आपल्या सामथ्यािा डंका हपटला आहि गाडगीळ या 
मन्वतंरािे सूत्रधार ठरले. 
 

नवकथेिे हे कायव मोलािे होतेि. पि प ढे नवकथा या ििात अडकू लागली आहि 
मनोहवश्लेर्षिाच्या अहतरेकाला व्यत्क्तकें द्री, आहि तेही नागर व्यक्तीकें द्री स्वरुप येवनू जगण्यािा आवाका 
नवकथेच्या हिमटीतून हनसटायला लागला. तशात नेमाड्यासंारख्या प्रभावी समीक्षक कािंबरीकाराने कथा 
या साहहत्यप्रकाराबद्दलि हेटाळिीिे उद्ग्गार काढल्याने कथेिी अहधकि उपेक्षा होत गेली. क स मावती 
िेशपाडं्यानंीही एके हठकािी कथेच्या प्रभावाबद्दल ‘इकडून हतकडून गेला वारा’ असे उद्ग्गार काढले 
होतेि. 

 
त्यात कथािें म ख्य आश्रयस्थान असलेली अनेक हनयतकाहलके याि काळात बंि पडत गेली. 

हिवळी अंक हे कथािें एकमेव आश्रयस्थान उरले. िोन-िारश े हिवाळी अंकात येिाऱ्या शकेडो कथामंध्ये 
ग िवत्ता शोधिे हेि एक काम झाले आहि त्या गिारोळात िागंली कथा धडपडू लागली. िािपडू लागली. 
साठोत्तर काळात असे एकंिर कथेला प्रहतकूल वातावरि असूनही जी. ए. क लकिी, भारत सासिे, श्री. 
िा. पानवलकर, कमल िेसाई, आशा बगे, हवद्याधर प डंहलक, अहनल डागें, शरििदं्र हिरम ले, राजेंद्र 
बनहट्टी, राजन खान, रंगनाथ पठारे, श्याम मनोहर, िारुता सागर, बाबरूाव बाग ल, साहनया, मेघना पेठे, 
भास्कर ििंनहशव या व अशा अनेक कथाकारानंी उत्तम कथा हलहून कथा हजवतं ठेवली हे उल्लेखनीय 
आहे. ही यािी अधाति सवकंर्ष नाही. पि या संपूिव काळात मराठी कथेला एकमेव साहहत्य अकािमी 
प रस्कार जीएंच्या ‘काजळमाया’ या कथासंरहाला हमळाला होता हे नमूि करावेसे वाटते. याउलट अनेक 
कािंबऱ्यानंा हा मानािा प रस्कार हमळत राहहला. गंगाधर गाडगीळ, आशा बगे याचं्यासारख्या प्राम ख्याने 
कथाकार असिाऱ्या लेखकानंाही साहहत्य अकािमी प रस्कार हमळाला तो आत्मिहरत्र आहि कािंबरी या 
साहहत्यप्रकारासाठी हे जाता जाता नमूि करतो (परिेशातही नोबेल ककवा ब कर वगैरे पाहरतोहर्षकाचं्या 
यािीत कािंबरीिेि विवस्व राहहले आहे कथा नाहीि) सैद्धाहंतकहरत्या नेमाड्याहंवरुद्ध िंड थोपटून कथेिी 
तळी उिलायिे गंभीर प्रयत्न हवलास सारंगानंी केले. नाही असे नाही, पि प्रकाशकानंाही कथेपेक्षा 
कािंबरीिी प स्तके काढिे सोयीिे वाटू लागले हा व्यावहाहरक भाग उरतोि. 
 

वािकाचं्या दृष्टीने खरे तर वािायला सोयीिा असा कथा हा प्रकार, परंत  हनयतकाहलके दृष्टीआड 
होत गेल्याने वािकानंा हिवाळी अंकाप रताि हा प्रकार हमळायला लागला. आहि हिवाळी अंकात इतका 
भरगच्च मजकूर असतो, की हतथेही कथा अंग िोरूनि उभी राहू लागली. एका संरहातल्या हवहवध 
कथामंध्ये िजा, हवर्षय आहि शलैी यातल्या सातत्यािी काहीि हमी नसलेल्या कथासंरहापेक्षा एक सलग 
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अन भव िेिारी आहि जीवनािे सम्यक िशवन घडविारी कािंबरी वािकालाही हळूहळू सोयीिी वाटू 
लागली समीक्षकानंाही कािंबरीने उभे केलेले अथवव्यहू सोडवण्यात अहधक धन्यता वाटू लागली. 

 
या ििेत एक म द्दा मात्र महत्वािा आहे. या साऱ्या पयावरिात कथेच्या हनर्ममतीवर मात्र संख्यात्मक 

ककवा ग िात्मकहरत्या फारसा पहरिाम झाला नाही. एक तर नवोहितानंा हलहायला सोपा असा हा 
साहहत्यप्रकार आहे. फारशी गंभीर तयारी अथवा श्रम न करता कोिालाही कथा हलहहता येते आहि ती 
छापली जाऊ शकते या बळावर कथेिी हनर्ममती होत राहहली. त्यात अथाति िजाबाबतिी प्रिडं तफावत 
आहि प्रिडं संख्या याम ळे कथेिी नीट समीक्षाही झाली नाही. एकेका कथेिी समीक्षा हा प्रकार तर 
अपवािानेि केला गेला. (जीए आहि बनहट्टींच्या एकेका कथावंर िकभनी हलहहलेले लेख इथे आठवतात. 
अथाति धोंडी हवठ्ठल िेशपाडें यािें जीएंच्या कथावंरिे लेख) िहा बारा हनरहनराळ्या हवर्षयावरच्या आहि 
िजाच्या आहि वगेवगेळ्या काळात हलहहलेल्या कथाचं्या कथासंरहािंी समीक्षा नेहमीि कथािंी कथानके 
िेऊन थात रमात र होत िािपडत राहहली. याला अथात अपवाि होते. पि अपवािि ते. याबाबतीत 
कथेच्या मौहलकतेबाबतिे नेमाडे आहि हवलास सारंग यािें सैद्धाहंतक प्रहतपािन थोडक्यात पाहू आहि मग 
गेल्या पन्नास वर्षांतल्या मराठी कथेिा हविार करू. 
 

नेमाडे याचं्या मते-“िमत्कृतीप्रधान व्यापारी वाङमयीन वृत्तीवर फोफोवलेल्या लघ कथा या 
प्रकारािे मराठी कािंबरीवरिे आिमि ही एक अहनष्ट प्रथा १९५० पासून आजपयंत िालू आहे... लघ कथा 
हा कमी लाबंीिा, कििोळा भाहर्षक अवकाश प रविारा, एकस री आशयस त्रातून स्थलकालािे संक हित, 
म्हिून तीव्र, संविेन िेिारा प्रकार आहे.” एकूिात नेमाडे याचं्या मते हनयतकाहलकी संस्कृतीने कथा हा 
ि य्यम प्रकार फोफावला पि समर आहि सम्यक जीवनिशवन घडवायला कािंबरी हाि प्रकार श्रेष्ठ ठरतो. 

 
या प्रहतपािनािे खंडन करताना सारंग म्हितात, “लघ कथा या प्रकारािे कािंबरीवरील आिमि 

हा काय प्रकार आहे? वाङमयप्रकारामंध्ये य द्ध-हबद्ध िालते ही कल्पना पोरकटपिािी आहे. 
‘िमस्कृहतप्रधान व्यापारी वाङ्मयीन’ वृत्तीवर काय लघ कथाि फोफावली का? कािंबरीही याि प्रवृत्तीवर 
फोफावली सारंगािे म ख्य प्रहतपािन आहे की, कथा हा काव्य-नाट्य-कािंबरीप्रमािेि अत्याहधक 
सवजनशील वाङ्मयप्रकार असल्याने प्रथम िजािाि आहे. प ढे सारंग रेअम रीनिे मननीय विन उिद्ध्त 
करतात. कथा व कािंबरी यातील भेि हनहितपिे मूल्यात्मक नाही. हा भेि िोन वगेळ्या 
जीवनपद्धतीमधला आहे.” 

 
आपला म द्दा अहधक ठाम करताना सारंग म्हितात, ‘कथा व कािंबरी’ यामंधील भेि ‘ॲब्सोल्यटू’ 

नाही. या प्रहतपािनािा थोडा अहधक पाठप रावा करायला हवा. एक स टी कहवता श्रेष्ठ ठरू शकते. परंत  
श्रेष्ठ ककवच्या बाबतीत हिसून येते की, त्याचं्या कहवता सवव हमळून ककवा एक संरह हमळून सघन व्यापक 
पहरिाम साधतात. अव्वल िजाच्या कथेबाबतही हे खरे आहे. स ट्या कथा संरहात हवलग न राहता 
एकहत्रतपिे पहरिाम साधतात. बरेििा त्याि धारिेने त्या हलहहलेल्या असतात. श्रेष्ठ कथाकारापाशी एक 
वैहशष्टपूिव जीवनदृष्टी असते. वगेवगेळ्या कथामंधून त्यािी ही जीवनदृष्टी वगेवगेळ्या प्रकारे व्यक्त होते. ही 
जीवनदृष्टी त्याच्या कथानंा एकात्मता व व्यापकता हमळवनू िेते. 

 
हा खरा कळीिा म द्दा आहे. मराठी कथाकारानंी अशी जीवनदृष्टी बाळगून सातत्याने कथालेखन 

केले का? अशी वृत्ती न बाळगण्याला नेमाडे ‘िमत्कृहतप्रधान व्यापारी वाङ्मयीन’ वृत्ती म्हित असावते का? 
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म्हिजे मूलतः नेमाडे आहि सारंग याचं्या मूलभतू समज तीत फरक नसून तो हसद्धातंाच्या उपयोजनात आहे 
की काय? एखाद्या रंथात ‘एकात्मता व व्यापक दृष्टी’ असिे अगत्यािे आहे यात िोघात एकमत आहेि. 
स ट्या कथेत ती नसण्यािी शक्यताही अमान्य नाही. पि अशी ‘वैहशष्ट्ठ्यपूिव’ जीवनदृष्टी असेल तर त्या 
कथा ‘एकहत्रतहरत्या’ असा व्यापक पहरिाम साधू शकतात, जो नेमाड्याचं्या मते कािंबरीत असू शकतो. 
मराठी कथेिा आहि समीके्षिा वािक हनिान असाि हविार करेल. अथात अशी समर जीवनदृष्टी ठेवनू 
कथालेखन करिाऱ्या मराठी लेखकािंी जी उिाहरिे सारंगानंी हिली आहेत (श्याम मनोहर आहि 
साहनया) ती मात्र सारंगािंा म द्दा प रेसा हसद्ध करत नाहीत. हबनमौजेच्या गोष्टी या श्याम मनोहराचं्या 
कथासंरहात काही अशी समर जीवनदृष्टी आढळली नाही, उलट कळ, खूप लोक आहेत वगैरे कािंब-
यामंधूनि श्याम मनोहर यािंी समर जीवनदृष्टी प्रभावीपिे आढळली. 
 

या िोघािें सैद्धाहंतक मतैक्य िाखविारे ढळढळीत उिाहरि म्हिून मराठीत जी. ए. क लकिी 
यािंी कथा िाखवता येईल. ‘जी. ए. नी. लघ कथा हा ि य्यम वाङ्मयप्रकार आहे हे हवसरायला लाविारी, 
व्याहमश्र सामाहजक आशय असलेली आहि कािंबरीिे वजन व गाहंभयव असलेली कथा हलहहली’ असे नेमाडे 
म्हितात. त्यावर जरी सारंगानंी जोरिार हतरकस हल्ला केला असला तरी नेमाड्यानंी हिलेले जीएंिे 
उिाहरि खरे तर सारंगािें सैध्िाहंतक प्रहतपािनि हसद्ध करते. एक हवहशष्ट जीवनदृष्टी ठेवनू सातत्याने 
केलेले जीएंिे कथालेखन ‘एकात्मता आहि व्यापक पहरिाम’ साधते यात समीक्षकातही ि मत असण्यािे 
कारि नाही. नेमाडे यािें प्रहतपािन अहधक व्यावहाहरक, उपयोहजत आहि वास्तविशी असण्यािी शक्यता 
नाकारता येत नाही. तद्वति सारंगािें सैद्धाहंतक प्रहतपािन नेमाड्यानंा अमान्य असण्यािेही कारि हिसत 
नाही. असो. 

 
मराठीतले कथाकार आहि गेल्या पन्नास वर्षातील कथा या काहीशा गंभीर सैद्धाहंतक ििेच्या 

पाश्वभहूमवर तपासून पाहू. 
 
आधीच्या भागात विवन केलेली वैहशष्ट्ट्यपूिव जीवनदृष्टी ठेवनू मराठीत कथालेखन झाले आहे 

काय? जीएंच्या लेखनात ती आहे हे उघडि आहे. त्या जीवनदृष्टीबद्दल मतभेि असू शकतात, पि हतच्या 
उपत्स्थतीबाबत ि मत नाही. भारत सारिे याचं्या कथालेखनात अशी एक सलग जीवनदृष्टी आहे का? 
हिरम ले ककवा हवद्याधर प डंहलक ककवा मेघना पेठे याचं्या कथालेखनात अशी जीवनदृष्टी आहे का? या 
अथाने मराठीत गेल्या पन्नास वर्षात मौहलक कथालेखन झाले आहे का? उिाहरि म्हिून सिानंि 
िेशम खािें लेखन पाहू. ‘बारोमास’, ‘तहान’ सारख्या कािंबऱ्या हलहहिाऱ्या िेशम खानंी सातत्याने 
कथालेखनही केले आहे. त्याचं्या ‘ख ंिळघास’ या कथासंरहात त्यािंी ही जीवनदृष्टी स्पष्टपिे उमटलेली 
हिसते. हकत्येकानंा ती िेशम खािंी मयािा िेखील वाटते. (‘शलॅो पीपल हडमाडं व्हरायटी’ हे विन जीएंनी 
उगािि उद्धतृ केले नसाव.े) ‘बारोमास’ ही साहहत्य अकािमी प रस्कारप्राप्त कािंबरी जो एकात्म आहि 
व्यापक पहरिाम साधते तसाि पहरिाम ‘ख ंिळघास’ हा संरह वािताना साधला जातो यािे हेि कारि 
असावे. ि सरे उिाहरि मेघना पेठे यािें घेऊ ‘नाहतिराहम’ या कािंबरीत जे व्यापक प्रहतपािन आहे ते 
मेघना पेठे याचं्या कथामंध्ये सातत्याने हवख रलेले आढळते. स्त्रीत्वािे मािूस म्हिून असलेले भान आहि 
स्त्री-प रुर्ष नात्यातली ननैहतक हनमवळता ही मेघना पेठे यािंी जीवनदृष्टी त्याचं्या ‘हंस अकेला’ आहि 
‘आंधळ्याच्या गायी’ या कथासंरहातील कथामंधून एकात्म आहि व्यापक पहरिाम साधते, जो पहरिाम 
किाहित त्याचं्या ‘नाहतिराहम’ या कािंबरीलाही साधता आला नसेल. असेि मत हवद्याधर प डंहलक ककवा 
जयवतं िळवी ककवा मध  मंगेश कर्मिक याचं्या कथालेखनाहवर्षयी म्हिता येते काय? प डंहलकाचं्या पोपटी 
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िौकट, टेकडीवरिे पीस, वारी, आजी शरि येते वगैरे कथा. त्या त्या कथा वािताना आल्हाि िेतात परंत  
एखािी वैहशष्टयपूिव जीवनदृष्टी त्यातून व्यक्त होते असे वाटत नाही. जयवतं िळवी यानंाही (हवशरे्षतः 
हिवाळी अंकाच्या सोयीसाठी) हवप ल आहि हवहवध हवर्षयावंर लेखन केले असले तरी त्यात अशी असाधारि 
जीवनदृष्टी नाही. त्िाम ळे त्याचं्या काही लक्षिीय कथा (रुत्क्मिी वगैरे) हवलक्षि आनंि िेतात पि व्यापक 
जीवनभान िेत नाहीत. 
 

या अंगाने गेल्या पन्नास वर्षांच्या कथालेखनािा हविार केला असता मोजक्या कथाकारानंी अत्यंत 
श्रेष्ठ कथालेखन केल्यािे आढळते. काही लेखकाचं्या काही कथा िमकिार आहेत. आहि त्या तत्कालीन 
खोल पहरिामही करतात पि एकंिर कथालेखनाने मात्र एकूि मराठी साहहत्यावर जबरिस्त ठसा 
उमटवला नाही. 

 
जी. ए. क लकिी हे अथाति या काळातले एक महववािे आहि सवाहधक मान्यता पावलेले हबनीिे 

कथाकार. त्याचं्या कथेवर हवप ल समीक्षालेखनही झाले. म. ि. हातकिगंलेकर, धोंडो हवठ्ठल िेशपाडें, ि. 
हभ. क लकिी, माधव आिवल, गंगाधर गाडगीळ वगैरे अनेक समीक्षकानंी जी. ए.ं च्या कथेवर अनेक 
प्रकारे हलहहले. गंगाधर गाडगीळ यानंी जरी काहीसे हेटाळिीच्या स रात जीएंना ‘भोवऱ्यात अडकलेला 
प्रहतभावतं’ असे म्हटले असले तरी जीए नेहमीि िागंल्या वािकाच्या प्रथम पसंतीिे नाव ठरले. हनयतीच्या 
रट्ट्याने िीन आहि लािार झालेल्या मानवी जीवनािी शोकात्म बाजू जीएंनी सातत्याने माडंली. ‘स्वामी’ 
सारखी एखािी कथा वगळता जीएंनी जगण्यािी अंधारी बाजूि आपल्या कथेतून कॅहलडोस्कोपसारखी 
माडंली. अप्रहतम भार्षाशलैी, अनोखी रूपकात्मकता आहि हवश्वभान या ग िामं ळे जीएंिे कथालेखन 
वािकानंा म ग्ध करत आले. जीएंच्या कथेत अहद्वतीय शलैीच्या जोडीने येिारी ज्ञानात्मकता त्याचं्या कथेला 
मौहलकता िेत होती. हवि र्षक, रत्न, सोडवि, िदं्रावळ, ग लाम, प्रिहक्षिा, स्वामी यासंारख्या अनेक कथा 
वािकानंा अिंहबत करत राहहल्या. जीएंच्या या एकेक स ट्या कथा जशा मौहलक वाटतात तसेि एकूि जी. 
ए.ं िे लेखन वािून त्याचं्या सलग जीवनदृष्टीिा प्रत्यय येत राहतो. जीए ंक लकिींच्या हहरवे राव,े पारवा, 
हनळासावळा, काजळमाया, कपगळावळे, साजंशक न वगैरे कथासंरहानंी मराठी कथा समृद्ध केली. मागील 
भागात जे जीवनदृष्टीबाबतिे हवविेन केले त्यान सार जीए मराठीतले एक श्रेष्ठ कथाकार ठरताति. ि िैवाने 
मराठीतल्या अनेक ि य्यम प स्तकािंी धडाधड इतर भार्षात जशी भार्षातंरे झाली तशी जीएंच्या कथािंी 
झाली नाहीत त्याम ळे जीएंिे श्रेष्ठत्व मराठीप रतेि राहहले. (यावर उतारा म्हिून न कतेि नाहशकच्या प्रा. 
हवलास साळ ंखे यानंी केलेले जीएंच्या १४ कथाचं्या इंरजी अन वािािे िेखिे प स्तक बाजारात आले आहे. 
हे एक स हिन्ह म्हिावे लागेल.) जीएंच्या कथेतली ज्ञानात्मकता काहीशी उच्च स्तरािी असल्याने सामान्य 
वािक मात्र जीएंना िबकूनि राहहला. िागंल्या वािकाने मात्र जीएंना आपले िैवत केले हे नाकारता 
येिार नाही. 
 

भारत सासिे, राजेंद्र बनहट्टी, राजन खान आहि रंगनाथ पठारे याचं्यासारख्या अनेक लेखकानंी 
सातत्याने उत्तम कथालेखन केले. पैकी भारत सासिे यानंी मराठी कथेला अद्भ तािा स्पशव आहि 
नाट्यात्मकतेिी जोड हिली. सासण्याचं्या कथेत उपरी नाट्यात्मकता नव्हती तर हकत्येकिा प्रत्यक्ष 
नाटकि होते. सासण्यानंी िीघवकथा या प्रकारात सातत्याने िजेिार लेखन केले. एका पे्रमािी िास्तान, 
हिरिाह, ऊंट वगैरे अनेक श्रेष्ठ िीघवकथा हलहीिाऱ्या सासण्यानंी ‘म ैि ख की लंबी रात हू’ सारख्या उत्तम 
लघ कथाही हलहहल्या. त्याचं्या कथेत येिारी प्रयोगशीलता आहि त्यातही भाहर्षक प्रयोगामं ळे येिारी 
ध सरता मात्र अनेक वळेा कथेला ि बोधतेकडे नेत राहहली. गंभीर तत्वकितन आहि तरल अहभव्यक्ती 
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याबरोबरि अद्भतूािा स्पशव असलेली उत्तम कथा सासिे हलहहत राहहले. कथेबरोबरि सासिे यानंी 
नाट्यलेखन आहि कािंबरीलेखन केले, पि त्यािंी खरी ओळख कथाकार, त्यातही समथव िीघवकथाकार 
अशीि राहहली. कािंबरीिा आवाका मात्र सासण्यानंा पेलला नाही. पि त्याचं्या कितनगभव िाट आशयाला 
कथा अप री वाटल्याने त्यानंी सातत्याने िीघवकथा हलहहल्या. राजेंद्र बनहट्टी यानंी शकै्षहिक के्षत्राच्या 
पाश्ववभमूीवर काही उल्लेखनीय कथा हलहहल्या. ‘समंध’ ही त्यातली एक महत्वािी कथा. तपशीलाचं्या 
हित्रिावर भर िेत बनहट्टींनी सातत्याने कथा हलहहल्या. पि त्याचं्या अहतरेकी तपशीलाच्या शलैीम ळेि 
हकत्येक कथा फक्त िीघव आकाराच्या होत गेल्या. तरी त्या खऱ्या अथाने िीघवकथा नव्हत्या. बनहट्टींनी पे्रम 
हा हवर्षय आहि प्रयोगशीलता या बाबी मात्र बह ताशंी टाळल्याि. राजन खान यानंी हवप ल कथालेखन केले 
पि त्याम ळेि त्याचं्या लेखनािा िजा हेलकावत राहहला. सलग जीवनदृष्टीच्या अभावाम ळे त्याचं्या 
लेखनाने एकात्म व्यापक पहरिाम साधला नाही. मधूनि अत्यंत िमकिार कथा िागंल्या हलहून त्यानंी 
अनेकिा अिंहबत मात्र केले. ‘सत ना गत’ ककवा अहलकडच्या ‘रस अनौरस’ सारख्या कािंबरीत मात्र 
त्यानंा नेमका सूर गवसल्यािे जािवले. राजन खान याचं्या लेखनातही तपशीलाला अहतरेकी महवव 
हिल्याने अनेक वळेा त्यािंी कथा िीघवकथेिा आभास तेवढा हनमाि करते. उिाहारिाथव त्यािंी ‘हवनशन’ 
ही उत्तम कथा एकरेर्षीयि राहते. राजन खान याचं्याप्रमािे ह. मो. मराठे यानंीही हवप ल कथालेखन केले. 
‘पहक्षिी,’ ‘न्यजू स्टोरी’ सारख्या लक्षिीय कथा हलहहिाऱ्या मराठ्यानंीही अस्सलता आहि हवर्षयावरच्या 
प्रभ त्वापेक्षा वैहवध्याला अहधक महवव हिले. त्याम ळे त्याचं्या बऱ्याि कथामंध्ये वािकाला क तूहल 
वाटण्यापहलकडे फारसा सहभाग होत नाही, हे हवशरे्षतः मराठ्यानंी हलहहलेल्या औद्योहगक पाश्ववभहूमवरच्या 
कथामंध्ये जािवते. पि तरीही राजन खान, ह. मो. मराठे हे वािकहप्रय कथाकार झाले. सामान्य 
वािकाला त्यानंी अनेक हवर्षयाचं्या हखडक्या उघडून हिल्या. रंगनाथ पठारे यानंी काही लक्षिीय कथा 
हलहहल्या आहेत. िोखोबा, त काराम याचं्या जगण्यािा त्यानंी घेतलेला वधे लक्षिीय आहे. 
 

श्री. िा. पानवलकर यानंी याि काळात ििकट आशयािे मौहलक कथालेखन केले. औि ंबर, 
सूयव, एका नृत्यािा जन्म अशा अनेक अहवस्मरिीय कथा पानवलकानंी हलहहल्या. खरे तर 
पानवलकराचं्याि नव्हे तर इतरही कथाकाराचं्या अनेक कथावंर िीघव हलहहिे शक्य आहे. पि या लेखाच्या 
मयािेत एका वािकाला आठविाऱ्या आहि मौहलक वाटिाऱ्या कथािंी आठवि काढिेि तेवढे शक्य आहे. 
कस्टम खात्यात नोकरी करिाऱ्या पानवलकराचं्या काही कथा तर या हवश्वाच्या पाश्ववभहूमवर होत्याि पि 
एकूिाति पानवलकरािंी कथा ििकट आशय आहि जोरकस अहभव्यक्तीम ळे थेट हभडते. आिमक पौरुर्ष 
आहि रंगेल वृत्तीिी पाते्र यािंी त्याचं्या कथेत रेलिेल आहे. मूलभतू मानवी मूल्यािंी खोलवरिी किर 
असली तरी पानवलकरािंी कथा अनेकिा राकट आहि रासवट रूप धारि करते. आहि त्याम ळेि 
हकत्येकिा ती शोकत्म होत जाते. 

 
याि काळात शरच्चंद्र हिरम ले. ए. हव. जोशी, अच्य त बवे, अहनल डागें, एस. डी. इनामिार वगै 

लेखकानंी सातत्याने िजेिार कथालेखन केले. ि सरीकडे सखा कलाल, आनंि यािव, भास्कर 
ििंनहशव, आनंि पाटील, िारुता सािर, बाबरूाव बाग ल यासारख्या लेखकानंी अ-नागर हवश्वािे अत्यंत 
समथव हित्रि करिारी कथा हलहहली. त्यात िारुता सागर यािें लेखन हवशरे्ष उल्लेखनीय होते. त्यािंी 
‘नागीि’ सारखी कथा ककवा जोगहतिींच्या जगण्यािी कहािी सागंिीरी ‘िशवन’ सारखी कथा हवत्स्मत 
करते. डोंबारी, जोगहतिी, कोल्हाटी अशा समूहाचं्या जगण्यािे यथाथव िशवन िारुता सागर यानंी घडवले. 
भास्कर ििंनहशव यानंी बोली भारे्षिा वापर हनविेनासाठी केला आहि शतेकऱ्याचं्या जगण्यािे अत्यंत समथव 
िशवन घडविारी प्रभावी कथा हलहहली. त्याचं्या काही कथानंा हवहवध िळवळींिी पाश्ववभहूम लाभली. 
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‘काग ि’ सारखी प्रभावी कथा आनंि पाटील यानंी हलहहली तर बाब राव बाग ल यानंी ‘मरि स्वस्त होत 
आहे’ सारखी अत्यंत समथव कथा हलहून हविारक वास्तवािे िशवन घडवले. झोपडपट्टीच्या नरकप्राय 
पहरसरात इतक्या अपार ि ःखािे िशवन ही कथा घडवते की अंगावर काटा यावा. यािप्रमािे केशव मेश्राम, 
वामन होवाळ, अज वन डागंळे वैगरे लेखकानंी नव्या हवद्रोही तत्वज्ञानाच्या समथव कथा हलहहल्या. 
 

याि काळात क. हि. सोनटके्क यानंी अहतशय अहभनव प्रकारिी हवनोिी कथा हलहहली. त्याचं्या 
हवनोिाला असलेला मौहलकतेिा स्पशव हवस्मयकारक होता. ‘माझा कहि स्तानातला कावळा’ या 
संरहातल्या मी ऑफीसिी शाई प्यायलो तेव्हा, पापोिे मराठी प्रकरि, पराभतू वगैरे कथा हमत्स्कल शलैी 
आहि अत्यंत गंभीर मौहलक आशय यािें अद्भ त हमश्रि आहे. 
 

हनखळ मराठी हवनोिी कथा मात्र या काळात अहधकाहधक ि र्ममळ आहि क्षीि होत गेली. 
हवनोिाच्या नावाखाली फ टकळ हकस्सेबाजपिा आहि फ लवनू साहंगतलेले ि टके असेि स्वरूप प्राप्त 
झाले. ‘आवाज’ वगैरे हिवाळी अंकातून प्रहसद्ध होिारी बहूतेक हवनोिी कथा अशाि स्वरूपािी होती. त्यात 
काही काळ रामीि कथेिा वापर हवनोिी कथा म्हिून केल्याने रामीि कथेिेही न कसान झालेि. हवनोिी 
लेखन ही गभीरपिे करण्यािी गोष्ट न उरल्याने बरेिसे हवनोिकार वतवमानपत्री सिर लेखनाकडे वळले 
आहि हवनोिािी वाताहत अहधकि अधोरेहखत झाली. त्यात हमरासिाराचं्या ‘हशवाजीिे हस्ताक्षरे’ ककवा 
‘माझी पहहली िोरी’ सारख्या पोरकट हकस्सेबाज कथा हवनोिी कथा म्हिून नावाजल्याने हवनोिी कथा 
संपल्याति जमा झाली. प लंसारख्या लोकमान्य आहि हसद्धहस्त हवनोिकाराने कथात्म साहहत्याकडे पाठ 
हफरवल्याने हवनोिी कथा कािंबरीला क िी समथव वालीि उरला नाही. म क ं ि टाकसाळे, मंगला गोडबोले 
वगैंरेिे क्षीि प्रयत्न उल्लेखनीय असले तरी त्स नामीला रोखायला समथव नव्हतेि. 
 

हस्त्रयाचं्या लेखनाला मात्र या काळात बहर आला. आहि तो स्वागताहवि नव्हे तर आशािायक स द्धा 
होता. अथात हतथेही ि य्यम िजाच्या लेखनािा संख्यात्मक महापूर होता. पि उत्तम िजाबाबत 
हवनोिासारखा ि ष्ट्काळही नव्हता. कमल िेसाई, वस धा पाटील, गौरी िेशपाडें, साहनया, आशा बगे, 
हवजया राजाध्यक्ष, मेघना पेठे, नीरजा, मोहनका गजेंद्रगडकर, हप्रया तेंड लकर अशी अनेक नाव ेया संिभात 
आिराने आहि कौत काने घेता येतील. स्त्री लेखक, प रुर्ष लेखक, िहलत लेखक, रामीि लेखक, 
हवज्ञानकथा लेखक वगैरे भेि मराठी अभ्यासक-समीक्षकानंी केले तरी िागंल्या मराठी वािकानंी असले 
भेि करून कधीि वािन केले नाही. मराठी वािकाने या लेहखकाचं्या कथेिे स्वागति केले. हवशरे्षतः गौरी 
िेशपाडें, साहनया, ज्योत्स्ना िेवधर आहि आशा बगे वगैरे लेहखकाचं्या लेखनावर वािकाने भरभरून पे्रम 
केले. मध्यमवगीय आहि मध्यमवगीय सामान्य रूपािी पि आत्मभान असलेली उत्कट मनस्वी नाहयका 
हनमाि करून आहि त्या नाहयकेच्या हनहमत्ताने स्वतंत्र स्त्रीिी स्वप्ने तरल, ब द्धीमान आहि उत्कट भारे्षत 
रंगवनू गौरी िेशपाडें यानंी आपला वािकवगवि नव्हे तर फॅन क्लबि हनमाि केला. िहूबाजंूनी िडपल्या 
गेलेल्या हस्त्रयानंा हे म क्तीिे िार आपलेसे वाटले. अथात गौरी िेशपाड्यानंा अहभपे्रत असलेला समाज 
आहि हवशरे्षतः प रुर्ष वास्तवात शक्य नसल्याने वािकानंा हे केवळ स्वप्नरंजनि उरले. आशा बगेंनी मात्र 
अहधक हवश्वासाहव पि अंतरीिा सच्चा सूर व्यक्त करिारी कथा हलहहली. त्याचं्या कथेत साहंगतािी कलानंा 
आहि उच्च अहभरुिीला नेहमीि मध्यवती स्थान होते. आशा बगेंच्या कथेतली स्त्री मनस्वी असली तरी हतने 
परंपरानंा फाटा न िेता आपली वाट शोधली. साहनया याचं्या कथेत असाकेंहतक नात्यािंा तरल शोध घेतला 
गेला. त्याचं्या कथेतली पाते्र नेहेमीि उच्च अहभरुिीिी आहि ब द्धीमान होती. आई-म लगी, बहहि-भाऊ, 
मामा-भािी अशा नात्यामंध्ये साहनया यानंी गहहरे रंग शोधले. फारशी मोडतोड न करता, जगिे आनंिी 
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करण्यािी वाट शोधिाऱ्या कथा साहनया यानंी हलहहल्या. याि काळात कमल िेसाई यानंी उत्कृष्ट कथा 
हलहहल्या. ‘प्लॅत्स्टकिे हवश्व’ सारख्या कथेतून त्यानंी एकूि समाजािेि हित्र माडंले. केवळ स्त्रीकें द्री न 
राहता कमल िेसाई याचं्या कथेने मानवी शोकात्मता आहि परात्मता यािंी व्यथा माडंली. गाडगीळाचं्या 
नवकथेच्या वाटेवर स्त्रीकें द्री कथा हवजया राजाध्यक्षानंी हलहहली. वस धा पाटील यािें कथालेखन नेहेमीि 
िजाबाबत हेलकावत राहहले. ‘जम नाके तीर’ सारख्या संरहातल्या ‘श्रीहनवास पानसेिे अंगि’ ‘गानेवाला 
पछंी’ ‘जम ना के तीर’ वगैरे उत्कृष्ट कथा वस धा पाटील यानंी हलहहल्या. हप्रया तेंड लकर यानंी हवहवध 
के्षत्रातल्या आहि व्यवसायातल्या अन भवाचं्या आधारे धाडसी अहभव्यक्ती करिाऱ्या पि म क्त होऊ 
पाहिाऱ्या स्त्रीच्या कथा ताकिीने हलहहल्या. त्यािंी नाहयका नव्या अन भवाला सामोरी जात जात आपली 
मोडतोड पाहते पि हारत नाही. 
 

मेघना पेठे यानंी मोजकेि पि उत्कृष्ट कथालेखन केले आहे. त्यानंी स्त्रीला हनखळ मािूस मानून 
स्त्री-प रुर्ष नात्यातल्या हनरभ्रतेिा प रस्कार करिाऱ्या कथा हलहहल्या. भाहर्षक धाडस आहि उपहासगभव 
हमस्कील शलैी हे त्यािें वैहशष्टय. ‘आये क छ अि’ ‘अठरावा ऊंट’ ककवा ‘सम द्री िोहीकडे पािी’ सारख्या 
अनेक उत्तम कथानंी त्यानंा मोठा वािकवगव लाभला. पि बऱ्याििा त्याचं्या िाट आशयापेक्षा धाडसी 
अहभव्यक्तीनेि त्या ििेत राहहल्या. नीरजा या म ळातल्या कवहयत्री पि ‘जे िपविी कबबले’ आहि ‘ओल 
हरवलेली माती’ या कथासंरहातून त्याचं्या कथा आल्या. नीरजा, मोहनका गजेंद्रगडकर, प्रज्ञा पवार वगैरे 
अहलकडच्या लेहखकानंी आपल्याला वाटा शोधत मौहलक कथालेखन केले आहे. त्यािंा अहधक हविार 
नव्विोत्तरी साहहत्यासंिभात करूि. 
 

याि काळात हनरंजन घाटे, लक्ष्मि लोंढे, जयंत नारळीकर स बोध जावडेकर वगैरे लेखकानंी 
हळूहळू हवज्ञानकथा नावािा खास प्रकार हनमाि केला. एखाद्या लेखकाने सातत्याने अशा प्रकारच्या कथा 
हलहहण्यात गैर काही नाही. पि हवशरे्षतः हिवाळी अंकात राखीव स्थान हमळिे हे अनेक हवज्ञानकथािें 
हक्कािे हठकाि झाले. वािकानंा मात्र बऱ्याि वळेा हवज्ञानकथा आहि फॅटसी यातला फरक उमजला नाही. 
आजच्या वैज्ञाहनक सत्यािें हवज्ञानाच्या हनयमाचं्या आधारेि तार्मकक पि कल्पनाजन्य भहवष्ट्यकालीन रूप 
डोळ्यासमोर ठेवनू हलहहलेल्या कथा म्हिजे हवज्ञानकथा तर त्या भहवष्ट्यकालीन रूपात हवज्ञानाच्या 
हनयमािंा आहि तकािा आधार सोडून हिला म्हिजे ती फँटसी. पि हवज्ञानकथेिे प्रयोजन हवज्ञानािा 
प्रसार असे मत नारळीकरानंी व्यक्त केल्याम ळे ते तसे असावे का नसाव ेया वािाति मराठी हवज्ञानकथा 
अडकून पडली. वास्तवात कोितीि कथा कशािा प्रसार ककवा प्रिार हा हेतू धरून हलहहली की श्रेष्ठ 
कथेच्या वाटेवरून ढळते हे उघड आहे. कारि कलाबाह्य प्रयोजनाने कथेिे कलात्म मूल्य कमक वत 
होतेि. त्याम ळे मराठीतील हवज्ञानकथा िमत्कृतीवर आधाहरत ्हवस्ट इन ि टेल प्रकारात रमली. हतने 
बऱ्याि वािकानंी करमिूक मात्र जरूर केली. त्यातही हवज्ञानकथाकारानंी हिकेट, य द्ध, संगीत, हित्रपट 
असे मराठी मािसाच्या हजव्हाळ्यािे हवर्षय पाश्ववभमूीसारखे वापरल्याने अनेक वािकानंा ती आवडली. 
वास्तवात एखाद्या सकस आहि ििकट कथाबीजाला आवश्यक म्हिून आजच्या अथवा तकव संगत उद्याच्या 
हवज्ञानािी पाश्ववभमूी आल्याने कथा श्रेष्ठ होण्यािी शक्यता असते. पि सातत्याने केवळ वैज्ञाहनक पाश्ववभमूी 
वापरून न सत्या फँटसीसदृर्ष कथा हलहहल्याने मराठीत श्रेष्ठ हवज्ञानकथा अपवािानेि हनमाि झाली. 
त्यातही यंत्रमानव, अंतराळातून येिारे पररहवासी वगैरे कल्पनािंा अहतरेकी वापर झाल्याने त्यातही 
तोितोिपिा आला. तसाि काहीसा प्रकार मतकरींच्या गूढकथेिा झाला, त्यात तर मतकरींना फारसे 
कलीग्ज िेखील नव्हते. त्यानंीि हनष्ठेने आहि सातत्याने गूढकथा हलहहल्या. पि प ढे प ढे त्यात 
तोितोिपिा आला आहि त्या प नवािनाच्या कसोटीवर हटकेनाश्या झाल्या. अथात रत्नाकर मतकरींच्या 
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‘खेकडा,’ ‘जेविावळ’ यासारख्या काही कथा अत्यंत उत्कृष्ट होत्या. 
 

एकूिात मराठी कथेने नवकथा प सट झाल्यावर १९६० नंतर अनेक हिशानंी लक्षिीय प्रवास केला 
हे खरे असले तरी हवलास सारंग आहि नेमाडे यानंा अहभपे्रत असलेली एकात्म आहि व्यापक जीवनदृष्टी 
असलेली कथा हकतपत आढळली हा प्रश्न उरतोि. साहहत्याकडून करमिूकीपाठोपाठ ज्ञानात्मकता 
असेल तर िागंला वािक खऱ्या अथाने प्रसन्न होतो. हिवाळी अंकात येिाऱ्या हजारो कथामंध्ये प्राम ख्याने 
करमिूक हेि मूल्य आढळते. आहि जीवनव्यापी ज्ञानात्मकता अपवािानेि हिसते हे सत्य नाकारता येिार 
नाही. एकीकडे शकेडो लेखक वािकािंी इयत्ता आपल्याहून िोन घरे खालीि आहे असे गृहहत धरून 
सोप्या बाळबोध कथािंा अहवरत मारा करत होते तर ि सरीकडे अनेक लेखक वगेळेपिा आहि वैहवध्य 
यातली ‘हगहमकी’ प्रयोगशीलता िोखाळत होते. या िोन्ही कथा केवळ तात्काहलक आहि िमकिार आनंि 
िेिारा साहहत्यप्रकार होऊ लागला. या पाश्ववभमूीवर वर जी. ए. क लकिी यानंी अपवािसदृश्य मोलािी 
कामहगरी करून मराठी कथेिी ध रा वाहहली. त्याचं्यािप्रमािे कमल िेसाई, भारत सासिे, बाबरूाव बाग ल, 
श्री. िा. पानवलकर, भास्कर ििंनहशव, साहनया, मेघना पेठे वगैरे मोजक्या कथाकारानंी व्यापक 
जीवनाशय माडंिारी मौहलक कथा हलहहली. हमकलि बोकील हे यातले आिखी एक ठळक नाव. 
बोकीलानंी समाजसेवी कायवकत्यांिी पाश्ववभमूी घेऊन मानवी नात्यािी उकल करिाऱ्या काही उत्कृष्ट कथा 
हलहील्या. ‘यंत्र’ नावािी त्यािंी कथा तर मािूस आहि यंत्र यातल्या तात्त्वक दं्वद्वावरिी अप्रहतम कथा 
होती. 
 

पि जीएंिा अपवाि वगळता यातल्या बह तेक िागंल्या कथाकारानंा आपला व्यापक आशय व्यक्त 
करण्यासाठी कथा अप री वाटू लागली असे हिसते. त्याम ळे भारत सासिे, हमकलि बोहकल, साहनया, गौरी 
िेशपाडें अशा काही लेखकानंी कािंबरीिे आव्हान यशस्वीपिे पेलता न आल्याने िीघवकथेिा फॉमव 
यशस्वीहरत्या हाताळला असे हिसते. कािंबरी म्हिून आलेल्या सम द्र, रि (बोकील) तेरुओ (गौरी 
िेशपाडें) राहीच्या स्वप्नािंा उलगडा (सासिे) अवकाश, स्थलातंर (साहनया) या खरे तर िागंल्या 
िीघवकथाि होत्या. अशा लेखकामं ळे मराठीत उत्तमोत्तम िीघवकथा हलहहल्या गेल्या ि िैवाने ‘िीघवकथा’ या 
फॉमविी सैद्धाहंतक आहि समीक्षकीय ििा मात्र फारशी झाली नाही. त्याम ळे पसरट आहि अनावश्यक 
तपशीलानंी भरलेली लाबंलिक कथा स द्धा िीघवकथा म्हिवली जाऊ लागली. भारत सासिे, राजेंद्र 
बनहट्टी वगैरे काही लेखकानंी मात्र जािीवपूववक िीघवकथा हा फॉमव सातत्याने हाताळला आहि अनेक 
उत्तम िीघवकथा हलहहल्या. एकूिात भरमसाठ हनर्ममती आहि मोजकेि सकस लेखन अशी कथेिी वाटिाल 
या काळात झालेली हिसते. 
 
॥ कणविा : वाढ आणि कोंडी ॥ 
 

सववसामान्य वािक शाळा संपल्यावर क्वहिति आवजूवन कहवता वाितो. ज्यािंी गािी होतात अशा 
श्रेष्ठ ककवच्या रिना स द्धा क्वहिति शब्िाचं्या अथाने बघतो. अगिी खूप गाजलेले ‘ये रे घना, ये रे घना’ हे 
गीत म ळात आरती प्रभ ूऊफव  खानोलकरािंी कहवता आहे आहि त्या कहवतेिा वगेळा काही अथव आहे हे 
क्वहिति तपासले जाते. ज्ञानेश्वर, त कारामाचं्या अभगंािंीही फारशी वगेळी त्स्थती नाही. अथाच्या अंगाने 
आम्ही क्वहिति गािी ऐकतो. ‘रुि झ िू रुि झ िू रे भ्रमरा’ िी केवळ िालि लक्षात असते. त्यािा अथव 
जािून घ्यायिा प्रयत्न क्वहिति होतो. त्याम ळे स्वतः कहवता करिारे लोक, मराठीिे हवद्याथी आहि लेखक 
समीक्षक हेि कहवतािंी प स्तके घेऊन वाित असावते. प ण्याम ंबईमधल्या हवख्यात खाजगी रंथालयामंध्येही 
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क्वहिति कहवता संरहािें हवभाग आढळतात. अथात मोजका िागंला वािक िागंल्या कहवतेिे स्वागत 
करतोि. हशवाय बह तेक सगळ्या हिवाळी अंकात कहवतािंा हवभाग असतोि. कहवता प्राम ख्याने हतथेि 
वािली जाते. त्यातल्यात्यात सामान्य वािकानंा कहवतेकडे ओढायिे काम रंगमंिीय कवींनीि केले. त्यात 
स रवातीला पाडगावकर-करंिीकर-बापट ही त्रयी आघाडीवर होती. तर त्यानंतर रामिास फ टािे, फ. म . 
कशिे वगैरे मंडळी होती. हशवाय मध्यंतरी िदं्रशखेर गोखले या कहवच्या िटपतीत िारोळ्या आहि नंतर 
संिीप खरेच्या गािीवजा कहवता खूप लोकहप्रय झाल्या. पि या साऱ्यात हनखळ कहवता क्वहिति 
आढळली. 

 
लेखक-कवी आहि अभ्यासक-समीक्षक वगात मात्र सातत्याने कहवतेिी ििा होत राहते. १९५५ 

पासून आजपयंत मोठ्या प्रमािावर वािली जात असलेल्या कथा या वाङ्मयप्रकाराला साहहत्य अकािमी 
प रस्कार नाही. पि कहवतेला मात्र तब्बल आठ वळेा हा प रस्कार हमळाला आहे. त्यात लोकहप्रय कवी 
आरती प्रभ ू (नक्षत्रािे िेिे), मंगेश पाडगावकर (सलाम) याचं्यापासून अरुि कोलटकर (हभजकी वही), 
वसंत आबाजी डहाके (हित्रहलपी) याचं्यासारखे अवघड समजले जािारे कवी आहेत. मराठीला 
हमळालेल्या तीन ज्ञानपीठ हवजेत्यापंैकी िोन कवीि आहेत हेही लक्षिीय आहे. कहवतेला अशी राजमान्यता 
आहि अहभजनमान्यता भरपूर हमळत आली आहे, पि सववसामान्य वािकाश्रय हवशरे्ष नाहीि. रंथालयातून 
नेली जािारी प स्तके आहि प स्तक प्रिशवनातून हवकत घेतली जािारी प स्तके यातं कहवतासंरहािें प्रमाि 
अल्प असते. 
 

पि मोजके का होईना, रहसक वािक कहवतेला आधार िेत असतात. कहवतेच्या िािंण्यात 
पारिशवक होत असतात. पौर्मिमेच्या िािंण्यात ध क्यात हिसिारे एखािे हववस्त्र हशल्प बघावे तसे कहवतेला 
तळहातावर घेऊन ध ंि होत असतात. त्याम ळेि आपि स रवातीपासून ज्या ‘िागंल्या’ वािकाच्या नजरेतून 
कालखंडावर नजर टाकत आहोत तो वािक कहवता वाितोि. हनिान ठळक कहवता आवजूवन वाितो. 
त्याला स रेश भटाचं्या एल्गार पासून गहिमाचं्या ‘जोहगया’ पयंत आहि पाडगावकराचं्या ‘हजप्सी’ पासून 
ढसाळाचं्या ‘गोलहपठा’ पयंत कहवता माहीत असते. आवडतही असते. अशा िागंल्या वािकाला साठोत्तरी 
कहवतेने सातत्याने उत्तम कहवता हिली आहे. त्यातही नेमके साठच्या आसपासि मराठी कहवतेने कात 
टाकून आमूलार बिल पिवले. १९५६ साली मढेकर गेल्यावर मढेकरानंा पिवनू, आत्मसात करून मराठी 
कहवतेने प न्हा आपले रूप बिलल्यािे जािवते, आिी त्याला व्यासपीठ हमळाले ते अनेक 
लघ अहनयतकाहलकािें. भालिंद्र नेमाडे, अशोक शहािे, वसंत आबाजी डहाके, सहतश काळसेकर वगैरे 
मंडळीनी प्रस्थाहपताहंवरूद्धिे बडं या स्वरूपात स रू केलेली अनेक अहनयतकाहलके या नव्या कहवतेिे प्रथम 
आश्रयस्थान बनली. त्यापैकी अनेकािें कहवतासंरह प ढे प्रस्थाहपत प्रकाशकानंीही काढले. मात्र ही 
अहनयतकाहलकािंी िलवळ यथावकाश बिं पडली. कहवतािंी प्रथम प्रहसद्धी हिवाळी अंकातूनि होव ू
लागली. बोरकर, क स मारज वगैरे प्रहसद्ध आहि प्रस्थाहपत कवीिे काव्यलेखन स्वातंत्र्याच्या अहलकडे 
पहलकडेि झाले पि पाडगावकर, कविा करंिीकर, इंहिरा वगैरे कवी नंतरही हलहीत राहहले. या 
कालखंडात क स मारज ऊफव  हव. वा. हशरवाडकर आहि कविा करंिीकर या िोन मराठी कवींना हमळालेले 
ज्ञानपीठ हे मराठी भारे्षला आहि कहवतेला लाभलेले अहभमानस्पि यश होते. 
 

१९६० नंतर म ख्यतः हिलीप हिते्र, नामिेव ढसाळ, नारायि स वे, अरुि कोलटकर, वसंत 
आबाजी डहाके, प . हश. रेगे, आरती प्रभ ूवगैरे कवींनी नव्या जािीवा व्यक्त करिारे नव्या पद्धतीिे महत्वािे 
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काव्यलेखन केले. याि काळात मंगेश पाडगावकर, क स मारज, करंिीकर, इंहिरा, वसंत बापट वगैरेंनी 
आपापल्या शलैीतले काव्यलेखन केले. 
 

१९६० साली प . हश. रेगे यािंा ‘प ष्ट्कळा’ हा कहवतासंरह आला आहि रेग्यानंी मराठी कहवतेला 
शब्िाचं्या अनोख्या नािमयी शक्तीिी ओळख करून हिली. स्त्रीत्वाच्या अनेक गहन रंगात न्हायलेली 
रेग्यािंी कहवता अल्पाक्षरी असूनही खोल अथवव्यहू रिते. हत्रधा राधा, पक्षी जो झाडावर..., प ष्ट्कळा वगैरे 
अनेक कहवता िागंल्या वािकाला उच्च आनंि िेत राहहल्या. याि काळात काँहटनेंटल प्रकाशनाने अनेक 
कवींच्या हनवडक कहवतािें उत्कृष्ट संरह संपाहित केले. या संगहांना अनेक मान्यवर कवी-समीक्षकानंी 
हलहहलेल्या िीघव प्रस्तावना काव्येहतहासाच्या दृष्टीने मौहलक आहेत. त्यािप्रमािे पॉप्य लर प्रकाशनाने नवे 
कवी या माहलकेत अनेक उत्तम कहवतासंरह प्रकाहशत केले आहि उत्तमोत्तम कवी मराठीला हिले. यात 
रेस (संध्याकाळच्या कहवता), ना. धो. महानोर (रानातल्या कहवता), वसंत सावंत (स्वत्स्तक), प रूर्षोत्तम 
पाटील (तळ्यातल्या सावल्या) याचं्यासारखे कवी वािकासंमोर आले. 

 
साठोत्तरी कहवतेत हिते्र, कोलटकर, स वे, ढसाळ, महानोर, रेस, आरती प्रभ,ू प . हश. रेगे असे 

अनेक समथव प्रवाह आहेत. (नव्विोत्तर कहवतेिा हनराळा हविार आपि करिारि आहोत.) जगण्याच्या 
नव्या तािानंा आहि याहंत्रकतेने आलेल्या उबगवाण्या हनरथवकतेला या कहवतेने सामथ्याने अहभव्यक्त केले. 
स व्यांनी नव्या य गातले कामगारवगािे हजिे नेमकेपिाने हटपले आहि समथव कहवता हलहहली. स वे हे खरे 
साठोत्तरी कवी. त्यािें जाहीरनामा माझे हवद्यापीठ यासारखे कहवतासंरह वािकानंी उिलून धरले. 
‘कामगार आहे मी, हातात तळपती तलवार आहे’ अशा िातंीकारी भहूमकेतून स रू झालेले स व्यांिे 
कहवतालेखन प ढे अहधक पहरपक्व आहि व्यापक भान व्यक्त करत राहहले प ढे त्याचं्या कहवतेने आजूबाजूच्या 
हतबल पयावरिाला हटपिारा ‘कबूल आजच्याइतके आय ष्ट्य काल कठोर नव्हते, आजच्याइतके पालखीिे 
भोई काल थकलेले नव्हते’ असा सूर पकडला. 
 

ढसाळानंी आिमक शलैीत िहलत जगण्यािी व्यथा हटपता हटपता नव्या य गािा सूर माडंला. तर 
महानोरानंी रानातली कहवता नव्या लयीत अस्सलतेसह आिली. रेसच्या कहवता हमथकािंा आधार घेत 
वृत्तबद्ध रिनेतून अहतशय सौंियवपूिव शलैीत आल्या तरी बऱ्याि जिानंा त्यातले संिभव कळिे अशक्य 
झाले. त्याम ळे रेस आहि ि बोधता असे समीकरि रूढ झाले. 
 

याि काळात नवी कहवता म्हिून अत्यंत आिमक आहि अनाठायी भाहर्षक धाडस करिारी हवप ल 
कहवताही हलहहली जात होती. अहनयतकाहलकािंा मूळ उदे्दशि बंडखोरी असल्याने अशी कहवता मोठ्या 
प्रमािावर हलहहली गेली. पि त्यातली हटकिारी कहवता कमीि होती. मात्र याि काळात वसंत आबाजी 
डहाके याचं्यासारखा कवी समथव कहवता हलहीत होता. गझल आहि गीत असे वृत्तबद्ध प्रकार हाताळत 
स रेश भटानंी मौहलक रिना केली तर ि सरीकडे म. म. िेशपाडं्यासंारखा कवी मौहलक कितनशील कहवता 
हलहीत होता. त्यािंा ‘वनफूल’ हा कहवतासंरह रहसकाचं्या पसंतीस उतरला. 
 

मराठी कहवता या काळात सवांगानंी फ लली आहि नव्वि नंतर मराठी कहवतेने अहधकि मोकळी 
वाट पत्करली. हतिा हविार प ढे नव्विोत्तर साहहत्यासंिभात करू. मात्र साठोत्तरी कहवतेने मराठी 
वािकाला भरभरून समाधान हिले. स रवातीला पे्रम आहि हनसगव याचं्याहवर्षयी रोमहँटक कहवता 
हलहहिाऱ्या पाडगावकरानंी या काळात भेिक राजकीय उपहासािी कहवता (सलाम) हलहहली तर 
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करंहिकरानंी हवरुहपका हलहहल्या. इंहिरा संतािंी आत्ममग्न आहि व्यक्तीगत ि ःखात असलेली कहवता 
याि काळात अहधकाहधक कितनशील आहि व्यापक जीवनभाव व्यक्त करिारी झाली जगण्यातले 
हनरथवकत्व गंहभर भहूमकेतून पि क्वहित्प्रसंगी हवि र्षकी म खवटा घालून सिानंि रेग्यानंी आपल्या ‘वडे्या 
कहवता’ मधून माडंली. वसंत बापट, पाडगावकरानंी आहि करंहिकरानंी काव्यवािनािे कायविम करून 
लोकहप्रयता हमळवली पि त्यात गंहभर जीवनकितन ककवा प्रखर सामाहजक राजकीय जािीव हवशरे्ष 
नव्हती. शातंा शळेक्यानंी या काळात प्रसन्न, सात्त्वक आहि सौंियवशील कहवता हलहहली. १९७५ मध्ये 
आलेला शातंाबाईंिा ‘गोंिि’ हा संरह त्यािंी कहवता अहधक कितनशील झाल्यािे िाखवतो. 
 

आरती प्रभ ू(कि. त्र्य. खानोलकर) यािंी कहवता अथवहीन जगण्यािे मढेकरी सूत्र घेऊन प ढे गेली 
तरी हतच्यातल्या वैफल्याला पाथीव कारिे नव्हती. मानवी मनािे महलनपि, लंपटपि यातून येिारे 
एकाकीपि त्याचं्या कहवतेत होते. १९७५ साली आलेल्या ‘नक्षत्रािे िेिे’ मध्ये त्यािंी कहवता अहधक 
कितनशील झालेली हिसते. त्यात अनेक हठकािी मृत्यहूवर्षयी कितन आहेि, पि मािसािे एकाकीपि 
अधोरेहखत झाले आहे. 
 

त्याि काळात प्रवाहाहवरूद्ध पोहत स रेश भटानंी वृत्तबद्ध गीते आहि गझला हलहहल्या. भटाचं्या 
गीतामंध्ये तरल शृगारं आहि उत्कट प्रीतीिे िशवन घडते. तर त्याचं्या गझलामंध्ये तीव्र उपरोधाबरोबरि 
लढाऊ सूर हिसतो. एकीकडे गद्यप्राय म क्तछंिात्मक कहवता हवप ल प्रमािात हलहहली जात असताना 
भटानंी आपला ‘रंग माझ वेगळा’ हट्टाने आहि सामथ्याने जपला. 
 

एकूिाता या काळात नव ेजीवनभान आत्मसात करण्यासाठी कहवता आपली भार्षा आहि शलैी 
बिलून अहधक म का होण्याच्या प्रयासात ि बोधतेकडे झ कत वािकापंासून िूर जात होती (हिते्र, 
कोलटकर वगैरे) तर ि सरीकडे अहधकाहधक प्रासाहिक, गेय आहि नािमध र होत होती (भट, महानोर 
वगैरे) असे हवरोधाभासी हित्र या काळात हिसते. १९६० पूवी क स मारज, बोरकरािंी कहवता अथवपूिवता 
आहि वािकाहभम खता या िोन्ही डगरींवर हात ठेवनू वाटिाल करत होती, पि साठोत्तरी कहवतेने या वाटा 
एकत्र नािंण्यातली तडजोड नाकारलेली हिसते. त्यािी बीजे मढेकरी कहवतेति होती असे हिसते. 
अथवपूिवतेसाठी मढेकरानंी अनेक प्रयोग केले आहि त्यासाठी ते ि बोधता, अश्लीलता या तथाकहथत 
आके्षपानंी कधी किरले नाहीत. साठोत्तरी कहवतेने नेमका हाि सूर पकडून आशयासाठी शलैीमध्ये 
िातंीकारी बिल पिवले. कोलटकराचं्या ‘काय डेंजर वारा स टलाय’, िहरत्र यासारख्या हवलक्षि अथवपूिव 
कहवता यािी साक्ष िेतील. सहतश काळसेकरानंी ‘इंहद्रयोपहनर्षि’ हलहहताना कोितीि बधंने स्वीकारली 
नाहीत. तर हित्र्याच्या कहवतेत जगभरिे ग ंताग ंतीिे सासं्कृहतक समाहजक संिभव येत राहहले. या प्रकारात 
कहवतेच्या वािकात प्रिडं धृवीकरि झाले. गंहभर कहवतेिा वािक हा प्राम ख्याने अभ्यासक झाला तर 
महानोर, भटाचं्या कहवतेिा वािक हा हळूहळू केवळ श्रोता होत गेला. एकिा वािकािा श्रोता झाल्यावर 
संहगतकाराने शब्िानंा केवळ लमाि केले. रहसक डोलत राहहले खरे, पि कहवता आक ं ित गेली. 
नायगावकर, फ टािे, फ. म . कशिे वगैरेंनी कहवतेला लोकहप्रय केले खरे पि ती हवश द्ध कहवता क्वहिति 
होती. त्यात परफॉमवन्सिा भाग होताि. नव्विोत्तरी कहवतेने प न्हा एकिा कात टाकून नव्याने म संडी मारली 
ती अशा अनेक कारिामं ळेि. 
 
॥ लणलि लेखन, णवनोद..... वगैरे ॥ 
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याि काळात मराठी लहलत गद्यात मात्र काही अपवाि वगळले तर खूप भरीव काही घडलेले 
हिसत नाही. लघ हनबंध हा प्रकारि हळूहळू हिसेनासा झाला इरावती कवे यािंा गंगाजळ (१९७२) हा 
संरह तसेि ि गा भागवत यािें ‘व्यासपवव’ ‘पैस’ यासारखे लेखसंरह, प्रभाकर पाध्ये यािंा ‘हिवारीिी’ फ ले 
हा लेखसंग्रह या काळात आले. इरावतीबाईंनी अत्यंत संविेनशीलतेने पयावरि आहि संस्कृती हटपून 
मौहलक लेखन केले. ि गाबाईंनी व्यासंग आहि लाहलत्य यािंा मनोहर संगम केला. लहलतलेख आहि 
लघ हनबंध याचं्या सीमारेरे्षवरिे अत्यंत स रेख लेखन श्रीहनवास हवनायक क लकिी यानंी केले. त्यािंा ‘डोह’ 
हा लेखसंरह १९६५ साली आला आहि एका हनराळ्याि हवश्वात घेऊन गेला. बालपि आहि त्या काळात 
आजूबाजूला पाहहलेला गाव, हनसगव, प्रािी यािें स रेल हित्रि त्याचं्या लेखनातून हमळाले. १९७५ साली 
आलेल्या ‘सोन्यािा कपपळ’ मध्ये क लकिी अहधकि कितनशील होतात. सृष्टी आहि संस्कृतीिा अहधक 
खोलवरिा वधे घेतात. माधव आिवल यािें ‘हकमया’ हे प स्तक त्यातल्या मौहलकतेने आहि सौंियविष्टीने 
वािकहप्रय झाले. वास्त रिनेिी नजर लाभलेल्या आिवलानंी नवीि सौियवदृष्टी िाखवली. श्री. ज. जोशी 
यािें प िेरी ककवा हशरीर्ष किेकरािंी अनेक प स्तके त्याचं्या शलैीम ळे लोकहप्रय झाली. हळूहळू लघ हनबंध, 
हा साहहत्यप्रकार मात्र प सट होत गेला आहि त्यािी जागा वृत्तपते्र आहि माहसकातल्या सिरलेखनाने 
घेतली. हवजया राजाध्यक्ष, हवजय तेंड लकर, शातंा शळेके, म क ं ि टाकसाळे वगैरे अनेक हसद्धहस्त 
लेखकानंी उत्तम सिरलेखन केले, ते खरे तर लघ हनबधंाच्या जवळ जािारेि होते. लघ हनबधंात जो एक 
उत्स्फूतव म क्तपिा आहि स्वैर संिार असते तो मात्र इथे असिे शक्य नव्हते. कारि हे लेखन नैहमहत्तक 
हनयहमत आहि स्थल-कालाच्या मयािेत होते. असे लेखन आत्मकितनपर, हवनोिी अथवा सामाहजक भाष्ट्य 
अशा हवहवध स्वरूपात येत राहहले. शातंा शळेके, हवजय तेंड लकर, हवजया राजाध्यक्ष वगैरेंनी 
आत्मकितनपर सासं्कृहतक संिभवय क्त लेखन केले तर म क ं ि टाकसाळे, रमेश मंत्री वगैरेंनी हमत्स्कल 
लेखन केले हवशरे्षतः म क ं ि टाकसाळे यानंी हे हमत्स्कल सिरलेखनािे आव्हान समथवपिे पेलल्यािे हिसते. 

 
प . ल. िेशपाडें हे या काळातले सवात लोकहप्रय लेखक, त्यानंी कथात्म लेखन केले नसले तरी 

हवनोिी लहलत लेखन, प्रवासविवनपर आहि व्यत्क्तहित्रलेखन केले. त्यानंा अमाप लोकहप्रयता हमळाली. 
मध्यमवगीय मानहसकतेला क रवाळिारे प . ल. त्याचं्या ग िराहकतेने आहि स्वतःच्या लेखनाच्या 
अफलातून सािरीकरिाम ळे महाराष्ट्रािे लाडके व्यत्क्तमत्व झाले. त्यािें ‘त झे आहे त जपाशी’ सारखे 
नाटक प्रिडं लोकहप्रयता हमळवनू मराठी मनावर राज्य करत राहहले. ‘व्यक्ती आहि वल्ली’ या त्याचं्या 
काल्पहनक व्यत्क्तहित्राचं्या प स्तकाला साहहत्य अकािमी प रस्कार हमळाला. गिगोत, ग ि गाईन, आवडी, 
मतै्र वगैरे व्यक्तीहित्रपर प स्तकापं्रमािेि प . लं. िी अपूवाई पूववरंग, जाव े त्याचं्या िेशा वगैरे प्रवासविवने 
वािकाचं्या पसंतीस उतरली. पि हनव्वळ लेखक असण्यापेक्षा एकूि ग िराहक, िानशूर आहि म ख्य 
म्हिजे लेखनािा अप्रहतम रंगमिीय आहवष्ट्कार करिारा परफॉमवर म्हिून प लंिे यश अहधक नजरेत भरते, 
लेखनातले त्यािें कतृवत्व एका मयािेति हफरत राहाते. मात्र इतर कोित्याही लेखकापेक्षा मोठा िाहतावगव 
प लंना हमळाला. 
 

याि काळात रमेश मंत्री, स भार्ष भेंडे यानंीही वािकहप्रय प्रवासविवने हलहहली. स भार्ष भेंडे यानंी 
हमत्स्कल हवनोिी कथा, गंभीर कािंबरी लेखन करून आपले वगेळे स्थान हनमाि केले. रमेश मंत्री यानंी 
अहतशय हवपूल लेखन केले तरी त्यात मौहलकता क्वहिति आढळली. जेम्स बाँड या इंरजी ग प्तहेरािे 
हवडंबन करिारा जग ूबाडें हनमाि करून त्यानंी केलेले हवनोिी कथालेखन मात्र वािकानंा आवडले. रा. 
हभ. जोशी यािंी ‘मजल िरमजल’ (१९६१) आहि ‘उथव’ (१९७८) ही िोन अत्यंत उत्कृष्ट शलैीिार 
प्रवासविवने .याि काळात आली. अन भवािंी अस्सलता आहि कलात्मकता याबरोबरि जोशींिी 
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कितनशीलता यात हिसली. ते प्रवासविवनाला स्टडी् असेि म्हितात. रेखीव हित्रबंधासारखे त्यािें 
प्रवासलेख आहेत. गंगाधर गाडगीळ यािें ‘नायगाऱ्यािे नाििम्ह’ (१९९४) हे प्रवासविवन अत्यंत उत्तम 
होते. नायगाऱ्याच्या िशवनानंतरिी अध्यात्त्मक अन भतूी ते अहतशय प्रभावीपिे माडंतात. याि काळात रवींद्र 
कपगे, व्यंकटेश माडगूळकर वगैरे लेखकानंी काही अहतशय उत्तम प्रवासविवने हलहहली. त्यातही 
माडग ळकरािंा स क्ष्म हनरीक्षिावर भर होता तर कपग्यािंा भर शलैीिार अहभव्यक्तीवर ‘नागहझरा’ आहि 
‘जंगलातले हिवस’ ही माडगूळकरािंी प स्तके रुढाथाने प्रवासविवने नाहीत पि त्यात त्यािें स क्ष्म हनरीक्षि 
हिसून येते. माडळकराचं्या या अरण्यातील भटकंतीत पक्षी, प्रािी, वनस्पती, वाटा, रस्ते, सारेि हजवतं 
होऊन येते. स. हश. भाव,े स भार्ष भेंडे आहि अहनल अविट यािंी अमेहरकेहवर्षयीिी प स्तके अमेहरकेिे 
हनराळेि िशवन घडवतात. भाव्याचं्या लेखनात प्रगाढ वैिाहरकता होती तर अविटाचं्या लेखनात सामाहजक 
जाि आहि मािसाहवर्षयीिे क तूहल. भेंड्यािें लेखन हमत्स्कलपिाकडून वास्तवाच्या िशवनाने व्यहथत 
होण्यापयंत जाते. 
 

याि काळात आलेले प्र. इ. सोनकाबंळी यािें ‘आठविींिे पक्षी’ हे आत्मपर लहलतलेखनािे 
प स्तक त्यातल्या कितनशीलतेने आहि पहरपक्व सम्यकतेने मौहलक ठरले. गं. िे. खानोलकर, ि. न. 
गोखले याचं्यासारख्या िहरत्रकारानंी काही अहतशय उत्तम िहरते्र हलहहली. त्यातही गोखल्यािें महात्मा 
गाधंीवरिे प स्तक खूप गाजले. याि काळात महात्मा गाधंीवर रामिास भटकळािें ‘मोहनमाया’, अंबरीश 
हमश्र यािें ‘गंगेमधे गगन हवतळले.’ तसेि अहलकडेि प्रकाहशत झालेले ‘आज्ञात गाधंी’ अशी मौहलक 
प स्तके वािकानंा हमळाली. 
 

अहनल अविट यानंी एखाद्या हवर्षयात हशरून हरपोटववजा लहलतलेखनािी नवी वाट हनमाि केली. 
त्यािंी छेि, वधे, प र्मिया, मािसं वगैरे प स्तके वािकानंा अनेक वगेळ्या हवश्वािंी ओळख करून िेत होती. 
िेविासी, गिव वगैरे अनेक हवर्षय त्यात आले. मात्र प ढे त्याचं्या या शलैीिा एक हनहित पॅटनव होत गेला 
आहि त्यात सहेत कता आली. एकूि मराठी लहलत लेखनाने आपली कात टाकून अनेक नवनवी रूपे 
स्वीकारल्यािे या काळात हिसले. त्यात अंबरीश हमश्र यािें ‘श भ्र काही जीवघेिे’ सारखे अहतशय स रेख 
व्यत्क्तहित्रिात्मक प स्तक आहे. तसेि आनंि नाडकिी यािंी मनोहवकारावंरिी आहि मानहसक 
स्वास्थ्यावरिी प स्तके आहेत. लहलत लेखनाने लघ हनबधं, सिरलेखन आहि आत्मपर कितनशील लेखन 
यातल्या सीमारेर्षा धूसर करत नव ेरूप घेऊन उत्तम साहहत्य वािकाला हिले आहे. 
 
॥ मराठी समीक्षा : सैद्ाांणिक आणि उपयोणजि ॥ 

 
कहवतेप्रमािेि समीके्षलाही मोजकाि वािकवगव असतो आहि ते साहहजक आहे. त्यातही 

वतवमानपते्र आहि माहसके यातून येिाऱ्या परीक्षि-पहरियवजा लेखनाला आपि हट्टाने समीक्षा म्हटले तर 
त्याला थोडाफार वािकवगव असतो. पि मूलभतू सैद्धाहंतक समीके्षला मराठीिे हवद्याथी, काही लेखक, 
समीक्षक आहि मोजके उत्तम सजग वािक असाि वािकवगव लाभतो. अशाि एका साहहत्यािा आढावा 
घेिाऱ्या लेखात एका समीक्षकाने समीके्षहवर्षयीि काय म्हटले आहे ते पाहा. समीक्षा काय असते याहवर्षयी ते 
म्हितात, “व्यत्क्तगत रसास्वािापासून व त्याच्या उच्चरिापासून, साहहत्यवस्त िी वस्त हनष्ठ सौंियात्मक 
तात्त्वक मीमासंा करण्यापयंत तीत अनेक प्रकार असतात. अशा वाक्यामं ळे वािक िूर पळतो. व्यत्क्तगत 
रसास्वाि पयंत ठीक आहे. कळते, पि हतिे उच्चरि म्हिजे काय? साहहत्य वगैरे वािकाला माहहत असते. 
पि साहहत्यवस्तू ही काय भानगड आहे? साहहत्यशास्त्रात या पहरभारे्षला मोल असेलही. पि सामान्य 
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वािकाला व्यत्क्तगत रसास्वािािे उच्चरि, साहहत्यवस्तू वगैरे शब्िानंी ििावल्यासारखे होिारि.. 
साहहत्य समीक्षा हा साहहत्याच्या रहस्यािा ब द्धीप रस्सर वधे घेिारा, एक पथृक्करि संकलनक शल, 
संस्कृतीबद्ध असा ज्ञानव्यवहार आहे. असे वाक्य वािल्यावर सववसाधारि वािकाला काय अथवबोध होिार? 
पथृक्करि संकलनक शल म्हिजे नेमके काय? असो.” सागंायिे म्हिजे समीके्षला गंभीरपिे आहि मन 
लावनू वाििारा वािक तसा मयाहिति असिार. 
 

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या अहलकडे अन पहलकडेही मराठी समीके्षवर ‘सौंियववाि’ या संकल्पनेिी 
भलीमोठी लाबंलिक छाया पडलेली हिसते. या एकाि हवर्षयावरच्या बा. सी. मढेकर, रा. भा. पाटिकर, 
प्रभाकर पाध्ये आहि शरच्चंद्र म क्तीबोध या िौघाचं्याही रंथाना साहहत्य अकािमी प रस्कार प्राप्त झाला 
म्हिजे या हवर्षयािी महती बघा. पि सववसाधारि वािकाला मात्र सौंियव या हवर्षयावरिे हे सारे लेखन 
हततकेसे स ंिर वाटले असाव ेअसे हिसत नाही. कारि अनेक पािात्य हविारवतं, लेखक, समीक्षक आहि 
मानसशास्त्रज्ञाचं्या हकिकट हविारािंी ही ििा िागंल्या वािकाला शवेटी स ंिर ते काय यािे ज्ञान पिरात 
टाकति नाही. त्याम ळे मराठी समीके्षतला हा अध्याय बह ताशं वािक ओलाडूंन पहलकडेि जातात. म. ि. 
हातकिगंलेकरानंी ‘टीकाहववके’ या प स्तकात स्वातंत्र्योत्तर मराठी समीके्षवर हलहहलेल्या िीघव लेखात या 
तमाम सौंियववािी लेखनािा घेतलेला हवस्तृत आढावा वािला तरी वािकाला एकूि या हवर्षयािी व्याप्ती 
लक्षात येऊ शकते. 
 

मराठीत नवसमीके्षिी स रुवात केली ती गंगाधर गाडगीळ यानंी. स रुवातीला तरी हतिे स्वरूप 
नवकथेिे सैद्धाहंतक स्वरूप हवर्षि करिे असेि होते. त्यासाठी त्यानंी अत्यंत प्रभावीपिे फडकेप्रहित 
तंत्रबद्ध रिनेवर टीका केली. अनेक ज न्या कलाकृतीिे त्यानंी प नमूवल्याकंन केले. खडक आहि पािी, 
साहहत्यािे मानिंड अशा अनेक रंथातून गाडगीळानंी समीक्षालेखन केले. जीए, हवजय तेंड लकर, आरती 
प्रभ ूया तीन प्रहतभावतं लेखकावंर त्यानंी ‘आजकालिे साहहत्त्यक’ असे (त्याचं्याि व्याख्यनािें) प स्तक 
हलहहले. पि त्यात गाडगीळािंा सूर त्यािें अप रेपि िाखविे हा राहहला. 
 
 याि काळात एकीकडे म. वा. धोंड यानंी आपल्या खास हतरकस शलैीत हवलक्षि अशी उपयोहजत 
समीक्षा केली तर ि सरीकडे ि. हभ. क लकिी यानंी वािकाशी जवळीक, वळेप्रसंगी संवाि साधिारी स्फ ट 
समीक्षा केली. िकभिी जीएंवरिी समीक्षा आहि ज्ञानेश्वरीसंिभातले लेखन मौहलक आहे. पि त्यानंी कायम 
स्फ ट लेखनािा मागव स्वीकारल्याने त्यािंी समर समीक्षादृष्टी समोर आली नाही. म. वा. धोंडानंी समीके्षला 
संशोधनािे रूप हिले आहि लेखकािे आय ष्ट्य, पयावरि, लेखनसमयीिे सामाहजक, राजकीय संिभव 
यासह अनेक अन रं्षहगक गोष्टींना समीके्षत स्थान हिले आहि साहहत्यकृतीिा आस्वाि ही एक अत्यंहतक 
ग ंताग तींिी गोष्ट केली. जिू काही ते सारे संिभव माहीत नसतील तर कलाकृतीिा आस्वाि घेिेि अशक्य 
अशा भावनेने सववसाधारि वािकाला या समीके्षने ब िकळ्यात टाकले. धोंडो हवठ्ठल िेशपाडं्यानंी जीएंच्या 
कथािें अन्वयाथव लावताना तत्वज्ञान, संस्कृती आहि जगभराच्या प्रथा, परंपरा आहि साहहत्यािे असेि 
संिभव लावले. याउलट म. ि. हातकिगंलेकर, शकंर सारडा अशा लेखकहप्रय समीक्षकानंी आपल्या 
वात्सल्यपूिव समीके्षने काही वळेा साहहत्यकृतीच्या श्रेष्ठतेिे हनकर्ष पातळ केल्यासारखे वाटले. मात्र कथा या 
वाङ्मयप्रकराहवर्षयी सातत्याने समीक्षालेखन करून हातकिगंलेकरानंी मोलािे काम केले. डॉ. रा. ग. 
जाधव यानंी समीके्षला सववसमावरे्षक सासं्कृहतक संिभव िेण्यािे मोठे काम केले. तर त्र्य.ं हव. सरिेशम खानंी 
कहवतेला, हवशरे्षतः रेस यानंा न्याय द्यायिा वधेक प्रयत्न केला. 
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 या काळात गंभीरपिे मौहलक समीक्षालेखन करिारे िोन महववािे समीक्षक म्हिून भालिंद्र 
नेमाडे आहि हवलास सारंग यािंा उल्लेख करावा लागेल. नेमाडे यािें ‘टीकास्वयंवर’ आहि सारंगािें 
‘अक्षरािा श्रम केला’ हे िान महववािे समीक्षारंथ मानता येतील. नेमाड्यानंी सातत्याने वास्तववाि, 
नवनैहतकवाि आहि िेशीवाि या संकल्पना हहहररीने माडंल्या आहि सारंगानंी गंभीरपिे त्यावर समीक्षा 
केली. या िोघानंीही उपयोहजत समीके्षिी काही उिाहरिे सािर केली. अलीकडेि प्रकाहशत झालेली 
हवलास सारंग यािंी ‘सजवनशोध आहि हलहहता लेखक’ आहि ‘मनॅहोलमधला मािूस’ साहहत्यहवर्षयक 
कितनािी अहतशय मौहलक प स्तके आहेत. 
 
 नेमाडे आहि सारंग याचं्याप्रमािेि या काळात हवजया राजाध्यक्षानंी कहवतेवर हवप ल समीक्षालेखन 
केले. त्यािें मढेकरावंरिे रंथ तसेि ‘कहवतारती’ हा समीक्षालेख संरह या बाबतीत उल्लेखनीय आहेत. 
साठोत्तरी काळात िहलत साहहत्य हे एक महववािे घहटत मानले जाते. अनेक अंगाने िहलत साहहत्य फ लून 
आले. त्यातून वर्षांन वर्षव िहलत समाजाने जो अन्याय सहन केला त्यािा स्फोट व्यक्त झाला. त्यािी 
स रुवात साहजीकि बल तं. उपरा, उिल्या, अक्करमाशी वगैरे आत्मिहरत्रानंी झाली. मग िहलताचं्या 
ि ःखािी तीव्रता कहवतेतून उमटली. एकाप्रकारे मराठी साहहत्यािी कोंडी फ टली, एक नवे य ग अवतरले. 
िहलत साहहत्य मूलतःि मराठी नवसाहहत्यापेक्षा वगेळे असल्याने िहलत साहहत्यािी वगेळीि समीक्षा 
करावी लागली. मराठी नवसाहहत्य व्यक्तीवािी, नागर, कलावािी, अत्स्तत्ववािी, हनराश होत गेले तर 
िहलत साहहत्य म ळातूनि समाजवािी, रामीि, आशावािी आहि वास्तवािी झाले. या वगेळ्या वाटेिे 
स्वागत आहि समीक्षा अनेक िहलत-िहलतेतर समीक्षकानंी मोठ्या प्रमािावर केली. त्यात भालिंद्र फडके 
(िहलत साहहत्यःविेना आहि हवद्रोह, १९७७, िहलत साहहत्यािी प्रकाशयात्रा, १९८०), रा. ग. जाधव 
(हनळी पहाट हनळी हक्षहतजे, १९७८), शकंरराव खरात (िहलत वाङ्मयःपे्ररिा आहि प्रवृत्ती, १९७८) 
याचं्याप्रमािेि अज वन डागंळे, बाबूराव बाग ल, म. स . पाटील, यशवतं मनोहर वगैरे समीक्षकानंी मोलािे 
काम केले. 
 
 याि काळात रा. कि. ढेऱ्यासंारख्या व्रतस्थ अभ्यासक संशोधकाने अनेक मौहलक रंथ हलहहले. 
लोकजीवन आहि संस्कृतीच्या पाऊलख िा याबरोबर प रातन िेवस्थानािंा सवकंर्ष अभ्यास असे ढेऱ्याचं्या 
मौहलक रंथािें स्वरूप होते. लज्जागौरी, श्रीहवठ्ठल : एक महासमन्वय, त ळजाभवानी वगैरे रंथ या 
अभ्यासवृत्तीिे िशवन घडवतात. 
 

याि काळात एकाि कलाकृतीिा हवहवध अंगाने हवहवध लेखकादं्वारा अभ्यास रंथबद्ध करण्यािे 
प्रयोग झाले. वासूनाका, कोसला वगैरे प स्तकावंर असे रंथ हनमाि झाले. अहलकडेि एखाद्या कहवतेवरि 
असे रंथ झाले आहेत. एस. एस. नाडकिी यानंी मढेकराचं्या ‘हपपात मेले ओल्या उंहिर’ कहवतेवरिी अशी 
समर समीक्षा संपाहित केली आहे. 
 
 एकूिात मराठी समीके्षने मराठी वािकाला फारसे समृद्ध केले नसले तरी सैद्धाहंतक समीके्षत 
सौंियवशास्त्र, िहलत साहहत्य वगैरे हवर्षयात भरीव काम झालेले हिसते. मराठी समीक्षा वािकाहभम ख होईल 
तेव्हा होईल, तोवर तरी फ टकळ परीक्षिे आहि कथानकप्रधान प स्तक पहरिय यावरि वािकाला समाधान 
मानाव ेलागिार. 
  
॥ नव्वदोत्तरी जगण्याचे सांदभक ॥ 
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 १९९० नंतर जगभराति जगण्यािे संिभवि बिलून गेले. (इंरजीत ज्याला पॅराडाइम हशफ्ट 
म्हितात तसे मानवी जीवनि बिलले) म ख्यतः पािात्य जगात आलेली उिारीकरि, खाजगीकरि आहि 
जागतीकीकरिािी लाट भारताला थोपविे शक्य नव्हते आहि श्रेयस्करही नव्हते. जगभरात पसरलेल्या 
बह राष्ट्रीय कंपन्या आहि त्यानंी झपाट्याने आिलेला िगंळवाि जगभर पसरत असताना मराठी मािसािे 
जगिे त्यापासून वगेळे राहिे शक्य नव्हते. हा प्रश्न केवळ िैनीच्या वस्तंूप रता मयाहित नाही तर 
जगण्याच्या प्रत्येक के्षत्रावर त्यािी ििकट पावले पडत आहेत. प्रहवि िशरथ बािेंकर सारख्या 
कोकिातल्या कवीला कािंबरी हलहून या बिलत्या वास्तवािे कोळ्याचं्या जगण्यावर होिारे पडसाि 
तपशीलात माडंावसेे वाटले तर भानू काळे याचं्यासारख्या संवेिनशील लेखक-संपािकाला ‘बिलता 
भारत’ यासारखे लेखसंरहािे प स्तक हलहावसेे वाटले. सववि के्षत्रात मोठा बिल घडिारा हा गेला वीस 
वर्षािा काळ आहे. कॉपोरेट भाडंवलशाही आहि जगािे एकहजनसीकरि हे या काळािे हवशरे्ष आहेत. हे 
अनेक प्रकारे घडत आहे. माध्यमाचं्या के्षत्रात िातंी झाली. इंटरनेट आहि मोबाइल फोन प्रिंड मोठ्या 
प्रमािात आल्याने मािसािे जगिे बिलले आहे. पि हे बिल भौहतक आहि आभासी ठरण्यािी भीती 
भेडसावते आहे. एकीकडे मॉल्स आहि काँप्य टसव आहि मल्टीप्लेक्सने जगिे स खकर होतेयसे वाटतेय 
तोवर ि सरीकडे कृर्षीव्यवस्था कोलमडते की काय अशी पहरत्स्थती शतेकऱ्याचं्या वाढत्या आत्महत्यानंी 
वाटतेय. साववजहनक धार्ममकतेिे प्रमाि वाढतेय आहि धार्ममक असहहष्ट्ि ता टोकाला पोितेय तर त्याि वळेी 
सामान्य मािसािे यंत्रवत जगिे अहधकाहधक हनरथवक होतेय. मनावर मॉर्मफनिी ध ंिी िढावी तसे जगिे 
एका अनाकलनीय ध ंिीत सरकतेय. 
 
 महाय द्धाच्या ििक्यासारखाि हा ििका मािसािे मािूसपि हहरावनू घेईल की काय अशी भीती 
आहे. पि ि िैवाने या बिलािा िेहरा हवलक्षि मोहक आहे. फसवा आहे. त्याम ळे एक मोठा वगव या 
बिलािे स्वगत करण्यात मश्गूल आहे, उरलेल्या वगाला या बिलाला हवरोध करायिे बळ नाही. हशवाय 
या बिलािा वगे आहि झपाटा एवढा आहे की त्यािे हवश्लेर्षि करून तो रोखण्यािी उपाययोजना 
स िायलाही अवकाश नाही. अथात हा बिल सववथा नकारात्मक आहे असे नाही. पूिवतः सकारात्मक ककवा 
पूिवतः नकारात्मक आता काही असूि शकिार नाही अशा हवभाहजत कड्यावर आजिे जग उभे आहे. पूवी 
जसा एखािा ‘मिर इंहडया’ ककवा ‘म घल-ए आझम’ ककवा अगिी सत्तरच्या िशकापयंत जसा एखािा 
‘शोले’ सवव हठकािी वर्षव-वर्षव िीघवकाळ साम्राज्य िालवत होता तसे आता नाही. पाि-पािश ेकप्र्स काढून 
िोन आठवड्यात शकेडो कोटी रुपये वसूल करायिा हा जमाना आहे. हे समजून घेण्यासारखे आहे. 
कोितीि गोष्ट िीघवकाळ मोठ्या समूहाला बाधूंन ठेव ूशकत नाही. आता पाि हिवसािंा कसोटी सामना 
िालत नाही, एक हिवसािा सामनाही कंटाळवािा ठरतो की काय अशी भीती आहे. या तीन तासाचं्या ्
वेंटी ्वेंटी जमान्यात सामाहजक, राजकीय हविारधारेिा, कोिताि सामूहहक पयाय पसंत नसल्याने, 
जगिे अहधकाहधक व्यत्क्तगत होत िाललेय. सामाहजक जीवनात उत्तरिाहयत्व हद्दपार होत आहे. िेशपे्रम 
ही कर भरिे आहि हिकेटिा सामना कजकल्यावर िेहऱ्यावर हसू येिे इतपति उरतेय. त्यापहलकडे 
बाहंधलकी नकोशी होतेय. मतिानािे घटते प्रमाि हेि िाखवते. कोितेि राजकीय पयाय पसंत नाहीत, 
काही जि हरच्य अल म्हिून मतिान करतात. बह मत हे खऱ्या अथाने बह मत असते का, असा प्रश्न पडावा 
अशी राजकीय त्स्थती आहे. शतेकरी आहि मजूर वगािी अशी ियनीय अवस्था असताना तथाकहथत 
स खासीन कॉपोरेट के्षत्रातील मोठा वगव असह्य तािाखाली अस्वस्थ आहे. ‘इस शहरमे हर शक्स परेशानसा 
क्यूं है?’ अशी साववहत्रक अवस्था आहे. सकारात्मक समाजकारि, कला आहि संस्कृतीिे त रळक उःशाप 
या जगण्याला आहेत, नाही असे नाही. पि ते इतके अप रे आहेत, की एकंिर जगिे अहधकाहधक हनरथवक, 
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हनरुदे्दश, व्यस्त आहि परात्म होत िालले आहे हेि आजिे वास्तव आहे. 
 

या सगळ्या वास्तवाला मराठी साहहत्याने कसे अन हकतपत कवते घेतले हे बघायला हव.े 
साहहत्यके्षत्रात प्रथम ‘नव्विोत्तरी कहवता’ असा शब्िप्रयोग वापरला जायला लागला. कारि या बिलािे 
हनिान दृष्ट्य पडसाि मराठी कहवतेच्या बिलत्या भारे्षत सववप्रथम हिसले. नभ, श्रावि, मनमोर, नयन वगैरे 
शब्िानंी नटलेल्या ज न्या कहवतेला साठोत्तरी कहवतेने आपली अशी शब्िकळा िेऊन एकिा प रते बिललेि 
होते. नव्विोत्तरी कहवतेने प्रथम हाडव हडस्क, मॉल्स अन पेहडक्य अर अन एसेमेस वगैरे शब्ि वापरून 
कहवतेच्या भारे्षला नव्विोत्तर केले. हे बिल केवळ भारे्षप रतेि राहहले का त्यानंी या बिलािे समर आहि 
खोलवरिे स्वरूप इंटनवलाइझ केले? हे बिल केवळ कहवतेप रतेि होते का सवव साहहत्यप्रकारात हे हझरपत 
गेले? या बिलािें केवळ नकारात्मक स्वरूपि साहहत्याने माडंले का स्वागतही केले? या व अशा प्रकारच्या 
प्रश्नािंी उत्तरे हमळतात का पाहू. 

 
॥ नव्वदोत्तरी मराठी साणहत्य ॥ 
 

अरूि काळे, भ जंग मेश्राम, हेमंत हिवटे, संजीव खाडेंकर, मंगेश काळे, श्रीधर हतळवे, प्रहवि 
बािेंकर, वजेश सोलंकी, मनोज पाठक, ज्ञानिा, प्रज्ञा पवार, कहवता महाजन, मनोज पाठक, संतोर्ष 
पवार, वीरधवल परब, हिनकर मनवर यासारख्या अनेक कवींनी म ख्यतः नव्विोत्तर कहवतेिी वाट 
काढली. या कहवतेने साठोत्तरी कहवतेिे संस्कार स्वीकारत आपली वाट शोधलेली हिसते. साठोत्तरी 
कहवतेला पाश्ववभमूी होती अबकडई, वािा, अथवव, पि वगैरे अहनयतकाहलकािंी तशीि काहीशी पाश्ववभमूी 
या नव्या कहवतेला हमळाली ती हेमंत हिवटे, मंगेश काळे, रमेश इंगळे उत्रािकर वगैरे कवी मंडळींनी 
िालहवलेल्या अहभधा, अहभधानंतर, ऐवजी, खेळ, शब्िवधे, अनाघ्रात वगैरे हनयत-अहनयतकाहलकािंी. 
अशा अहनयतकाहलकातून प्राम ख्याने ही नवी कहवता येत राहहली. नव्या य गातील तंत्रशरिता, 
बाजारीकरि, जगण्यािी हनरथवकता, िहशतवािािी छाया, अहतरेकी धमांधतेिी भीती अशा अनेक जािीवा 
व्यक्त करू पाहिारी ही कहवता आपली भार्षा, आपला िेहरा शोधताना हिसते. या काळात अनेक कहव 
महाराष्ट्राच्या अनेक भागातून आले आहि खऱ्या अथाने कहवतेिे हवकें द्रीकरि झाल्यािे हिसते. त्यािप्रमािे 
अनेक व्यवसाय आहि पाश्ववभमूीतून कवी आले. हित्रकार, हशक्षक, जाहहरात व्यवसाय, हॉटेल व्यवसाय 
अशा अनेक प्रकारिी पाश्ववभमूी घेऊन आलेल्या कवींनीं जगण्यािे हवहवध आयाम आहि पहरमािे कहवतेत 
आिली. मात्र या नव्या कहवतेिे नवतेिे भान केवळ भाहर्षक ठरते की काय असा प्रश्न पडतो. मूलभतू 
मानवी मूल्यानंा हभडिाऱ्या वैहश्वक जािीवा या कहवतेच्या प्रयोगशील अहभव्यक्तीच्या बोटातून हनसटतात 
की काय अशी भीतीही वाटते. नवसंविेनाच्या जंत्र्या माडंिारी ही कहवता नेमकी कोिती भहूमका घेते हे 
बघावे लागेल. हशवाय अहतरेकी भाहर्षक धाडस आहि स्वैर अहभव्यक्तीम ळे यातली अस्सल कहवता कोिती 
आहि पोज घेतलेली अहभहनवशेपूिव नक्कल कोिती हेही कळिे वािकाला अवघड जाते आहे. अरूि काळे 
यानंी म्हटल्याप्रमािे, ‘अक्षर स धारण्यासाठी कोिी कहवता हलहीत नसतो’ हे खरे पि आरती प्रभूनंी 
म्हटल्याप्रमािे ‘ती जे भोगतेय त्यातल्या हतळमात्राही विेना त म्हाला सोसविार नाहीत’ अशा विेना 
भोगिारी तरी ही कहवता आहे काय? आरती प्रभूिेंि शब्ि वापरायिे तर ज्या कहवतेला तळहातावर 
स्वातीच्या थेंबासारखे घ्यावे लागेल आहि आपले तळहात िािंण्याहूनही पारिशवक करावे लागतील अशी 
ही नवी कहवता आहे का? 
 

नीरजा, कहवता महाजन, प्रज्ञा पवार, महलका अमरशखे अशा अनेक कवहयत्रींनी या काळात समथव 
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कहवता हलहहली. बिलत्या समाजातील स्त्री जािीवा त्यानंी कधी संयत तर कधी बेधडक शब्िात माडंल्या. 
एकूि समाजािे बिलते वास्तव नव्विोत्तर कहवतेने पकडले का नाही ते पूिव सकारात्मकपिे सागंिे 
अवघड आहे. पि बिलत्या स्त्री जाहिविेी कहवता मात्र या कवहयत्रींनी समथवपिे आिली. 

 
याि नव्विोत्तर काळात मराठी कािंबरीने अनेक समथव कािंबया हिल्या. १९९१ मध्ये प्रहसद्ध 

झालेल्या झाडाझडती (हवश्वास पाटील) पासून राघववळे (नामिेव काबंळे), ताम्रपट (रंगनाथ पठारे), 
तिकट (राजन गवस), डागंोरा एका नगरीिा (त्र्य.ं हव. सरिेशम ख), बारोमास (सिानंि िेशम ख), भमूी 
(आशा बगे) आहि उत्स कतेने मी झोपलो (श्याम मनोहर) अशा आठ कािंबऱ्यानंा या वीस वर्षांच्या काळात 
साहहत्य अकािमी प रस्कार लाभले. अथात या कािंबऱ्याबंरोबरि हरटा वहेलिकर आहि त्या वर्षी (शातंा 
गोखले), शाळा (हमकलि बोकील), ि (कहवता महाजन), नाहतिराहम (मेघना पेठे), भीरूड (गिेश 
आवटे), हनशािी डावा अंगठा (रमेश इंगळे उत्रािकर), इळनमाळ (अशोक पवार), रौंिाळा (कृष्ट्िात 
खोत), पाढंर (रवींद्र शोभिे), िाळेगत (प्रहवि िशरथ बािेंकर), अच्य त आठवले आहि आठवि  (मकरंि 
साठे), गौतमिी गोष्ट (अहनल िामले), नहिकेतािे उपाख्यान (संजय भास्कर जोशी), िशहिया (बाबा 
भाडं) या व अशा अनेक िागंल्या कािंबऱ्या या काळात आल्या असल्या तरी ज्याला नव्विोत्तरी जगण्यािे 
भान म्हिता येईल ते यापैकी हकती कािंबऱ्यानंी पकडले ते बघायला हव.े खऱ्या अथाने नव्या जगाशी 
यातल्या बह तेक कािंबऱ्यािें तसे नाते नव्हते. उलट महानायकािें उिात्तीकरि करिाऱ्या पाहनपत, 
महानायक वगैरे कािंबऱ्या उिंड लोकहप्रयता हमळवत होत्या. 
 

अहलकडे प्रहसद्ध झालेल्या राही अहनल बवेंच्या ‘आहिमायेिे...’ मध्ये नव्या मानहसकतेला हिमटीत 
पकडायिा प्रयत्न होता. ज्ञानात्मक कािंबरीलेखनािे उत्कृष्ट प्रयोग श्याम मनोहर यानंी याि काळात केले. 
(कळ, खूप लोक आहेत, उत्सकतेने मी झोपलो, खेकसत म्हििे, आय लव्ह य)ू संशोधन, ज्ञान, क तूहल, 
सभ्यता, संस्कृती यािें जगण्यातले स्थान शोधण्यािा श्याम मनोहरािंा आटाहपटा हिसतो. या काळातल्या 
कािंबरीवर त्यािंाि ठसा आहे. रंगनात पठारे यािें कािंबरीलेखन या काळात बहरलेले हिसते. तसेि सत 
न गत आहि रस-अनौरस सारख्या समथव कािंबऱ्या राजन खान यानंी हिल्या. 

 
मराठी कथेत या वीस वर्षात भारत सासिे, मेघना पेठे, हमकलि बोकील, मध कर धमाप रीकर, 

स बोध जावडेकर, सहनया, आशा बगे, मोहनका गजेंद्रगडकर, नीरजा,सिानंि िेशम ख, राजन खान अशा 
अनेक कथाकारानंी मोलािी कामहगरी केली. आंधळ्याच्या गायी आहि हंस अकेला या िोनि संरहात 
प्रकाहशत झालेली मेघना पेठे यािंी कथा स्त्रीच्या मानहसकतेिी ननैहतक भहूमकेतून माडंिी करते. स बोध 
जावडेकरानंी अनेक हवज्ञानकथासंरहाबंरोबर, क रुके्षत्र या कथासंरहात औद्योहगक पाश्ववभमूीवरच्या कथा 
हलहहल्या. त्यात नव्या जगािे भान व्यक्त करायिा प्रयत्न ठळकपिे हिसला. याि काळात भारत 
सासण्यानंी िमिार िीघवकथा हलहहल्या. प्रकाश नारायि संत यािें कथासंरह या काळात प्रकाहशत झाले 
त्यािप्रमािे हप्रया तेंड लकर, उर्ममला पवार वगैरे लेहखकानंी समथव कथालेखन केले. लंपन या 
पौगंडावस्थेतल्या म लािे भावहवश्व रेखाटिाऱ्या प्रसन्न शलैीतल्या कथा संतानंी हलहहल्या. पि प ढे त्यात 
तोितोिपिा आला. मात्र प . लं. सारख्यानंी भरभरुन गौरवल्याने संतानंा मोठे स्थान आहि लोकहप्रयता 
हमळाली. मोहनका गजेंद्रगडकरािें भपू आहि आतव हे िोन कथासंरह या काळात आले. त्यातल्या नाळ, 
श्रद्धा, जन्म अशा अनेक कथा त्याचं्याहवर्षयी आशा वाटायला लाविाऱ्या आहेत. एकूि कथेत या  
‘जीएंनतरच्या’ या काळात िागंली कथा मोठ्या प्रमािावर हलहहली गेली तरी जीएंच्या नंतर कोि? या 
प्रश्नाला ििकट उत्तर हमळाले असे म्हिता येिार नाही. मात्र काही आशािायक कथाकार या काळात प ढे 
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आले. न कताि प्रकाहशत झालेला प्रज्ञा पवार यािंा ‘अफवा खरी ठरावी म्हिून...’ हा कथासंरह 
उिाहिािाखल घेता येईल. या कथेत काहीसा नवखेपिा असला तरी अगिी अहलकडिी मानहसकता, 
जीवनशलैी आहि ताितिाव हटपण्यािे प्रयत्न अत्यंत वधेक आहेत. िकँटग, म क्त लैं हगकता यासारखे 
अगिी आध हनक हवर्षय आत्महवश्वासाने हाताळण्यािे प्रज्ञा पवार यािें धाडस कौत कास्पि आहे. अशा 
लेखकाकंडून बरेि अपेहक्षत आहे. तसेि ‘जहन्नम’ सारख्या कथासंरहात प्रहतमा जोशी यानंी वशे्याचं्या 
जगण्यािे जे हित्रि केले आहे ते न सते धाडसी नाही तर अहतशय अस्सल आहि खोलवरिे वाटते. अस्वस्थ 
करते. आसाराम लोमटे यािंा नवा संरह ‘आलोक’ असाि आशा हनमाि करिारा आहे. 
 

याि काळात प्रकाशवाटा (प्रकाश आमटे), आयिान (उर्ममला पवार), मास्तरािंी सावली 
(कृष्ट्िाबाई नारायि स वे), बालकाडं (ह. मो. मराठे) वगैरे अनेक उत्तम आत्मिहरते्र प्रकाहशत झाली तर 
एका रानवेड्यािी शोधयात्रा (कृष्ट्िमेघ क ं टे), स्ट हडओ (स भार्ष अविट), मौनराग (महेश एलक ं िवार) 
यासारखी लहलत लेखनािी प स्तके प्रकाहशत झाली. हवनोिाच्या बाबतीत मात्र हवशरे्ष भरीव काही घडले 
नाही त्यातल्यात्यात श्रीकातं बोजेवारािें ‘िोन फ ल एक हाफ’ ‘उतारा’ आहि म क ं ि टाकसाळे याच्या 
हमत्स्कल शलैीतल्या नमवहवनोिी सिराचं्या संरहाने वािकानंा हिलासा हिला. त्यािंी ‘स(ि) रहमसळ’, 
‘उंिरावलोकन’, ‘साडेसतरावा महाप रुर्ष’ वगैरे लेखसंरह लोकहप्रय झाले. 

 
॥ नव्वदोत्तर साणहत्य : नव्या जगण्याचे आव्हान पेलले का? ॥ 
 

एकूिात नव्विोत्तर साहहत्यात उत्तम हनर्ममती झाली असली तरी आजच्या जगण्यािे भान फार 
मोठ्या प्रमािात व्यक्त झाले आहे असे म्हिता येिार नाही. ८३ व्या अहखल भारतीय मराठी साहहत्य 
संमलेनाच्या हनहमत्ताने जी स्मरहिका तयार केली गेली (संपािक डॉ. स हास क लकिी त्या स्मरहिकेिा 
हवर्षयि म ळी ‘आजिा काळ आजिे साहहत्य’ म्हिजे १९९० नंतरिे मराठी साहहत्य असा होता. त्या 
स्मरहिकेत कािंबरी (डॉ. हवलास खोले), कथा (विंना बोकील), कहवता (प्रहवि बािेंकर), समीक्षा 
(अहवनाश सपे्र) वगैरे महत्वाच्या हवसेक साहहत्यप्रकारावर अभ्यासपूिव लेख आहेत या लेखाबरोबर त्या त्या 
साहहत्यप्रकारातल्या या काळातल्या महत्वाच्या साहहत्यकृतींिी यािी जोडली आहे. ती संपूिवपिे 
प्रहतहनहधक नसली तरी अभ्यासपूिव नक्कीि आहे त्या यािीवर नजर टाकली तर काय हिसते? 
उिाहरिािाखल आपि कािंबरीसंिभातली िहा नव्विोत्तर उत्तम कािंबऱ्यािंी यािी पाहूया. 

 
ताम्रपट (रंगनाथ पठारे), खूप लोक आहे (श्याम मनोहर), म क्काम (गौरी िेशपाडें), अवकाश 

(साहनया), रीटा वहेलिकर (शातंा गोखले), सेतू (आशा बगे), शाळा (हमकलि बोकील), हभन्न (कहवता 
महाजन) इळनमाळ (अशोक पवार) आहि हनशािी डावा अंगठा (रमेश उंगळे उत्रािकर). 

 
या यािीत आपि खोले याचं्या लेखात उल्लेखनीय म्हटलेल्या काही (प्रस्त त लेखकास) ठळक 

वाटिाऱ्या कािंबऱ्यािी नाव ेघालून पाहू. झाडाझडती (हवश्वास पाटील), राघववेळ (नामिेव काबंळे), 
तिकट (राजन गवस), बारोमास (सिानंि िेशम ख), उत्स कतेने मी झोपलो (श्याम मनोहर), पडघम 
(रवींद्र शोभिे), हरबोट (जी. के. ऐनाप रे), भीरूड (गिेश आवटे), िाळेगत (प्रहवि बािेंकर) ि (कहवता 
महाजन), अच्य त आठवले आहि आठवि (मकंरि साठे) 
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थोडा अहधक हविार केला तर यात िार-िोन नाव ेअहधक टाकता येतील. पि ही यािी नव्विोत्तर 
उत्तम कािंबऱ्यािी मानली तर प्रश्न असा पडतो, की यातल्या हकती कािंबऱ्यानंी नव्विोत्तर बिलत्या 
जगािे हित्र प्रभावीपिे माडंले? यातल्या उत्तमात उत्तर कािंबऱ्यानंी िेखील ज नेि प्रश्न प्रभावीपिे माडंले 
आहेत असे आढळेल. शअेर बाजारात एवढे घोटाळे झाले. बाबरी मशीि पडली. बाँबस्फोट झाले. शहरािंी 
महाशहरं झाली. मॉल्स आले आहि हकरािा ि कानिारािें भहवतव्य धोक्यात आले. टाटा रूपने, 
हरलायन्सने, भारती रूपने जगातल्या मोठाल्या कंपन्या हवकत घेतल्या. मराठी तरुिानंी मायिोसॉफ्ट 
सारख्या कंपनीत मोलािे स्थान हमळवले. यातल काय अन हकती या साऱ्या उत्तम कािंबऱ्यामंध्ये आलं? 
अपवाि आहेत, नाही अस ंनाही, पि ते त रळक अपवाि वगळता काहीि नाही. नव्विोत्तर कािंबरीपेक्षा 
कथेिे हित्र फारसे वगेळे नाहीये. भारत सासिे, मेघना पेठे, हमकलि बोकील यासारख्या अनेक लेखकानंी 
उत्तमोतम कथा हलहहल्या. पि या नव्या जगण्याला सवांगाने कवेत घ्यायिे प्रयत्न संख्येनं मोठे नव्हतेि. 
कहवतेनं हनिान भारे्षनं तरी नव्विेोत्तर जगाला सामावनू घेतलं. पि कथा कािाबंरीन समकालीन वास्तव 
सवाथानं साहहत्यात उमटवलं नाही असेि म्हिाव ेलागते. 

 
यािा अथव नव्विोत्तर साहहत्यानं वािकाला असमाधान हिल असा नाही. याि काळात अनेक 

उत्तमोत्तम साहहत्यकृती हनमाि झाल्या. पि समकालीन वास्तवाि िशवन घडवि हेही साहहत्यािे एक अंग 
असेल तर त्यात मराठी साहहत्य मागेि राहहलं असं म्हिाव ंलागेल. समकालीनतेपेक्षा मराठी लेखकानंी 
मूलभतू आहि हिरंतन मानवी पेि हाताळिे पसंत केले असे एक उत्तर िेता येईल. पि मग त्या अंगाने तरी 
ओल्ड मनॅ अँड ि सी, िाइम अँड पहनशमेंट, आउटसायडर सारख्या हिरंतन कलाकृती तरी हनमाि 
झाल्या का मराठीत? हकतीही अहभमान बाळगला तरी यािे होकाराथी उत्तर िेिे अवघड आहे खरे. 

 
॥ एकूिाि काय? ॥ 
 

१९६० ते २०१० या उण्याप ऱ्या पन्नास वर्षातल्या मराठी साहहत्यावर एका वािकाच्या नजरेनं 
टाकलेला हा धावता दृष्टीके्षप. या लेखाच्या मयािा उघडि आहेत आहि त्याबद्दल प्रास्तहवकाति स्पष्ट 
हनिेश केला होता. (स्थल, काल आहि लेखकाच्या क्षमता अशा तीनही अंगाने त्या मयािा उघड आहेत) 
परंत  एका वािकाच्या दृष्टीने हा आढावा अहधकाहधक पहरपूिव व्हावा असा प्रयत्न केला आहेि. एक वािक 
म्हिून मराठी साहहत्याने गेल्या पन्नास वर्षात काय हिले, काय माडंले अन काय ‘गेले द्यायिे राहून’ त्यािा 
हा आलेख होता. 
 

या पन्नास वर्षात मराठी साहहत्याने हिलेल्या ५ अत्यंत मौहलक गोष्टी कोित्या असा प्रश्न आपि 
हविारला तर माझ्या परीने त्यािे उत्तर खालील ५ गोष्टी असे असेल. 
 

१. कोसलाने स रु केलेल्या नव्या कािंबरीने कािंबरी या वाङ्यमयप्रकारािी सगळी बधंने झ गारून 
सवव िारे हखडक्या उघडल्या आहि अनेक उत्तमोत्तम कािाबंऱ्या हलहहल्या गेल्या. 

 
२. जी. ए. क लकिी याचं्या कथालेखनाने श्रेष्ठ कालातीत साहहत्य म्हिजे काय यािे उिाहरि 

घालून हिले. 
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३. हिते्र, कोल्हाटकर, डहाके यासारख्या अनेक कवींनी मराठी कहवता कायम हजवतं आहि ताजी 
ठेवली. 

 
४. अनेक ि य्यम आहि हतय्यम िजाच्या लेखक-लेहखकानंी वािकहप्रय लेखन करून मराठीत 

वािनसंस्कृती जीवतं ठेवली. 
 
५. धार्ममक, स्वैपाकहवर्षयक आहि ‘जीवन कसे स धारावे’ प्रकाराच्या प स्तकाचं्या महाप्रिडं 

लाटेतही लेखक, प्रकाशक आहि वािकानंी उत्तम साहहत्याला हजवतं ठेवले. 
 
पि यािबरोबर या पन्नास वर्षात कोित्या ५ गोष्टींनी मराठी साहहत्याला रहिे लावनू कमक वत 

केले असा प्रश्न आपि हविारला तर माझे उत्तर खालील पाि गोष्टी असे असेल : 
 
१. सवगं माध्यमािें मानवी जगण्यावरिे अक्षम्य अहतिमि कारि याि काळात माध्यमानंी 

सवगंपिािी आहि बाजारू वृत्तीिी कमाल मयािा गाठली. पि त्यात एक िटपटीतपिा आहि प्रोफेशनल 
आकर्षवि असल्याने मराठी वािकाला त्यापासून स्वतःला रोखिे अशक्य झाले. 

 
२. मराठी लेखकानंी याि काळात कहरअहरस्टपिा करून आपले अस्सल लेखकपि हवसरून 

मागिीन सार प रवठा हे तत्व आरंभले नेमाड्यानंी हलहहलेला लेख हल्ली लेखकािा लेखकराव का होता? हा 
काही हनव्वळ कल्पनाहधहष्ठत नव्हता. 

 
३. पूिववळे लेखक ही संकल्पना स्वप्नसदृश्य होत गेली आहि पोटापाण्यासाठी इतर कोितातरी 

व्यवसाय करिारी लेखक हपढी जन्माला आली. त्यािी लेखनहनष्ठा वािातीत तर नक्कीि नव्हती. 
 
४. मराठी लेखकानी वरील कारिामं ळे मोठी भरारी न मारल्याम ळे मराठी लेखक कायमि 

स्वीकारिारा (अन्याय, हेटाळिी वगैरे) झाला आहि आल्पहनष्ठेने साहहत्यहनर्ममती करण्यािे त्यािे भानि 
गेले. 

 
५. म ख्य म्हिजे मराठी समीके्षने वािकाशंी नाळ तोडून टाकली आहि आपल्याि ‘अपनी ध न मे 

रहता हू’ पद्धतीच्या आळवण्याने वािकाला िूर पळवनू लावले. मराठी लेखक आहि समीक्षकािंी ही ‘मला 
काय िेिेघेिे वािकाशंी’ ही प्रवृती मराठी साहहत्याला घातक ठरली. 

 
॥ वाचनसांस्कृिी : र्ोडे प्रचिन ॥ 
 

एकूिात या पन्नास वर्षात बरेि काही कामावले अन गमावले मराठी साहहत्याने इथवर मराठी 
साहहत्यािा सजवनशील कलाकृती या अंगाने हविार केला. आता थोडा हविार प्रकाशन व्यवसाय आहि 
वािनसंस्कृती या अंगानेही करून पाहू. हा काळ माध्यमतंत्रज्ञानाच्या स्वप्नवत वगेाने झालेल्या वगेािाही 
मानला जातो. स रुवातीला िूरिशवन मग अनेक खाजगी वाहहन्या, केबल नेटवकव  आहि आता संगिकीय 
महाजाल अशा अनेक माध्यमानंी वािकािे हित्त हविहलत करायिा िगं बाधंला. त्याम ळे वािनसंस्कृती 
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लयाला िालली असा ओरडा कायमि होत राहहला. मराठी भार्षाि मृत होते की काय अशी किताही व्यक्त 
होत राहहली. रंथप्रिशवनात मात्र त ड ंब गिी हिसत राहहली. साहहत्य संमेलनामंध्ये होिाऱ्या 
प स्तकप्रिशवनात कोटींच्या घरात प स्तकहविी झाल्यािी ििा तर हटकून होतेि. अथात प्रिशवनातूंन 
कोिते टरंथ जास्त खपतात यािी शास्त्रश द्ध पाहिी काही प ढे आली नाही. पि प स्तकािंी सद्दी संपली 
असेही काही झालेले हिसत नाही. साहहत्यहवर्षयक कायविमानंा जी काय पन्नासेक डोकी समोर हिसतात 
ती बह ताशं पाढंऱ्या केसािंीि हिसतात. वािनसंस्कृक्ततीच्या वाढीसाठी सवव प्रकाशकानंी आहि रंथपे्रमींनी 
एकत्र येऊन योजनापूववक प्रयत्न करण्यािी हनकड मात्र कधी नव्हे एवढी हनमाि झाली आहे. मध्यंतरी 
लोकसते्ततून केवळ मराठी साहहत्यावर आधाहरत असलेल्या ‘प्रश्नमंज रे्षला’ महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यातून 
प्रहतसाि हमळाल्यािे आशािायक हित्र हिसले होते. मराठी प स्तकानंी महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यात 
पोिण्यासाठी प्रभावी हवतरि व्यवस्थ उभी करण्यािी खरे तर गरज आहे. हशवाय प स्तकाचं्या भरमसाठ 
ककमती कमी करण्याच्या दृष्टीने अहधक प्रभावी आहि कायवक्षम हवपिनासाठी हवपिनतज्ज्ञािंी मित घेिे 
अगत्यािे आहे. 

 
सववि के्षत्राि आध हनक व्यवस्थापन तंत्रािी मित घेऊनि व्यवसाय वृद्धी केली जात असताना 

प्रकाशन व्यवसायाने मात्र आपल्या घराण्याप रता हा व्यवसाय ठेविे वाळूत तोंड ख पसण्यासारखे आहे. असे 
‘फॅहमली मनेॅ्ड’ व्यवसाय वाढवण्यावर कायवक्षमता, कौशल्य आहि ज्ञानाच्या मयािा येिारि. 
रंथहवपिनािी नवनवी माध्यमे (िनॅल्स) शोधून काढून हवतरिखिात कपात करून प स्तकाचं्या हकमती 
कमी करून अहधकाहधक प स्तके अहधकाहधक वािकापंयंत पोििे सवाहधक गरजेिे आहे. 
प स्तकहनर्ममतीच्या तीन ते साडेतीनपट ककमत लाविे, राहकाला सोयीिे आहि राहकाच्या हहतािे आहे 
का, यासारख्या प्रश्नािंा म ळातून हविार व्हायला हवा. 

 
आज वाढत्या राहकवािात सववि बाजारपेठेत राहक हा राजा झाल्यािे हित्र हिसते आहे. अशा 

वळेी रंथप्रकाशन व्यवसायानेही हे बिलते वास्तव ओळखून आपले स्वरूप बिलायला काय हरकत आहे? 
म ळात त्यासाठी प स्तक ही जीवनाश्यक गोष्ट होिे गरजेिे आहे अशा गोष्टी काही केवळ सरकारी अन िानाने 
होिाऱ्या नव्हेत. त्यासाठी प स्तकावर पे्रम करिाऱ्या जमातीनेि आपले उपाय शोधून काढायला हव.े पधंरा 
वर्षांपूवी माहहतही नसलेली मोबाइल फोन नावािी वस्त  केवळ पधंरा वर्षांत ‘रोटी कपडा और मकान’ च्या 
इतकीि जीवनाश्यक होऊ शकते. पि शकेडो वर्षांिा इहतहास असलेली प स्तकासारखी वस्तू कोपऱ्याति 
राहते यािी कारिे शोधायला हवीत. रंथ हलहहिे आहि वाििे म्हिजे सरस्वतीिी सेवा, त्यासाठी 
प्रत्येकाने आपल्या हृियातून येिारी हाक ऐकावी-अशा प्रकारिी ख ळिट साधनश हितेिी तवव ेहवसरायला 
हवी. बाजारात आज असंख्य अनावश्यक गोष्टी अत्यावश्यक म्हिून हवकायिी िढाओढ लागलेली 
असताना प स्तकानंी हवपिनाच्या नव्या वाटा िोखाळिे यात गैर ते काय? स िैवाने अनेक प्रकाशकािंी नवी 
हपढी आता या व्यवसायात येत आहे. या तरुि रक्ताने आपल्या घराण्यािे रंथपे्रमािे संस्कार आहि नव्या 
य गािी व्यवस्थापन शलैी यािंा संयोग करून रंथव्यवहार अनेक पटींनी आहि अनेक बाजंूनी वाढावयाला 
हवा. 

 
अथात त्यासाठी लेखकानंी ही वािकाहभम खता म्हिजे सवगं वािकान नय नव्हे यािी जाि 

ठेवायला हवी. सवगं वािकान नय वळेीि उघडा पाडून श्रेष्ठ साहहत्यािा पहरिय आहि उत्तम साहहत्यकृतींिे 
वािकाहभम ख हवश्लेर्षि करिारी समीक्षाही त्याि बरोबरीने व्हायला हवी. उत्तमािे संवधवन आहि हनकृष्टािे 
हनन अशी स हनहित आहि ठाम भहूमका असलेली समीक्षाि वािकाचं्या ग िवते्तत वाढ करते. अशा समीके्षने 
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बऱ्यािा िागंला आहि िागंल्यािा उत्तम वािक व्हायला मित होत असते. उत्तम वािक नसतील तर उत्तम 
साहहत्यकृती हनमाि होत नसतात. लेखन हे पहहले सजवन मानले तर वािन हे ि सरे सजवन आहि समीक्षा हे 
हतसरे सजवन मानायला हव.े िागंला लेखक आहि िागंला वािक नेहमीि एकमेकाचं्या शोधात असतो. 
िागंला समीक्षक या िोघािंी एकामेकाला ओळख करून िेतो, भेट घडवतो. गेल्या पन्नास वर्षांत मराठी 
साहहत्याने िागंल्या वािकाला भरभरून हिले. पि समाजात लेखकािी पत हशक्षकासंारखीि उतरत गेली. 
रंथव्यवहारातले अथवशास्त्र कायमि लेखकाला सवात शवेटिा आहि खरे तर जिू अनावश्यक घटक 
समजत िालले. अजूनही हकत्येक हिवाळी अंक लेखकाकंडून फ कट ककवा अल्प मोबिल्यात हलहून घेतात 
आहि अनेक नव्या लेखकानंा प स्तकाला रॉयल्टी हमळते हेही माहीत नसते. हे हित्र साववहत्रक आहि 
प्रहतहनहधक नसले तरी पूिवपिे कपोलकत्ल्पतही नाही ही कितेिी बाब आहे. 
 

एकूिात गेल्या पन्नास वर्षात मराठी साहहत्याने वािकानंा उत्तमोत्तम साहहत्यकृती जरूर हिल्या 
आहेत पि वािनसंस्कृतीमध्ये काही भरीव वाढ झालेली हिसत नाही. असलीि तर घटि आहे. िहा 
कोटींच्या महाराष्ट्रात एखाद्या प स्तकािी हजारािी आवृत्ती संपायला अनेक वर्ष ेलागतात ही भरू्षिास्पि 
गोष्ट नव्हे असे अनेकवळेा म्हटले जाते. पि इथेि ओबामा, प्रकाशवाटा, एक होता काव्हवर यासारख्या 
प स्तकाचं्या थोड्याि काळात िहा-िहा, वीस-वीस आवृत्या खपतात हेही खरेि आहे. ‘हतहमरात नी 
तेजाकडे’ (लेखक नरेंद्र िाभोलकर) यासारख्या वैिाहरक गंभीर प स्तकािी पहहली आवृत्ती एका महहन्यात 
संपते हेही खरेि आहे. या हवरोधाभासािा म ळातून हविार करायला हवा. 

 
ग िवत्ता हनयंत्रिािी कोितीि व्यवस्था (खरे तर वस्त हनष्ठ हनकर्षि) उपलब्ध नसल्याने होिारी 

प्रिडं अहनयंहत्रत हनर्ममती, या अफाट हनर्ममतीम ळे हवतरिावर येिारा ताि आहि त्यातून होिारी भाववाढ, 
प्रिंड हनर्ममतीम ळे झालेली लेखकाच्या ककमतीतली घट, वािकाहभम ख पि िागंल्या समीके्षअभावी 
वािकािें अज्ञान या ि ष्टििाम ळे ही पहरत्स्थती उद्धवली आहे असे वाटते. यातल्या प्रत्येक समस्येवर 
खोलात हविार करून िूरगामी उत्तरे शोधायला हवी. प स्तकािा सजवनशील हनमाता जरी लेखक असला 
तरी प स्तक या उत्यािनािा हनमाता प्रकाशक असतो. पि प्रकाशक हा बाजारपेठेत क्यहिति िडँ असतो. 
प्रत्येक प स्तक ककवा लेखक हाि बाजारात िडँ म्हिून समोर येतो. 

 
हविार करा, बाजारपेठेतल्या कोित्याि उत्पािनात इतके असंख्य िडँस् उपलब्ध नसतील. 

त्याम ळे प स्तकािें प्रभावी हवपिन हे एक मोठे आव्हान आहे हे तर खरेि. अजून थोडा खोल हविार केला 
तर असेही ध्यानात येईल की बाजारात वर्षाला शभंरेक िागंली प स्तके आली तर त्याि काळात हजारेक 
हनकृष्ट प स्तके येतात. हवतरि व्यवस्थेत नेहमीि ‘हनकृष्ट’ उत्पािनािा खिव ‘िागंल्या’ उत्पािनावर लािला 
जातो. त्याम ळे एकूि व्यवस्था कमक वत होत जाते. एखाद्या उत्पािनात १० टके्क हनकृष्ट उत्पािन असेल 
तर त्यािा खिव ९० टके्क िागंले उत्पािन पेलू शकते. पि पहरत्स्थती उलट असेल तर व्यवस्थेवर येिाऱ्या 
तािािी कल्पना करा. बाजारपेठेतले ताि राहक कधीि स्वीकारत नाही. तो सहज उपलब्ध पयायाकडे 
वळतो. शवेटी ते ताि हनमाता आहि त्या उत्पािनािे के्षत्रि पिवतात. प स्तकाचं्या बाबतीत लेखक 
(सजवनशील) आहि प्रकाशक (प्रत्यक्ष आहि भौहतक) असे िोन हनमाते असल्याने या तािािे उत्तरिाहयत्व 
ठरविेही अवघड जाते. उत्तरिाहयत्वाच्या हनहितीहवना ग िवत्तावाढ अशक्य असते. असंख्य लेखकाचं्या 
अहनवार उमीम ळे बेस मार हनर्ममती होत राहाते. हा प रवठा अमाप झाल्याने (मागिी-प रवठा या अथवशास्त्रीय 
कायद्यान सार) ककमत कमी होतेि. कल्पना करा मराठीत वीसि लेखक वर्षाकाठी प्रत्येकी िोन-तीनि 
प स्तके हलहहताहेत, मग या प स्तकािंा खप लाखात होईल या लेखकानंा लखपती करेल हे उघड आहे. हे 
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टोकािे उिाहरि सोडा, पि एखाद्या प्रिशवनात अक्षरशः लाखो प स्तके असतात त्यातली काही शकेडो 
ककवा हजार प स्तके िजेिार असतात. अशा वळेी रंथव्यवहार आपले खिव आहि श्रम मात्र त्या सवव लाखो 
प स्तकावंरि करत असतो. असा हा ग ंताग ंतीिा प्रकार आहे. 
 

यात समीके्षने ग िवत्ता हनयंत्रिािे (क्वहलटी कंरोल) कायव पार पाडिे हा एक यावरिा उपाय आहे. 
वैयत्क्तक उमीवर संख्यात्मक हनयंत्रि अशक्यि असल्याने वािकािें (हकमानपक्षी : राहकािें) प्रहशक्षि 
करिे अगत्यािे आहे. त्याम ळे या राहकािी खरेिी अहधक प्रहशहक्षत होईल. कोित्याही व्यवहारात 
उत्यािन आहि हविी या िोन महववाच्या घटना असतात. जेव्हा उत्पािनाच्या पायरीवर ग िवत्ता हनयंत्रि 
शक्य नसते (जे वैयत्क्तक उमीम ळे शक्यि नाही) तेव्हा ते हविीच्या पायरीवर करिे आवश्यक होते अशा 
वळेी (उत्तम वािकाहभम ख समीके्षद्वारा) प्रहशहक्षत राहकि एका प्रकारे ग िवत्ता हनयंत्रकािे काम करतो. 
असे प्रहशहक्षत राहक (म्हिेजि उत्तम वािक) तयार करिे हे लेखक, समीक्षक आहि प्रकाशक असे सवांनी 
हमळून करिे गरजेिे आहे. त्याम ळे आपोआपि उत्तमाला अहधक भाव येईल आहि पयायाने िागंल्या 
लेखकािंा सवाथाने गौरव होिे िमप्राप्त ठरेल. या गौरवाने अहधकाहधक उत्कृष्ट वाङ्मयहनर्ममती होईल, 
पयायाने ग िवत्तावाढ होईल. 
 
॥ समारोप ॥ 
 

लेखाच्या स रुवातीलाि म्हिल्यान सार प्रस्त त लेखक कोित्याि अथाने वाङ्मयाभ्यासक 
नसल्याने एका वािकाच्या नजरेतून गेल्या पन्नास वर्षांिा हा हनव्वळ स्मरिाहधहष्ठत धावता आढावा आहे. 
त्यात हशस्त वा पद्धत नसेल. पि वािकाचं्या दृष्टीकोनातून केलेले हवविेन आहे. मराठी वािकाने या 
पन्नास वर्षांत अनेक उत्तमोत्तम प स्तके वािली आहि नावाजली. याि काळात अनेक उत्तम हनयतकाहलके 
बिं पडली. ‘सत्यकथा’ बिं पडिे ही एक घटना झाली. साहहत्यकािंी आहि वािकािंीही एक हपढीि 
सत्यकथेवर पोसली होती. सत्यकथेला हवरोध करिाऱ्यािंीही एक हपढी होती. बह तेक िोघानंा मनातल्या 
मनात एकामेकाहंवर्षयी आिरि होता. अहलकडे येऊ पाहिारी ‘ई-ब क्स’ ही स द्धा एक घटनाि आहे. 
नेमाड्यािंी ‘कहिू’ सारखी कािंबरी तीसेक वर्षांच्या प्रतीके्षनंतर येिे आहि हतिी आवृत्ती (सहाश ेरुपये 
ककमत आहि सवलतीत साडेपािश ेरुपये असलेली) प्रकाशनापूवीि संपिे ही िेखील एक घटनाि आहे. 
राजन खान सारख्या हनष्ठावान लेखकाने ‘मराठी लेखकािी िोन वळेेच्या जेविािी सोय करा आहि मराठी 
लेखक नोबेल आितो की नाही ते बघा’, असे म्हिने ही िेखील एक घटनाि होती. अक्षरधारासारखे प्रिंड 
मोठे रंथप्रिशवन वर्षािे सवव हिवस भरलेले असते ही िेखील एक घटनाि आहे आहि िरवर्षीिे रंगीत-
संगीत साहहत्य संमेलन ही िेखील घटनाि असते. मराठी साहहत्यहवश्व अशा अनेक घटनानंी गजबजलेले 
असते. 
 

एकूिात वािकाला गेली पन्नास वर्ष े गजबजलेली गेल्यािे हिसले. अनेक उत्तमोत्तम प स्तके 
वािायला हमळाली. न कतेि मराठीतल्या हिवाळी अंकानी शभंराव े वर्षव साजरे केले. मराठी वािकाला 
िागंल्या साहहत्यािी मेजवानी हमळत राहहली. सवव प्रकारच्या वािकासंाठी हनरहनराळी प स्तके येत राहहली. 
 

टीव्हीवर हनरथवक माहलकािें रटाळ िळि िालू असते, लोकल, बस मध्ये बाँबस्फोट होत 
असतात, सरकारे स्थापन आहि पायउतार होत असतात, शाहरूख- अमीरिे हित्रपट नवनवे हविम करत 
असतात सहिन-धोनी वडे लावत असतात, प स्तकावंर खाजगी िबावगटाचं्या बदं्या असतात, अगिी स प्रीम 
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कोटाने उठवली तरी राजकीय पक्ष अशा बदं्या आित असतात, िंगली होत असतात, वतवमानपत्र कधी पेड 
तर कधी अनपेड बातम्या छापत असतात, शअेर बाजार कधी उसळी घेतात तर कधी भ ईसपाट होतात, 
राजू सारखे धनाढ्य आिखी धनाढ्य होण्यासाठी हजारो कोटींिे घोटाळे करत असतात, मोबाईल वाजत 
असतात, मेरो धावत ककवा ििेत असतात... अशा वळेी आपल्या कोपऱ्यात बसून लेखक गभार स्त्रीसारखा 
विेा सोसत पाढंऱ्यावर काळे करत असतो. ि सऱ्या एका कोपऱ्यात वािक हातातल्या प स्तकािी डाव्या 
हाताच्या बोटातली पाने वाढत जाऊन उजव्या हातच्या बोटातली पाने संपत आल्याने व्याकूळ होत भान 
हरपून वाित असतो. 
 

ही सवाहधक महत्वािी घटना असते. 
 

प ढच्या पन्नास वर्षात मराठी वािनािी ही मध र मौहलक घटना अहधकाहधक मौहलक होत जाईल 
अशी आशा व्यक्त करतो. 
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मराठीिील समीक्षात्मक साणहत्य 
 

 
डॉ. णवलास खोले 

 
डॉ. हवलास खोले यािंा जन्म प िे येथे ५ हडसेंबर १९४४ रोजी झाला. यानंी मराठी हवर्षयाच्या 

अध्यापनात नावलौहकक कमावला आहे. शोकाहंतकेिी संकल्पना व काही मराठी नाटके या हवर्षयावर 
त्यानंा पीएि. डी हमळाली आहे. त्यानंी मराठी साहहत्याशी हनगहडत हवहवध हवर्षयावंर हवप ल लेखन केले 
आहे. त्याचं्या साहहत्याला महाराष्ट्र शासनािा प रस्कार आहि इतर अनेक प रस्कार हमळाले आहेत. नोबेल 
प रस्कार प्राप्त लेखकाचं्या साहहत्यािा व व्यत्क्तमववािा पहरिय करून िेिारी त्यािंी ‘लहलत’ या 
हनयतकाहलकातील लेखमाला हवशरे्षत्वाने गाजली आहे. हवद्यापीठ अन िान आयोगािे एहमहरटस फेलो 
आहि भारत सरकारच्या सासं्कृहतक मंत्रालयािे सीहनयर फेलो म्हिून त्यानंी काम केले आहे. 

 
पत्ता : गीतवसंत, ३७ स्विेगंगा हाऊकसग सोसायटी, वारजे, प िे ४११ ०५८. 
िूरध्वनी : ०२०-२५२३४६४२ 

 
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य झाले आहि मराठी अत्स्मतेिा हवजय झाल्यािा आनंि सवांना 

झाला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात या राज्यस्थापनेसाठी स्वतःच्या सरकारशी सातआठ वर्ष े उर संघर्षव 
करून, एकशसेहा ह तात्म्यािें बहलिान िेऊन, हजारो सत्यारहींनी त रंुगवास भोगून महाराष्ट्र राज्य 
साकार केले. भार्षावार प्रातंरिनेिे तवव धोरि म्हिून स्वीकारल्यानंतर भारतातील अन्य क ठल्याही भारे्षला 
असा लढा द्यावा लागला नाही. राज्यस्थापनेच्या आनंिाबरोबरि या लढ्याच्या स्मृती प ढली बरीि वर्षे 
मराठी भार्षकाचं्या मनात रेंगाळत राहहल्या. ते स्वाभाहवक होते. १९६० नंतर राज्यािे धोरि, प्रशासन आहि 
जनकल्यािहवर्षयक भहूमका यातं पालट पडला. रामहवकासाला महवव आले, हशक्षिािा प्रसार 
खेड्यापाड्यातूंन होऊ लागला, शाळािंी-महाहवद्यालयािंी संख्या वाढली, ‘हवना सहकार नही उद्धार’ या 
ध्येयवाक्यास अन सरून सहकारी िळवळीला बाळसेिार रूप आले. राजकारिात महाराष्ट्रातील 
वगेवगेळ्या हवभागातील लोकानंा महवव येऊ लागले. पहिम महाराष्ट्राच्या जोडीने हविभव, मराठवाडा, 
कोकि या प्रिेशािें प्रभ त्व उत्पन्न होऊ लागले. हक्काने, हट्टाने, आरहाने आपि मागाव े लागते, 
अन्यायाहवरुद्ध लढावे लागते, भलेब रे मागव अवलंबनू सते्तवर यावे लागते असा हविार हिवसेंहिवस प्रबळ 
होऊ लागला. सत्ताकाकें्षच्या या स्पधेत जातीय राजकारिािा हशरकाव होऊ लागला. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यानंी हशकण्यािा व लढाऊपिे संघर्षव करण्यािा जो मंत्र हिला होता त्यािा पहरिाम होऊन 
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तोवर मागे राहहलेला कहनष्ठवगीय समाज आपले सव बळ एकवटून सामाहजक-राजकीय व्यवहारात 
स्वतःिे स्थान हनहित करू लागला. हशकल्यानंतर स्वास्थ्य हमळण्यािे हिवस संपत िालले. नोकऱ्यासंाठी 
गिी वाढल्याम ळे स्पधा असह्य होऊ लागली. प्रशासकीय सेवामंध्ये स्थान हमळविे प्रहतष्ठेिे व फायद्यािे 
असल्याम ळे त्यासाठीही झगडा वाढू लागला. जीवनसंघर्षािे स्वरूपि पालटले. सहजपिे काही लाभावे, 
हनयमान सार काही घडावे असे सहसा दृष्टीस पडेना. समाजघटकािंा परस्परावंरील हवश्वास कमी होऊ 
लागला. सरसकटपिे मािसािी स खािी स्वप्ने वाढू लागली, ि ःखािी बोि तीव्र झाली, आशहेनराशिेी 
आंिोलने गरगरून टाकू लागली. िाहरद्र्य, कष्ट, उपासमार, हनसगाच्या लहरी याचं्याशी झगडता झगडता 
खेड्यापाड्यातंल्या लोकािंा हपट्टा पडू लागला आहि महानगरीय जीवनातली यंत्राधीनता, बकालपिा, 
आहि झोपडपट्ट्यािंी वाढ, ग न्हेगारीतील वाढ हतथल्या लोकानंा अस्वस्थ व अत्स्थर व सववहीन करू 
लागली. या सगळ्या पहरत्स्थतीिा पहरिाम साहहत्यहनर्ममतीवर झाला. नागरी जीवनातील स खवस्तू 
पे्रमकथापेंक्षा हनत्य जीवनातील समस्यानंा व िाहक वास्तवाला वािा फोडिारे साहहत्य महववािे वाटू 
लागले. मध्यमवगीय पाढंरपेशा स हशहक्षत समाजाइतकेि खेड्यापाड्यातंल्या अहशहक्षत कष्टकऱ्यािें, 
गावक साबाहेर राहिाऱ्या उपेहक्षतािें, झोपड्यामंधून जगिाऱ्या शोहर्षतािें, पीहडतािें आय ष्ट्य साहहत्याच्या 
हनरहनराळ्या रूपातूंन आहवष्ट्कृत होऊ लागले. आजवर सववस्वी अपहरहित असिारे अन भवहवश्व साहहत्यात 
प्रवशे करू लागले. कायम रात्रीच्या अंधाराति जगिारे पहाटेच्या आशनेे उठून उभे राहहले.  

 
समीक्षा ही नेहमीि साहहत्यान गामी असते व हतने तसे असण्याति हतच्या अत्स्तत्वाला अथवपूिवता 

लाभते. १९६० ते २०१० या कालावधीतील साहहत्यप्रातंािे हित्र कोित्या प्रकारिे आहे? ज्याला 
‘नवसाहहत्य’, म्हिजे ‘नवकहवता’, ‘नवकथा’ असे इहतहासाच्या ओघात म्हटले गेले, ते १९६० च्या 
आसपास हळूहळू वगेळ्या वाटावळिानंी जाऊ लागले होते आहि त्यािे नवनवीन साहहत्यप्रवाहातं रूपातंर 
होऊ लागले होते. संय क्त महाराष्ट्रािी स्थापना ही मराठी अत्स्मतेने खेिून आिलेली हवजयश्री होती. या 
मराठी अत्स्तमतेच्या हवजयािी ग्वाही िेिारे लहलत ऐहतहाहसक साहहत्य मराठीत नव्या जोमाने हनमाि 
होऊ लागले होते. नवसाहहत्याच्या सािेबंि रूपाहवर्षयीिे असमाधान त लनेने िीघव स्वरूपाच्या लेखनातून 
व्यक्त होऊ लागले होते. जी .ए. क ळकिी, श्री. िा. पानवलकर, शरच्चंद्र हिरम लेप्रभतृी कथाकारानंी नव्या 
हनर्ममतीला आरंभ केला होता. ‘सत्यकथा’सारख्या प्रभावी व नवसाहहत्य ‘घडविाऱ्या’ 
हनयतकाहलकाहवर्षयीिा आहि संपािकीय दृष्टीिा व व्यत्क्तमववाहवर्षयीिा असंतोर्ष व्यक्त करिारी 
अहनयतकाहलकािंी संस्कृती याि काळात उिय पाव ूलागली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या पे्ररिेने 
स्वतःिे स्थान आरहपूववक व हक्कपूववक प्रस्थाहपत करू पाहिारी िहलतािंी नवी हपढी उिय पाव ूलागली 
होती. त्याचं्या नवजागृत प्रहतभेिा आहवष्ट्कार हवद्रोही साहहत्यातून घडू लागला होता. रामीि साहहत्यािे 
स्वतंत्र के्षत्र हनमाि होऊ लागले होते. हशक्षिािा प्रसार खूपि रंुिावनू प्रम ख शहराताल क्याचं्या 
हठकािाहूंन गावोगावापंयंत पसरू लागला होता. शहरे म्हिजेि हशक्षि, शहरे म्हिजेि राजकारि-
समाजकारि, शहरे म्हिजेि साहहत्यहनर्ममती, ही समीकरिे मागे पडत िालली आहि हशक्षि, अथवकारि-
राजकारि-समाजकारि, साहहत्यहनर्ममती या सवव के्षत्रानंा व्यापिारी नवी संस्कृती उिय पाव ूलागली. 
 

पन्नास वर्षांतील मराठी समीक्षा हा हवर्षय फार मोठा आहे. हकमान आठनऊश ेतरी समीक्षाहवर्षयक 
प स्तकािंी हनर्ममती या काळात झाली आहे. त्यािंी ग िवत्ता एकसारखी नाही व त्या सवांिे मूल्यमापन करिे 
प्रस्त त लेखाच्या मयािेत बसिारेही नाही. या समर लेखनािी न सती सूिी जरी द्यायिी ठरवली तरी 
प्रस्त त लेखकाला म ळाति लाभलेला अत्यल्प कालावधी या कामासाठी अप रा पडेल आहि उपलब्ध 
शब्िमयािाही संपेल. हनयतकाहलकातूंन जी समीक्षा प्रहसद्ध झाली ती येथे जमेस धरलेली नाही. १९६० ते 



 

अनुक्रमणिका 

२०१० या पन्नास वर्षांत समीक्षाके्षत्रात काय घडले ते अत्यंत थोडक्यात माडंण्यािा प्रयत्न येथे केला आहे. 
या प्रयत्नात अनेकानेक समीक्षारंथ व समीक्षक यािंा हनिेश करता आलेला नाही यािी जािीव लेखकास 
आहे. प्रस्त त लेखक उपलब्ध कालमयािेम ळे व शब्िमयािेम ळे ि हेरी अडििीत आहे. एक म्हिजे लेखाला 
केवळ रंथाचं्या याद्यािें स्वरूप येऊ नये आहि ि सरी म्हिजे लेख हवविेनात्म झाला परंत  पन्नास वर्षांतील 
समीक्षारंथािें प रेसे हनिेश केले गेले नाहीत असेही होऊ नये. या अडििी टाळण्यासाठी अत्यावश्यक तेवढे 
रंथािें उल्लेख व अपहरहायव अशा समीक्षकाचं्या समीक्षाहविारािा पहरिय आहि पन्नास वर्षांतील समीके्षिे 
साकल्यात्मक हित्र हे सवव लेखामधून उमटाव ेअसा प्रयत्न केला आहे. 
 

समालोिनाकडे वळण्यापूवी साठनंतरच्या कालावधीत समीके्षच्या के्षत्रात जे प्रश्न उत्पन्न झाले 
आहि ज्याचं्या ििेने मराठी साहहत्यहवश्व काही काळ का होईना ढवळून हनघाले असे प्रश्न प ढीलप्रमािे 
माडंता येतील :– 
 

१. साहहत्यातील श्लील-अश्लील यासंबंधीिा प्रश्न. या प्रश्नाच्या हनहमत्ताने ‘अहभरुिी’ माहसकाने 
अश्लीलता हवशरे्षाकं प्रहसद्ध केला होता. त्यात त्या काळातील सवव प्रम ख लेखक-समीक्षकानंी हलहहले 
होते. ‘अश्लीलता : एक पहरसंवाि’ अशी एक प त्स्तकाही प्रकाहशत झाली होती. हा हवर्षय आज जरी 
कालबाह्य झाला असला तरी साठच्या िशकात प्रत्येक महववाच्या समीक्षकाच्या लेखनात या हवर्षयािी 
ििा आढळते. 
 

२. िहलत साहहत्य, रामीि साहहत्य, जनवािी साहहत्य, आहिवासी साहहत्य, स्त्रीवािी साहहत्य 
अशा सामाहजक-साहहत्त्यक के्षत्राशंी संबहंधत िळवळींिा उिय झाला. या प्रकारच्या साहहत्याच्या 
मूल्यमापनासाठी पारंपहरक साहहत्यसमीके्षिे हनकर्ष हकतपत प्रस्त त-अप्रस्त त ठरतात असे प्रश्न वारंवार 
उत्पन्न झाले. िहलत साहहत्याच्या अ-पूवव हनर्ममतीनंतर त्याच्या समीके्षसाठी स्वतंत्र सौंियवशास्त्र हव ेका 
याहवर्षयीिी ििा िीघवकाळ िालू राहहली. ती थेट आजपयंत िालली आहे. तसेि हस्त्रयाचं्या साहहत्यािी 
समीक्षा करण्यासाठी स्त्रीवािी साहहत्यसमीके्षिा स्वीकार करण्यामागील अपहरहायवता आवजूवन साहंगतली 
गेली. 
 

३. लघ हनयतकाहलकािंी िळवळ, हतिे स्वरूप व िळवळीिी फलश्र ती यासंबधंीिा परामशव घेतला 
गेला. तत्कालीन वाङ्मयीन व्यवस्थेशी संघर्षव करण्यासाठी, तीहवरुद्ध हवद्रोह प कारण्यासाठी आहि 
संकेतहनष्ठ वाङ्मयपरंपरेवेगळे अत्स्तत्व हनमाि करण्यासाठी ही िळवळ जन्माला आली. या िळवळीने 
सौंियवमूल्यािंी स्वायत्तता नाकारली, हलहखत साहहत्य व मौहखक साहहत्य यामंधील वगेळेपिा संपवनू 
टाकला. भारे्षिा लविीकपिा जपण्याच्या दृष्टीने भार्षाहवर्षयक वगेवगेळे प्रयोग केले गेले. यातील प्रत्येक 
म द्याच्या अन रं्षगाने समीक्षाजगतात भरपूर हविारहवहनमय झाला. 
 

४. मढेकराचं्या प्रभावाम ळे सौंियवशास्त्राच्या अन रोधाने िीघवकाळ िालत राहहलेली ििा समीके्षसाठी 
सौंियवशास्त्रािी आवश्यकता नाही असा हविार प्रबळ ठरून मंिावली. ‘सौंियवशास्त्र-एक भाकड खटाटोप’ 
अशी भहूमका गंगाधर गाडगीळ यानंी घेतली. सौंियवशास्त्र म्हिजे समीक्षा असे जरी म्हिता येत नसले तरी 
समीके्षला सौंियवहवर्षयक हविार उपय क्त ठरतात असा मध्यममागव काढण्यािा प्रयत्नही झाला. 
 

५. साहहत्यहनर्ममतीच्या प्रहियेिे स्वरूप व साहहत्यप्रकारािें शास्त्रश द्ध व्यवस्थापन यासंबधंी लेखन 
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झाले. हवहशष्ट साहहत्यकृती योजनापूववक कथेिे, कािंबरीिे, नाटकािे, कहवतेिे रूप घेते, की हलहू 
लागल्यानंतर हलहहण्याच्या ओघात हवहशष्ट साहहत्यप्रकारािे रूप साकार होते, त्यातं पूववहनहित असे 
काहीि नसते, या हनर्ममहतहवर्षयक मतभेिातूंन साहहत्यप्रकारासंंबंधीिी बरीि ििा झाली. 
 

६. भारतावर इंरजानंी िीडश े वर्ष े राज्य केले. त्याचं्या वसाहतवािी धोरिािा साहहत्याच्या 
हनर्ममतीवर, साहहत्याच्या हवहशष्ट स्वरूपावर बराि पहरिाम झाला. यािी इष्टाहनष्टता व मराठी 
साहहत्यावरील वासाहहतक प्रभाव यािंी ििा झाली. 

 
७. लेखकािी नैहतकता-लेखकािे आपल्या अन भवाशंी असिारे इमान या हवर्षयािा ऊहापोह 

झाला. 
 

८. आस्वािक समीक्षा ही समीक्षा नव्हेि व आस्वािक समीक्षा हीि खरी समीक्षा, या वैिाहरक 
मतभेिाच्या अन रं्षगाने ‘आस्वाि’ या संजे्ञबद्दल व ‘आस्वािक’ समीक्षाप्रकाराबद्दल उलटस लट ििा घडली. 
 

९. भालिंद्र नेमाडे यानंी हलहहलेल्या कािंबरीहवर्षयक हनबधंामधून त्यानंी लघ कथालेखन व 
लघ कथासंस्कृती यासंबधंी जे मतप्रहतपािन केले ते वािहवर्षय झाले. कथा-कािंबरी या साहहत्यप्रकाराचं्या 
तौलहनक स्वरूपाबद्दल व श्रेष्ठत्वगौित्वाबद्दल हनमाि झालेला वाि िीघवकाळ िालू राहहला. 
 

१०. ‘िेशीवाि’ व त्याच्या आरहामागील औहित्यहववके मराठी साहहत्यहवश्वात िीघवकालीन 
हविारमंथनािा हवर्षय ठरला. भालिंद्र नेमाडे यािंी भहूमका आहि हवलास सारंग, हिलीप हिते्र, रा. भा. 
पाटिकर, हहरिदं्र थोरात इत्याहिकािंा हतला असिारा हवरोध असे खंडनमंडनपर लेखन होत राहहले. 
साहहत्याच्या मूल्यमापनासाठी कोिते हनकर्ष/कोिती मूल्ये असावीत-िेशी की वैहश्वक-या प्रश्नावरही वाि 
होत राहहला. जागहतकीकरिाच्या संिभात या वैिाहरक हविारहवहनमयाला हवशरे्ष महवव प्राप्त झाले. 
 

११. जागहतकीकरिािे धोरि व त्या धोरिािे मराठी भार्षा व साहहत्य यावंर होत राहिारे पहरिाम 
यािंी हिहकत्सा झाली. या संिभात अभ्यासकािंी हवहवध मतमतातंरे प्रकट झाली. 
 

१९६० िे िशक व त्यानंतरिी पािेक वर्ष ेही वगेवगेळ्या साहहत्याशी संबहंधत िळवळींिी, आरही 
मतप्रहतपािनािी वर्षे म्हिता येतील. लघ हनयतकाहलकािंी िळवळ, िहलत साहहत्य, रामीि साहहत्य, 
जनवािी साहहत्य, स्त्रीम क्ती व स्त्रीवािी साहहत्य, हिस्ती मराठी साहहत्य, म स्लीम मराठी साहहत्य, 
आहिवासी साहहत्य अशा प्रकारिे अत्स्मतेिे वगेवगेळे आहवष्ट्कार होत राहहले. (वाङ्मयीन िळवळी, त्यािें 
स्वरूप व फलश्र ती याचं्यातील परस्परसंबधं तपासण्यािे काम नागनाथ कोत्तापल्ले याचं्या साशहत्याचा 
अन्ियािण या लेखसंरहातील िळवळीिे साहहत्यशास्त्र, समाजपहरवतवनाच्या िळवळी आहि मराठी लहलत 
साहहत्य, स्वातंत्र्योत्तर काळातील साहहत्यिळवळींिे मूलस्त्रोत या तीन लेखानंी केले आहे. याहशवाय 
चळिळ आशर् साशहत्य हा पोपट सातप ते, भास्कर शळेके, हमकलि कसबे यानंी संपाहित केलेला ‘मा. रा. 
लामखडे गौरव रंथ’ साहहत्यहवर्षयक िळवळींिे कसहावलोकन करिारा रंथ आहे.) रोमहँटहसझम मागे 
पडून वास्तववािी साहहत्य जोमिारपिे प ढे सरसावले होते. त्याच्याि जोडीला अत्स्तत्ववाि, 
अहतवास्तववाि यासंारख्या जागहतक हविारप्रिालींपासून पे्ररिा घेऊन हनमाि होिारे साहहत्य अवतरू 
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लागले होते. साहहत्याच्या अभ्यासाला अन्य लहलत कलाचं्या अभ्यासािी जोड िेण्यािे प्रयत्न स रू झाले 
होते. एकीकडे मायबोली मराठीला राज्यभारे्षिा अहधकृत िजा हमळाला, तर ि सरीकडे मराठी भारे्षच्या व 
साहहत्याच्या अभ्यासािे शालेय महाहवद्यालयीन व हवद्यापीठीय स्थान हा हवर्षय सातत्याने अहनर्मित ििेिा 
होत राहहला. म्हिजे हिहटश अमिानीत मातृभारे्षच्या अध्ययन-अध्यापनाच्या स स्थापनेसाठी जे प्रयत्न झाले 
तसेि प्रयत्न स्वतंत्र मराठी राज्यातही करण्यािी वळे आली. भार्षाहवज्ञान, शलैीहवज्ञान, भार्षातंहरत 
साहहत्य, साहहत्यािा समाजशास्त्रीय दृहष्टकोिातून अभ्यास, तौलहनक साहहत्याभ्यास हे हवर्षय हिवसेंहिवस 
अहधकाहधक आस्थेिे होऊ लागले. आध हनकवाि, उत्तरआध हनकवाि, वसाहतवाि, उत्तरवसाहतवाि, 
हवरिनावाि, हिन्हमीमासंा, कथनमीमासंा याहंवर्षयीिे पहरियात्मक लेखन आहि त्याचं्या संिभात मराठी 
साहहत्यािी हिहकत्सा मयाहित प्रमािात स रू झाली. साहहत्यप्रकारासंंबंधीच्या अभ्यासात वाढ होऊ 
लागली. लोकसाहहत्य या हवर्षयािा हवद्यापीठीय अभ्यासिमात प्रवशे झाला आहि त्यासंबंधीिे लेखन 
वाढीस लागले. ि गा भागवत याचं्यापासून रा. कि. ढेरे याचं्यापयंत आहि प्रभाकर माडें याचं्यापासून तारा 
भवाळकर याचं्यापयंत वगेवगेळ्या अभ्यासकानंी केलेल्या लोकसाहहत्याच्या संशोधनािा हिहकत्सक 
अभ्यास स रू झाला. हवश्वनाथ कशिे यानंी लोकसाहहत्यािी समीक्षा करिारे जे लेखन केले ते हवद्यापीठीय 
पातळीवरील अभ्यासास पूरक ठरिारे आहे. यािप्रमािे संतसाहहत्यािा आध हनक दृहष्टकोिातून अभ्यास 
स रू झाला आहि िेविैवते व मूर्मतहवज्ञान याचं्या संशोधनािी साथ त्याला हमळू लागली. माहिक धनपलवार 
यानंी या संिभात केलेली रंथरिना अभ्यसनीय आहे. 
 

गेल्या पन्नास वर्षांत मराठीत जे समीक्षालेखन झाले आहे ते वैहवध्यपूिव आहे. ही हवहवधता 
प ढीलप्रमािे नोंिहवता येईल- 
 

भारतीय व पािावय साहहत्य/समीक्षाहविारािंा पहरिय करून िेिारे रंथ :  
 
मम्मटकृत काव्यप्रकाि : कृ. श्री. अज वनवाडकर, संस्कृत काव्यिास्त्राची प्रस्तािना : गो. के. भट, 

प्राचीन काव्यिास्त्र, दिरूपक शिधान : र. पं. कंगले, साशहत्यिधे : के. रं. हशरवाडकर इत्यािी रंथ संबहंधत 
हवर्षयािंी सारभतू व प्रमाि माडंिी करतात. 
 
ऐहतहाहसक समालोिन करिारे समीक्षारंथ : 
 

आधुशनक मराठी काव्य : उद्गम, शिकास आशर् भशितव्य : हि. के. बेडेकर, मराठी किा उद्गम 
आशर् शिकास : इंि मती शवेडे, धार आशर् काठ : नरहर क रंुिकर, ऐशतहाशसक मराठी नाटके : भीमराव 
क ळकिी, प्राचीन मराठी गद्य : पे्ररर्ा आशर् स्िरूप : श्री. रं. क ळकिी, मराठी कादबंरीचा इशतहास : 
िदं्रकातं बाहंिवडेकर, मराठी कशिता स्िरूप आशर् शििचेन : हनहशकातं ठकार, आध हनक मराठी 
किशयत्रींची कशिता : रा. ग. जाधव, मराठी ग्रामीर् कशितेचा इशतहास : कैलास सावेकर इत्यािी. या 
रंथातूंन केले गेलेले ऐहतहाहसक समालोिन ढोबळ आढाववेजा नाही, तर समीक्षकाच्या प्रिीघव व्यासंगािा, 
स्वतंत्र हविारशक्तीिा व समतोल प्रहतपािनािा प्रत्यय आिून िेिारे आहे. 
 
रंथपरीक्षिािें संरह : 
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रंथािंा केवळ ओझरता पहरिय, लेखकाच्या अन्य लेखनासंबंधीिी माहहतीपर हवधाने, रंथािी 
शलैी, रंथािे म खपषृ्ठ इत्यािी ज जबी मजक रािा रंथपरीक्षि म्हिून स्वीकार करण्यािी एक अहनष्ट प्रथा 
मराठीत रूढ आहे. अशी शकेडो हजारो परीक्षिे आजवर हनयतकाहलकातूंन प्रहसद्ध झाली आहेत व 
त्यापंैकी अनेक परीक्षिािें संरहही हनघाले आहेत. तथाहप ज्यानंा अस्सल रंथपरीक्षि म्हिता येईल असे 
िोन परीक्षिलेखािें संरह येथे म द्दाम नमूि करावयास हवते. ते म्हिजे हव. रा. करंिीकर यािंा गं्रििेध 
आहि मे. प .ं रेगे यािंा ममणभेद हे होत. या िोन्ही संरहातंील परीक्षिे हवस्तृत आहेत. रंथकत्यांच्या 
माडंिीिा व भहूमकेिा पहरिय करून हिल्यानंतर त्यातील प्रहतपािनािा खंडनमंडनपर परामशव घेऊन त्या 
त्या रंथािें वस्त हनष्ठ मूल्यमापन या परीक्षिकत्यांनी केले आहे. करंिीकराचं्या रंथपरीक्षिािा हवर्षय 
झालेल्या रंथातं चरपार्ी, रामदास िाङ्मय आशर् कायण, लोकमान्य, िोध बाळगोपाळाचंा, माधिराि 
पटिधणन िाङ्मयदिणन इत्यािी गाजलेल्या रंथािंा समावशे आहे. मे. प .ं रेगे याचं्या ममणभेद या प स्तकात 
रूपिेध, सौंदयाचे व्याकरर्, पाश्चात्त्य तत्त्िज्ञानाचा इशतहास, मानि आशर् धमणटचतन, धमांतर-काही 
मूलभतू प्रश्न यासंारख्या रंथािंा परामर्षव घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारिी स स्पष्ट प्रहतपािन करिारी, 
मतभेिािा हनभीड उच्चार करिारी व संबहंधत हवर्षयािे यथायोग्य मूल्यमापन करिारी परीक्षिे वािकासं व 
लेखकासं मागविशवक ठरावीत. तथाहप असे लेखन मराठीत अपवािानेि आढळते. 
 
आस्वादक समीक्षालेखन : 
 

मराठीत आस्वािक स्वरूपािे समीक्षालेखन प्रिडं प्रमािावर झाले असले तरी आस्वािक समीके्षिी 
नम नेिार उिाहरिे संख्येने अत्यल्प आहेत. अशा समीक्षात्मक प स्तकातं साशहत्याचे मानदंड : गंगाधर 
गाडगीळ, माती आशर् मूती : सरोहजनी वैद्य, जास्िदं : माधव आिवल, आस्िाद : प्रभाकर पाध्ये, धुके 
आशर् शिल्प : त्र्य.ं हव. सरिेशम ख यािंी गिना अरिमाने करावी लागते. आस्वािक समीके्षसाठी रहसकता 
व आस्वािक्षमता या ग िापं्रमािेि सूक्ष्म वािनशक्ती, हवश्लेर्षिशक्ती व स योग्य शब्िाकंनक्षमता या 
ग िािंीही आवश्यकता असते. संबहंधत साहहत्यप्रकारातील परंपरेिे भान, साहहत्यािे सवांगीि आकलन 
तसेि तारतम्य हे ग िही अटळ ठरतात. उपय वक्त लेखने या सवव ग िानंी पहरपूिव आहेत. 
 
पीएच. डी. च्या प्रबांधाांची ग्रांर्रूपे : 
 

मराठी हवर्षयात पीएि. डी. पिवी संपािन केलेल्या अभ्यासकािंी आता कमतरता नाही. पीएि. 
डी. च्या अभ्यासाच्या हनहमत्ताने हनवडलेल्या हवर्षयािे सखोल व सागंोपागं संशोधन व हवविेन प्रबधंात होत 
असते. असे असले तरी सवव प्रबधं रंथरूप पावत नाहीत आहि प्रत्येक रंथरूप प्रबधं ही समीके्षत पडलेली 
मौहलक भर असते असेही नाही. ग िवान प्रबधं व त्यािंी रंथरूपे नेहमीि संख्येने अल्प असतात. अशा 
रंथािंी मोजकी उिाहरिे येथे सागंता येतील. िामन पशंडताचंी यिािणदीशपका : हव. रा. करन्िीकर, 
महाकाव्य स्िरूप आशर् समीक्षा : ि. हभ. क ळकिी, ना. सी. फडके एक शचशकत्सक अभ्यास : प्रल्हाि 
वडेर, मढेकराचंी कशिता : स्िरूप आशर् सदंभण खंड १, २ : हवजया राजाध्यक्ष, भालचंद्र नेमाडे यािंी 
कािबरंी, नेमाडे याचंी समीक्षा इ. : हकशोर सानप, मराठीतील लौशककतािादी साशहत्यशिचार : अरुिा 
िेशम ख, उदाहरर्ािण कोसला : वास िेव सावतं, कशितेतील आधुशनकिाद : केशव सदे्र, भाऊ पाध्ये यािंी 
कािंबरी, भाऊ पार्ध्ये याचंी किा : राजन गवस, िाङ्मयातील िैचाशरकता : राजन जयस्वाल, कादंबरी : 
एक साशहत्यप्रकार : हहरिदं्र थोरात. 
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स . रा. ि नेकर याचं्या पीएि. डी. च्या प्रबधंािा हवर्षय माधव जूहलयन हा होता. परंत  पीएि. डी. 

झाल्यावर काही वर्षांनी त्यानंी प्रबधं बाजूला ठेवनू माधिराि पटिधणन िाङ्मयदिणन हा आपला रंथ 
हलहहला. गो. मा. पवार याचं्या पीएि. डी. च्या प्रबधंािा हवर्षय ‘हवनोिािा औपपहत्तक हविार’ असा होता. 
त्यानंीही अनेक वर्षांनी शिनोद : तत्त्ि आशर् स्िरूप हा रंथ स्वतंत्रपिे हसद्ध केला. 
 
मध्ययुगीन मराठी साणहत्याची समीक्षा : 
 

मध्यय गीन मराठी साहहत्यािी हवहवधागंी समीक्षा गेली पन्नास वर्ष े होत आली आहे. मध्यय गीन 
मराठी साहहत्यािा हविार करताना हनरहनराळे धमव, पथं, त्यािंी िैवते, तववज्ञान व आिारधमव, तत्कालीन 
लोकजीवन, सामाहजक, राजकीय, आर्मथक, सासं्कृहतक पहरत्स्थती अशा अनेक घटकािंा हविार करावा 
लागतो. या काळातील साहहत्यािी समीक्षा करताना हिहकत्सेला संशोधनािी व सासं्कृहतक अभ्यासािी 
जोड द्यावी लागते. या दृष्टीने पाहता हवशरे्ष उल्लेखनीय रंथ असे आहेत-संत नामदेि : हे. हव. इनामिार, 
मराठी आरती : म. हव. गोखले, तुकारामाची प्रशतमासृष्टी : मालती पाटील, ज्ञानेश्वरीतील लौशकक सृष्टी : 
म. वा. धोंड, श्रीधराची काव्यरचना : लहलता हमरजकर, िारकरी संतानंी गाशयलेला नाममशहमा : गौरी 
नामजोशी, लीळाचशरत्रातील समाजदिणन : स मन बेलवलकर. 
 

मध्यय गीन मराठी साहहत्यािे व एकंिर मराठी साहहत्यािे मानिंड असिारे ज्ञानेश्वर व त काराम 
याचं्यावर अनेक समीक्षारंथ झाले आहेत. ककबह ना संतसाहहत्यसमीक्षा हाि लेखािा हवर्षय व्हावा इतक्या 
रंथािंी हनर्ममती या हवर्षयाच्या अन रोधाने झाली आहे. येथे केवळ त कारामहवर्षयक आनंदाचा डोह (रा. ग. 
जाधव), तुकाराम (भालिंद्र नेमाडे), पुन्हा तुकाराम (हिलीप प रुर्षोत्तम हिते्र), शिद्रोही तुकाराम (आ. ह. 
साळ ंखे), तुकाराम-अतंबाह्य संघर्षािी अनुभिरूपे (म. स . पाटील), तुकारामदिणन (सिानंि मोरे), समग्र 
तुकारामदिणन (हकशोर सानप) या हनवडक रंथािंा उल्लेख करता येईल. संतसाहहत्यािा हविार आध हनक 
समीक्षादृष्टीतून कशाप्रकारे करता येतो त्यािे हवहवधस्वरूपी प्रात्यहक्षक या रंथातूंन अन भवता येते. 
 
समीक्षात्मक स्वरूपाचे स्फुट लेखसांग्रह : 
 

पन्नास वर्षांच्या कालावधीत समीक्षात्मक स्वरूपािे स्फ ट लेखसंरह मोठ्या प्रमािावर प्रहसद्ध झाले 
आहेत. हनयतकाहलकातं, रंथातं, वृत्तपत्रातं, स्मरहिकातं, गौरवरंथातं ककवा अन्य हठकािी प्रहसद्ध झालेले 
लेख लेखकाचं्या वा प्रकाशकाचं्या सोयीन सार एकत्र करून संहमश्र स्वरूपािे लेखसंरह प्रकाहशत 
करण्यािी प्रथा मराठीत िीघवकाळ रूढ आहे. वगेवगेळ्या कथा-कहवतासंरहाचं्या, कािंबऱ्या—नाटकाचं्या 
हनहमत्ताने हलहहलेले हे लेख कधी आस्वािक स्वरूपािे, कधी टीकात्मक स्वरूपािे कधी पहरियात्मक 
स्वरूपािे असतात. काही वेळा त्यािें स्वरूप समीक्षान्तगवत ताहववक प्रश्नािंी ििा करिारे असते, तर काही 
वळेा ते हनरहनराळ्या लेखकाहंवर्षयी वा त्याचं्या साहहत्यकृतींहवर्षयी अहभप्राय व्यक्त करिारे असतात. अशा 
हकमान िोनिारश ेलेखसंरहापंैकी अगिी विेक लेखसंरहािंी नोंि प ढीलप्रमािे करता येते. 
 

खडक आशर् पार्ी : गंगाधर गाडगीळ, पासंग : क स मावती िेशपाडें, काही शनबधं : शरच्चंद्र 
म त्क्तबोध, साशहत्य िोध आशर् बोध : वा. ल. क ळकिी, साशहत्य स्िरूप आशर् समीक्षा : वा. ल. क ळकिी, 
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खंडनमंडन, सादपडसाद : गो .म. क ळकिी, साशहत्यशिचार : हि. के. बेडेकर, छादंसी : प . हश. रेगे, 
िाङ्मयीन प्रिृत्ती आशर् प्रमेये, शनिडक समीक्षा : रा. ग. जाधव, पार्थिितेचे उदयास्त, शतसऱ्यादंा रर्ागंर्, 
शहमितंीची सरोिरे : ि. हभ. क ळकिी, परंपरा आशर् निता : गो. हव. करंिीकर, कशितारती : हवजया 
राजाध्यक्ष, टीकास्ियंिर : भालिंद्र नेमाडे, नीरक्षीर : स गं मालश,े साशहत्यातील अधोरेशखते 
साशहत्यशििके : म. ि. हातकिगंलेकर, अंतरंग : स . रा. ि नेकर, साशहत्याची भमूी : श्री. प . भागवत, 
आशर् म्हर्ूनच आशर् तोपयंत : िदं्रकातं पाटील, समीके्षची निी रूपे : गंगाधर पाटील, साशहत्यमूल्य आशर् 
अशभरुची : गो. मा. पवार, साशहत्यशिचार आशर् सौंदयणिास्त्र : रा. भा. पाटिकर, साशहत्याचे सामाशजक ि 
सासं्कृशतक अनुबधं : म. स . पाटील, साशहत्यगंगा : प्रिाह आशर् घाट, रंग आशर् अंतरंग : हनहशकातं 
हमरजकर, साशहत्याचा अन्ियािण, साशहत्याचा अिकाि : नागनाथ कोत्तापल्ले, अक्षराचंा श्रम केला, 
सजणनिोध आशर् शलशहता लेखक : हवलास सारंग, नपेक्षा : अशोक शहािे, बीजाक्षरे : के. ज. प रोहहत, 
आिडशनिड : शातंा शळेके, टीकाहरर् : श्रीधर हतळवे, टीकािस्त्रहरर् : आनंि पाटील, रुजुिात : अशोक 
केळकर, टकबहुना : रवीन्द्र ककबह ने. 
 
सांपाणदि समीक्षाग्रांर् : 
 
 साठनंतरिी अडीितीन िशके हवद्यापीठीय व महाहवद्यालयीन वातावरिात ‘ििासत्र संस्कृती’ िा 
कालखंड म्हिून ओळखली जातात. स हनयोहजत ििासत्रातूंन वािल्या गेलेल्या अभ्यासपूिव हनबधंािें 
झालेले साके्षपी संपािन हा मराठी समीके्षिा मौहलक ठेवा ठरला आहे. वसंत िावतर संपाहित मराठी 
टीका, गो. मा. पवार-म. ि. हातकिगंलेकर संपाहित मराठी िाङ्मय : पे्ररर्ा आशर् स्िरूप, हवलास खोले 
संपाहित गेल्या अधणितकातील मराठी कादबरंी ि शिसाव्या ितकातील मराठी समीक्षा, मराठी नाटक आशर् 
रंगभमूी : हवश्वनाथ कशिे व हहमाशंू स्मातव, सामाशजक िासे्त्र आशर् साशहत्य : ह. श्री. साने, आशदिासी मराठी 
साशहत्य : स्िरूप आशर् समस्या : प्रमोि म नघाटे यासंारखे रंथ ही मराठी समीके्षत पडलेली महववािी भर 
आहे. हास्य, शिनोद, सुखास्त्मका या हवर्षयावरील हवजया राजाध्यक्ष, अशोक रानडे यानंी आयोहजत 
केलेल्या ििासत्रािे वृत्ताकंनही नाट्याभ्यासास साहाय्यकारी ठरेल असे आहे. अशी अन्य उिाहरिे 
स्थलसंकोिास्तव टाळली आहेत. 
 
 एका हवर्षयािी वगेवगेळी अंगे स्पष्ट करिारे लेख ककवा याहून काही अन्य हनहमत्ताने हेत तः 
मागहवलेले समीक्षालेख संपाहित करून प्रस्त त हवर्षयािी समीक्षा अभ्यासकासं उपलब्ध करून िेण्यािा 
उपिम गेल्या िाळीसपिेंिाळीस वर्षांत रूढ झाला आहे. अशा प्रकारे हसद्ध झालेल्या समीक्षारंथातं 
निसमीक्षा : गो. म. क ळकिी, रंङ्गनायक : राजीव नाईक, हवजय तापस, प्रिीप म ळे या िोन रंथािंा 
उल्लेख अटळ आहे. नेमाडे याचं्या कोसला या कािंबरीिी समीक्षा कोसलाबद्दल (संपा. बाबा भाडं) या 
प स्तकात व अन्य कािंबऱ्यािंी समीक्षा चागंदेिचतुष्टयासंबधंी (संपा. राजन गवस) या प स्तकात रहथत 
झाली आहे. तसेि टीकास्वयंवरहवर्षयक समीके्षिे केशव सदे्र व स र्षमा करोगल यानंी केलेले संपािन 
आशर्क टीकास्ियंिर या नावाने प्रहसद्ध झाले आहे. शतरकसपर्ातील सरळता हे राजन गवस यािें संपािन 
रंगनाथ पठारे याचं्या साहहत्यािी समीक्षा माडंिारे आहे. केशवराव कोठावळे प रस्कारप्राप्त पिंवीस 
प स्तकािंी समीक्षा हवलास खोले यानंी केििराि कोठािळे पाशरतोशषक गं्रिातून सािर केली आहे. 
 
 साहहत्त्यकाच्या व्यत्क्तत्वािा व कतृवत्वािा गौरव करिारे िोन वैहशष्ट्ट्यपूिव संपाहित रंथ 
उिाहरिािाखल येथे उल्लेहखता येतील. यापंैकी पहहला रंथ प्रभा गिोरकर संपाहित गंगाधर गाडगीळ 
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व्यक्ती आशर् सृष्टी हा आहे. गंगाधर गाडगीळ या व्यक्तीहवर्षयीिे पधंरा लेख आहि त्याचं्या वाङ्मयीन 
कतृवत्वािे हववेिन करिारे तीस लेख या रंथात संपाहित केलेले आहेत. मंगेश पाडगावकर, इंद्रनाथ 
िौध री, वासंती गाडगीळ, स. ह. िेशपाडें इत्याहिकानंी गाडगीळाचं्या व्यत्क्तत्वािे वगेवगेळे रंग आपापल्या 
लेखातूंन रंगहवले आहेत. रमेश तेंड लकर यानंी गाडगीळाचं्या प्रहतभेिे व कतृवत्वािे हवहवध पैलू स्पष्ट केले 
आहेत. गौरी िेशपाडें, माया पहंडत, हहरिदं्र थोरात, स धा जोशी यानंी गाडगीळाचं्या कथासाहहत्यािा 
हवहभन्न दृहष्टकोिातूंन परामशव घेतला आहे. गाडगीळाचं्या हवनोिाहवर्षयी बाळ गाडगीळ व गो. मा. पवार 
यानंी हवविेन केले आहे. गाडगीळािंी समीक्षा, त्यािंी प्रवासविवने, त्यािें आत्मिहरत्र, त्यािें कािंबरीलेखन 
इत्यािीसंबंधींिे अन िमे भारती हनरग डकर व हमकलि मालश,े हव. श.ं िौघ ले, हवजया राजाध्यक्ष, िदं्रकातं 
बाहंिवडेकर या अभ्यासकािें लेख संबंहधत हवर्षयाला न्याय िेिारे आहेत. रंथारंभी अठ्ठावीस पषृ्ठातं 
संपािक प्रभा गिोरकर यानंी संपािकीय भहूमका हवस्ताराने माडूंन रंथाला पूिवता आिली आहे. 
 
 ि सरा रंथ महेश केळ सकर संपाहित मधु मंगेि कर्थर्क : सृष्टी आशर् दृष्टी हा आहे. आध हनक 
मराठी साहहत्यात गंगाधर गाडगीळ यािंी स्थानहनहिती ज्याप्रमािे झाली आहे त्याप्रमािे मध  मंगेश कर्मिक 
यानंी हवप ल साहहत्यहनर्ममती करूनही त्यािंी यथोहित स्थानहनहिती अद्याप व्हावयािी आहे. त्या दृष्टीने 
प्रस्त त रंथ साहाय्यकारी ठरिारा आहे. मध  मंगेश कर्मिक यािें वाङ्मयीन व्यत्क्तमवव, त्याचं्या 
कािंबऱ्यातंील वैहवध्य व प्रयोगशीलता, त्याचं्या लहलत साहहत्यािे स्वरूप व वैहशष्ट्ट्ये, त्याचं्या लेखनातील 
स्त्री व िहलत जीवन, त्याचं्या साहहत्यातील महानगरीय संविेना, त्यािंी लेखनशलैी, त्यािंी साहहत्त्यक-
सासं्कृहतक-सामाहजक के्षत्रातंील कामहगरी इत्यािी हवर्षयाचं्या अन रं्षगाने हवजया राजाध्यक्ष, िदं्रकातं 
बाहंिवडेकर, म. ि. हातकिगंलेकर, नीरजा, प्रिीप कर्मिक, हसहसहलया काव्हालो, अनंत िेशम ख, स भार्ष 
भेंडे यासंारख्या कर्मिकाचं्या स हृिानंी हलहहलेले लेख कर्मिकाचं्या स्नेहशील, सौजन्यशील व सजवनशील 
व्यत्क्तमववािे लौहकक व वाङ्मयीन हवशरे्ष स्पष्ट करतात. रंथाच्या ‘दृष्टी’ या हवभागात मध  मंगेश कर्मिक 
यानंी हलहहलेले काही लेख व अध्यक्षीय भार्षिे समाहवष्ट केली आहेत. कर्मिकािंा साहहत्यहविार समजावनू 
घेण्याच्या दृष्टीने हा हवभाग महववािा आहे. ‘संवाि’ या हतसऱ्या हवभागात संपािक महेश केळ सकर यानंी 
हवहवध साहहत्यहवर्षयक प्रश्नािंा उलगडा करिारी कर्मिकािंी घेतलेली म लाखत वािावयास हमळते. ती 
संपािकीय भहूमकेस पूरक ठरेल अशी आहे. 
 
 उपय वक्त रंथासंारखे आिखी रंथ हनमाि होत राहहले तर सजवनशील लेखकाचं्या समीके्षिी 
पूववतयारी होऊ शकेल. 
 
लेखक व त्याांचे साणहत्य याांचा परामर्षक घेिारी समीक्षा : 
 
 एकि एक लेखक व त्यािे समर/अंशात्मक साहहत्य यािंी सूक्ष्म हिहकत्सा करिारे लेखन मराठीत 
िीघवकाळ होत आले आहे. ककबह ना हवहवध लेखक, त्यािंी रंथहनर्ममती व त्यािें कायव हवस्तारपूववक स्पष्ट 
करिे हे मराठी समीके्षिे एक अथवपूिव रूप आहे. एके काळी हव. स. खाडेंकर, प . रा. लेले, ि. रा. 
गोमकाळेप्रभतृींनी असे लेखन केले आहे. याि परंपरेत प ढील हनवडक समीके्षिा हनिेश करता येईल. 
हशरभाऊ : ल. म. कभगारे, नाट्याचायण देिल : श्री. ना. बनहट्टी, िामन मल्हार : िाङ्मयदिणन, नाटककार 
खाशडलकर, न. टच. केळकर िाङ्मयदिणन : वा ल क ळकिी, िामन मल्हार आशर् शिचारसौंदयण : प्रभाकर 
पाध्ये, कमल देसाई याचें किाशिश्व, मुस्क्तबोधाचें साशहत्य, किाकार िातंाराम, नाटककार कानेटकर : 
रा. भा. पाटिकर, कशिियण ताबंे एक शचशकत्सक अभ्यास : आशा साविेकर, मढेकराचंी कशिता : स्िरूप 
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आशर् संदभण खंड १ ि खंड २ : हवजया राजाध्यक्ष, तेंडुलकराचंी नाट्यप्रशतभा : वसंत िावतर, मढेकराचंी 
कशिता : आकलन आस्िाद आशर् शचशकत्सा : अक्षयक मार काळे, कारुण्योपशनषद : हवनय हडीकर, 
बहुपेडी टिदा खंड १ आशर् खंड २ : हवजया राजाध्यक्ष, मराठीतील प्रायोशगक कादबरंी आशर् श्याम मनोहर 
: हकशोर सानप इत्यािी. 
 
लणलिकलाणचणकत्सा : 
 
 लहलतकलािंी हिहकत्सा करिारे समीक्षात्मक लेखन मराठीत संख्येने मयाहित आहे. ज्यािंा 
उल्लेख अहनवायव ठरावा अशी प स्तके-शकमया, रसास्िाद िाङ्मय आशर् कला : माधव आिवल, 
लािण्यशक्षशतजे : (संपा.) हिगंबर पाध्ये, मार्ध्यम : एस. डी. इनामिार. 
 
साणहत्याची सामाणजक व साांस्कृणिक समीक्षा : 
 
 स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठीत साहहत्यािा सामाहजक व सासं्कृहतक अन्वयाथव लाविारे लेखन 
झाले आहे. ते सामाहजक व सासं्कृहतक स्वरूपाच्या समीके्षिे स्वरूप स्पष्ट करिारे आहे. संतिाङ्मयाची 
सामाशजक फलश्रुती : गं. बा. सरदार टकिा संतमंडळाचे ऐशतहाशसक कायण : बा. र. स ंठिकर ही प स्तके 
राइज ऑफ द मराठा पॉिर या महािेव गोकवि रानडे याचं्या परंपरेत हनमाि झाली आहेत. प ढील काळात 
जी सामाहजक व सासं्कृहतक समीक्षा झाली ती जशी ऐहतहाहसक स्वरूपािी आहे तशीि समकालीन 
जीवनसंिभांिी उकल करिारी आहे. उिा. एकोशर्साव्या ितकातील महाराष्ट्राची सामाशजक पुनघणटना : 
रा. श.ं वाकळबे, साशहत्य ि सामाशजक संदभण : रा. ग. जाधव, आधुशनक मराठी िाङ्मयाची सासं्कृशतक 
पाश्वणभमूी : गो म. क ळकिी, साशहत्य समाज आशर् संस्कृती : हिगंबर पाध्ये, साशहत्याचे सामाशजक ि 
सासं्कृशतक अनुबधं : म. स . पाटील, साशहत्यमीमासा ंआशर् समाजदिणन : स. रा. गाडगीळ, साशहत्याचे 
सामाशजक संदभण : हहरिदं्र थोरात इत्यािी. 
 
साणहत्यािील सांप्रदायाांचे णववेचन : 
 
 साहहत्यािा संप्रिायहनष्ठ हविार करिाऱ्या काही रंथानंी मराठी समीके्षत माहहतीिी भर घातली 
आहे, तर काही रंथानंी मराठी साहहत्यािा संप्रिायसंबद्ध अन्वयाथव लावला आहे. िोन्ही प्रकारािंी हनवडक 
उिाहरिे सागंता येतील. साशहत्यातील संप्रदाय : रा. श.ं वाकळबे, िाङ्मयीन िाद : संपा. सीताराम 
रायकर, माक्सणिादी साशहत्यशिचार : केशव हशरवाडकर, माक्सणिाद आशर् मराठी साशहत्य : हव. स. जोग, 
आशदबधंात्मक समीक्षा : म. स . पाटील, काळोखाचे किडसे : अरुिा ढेरे, अस्स्तत्ििाद आशर् मराठी 
कादंबरी : रेखा इनामिार-साने हे रंथ मराठी साहहत्यहनर्ममतीवर वगेवगेळ्या हविारप्रिालींिी जी छाया 
पडली आहे तीकडे लक्ष वधेण्यािे काम करतात. 
 
साणहत्यप्रकाराांची समीक्षा : 
 
 समीके्षिे अवलोकन करण्यािा एक मागव साहहत्यप्रकारशः जी समीक्षा झाली त्या हिशनेे जातो. या 
दृष्टीने पाहता कहवता आहि नाटक या िोन्ही साहहत्यप्रकारासंंबंधी सैद्धात्न्तक व उपयोहजत स्वरूपािे 
समीक्षालेखन सवाहधक प्रमािात झाले आहे. कशिता आशर् प्रशतमा : स धीर रसाळ, कशिता : स्िरूप आशर् 
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रसास्िाद : भा. ज. कहवमंडन, कशिता : संकल्पना, शनर्थमती आशर् समीक्षा : वसंत पाटिकर, कशितेचा 
रूपिोध : म. स . पाटील, कशितेशिषयी : वसंत आबाजी डहाके यासंारखे सैद्धाहंतक हवविेन करिारे रंथ 
सहजपिे डोळ्यापं ढे येतात. अिाचीन मराठी काव्यदिणन हा अक्षयक मार काळे यािंा रंथराज मराठी 
कहवतेिा कोशरंथ म्हिावा अशा योग्यतेिा आहे. याखेरीज प ढील समीक्षारंथ हवशरे्ष उल्लेखनीय आहेत. कृ. 
बा. मराठे : बालकवी, गीतभान, बालकिींची कशिता तीन संदभण : रमेश तेंड लकर, नारायर् सुिे याचंी 
कशिता : हिगंबर पाध्ये, दत्तकिी : अन राधा पोतिार, आरती प्रभूचंी कशिता : माधवी वैद्य, बालकिींचे 
भािशिश्व, सदानंद रेगे याचें काव्यशिश्व : म. स . पाटील, मराठी कशितेची निी िळरे् : प्रकाश केजकर 
िेशपाडें, मराठी काव्याचे मानदंड खंड पशहला ि दुसरा : स. रा. गाडगीळ, लाटाचें मनोगत : नीहलमा 
ग ंडी, मराठी कशितेच्या नव्या शदिा : महेंद्र भवरे. 
 
 काव्यसमीके्षच्या के्षत्रात एस. एस. नाडकिी यानंी अत्यंत वैहशष्ट्ट्यपूिव स्वरूपािी कामहगरी 
बजावली आहे. गजानन कामत याचं्या सहकायाने त्यानंी केििसुतसमीक्षा हा रंथ हसद्ध केला होता. 
त्यानंतर नाडकिी यानंी चाफा कशिता आशर् शिशिध समीक्षक, बालकिी समीक्षा, बालकिींची औदुबंर 
कशिता : शिशिध अिणर्ध्िनी शपपातं मेले ओल्या उंदीर ही काव्यसमीक्षा अभ्यासपूववक व संशोधनपूववक 
संपाहित केली. हवहशष्ट कवी वा कहवता याचं्यासंबधंी ऐहतहाहसकदृष्ट्ट्या मोलािे ठरतील असे सवव संिभव 
कष्टपूववक हमळवनू ते जतन करण्यािे कायव नाडकिी यानंी केले आहे. इतक्या हनष्ठेने व बारकाईने 
समीक्षासंपािनािे नम नेिार काम पार पाडून त्यानंी मराठी समीके्षत महववािी भर घातली आहे. (येथेि 
त्याचं्या ‘रर्ागंर्’-समीके्षिी साठ वर्ष ेया प स्तकािा हनिेश केल्यास त्यािंी समर कामहगरी डोळ्यापं ढे येऊ 
शकेल.) 
 
 कािंबरीसमीके्षच्या के्षत्रात िदं्रकातं बाहंिवडेकर (मराठी कािंबरी कितन आहि समीक्षा), उर्षा 
हस्तक (कादंबरी आशर् मराठी कादंबरी), मिन क ळकिी (मराठी प्रादेशिक कादंबरी), स रेखा शहा 
(ऐशतहाशसक मराठी कादंबरी), हकशोर सानप (मराठी कादंबरी नव्या शदिा, मराठी कादंबरीतील 
नैशतकता), रवींद्र ठाकूर (मराठी कादंबरी : समाजिास्त्रीय समीक्षा), ि. हभ. क ळकिी (कादंबरी : स्िरूप 
आशर् समीक्षा) या समीक्षकािंा कािंबरीहवर्षयक ऊहापोह उल्लेखनीय आहे. हहरिदं्र थोरात यािें कािंबरी 
या साहहत्यप्रकाराहवर्षयीिे सैद्धाहंतक व उपयोहजत समीक्षालेखन कादंबरीशिषयी या प स्तकात एकहत्रत 
स्वरूपात पाहता येते. 
 
 मराठी नाट्यसमीक्षा या हवर्षयास वाहहलेले जवळपास शभंर तरी रंथ आहेत. त्यापंैकी हनवडक 
रंथािंा उल्लेख प ढीलप्रमािे करता येईल. 
 
 मराठी नाट्यसमीक्षा (रा. श.ं वाकळबे), रंगशिमिण (नरहर क रंुिकर), रंगयात्रा (संपा. हव. भा. 
िेशपाडें), संगीत सौभद्र : घटना आशर् स्िरूप (व. हि. क ळकिी), भारतीय रंगभमूीच्या िोधात (रा. कि. 
ढेरे), संस्कृत नाटके आशर् नाटककार, संस्कृत नाट्यसृष्टी (गो. के. भट), आधुशनक नाट्यशिचार (अनंत 
िेशम ख), मराठी नाट्यपद स्िरूप ि समीक्षा, नाट्यटचतन (अ. ि. वलेिकर) राजकीय चळिळ आशर् 
मराठी नाट्यसृष्टी (ना. कृ. शनवारे), पचंम-िधे (हनवडक माधव मनोहर), मराठी नाट्यसमीके्षचा इशतहास 
(िदं्रकातं धाडें), िोकाशंतकेचा उदय (हवलास खोले), नाट्यसमीक्षा संशहता आशर् रङ्गप्रयोग (एम. पी. 
पाटील), शमिक आशर् नाटक (तारा भवाळकर), स्त्रीसुधारर्ाशिषयक मराठी नाट्यलेखन (मृिाहलनी 
शहा), नाटकातली शचन्हं, खेळ नाटकाचा (राजीव नाईक), एलकंुचिाराचंी नाट्यसृष्टी (संध्या अमृते), 
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िोध एलकंुचिाराचं्या नाट्यकृतींचा (संजय आवीकर), रंगभमूी : मराठीतील अनुिाशदत नाटकाचंी, मराठी 
नाटकातील स्त्रीरूपे : िारदा ते चारचौघी (शोभा िेशम ख), खानोलकराचंी नाट्यसृष्टी (प ष्ट्पलता राजाप रे-
तापस), आहिवासी नाटक (रमेश क बल). 
 
 कथासमीके्षच्या संिभात किा : संकल्पना आशर् समीक्षा या स धा जोशी याचं्या एकाि रंथािा 
उल्लेख प रेसा होईल. लहलत गद्याच्या संिभात हव. श.ं िौघ ले याचं्या मुक्तगद्य : संकल्पना आशर् उपयोजन 
या रंथािा उल्लेख प्रस्त त ठरेल. 
 
 स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भार्षाहवज्ञानािा अभ्यास वाढीस लागला. त्या अभ्यासातूनि शलैीहवज्ञान 
ही अभ्यासशाखा नावारूपाला आली. तीमधूनि मराठीत शलैीवैज्ञाहनक समीक्षा स रू झाली. हनखळपिे 
शलैीवैज्ञाहनक समीके्षस वाहहलेली तीन प स्तके येथे उल्लेहखता येतात १. िलैीिैज्ञाशनक समीक्षा (रमेश 
धोंगडे), २. िलैीमीमासंा (हिलीप धोंडगे) आहि ३. िाङ्मयीन िलैी : तरंग-अंतरंग (स रेश भगृ वार). 
याखंेरीज कोसला : भाषा आशर् िलैी या िदं्रकान्त पाटील याचं्या लेखािा उल्लेख शलैीवैज्ञाहनक समीके्षिे 
उत्कृष्ट प्रात्यहक्षक या दृष्टीने अपहरहायवपिे करावयास हवा. 
 
 येथेि अशोक केळकर याचं्या रुजुिात या समीक्षारंथािा आवजूवन हनिेश केला पाहहजे. 
भार्षावैज्ञाहनक म्हिून प्रहसद्ध असिाऱ्या केळकराचं्या १९६४ पासून हलहहलेल्या लेखािंा हा संरह आहे. 
यात सैद्धात्न्तक समीक्षा व व्यावहाहरक समीक्षा अशा िोन्ही समीक्षाप्रकारातंील लेख संरहहत झाले आहेत. 
कहवतेिे असतेपि, भार्षा आहि साहहत्य, शलैी आहि तंत्र, आस्वािव्यापाराहवर्षयी, नाटक : एक होिे, 
समीक्षक : एक साक्षी भोक्ता, कोसलाच्या हनहमत्ताने, क स मारजािंी साधं्यवािी, अरुि कोलटकरिी 
कहवताच्या हनहमत्ताने इत्यािी लेखामंधून भार्षाहवज्ञान, शलैीमीमासंा, हिन्हमीमासंा सौंियवशास्त्र, तववज्ञान, 
समाजशास्त्र, लहलतकला अशा वगेवगेळ्या ज्ञानशाखािंा केळकरािंा व्यासंग प्रकटतो. त्यािंी ममवदृष्टी या 
सवव अभ्यासातून हसद्ध झाली आहे. सूक्ष्म हिहकत्सा आहि समीक्षकािे साक्षी भोक्ता हे रूप याचं्या 
हमलाफातून ‘रुज वात’मधील साहहत्यसमीक्षा अवतरली आहे. समीके्षिा आंतहरक संबंध कलाहनर्ममती आहि 
नैहतक कृती याचं्याशी असतो असे मानिारे अशोक केळकर ‘रुज वात’ मधून वािकाच्या दृष्टीस पडतात. 
 
वाङ्मयेणिहासग्रांर्ाांिील समीक्षा : 
 
 वाङ्मयाच्या इहतहासरंथातं समीक्षात्मक लेखनािे इहतहास हलहहले गेले आहेत. उिा. रा. श्री. 
जोग संपाहित खंड ५ मध्ये आहि गो. म. क ळकिी, व. हि. क ळकिी संपाहित खंड ६ मध्ये हमळून १९२० ते 
१९५० या कालखंडातील समीके्षिे हवस्तृत समालोिन स . रा. ि नेकर यानंी केले होते. रा. ग. जाधव 
संपाहित वाङ्मयेहतहासाच्या खंड ७ मध्ये १९५० ते १९७५ या कालखंडातील समीके्षहवर्षयी हिगंबर पाध्ये 
यानंी हलहहले आहे, तर १९७५ ते २००० या कालखंडातील समीके्षिा ऊहापोह वसंत आबाजी डहाके यानंी 
केला आहे. 
 
 वाङ्मयकोशानंा हलहहलेल्या प्रस्तावना हे काटेकोर अथाने समीक्षालेखन म्हिता येिार नाही 
तथाहप ग. रा. भटकळ फाउंडेशनच्या वतीने जे वाङ्मयकोश प्रहसद्ध झाले आहेत त्यानंा वसंत आबाजी 
डहाके यानंी हलहहलेल्या प्रस्तावना या समीक्षापूवव सामरी या दृष्टीने महववाच्या आहेत. साशहत्यसमीक्षा संज्ञा 
ि संकल्पना या खंडािी त्यािंी प्रस्तावना एकंिर मराठी समीके्षिे धावते अवलोकन करिारी आहे. मनोहर 
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जाधव संपाहित समीके्षतील नव्या संकल्पना हा रंथ समीक्षाके्षत्रातील पािावय संकल्पनािंा पहरिय करून 
िेिारा आहे. ‘हशल्पकार िहरत्रकोशमाले’तील स भार्ष भेंडे संपाहित साहहत्य खंडास हवलास खोले यानंी 
हलहहलेली हवस्तृत प्रस्तावना आध हनक मराठी साहहत्यािी व समीके्षिी आधारभमूी म्हिता येईल. 
 
गौरवग्रांर्ाांिील समीक्षा : 
 

आिरिीय व्यक्तीिा/ग रूिा गौरव करण्यािी प्रथा जगभर आहे. पािात्य िेशातं आहि भारतातही 
इंत्ग्लशमध्ये अनेक ‘फेहलहसटेशन व्हॉल्य म्स’ प्रकाहशत झाले आहेत. मराठीत असे अनेक रंथ आजवर 
प्रकाहशत झाले आहेत आहि या रंथामंधून वगेवगेळे हवर्षय मागी लागले आहेत. साशहत्यशिचार आशर् 
समाजटचतन (गं. बा. सरिार गौरवरंथ : संपा. भा. श.ं भिगे इ.), पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध व्यस्क्तदिणन आशर् 
साशहत्यशििचेन (संपािकािंा नामहनिेश नाही.), अ. का. शप्रयोळकर स्मृशतगं्रि (संपा. स भार्ष भेंडे), 
आजचे मराठी साशहत्य (हव. बा. प्रभ िेसाई गौरवरंथ संपा. मिन क ळकिी-आशा साविेकर इ.), भारतीय 
साशहत्याची संकल्पना (िदं्रकातं बाहंिवडेकर गौरवरंथ : संपा. ि. हि. प डें-पद्ग्मजा घोरपडे), शसद्धपरपंरा 
आशर् महाराष्ट्रतील संत (मिन क ळकिी सद्भावरंथ : संपा. म. रा. जोशी), साशहत्य व्रती (उर्षा माधव 
िेशम ख सद्भाव रंथ : सपंा. नंहिनी बाळ-स लभा हेलेकर), मराठी कशिता, परंपरा आशर् दिणन (राम 
शवेाळकर गौरवरंथ : संपा. रवीन्द्र शोभिे), िाङ्मयीन प्रिृत्ती तत्त्ििोध (िािा गोरे गौरवरंथ : संपा. केशव 
मेश्राम), समीके्षची शक्षशतजे (ि. हभ. क ळकिी, अमृतमहोत्सवी गौरवरंथ : संपा. श्यामला म ज मिार), 
समकालीन साशहत्यचचा (नागनाथ कोत्तापल्ले गौरवरंथ : संपा. मनोहर जाधव-केशव िेशम ख), 
समकालीन मराठी रंगभमूी (आिायव अ. ि. वलेिकर गौरवरंथ : संपा. राजेंद्र नाईकवाडे-राजन 
जयस्वाल) अशी गौरवरंथािंी हकतीतरी उिाहरिे िेता येतील. ग रुगौरवाच्या हनहमत्ताने एखाद्या 
अभ्यासहवर्षयािी अंगे स्पष्ट करिारे समीक्षात्मक वा संशोधनात्मक लेख एकहत्रतपिे संपाहित करून 
हनयोहजत हवर्षयािी सखोल हिहकत्सा केली जाते. उिा. रा. श्री. जोग गौरवरंथामधून (संपा. ि. न. 
गोखले, स. हश. भाव,े स. कृ. पाध्ये,) साहहत्याच्या स्वरूपािी मीमासंा केली गेली आहे. साशहत्य आशर् 
नाट्य, काही समस्या (रा. श.ं वाकळबे गौरवरंथ, संपा. भीमराव क ळकिी-मीना जेस्ते) या रंथातून साहहत्य 
व नाट्य याचं्या संिभातील प्रािीन भारतीय रंगभमूी आहि संगीत, संस्कृत साहहत्य आहि शोकात्त्मका, 
करुिरसािा आस्वाि, आिायव अहभनवग प्तािंी रसप्रहिया, भारतीय साहहत्यशास्त्रातील रसमीमासंा 
यासंारख्या हवर्षयावंर प्रकाश टाकिारे लेख समाहवष्ट झाले आहेत. साशहत्य आशर् समाज या हवर्षयािे 
वगेवगेळे पैलू उलगडिारे लेख गो. मा. पवार गौरवरंथाने (संपा. नागनाथ कोत्तापल्ले, हवश्वनाथ कशिे, 
रोहहिी त किेव) उपलब्ध करून हिले आहेत. या लेखापंैकी ‘साहहत्यािे समाजशास्त्र’ (भालिंद्र नेमाडे) हा 
लेख समाजशास्त्रीय समीक्षा कोित्या प्रकारे केली पाहहजे त्यािे मागविशवन करिारा आहे. नेमाडे यानंी 
‘साहहत्य’ ही संकल्पना, हलहहलेले, हनर्ममलेले ककवा केवळ रंथप स्तके अशा अथाने न वापरता, (‘जे 
हलहहले जाते ते’ ही संकल्पना बिलून) ‘जे वािले जाते ते’ साहहत्य अशा व्यापक अथाने योहजली आहे. 
आहि साहहत्याच्या कायािे स्वरूप हवस्तृत सामाहजक, सासं्कृहतक नकाशावर उलगडून िाखहवले आहे. 
साहहत्यािी या प्रकारे केलेली मौहलक स्वरूपािी समाजशास्त्रीय मीमासंा हिशािशवक म्हिता येईल. 
‘साहहत्य व समाज’ (रा. ग. जाधव), ‘कृहर्षजन संस्कृतीिे साहहत्य’ (राजन गवस), ‘महानगरीय जाहिवा 
आहि मराठी साहहत्य’ (अहवनाश सपे्र), ‘रंजनप्रधान सामाहजक कािंबरीिी स्वरूपमीमासंा’ (नागनाथ 
कोत्तापल्ले), ‘भार्षा आहि समाज’ (स मन बेलवलकर), ‘संत साहहत्यािे सामाहजक संिभव’ (सिानंि मोरे) 
यासंारख्या अन्य लेखामं ळे साहहत्य व समाज याचं्यातील परस्परसंबंधािी समज वाढण्यास साहाय्य होते. 
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श्री. प . भागवत, स धीर रसाळ इत्याहिकानंी संपाहित केलेला ‘वा. ल. क ळकिी गौरवरंथ’ हा 

मराठीतील एक हवशरे्ष उल्लेखनीय रंथ आहे. साशहत्य : अर्ध्यापन आशर् प्रकार या सूत्राभोवती या रंथातील 
लेख ग ंफले आहेत. मराठी समीके्षत साहहत्यप्रकारािें उहित व्यवस्थापन करण्यािी महववपूिव कामहगरी या 
रंथाने यशस्वीपिे पार पाडली आहे. ‘साहहत्यप्रकारािी संकल्पना’ हा हमकलि मालश ेयानंी हलहहलेला लेख 
या संिभातील बीजलेख म्हिावा अशा स्वरूपािा आहे. वगीकरिािी संकल्पना व साहहत्यप्रकार, 
कथनात्म, नाट्यात्म आहि भावकाव्यात्म असे हत्रहवध करार व त्यािंा प्रकारव्यवस्थेशी असिारा संबधं यािंी 
हवस्तृत ििा मालश ेयानंी केली आहे. ‘करारव्यवस्था ही एका दृष्टीने विवन व मूल्यमापन, अन भव व समीक्षा 
या प्रहियामंधील साधंाि ठरते’ हा बोध मालश े याचं्या हवविेनातून स्पष्टपिे होतो. कहवता (रमेश 
तेंड लकर), शोकात्न्तका (हवलास खोले), कािंबरी (उर्षा हस्तक), कथा (स धा जोशी), हवनोि (गो. मा. 
पवार), या हवर्षयािें घटकशः हवश्लेर्षि करिारे सोपपहत्तक लेख संबहंधत साहहत्यप्रकारािंी यथात्स्थत 
कल्पना वािकासं िेतात. अध्यापनहवर्षयक स. हश. भाव,े स धीर रसाळ व रा. भा. पाटिकर यािें लेखही 
हिशािशवक म्हिावते असे आहेत. हा संपूिव रंथ साहहत्यािे व समीके्षिे अध्यापन आहि साहहत्यप्रकार 
यासंबधंीच्या वगेवगेळ्या प्रश्नािंी सोडविूक करिारा आहे. 

 
पािात्य साणहक्त्यकाांचे जीवन व साणहत्यणनर्णमिी : 

 
 प्रम ख पािावय साहहत्यकारािें जीवन व त्यािंी हनर्ममती यासंबधंी मराठीत मयाहित का होईना, 
लेखन झाले आहे. या दृष्टीने हवलास सारंग यािें शसशसफस आशर् बेलाक्वा, अहनरुद्ध क ळकिी यािें इब्सेन, 
डोस्टोिस्की ही प स्तके हवशरे्ष उल्लेखनीय आहेत. के. रं. हशरवाडकर यािें रगंहवश्वातील रसयात्रा आहि 
परश राम िेशपाडें यािें िके्सशपअरची िोकनाट्ये ही प स्तके मराठीतील शके्सहपअरच्या अभ्यासािी 
हनिशवक म्हिता येतील. 
 

वर केलेल्या वगीकरिाखेरीज मराठी समीक्षारंथािें आिखीही वगीकरि संभवते. तसेि प्रत्येक 
वगातील रंथोल्लेखही हव े हततके करता येतील. वगीकरिाच्या पद्धती वगेळ्या झाल्या तर तिंतगवत 
तपशील त्यानं सार येतील. हवस्तारभयास्तव तसे येथे केलेले नाही. 

 
यानंतर अत्यंत महववाच्या समीक्षकानंी केलेल्या समीक्षाकायािे समालोिन करता येईल. 
 
बाळ सीताराम मढेकर यािें ‘सौंियव आहि साहहत्य’ हे प स्तक जरी एहप्रल, १९५५ मध्ये प्रहसद्ध झाले 

असले तरी त्यािंा ‘वाङ्मयीन महात्मता’ हा िीघव हनबंध ‘सह्याद्री’ माहसकाच्या १९३५, १९३६ आहि १९३९ 
या वर्षांतल्या अंकामंधून प्रहसद्ध झाला ‘मराठी वाङ्मयाच्या हहिकसपिाला मराठी साहहत्त्यकातं असलेला 
वाङ्मयीन महात्मतेिा अभावि बव्हंशाने जबाबिार आहे. हवश्वातील हवहवध भावनान्त घटनािंा 
सौंियवतववान रोधाने लयबद्ध अन्वय लाविे हे वाङ्मयकलेिे एकमेव उहद्दष्ट आहे. आहि सवव मानवी 
कृतींमध्ये वाङ्मयहनर्ममतीिे हेि एक व्यवच्छेिक लक्षि आहे. तेव्हा महात्मतेच्या या अत्यंत हजव्हाळ्याच्या 
अशा तववापासून मराठी वाङ्मयकृतींना जोपयंत जीवनरस प रहवला जात नाही, तोपयंत त्याचं्या यशािा 
रंग हनजीव, क्षिभगं र, हफकट राहहला आहि त्यािंा गाभा पोिट राहहला तर त्यात नवल काय?’ (मढेकर, 
१९६०, प.ृ १७०) या शब्िातं मढेकरानंी मराठी वाङ्मयाच्या उिेपिावर बोट ठेवले. जीवनान भवािंी 
हवस्तृतता नव्हे, तर ति द्भतू हविारािंी व भावनािंी सखोलता ही वाङ्मयीन यशािी हकल्ली आहे; परंत  
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मराठी लेखक-कहववगात अशा तऱ्हेिी सखोलता, कल्पनात्मक प्रहतहियािंी हवहवधता व तीव्रता-लाजवनेस 
ऑफ सोल, आहि वाङ्मयीन महात्मता या सवांिा अभाव आढळतो, असे त्यािें प्रहतपािन होते. 
साहहत्यहनर्ममतीच्या संिभात ‘लेखनपूवव आत्महनष्ठा’ आहि ‘लेखनगभव आत्महनष्ठा’ या तववािंी अपहरहायवता 
त्यानंी साहंगतली, कारि त्याचं्या मते ‘आत्महनष्ठा हा वाङ्मयहनर्ममतीिा आद्यकबिू तर आहेि आहे; पि 
त्याहीपेक्षा अहधक म्हिजे आत्महनष्ठेति वाङ्मयहनर्ममतीिी पहरिती आहे’.(ततै्रव, पृ. १४६) मढेकरापूंवी 
साहहत्यहनर्ममतीच्या प्रहियेकडे या दृष्टीने कोिी पाहहलेि नव्हते. मढेकरािंी म ख्य कामहगरी म्हिजे त्यानंी 
माडंलेला सौंियवहविार. मराठीत त्यानंी पहहल्यािंा सौंियवहविारािंी माडंिी केली. ‘जी घटना ककवा जी 
वस्तू लयबद्ध संविेना व्यक्तीत स्फ रहवते ती घटना अथवा वा ती वस्तू स ंिर. मग ती घटना वा ती वस्तू 
हनसगाहतल असो ककवा मानवी कृती असो’, असे मढेकर मानतात. संवाि, हवरोध, समतोल या तववावंर 
अहधहष्ठत लयतववाशी संबधं प्रस्थाहपत करून त्यानंी सौंियािी उभारिी केली. सौंियव या स पहरहित 
शब्िाला त्यानंी पाहरभाहर्षक संजे्ञच्या पातळीवर नेऊन ठेवले. लहलत वाङ्मयकृतीच्या घाटािी सहवस्तर 
ििा करताना ‘आशयातील, भावनान भतूीतील घाट ...हा आशयातील, भावनान भतूींतील घटकाचं्या 
लयबद्ध रिनेत आढळतो, घाटािे, स संघटनेिे, फॉमविे िैतन्यतवव म्हिजे लयतवव’ असे हविार त्यानंी 
व्यक्त केले मढेकर हे मराठीतील नवकाव्यािे प्रवतवक. त्यानंी काव्यातील नवीनतेिीही मीमासंा केली आहि 
‘नव्या भावनाहनष्ठ समतानतािंा आहवष्ट्कार’ (ततै्रव, पृ. १३८) हे नव्या काव्यािे लक्षि म्हिून साहंगतले. 
मढेकरािें हे सगळे हविार, साहहत्याकडे पाहण्यािी त्यािंी दृष्टी आहि सौंियवतववािे त्यानंी केलेले हवविेन 
मराठी समीक्षाहवश्वात अहभनव होते. जरी १९६० पूवीि त्यानंी ही माडंिी केली असली, तरी हतिा प्रभाव 
प ढल्या िशकातही हटकून होता. 
 

वसंत िावतर यानंी मढेकरािें हे कायव अत्यंत गौरवपूिव शब्िातं विवन करून साहंगतले आहे 
“मढेकराचं्या सौंियवशास्त्रीय कल्पनानंी यहक्षिीने काडंी हफरवावी आहि आपल्या प्रभावाने हवश्व कजकून 
घ्याव ेतसे मराठी टीकाके्षत्र कजकून घेतले. मढेकरािें सौंियवशास्त्र हटको अथवा न हटको, मराठी टीकेतला 
एक कालखंड त्याने आपल्या पहरभारे्षने व्यापून आहे, ही वस्त त्स्थती नाकारता येिार नाही.” (िावतर, 
१९६६, प.ृ ४०-४१) िावतरानंी व इतर अनेकानंीही मढेकरािंी थोरवी विवन केली असली तरी मढेकराचं्या 
हविारानंा हवरोधही बराि झाला. मढेकरािें हसद्धान्त प्रत्यक्ष समीक्षा करताना फारसे उपयोगी पडत नाहीत 
असाही आके्षप घेतला गेला. “समीक्षा म्हिजे केवळ काटं ककवा रसेल नाही. समीके्षिा अथव हनव्वळ 
सौंियवशास्त्र म ळीि नाही, सौंियवशास्त्रािा आहि समीके्षिा काहीही संबधं नाही ….सौंियवशास्त्र हा म ळात 
तववज्ञानािा हवर्षय आहे. साहहत्यािा आहि सौंियवशास्त्रािा संबंध फार िूरान्वयानं आहे. सौंियवशास्त्राला 
वगळून आपल्याला समीके्षिा हविार करिं शक्य होतं. ि सरं हे य ग मढेकरय ग आहे असं भासवण्यािा 
प्रयत्न अत्यंत पद्धतशीरपिं केलेला आहे. आता मढेकरानंी पद्धतशीरपिं एकत्रपिं वा साकल्यान   मराठी 
समीके्षिा, मराठी परंपरेिा हविार केला आहे हे त्याचं्या रंथरूपात समाहवष्ट झालेल्या ताहववक समीके्षवरून 
मला हिसत नाही. हतच्यातून सबधं पिंवीस वर्षांच्या कालखंडाला मागविशवक तवव ंसापडतील असं मला 
वाटत नाही.” असे आपले मत भालिंद्र नेमाडे यानंी परखडपिे माडंले आहे. (पवार-हातकिगंलेकर, 
१९८६, प.ृ ३७२-७३). 

 
वा. ल. क ळकिी याचं्या समीक्षालेखनाला जरी साठपूवी एकिीड िशक स रुवात झाली असली, 

तरी त्याचं्या समीके्षिे प्रभावके्षत्र साठच्या आसपास उत्पन्न झाले. त्यानंी स्फ ट स्वरूपािे, हटपिाचं्या 
प्रकृतीिे लेख हलहहले. साहहत्यहवर्षयक वा समीक्षाहवर्षयक हसद्धान्तन करिारा रंथ हलहहला नाही ककवा 
नव्या समीक्षादृष्टीिे उद्घाटन होईल असे लेखन त्याचं्या हातून झाले नाही. ही जरी वस्त त्स्थती असली 
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तरी त्यानंी साहहत्याच्या स्वरूपािी तववहिहकत्सा केली, साहहत्य व समीक्षा याचं्यामधील परस्परसंबंधािा 
मागोवा घेतला आहि आशय व अहभव्यक्ती याचं्या एकत्वािी ठसठशीत जािीव करून हिली, कथा, 
कािंबरी, नाटक, शोकात्त्मका स खात्त्मका इ. साहहत्यप्रकारािें ग िहवशरे्ष स्पष्ट केले, मराठी लघ कथेिा 
उत्िाहंतमागव रेखाटला. ‘मराठी लघ कथेिा इहतहास म्हिजे पयायाने मराठी वाङ्मय हनयतकाहलकािंाि 
इहतहास आहे’ (वा. ल. क ळकिी, १९६७, प.ृ ६१) अशी भहूमका माडंली. ‘माहसक मनोरंजन’, 
‘हवहवधज्ञानहवस्तार’, ‘मराठी ज्ञानप्रसारक’ इत्यािी हनयतकाहलकाचं्या ऐहतहाहसक कायािे पयालोिन 
केले. हहरभाऊंपासून न. कि . केळकरापंयंत आहि वामन मल्हारापंासून कृ. प्र. खाहडलकरापंयंत हवहवध 
वाङ्मयहनमात्याचं्या लेखनािे व्यवस्थापन करिारे रंथ हलहहले. ज ने कवी व त्यािंी कहवता आहि नव ेकवी 
व त्यािंी कहवता त्यानंी रहसकतेने व सम्यक ब द्धीने अभ्यासली आहि त्या िोन्ही प्रकारच्या 
काव्यहनर्ममतीहवर्षयी आस्थापूववक ममवराही लेखन केले. हवहवध कथाकारािंी पाठराखि केली. एकंिरीति 
साहहत्यके्षत्रातील नवनव्या उन्मेर्षािें व प्रयोगािें स्वागत केले. 
 

लहलत वाङ्मयािी प्रकृती, लहलत वाङ्मयािे प्रयोजन, साहहत्यकृती िागंली आहि श्रेष्ठ, 
वाङ्मयसमीक्षा, वाङ्मयेहतहास इत्यािी हवर्षयासंंबधंीिी तववििा करिारे लेखन त्यानंी केले. ते त्याचं्या 
साहहत्य व समीक्षा याचं्या व्यासंगािे व साहहत्याच्या स्वरूपाहवर्षयीच्या कितनािे फहलत म्हिता येईल. 
लहलत वाङ्मय “हे मूलतः व्यत्क्तहनष्ठ असते, ते भावपे्रहरत आहि कल्पनाहनर्ममत… म्हिजे प्रहतभाहनर्ममत 
असते, सौंियवहसद्धीच्या हनयमानं सार ते अवतरलेले असते व म्हिूनि तिंतगवत स संघटना ही प्रत्येक 
लहलतकृतीपरत्वे एक वैहशष्ट्ट्यपूिव स संघटना असते” (क ळकिी वा. ल., १९९५, प.ृ १६-१७) 
“अनेकत्वातून एकत्व प्रकट करिे ही लहलतकृतीिी प्रकृती आहे… स संघहटतपिा, एककें हद्रयत्व, 
बाधेंसूिपिा, प्रमािबद्धता हा हतिा धमव आहे’ ‘लहलतकृतीिी सृष्टी ही प्रत्यक्षािी प्रहतकृती नसून एका 
व्यत्क्तमनाने कल्पनाशक्तीच्या साहाय्याने हनर्ममलेली स्वतंत्र अन भवसृष्टी असते” (ततै्रव, प.ृ २३-२४) अशी 
वा. लं. िी धारिा आहे. “प्रत्येक वस्तूिे प्रयोजन हे बरेिसे त्या वस्तूच्या प्रकृतीने हनहित केलेले असते” 
(ततै्रव, प.ृ १९) हे त्याचं्या प्रयोजनहविारामागील सूत्र आहे. त्याचं्या दृष्टीने “समीक्षालेखन म्हटल, की तो 
एक शोध आहे व तो शोधकाच्या हवनम्र परंत  हजज्ञासू ब द्धीनेि घेतला जावा …हा शोध वाङ्मयाच्या 
प्रकृतीिा, प्रयोजनािा, वाङ्मय घेत असलेल्या हवहवध रूपािंा, वाङ्मय उपत्स्थत करीत असलेल्या 
बह हवध प्रश्नािंा-थोडक्यात म्हिजे वाङ्मयासंबधंीच्या सवव प्रकारच्या सत्यािंा” (ततै्रव, प.ृ १७०) असा वा. 
ल. क ळकिी यािंा दृहष्टकोि आहे. लहलतकृती ही एक सजीव वस्तू असते. हतिे सजीवत्व आहि 
एकसंधत्व हतच्या अंगोपागंातून जािवत असते, प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृती ही केवलस्वरूपी असते, लहलत 
वाङ्मयािी भार्षा एक अनन्यसाधारि, िैतन्यपूिव, अथागं, अक्षय्य आहि अनेक संिभवसूिक, अनेक-पिरी 
अन भव साक्षात करीत असते, ही वा. ल. क ळकिी याचं्या लेखनात आढळिारी हविारसूते्र आहेत. 
 

१९४५ नंतर मराठी साहहत्याला नव े वळि िेिाऱ्या साहहत्यािे महवव व ममव स्पष्ट करिारे 
साहहत्यातील अन भव या घटकािे स्वरूप व स्थान स्पष्ट करिारे, क ठल्याही बाधंीलकीपेक्षा लेखकाच्या 
स्वातंत्र्याहवर्षयी आरही असिारे आहि आस्वािक समीके्षिी समथव पाठराखि करिारे म्हिून गंगाधर 
गाडगीळ प्रहसद्ध आहेत. मराठीतील अहभजात साहहत्यकृतींिे एकीकडे हवश्लेर्षि करीत असतानाि 
तत्कालीन ‘नव्या’ साहहत्यहनर्ममतीमागिी भहूमका स्पष्ट करण्यातून त्याचं्या समीके्षला आरंभ झाला 
आत्मप्रत्ययहनष्ठ वृत्तीने साहहत्यकृतींिा आस्वाि ते घेत आले. अथात त्याचं्या आस्वािाला मूलभतू 
समीक्षातववािें अहधष्ठान होते. “साहहत्यातून लेखकािा अन भव व्यक्त होत असतो. …त्यािी तीन अंगे 
असतात. …संविेना, भावना व हविार. …संविेना, भावना, हविार ...या कच्च्या मालातून साहहत्त्यक... जो 
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अन भव, जी प्रहतमा जी संगती पूवी अत्स्तत्वात नव्हती ती तो हनमाि करतो” (गाडगीळ, १९६६, प.ृ ११ व 
१४) या दृहष्टकोिातून गाडगीळ साहहत्यहनर्ममतीकडे पाहतात. त्याचं्या ‘खडक आहि पािी’ व ‘साहहत्यािे 
मानिंड’ या समीक्षात्मक प स्तकामं ळे मराठीत हवश्लेर्षिप्रधान आस्वािक समीक्षालेखनास प्रहतष्ठा प्राप्त 
झाली. समकालीन साहहत्यास व साहहत्यहवर्षयक प्रश्नासं गाडगीळ नेहमीि सहजस्फूतव प्रहतसाि िेत. 
‘पिंवीस वर्षांतील मराठीतील वाङ्मयीन िळवळी आहि प्रवृती’ या लेखात त्यािंी हवहवध िळवळींहवर्षयीिी 
परखड मते व्यक्त झाली आहेत. िहलत साहहत्याच्या हनर्ममतीला बरीि वर्षें झाल्यानंतरही “ते हवद्रोही आहि 
नकारात्मक असिे कसे अपहरहायव आहि आवश्यक आहे” असे केले जािारे समथवन गाडगीळानंा मान्य 
नाही “या भहूमकेम ळे िहलत साहहत्यावर अहनष्ट पहरिाम होत आहेत. म्हिजे एका हवहशष्ट प्रकारच्या 
अन भवािंी हवहशष्ट पद्धतीने प नःप न्हा माडंिी केली जात आहे. ठराहवक प्रकारच्या घटना, ठरावीक 
प्रकारिी मािसे ठरावीक दृहष्टकोिातून ठरावीक प्रहतहियािंी माडंिी यािंी प नरावृत्ती या साहहत्यात होत 
राहते. …हवहवध प्रकारच्या आहि व्याहमश्र अन भवाचं्या आकृतींिा शोध घेण्यािे महववािे कायव िहलत 
साहहत्याच्याद्वारे व्हाव े तसे होत नाही,” असे हविार गाडगीळानंी माडंले आहेत. रामीि साहहत्यािी 
िळवळ, सामाहजक बाधंीलकीिा प रस्कार करिारी िळवळ, याहवरुद्धही त्यानंी आपली लेखिी 
सरसावली आहे. स्वतःच्या तकव ब द्धीला न पटिाऱ्या व हनखळ साहहत्त्यक हविाराशंी हवसंगत असिाऱ्या 
प्रिहलत लोकहप्रय हविारसरिीवर आघात करताना गाडगीळ कधी हबिकले नाहीत. सौंियवशास्त्र ही 
ज्ञानशाखा समीके्षवर क रघोडी करते आहे असे वाटल्याबरोबर ‘सौंियवशास्त्र-एक भाकड खटाटोप’ असा 
आिमक लेख त्यानंी हलहहला. समकालीन नामाहंकत साहहत्त्यकाचं्या लेखनाहवर्षयीही त्यानंी स स्पष्ट 
मतप्रकटन केले. उिा. जी. ए. क ळकिी यािें ‘भोवऱ्यात अडकलेला प्रहतभावतं’ असे मूल्यमापन त्यानंी 
केले त्यािप्रमािे ‘गाजलेला पि तोकडा नाटककार’ अशा शब्िातं हवजय तेंड लकर यािंी संभावना केली. 
 

हि. के. बेडेकर यािें साशहत्य : शनर्थमती ि समीक्षा, साशहत्यशिचार, हेगेलः जीिन ि तत्त्िज्ञान, 
केििसुताचंी काव्यदृष्टी, आधुशनक मराठी काव्य : उदय, शिकास ि भशितव्य, समाजटचतन ि 
अस्स्तत्ििादाची ओळख हे रंथ स पहरहित आहेत. यापंैकी काही लेखसंरह आहेत, तर काही स्वतंत्र प स्तक 
स्वरूपात आहेत. बेडेकरािें लेखन साहहत्य आहि कला यापं्रमािेि मानवी जीवनाहवर्षयीच्या सखोल 
तववकितनातून स्फ रलेले आहे. माक्सववािी हविारप्रिालीच्या पायावर ते उभे आहे. हेगेल व माक्सव 
याचं्याइतकाि भारतीय संस्कृती, धमव व साहहत्यशास्त्र यािंा आस्थापूववक व्यासंग त्यानंी केला. 
नवसाहहत्यातील हवफलता, जंत वाि, गारठलेपि व आत्यंहतक व्यत्क्तवाि यानंा त्यानंी हवरोध केला. 
मढेकराचं्या कादंबऱ्या, ययाती, रायगडाला जेव्हा जाग येते, पोत, अनाशमकाची टचतशनका इत्यािी 
ििाहवर्षय झालेल्या समकालीन साहहत्यकृतींहवर्षयी आपला अहभप्राय त्यानंी हवस्ताराने नोंिहवला. त्यािंी 
समीक्षा व एकूिि लेखन हे केवळ साहहत्यकें हद्रत नव्हते, ते समाजकें हद्रत होते. सौंियािा प्रत्यय मानवी 
जीवनाच्या संिभाति येऊ शकतो, असे त्यािें ठाम मत होते. समीक्षाव्यवहार हा सामाहजक, राजकीय, 
आर्मथक व्यवहाराशंीही ज ळलेला असतो अशा माक्सववािी धारिेतून त्यािें सवव लेखन झालेले आहे. त्यािंी 
समीक्षा ही केवळ साहहत्यसमीक्षा नाही तर ती समाज-संस्कृहतसमीक्षाही आहे. ती हविारानंी भारावलेली, 
प्रमेयिशी, कितनशील असूनही तववजड व रूक्ष ककवा त्क्लष्ट न होता प्रसन्न आहि सहजस ंिर उतरली 
आहे. बेडेकराचं्या साहहत्यसमीके्षने माक्सववािी जीवनदृष्टीतून व तववहजज्ञासेतून भारतीय यशसंस्कृतीशी 
संबद्ध असलेल्या रसव्यवस्थेपासून य रोपातील अत्स्तत्ववािी हविारप्रिालीपयंतच्या हवहवध कलारूपािंा 
(हित्र, हशल्प इ.) व साहहत्यरूपािंा वधे घेतला. ‘िेवास रदं्वद्वािे नाट्य’ हा हवस्तृत लेख हलहून त्यानंी 
यज्ञसंस्था व रसव्यवस्था याचं्यातील परस्परसंबधं स्पष्ट केला. यालाि जोडून त्यानंी हलहहलेले ‘रसव्यहू’, 
‘करुिरसािी मीमासंा’ आहि ‘भावहववेिन’ हे त्यािें लेख भारतीय नाट्यशास्त्राच्या त्याचं्या सखोल 
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व्यासंगािी जािीव करून िेिारे आहेत. केशवस त व बालकवी याचं्या काव्यसृष्टीिे व हनर्ममहतधमािे 
वगेळेपि त्यानंी स्पष्ट केले. कला व करमिूक याचं्यातील मूलभतू वगेळेपि हवविेनपूववक उलगडून 
िाखवले. करमि कीम ळे लोकाचं्या भावना व हविार उद्दीहपत होतात, करमिूक ही एक सामाहजक गरज 
आहे परंत  करमि कीलाि हीन स्वरूप येऊ शकते. याउलट कलेिा उदे्दश मात्र भावना आहि हविार यानंा 
उद्दीहपत करिे हा नसतो. ती करमि कीसाठी नसते व प्रिारासाठीही नसते. कलावतंाला होिारी प्रतीती 
तो कलामाध्यमाच्या साहाय्याने सवांना साकार व रहिीय करून िेते. कलावंतानंी, टीकाकारानंी व 
समाजाने करमिूक व कला यातंील भेि ओळखून कलावतंािे स्वातंत्र्य जपले पाहहजे, अशा अथािे हवविेन 
बेडेकरानंी केले आहे. कला व करमिूक याचं्यात स स्पष्ट भेि करण्यािे काम मराठी समीके्षत पहहल्यािंा 
बेडेकरानंीि केले आहे. कलाकृती ही स्वरूपतः एखाद्या कलात्मक कल्पनेिी मूती असते, कलात्मक 
हवकल्पन व कहवमन यािें अदै्वत सृजनशील असते. न सता इंहद्रयगम्य व भावनात्मक अन भव हकतीही तीव्र 
असला तरी कमीअहधक खोल ठसा उमटवण्यापलीकडे त्यािे सामथ्यव नसते. ज्ञानेश्वरासंारख्यानंी आपले 
अन भव कलात्मक कल्पकतेच्या पातळीवर नेऊन प्रकट केले आहेत म्हिून ते इतर िह्मवेवयाहूंन वगेळे 
आहेत व ते कलाकार आहेत असे आपि मानतो, अशी कलाहनर्ममहतमीमासंा बेडेकरानंी केली आहे. 
बेडेकराचं्या कलाहविाराला प्रािीन भारतीय साहहत्यशास्त्रािी आहि जीवनहविाराला माक्सववािािी बठैक 
असल्याम ळे त्याचं्या समीक्षाहविाराने कलावाि-जीवनवाि, मनोरंजनवाि-प्रिारवाि यातंील व्यथवता 
लक्षात आिून हिली. 
 

गंगाधर गाडगीळ याचं्याइतकेि ज्यािें आस्वािक समीक्षालेखन मराठीत मान्यता पावले आहे असे 
ि सरे समीक्षक म्हिजे माधव आिवल. शकमया हे त्यािें पहहले प स्तक सूक्ष्म लहलतकलाहिहकत्सा करिारे 
आहे. त्यानंतरिी रसास्िाद िाङ्मय आशर् कला ि जास्िदं ही प स्तके आस्वािक समीके्षच्या दृष्टीने 
महववािी आहेत. आिवल हे कलावािी समीक्र्षक आहेत. त्याचं्या समीके्षवर मढेकराचं्या सौंियवदृष्टीिा 
काही प्रमािात प्रभाव असला तरी त्यािंी समीक्षा लयहसद्धातंाच्या िौकटीत अडकलेली नाही. ‘रिागंि’ या 
कािंबरीिे व ताजमहाल या वास्त हशल्पािे आिवलानंी केलेले रसरहि रसास्वािाच्या हवहभन्न शक्यतािें 
हिग्िशवन करिारे आहे. “कलाकृती म्हिजे मानवी अन भवािंी एक नवीन रिनाकृती आहि हतिा रहसकानंी 
अन भव घ्यायिा असतो. …कलाकृती व रहसक यािें एकास एक असे नाते असते …रसास्वािािा गाभा हा 
वस्तूच्या सौंियवरूपािा आस्वाि घेिे हाि असतो. …भार्षा या साधनाच्याद्वारे केलेली जीवनान भवािी 
सिेतन नवरिना म्हिजे वाङ्मयीन कलाकृती …रसास्वाि घेताना. …रहसक कलाकृतीिे घटक, त्यािें 
परस्परसंबंध व त्या सवांतून जािवलेली पूिाकृती याचं्याद्वारे आलेल्या हवहशष्ट अशा जीवनान भवािी 
प नःसौंियवप्रत्यय येईल अशी बिंीश करीत असतो. िागंला रसास्वाि ही एक नवहनर्ममत कलाकृतीि. 
असते. …रसास्वािािा उदे्दश कलाकृतीतील िेतन्यािे हवहशष्टत्व जािण्यािा असतो …आस्वाि हा न सता 
डोक्याने, ब द्धीने घेता येत नाही तो संपूिव व्यत्क्तमववानेि घ्यावा लागतो” (आिवल, १९७२, प.ृ ७, १०, 
१२, १४, १५) अशी आिवल यािंी रसास्वािहवर्षयक भहूमका आहे. इंहिरा संत, प . हश. रेगे, जी. ए. 
क ळकिी, गंगाधर गाडगीळ, कि. त्र्यं. खानोलकर याचं्यासंबधंी आिवलानंी केलेले हवविेन हे 
साहहत्यकृतीच्या अंतरंगप्रवेशप्रहियेिे व सौंियवप्रत्ययाच्या साक्षात्कारािे हनिशवक म्हिता येईल. 
 

अहविल हनष्ठेने समीक्षा या हवर्षयास वाहून घेतलेले मराठीतील एकमेव समीक्षक म्हिजे वसंत 
िावतर. ‘समीक्षाव्रती’ असाि त्यािंा गौरव केला जातो. केवळ समीके्षला वाहहलेले ‘आलोिना’ हे माहसक 
िावतरानंी पिंवीसहून अहधक वर्ष े अक्षरशः खस्ता खाऊन िालहवले. ‘श्रीपाि कृष्ट्ि कोल्हटकर’, 
‘केशवस त गाउहन गेले’, ‘गीतकाव्य’, ‘शोकसंविेक नाटक’, ‘रंजहनका’, ‘कथा’, ‘कािंबरी’, ज्ञानपीठ 



 

अनुक्रमणिका 

पाहरतोहर्षक हवजेते हवशरे्षाकं आहि जागहतक कहवता हिनाच्या हनहमत्ताने काढलेला कहवता हवशरे्षाकं 
यासंारख्या हवर्षयावंरिे आलोिनेिे हवशरे्षाकं तत्कालीन ज न्या-नव्या लेखकािंा मेळ घालिारे होते. 
त्यापंैकी ‘गीतकाव्य’ आहि ‘केशवस त गाउहन गेले’ या अंकािंी प ढे प स्तके हनघाली. एकोितीस वर्षांत 
‘आलोिने’ मधून स्वतः िावतरानंी स मारे पिंाऐंशी लेख व एकशपेधंरा प स्तकपरीक्षिे हलहहली. 
साहहत्यसमीक्षक व आलोिनेिे संपािक या िोन्ही नात्यानंी िावतरानंी साहहत्यकृतीच्या रूपाला प्राधान्य 
िेिारी भहूमका सातत्याने पार पाडली. मराठी समीके्षच्या इहतहासािा साधनरंथ म्हिून िावतरसंपाहित 
‘मराठी टीका’ या प स्तकािे महवव अबाहधत राहील. तेंडुलकरी नाट्यप्रशतभा हा िावतरािंा रंथ मराठी 
नाट्यसमीके्षच्या इहतहासािे एक भरू्षि आहे. त्यात तेंड लकरािंी म हद्रत नाटके डोळ्यापं ढे ठेवनू एकंिर 
अठरा नाटकाहंवर्षयी िावतरानंी आपले हविार माडंले आहेत. “साहहत्य म्हिून नाटकाला जे स्थान आहे, ते 
रंगभमूीच्या पलीकडिे आहे” अशी त्यािंी भहूमका आहे आहि या भहूमकेतून “मराठी नाटकाला आहि 
नाट्यकलेला तेंड लकरानंी समृद्ध केले आहे” असा त्यािंा हनष्ट्कर्षव आहे. 
 

‘सौंियवमीमासंा’ या रा. भा. पाटिकर याचं्या रंथाम ळे मराठीतील मढेकरापंाशी स रू झालेला 
सौंियवहविार एका अथाने पूिव झाला. या रंथात त्यानंी हद्वध्र वात्मकतेिा आपला स प्रहसद्ध हसद्धातं हववरून 
साहंगतला. हा सागंण्यापूवी त्यानंी सौंियासंबधंीच्या आपल्या अनेकहनकर्षतावािी दृहष्टकोिास हव्
हगन्स्टाइनच्या क लसाम्याच्या संकल्पनेिा व गलॅीच्या स्वभावतः वािरस्त संकल्पनाचं्या हसद्धातंािा आधार 
घेतला आहे. त्याचं्या मते लौहककतावाि व अलौहककतावाि या िोन संकल्पना हद्वध्र वात्मक आहेत. 
रूपतववािा प रस्कार करिारा अलौहककतावाि व आशयावर भर िेिारा लौहककतावाि हे िोन ध्र व 
बह तेक कलामंध्ये हनिान बीजरूपाने असतात. वाड्मय ही फार मोठ्या प्रमािावर लौहककतेच्या ध्र वाकडे 
झ कलेली कला असली तरी हतच्यात अलौहककतेिा संपूिव अभाव असत नाही. हा पाटिकराचं्या हविारािंा 
साराथव आहे. पाटिकराचं्या या रंथापलीकडे जाऊन सौंियवहविारात मराठीत तरी मौहलक भर पडलेली 
आढळत नाही. मराठीतील सौंियवििेच्या इहतहासात या रंथािे स्थान हशखरािे असले तरी मराठी 
समीके्षच्या प्रातंात मात्र या हविारािें स्थान हकतपत आहे याहवर्षयी मतभेि आहेत. 
 

मराठी समीके्षत पाटिकरािें जे महवव आहे ते त्याचं्या कमल देसाई याचें किाशिश्व, मुस्क्तबोधाचें 
साशहत्य, किाकार िातंाराम, नाटककार कानेटकर, साशहत्यशिचार आशर् सौंदयणिास्त्र या रंथामं ळे. स्वतंत्र 
दृहष्टकोिातून काटेकोर बौहद्धक हशस्तीने हलहहलेले हे सवव रंथ त्याचं्यातील हिहकत्साशक्तीिे व 
ज्ञानके्षत्रातील व्यासंगािे हनिशवक आहेत. या रंथानंा पाटिकरानंी हलहहलेल्या हवस्तृत प्रस्तावनामंधून 
त्यािंी समीक्षादृष्टी स्पष्टपिे प्रकटते. आस्वािक समीक्षा, िहरत्रात्मक समीक्षा यासंारख्या नावानंी जो 
तथाकहथत समीक्षाव्यवहार मराठीत होतो त्याबद्दलिी परखड प्रहतकूल मते त्यानंी प्रस्तावनामंधून सप्रमाि 
माडंली आहेत. आस्वािक समीक्षा ही सवव समीके्षिा पाया आहे या गंगाधर गाडगीळ याचं्या .भहूमकेिा 
ताहववक प्रहतवाि पाटिकरानंी केला. समीके्षिी प्रहिया ही गंभीर स्वरूपािी ज्ञानात्मक प्रहिया असल्याम ळे 
तीत व्यत्क्तसापेक्ष मतमतातंरानंा व समज तींना स्थान नसते असे त्यानंी ठामपिे माडंले. “वाङ्मयकृतीतले 
जीवनिशवन व जीवनमूल्ये यािंी हिहकत्सा व मूल्यमापन करिे हे समीक्षकािे प्रम ख कतवव्य आहे. ते जो 
व्यवत्स्थतपिे करीत नाही तो वाङ्मयीन समीक्षकि नव्हे” (पाटिकर, १९८४, प.ृ २८) असा स्पष्ट 
अहभप्राय त्यानंी व्यक्त केला आहे. ‘आस्वाि’ हा शब्ि ते ‘वािन’ या व्यापक अथाने वापरतात. “या वािनात 
हवश्लेर्षिािी प्रहिया व मूल्यमापन अंतभूवत आहेत, इतकेि नाही, तर त्यानंा केवळ भावान भव घेण्यापेक्षा 
जास्त महवव आहे” (ततै्रव, प.ृ एकतीस) असा त्यािंा दृहष्टकोि आहे. समीक्षा ही हकतीही उत्स्फूतव मानली 
तरी हतच्यात संकल्पना-मूल्य-व्यहूािें पूववअत्स्तत्व अन स्यतू असतेि, हे त्यानंी िाखवनू हिले. एक वािक 



 

अनुक्रमणिका 

या दृहष्टकोनातून कानेटकराचं्या नाटकािंा अभ्यास करून त्याचं्या नाटकािें सामथ्यव व मयािा यािंा 
उलगडा पाटिकरानंी केला आहे. हिहटश राजवटीतील शकै्षहिक, सामाहजक, सासं्कृहतक पहरवतवनािा 
इहतहास तपासिारा अपूर्ण रातंी (१९९९) हा त्यािंा रंथ आध हनक मराठी साहहत्याच्या समीके्षस पूरक असे 
अनेक संिभव प रहवतो. काटं, िोिे, हेगेल, बोझाहंकट या मीमासंकाकंडून पाटिकर महाराष्ट्राच्या 
इहतहासातील उलाढालींकडे, राजवाडे याचं्या प्रहतपािनाकडे व अगिी अलीकडील िेशीवािाच्या ििेकडे 
वळले यािा प रावा अपूर्ण रातंी या रंथाच्या रूपाने पाहावयास हमळतो. पाटिकरािंी मतप्रिाली पटो न 
पटो, त्यािें हनष्ट्कर्षव स्वीकारले जावोत न जावोत, त्याचं्या अभ्यासपद्धतीिा प्रभाव मराठीतील गेल्या वीसेक 
वर्षांतील समीक्षासृष्टीवर काही प्रमािात का होईना हनहितपिे पडला आहे. 

 
रा. ग. जाधव हे साहहत्यािा सासं्कृहतक अंगाने हविार करिारे समीक्षक आहेत. १९६० च्या 

आसपास मराठी साहहत्यातील पहरवतवनपवाला आरंभ झाला होता. िहलत वाङ्मयाच्या अहभनव प्रवाहाने 
जोरिार म संडी मारून स्वतःिे स्वतंत्र अत्स्तत्व प्रस्थाहपत केले होते. या काळात िहलत साहहत्यासंबधंी 
मराठी समीक्षा संभ्रमावस्थेत होती. रा. ग. जाधव यानंी िहलत साहहत्यािी समीक्षा करिारे लेख हलहून 
(कालातंराने ‘हनळी पहाट’, ‘हनळी हक्षहतजे’ व “तृतीया” मध्ये संरहहत झालेले) िहलत साहहत्यािे सामथ्यव 
वािकासंमोर माडंले. ‘िहलत साहहत्यािा सहप्रवासी बनून’ त्यानंी केलेले कितन मूलगामी स्वरूपािे होते. 
त्याचं्या नावावरील पस्तीस प स्तकापंैकी बावीस लेखसंरह समकालीन साहहत्यािी मीमासंा करिारे आहेत. 
या मीमासेंत त्यानंी केलेल्या िहलत साहहत्याच्या ऊहापोहास अरस्थान द्याव े लागते. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी िाखवलेल्या वाटेने िालताना होिारा शतकान शतकाचं्या बधंनातून म क्त झाल्यािा आनंि 
आहि त्याि वळेी समोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानािंा म काबला करण्यािी तयारी या िोन भावनाचं्या 
आहवष्ट्कारातून जोमाने प्रकटिाऱ्या िहलत साहहत्यािी त्यानंी मनःपूववक, हनःसंहिग्ध शब्िातं पाठराखि 
केली. तथाहप केवळ िहलत साहहत्याच्या मीमासेंतही ते सवव काळ ग ंतून पडले नाहीत. साहहत्याच्या 
के्षत्राति नव्हे, तर जीवनाच्या व्यापक के्षत्रात घडिाऱ्या घटनािें अथव व महवव जािून घ्याव,े त्यािंा 
परस्पराशंी असिारा संबंध तपासून पाहावा आहि सं लेर्षिपूववक तो माडंावा ही त्यािंी प्रकृती आहे. 
कहवतेहवर्षयीिा अत्य त्कट पे्रमभाव हे समीक्षक जाधव याचं्या व्यत्क्तमववािे एक प्रम ख वैहशष्ट्ट्य आहे. 
‘कहवता आहि रहसकता’, ‘साठोत्तरी मराठी कहवता व कवी’, आहि ‘आध हनक मराठी कवहयत्रींिी कहवता’ 
यामंधून त्यािंी काव्यसमीक्षा रहथत झाली आहे. ‘कहवता आहि रहसकता’ हा लेखसंरह म्हिजे त काराम, 
केशवस त, बालकवी याचं्यापासून नारायि स वे, नामिेव ढसाळ, रजनी परुळेकर इत्यािी कवींच्या 
कहवतेला रहसक वृत्तीने हिलेला प्रहतसाि आहे. ‘साठोत्तरी मराठी कहवता व कवी’ मध्ये १९६० नंतरच्या 
मराठी कहवतेिे स्वरूपहवशरे्ष त्यानंी हवशि केले आहेत. या कहवतेने मराठी कहवतेत कोिते नवेपि आिले, 
पूववकालीन कहवतेपेक्षा कोिकोित्या अथांनी या कहवतेने मराठी काव्यके्षत्र समृद्ध केले यािा शोध त्यानंी 
घेतला आहे. त्या दृष्टीने साठोत्तरी कहवतेतील भावप्रतीतीिे स्वरूप, हतच्यातील संविेनहवश्वािे हवशरे्ष 
आहि या कहवतेिी भार्षा व तत्संबद्ध प्रश्न त्यानंी हविारात घेतले आहेत. याि अन रं्षगाने अरुि 
कोलटकरािंी कहवता व हिलीप हिते्र यािंी कहवता यावंर त्यानंी हवस्तृतपिे हलहहले आहे. कहवतेप्रमािेि 
मराठीतील कथारूपे व नाट्यरूपे यावंर त्यािंी समीक्षा ल ब्ध आहे. शनळे पार्ी या संरहात त्यानंी तलावातले 
िािंिे, म क्ती, हवघ्नहती, सूड, हविूर्षक, तळपट यासंारख्या अहभजात कथारूपािंा सौंियववेध घेतला 
आहे. आगळीिगेळी नाट्यरूपेमधून महाहनवाि, एक शून्य बाजीराव, नटश्रेष्ठ आहि िार संगीहतका, िहलत 
नाट्य व रंगभमूी यािें वगेळेपि अथवपूिव भारे्षत व्यक्त केले आहे. मराठी समीक्षाव्यिहारावर जाधवानंी 
अहधकारवािीने भाष्ट्य केले आहे. “साहहत्यहनर्ममतीच्या समाजसापेक्ष स्वायत्ततेिी अथवपूिव व अहधकाहधक 
पहरपूिव ओळख ताहववक व उपयोहजत अशा ि हेरी मीमासेंतून करून िेिे, साहहत्यकृतीच्या कलात्मक 
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रूपािी व जीवनिशवनािी एकात्मता स्पष्ट करिे, हतिे कलामूल्य व जीवनमूल्य समजून घेिे व िेिे हे 
समीक्षाव्यवहारािे कायव होय” असे त्यानंी साहंगतले आहे. (जाधव, २००६, पृ. १६३-१६४) साहहत्य व 
समीक्षा ही िोन्ही समाजातील व्यत्क्तमनात असलेल्या एकाि सजवनशक्तीिी अंशतः सारखी पि स्वतंत्र 
हिशानंी स्वतंत्र उहद्दष्टापंयंत पोहोििारी आहवष्ट्काररूपे असतात असे जाधव मानतात आहि या िोनही 
हनर्ममहतप्रहिया मराठीत प रेशा स्वरूपात हवकहसत झालेल्या नाहीत असा त्यािंा अहभप्राय आहे. 
 

पयािरर्ीय प्रबोधन आशर् साशहत्य या प स्तकात त्यानंी ‘साहहत्यािे पहरत्स्थहतहवज्ञान’ (इकॉलॉजी 
ऑफ हलटरेिर) हे आपले सववस्वी स्वतंत्र हसद्धान्तन माडंले आहे. त्याचं्याि भारे्षत सागंायिे तर, 
साहहत्यािे पहरत्स्थहतहवज्ञान ही एक रूपकात्मक संकल्पना आहे. साहहत्यहविार हािेखील 
पहरत्स्थहतहवज्ञानाप्रमािेि एक वैहशष्ट्ट्यपूिव हविार आहे जीवहवज्ञाने व जडहवज्ञाने यािंी एक समवायदृष्टी 
पहरत्स्थहतहवज्ञानामागे आहे. ती हवश्लेर्षकही आहे आहि प्राधान्याने सं लेर्षकही आहे. बौहद्धक व भौहतक 
अशा ि हेरी सासं्कृहतक गरजेतून ही समवायदृष्टी उियास आलेली आहे. पश पक्षी, वनस्पती कृहमकीटकािी 
सूक्ष्म तसेि स्थूल सजीव इत्यािींिा आहि त्यािंा अहधवास ज्या नैसर्मगक पयावरिात असतो, त्या 
पयावरिािा संबधं अनेक प्रकारिा असतो. या ग ंताग ंतीच्या परस्परसंबधंािा शास्त्रीय दृष्टीने करण्यात 
येिारा समर व सवांगीि अभ्यास म्हिजे पहरत्स्थहतहवज्ञान. या हसद्धातंाच्या आधारे साहहत्यहविारातील 
व्यत्क्तगतता, अस्पष्ट सामाहजकता व पोकळ सासं्कृहतकता यािंा हनरास करता येईल अशी त्यानंा उमेि 
वाटते. 
 

समीक्षालेखनातून काव्यात्म वृत्तीिे प्रकटीकरि करिाऱ्या त्र्य.ं हव. सरिेशम ख याचं्या 
समीक्षासंपिेत अंधारयात्रा गडकऱ्याचंी संसारनाटके, प्रदि ेसाकल्याचा, रामदास : प्रशतमा आशर् प्रबोध, 
धुके आशर् शिल्प ि िारदीय चदं्रकळा या सहा प स्तकािंा समावशे होतो. प्रहतभावतं व त्यािंी 
साहहत्यहनर्ममती यािें आकलन व आस्वाि यातूंन रहसक कितनशील, अध्यात्मवािी सरिेशम खािंी समीक्षा 
घडली आहे. सत्यािे अन संधान व समरतेिे भान याम ळे साहहत्य आहि समीक्षा या िोहोंना थोरवी लाभते, 
ही त्याचं्या समीके्षमागील भहूमका आहे. मानवी अत्स्तत्वातील अटळ शोकात्मता हा त्याचं्या समीके्षिा गाभा 
आहे. त्याचं्या समीके्षत अखंड काव्यात्मता अवतरते ती त्याचं्या समीक्षक व्यत्क्तमववािा अहवभाज्य घटक 
आहे. जीवनहवर्षयक तीव्र शोकात्म जािीव, स्वच्छंितावािी व अत्स्तत्ववािी हविारािंा प्रभाव, स्वसंवदे्य 
आत्मरूपािे प्रकटन, भावनाचं्या रसरंगात हमसळलेले ब द्धीिे तेज यासंारख्या ग िधमांनी पाझरिारे 
िदं्रकातं अशा आशयाच्या भाष्ट्याद्वारे ते गडकऱ्याचं्या नाटकािें विवन करतात. सरिेशम खाचं्या समीके्षत 
आत्यंहतक मनस्वीपिा आहे. तो त्याचं्या साहहत्य व समीक्षाहवर्षयक भहूमकेतून व जीवनहवर्षयक 
कितनमननातून हझरपला आहे. त्यािंी समीक्षा कधी पािावय हविारप्रिालीतील आशय व्यक्त करते, तर 
कधी ती भारतीय अध्यात्माच्या भारे्षत बोलते. त्याम ळेि ‘स्वसंवदे्य आत्मरूप’ ही संकल्पना ते लेखनात 
सहजपिे वापरून जातात. या प्रकाराम ळे जीवन आहि साहहत्य याचं्या साकल्याच्या प्रिेशािी संकल्पना 
स्वसंवदे्य आत्मरूपाशी हवनासायास जोडली जाते. रूढाथाने यातले काहीि समीक्षाव्यापारात बसिारे 
नाही. त्याम ळेि त्याचं्या हवम क्त लेखनातील गूढधूसर काव्यात्मतेिे आकर्षवि वाटिाऱ्याखंेरीज इतरासंाठी 
ती हनरुपयोगी ठरते. 
 

गंगाधर पाटील यानंी िाळीसहून अहधक वर्ष े हनष्ठेने समीक्षात्मक लेखन केले आहे. १९६६ साली 
त्यानंी ‘आलोिना’ माहसकातून लेखनाला स रुवात केली. १९७८ पासून त्यानंी ‘रेखेिी वाहािी’ हे 
साहहत्यशास्त्र/समीक्षाहवर्षयक सिर ‘अन ष्ट भ’ मधून हनयमाने िालहवले. प . हश. रेगे याचं्या हनवडक 
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कहवतािें सुहद्वगािा हे संपािन करून प .हश. रेगे याचं्या कहवतािंा आहिबधंात्मक समीके्षच्या दृहष्टकोनातून 
अथव लाविारी हवस्तृत प्रस्तावना त्यानंी हलहहली. १९८१ मध्ये समीके्षची निी रूपे हा त्यानंी हलहहलेल्या 
वैहशष्ट्ट्यपूिव समीक्षालेखािंा संरह प्रकाहशत झाला. पाटील यानंी साहहत्यसमीके्षच्या स्वरूपाहवर्षयीिे 
हवश्लेर्षि करिारे महववपूिव लेख अन ष्ट भ माहसकातून सातत्याने हलहहले. “साववहत्रक हनकर्षािी आकाकं्षा 
धरिारा व यथोहित शब्िातूंन व्यक्त होिारा साहहत्यकृतीहवर्षयीिा, हतच्या सौंियाहवर्षयीिा रहसकािा जो 
ज्ञानगभव व मूल्यगभव अहभप्राय त्याला साहहत्यसमीक्षा म्हिता येईल,” ही त्यानंी केलेली साहहत्यसमीके्षिी 
व्याख्या सववसमावशेक म्हिावी अशी आहे. समीक्षा ही प्रवाही प्रहिया असून तीत साहहत्यकृतीिे वािन, हव 
लेर्षि, अथवहनिवयन, मूल्यमापन व शब्िाकंन ही प्रम ख अंगे सामावलेली असतात; समीक्षा ही एक 
कितनशील अन भवहिया असून तीत कितनशील संज्ञा, कल्पनाशक्ती व स्वयंप्रज्ञा या कायवशील असतात; 
त्या साहहत्यकृतीिी सौंियववस्तू जािून घेण्याच्या व हनमाि करण्याच्या कामात साह्यभतू होत असतात, 
असे गंगाधर पाटील यािें समीके्षहवर्षयीिे प्रम ख प्रहतपािन आहे. (अन ष्ट भ, नोव्हें-हडसें १९८७) याखेरीज 
गंगाधर पाटील यानंी ‘हिन्हमीमासंा’, ‘कथनमीमासंा’, ‘मानसशास्त्रीय समीक्षा’ ‘हव-रिनावाि’ इत्यािी 
समीक्षाके्षत्रातील नवनवीन हसद्धातंािंा हवस्तृत पहरिय करून िेिारे अनेक लेख हलहहले आहि समीके्षच्या 
अभ्यासािी पायाभतू सामरी मराठी वािकानंा व अभ्यासकानंा उपलब्ध करून हिली. सौंियवशास्त्र व 
रूपवाि याचं्याति घोटाळिाऱ्या मराठी समीके्षला त्यानंी अभ्यासाच्या नवनव्या हिशा िाखहवल्या. 

 
 म. स . पाटील यािें अक्षरिाटा, बालकिींचे काव्यशिश्व, आशदबंधात्मक समीक्षा, सदानंद रेगे याचें 
काव्यशिश्व, भारतीयाचंा साशहत्यशिचार, कशितेचा रूपिोध, इंशदरा याचें काव्यशिश्व, साशहत्याचे सामाशजक 
ि सासं्कृशतक अनुबंध, तुकाराम अंतबाह्य संघषाची अनुभिरूपे इत्यािी रंथ व ‘आलोिना’, ‘कहवतारती’, 
‘अन ष्ट भ’ यासंारख्या हनयतकाहलकातूंन प्रहसद्ध झालेले लेख त्याचं्या समीक्षालेखनािा प्रिीघव पल्ला 
स िहवतात. भारतीय साहहत्यशास्त्र, पाहिमात्य साहहत्यहविार, मानसशास्त्र आहि मराठी समीके्षिी परंपरा 
यािंा व्यासंग आहि समकालीन व मध्यय गीन मराठी साहहत्याहवर्षयीिे कितन यामंधून म. स . पाटील यािंी 
सैद्धाहंतक व उपयोहजत समीक्षा जन्म घेते. आशदबंधात्क समीक्षा या रंथामधून म. स . पाटील यानंी 
आहिबधंािी संकल्पना स स्पष्टपिे माडंली आहे. ते हलहहतात, “सामूहहक अिेतनातून प्रकट होिारा आहि 
जाहिवशेी जोडला जािारा आशय हा नेहमी आहिबधंात्मक असतो. ...आहिबधं म्हिजे स्थूलपिे मूळ, 
आहिम आकार होत. ...आहिबधं ही श द्ध रूपाशी, संरिनेशी ककवा आकृहतबधंाशी हनगहडत असलेली 
संकल्पना आहे. हतला भरीवपिा प्राप्त होतो तो त्या म शीत प्रकट होिाऱ्या प्रहतमाप्रतीकात्मक अन भवामं ळे. 
आहिबधं हे कधीही जाहिवचे्या पातळीवर येत नाहीत, त्याचं्याहवर्षयी आपि बोलतो ते त्याचं्या 
प्रहतमाप्रतीकात्मक आहवष्ट्काराम ळे.” (म. स . पाटील, १९८९, पृ. १२, १४) आहिबंधात्मक साहहत्यहनर्ममती 
आहि समीक्षा यािंा पहरिय तर त्यानंी करून हिलाि, हशवाय या समीक्षापद्धतीिे उपयोजन करून काव्य, 
नाट्य, कथात्म साहहत्य इत्याहिकािंी समीक्षाही त्यानंी केली. याहशवाय म. स . पाटील यानंी ज्ञानेश्वर, 
त काराम, केशवस त, बालकवी, मढेकर, सिानंि रेगे, डहाके, हिलीप हिते्र, नामिेव ढसाळ, केशव 
मेश्राम, यशवंत मनोहर, इंहिरा, शकंर रामािीप्रभतृींच्या हभन्नप्रकृती कहवमनािंा व काव्यरूपािंा वधे घेतला 
आहे. ज्ञानेश्वरीचा तृष्ट्र्ाबंध या रंथाद्वारे त्यानंी माडंलेले तृष्ट्िेिे काव्यशास्त्र ही मराठी समीक्षाहविारात 
पडलेली महववािी भर आहे. “आपली सगळी कहवता आहि सगळे भाहर्षक आहवष्ट्कार तृष्ट्िानंी व्यापलेले 
आहेत. आजतागायतच्या सगळ्या भाहर्षक रिनातूंन तृष्ट्िेिे हवलास हित्रहवहित्र रूपे धारि करीत आलेले 
आहेत आहि आपल्या संस्कृतीिीही ते उभारिी करीत आलेले आहेत असा म. स . पाटील यािंा हसद्धातं 
आहे. 
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हिलीप प रुर्षोत्तम हिते्र हे प्रहतभावतं कवी तर होतेि हशवाय त्यािंी प्रहतभा अन्य साहहत्यप्रकारातंही 
लीलया हवहार करीत असे. लेखनारंभीच्या काळापासून ते मौहलक समीक्षाही हलहीत आले. १९५४ िे १९९० 
या काळातील त्याचं्या समीक्षात्मक लेखािंा संरह साशहत्य आशर् अस्स्तत्िभान-१ या नावाने २००६ या वर्षी 
प्रहसद्ध झाला. काव्यसमीक्षा हकती वगेवगेळी रूपे धारि करू शकते व कहवतेकडे पाहण्यािी हकती 
मूलगामी दृष्टी िेऊ शकते त्यािा नम ना या रंथातून मराठी वािकापं ढे येतो. हिते्र याचं्या समीक्षालेखनाम ळे 
साहहत्यकृती, वािकवगव, सासं्कृहतक व वाङ्मयीन पयावरि व साहहत्यािा पहरिाम याचं्यातील 
परस्परसंबंध स स्पष्ट होतात. ‘आध हनक कहवतेला सात छेि’ ही जागहतक कवींवरील हिते्र यािंी कीतवने 
आहि ‘संघटनात्मक समीके्षिा एक प्रयत्न’ या शीर्षवकाखाली त्यानंी केलेली काव्यसमीक्षा मराठीत केवळ 
अपूवव आहे. कहवतेच्या वािकािी समज आहि अहभरुिी संपन्न करिारी ही समीक्षा हवश्वभान उत्पन्न करते. 
त्याचं्या संघटनात्मक समीके्षत कहवतािंी संरिना, हनर्ममतीमागील संकेतव्यवस्था व मराठी कहवतेिे 
सासं्कृहतक संहित याचं्यातील आंतरहियेिे िशवन घडते. अरुि कोलटकर, प . हश. रेगे, श्रीज्ञानिेव, आहि 
केशवस त याचं्या संिभातील हिते्र यािें भाष्ट्य साक्षात्कारी म्हिावे अशा स्वरूपािे आहे. एक समीक्षक म्हिून 
हिते्र यािें सामथ्यव जसे त्याचं्या उपय वक्त लेखसंरहातून प्रकटते तसेि ते त्याचं्या त कारामहवर्षयक 
भाष्ट्यातूनही जािवते. पुन्हा तुकाराम हे हिते्र यािें लेखन मराठी कहवतेच्या कें द्रस्थानी त कारामािी कहवता 
ठेवनू एकंिर मराठी कहवतेिा प नर्मविार करिारे आहे. “त कोबा जसे मराठी वाङ्मयाच्या पहहल्या पवातले 
शवेटिे आहि सववश्रेष्ठ कवी ठरतात, तसेि ते मराठी वाङ्मयाच्या आध हनक पवातले पहहले आहि सववश्रेष्ठ 
कवी ठरतात. ...त कोबा हजतके प्रखर अहतवास्तववािी, आध हनक विोत्कीिा आहि उपरोधाच्या 
सूक्ष्मध्वनींिा समपवक उपयोग करिारे, तसेि क्षोभाच्या भावनेिा प्रिडं विवपट उलगडिारे, ‘आता आहि 
इथे’ मध्ये पाय रोवनू उभे राहहलेले कवी आहेत, हततकेि ते नाजूक, हळ वार, बेभान, उत्कट भावना 
हेलावनू टाकिारे भावकवीस द्धा आहेत,” असे ठाम प्रहतपािन हिते्र यानंी केले आहे. (हिते्र, १९९० पृ. 
३७८-३७९) 
 

हवलास सारंग यानंी शसशसफस आशर् बेलाक्वा, अक्षराचंा श्रम केला, सजणनिोध आशर् शलशहता 
लेखक, मनॅहोलमधला मार्ूस ही समीक्षात्मक प स्तके व काही स्फ ट लेख अशी समीक्षा हलहहली आहे. 
त्यािंा समीक्षाहविार जागहतक साहहत्य आहि समीक्षाहविार याचं्या सखोल व्यासंगातून उत्पन्न झालेला 
आहे. शसशसफस आशर् बेलाक्वा या प स्तकात सारंगानंी फ्रातं्झ काफ्का, ज्या-ंपॉल सात्रव, आल्बेर काम्यू, 
समॅ्य अल बेकेट या पािावय लेखकाहंवर्षयी हवविेनात्मक समीक्षा हलहहली आहे. आध हनक कलावािी 
दृष्टीिा प रस्कार करिाऱ्या सारंगाचं्या अन्य लेखसंरहातं कथा, कहवता, कािंबरी, अन वाि यािंी हिहकत्सा 
व हवश्लेर्षि आढळते. एकाि वळेी सूक्ष्म आहि व्यापक पहरपे्रक्ष्यािे भान असलेले, जागहतक साहहत्यािा 
संिभव राखिारे हे ममवराही व परखड लेख आहेत. आपल्या समीक्षाहविारातून सारंगानंी सामान्यतः 
आध हनकवािािा प रस्कार केला आहे. पारंपहरक मूल्यकल्पना आहि साकेंहतक लेखनपद्धती सोडून 
हिल्यावािून आहि तपशीलप्रधान वास्तववािािी साथ सोडल्यावािून आत्महनष्ठाप्रधान खरीख री मौहलक 
साहहत्यहनर्ममती घडिार नाही या मतािा उच्चार त्यानंी वारंवार केला आहे. नावीन्य व प्रयोगशीलता ही 
आध हनकतेिी महववािी ग िवैहशष्ट्ट्ये त्यानंी अधोरेहखत केली आहेत. परंपरापूजनात ककवा मध्यमवगीय 
मूल्यव्यवस्थेत अडकून पडलेल्या जीवनदृष्टीम ळे व कलादृष्टीम ळे मराठी साहहत्यािी व्हावी तशी वाढ होऊ 
शकत नाही असे त्यािें अन मान आहे. कािंबरीच्या संिभात पारंपहरक कािंबरीतील समाजहित्रिािा, 
म्हिजे रूढ वास्तववािािा ककवा वस्त हनष्ठावािािा अव्हेर आहि आत्महनष्ठावािािा पाठप रावा हे 
नवकािंबरीच्या हवकासामागील महववािे सूत्र सारंगानंी उल्लेहखले आहे. मराठीतील साहहत्यििेत िूरगामी 
स्वरूपािे पहरिाम घडविारा आहि िीघवकाळ ििाहवर्षय ठरलेला प्रश्न म्हिजे कथा व कािंबरी याचं्या 
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स्वरूपाहवर्षयीिा. नेमाड्याइंतक्याि मूलगामी, स्वतंत्र, सच्च्या आहि िेशीवािहवरोधी हविारसरिीिे 
प्रहतपािन हवलास सारंग यानंी केले आहे. कथा व कािंबरी यामंधील भेि ‘अॅब्सोल्यटू’ नाही, स ट्या कथा 
संरहरूपाने एकहत्रत पहरिाम साधतात, बऱ्याििा त्या धारिेने त्यािें लेखन झालेले असते, श्रेष्ठ 
कथाकारापाशी स्वतःिी वैहशष्ट्ट्यपूिव जीवनदृष्टी असते, ही जीवनदृष्टी त्याच्या कथानंा एकात्मता व 
व्यापकता हमळवनू िेते, एकाि कथानायकाभोवती ओवलेल्या कथा कािंबरीिा पहरिाम साधतात, हे 
कथालेखनािे हवशरे्ष ते अगत्यपूववक नमूि करतात. बह तेक श्रेष्ठ कािंबरीकारानंी श्रेष्ठ कथा हलहहल्या 
आहेत आहि त्या कथानंा त्याचं्या संपूिव हनर्ममतीमध्ये महववािे स्थान आहे, याकडेही त्यानंी अभ्यासकािें 
लक्ष वधेले आहे. 
 

मराठी वाङ्मयीन संस्कृतीिी स्वरूपहिहकत्सा करताना “आजिे मराठी साहहत्य हे एकमेकाशंी 
आत्मसमाधानाने डराव डराव करिाऱ्या बेडकानंी भरलेले डबके आहे”,(सारंग, २०००, प.ृ १२) असे भाष्ट्य 
ते करतात. जागहतक साहहत्य व साहहत्यहविार जरी त्याचं्या लेखनात म रलेला असला तरी, त्यािंा 
आस्थाहवर्षय मात्र मराठी साहहत्य आहि मराठी लेखनसंस्कृती यािंी अहभवृध्िी हाि आहे. 
जागहतकीकरिाच्या य गातील मराठी साहहत्याहवर्षयी सारंग आशावािी आहेत. आिखी वीस ते तीस वर्षांत 
भारतीय भार्षातंील अन वाहित प स्तके पािावय िेशातं खपू लागतील तेव्हा काही मराठी लेखक इंग्लंड, 
अमेरीकेत ‘प्रमोशनल टूर’वर जातील अशी शक्यता त्यानंा वाटते. मनॅहोलमधला मार्ूस या लेखसंरहात 
जाहतवास्तवाच्या संिभात सारंगानंी सहा ‘मनॅहेल सूत्र’ साहंगतली आहेत. १ : जाहतवास्तव मराठी/भारतीय 
मािसाच्या नेहिविेा अनकॉन्शसिा-भाग बनलेलं आहे. (ही गोष्ट लेखनाच्या रिनेवर पहरिाम करते; 
तसेि लेखकाच्या,वािकाच्या, समीक्षकाच्या वाङ्मयीन दृहष्टकोिावर पहरिाम करते.) २ :जाहतभान 
मराठी/भारतीय मािसाच्या जन कसंहितािा भाग बनलेला आहे, असा हनष्ट्कर्षव काढण्याला बळकट आधार 
आहे. ३ : जाहतवास्तव मराठी/भारतीय मन ष्ट्याचं्या मानहसकतेला मयािा घालतं. ४ : जाहतवास्तव 
मराठी/भारतीय लेखकाच्या स्वातंत्र्याला लेखक म्हिून मयािा घालतं. ५ : ि बवल जाहतस्थान हे मािसाला 
ि बवल लेखक बनवतं. ६ : स िैवी जाहतस्थान हेही लेखकाच्या हवश्वाला मयािा घालतं. (सारंग, २००८, प.ृ 
३५) हवशरे्षतः कािंबरी या वाङ्मयप्रकाराच्या संिभात त्यानंी केलेल्या हवविेनािा हनष्ट्कर्षव महववािा आहे– 
“मराठी समाज जोपयंत कप्प्यामंध्ये-प्रायः अभेद्य-हवभागलेला आहे, तोपयंत सामाहजक वास्तवाि ंिौफेर 
हवहंगम व सहृिय हित्रि करण्यािी आकाकं्षा प री करता येिं मराठी लेखकाला ि ष्ट्कर आहे. मराठी 
समाजवास्तवातील ‘घटक’ कािंबरीकाराचं्या आवाक्याबाहेर राहतात; अहतशय प्रामाहिक ख ल्या हिलाने 
प्रयत्न करूनही मराठी लेखकाला हतबल व्हाव ंलागतं.” (ततै्रव, प.ृ ४०-४१) सारंगािंी उपय वक्त मीमासंा 
मराठी साहहत्याच्या शबलतेिे हनिान करिारी आहे. 
 

भालिंद्र नेमाडे याचं्या समीक्षात्मक कायािे स्वरूप स्पष्ट केल्यावािून गेल्या पन्नास वर्षांतील 
महववपूिव समीक्षकािंी कामहगरी विवन करिे संपत नाही. १९६१ साली ‘हनरस्तपािपे िेश.े’ हा श्री. के. 
क्षीरसागर याचं्या ‘वािसंवाि’िे परीक्षि करिारा लेख नेमाडे यािंी समीक्षाहवर्षयक धारिा स्पष्ट करिारा 
आहे. नेमाडे हलहहतात-“टीका ही एकेका व्यक्तीभोवती व त्याच्या साहहत्याप रती अशी घ टमळिारी 
नसावी. ...टीका ही संपूिवपिे, हनग विपिे स्वतःिे असे साहहत्याहिकलावंर केलेले कितन होय. ...हे कितन 
इतके स्वच्छ असते की, आतल्याआतील गोंधळ संपून गेल्याखेरीज ते बाहेर पडति नाही.” (नेमाडे, 
१९९०, प.ृ ५) “सासं्कृहतक हवकासात भौहतकतेच्या मोहहनीिा एक प्रवाह साहहत्यकलेच्या तटावर कायम 
धडका मारीत आहे” (ततै्रव, प.ृ २८) असा इशारा १९६८ साली नेमाडे यानंी हिला होता; आजही तो 
संस्मरिीय आहे हे हवसरून िालिार नाही. पन्नास वर्षांपूवी ज्या दृहष्टकोिातून नेमाडे समीके्षकडे पाहत 
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होते त्याि दृहष्टकोिािा हवकास होत होत प्रगल्भ बनलेला त्याचं्यातील समीक्षक ‘टीकास्वयंवर’ या त्याचं्या 
रंथातून प्रकटला आहे. नेमाडे यानंी केलेल्या समीक्षालेखनािे स्वरूप पिंहवध आहे. एक, कािंबरीच्या 
स्वरूपाहवर्षयीिे व एकंिर मराठी कािंबरीहवर्षयीिे भाष्ट्य, िोन, साहहत्यािी भार्षा आहि शलैी याहंवर्षयी 
केलेले हवविेन, तीन, िेशीवािािे प्रहतपािन, िार, भार्षातंरमीमासंा, पाि, लेखनातील नैहतकतेहवर्षयीिी 
ििा. याखंेरीज इतरही अनेक सूते्र त्याचं्या समीक्षालेखनात (साशहत्याची भाषा), त्याचं्या भार्षिसंरहात 
(सोळा भाषरे्), त्याचं्या म लाखतींत (शनिडक मुलाखती) आढळतात. उिा. जागहतकीकरिाहवर्षयीिी 
त्यािंी भहूमका, कहवतेच्या स्वरूपाहवर्षयीिे त्यािें प्रहतपािन, मराठी समीक्षा व समीक्षक याचं्याहवर्षयीिा 
त्यािंा अहभप्राय इत्यािी. िेशीयता, नवनैहतकता, वास्तववाि आहि भाहर्षक कृती या संकल्पनािंी नेमाडे 
यानंी केलेली माडंिी केवळ मूलगामी व मूल्यगभवि नाही, तर समीक्षकानंा व लेखकानंा मागविशवक ठरेल 
अशी आहे. वसाहतवािािे ि ष्ट्पहरिाम, आपल्या िेशातील बह हवध संस्कृती व पोटसंस्कृती, तसेि 
भार्षाहभन्नत्व यािंी सूक्ष्म जाि, महान भाव आहि वारकरी संप्रिायािंा सूक्ष्म अभ्यास, आध हनक भार्षाहवज्ञान, 
समाजशास्त्र, मानववशंशास्त्र इत्यािींतील ममवदृष्टींिा साहहत्यसमीके्षच्या संिभात त्यानंी केलेला उपयोग 
त्याचं्या समीक्षालेखनाला सखोलता व अभ्यसनीयता प्राप्त करून िेतो. तुकराम या त्याचं्या प स्तकामधून 
आहि त कारामािें अभगं संपाहित करून त्याला हलहहलेल्या प्रस्तावनेमधून त्यानंा जािविारी त कारामािंी 
महत्ता त्यानंी स स्पष्ट केली आहे. साने ग रुजी या मराठीतील थोर लेखकािे वगेळेपि व श्रेष्ठत्व सागंून त्यािें 
प नप्रवस्थापन त्यानंी अत्यंत तळमळीने केले आहे. असाकेंहतक समीक्षादृष्टी, प्रखर बहैद्धक प्रहतपािन व 
मूल्यगभव माडंिी, समर जीवनव्यवहाराकडून गाभंीयािी व प्रामाहिकपिािी केलेली अपेक्षा, परंपरेतील 
सवव ओळखण्यािी सूक्ष्म दृष्टी आहि लेखनातील भेिकता व हविक्षिता हे नेमाडे याचं्या समीक्षालेखनािे 
सवव हवशरे्ष त्याचं्या सववस्पशी प्रहतभेतून समीके्षत उतरले आहेत. 
 

आता ि. हभ. क ळकिी, व. हि. क ळकिी व गो. म. क ळकिी या तीन समीक्षकाहंवर्षयी. 
 
महाकाव्य : स्वरूप व समीक्षा, ि सरी परंपरा, पहहली परंपरा, हतसऱ्यािंा रिागंि, नाट्यवधे, 

मढेकरािें सौंियवशास्त्र : प नःस्थापना, हहमवतंीिी सरोवरे, कािंबरी : स्वरूप व समीक्षा इत्यािी समीके्षिी 
प स्तके हलहहिारे ि. हभ. क ळकिी िाळीसहून अहधक वर्ष ेसमीक्षाहवर्षयक लेखन करताहेत. ‘महाकाव्य’ 
...आहि ‘मढेकरािें सौंियवशास्त्र’ हे िोन अपवाि सोडले तर त्यािें सवव लेखन स्फ ट स्वरूपािे आहे. 
“आकलन ते मूल्यमापन ही एक अखंड व ग ंताग ंतीिी प्रहिया आहे. समीक्षा करताना जािविारा तो एक 
सलग व्यापार आहे. आधी आकलन आहि मग िमािमाने प ढिे घटक असा क ठलाही िम हतच्यात बाधंला 
गेला नाही; कारि क ठलीही प्रतीती ही िमबद्धतेने कधीि येत नाही” (म ज मिार, २००८, संपािकीय 
मनोगत) अशा धारिेतून ि. हभ. क ळकिी यािें समीक्षालेखन होत राहते. “साहहत्यकृतीमध्येि हतिी 
हनर्ममहतप्रहिया अत्स्तत्वात असते, कायवरत असते; हनर्ममहतप्रहिया आहि अत्स्तत्वप्रहिया एकरूप आहेत; 
हनर्ममहतप्रहियेच्या शोधात साहहत्त्यकाच्या िाराशी ककवा मानसशास्त्रज्ञाच्या प्रयोगशाळेत जाण्यािी अहजबात 
गरज नाही” (ि. हभ. क ळकिी, १९९९, मनोगत) या शब्िातं ि. हभ. क ळकिी यानंी स्वतःच्या 
समीके्षमागील भहूमका माडंली आहे. समकालीन साहहत्याला उत्कट व उत्स्फूतव प्रहतसाि िेिे हा ि. हभ. 
क ळकिी यािंा समीक्षाधमव आहे यािी जािीव त्यािें लेखसंरह वािल्यानंतर होते. ि. कभ. नी उत्कटतेने व 
उत्स्फूतवतेने साहहत्यकृतीिा लावलेला अन्वयाथव अनेकिा अन्य अभ्यासकानंा साहहत्यकृतीच्या 
प्रकृहतधमाशी हवसंगत वाटू शकतो. 

 
व. हि. क ळकिी व गो. म. क ळकिी या िोघा समीक्षकानंीही जवळपास िाळीस वर्ष ेसमीक्षालेखन 
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केले. या िोघािेंही समीक्षालेखन काही अपवाि वगळता स्फ ट लेखाचं्या स्वरूपािेि आहे. मात्र या 
िोघाचं्या लेखनस्वरूपात बरेि अंतर आहे. व. हि. क ळकिी हे रहसक वृत्तीने साहहत्यकृतीिा आस्वाि घेत 
अंतरंगिशवनाकडे जातात. त्यािंी समीक्षा आवश्यक तेव्हा भारतीय अध्यात्मशास्त्रातील पहरभारे्षिा उपयोग 
करते. वगेवगेळ्या मध्यय गीन व अवािीन साहहत्यकृतींिे संिभव ते जािकारीने िेतात. कहवता, कथा, 
नाटक, कािंबरी, आत्मिहरत्र या साहहत्यप्रकारातंील समकालीन लेखनािंा तज्ज्ञाच्या भहूमकेतून केलेला 
रहस्यभेि असे त्याचं्या समीके्षिे विवन करता येईल. लीळाचशरत्र : एक अभ्यास, केििसुताचें अतंरग, 
अिाचीन मराठी साशहत्यकार, साशहत्य : रूप आशर् गंध, ज्ञानेश्वर काव्य आशर् शिचार, पसायदान, इत्यािी 
प स्तके त्यानंी हलहहली आहेत. त्याचं्या हनधनानंतर त्यािें उववहरत समीक्षालेखन पािसहा प स्तकाचं्या 
रूपाने प्रकाहशत झाले. 
 

साहहत्यकृतीकडे तटस्थपिे, काटेकोरपिे व हिहकत्सकपिे पाहण्यािा गो. म. क लकिी याचं्या 
समीके्षिा लेखनस्वभाव आहे. खडंनमंडन, सादपडसाद, िाटा आशर् िळरे्, मराठी साशहत्यातील स्पदंने, 
आधुशनक मराठी िाङ्मयाची सासं्कृशतक पाश्वणभमूी, दशलत साशहत्य : प्रिाह आशर् प्रशतशरया इत्यािी 
प स्तकामंधून साहहत्यके्षत्राशी हनगहडत बह हवध हवर्षयािंा साके्षपी परामशव घेिारी त्यािंी स्फ ट लेखस्वरूप 
समीक्षा उपलब्ध आहे. साहहत्यािा सामाहजक व सासं्कृहतक पहरपे्रक्ष्यात हविार करण्यािी सवय गो. म. 
क ळकिी याचं्या लेखिीला आहे. समकालीन व पूववकालीन घटनािें संिभव घेतल्यावािून ते कोित्याही 
हनिवयाप्रत येत नाहीत. आपल्या लेखनातील वस्त हनष्ठता ढळू नये व साहहत्यािे यथाथव आकलन व्हावे 
याकडे त्यािें हनत्य लक्ष असते. रसग्रहर् कला आशर् स्िरूप या प स्तकाच्या स धाहरत आवृत्तीतून गो. मं. 
च्या व्यत्क्तमववातील हशक्षक व रहसक प्रत्ययाला येतो. 

 
हतन्ही क लकण्यांनी क्षमता असूनही समीक्षाहवर्षयक सैद्धाहंतक रंथरिना केली नाही असे म्हिाव,े 

की सैद्धाहंतक समीक्षा करण्यासाठी आवश्यक असा धीर व वृत्ती त्याचं्यापाशी नव्हती असे म्हिावे, हे कळत 
नाही. 

 
१९५५ ते १९७० या कालावधीत हवद्रोहािा एक आगळावगेळा आहवष्ट्कार मराठी साहहत्यहवश्वात 

झाला तो म्हिजे लघ हनयतकाहलकािंा. हा हवद्रोह जसा प्रस्थाहपत हनयतकाहलक संस्कृतीच्या हवरोधात 
होता तसाि तो प्रस्थाहपत मध्यमवगीय जीवनजाहिवाचं्या लेखकप्रकाशकाहंवरुद्धही होता. िब्द हे 
मराठीतील पहहले लघ हनयतकाहलक मानले जाते. ते रमेश समथव यानंी १९५५ मध्ये संपाहित केले होते. 
त्यानंतर अशोक शहािे यािंी अथवव (१९६०) व असो (१९६२) ही हनयतकाहलके प्रहसद्ध झाली. अििण व 
असो याचं्या प्रकाशनाने मराठी लघ हनयतकाहलकािें स्वरूप हनहित झाले. लेखनातील प्रायोहगकतेवर 
असिारा भर, जोखमीिी हवनालाभािी कायववाही आहि त लनेने अल्पसंख्य असिारा ब हद्धमान वािकवगव 
या हवशरे्षामं ळे व्यावसाहयक हनयतकाहलकाचं्या व महववाच्या हवव्ित्तापूिव समीक्षात्मक लेखाचं्या 
हनयतकाहलकापेंक्षा लघ हनयतकाहलके पूिवतः हभन्न होती. 
 

मराठीत लघ हनयतकाहलकािंी हनर्ममती झाली तो १९५० ते १९६० च्या िरम्यानिा 
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहहल्या िशकातील कालखंड स्वप्नभगंािा कालखंड होता. स्वातंत्र्यपूवव काळातील 
स्वप्ने व आिशव हळूहळू अस्ताला जाण्यािी प्रहिया स रू झाली होती. नोकरशाहीत व सामाहजक-राजकीय 
के्षत्रातं केवळ व्यत्क्तगत लाभाच्या व प्रगतीच्या उदे्दशाने पे्रहरत झालेल्या मंडळींिे पेव फ टले होते. सामान्य 
मािसाच्या स खि ःखाशंी त्यानंा क ठलेही कतवव्य नव्हते. सत्ताकाकं्षा व भरघोस अथवलाभ हीि काय ती ध्येये! 
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पािपंिवीस वर्षांपूवीपयंत महात्मा गाधंींच्या उपिेशाप्रमािे ‘खेड्याकडे िला’ हा आिेश स्वीकारून रामीि 
जीवनाच्या प्रगतीसाठी झटिारे लोकि आता स खासीन नागरी आय ष्ट्यावर ल ब्ध झाले होते. जाहतभेिािंी 
तीव्रता वाढल्याम ळे मािसामािसातंील अंतरही वाढत होते. सववसामान्य मािूस हनराश व वैफल्यरस्त 
झाला होता. साहहत्याच्या पातळीवर वास्तव जीवनातील अन भव आहि तथाकहथत प्रस्थाहपत लेखकाकंडून 
होिारी साहहत्यहनर्ममती यातं कोितीि संगती नव्हती. सत्यकिेसारख्या माहसकातून येिारे साहहत्य 
प्रयोगशील व पारंपहरक, रोमहँटक व वास्तववािी असे संहमश्र स्वरूपािे असले तरीही स प्रहतहष्ठत मानले 
जात होते. याम ळे नवे संविेनशील लेखक कवी उहद्वग्न झाले होते. सत्यकथाकाराचं्या हवहशष्ट 
अहभरुिीन सार प्रकाहशत होिाऱ्या साहहत्याला उच्चभ्र ूलेखकाचं्या व समीक्षकाचं्या दृष्टीने महवव प्राप्त होत 
होते. तत्कालीन शकलोस्कर, स्त्री, मनोहर, दीपािली, सुदिणन यासंारखी हनयतकाहलके रूढ हविारािें-
अन भवािें-मूल्यािें रतीब घालीत होती. वेगवगेळ्या साहहत्यसंस्थािंी महाराष्ट्र साशहत्य पशत्रका, प्रशतष्ठान, 
युगिार्ी ही हनयतकाहलकेही परंपरेिी जपिूक करीत होती. परंपरेहवरुद्ध वा प्रस्थाहपताहंवरुद्ध ि 
काढण्यािीही कोिािी प्राज्ञा नव्हती. ‘मराठी वाङ्मयावर क्ष-हकरि’ टाकिाऱ्या लेखकाबद्दल (अशोक 
शहिे, माहसक मनोहर, नोव्हेंबर, हडसेंबर, १९६३) ‘हे हात कलम केले पाहहजेत’ अशी असमंजस व 
आिस्ताळी भहूमका घेतली गेली. यानंतरच्या काळात ‘हल्ली लेखकािा लेखकराव होतो तो का’ (वािा 
अंक २) ही प्रहिया समजावनू सागंिारा उपहासप्रधान व कोत्या समज तींिी हखल्ली उडविारा लेख 
भालिंद्र नेमाडे यानंी हलहहला होता. राजा ढाले यानंी ‘सत्यकथेिी सत्यकथा’ (येरु) साहंगतली होती. 
भावनाशील व्यक्तींच्या मनािा होिारा कोंडमारा आहि त्याचं्या मनोहवश्वात िडून बसलेला व तत्कालीन 
सामाहजक पयावरिात िडपून टाकला गेलेला लैं हगक संकोि उफाळून वर येऊ लागला होता. प्रस्थाहपत 
व्यवस्थेहवरुध्ि लढा िेण्यावािून तरिोपाय नाही असे वाटलेल्या तरुि लेखक-कवी मंडळींना आपल्या 
प्रामाहिक अहभव्यक्तीसाठी आपल्यासारख्याि अहभरुिीच्या व तडफडिा-या समानशील हमत्राचं्या 
लेखनाला प्रहसद्धी िेण्यासाठी मराठीत लघ हनयतकाहलके अत्स्तत्वात आिली. लघ हनयतकाहलकाचं्या 
जडिघडिीत प्रस्थाहपत व्यवस्थेला हवरोध हा कें द्रवती म द्दा असल्याम ळे लघ हनयतकाहलकािंी िळवळ ही 
एक सासं्कृहतक िळवळ ठरते. प्रस्थाहपत व्यवस्थेच्या मयािा उघड करिे आहि एकंिरि 
साहहत्यव्यवहारािी उलटतपासिी घेिे हे कायव लघ हनयतकाहलकानंी केले. लघ हनयतकाहलकातील 
लेखनाने साहहत्यसंस्कृतीिी हिरफाड केली. साहहत्याच्या हनर्ममतीहवर्षयीिे, फलश्र तीहवर्षयीिे व 
समीक्षापद्धतीहवर्षयीिे रूढ समज त्यानंी िूर केले. ककबह ना त्या समजाचं्या प्रामाण्यालाि 
लघ हनयतकाहलकानंी आव्हान हिले. कोित्याही प्रस्थाहपत आिेशान सार वागण्यािे 
लघ हनयतकाहलकातील लेखकानंी नाकारले. 
 

१९६० नंतरच्या कालखंडात मराठी साहहत्यके्षत्रािे हित्र बिलून टाकिारा िहलत साहहत्यािा 
प्रवाह हनमाि झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या हविारािंा वारसा प ढे िालवण्यािा साहहत्त्यक 
पातळीवरिा प्रयत्न म्हिजे िहलत साहहत्यािी हनर्ममती. कहवता, आत्मिहरत्र, कथा, कािंबरी, नाटक या 
प्रकारातं लक्षिीय अशी हनर्ममती करून केवळ मराठीि नव्हे, तर एकंिर भारतीय साहहत्यसमृद्धीस िहलत 
साहहत्याने हातभार लावला. हवद्रोहािी पे्ररिा बाबासाहेबाचं्या आिारहविारातून िहलत बाधंवानंा हमळाली. 
त्या पे्ररिेच्या ताकिीनेि पाढंरपेशा मध्यमवगीय, उच्चविीय लेखकाचं्या सामाहजक जाहिवािें के्षत्र त्यानंी 
हवस्तारले. मािसाच्या जगण्याच्या हवहवध परी आहि जगण्यासाठी व हटकून राहण्यासाठी मािसाला 
करावी लागिारी धडपड-धावपळ, िहलत साहहत्याम ळे अहधक स्पष्ट झाली. शतकान शतके जो िहलत 
समाज प्रहतहष्ठत, साहहत्त्यक संस्कृतीपासून वहंित राहहला होता तो िहलत साहहत्याच्या हनर्ममतीम ळे 
साहहत्याहभम ख झाला. सामाहजक हवर्षमता व जातीवाि यािंा अंत घडवनू समता, स्वातंत्र्य, बंध ता, न्याय 
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याचं्या पायावर नवी समाजरिना उभी करिे या ध्येयाने िहलत साहहत्यािी हनर्ममती होत गेली. नकार, 
हवद्रोह, हवज्ञानहनष्ठा, हवश्र्वबंध त्व आहि अखंड वामत्व ही िहलत साहहत्यािी सूते्र आहेत. या हनर्ममतीिी 
मीमासंा करिारे लेखन गेल्या पिंवीस वर्षांत भरपूर झाले. त्यापैकी िहलत साहहत्य व िहलत िळवळ 
यासंबधंीिी वैिाहरक भहूमका माडंिाऱ्या लेखकातं म. ना. वानखेडे, रा. ग. जाधव, भालिंद्र फडके, राजा 
ढाले, जनािवन वाघमारे, ग.ं बा. सरिार, रावसाहेब कसबे यािंा उल्लेख करता येईल. या भाष्ट्यकाराबंरोबर 
नीळकंठ शरेे या अभ्यासकािा स द्धा उल्लेख करावयास हवा. त्यािंा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आशर् दशलत 
िैचाशरक िाङ्मय हा रंथ हवशरे्ष उल्लेखनीय आहे. दशलत साशहत्य : एक अभ्यास-अजुणन डागंळे, दशलत 
साशहत्य : आजचे राशंतशिज्ञान-बाबरूाव बागूल, दशलत िाङ्मय : पे्ररर्ा आशर् प्रिृत्ती-शकंरराव खरात, 
हाक आशर् आरोि-जनािवन वाघमारे, दशलत साशहत्य शसद्धातं आशर् स्िरूप-यशवतं मनोहर, दशलत 
साशहत्य : शदिा आशर् शदिातंर-ित्ता भगत, िहलत साहहत्य : ििा आहि कितन-गंगाधर पानताविे, िहलत 
साहहत्यािे सौंियवशास्त्र-शरिक मार कलबाळे, िहलत समीके्षिे स्वरूप-शत्र घ्न जाधव, िहलत कहवता-डॉ. 
म. स . पाटील, िहलत साहहत्य : एक कितन-राजा जाधव, िहलत साहहत्य : एक अभ्यास-बाळकृष्ट्ि 
कवठेकर, िहलत साहहत्य हिहकत्सा-सिा क-हाडे, आंबेडकरी जलसे, आंबेडकरी साहहत्य : त्स्थती आहि 
त्स्थत्यंतरे-भगवान ठाकूर, मूल्यवधे-मोतीराम कटारे, िहलत हस्त्रयािंी आत्मकथने : स्वरूप आहि 
हिहकत्सा-मनोहर जाधव, आंबेडकरवाि-नीळकंठ शरेे हे महववािे िहलत साहहत्यहवर्षयक समीक्षारंथ 
होत. 
 

वरील समीके्षिे स्वरूप सामान्यपिे पहरियात्मक, समथवनात्मक, इहतहासकथनात्मक, 
विवनात्मक, प्रहतहियात्मक, खंडन-मंडनात्मक अशा प्रकारिे आहे. त्यात अवतरिारा भावोदे्रक व 
अहभहनवशे स्वाभाहवक मानता येईल. आता पन्नास वर्षांनी िहलत साहहत्यािी हनर्ममती व स्वरूप याहंवर्षयी 
वस्त हनष्ठपिे समीक्षा झाली तर ती िहलत साहहत्याच्या हवकासास साहाय्य्कारी ठरू शकेल. 

 
१९६० नंतर रामीि जीवनािे स्वरूप बिलत गेले. हा पालट आहवष्ट्कृत करिारे नवे रामीि 

साहहत्य हनमाि होऊ लागले. “रामीि जीवनातून फ लिारे, रामीि वास्तवातून साकार होिारे साहहत्य ते 
रामीि साहहत्य” (कोत्तापल्ले, २००७, पृ. ८) अशी रामीि साहहत्यािी व्याख्या केली गेली आहे. खेडेगाव, 
तेथील समाज, तेथील जनसामान्यािंी जीवनपद्धती, त्या समाजािी कृहर्षप्रधान संस्कृती, लहरी पावसावर 
अवलंबनू असिारी शतेी, ि ष्ट्काळाच्या संकटाच्या छायेने अखंड सकित असिारा शतेकरीवगव, कराव्या 
लागिाऱ्या कष्टाच्या त लनेत हाती येिारे अप रे उत्पन्न व त्याम ळे येिारे असमाधानीपि, तेथील 
जीवनपद्धतीवर पहरिाम करिारी आर्मथक, सामाहजक, धार्ममक, शकै्षहिक अशी ित र्मवध व्यवस्था व तीमधून 
हनष्ट्पन्न होिाऱ्या समस्या आहि या सवांना साहहत्यात प्राप्त होिारे रूप यािी हिहकत्सा रामीि 
साहहत्यसमीके्षने केली आहे. ती करताना कृहर्षजीवनाशी संबहंधत जीवनमूल्ये, खेडेगावातील राजकारि व 
सत्ताकारि, खेड्यातील वैहशष्ट्ट्यपूिव हनसगव, त्या हनसगाशी व तेथील मातीशी हतथल्या मािसािें असिारे 
भावबधं खेड्याच्या मूळ स्वरूपावर औद्योहगकीकरिािे, शहरीकरिािे, आसमंतातील राजकीय, 
सामाहजक घडामोडींिे होिारे पहरिाम आहि त्याम ळे तेथील जनसामान्याचं्या मानहसकतेत घडिारे बिल 
या सवव घटकातूंन वगेवगेळ्या साहहत्यरूपातं साकार होिारे शात्ब्िक रसायन तपासण्यािे काम गेली काही 
वर्ष ेरामीि साहहत्यसमीक्षा करते आहे. या समीक्षािे प्रवतवन आनंि यािव यानंी केले. ग्रामीर् साशहत्य 
स्िरुप आशर् समीक्षा हे त्यािें प स्तक या दृष्टीने पायाभतू स्वरूपािे म्हिता येईल. िदं्रकातं बाहंिवडेकर, 
नागनाथ कोत्तापल्ले, ि. ता. भोसले, वास िेव म लाटे इत्यािी अभ्यासकानंी रामीि साहहत्यसमीके्षिा 
हवस्तार घडवला. तथाहप या साहहत्यसमीके्षिी कक्षा मयाहिति राहहली. या समीके्षवर मध्यवती 
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साहहत्यप्रवाहाच्या रूढ समीके्षिी िाट छाया आढळते. प्राधान्याने कथा आहि कािंबरी या िोन 
वाङ्मयप्रकारािंी व गौित्वाने कहवतेशी संबहंधत असलेल्या साहहत्यािी झेप मयाहित असल्याम ळे रामीि 
साहहत्याच्या समीके्षिे स्वरूपही अजूनतरी सािेबिंि आहे. 
 

जगािी हनम्मी लोकसंख्या असलेल्या हस्त्रयानंा उरलेल्या हनम्म्या प रुर्ष लोकसंख्येने आपल्या 
सते्तच्या जोरावर सातत्याने िडपत राहिे या पहरत्स्थतीहवर्षयीिा अनेक शतके ध मसत असलेला असंतोर्ष 
स्त्रीवािी िळवळीशी हनगहडत आहे. वगेवेगळ्या नात्यानंी प रुर्षाशंी बाधंल्या गेलेल्या हस्त्रयािंी प रुर्षसते्तच्या 
विवस्वापासून सोडविूक करिे, त्यािें िमन थाबंहविे आहि त्यानंा त्याचं्या मनासारखे जगतावागता 
येण्याजोगी पहरत्स्थती उत्पन्न करिे हे स्त्रीम क्ती िळवळीिे ध्येय आहे. आजवर हस्त्रयानंा गौि लेखून त्यािंी 
सातत्याने अवहेलना होत राहहली, त्यािें शोर्षि होत आले; या गौित्वापासून, अवहेलनेपासून, 
शोर्षिापासून जेिेकरून म क्ती हमळेल अशी हविारधारा व तिन रं्षहगक राजकारि हवकहसत करायला हव,े 
या भहूमकेतून स्त्रीवाि उभा राहहला. या दृष्टीने स्त्रीवाद्यानंी कळीिे तीन प्रश्न हविारले. एक, प रुर्षी विवस्व 
कशाम ळे िालू राहहले? िोन, स्त्री व प रुर्ष यामंधील कलगभावभेि कशा प्रकारे केले जातात? आहि तीन, 
वगव, जात वा लैं हगकता या भेिाचं्या अन रं्षगाने हस्त्रयाचं्या अन भवातं जे वैहवध्य उत्पन्न होते त्यािा अथवबोध 
कसा काय करून घ्यायिा? विवस्व, वैधम्यव व वैहवध्य यािें एकमेकातं ग ंतलेले हे प्रश्न स्त्रीवािािे 
आस्थाहवर्षय आहेत. हपतृसत्ताक समाजव्यवस्था हे स्त्रीच्या शोर्षिािे मूलकारि असून या समाजव्यवस्थेत 
स्त्रीबद्दलिे हवहशष्ट पूववरह अबाहधत असतात, ही बोिक जािीव स्त्रीवािाने करून हिली. हस्त्रया म्हिजे काही 
अपूिव वा हनम्नस्तरीय प रुर्ष नव्हेत, तर त्यानंा स्वतःिे स्वतंत्र अत्स्तत्व आहे; स्वतःिे व्यत्क्तत्व आहे. स्त्री 
म्हिजे काही गृहिेवता, पहतव्रता, आज्ञाधारक पत्नी, स माता ककवा मोलकरीि, वशे्या वा हनब वद्ध जीव, असे 
कोितेतरी एखािे लेबल नाही वा एखािा सािेबिं नम ना नाही. ककवा स्त्रीवर लािलेल्या भहूमका म्हिजेही 
काही स्त्री नाही. हवकृत दृष्टी सूहित करिाऱ्या या पिावल्या प रुर्षसत्ताक समाजव्यवस्थेने स्त्रीवर लािल्या 
असल्या तरी या भहूमका म्हिजे स्त्री नव्हे, हे प्रहतपािन करण्यािी कामहगरी स्त्रीवािाने बजावली. 

 
स्त्रीवािी साहहत्यसमीके्षने पारंपहरक समीक्षाहविार नाकारला आहे. कारि पारंपहरक समीक्षादृष्टी ही 

प रुर्षप्रधान समाजव्यवस्थेिी हनर्ममती आहे असे स्त्रीवािी समीक्षा मानते. पारंपहरक समीक्षा ज्या मूल्यािंा, 
ज्या हनकर्षािंा प रस्कार करते ती मूल्ये, ते हनकर्ष प रुर्षप्रधान जीवनदृष्टीतून हनष्ट्पन्न झालेले आहेत. त्याम ळे 
स्त्रीवािी समीके्षला ही मूल्ये, हे हनकर्ष मान्य नाहीत. ज्या प रुर्षप्रधान समाजव्यवस्थेने स्त्रीला नेहमीि 
ि य्यमपिािा िजा हिला त्या समाजव्यवस्थेतून हनमाि झालेली मूल्ये स्त्रीसाहहत्यािे मोठेपि समज ू
शकिार नाहीत अशी स्त्रीवाद्यानंा खात्री आहे. मराठीत स्त्रीवािी साहहत्यसमीके्षिे स्वरूप स्पष्ट करिारे व 
स्त्रीवािी द्दहष्टकोिातून साहहत्यािे यथाथव आकलन व्यक्त करिारे बरेि लेखन गेल्या वीस वर्षांत झाले 
आहे. या लेखनापैकी ‘भारतीय संिभातून स्त्रीवाि’ हे शोभा नाईक यािें प स्तक िेशकालपहरत्स्थतीिा 
हविार करून स्त्रीवािी साहहत्यसमीके्षिी माडंिी करिारे आहे. स मती लाडें व श्र ती ताबंे यानंी संपाहित 
केलेले ‘स्त्रीवाि’ हे प स्तक स्त्रीवािािी अनेक अंगानंी ििा करिारे आहे. या व यासंारख्या इतर अनेक 
प स्तकामं ळे स्त्रीवािी साहहत्यसमीके्षिी तवव ेव व्यवहार प रेसा स्पष्ट झाला आहे. 

 
मराठी साहहत्यहवश्वात भालिंद्र नेमाडे याचं्या िेशीवाि या संकल्पनेने बरीि मोठी खळबळ 

माजहवली. ‘टीकास्वयंवर’ या समीक्षारंथातील ‘साहहत्यातील िेशीयता’ या हनबधंाम ळे म ख्यत्वे िेशीवािािी 
ििा स रू झाली. या हनबधंाबरोबरि ‘आंग्ल- मराठी संपकािे वाङ्मयीन स्वरूप’ हा हनबधं हविारात घ्यावा 
लागतो. िेशीवािाहवर्षयीिे नेमाडे यािें प्रहतपािन थोडक्यात असे आहे-‘कोित्याही साहहत्यातून िेशी 
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जाहिवा स्वाभाहवकतःि व्यक्त व्हाव्या अशी अपेक्षा असते तथाहप य रोपी हहकमती लोकाचं्या िीघवकालीन 
िास्यत्वाम ळे हवसाव्या शतकाच्या मध्यावर जगातल्या हवहवध प्रिेशामंधील वसाहतींमध्ये एक खास 
वसाहतवािी आंतरराष्ट्रीयता हनमाि झाली. कोित्याही रंथािें, वाङ्मयीन िळवळींिे, साहहत्त्यकािें मोल 
आंतरराष्ट्रीय मूल्यानंी ठरत नसून आपापल्या समाजाच्या आध्यात्त्मक उन्नतीपासून भाहर्षक 
प्रयोगक्षमतेपयंत हकती भहूमका ते पार पाडतात ह्यावर ठरत असते. कोिताही थोर साहहत्त्यक आपापल्या 
काळाप रता स्वतःच्या समूहाकरता प्रायः हलहहतो. आंतरराष्ट्रीय कीतीच्या घटना, घडल्याि तर 
योगायोगाच्या, ि य्यम महववाच्या असतात. जागहतक ठरलेले िातंी-शके्सहपअर वगैरेस द्धा म ळात अत्यंत 
िेशी लेखक होते आहि ते जागहतक ठरण्यामागे त्याचं्या समाजािी बलाढ्य साम्राज्ये कारिीभतू आहेत. 
एरवी कोित्याही थोर लेखकात हनहद्रस्त जागहतक होण्यािे सामथ्यव असतेि. ...िेशी यािा अथव त्या त्या 
भमूीशी जोडलेले असिे असा प्रायः होतो. ...िेशी नसलेल्या परक्या, बाहेरून येिाऱ्या अनेक मूल्यािें, 
भार्षािें, संस्कृतींिे िेशी मूल्यावंर, भार्षावंर व संस्कृतींवर जेव्हा आिमि होते, तेव्हा स्वतःच्या 
अत्स्तत्वासाठी मानवी समूहानंा िेशीवािी व्हाव े लागते. वस्त तः िेशीपिा ही अत्यंत स्वयंभ ू
झाडाझ ड पासंारखी सोशीकपिे आपापल्या जागेवर उगविारी व हटकून राहिारी संकल्पना आहे. परंत  
हतलाही आिमक व्हाव ेलागते असे सासं्कृहतक कसोटीिे क्र्षि येतात त्या वळेी अत्यंत नम्रतेने बोलिाऱ्या 
ज्ञानेश्वरालास द्धा ‘िाऊ वले्हाळ िेशी नवी’ असे आिमक व्हाव ेलागते. ...िेशीवाि या संकल्पनेत त्याि 
ग िािंी लढाऊ वृत्ती, आपल्या अत्स्तत्वािा हक्क प्रस्थाहपत करण्यािी आरही वृत्ती प्रकट होते. 
...साहहत्यकृतीच्या वैहश्वकतेबद्दल नेहमीि बोलले जाते. ...वैहश्वकता ही िेशीपिाच्या हवरोधी संकल्पना 
नाही. वैहश्वकता म्हिजे हभन्नहभन्न हठकािच्या िेशी शलैींिा हभन्नहभन्न त्स्थतींमध्ये आस्वाि घेिे होय. 
वगेवगेळ्या प्रिेशामंधील कृतींमध्ये एकरूपता नसते. अशी एकरूपता त्याचं्यावर लाििे म्हिजे वैहश्वकता 
नव्हे. …एखािी साहहत्यकृती म ळात िेशी असते परंत  ती वैहश्वक होऊ शकते… िेशी असिे ही क ठल्याही 
साहहत्यकृतीिी प्राथहमक गरज आहे.... साहहत्याच्या परंपरेत िेशीकरिािी प्रहिया अव्याहत िालू असते. 
प्रत्येक नव्या साहहत्त्यकाला आपली म ळे या पहरसराहभम ख परंपरेत खोलवर रोवलेली असल्यािे आपोआप 
जािवते.....य रोपी व अमेहरकन साहहत्यातील थोर रंथ हे खऱ्या अथाने िेशीि आहेत. त्यानंा जगभर 
वािकवगव हमळतो ही घटना एका िेशी संस्कृतीला इतर िेशी संस्कृतींनी हिलेली िाि होय. …िेशी संिभव 
नसलेले पि म ळाति ‘आंतरराष्ट्रीय साहहत्य’ असे काही स्वतंत्रपिे अत्स्तत्वात नसते. …वैहश्वक अशा 
वाङ्मयीन व्यवस्था नसतात …िेशीयताही बह कें द्री, विवनपर आहि प्रत्यक्ष अशी संकल्पना आहे, तर 
आंतरराष्ट्रीयता ही कृहत्रम आहि परजीवी संकल्पना आहे. …िेशीयतेिा पहरसर हकती लहान ककवा हकती 
हवशाल असला म्हिजे िेशीभान प रेसे होईल? …पहरसरािा हा प्रश्न त्या त्या लेखकाच्या रोजच्या 
जगण्यातल्या संविेनशीलतेच्या आलेखावर ठरेल. ...िेशीयतेिे तवव असे सागंते की, आपि हनमाि 
केलेली प्रमािके सोडून इतराचं्या प्रमािकािंा स्वीकार करता कामा नये... जगातल्या सवात प्रािीन 
हजवतं मानवी संस्कृतीिे सभासि ह्या नात्याने तरी िेशीयता हे मानवी अत्स्तत्वासाठी एक आवश्यक आहि 
मौहलक तवव म्हिून ह्या पथृ्वीवर प्रस्थाहपत करायला कहि स्थानी लोक सवाहधक पात्र आहेत, असे मला 
वाटते.” (नेमाडे, १९९०, पृ. ७८-९२) 
 

नेमाडे याचं्या िेशीवािाहवर्षयीच्या भहूमकेवर हहरिदं्र थोरात व रा. भा. पाटिकर यानंी आके्षप 
घेतले आहेत. थोरात हलहहतात-“एखािी साहहत्यकृती िेशी आहे म्हिून ती बरी, िागंली ककवा श्रेष्ठ आहे 
असा हनष्ट्कर्षव काढता येिार नाही. एखािी साहहत्यकृती िेशी आहे म्हिून ती साहहत्यकृती आहे असेही 
म्हिता येिार नाही. …िेशीपिाच्या संकल्पनेबद्दल नेमाडे यानंी केलेले हवविेन लक्षात घेतले तर 
साहहत्यकृतीच्या समीक्षकाला साहहत्याशी हनष्ठा आहि िेशीपिाशी हनष्ठा, अशा िोन हभन्न गोष्टी गृहीत 
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धराव्या लागतील. िेशीवाि मूल्यय क्त नसेल, तर हा तरी खटाटोप कशासाठी करायिा.” (थोरात, 
२००५, प.ृ १७६) थोरातानंी प ढे असेही हलहहले आहे की, “साहहत्यहवर्षयक आहि संस्कृतीहवर्षयक 
महववािा हसद्धातं म्हिून िेशीवािाला खऱ्या अथाने जन्माला यायिे असेल आहि अथवपूिव रीतीने हटकून 
राहायिे असेल तर सध्या उपलब्ध असलेल्या सैद्धाहंतक सामरीिे जास्तीत जास्त उपयोजन होिे 
आवश्यक आहे, आहि हे उपयोजन बौहद्धक कसोट्यावंर उतरिारे असिेही आवश्यक आहे. अथाति हे 
िेशीवािी म्हिहविाऱ्या समीक्षकानंी करायला हव.े असे काही होते आहे असे आजहमतीला तरी हिसत 
नाही.” (ततै्रव, प.ृ १९१-१९२) रा. भा. पाटिकर यानंा “पहहल्या वािनात नेमाडे यािंी भहूमका 
पटण्यासारखी व पहरिामकारक वाटते पि ि सऱ्या वािनानंतर काही शकंा येऊ लागतात. त्याचं्या 
भहूमकेतील काही घटक परस्परानंा छेि िेत आहेत असेही वाटू लागते” ‘...िेश’ या कल्पनेिी व्याप्ती 
फारि मोघम ठेवली आहे... एका ठरावीक प्रिेशातील समूहाच्या जाहिवा जगभरच्या एकूि मानवी 
समाजािे नेतृत्व कसे करू शकतील एकवगीय साहहत्यकृतींना समान हनकर्ष लावल्याखेरीज हे अशक्य 
आहे” (पाटिकर, १९९९, प.ृ २६२-२६३) यासारख्या अनेक शकंा पाटिकर यानंी उपत्स्थत केल्या आहेत. 
हवलास सारंग, हिलीप प रुर्षोत्तम हिते्र यासंारख्या मराठी आहि इंत्ग्लश अशा िोन्ही भार्षातं हलहहिाऱ्या 
लेखकानंीिेखील िेशीवािािी संकल्पना स्वीकारलेली नाही. अशोक बाबर यानंी देिीिाद हा रंथ हलहून 
िेशीवािािे स्वरूप हवस्ताराने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर अगिी अलीकडे मोतीराम कटारे यानंी देिीिाद 
रूप आशर् रंग या प स्तकात ‘िेशीवािािी आंबेडकरी हिहकत्सा’ करून नेमाडे याचं्या िेशीवािािा प्रहतवाि 
केला आहे. नेमाडे यािंी िेशीवािािी भहूमका िहलतहवरोधी असल्यािे कटारे यािें प्रहतपािन आहे. 
 

जागहतकीकरि म्हिजे काय हे समजण्याआधीि जागहतकीकरिािी प्रहिया आपल्या िेशात स रू 
झाली. आहि गेल्या पािसात वर्षांत जागहतकीकरिाने खऱ्या अथाने आपला सगळा िेश व्यापून टाकला. 
ही प्रहिया कमालीिी व्याहमश्र आहि अनेक पैलू असिारी आहे. औद्योहगक जागहतकीकरि, आर्मथक 
जागहतकीकरि, राजकीय जागहतकीकरि, माहहतीिे जागहतकीकरि, सासं्कृहतक जागहतकीकरि अशी 
हतिी वगेवगेळी अंगे साहंगतली जातात. जागहतकीकरि ही हनर्ममती, हतच्या हकमती, रोजंिारी, व्याजिर व 
लाभ याचं्यात एकत्व आिण्यािी जागहतक प्रहिया आहे. मानवी स्थलातंर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, 
भाडंवलाच्या वगेवान हालिाली, हवत्तसंस्थािें एकत्रीकरि असे या प्रहियेिे ित र्मवध घटक आहेत. 
संगिक, इंटरनेट, इलेक्रॉहनक यंत्रसामरी, त्वहरत संपे्रर्षिािी हवहवध साधने, िूरिशवन, भौहतक स खात 
हनत्य पडत जािारी भर, िगंळवािाच्या मोहािा भस्मासूर या सगळ्या गोष्टी म्हिजे जागहतकीकरिािे 
वरवरिे रूप आहे. जागहतकीकरिाच्या ििेला म ख्य संिभव जरी अथवशास्त्रीय असला तरी 
जागहतकीकरिािे पहरिाम मात्र त्या के्षत्राप रते मयाहित नाहीत. ते राजकीय व सासं्कृहतक के्षत्रावरही 
होतात आहि कळतनकळत त्यािंा प्रभाव वाङ्मयहवश्वावरही पडल्यावािून राहात नाही. 
जागहतकीकरिाच्या प्रहियेम ळे िेशािेशातंील भौगोहलक अंतरे कमी झाली, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वृद्धी 
झाली, जगात कोठेही तयार होिारी वस्तू एका टोकापासून ि सऱ्या टोकापयंत क ठेही उपलब्ध होऊ 
लागली ही सगळी िातंी मोहक वाटिारी जरूर आहे परंत  या प्रहियेच्या आड िडून राहहलेले 
व्यत्क्तत्वलोपािे संकट िटहिशी ध्यानात येत नाही. त्या त्या मािसािें, प्रिेशािे, िेशािें कौशल्य एका 
िडँखाली सीहमत होते आहि त्या कौशल्यामागिा िेहरा गिवशेाने झाकला जातो. त्याम ळे उत्पािन असो, 
कलाकौशल्य असो, सासं्कृहतक घटना असो, व्यक्तीिी ओळख संपते आहि लेबलािी ओळख स रू होते. 
या गोष्टी सूक्ष्मपिे घडतात आहि त्याम ळे जागहतकीकरिािे पहरिाम एकिम ध्यानात येत नाहीत. हवशरे्षतः 
भारतासारख्या िेशात, जेथे अनेक संस्कृती, अनेक जातीजमाती, हजारो वर्षांिा इहतहास व परंपरा 
वगेवगेळ्या स्वरूपात नािंत आहेत, तेथे तर या जागहतकीकरिाम ळे काय होिार यािी उमज खरोखरीि 
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पडत नाही. एक प्रकारिे भाबंावलेपि व भ्रातंहित्त अशी अवस्था हनमाि झाली आहे. जग लहान झाले आहे 
असे म्हटल्याम ळे एक पहरिाम असा झाला की, परस्परसंपे्रर्षिािी भार्षा एक हवी, मग ती कोिती 
असिार? या प्रश्नािे उत्तर इंत्ग्लश भार्षा असे आहे. म ळाति िीडश े वर्षे या िेशावर इंरजानंी राज्य 
केल्याम ळे इंत्ग्लश येिाऱ्यािंा वरिष्ट्मा इंत्ग्लश न येिाऱ्यावंर मोठ्या प्रमािात आहेि. आहि आता तर ती 
जागहतक भार्षा आहे असे म्हटल्याम ळे व हतच्याहशवाय हनवाह होऊि शकिार नाही असे ठरल्याम ळे िेशी 
भार्षािें व पयायाने िेशी साहहत्यािे व संस्कृतीिे काय होिार हे सागंिे आज तरी अवघड आहे. 
जागहतकीकरिािा मराठी भारे्षवर व साहहत्यावर कोिता पहरिाम झाला आहे यािी मीमासंा करिारे 
लेखन अजूनतरी बव्हंशी स्फ ट लेखाचं्या स्वरूपाति आहे. जागहतकीकरिाच्या ि ष्ट्पहरिामावंर या लेखािंा 
भर आहे. हवलास सारंग यानंी मात्र असा धसका घेतलेला नाही. देिीयता ते जागशतकीकरर् हे मिन 
क ळकिी यािें प स्तक शीर्षवकातंगवत िोन्ही हवर्षयािंी प्राथहमक स्वरूपािी ििा करिारे आहे. या हवर्षयािा 
साकल्याने परामर्षव घेिारे समीक्षालेखन अजून व्हावयािे आहे. 
 

आतापयंत गेल्या पन्नास वर्षांतील मराठी समीके्षिे धावते समालोिन केले. आता या हवविेनािा 
समारोप करिे उहित ठरेल. इतक्या वर्षांत मराठी समीके्षत काय घडू शकले नाही व मराठी समीके्षने काय 
साध्य केले त्यािा ताळेबिं प ढीलप्रमािे माडंता येईल. 
 

पन्नास वर्षांच्या कालावधीत वळेोवळेी साहहत्यासंबधंीच्या ज्या प्रश्नानंा समीके्षला सामोरे जावे 
लागले त्या प्रश्नािंी सागंोपागं ििा झाली व प्रश्न स टला असे घडले नाही. कधी परंपरेच्या, कधी नव्या 
हविाराचं्या, कधी स्थाहनक पहरत्स्थतीच्या तर कधी वैहश्वक साहहत्यहविाराच्या आडून साहहत्यसमस्यािें 
हनराकरि करण्यािा प्रयत्न होत राहहला. ििाहवर्षय झालेल्या हवर्षयािा हनःपक्षपाती हनकाल व्हावा अशी 
हनकड कोिालाि वाटली नाही. साहहत्यके्षत्रीय प्रश्न कायमिे स टूि शकत नाहीत, असे उत्तर या संिभात 
िेता येईल. परंत  वस्त त्स्थती खरोखरि तशी आहे का, यािा हविार ज्याला त्याला आपल्या मनाशी करता 
येईल. 

 
इतक्या वर्षांनंतरही आपल्याकडे मराठी साहहत्यातून हवकहसत झालेले हसद्धान्तन नाही. प्रिीघव 

साहहत्यपरंपरेच्या संिभात आहि भारतीय साहहत्याच्या पहरपे्रक्ष्यात समकालीन मराठी साहहत्यािी समीक्षा 
करण्यासाठी साहाय्यकारी ठरतील असे हविारव्यहू/मूल्यसरिी हनमाि करण्याऐवजी पािावय तववहविार 
व सामाहजक/राजकीय पहरत्स्थतीिे अपत्य ठरलेले साहहत्यहसद्धान्त आयते मितीला घेऊन मराठी 
साहहत्यािी समीक्षा करण्याकडे वाढता कल राहहला. अशा समीके्षस आधुशनक समीक्षाशसद्धान्त (हमकलि 
मालश,े अशोक जोशी) यासंारख्या रंथािें साहाय्य होत आहे. परंत  हे समीक्षाहसद्धान्त पािावय तववज्ञान, 
पािावय संस्कृती, त्यािंा साहहत्येहतहास व त्यातील त्स्थत्यंतरे याचं्याशी हनगहडत आहेत. मराठी 
साहहत्यातील हनर्ममती महाराष्ट्रातील पयावरिातून होत असताना व हतिे नाते दृढपिे मराठी 
साहहत्यपरंपरेशी जोडलेले असताना या समीक्षाहसद्धातंािंा मराठी समीके्षस हकतपत उपयोग होऊ शकतो 
याहवर्षयी अभ्यासकाचं्या मनात प्रामाहिक शकंा आहेत. अथात त्याम ळे गंभीरपिे पािावय समीक्षाहविारािंा 
पहरिय करून िेण्याच्या केलेल्या प्रयत्नािें मोल कमी लेखण्यािे कारि नाही. मात्र समकालीन मराठी 
साहहत्यव्यवहारािी समीक्षा पािावय समीक्षाहसद्धातंाचं्या आधारे भरपूर प्रमािात करून िाखवल्यावािून 
अशा रंथािंी प्रस्त तता व उपय क्तता हसद्ध होिार नाही. 

 
साहहत्याच्या हनर्ममतीिी गती व समीके्षिी गती यािें प्रमाि नेहमीि व्यस्त राहहले आहे. पहरिामी 
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पन्नास वर्षांतील तीनित थांशापेक्षा अहधक मराठी साहहत्यहनर्ममती समीके्षच्या प्रहतके्षत राहहली आहे. तसेि 
मराठी साहहत्यात हनर्ममतीच्या अंगाने जे वगेवगेळे प्रयोग झाले त्यािेंही यशापयश सागंण्यािे बव्हंशी राहून 
गेले आहे. 

 
मराठी साहहत्यहवश्वातील काही भाग्यवान लेखक असे आढळतात की, ज्याचं्यावर त लनेने बरेि 

समीक्षात्मक रंथ हलहहले गेले आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत ज्याचं्यावर समीक्षालेखन झाले अशा लेखकातं 
केशवस त, बालकवी, रा. ग. गडकरी, भा. रा. ताबं,े माधव जूहलयन, ह. ना. आपटे, वा. म. जोशी, श्री. 
व्य.ं केतकर, कृ. प्र. खाहडलकर, ना. सी. फडके, हव. स. खाडेंकर, प्र. के. अते्र, बा. सी. मढेकर, ि गा 
भागवत, शरच्चंद्र म त्क्तबोध, गंगाधर गाडगीळ, प . भा. भाव,े व्यंकटेश माडगूळकर, शातंाराम, कविा 
करंिीकर, बा. भ. बोरकर, हव. वा. हशरवाडकर, श्री. ना. पेंडसे, गो. नी. िाडेंकर, रेस, हवजय तेंड लकर, 
महेश एलक ं िवार, कि. त्र्य.ं खानोलकर, जयवतं िळवी, भालिंद्र नेमाडे या आहि आिखी हाताच्या 
बोटावंर मोजता येतील अशा साहहत्त्यकािंा अंतभाव होतो. उववहरत मराठी लेखकवगव त्याचं्या 
कायवकतृवत्वािी यथोहित िखल घेतली जाईल यािी अजून वाट पाहत आहे. समीके्षिी पावले अहतशय मंि 
गतीने पडताहेत हा यािा अथव आहे. 

 
आिखी एक जािीव तीव्र स्वरूपात होते ती म्हिजे समीके्षच्या प्रहशक्षिाच्या अभावािी. 

समीक्षाव्यवहार हा साहहत्याभ्यासाच्या गंभीर प्रयत्नापंैकी एक व्यवहार आहे. त्यासाठी समीके्षच्या 
मूलतववािंा, समीके्षच्या इहतहासािा, समीके्षतील महववपूिव भारतीय/पािावय हविारािंा सूक्ष्म अभ्यास 
करायला हवा यािे भान समीके्षकडे वळिाऱ्या अनेक लेखकानंा नसते. समीके्षसाठी ज्याप्रमािे व्यासंग हवा, 
हिहकत्सकब द्धी हवी, ममवराही प्रज्ञा हवी, तशीि प्रहतभाही हवी. समीक्षक हाही प्रहतभावतं असतो, असावा 
लागतो तरि समीक्षा घडू शकते हे लक्षात घ्यावयास हव.े प्रकाशनािी सोय असली, की जेवढे व हजतपत 
स िेल तेवढे माडंाव ेव तेि प्रहसद्ध कराव ेअशी प्रवृत्ती वाढते आहे. पीएि. डी. पिवीसाठी केले जािारे 
प्रत्येक प्रबधंलेखन हा काही समीक्षारंथ होऊ शकत नाही, ककबह ना प्रबधं आहि स्वतंत्र रंथ यातं मूलभतू 
अंतर असते यािीि जािीव अनेक लेखकानंा नसते. अधीर समीक्षकानंा पडिारा व्यावहाहरक लाभािा व 
प्रहसद्धीिा मोह बह धा अभ्यासाच्या अभावावर मात करतो असे मराठी समीक्षाके्षत्रातील हित्र आहे व ते 
कितनीय आहे. त्याम ळेि सैद्धात्न्तक समीके्षिी प्रगती होत नाही आहि उपयोहजत ककवा व्यावहाहरक 
समीके्षत (पॅ्रत्क्टकल हिहटहसझममध्ये) मागविशवक, अन्वयाथवमूलक, मूल्यमापनात्मक लेखनािी मौहलक 
भर पडत नाही. आवशे आहि अहभहनवशेप्रधान माडंिीम ळे समीके्षला जे समतोल व समर रूप प्राप्त व्हाव,े 
अंतरंगिशवनािे वा बहहरंग स्पष्टीकरिािे जे अंगभतू सामथ्यव लाभाव,े मूल्यहववके करण्यािे व साकंल्पहनक 
व्यहूाच्या माडंिीिे जे हिशािशवक कायव घडाव ेते अभावानेि घडते. मराठी समीके्षिे हे अपयशि होय. याला 
अपवाि म्हिून गो. मा. पवार यािें हवनोिहवर्षयक हववेिन, हहरिदं्र थोरात यािें कािंबरीहवर्षयक हवविेन, 
नेमाडे यािंी कािंबरीहवर्षयक मीमासंा यािंा उल्लेख करता येईल. साहहत्यािा हविार करताना केवढा 
पहरपे्रक्ष्य लक्षात घेता येतो त्यािे हिग्िशवन हिलीप हिते्र याचं्या समीके्षतून होते. सारंगाबंाबतही तेि म्हिता 
येईल. या संिभात आिखी एक महववािा म द्दा आहे तो म्हिजे या सवांच्या हविारामंागे हवहशष्ट स संगत 
भहूमका आहे. ती त्याचं्या सर्व लेखनातून प्रकटली आहे. 
 

समीक्षालेखनाहवर्षयीिी उिासीनता ककवा समीक्षाव्यवहाराहवर्षयी वाटिारे भय या िोन प्रवृत्तींिाही 
उल्लेख करावयास हवा. साहहत्यहनर्ममतीने स रू होिाऱ्या साहहत्यके्षत्रीय वत वळािी पूिवता यथोहित समीके्षने 
होत असते हे जािून आहि साहहत्त्यकाबद्दलिे, साहहत्यकृतीबद्दलिे एक कतवव्य समीके्षने पूिव होत असते 
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यािे भान राखून, समीके्षकडे जािीवपूववक, मनःपूववक व अभ्यासपूववक वळायला हव ेअसे मानिाऱ्यािंी 
वानवा मोठ्या प्रमािात आहे. 
 

मराठी समीके्षहवर्षयी किता वाटिाऱ्या बाबी नमूि केल्यानंतर आता मराठी समीके्षने गेल्या पन्नास 
वर्षांत काय साध्य केले ते सागंता येईल. 

 
१. समीके्षिी पहरभार्षा हवकहसत झाली. साहहत्याच्या व समीके्षच्या भारे्षहवर्षयीिे भान उत्पन्न झाले. 
साहहत्याच्या भारे्षिे वगेळेपि हिलीप हिते्र, भालिंद्र नेमाडे, अशोक केळकर इत्याहिकानंी स स्पष्ट केले. 
शलैीहवज्ञानािा हवकास त्याम ळेि घडला. 
 
२. भार्षा आहि संस्कृती यािें संबधं अतूट असतात आहि साहहत्यव्यवहार हा संस्कृहतसापेक्ष व्यवहार असतो 
यािीही जािीव या काळात उत्पन्न झाली. 
 
३. रंजन-उद्बोधन, कलावाि-जीवनवाि या पारंपहरक वािािंी समाप्ती होऊन समीक्षा ही समाजशास्त्र, 
हवहभन्न हविारप्रिाली, अथवव्यवहार, परकीय भार्षािें/हविारािें पहरत्स्थतीिे आिमि या सवांशी हनगहडत 
असते यािे भान समीके्षला येऊ लागले. तौलहनक साहहत्याभ्यासािी उपय क्तता व आवश्यकता ध्यानात 
आली. 
 
४. ज्या साहहत्येहतहासाच्या पहरपे्रक्ष्यात, साहहत्यपरंपरेत समीक्षा करावयािी त्या इहतहासासंबंधीिे प्रश्न, 
इहतहासाच्या संकल्पनेच्या संिभात ध्यानात घेतले जाऊ लागले. 
 
५. जीवनान भवाचं्या अस्सलपिािा शोध जसा साहहत्यहनर्ममतीत घेतला गेला तसा तो समीके्षत घेतला जाऊ 
लागला. केवळ कलात्मक आकृहतबंधावर हभस्त ठेविारी समीक्षा मागे पडू लागली आहि जीवनान भवािंा 
कस व लेखकाच्या भहूमकेिा हनर्ममतीवर होिारा पहरिाम यािंा शोध घेतला जाऊ लागला. सामाहजक 
अंगाने व सासं्कृहतक संिभात साहहत्यहनर्ममतीिा हविार स रू झाला. 
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दणलि साणहत्य : एक दृष्टीके्षप 
 

 
श्री. अजुकन डाांगळे 

 
जन्म १५ एहप्रल १९४५ िहलत साहहत्य हवश्वातील महववािे लेखक. गेल्या तीस वर्षाहून 

महाराष्ट्राच्या सामाहजक, साहहत्त्यक, सासं्कृहतक, राजकीय िळवळीत सिीय सहभाग. समाजातील 
उपेहक्षत ि बवल घटकाचं्या व्यथा आहि वेिना श्री. डागंळे याचं्या समर साहहत्यातून प्रभावीपिे अहभव्यक्त 
होतात. ‘छाविी हलते आहे’, हा काव्यसंरह ‘ही बाधंावरिी मािस’ हा कथासंरह ही िोन प स्तके हवशरे्ष 
प्रहसद्ध आहेत. ‘िहलत हवद्रोह’, आंबेडकरी िळवळीिे अंतरंग, ‘मिैानातील मािसे’, ‘हनळे अधोरेहखत’ या 
त्याचं्या लेखसंरहािे महाराष्ट्रातील स जाि वािकानंी मनापासून स्वागत केले आहे. ‘िहलत साहहत्य’ : 
एक अभ्यास’, ‘लोकशाहीर अण्िाभाऊ साठे : हनवडक वाङ्मय’, ‘कमववीर िािासाहेब गायकवाड : काल 
आहि कतृवत्व’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : गौरवरंथ’, ‘पॉयझन्ड िेड’ ही त्यानंी संपाहित केलेली 
रंथसंपिा त्याचं्या संपािन कौशल्यािा पहरिय करुन िेतात. ‘छाविी हलते आहे.’ या कहवता संरहािा 
अनेक हवद्यापीठामंधून संिभवरंथ म्हिून वापर. या कहवता संरहाला राज्य शासनािा प रस्कार. अनेक 
सामाहजक, साहहत्त्यक संस्थामंध्ये सहिय सहभाग. 
 

पत्ता : ४/७०३, हेमा पाकव , भाडं प (पूवव), म ंबई ४०० ०४२. 
भ्रमिध्विी : ९८२०५०३१५४ 

 
दहलत साहहत्याच्या बिलत्या प्रवाहाहवर्षयी ििा करण्या-अगोिर िहलत साहहत्यािी मूळ 

संकल्पना काय, पे्ररिा कोित्या आहेत. प्रयोजन कोिते यािी उकल केल्याहशवाय िहलत साहहत्याच्या 
बिलत्या प्रवाहािी कल्पना येिार नाही. यासाठी िहलत साहहत्याच्या वैिाहरक गाभ्यापयंत जािे िमप्राप्त 
आहे. 
 

िहलत साहहत्य ही आध हनक मराठी साहहत्यातील िात्न्तकारक अशी घटना आहे. िात्न्तकारक 
या अथाने की मराठी साहहत्यात आशय, अहभव्यक्ती अन भव हविारधारािंा प्रभाव, बिलते समाज वास्तव 
या अन रं्षगाने अनेक प्रवाह आले. त्या त्या काळात त्यावर ििा वािहववाि झाले. भहूमका माडंल्या गेल्या 
पि त्यात सातत्य राहहले नाही. मात्र िहलत साहहत्य प्रवाहाला पन्नास वर्ष े उलटून गेली तरीही ते 
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अव्याहतपिे गतीमान आहे आजही त्या संिभात साधक-बाधक ििा होताना हिसतात. ि सरे असे की 
आध हनक मराठी साहहत्यात जे प्रवाह आले ते मराठी प रतेि सीहमत राहीले इतर प्रातंातील ककवा भारे्षतील 
साहहत्यावर त्यािा पहरिाम झालेला नाही. परंत  िहलत साहहत्यािा प्रभाव इतर प्रातंातील साहहत्य 
प्रवाहावर झाला. थोडक्यात आज िहलत साहहत्यािा प्रवाह हा भारतीय साहहत्यािा प्रवाह झालेला आहे. 
इतकेि नव्हे तर जागहतक पातळीवर िेखील या प्रवाहािी नोंि घेतली जात आहे. गेल्या पन्नास वर्षातील 
िहलत साहहत्य प्रवाहातील हा लक्षिीय स्वरूपात्मक बिल होय. या बिलािा एक सहिय साक्षीिार म्हिून 
मला हनहिति अहभमान आहे. 
 

िहलत साहहत्य प्रवाह आज पन्नासहून अहधक वर्षे हटकून राहहला व भहवष्ट्यकाळातही तो हटकून 
राहील. असा हिलासा िेिाऱ्या कलाकृतींिी हवहवध हवकहसत रूपे साकार होताना हिसतात. िहलत 
साहहत्य प्रवाह हटकवनू धरण्यासाठी अशी कोिती ऊजा नेमकी कारिीभतू ठरली? 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहि त्यािंी हविारधारा हे िहलत साहहत्यािे मूलभतू पे्ररिास्त्रोत आहे हे 
हनर्मववाि होय. िात्न्तकारी जीवनहनष्ठेिे सामूहहक भान हे िहलत साहहत्याला डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचं्या हविारामं ळे-लढ्याम ळे हमळाले या िात्न्तकारी जीवन हनष्ठेम ळे हवर्षम समाज वास्तवािे 
आकलन िहलत साहहत्य िळवळीला झाले. हवर्षम समाजव्यवस्थेतील रूढी, परंपरा, िैन्य, अज्ञान याचं्या 
ओझ्याखाली बिलत्या मानवी मूल्यािंा शोध आहि ती मूल्ये रूजवण्यािा आरह िहलत साहहत्य करते. 
जीवनाच्या सववि स्तरावर िहलत वहंितािें मािूसपि ज्या व्यवस्थेने हहरावनू घेतले आहे, त्या 
व्यवस्थेहवरूद्ध लढिारी िहलत साहहत्य प्रवाहािी िळवळ ही सासं्कृहतक आघाडी होय. थोडक्यात डॉ 
बाबासाहेब आंबेडकरािंा सामाहजक प नरविनेिा हविार हा िहलत साहहत्य िळवळीिा मूळ गाभा होय. 
िहलत साहहत्य हविारातून हवकहसत झालेल्या मूलभतू िात्न्तकारी जाहिवा आहि समाजवास्तवाशी 
असलेले नाते या म ळेि िहलत साहहत्यात गहतमानता व प्रवाहीपि आले. गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळात 
िहलत साहहत्य प्रवाहात स्वरूपात्मक व ग िात्मक बिल झाले आज िहलत साहहत्यािा प्रवाह हा गतीशील 
आहे. कारि समाजवास्तव व हा प्रवाह समातंरपिे िालत राहहला आहे. 
 

िहलत साहहत्यािे साधारितः ढोबळमानाने महववािे तीन टप्पे संभवतात, त्यातील बिलािा 
धावता आढावा आपि घेऊ या. 

 
पहहल्या टप्पा बाबासाहेबािंी िळवळ स रू झाली तेव्हापासून ते १९६० पयंतिा मानता येईल, 

ि सरा टप्पा १९६० ते १९८० पयंतिा तर हतसरा १९८० ते आज २०१० सालापयंतिा. ह्या हनबधंात एवढ्या 
प्रिीघव काळािा तपशीलवार आढावा घेिे शक्यि नाही, काही ठळक आहि महववाच्या घटनाकंडे लक्ष 
वधेण्यािा माझा प्रयत्न राहील. 

 
१९६० पयंतिा काळ हा िहलत साहहत्त्यकािंा िािपडण्यािा कालखंड होता. तो या अथाने की, 

बाबासाहेबाचं्या िळवळीच्या अन रं्षगाने जलसाकार, गीतकार व कहव उियाला आले. त्यानंी त्या काळात 
ज्या रिना केल्या, कलाकृती सािर केल्या त्या म ख्यत्व ेबाबासाहेब आंबेडकर भार्षिात जे संिेश यायिे, जे 
समाजकारि व राजकारि करीत त्याला सवव सामान्य जनतेपयंत पोहिवण्यािे काम या कलावंतानंी केले. 
बाबासाहेबाच्या िळवळीच्या अगोिरही अस्पशृ्यतेच्या अमान र्ष िालीहरती हवरूद्ध हलखाि केले गेले आहे. 
साधारितः १९५० च्या स मारास बाबसाहेबानंी स्थापन केलेल्या हसद्धाथव कॉलेजमधून िहलत तरूिािंी 
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स हशहक्षत हपढी बाहेर पडली. ही हपढी आंबेडकरी िळवळीने भारावलेली आहि सामाहजक बाहंधलकी 
असलेली होती. ककबह ना हाि त्यािंा लक्षिीय हवशरे्ष होता समाजासाठी काहीतरी करावे, काहीतरी 
हलहाव ेही त्यािंी प्रमाहिक भावना होती. पि कसे हलहाव,े काय हलहाव ेह्या संभ्रमात त्यानंी जे काही थोडे 
फार लेखन केले होते ते तत्काहलन मध्यमवगीय वाडःमयीन मूल्याच्या वळिावर गेले. िहलताचं्या त्या 
वळेच्या हनयतकाहलकातून आहि बाबासाहेबाचं्या जयंतीहनहमत्त प्रकाहशत होिाऱ्या हवशरे्षाकंातून ते 
प्रकाहशत केले जात होते. १९५६ साली बाबासाहेबानंी स्वीकारलेल्या बौद्ध तत्वज्ञानाने िहलत साहहत्याला 
वगेळे पहरमाि तर हिलेि पि सासं्कृहतक बिलािी आि िहलत लेखकानंा हिली. वगेवगेळ्या सासं्कृहतक 
साहहत्त्यक कायविमातून ही बिलािी नवी िाहूल जािवत होती. यातूनि १९५८ साली म ंबईत पहहले 
िहलत साहहत्य संमेलन भरहवण्यात आले. या संमेलानात आमच्या साहहत्याला ‘िहलत साहहत्य’ संबोधून 
त्यािा वगेळा हवभाग असावा असा ठराव पाहरत करण्यात आला होता. 

 
या काळात म्हिजे १९६० अगोिर अण्िाभाऊ साठे व शकंराव खरात या सारखे लेखक िहलत 

उपेहक्षत वहंिताचं्या भावना व्यक्त करिारे साहहत्य हलहहत होते मध्यमवगीय लेखकाकंडूनही िहलतािें 
िाहरत्र हित्रि करिारे साहहत्य हलहहले जात होते. पि िहलत साहहत्य ही संकल्पना १९६० या 
िशकातंली. तरीिेखील १९६० च्या अगोिरच्या लेखक-कवीनी आपत्या हलखािात जी सामाहजकता 
जोपासली ते एका आथाने िहलत साहहत्य प्रवाहािे बीजारोपिि होते. 

 
१९६० ते १९८० हा कालखंड िहलत साहहत्याच्या दृष्टीने महत्वािा असा आहे. हमकलि कॉलेजच्या 

स्थापनेम ळे औरंगाबाि हे िहलताचं्या साहहत्त्यक सासं्कृहतक िळवळीिे कें द्र झाले होते. िहलत 
साहहत्याच्या भहूमकेवर ििा होत होत्या. िहलत साहहत्त्यक हविारवंताकंडून समथवन केले जात होते, तर 
िहलतेतर साहहत्यीकाकंडून वगेवगेळी मते व्यक्त होतानंा हिसत होती. िहलत साहहत्य नावािे वगेळे 
िालन उभेि राहू शकत नाही असे प्रा. भालिंद्र नेमाडे म्हित होते. ह्या लेखकात ब जरेपि आहे असे प्रा. 
वा. ल. क लकिी सागंत होते. िहलत लेखकानंी परंपरा नाकारु नयेत, त्या समृध्ि कराव्यात असे हव. वा. 
हशरवाडकर यािें मत होते. िहलत कवी हे एकाि वॉडातील पेशटं आहेत अशी कटगल टवाळी हिहलप 
प रूर्षोत्तम हिते्र करीत होते. तरीही हा कालखंड िहलत साहहत्य िळवळीच्या ि ष्टीने. पायाभतू असा 
महववािा कालखंड होय. या कालखंडात बाब राव बाग लािें कथासंरह, नामिेव ढसाळािंा ‘गोलहपठा’ प्र. 
ई. सोनकाबंळे यािें ‘आठविीिे पक्षी’, डॉ. गंगाधर पानताविे यािें ‘हवद्रोहािे पािी पेटले आहे’, प्रा. केशव 
मेश्राम यािें ‘हहककत व जटाय’ू, िया पवार यािें ‘बल तं’ व लक्ष्मि माने यािें ‘उपरा’ ही प स्तके प्रकाहशत 
झाली. िहलत साहहत्य िळवळीतील पहहल्या हपढीतील महववाचं्या कवींिे कहवतासंरह व कथासंरह ही 
याि काळात प्रकाहशत झाले. याि काळात िहलत साहहत्य की बौद्ध साहहत्य, माक्सववाि की आंबेडकरवाि 
हे िहलत साहहत्यागंवत वाि हहरीरीने लढले गेले. या काळातील सवात मोठी घटना म्हिजे १९७२ साली 
झालेली िहलत पँथरिी स्थापना आहि त्या अन रं्षगाने हनमाि झालेले िहलत साहहत्य होय. िहलत पँथर िा 
संस्थापक सिस्य या नात्याने मी नमूि करू इत्च्छतो की, अजूनही िहलत पँथरिा इहतहास सागंोवागंीवरि 
हलहहला जात आहे. िहलत रंगभमूीिी संकल्पना िेखील याि काळात आकाराला आली. िहलत जीवनात 
वाटयाला आलेले िाहक अन भव, सामाहजक हवर्षमतेहवरूद्ध बडं, आमिे जीवन वगेळे व आमिे साहहत्य 
वगेळे असे अनेक पिर असलेल्या साहहत्य कृती हनमाि होत होत्या. कथा, कहवता मोठ्या प्रमािात 
हलहहल्या जात होत्या. एकूिि या काळात िहलत साहहत्य प्रवाहाला िळवळीिे स्वरूप प्राप्त झाले होते. 
वर उल्लेख केल्याप्रमािे िाहंतकारी जीवनहनष्ठेिे सामूहहक भान या हपढीला होते. त्यातूनि िहलत साहहत्य 
प्रवाहाला जाहिवपूववक गती िेण्यासाठी संस्थात्मक काम याि काळात थोडेफार झाले. 
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या काळात िहलत साहहत्याला वैिाहरक अहधष्ठान हमळाले. मराठी साहहत्यातला एक सशक्त प्रवाह 

म्हिून त्याच्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहहले गेले. वैिाहरक अहधष्ठान प्राप्त करून िेिे ही िहलत 
प्रवाहािी ऐहतहाहसक गरज होती. कारि िहलत साहहत्याला नव्या जाहिवा, नवी मूल्ये रूजवायिी होती. 
िहलत साहहत्य प्रवाहात प ढे अनेक लेखक, कवी सामील झाले. काहींना सामील व्हाव ेलागले. या नव्या 
जाहिवा आहि मूल्ये रूजवण्यािा ज्यानी जाहिवपूववक प्रयत्न केला त्यात डॉ. म. ना. वानखेडे, प्रािायव म. 
हभ. हिटिीस, बाबरूाव बाग ल, डॉ. गंगाधर पानताविे, िया पवार, प्रा. ल. बा. रायमाने, डॉ. रावसाहेब 
कसबे, वामन कनबाळकर, अज वन डागंळे, डॉ. भाऊ लोखंडे यािंी नाव ेघेता येतील. िहलत साहहत्याला गती 
िेण्यासाठी अनेक हनयतकाहलके प्रकाहशत करण्यात आली पि डॉ. गंगाधर पानताविे याचं्या 
संपािनाखाली गेली िाळीस वर्षे अव्याहतपिे िहलत साहहत्याला बळ िेिाऱ्या ‘अत्स्मतािशव’ या 
तै्रमाहसकािा गौरवाने उल्लेख करावा लागेल. िहलत साहहत्यािे अनेक िेशी-परिेशी भार्षात अन वाि, 
वगेवगेळ्या भारे्षतील हनयतकाहंलकािे हवशरे्षाकं, िहलत साहहत्यातील अंतर्मवरोधािी ििा अशा अनेक 
घटनािंी यािी करता येईल. प्रा. गं. बा. सरिार. प्रा. रा. हभ. जोशी, प्रा. रा. ग. जाधव, डॉ. भालिंद्र 
फडके, शर िदं्र म त्क्तबोध प्र. श्री. नेरूरकर डॉ. सिा कऱ्हाडे, डॉ. हव. स. जोग या सारख्या प रोगामी 
हविारधारेतील समीक्षक हविारवतंानंी िहलत साहहत्याच्या मूलभतू जाहिवा अहि पे्ररिा आपल्या 
लेखनातून हवकहसत केल्या आहेत. यािीही जाहिव िहलत साहहत्य प्रवाहाने ठेवायला हवी. 
 

साधारितः १९८०-८५ ते आतापयंतच्या िहलत साहहत्य प्रवाहात अनेक लक्षिीय बिल झाले. 
सवात मोठा बिल म्हिजे िहलत साहहत्य प्रवाहाला असलेले िळवळीिा भान ओसरायला लागले होते. 
िहलत साहहत्यािी िळवळ ही सासं्कृहतक िळवळ असून पहरवतवनवािी संविेनशीलतेशी जोडलेली आहे 
ही जािीव धूसर व्हायला लागली होती. या काळात प्राम ख्याने तीन स्तरातील लेखक हलहू लागले होते. 
हवद्यापीठातील, कॉलेजातील प्राध्यापक वगव, सेवाहनवृत्त ब हद्धजीवी अहधकाऱ्यािंा वगव आहि शहरी-रामीि 
भागातील साहहत्त्यक कायवकत्यांिा वगव होय. त्याम ळे िहलत साहहत्य हे १९८० च्या अगोिर जसे एका 
सूत्रात बाधंलेले हिसत होते व एका ठळक प्रवाहाच्या रूपाने जािवत होते त्यात अनेक छटा आहि 
संमीश्रता आली. काही कथा कािंबऱ्या वगळता हा कालखंड प्रम ख्याने आत्मकथनािा मानता येईल. 
‘उिल्या’ ‘आयिान’ ‘माझी मी’ ही काही महत्वािी आत्मकथने होत. या आत्मकथनाम ळे िहलत साहहत्यात 
हवहवधता आली. वगेवगेळ्या उपेहक्षत, वहंित घटकािी शब्िस्पिंने व्यक्त होऊ लागली एका अथाने िहलत 
साहहत्य व्यापक हनर्ममतीच्या पायावर याि काळात उभे राहीले, कारि या अगोिर प्राम ख्याने बौद्ध 
समाजातील लेखक, कवी हे हलहहत होते. याि काळातील आिखी एक लक्षिीय हवशरे्ष म्हिजे वैिाहरक 
हहतािी अनेक अंगाने झालेली हनर्ममती होय. िळवळीशी हनगहडत असलेल्या लढ्यािंा इहतहास, 
सासं्कृहतक पातळीवरच्या तमाशा, जलसा ह्या लोककला, सामाहजक, शौक्षहिक, शतेी हनयोजन, अथव, 
लोकशाही, राष्ट्रीय एकात्मता, हस्त्रयािें प्रश्न या हवर्षयी बाबासाहेबानंी माडंलेल्या हविारािंी उकल 
करिारी प स्तके आली. संशोधनाच्या पाताळीवर िेखील कायव होऊ लागले. िहलत साहहत्य प्रवाहाला 
पूरक असेि हे कायव होते. 
 

िहलत साहहत्यहवश्वात हवहवधता, हवप लता आली. कहवता मोठ्या प्रमािावर हलहहली जात होती. 
या हपढीतील कवींना मागील हपढीतील कहवता ही बटबटीत, हनविेनात्मक व त्याि त्याि प्रहतमात 
ग ंतलेली वाटत होती. हवद्रोहात्मक व आवाहनात्मक भाव शहरी व रामीि भागातील साहहत्त्यक 
कायवकत्याच्या कहवतेत जािवत होता. पि प्राध्यापकाचं्या व सेवाहनवृत्त ब द्धीजीवींच्या कहवतेत तो सापडत 



 

अनुक्रमणिका 

नाही. हे कहव तंत्रात व आकृहतबंधनात अडकत होते. आत्मकथनाच्या बाबतीत जरी एकस रीपिा जािवत 
असला तरी त्यातील अपहरहायवताही लक्षात घेिे आवश्यक आहे. कारि सववि आत्मकथने समान 
सामाहजक पातळीवर बेतलेली आहेत. 

 
या काळात हवद्यापीठीय पातळीवर व अन्य पातळीवर िहलत साहहत्यािा अभ्यासिमात झालेला 

समावशे याम ळे िहलत साहहत्य प्रवाहात काही बिल झालेत का यािाही शोध घेिे आवश्यक आहे. क िावर 
आरोप करण्यािा हेतू नाही पि िहलत साहहत्यािी मूलभतू पे्ररिा व जाहिवािें हित्रि करिारे साहहत्य 
हवद्याथ्यांप ढे जाव ेअशी अपेक्षा बाळगिे गैर नाही. हशवाय हवद्याथ्यांच्या सोयीसाठी िहलत साहहत्यावरिी 
गाईडस् बाजारात येिार नाहीत, यािीही काळजी घ्यायला हवी. व्यवहारवािाच्या ििात िहलत साहहत्य 
अडकता कामा नये, ही माझ्यासारख्या कायवकत्यांिी भावना आहे. 

 
िाहंतकारी जीवनहनष्ठेशी बाहंधलकी आहि पहरवतवनवािी संवेिनशीलतेशी नाते ही िहलत 

साहहत्यािी िोन सूते्र आजच्या िहलत साहहत्यात हिसत असली तरी त्यािंा उच्चार हजतक्या तीव्रपिे, 
हजतक्या धीटपिे व्हायला हवा हततका होत नाही. यािी मीमासंा करताना अनेक तरूि साहहत्त्यक 
हविारवंत हरपत्ब्लकन िळवळीतील गटबाजीवर घसरताना हिसतात. गटबाजीिे ककवा फाटाफ टीिे मी 
समथवन करीत नाही. फक्त एवढेि सागंू इत्च्छतो की ज्या ६० ते ८० च्या काळात िहलत साहहत्य बहराला 
आले त्या काळात िेखील गटबाजी आहि फाटाफूट होती. िहलत साहहत्य प्रवाहातील नावारूपाला आलेले 
लेखक हे िळवळीतले कायवकते होते हे िेखील लक्षात घ्यायला हव.े 

 
पहरिामी आजच्या िहलत साहहत्त्यकाचं्या हपढीमध्ये एक प्रकारिे ि भगंलेपि आले आहे. 

ि भगंलेपि या अथाने त्यानंा एकाि वळेी िहलत साहहत्त्यक म्हिवनू घ्यायिे आहे आहि त्यािवळेी त्यानंा 
मराठी साहहत्य हवश्वाकडून मान्यताही हवी आहे. यात गैर काहीि नाही कारि मराठी साहहत्यािाि िहलत 
साहहत्य एक सशक्त प्रवाह आहे. ि भगंलेपि या अथाने की, अनेक साहहत्त्यक स्वतःला िहलत साहहत्त्यक 
म्हिवनू घ्यायला हबिकतात. त्यानंा वाटते की आपि िहलत साहहत्त्यक म्हिवनू घेतले की बहंिस्त. 
होऊन जाऊ. परंत  हा त्यािंा अंहगंड आहे. 
 

िहलत साहहत्यािी मूलभतू भहूमका हवद्रोहीपिे माडंिारे बाब राव बाग ल केवळ मराठी 
कथासाहहत्यहवश्वाति नव्हे तर भारतीय पातळीवरच्या कथा साहहत्याला नवा आयाम िेताना हिसतात. 
िहलत साहहत्यािी मूलभतू संकल्पना संक हित कधीि नव्हती. मािूस हा िहलत साहहत्यािा कें द्रकबिू आहे. 
सवव प्रकारच्या शोर्षिातून मानवम क्ती हा िहलत साहहत्य प्रवाहािा ध्यास आहे. िहलत साहहत्य आपले नाते 
वैहश्वक साहहत्याशी जोडते. िहलत ही जात नसून जािीव आहे. िहलत हा शब्ि जातीवािक नसून 
मूल्यवािक आहे. 

 
वर उल्लेख केल्याप्रमािे िाहंतकारी जीवनहनष्ठेिे सामूहहक भान हरपल्याम ळे या काळात िहलत 

साहहत्यप्रवाहात आलेला मोठा बिल म्हिजे व्यत्क्तसापेक्ष माडंल्या जाऊ लागलेल्या साहहत्यहवर्षयक 
भहूमका होत. हा हविार माडंण्यामागे साहहत्यहवर्षयक भहूमका असेलही पि साहहत्यबाह्य कारिे िेखील 
नाकारला येत नाहीत. िहलत साहहत्याम ळे वौिाहरक बळ हमळालेले आहि त्यातून नावारूपाला आलेले डॉ. 
यशवतं मनोहर ‘िहलत साहहत्य’ ही संकल्पना नाकरून त्याला ‘आंबेडकरी पे्ररिेिे साहहत्य’ असे नाव 
िेतात. मला त्यानंा हविारावसेे वाटते की, िहलत साहहत्याच्या पे्ररिा आंबेडकरी नाहीत काय? ि सरे 
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आमिे हमत्र कहववयव नामिेव ढसाळ हे अजूनही िहलत पँथर नावािी एकेकाळी लढाऊ आहि आिमक 
असलेली संघटना रडत-खडत िालवतानंा हिसतात. पि िहलत साहहत्य म्हिजे वाङ्मयीन आहि 
सासं्कृहतक कमवकाडं आहे असे सध्या त्यानंा वाटते. त्यानाहंी मला हविारावेसे वाटते की, जर िहलत 
साहहत्य कमवकाडंात अडकलेले आहे, तर त्याही अवस्थेत समकालीन जािीव होऊन लढ्यािे नेमके भान 
ठेविारी अरूि काळे, भ जंग मेश्राम यािंी कहवता या काळात कशी बहराला आली. िहलत रंगभमूीिे बोहध 
रंगभमूी असे नामातंर केले गेले. कथा, कहवता, कािंबरी वाङ्मय प्रकरापेक्षा नाटक हा वाङ्मय प्रकार 
साकार करण्यास अनेक घटकािंी आवश्यकता असते पि पन्नास वर्षांनंतरही ह्या घटकािंी पहरपूती करून 
िहलत रंगभमूी आकाराला आलेली हिसत नाही. पहहल्या हपढीच्या नावामध्ये अरूि हमरजकर, संजय 
पवार, प्रा. हसद्धाथव ताबंे ही ि सऱ्या हपढीतील नावे समाहवष्ट झालेली हिसतात. पथ-नाट्य हा प्रकार तर 
जवळ जवळ संप ष्टात आल्यासारखा वाटतो. आंबेडकरी जलसाकारानंी, गायकानंी जसा िळवळीिा हविार 
जनसामान्यापंयंत पोहिवला तसा िहलत रंगभमूी पोहिव ूशकली नाही. कायवशाळेत आहि हथएटरमध्ये ती 
बहंिस्त न राहता जनसामान्यापयंत पोहिावी अशी कायवकता म्हिून अपेक्षा आहे. रंगभमूी हा सामूहहक 
आहवष्ट्कार असतो. बाहंधलकी मानिारी, थोडा फार त्याग करिारी आहि िळवळीिे भान असिारी पूिववळे 
टीम उभी राहहल्याहशवाय हे शक्य नाही. गोष्ट अवघड वाटत असली तरी आपि हवश्वासाने उभे राहहलो तर 
ते शक्य आहे. 
 

खरंतर, िहलत साहहत्य ही संकल्पना केवळ भारतीय साहहत्य पातळीवर नव्हे तर जागहतक 
साहहत्य पातळीवर मान्यता पावलेली आहे आहि रुढ झाली आहे. तरीिेखील व्यक्तीसापेक्ष व गटासापेक्ष 
पयाय िहलत साहहत्याला हिले जातात. बौद्ध साहहत्य, आंबेडकरी पे्ररिेिे साहहत्य, पहरवतवन साहहत्य, 
हवद्रोही साहहत्य, उठाव साहहत्य, मूलहनवासी साहहत्य, बह जन साहहत्य, फ ले-आंबेडकरी साहहत्य अशी 
हकतीतरी नाव ेिेता येतील. ‘िहलत साहहत्य’ या संकल्पनेला पयाय िेण्यािे कोिािेही स्वातंत्र्य नाकारता 
येत नाही पि ते पयाय ज्यानंा क िाला अहभपे्रत आहेत, त्याचं्या पे्ररिा, मूलभतू अहधष्ठान, वैिाहरक बठैक 
यािंी गाभंीयवपूववक माडंिी करून हा पयाय िहलत साहहत्यापेक्षा कसा वगेळा आहे हे िाखवनू हिल्यास 
त्यावर ििा होऊ शकते. ‘आम्ही आता िहलत नाही आम्ही बौद्ध आहोत’ या वाक्याच्या पहलकडे क ठलीही 
भहूमका माडंली जात नाही. नाही म्हिायला आंबेडकरवािी साहहत्यािी गाभंीयवपूववक माडंिी करिाऱ्या 
हहरश खंडेरावाच्या मते ‘िहलत साहहत्य’ हे हवहशष्ट समाजव्यवस्थेने हनमाि केलेले साहहत्य आहे तर 
आंबेडकरवािी साहहत्य हे मूल्याहधहष्ठत साहहत्य आहे. ते िहलत साहहत्य ही संकल्पना नाकारत नाहीत. 
मूलहनवासी साहहत्य हा पयाय सोडल्यास बाकीिे सगळे पयाय हे आंबेडकरी वैिाहरक पहरघातील आहेत. 
िहलत साहहत्याच्या वैिाहरक अहधष्ठानात हे पैलू सामावलेले आहेत. मूलहनवासी ही संकल्पना मात्र 
आंबेडकरी हविारहवश्वातील नसून ती आंबेडकरी तववज्ञानाच्या िळवळीच्या व परंपरेच्या हवरोधात उभी 
आहे. बाबासाहेबानंी हिलेल्या बौद्ध तववज्ञानािा हविार त्यानी स्वीकारलेला नाही. परस्पर हवरोधी वैिाहरक 
पाया असलेल्या पिंवीस, तीस आिशांच्या यािीत बाबासाहेब आंबेडकरानंा बसवनू त्यािें अवमूल्यन केले 
जात आहे. दे्वर्षावर आधाहरत मूलहनवासी या संकल्पनेला िहलत साहहत्त्यक हविारवतंानंी उघडपिे हवरोध 
केला पाहहजे. कारि अहलकडच्या काळात िहलत साहहत्य प्रवाहाला आंबेडकरी पे्ररिाबाह्य वळि िेण्यािा 
जाहिवपूववक प्रयत्न अनेकाकंडून केला जात आहे. त्यापैकी मूलहनवासी ही एक संकल्पना आहे. ह्या 
मूलहनवाहसनीं बाबासाहेब आंबेडकरािें ‘हू वअेर शूद्राज’ हे प स्तक वािावे. 

 
ब द्धाला जसे अवतार करून व्यवस्थेत सामावनू घेण्यािा प्रयत्न झाला तसेि िहलत साहहत्याला 

िेशीवािािा अवतार करण्यािी प्रहिया काहींनी स रू केली आहे. म ळात प्रश्न असा आहे की, िहलत 
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साहहत्यािा जन्म म ळी इथल्या मातीतून झालेला आहे. इथल्या जहमनीशी, व्यवस्थेशी, जनसामान्याचं्या 
भावभावनाशंी, स्पिंनाशी, इच्छा-आकाकं्षाशी ते एकरूप झालेले असताना त्याला िेशीवािािी झालर 
कशासाठी? 
 

म ळाति िेशीवािािे जनक प्रा. भालिंद्र नेमाडे िहलत साहहत्य ही संकल्पना नाकारतात. ककबह ना 
िहलत साहहत्य असे िालन साहहत्यात उघडण्यािी शक्यता नाही असे हवधान साठीच्या िशकात ते 
करतात. असे असताना िेशीवािािे समथवक िहलत साहहत्याशी नाते का जोडू पाहतात? िेशीवािािी 
साहहत्य हनर्ममती झाली पाहहजे ह्या भहूमकेला हवरोध असण्यािे कारि नाही. िेशीवािािी व्याख्या करताना 
प्रा. नेमाडे म्हितात िेशीिा अथव त्या त्या भमूीशी जोडलेले असिे असे प्रायः होते. खरेतर प्रत्येक वस्तू 
िेशीि असेल तर िेशीपिािी ििा करण्यािे कारि काय? परंत  िेशी नसलेल्या परक्या, बाहेरून येिाऱ्या 
अनेक मूल्यािें भार्षािें, संस्कृतीिे िेशी मूल्यावर, भार्षावंर व संस्कृतीवर जेव्हा आिमि होते तेव्हा 
स्वतःच्या अत्स्तत्वासाठी मानवी समूहाला िेशी व्हाव ेलागते (टीकास्वयंवर/पषृ्ठ ८०) या उताऱ्यातील 
उत्तराधव हा वरकरिी जरी भाविारा असला तरी तो हनखालस प्रहतगामी हविार आहे. िेशीपिाच्या 
नावाखाली नेमकी क ठली िेशीमूल्ये, आहि संस्कृती त्यानंा हटकवायिी आहे? भारतीय राज्यघटनेने 
स्वीकारलेले ‘एक मािूस-एक मूल्य’ हे मूल्य िेशी नाही ते परकीय आहे. लोकशाही हे मूल्य िेखील िेशी 
नाही परिेशी आहे. इंरजी सारख्या परकीय भारे्षिे प्राध्यापक असलेले नेमाडे ही मूल्ये नाकारिार का? 
िहलत साहहत्य प्रवाहाने त्स्वकारलेली जीवनमूल्ये ही आध हनक आहि पहरवतवनशील संविेनेशी जोडलेली 
आहेत. िहलत साहहत्य हे वैहश्वक मानवतावािाशी नाते जोडू पाहते. हवर्षमता जोपासिाऱ्या अनेक िेशी 
परंपरा, मूल्ये आहि रूढी िहलत साहहत्याने नाकारलेल्या आहेत. म्हिूनि िहलत साहहत्याला िेशीवािाच्या 
िौकटीत बसहवण्यािा प्रयत्न भाबडा आहे. 

 
महानगरीय साहहत्य प्रवाह मराठीत उभा राहू इत्च्छत आहे. या प्रवाहाला हवरोध करण्यासाठी 

आमिे अनेक माक्सववािी-समाजवािी हविारधारेवर हनष्ठा असलेले लेखक-संपािक िेशीवािािा आश्रय 
घेताना हिसतात. त्यानंी िेशावािािी वैिाहरकता मूळातून तपासावी जागहतकीकरि हवरूद्ध िेशीवाि अशा 
काळ्या-पाढंऱ्या रंगात तपासण्यािी पारंपहरक िूक त्यानी करू नये. 

 
६० ते ८० काळात साहहत्य हनर्ममतीच्या संिभात केवळ जीवन मूल्यािंाि हविार झाला नाही तर 

साहहत्य मूल्यािंा िेखील हविार केला गेला. समाजशास्त्रीय दृष्टीिा अभाव असलेली मराठी समीक्षा ही 
िहलत साहहत्याला उपय क्त नव्हती. बाब राव बाग ल याचं्या कथेसंबधंी हलहहताना मी म्हटले होते, 
“बाब रावाचं्या कथेबद्दल हलहहिे एक अवघड काम होय. त्यािें भारे्षतील बेरकी रागंडेपि आहि हािरवनू 
सोडिारे अन भवहवश्व संपूिव मराठी कथेला ओलाडूंन प ढे जािार आहे आहि म्हिूनि पारंपहरक 
कलामूल्याचं्या िौकटीत ती बसू शकत नाही. िहलत साहहत्याला वेगळ्या समीके्षिी गरज का आहे यािे 
उत्तर इथे सापडते.” महाराष्ट्र टाईम्स (१५-१०-१९७२). 
 

१९७२ साली प्रकाहशत झालेल्या ‘गोलहपठा’ या कहवतासंरहािी समीक्षा करिे अनेक मान्यवर 
समीक्षकानंा जमले नाही कारि त्यातील शब्ि अन भव हे मराठी साहहत्याला नवीनि होते. गोलहपठािे 
पहहले पहरक्षि मी केले (म. टाईम्स ११/११/७३). िहलत साहहत्य समजून घेताना केवळ नवी समीक्षा, 
सौंियवमूल्ये आवश्यक नाहीत तर नवीन शब्िकोशािी िेखील गरज आहे असे मी त्यात नमूि केले होते. नवे 
नायक, नव ेआिशव, नव्या प रािकथा िहलत साहहत्यात उभ्या राहील्या पाहहजेत असे माडंले होते. 
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१९८० च्या काळात ह्या गोष्टींिा पाठप रावा केलेला हिसत नाही. िहलत साहहत्यावरच्या भार्षिािंी 

ककवा लेखािंी संपाहित प स्तके म्हिजे समीक्षारंथ होत नाहीत. सलगपिे आजपयंतच्या साहहत्य 
हनर्ममतीच्या संिभात समीक्षारंथ प्रकाहशत होिे आवश्यक होते पि तसे झालेले हिसत नाही. शब्िकोशािी 
हनर्ममती लवकरि होत आहे ही त्यातल्यात्यात िागंली गोष्ट होय. 

 
या काळात आिखी महववािा बिल म्हिजे िहलत साहहत्यापासून पे्ररिा घेऊन बह जन, कष्टकरी 

वगातील अनेक लेखक आपल्या व्यथा-विेना धीटपिे माडूं लागले. त्यािा संबधं सामाहजकतेशी जोडू 
लागले. व्यवस्थेिी समीक्षा आपल्या साहहत्यातून करू लागले. 

 
जागहतकीकरिाच्या पाश्ववभमूीवर हविार करताना असे हिसते की, िहलत साहहत्य प्रवाहाला 

अनेक आव्हानानंा सामोरे जाव ेलागिार आहे. सासं्कृहतक मूल्यात होिारा बिल आहि िहलत समाजात 
संगिक, व्यवस्थापन याचं्याशी जोडली गेलेली हपढी यािे भान िहलत साहहत्याला ठेवाव ेलागेल. 

 
िहलत साहहत्यप्रवाहात आज अनेक स्त्रीया धीटपिे हलहू लागल्या आहेत. या काळातील काही 

आत्कथने आहि कहवता वािल्या की हे लक्षात येते. हा बिल हनहिति स्वागताहव आहे. प रुर्षसत्ताक 
संस्कृती हवरूद्ध हलहहिे म्हिजे स्वैरािार असे माडूंन त्यािंा आवाज िडपिे हे आंबेडकर वािात बसत 
नाही. िहलत साहहत्याच्या मूळ धारिेशी हे हवसंगत आहे. 
 

िहलत साहहत्यािा या प ढिा प्रवाह हनहिति सशक्त आहि समथव राहिार आहे याबद्दल मला शकंा 
नाही. िहलत साहहत्य आवतात सापडले आहे अशी आवई उठवली जाते. अरुि काळे, भ जंग मेश्राम हे 
कालकहथत झाले आहेत. पि एकनाथ यशवतं, वाहरू सोनाविे, उर्ममला पवार, गौतमीप त्र काबंळे, अरूि 
हमरजकर, क मार अहनल, महेंद्र भवरे, जी. के. ऐनाप रे, संजय पवार, हसद्धाथव ताबंे, धम्मपाल रत्नाकर, 
प्रज्ञा पवार, अहवनाश गायकवाड असे िमिार सजवनशील िेहरे िहलत साहहत्य प्रवाहाला नक्कीि वगेळे 
पहरमाि िेतील यात शकंा नाही. 
 

िया पवार, लक्ष्मि माने यानंा फोडव फाऊंडेशनतफे हशष्ट्यवृत्ती हमळाल्याम ळे िहलत साहहत्याला 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाता आले. लक्ष्मि गायकवाडानंा साहहत्य अकािमीिा प रस्कार हमळाला. 
बाबरूाव बाग लानंा महाराष्ट्र फाऊंडेशनिा जीवन गौरव प रस्कार हमळाला. नामिेव ढसाळािंी कहवता 
आंतरराष्ट्रीय झाली आहि साहहत्य अकािमीिा पहहला जीवन गौरव प रस्कार हमळाला. डॉ. गंगाधर 
पानताविे हे पहहल्या मराठी हवश्व साहहत्य संमेलनािे अध्यक्ष झाले. ि. आहफ्रकेत मी गेलेलो असताना 
स्वातंत्र्य लढ्यािे नेते डॉ. नेल्सन मंडेला यानंी मला त्यािें आत्मिहरत्र ‘लॉंग व े हफ्रडम’ हे भेट िेऊन 
श भेच्छा हिल्या. हे सगळे बह मान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्या पे्ररिेतून हनमाि झालेल्या िहलत 
साहहत्याम ळे हमळाले हे हनर्मववाि होय. भारतीय पातळीवर इतर भार्षातं हलहहले जािारे िहलत साहहत्य हे 
अहधक धीटपिे हलहहले जाईल. त्यानंतर या सन्मानात अहधकि भर पडण्यािी शक्यता आहे. 

 
शवेटी िहलत साहहत्त्यकानंी आपल्यातील त्र टींिाही हनकोपपिे हविार करायला हवा. त्र टी ह्या 

हनहिति आहेत. उिाहरिाथव, अजूनही िहलत साहहत्य प्रवाहाला भक्कम असा संस्थात्मक आधार आपि 
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का िेऊ शकलो नाही? महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या स विववर्षाच्या महोत्सवाच्या हनहमत्त भक्कम संस्थात्मक 
आधार िहलत साहहत्य िळवळीच्या पाठीशी उभा रहावा हीि अपेक्षा. 
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मराठी ग्रांर्व्यवहार आणि वाचन सांस्कृिी 
 

 
डॉ. प्रदीप कर्णिक 

 
एम. ए., एम. हलब्., पी. एि. डी. म ंबईच्या डी. जी. रूपारेल महाहवद्यालयात गेली २८ वर्षे 

रंथपाल म्हिून कायवरत. स्वतंत्र लेखन-(१) जाव े रंथाच्या गावा, (२) रक्तरंग, (३) रंथ, रंथालय, 
रंथसंस्कृती, (४) रंथसामथ्यव, (५) रंथप ण्य-संपत्ती, संपाहित—(१) झालाि पाहहजे (आिायव अते्र), (२) 
त रंगातील हनखारे (आिायव अते्र), (३) सहवासातील साहहत्त्यक (प्रा. रमेश तेंड लकर) (४) ि हिन्ह आहि 
िाफ्यािे फूल (भारत सासिे), रंथालय शास्त्र व हवर्षयाच्या अभ्यासिमासाठी रंथलेखन. हशवाय हवहवध 
वृत्तपते्र, हनयतकाहलके व हिवाळी अंक यातून रंथ व रंथसंस्कृती या हवर्षयावर सातत्याने लेखन. 
 

पत्ता : ३०१ टॉवर नं. १, फ्लॉवर व्हॅली, नारळीपाडा, ईस्टनव एक्सपे्रस हायव,े ठािे (प.) ४००६०१. 
िूरध्वनी : २४३०३७३३/२४३०३०८१ 

 
सांय क्त महाराष्ट्रािी िळवळ यशस्वी होऊन १ मे १९६० रोजी म ंबईसह महाराष्ट्रािी प नरविना 

अत्स्तत्वात आली आहि मराठी भाहर्षक अत्स्मतेच्या राज्य हनर्ममतीला बघता बघता पन्नास वर्ष ेपूिव झाली. या 
पन्नास वर्षांत अनेक घटना घडल्या, नव्या गोष्टी हनमाि झाल्या, धोरिात्मक बिल झाले, हनयोजने, संस्था 
आकाराला आल्या, ज ने नेतृत्व जाऊन नव्या नेतृत्वाने आपला ठसा उमटवला, ज न्यानंी कात टाकली, 
नव्यानंी उत्साहाने रिनात्मक कायािी हिशा हिली. हे सववि के्षत्रातं घडून आले. राजकीय, सामाहजक, 
सासं्कृहतक, साहहत्त्यक आर्मथक के्षत्रात प्राम ख्याने यािा प्रत्यय येत राहहला. त्यामध्येि आपत्ती, संकटेही 
आली, त्याचं्याशी सामना करताना एकहिलािी भावना हिसून आली. गेल्या पन्नास वर्षांत प्रत्येक के्षत्रामध्ये 
जे िढउतार झाले, त्यािा ऐहतहाहसक आढावा घेिे या स विव महोत्सवाच्या हनहमत्ताने उहिति ठरेल. 

 
मराठी रंथव्यवहार आहि वािन संस्कृतीनेही गेल्या पन्नास वर्षांत हवहवध प्रकारिी आहि अनेकानेक 

वाटािंी वळिे घेतली आहेत. त्या सवांिी नोंि घ्यायिे ठरवले तर तो एक प स्तकाच्या लेखनािा, 
संशोधनािा मोठा हवर्षय ठरेल. कारि एकतर असे आहे की, मराठी रंथव्यवहाराला व वािन संस्कृतीला 
२००५ सालीि २०० वर्षे पूिव झाली आहेत. महाराष्ट्र राज्य हनर्ममतीपूवीि मराठी रंथव्यवहार िीघव वाटिाल 
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करून, एका टप्प्यावर येऊन ठेपला होता. ही िीघवकालीन परंपरा पाहहली तर रंथव्यवहार हा त्या 
परंपरेिाि प ढिा प्रवाह आहे. त्याम ळे ही परंपरा नाकारता येिार नाही. ि सरे असे की, या रंथव्यवहारात 
आपले छोटेमोठे योगिान िेिारे इतके हवहवध घटक आहेत की, त्या सववि घटकािंी साधी िखल घेिेही 
अवाढव्य काम होऊन बसू शकते. संशोधन तर िूरि राहील. हतसरे असे की, गेल्या पन्नास वर्षांिा जरी 
केवळ हविार केला तरी, त्यातही इतके बिल झालेत, इतके नवे नव े तंत्रज्ञान येऊन हमसळले आहे की, 
त्या साऱ्यानंा अनेकानेक हवर्षयािंा स्पशव (इंटर हडहसत्प्लनरी) झाला आहे. ग ंताग ंतीिे (कॉम्प्लेक्स) वलय 
हनमाि झाले आहे. हा प्रत्येक धागा स टा करून समजून घेिे आवश्यक बनले आहे आहि त्यािम ळे हा 
पन्नास वर्षांिा आढावा सहजगत्या माडंिे हकिकट आहे. िौथे असे, की आता फक्त महाराष्ट्रािा हविार 
केला आहि संपले असे नाही, जागहतक पातळीिा (ग्लोबल) हविार िमप्राप्त ठरतो. तो न करता माडंिी 
शक्य नाही. अशा अनेक कारिासंाठी हा हवर्षय हकती मोठा व ग ंताग ंतीिा आहे यािा अंिाज येऊ शकतो. 
त्यािी छोट्या स्वरूपात कल्पना यावी म्हिून आपि वानगीिाखल एक यािीि तयार करू ककवा हवर्षय 
घेऊन त्यात येऊ शकिाऱ्या उपहवर्षयािंी नोंि घेऊ या. त्यावरून या हवर्षयाच्या आवाक्यािी कल्पना येऊ 
शकेल. 

 
मराठी रंथव्यवहारातील प्रम ख घटक अथाति लेखक, प्रकाशक, म द्रक, हवतरक आहि राहक हे 

जरी असले तरी या प्रत्येक घटकािा हवस्तार हकतीतरी पटीत आहे. म द्रिाच्या तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती 
होण्यापूवी अक्षरािें ठसे हनमाि करिारे, ते ज ळविारे कंपोहझटसव, छायाहित्रािें ब्लॉक्स तयार करिारे 
कारागीर, साध्या पद्धतीने रंगीत व साधी (ब्लॅक अँड व्हाईट) छपाई करिारी म द्रिालये व त्यािें कारागीर, 
बाधंिी करिारे बाधंिीकार असे अनेकानेक घटक या व्यवहारामध्ये समाहवष्ट होते. म द्रिाच्या तंत्रात बिल 
झाल्यावर यातील अनेक घटक नामशरे्ष झाले व त्यािंी जागा डीटीपी, पॉहझहटव-हनगेहटव, हमत्क्संग, 
ऑफसेट छपाई, िोमाईडस्, परफेक्ट बाईकंडग इत्यािी नव्या घटकानंी घेतली. संगिक, िूरसंिार, 
संगिकीय जाळे या तंत्रज्ञानात आियवकारक प्रगती झाल्याबरोबर हनगेहटव्ह्, हमत्क्संग, िोमाईडस्, 
इत्यािी अनेक घटकािंी गच्छंती झाली व त्यािंी जागा आिखी नव्या घटकानंी घेतली, फ्लेक्स, 
हडहजटल, फॅक्स इत्यािी घटकािंा नव्याने समावशे झाला व आता तर हिवसेंहिवस आजिे तंत्रज्ञान बाि 
ठरून, त्या जागी नव े तंत्रज्ञान येत आहे. इतक्या वगेाच्या गहितात प्रकाशापासून राहकापंयंत, सवांच्या 
इच्छा, अपेक्षा व स्वरूप बिलून गेले आहे. ज न्या तंत्रज्ञानात लोकहप्रयतेच्या लाटेवर असिाऱ्या घटकानंा, 
काळािा इतका फटका बसला, की त्याचं्या एकेकाळच्या अपूवव कायािी नामोहनशािी हनघून गेली. 
काळािी गरज ओळखून नव ेप्रकाशक, नवे राहक तयार झाले आहेत. त्यािंी गरज ओळखून अिूक माल 
प रविारे घटक आज लोकहप्रयतेच्या लाटेवर स्वार झालेले हिसून येत आहेत. प्रगतीतला हा बिल 
स्वाभाहवकि असला तरी, इहतहासकाराला मात्र सववि घटकािंी, नव्या-ज न्या व येऊ घातलेल्या घटकािंी 
िखल घेऊनि माडंिी करावी लागते आहि त्याम ळेि ही माडंिी ग ंताग ंतीिी झाली आहे. कोिाही एका 
घटकावर, जरी तो घटक आज काळाच्या ओघात प सला गेला असला तरीही, अन्याय होऊ नये, असेि 
कोित्याही इहतहासकाराला वाटेल व त्याम ळेि ही प्रहिया ढोबळ होिे ि कीिे ठरू शकते. 
 

कोितेही प्रम ख घटकि हविारात घेऊन इहतहास हलहहता येत नाही. त्या प्रम ख घटकानंा पूरक 
ठरिाऱ्या उपघटकानंाही हविारात घ्याव ेलागते. मराठी रंथव्यवहारावर ज्या घटकािंा लक्षिीय प्रभाव 
पडला तो घटक म्हिजे हशक्षिके्षत्र. या शकै्षहिक के्षत्रात गेल्या पन्नास वर्षांत इतके धोरिात्मक शासकीय 
बिल झाले की, त्या धोरिामं ळे मराठी रंथव्यवहार आतूनबाहेरून ढवळून हनघाला. यािे सवव पहरहित 
उिाहरि म्हिजे पाठ्यप स्तक हनर्ममती मंडळािी हनर्ममती आहि शासकीय पातळीवर होिारी 
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पाठ्यप स्तकािंी हनर्ममती. या धोरिात्मक बिलाम ळे मराठी प्रकाशकािंी आर्मथक घडीि बिलून गेली व 
त्यािा पहरिाम रंथहनर्ममतीवर झाला. हकत्येक प्रकाशन संस्था बिं झाल्या, काहींना कात टाकावी लागली. 
शकै्षहिक के्षत्रात नव्याने स्थापन झालेल्या हशक्षिसंस्था, त्यािें सम्राट, साक्षर, नवसाक्षर, प्रौढसाक्षर हपढी, 
संगिकाच्या य गात असिारी ज न्यािंी नवसाक्षर हपढी तर, नव्या हपढीिी संगिकाबरोबर असिारी िोस्ती, 
या सवांच्या गरजा बिलल्या, स्वरूप बिलते. म क्त हवद्यापीठे, िूरस्थ हशक्षि व्यवस्था, व्हि वअल 
क्लासरूम्स, पेपरलेस सोसायटी, अशा पूवी कधीि न हविार केलेल्या संकल्पना अत्स्तत्वात आल्या आहि 
सारे व्यवहारि बिलून गेले. घरबसल्या हनर्ममती शक्य झाली, मग ती ‘डाऊनलोड’ च्या भारे्षत सातत्याने 
येऊन मराठी रंथव्यवहारािा िेहरामोहराि बिलून गेली आहे. या ‘कप्रट आऊ्स’ ना मराठी 
रंथव्यवहारात कसे सामावनू घ्याव,े हाि खरा प्रश्न हनमाि झाला आहे. अशा अत्यंत ग तंाग ंतीच्या 
वातावरिात सापडलेल्या मराठी रंथव्यवहारािा इहतहास हकती नाजूकपिे हाताळायला हवा, यािी 
कल्पनाि केलेली बरी. 

 
रंथहनर्ममती करिारा लेखक हा घटक जरी घेतला तरी, तो सामाहजक, वाङ्मयीन, सासं्कृहतक, 

राजकीय, आर्मथक इत्यािी अनेक िळवळींशी, बिलाशंी बाधंलेला घटक आहे. या आहि इतर कोित्याही 
के्षत्रात होिाऱ्या बऱ्या-वाईट घटनािंा पडसाि लेखक या घटकावर होतो व त्यािा अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष 
पहरिाम लेखनावर पडतो. संय क्त महाराष्ट्रािी िळवळ, गोवाम क्ती आंिोलन, नामातंर लढा, िहलत 
पँथर, लघ अहनयतकाहलकािंी िळवळ, शतेकरी लढा, भिूान, संसिबाह्य संघटना, त्यािें लढे, उपोर्षि, 
मोिे, हगरिी कामगारािंा संप, सहकार िळवळ, सहकार बकँािंी िळवळ, आहिवासी, कामगार, म स्लीम, 
जैन साहहत्य संमेलने व त्याचं्या िळवळी हवद्रोही-समातंर िळवळ, नवहसनेमािंी िळवळ, प्रायोहगक 
रंगभमूीिी िळवळ, स्त्रीम क्ती, नमविा आंिोलन, एक गाव एक पािवठा िळवळ, अंधश्रद्धा हनमूवलनािी 
िळवळ अशा हकती तरी घटना-घडामोडींनी लेखनव्यवहार ढवळून हनघाला आहे. न सता १९७२ साली 
पडलेल्या ि ष्ट्काळािा मराठी साहहत्यावर झालेला पहरिाम शोधू गेलो तर, तोि एक संशोधनािा आहि 
एका रंथािा हवर्षय ठरेल. रंथव्यवहारातला असा एक अत्यंत महववािा व कळीिा घटकि इतका व्याहमश्र 
स्वरूपािा असेल तर त्यािा इहतहास हकती ग ंताग ंतीिा असेल, यािा अंिाज येऊ शकतो. 

 
मराठी रंथव्यवहारात आहि वािनसंस्कृतीत अनेक प्रकारच्या संस्था, व्यक्ती, घटना, घडामोडी, 

रंथ, हनयतकाहलके, वतवमानपते्र, प्रसारक, हित्रकार, म द्रक, प्रकाशक, जाहहरातिार, रंथालये, रंथपाल, 
संपािक, म हद्रतशोधक, प्राध्यापक-अध्यापक, हशक्षक, हशक्षकेतर कमविारी, शासकीय कमविारी, सूिीकार, 
कोशकार, इहतहासकार, लेखक, संशोधक, वक्ते, कलाकार, ि कानिार, हवतरक, हठकहठकािी काम 
करिारे हवहवध स्तरावंरील कमविारी, इत्यािी अनेकानेकािंी िखल इहतहासकाराने घेिे अपेहक्षत असले 
तरी या पन्नास-साठ पानामंध्ये हा सवव पन्नास वर्षांिा इहतहास येिे, घेिे व सािर करिे शक्य होिार नाही. 
त्याम ळे प्रस्त त लेख हा ठळक घटनािंा, प्रम ख घटनावंर पहरिाम करिाऱ्या धोरिािंा, प्रसंगािंा, हनवडक 
व्यक्ती-संस्थािंा, योजनािंा आढावा असेल. ही मयािा आहे हे मान्य करायला हव.े 

 
मे १९६० ते मे २०१० या पन्नास वर्षांच्या काळात मराठी रंथव्यवहार व वािनसंस्कृती यािें 

सववसाधारि हनरीक्षि केले तर, त्यामध्ये तीन कालखंड हिसून येतात. १९६० ते १९८० असा वीस वर्षांिा 
पहहला कालखंड. ज्यात नव े प्रयोग, नव्या संस्था, नवनव्या िळवळी, संकल्पना उियाला येत गेल्या. 
ि सरा कालखंड १९८१ ते १९९० या िहा वर्षांिा. या कालखंडात सववि पातळीवर शहैथल्य आले, थंडत्व 
प्राप्त झाले. एक प्रकारिी क ं हठतावस्था प्राप्त झाली आहि १९९१ नंतर संगिकात िातंी झाली व त्याम ळे 
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सवव िेहरामोहराि बिलून गेला. मराठी रंथव्यवहार या तीन प्रकारच्या कालखंडाच्या अन रं्षगाने जर 
तपासला तर, एकप्रकारिे हित्र हाती सापडू शकते. हतसऱ्या कालखंडात िातंीबरोबरि काही आव्हाने, 
प्रश्न हनमाि झाले आहेत. हे प्रश्न, ही आव्हाने, पूवीच्या कालखंडात नव्हती असे नाही, परंत  या 
कालखंडात त्यािे स्वरूप इतके बिलून गेले आहे, की ते केवळ रंथव्यवहारािे व वािनसंस्कृतीिे प्रश्न 
राहहले नसून, ते साऱ्या जगािे आहि हवहवध के्षत्रानंाही भेडसाविारे प्रश्न झाले आहेत. त्यािंी ठरावीकि 
उत्तरे नाहीत की, त्यािंा समाधानकारक उतारा एखािी व्यक्ती ककवा संस्था िेऊ शकेल असे नाही. अशा 
या प्रश्नािंा हविार करिे, काही एक प्रमािात रंथव्यवहारातील घटकािंी जी काही एक जबाबिारी आहे 
वा अमावी असे अनेकानंा वाटते, त्यािंा हकमान एका पातळीपयंत हविार करिे इथे अत्यावश्यक ठरू 
शकते. 
 

महववािे असे की, मराठी रंथव्यवहाराच्या संिभात हवशरे्षतः काही तज्ज्ञानंी रंथव्यवहारािे 
इहतहास हलहहण्यािे कायव आधीि करून ठेवले आहे. उिा. डॉ. श.ं गो. त ळप ळे यािें ‘मराठी रंथहनर्ममतीिी 
वाटिाल’ हे प स्तक ककवा अ. ह. हलमये यािें ‘मराठी रंथप्रकाशनािी वाटिाल’ अथवा अगिी न कतेि 
प्रकाहशत झालेले शरि गोगटे यािें ‘मराठी रंथप्रकाशनािी िोनश ेवर्ष’े अशी काही प स्तके. या प स्तकाचं्या 
बरोबरि, अनंतराव क लकिी, शहशकला उपाध्ये, बा. ि. सातोस्कर, ह. हव. मोरे, वा. हव. भट इत्यािी 
काही प्रकाशकािंी आत्मिहरते्र, सिानंि भटकळ, क मठाशठे, कोठावळे यािें वा याचं्यावरिे लेखन, हव. प . 
भागवत, सोन्याबापू ढवळे याचं्यावरिे गौरवरंथ, प्रा. अ. का. हप्रयोळकर, बी. एस. केशवन, बापूराव 
नाईक, प्र. बा. क लकिी, सिानंि भटकळ यानंी हलहहलेल्या म द्रिकलेवरिी वा म द्रिालयािंा इहतहास 
सागंिारी प स्तके, म द्रिप्रकाशसारखी हनयतकाहलके, मामासाहेब िाते, गिपत कृष्ट्िाजी, जावजी िािाजी 
अशा म द्रि महर्षीवरील छोटेखानी लेख, म ंबई मराठी रंथसंरहालयािा व त्यािप्रमािे इतर रंथालयािंा 
इहतहास, स्मरहिका, त्यािें वार्मर्षक अहवाल, कोशकायािे इहतहास, सूिीकायािी िखल घेिारे अंक, 
रंथप्रसाराला वाहहलेली हनयतकाहलके, वाङ्मयािे इहतहास, साहहत्त्यक संस्थािें इहतहास, वृत्तपते्र-
हनयतकाहलके यािें इहतहास अशा हवहवध प्रकारच्या प स्तकामंध्ये मराठी रंथव्यवहार व वािनसंस्कृतीिा 
इहतहास समाहवष्ट झाला आहे. अहधक तपहशलाने सन, तारीखवार नोंिी हव्या असिाऱ्याने सिर रंथाकंडे 
वळिे उहित ठरेल. इतके प्रास्ताहवक केल्यानंतर आता आपि मूळ हवर्षयाकडे वळू या. 

 
ग्रांर्रूपपूवक मराठी ग्रांर्व्यवहार 

 
रंथव्यवहारात ‘रंथ’ या घटकाला अनन्यसाधारि महवव असले तरीही, रंथहनर्ममतीपूवव अवस्था 

नीट लक्षात घेिे आवश्यक आहे. रंथातील साहहत्यािी हनर्ममती करिारा घटक म्हिजे लेखक. हा लेखक 
रंथहनर्ममतीपूवव अनेक प्रकारच्या घटकाशंी संबहंधत असतो. उिा. हनयतकाहलके/वतवमानपते्र यातील 
पूववप्रहसद्धी वा त्या प्रहसद्धीच्या वाटिालीतील प्रहिया. म्हिजे लेखन, लेखन स्वीकृती वा साभार पोि, 
संपािकीय संस्कार, प्रहसद्धी त्यावरील प्रहतहिया, आिानप्रिान प्रहिया, पत्रव्यवहार, वािहववाि, क्वहित 
खटले ककवा बिंी ककवा प्रोत्साहन, कौत क, सत्कारािी कायविम, इतर कायविम इत्यािी. अशा 
वातावरिातून गेलेले साहहत्य प ढे रंथरूप घेते वा हनयतकाहलकातूंन पडून राहते. रंथरूप वा 
हनयतकाहलकरूप वािनसंस्कृतीच्या टप्प्यात येते व त्याच्या प्रहतसािाला हवहवध पैलू प्राप्त होतात. उिा. 
वतवमानपत्रािी साहहत्य वािून होताि लवकर हवसरले जािे वगैरे ककवा उदे्रकात रूपातंर होिे इत्यािी. 
 

अशाि प्रकारे लेखक सामाहजक-सासं्कृहतक-वाङ्मयीन िळवळींशी संबहंधत होतो. व्याख्याने, 



 

अनुक्रमणिका 

ििासते्र, पहरसंवाि, इतर सासं्कृहतक-वाङ्मयीन कायविम, यात लेखक लेखक या नात्याने वा पे्रक्षक या 
रूपाने सहभागी होतो. यातूनि त्याच्या लेखनावर बरे-वाईट-िागंले संस्कार कळत-नकळत होतात आहि 
हीि प्रहिया, पहरत्स्थती नीट लक्षात घ्यायला हवी. महाराष्ट्रात साहहत्यहनर्ममतीिी जी प्रहिया हनमाि 
झाली ती कोिकोित्या संस्कारातून गेली? त्यावळेच्या पहरत्स्थतीिा नेमका काय पहरिाम झाला? यािा 
आढावा घेतला तर काय हिसते? गेल्या पन्नास वर्षांत काय काय घडून आले? त्यािा हनर्ममतीवर काही 
पहरिाम घडून आला का? वािनसंस्कृती बिलली की नाही? की तशीि, पूवीप्रमािेि राहहली? 

 
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्यािी हनर्ममती झाली. त्यापूवी काय हित्र होते? संय क्त महाराष्ट्रािी 

िळवळ, आंिोलन, हौतात्म्य पत्करून म ंबईसह हविभव, मराठवाडा जोडून घेऊन महाराष्ट्रािी हनर्ममती 
झाली होती. संघर्षव, लढे, मोिे, त रंुगवास पत्करून महाराष्ट्र भाहर्षक राज्य हनमाि झाले होते. सारा 
कष्टमय प्रवास महाराष्ट्रािा मंगलकलश आिल्यावर िैतन्यमय झाला, पे्ररिािायी ठरला, नवहनर्ममतीला 
प्रोत्साहहत करिारा ठरला. १९६० सालात जगभर आहि िेशातही िैतन्यमय वातावरि होते. ि सऱ्या 
महाय द्धािी सावली िूर सरकली होती. साहहत्यातील हवफलवाि, वैफल्य, नैराश्य, ि ःख, अत्स्थरता कमी 
झाली होती. नवकथा, नवकहवता यातील तोितोिपिा जािव ूलागला होता. जगभरि १९५५ पासून 
संगीत, कला, साहहत्य, हसनेमा यात नावीन्यािे वारे वाहू लागले होते. एकप्रकारच्या सािलेपिाला िूर 
लोटू पाहिारा प्रवाह जोरात येऊ पाहत होता. त्याला रोखिे कोिालाि शक्य नव्हते, शक्य झाले नाही. 

 
महाराष्ट्रातील तेव्हा वाङ्मयीन सासं्कृहतक कें द्र म ंबईत व प ण्याति होते आहि तेही हवशरे्षतः 

‘सत्यकथे’ च्या रूपाने कलावािाच्या आवरिाखाली म ंबईच्या हगरगावात त्स्थर झाले होते. ‘सत्यकथा’ या 
कें द्राकडे नवे वाङ्मयािे, वाङ्मयहनर्ममतीिे, मूल्यव्यवस्थेिे, वाङ्मयीन हनकर्षािें नेतृत्व आले होते. 
प्रस्थाहपत व्यवस्थेिे प्राहतहनहधक रूप म्हिून ‘सत्यकथे’ कडे सववजि पाहत होते. त्याचं्या वाङ्मयाला एक 
उच्च िजा प्राप्त झाला होता. नकळतपिे हे प्रस्थाहपत व्यवस्थेिे प्राहतहनहधत्व ‘सत्यकथे’ नेही स्वीकारले 
होते आहि याि प्रस्थाहपतपिावर आघात करिारी लघ  अहनयतकाहलकािंी/हलहटल मगेॅहझनिी िळवळ 
१९६० मध्ये उसळून वर आली. महाराष्ट्रािी हनर्ममती आहि या िळवळीिा प्रारंभ यािें साल एकि असले 
तरीही त्यािा अथाअथी काही संबंध नाही. तो हनव्वळ योगायोगि म्हिायला हवा, पि या 
लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीने मराठी रंथव्यवहारावर, वािन संस्कृतीवर मोठा पहरिाम घडवला 
आहे. 
 

लघुअणनयिकाणलकाांची चळवळ व ग्रांर्व्यवहार 
 

१९५५ साली रमेश समथव आहि हिलीप हिते्र यानंी ‘शब्ि’ नावािे लघ अहनयतकाहलक काढून प्रारंभ 
केला असला तरी, १९६० पासून िळवळ म्हिून प्राम ख्याने ‘अथवव’ (१९६०), ‘असो’ (१९६२) हनघाले आहि 
त्यािे भरीव िळवळीत रूपातंर झाले. भारूड, येरु, फक्त, वािा, हत्रशकूं, तापशी, हवद्रोह, अबकडई, 
सनहवहव, समर, कावळा, ििवती अशी अनेकानेक अहनयतकाहलके कधी म हद्रत, कधी ििम हद्रत तर 
कधी हस्तहलहखत स्वरूपात आली. १९७५ पयंत या िळवळीिा जोर होता. प ढे तो ओसरला. 

 
या िळवळीवर अमेहरकेत प्रभावी असिाऱ्या बीट जनरेशन िळवळीिा मोठा प्रभाव होता असे 

म्हटले जाते. त्यात तथ्य असावे. भारतभर आहि जगभरि लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीिा जोर 
त्याकाळी होता. आवशे, आम ख, रंग, य य त्सा, हस्ताक्षर, संिेतना, उत्कर्षव इत्यािी अहनयतकाहलके नवी 
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हिल्ली, कलकत्ता, जबलपूर, लखनौ, जयपूर, हैद्राबाि, वारािसी, अशा हठकािाहूंन प्रहसद्ध होत होती. 
‘ििवती’ या िैहनकात (अंक २, १९६९ प.ृ ४) बगंाली, कहिी भारे्षतून प्रहसद्ध होिाऱ्या अहनयतकाहलकािंी 
यािीि हिली आहे. यािा अथव सववत्र हे िळवळीिे पेव पसरले होते. 

 
प्रस्थाहपत व्यवस्थेला धडका िेिे, ६० पूवीच्या वाङ्मयािी हिरफाड करिे, साहहत्य समीके्षिीि 

नव्याने समीक्षा करिे ही बाब या िळवळीने घडून आली असली तरीही या िळवळीिे मोठे योगिान म्हिजे 
भालिंद्र नेमाडे, हिलीप हिते्र, वसंत आबाजी डहाके, अशोक शहािे, सतीश काळसेकर, भाऊ पाध्ये, वसंत 
ित्तात्रय ग जवर, त लसी परब, राजा ढाले, वृिंावन िंडवते, िदं्रकातं खोत इत्यािी अनेक नव्या िमािे, 
नवहविारािें लेखक मराठी साहहत्याला हमळाले. त्याचं्या साहहत्याने कहवता व समीक्षा यामध्ये आमूलार 
बिल झाला. नेमाडे याचं्या ‘कोसला’ ने तर मराठी कािंबरीिा ढािाि बिलला. 
 

ज ने संकेत मोडिारी भार्षा, हशवराळपिा, लैं हगकपिा ख लेआम माडंिारी शलैी, टीका करण्यािी 
बेधडक-बेपवा वृत्ती, शीर्षवके, संपािनािी रूढ परंपरा, आकार, संपािकीय भहूमका, म खपृष्ठाहवर्षयीिे 
ठोकताळे या िळवळीने बिलून टाकले. पूवीच्या वािनसंस्कृतीतील सभ्य, सौम्य, स संस्कृत, हळ वार 
सवयी, लघ अहनयतकाहलकानंी बिलून टाकल्या. अशोक शहािे यानंी ‘मनोहर’ मधून मराठी साहहत्यावर 
क्ष हकरि टाकून १९६० पूवीिे साहहत्य, संतसाहहत्य व जी. ए. हवनोबा वगैरेंिे अपवाि वगळता, मोडीत 
काढून टाकले. नव्या साहहत्याने वािकानंाही बोल्ड केले. हबनधास्तपिा लेखनात आला आहि १९६० 
नंतरिा जवळजवळ १५ वर्षांिा कालखंड या िळवळीने व्यापून टाकला होता. 
 

या िळवळीला स्वतःिा वािक वगव सापडला होता. वािकवगाच्या शोधात ही िळवळ गेली नाही, 
तर िळवळीतील साहहत्याच्या ग िानंी तरुि जािता वािकवगव त्याचं्याभोवती गोळा झाला. यािा अथव असा 
नव्हे, की सत्यकथा माहसकाभोवतीिा गराडा कमी झाला, वा त्यािंा वािकवगव घटला. तो जेवढा होता 
हततकाि राहहला. उलट त्याचं्यात अहधक एकोपा हनमाि झाला. संघहटतपिा आला. आिमिाला 
म काटपिे तोंड िेण्यािी शक्ती त्यानंा लाभली. या िळवळीिा जोर ओसरत गेल्यावर बंि पडिाऱ्या 
सत्यकथेिे रूप पाहहले तर असे म्हिावसेे वाटते की, िळवळीने सत्यकथेला आहि सत्यकथेने 
लघ अहनयतकाहलक िळवळीला जगवले व िोघेही तरले. 
 

िोन्ही प्रकारच्या साहहत्यािी गरज समाजाला होती व या िोन्ही िळवळींनी प्रस्थाहपत व बडंखोर 
(अँरी यंगमनॅ) प्रवृत्तीच्या संस्कृतीला वािनसाहहत्य उपलब्ध करून हिले. या साहहत्यावर ज न्या-नव्या 
हपढीिे पोर्षि झाले. 
 

महाराष्ट्राला पन्नास वर्ष े झाली तरी लघ अहनयतकाहलक िळवळीिा बोलबाला अजूनही िालू 
आहे. ज ने-नव े समीक्षक त्या िळवळीवर सातत्याने बोलत-हलहहत असतात. राष्ट्रीय पातळीवर 
लघ अहनयतकाहलकािंी प्रिशवने, त्यातील साहहत्यावर राज्यस्तरीय पहरसंवाि होतात. नवी 
लघ अहनयतकाहलके अजूनही हनघतात. हवशरे्षतः नव्विच्या नंतर हनघालेल्या अशा अनेक 
लघ अहनयतकाहलकानंी, याि िळवळीशी आपले नातेही जोडले आहे. याि नात्यातील एक अंक ‘नवाक्षर 
िशवने’ ने तर लघ  अहनयतकाहलक हवशरे्षाकंि अलीकडे (एहप्रल-मे-जून, २००९) प्रकाहशत केला आहे. 
त्यात या ज न्या-नव्या संपािकाचं्या मनोगतातून मराठी रंथव्यवहारािा शोध घेतला आहे. पन्नास वर्षे 
रंथव्यवहाराला प ढे नेिारी, उपयोगी ठरिारी आहि आजही हजिा शोध घ्यावा, नात्यािी ििा करावी अशी 
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ही एक अत्यंत प्रभावी व िाहंतकारी िळवळ आहे, आहि हतिे महवव या दृष्टीनेही महववािे ठरते. 
 

लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीमधून ककवा िळवळीिा पहरिाम म्हिून मराठी रंथव्यवहारात 
इतर अनेक प्रकारच्या हवहवध हवर्षयान रुप, सामाहजक-सासं्कृहतक-वाङ्मयीन गरज म्हिूनही अनेकानेक 
िळवळी हनमाि झाल्या व रंथव्यवहार हवस्तारत गेला. 
 

दणलि साणहत्य चळवळ आणि इिर वाङ्मयीन चळवळी 
 

लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळी इतकीि ककबह ना त्याहीपेक्षा सामथ्यववान, सशक्त, भरीव 
योगिान असिारी िळवळ म्हिजे िहलत साहहत्यािी िळवळ. लघ  अहनयतकाहलकवाल्यानंी िहलत 
साहहत्याच्या िळवळीिे श्रेय आपल्याकडे घेतले असले तरीही, राजा ढालेंसारख्या िोन्ही िळवळीत 
सहिय असिाऱ्या लेखक-कवी-कायवकत्याने, हे श्रेय लघ अहनयतकाहलकानंा िेण्यास (नवाक्षर िशवन च्या 
अंकातील लेखातून) नकार हिला आहे. हे मात्र नक्कीि खरे आहे की, बाबूराव बागूल, शकंरराव खरात, 
अण्िाभाऊ साठे याचं्यासारखे लेखक िळवळीच्या आधीपासून हलहीति होते, पि िहलत िळवळीने, 
हवशरे्षतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी हिलेल्या लढ्यातून, संिेशातून, लेखन-प्रिारातून, पेटून उठलेल्या 
तरुिाचं्या शब्िानंा साहहत्यहनर्ममतीिे वजन लाभले, पे्ररिा हमळाली, हशक्षिाच्या सोयीम ळे व वािन 
संस्काराम ळे प्रगल्भता प्राप्त झाली आहि िहलत पँथरच्या राजकीय-सामाहजक लढ्याबरोबरि िहलत 
साहहत्यािी िळवळ सत्तरच्या िशकात जोरिार फोफावली. 

 
लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीिे कें द्र म ंबईत होते, ते िहलत साहहत्याच्या िळवळीत म ंबईसह 

औरंगाबािकडे सरकले. तेथील हमकलि महाहवद्यालय व त्या महाहवद्यालयाने हनमाि करून हिलेल्या 
‘अत्स्मतािशव’ नावाच्या व्यासपीठाने अनेक िहलत साहहत्त्यकानंा, नवतरुिानंा हलहहते केले. त्यातूनही 
िळवळीला बळ प्राप्त झाले. िळवळही वाढत गेली. म ंबईत १९७५ च्या आसपास हनमाि झालेल्या ‘रंथाली 
वािक िळवळी’ ने प्रकाहशत केलेल्या िहलत आत्मकथेम ळे (बल तं, उपरा व इतर) िळवळीला व्यापकपि 
आले. या आत्मिहरत्रािंा इतका बोलबाला झाला, की त्याच्या प्रभावातून प ढील साहहत्य स टले नाहीि, 
परंत  त्या साहहत्याने इतर अनेक लेखकानंा आत्मिहरत्र हलहहण्यास पे्रहरत केले. (उिा. अक्करमाशी, आम्ही 
आहि आमिा बाप, कोल्हट्याि ंपोर इत्यािी) 

 
ज्यानंी भोगले त्यानंीि हलहहले. जे भोगले ते इतके भीर्षि होते, की वािून वािक थरारून गेला. 

जातीयतेच्या नावाखाली वाट्याला येिारा भोग, अस्पशृ्यता, हीन जीवनमान, जनावरापेंक्षाही खालच्या 
पातळीवरिे आय ष्ट्य, थाबंलेली हथजलेली आय ष्ट्ये, संपलेली भगंलेली वाटिाल, कोित्याही प्रकारिे 
भहवतव्य नसिारे आय ष्ट्य, अन्नाला-पाण्याला-सन्मानाला-प्रहतष्ठेला वर्षान वर्षे वहंित असिारी मािसे, 
काबाड कष्ट, ग राढोरापं्रमािे राबिारे हात, विवि, भटकंती, गावच्या अत्यंत गहलच्छ वस्त्यामंध्ये हखतपत 
पडलेले आहि काढावे लागलेले आय ष्ट्य, ती भार्षा, त्या बोली भारे्षिी नजाकत, सौंियव, शब्िसंरह सववि 
इतके हवलक्षि नवे, वधेक, विेक व आिमक होते, की पूवीच्या १५० वर्षांच्या साहहत्याला िहलत 
साहहत्याने िागंलेि आव्हान हिले. साहहत्यात नव्या अन भवािी भर पडली. रंथरूप घेऊन आलेल्या या 
हवलक्षि आगळ्यावगेळ्या साहहत्याने वािन संस्कृतीिी हिशा, आवड, रुिी बिलवनू टाकली. 
वािनसंस्कृतीला कधीही माहीत नसिाऱ्या संस्कृतीिी ओळख झाली. ज न्या साहहत्यावर पोसलेल्या 
हपढीिी त्स्थती प्रथम इतकी हथजलेली होती, की हळूहळू त्यातून ते सावरू लागले आहि मग प ढिी िहा-
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पधंरा वर्ष ेकौत क-आिर यािंा वर्षाव या साहहत्यावर आहि साहहत्यहनर्ममतीकारावंर होत गेला. हवद्रोहरूप 
असिारी कहवता स्वीकारली गेली ती या आत्मिहरत्राच्या पाश्ववभमूीवर. ही आत्मिहरते्र नसती तर हवद्रोही 
कहवता इतक्या सहजपिे स्वीकारली असती का, याहवर्षयी शकंा वाटते. हळूहळू नाटक, कथा, 
कािंबरीतील हवश्वरूपही बिलून गेले. हवद्रोह-संघर्षाने साहहत्यात भर पडली, ती िहलत साहहत्य याि 
नावाने. 

 
साधारिपिे १९८०-८२ पयंत िहलत साहहत्यािे कौत क भरपूर झाले. िहलत लेखकानंा 

त्याकाळात अनेक प्रकारच्या हशष्ट्यवृत्ती, पाहरतोहर्षके प्राप्त झाली. हळूहळू िहलत साहहत्यात तोि तो पिा 
येतो आहे यािी जािीव वािकानंा, समीक्षकानंा, जािकरानंा येऊ लागली आहि या प्रस्त त नव्या 
साहहत्यािी समीक्षा त्यातील, साहहत्यकारासंह इतरही जाित्यानंी करायला स रूवात केली. ही समीक्षा 
िहलत साहहत्य अहधक डोळस व्हायला प्रारंभ झाला आहि १९९० च्या िशकात अहधक सकस, अहधक 
प्रगल्भ साहहत्य प ढे आले. लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीतून प ढे आलेले साहहत्य, हवशरे्षतः कहवतेकडे 
िहलत साहहत्यानेही अत्यंत समानतेने पाहण्यािा प्रयत्न केला. “लघ अहनयतकाहलकािी िळवळ समाज 
सन्म ख झाली नाही आहि त्यािंी कहवता वािक सन्म ख होऊ शकली नाही. जनसामान्याचं्या ि ःखाशी या 
िळवळीला काही िेिेघेिे नव्हते. कहवतेिे खेळ आहि प्रयोग यालाि नवता मानण्याकडे िळवळीिी 
इहतकतवव्यता होती” असे अिूक हवश्लेर्षि महेंद्र भवरे यानंी मराठी कहवतेच्या नव्या हिशा या त्याचं्या रंथात 
(प.ृ ५) केले आहे. याि प्रकारच्या सकस सजगतेम ळे, िहलत साहहत्यात भ जंग मेश्राम, अरुि काळे, 
लोकनाथ यशवतं, वाहरू सोनाविे, िीपक हत्रभ वन, अहवनाश गायकवाड, माधव सरक ं डे, आनंि 
गायकवाड, अमोल बागूल, प्रकाश मोगले अशा अनेकानेक संपन्न साहहत्य िेिाऱ्या कवी-लेखकािंी हपढी 
उियाला आली. १९९० नंतरच्या नव्या हपढीिे लघ अहनयतकाहलकािें कायव, िहलत साहहत्यातील नवी 
हपढी आहि रामीि, जनवािी, स्त्रीवािी, इत्यािी िळवळीतून आलेले रामीि संस्कृतीिे व महहलाचं्या 
सबलीकरिािे भान याम ळे मराठी साहहत्य हवस्तारत गेले. त्यात भर पडत गेली. 
 

िहलत साहहत्य िळवळीने जसे गावक साबाहेरच्या वगाला हलहहते केले, त्याचं्या संस्कृती-भार्षा-
जीवन शलैीसह, साहहत्याच्या मूळ प्रवाहाला, स्वीकारायला भाग पाडले तसेि १९७०-७२ नंतर प ढे 
आलेल्या आहि १९७७ नंतर प्राम ख्याने मूळ धरू लागलेल्या रामीि साहहत्य िळवळीने व जनसाहहत्य 
िळवळीने रामीि शतेकरी, शतेमजूर, रानावनात भटकिारा गावकरी, याचं्या जीवनसंस्कृतीला मूळ 
प्रवाहात अधोरेहखत केले. रामीि/जनवािी िळवळीआधी उच्चविीय व उच्चवगीय वगातून आलेल्या 
साहहत्यात रामीि संस्कृतीिे हित्रि येत होते, पि मोडकळीस आलेल्या खेड्यातील संस्कृतीिे आहि 
पावसाकडे डोळे लावनू शतेी व्यवसायािे ि ःख सोसिाऱ्या शतेकरी वगािे रामीि लेखकानंी रेखाटलेले 
हित्रि अहधक वधेक व वास्तव होते. कष्टकरी, भहूमहीन, अल्पभधूारक, शतेमजूर, िेशोधडीला लागलेला 
ि ष्ट्काळी सधन व हनधवन भधूारक यािें हित्रि रामीि भागातील लेखकानंी स्वतः केले. 
 

िहलत साहहत्यािे आहिखी एक वैहशष्ट्ट्य असे की, िहलत समाजातील अनेकानेक तरुि 
ज्याप्रमािे हलहहते झाले, तसेि गावक साबाहेर वावरिाऱ्या असंख्य इतर समाजातील तरुिानंा 
हलहहण्यािी, आपलेस द्धा ि ःख सागंण्यािी, आपल्याही वाट्याला आलेल्या आय ष्ट्यािी कहािी सागंावी, 
अशी पे्ररिा हमळाली. या पे्ररिेतून भटक्या जाती, जमातीमधील हवम क्त जीवन जागिारे लोक, िेविासी, 
गाढवावर संसार घेऊन जगिारे आहि िरोडेखोरीिा हशक्का माथी घेऊन कहडिारे पारधी, बेरड, जोहतर्षी, 
डोंबारी, कामाठी, सफाई कामगार, हमाल, वठेहबगार अशा अनेक समाजातील तरुिानंा हलहहण्यािी, 
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व्यक्त होण्यािी ऊमी प्राप्त झाली. त्याम ळे मराठी रंथहवश्वात नवनव्या हबन ओळखीच्या संस्कृतीतून 
आलेल्या अन भवािा साठा होत गेला. या वगेळ्याि हवश्वाने, वािनसंस्कृती व वािनवगव ढवळून हनघत 
होता. 

 
साठोत्तरी साहहत्यात रामीि, िहलत, जनवािी, स्त्रीवािी अशा िळवळी जोरात असल्याने व 

त्याचं्या साहहत्यािे सवतेस भे स्वीकारले गेल्याने, प ढेप ढे म स्लीम मराठी साहहत्य िळवळ, आहिवासी 
साहहत्य िळवळ, जैन मराठी साहहत्य, प रोगामी साहहत्य, हिस्ती, झाडीबोलीतील साहहत्य, सत्यशोधक 
साहहत्य, बौद्ध साहहत्य अशा प्रकाराबरोबरि प्रातंीय साहहत्य िळवळींिी भर पडली. खानिेशी, 
मराठवाडा, वऱ्हाडी, कोकिी, िेशावरिे साहहत्य असे प्रिारही प्राम ख्याने प ढे आले. त्याम ळे अथाति 
नवोहितािें साहहत्य, क मार साहहत्य, अहनयतकाहलक साहहत्य, अन वाहित साहहत्य, असे हवहवधागंी 
आिखी काही गट आपल्या गटािे अत्स्तवव माडूं लागले. साहहत्याच्या मूळ प्रवाहाला हमळालेले हे प्रवाह 
घेऊन मराठी साहहत्यािा रंथव्यवहार कमालीिा हवस्तारला यात मात्र शकंाि नाही. 
 

िहलत, रामीि साहहत्याच्या िळवळीसारखीि, या सवव िळवळीतून उठून हिसिारी आहि 
साहहत्याला कसिारपिा बहाल करिारी आिखी एक महववािी िळवळ म्हिजे, स्त्रीम क्तीिी िळवळ. 
१९७५ ला जगभराति स्त्रीम क्तीिी िळवळ जोराने प ढे आली आहि हतिे पडसाि भारतात, हवशरे्षतः म ंबईत 
पडले. हस्त्रयाचं्या कष्टािंी, अत्स्मतेिी, प्रहतष्ठेिी, मान-सन्मान व समान वागिूक हमळण्यािी अपेक्षा 
असिारी जािीव हनमाि करिारी ही िळवळ, सत्तरच्या िशकातील अत्यंत महववािी िळवळ ठरली. 
प रुर्षाचं्या बरोबरीिे हक्क मागिारी स्त्रीम क्तीिी िळवळ प्रारंभी वािरस्त जरी ठरली (आहि ते अपेहक्षति 
होते) तरी फ ले, कवे याचं्या राज्यात, स्त्रीम क्तीिी िळवळ त्यामानाने लवकरि त्स्थरावली. याि 
िळवळीतून प ढे स्त्रीवािी साहहत्यािा शोध घेण्यािी गरज हनमाि होऊन त्यातूनि स्वतंत्रपिे स्त्रीवािी 
साहहत्यािी हनर्ममतीही होऊ लागली. त्याला प्रहतसाि लाभला. स्त्रीवािी साहहत्याने मराठी साहहत्यात 
हस्त्रयाचं्या अन भवहवश्वाला, श्रमाला, अत्स्तत्वाला, स्वातंत्र्याला, नकार िेण्याच्या हक्काला, पारंपहरक 
पद्धतीने हनमाि केलेल्या ठोकळेबाज प्रहतमेला नाकारण्याला, सन्मानाने स्थान हिले व हस्त्रयानंी ते 
हमळवलेस द्धा. हमळवाव ेलागलेही. िहलत साहहत्याप्रमािेि स्त्रीवािी साहहत्याने तरुि वािकानंा, मग ते 
स्त्री-प रुर्ष कोिाही असोत, अत्यंत समान केले आहे. घरात म लाम लींिे स्थान, वशंाला हिवा न होिे, स्त्रीला 
म लगा न होण्यात प रुर्षाकडेि िोर्ष असिे, लग्न न करण्यािा हक्क, घटस्फोटािा हक्क, हवधवा 
प नर्मववाहािी गरज, क ं कू-मंगळसूत्र इत्यािी अलंकार-लेण्यातील फोलपिा कपडेलते्त यातील फाजील 
बधंने, वळेेिी बधंने, घरकामातील कायात सहभागािी असिारी अपेक्षा, अशा असंख्य नव्या संकल्पातूंन 
मराठी वािक वगव प्रौढ झाला, हविारी झाला. कायवप्रवृत्तही केला गेला. घराघरातूंन समानतेिे वातावरि 
रुजवण्यास स्त्रीवािी िळवळ, स्त्रीवािी साहहत्य उपय क्त ठरले यात वाि नाही. 

 
साठोत्तरी साहहत्यात, हजला िळवळीिे स्वरूप प्राप्त झाले नसले तरीही, एका मोठ्या लढ्यािे 

पाठबळ, संस्कृती हजच्यामागे होती, अशा ज्या साहहत्यािा उिय झाला ते साहहत्य म्हिजे कामगार 
साहहत्य. नारायि स वे यानंी अशा कामगाराचं्या कष्टकरी, लढवय्या वगािे हित्रि केले आहि हे साहहत्य 
‘सत्यकथे’ सारख्या प्रस्थाहपत व्यासपीठाद्वारे समोर आले. डाव्या हविारसरिीच्या कामगार संघटनेतून 
आलेल्या स वे यानंी मराठी साहहत्यात कामगार साहहत्यािा आिखी एक नवा प्रवाह आिून सोडला. प ढे 
मात्र ‘कामगार साहहत्य’ म्हिून हवशरे्षतः कामगार रंगभमूीच्या माध्यमातून हे साहहत्य आजही साकार होत 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीतून प ढे आलेला एक हविार म्हिजे नवसाहहत्यािा, वास्तववािी 

साहहत्यािा. या नवसाहहत्यािी पाठराखि या िळवळीने केली असेि म्हिायला हवे. 
लघ अहनयतकाहलकाचं्या िळवळीत सहिय असिाऱ्या भाऊ पाध्ये, हिलीप हिते्र, ग जवर, महानोर, िदं्रकातं 
खोत इत्यािी साहहत्त्यकावंर व त्यानंतर त्यापद्धतीने लेखन केलेल्या िळवी, कर्मिक, पाडगावकर, कविा, 
हसनकर, काकोडकर इत्यािींवर अश्लीलतिे आरोप झाले. हवशरे्षतः भाऊ पाध्ये याचं्या ‘वासूनाका’, हिते्र 
यािंी ‘केसाळ काळेभोर हपल्लू’ पासून प्रारंभ झाला. आिार्य अते्र यानंी त्यानंा व अशाि प्रकारच्या 
साहहत्याला धारेवर धरले. म्हातारी (हसनकर), प रूर्षकसह (पाडगावकर), िि (िळवी), माहहमिी खाडी 
(कर्मिक), उभयान्वयी अव्यय (खोत), श्यामा (काकोडकर), गाधंारी (महानोर), इंहद्रयोपहनर्षि (ग जवर) 
या साहहत्यावर अश्लीलतेिे आरोप झाले, ‘श्यामा’ िा खटला तर सवोच्य न्यायालयात गेला होता. ‘मराठा’ 
िैहनकाने तर मोहीमि उघडली होती. ‘कथा कािंबऱ्यातंील स्त्री पात्रािंा न सता पिर जरी ढळला तरी, 
प ण्यातील संस्कृहतरक्षक कृष्ट्िराव मराठे कोटात धावत असतं’ असे विवन ठिठिपाळानंी त्यावळेी केले 
होते. 

 
श्लील-अश्लीलतेिा वाि समाजमनाला ढवळून काढिारा होता. बिंी, पोलीस केस, खटले, 

आरोप-प्रत्यारोप, नवसाहहत्यािी पाठराखि करिाऱ्यानंी घेतलेले पहरसंवाि, कायविम, लेख-म लाखती, 
अशा साहहत्याने, वािहववािाने वािक नवसाहहत्याच्या दृष्टीने घडत होता. त्यािी जडि-घडि करण्याच्या 
प्रहियेत हे वाि-हववाि महववािे कायव करीत होते, बजावीत होते. 

 
पारंपहरक प्रहतहनहधत्व करिाऱ्या ‘सत्यकथा’ कें द्रावर लघ अहनयतकाहलकानंी हल्ले िढवले होतेि. 

५ मािव १९६९ रोजी सायंकाळी सहा वाजता खटाववाडीत, अगिी िक्क ‘जाहीर बोलाविे’ करून उच्चभ्र ू
माहसकािंी होळी करण्यािा कायविम करून, शहािे, नेमाडे, रमेश रघ वशंी, एकनाथ पाटील, त लसी 
परब, वसंत ग जवर, राजा ढाले यानंी सत्यकथेिा अंक जाळला. या प्राहतहनहधक कृतीिे पडसाि नकळतपिे 
साहहत्यहवश्वात पसरले. ‘सत्यकथेिी सत्यकथा’ हा राजा ढाले यािंा िीघव लेख व त्यातील सत्यकथेच्या 
वृत्तीिी केलेली हिरफाड, तर ‘मनोहर’ मधला अशोक शहािे यािंा लेख, ‘आम ख’ या कहिीमधील 
अहनयतकाहलकािी ‘ििवती’ च्या अंकात भार्षातंहरत केलेली भहूमका, राजा ढाले यािंी ‘समर’ मधील 
िळवळ कोिासाठीिे भाष्ट्य अशा हवहवध प्रकारच्या साहहत्याने ‘साहहत्यािी (खरी) भमूी’ कसली जात 
होती, त्यातून हपकवलेले साहहत्य वािून वािकािे भरि-पोर्षि होत होते. साहहत्याकडे बघण्यािी दृष्टी 
लाभत होती. नवसाहहत्यािा वािक असा हवहवध अंगाने घडत होता. लेखक तावनू-स लाखून हनघत होता. 
अन करिहप्रयता सोडून द्यावी लागली होती व स्वतःिा शोध घेिे िमप्राप्त ठरले होते. 

 
अशोक शहािे याचं्या ‘क्ष हकरिातून’ िागंले ठरलेले साहहत्य म्हिजे संतसाहहत्य. त्या 

संतसाहहत्यािे मात्र या धामध मीकडे अहजबात लक्ष नव्हते. कीतवन, प्रविन, वारी याचं्या माध्यमातून मराठी 
संतसाहहत्यािी पालखी लाखो वारकऱ्याचं्या किडीत हमरवली जात होती. त्यानंा या नवसाहहत्याशी िेिे-
घेिे नव्हते, परंत  हिते्र-नेमाडे-कोलटकर याचं्यासारख्या लेखकानंी संतसाहहत्यािी जाि, त्यातील 
सौंियव, हवलोभनीयता, उच्चकोटीतले कहवत्व मराठी आध हनक वाङ्मयात नव्याने माडंले. इंरजी भारे्षतून 
जागहतक पातळीवर नेले आहि त्यािम ळे .आपल्याि वाङ्मयाकडे बघण्यािा दृहष्टकोन बिलून गेला. नव 
दृष्टी प्राप्त झाली. हवहवध वाङ्मयीन िळवळी ही १९६० ते १९८० या वीस वर्षांच्या काळातील वािक-
लेखक घडविारी मोठी कायवशाळा होती. अशीि एक ि सरी कायवशाळा महाराष्ट्रात धडाडून कायव करीत 
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होती. त्याकडे वळू या. 
 

महाराष्ट्रािील सामाणजक साांस्कृणिक चळवळी 
 

महाराष्ट्रातील लेखक-वािकावर वाङ्मयीन िळवळींिा जसा प्रभाव पडला तसाि त्याचं्यावर 
सामाहजक-सासं्कृहतक के्षत्रात ज्या िळवळी, मोहहमा, लढे, संप, आंिोलने झाली, त्यािंाही पडला. या 
िळवळींनी, सववि नसल्या तरी काही प्रम ख िळवळींनी, मराठी वाङ्मयात महववािी भर घातली आहे. 
लहलत साहहत्यात यािी जशी साक्ष पटते, तशीि, ककबह ना त्यापेक्षाही जास्त, लहलतेतर साहहत्यात यािा 
प रावा प्राम ख्याने सापडतो. या सववि िळवळींिा िाखला इथे घेता येिे शक्य नसले तरी काही प्रम ख 
बाबींिा हविार इथे करिे संय त्क्तक ठरेल. 

 
१९६४ साली नेहरू य गािी समाप्ती झाली. एका अथाने ते एक ‘स्वप्नपवव’ होते, पि या 

स्वप्नपवािा स्वातंत्र्यानंतर िोन िशकानंी भ्रमहनरास झाला. हवशरे्षतः तरुि वगाला स्वातंत्र्यािे फायिे 
िूरि आहेत यािी जािीव व्हायला लागली. स्वातंत्र्य कोिाला व क ठे असे त्यािें संतप्त सवाल होते व 
त्याला हनराशाजनक उत्तरे लाभत होती हवद्याथीवगव, त्याचं्या संघटना यानंा ही बोि हवशरे्ष जािवत होती व 
यातूनि डॉ. क मार सप्तर्षी, डॉ. अहनल अविट यासारखे तरुि एकत्र आले आहि त्यानंी त्याचं्यासारख्या 
तरुिानंा एकत्र आिून ‘य वक िाहंतिल’ सारखी संघटना (१९६७) स्थापन केली. ‘य िािं’ िा प्रभाव 
१९८० पयंत जोरिार होताि. पि त्याचं्या पावलावर पाऊल टाकून अनेक प्रकारिे तरुिािें गट एकत्र 
यायला लागले. संसिबाह्य संघटना, लोकशाही-समाजवािी पद्धतीिा लढा, जनजागृती, शोहर्षत पीहडत 
कष्टकरी वगासाठी कायवरत होिे, इत्यािी मागांनी हे गट कायव करीत होते. ‘फ ल टायमर’ हा त्यावळेिा 
परवलीिा शब्ि होता. पूिववळे कायवकत्याला तेव्हा बराि मानही होता. शब्िाला ककमत होती. कायािी 
िखल घेतली जात असे. ७५ च्या आिीबािीनंतर, हवशरे्षतः जनता सरकार प्रयोग अयशस्वी झाल्यानंतर 
या िळवळींना ओहोटी लागली. 

 
य िािं, िहलत पँथर, रामायन, अंधश्रद्धा हनमूवलन िळवळ, एक गाव एक पािवठा, धरिरस्तािें 

प नववसन िेविासींिे प नववसन, शतेकरी संघटना, भिूान जमीन बळकाव मोहीम, कसेल त्यािी जमीन, 
हहरतिातंी, पयावरि, हिपको आंिोलन, शहाद्यािा लढा, नक्षलवािी िळवळ, नामातंरािा लढा, 
िहलतावंरिे अत्यािार, नमविा आंिोलन, एन्रॉनहवरोध, बाबा आमटे यािें कायव, मध करराव िेवलािें कायव, 
श्री. ग. माजगावकर, बाबा आढाव यािें लढे, फीवाढ आंिोलन, हबहारिा पूर, १९७२ िा ि ष्ट्काळ, कोयना, 
लातूर, भजूिा भकंूप, आंध्रिे ििीवािळ, हगरिी संप अशा असंख्य कारिासंाठी, मागाने, आहि नेते-
कायवकते यानंी महाराष्ट्रात सामाहजक लढे उभे केले. त्याति १९६२ िे िीनिे आिमि, पाहकस्तान 
बरोबरिे य द्ध, बागंला िेशािे स्वातंत्र्य, इंहिरा-राजीव गाधंींिी हत्या, श्रीलंका, पाहकस्तान, काश्मीरिा 
प्रश्न अशा असंख्य राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नानंी भारतातील तरुिानंा सामाहजक-राजकीय कायात 
आिले. यातील िोन िळवळींिे उिाहरि घेऊ या. त्यातून वाङ्मयीन जीवनात कसे बिल घडून आले 
यािा अंिाज येऊ शकेल. 

 
१९७२ िा ि ष्ट्काळ हे मराठवाड्यातील फार मोठे भीर्षि असे संकट होते. १९७९ मधील शरि 

जोशींिा ‘शतेकरी संघटने’ िा लढाही अत्यंत महववािा आहे. या िोन्ही गोष्टींनी साहहत्त्यकावंर कसा 
पहरिाम केला आहे त्यािी साक्ष अनेक रामीि लेखकानंी हिली आहे. 
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प्रािायव रा. रं. बोराडे यानंी, १९७२ च्या ि ष्ट्काळानं रामीि जीवनाकडं बघण्याच्या माझ्या 

दृहष्टकोनात फार मोठं त्स्थत्यंतर घडवनू आिले असे म्हटले आहे, तर प ढे असे म्हटले, की शतेकरी 
संघटनेच्या लढ्याने शतेकऱ्याचं्या खऱ्याख ऱ्या प्रश्नाकडे माझं लक्ष वधेलं, यािे प्रहतकबब त्याचं्या ‘पािोळा’ 
आहि ‘िारापािी’ या कािंबरीत पडलेले आहे असे त्यानंी स्वच्छपिे नमूि केले आहे. भास्कर ििंनहशव 
याचं्या कथामंध्ये या िळवळींिे अत्यंत प्रत्ययकारी प्रहतकबब उमटलेले आहे. इतरही अनेक लेखकानंी या 
सामाहजक प्रश्नािा झालेला पहरिाम नोंिवला आहे (उिा. अरकवि क लकिी, कोत्तापल्ले इत्यािी) इतर 
प्रश्न व िळवळींिाही असा शोध घेता येऊ शकतो. उिा. ऊस आंिोलनावरील कथा असिारा ‘अंगारमाती’ 
हा ििंनहशव यािंा कथासंरह. 

 
ि सरे उिाहरि माक्सववािी िळवळीिे, िाह्मिेतर िळवळीिे घेता येईल. साहहत्याकडून 

सामाहजक बाधंीलकीिी अपेक्षा करिारी भहूमका व्यक्त केली गेली आहि पूवीच्या जीवनवािािे स्वरूप 
बिलून, पूिवतः सामाहजक प्रश्नाला जाऊन हभडिे, ते व्यक्त करिे, त्यासाठी लढा िेिे, अशा अनेकानेक 
मागांनी केवळ माक्सववािीि नव्हे तर, समाजवािी लोहहया गट, संघािी कायवकते करू लागले. त्याचं्या 
नेतृत्वािी जबाबिारी श्री. ग. माजगावकर (मािूस), ित्ता सराफ (मनोहर), ग. वा. बेहरे (सोबत), 
साधना (थते्त व इतर) अशा हनयतकाहलकानंी व इतर काही छोट्यामोठ्या हनयतकाहलकानंी घेतली. 
त्यातून लेखक घडले, नव लहलतेतर साहहत्य जन्माला आले, बाधंीलकीिी जािीव त्यातूनि पसरली व 
वगेळे वाङ्मय मराठी साहहत्याला हमळाले. वािकानंा वगेळ्या वाटेने नेिाऱ्या या हनयतकाहलकािें योगिान 
फार मोठे आहे. 

 
णनयिकाणलके, विकमानपते्र आणि ग्रांर्व्यवहार 

 
सत्यकथा लघ अहनयतकाहलके यािें उल्लेख मागे आलेि आहेत. िहलत साहहत्याच्या िळवळीच्या 

संिभात ‘अत्स्मतािशव’ िाही संिभव येऊन गेलाि आहे. ‘प्रहतष्ठान’ सारखे मराठवाड्यातले माहसक, 
‘य गवािी’ सारखे हविभातले माहसक यानंी वाङ्मयाच्या संिभात मोलािे आहि महववािे योगिान हिले 
आहे. इतकेि नव्हे, तर ही िोन माहसके म्हिजे मराठवाडा व हविभातील मोठी वाङ्मयीन-सासं्कृहतक कें दे्र 
ठरली होती. स्थाहनक पातळीपासून िूर प ण्या-म ंबईच्या साहहत्त्यकािंा, लेखकािंास द्धा शोध घेिारी ही 
माहसके सत्यकथेच्या तोडीस तोड पि त्याि मागाने जािारे कायव करीत होती. सत्यकथेच्या पिात् ही 
माहसकेही मलूल झाली. त्यािंा जोम कमी झाला. 

 
१९७७ च्या मध्यावर ‘अन ष्ट भ’ नावािे दै्वमाहसक डॉ. रमेश वरखेडे यानंी स रू केले. काही वर्षांपूवी 

त्यािे कें द्र जरी म ंबईकडे सरकलेले असले तरी म ंबईबाहेरिी, कला, साहहत्य, समीक्षा, संस्कृती आहि 
आर्षवहवद्या या संिभातील ही िळवळ होती आहि नंतर ती प्राम ख्याने समीके्षच्या वगेळ्या वाटा िोखाळिारी 
वाटिाल झाली. घहटताथवशास्त्रीय सौंियवमीमासंा, रहशयन रूपवाि, संरिनावाि, हव-रिनावाि, 
कथनमीमासंा, हिन्हमीमासंा मानसशास्त्रीय समीक्षा, आिीबधंात्मक समीक्षा वगैरेंिा पहरिय करून िेण्यािे 
कायव ‘अन ष्ट भने नेटकेपिाने केले’ असे साक्षात त्यािें एक खंिे संपािक प्रा. डॉ. म. स . पाटील यानंीि 
नमूि केले आहे. (प.ृ ४५ जाने.-फेि . २००९). 

 
केवळ प स्तक परीक्षिासंाठी ख्यातनाम असिारे आहि मराठी समीके्षत प्रिडं िबिबा असिारे प्रा. 



 

अनुक्रमणिका 

वसंत िावतर यािें ‘आलोिना’, हैद्राबािसारख्या परराज्यात असिारे ‘पिंधारा’, केवळ संशोधनाला 
वाहहलेले ‘मराठी संशोधन पहत्रका’, साहहत्यसंस्थािें म खपत्र न होिारे ‘महाराष्ट्र साहहत्य पहत्रका’ आहि 
‘साहहत्य’ अशी काही वाङ्मयीन हनयतकाहलके, जी काहीि अपवाि करता स रू आहेत. त्यानंी एकेकाळी 
आपापल्या हेतून सार वाङ्मयािी हनर्ममती केली, लेखक-वािक घडवले, शोधले, हनमाि केले. यासारख्या 
महववाच्या हनयतकाहलकामं ळेि रंथव्यवहाराला लेख, लेखनहवर्षय आहि रंथ लाभले. 

 
‘अंतनाि’, ‘अन भव’, ‘लहलत’, ‘रुिी’, ‘आरती’, ‘नवभारत’, ‘हमळून साऱ्याजिी’, ‘भार्षा आहि 

जीवन’, ९० नंतरिी अहनयतकाहलके उिा. खेळ, ऐवजी, नवाक्षर िशवन, अहभधा, अहभधानंतर, अनारात, 
सववधारा, सम्यक हवद्रोही इत्यािी, हप्रय रहसक, वाङ्मयवृत्त सारखी गृहपते्र, साधना सारखे साप्ताहहक 
आजही स रू आहे. ‘समाज प्रबोधन पहत्रके’ िे नवे रूप ठसा उमटव ू पाहत आहे. यापैकी ‘भार्षा आहि 
जीवन’ प्रथम ‘मराठी अभ्यास पहरर्षि’ (१९८२) स्थापन झाल्यानंतर १९८३ मध्ये स रू झाले. ‘गंभीर, 
वैिाहरक, भार्षाहवर्षयक लेखन प्रहसद्ध करिारे’ असं हे तै्रमाहसक २७ वर्ष ेसातत्याने प्रकाहशत होत आहे. 
‘भार्षा’ या घटकाहवर्षयी जे जे गंभीरपिे करता येिे शक्य असेल, ते ते हे तै्रमाहसक करीत आले आहे. 
‘साधना’ सारखे साप्ताहहक तर गेली ५० वर्ष ेसातत्याने प्रकाहशत होत आहे. यि नाथ थते्त, वसंत बापट, ग. 
प्र. प्रधान, ना. ग. गोरे अशा मोठमोठ्या सामाहजक-वाङ्मयीन सासं्कृहतक राजकीय िळवळींतील मोठ्या 
हविारवंताचं्या दृहष्टकोनातून पारखून आलेले साहहत्य ‘साधना’ने हिले आहे. सध्या नरेंद्र िाभोळकरानंी 
‘साधने’ला एक मोठी व्यापक दृष्टी िेऊन, हवहवधागंी कल्पनानंी ते व्यापून टाकले आहे. ‘अंतनाि’ गेली १५ 
वर्ष ेअहधकाहधक लेखक, वािकानंा आपल्यात समाहवष्ट करून अत्यंत िागंल्या तऱ्हेने वािकहप्रय झाले 
आहे. या िोन्ही अंकानंी वािनसंस्कृतीिा गंभीरपिे केलेला हविार वािनसंस्कृती प ढे नेण्यास उपकारकि 
ठरला आहे. ‘हमळून साऱ्याजि’ हे तर ‘संवािािं’ व्यासपीठ म्हिजेि लोकहप्रय ठरले आहे. गेली २० वर्षे 
हस्त्रयानंी एक िळवळ म्हिून िालवलेलं हे माहसक सवव थरात लोकहप्रय आहेि. पि रंथव्यवहाराला सतत 
स्थान िेिारे असे हे माहसक आहे. ‘हववके’ सारखे साप्ताहहक कहि त्ववािी हविारातूंन हनमाि झालेली 
हविारधारा गेली ५० वर्ष े व्यक्त करत आहे हे नाकारून िालिार नाही. याबरोबरि इतरही अनेक 
हनयतकाहलके आहेत व ती आजही स रू आहेत. सवांिे उल्लेख शक्य नसले तरी ‘नवभारत’ सारखे 
माहसकही गेली ५० वर्षे मोठमोठ्या हवहवध हविारवतंाच्या नेतृत्वाखाली संपाहित होत आले आहे. अगिी 
अलीकडे त्याने धारि केलेला नविेहरा वािनीय असल्यािे ‘साक्षी’ प रावे म्हिजे त्यातील हवहवधागंी 
लेखन, म खपृष्ठ िमाकं िोनवरील कहवता आहि बिललेली म खपषृ्ठे. 
 

हिवाळी अंकािंी संस्कृती तर महाराष्ट्रािी खाहसयति आहे. गेली शभंर वर्ष ेही संस्कृती स रू आहे. 
नवीन अंक िरवर्षी येतात, काही मरतात, ज न्यािंी परंपरा मात्र कायम आहे. अक्र्षर, स्पिंन, हिनाकं, 
मािूस, मौज, सत्यकथा, िीपावली, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत, हिन्ह इत्यािी 
अनेकानेक अंकानंी महाराष्ट्राच्या साहहत्यहनर्ममतीिे आहि वािनसंस्कृतीिे उिरभरि केले आहे. या सववि 
अंकातूंन नवे लेखक जन्माला आले. प्रयोग केले गेले. त्यातूनि रंथसंस्कृती जन्माला आली ककवा 
रंथहनर्ममतीला पे्ररिा हमळाली. 

 
‘मािूस’, ‘सोबत’, ‘हिनाकं’ सारखी साप्ताहहके बिंी पडली तरीही ‘मािूस’िे आहि श्री. ग. 

माजगावंकरािें योगिान हवलक्षि मोठे आहे. ते काय हे पाहिे आवश्यक आहे. 
 
१९६१ साली ‘मािूस’ िा जन्म झाला. प्रथम माहसक, मग पाहक्षक व प ढे साप्ताहहक रूपातला 



 

अनुक्रमणिका 

िेखिा ‘मािूस’ १९८६ साली बिं पडला. प ढे काही काळ हिवाळी अंकाच्या रूपाने येऊन नंतर त्या 
रूपातही बिं झाला. पि साधारि २५ वर्ष े ‘मािूस’ िे योगिान महाराष्ट्राच्या वाङ्मयीन, सासं्कृहतक, 
सामाहजक, राजकीय के्षत्रात मोठे आहे. 

 
‘मािूस’ साप्ताहहक (प्रथम माहसक, प ढे पाहक्षक व नंतर साप्ताहहक) प्रथम तरी सववसाधारि 

साहहत्य िेण्यािाि प्रयत्न करीत होते. कथा, कहवता, िीडा इत्यािी, मात्र बाबासाहेब प रंिरेंच्या कथानंा 
त्याकाळी लोकहप्रयताही लाभली होती. प ढे मात्र श्री. गं. नी आपली स्वतःिी नेमकी नजर नेमक्या 
हवर्षयाकंडे वळवली. लेखमाला, वातापते्र, म खपषृ्ठ कथा, एकलेखकी अंक, हवशरे्षाकं, सामाहजक 
िळवळींिा मागोवा, पाकठबा आहि वािनीय होईल अशी आंिोलनािंी हित्रिे, म खपृष्ठावंरील साजेशी हिते्र, 
नव ेतरुि, उत्साही लेखक, िळवळीतील कायवकते, नेते याचं्याकडून खास हलहून घेतलेली वातापते्र, 
म लाखती, शब्िाकंने, लेख, लेखमाला अशा हवहवध मागांनी माजगावंकर वतवमानपत्रातंील बातमी बाहेरिी 
बातमी, लेखामागिा हवर्षय, लेखातूंन स टलेला कोपरा अिूक पकडत असत. या सवांम ळे ‘मािूस’ 
साप्ताहहक अफाट लोकहप्रय झाले. इंरजी प स्तकाचं्या आधारे आलेल्या लेखमाला (उिा. नाझी 
भस्मास रािा उियास्त इत्यािी) तर कमालीच्या वािकहप्रय झाल्या. 

 
मराठी रंथव्यवहारात ‘मािूस’ साप्ताहहकाला हवशरे्ष महवव आहे. ‘मािूस’ मधून आलेल्या 

लेख/लेखमालातून प ढे ‘राजहंस प्रकाशन’ तफे हनघालेली प स्तकेही खूप लोकहप्रय झाली. मराठी 
रंथव्यवहाराला ‘मािूस’ ने उत्तमोत्तम हवर्षयावंरिी, लेखकािंी, हवशरे्षतः नवीन लेखकािंी (उिा. अरुि 
साधू, अहनल अविट, अहनल बवे, हवजय परुळकर, हनहखल वागळे, जगिीश गोडबोले, इत्यािी अनेकि) 
प स्तके िेऊन रंथव्यवहार समृद्ध केला. ‘मी केलं’ यािा टेंभा, गाजावाजा न करता, हे कायव त्यानंी पार 
पाडले. 

 
रंथव्यवहाराबरोबरि ‘मािूस’ िे आिखी एक मोठे योगिान आहे. ते म्हिजे, वािनसंस्कृतीला 

हिलेली वगेळी हिशा. यािी साक्ष अनेक वािक, लेखकानंी हिली आहे. सववि नोंिी घेता येिे शक्य नसले 
तरी काही घ्यायला हव्यात. हनहशकातं भालेराव यानंी असे नमूि केले आहे, की “प ढे मानवत 
हत्याकाडंावरील हनळू िामलें च्या अनोख्या वृत्तातंाम ळे माजगावंकराशंी मीि पत्रव्यवहार स रू केला. 
‘व्होलगा जेव्हा लाल होते’, ‘हफडेलिे आहि िातंी’, ‘नाझी’ हे त्यावळेच्या तरुि मनाला आकर्षूवन .घेिारे 
हवर्षय या संपािकाला कसे स ितात? यािे आियव वाटून माजगावकरानंी माझ्या हपढीतील अनेक 
ॲत्क्टत्व्हस्टच्या मनात कधी घरोबा केला कळलेि नाही. अहनल बवेच्या ‘रोखलेल्या बिं का’ वािून 
अक्षरशः उठलो आहि श्रीगमािंी प ण्यात भेट झाली”. (हनवडक मािूस प.ृ ५४) अरुि साधंूनी तर असे 
म्हटले आहे, की “..... मािूसला प्रिारकी पहत्रकेिे अवरूप येऊ न िेता ख ल्या व्यासपीठािे व 
सकारात्मक ििापीठािे स्वरूप हिले. तेि त्याचं्या मनािेही व्यासपीठ होते. प ष्ट्कळ तरुिानंा या 
व्यासपीठाने हविार करण्यािी संधी हिली. कथा, कािंबऱ्याचं्या पहलकडे जाऊन थोडे वैिाहरक वािन 
करण्यािी सवय मराठी वािकानंा लावली. मराठीमध्ये ‘मािूस’ च्या िळवळीम ळे लहलतेतर प स्तकािें 
लेखन, प्रकाशन, खप व वािन थोड्याफार प्रमािात तरी वाढले, असे म्हिता येईल.” (प.ृ ३६). 

 
‘मािूस’ हे ख ल्या ििेिे व्यासपीठ तर होतेि, पि त्यािबरोबर ‘मािूस’ ‘आयव्हरी टॉवर’ मध्ये 

बसून गप्पा मारिारे साप्ताहहक नव्हते. ते स्वतः ‘रामायन’ मधून हियाशील होते व ि सऱ्यानंा हियाशील 
बनविारे होते; हे त्यािें आिखी एक योगिान आहे. त्याम ळे काय घडत होते? महाहवद्यालयीन तरुिानंी 
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सामाहजक कायात याव ेयासाठी महाहवद्यालयामंधून भार्षिे करिे, प्रकल्पावंर हशहबरे भरविे, पियात्रा 
काढिे, गावोगावी तरुिािंी मंडळे स्थापन करिे, रामीि हवकास होईल अशा छोट्या संस्था स्थापन 
करण्यास प्रोत्साहन िेिे आहि या सवाला आपल्या साप्ताहहकातून प्रहसद्धी िेिे अशा कायाम ळे वािकवगव 
घडत होता. नवा वािक कायात सहभागी होता. वािकाला हियाशील बनविारी ही ‘हवकास पत्रकाहरता’ 
होती. 
 

मराठी रंथ आहि वािन संस्कृतीला ‘मािूस’ िे आिखी योगिान असे, की ‘मािूस’ ने मराठीत 
हरपोताज ही पद्धत आिली. श्री. ग. माजगावकरािें हे मोठे योगिान आहे. अहनल अविट, हि. बा. 
मोकाशी (अठरा लक्ष पावलं) आहि इतर अनेक लेखकानंी ही शलैी प ढे नेली. प स्तकासंाठी रूढ केली. 
त्यािा पहरिाम आहि मािूसच्या पहरिामातून अनेक कायवकते या शलैीद्वारा हलहहते झाले. यािा आहि यािं 
पाश्र्ववभमूीिा सरळसरळ फायिा रंथाली वािक िळवळीला झाला. रंथालीसारखी िळवळ प ढे जोमाने 
वाढली त्यािे श्रेय ‘मािूस’ च्या कायाला आहे. (‘इंत्न्सडेंट ऑन हहल १९२’ (हडसें. १९७२) द्वारा स्वतः 
हिनकर गागंल ‘मािूस’ मधून व्यक्त होति होते.) 

 
माजगावकराचं्या ‘मािूस’ िे योगिान खूप मोठे आहे. तसेि त्याचं्या ‘राजहंस’ प्रकाशनािेही. हंसा 

वाडकर याचं्या आत्मकथनापासून अनेकानेक हवर्षयावंरिी प स्तके त्यानंी मराठीला हिली. ते कायव प ढे 
पाहू, परंत  ‘मािूस’ िे कायव हवस्ताराने कोिीतरी माडंायला हव.े 

 
‘मािूस’ ला जशी सामाहजक-सासं्कृहतक िळवळीिी “फार मोठी पाश्र्ववभमूी होती, तशीि 

िळवळीिा भाग म्हिून काही हनयतकाहलके (अहनयतकाहलके सोडून) हनघत होती, त्यािंा प्रभाव 
िळवळीसाठी मोठा होता तरीही त्यािी िखल रंथव्यवहाराने फारशी घेतली नाही. ‘मागोवा’ हे त्यािे उत्तम 
उिाहरि असले तरीही, रामीि िळवळीला वाहून घेतलेल्या ‘गावरान’, ‘रानमळा’ यासारख्या 
हनयतकाहलकािंी िखल शहरी संस्कृतीत वाढलेल्या मराठी रंथव्यवहाराने घेतली नाही. आनंि यािव 
यानंी असे म्हटले आहे, की ‘साहहत्य हशवार’, ‘िहक्षि महाराष्ट्र’, ‘साहहत्य पहत्रका’, ‘अक्षर वैिभी’ 
यासारखी हनयतकाहलकेही रामीि साहहत्याला व तहद्वर्षयक नव्या हविारानंा आवजूवन स्थान िेतात. 
‘बळीराजा’ या माहसकानेही काही काळ रामीि साहहत्याला भरपूर प्रहसद्धी हिली होती. ‘हविारभारती’ या 
प ण्याच्या भारती हवद्यापीठाच्या हनयतकाहलकाने काही काळ रामीि साहहत्य िळवळीिे म खपत्र म्हिून 
भहूमका पार पाडली होती. या माहसकाने पूवी वळेोवेळी रामीि कथास्पधा आयोहजत केल्या होत्या. 
प ण्याच्या ‘िैहनक तरुि भारत’ नेही अनेक हिवस डॉ. ि. ता. भोसले यािंी ‘पार आहि हशवार’, 
‘िावडीवरिा हिवा’ यासारखी रामीि सासं्कृहतक जीवनािे िशवन घडवीिारी व त्या संस्कृतीतील बिल 
िशवविारी सिरे िालवनू रामीि हवभागातील वािकवगाला आत्मशोध घेण्यास मिति केलेली आहे.” 
यािव यािें हे सिंभव वािले की, हकती एक हनयतकाहलकािें/वतवमानपत्रािें योगिान रंथव्यवहारात व्यापक 
आहे यािी जािीव होते. हा सवव पसारा वाङ्मयेहतहासाने ध ंडाळायला हवा. नोंिवायला हवा. 

 
शासनातफे हनघिारी ‘लोकराज्य’, ‘हशक्षिसंिमि’ सारखी हनयतकाहलके ककवा ‘उद्यम’, 

‘उद्योजक’, ‘संपिा’, सारखी नोकरी-व्यवसायासाठी उपय क्त ठरिारी माहसके, यानंीही वािकाचं्या गरजा 
प रवण्यािे, शासनािी धोरिे, प्रकल्प यािंी माहहती प रवण्यािे मोठे कायव केले आहे, यािी नोंि घ्यायला 
हवी. १९६० नंतर नवराज्यात अरेसर असिाऱ्या साहहत्य संस्कृती मंडळाने अनेक मराठी हनयतकाहलकानंा 
अन िाने िेऊन, (रंथानंाही) त्यानंा जगवण्यािे कायव केले आहे. ही अन िाने अल्प असली तरी त्याचं्या 
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अत्स्तत्वाच्या लढाईत त्यानंा बळ िेिारी ठरली आहेत, यािाही उल्लेख आवश्यक ठरतो. 
 
हनयतकाहलकाचं्या अत्यंत हवस्तृत पसाऱ्यात अलीकडेि प्रहसद्ध होऊ लागलेल्या ‘हिहटकल 

एनक्वायरी’ या तै्रमाहसकािीही नोंि करायला हवी. ‘मानव्यशाखा आहि सामाहजक शासे्त्र’ या हवर्षयातील 
संशोधनाला वाहहलेले हे तै्रमाहसक िोन भारे्षत, इंरजी-मराठी, एकहत्रत प्रकाहशत होते. त्याच्या सल्लागार 
मंडळावर फार थोर मािसे आहेत. एक नवा प्रयोग म्हिून या तै्रमाहसकािी िखल घ्यायला हवी. ‘िपवि’ 
कार जाभेंकरानंी स रू केलेली हद्वभाहर्षक साहहत्य प्रकाहशत करण्यािी परंपरा, या तै्रमाहसकाने जािीवपूववक 
हाती घेऊन, नव समीक्षा व आंतरज्ञान शाखेिा अभ्यास याद्वारे वािकानंा हिलाय. 

 
‘मािूस’ जसा १९६१ साली जन्माला येऊन, महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीच्या नवस्वप्नात सहभागी 

झाला, तसेि १९६४ साली रंथप्रसाराला वाहहलेले व प ढे वाङ्मयीन स्वरूप प्राप्त झालेले ‘लहलत’ हे 
माहसकही महववािे ठरले आहि महाराष्ट्राच्या मराठी रंथव्यवहारािा प्रसार ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ प्रमािेि, 
पि आपल्या मयािेत ‘लहलत’ नेही केला आहे. तो आजही हततक्याि गंभीरपिे स रू आहे. ‘लक्षवधेी’ 
सारखी योजना, वािक हशफारस शोध, िशकातील साहहत्त्यक, स्वागत, गंभीर आहि गंमतीिार, 
लेखकािे घर, साहहत्य संमेलनाहनहमत्ताने हनघालेले हवशरे्षाकं अशा अनेक सिरामंधून, स्फ ट लेखामंधून 
‘लहलत’ ने मराठी रंथव्यवहारािा, वािनसंस्कृतीिा शोध घेतला आहे. ‘लहलत’ हे माहसक अनेक 
प्रकाशकािें जाहहरात करण्यािे, रंथखरेिी व्हावी यासाठी राहकानंा माहहती व्हावी यासाठीिे हक्कािे, 
अल्पिरातले व्यासपीठ बनले. ‘लहलत’ मध्ये येिारे सूिी वाङ्मय (उिा बाजारात आलेली प स्तके ककवा 
‘साभार पोि’ सिरातील प स्तके) मयाहित अथाने रंथालयानंा रंथसंराहकानंा उपय क्त ठरले. वस्त तः 
‘लहलत’ या माहसकावर िीघव हलहहण्यािी आवश्यकता आहे इतके त्यािे रंथप्रसारािे व वाङ्मयीन कायव 
मोलािे आहे. 

 
‘लहलत’ च्या पावलावर पाऊल टाकून प ढे रंथाली वािक िळवळीिे ‘रुिी’, ‘साहहत्यसूिी’ अशी 

हनयतकाहलके हनघाली व त्यानंीही आपापला वािक वगव तयार केला. ‘लहलत’, ‘रुिी’ आहि ‘साहहत्य 
सूिी’ या हनयतकाहलकाचं्या आधी वा. हव. भट याचं्या पे्ररिेने आहि मराठी रंथालय संघािे म्हिून 
नावारूपाला आलेले ‘साहहत्य सहकार’, त्यािेि नंतर ि सरे रूप म्हिून पहरहित असिारे ‘वािनालय’, 
अहभनव प्रकाशनािे भट यानंी काढलेले ‘संरहालय’, म ंबई मराठी रंथसंरहालयाने काढलेले ‘इथे 
मराठीहिये नगरी’, पॉप्य लरिे ‘प स्तक पढंरी’, मराठवाडा हजल्हा रंथालय संघािे ‘रंथपहरवार’, अशा 
अनेक हनयतकाहलकानंी प्राम ख्याने रंथप्रसार, सूिी सेवा, रंथालय शास्त्रहवर्षयक लेखन, कायव-कतृवत्वािी 
ओळख अशा हवहवध प्रकारिे कायव केले आहे, त्यािंी तशी नोंि मात्र घेतली गेली नाही. 
 

‘लहलत’ च्या कायािा ठसा इतका उमटला, की अनेक प्रकाशकानंा आपल्या प्रकाशनाचं्या प्रसार 
कायासाठी आपले स्वतःिे म खपत्र असायला हव ेअशी गरज भासायला लागली. त्यातून (पूवी केवळ 
‘हकलोस्कर’ ही एकमेव गृहपहत्रका होती) पॉप्य लर प्रकाशनािे ‘हप्रय रहसक’, मेहता प्रकाशनािे 
‘रंथजगत’, राजहंस प्रकाशनािे ‘रंथवधे’ मनोहवकास प्रकाशनािे ‘इत्यािी’, लोकवाङ्मय गृहािे 
‘वाङ्मयवृत’, ‘लोकवाङ्मय’ अशी गृहपते्र आज िालू आहेत व त्यातून एका मयािेत वाङ्मयीन िेव-घेवीिे 
कायव स रू आहे. त्यािंा हविार आपि प ढे करूया. 

 
१९६० ते २०१० या पन्नास वर्षांमध्ये अनेक उत्तम हनयतकाहलके हनमाि झाली व बिंही पडली. 
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उिा. नवी हक्षहतजे सारखे तै्रमाहसक, स्त्री, हकलोस्कर-मनोहर, सोबत, हिनाकं प्रिया, कहवतारती, 
कहवताश्री, समकालीन संस्कृती, भरतशास्त्र, टवाळकी अशी हकतीतरी अनेक आहेत. ककवा व्यावसाहयक 
तववावंर िालवली जािारी लोकप्रभा, सकाळ, मार्ममक, साप्ताहहकेही आपले योगिान िेत आहेत. 
अथवसंवाि, मराठी हवज्ञान पहत्रका, आजिा स धारक. तववज्ञान, परामशव, बापरख मािेहववरू, श्रीवामनराज, 
अशी काही हवहशष्ट हवर्षयानंा वाहहलेली माहसके7तै्रमाहसकेही आपले कायव नेटाने प ढे नेत आहेत. 

 
परीक्षिाचं्या माध्यमातूंन गंभीरपिे रंथव्यवहारात आपला वाटा उिलिे, नवनव्या हवर्षयाचं्या द्वारे 

ज्ञान सामान्य वािकापंयंत नेिे, त्यासाठी नव्या मराठी संकल्पना, पहरभाहर्षक शब्ि तयार करिे, 
जगभरातील भार्षामंधील साहहत्य भार्षातंररूपात मराठीत आििे (‘केल्याने भार्षातंर’ या हनयतकाहलकािी 
िळवळ तर स्वतंत्रपिे िखल घ्यावी अशी आहे), लेखक घडविे, त्याचं्या साहहत्यावर योग्य संस्कार 
करिे, इत्यािी अनेक प्रकाराचं्या माध्यमातून हनयतकाहलके रंथपूवव काळात मोठेि कायव करून राहहली 
आहेत. या अशा मध्यमातून साहहत्य प्रकाहशत झाल्याने लेखकानंा साहहत्यािा, वािकाचं्या प्रहतसािातून 
वािकािंा अंिाज येतो. रंथरूप घेताना त्यात त्याम ळेि संस्कार करता येतात आहि याम ळेि त्याचं्या 
रंथाना जो प्रहतसाि हमळतो तो अपेहक्षत असतो. फारि अपवािाने रंथािे ठोकताळे ि कतात. म्हिून 
हनयतकाहलकानंा रंथरूपापूवीिी अवस्था म्हिून खूप महवव असते. द्याव ेलागते. 
 

म हद्रत रूपात तयार होिाऱ्या माहसकाबंरोबरि आज मराठीत फारशी नसली तरी, इंरजीत व इतर 
भार्षामंध्ये इलेक्रॉहनक रूपात (E-Journals) हनयतकाहलके कमालीिी लोकहप्रय आहेत. त्यािंा हविार 
आपि प ढे करिार आहोत. 
 

लोकहप्रय वािनसाहहत्य िेिारी हनयतकाहलके, हवशरे्षतः हस्त्रयाचं्या भावहवश्वाला रुितील असे 
कथात्मक वाङ्मय िेिारी माहसके एकेकाळी आघाडीवर होती. मेनका, रंभा, मोहहनी, माहननी इत्यािी 
माहसकानंी एकेकाळी खूप प्रमािात, म्हिजे घरात गृहहिीिे प्रमाि अहधक होते तेव्हा अहधक प्रमािात 
लोकहप्रयता हमळवली होती. िूरिशवनिे आगमन झाल्यावर मात्र ही लोकहप्रयता घटली व हाि आहि 
इतरही हस्त्रयािंा वगव माहलकाचं्या माध्यमाकडे वळला. इहतहासकाराला यािी िखल घ्यावी लागेल, इतके 
यािे प्रमाि हविार करण्यासारखे आहे हे नोंिवायला हव.े 
 

हनयतकाहलकानंी प्राम ख्याने कथा, कहवता, कािंबरी, एकाहंकका, समीक्षा, वैिाहरक लेख, 
म लाखती, व्यत्क्तहित्रिे, लहलत लेख क्वहित नाटक, इत्यािी हवहवध साहहत्याच्या प्रकारातील 
वाङ्मयाला प्रहसद्धी हिली. लेखकाचं्या साहहत्य ग िािंा शोध घेतला. त्यानंा हलहहते केले. कथा-कािंबरी-
कहवता या तीन साहहत्य प्रकारात प्राम ख्याने प्रयोग केले. त्यावर झालेल्या वाि हववािािंा मारा झेलला. 
हवद्याधर प डंहलक याच्या ‘सती’ या िीघवकथेवर ककवा हवलास सारंग याच्या ‘गभववती’ या कथेवर झालेले 
वाि व इतरही नाटक, कथा कहवतावंर (उिा. हववके मोहन राजाप रेच्या कहवता ककवा वाङ्मयिौयािे 
आरोप, इंरजीतून घेतलेल्या कल्पनािंा आरोप उिा. अशी पाखरे येती, सत्तातंर, कोसला इत्यािी) झालेले 
वाि यािी साक्ष आहेत. 
 

हनयतकाहलकानंी हनमाि केलेल्या कथाकार, कािंबरीकार, नाटककार, कवींच्या लेखनातून, 
लेखनाच्या संरहातून मराठी रंथ व्यवहारात रंथहनर्ममतीला िालना हमळाली आहे. या हनयतकाहलकािें 
आिखी एक रूप म्हिजे शालेय/महाहवद्यालयीन पातळीवर प्रकाहशत होिारी हभत्तीपत्रके, हस्तहलहखते 
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आहि वार्मर्षके. काही एक आवड असिारे हवद्याथी एकत्र येऊन आजही हस्तहलहखते आहि हभत्तीपत्रके 
िालवत असतात. वाङ्मयािे प्राध्यापक त्यानंा मागविशवन करीत असतात. रुईया महाहवद्यालय, हसद्धाथव 
महाहवद्यालय, रुपारेल महाहवद्यालय, हमकलि महाहवद्यालय ही व अशी अनेक महाहवद्यालये एकेकाळी 
साहहत्यहनर्ममतीिी, हवद्याथी वाङ्मयदृष्ट्ट्या घडवण्यािी कें दे्र होती. प ढे मोठे झालेले अनेक कवी-कथाकार 
या व अशा महाहवद्यालयाचं्या हभत्तीपत्रकातून वा हस्तहलहखतातून सापडतात. आरती प्रभ ूयािंा शोध जया 
िडकर यानंी हसद्धाथव मधून घेतला आहे, तर हिलीप हिते्र यािंा शोध रुईयामधून आहि भारत सासिे यािंा 
शोध त्याचं्या शाळेच्या हस्तहलहखत माहसकातूंन प्रिीप कर्मिक यानंी घेतला आहे. 
 

महाहवद्यालयािंी वार्मर्षके म्हिजे लेखकानंा पहहलीवहहली प्रहसद्धी िेिारी हनयतकाहलके असतात. 
महाराष्ट्रातील असंख्य महाहवद्यालयाचं्या वार्मर्षकातूंन अनेकानेक साहहत्त्यकािंी पहहली हनर्ममती हवखरून 
पडली आहे. ती कोिीतरी गोळा करायला हवी. या वार्मर्षकाचं्या बरोबरि काही महाहवद्यालयानंी, 
प्रािायांनी, प्राध्यापकानंी वा हवद्याथ्यांनी नवनवे प्रयोगही केलेत. ‘अत्स्मतािशव’ हे त्यािें अप्रहतम उिाहरि 
म्हिायला हव,े ककवा रा. रं. बोराडे वैजापूर येथील हवनायकराव पाटील महाहवद्यालयािे प्रािायव असताना 
तेथील ‘गंधख िा’ या हनयतकाहलकात केलेले प्रयोग ककवा भास्कर ििंनहशव यािें ‘अंजली, ‘संवाि’, 
‘अंक र’ या वार्मर्षकातूंन केलेले प्रयोग ककवा ठाण्याच्या हवद्या प्रसारक मंडळािा ‘हिशा’ िा प्रयोग यािी साक्ष 
िेतात. प्रारंभीिा उद्ग्गार म्हिून या सव वार्मर्षकानंा रंथव्यवहारात महवव आहे. 
 

हनयतकाहलके (पाहक्षके/साप्ताहहकासंह) यािें योगिान पाहहल्यावर आता आपि वतवमानपत्राकंडे 
वळूं या. हनयतकाहलके आहि वतवमानपते्र हा हवर्षय इतका मोठा आहे, की त्यानंी रंथव्यवहाराला हिलेल्या 
योगिानावर स्वतंत्र रंथि हलहावा लागेल. (रा के. लेले ककवा सातोस्कर, िाते यानंी जे इहतहास हलहहले 
आहेत, त्यात थोडा भाग-सापडतो). 
 

वतवमानपत्रािें योगिान तर खूपि मोठे आहे, परंत  तात्काहलकपिािा शाप लाभलेल्या या 
माध्यमािा प्रभाव खूप असला तरी, ही साधने हटकत नसल्याने, यािंा म्हिावा तसा हविार 
इहतहासकाराखंेरीज कोिी करीत नाहीत. राजकीय के्षत्राला जास्त प्राधान्य असल्याने, 
वतवमानपत्राकडेस द्धा राजकीय वातापत्र म्हिूनि पाहण्यािा कल आहे. त्याम ळेही वतवमानपत्रानंी 
रंथव्यवहारालाही जाता जाता लक्ष िेण्याजोगा हवर्षय म्हिूनि पाहहले होते. हा दृहष्टकोन बिलण्यािे 
िाहंतकारी कायव १९६२ साली ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या िैहनकाने केले. 
 

प्रारंभी द्वा. भ. कर्मिकाचं्या संपािकत्वाखाली महाराष्ट्रातील अत्यंत िागंले पत्रकार नव्या ह रुपाने 
एकत्र आले होते. शकंर सारडासंारख्या जािकर रंथपे्रमीकडे प स्तक परीक्षिािंी, प रविीिी जबाबिारी 
होती. त्यानंी ‘सवलत योजने’ िी पहहलीि मोठी योजना आखली व यशस्वी करून िाखहवली. प ढे अशा 
योजना म. टा., केसरी. लोकसत्ता या िैहनकानंीही राबवल्या गोकवि तळवलकर, अरुि हटकेकर, हिनकर 
गागंल, माधव गडकरी, हि. हव. गोखले, प्रकाश बाळ, अशोक जैन अशी रंथपे्रमी मंडळी म. टा. कडे होती. 
त्यािंा हमत्रपहरवारही तसा रंथपे्रमींिा असल्याने, श्री. बा. जोशी, नाना जोशी, हवश्वास पाटील, ि गाबाई 
भागवत, अशोक शहािे, स नील कर्मिक, अहवनाश सहस्त्रब दे्ध, अनंत भाव,े प ष्ट्पा भाव,े क मार केतकर 
इत्यािी अनेकािें सहकायव महाराष्ट्र टाइम्सला लाभले. द्वा. भ. कर्मिकाचं्या नंतर म. टा. िी ध रा गोकवि 
तळवलकराकंडे आल्याने तर म. टा. ला रंथवािन संस्कृतीिेि स्वरूप प्राप्त झाले. ‘वािनातंरािी पवविी’ 
िी ‘मफैल’ िर रहववारी वािकानंा प्राप्त होत गेली. ‘वािता वािता’ वािकानंा ‘रंथाचं्या सहवास’ त राहता 
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येत होते. वािकानंी म. टा. िा हा अवतार अहतशय आवडला. गोकविरावािें अरलेख, प रविीमधील लेख, 
आयफेल टॉवर, धावते जग यासारखी सिरे, वर्षाअखेरच्या प स्तकािंा आढावा, आवडलेले रंथ, 
रंथपरीक्षिे, ि मीळ अक्षरधन, जाव े रंथाचं्या गावा, रंथसंबधं ही सिरे, ख शवतं कसग, सोली सोराबजी, 
शामलाल अशा अनेक रंथपे्रमींिे स्वतःिे अन भव, काय वािताय सारखी छोटीशी िौकट, श्री. बा. जोशींिी 
पते्र, माध्यमासारखे सिर, समाजस्पिंने व इतर सिरे, हकती सागंावे? या जोडीलाि वािनसंस्कृती, 
रंथव्यवहारािे भाष्ट्य असिारे लेख. 
 

लेहननराडमध्ये प स्तकािंा काळा बाजार (वािस्पती), प स्तकानंो क्षमा करा (श्याम फडके), 
प्रकाशकािंा राजा : पेंत्ग्वन (वािस्पती), बगंालीतील हमनी प स्तके (बाली बेलसरे), कोशकायाला कठीि 
हिवस (गोकवि तळवलकर), रंथालय : स्वीडनिे भाग्यलेिे (वसंत गोखले), मराठी प स्तकानंा उज्ज्वल 
भहवष्ट्य आहे! (स नील कर्मिक), पीटर मेयर-पेंत्ग्वनिा राजा (वािस्पती), परिेशात मराठी प स्तक-
पढंरीिी ग ढी (रवींद्र कपगे) असे हकतीतरी लेख होते की, ज्यानंी म. टा. िी पाने व्यापली होती. 
महाराष्ट्रातील वािनपे्रमी मंडळींना म. टा. िे हे रूप आवडले होते. त्यानंी ते स्वीकारले. पत्राने, भेटीत, 
िूरध्वनीवरून हा प्रहतसाि लाभत गेला. ‘बह तािंी अंतरे’ या सिरािी जागा कमी पडू लागली, इतका हा 
प्रहतसाि सवव थरातूंन लाभत होता. म. टा. कडे आपसूक रंथव्यवहार, वािनसंस्कृती, सासं्कृहतक-
सामाहजक नेतृत्व आले आहि ते योग्यि होते. मधल्या काळात म. टा. िे स्वरूप, भार्षा, साहहत्य फार 
बिलून गेले आहि हे नेतृत्व लोकसत्ता िैहनकाकडे गेले. ते योग्यि होते. 

 
म. टा. च्या या सासं्कृहतक नेतृत्वािा पहरिाम इतर वतवमानपत्रावंर झाला. सकाळ, लोकसत्ता, 

लोकमत सारखी मोठी वृत्तपते्र म. टा. च्या मागाने जाण्यास उत्स क होती. माधव गडकरी, अरुि हटकेकर 
आहि क मार केतकर यासंारख्या संपािकानंा लोकसते्तत आिण्यामागे हा हविार नक्कीि असला पाहहजे. 
त्यानंीही लोकसते्तला म. टा. च्या मागाने नेले. राजकीय, वैिाहरकदृष्ट्ट्या हे कोिी मान्य करिार नाही, 
पि रंथसंस्कृती, वािनसंस्कृतीच्या दृष्टीने हे मत मान्य व्हायला हरकत नाही. 

 
हजल्हा वातापते्र, स्थाहनक वृत्तपते्र यािंीस द्धा अशा स्वरूपाच्या मजक रािी गरज हकती मोठी होती 

हे ‘य हनक हफिसव’ सारख्या साखळी मजकूर प रविाऱ्या नव्या योजनेत सापडते. ‘य हनक हफिसव’ वर 
असिारा प्रभाव म. टा. सारख्या वािन संस्कृतीत वाढलेल्या अंकािा होता हे त्यानंी हिलेल्या 
प रवण्यावंरून हिसून येते. इतकेि नव्हे तर ‘इत्व्हकनगर पॅटनव’ मराठीत नव्याने आििाऱ्या ‘महानगर’ वर 
आहि त्यािे संपािक असिाऱ्या हनहखल वागळेंवर म. टा. िाि प्रभाव होता आहि म्हिूनि त्यानंी हिलेल्या 
शहनवार-रहववार ‘प रविी’ ला म. टा. च्याि वािकवगािा प्रहतसाि लाभला. म. टा. िे हे योगिान खरें तर 
प स्तकरुपाने हलहहले जायला हव ेआहे. 

 
म. टा. च्या या ‘संस्कृती’ म ळे वािक, लेखक, प्रकाशक, रंथकार, इतर के्षत्रातील कलाकार, 

नाटककार, हसनेमाशौहकन, प्रायोहगकवाले म. टा. भोवती जमले. या माहोलिाही म. टा. ला भरपूर 
फायिा प्राप्त झाला. त्याचं्या शब्िाला, छापून येिाऱ्या हविाराला, छायाहित्राला इतकेि काय पि 
टीकेलाही, कमालीिे महवव प्राप्त झाले त्याम ळे म. टा. त (आहि इतरही वतवमानपत्रात) रंथपरीक्षिे, 
बातम्या, छायाहिते्र, म लाखती, लेख छापून येण्यासाठी रंथव्यवहारातल्या सवव घटकािंी धडपड स रू 
झाली. या प्रहसद्धीत ‘खपािे तंत्र’ असल्याने प्रकाशक/लेखकाचं्या दृष्टीने वतवमानपत्राला अनन्यसाधारि 
महवव आले आहि त्यानंी ते हिले. कधी त्यात गडबड घोटाळाही झाल्यािी ओरड झाली. काही ित र 
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प्रकाशकानंी पत्रकार-संपािकाशंीि िोस्ती केली. कोिी पत्रकारानंाि आपले लेखक केले. सारा व्यवहार 
झाला आहि तो काही हठकािी अगिी क्ष द्र पातळीवरही आला. मात्र रंथव्यवहारात वतवमानपत्रानंा आजही 
फारि महवव हिले जाते/घेतलेही जाते. 
 

छपाईिे तंत्र बिलत गेले आहि साप्ताहहकानंाही वतवमानपत्रानंी हगळंकृत केले. वतवमानपते्र हवहवध 
हवर्षयावंरच्या प रवण्या िेऊ लागले. त्या रंगीत, ग ळग ळीत, िकिकीत कागिावर छापल्या जातात. 
त्याम ळे १९८५ नंतर हळूहळू महाराष्ट्रातील साप्ताहहके माहसके नामशरे्ष होऊ लागली. आज 
वतवमानपत्रानंा, िूरिशवन, इतर वाहहन्या इंटरनेट यािें आव्हान असले तरी म हद्रत स्वरूप सकाळी-सकाळी 
िारात पडण्याच्या सवयीत अडकलेला वािक सहजासहजी वतवमानपत्रािंी संगत सोडायला तयार नाही, 
हे भारतातले, हवशरे्षतः महाराष्ट्रातले हित्र आहे. 
 

रंथवािनािी सवय कमी झालेल्या आजच्या काळात वतवमानपत्रािें वािन मात्र स टले नसल्यािे 
हित्र हिसत आहे. िूरिशवनवरती बातम्या पाहूनही वािकानंा रोजिे वतवमानपत्र हव ेअसते, ते का, यािा 
मात्र शोध घ्यायला हवा. काळान रूप नवनवी वतवमानपते्र आली आहि त्यानंी आपापला वािकवगव तयार 
केला. मग तो अगिी शब्िकोडी िवीने सोडविाऱ्यापंासून, अरलेखापयंतिा कोिताही असो. त्याच्या 
संख्येत घट नाही. वाढि होते आहे. 
 

एखाद्या हवर्षयािे हवश्लेर्षि, संकलन, प नमांडिी, आढावा, ऐहतहाहसक प रावे, मागील ज ने संिभव, 
अशा आशयाने नटलेल्या हनयतकाहलकाचं्या लेखािंी जी गरज पूवी वतवमानपत्राचं्या काळात 
हनयतकाहलकाचं्या लेखक/संपािकानंी हनमाि केली होती, ती आज क ठेतरी हरवलेली हिसते. आजिी 
वतवमानपते्र ही गरज पूिव करू शकत नाही हे वास्तव आहे. 
 

वतवमानपते्र, हनयतकाहलके यानंी वािकािंी रंथपूवव अहभरुिी जोपासण्यािे अत्यंत मोलािे, 
महत्वािे असे आशयसंपन्न कायव केले आहे, यात शकंा नाही. 
 

व्यासपीठावरील साणहत्य 
 

रंथरूपपूवव साहहत्यािे स्वरूप जसे हलहखत व हनयतकाहलकामं ळे म हद्रत स्वरूपात असते, तसेि ते 
मौहखक रूपातही असते. पैकी म हद्रत स्वरूप आपि न कतेि पाहहले आहे. भारतात आहि हवशरे्षतः 
महाराष्ट्रात मौहखक परंपरा प्रिीघव कालखंडािी झाली आहे. एका हपढीकडून ि सऱ्या हपढीकडे, 
रंथसंस्कृती, रंथस्मरि, सोपवण्याच्या परंपरेतून आपल्याकडिी रंथसंस्कृती हटकून राहहली. प ढे 
लेखनसाहहत्यािा आधार हमळाल्यावर, उिा. हलपी, िामडे, िगड, काष्ट, कागि, शाई इत्यािी; रंथािे 
मौहखक रूप हलहखत स्वरूपात हनमाि होऊ लागले. प्रसार जसजसा होऊ लागला तसतसा अहधक प्रतींिा 
प रवठा करिारी यंत्रिा आली. हलहखत स्वरूपातील एकाि रंथाच्या अनेकानेक प्रती अत्स्तववात येऊन 
मराठी रंथव्यवहारास प्रारंभ झाला. त्यातून प ढे आध हनक काळात प्रतींिा तौलहनक अभ्यास, काळहनहिती, 
पाठ-भेि हिहकत्सा, मूळ प्रतींिा शोध, मूळ रंथकाराच्या मूळ कृती, प्रहक्षप्त संहहता, संहहताहिहकत्साशास्त्र, 
संपािने, संपािनशास्त्र, संपािक, भाष्ट्यकार, भावाथवकार, गद्यान वाि इत्यािी अनेक अंगानंी हवकहसत 
झालेले शास्त्र रंथव्यवहारात दृढमूल झाले. त्यातून अनेक प्रािीन हस्तहलहखते वािकानंा, अभ्यास-
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संशोधक-प्राध्यापकानंा, भाहवकानंा उपलब्ध झाली. यातूनि प ढे हस्तहलहखतािें जतन, संरक्षि या 
कायाला स्वातंत्र्योत्तर काळात गती हमळाली. शासनाने त्यासाठी अन िाने िेिाऱ्या योजना हनमाि केल्या. 
त्यातून हे साहहत्य जपले जात आहे. 
 

म द्रिकलेच्या काळात हस्तहलहखतािें स्वरूप हलहखत अवस्थेतून म हद्रत अवस्थेत आले तरीही 
भारतािी आहि महाराष्ट्रातील मौहखक परंपरा संपली, थाबंली असे नाही. ती परंपरा कीतवन, प्रविन, 
प रािे, या माध्यमातून जशी अव्याहतपिे स रू आहे तशीि तमाशा, िशावतारी, खेळ, वग इ. लोककलाचं्या 
माध्यमातूनही जनतेसमोर स रूि आहे. 

 
या लोकपीठावरून आहि कीतवन-प्रविनािी सारख्या कायविमाचं्या व्यासपीठावरून आजही 

हनमाि होिारी मराठी वाङ्मयहनर्ममती फार मोठी आहे. हवशरे्षतः आजगावकर, हशरवळकर, वीरनाथ 
महाराज, औसेकर, वास िेवब वा जोशी हरेरामपंत बोडस, वा. ना. उत्पात, हवश्वेश बोडस, काळे महाराज, 
रामिदं्र महाराज नागपूरकर, अंमळनेरकर याचं्यापासून हवष्ट्ि ब वा जोग, प्रािायव सोनोपतं िाडेंकर, 
केशवमहाराज िेशम ख, ध ंडामहाराज िेगलूरकर, मामासाहेब िेशपाडें याचं्यापयंत अनेक नामवंत कीतवन-
प्रविनकारानंी मराठी संतसाहहत्यावरिे आपले भाष्ट्य व्यासपीठावरून माडूंन, हजारो श्रोत्यानंा वाटले आहे. 
 

महाराष्ट्रातील खेडोपाडी, जत्रा-उत्सवात, वाऱ्या-पालख्याचं्या मेळाव्यात, जात्यावंर हे साहहत्य 
हनत्यनूतन रूप धारि करते आहे. १९६० नंतर नव्याने हनमाि झालेल्या जाहिवतूेन, लोकसाहहत्यािा 
अभ्यास ि गा भागवत, रा. कि. ढेरे, प्रभाकर माडें, सरोहजनी बाबर, इत्यािी अभ्यासकानंी जसा हाती 
घेतला, तसा यशवतं पाठक, वारकरी हशक्षि संस्था, श्री वामनराज प्रकाशन संस्था, आळंिी-िेहू-पैठि 
इथल्या काही संस्था इत्यािींनी त्यािें जतन, प्रकाशन व संशोधन िालू केले आहे. हे कायव होत असले तरी 
अनेक हठकाििे साहहत्य व्यासपीठावर हनमाि होते व तेथेि ते वाहून जाते. त्यािें जतन मात्र होत नाही. 

 
मराठीच्या आध हनक (आहि प्रािीनही) साहहत्यािे अभ्यासकही व्याख्याने, व्याख्यानमाला, 

ििासते्र, पहरसंवाि, म लाखती या माध्यमातून आपले हविार माडंतात आहि त्यािे हलहखत रूप नसल्यास 
ते हविार साडूंन जातात. अलीकडे मात्र ििासत्रात वािलेल्या हनबधंािा संरह प्रकाहशत करण्यािी परंपरा 
मराठीत रूढ होऊ लागली आहे. त्याम ळे मराठी रंथव्यवहारात व्यासपीठीय साहहत्य म हद्रत स्वरूपात येऊ 
लागले आहे, परंत  इतर वाङ्मय मात्र वाहून जाते आहे. साहहत्य संमेलनातूंन इतर वाङ्मयीन कायविमातूंन 
झालेली अध्यक्षीय भार्षिे प त्स्तकाचं्या रूपात अथवा संकलन-संपािनाचं्या रूपात उपलब्ध होऊ लागली 
असल्याने भार्षिािंा िस्तऐवज प्राप्त होऊ शकतो. व्याख्याने, उद्ग्घाटने, भार्षिे, ििा इत्यािी कायविम 
बातमी या स्वरूपात अथवा त्रोटक अहवाल, लेखरूपात हनयतकाहलके वा वतवमानपत्रात पडून आहेत. 

 
ग्रांर्णनर्णमिी 

 
रंथपूवव रूप आहि त्यािे स्वरूप पाहहले.आत्ताि आपि पाहहले. लेखकाचं्या हस्तहलहखताला 

रंथस्वरुप प्राप्त होण्यात अनेक घटक साहाय्यभतू होत असतात. त्यात प्राम ख्याने प्रकाशक, म द्रक, 
हित्रकार हे प्रम ख घटक असले तरी, संपािक, म हद्रतशोधक, म द्रिालयातील कमविारी उिा. बाईंडर, 
प्लेटमेकर इत्यािी, प्रकाशन संस्थेतील छोटे-मोठे कमविारी इत्यािी अनेक व्यक्तींिे हात रंथहनर्ममतीत 
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ग ंतलेले असतात. रंथव्यवहारािा हविार करताना नेहमी हे छोटे घटक ि लव हक्षत राहतात, पि त्याचं्या 
कष्टावरि रंथहनर्ममती होत असते हे कोिीही नाकारू शकत नाही. 
 

रंथहनर्ममतीसाठी या सवाआधी एका गोष्टीिी आवश्यकता असते व ती म्हिजे संस्था. रंथहनर्ममतीिा 
व्यवहार कोित्याही संस्थेहशवाय, मग ती एका व्यक्तीिी खाजगी-छोटी का असेना, स रू व पूिव होऊ शकत 
नाही. रंथहनर्ममतीसाठी लागते ती प्रम ख म्हिून प्रकाशन संस्था. या संस्थेच्या एका छत्राखाली म द्रिालय व 
हवतरि असते वा ते स्वतंत्रपिे कायव करीत असते, पि प्रकाशन संस्थेहशवाय रंथहनर्ममतीला ओळख 
(identity) प्राप्त होऊ शकत नाही. 

 
१९६० पूवी अशा अनेक प्रकाशन संस्था मराठी रंथव्यवहारात कायव करीत होत्या. मात्र १९६० नंतर 

प्राम ख्याने या प्रकाशन संस्थेत हवहवध संस्थािंी, प्रकाशनसंस्था म्हिून भर तर पडलीि, पि संस्थात्मक 
जीवनाला खूप वगेळी हिशा हमळाली, महाराष्ट्रािी हनर्ममती झाल्यावर शासकीय, हनमशासकीय, 
साहहत्त्यक, संशोधकीय, शकै्षहिक संस्थािंी हनर्ममती झाली. शासकीय धोरिे, तववे, दृष्टी, भहूमका नवे रूप 
घेऊन आल्या त्यािा एक धावता आढावा आपि घेऊ या. 

 
शासकीय धोरिाांचे नव ेरूप 

 
१ मे १९६० ला एकभाहर्षक महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना होण्यापूवीि कें द्र सरकारने १९५८ साली 

भारतािे हवज्ञानहवर्षयक धोरि जाहीर केले. त्यातून वैज्ञाहनक, औद्योहगक, शतेीहवर्षयक आहि पयावरि 
इत्यािी तंत्रज्ञान-हवज्ञानहवर्षयक हवर्षय प ढे आलेि होते. महाराष्ट्रािी हनर्ममती झाल्याबरोबर महाराष्ट्राला 
एका िूरदृष्टीच्या, सासं्कृहतक-साहहत्त्यक पाश्ववभमूी असिाऱ्या नेत्यािे, मा. यशवतंराव िव्हािासंारख्या, 
उमद्या स संस्कृत नेत्यािे नेतृत्व लाभले आहि त्याचं्या व्यापक दृहष्टकोनातून महाराष्ट्राला हवहवध प्रकल्प, 
योजना आहि संस्था हमळाल्या. त्यािा फार मोठा फायिा मराठी रंथव्यवहाराला हमळाला तसाि काही 
तोटाही झाला. 
 

१९६१ साली भार्षा संिालनालय, साहहत्य संस्कृती मंडळािी स्थापना झाली. भार्षा 
संिालनालयाने पिकोशाचं्या हनर्ममतीस प्रारंभ केला. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रहसद्धी खात्यातफे 
रंथप्रकाशनास प्रारंभ झाला. साहहत्य संस्कृती मंडळाला तकव तीथव लक्ष्मिशास्त्री जोशी याचं्यासारख्या 
अत्यंत हवद्वान व्यासंगी मािसािे नेतृत्व लाभले आहि हवश्वकोशासारख्या प्रकल्पास त्यानंी हात घातला. 
१९६१ साली ग रुवयव रकवद्रनाथ टागोर याचं्या जन्मशताब्िीिा प्रभाव संपूिवपिे िेशभर होता. साहहत्य 
अकािमीसारख्या कें द्र सरकारतफे िालवल्या जािाऱ्या संस्थेने मराठीत प स्तके प्रकाहशत करण्यास प्रारंभ 
केला. १९६० च्या काळात मराठी नाटकाचं्या संिभात राज्य नाट्यस्पधेस स रूवात झाली. प ढे १९६२ मध्ये 
मराठी नाटक करम क्त होऊन रंगभमूीला िैतन्य प्राप्त झाले. याि वर्षात मराठी हित्रपटानंा राज्य प रस्कार 
िेण्यात आले व ते कायव स रू झाले. १९६३ साली नॅशनल ब क रस्टसारखी सवव भारतीय भार्षामंध्ये प स्तके 
प्रकाहशत करण्याच्या योजनेसाठी एक स्वतंत्र व वगेळी संस्था स्थापन झाली आहि लगेि १९६४ मध्ये या 
संस्थेने पहहले राष्ट्रीय रंथप्रिशवन हिल्लीत भरवले. हे केवळ सवव भारतीय भार्षामंधील प स्तकािें (एकूि 
प स्तके १५०००) प्रिशवन असले, हविी नसली तरी रंथव्यवहाराला मोठी िालना िेिारे कायव याम ळे घडून 
आले. १९६६ साली म ंबईत पहहली राष्ट्रीय रंथजत्रा भरवण्यात आली. यािे प्रयोग प ढे नेहमी करण्यात 
आले. १९६४ साली महाराष्ट्र शासनाने मराठी प स्तकानंा प रस्कार िेण्यास प्रारंभ केला. १९६६ साली 
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महाराष्ट्र राज्याने माध्यहमक आहि उच्च माध्यहमक मंडळािी स्थापना केली. १९६७ साली पाठ्यप स्तक व 
अभ्यासिम संशोधन मंडळािी स्थापना झाली. १९६७ साली महाराष्ट्र राज्य साववजहनक रंथालयािा 
कायिा संमत होऊन, त्या कायद्यान सार राज्यात रंथालयानंा नवीन संजीवनी तर हमळालीि पि गाव तेथे 
रंथालय या िळवळीला स रूवात झाली. 
 

१९७० साली म द्रिालयात तंत्रज्ञानािें नवीन य ग आले. प्रहतरूपन म द्रि (ऑफसेट कप्रकटग) 
पद्धतीने, नवनवी म द्रिालये येऊ लागली. छपाईिा िजा स धारला. त्याला वगे आला. १९७२ ला राजा राम 
मोहन राय प्रहतष्ठानिी स्थापना झाली. १९७२ हे य नेस्कोने जागहतक रंथवर्षव म्हिून जाहीर केले. १९७५ ला 
आिीबािी आली. हशक्षिािा नवीन आराखडा (१०+२+३) आला. ८५-९० नंतर नवतंत्रज्ञान आले. 
संगिकय ग अवतरले. हशक्षि के्षत्रात कमालीिे बिल घडून आले होते, मराठी रंथव्यवहार त्याम ळे 
कमालीिा बिलून गेला. हव. हव. हिपळूिकर यानंी िेशािी शकै्षहिक प्रयोगशाळा : महाराष्ट्र या त्याचं्या 
लेखात हे सवव हवस्ताराने नोंिवले आहे. 

 
१९६२ मध्ये हजल्हा पहरर्षिािंी हनर्ममती झाली व त्याच्यावर रामीि भागातील हशक्षिािी व्यवस्था 

सोपवण्यात आली. १९६८ मध्ये स धाहरत अभ्यासिम येऊन १९७६ मध्ये प स्तक पेढी योजना कमक वत 
म लासंाठी स रू करण्यात आली. १९७८-१९७९ मध्ये एकहशक्षकी शाळामंध्ये बिल झाले. १९८२-८३ मध्ये 
एकहशक्षकी शाळानंा बालवाड्या जोडण्यात आल्या. प्राथहमक हशक्षकासंाठी प रस्कार जाहीर झाले. 
 

माध्यहमक स्तरावरही बिल झाले, १९६३-६४ पासून समान अन िानसंहहता आली. वसहतगृहािी 
सोय, सबधं राज्यासाठी माध्यहमक हशक्षिमंडळ स्थापन होऊन त्यािी हवभागीय मंडळे स्थापन झाली. 
१९७३-७४ मध्ये नवीन माध्यहमक शाळा उघडण्यावर बधंने घालण्यात आली. १९८५-८६ पासून म लींसाठी 
मोफत हशक्षि स रू करण्यात आले. 
 

हवद्यापीठाच्या पातळीवर पाहहले, तर ६० पयंत ५ कृर्षीतर हवद्यापीठे होती. ती वाढली. १९७४ 
साली महाराष्ट्रातील सवव हवद्यापीठासंाठी समान कायिा आला. १९७४ साली त्यात आिखी बिल घडले. 
१९७६ साली लोकसेवा आयोगािी स्थापना झाली. १९७९ पासून हवना अन िान तवव स रू झाले. प्रौढ हशक्षि 
तंत्रहशक्षि, सववि शकै्षहिक बाबीत बिल झाले. म क्त हवद्यापीठािी स्थापना झाली. असे अनेकानेक बिल 
झाले. नवनव्या संस्था महाराष्ट्रात स्थापन झाल्या. पूिव अन िान, अल्प अन िान तववावर िालिाऱ्या 
संस्थाबंरोबरि सरकारने िालवलेल्या संस्थाही त्यात हहहररीने कायवरत होत्या. १९९० नंतर तर तंत्रज्ञानि 
बिलून गेले. त्याम ळे सववि संस्थामंध्ये बिल झाले. 

 
यात हवशरे्षतः साहहत्य अकािमी, नॅशनल ब क रस्ट, साहहत्य संस्कृती मंडळ, भार्षा संिालनालय, 

कें द्र राज्यशासनािे प्रकाशन हवभाग, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यप स्तक हनर्ममती व अभ्यासिम संशोधन मंडळ, 
महाराष्ट्र हवद्यापीठ रंथहनर्ममती मंडळ, म क्त हवद्यापीठे, पारंपहरक हवद्यापीठे, राज्य मराठी हवकास संस्था, 
शासकीय मंडळे (उिा. अण्िा भाऊ साठे मंडळ) ज्ञानप्रबोहधनी, जे. पी. नाईक यािें रामीि हवद्यापीठ, 
ताराबाई मोडक यािंी हवकासवाडी, राममंगलिे सहज हशक्षि कें द्र, हवज्ञान आश्रम, हेमलकसा 
आश्रमशाळा, नवे प्रयोग करिाऱ्या शाळा, इत्यािी अनेक शाळानंी नव्या रूपात हविाराने आहि 
प्रायोहगकपिे रंथािंी हनर्ममती केली आहे. साठनंतर या झालेल्या बिलाम ळे मराठी रंथव्यवहारात 
परंपरेन सार असिारे स्वरूप प्रकाशन संस्थानंा बिलावे लागले, काही प्रमािात सोडूनही द्याव ेलागले. 
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पाठ्यप स्तक हनर्ममती मंडळाच्या स्थापनेनंतर तर शालेय पाठ्यप स्तकाचं्या हनर्ममतीिे कायव, जे पूवी 

प्रकाशकाकंडे होते, ते पूिवपिे थाबंनू गेले, ज्याच्या जोरावर प्रकाशकािंा व्यवसाय होत असे त्यालाि छेि 
गेला आहि मराठी रंथव्यवहारािा िेहरा-मोहरा बिलून गेला. प्रकाशकानंा नव्या वाटा शोधाव्या लागल्या. 
मराठी रंथव्यवहारािा इहतहास, या पाश्ववभमूीिा सखोल अभ्यास करून व प्रत्येक संस्थेिा इहतहास 
खोलात तपासून हलहायला हवा. 

 
आता आपि रंथहनर्ममतीच्या प्रम ख घटकािंा हविार करू या. लेखकािी हनर्ममती प्रथम मनात, 

समाज हनरीक्षिातं, मािसामािसाचं्या नातेसंबंधाचं्या अवलोकनात जशी िडलेली असते, तशीि ती 
वािन, मनन, कितन या पातळ्यावंर अवलंबून असते. ििा, संवाि-स संवाि, वाि-हववाि, वैिाहरक 
िेवाि-घेवािीतूनही ती वृकद्धगत होत जाते. कच्चा खडा, पक्का खडा, लेखकीय संस्कार, भर-काटछाट असे 
करीत करीत लेखकािे हस्तहलहखत तयार होते. काही लेखक एकटाकी हलहहिारेही असतात. स्वतःच्या 
लेखनात केलेले-स िवलेले बिल त्यानंा मान्य नसतात. इतरािंा हस्तके्षप त्यानंा सहन होत नाही, पि असे 
लेखक फार कमी असतात. लेखकािे हस्तहलहखत तयार झाल्यावर त्या हस्तहलहखतािा प्रवास स रू होतो. 
 

हस्िणलणखिाांवरील सांपादकीय सांस्कार 
 

लेखकानंा प्रकाशक हमळिे, न हमळिे याचं्या कहाण्या अनेकिा लेखकानंी म लाखतीत, लेखात, 
आत्मिहरत्रात वा प स्तकाचं्या प्रस्तावनामंध्ये हलहून-सागंून ठेवल्या आहेत. हवशरे्षतः पहहले प स्तक कजव 
काढून, बायकोिे िाहगने गहाि टाकून वगैरे कसे काढले होते, यािा साद्यतं वृत्तातं मराठी रंथव्यवहारािे 
एक ि ःखि तरीही िवीने रंगिारे िालन आहे. 

 
साठपूवीच्या कालखंडात हवशरे्षतः १९४५ नंतर नव वाङ्मयाच्या संिभात मौज प्रकाशन संस्थेने 

लेखकाचं्या हस्तहलहखतावंरील संपािकीय संस्कारानंा हवशरे्ष महवव हिले. प्रा. श्री. प . भागवत, राम 
पटवधवन याचं्या संपािकीय दृष्टीखालून तयार झालेले लेख-कथा-कहवता आहि प ढे रंथहनर्ममती, याबाबत 
लेखकानंी स्वतःि त्यािें कसब मान्य तर केलेि, पि त्याचं्या संपािकीय दृष्टीला, आपल्या हवकासाच्या 
दृष्टीने मान्यता हिली. श्री. प . व. पटवधवनावंरील असंख्य लेखातं ते स्पष्ट झाले आहे. त्याचं्या अन करिािा 
भाग म्हिूनही आहि त्यािंा प्रभाव म्हिूनही अनेक हनयतकाहलकाचं्या संपािकाकंडे ती दृष्टी येऊ लागली 
पि ‘रंथसंपािनं’ हा कोित्याही भारे्षतील रंथव्यवहारातील महववािा घटक मराठीमध्ये तरी फार काळ 
ि लव हक्षत राहहला आहे. इंरजी रंथव्यवहारात रंथसंपािकानंा जे हवशरे्ष महवव हिले जाते, ते मराठी 
प्रकाशकानंी हिले नाही, आजही काही प्रकाशकािंा अपवाि वगळता (उिा. पॉप्य लर, राजहंस इत्यािी) 
कोिासही ते महवव पटलेले नाही. लेखकानंी हिलेले हस्तहलहखत न वािताि म द्रिालयाकडे हिले जाते 
अशी अनेक म द्रिालयािंी तिार आहे. 

 
श्री. ग. माजगावकरािंी संपािकीय दृष्टी, हिनकर गागंल यािंी ‘रंथाली’ च्या प्रकाशनातली 

संपािकीय कामहगरी, अशोक शहािे यािंी ममवभेि व जरा हतरकस प्रास प्रकाशनासाठी वापरलेली 
संपािकीय शलैी, हमत्रपहरवाराने सहकायाच्या रूपाने मजेॅत्स्टकने हिलेली दृष्टी, िळवळींतून आलेल्या 
खंद्या कायवकत्यांनी हनमाि केलेली लोकवाङ्मयािी परंपरा अशी काही संपािनािी स्वतंत्र उिाहरिे 
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असली तरी, व्यवसाय म्हिून रंथसंपािक फारसे कोिाकडे नाहीत. 
 

मौजेच्या पठडीतून तयार झालेले ग रुनाथ सामंत, श्रीहनवास हवनायक क लकिी, मोहनका 
गजेंद्रगडकर इत्यािींनी मौजसाठी व स नील कर्मिकानंी मजेॅत्स्टक, रंथाली, हडम्पल इत्यािींसाठी केलेले 
संपािन नावारूपाला आले आहे. 

 
रामिास भटकळािंी दृष्टी नवीन साहहत्य हनवडीला कशी उत्तम ठरली यािेही िाखले त्याचं्या 

लेखकानंी हिले आहेत. कृष्ट्िा करवार, शर िदं्र बडोिेकर, मोहन वेल्हाळ, हवनय हडीकर, मनोज आिायव, 
अत्स्मता मोहहते इत्यािींिे नावही या के्षत्रात आवजूवन घेतले जाते. 

 
जी गत रंथसंपािन, संस्काराबाबत आहे, तीि गत म हद्रतशोधनाबाबतीत आहे. मनोहर बोडेकर, 

सत्वशीला सामंत, अरुि फडके इत्यािींच्या प्रयत्नाने मराठी म हद्रताबंाबत ठोस हिशा प्राप्त झाली आहे. 
स नील कर्मिक यानंी या संिभातला एक कोसवही घेतला होता, तर अरुि फडके हवहवध महाहवद्यालयात 
जाऊन हवद्याथी घडवण्यािा प्रयत्न अनेक वर्षे करीत असून, त्यानंी श द्ध म द्रि कोशािी हनर्ममती केली आहे. 

 
मात्र नवनीत, पाठ्यप स्तक हनर्ममती मंडळ, यशवतंराव िव्हाि महाराष्ट्र म क्त हवद्यापीठ अशा काही 

संस्था, ज्या प्रिडं प्रमािात रंथहनर्ममती करतात, त्यानंा स्वतःिे, भाहर्षक संपािक मंडळ, संपािक मंडळ, 
हनवड सहमती, म हद्रतशोधन हवभाग, अशी यंत्रिा उभारावी लागली. त्यानंा त्यािा होिारा लक्षिीय फायिा 
वगेळा आहे. साहहत्य संस्कृती मंडळाने हनवड व संपािनासाठी मराठी भारे्षिा, साहहत्यािा अभ्यास 
असिाऱ्या मंडळींना मानधन तववावर काम सोपवले आहि त्यािा त्यानंा उपयोगही झाला. 

 
हस्तहलहखतावर होिारे संस्कार केवळ भाहर्षक, शात्ब्िक, संज्ञामय, वाक्यरिनािी व्याकरिािेि 

नसतात, तर म द्रिालयाला द्याव्या लागिाऱ्या अक्षरज ळिी व माडंिीच्या संिभातल्या सूिनाही िेिे, 
नोंिविे अपेहक्षत असते. संपािक, म हद्रतशोधक याबाबतीत अप रे पडतात (काहींिा अपवाि) अशा 
म द्रिालयािंी तिार असते. काही म द्रिकार, उिा. हव. प . भागवत, लाटकर, हकलोस्कर पे्रस, बापूराव 
नाईक आहि त्यािंी म ले, इत्यािी याबाबत असिारी कमतरता भरून काढीत असत. मराठी रंथव्यवहारात 
रंथसंपािन हा अजूनही व्यवसाय म्हिून गिला जात नाही. 

 
माांडिी, रेखाटने मुखपृष्ठे 

 
प स्तकािी छपाई िेखिी, आकर्षवक असावी हा दृहष्टकोन प्राम ख्याने साठ नंतरि बळावला हवशरे्षतः 

हनयतकाहलके, वतवमानपते्र यानंी आध हनक म द्रितंत्रािा वापर करायला प्रारंभ केल्यानंतर रंथहनर्ममती 
िेखिी हवी, हा दृहष्टकोन अनेक प्रकाशकानंा जािव ूलागला. मौज, पॉप्य लर, रा. ज. िेशम ख, प्रास, 
राजहंस असे काही प्रकाशक याला अपवाि होते. परंत  प्राम ख्याने ज न्या वळिाच्या तंत्रज्ञानािा (उिा. 
ब्लॉक्स, हाती अक्षरज ळिी) वापर करीत असल्याने हिते्र, छायाहिते्र, रेखाटने, िार रंगी छपाई, उत्तम 
कागि ही िैन आहे असेि काहीसे गृहीत धरले गेले होते. प्रहतरूप म द्रि, त्याच्या आधीिे मोने-लायनो 
पद्धती, इत्यािीम ळे छपाई स कर झाली, पि संगिकािा वापर म द्रितंत्रज्ञानात होऊ लागल्यापासून 
म द्रिािे सारे हवश्व बिलून गेले. हित्रकारानंा, माडंिीकारानंा तर आपले कौशल्य िाखवण्यािी नवीन संधी 
हमळाली. स्कॅकनग सारख्या यंत्रिेम ळे हित्रािा कोिताही आकार छापिे, घेिे, टाकिे स कर झाले. 
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रंगसंगतीिे हवहवध प्रयोग करून पाहिे शक्य झाले. अक्षरािें कोितेही प्रकार, आकार वापरता यायला 
लागले. यािा सवात मोठा उपयोग हित्रकारानंी-अक्षरज ळिीकारानंी केला. त्यातून कमल शडेगे, अच्य त 
पालव, ित्ताते्रय पाडेकर, अच्य त वझे, अहनल िाभाडे, सतीश भावसार, स बोध पाध्ये, प्रभाकर भाटलेकर, 
सतीश नाईक, मनोज आिायव अशा अनेकानेक हित्रकारानंा रंथहनर्ममतीिे के्षत्र मोकळे झाले. ८५-९० 
नंतरिे म द्रि या दृष्टीने बिलले, हशवाय त्यात हित्रकारािंी, छायाहित्रकारािंी, कॅहलराफसविी, 
व्यंगहित्रकारािंी स्वतंत्र प स्तके हनघाली. साध्यासाध्या प स्तकामंध्ये रंगीत हिते्र, छायाहिते्र, रेखाटने, 
हित्रकारानंी काढलेली रंथशीर्षवके हिसू लागली. 
 

अशा आकर्षवक स्वरूपात हनघालेल्या प स्तकािें हविी मूल्य वाढले, स्पधा वाढली, त्यािा 
रंथव्यवहारावर योग्य तो पहरिाम झाला. छोट्या प्रकाशकानंाही महवव आले. 

 
ग्रांर्मुद्रि व इिर मुद्रि 

 
रंथाच्या इतर पानाचं्या छपाई व बाधंिीबाबत वरील प्रमािेि बिल झाले. आकर्षवक, उत्तमोत्तम 

बाधंिी (उिा. प ठ्ठा अथवा परफेक्ट ककवा लेिर, कापडी बाधंिी) रुपात रंथ बाजारात येऊ लागले. 
प स्तकािंा हटकाऊपिा वाढला असे मात्र नाही, पि’ आकर्षवकता वाढली. कागिािी हवहवधता वापरता 
यायला लागली. रंगीत छपाई, जी पूवी खूप खर्मिक होती, ती स लभ व कमी खर्मिक झाली. 

 
म द्रिात झालेल्या बिलािंा एक ि ष्ट्पहरिाम झाला. पूवी एकछत्राखाली असिारी म द्रिालयािंी 

व्यवस्था बिलून, ती छोट्या छोट्या हवभागात स्वतंत्र झाली. उिा. अक्षरज ळिी, बाधंिी, प्लेटमेककग, 
छपाई, म खपृष्ठ छपाई इत्यािी. त्याम ळे छोट्या प्रकाशकानंा खिांच्या दृष्टीने ही व्यवस्था सोयीिी असली 
तरी, व्यवस्थेच्या दृष्टीने त्रासिायक ठरली. अक्षरज ळिीकार अनेक झाले. त्याम ळे त्यात िजा 
राखिे,िागंल्या प्रतीिे ज ळिीकार नेमिे शक्य झाले नाही व त्यातून म हद्रतशोधनावर त्यािा ताि पडत 
गेला. पहरिामी ि कािंी ि रुस्ती न होिे, त्यात ि लवक्ष होिे, माडंिीसाठी वळे न हमळिे अशा अनेक समस्या 
हनमाि झाल्या. 
 

मराठी रंथव्यवहार हा एकावळेी हजार प्रती छापून घेण्याच्या परंपरेिा राहहला. राजहंस वगैरे 
काही प्रकाशकािंा ककवा प . ल. वगैरेसारख्या लेखकाचं्या प स्तकािंा अपवाि वगळता, सववसाधारि प स्तके 
एक हजार प्रतींमध्येि छापली जातात. त्याम ळे प स्तकाचं्या ककमतीवर यािा पहरिाम होतो. 

 
रंथव्यवहारात म द्रिालयानंा खूप महवव असूनही त्यािंा अभ्यास फारसा झाला नाही. काही 

म द्रिालयािें इहतहास हलहहले गेले असले तरी छोटी-मोठी म द्रिालये काळाच्या ओघात नामशरे्षही झाली. 
१९७२ साली म द्रिालयािे मालक व कामगार यािंी िौकशी करण्यासाठी अभ्यंकर सहमती नेमली होती. 
त्या सहमतीने कामगारानंा भरघोस वाढ हिली होती. यािा पहरिाम होऊन अनेक लहानसहान म द्रिालये 
बिं पडली. रंथव्यवहारात सहभागी असिाऱ्या हवहवध म द्रिालयािंा व त्यानंी तयार केलेल्या हवहवध 
रंथािंा इहतहास हलहहला जायला हवा. 

 
रंथहनर्ममतीला १९७३ -७४ साली आिखी एक फटका बसला होता. कागिावर हनयंत्रि आले होते. 

सरकारी कोटा पद्धत हनमाि झाली होती. काळाबाजार, त्यात वाढलेले िर, अशा समस्यानंा प्रकाशकानंा 
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सामोरे जाव ेलागले होते. तरीही रंथव्यवहार हटकून राहहला, प ढे सरकला. पाठ्यप स्तकािंा आधार संपला 
होता व सारी मिार लहलत-लहलतेतर प स्तकावंरि होती. ज्या प्रकाशकािें स्वतःिे छापखाने होते त्यानंा 
प्रकाशन व्यवसायािी जोड होती, पि ज्यािें केवळ प्रकाशन होते, त्यानंा तो काळ कसोटीिा होता. 
त्यातूनि सारे तरुि प ढे सरकले होते. प्रकाशकाकडे ग िामे नसिे एक मोठी समस्या मराठी रंथव्यवहारात 
आहे. प स्तके म द्रिालयातून आल्यावर ती ठेविे-हवतहरत करिे अवघड होऊन बसते. 

 
मराठी ग्रांर्ाांचा आढावा 

 
मराठी रंथािंा आढावा घेिे अत्यंत मोठे कायव ठरेल. साठनंतर मराठीत प्रकाहशत झालेली अनेक 

प स्तके आपापल्या परीने वैहशष्ट्ट्यपूिव ठरली आहेत. प्रत्येकािी ककवा प्रत्येक प्रकाशकािी िखल घेिे शक्य 
नाही. काहींिाि उल्लेख करिे शक्य आहे. परंत  हे लक्षात ठेवायला हव,े की साठपूवी असिारे प्रकाशक 
महाराष्ट्र राज्य हनर्ममती नंतर आपले प्रकाशन कायव करीत होते. साठ नंतर त्यानंा नव्या हविारािें, नव्या 
उमेिीिे, नव योजना-ंकल्पनािंी स्वप्ने घेऊन येिारे प्रकाशक हमळाले व प्रकाशकािंी संख्या वाढली, 
संगिकािे आगमन झाल्यावर, म द्रिालयात तंत्रज्ञानािा हवकास होऊन म द्रिािी काये स लभ झाल्यावर, 
प्रकाशकािंी संख्या वाढली. या तंत्रज्ञानाच्या स लभीकरिाने लेखकि प्रकाशक झाले ककवा एखािि सऱ्या 
प स्तकािी व्यत्क्तगत हनर्ममती भरपूर संख्येने हिसू लागली. हवशरे्षतः साहहत्य संस्कृती मंडळाने आपल्या 
नव-लेखक अन िान योजनेला जेव्हा प्रारंभ केला तेव्हाच्या काळात आहि त्यािा अन भव जमेस धरून 
नंतरही, लेखक स्वतःि प्रकाशन कायात उतरलेला हिसून येतो. त्यािबरोबर ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोडव’ 
सारख्या कें द्र सरकारच्या रंथखरेिी योजनेम ळे, एकेका प्रकाशकाच्या अन्य हवहवध नावानंी हवहवध प्रकाशन 
संस्था हनघाल्या ककवा छोट्या व्यक्तीही काहीही अन भव नसताना प्रकाशनाच्या के्षत्रात उतरल्या. अशा या 
असंख्य प्रकाशकाचं्या कायािी खरे तर इहतहासकाराने नोंि घेऊन, त्याचं्या बऱ्या-वाईट-िागंल्या कायािी 
िखल घेऊन, हिहकत्सा करायला हवी, पि तो स्वतंत्र लेखनािा-संशोधनािा हवर्षय आहे. 
 

व्हीनस, जोशी-लोखंडे, पॉप्य लर, मौज, मजेॅत्स्टक, हत्रिल, परि रे, कॉत्न्टनेन्टल, ढवळे, 
िेशम ख, इत्यािी प ण्या-म ंबईकडील प्रकाशक मंडळी रंथहनर्ममतीत अरेसर होती. नवकेवी-नवी कहवता 
(पॉप्य लर) स्वस्त प स्तक योजना (रा. ज. िेशम ख), अते्र याचं्या प स्तकासंाठी प्रहसद्ध असिारे परि रे, 
स्वस्त हनवडक काव्यसंरह िेिारे कॉत्न्टनेन्टल, प्रिहक्षिासारख्या ककवा प्रािीन-अवािीन इहतहासािे 
संिभव रंथ िेिारे व्हीनस, लहान म लािें भावहवश्व उजळून टाकिारे ज्योत्स्ना प्रकाशन, उत्तमोत्तम इंरजी 
प स्तकाचं्या वािकहप्रय ठरलेल्या लेखमालािंी प स्तके िेिारे राजहंस, कामगार रंगभमूीवरिे आहि 
नाटकाचं्या संहहता िेिारे हत्रिल, धार्ममक साहहत्य स्वस्त, ठसठशीत टाईप्समध्ये आहि तरीही कामत वगैरे 
सारख्या अत्यंत अभ्यासू संपािकाचं्या प्रस्तावना-संपािनासह मोठमोठे रंथ िेिारे ढवळे, कलात्मक 
साहहत्य अत्यंत साके्षपी पद्धतीने व गंभीरतेने सािर करिारे मौज, उत्तमोत्तम कथा-कािंबऱ्या िेिारे 
मजेॅत्स्टक, अशा हकतीतरी प्रकाशकानंी स्वतःिे स्थान व स्वतःच्या संस्थेिी ओळख आपल्या रंथाचं्या द्वारे 
समाजात हनमाि केली होती. म ंबई-प ण्याबाहेरही प्रकाशनािे कायव काही हठकािी स रू होते. नागपूर 
(स हविार प्रकाशन, रामकृष्ट्ि आश्रम), सोलापूर (स रस रंथमाला), कोल्हापूर (महाराष्ट्र रंथ भाडंार, 
िदं्रकातं शटे्ये प्रकाशन मंहिर) इत्यािी महाराष्ट्रातल्या काही शहरामंध्ये प्रकाशन संस्था हनमाि झाल्या 
होत्या व त्या त्या भागातील साहहत्त्यक त्याचं्या माफव त आपली प स्तके प्रकाहशत करीत होते. 

 
राज्य हनर्ममतीच्या आधी आहि नंतरही काही काळ हवशरे्षतः रंथहनर्ममतीपेक्षाही हनयतकाहलकािंी 
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हनर्ममती हे प्रकाशन व्यवसायािे प्रम ख िालन होते. रंथहनर्ममती ही काहीि प्रकाशकािंी मक्तेिारी होती. या 
मक्तेिारीला लघ -अहनयतकाहलकाने पहहली धडक हिली. िहलत साहहत्याने ि सरी धडक हिली आहि 
मूळ प्रवाहापेक्षा ि सरा प्रवाह, प्रकाशन व्यवसायात आला, परंत  शासनातफे हनमाि झालेल्या संस्थानंी फार 
मोठा पहरिाम केला. 
 

महाराष्ट्राच्या हनर्ममतीनंतर भार्षा संिालनालयातफे हवशरे्षतः शब्िकोश, पाहरभाहर्षक शब्िसंरह 
हनमाि झाले. साहहत्य संस्कृती मंडळातफे अन वाहित साहहत्य, संिभव रंथ आहि मराठी हवश्वकोशासारखा 
मोठा प्रकल्प प्रकाशनासाठी हनमाि करण्यास स्वीकारला गेला. म ंबई मराठी रंथसंरहालयाच्या ‘मराठी 
संशोधन मंडळा’ तफे तयार करण्यात आलेला मराठी वाङ्मयकोशािा प्रकल्प अन िानासाठी मान्य 
करण्यात आला. संरहालयाच्याि िाते सूिी मंडळािा ‘मराठी हनयतकाहलक सूिी’ प्रकल्प अन िानासाठी 
संमत झाला. ही सवव काये इतकी मोठी आहि महववािी होती की, त्याचं्या या नवीन योजनेिा पहरिाम 
प्रकाशन व्यवसायाला नवी दृष्टी िेिारा ठरला. 

 
‘मराठी ज्ञानकोशा’ च्या परंपरेतून आलेल्या मंडळींिे व्यत्क्तगत पातळीवर ककवा िार-आठ 

जिाचं्या सहकायाच्या पातळीवर कोशािे कायव स रू होते. उिा. भारतीय संस्कृती कोश (१९६२-१९७४), 
अहभनव मराठी ज्ञानकोश (१९६३-७१), िेवीकोश (१९६७-रे १९७२), शास्त्रज्ञिहरत्रकोश (१९६८), 
गिेशकोश (१९६८), इत्यािी परंत  शासनािे सहकायव, संस्थािें पाठबळ, व्यवस्थापकीय हशस्त व गरज, 
अनेकानेक लेखकािें लेखन सहकायव, संपािकीय कायवप्रिाली, छोट्या छोट्या कायासाठी हव ेअसिारे 
मन ष्ट्यबळ, रंथालयािें-संिभवरंथािें पाठबळ, इत्यािी अनेक उपघटकािंी आवश्यकता पटायला लागली व 
ती व्यवस्था केल्यावर कायाला येिारी गती हवशरे्ष नजरेत भरायला लागली. प ढे काही प्रकाशकानंी अशा 
कोश वाङ्मयाच्या वा शब्िकोशाचं्या कायाला हात घातला ककवा प नम वद्रिे केली. 

 
स्वातंत्र्योत्तर आहि हवशरे्षतः राज्य हनर्ममतीनंतर हवद्यापीठािंी संख्या वाढली. हवहवध हवद्यापीठातं 

संशोधन-प्रकाशन या बाबींना महवव हमळाले. कें द्रशासनातफे हवद्यापीठ अन िान आयोगािी स्थापना झाली 
आहि संशोधन-प्रकाशनाच्या कायास हवशरे्ष अन िाने हमळू लागली. त्याम ळे हवद्यापीठानंी उत्तमोत्तम 
संिभवरंथािंी हनर्ममती केली. त्यात कोश, इहतहास, अन वाहित रंथ, व्याख्यानाचं्या प त्स्तका, सूिी, 
संशोधनपर लेखसंरह अशा हवहवध रंथािंा समावशे झाला. 

 
कें द्र सरकारच्या प ढाकाराने मातृभारे्षत प स्तकािंी हनर्ममती व्हावी, नवनवे ज्ञान मातृभारे्षत याव,े 

यासाठी हवद्यापीठ रंथहनर्ममती मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळातफे हवहवध हवर्षयावंरिी प स्तके 
मराठीत अन वािाच्या रूपात वा काही स्वतंत्रपिे हनमाि झाली. अनेक मराठी प्रकाशकाचं्या सहकायाने 
मंडळाच्या रंथहनर्ममतीिे कायव उभे राहहले व िोघानंाही त्यािा फायिा झाला हे नाकारता येिार नाही. 
 

हवद्यापीठािा आिखी एक पैलू साधारि १९९० नंतर प ढे आला. हवद्यापीठािा हवहशष्ट हवभाग 
त्याला हमळालेले अन िान घेऊन व्यावसाहयक प्रकाशकासह रंथािंी हनर्ममती करताना हिसू लागला. यात 
िोघािंाही फायिा असल्याने, सोय होत असल्याने ‘संय क्तपिे’ प्रकाहशत केलेली प स्तके मराठीत हवशरे्ष 
हिसून येतात, त्याम ळे हवतरि, म द्रि सोयीिे होते व प्रकाशकावंरिा आर्मथक बोजा कमी होतो. 
 

हवद्यापीठानंी आपापल्या भाहर्षक अभ्यासिमासंाठी हनमाि केलेली प स्तके हवशरे्ष वगेळी आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

साधारि ७०-७५ पयंत प्रथम वर्षव, हद्वतीय वर्षाच्या भारे्षच्या अभ्यासिमासंाठी, उत्तम प्राध्यापकाचं्या 
सहमतीतफे हनवडक साहहत्यािी प स्तके संपाहित करून हवद्यापीठ स्वतःि ती प्रकाहशत करीत असे. ही 
प्रथा प ढे बिं पडून बाजारात उपलब्ध असिारी वाङ्मयीन प स्तके अभ्यासिमात लावण्यािी प्रथा रूढ 
झाली. पूवीिी संपाहित प स्तके खरोखरि मराठी रंथव्यवहारात लक्षिीय होती. परंत  त्यािी िखल फारशी 
घेतली गेली नाही. 

 
साठपूवी आहि नंतर प्राम ख्याने हवहवध संस्था महाराष्ट्रात उभ्या राहहल्या. त्यानंी रंथहनर्ममतीिे 

हवशरे्ष कायव केले आहे. महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्षि, म ंबई मराठी साहहत्य संघ, म ंबई मराठी रंथसंरहालय, 
मराठी संशोधन मंडळ, इहतहास संशोधन मंडळ, हविभव, मराठवाडा साहहत्य संघ, राजवाडे संशोधन मंडळ, 
भारत इहतहास संशोधन मंडळ, हविभव संशोधन मंडळ, मराठवाडा संशोधन मंडळ, एकनाथ संशोधन मंडळ, 
का. स. वािी संस्था, डेक्कन कॉलेज, भाडंारकर संशोधन मंडळ. अशा अनेक संस्थानंी ८०-८५ अगिी ९० 
पयंत उत्तमोत्तम मराठी (इंरजी) रंथािंी हनर्ममती केली आहे. त्यात हप्रयोळकराचं्या पाठभेिहिहकत्सेपासून, 
जोग-मालश े यानंी संपाहित केलेल्या साहहत्याच्या इहतहासापयंतच्या हवहवध संशोधनपर, ऐहतहाहसक 
रंथािंा समावेश आहे. अलीकडे काही अपवाि वगळता अनेकािें कायव थंडावले असले तरी या कायािी 
कोिीतरी खोलात जाऊन िखल घ्यायला हवी, इतके हे कायव अपूवव आहे. 

 
पाठ्यप स्तक हनर्ममती मंडळाम ळे एकाि हठकािी एकाि संस्थेमाफव त प्रिडं संख्येत रंथािंी हनर्ममती 

झाली, तशीि हनर्ममती महाराष्ट्रात यशवतंराव िव्हाि महाराष्ट्र म क्त हवद्यापीठातफे झाली आहे. इतर 
हवद्यापीठानंी आपली हनर्ममती कमी केली व बाजारात उपलब्ध असलेल्या (ककवा संपलेल्या) प स्तकािंा 
समावशे अभ्यासिमात करून आपले श्रम कमी केले, मात्र य.ि.म. म क्त हवद्यापीठाने (ककवा इंहिरा गाधंी 
म क्त हवद्यापीठ वा इतरही) अभ्यासिमाबरोबर वािन अध्ययन साहहत्य हनमाि केले. ककबह ना असे 
साहहत्य हनमाि झाल्याहशवाय अभ्यासिम स रूि केला नाही (एम. हफल. मध्ये या तववाला म रड 
घातली). १९९० ते २००९ या वीसएक वर्षात २०६३ प स्तके हलहून घेऊन, त्याचं्या ४२,७५,१०० प्रती 
छापल्या. महाराष्ट्रात इतकी मोठी छपाई, हनर्ममती व हवतरि पाठ्यप स्तक मंडळानंतर य.ि.म. म क्त 
हवद्यापीठािीि असू शकेल. या हवद्यापीठाने आपल्या प स्तकािंा िजा, छपाई, भाहर्षक शलैी, संपािन 
इत्यािी हवहवध बाबतीत स्वतःिा एक खास ठसा हनमाि केला आहे. ही प स्तके इतर हवद्यापीठािे 
हवद्याथीही वापरतात हे या रंथािें यश म्हिता येईल. 
 

१९६७ च्या रंथालय कायद्याम ळे महाराष्ट्रात साववजहनक रंथालयािें जाळे हनमाि होऊ लागले. 
आधीि जोमात असिारी रंथालय िळवळ, रंथालय संघ कायवपे्रहरत झाले. ठाण्याच्या मराठी 
रंथसंरहालयािी रंथहनर्ममतीिी हव. ल. भाव ेयानंी घालून हिलेली हिशा म ंबई मराठी रंथसंरहालयाने प ढे 
नेली आहि ६७ नंतर नाहशकच्या साववजहनक रंथालयासारख्या संरहालयानंी इतरत्रही अमलात आिली. 
संघाने िळवळीिी म्हिून आहि हशक्षििमािा भाग म्हिून अनेक प्रकाशने काढली. त्यातून 
रंथालयशास्त्रािे हवद्याथी हनमाि झाले. 

 
शासकीय, हवद्यापीठीय, साहहत्त्यक संस्था, मंडळे अशा संस्थािें कायव उत्तम होत होते तरीही 

प्रहसद्धी नसल्याम ळे त्यािें रंथ पडून असत ककवा त्यािी माहहती लोकानंा होत नसे. इतर प्रकाशकही 
प्रहसद्धी तंत्रापासून तसे िूर होते. ज्या प्रकाशकािंी ककवा साहहत्य-संशोधन संस्थािंी हनयतकाहलके होती, 
त्याचं्या रंथािंा बोलबाला काही प्रमािात होत असे, तरीही त्याला एक प्रकारिा संथपिा होता. १९७५ 
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साली रंथाली वािक िळवळ हनमाि झाली आहि एखािा रंथ, योजना, कायविम कसा गाजवता येतो 
यािा प्रत्यय अनेकानंा आला. श्री. रा. ग. जाधव यानंी तर असे म्हटले आहे, की ‘१९८० नंतर प स्तक व 
प स्तककते गाजविारी यंत्रिा आली’ रा. ग. जाधवािें हे हनरीक्षि खरोखरि अिूक आहे. १९८० नंतर 
हवहवध प रस्कार, पाहरतोहर्षकेही उिंड झाली. रा. ग. जाधव या पवाला ‘साहहत्य प रस्कार पवव’ असे 
म्हितात ते योग्य आहे. मराठी रंथहनर्ममती कशी गाजवता येईल याच्या स प्त योजनािंा अभ्यास केला तर 
एक वगेळाि प्रकाश पडेल. िहापधंरा वर्ष ेही ‘गाजवहेगरी’ जोशात होती. 

 
१९९० नंतर मात्र तंत्रज्ञान बिलले, जागहतक पहरत्स्थती (ग्लोबलायझेशन) बिलली, नवज्ञान 

(जैव तंत्रज्ञान इत्यािी) उियाला आले, पयावरि हवर्षयक भान हनमाि झाले, वािक वगव बिलला, 
तंत्रज्ञानािी साथसंगत करिारा वगव हनमाि झाला, खेडोपाडी गेलेल्या िूरसंिार िातंीने खेडी व हतथला 
समाज बिलून गेला, इंटरनेटम ळे माहहतीिा स्फोट घराति होऊ लागला, िूरिशवन-नवनव े िनॅल्स 
हनमाि झाल्याने स्पधा आली, वगे आला, गती आली. मराठी रंथहनर्ममतीवर या सवािा पहरिाम झाला. 

 
वैज्ञाहनक, औद्योहगक, कृर्षी, वैद्यकीय-तंत्रज्ञान, पयावरि हवर्षयक हवर्षय प ढे आले. छायाहिते्र, 

हित्रकला, व्यंगहित्रकला, खंडात्मक रंथाचं्या योजना, ज न्या रंथािंी नवी संपािने, इहतहासािे 
प नसंपािन, हवहवध प्रकारच्या डायऱ्या, हिनिर्मशका, व्यक्ती-संस्थािंी फोटोिहरत्रमाला, अवकाश 
संशोधनािा हित्र खहजना, लेखकािंा शोध, त्याचं्या पत्रािंा शोध, िीघवम लाखती, अक्षररेखाटने, हनवडक 
हिवाळी अंकातंील लेख, कोशवाङ्मय, छोट्या छोट्या प त्स्तकाचं्या माहलका, नव्या कवींच्या कहवता, 
साठोत्तरी साहहत्यािे आढाव,े ििासत्रािंी प स्तके, सिरािें लेखसंरह, िहरत्र रंथमाला, पत्रवाङ्मय, हिते्र 
काढा-हवमाने उडवा सारखी कायवप्रवि प स्तके, नकाश,े हवज्ञानातील प्रयोग, गहिताच्या गमती, वहेिक 
गहित, आठविी, िहरते्र, आत्मिहरते्र असे हकतीतरी हवर्षय आले व त्यातून हवहवध रंगीत, कलात्म, 
मोठ्या-छोट्या रॉयल-डबल िाऊन इत्यािी अनेक आकारात प स्तके आली. या हवज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या 
िातंीने ि सरा मोठा बिल घडून आला. तो म्हिजे रंथेतर साहहत्यािी हनर्ममती जगभर झाली. त्यािा 
पहरिाम मराठी रंथ या प्रकारावर झाला. त्यािे स्वरूप बिलून गेले. 
 

ग्रांरे्िर साणहत्य 
 

म द्रि काळातही रंथेतर साहहत्य हनमाि होति होते. उिा. प्रबधं, हस्तहलहखत वाङ्मय-म्हिजे 
डायरी, पत्रसंरह टंकहलहखत साहहत्य इत्यािी. मात्र या साहहत्यािे प्रमाि अल्प होते आहि सिर साहहत्य 
रंथालयाचं्या संरही होते. व्यावसाहयक दृहष्टकोन या रंथेतर साहहत्याला नव्हता. संगिकाच्या हनर्ममतीनंतर 
फ्लॉपी, हडस्क, हाडवहडस्क, फाईल्स, झीपफाईल्सच्या माध्यमातून मजकूर संरहहत करता येऊ लागला 
आहि रंथािंा प्रकार त्या काळाप रता बिलून गेला. हशवाय संगिकाद्वारे घेतलेल्या कप्रटआऊ्सिाही एक 
वगेळा वगव तयार झाला. आता सध्या सी. डी. ्िा जमाना आहे. सीडी् पूवी ध्वहनहफत, हित्रहफत ही 
माध्यमेही येऊन गेली. या माध्यमात कथाकथन, काव्यवािन, िूरिशवनवरील कायविम अशासंाठी 
ध्वहनहफती मराठीत प्राम ख्याने वापरल्या गेल्या. त्यािंी हविी झाली. प .ल., व.प ., ि. मा. हमरासिार 
इत्यािींच्या ध्वहनहफती, एकपात्रीप्रयोग, नाट्यप्रयोग, हित्रपट, संगीत गीते, भावगीते इत्यािींिी ध्वनी व 
हित्रहफती रंथाला पयाय म्हिून व्यावसाहयक पायावर हनमाि झाल्या. यशवंतराव िव्हाि म. म क्त 
हवद्यापीठाने रंथाबरोबर ध्वहनहफती, व हित्रहफतींिीही हनर्ममती वािनसाहहत्य म्हिून केली. इतर 
हवद्यापीठानंी मात्र त्यािा फारसा उपयोग करून घेतला नाही. सध्या हे तंत्रज्ञान मागे पडले आहे. 
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सीडी् मात्र आज अत्यंत प्रभावी आहेत. कमीत कमी पजंाच्या आकारात मावले असा आकार 

आहि हजारो पानेच्या पाने एका अत्यंत छोट्या पातळशा िकतीवर मावतील अशी साठ्यािी कमाल, 
कोित्याही शब्िाने, संजे्ञने अवघ्या काही क्षिात घेता येिारा शोध, अशा हकतीतरी ग िानंी सीडी् 
लोकहप्रय आहेत. सध्या तर मोबाइल मध्ये हफरिाऱ्या प स्तक वाििाऱ्या यंत्रामध्ये प स्तके घेऊन ठेवता 
येतात व जाता-येता वािन करता येते. 
 

इंरजी रंथव्यवहारात रंथाबरोबर वा हनयतकाहलकाबरोबर येिाऱ्या सीडी् जशा आहेत, तशाि 
ज्ञानकोश, रंथ, सूिी, सारात्मक वाङ्मय, हनयतकाहलके, लेखसार, लेखसंरह अशा अनेकानेक 
प्रकारासाठी स्वतंत्रपिे सीडी् हनमाि केल्या जातात, हवकल्याही जातात. मराठीत हे प्रमाि अल्प आहे, 
परंत  प्रकाशकािें म द्रिािे साहहत्य, लेखकािे कचे्च (पके्कही) हस्तहलहखत, छायाहिते्र, रेखाटने अशा 
हवहवध साहहत्यािी िेव-घेव करण्यासाठी सीडी् वापरतात, पि त्यात असंख्य अडििी येतात अशी 
तिार आहे व ती सत्य आहे. 

 
संगमकीय जाळ्यानंा (नेटवहकंग) प्रारंभ झाल्यानंतर तर हित्रि पालटून गेले. वबे, होमपेज, िटॅ, 

क्लब, ब्लॉग्ज, र प्स्, इंहजन, सिव इंहजन्स या माध्यमातून व्यत्क्तगत प्रकाशनानंा गती हमळाली. व्यासपीठ 
हमळाले. ई-ब क्स, ई-जनवल्स, पेड साई्स, ब क शॉप्स मेल्स, फॅक्स इत्यािी माध्यमे मराठी वािकानंा 
(मराठीसाठी अल्प असली तरी) अत्यंत पहरहित आहेत. ॲमेझॉन, लायिरी ऑफ काँरेस, प्रकाशकािंी 
संकेत स्थळे, एका त्क्लकवर उपलब्ध झाली आहेत. मराठी रंथव्यवहारात हे हळूहळू येत आहे. 

 
सीडॅक या संस्थेने काढलेली ज्ञानेश्वरीिी सीडी, प ण्याच्या क लकिींनी ज्ञानेश्वरीच्या पिकोशािी 

सीडी केली आहे, हवश्वकोशाने आपली सीडी तयार केली आहे अशी काही त रळक उिाहरिे आहेत. माधव 
हशरवळकर हे सातत्याने रंथेतर साहहत्य हनर्ममतीत रमलेले असतात. डॉ. स नील कवठे यानंी इहजप्तवरील 
प स्तक व लघ पटािें प स्तक ककवा प्रमोि सहस्त्र्ब ध्िे व राह ल स विा यािंी ‘ई संवाि िळवळ’ ककवा हवकास 
बावधनकर यािंी ‘मायईमगॅहझन डॉट कॉम’ साहहत्य भारती डॉट कॉम ककवा वगेवेगळ्या मराठी साहहत्य 
िेिाऱ्या साई्स याचं्या माध्यमातून मराठी रंथव्यवहार गती घेत आहे. काही मराठी प्रकाशकाचं्याही साई्
स आहेत ही जमेिी बाजू पि अजून हकतीतरी गोष्टी करायच्या आहेत. मराठीिी समान हलपी, य हनकोड, 
विान िम कोित्याही संगिकाबरोबर सहज ज ळिारी भार्षा इत्यािी अनेक आव्हाने मराठीला आहेत. 

 
रंथेतर साहहत्यात ७५-८५ च्या िरम्यान अत्यंत प्रभावी असिारे माध्यम होते सूक्ष्मपट 

(Microfilms). अलीकडे हे माध्यम मागे पडले आहे, मात्र प्रहतहलपी (Photocopy) ला अजून पयाय नाही. 
सहजसोपा मागव म्हिून आजही हे माध्यम रंथव्यवहारात लोकहप्रय आहे. तसेि स्वाहमत्व हक्क संरक्षि 
कायद्यािे उल्लंघन करिारे आहे. 
 

रंथेतर साहहत्यात िेलहलपीतील साहहत्याला अंध वािकाकंडून मागिी असते. नॅशनल 
असोहसएशन फॉर ि ब्लाईंड (नॅब) ही संस्था स्वतःच्या संस्थेकरता ध्वहनहफती तर तयार करतेि, पि 
िेलहलपीतीही साहहत्य हनमाि करते. सध्या त्यानंी अकरावी व बारावीसाठी मंडळाने (बोडव) तयार केलेल्या 
पाठ्यप स्तकािंी िेलहलपीतील आवृत्ती प्रकाहशत केली आहे. ही साधारि २० ते २५ प स्तके आहेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

‘रंथ’ हा प्रकार सध्या तरी वर नमूि केलेल्या अवस्थेत आहे. उद्या कोित्या अवस्थेत जाईल 
सागंता येत नाही. तंत्रज्ञान इतके वगेाने बिलते आहे. 

 
ग्रांर्प्रचार, प्रसार आणि णवक्री 

 
रंथहनर्ममती िेखिी करिे, हवहवधागंी हवर्षयाचं्या तज्ज्ञािंा, अभ्यासक-व्यासंगी मंडळीिा त्यासाठी 

िपखल उपयोग करून घेिे, हिते्र-म खपषृ्ठ, रंगीत छपाई इत्यािींिा वापर करिे, याम ळे मराठी 
रंथव्यवहार भारतीय भार्षामंध्ये उठून हिसतो. तंत्रज्ञानािा वापर (उिा. सीडीसह रंथ िेिे, ई-सत्व्हवसेस 
इत्यािी) कमी असला तरी तो प ढे वाढेल परंत  ही जी सवव हनर्ममती केली जाते, त्या राहकापयंत हे रंथराज 
जातात का ? पोहितात का ? जातात ते कसे ? त्यािे मागव कोिते ? इंरजी जगतात ज्याला ‘माकेकटग’ 
म्हितात ते माकेकटग म्हिजेि रंथािा प्रिार आहि प्रसार, कसा केला जातो? यािे स्वरूप मराठी 
रंथव्यवहारात कसे आहे ? इंरजीत ज्याला ‘एन्ड यजूसव’ म्हितात, ते मराठीत कोिकोि आहेत ? यािा 
हविार करू या. 

 
कोित्याही वस्त िी हविी व्यवस्था उत्तम असेल, हतिे व्यवस्थापन उत्तम असेल, बाजारात एक 

हवहशष्ट प्रकारिी साखळी असेल, त्याच्या जोडीने जाहहरातीच्या तंत्रािे सहकायव हमळत असेल, तर ती वस्तू 
बाजारात हवकली जाते, राहकापयंत व्यवत्स्थत जाते. मराठी रंथव्यवहारात ि िैवाने अशी पद्धत फारशी 
आढळत नाही. प स्तक हनमाि करण्यात, अत्यंत िेखण्या स्वरूपात प्रकाहशत करण्यात अतोनात कष्ट 
घेिाऱ्या मराठी प्रकाशकानंा जात्याि ‘हविी’ ही ‘कटकट’ वाटत असावी, की काय, अशी शकंा यावी अशी 
पहरत्स्थती पूवी होती. घाऊक व्यापारी, हकरकोळ हविेते, हफरते हविेते अशी साखळी आजपयंत मराठीत 
हनमाि झालेली नाही, रंथहविी करिारे ि कानिार याचं्यावरि सारी मिार होती. त्याच्याकडे िालून 
राहक आले तर ते प स्तकािी हविी करिार, स्वतः उठून जािार नाहीत. या वृत्ती-प्रवृत्तीिा पहरिाम 
मराठी रंथहविीवर प्रथमपासून भरपूर होता व तो आजही समूळ संपला आहे असे हिसत नाही. 

 
 हविेत्यानंा द्याव ेलागिारे कहमशन हकमान ४० टके्क ते प ढे हकतीही असू शकते. प्रकाशकानंी हविी 
करू नये ही इंरजी रंथव्यवहारातली सिोटी मराठी (आहि भारतीय) रंथव्यवहारात नाही. हविी झालेल्या 
प स्तकािंा हहशबे महहन्याच्या महहन्याला हविेते प्रकाशकानंा, प्रकाशक लेखकानंा िेताति असे नाही. 
अत्यंत ियनीय यािकासारखी अवस्था िोघािंी असते. हविेत्यािंा मात्र हबनभाडंवली धंिा होतो. हविीतून 
आलेला पैसा हबनव्याजी वापरता येतो. त्यातून लेखक-प्रकाशक, प्रकाशक-हविेते असे वाि मराठी 
रंथव्यवहारात िव्हाट्यावर आले आहेत. काही प्रकाशक मात्र अशा व्यवहारात अपवाि आहेत. 
लेखकाकंडून पैसे घेऊन प स्तक प्रकाहशत करिे, घाऊक खरेिीत गैरप्रकार करिे, संस्थात्मक पातळीवर 
होिाऱ्या रंथखरेिीत भ्रष्टािार करिे, सरकारी रंथखरेिी योजना आपल्याि पिरात कशा पडतील यासाठी 
राजकरि, कंपूशाही करिे, संस्थात्मक पातळीवर होिाऱ्या रंथ खरेिीत, िेण्यात येिाऱ्या सूट-
सवलतीवर एकसूत्रीपिा नसिे, अशा अनेक समस्यानंी मराठी रंथहविी घेरून गेली आहे. ज्याला जसे 
जमेल तसे मागव काढत हा व्यवसाय गेली अनेक वर्षे स रू आहे. 
 
 रंथ हीस द्धा एक हविीयोग्य वस्तू आहे, यािे भान नसल्याने त्यािा प्रिार-प्रसार करण्यावर अत्यंत 
संक हित दृहष्टकोनािा प्रभाव होता, मात्र साठनंतर हित्र हळूहळू बिलत गेले आहि प्रकाशकानंा प्रथम भान 
यायला लागले, की रंथ हनमाि करण्याबरोबरि ते हवकले कसे जातील, हेस द्धा पाहायला हव.े पूवी 
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रंथप्रकाशन हा जोडधंिा होता. म द्रिािा व्यवसाय, पाठ्यप स्तकािंी हनर्ममती हे प्रम ख व्यवसाय होते. 
त्याम ळे रंथहविीवर फारसे लक्ष कें हद्रत करण्यािी गरज भासली नव्हती. पाठ्यप स्तकािंा व्यवसाय हातिा 
गेल्यानंतर आहि अभ्यंकर आयोगािा फटका बसल्यानंतर हविीवर लक्ष कें हद्रत करिे आवश्यक झाले व 
यािी िािाक्ष जाि रा. ज. िेशम ख यानंी हेरली. 
 

ग्रांर्सवलि योजना 
 
 प्रकाशक रा. ज. िेशम खानंा हे श्रेय जाते, त्यापेक्षाही जास्त ते श्री. शकंर सारडा याचं्याकडे व 
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या िैहनकाकडे जाते. १९६२ साली मटा स रू झाला. त्यात साहहत्यािी प रविी शकंर 
सारडा पाहत असत. ही प रविी फार लोकहप्रय झाली होती हे मागे आलेि आहे. सारडा यानंी १९६३ साल 
उजाडताि आधीच्या वर्षात प्रकाहशत झालेल्या मराठी रंथािंी यािी प्रकाहशत (िार अंकात) केली व प ढे 
सवलतीिी योजना प्रकाशकासंमोर माडंली. अथाति प्रकाशक हवरोध करू लागले, पि रा. ज. िेशम खानंी 
त्याला पाकठबा तर हिलाि, पि त्यािी सारी हविीव्यवस्था स्वतःच्या हशरावर घेऊन तीन लाखािंी प स्तके 
सवलतीत हवकून िाखवली. यातून एक प्रकारिा आत्महवश्वास तर प्रकाशकानंा आलाि, पि वगेळी वाटही 
सापडली. नीट जाहहरात झाली, आकर्षवक सवलत हिली, हवतरि व्यवस्था िोख असली, प्रकाशकािें 
िेिे-घेिे सिोटीने केले तर रंथहविी ही समस्या ठरू शकत नाही. राहकापंयंत जायला मात्र हव.े प ढे ६६ 
ते ६८ या कालात ‘केसरी’ वृत्तपत्रानेही आपली ‘रंथालय योजना’ तयार केली होती. मात्र ती यशस्वी झाली 
नाही. रा. ज. िेशम खानंी मात्र स्वतःच्या कहमतीवर प ढे त्याचं्याि प्रकाशनाच्या स्वस्त आवृवयािंी योजना 
यशस्वी करून िाखवली. वृत्तपत्राने प ढाकार घेऊन रंथसवलत योजना राबवण्यािे तंत्र प ढे िागंलेि 
रुळले. १९८६ साली रहववारच्या मटा प रविीत ‘हनवडक रंथािंी यािी’ प्रकाहशत झाली होती. त्यािी 
प त्स्तका रंथालीतफे िीपक घारे यानंी तयार केली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ च्याि १९९२ मध्ये होिाऱ्या 
हतसाव्या वधापन हिनाहनहमत्त १९८१–९१ या िशकातील १०१ प स्तके हनवडून ती प स्तके २५ टके्क िरात 
उपलब्ध होतील, अशी योजना जाहीर झाली होती. त्यािी प त्स्तका शकंर सारडा यानंीि तयार केली होती 
व बृहन्म ंबई मराठी प्रकाशन आहि रंथहविेते संघ, म ंबई यानंी ती प्रकाहशत केली होती. लहलत 
माहसकातील लक्षवेधी प स्तक योजनेतील रंथािंा पहरिय करून िेिारी प त्स्तकाही शकंर सारडा यानंी 
तयार केली होती व मजेॅत्स्टक प्रकाशनातफे १९९७ साली प्रकाहशत करण्यात आली होती. लोकसत्ता 
िैहनकानेही हटकेकर-केतकर-गडकरी कालखंडात अशा योजना राबवल्या आहेति, त्याचं्यातफे श भि 
िौकर यानंी शालेय पातळीवर उपय क्त ठरतील अशा वािन योग्य रंथािंी एक यािी करून प्रकाहशत 
केली. त्यािें हे कायवही महववािे ठरले आहे. 
 
 ‘सवलत योजना’ ही हकती फायिेशीर ठरते यािी नोंि सववि प्रकाशकानंी घेतली होती असे हिसत 
नसले तरी, प ढच्या काळात राजहंस प्रकाशनाच्या हिलीप आजगावकारानंी १९९५ नंतर या सवलत 
योजनेला आिखी वगेळा आकार आपल्या प्रकाशनासंाठी हिला, त्यािे स्वरूप होते ‘प्रिशवनपूवव सवलत’. 
रंथ प्रकाहशत होण्यापूवी त्यािी नोंििी करण्यासाठी जाहहरात करिे, हविेते िारोिार पाठविे, ि कानातून 
तशी नोंििीिी सोय करिे, संस्थात्मक पातळीवर जाहहराती पोस्टाने पाठविे, त्यािंी परीक्षिे सववत्र येतील 
असे पाहिे इत्यािी मागाने ही प्रकाशनपूवव सवलत योजना राजहंसने धडाक्याने अमलात आिली. प ढे 
त्यािाि हकत्ता मग अनेकानंी हगरवला. 
 
 रंथावंर सवलत हिल्यास जसा त्यास राहक हमळतो, तशीि रंथ पाहण्यािी, िाळण्यािी सवलत 
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राहकाला हिली तरी राहकाचं्या संस्थेला वाढ होते हे रंथप्रिशवनािी प्रथा स रू करिाऱ्या नॅशनल ब क 
रस्टने िाखवनू हिले. 
 

ग्रांधप्रदशकने ग्रांर्जत्रा 
 
 १९६६ साली म ंबईत पहहली राष्ट्रीय रंथजत्रा ‘एनबीटी’ ते भरवली आहि नंतर प ढे िर वर्षी हा 
उपिम एनबीटीतफे स रूि झाला. सध्या तर एनबीटीिी मोबाईल व्हॅन म्हिजेि हफरते रंथालय 
हठकहठकािी जात असते. त्यातून होिारी हविी व प्रिशवने हे िोन्ही घटक साध्य होतात असे हिसून येत 
आहे. 
 
 ‘राष्ट्रीय रंथ प्रिशवन’ भरण्यापूवी अशी छोटी-मोठी प्रिशवने भरली होती. उिा. सिहतसाव्या 
साहहत्य संमेलनातील अ. ह. हलमये यानंी हिल्लीत भरवलेले प्रिशवन, ककवा सिानंि भटकळािें ‘फँ्रकफूटव 
ब क फेअर’ मधले भारतीय रंथािें िालन अथवा मोटार करून शकंरराव क ळकिी यानंी गावोगाव नेलेली 
प स्तके ककवा श्री. व्य.ं केतकर याचं्या आजोबािें उिाहरि वा डॉ. अरुि हटकेकराचं्या वहडलािें, ‘िूतकार 
हटकेकरािें’ उिाहरि सवांना ज्ञात आहे पि हे काहीसे अपवाि म्हिाव ेलागतील. राष्ट्रीय रंथ प्रिशवनाने 
एक दृष्टी, हविार प्रकाशकानंा हिला आहि त्यािा वापर स रू झाला. 
 
 या दृष्टीिा, हविारािा, प्रकार पद्धतीिा अिूक उपयोग जर कोिी करून घेतला असेल तर तो 
म्हिजे ‘बॉम्बे ब क डेपो’ च्या पा.ं ना. क मठा यानंी. त्यािें प्रयोग व उपिम त्याचं्याि ‘डेपो’ त स रू झाले. 
िात मासािा स रेख उपयोग ते धार्ममक रंथाचं्या प्रिशवनासाठी करून घेत असत. मे महहन्यात म लािंी प स्तके 
ते त्याि हठकािी ठेवत असत. त्याचं्या उत्साहािा फायिा करून घेण्यासाठी मौज-पॉप्य लर-परि रे 
सारख्या काही प्रकाशकानंी एकत्र येऊन गावोगाव प्रिशवने भरवली. त्यािे नेतृत्व मात्र क मठाशठे करीत 
होते. त्याचं्या या उपिमाला कोल्हापूरच्या रहसक, वािनहप्रय व रंथपे्रमी अरुि गाडगीळािंाही हातभार 
लागला होता. क मठा यानंी तर हवहवध कल्पना प्रिशवनाहनहमत्त राबवल्या. उिा ‘लेखक त मच्या भेटीला’ या 
योजनेतून राहकाला लेखकाला पाहता येत असे, हशवाय रंथावर त्या लेखकािी स्वाक्षरीही हमळत असे, 
आज हाि ऐहतहाहसक कायव करिारा ब क डेपोि अत्स्तत्वात नाही यािे कोिालाही ि ःख होईल. 
 
 रंथप्रिशवनाबरोबर साहहत्त्यक कायविमािंी जोड घालून ते िोनही उपिम करून िाखवण्यािे 
कायव, मजेॅत्स्टक प्रका शनाच्या केशवराव कोठावळ्यानंी व प ढे अशोक कोठावळे, त काराम कोठावळे यानंी 
करून िाखवले. १९५२ सालापासून प्रकाशक म्हिून, १९४२ सालापासून हविेते म्हिून पहरहित असिाऱ्या 
केशवराव कोठावळे यानंी १९६९ साली प ण्यात २५०० फ टािी भव्य इमारत बाधंली आहि त्या इमारतीच्या 
गच्चीत साधारि ७०-७२ पासून ‘गच्चीवरल्या गप्पा’ ना प्रारंभ झाला. १ मे ते १५ मे या ठरलेल्या तारखानंा 
केवळ साहहत्यावरच्या कायविमानंी प िे गाजू लागले. गच्चीवर गप्पा व खाली हॉलमध्ये रंथप्रिशवन व हविी 
असा कायविम १९८३ पयंत प ण्यात होत होता. त्यात अनेक साहहत्त्यकानंी हजेरी लावली आहे. या 
कायविमािा बोलबाला फार होता. २३ मे १९८३ रोजी केशवराव कोठावळ्यािें अिानक हनधन झाले. 
त्याम ळे प ढे नंतर अशोक कोठावळे यानंी म ंबईच्या हवलेपाले येथील लोकमान्य सेवा संघाच्या सहकायाने 
पाल्यात मजेॅत्स्टक गप्पानंा प्रारंभ केला. हवजय तेंड लकराचं्या हस्ते यािे उद्घाटन झाले, त्यािंी 
म लाखतही झाली. प ण्याच्या कायविमािी जबाबिारी प्रा. वीिा िेव पाहत असत, तर म ंबईत अशोक 
कोठावळे यानंा मध  मंगेश कर्मिक, भेंडे, िळवी, हव. श.ं िौघ ले याचं्या बरोबरीने काही पत्रकार मित करत 
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होते व आहेत. प ण्यातले कायविम १९९२ पयंत िालू होते पि नंतर प ढे तो उपिम बिं पडला. म ंबईच्या 
कायविमाने २००८ साली रौप्य महोत्सव साजरा केला व त्यािी एक ‘मजेॅत्स्टक गप्पा पिंहवशी’ ही 
प त्स्तकाही प्रकाहशत केली. म ंबई व प िे या िोन्ही हठकािी रंथप्रिशवन, हविी व व्यत्क्तगत खरेिीवर 
सवलत हे तीनही भाग कायम राहहले. जानेवारीत होिाऱ्या म ंबईच्या कायविमानंी सासं्कृहतक-वाङ्मयीन 
के्षत्रात आपला स्वतःिा एक ठसा उमटवला आहे. 
 
 “मजेॅत्स्टक गप्पा हे एक मॉडेल झालं आहे” असे स्वतः अशोक कोठावळे यानंी म्हटले आहे. ते खरे 
आहे. याि धतीवर म ंबईत बोहरवली या उपनगरात ‘शब्ि’ प्रकाशन संस्थेने असाि उपिम स रू केला आहे 
व ‘शब्ि ि ब क गलॅरी’ ला उत्तम प्रहतसाि लाभला आहे. 
 
 ढवळे रंथ जत्रा, अक्षरधारा, रंथायन अशा काही हफरत्या रंथप्रिशवनानंी महाराष्ट्रात हठकहठकािी 
प्रिशवने भरवली आहि प स्तके वािकापंयंत नेली तरीही, एक िळवळ म्हिून रंथाली वािक िळवळीने 
केलेले कायव सवांच्या स्मरिात राहहले आहे. १९७५ साली स्थापन झालेल्या या िळवळीने १९८० सालात 
फोडव फौंडेशनच्या अन िानावर महाराष्ट्रभर िौरे केले. त्याचं्या िौऱ्यािें वैहशष्ट्ट्य असे होते, की एकाि वळेी 
महाराष्ट्रातील अनेक भागातं, हवहवध कायवकत्यांिे गट प स्तकािंी प्रिशवने घेऊन गेले आहि अनेक लहान-
मोठ्या साहहत्त्यकानंा, वािनपे्रमींना कायविमाचं्या माध्यमातून एकत्र आिले. रंथजत्रा, रंथउठाव, रंथहंडी 
अशा हवहवध शीर्षवकाने सासं्कृहतक, वाङ्मयीन आहि सामाहजक कायविमानंी ही रंथप्रिशवने महाराष्ट्रभर 
गाजली. वृत्तपत्रानंी, प्रसारमाध्यमानंी या कायविमानंा प्रहसद्धी हिली. ज्या भागात रंथ गेले नव्हते अशा 
भागात त्या भागातील संस्थानंा व कायवकत्यांना सामील करिारे रंथालीिे हे कायव नक्कीि ऐहतहाहसक आहे. 
रंथहविीस द्धा उत्तम झाली, परंत  ‘अन िानाम ळे हे असे भव्य कायव शक्य झाल्यािी’ टीका रंथालीला सहन 
करावी लागली. 
 
 मजेॅत्स्टकिे हशवाजी मंहिर, िािर येथील कायमस्वरूपािे प्रिशवन, आयहडयलिे रंथहत्रवेिी, 
छहबलिास शाळेतील कायम स्वरूपािे प्रिशवन, ध रू हॉलमध्ये भरवली जािारा प्रिशवने, साहहत्य 
अकािमीिी त्याचं्या तळघरात भरवली जािारी प्रिशवने, अहखल भारतीय साहहत्य संमेलनातूंन िरवर्षी 
होिारी रंथप्रिशवने, छोट्या-मोठ्या साहहत्य संमेलनातून होिारी प्रिशवने, जागहतक मराठी पहरर्षिेतफे 
झालेली िेशाबाहेरिी प्रिशवने, भारतातील आहि भारताबाहेर असिारी बृहन्महाराष्ट्र मंडळे व त्याचं्या 
कायविमातूंन होिारी प्रिशवने, साहहत्य संमेलनाच्या परिेशी संमेलनातील प्रिशवने, राष्ट्रीय प्रिशवने, 
रंथालयामंधील हवहवध कायविमाचं्या अन रं्षगाने भरवली जािारी प्रिशवने, प्रकाशन समारंभाच्या हठकािी 
भरवली जािारी प्रिशवने, ििासते्र, म लाखती, प्रकाशक पहरर्षिा, म द्रि पहरर्षिा, रंथाली वािकहिन 
इत्यािी कायविमाचं्या हठकािी केली जािारी रंथहविीिी सोय व प्रिशवने, अशा हवहवध प्रकारच्या 
रंथप्रिशवन व हविी प्रकाराला आता िागंलाि बहर आला असला तरी यातील िोन-तीन प्रिशवनािंा 
आवजूवन उल्लेख करायलाि हवा. कारि तो वगेळा प्रकार आहे. ते वगेळे सासं्कृहतक हवश्व आहे. 
 
 ६ हडसेंबर रोजी म ंबईत आहि १४ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे होिारी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकराचं्या साहहत्यािी भव्य हविी हा मराठी रंथव्यवहारातला अपूवव योग आहे. ि सरे असे की, पूवी 
लोकवाङ्मय गृहातफे हवहवध हठकािी, रहशयन वाङ्मयािी मराठी अन वािािंी प्रिशवने होत असत. ककमती 
अत्यंत अल्प असिारी ही प स्तके वािकहप्रय होती. त्याला हमळिारा प्रहतसाि अफाट होता. यािी फारशी 
िखल मराठी रंथव्यवहार घेताना हिसत नाही. आर्षाढी-कार्मतकी वारीच्या काळात हठकहठकािी व 
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पढंरपूर, आळंिी, पैठि, िेहू इत्यािी हठकािी होिारी हविी उल्लेखनीय असते. यािीही िखल घेतली 
जात नाही. प्रविन-कीतवन अशा सापं्रिाहयक मंडळाचं्या कायविमामंध्ये होिारी हविी उल्लेखनीय असते. 
नवनीताच्या मराठी गाईड्सिी हविी हा एक वगेळा स्वतंत्र हवर्षय आहे. रस्त्यावर, फूटपाथवर होिारी 
प्रिशवने व हविी हास द्धा एक स्वतंत्र संशोधनािा हवर्षय आहे. माट ंगा-ककगसकव ल, िािर स्टेशन, फोटव, प िे 
मंडई इत्यािी अनेक हठकािी रंथपे्रमींना खहजना सापडला आहे. स. ग. मालश,े हप्रयोळकर, काळसेकर, 
हटकेकर, ढेरे, ढमढेरे, प राहिक, हवश्वास पाटील, ि गाबाई, अशा असंख्य पे्रमींनी आपल्या रंथव्यसनाच्या 
आठविी हलहून ठेवल्या आहेत. म ंबईच्या स ंिराबाई हॉलमध्ये भरिाऱ्या प्रिशवनानंी आहि शानभागाचं्या 
पे्रमापोटी आहि रंथपे्रमीवर असिाऱ्या त्याचं्या लोभाम ळे स्टॅण्डब क डेपोने, िॉसवडवसारख्या साखळीने, 
मराठी मािसानंा आकर्मर्षत केले आहे. 
 

ग्रांर्प्रसार; ग्रांर्प्रचार 
 

रंथहविीसाठी रंथप्रिशवने हा व्यावसाहयक प्रकाशकािंा हेतू समजण्यासारखा असला तरी केवळ 
हविी हे उदे्दश समोर ठेवनू जाता येत नाही. इंरजी भारे्षतील रंथ व्यवहारात ज्याला ‘प्रमोशन’ म्हटले जाते 
तो प्रिार व प्रसार करण्यात मराठी प्रकाशक, राजहंसिा अपवाि वगळता, कमी पडतात हे ते स्वतःि मान्य 
करतील. 

 
केवळ प स्तकािंी माहहती व्हावी यासाठी पत्रव्यवहार, जाहहराती करून भागते असे नाही, तर 

त्यासाठी एखािा खास मािूस ठेवावा लागतो. ककवा ‘प्रमोशन टीम’ उभी करावी लागते. त्याचं्यावर 
िेखरेख करण्यासाठी माकेकटग मनेॅजर, एहरया मनेॅजर, हरजनल मनेॅजर, अशी ‘टीम’ उभी करावी लागते, 
त्याचं्यासोबत जाहहरात हवभागही बरोबरीने काम करीत असतो. फ कट पे्रस नोट, परीक्षिे, बातम्या, फोटो, 
ििा, म लाखती वतवमानपत्रात ओळखीने छापून आििाऱ्या मराठी प्रकाशकानंा अजून हे पिनी पडले 
नसले तरीही पॉप्य लर, मौज, परि रे, हडम्पल यािंी नवी हपढी नव्या हविाराने नव्या योजनावंर उतरत आहे 
हेही हवसरता येिार नाही. 

 
प्रिार व प्रसार असा स्वतंत्र हवभाग नसला तरीही प्रकाशकािें कॅटलॉग, रॅपसव, पोस्टसव, कॅलेंडसव, 

डायऱ्या आहि हवशरे्ष म्हिजे स्वतःिी म खपते्र, यािंा वापर काही प्रकाशकानंी करून घेतला आहे. पैकी 
नारायि स वे, सतीश काळसेकर याचं्या कहवतािंा पोस्टसव म्हिून रंथाली व लोकवाङ्मय प्रकाशन गृहाने 
केलेला वापर आहि कवी वसंत बापट यानंी अन वाि केलेला अिाहम कलकन याचं्या कहवतेिा ‘साधना’ 
पे्रसने केलेला वापर (तोही रंथ हविीसाठी नाहीि) हवशरे्ष म्हिायला हवा. स्त्री िळवळीिी पोस्टसव ककवा 
रंथालीिी पोस्टसव ही पोस्टसविी स्वतंत्र हनर्ममती म्हिूनि त्याकडे पाहाव ेलागेल. रंथहविीिे ते माध्यम 
होऊ शकले नाही. डायऱ्या, कॅलेंडसव, रॅपसव जवळजवळ कोिीि काढत नाहीत. पैकी रॅपसविा उपयोग 
इंरजी रंथव्यवहारात सरास केला जातो. मराठी रंथव्यवहारातील हविेते जे स्वतः प्रकाशकि बह तेक 
असतात, ते रंथािंी ओझी घेऊन का हफरतात, असा प्रश्न पडतो, त्याऐवजी रॅपसव का असू नयेत ? इंरजी 
रंथव्यवहारात तर प्राध्यापकानंा भेट म्हिून रंथि िेण्यािी प्रथा आहे. मराठी रंथव्यवहारात हवकत घ्यायिे 
असले तरी प स्तक हमळू शकत नाही, हे ि िैवि म्हिायला हव.े 

 
मराठी प्रकाशकािें कॅटलॉग म्हिजे एक स्वतंत्र लेखािा हवर्षय आहे. आतापयंत प्रकाहशत केलेली 

प स्तके, त्याचं्या हवहवध आवृवया, प नम वद्रिे, लेखकामंध्ये, पानामंध्ये, हित्रामंध्ये म खपषृ्ठामंध्ये झालेले बिल 



 

अनुक्रमणिका 

कॅटलॉगमध्ये सापडू शकत नाहीत. हवर्षयािी सिोर्ष हवभागिी, अनाकर्षवक माडंिी, प स्तकािे न समजिारे 
स्वरूप, खरेिीबाबत हजज्ञासा उत्पन्न न करिारा मजकूर, अशा असंख्य िोर्षानंी प्रकाशकािें कॅटलॉग 
वर्षान वर्षे छापले जात आहेत. हे कॅटलॉग वाङ्मयेहतहासािी साधने आहेत यािे त्यानंा भानि नाही. 
 

‘म खपते्र’ मात्र िखल घ्यावीत इतकी महववपूिव आहेत. लहलत, संरहालय, साहहत्यसहकार, 
रुिी, साहहत्यसूिी यािें उल्लेख मागे आलेि आहेत. ‘जाहहरातीवर होिारा खिव लक्षात घेता, त्याि पैशात 
ककवा त्या व त्यापेक्षा थोड्या अहधक खिात म खपत्र काढले तर त्यािा उपयोग अहधक होऊ शकतो’, अशा 
हविाराने म खपत्राकडे वळलेले प्रकाशक अनेक सापडतील. हशवाय जाहहरातीत अल्प असिारी जागा, 
त्यात न िेता येिारे अनेक तपशील म खपत्रात िेता येतात, हे लक्षात घेऊन काही प्रम ख प्रकाशकानंी 
म खपत्रानंा रीतसर व योग्य अशी व्यापक बठैक प्राप्त करून हिली. 

 
प स्तकपंढरी, म द्रिप्रकाश, लहलत, साहहत्यसूिी, रुिी यािंा रंथप्रसारािा हेतू डोळ्यासमोर 

ठेवनूही लोकहप्रय, वािकहप्रय झालेला सािा, ढािा, रिना, तंत्र या म खपत्रासंमोर होता व त्यातून 
प्रकाशकानंी आपापली वाट शोधली. हप्रय रहसक (पॉप्य लर), शब्िालय (शब्िालय प्रकाशन), मराठी 
रंथजगत (मेहता), रंथवेध (राजहंस), इत्यािी (मनोहवकास), लोकवृत्त, वाङ्मयवृत्त (लोकवाङ्मय) 
अशी काही म खपते्र आज सातत्याने हनघत आहेत. शकंर सारडा, अहनल बळेल, साधना कामत, सतीश 
काळसेकर, अत्स्मता मोहहते अशी साहहत्य के्षत्रातील मंडळी या म खपत्राशी हनगहडत आहेत, तर हवहवध 
रंथपे्रमी, वािनपे्रमी मंडळ त्यातून लेखनही करीत आहेत. 
 

प्राम ख्याने स्वतःच्या प स्तकाचं्या म खपृष्ठासह केलेल्या आकर्षवक जाहहराती, याद्या, आगामी 
प्रकाशनाचं्या सूिनावजा लेख, वतवमानपत्रातूंन प स्तकावंर आलेल्या परीक्षिािंी प नम वद्रिे, लेखकाचं्या 
आठविी, म लाखती, कायविम वृत्तातं असा मजकूर येत असला तरी काहींिी िखल घ्यावी अशा बाबी त्यात 
आहेत. 

 
१९९२ ते १९९६ या पाि-सहा वर्षांत ‘िाहळशीतून’ हे रामिास भटकळािें सिर, ककवा सिानंि 

भटकळ यािें ‘सिानंियात्रा’ हे सिर अथवा क मठाशठे यािें सिर ही वाङ्मयेहतहासाला उपय क्त माहहती 
प रविारी सिरे होती/आहेत. ‘वाङ्मयवृत्त’मधून हलहहिारे शहशकातं सावतं, हनतीन करढे, सतीश 
काळसेकर, हनहखलेश हिते्र, डहाके, जयप्रकाश सावतं यािें लेखन म खपत्राला पार छेिून जािारे अस्सल 
लेखन म्हिता येईल. साधना कामत यािंी अत्यंत प्रभावी असिारी संपािकीय हटपिे, रंथजगतमधल्या 
बातम्यािें संकलन यानंा वािनीयता तर आहेि, पि ऐहतहाहसक िस्तऐवज म्हिून मूल्यही आहे. या अंकांिे 
जतन मात्र व्हायला हव.े बह तेक हठकािी ‘फ कट येिारा किरा’ अशीि भावना यामागे असते, ती 
बिलायला हवी. 
 

रंथप्रसारात ‘डायरी’ म्हिून ‘प्रकाशन डायरी’ आहि प्रकाशन वार्मर्षक यािी नोंि घ्यायला हवी. 
१९६९ साली गजानन क्षीरसागर यानंी हा अहभनव उपिम स रू केला आहि त्याला भरघोस प्रहतसाि 
हमळाला. असा प्रयोग नाट्य, हसने डायरी काढिारे सत्यवान टेटाभें यानंी केला पि त्याला प्रकाशन 
डायरीसारखी उपय क्तता आली नाही आहि रंथप्रसाराच्या दृष्टीने या डायरीिा फारसा उपयोग होऊ 
शकला नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

म खपत्राबंरोबरि बह तेक प्रकाशकानंी आपल्या प्रकाशनािी हविी व्हावी यासाठी ‘वािकब क क्लब’ 
िी योजना आखली आहे. त्यामाध्यमातून वािकाला खरेिीवर सवलत िेिे व घरपोि प स्तके पाठविे ही 
उहद्दष्टे त्यानंी ठेवली. रंथाली वािक िळवळीने अशी प्रारंभी सभासि योजना स रू केली. सभासिानंा 
हनम्म्या ककमतीत रंथ िेिारी रंथाली प ढे त्याि कारिावरून टीकेिी लक्ष झाली. आता तर सभासि 
ओळखपत्रािीही गरज रंथालीिी प स्तके खरेिी करताना लागत नाही. 

 
रंथाली िळवळीच्या हनर्ममतीवळेी िोन-पाि वर्ष ेआधी महाराष्ट्रात प स्तकाचं्या ककमतीवरून भरपूर 

ििा रंगात आली होती. त्यातून रंथहनर्ममतीच्या अथवकारिावर बरीि टीकाहटप्पिी तज्ज्ञानंी केली होती. 
रंथालीिी हनर्ममतीि म ळी ककमतीवरिा उपाय, हविेत्यानंा शह या कारिासंाठी झाली होती. प ढे सववि 
बाबींना मूठमाती हमळून ही िळवळही व्यावसाहयक अंगाने गेली. सावंतवाडीिी आरती प्रभूचं्या नावाने स रू 
झालेली िळवळ ककवा औरंगाबाििी जनशक्ती वािक िळवळ याचं्याकडून बऱ्याि अपेक्षा आहेत. पैकी 
सहकार तववावर हनमाि होिारे रंथ ही आशिेी बाब आहे. 

 
ग्रांर्णवक्री 

 
रंथहविीत रंथहविेते महववािी सूते्र हलवतात, पि त्यािंी म्हिावी तशी िखल रंथव्यवहाराने 

घेतलेली नाही. रंथहविी करिारे ि कानिार, हविेते आहि त्यािंा कमविारी वगव यािंा खरे तर इहतहास 
हलहायला हवा. महाराष्ट्रात आज हजारो हविेते आहेत, त्यािंी साधी यािीही नावासह उपलब्ध नाही. हे 
जरी खरे असले तरी काही समस्या सववत्र हिसून येतात. गावोगाव पाठवलेली प स्तके, त्यािा हहशोब, 
त्यािंी वस ली याने प्रकाशक बेजार झालेला हिसतो. सात-आठ रंथ हनयहमतपिे िर तीन/सहा महहन्यानंी 
प्रकाहशत करिाऱ्या प्रकाशकानंा मागच्या सेटिे पैसे, प ढच्या नवीन सेटच्या वळेी हमळतात तरी, पि छोट्या 
प्रकाशकािें हाल अहधक हबकट आहेत. पैसे वस लीिा खिवि वस लीच्या रकमेच्या अहधक असतो. हे 
हविेत्यानंा ज्ञात असल्याने अशा प्रकाशकािंी रक्कम ब डीत हनघते. प ढच्या तारखेिे िेक िेिे, ते न वटिे, 
वस लीिे वायिे करत राहिे अशा अनेकानेक समस्यामं ळे प स्तकािंी हविी अत्यंत मयाहित भागाति होते. 
हविभव-मराठवाड्याकडील प स्तके प िे-म ंबईकडे येत नाहीत आहि प िे-म ंबईकडील अनेक रंथ हविभव-
मराठवाड्यात जात नाहीत. पयायाने न कसान राहकािे-वािकािेि होते. 
 

प्रकाशक संघटना, समाजसेवी संस्था ककवा वाङ्मयीन-सासं्कृहतक संस्था अशानंी प ढाकार घेऊन 
हवतरि व्यवस्था उभी करायला हवी आहे, पि आजपयंत हवतरिाच्या समस्येवर केवळ ििाि झाली, 
उपाय मात्र हनघाला नाही. ज्या त्या प्रकाशकानंी त्यावर आपापले मागव काढले आहि ते प ढे गेले, पि 
संशोधन संस्था हवद्यापीठे, शासकीय-हनमशासकीय संस्था, साहहत्य संस्था याचं्या प्रकाशनाचं्या हवतरिािी 
मोठी समस्या आहे. उत्तम प स्तके, अल्प िरात उपलब्ध असूनही, वािक-राहकापयंत ती जाऊ शकत 
नाहीत. तसे माध्यमही नाही. या संस्थाही स्वतःहून त्यासाठी काही उपिम राबवत नाहीत. अहनल 
कोठावळे यानंी एकिा आपल्या िािरच्या ि कानात अशा संस्थाचं्या प स्तकािें प्रिशवन भरवले होते व त्याला 
उत्तम प्रहतसाि हमळाला होता. 

 
ज न्या ककमतींवर नवीन लेबल्स हिकटविे, नवीन आवृत्ती आहे असे भासविे, िारिोन कथा-लेख 

इथले हतथे करिे व नवीन शीर्षवक िेऊन नविे प स्तक म्हिून हविीस पाठविे, सिरािंीि प स्तके काढिे, 
अशा अनेक क्ल प्त्या राहक-वािकाचं्या नजरेतून स टत नाहीत तरीही व्यवसाय स खनैव िालू आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
संस्थात्मक पातळीवर म्हिजे साववजहनक रंथालये, शालेय, महाहवद्यालयीन व हवद्यापीठीय 

रंथालये, याचं्या खरेिीत १९६०-१९७० नंतर कमालीिी वाढ झाली. य ती सरकारच्या काळात साववजहनक 
रंथालयािंी अन िाने ि प्पट झाली. महाहवद्यालये व हवद्यापीठानंा िर हवद्याथ्यामागे अन िान हमळू लागले. 
हवद्यापीठ अन िान आयोगािी पिंवार्मर्षक भरघोस अन िाने हमळू लागली. हवद्यापीठ, शासन ब कबकँ योजना 
हवद्याथी व हशक्षकासंाठी स रू झाल्या. या सवांम ळे रंथखरेिीला कमालीिे महवव हमळाले. त्यातूनि 
भ्रष्टािारािी कीड जन्माला आली. नवनवीन शाळा, महाहवद्यालये हनघू लागल्याने संस्थात्मक राहक 
वाढले. प्रकाशक आहि हविेत्यािंा मोिा अशा खरेिीकडे वळला तर नवल नाही. यात िूलव हक्षत घटक 
म्हिजे शालेय रंथालये. त्याच्याकडे ज्या पद्धतीने लक्ष द्यायला हव ेहोते ते हिले गेले नसल्याने, प्राथहमक 
पातळीवरि वािक जो घडायला हवा, तो घडला गेला नाही. 

 
शासनाच्या राजा राममोहन राय प्रहतष्ठानतफे केली जािारी रंथखरेिी, कामगार कल्याि कें द्रातफे 

केली जािारी रंथ खरेिी, अशा काही महववाच्या खरेिीवर प्रकाशकािंी हभस्त होती. प ढे कें द्र 
सरकारकडून ९० च्या िशकात शासनाकडे ब्लॅक बोडव योजनेअंतगवत आलेल्या रकमेतून मोठी खरेिी स रू 
झाली. हजल्हा पहरर्षिा, सामाहजक हवभाग, हवज्ञान तंत्रज्ञान रंथ खरेिी, साक्षरता अहभयान, प्रौढ साक्षर 
योजना अशा अनेक योजनािंी कोटी कोटींिी खरेिी कोिाही प्रकाशक-हबगर प्रकाशकाला मोहात 
पाडिारी होती. यापैकी काही योजना अजूनही स रू आहेत. या खरेिीत आपल्या प्रकाशनािंी विी 
लागावी, हकमान शासनाच्या यािीत तरी आपल्या प्रकाशन संस्थेच्या रंथािे नाव जाव,े ककवा 
रंथखरेिीबाबत एखािे शासकीय पहरपत्रक हनघावे, अथवा हवद्यापीठाच्या अभ्यासिमात आपल्या संस्थेच्या 
प स्तकािंा समावशे व्हावा अशासाठी धडपड, भ्रष्टािार होऊन काही योजना, याद्या, व्यक्ती, संस्था बिनाम 
झाल्या, पि त्याप्रमािे हि. रा. गोगटेंसारखे स्वच्छ शासकीय अहधकारी आपल्या कायाने उजळून हनघाले. 
 

या अशा खरेिीकडे लक्ष कें हद्रत करिारे जसे प्रकाशक आहेत, तसे तववहनष्ठ व ठरावीक टक्यापेंक्षा 
जास्त टक्यानंी हविी न करिारे प्रकाशकही आहेत. तसेि न कतेि प्रकाहशत झालेले आपल्याि प स्तकाच्या 
२००-२५० प्रतींिी ७०-८० टक्क्यानंी हविी करिारे प्रकाशकही आहेत. हीि प स्तके सक्य वलेकटग 
रंथालयात, भ्रष्टािारी यंत्रिेत सहजपिे खपविारे हनष्ट्िात हविेतेही आहेत. वर्षान वर्षे पडून राहहलेली, न 
खपलेली प स्तके कवटाळून ठेविारे लेखक-प्रकाशक जसे आहेत, तसेि रद्दीत प स्तके काढून मोकळे 
होिारेही आहेत. तडाखेबिं हविी करिारे, तीन-िार हजारािी एकेक आवृत्ती आहि त्याच्या आवृवयावंर 
आवृवया काढिारे भाग्यवान प्रकाशकही मराठीत आहेत. या सवव प्रकारच्या प्रकाशकाचं्या गलबल्यात काही 
राहक-वािक कसे आहेत तेही पाहू. 

 
ग्राहक-वाचक-लेखक याांचा ग्रांर्प्रसार 

 
व्यत्क्तगत रंथ खरेिीिी सवय मराठी वािकाला नाही अशी ओरड कायम केली जात असली तरी, 

धार्ममक, पाकशास्त्र, लोकहप्रय िहरते्र-आत्मिहरते्र, गाजलेली व गाजवलेली प स्तके, वािहववािात 
सापडलेली प स्तके अशा प स्तकानंा नेहमीि मागिी असते. संस्थात्मक राहकही, त्याचं्या वािकाचं्या अशा 
मागिीम ळे अशा प स्तकाचं्या जािा प्रती हवकत घेत असतो. रंथप्रिशने भरविाऱ्या मंडळींनी, हवशरे्षतः 
रंथाली वािक िळवळ, मजेॅत्स्टक गप्पा, अक्षरधारा अशा मंडळींनी व्यत्क्तगत खरेिीला प्रहतसाि हमळतो, 
असे म्हटले आहे. मराठी रंथव्यवहारातील तज्ज्ञानंीही याबाबत वळेोवळेी आपले हविार माडंले आहेत. 
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उिा. प स्तकािंा खप अनेक पटींनी वाढू शकेल (वसंत पळशीकर, सत्यकथा, हडसें. १९७६, हनर्ममती, 
खरेिी, हविीः तीन पेि (रमेश पानसे, सत्यकथा, हडसें. १९७६, इथे प स्तकावंर वािक अधाशासारखे त टून 
पडतात. (शकंर सारडा, मटा, २७ हडसें. १९८७), गेले वर्षव प स्तकानंा कसे गेले (रवींद्र कपगे, मटा, ८ जाने. 
१९८४), मराठी प स्तकानंा उज्ज्वल भहवष्ट्य आहे (स नील कर्मिक, मटा. ३१ ज लै १९८३), प स्तकािंा 
ि ष्ट्काळ (ह. अ. भाव,े लहलत, एहप्रल १९७६) इत्यािी अनेक उिाहरिे िेता येिे शक्य आहे. मराठी रंथानंा 
बगंाली, कहिी, इंरजी भारे्षत जसा आहे तसा जरी नसला, तरी वािक राहक म्हिून लाभतो, मात्र 
त्याच्यापयंत जायला हव,े त्यािी हजज्ञासा जागृत करायला हवी. प स्तक खरेिी करावे, संरही ठेवावे असे 
वाटाव,े अशी माहहती त्याचं्यापयंत न्यायला मात्र हवी, असेि या सवव तज्ज्ञाचं्या हविारािें सार माडंता 
येईल. हे सार सत्यि आहे, याबद्दल शकंा नाही. 
 

नवनवा राहक शोधायला हवा. त्याच्यापयंत जायला हव.े राजहंस प्रकाशनाने अशा नव्या वाटा 
शोधून काढल्या. घरोघरी त्यािें हविेते जात असतात. त्या हविेत्यािें प्रहशक्षिही त्यानंी आयोहजत केले 
होते. ह. अ. भाव े यानंी प नम वद्रिािी वाट िोखाळून नव्याने आलेल्या संस्था व नवहशहक्षतवगव शोधला. 
सामाहजक कायवकते, िहलत वगािे लेखन रंथालीने स्वीकारले, बह जन वगातील लेखकािें साहहत्य 
हडम्पलने हमळवले, अन वाहित रंथािंी कास मेहताने पकडली, संिभवरंथािें िालन प्रहतमा प्रकाशन, 
पद्ग्मगंधाने स्वीकारले. नवीन प्रयोग, नव ेलेखक मौज, पॉप्य लरिे वैहशष्ट्ट्य राहहले, आंबेडकरी साहहत्यािे 
िालन स गावा, संकेत (नागपूर) यानंी आपलेसे केले, साठोत्तरीतील उत्तम लेखक साकेत, शब्िालय, 
शब्ि, नविैतन्य यानंी उिलून धरले, िजेिार तरीही लोकहप्रय लेखकाचं्या साहहत्यावर मजेॅत्स्टकने लक्ष 
कें हद्रत केले. अशा हवहवध प्रकाशकानंी आपापला राहक शोधला. तो तो राहक त्या त्या प्रकाशन 
संस्थेखाली, संस्थेसाठी एकत्रही आलेला, झालेला हिसतो. राहकान सार त्या त्या प्रकाशकािंी रंथहनर्ममती 
झालेली हिसून येते. 
 

काही वािक, रंथहविेते, सिरलेखक, रंथपाल, मात्र वगेळे कायव करताना हिसतात. 
रंथप्रसारक, रंथवाताहर, रंथपे्रमी अशा हवहवध नावानंी ते प्रहसद्ध पावलेले आहेत. सवांिी िखल घेिे शक्य 
नसले तरीही काहींिी िखल घ्यायलाि हवी. 

 
प स्तकवडेे हवठ्ठलराव िीहक्षत, राहकािें मानसशास्त्र जपिारे एका ब क एजन्सीिे रा. ब. िेशपाडें, 

िहलताचं्या रंथालयासाठी कायव करिारे हवजय सोनाविे, रामीि वािनालयामंध्ये पहरहित असिारे 
नारायि जमराडे, संिभव सेवा िेिारे मनोहर पारायिे, लहतका जोशी, शहशकातं भगत, रंथपे्रमी िूतमामा 
(कि. रा. हटकेकर) रस्त्यावर प स्तक हवकिारे कोल्हापूरातले लाड हपताप त्र आहि त्यानंी बनवलेले हतथले 
ते साहहत्त्यक हठकाि, खाजगीरीत्या रंथप्रसार करिाऱ्या पद्मजा फाटक, ‘रंथािे भक्त’ म्हिून प्रहसद्ध 
असिारे डेक्कन ब क स्टॉलिे मा. ह. िातार, प ण्याच्या हजल्हा पहरर्षिेत काम करता करता स्वतःिा उत्तम 
संरह जमा करिारे रा. पं. वडके, हशक्षकानं वर्षातून एकतरी प स्तक हवकत घेऊन वािावे अशी तळमळ 
ठेवनू, त्याचं्यासाठी योजना राबविारे द्वारकानाथ शहासने, रंथहविीिीि आवड जोपासिारे आहि प्रयोग 
करिारे त काराम कोठावळे, ‘लाखमोला’ िी रंथखरेिी करिारे अरुि आठल्ये, आय ष्ट्यच्या आय ष्ट्य 
प स्तकात व प स्तकासंाठी विेिारे अनेक रंथपाल उिा. श्री. बा. जोशी, बी. एस. केशवन, शकंर गिेश 
िाते, शा.ं ग. महाजन, वा. प . कोल्हटकर, वा. ल. मंजूळ, अहवनाश सहस्त्रब दे्ध, अनंत जोशी, श. रा. 
गिध ळे, मोहन पाठक, उत्तम संराहक पद्माकर हशरवाडकर, प स्तकाहंवर्षयी सातत्याने हलहहिारे 
रहवप्रकाश क लकिी, वामन िेशपाडें, अशोक बेंडखळे, ‘पहरिमा’ सारखे सत्यकथेतून कष्टिायी सिर 
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िालविारे राम पटवधवन, प स्तकािंी रोिक व रोमहर्षवक माहहती प रविारे बाळ सामंत, आकाशवािीवर 
एका तपाहून अहधक काळ ‘रंथवाता’ िेिारे रवींद्र कपगे, जागहतक ‘प स्तकाचं्या जगा’ िा प्रवास करून 
आििारे, वगेवगेळ्या रंथाबंद्दलच्या घटनािंी तात्काळ िखल घेिारे शकंर सारडा, इंरजी रंथािंा उत्तम 
पहरिय करून िेिारे सिा ड ंबरे, जाहीरपिे रंथािें श्रवि करण्यािी गोडी आकाशवािीच्या माध्यमातून 
लाविारे महेश केळ सकर, सातत्याने मराठी-इंरजीत प स्तकािंी िखल घेिारे अहवनाश कोल्हे, िौफेर 
मधून प स्तकािंी धडाकेबाज नोंि घेिारे माधव गडकरी, ली आयाकोका आहि इतरही वगेळ्याि 
मािसाचं्या आय ष्ट्यािी कहािी प स्तकातूंन वािल्यावर ती क तूहलपूिव माडंिाऱ्या लता राजे, मटाच्या 
पठडीत तयार झालेले श्रीराम हशधये, सारंग िशवने, अशी हकतीतरी नाव ेसमोर येतात. नागपूर येथे ‘मारस’ 
संस्थेतफे िेव िापंत्य हे स द्धा रंथाहभरूिी वाढहवण्यािे कायव अनेक वर्ष ेहनष्ठापूववक करीत आहेत. या सवांनी 
रंथप्रसारािे कायव आपल्या परीने िोख केले व त्याम ळे रंथ वािकापंयंत जाण्यासाठी मोठे काम झाले आहे. 
यामध्ये अनेकािंी नाव ंराहहली आहेत यािी जािीव आहे, पि त्याला इलाज नाही. ही सवव मंडळी रंथावर, 
वािनावर, रंथसंस्कृतीवर, वािनपे्रमींवर पे्रम करिारी होती/आहेत. 
 

काही लेखकानंीही रंथप्रसारािे कायव आपल्या लेखिी/वािीद्वारा केले आहे. लहलतमधील अनेक 
सिरे यािी साक्ष िेतील. ठिठिपाळ, अलािेफलािे, गोमागिेश ककवा मटामधले कानोकानी, 
लोकसते्ततील िोन फूल एक हाफ, या सिरानंी ख सख शीतपिे अनेक घटना हटपल्या आहेत. काही 
लेखकानंीही मराठी रंथव्यवहाराच्या दृष्टीने लेखन केलेले हिसते. 
 

१९६४ पासून ‘साहहत्य स्नेही मंडळ’ स्थापना करून रंथखरेिी, वािन व ििा या माध्यमातून 
िीघवकाळ आपले कायव िालविाऱ्या, श्री. ल. हटळक यािंी खरे तर वगेळी िखल घ्यायला हवी. 
जवळजवळ ४०० ते ५०० जिानंा त्यानंी रंथवािन व संरहािी गोडी लावली. तसेि महाराष्ट्रातील हजारो 
वािकानंा, साहहत्य संस्थानंा, रंथालये, रंथपाल, हविेते, रंथपे्रमी यानंा नव्या-ज न्या रंथािंी माहहती गेली 
५० वर्षे पत्राद्वारे कळविारे श्री. शरि जोशी यािंी स्वतंत्र िखल घ्यायला हवी. वगेवगेळ्या शासकीय, 
हनमशासकीय किेऱ्या, बकँा, पोस्ट अशा हठकािी हिवाळी अंकािंा र प ककवा ककवा प स्तक हभशी फंड, 
ककवा ििीवािन सभासित्व, अशा प्रकारिे छोटे छोटे गट कायव करताना हिसतात. त्याच्यावर श्री. ल. 
हटळक याचं्या सारख्या मािसाचं्या कायािा प्रभाव आहे हे नाकारता येिार नाही. अशाप्रकारे रंथप्रिारािे, 
वािनािे, वािन संस्कारािे कायव हकती महववपूिव ठरते हे नव्याने सागंायिी गरज नाही. 
 

प्रसारमाध्यमे आणि प्रकाशक 
 

हित्रपट आहि नाटक जाहहरातींना जशा सवलती वृत्तपत्रातूंन हमळतात तशा रंथानंा हमळत 
नाहीत, तरीही अलीकडे रंथाचं्या जाहहराती करण्यािे प्रमाि वाढले आहे. मात्र सववि प्रकाशकानंा 
जाहहराती परवडत नाहीत. रंथपरीक्षिे, बातम्या, लेख, म लाखती, फोटो अशा प्रकाराने आपली प्रहसद्धी 
करण्याकडे प्रकाशकािंा कल असला तरीही ओळख, नावािा िबिबा, इतर लेखकहमत्रािें वजन, तयार 
परीक्षिे, प्रकाशन पूवव प्रस्तावना इत्यािींिी छपाई या माध्यमािंाही वापर होत आला आहे. 
 

िूरिशवन, आकाशवािी इत्यािी माध्यमे रंथप्रसारािे कायव करीत आली आहेत. रौप्य, स विव 
महोत्सवाहनहमत्ताने हमळिारी प्रहसद्धी, साठी, पचं्याहत्तरी हनहमत्ताने होिारे लेखकािें सत्कार, रंथाचं्या, 
व्यक्तींच्या जन्मशताब्िी अशा हवहवध वेळी माध्यमातूंन प्रहसद्धी हमळते व त्यािा रंथहविी व प्रसारासाठी 
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उपयोग होतो. काही िलाख प्रकाशक, संपािक, पत्रकारानंा धरून असतात व त्यािंा उपयोग करतात 
असा हनत्य आरोपही होत असतो तरीही प्रसार माध्यमे रंथव्यवहारात महववािे कायव बजावतात हे नक्कीि. 
 

वाचन णवद्यालयाचा अभाव 
 

म लावंर वािनािे संस्कार करिारे िोन घटक प्रम ख आहेत. एक पालक व ि सरे हशक्षक-रंथपाल. 
यापैकी शालेय रंथालयािंी त्स्थती ियनीय आहे. काही शाळाचं्या रंथालयािंा मात्र अपवाि करावा लागेल. 
उिा. बालमोहन, छहबलिास, पाले हटळक, नूतन मराठी इत्यािी. या शाळेतील सहस्त्रब दे्ध, िािा रेगे, 
नारळकर, ककवा अशोक हिटिीस अशा म ख्याध्यापक वा रंथपालामं ळेि त्या शाळेत रंथालये समृद्ध झाली 
व त्यानंी केलेल्या कात्रिाचं्या प्रयोगापंासून हवहवध स्पधांम ळे वािनसंस्कार दृढ होत गेले. यािम ळे म ंबईत 
रंथालीने भरवलेली हवद्याथ्यांिी वािनपहरर्षि गाजली. हतला प्रहतसाि हमळाला. एकिाि घेऊन प ढे मात्र 
हा उपिम ल प्त झाला. घरामध्ये जे संस्कार व्हायला हवते, तेही आपल्याकडे होताना हिसत नाहीत. 
पालकमंडळी ही जबाबिारी हशक्षकावंर-शाळेवर ढकलून मोकळे होताना हिसतात. आपल्याकडे वािन 
हवद्यालय ककवा वािन प्रहशक्षिािा कोसव असे प्रकार हिसत नाहीत. प ण्याच्या ज्ञानप्रबोहधनीफे मात्र 
वािनसंस्कारािे वगव िालतात हे हवसरून िालिार नाही. काही हठकािी वािनहवर्षयक कायवशाळा, 
ििासते्र आयोहजत केली गेली आहेत. वािक सवयी, छंि, वािन वगे, वािनािे मानसशास्त्र, समज, 
हविारशक्ती, स्मरिशक्ती यात करावयािी व्याख्याने, सिरे (वािा आहि वािा, लोकसत्ता) लोकहप्रयही 
ठरली होती. प्रा. पानसरे यानंी सेवाहनवृत्ती नंतर घरडा केहमकल्सच्या सहकायाने, कोकि हकनारपट्टीत 
रंथालयािंी िळवळ यशस्वी तर केलीि, पि रंथपाल नसिाऱ्या शाळामंध्ये ज्या हशक्षकावंर रंथालयािी 
जबाबिारी येऊन पडते, अशा हशक्षकानंा रंथालयशास्त्रािे ज जबी शास्त्र हशकवण्यािी यंत्रिा उभी केली 
होती. त्यािे कायव महववािे होते पि त्याला फारशी प्रहसद्धी हमळाली नाही. 
 

ग्रांर्ालयाांचे कायक 
 

काही शालेय रंथालये आहि महाहवद्यालयीन व साववजहनक रंथालयािें रंथव्यवहारातील योगिान 
महववािे आहे, मात्र केव्हाही रंथव्यवहारािा हविार करताना रंथालयाचं्या योगिानाकडे ि लवक्षि केले 
जाते. 
 

१९६७ िा साववजहनक-रंथालय कायिा महाराष्ट्रात अत्स्तत्वात आल्यानंतर हवहवध भागामंध्ये 
साववजहनक रंथालये हनघाली आहि कायद्यान सार त्यानंा हकमान िहा सासं्कृहतक-वाङ्मयीन कायविम 
करिे आवश्यक झाले. परंत  त्यापूवीही आपल्याकडे रंथालयािंा समृद्ध वारसा हनमाि झालेला होता, 
त्याम ळे सवव रंथालये अशा कायविमात अरेसर होती व आहेत. अनेक साववजहनक रंथालयातूंन वािकाचं्या 
हवहवध स्पधा, प स्तक ििा मंि, वािक मेळावे, सहली, लेखक त मच्या भेटीला, लेखक-वािक संवाि, 
अशा स्वरूपािे कायविम होत असतात व त्यातून वािकामंध्ये हविारािंी-संवािािी िेवाि-घेवाि होते. 
 

रंथालयािें नोटीसबोडव हे रंथप्रसारािे मोठे साधन आहे. त्यावर प स्तकािंी परीक्षिे, बातम्या, लेख 
जसे लावले जातात तसेि त्यावर रंथािंी म खपषृ्ठेही लावली जातात. हनत्यहनयमाने होिारी प स्तकप्रिशवने 
ही रंथप्रसारािी मोठी िालनेि आहेत. व्याख्यानमाला, जयंती, प ण्यहतथी, वार्मर्षकोत्सव इत्यािी हनहमत्ताने 
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होिारे कायविम त्यात भर घालतात. रंथालयाचं्या योगिानावर खूप हलहहता येण्यासारखे आहे. एकेका 
रंथालयािे कायव म्हिजे इहतहासातले मोठे कायव आहे. त्यािा अभ्यास अजून झाला नाही. अपवाि काही 
रंथालयािंा. 
 

‘रंथप्रसार’ हा अनेकाचं्या हजव्हाळ्यािा हवर्षय आहे व असतो. त्यात रंथपाल सवात प ढे असतात, 
पि त्यािंी िखल मात्र फारशी घेतली जात नाही. 
 

कायकक्रम, पाणरिोणर्षके इत्यादी 
 

वाङ्मयीन, सासं्कृहतक, सामाहजक कायविमाचं्या द्वारा रंथानंा, रंथघटनेला नेहमीि महवव 
हमळाले आहे यािा हविार मागे आलाि आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या हनर्ममतीनंतर शासनातफे रंथपाहरतोहर्षके 
स रू झाली. प ढे त्यात काही वाङ्मयीन, सामाहजक, सासं्कृहतक संस्था, रंथालये सामील झाली. साधारि 
१९८० पयंत हे प्रमाि अल्प होते. प ढे व्यक्ती, खाजगी संस्था, प्रहतष्ठाने त्यात सहभागी झाल्या आहि त्यािे 
स्वरूप पालटून गेले. आज अशा पाहरतोहर्षकािंी संख्या अमाप झाली आहे. सवांिी एकहत्रत सूिी उपलब्ध 
नसेल. ज्ञानपीठ, साहहत्य अकािमी, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र साहहत्य पहरर्षि, हविभव साहहत्य संघ 
इत्यािी संस्थाचं्या बरोबरीने महाराष्ट्र फौंडेशन, भरैुरतन िमािी, सागंाती अकािमी, कोकि मराठी 
साहहत्य संमेलन, इिलकरंजी एज्य केशनल रस्ट, बेंजाहमन प रस्कार, जनसारस्वत रंथ प रस्कार, त का 
म्हिे प्रहतष्ठान, पद्ग्मगंधा प्रहतष्ठान, कै. प . य. िेशपाडें स्मृती प रस्कार, कै. यशवतंराव िाते स्मृहतसंस्था, 
शब्िपढंरी प रस्कार, जीवन हवकास रंथालय, सोमािी प रस्कार, ग गळे उत्कृष्ट रामीि प रस्कार, खेलू 
प रस्कार, क स मानील स्मृती, प्रसािबन रंथगौरव इत्यािी अमाप २००-२५० प रस्कार असण्यािी शक्यता 
नाकारता येत नाही. या प रस्कारािंा एक फायिा असा, की त्याम ळे प रस्कारप्राप्त रंथ, लेखक, प्रकाशन 
संस्था समाजासमोर येते आहि समाजात त्या रंथािा, लेखकािा, प्रकाशन संस्थेिा प्रिार-प्रसार होतो व 
त्याम ळेि रंथव्यवहाराच्या िलनवलनाला साहाय्य होते, पि तोटा असा, की त्यातील राजकारि, 
प्रहसद्धीिी हाव, फ कट रंथ जमा करण्यािी िलाखी, रंथहविीला साहाय्यभतू होईल असे प्रहसद्धी तंत्र 
वािकानंा, समाजाला लक्षात आल्याहशवाय राहत नाही. छ टप ट प रस्कारामं ळे हसे होत असले तरी सववि 
प रस्कार तसे नाहीत. ज्यािंी िखल घ्यावी (आहि ती घेतलेलीही जाते) असे काही प रस्कार नक्कीि 
आहेत. हव. प . भागवत, केशवराव कोठावळे याचं्या नावाने हिलेले प रस्कार प्रकाशन हवश्वात मान्यता 
पावले आहेत. गंगाधर गाडगीळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ित रंगिे जीवनगौरव, अन ष्ट भिे म. स . 
पाटील याचं्यातफे हमळिारे प रस्कार, रंथालयानंा, व्यक्तींना, लेखकानंा, कायवकत्यांना उत्साह वाटावा 
असे आहेत. 

 
प रस्कारामं ळे रंथप्रसाराला िालना हमळते हे मात्र खरे आहे. प रस्कारापं्रमािेि १९८० नंतर 

आलेला एक प्रकार म्हिजे संशोधन हशष्ट्यवृत्ती, साहहत्य अकािमी, फाय फौंडेशन, नेहरू हशष्ट्यवृत्तीतफे 
लेखकानंा, पत्रकारानंा हवहवध भागात जाऊन अभ्यास करण्यािी संधी जशी हमळते, तसेि मनोहर किम 
संशोधन वृत्ती, साने ग रुजी अन वाि स हवधा कें द्रािी हशष्ट्यवृत्ती, फ ल िाईट फेलोहशप, हवहवध हवद्यापीठाचं्या 
हशष्ट्यवृवया, हवद्यापीठ अन िान आयोगाच्या पीएि. डी., एम. हफल, ककवा पोस्ट पी. एि. डी. 
संशोधनासाठी हशष्ट्यवृत्या हमळतात ककवा छोटा (मायनर) मोठा (मेजर) संशोधन प्रकल्पही स्वतंत्रपिे 
हवद्यापीठ अथवा यजूीसीला सािर करता येतो. 
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या संशोधन हशष्ट्यवृवयाम ळे हवहवध प्रकारच्या संशोधनावर आधारलेले रंथ, रंथेतर साहहत्य मराठी 
रंथव्यवहाराला हमळाले आहे. हवजय तेंड लकरािें कहसेच्या संिभात झालेले भ्रमि आहि त्यातून हनमाि 
झालेला ‘िेहरे’ हा कायविम सवांच्या स्मरिात असेलि. अहनल अविट, िया पवार, लक्ष्मि माने यािंी 
उिाहरिे फाय फौंडेशनम ळे ज्ञात आहेत. शरिक मार कलबाळे यानंा साहहत्य अकािमीने हिलेल्या 
हशष्ट्यवृत्तीतून हनमाि झालेले त्यािें रंथ उल्लेखनीय आहेत. अशा संशोधन वृत्तीने मराठी रंथव्यवहार समृद्ध 
झाला आहे. 

 
सांघटना, कायदा, समस्या आणि आव्हाने 

 
समव्यावसाहयक एकत्र येिे हे स्वाभाहवक म्हिायला हव.े प्रथम िोन-पाि जि ं काही 

कारिाहनहमत्त एकत्र येतात. त्याचं्या होिाऱ्या गप्पा, ििेतून, त्यानंा आलेल्या समस्या, अडििी यािंी ििा 
होते. स ख-ि ःखे वाटली जातात. उपाय स ितात. स िवले जातात. त्यातूनि ‘संघटना’ नावाच्या प्रकारािा 
जन्म होतो. यातूनि ‘मराठी रंथप्रकाशक सभा’ या व्यावसाहयकाचं्या संघटनेिा जन्म होऊन ती १९६० च्या 
आसपास हवस्कळीत होऊन, प ढे लोपही पावली. प ढे १९७७-७८ च्या िरम्यान मराठी प्रकाशक पहरर्षि 
जन्माला आली. आर. आर. एल. एफ. च्या रंथखरेिीत प्रकाशकानंा मित करिे, रंथजत्रा भरविे, 
संमेलन घेिे, पहरसंवाि आयोहजत करिे इत्यािी काही िागंली काये पार पडली. त्यानंी भरवलेल्या 
संमेलनानंा िागंली प्रहतष्ठा प्राप्त झाली. अनंतराव क ळकिी (१९८५), रामिास भटकळ (१९८६), श्री. प . 
भागवत (१९८७), वा. हव. भट (१९८८), बा. ि. सातोस्कर (१९८९) अशा उत्तमोत्तम प्रकाशकानंी 
अध्यक्षस्थान तर भरू्षवलेि, पि त्यािंी अध्यक्षीय भार्षिे, (हवशरे्षतः श्री. प ं. िे भार्षि) प्रसार माध्यमानंी 
उिलून धरली. त्यातील व्यक्त झालेल्या हविारामं ळे िागंली ििा झाली आहे. १९९० नंतर ‘मराठी 
प्रकाशक पहरर्षिे’ िा जोर कमी झालाि, पि प ण्याबाहेरच्या प्रकाशकानंा आपल्यावर अन्याय होतोय, 
शासकीय खरेिीच्या योजना काही प्रकाशकापंयंत पोहोिवल्या जातात, असा दृष्टातं व्हायला लागला आहि 
त्यात फूट पडत गेली. कोित्याही संघटनेत हे घडतेि, त्याम ळे हबिकण्यािे कारि नव्हते, फूट पडलेल्या, 
पाडलेल्या आहि मूळ सवांिे कायव स रूि होते/असते. 
 

म द्रकािंी, हविेत्यािंी, रंथपालािंी अशा हवहवध संघटना महाराष्ट्रात कायवरत होत्या/आहेत. 
तहमळमध्ये जशा आहेत तशा लेखकाचं्या संघटना मात्र मराठी रंथव्यवहारात हनमाि झाल्या नाहीत, तरीही 
त्यािी ििा झाली नाही असे नाही. ‘रुिी’ सारख्या हनयतकाहलकाने १९७९ िा हिवाळी अंकि ‘लेखकािें 
हक्क हवशरे्षाकं’ म्हिून प्रकाहशत केलेला होता. यातील सववि लेख वािनीय असले तरी लेखक-प्रकाशक 
करारािा जो नम ना त्यानंी त्यात हिलाय तो महववािा आहे. अथात असा लेखी करार फार अपवािाने 
मराठी रंथव्यवहारात केला जातो. सारा व्यवहार तोंडी, पे्रमािा आहि हवश्वासावर िालतो असे अहभमानाने 
लेखक व प्रकाशक सागंत असतात आहि त्यािें वळेोवळेी हबनसतही असते. संघटनेम ळे एक आधार 
हमळतो. एकहत्रत असल्यािी, एकटे नसल्यािी भावना हनमाि होते, पि शवेटी प्रत्येकािी लढाई 
प्रत्येकालाि लढावी लागते, मग ती कायद्यािी असो वा झ ंडशाहीिी असो. 

 
कायदा आणि ग्रांर्व्यवहार 

 
हिहटश सरकारने रंथाच्या संिभात पहहला कायिा १८६७ साली केला ‘रंथसंरक्षि कायिा’ असे 
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त्यािे नाव असले तरी, त्यावळेच्या सरकारच्या हवरोधात कोिी काही हलहहले आहे काय, हे तपासण्यासाठी 
या कायद्यािा वापर त्याकाळी होत असे. हे असले तरीही, या कायद्यािी ि सरी उपय वक्त बाजू काय, मराठी 
रंथव्यवहाराला आहि मराठी वाङ्मयेहतहासाला झालेला फायिा कोिता, यािा तळमळून शोध प्रा. अ. 
का. हप्रयोळकरानंी घेतला. १९६७ साली एक संशोधनपर िीघव लेख हलहून, त्यािी प त्स्तका प्रकाहशत 
करून, त्यानंी या कायद्यािी शताब्िी आपल्या परीने साजरी केली. 

 
या कायद्याने वळेोवळेी हिहटश सरकारने आहि स्वःतंत्र्योतर भारत सरकारने रंथहवर्षयक हवहवध 

कायिे संमत केले. जप्त प स्तकािंा कायिा (Harmful Publication Act), बिनामीिा कायिा, अश्लीलता 
कायिा, स्वाहमत्वहक्क कायिा, साववजहनक रंथालय कायिा, हडलव्हरी ऑफ ब क्स ॲक्ट, पे्रस ॲन्ड 
रहजस्रेशन कायिा, इंटलेक्च्य अल प्रॉपटी ॲक्ट, असे हवहवध कायिे अत्स्तत्वात आले. तंत्रज्ञानानंतर 
इंटरनेट आहि स्वाहमत्व हक्क, ई-माध्यमामं ळे हनमाि झालेले स्वाहमत्व हक्क, पायरेटेड आवृत्ती, अशा अनेक 
समस्या, आव्हाने हनमाि झाली ISBH, ISSR, सारखी रंथ व हनयतकाहलकाचं्या नोंििीिी यंत्रिा, 
रंथसवलतीत व परिेशी हकमतीिे रूपयात रूपातंर सववत्र सारखे व्हाव े म्हिून ‘ग ड ऑहफसेस कहमटी’ 
सारख्या सहमतीिी स्थापना, अशा रंथव्यवहारातल्या िागंल्या बाबी हनमाि झाल्या, पि प्रकाशक, म द्रक, 
हविेते, लेखक, संघटना यानंी त्यािंा म्हिावा तसा स्वीकार केला नाही. 
 

यापैकी ‘हडलव्हरी ऑफ ब क्स कायिा’ सवव अभ्यासक, वािकाचं्या दृष्टीने फायद्यािा असूनही, 
प्रत्येक प्रकाहशत प स्तक, एका हठकािी उपलब्ध असाव ेयासाठी असूनही, प्रकाशक-म द्रकानंा ही गोष्ट 
जािक वाटते. कायिा मोडिाऱ्या मंडळीवर कायद्यािा बडगा िाखवायला आहि केवळ ५० रूपये िंड 
वसूल करायला, सरकारला हजारो रूपये खिव कराव ेलागतील, हे त्यातील हविारक सत्य असल्याने 
कोिीि याकडे गंभीरपिे पाहात नाहीत. याम ळे रंथािें संरक्षि, जतन, संवधवन आहि ठेव, या तववालाि 
बाधा येते पि त्यािे कोिालाि महवव वाटत नाही. प्रकाशक-म द्रक याचं्या तिारी रास्त आहेत. नऊ 
हठकािी भारतात व काही हठकािी िोनिा रंथ पाठवण्यािी आवश्यकता नसिे, रंथ पाठवताना टपालात 
सवलत नसिे ककवा फ कट रंथ हव ेअसिे या सरकारच्या धोरिाबाबत प्रकाशकािें आके्षप आहेत. ते रास्त 
आहेत. त्यावर तोडगा म्हिजे कायद्यात स धारिा होिे आवश्यक आहे. 

 
स्वाहमत्व हक्काबाबतही लेखक फारसे जागृत आहेत असे हिसत नाही. हित्रकार, गीतकार, कवी-

कथा-कािंबरीकार यानंी खरेतर अहधक सजग व्हायला हव.े आकाशवािी, िूरिशवन, हवहवध वाहहन्या, 
संगिक, इंटरनेट, मत्ल्टहमहडया, सीडी, ध्वहनहफत, हित्रहफत, नाटक, हित्रपट माहहतीपट, जाहहरात, 
शीर्षवकगीते, स्लोगन्स, िूरिशवन माहलका, हवडंबन, अशा असंख्य जागा हनमाि झाल्या आहेत. कधी एखािी 
ओळ, पहरच्छेि ककवा धून वापरली जाते व त्यािा लेखकानंा पत्ता नसतो. केवळ रंथावर ‘इशारावजा 
सूिना’ छापून कायव संपले, असे होत नाही. त्याकडे व्यावसाहयक नजरेने पाहायला हव.े 

 
‘पायरसी’ हा सवांच्या समोरिा मोठा प्रश्न आहे. त्याला थोपविे हकतपत शक्य होईल यािी 

अनेकानंा शकंा आहे. त्याम ळे स्वाहमत्व हक्क असूि नये, ती सवव समाजािी मालमत्ता समजावी, असे 
मानिारा एक मोठा वगव असला तरी गटॅ करारान सार जो िेशोिेशी IPR िा कायिा लागू झाला आहे, त्यात 
प्रत्येकािा कोित्याही पातळीवरच्या हनर्ममतीिा हक्क राखला गेला पाहहजे, त्यािे रास्त मूल्य प्राप्त झाले 
पाहहजे, अशा एका उच्च पातळीवर कायद्याने सवांना संरक्षि हिले आहे. पेटंट वगैरे कायिा हवज्ञान 
के्षत्रातील संशोधनास जास्त लागू असला तरी आय वेि, योग, पारंपहरक पद्धती, कृर्षी इत्यािी के्षत्रात काम 
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करिाऱ्या मराठी लेखकानंी यािा अभ्यास करायला हवा. 
 

पािावय िेशात असिाऱ्या एका कायद्यािी आपल्याकडे केवळ ििा झाली, पि त्यािी 
अंमलबजाविी ककवा त्यादृष्टीने कोितीही पावले पडली नाहीत; तो कायिा म्हिजे Public Lending Right 
(PLR कायिा). PLR म्हिजे साववजहनक रंथालयातून जी प स्तके वािायला नेली जातात, त्यािी रॉयल्टी 
लेखकाकंडे पाठविे. त्यावरही लेखकािा हक्क असिे. २१ नोव्हेंबर १९७८ च्या महाराष्ट्र टाइम्समध्ये 
गोकविरावानंी या हवर्षयावर एक अरलेख हलहहला व रंथालयातील िेव-घेव ही लेखकानंा हकती 
फायिेशीर आहे यावर भाष्ट्य केले व प्रहतहिया मागवल्या. प ढे मटात यावर तववमान्य करिाऱ्या, 
व्यावहाहरकता नसिारी योजना, म्हिून प्रहतहिया प्रहसद्ध झाल्या. काहींनी आधी प्रकाशकानंा ताळ्यावर 
आिा, अशाही प्रहतहिया हिल्या. एकूिात काय, तर काही काळ PLR वर ििा झाली व परिेशी व्यवस्था 
परिेशात िालू राहहली. 

 
मराठी रंथव्यवहारात ज्या घटकाला महववािे स्थान असायला हव,े असा घटक म्हिजे रंथालये. 

या साववजहनक रंथालयािंा कायिा १९६७ साली महाराष्ट्रात अत्स्तत्वात येऊन, रंथालयािंी अन िान 
संस्कृती जन्माला आली. त्यानंतर अनेक सहमत्या आल्या गेल्या, रंथालय कमविारी, लेखक, संघटना, 
िळवळी यानंी मोिे काढले, हनविेने हिली, भेटी झाल्या पि कायद्यात स धारिा झाल्या नाहीत. अलीकडे 
व्यकंप्पा पत्की सहमतीिा अहवाल शासन िरबारी पडला आहे. त्यािे काय होईल ते होवो, पि समॅ हपत्रोिा 
याचं्या नेतृत्वाखाली हनमाि झालेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगात भारतभरातील साववजहनक रंथालयानंा 
कमालीिे महवव िेण्यात आले आहे. त्यािा बराि मोठा पहरिाम मराठी रंथव्यवहारावरही होईल असा 
तज्ज्ञािंा अंिाज आहे. 

 
समस्या 

 
मराठी रंथव्यवहाराला गेल्या २०० वर्षांत अनेक समस्यानंा तोंड द्याव ेलागले आहे. पैकी १९६० 

नंतरिा हविार केला, तर पानशते धरि फ टिे, कोयनेिा भकंूप, लातूर, भजू येथील भकंूप, ७२ िा 
ि ष्ट्काळ, २६ ज लैिा म ंबईिा पूर, कोकिातील पूर यािंा पहरिाम प्रकाशक, हविेते, खाजगी संराहक, 
रंथालये यानंा सोसावा लागला, हकत्येक रंथािें न कसान झाले. रंथालये बळी पडली. ि मीळ रंथ नामशरे्ष 
झाले. संस्थािंा, महाहवद्यालयािंा संरह बेहिराख झाला. 

 
नैसर्मगक आपत्तींबरोबर मानवहनर्ममत आपत्ती, भाडंारकर वर झालेल्या ि िैवी घटनेने, 

रंथव्यवहाराने सोसली आहेि. रंथबिंी, जाळपोळ, होळी, यासंारख्या समस्याही आहेति. य द्धािे सावट 
नसले तरी तेही येऊ शकते. लेखकावंर बिंी जरी नसली तरीही, तीस द्धा अप्रत्यक्षरीत्या आहेि. 
आिीबािीत ती उघड होती इतकेि. आम्ही म्हिू ते व तेि त म्ही हलहहले पाहहजे, सत्य समजले तरी ते 
साहंगतलेि पाहहजे का, असा एक ग प्त संकेति अलीकडे पसरवण्यात झ ंडशाही यशस्वी झाली आहे. या 
समस्या कशा सोडवायच्या, त्यािे आव्हान रंथव्यवहारासमोर आहेि, पि इतरही आव्हाने आहेति. 
 

आव्हाने 
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मराठी वािनािी आवड शहरी भागात कमी होते आहे, िूरिशवन, संगिक, नवे तंत्रज्ञान, नव्या 
संपे्रर्षि पद्धती यानंी ‘रंथ’ या प्रकारावर आिमि केले आहे, वृत्तपत्रानंी साप्ताहहके-हनयतकाहलकािंा घास 
घेतला आहे, वृत्तपत्रािंा िूरिशवन, वाहहन्या व इंटरनेटने घास खाल्ला आहे. इंटरनेट व्हायरस, खोटी 
माहहती, किरा, अवाढव्य पसारा, यानंी व्यापून गेले आहे नव्या तंत्रज्ञानाने सामाहजक, सासं्कृहतक, 
मानहसक प्रश्न हनमाि केले आहेत. भार्षा नावाच्या प्रकारािी मोडतोड होऊन नवीनि SMS भार्षासंस्कृती 
जन्माला आली आहे. िूरिशवन, माहलका, इंटरनेट, सीडी, संगीतािा खहजना, हित्रपटािंा साठा, मोबाईल 
वगेवान गती, ‘सबसे तेज’ िी बातमी संस्कृती, कानातल्या हेडफोन्सम ळे हनमाि झालेला बहहरेपिा, याम ळे 
एकाि घरात असूनही नातेसंबंध संपून गेलेत. गप्पा संस्कृती थाबंली आहे. डायकनग टेबलावरिे हसत 
खेळत कोंडाळे फ टून हनघून जो जातो स्वतंत्र होऊन इ माहलकाचं्या समवते घास ढकलतो आहे. त कडे 
मोडतो आहे. ही (त कडे) मोडसंस्कृती हजव्हाळ्यािा, आपलेपिािा घास घेते आहे. घरातील वािन, 
जाहीर वािन, हवनोिाला हिलेला प्रहतसाि गोठून गेला आहे. मॉल संस्कृतीत स ट्टीिा हिवस जातो जो पूवी 
पेपर, रंथवािनात संपत असे. राहण्यािी हठकािे िूरवर असल्याने शहरी लोकानंा घरी जायिी घाई 
असते. पोहोिायलाही वळे लागतो. पहरिामी रंथालयातल्या, वाङ्मयीन, सासं्कृहतक संस्थातंल्या 
उत्तमोत्तम कायविमानंा उपत्स्थती नसते. श्रोते धरून आिावे लागतात. धरून ठेवाव ेलागतात. मराठी 
रंथव्यवहाराला शहरीभागातून या सवव अडििीतून मागव काढायिा आहे. 

 
रामीि भागात मात्र एक असोशी आहे, कायविम व्हावते यासाठी धडपड आहे, लेखकावंर-रंथावंर 

भक्ती आहे. मराठी भार्षा, वािन, प्रिशवने, कायविम, संमेलने अहजबात मेलेली नाहीत. मरू घातलेली 
नाही. उत्साह आहे, स्वागत आहे, कल्पकता आहे, योजकता आहे. मराठी रंथव्यवहाराने हतथे जायला 
मात्र हव.े आपले शहरी रूप सोडायला हव.े सवव रंथ रामीि भागापयंत आहि महाराष्ट्राच्या कोपऱ्यापयंत 
जािारी हवतरि यंत्रिा, इंटरनेट, ‘ब कशॉप डॉटकॉम’ च्या काळात मराठी रंथव्यवहाराला उभी करता येऊ 
नये, ही लाहजरवािी गोष्ट नाही का? मराठीतील सववच्या सवव रंथ, लेख, वस्तू, हिते्र, रेखाटने, लेखकािंी 
हस्तहलहखते, फोटो, पत्र्यववहार यािंा साठा एकाि हठकािी प्रिशवनरूपात का करता येऊ नये? हफरते 
संरहालयही का येऊ नये? 
 

मराठीत प्रकाहशत होिाऱ्या यच्चयावत सवव रंथािी एकहत्रत नोंि क ठेही होत नाही. ते सारे साहहत्य 
एकहत्रत, एकाि हठकािी, हमळण्यािी सोय का असू नये? सूिी मंडळ, वाङ्मयेहतहास मंडळ, संशोधन 
साधने मंडळ, कोश मंडळ अशी अनेकानेक मंडळे हनघायला हवीत. एकिोन मंडळावंर त्या कायािा जो 
भार पडतोय तो हवभागाला गेला पाहहजे. मौहखक साहहत्य, स्थानीय इहतहास, लोकसाहहत्य, लोककला 
संस्कृती, वैज्ञाहनक प्रयोग, संतसाहहत्य, प्रविने-कीतवने, जतन करायला नकोत का? 
 

ज न्या रंथाचं्या नव्या आवृवया हनघायला हव्यात, अनेकािें साहहत्य भारतीय आहि परिेशी 
भार्षामंध्ये जायला हव.े वाङ्मयािे इहतहास, कोश, ऐहतहाहसक-सामाहजक-सासं्कृहतक-वैज्ञाहनक-
इहतहास स धारून नवीन माहहतीिी भर घालून अद्ययावत करायला नकोत का? प्रत्येक प्रकाशकािा, 
म द्रकािा स्वतंत्र इहतहास हलहायला हवा. व्यासपीठावरील साहहत्य, अन वाहित साहहत्य, प्रत्येक 
हनयतकाहलक, साप्ताहहक, वतवमानपत्र यािें इहतहास, सूिी तयार करायला हवते. हकमान या सवांिे 
जतन करायला हव.े आध हनक तंत्रािा वापर करून (हडहझटायझेशन) हे सवव साहहत्य जतन करायला हव.े 

 
महाराष्ट्रािे, भारतािे रंथधोरि, रंथालयािे धोरि ठरवायला हव.े रंथेतर साहहत्यािे 
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व्यवस्थापन, सवव रंथालयािें संगिकीकरि, त्यािें एकमेकाशंी संगिकाद्वारे जोडण्यात येिारे जाळे, 
मराठीिे सववमान्य असे व्याकरि, विान िमािी रिना, य हनकोड, रंथावंरिा वगीकरि िमाकं, कॅटलॉग 
काडविी माहहती तयार करून िेिारी यंत्रिा, रंथसूिीय व्यवस्था, अशा अनेकानेंक गोष्टी करायला हव्यात, 
ही यािी अहधक लाबं होऊ शकते. 

 
महाराष्ट्राला पन्नास वर्षें होत असताना, आता एक गोष्ट व्हायला हवी. शासकीय-हनमशासकीय, 

अन िाहनत-हवनाअन िाहनत, खासगी, अशी सवव रंथालये, महाहवद्यालयीन हवद्यापीठीय रंथालये, 
साहहत्त्यक संस्था, संशोधन मंडळे, कोश मंडळे, रंथहनर्ममती करिाऱ्या संस्था, हनयतकाहलके-वतवमानपते्र 
इत्यािी सवांना काही तववासंाठी समान सूत्रावर आिण्यासाठी एक महामंडळ हव.े या सरव् संस्था या 
महामंडळाच्या अहधपत्याखाली समान असाव्यात. रंथसंस्कृती, वािनसंस्कृती, जतन, संरक्षि, इहतहास 
लेखन, साधनहनर्ममती आहि नवहनर्ममतीला धोरिान सार हिशा िेण्यािे कायव महामंडळाने करायला हव.े 
यातून प ढील ५० वर्षांिी योजनाबद्ध आखिी करता येऊ शकेल. करण्यािी गरज आहे. नाहीतर काळाच्या 
ओघात हळूहळू ही संस्कृती वाहून जाईल. 
 

पन्नास वर्षांिी वाटिाल संपन्न असली तरी अजून खूप काही करायिे आहे, ते एकत्र येऊन केले 
तरि खऱ्या अथाने सववसंपन्न होईल. 
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माध्यमसांस्कृिीिील घसरि : एक ऐणिहाणसक अपणरहायकिा? 
 

 
डॉ. अरुि णटकेकर 

 
डॉ. अरुि हटकेकर हे महाराष्ट्रात साके्षपी हवद्वान आहि हविारवतं म्हिून प्रहसद्ध आहेत. त्यानंी 

आपल्या कारकीर्मििी स रुवात महाहवद्यालयीन प्राध्यापक म्हिून केली. त्यानंतर हवहवध के्षत्रात आपल्या 
कायवकतृवत्वािा ठसा उमटवला. भार्षातज्ज्ञ म्हिून नावलौहकक कमवला. पत्रकाहरतेच्या के्षत्रातील त्यािंी 
कारकीिव िेहिप्यमान ठरली. ‘टाइम्स ऑफ इंहडया’ िैहनकाच्या रंथालयािे संिभवप्रम ख म्हिून त्यानंी काम 
केले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये वहरष्ठ सहायक संपािक या पिावर ते कायवरत होते. १९९१ ते 
२००२ या कालावधीत लोकसत्ता या िैहनकािे म ख्य संपािक म्हिून त्यानंी प्रस्त त िैहनकाला एका उच्च 
पातळीवर नेऊन ठेवले. लोकमत वृत्तपत्र समूहािे समूह संपािक आहि सकाळ वृत्तपत्रािे संपािकीय 
संिालक म्हिूनही त्यानंी काम बहघतले. हवहवध हवर्षयावंरील त्यािें इरंजी-मराठीतून २० रंथ प्रकाहशत 
झाले आहेत. त्यानंा साहहत्य आहि पत्रकाहरतेच्या के्षत्रातील अनेक प रस्कारानंी गौरवण्यात आले आहे. 
सध्या. ते एहशयाहटक सोसायटी ऑफ म ंबई या महववाच्या संस्थेमध्ये उच्च पिाहधकारी आहेत. 

 
पत्ता : अ-३, हवनायक सोसायटी, गाधंीनगर, वान्दे्र (पू.), म ंबई ४०० ०५१. 
भ्रमिध्वनी : ९८२१२५९५१२ 
 
मराठी पत्रकाहरतेच्या िमिार परंपरेिा आढावा घेताना जि नाथ सरकार याचं्या एका लेखािे 

स्मरि कायम होते. २५ मे १९५२ रोजीच्या ‘कहि स्थान स्टँडडव’ मध्ये हा लेख प्रकाहशत झाला होता. लेखािे 
शीर्षवक होते ‘महाराष्ट्र आम्हाला काय हशकवि िेतो?’ त्या काळातील या हिग्गज इहतहासकाराने, ज्येष्ठाने, 
मराठी जनतेच्या ग िहवशरे्षािा या ऐहतहाहसक लेखात ऊहापोह केला होता. ते म्हिाले होते, “नजीकच्या 
भतूकाळात मातब्बर तलवार बहाद्दरािी तशीि लेखिी बहाद्दरािीही प्रभावळ हनमाि करिाऱ्या लोकामंध्ये 
मराठ्यािंं नाव एकमेव आहे. अन्य भारतीयाचं्या त लनेत, मराठ्याचं्या भीमपरािमी नेत्यािंी फौज 
इहतहासाच्या पानापानात हिसून येते. त्यानंा हवसरिे शक्य नाही.” मराठ्याचं्या इहतहासात परािम आहि 
पाहंडत्यातील रत्नािंी हजतकी नोंि आहे तशी इतर क िाच्याही इहतहासात नाही.” 
 

याि लेखामध्ये मराठ्यानंा जि नाथ यानंी ‘संस्था उभारिारे नेतृत्व’ असेही संबोधले आहे. 
‘सरकारकडून क ठलीही मित न घेता खासगीरीत्या मोठमोठ्या संस्था सहकारी तववावर उभारलेल्या 
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आहि त्या हजवतं ठेवलेल्या संस्था’, मराठी नेतृत्व, ‘ज्याचं्या महहलानंा अगिी अनािी काळापासून आिर 
हमळत आलेला आहे आहि ज्यानंा सामाहजक मोकळीक हमळत आलेली आहे, ज्यानंा आपल्या कायासाठी, 
कतृवत्वासाठी मोकळीकही हिली जाते’ असा ग िगौरव त्यानंी केला आहे. 
 

यावरही कळस म्हिजे ‘मराठ्यािें संत व मातृभारे्षतून प्रबोधन करिाऱ्या महात्म्यािंा उन्नत, 
संरक्षक, आश्वासक समाजजीवनावरील सकारात्मक प्रभाव आहे. राजापासून तर येथील लहानात लहान 
भहूमप त्रापंयंत सवांवर,’ त्याम ळे मराठ्यानंा ‘आपल्या गौरवशाली परंपरेिा आहि िेहिप्यमान इहतहासािा 
नेहमीि साथव अहभमान राहहला आहे.’ 
 

आपल्या या लेखात त्यानंी प ढे आजच्या भारताच्या इहतहासात मराठ्यानंा हवशरे्ष महवव असल्यािे 
नमूि केले आहे. ‘त्याचं्या नजीकच्या अनेक हपढ्यानंी शकेडो य द्धात बहलिान हिले आहे. त्यानंी सैन्यािे 
नेतृत्व केले आहे. म त्सदे्दहगरीत अनेकािंा पाडाव केला आहे. राज्यािी आर्मथक घडी बसहविे, हबघडलेली 
घडी नीट करिे आिी समस्यािंा त्यानंी हनपटारा केला आहे. त्यानंी भारतािा इहतहास घडहवला आहे. या 
सम िायासाठी आपल्या परािमी गतस्मृतींिा ठेवा अमूल्य आहे.’ मराठी मािसासंाठी हा ठेवा अमूल्य का 
आहे हे लक्षात घेता, बाळ गंगाधर हटळकाचं्या स प्रहसद्ध वाक्यािा ‘स्वराज्य हा माझा जन्महसद्ध हक्क आहे’ 
यािा अथव आपल्याला कळेल. हा वाक्प्रिार मराठी बािा व मराठी मािसानंा अहधक सहजतेने समजण्यास 
मित करतो. मराठी मािसे आपल्या स्वातंत्र्याला असे हृियात जपून ठेवतात, आहि प्रसंगी त्यासाठी 
सवोच्च बहलिान िेण्यासही मागेप ढे पाहत नाहीत. स्वातंत्र्य जेव्हा जेव्हा संकटात आले तेव्हा ते पेटून 
उठले. अन्यायाहवरुद्ध त्याचं्या मनात िीड असते. त्याम ळे ते सामाहजक बिल व स धारिाबंाबत अहधक 
जागरूक असतात. साहहजकि स्वातंत्र्यपूवव काळातील मराठी पत्रकाहरतेत या ग िािें प्रहतकबब उमटले 
आहे. मराठी पत्रकाहरतेिे जनक, आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जाभेंकर याचं्या पत्रकाहरतेतही ही बाब प्रखरतेने 
हिसून येते. त्यानंी आपल्या पत्रकाहरतेिी भहूमकािेखील अशीि धडाडीने माडंली होती. ज्यानंी इंरजी 
हशक्षि घेतले आहे, ज्यानंा पाहिमात्य व पौवात्य हविारािंी जािीव आहे, त्यानंी हे ज्ञान आपल्या 
सम िायाला शाळा, कॉलेजमधून हिले पाहहजे. वृत्तपत्रातूंन (जी हनहिति हविारपते्र असायिी) सवव के्षत्रात 
स धारिािंी आवश्यकता प्रहतपािन केली. याबाबत ते स्वतःही प्रिडं आरही होते. मराठी पत्रकाहरतेच्या 
इहतहासाच्या खोलात जाताना व या वैभवशाली लेखनशलैीला जािून घेताना मराठी पत्रकाहरतेच्या 
इहतहासािी पाने न सती िाळली तरी कळते, की समाजातील ि ष्टप्रवृत्तींवर आसूड ओढिाऱ्या महात्मा 
जोतीराव फ ले याचं्या लेखिीत आहि भाऊ महाजनाचं्या ‘प्रभाकर’ने लोकहहतवािी गोपाळ हरी िेशम ख 
आहि कमववीर कशिे याचं्या िळवळींना कसे जोपासले ते. गोपाळ गिेश आगरकर आहि बाळ गंगाधर 
हटळक याचं्याम ळे तर नवीन य गािा आरंभ झाला. त्यानंी पत्रकाहरतेच्या इतर उहद्दष्टामंध्ये राजकीय बिल 
या उहद्दष्टािी भर घातली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी हे प्रभावी माध्यम अस्पशृ्यता आहि असमानता ही 
सामाहजक ि ःखे लोकासंमोर ठेवायला वापरले. त्या काळात वृत्तपत्रािे संपािक हे सामाहजक, राजकीय 
नेतृत्वि असायिे. तथाहप इंरजी राजसत्ता जसजशी अहधक ज लमी व्हायला लागली, तसे वृत्तपत्रात 
सामाहजक बिलाला ि य्यम महवव हमळायला लागले. इंरजाहंवरुद्धच्या धमवय द्धात संपािक हे योदे्ध झाले 
आहि वतवमानपत्र हे राजकीय स्वातंत्र्यप्राप्तीिे त्यािें शस्त्र ठरले. मराठी वृत्तपत्रानंी या स्वातंत्र्यय द्धात 
उल्लेखनीय कामहगरी बजावली आहे. 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय माध्यमामंध्ये मोठ्या प्रमािात बिल व्हावा हे अपेहक्षति होते. कारि 
यापूवीच्या काळात वृत्तपत्रापं ढे एकमेव उहद्दष्ट होते, ते म्हिजे राजकीय स्वातंत्र्य. आता ते तर प्राप्त झालेि 
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होते. त्याम ळे हिहटश सते्तच्या काळात ज्या झपाटलेपिाने केवळ एका उदे्दशासाठी वृत्तपते्र िालवली जात 
होती, त्याचं्याप ढे एका रात्रीत आता वृत्तपत्रािें काम काय, असा प्रश्न हनमाि झाला. त्यानंतर मात्र 
वृत्तपत्रानंी हविार िेिारे माध्यम म्हिून नवी भहूमका स्वीकारली. उहद्दष्ट सफल झाल्यावर िेश िालविाऱ्या 
नेतृत्वाच्या हविारािा प्रसार-प्रिार करण्यािे काम करून समाज मनावर छाप टाकू शकत होती. नेतृत्वावर 
प्रभाव व अंक श ठेवण्यािीही वृत्तपत्रािंी भहूमका होती. समाजािे डोळे बनून नेते व प्रशासनावर नजर ठेवत 
वृत्तपत्रानंी नवा िेश घडवण्याच्या प्रहियेत स्वतःला झोकून हिले. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या स रूवातीच्या काळात 
माध्यमानंी ही भहूमका पूिव हवश्वासाने आहि जबाबिारीने पार पाडली. परंत  अहशहक्षत सम िायाचं्या 
लोकशाहीमध्ये, शकेडो प्रकारच्या िाहंभकतेतून या व्यवसायाप ढे प्रश्न उभे ठाकले. समाजाच्या प्रत्येक 
के्षत्रात हे नवे अडथळे हिसू लागले, वृत्तपत्रानंा आपल्या नव्या भहूमकेम ळे अत्स्तत्व हटकविे कठीि झाले 
आहि व्यावसाहयकता स्वीकारिे अपहरहायव बनले. केवळ उच्च हविार आहि शब्िाचं्या मनोऱ्यावर वतवमानपत्र 
हजवतं राहू शकत नाहीत, यािी जािीव झाली. कालपयंत वसा असिारे वृत्तपत्र के्षत्र व्यवसायात 
रूपातंहरत झाले. वृत्तपत्राने व्यावसाहयकता स्वीकारली. कारि वृत्तपत्रानंा िार प्रकारि िबाव सहन करिे 
अहनवायव झाले… 
 

नेत्यािंा िबाव : ज्यािंी सतत सत्ता हटकून राहिे हे त्याचं्या अन यायानंी सतत अडािी राहण्यावर 
अवलंबनू असते. 
 

जाहहरातिारािंा िबाव : जे जाहहरातिार ज्यानंा फक्त आपल्या सोयीच्या बातम्या छापून 
आिायच्या असतात. 

 
वािकािंा िबाव : हबच्चारे वािक, जे अधूनमधून ि लव हक्षत झाल्यािे आहि भावहनक अत्यािारािे 

बळी असतात. 
 
मालकािंा िबाव : ज्यानंा सरकारच्या सतत हिवसागिीक वाढिाऱ्या हनबधंाम ळे हिवसेंहिवस 

वतवमानपत्र छापिे अहधकाहधक कठीि होऊ लागले. 
 

त्याम ळे या िार प्रकारिे िबाव अहनवायवपिे सहन करताना या संपािकाकडे स्वातंत्र्य तरी हकती 
हशल्लक राहते! अशा त टप जं्या अहभव्यक्तीच्या बळावर जनतेच्या हहताच्या संिभात हा संपािक थेट अहि 
प्रामाहिक मत आपल्या वृत्तपत्रात कसा माडेंल? या हशल्लक राहहलेल्या उरल्यास रल्या स्वातंत्र्यात आपल्या 
वृत्तपत्राला तो काय िीक्षा िेईल आहि कशा प्रकारे वृत्तपत्रािे कामकाज िालवील? खरे तर संपािकाच्या 
लेखिीच्या बळावरि वृत्तपत्रािंी वगेळी ओळख असते. ज्यानंी ‘लोकसत्ता’िे ह. रा. महाजनी, ‘नवशक्ती’िे 
प्रभाकर पाध्ये, ‘मराठा’िे प्रल्हाि केशव अते्र, ‘नवाकाळ’िे नीळकंठ खाहडलकर, ‘मराठवाडा’िे अनंत 
भालेराव, नागपूर ‘तरुि भारत’िे माडखोलकर, ‘महाराष्ट्र टाईम्स’िे गोकवि तळवलकर, ‘लोकसत्ता’िे 
माधव गडकरी यािें सडेतोड अरलेख वािले असतील त्यानंा ही बाब नक्की पटेल. ही संपािक मंडळी या 
वृत्तपत्रािंी ओळख होती. संपािकािंी व्यत्क्तगत हातोटी आहि समाजातील त्यािंी भहूमका वािकासंाठी 
महववािी ठरायिी. मात्र यािा अथव असा नाही, की झिझिीत अरलेख वा वैिाहरक लेख वृत्तपत्रािंा खप 
हातोहात वाढवतात. असे असते, तर नानासाहेब परुळेकर याचं्या संपािनातील ‘प िे सकाळ’च्या यशाला 
काय संबोधिार? प िे आहि पहरसरातील रामीि व शहरी भागातील सामान्य मािसाशंी हनगहडत 
असिाऱ्या वृत्ताकंनाला त्यानंी महवव हिले. आपली वगेळी संपािकीय प्रिाली हवकहसत केली. हेि 



 

अनुक्रमणिका 

उिाहरि ‘नवाकाळ’िे नीळकंठ खाहडलकर याचं्या िार पानी वृत्तपत्रािे जनतेिे हविार शब्िात माडूंन 
त्यानंी जनतेला आपलेसे केले. महाराष्ट्रातील िडा बधंूंच्या ‘लोकमत’ िेही उिाहरि वगेळे सागंून जाते. 
झिझिीत, सिसिीत, रोखठोक संपािकीयािा आरह न धरताही महाराष्ट्रातील सवाहधक खपािे िैहनक 
‘लोकमत’ आहे. त्याचं्या अद्भ त यशािे रहस्य त्याचं्या वृत्तपत्रातील वगेळेपिािे संपािकीय हनयोजन हे 
आहे. आतापयंत अरलेख वािण्याच्या वािक संस्कृतीने अनेक वृत्तपत्रानंा हजवतं ठेवले होते जोपयंत 
संपािकानंी आपल्या ग िवते्तच्या, हहमतीच्या आहि हवश्वासाहवतेच्या बळावर एकहाती वृत्तपत्र िालवले. 
हनहखल वागळे याचं्या संपािनातील ‘आपले महानगर’ या साधं्य िैहनकाने केवळ संपािकाच्या धाडसी व 
बडंखोर भहूमकेम ळे हे हशवधन ष्ट्य पेलले. अन्यथा, १९९० पासून म ंबईत स रू झालेली साधं्य िैहनकािंी ‘टूम’ 
फारशी यशस्वी झाली नाही. यामागिी कारिे किाहित वगेळी आहि किताजनकही असू शकतील… 
 

एक वळे अशी आली की, माध्यमाचं्या स्वातंत्र्यावर अंक श आिल्यावरि आपला फायिा होऊ 
शकतो, असा साक्षात्कार हल्ली लोकशाही पद्धतीने हनवडून आलेल्या सरकारला झाला. त्याम ळे तोवर 
संपािकाकंडे नावासाठीि उरलेल्या स्वातंत्र्यावरही मायबाप सरकार नाख र्ष, अस्वस्थ होते. संपािकानंी 
आपल्या वृत्तपत्रात नेत्याचं्या यशािे गोडवे गाव ेव त्याचं्याप ढे लोटागंि घालावे अशी त्यािंी इच्छा होती. 
आपल्या अपयशावर पाघंरूि घालण्यासाठी न हमळवलेल्या यशािे जनतेप ढे ि कान थाटण्यािी गरज 
त्यानंा वाटू लागली. वृत्तपत्रािंी म स्कटिाबी करण्यासाठी प्रसंगी माध्यमानंा वृत्तपत्राचं्या कागिावरिा कर 
वाढवनू, कोंडीत पकडण्यािे आहि सरकारच्या प्रत्येक कृतीला उघडपिे पाकठबा िेिाऱ्यानंा जाहहरातीच्या 
माध्यमातून पाठबळ, महलिा िारण्यािा पहवत्रा होता. परंत  हा प्रकार इथेि थाबंला नाही. काही नेत्यानंी 
त्याही प ढे जात स्वतःिे वृत्तपत्र स रू केले आहे. क ठल्याही वैिाहरक आहधष्ठानाहशवाय वृत्तपते्र स रू केली 
गेली. व्यावसाहयकतेच्या नावावर बातमीशी खेळण्यािा उद्योग स रू झाला. त्याम ळे वृत्तपत्रापं ढे 
हवश्वासाहवतेिा प्रश्न हनमाि झाला. जेव्हा हे लक्षात आले की, करमिूक, खेळ हे जीवनािे एक प्रम ख अंग 
बनले आहे, तेव्हा वृत्तपत्राने माहहती िेिे, हशहक्षत करिे या कतवव्यासोबति मनोरंजन करिे हेिेखील 
कतवव्य म्हिून स्वीकारले. हा हविार पत्रकाहरतेत कधी हशरला यािा अंिाज बाधंिे कठीि झाले आहे. परंत  
आता ही घ सखोरी मान्य झाली आहे. 
 

एकीकडे ज नी मूल्ये अशी कोसळत असताना ि सरीकडे वृत्तपत्रािंी संख्या पावसाळी छत्र्यासंारखी 
वाढली यावर हवश्वास बसिेही अवघड आहे. लातूरसारख्या छोट्या हठकािी ७५ नोंििीकृत वतवमानपते्र 
आहेत आहि यवतमाळ हजल्ह्यात वतवमानपत्रािंी संख्या १०० वर आहे. महाराष्ट्रातील अन्य हजल्हेही यामध्ये 
फार मागे नाहीत. पि ही सारी वतवमानपते्र लोकशाहीने त्याचं्यावर टाकलेल्या जबाबिाऱ्या पेलायला सक्षम 
आहेत काय? हा खरा प्रश्न आहे. व्यावसाहयक नीतीला घट्टपिे धरून राहिे, त्याबद्धल अहभमान असिे हे 
अत्यावश्यक असते. जनमानसावर प रेसे कबबवण्यापूवीि स रुवातीला या वृत्तपत्राचं्या संख्यास्फोटाला 
मानभावीपिे िौथ्या स्तंभािी बळकटी समजले गेले. खरे तर वृत्तपत्राचं्या वाढत्या संख्येम ळे अत्स्तत्व 
हटकवण्यासाठी प्रिडं िढाओढ स रू झाली आहि अिानक बाजारातील अन्य व्यावसाहयक वस्तूप्रमािे 
वृत्तपत्रिेखील एक वस्तू (प्रॉडक्ट) झाले आहि त्यािे माकेकटग महववािे झाले. गोंधळलेले आहि 
मालकाकंडून छळले जात असलेले संपािक आपल्या ज न्या मूल्याशंी घट्ट होते; अशा संपािकापेक्षा 
वृत्तपत्रात नव्याने आलेल्या हवपिन व्यवस्थापकानंा तो िक्क मानभावीपिा वाटला होता. आपल्या 
गतकाळातील लेखिीच्या स्वातंत्र्याच्या स्वप्नरंजनात रमिाऱ्या या संपािकाबंद्दल या हवपिन 
व्यवस्थापकानंा कवडीिाही आिर नव्हता. 
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स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन ते िार िशकातं इंरजी वतवमानपत्रातंही असेि आमूलार बिल झाले. 
इंरजी पत्रकाहरता बिलली की, इतरानंी हतच्यामागे बिलावे हे िमप्राप्ति! वृत्तपत्रािे उहद्दष्ट आहि हविार 
याबंाबत बिलत्या काळातही आरही असिारे संपािक त्याचं्या सभोवताली झपाट्याने होिाऱ्या 
व्यावहाहरक बिलामं ळे अिानक कालबाह्य ठरायला लागले आहेत. त्याचं्यापैकी अनेक जि काळाच्या 
ओघात इहतहासािा एक भाग झाले आहेत. काही हवसरले गेले. काहींना पहरत्स्थतीने हवसरण्यास भाग 
पाडले. हीि बाब ज न्या वृत्तपत्राचं्या व्यवस्थापनाला लागू पडते. व्यावसाहयकतेच्या या नव्या खेळािी भार्षा 
ज्या वृत्तपत्राचं्या व्यवस्थापनाला समजली नाही ते वृत्तपत्र िालिे हिवसेंहिवस कठीि झाले आहे. हा बिल 
अभतूपूवव वगेाने होत आहे सवाहधक खप म्हिजे सवाहधक न कसान अशी वृत्तपत्र व्यवसायािी वस्त त्स्थती 
होईल असे क िाला स्वप्नात तरी वाटलं होतं का? ही वस्त त्स्थती असताना आहि ज्या जाहहरातिारानंा ही 
वस्त त्स्थती समजते ते जाहहरातिार छापील जाहहरातिरापं्रमािे म काटपिे पैसे िेतील की, ‘आिखी’ 
काहींिी अपेक्षा करतील? त्याम ळे हवतरिाच्या संिभातील ऑहडट ब्य रो ऑफ सक्य वलेशन (एबीसी) या 
संस्थेच्या आकडेवारीलाही आता जाहहरातिाराकंडे हवशरे्ष भाव नाही. वृत्तपत्रािे ‘एबीसी’ हकती याकडे लक्ष 
हिले जात नाही. आता एबीसीिी जागा ‘भारतीय वृत्तपत्र पाहिी’, ‘आयआरएस’ (इंहडयन रीडरहशप सव्हे) 
आहि ‘एनआरएस’ (नॅशनल रीडरहशप सव्हे) यानंी घेतली आहे. वृत्तपत्रािंी वािकसंख्या हकती, ही बाब 
सध्या जाहहरातिारासंाठी महववािी आहे. वृत्तपत्राच्या प्रती हकती हनघतात यापेक्षा हे वृत्तपत्र हकती लोक 
वाितात, हे त्याचं्या लेखी महववािे आहे. आहि जनसंवािाच्या नव्या खेळािे तर अनेक हनयम नवीनि 
आहेत. जशी तंत्रज्ञानाम ळे आलेल्या नव्या बिलाने वृत्तपत्रातंील अनेक पारंपहरक पिे कालबाह्य ठरवली 
आहेत, तसाि ज ना संपािकही आता मोडकळीत हनघाला आहे, यािा पहरिाम काय? वृत्त-समन्वयक, 
वृत्त व्यवस्थापक अशी नवीं, बाजाराच्या मागिीवर आधाहरत पिे हनमाि होत आहेत. 

 
यािा पहरिाम आहि बातमी म्हिजे सवव काही या नीतीिा खेळखंडोबा आहि टीकाहटपिींच्या 

स्वातंत्र्यावर घाला. आध हनकीकरि वृत्तपत्रके्षत्रात झपाट्याने बिल आित आहे. स्पधेत हटकून 
राहण्यासाठी काही काही घटनानंा अवास्तव प्रहसद्धी िेण्यात येऊ लागली आहे. बातमीमध्ये हव ेते ‘हविार’ 
बेमालूमपिे घ सवले जात आहेत. बाजू घेिारे हविार! खपाच्या आहि जाहहरातींच्या संख्येत वाढ व्हावी, 
एवढीि अपेक्षा असते. त मच्याकडे हविीिी हवहशष्ट रिनीती असेल तर सवव काही हवकले जाऊ शकते, हा 
बाजारू हनयम आता वृत्तपत्रातही अत्स्तत्वात आला आहे. नव्हे ही या काळािी भार्षा आहे. सत्यासोबत 
असत्यालाही िागंल्या शब्िािी फोडिी िेऊन हवकिे स रू आहे. बीभत्सता अहधकाहधक आकर्षवकपिे व 
भडकपिे माडंली जात आहे. वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्याच्या अहधकाराआड ती पानापानात सजवली जात आहे. 
संहवधानाने हिलेल्या अहधकारािा असा हवपरीत वापर सरास होत आहे. म ंबईच्या इंरजी िैहनकानंी या 
बाबींिा ‘सािा’ तयार केला. भाहर्षक वृत्तपत्रानंी नंतर याि साच्यातून आपले वृत्तपत्र काढिे स रू केले. 
त्याम ळे महाराष्ट्रातील सारी वृत्तपते्र आता एकसारखी हिसू लागलीत. मागिी तसा प रवठा हा हनयम 
हवकहसत झाला आहे. त्याम ळे संहवधाहनक अहधकारावर वृत्तपत्राच्या माध्यमातून हा नवा घाला घातला 
जात आहे. 
 

जसा सामान्य मािसाच्या जीवनातून आिशववाि हल्ली नाहीसा झाला आहे तसाि तो 
वृत्तपत्रातूनही. राष्ट्रीयत्वाला आव्हान िेिाऱ्या नैसर्मगक आपत्तीत वृत्तपते्र आजही एकहत्रत यायिी. परंत  
इतर वळेी अशा घटनािें वृत्ताकंन आपापल्या पद्धतीनेि व्हायिे. सरकारी यंत्रिेतील शवेटच्या घटकावर 
वृत्तपते्र त टून पडलीत, परंत  प्रशासनातील म खंडाकंडे त्यानंी ि लवक्ष केले, त्यानंा बाजूला ठेवले. परंत  
१९७५ मध्ये जेव्हा अंतगवत आिीबािीच्या रूपात संकट आले, तेव्हा त्याला कसे सामोरे जायिे हेि त्यानंा 
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कळेना. अन्यत्र अत्यािाराला कधीि सामोरे जावे न लागल्याम ळे. नव्या हपढीतील संपािकाकंडे ही लढाऊ 
दृष्टीि नव्हती. तशी तळपिारी लेखिी नव्हती आहि सडेतोड हलखािािी सवयि नव्हती. पूवीिे संपािक 
लढाऊ होते. त्याचं्याकडे असिाऱ्या शलैीिार हलखािातून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रहार करण्यासाठी ते आपले 
लेखनकौशल्य वापरायिे. त्यानंी वळेोवळेी शासन हवरोधी हलखािाबद्दल त रंुगवासही पत्करलेला होता. 
परंत  ते इहतहासजमा झाले होते. नव्या संपािकाबंद्दल एका राष्ट्रीय नेत्यािे वक्तव्य बोलके आहे. ते 
म्हितात, “नव्या संपािकानंा ककहित वाकायला साहंगतले होते. परंत  त्यानंी तर लोटागंि घालिे स रू 
केले.” 
 

आिीबािीच्या िोन वर्षांच्या काळात वृत्तपत्रािें संपािक आहि मालक यानंाही धडा हमळाला. 
‘कतवव्यापेक्षा अत्स्तत्व हटकहविे महववािे’ हा तो बह मूल्य संिेश होता. प न्हा माध्यमे पूवीसारखी राहहलीि 
नाहीत. लोकशाही यंत्रिेवर अंक श ठेवण्याला आपले कतवव्य समजिारे जे काही स्वप्नाळू होते तेही 
लवकरि शासनात जशी शासक आहि पोलीस अशी सरळसरळ हवभागिी आहे तशा हवभागिीत ि भगंले 
गेले. त्याम ळे सध्या भाहर्षक वृत्तपत्राकंडे अत्स्तत्वािा प्रश्न हनमाि झाला आहे. सामान्यतः अहशहक्षत, 
अधवहशहक्षत वािक त्याचं्याप ढे जे येईल ते स्वीकारण्याति धन्यता मानतात. अनेक वतवमानपते्र, हवशरे्षतः 
भाहर्षक वतवमानपते्र राजकीय असंतोर्ष ककवा पक्षातंगवत मतभेिावर ‘स्कूप’ शोधून काढू लागली. यापंैकी 
अनेक स्कूप, अंतगवत वाि िव्हाट्यावर आििारे, प्रकाशात आििारे असायिे. साहहजकि हिवसेंहिवस 
छापील शब्िािंी ककमत घसरत आहे. कारि नव्या जमान्यातील वािक आता केवळ एकाि माहहतीच्या 
स्त्रोतावर अवलंबनू नसतो. 
 

‘त मच्याकडे जर हवकण्यािी कला असेल तर काहीही हवकले जाऊ शकते’ ही बाजारािी रिनीती 
सववि स्तरातं पोहोिली आहे. आपल्या लोकशाहीच्या मूल्याशंी हा खेळ स रू आहे. जॉजव ऑरवले याचं्या 
‘नाईनटीन एटी फोर’ या कािंबरीत ज्यािंा उल्लेख केल्याप्रमािे ‘ि तोंडी’ पिािे पीक बहरले आहे. 
मूखवपिािा कळस झाला आहे. त म्हाला काही ‘पेरण्यात’ आलेल्या जाहहराती आठवत असतील. एका 
लोकहप्रय बीअर कंपनी आपल्या ‘िडॅ’ सह ‘हमनरल वॉटर’ िी म्हिून ककवा ‘बॉटल ओपनर’ िी कंपनी 
जाहहरात करत असे. लवकरि असे करण्यातला काळाक ट्ट िाहंभकपिा स्वीकारला जातो. वहरष्ठ 
संपािकाचं्या एका बठैकीत एका वृत्तपत्रािा मालक सरळ सरळ ‘वृत्तपते्र ही जाहहरातींसाठीि असतात’ 
असे वक्तव्य ठोकून िेतो. ‘बातम्या िेऊन आपि त्यािंी मूल्यवृद्धी करतो’ हे त्यािे ि सरे वाक्य आिखी 
िाहंभकपिािा कळस ठरिारे आहे. हे समाजाच्या आहि वतवमानपत्राच्या व्यवसायासाठी हहतािे ठरिार 
आहे काय? भतूकाळात संपािकाचं्या प ढे लागिारी हबरुिे आठवा, ‘हविारधारा बिलहविारा’, ‘वैिाहरक 
प्रवाह िेिारा’ ‘समाज हशक्षक’! समाजाला अशा संपािकाकंडून काही अपेक्षा असायिी. परंत  आता तर 
मालक, सवाहधक खपािे िैहनक संपािकाहवनाही िालवनू िाखव ूशकतात. काहींना एका िशकापूवी एका 
िैहनकात संपािकाचं्या हनवडीबाबत आलेली पाव पान जाहहरात आठवत असेल, त्यामध्ये आवश्यकता 
नमूि केल्या होत्या... ‘आपल्या िमूिे नेतृवव करिारी क्षमता त मच्यात असावी’, ‘त म्ही बिल 
स्वीकारण्यास तत्पर व सकारात्मक हव’े ‘त म्ही प्रयोगशील असायला हव े वगैरे वगैरे.’ मात्र यातील 
‘पिंलाईन’ लक्षात घेण्यासारखी होती… ‘त म्ही हलहहिे आवश्यक नाही’! म्हिजे आतापयंत वृत्तपत्रािा 
संपािक हा शलैीिार लेखिीिा धनी असावा, शब्िप्रभ ूअसावा, त्याच्याकडे उत्तम भार्षा असावी, शब्िािंा 
फ लोरा असावा, एक-िोन हवर्षयावंर त्यािे प्रभ त्व असाव,े त्याला सामाहजक िाहयत्वािे भान असाव ेअशी 
धारिा होती. समाजातले एवढेसे, कमी का होईना, पि काही जि तरी संपािकीय वाितात, असे 
मालकाला वाटायिे. आता संपािकीय कोिीही वाित नाही असे त्यािें पके्क मत झालेले आहे. वृत्तपत्राच्या 
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मालकालािेखील आपल्या संपािकािा अरलेख समाजातील हकमान ‘ओहपहनयन मेकसव’ वर प्रभाव 
टाकिारा असावा, आपला संपािक या ‘ओहपहनयन मेकसव’ च्या माध्यमातून ििेत असावा अशी अपेक्षा 
असायिी. मात्र सध्याच्या मालकानंी पाहंडत्यहवरोधी भहूमका, ग िवते्तच्या पिाहवरुद्ध घ्यावी? कारि 
आजकाल संपािकीय वािते कोि, हे िोन गोष्टीिे द्योतक आहे. समाजावर हलखािािा हल्ली प्रभाव 
राहहलेला नाही ककवा समाजावर प्रभाव टाकिारे, लोकानंा वािण्यास प्रवृत्त करिारे हलखाि हल्लीच्या 
संपािकाकंडून होत नाही; याहशवाय मालकानंा हल्ली अरलेख ककवा गंभीर हलखाि वािलेि जात नाही, 
यािा साक्षात्कार झालाि आहे, वािकानंा काय वािायला हव ेआहे, असे जाहहरातिारानंा वाटते आहि 
सवांत महववािे म्हिजे वािकानंी काय वािावे अशी अपेक्षा आहे, संपािकानंा वािकानंी काय वािायला 
हव े असे वाटते, मालक अनेक वळेा हे पिि हरकामे ठेवतात. त्याम ळे मालकाच्या व्यावसाहयक 
दृहष्टकोनान सार वृत्तपत्र िालवण्यात कोिालाि अडथळा राहत नाही. 
 

वृत्तपत्रािंी कंबरमोड करायला आता िूरिशवनच्या हवहवध वाहहन्यािंी भर पडली आहे. वृत्तपत्राच्या 
वाट्याला येिाऱ्या महस लातही या वाहहन्यािंी घ सखोरी स रू झाली आहे. गंभीर बाब म्हिजे जाहहरातिार 
कमी आहि त्याचं्या मागे लागिारे अनेक अशा पहरत्स्थतीत िागंल्या हवत्तपूिव वतवमानपत्रानंा हजवंत 
ठेवण्यासाठी कोिी प ढे येति नाही, मात्र या वाहहन्यामंध्ये ग ंतवि किारानंी मोठ्या प्रमािात पैसा लावला 
आहे. एकामागून एक करून वतवमानपते्र केवळ आर्मथक हिवाळखोरीम ळे ल प्त होत आहेत, वाहहन्यािंी 
हिवाळी मात्र स रू आहे. मनोरंजन म्हिजे टेहलत्व्हजन; साधी आहि सोपी गोष्ट आहे. या तरुि 
माध्यमाबाबत अद्याप आिारसंहहता तयार व्हायिी आहे. मात्र या माध्यमाने मेंिूपेक्षा मनाने हविार करिाऱ्या 
समाजातील मोठ्या संख्येला भ रळ घातली आहे. वाहहन्यावंर बरसिाऱ्या शकेडो माहलकानंी आमच्या 
सामाहजक स धारिािंी वाट लावली असून ज न्या प रोगामी िालीरीतींिा पहरिय करून िेण्यािा खटाटोप 
स रू केला आहे. त्याचं्यासाठी ‘टीआरपी’ वाढविे हाि एकमेव उदे्दश असून ‘बळी तो कान हपळी’ हा त्याचं्या 
यशािा मंत्र आहे. त्याचं्या जगण्यािी पहरभार्षा अगिी सोपी आहे. ‘स्पधवकाला उभे राहण्यापूवीि संपवनू 
टाका’,‘बाजारातील शअेसव हस्तगत करा.’ सवांत िीड आििारी आहि अस्वस्थ करिारी बाब म्हिजे १७५ 
वर्षांपेक्षा अहधक काळािा इहतहास असिाऱ्या वृत्तपत्रानंी हवनाकारि वाहहन्याशंी स्पधा स रू केली आहे. 
‘गेस्ट एहडटर’ , ‘पेज थ्री’ अशासंारख्या तद्दन ट कार संकल्पना राबविे वृत्तपत्रानंी स रू केले आहे. प्रहतष्ठीत 
िैहनकानंी एखाद्या महववाच्या हवर्षयाला प्राधान्य िेण्याऐवजी ‘सेहलिेटी’च्या सायंकाळच्या हालिाली, 
हित्रपट तारकाचं्या गप्पाटप्पा, गॉहसकपग, त्यािंी पाहिमात्य जीवनशौली यानंाि पानेच्या पाने द्यायला 
स रुवात केल्यावर वािकानंा माहहती िेिे, जागरूक करिे हा वृत्तपत्रािा मूळ उदे्दश क ठल्या क ठे हद्दपार 
होिार नाही तर काय? 
 

ही माध्यमे कोितीही ‘जबाबिारी न घेता अहधकारािा, माध्यमाच्या ताकिीिा आनंि घेत आहेत’ 
असे आपि म्हिू या का? रूडयाडव हकपकलगच्या मते असे असिे िक्क वशे्या वृत्तीिे प्रिशवन आहे. 
इलेक्रॉहनक्स माध्यमे सत्यािे क्ष ल्लकीकरि करतात. शोध नावाखाली एखाद्या घटनािमाला 
खळबळजनक वृत्त बनवीत असतात तर वृत्तपते्र गंभीर हवर्षयािी हवा काढून घेतात. त्याम ळे ही िोन्ही 
माध्यमे एखाद्या गंभीर हवर्षयापंासून जनसामान्यािें लक्ष काढून घेण्यािे पाप करताति. सामान्य मािसािें 
जीवन अहतशय िमवनू टाकिारी जीवनशलैी झाल्यािे मान्य करू या. त्याम ळे सर्व िूरिशवन वाहहन्यानंी 
समाजािी ही हनकड भागवण्यासाठी तशा प्रकारच्या िैनंहिन माहलका आहि ‘हरअॅहलटी शो’ िा रतीब 
लावला आहे. परंत  वृत्तपत्रानंीिेखील समाजािी ही हनकड ओळखून त्यासाठीि खपावे काय? त्यानंीस द्धा 
समाजाला, अहशहक्षत अिेतन, अब द्धीहनहष्ठत बनवण्यात सहभागी व्हाव?े ‘मनोरंजन’ हा सध्याच्या 



 

अनुक्रमणिका 

समाजातील म ख्य हवर्षय झाला आहे. आियव म्हिजे माध्यमानंा जनतेिे असे मनोरंजन करण्यात धन्यता 
वाटत आहे. संपािकािंी नवी हपढी या पहरत्स्थतीिे ि कीिे गहित माडंीत आहे. ही संपािक मंडळी 
हवलासी, िैनी वृत्तीिे पोर्षि करीत आहेत. समाजाला आनंि िेऊन हिवसेंहिवस फ गत िाललेल्या 
ि कीच्या समाधानात आहेत. हनरहनराळ्या य क्त्या योजून मध्यमवगात ही हवलासी व िैनी वृत्ती फोफावत 
आहे. वृत्तपत्रािें संपािक आहि वाहहन्यािें हनविेक झटपट प्रहसद्धीिे धनी होत आहेत. नव्हे त्यानंीि हा 
‘फाम्य वला’ हवकहसत केला आहे. 

 
इंरजी व भाहर्षक वृत्तपत्रामंध्ये तशी फार मोठी िरी आहे. इंरजी िैहनके ज्यानंा आपि राष्ट्रीय 

माध्यमे असे संबोधतो ती स्थाहनक वस्त त्स्थतीपासून कोसो िूर झाली आहेत. त्यानंा स्थाहनक म द्यापेंक्षा 
राष्ट्रीय—आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजिाऱ्या हवर्षयामंध्ये जास्त रस आहे. तर स्थाहनक माध्यमानंा राष्ट्रीय 
वा आंतरराष्ट्रीय हवर्षयािंी नसि सापडलेली नसते. यामागिे कारि म्हिजे आपल्या दृहष्टकोनािा 
संक हितपिा नसिे व इंरजी भारे्षच्या ज्ञानािा अभाव. आजच्या काळात काम करिारा पत्रकार हकमान 
िोन भार्षा अवगत असिारा असलाि पाहहजे. इंरजी िैहनकातील पत्रकारानंा इंरजी बरोबरि स्थाहनक 
भारे्षिे कामिलाऊ ज्ञान असायलाि हव.े हीि बाब भाहर्षक वृत्तपत्रात काम करिाऱ्या पत्रकाराला लागू 
होते. आपले िैहनक ज्या भारे्षत हनघत असेल त्यािी तर त्याला उत्तम समज असावीि, हशवाय इंरजी 
भारे्षिेही िागंले ज्ञान असिे गरजेिे आहे. 
 

इलेक्रॉहनक्स वाहहन्या घ्या ककवा वृत्तपते्र घ्या; सद्यत्स्थतीत ही िोन्ही माध्यमे जािते-अजाितेपिी 
बलाढ्याकंडून हपळली जात आहेत आहि तशाि जािते अजाितेपिी अबलानंा हपळत आहेत. समाजाला 
अज्ञानी करण्यात हातभार लावीत आहेत. हे काम मोठ्या प्रमािात आहि सक्षमतेने स रू आहे. खऱ्या 
हवर्षयावंर, ज्याकडे तातडीने लक्ष वधेायला हवे, त्याकंडे केवळ वरवर पाहहले जात आहे. कारि अशा 
हवर्षयानंा हाताळताना अभ्यास करावा लागतो. त्यासाठी कस लागतो. अभ्यासासाठी काही तास खिी 
करावे लागतात. त्यापेक्षा ‘सेहलिेटी’ च्या घरातील लग्नािे वृत्ताकंन, हिकेटिा वल्डवकप अशा 
घटनािमावंर तासन्तस प्रके्षपि केले जाते. न सता उच्छाि माडंला जातो. घरातील लहान-मोठ्यािें 
याम ळे मनोरंजन होते, ही यामागिी धारिा आहे. यासाठी क ठला अभ्यास वा तयारी लागते…. हवशरे्ष 
म्हिजे ‘माजंराच्या गळ्यात घंटी’ बाधंिार कोि? कोि इलेक्रॉहनक्स माध्यमावंर हनयंत्रि ठेविार? आहि 
वृत्तपते्रही इलेक्रॉहनक माध्यमािी नक्कल करीत आहे. सध्या तरी हे माध्यम आपि तयार केलेल्या प्रभावात 
मस्त आहे. जेव्हा या माध्यमातील बह संख्य प्रम खानंा या संिभात काही कायिा असावा, संकेत असावेत 
असे वाटेल तेव्हाि ही बाब घडू शकते. सध्या तरी फार अपेक्षा करता येत नाही. सध्या तरी एकमेकािंी 
नक्कल थोड्याफार फरकाने करिे आहि कसेही करून यशस्वी होिे आहि कोि यशस्वी होिार यापेक्षा 
क िाच्या पायावर िगड पडिार यािीि एका वाहहनीने ि सऱ्या वाहहनीबद्दल वाट पाहिे. हेि उरले आहे. 
क िी काही नवीन शोधून काढले, की त्यािी हकती स ंिर नक्कल करता येईल हाि उद्योग सध्या वाहहन्या व 
वृत्तपत्राकंडे उरला आहे. हवशरे्ष म्हिजे असाहाय्यपिे डोळे हमटून करण्यात येिारा हा अगिी हकळसवािा 
प्रकार आहे. 

 
माध्यम हे हविार िेण्यािे प्रभावी साधन आहे. समाजाच्या साववहत्रक हहताच्या म द्यावर वािहववाि 

घडवनू सामाहजक स धारिा घडवनू आिण्यािे साधन आहे. परंत  सध्या माध्यमानंी ही जबाबिारी झटकली 
आहे. जनतेिे मनोरंजन करण्यािा एक कलमी कायविम त्यानंी हाती घेतला आहे. समाजावरील शब्िािंा 
प्रभाव कमी झाला आहे. क्ष ल्लक बाबींना माध्यमानंी हिलेले अहत महवव आहि महववाच्या राष्ट्रीय हहताच्या 



 

अनुक्रमणिका 

बाबींकडे ि लवक्ष यामं ळे शब्िािंी ककमत, त्यािे मूल्य घसरले आहे. हविार पहरवतवन करिारे झिझिीत 
अरलेख आहि पोटात गोळा उठविाऱ्या, आहि अंगावर शहारे आििाऱ्या शोधवाता आता इहतहासािा भाग 
झाल्या आहेत. 
 

अशा वळेी माध्यमािंा अभ्यास करिाऱ्यापं ढे, हनरीक्षि करिाऱ्यापं ढे सध्या काही प्रश्न सहजपिे 
उभे राहत आहेत आहि रोज नवे वतवमानपत्र, वतवमानपत्राच्या आवृवया स रू करण्यािी जीवघेिी स्पधा का 
हनमाि झाली? हवशरे्षतः वतवमानपत्र िालविे आर्मथकदृष्ट्ट्या अवघड झालेल्या काळात ही बाब घडत आहे, 
हे आिखी आियव. आिखी एक बाब, माध्यमाबंाबत योग्य भहवष्ट्यवािी करण्यािी ख्याती असिाऱ्यानंी, 
छापील माध्यमािें अत्स्तत्व हळूहळू संपत आलं आहे, अशी ओरड स रू असताना नवनवीन वतवमानपते्र स रू 
करण्याइतपत मराठी भाहर्षक वािकािंी संख्या खरोखर वाढत आहे काय? खरी गोष्ट अशी आहे, की 
सध्यािी मराठी पत्रकाहरता सशक्त राहहली नाही. न कत्याि स रू झालेल्या अनेक वतवमानपत्रािंी स रुवात 
कोित्याही वािक सवेक्षिाहशवाय आहि आवश्यक पायाभतू स हवधाहंशवाय झाल्याम ळे ती केव्हाही बिं होऊ 
शकतात अशी पहरत्स्थती आली आहे. कारि जेव्हा यशाच्या मागे धावताना व्यावसाहयक मागांना सोडून 
आडमागाने यश हमळवण्यािे प्रयत्न होतात तेव्हा खािखळग्याचं्या रस्त्यावर अशा प्रवासािा अंत असतोि. 
आिखी एक बाब कितनीय आहे—याि वर्षात पत्रकाहरता प रस्कारािें महाराष्ट्रात फ टलेले पेव. या वर्षी ६ 
जानेवारीला मराठी वृत्तपत्रािे जनक, आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जाभेंकर याचं्या जन्महिवसाला, अथात 
‘मराठी पत्रकार हिना’ ला राज्यातील हवहवध संस्था व प्रहतष्ठानामाफव त जवळ जवळ हजार प रस्कार जाहीर 
करण्यात आले. ही अिानक झालेली प रस्कारािंी वाढ किताजनक आहे. कोिताि पत्रकार अगिी क िी 
प री एकिोन वर्षिे प रस्कारापासून वहंित राहिार नाही यािी पूिव काळजी घेण्यात आली. केवळ या के्षत्रात 
अनेक वर्षें घालवली, एवढेि ज्यािें संहित आहे. मात्र ज्यािंा हलखािाशी कवडीिा संबधं नाही अशा 
अनेकानंा ‘जीवन गौरव’ प रस्काराने गौरवण्यायोग्य ठरहवण्यात आले. मात्र ज्यानंी या व्यवसायात 
प्रामाहिकपिे आपले जीवन व्यतीत केले आहि अनेक वर्षे काम करून हनवृत्ती स्वीकारली अशानंा 
अपवािानेि हनवडले गेले, तर ि सरीकडे गेल्या अनेक वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर एकाही मराठी पत्रकारािा 
गौरव होऊ नये हे सत्य बोलके नाही काय? प रस्कारािंा हा स्फोट अनेकानंा वगेळेि काही सागंून जात 
आहे. ही बाब िक्क मराठी पत्रकाहरतेच्या मूल्यािी घसरि आहे. इहतहासातील अशोभनीय या नाटकािा 
पहहला भाग असा आहे हनवडिूकीत उभा राहिारा उमेिवार आपल्या यशाबद्दल आत र आहि यशाबद्दल 
साशकं असिाऱ्या उमेिवारानंा त्याचं्या प्रिाराथव सकारात्मक बातम्या, वृत्त ,वृत्तलेख छापण्यािे आहमर्ष 
हिले जाते. या बिल्यात त्याचं्याकडे बातमीसाठीि थेट पैसे माहगतले जातात. मासा गळाला लागायिी 
शक्यता असेल तर उमेिवाराशंी थेट मालक संबधं साधतो ककवा क ठल्याही पहरत्स्थतीत व्यवस्थापन 
आपल्यावर खूर्ष असावे, ककवा व्यवस्थापनाला खूर्ष करण्यासाठी काहीही करण्यास धजाविारे पत्रकार 
त्याचं्याशी संबधं साधतात. 

 
आता या अशोभनीय नाटकािा ि सरा भाग बघा… त्याचं्या पहरसरातील आमिार, खासिार, मंत्री 

ककवा उद्योगपती पत्रकारासंाठी प रस्कार जाहीर करतात. यामागे हवहवध कारिे असतात... त्यातील प्रम ख 
कारि म्हिजे वाईट कृत्यावंर पडिा टाकण्यािी हमी घेिे हे होय. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक हजल्ह्यात एक, 
िोन ककवा अनेक पत्रकार संघ, पे्रस क्लब्स आहेत. या सवांिी स रुवात स्थाहनक नेत्याचं्या, व्यापाऱ्याचं्या 
मितीनेि होते. नेते, व्यापारी पत्रकाराशंी या माध्यमातून मतै्री हनमाि करतात. त्यामागिी कारिे हवहवध 
असतात. राज्यािे मंत्रीस द्धा यामध्ये मागे नाहीत. माध्यमानंा लोकशाहीिा िौथा स्तंभ, लोकशाहीतील 
जबाबिार घटक मानिारे मंत्री, आपल्या मतिार संघातल्या पत्रकाराचं्या ‘सवव समस्या’ सोडवण्यासाठी 
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सतत धडपडत असतात. त्यासाठी त्यानंा असिाऱ्या संहवधाहनक अहधकारािा वापर केला जातो. पे्रस 
क्लबसाठी जागा िेिे, इमारत बाधूंन िेिे, त्यासाठी हनधी िेिे ककवा थेट रोकड पत्रकार संघासाठी िेिे 
ककवा पत्रकार संघाच्या रखरखावटीसाठी हनधीिी तरतूि करिे अशी मजीिी कामे केली जातात. त्यािंी 
पत्रकाराबंद्दल इतकी सहान भतूी का हो? यािे एकमेव कारि म्हिजे पत्रकारािंी खफामजी होऊ नये आहि 
आपल्या ‘प्रहतमे’ ला धोका पोहोिेल असे काही होऊ नये, ही भीती. 

 
मराठी वृत्तपत्रसृष्टीसाठी सध्यािा काळ अभतूपूवव स खासमाधनािा आहे. त्यानंी स्थाहनक नेत्यानंा, 

व्यापाऱ्यानंा व राज्यस्तरावरील नेत्यानंा हाताशी घेतल्याम ळे कोित्याही हवशरे्ष जबाबिारीहशवाय सत्ता 
आली आहे. त्याम ळे आता वृत्तपत्र म्हिजे काय, वृत्तपत्रािंी बाधंीलकी म्हिजे काय यािी नव्याने पहरभार्षा 
करण्यािी वळे आली आहे. आपल्या काळ्या पैशािा हवहनयोग करण्यासाठी नवीन वृत्तपत्र काढिे हा 
सन्मानािा व्यवसाय झाला आहे ककवा आपल्या राजकीय ध्येयधोरिानंा साध्य करण्यासाठी, हे नव ेवृत्तपत्र 
‘ब्लेकमेल’ करण्यािे साधन झाले आहे. ज न्या अन भवी पत्रकारासंोबत उन्मत्त, तोऱ्यात असिाऱ्या तरुि 
अनन भवी पत्रकारानंा हनवडि कीिरम्यान नेत्यानंा ‘सोयीिे’ प्रश्न हविारताना पाहिे अवघडल्यासारखे 
झाले आहे; परंत  आता शोकाहंतका सहन करावी लागते आहे. अशा िोन्ही अन भवी व अनन भवी 
पत्रकारासंाठी पत्रकाहरता हा हवशरे्षाहधकार प्राप्त झाला आहे. जबाबिार व्यवसाय नव्हे, त्याचं्यासाठी ही 
एक ताकि आहे, कतवव्य हबलकूल नाही. 

 
परंत  हनराश होण्यािे, अस्वस्थ होण्यािे कारि नाही. प्रत्येक गोष्टीला त्यािा शवेटही असतोि, हा 

हनसगवहनयम आहे. वृत्तपत्रािी हवश्वासाहवता हे त्यािे सवांत महववािे व्यवच्छेिक लक्षि मानिारे हिवस 
प न्हा परत येतीलि. त्यावळेी मिैानात फार खेळाडू नसतील. लवकरि हे हिवस परत येतील. 
पत्रकाहरतेिे ज ने सोनेरी हनयम प नः स प्रहतहष्ठत होतील. 
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आकाशवािी आणि दूरदशकन 
 

 
जयांि एरांडे 

 
जन्म २६ ऑगस्ट १९४५. जयंत एरंडे हे महाराष्ट्रात माध्यम तज्ज्ञ म्हिून प्रहसद्ध आहेत. हवशरे्षतः 

आकाशवािीतील त्यािंी कारकीिव ही संस्मरिीय ठरली आहे. भौहतक शास्त्रातील पिव्य तर हशक्षि घेतलेले 
एरंडे यानंी प िे हवद्यापीठात काही काळ भौहतक शास्त्र हवर्षयािे अध्यापन केले होते. मात्र १९५६ पासून 
त्यानंी आकाशवािीवर काम करायला स रुवात केली आहि हवहवध प्रकारच्या कायविमािंी हनर्ममती करुन 
त्यानंी आपला वैहशष्ट्ट्यपूिव ठसा उमटवला. हवशरे्षतः हवज्ञान कायविम आहि माहलकािंी हनर्ममती याबद्दल ते 
हवशरे्ष प्रहसद्ध आहेत. त्यानंी महाराष्ट्रातील हवहवध वृत्तपते्र, हनयतकाहलकामंधून हवज्ञानहवर्षयक हवप ल 
लेखन केले आहे. प्रसारि या हवर्षयावर ते सातत्याने लेखन करीत असतात. राजीव गाधंी हवज्ञान व 
तंत्रज्ञान आयोगािे काही काळ सल्लागार म्हिून त्यानंी काम केले. 

 
पत्ता : साई िशवन हबत्ल्डंग-सी, अ-२०४, रामबाग लेन, बोहरवली (प.), म ंबई ४०० ०९२. 
िूरध्वनी : २८०५९५४२, भ्रमिध्वनी : ९८६९२५३८३४ 

 
गेला काळ तो काही फार ज ना झालेला नाही. स विवकाळि म्हिायला हव े त्या काळाला. या 

काळात. साहहत्य, संगीत, कला व सामाहजक, शकै्षहिक-राजकीय के्षत्रामंध्ये उत्त ंग व्यत्क्तमवव े होऊन 
गेली. प्रसार माध्यमातही रेहडओ व टेहलत्व्हजनने तो स विवकाळ बहघतला. आकाशवािी व िूरिशवनिाही 
तो स विवकाळ होता असे मानायला हरकत नाही. घरोघर सकाळ स रू व्हायिी ती रेहडओवरच्या 
भक्तीसंगीताने. एकतरी भपूाळी व एकतरी समूहगीत कानावर पडून हिवसािा आरंभ ताजातवाना होत 
असे. सकाळिी कामे करताना काही मौहलक हविार, आरोग्यसल्ला, लहलत लेख कानावर पडे. घरात 
वृत्तपत्र यायच्या अगोिर आपल्या आसपास, गावात, राज्यात काय घडे ते बातम्यामंधून समजे. मग कधी 
भावगीते, कधी सकाळिे शास्त्रीय राग, कधी भाव सरगम, कधी गीतरामायि ऐकायला हमळे. कायविम 
इतके वळेेवर लागत, की घड्याळाकडे बघाविे लागत नसे. मग प्रपिं ककवा आरसा घेऊन यायिे पतं, 
मीनावहहनी, टेकाडे भाऊजी ककवा बापू व स धाताई. शाळेत रेहडओवर शकै्षहिक कायविम लावीत. अकरा 
वाजतािा कामगारासंाठी आहि ि पारिे महहला मंडळ हस्त्रया ि कवत नसत. सायंकाळी कधी कीतवन, कधी 
जयमाला असायिीि. रात्र शातं व्हायिी ती शास्त्रीय संगीताबरोबर नाहीतर आपली आवड व बेला के फूल 
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बरोबर. हित्रपट संगीताच्या शौहकनाचं्या घरी, ि कानात असायिी हवहवध भारती ककवा रेहडओ हसलोन. 
नव्या हपढीतल्या श्रोत्यानंा हवामहल, छायागीत, डबल-ओ-त्क्लटम ळे करमिूक कशी व्हायिी हे सागंूनही 
समजिार नाही. िूरिशवन क ट ंबवत्सल घरात आले आहि घरािे हित्रपटगृह झाले तरी क िाला काही 
वाटायिे नाही. धावत पळत घरी जायिे व कायविम ि कवायिा नाही असे ठरलेले असे. आसपासि राहत 
असलेल्या व कायविमातल्या कलाकाराशंी सलगी करायला हमळाली तर धन्य व्हायिे. हित्रपटामंधून 
सकाळ झाली या दृश्याबरोबर आकाशवािीिी आरंभसंकेतधून हिमण्याचं्या हिवहिवटासह असायिी. 
हित्रपटात बातम्या सागंायच्या प्रसंगात िूरिशवनिी व बातम्यािंी संकेतधून असायिी. बघता बघता 
शासनािे धोरि बिलले, तंत्रज्ञान नवीन वगेाने आले. समाजातही सासं्कृहतक उलथापालथ झाली. आवडी 
बिलल्या, सवयी बिलल्या. जागहतकीकरिाम ळे जग जवळ आले. क ठे काय ते समजू लागले. ते 
आपल्याकडे आिायिी घाई झाली. तसे माध्यमामंध्ये बिल झाले. बिल अपहरहायव असतात. समाजाच्या 
हजवतंपिािे ते लक्षि आहे. बिल फायद्यािे असतात तसे न कसानीिे. पि ते टाळता येत नाहीत. 
आकाशवािी व िूरिशवनने महाराष्ट्रािा सासं्कृहतक इहतहास घडवला. हे सागंताना नोस्टालहजया 
जािवतो, पि ही ह रह र भतूकाळािी भलावि करण्यासाठी नाही वाटत. हा इहतहास क ठेतरी नोंिवावा 
असे वाटते. ते सागंताना बिलते धोरि, खाजगीकरि कसे झाले ते सागंिे िमप्राप्त आहे. आकाशवािी व 
िूरिशवन ही िोन्ही माध्यमे मूल्य हटकवतात आहि भारतीयत्व जोपासतात. हवकहसत महाराष्ट्र, हवकहसत 
भारत बघताना हे आवश्यक आहे असे वाटते. 
 

भारतातले पहहले खाजगी रेहडओ कें द्र १९२३ साली म ंबईत स रू झाले. त्यानंतर संस्था म्हिून 
िेशातले पहहले रेहडओ कें द्रही म ंबईति १९२७ मध्ये स रू झाले. त्याअगोिर माकोजी कंपनीने पहहला 
रेहडओ कायविम २३ फेि वारी १९२० रोजी इंग्लंडमध्ये प्रसाहरत केला आहि नोव्हेंबर १९२२ पासून हनयहमत 
प्रसारि िालू झाले. त्याि स मारास भारतात हौशी रेहडओ क्लब्ज स्थापन झाले. मद्रास पे्रहसडेन्सी रेहडओ 
क्लबने ३१ ज लै १९२४ रोजी रेहडओ प्रसारि स रू केले. म्हिजे रेहडओिा शोध, त्यािा प्रत्यक्ष वापर आहि 
त्यािा इतर िेशामध्ये तंत्रज्ञानािी हनयात या प्रवासाला फार काळ लागला नाही. 

 
इंहडयन िॉडकात्स्टंग कंपनीिी स्थापना १९२६ मध्ये झाली. म ंबई कें द्रािे प्रसारि २३ ज लै १९२७ 

रोजी स रू झाले. कलकत्ता कें द्रािे प्रसारि २६ ऑगस्ट १९२७ रोजी िालू झाले. परंत  १ मािव १९३० रोजी 
कंपनीने हिवाळे काढले. रेहडओ धारकाकंडून परवानाश ल्क घेऊन कंपनीिा कारभार िालायिा. परंत  
तेवढा महसूल प रेसा नसायिा. कंपनीने हिवाळे काढल्याने प्रसारि बिं पडले. जनतेने रेहडओ कें द्र िालू 
ठेवण्यासाठी जोरिार मागिी केली. रेहडओ संि उत्पािन करिाऱ्या व्यावसाहयकानंी शासनावर िडपि 
आिले. त्याम ळे हिहटश शासनाने प्रसारि िालू ठेवायिा हनिवय केला. हिल्ली येथे १ जानेवारी १९३६ रोजी 
कें द्र स रू झाले आहि ८ जून १९३६ रोजी ‘इंहडयन स्टेट िॉडकात्स्टंग सर्मवस’िे ‘ऑल इंहडया रेहडओ’ असे 
नामातंर झाले. स्वातंत्र्यानंतर १९५७ मध्ये ज न्या म्हैसूर रेहडओ कें द्रािे ‘आकाशवािी’ हे नाव ऑल इंहडया 
रेहडओने स्वीकारले. ज्याप्रमािे इंहडया म्हिजे भारत, त्याप्रमािे ऑल इंहडया रेहडओ म्हिजे आकाशवािी. 
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा िेशाप्रमािे ऑल इंहडया रेहडओिीही फाळिी झाली. शासकीय सेवते सहा 
(म्हिजे म ंबई, हिल्ली, कलकत्ता, हत्रिनापल्ली, लखनौ, मद्रास इ.) आहि संस्थानंािंी पाि (म्हैसूर, 
वडोिरा, हत्रवेंद्रम, हैिराबाि, औरंगाबाि) कें दे्र हमळून अकरा कें दे्र भारतात राहहली. 
 

ऑल इंहडया रेहडओ हे नाव अगिी योग्य असे हनवडले होते. फाळिीनंतर ऑल इंहडया रेहडओिे 
महासंिालक श्री. ए. एस. ब खारी पाहकस्तानमध्ये पाहकस्तान रेहडओिे प्रम ख झाले. त्यानंी हिल्ली येथे 
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हनरोप समारंभात सत्कार स्वीकारल्यानंतर भार्षि केले. ते म्हिाले, “मी भारतातून अनेक गोष्टी घेऊन 
जाऊ शकतो. परंत  िोन गोष्टी घेऊन जाऊ शकत नाही. एक म्हिजे ऑल इंहडया रेहडओ हे नाव आहि 
आकाशवािीिी हसग्नेिर ट्यून जी प्रत्येक प्रसारिाच्या स रुवातीला कें द्रािी ओळख म्हिून प्रसाहरत होते. 
जगभर या िोन्हीम ळे भारत ओळखला जातोय.” आकाशवािीला अहभमान वाटावा असेि हे आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्याच्या हनर्ममतीच्या वळेेला म ंबई, प िे व नागपूर येथे आकाशवािीिी कें दे्र होती. 
म ंबईति हवहवध भारती या करमिूकप्रधान सेविेे कायविम हनर्ममती कें द्र होते. आजच्या घटकेला 
भारतातील सवाहधक आकाशवािी कें दे्र महाराष्ट्र राज्यात प्रसारि करत आहेत. औरंगाबाि, जळगाव, 
सागंली, रत्नाहगरी ही प्रािेहशक तर बीड, अहमिनगर, नाहशक, ध ळे, अकोला, यवतमाळ, िदं्रपूर, 
परभिी, नािेंड, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आहि उस्मानाबाि येथे एफएम स्थाहनक कें दे्र आहेत. म ंबईत 
एफएम प्रसारिािी िोन कें दे्र आहेत त्यानंा मेरो कें द्र म्हितात. म ंबई, प िे व नागपूर येथे हवहवध भारतीिी 
सेवा असलेली व्यापारी प्रसारि कें दे्र आहेत. त्याहशवाय उपरहािी मित घेऊन टेहलत्व्हजनसहहत ती 
डीटीएि म्हिजे डायरेक्ट टू होम ही सेवा आहे तीवरस द्धा मराठी कायविमािंी मायमराठी ही प्रसारिसेवा 
उपलब्ध आहे. स्थाहनक रेहडओ कें द्रािे प्रसारि एफएम तंत्रज्ञानावर असल्याने त्या त्या हजल्ह्याच्या 
के्षत्राप रते मयाहित आहे. सोलापूर सध्या एएम तंत्रज्ञानावर आहे, तरीही त्यािी क्षमता मयाहित असल्याने 
त्या कें द्रािे प्रसारिस द्धा छोट्या के्षत्राप रतेि मयाहित आहे. सवव प्रािेहशक कें द्रािे प्रसारि एएम 
तंत्रज्ञानावर आहे. त्यासाठी मध्यम लहरीिा (काही कें द्रावंर लघ लहरी) वापर होतो. त्यािंी क्षमताही 
जास्त आहे. आपल्या िेशात आकाशवािीिं प्रसार के्षत्र जगात सवात जास्त आहे. एकाि संस्थेिी 
अडीिशहूेन जास्त कें दे्र, भसूमातंर प्रसारिाबरोबरि उपरहीय प्रसारि, राष्ट्रीय प्रसारिाबरोबरि 
प्रािेहशक व स्थाहनक प्रसारि याम ळे आकाशवािीिे सवात मोठे नेटवकव  आहे. नेटवकव म ळे आवश्यकता 
असेल त्याप्रमािे एक कें द्र राष्ट्रीय, प्रािेहशक व स्थाहनक प्रसारि करू शकते. याम ळेि महाराष्ट्राच्या 
कोनाकोपऱ्यात आकाशवािीिे प्रसारि पोहोिते. या सवव कें द्रावंरून मराठी या प्रम ख भारे्षिे प्रसारि 
सवाहधक असते. प िे व नागपूर कें द्रावरून थोडेसेि कायविम इंरजी व कहिीतून प्रसाहरत होतात. 
औरंगाबाि कें द्रावरून िररोज एक कायविम उिूवतून सािर होतो. म ंबई अ म्हिजे संवाहिनी ही वाहहनी 
बह भाहर्षक असून तीवरून कहिी, ग जराती, इंरजी, संस्कृत, उिूव, कन्नड व कसधी या भारे्षतले कायविम 
प्रसाहरत होतात. अत्स्मता म्हिजे म ंबई ब कें द्रावरून मराठी व कोकिी भारे्षतले कायविम सािर होतात. 
सवव प्रािेहशक कें दे्र मराठी, कहिी व इंरजी (राष्ट्रीय बातमीपत्रासंह) बातम्या प्रसाहरत करतात. काही 
राष्ट्रीय कायविमही असतात. स्थाहनक कें दे्र सववसाधारिपिे मराठी व कहिी बातम्या िेतात. म ंबई, प िे, 
औरंगाबाि व नागपूर येथे प्रािेहशक वृत्तहवभाग असल्याने ती कें दे्र प्रािेहशक बातम्या प्रसाहरत करतात. 
म ंबईतील एफएम मेरो कें दे्र मराठी, कहिी व इंरजी बातम्या िेतात. म ंबईिे अत्स्मता कें द्र पिजी कें द्र िेत 
असलेले पधंरा हमहनटािें कोकिी बातमीपत्र सहके्षहपत आहे. 
 

म ंबई कें द्रािी स रुवात अपोलो बिंरावरील आर्मवन हाऊसच्या हतसऱ्या मजल्यावर झाली. प्रके्षपक 
वरळीला होता. कालातंराने ते महरन लाईन्स म्हिजे महर्षी कवे मागावरील कें द्र शासनाच्या कायालयीन 
इमारतीत तर तेथून १९६७ साली मंत्रालयाजवळच्या स्वतःच्या इमारतीत गेले. मालाड येथे प्रके्षपक 
उभारण्यात आले. हवहवध भारतीच्या हनर्ममती कें द्रािी स रुवात हिल्लीत झाली. परंत  महववाच्या हित्रपट 
हनर्ममतीिे प्रम ख कें द्र म ंबईत असल्याने हवहवध भारतीस द्धा म. कवे मागावर आली आहि हतथून ती बोहरवली 
येथे इतर प्रके्षपकासंमवेत राष्ट्रीय वाहहनीसाठी १००० मेगावटॅ क्षमतेिा प्रके्षपक उभा राहहला. प िे कें द्रािी 
स रूवात १९५२ मध्ये राज्य शासनाच्या कायालयीन इमारतीत झाली. कालातंराने कें द्र हशवाजीनगर रेल्वे 
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स्टेशनजवळच्या स्वतःच्या वास्तूत गेले. एएम प्रके्षपक फ रस ंगी येथे तर एफएम प्रके्षपक कसहगडावर आहे. 
१९६३ साली सागंली व परभिी येथे प िे कें द्रािे उपकें द्र स रू झाले. १९८५ साली सागंली तर २००१ साली 
परभिी पूिव क्षमतेिे कें द्र बनले. १९७६ साली औरंगाबाि, १९७८ साली जळगाव तर १९८० साली रत्नाहगरी 
कें द्रानंी प्रसारि स रू केले. १९८५ नंतर एकामागोमाग एक स्थाहनक रेहडओ कें द्रािी स रुवात झाली. 
महाराष्ट्राबाहेर पिजी, हैद्राबाि, इंिूर, अहमिाबाि-वडोिरा, धारवाड कें द्रावरून त्या त्या भागात मराठी 
भाहर्षकािंी संख्या लक्षिीय असल्याने मराठी कायविम सािर होतात. 
 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हवकासाच्या कायामध्ये जनतेला सामावनू घेण्यािी गरज होती. िेश 
अहवकहसत होता, हवकासासाठी धडपडत होता. सत्तर टक्क्याहून अहधक जनता रामीि भागात होती. 
हशक्षि, आरोग्य व रोजगार अशा सवव आघाड्यावंर डोंगराएवढे काम होते. वृत्तपते्र, माहसके, साप्ताहहके, 
प स्तके, व्याख्याने आहि हित्रपटािंा प्रसार मयाहित होता. त्यासाठीही मूल्य द्याव ेलागे व तेवढी ऐपत 
समाजात सववत्र नव्हती. रामीि भागात भटकून प्रसार करिारे कलाकार शहरातल्या उद्योगव्यवसायाचं्या 
शोधात होते. करमि कीिे पयायही कमी होते. अशा समाजात हशक्षि, प्रबोधन, करमिूक घराघरात 
उपलब्ध करून हिली आकाशवािीने. म्हिूनि आकाशवािीिे बोधवाक्य होते, ‘बह जन हहताय बह जन 
स खाय.’ स रुवातीला रेहडओ संिासाठी परवाना श ल्क द्याव े लागत होते, यथावकाश ते रद्द झाले. 
स रुवातीला रेहडओ संि महाग होते, तेव्हा शासनाने गावागावात सम िायासाठी संि प रवले. रात्न्झस्टरिे 
आगमन झाले आहि रेहडओ आपल्या घरािा सिस्य झाला, शतेावरच्या कामात साथी झाला. रेहडओ हा 
खऱ्या अथाने सामान्यािंा, सम िायािा झाला आहि कायविमाचं्या सववसमावशेक हवहवधतेम ळे, 
कायविमातल्या साहहत्यावंर, गाण्यावंर, कलावंर, संगीतावर, माहहतीवर व हशक्षिावर अनेक हपढ्या 
वाढल्या. 
 

राष्ट्रीय, प्रािेहशक, स्थाहनक अशा सवव प्रकारच्या कें द्रािें नेटवकव  असल्याने भारतातल्या सवव 
राज्यािंी संस्कृती, िालीरीती, परंपरा, साहहत्य, संगीत, भार्षा, कला यािंा पहरिय िेशाच्या सववि प्रातंानंा 
झाला. यािा फायिा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी झाला. 
 

रेहडओ हे माध्यम एखािा संिेश त्वहरत िूरवर पोहोिहवण्यासाठी अत्यंत उपय क्त आहे. जगात 
सववत्र टेहलत्व्हजन व टेहलफोनिा हकतीही प्रसार झाला तरी रेहडओ हटकून आहे. बिलत्या तंत्रशानाम ळे व 
गरजामं ळे कायविमािे स्वरूप बिलावे लागत आहे. त्वहरत पसरिाऱ्या संिेशािंा प्रसार कसाही होऊ 
शकतो म्हिून संिेश काळजीपूववक िेिे आवश्यक आहे. त्यासाठी साक्षर असावेि लागते असे नाही. केवळ 
कान हवते. अंधव्यक्तींना, प्रवाशानंा, हहमालयासारख्या ि गवम पववतावर अथवा भर सम द्रात रेहडओ संिेशािे 
महवव फार. काम करताना, अभ्यास करताना, वाहन िालवताना रेहडओिी साथ मोलािी असते. वीज 
नसेल तर बटॅरी, सेल नसेल तर डायनामो रेहडओसाठी प रेसा असतो. रामीि भागात अथवा ि गवम प्रिेशात 
इतर माध्यमे वळेेवर हाताशी नसतात अशा पहरत्स्थतीत रेहडओ हेि संपकािे माध्यम असते. 
 

कें द्र शासनाच्या माहहती व प्रसारि मंत्रालयाअंतगवत आकाशवािीने स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्ष ेकाम 
बहघतले. १९९७ मध्ये प्रसारभारती महामंडळािी स्थापना झाली तरीही आकाशवािी हनधीच्या बाबतीत 
शासनावरि अवलंबनू राहहली आहे. महामंडळाच्या रिनेिे अहधकार शासनाकडे आहेत. नोकर भरती व 
बिल्या ज न्या हनयमानं सारि िालू आहेत. आकाशवािी संसिेला उत्तर िेण्यासाठी बाधंील आहे. लोकसेवा 
प्रसारिािे ध्येय असल्याने व प्रसारि पूिवपिे व्यापारी स्वरूपािे नसल्याने काही शासकीय बधंन व 
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सामाहजक दृहष्टकोनातून जबाबिाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. शासकीय योजनािंी, शासकीय धोरिािंी व 
कायविमािंी माहहती जनतेला करून द्यावीि लागते. पयायाने लोकप्रहतहनधी, मंत्री, अहधकारी यािंा 
कोित्या ना कोित्या स्वरूपात सहभाग अहनवायव ठरतो. स मारे पन्नास वर्ष ेजनतेला आकाशवािी हे माध्यम 
शासकीय होते हे इतके अंगवळिी पडले आहे, की आता ते स्वायत्त आहे, स्वतंत्र आहे हे जनतेच्या मनात 
ठसलेलेि नाही. त्याम ळे त्याचं्याही अपेक्षा इतर शासकीय हवभागापं्रमािेि आकाशवािीकडून अजूनही 
आहेत. प्रत्येक शासकीय समारंभ/संिेश आकाशवािीने जनतेपयंत पोहोिवलाि पाहहजे, प्रत्येक 
राष्ट्रप रुर्षािंी जयंती व स्मृहतहिन आकाशवािीने मोठ्या प्रमािावर पाळलेि पाहहजेत, जनतेिी भाहर्षक, 
धार्ममक इच्छा लक्षात घेऊन कायविम करायला पाहहजेत असे आरह हिसून येतात. बिलत्या रुिीन सार व 
काळान सार कायविमामंधून व सािरीकरिातून बिल न करता आपल्या ज न्या परंपरा आकाशवािीने 
सोडता कामा नयेत असाही आरह असतो. ग िवत्ता, उपय क्तता, कलात्मकता यापेक्षा अत्स्मता, भावना, 
परंपरा आहि सम िायािी इच्छा यानंा अहधक मानाव े असे अजूनही अनेकानंा वाटते. हे वाटिे तसे 
स्वाभाहवक आहे कारि आकाशवािी हे लोकािें माध्यम असल्यािी प्रहतमा आकाशवािीने हटकवनू ठेवली 
आहे. अजूनही ती क ट ंबािी एक सिस्य आहे हे नक्की. 
 

समाजाशी बाधंीलकी असल्याने आकाशवािीने महाराष्ट्रातल्या सवव यात्रा, उत्सव, उरुस, 
परंपरागत मेळावे, संमेलने यानंा आपल्या कायविमात स्थान हिले आहे. सवव धमीयािें सि, िालीरीती, 
याचं्या हनहमत्ताने कायविम प्रसाहरत केले जातात. अनेक महववाच्या व्यक्तींवर व राष्ट्रप रुर्षावंर त्याचं्या 
जयंती व स्मृहतहिनाहनहमत्त कायविम आयोहजत होतात. त्याहशवाय महववाच्या घटनावंर उपय क्त माहहती 
हिली जाते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक हनिवय घेतले जाऊन त्या अन रं्षगाने कायविम सािर केले 
जातात, त्यामध्ये आकाशवािी सहभागी असते. उिाहरिाथव, महहलावर्षव, भौहतकीवर्षव, पथृ्वीवर्षव, 
खगोलशास्त्रवर्षव इत्यािी. पयावरि, जल, ओझोन, राहक, एड्स, धूम्रपान, ऊजा, आरोग्य, हवामान, वने, 
वस ंधरा इत्यािी हवर्षयािंी जािीव, जागृती जनतेत व्हावी म्हिून कायविम होतात. राष्ट्रीय एकात्मता, 
सववधमवसमभाव, िहशतवाि, सैन्य-पोलीस-होमगाडव-अत्ग्नशमन िल यािें बह मोल कायव, या हवर्षयावंर 
कायविम सािर होतात. आकाशवािी जरी कें द्र शासनािा हवभाग होता तरीही राज्य शासन, नगरपाहलका, 
हजल्हा पहरर्षिा व सेवाभावी संस्था यानंा कायविमातून भरपूर स्थान िेत आलेली आहे. त्याम ळे राज्य 
हवकास पत्र, हजल्हाहवकास पत्र हे सािर होतात. पत्रकार व तज्ज्ञ व्यक्तींिी भार्षिे स्पॉटलाईट वा 
वृत्तहवशरे्ष मधून प्रसाहरत करून स्वतंत्र हविारही माडंले जातात. 
 

गेल्या ऐंशी वर्षांत आकाशवािीने अत्यंत अमूल्य असे ध्वहनम द्रि केले आहे. स मारे िाळीस हजार 
तासािें ध्वहनम द्रि हिल्ली येथील कें द्रीय संरहालयामध्ये आहे. त्यािप्रमािे प्रत्येक कें द्रावरस द्धा संरहालय 
असून हतथे अक्षरशः खहजना आहे. राष्ट्रीय कायविमावं्यहतहरक्त स्थाहनक/प्रािेहशक महववािे कायविम, 
शास्त्रीय संगीतासह हवहवध संगीतािे ध्वहनम द्रि, असंख्य म लाखती, नाटके, अन बोधश्र हतका हे सर्व 
कें द्रावर जतन करून ठेवले आहे. गेल्या ऐंशी वर्षांिा िेशािा व गेल्या पन्नास वर्षांिा महाराष्ट्रािा 
सासं्कृहतक इहतहास असंख्य ध्वहनहफतींमध्ये सामावलेला आहे. 
 

म ंबई व प िे कें द्र मोठी सासं्कृहतक कें दे्र असल्याने हतथली आकाशवािी संरहालये समृद्ध आहेति 
परंत  गोवा राज्यातल्या पिजी कें द्रावर असंख्य ज नी संगीत नाटके मूळ संिाच्या आवाजात संरहालयात 
आहेत. त्यािप्रमािे जळगाव कें द्रावर अनेक गद्य नाटके, लोकसंगीत आहे. सागंलीतही भरपूर लोकसंगीत 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
माहहती व प्रसारिमंत्री म्हिून िार मराठी व्यक्तींनी काम पाहहले. डॉ. बाळकृष्ि हव. केसकर, 

श्री. वसंत साठे, बहॅरस्टर हवठ्ठलराव गाडगीळ व श्री. प्रमोि महाजन हे ते िार मंत्री. वसंतराव साठे यानंा 
आपल्या िेशामध्ये रंगीत टेहलत्व्हजन आिण्यािे श्रेय जाते. गाडगीळाचं्या काळात िूरिशवनवर माहलका 
स रू झाल्या. परंत  आकाशवािीिे ध्येयधोरि व परंपरा ठरवण्यािे श्रेय डॉ. केसकर याचं्याकडे जाते. 
 

माहहती आहि प्रसारि मंत्री म्हिून डॉ. बी. व्ही. केसकर हे स मारे िहा वर्षे काम पाहत होते. 
स्वातंत्र्यानंतर आकाशवािीला भारतीय िेहरा िेण्यािे काम केसकरानंी केले. त्यानंा सहिव म्हिून 
प रुर्षोत्तम मंगेश लाड या आय. सी. एस. अहधकाऱ्यािें फार उत्तम साहाय्य हमळाले. िोघेही हवद्वान, 
व्यासंगी, संगीत व साहहत्यािे जािकार होते. त्या िोघानंी उत्कृष्ट कायविमािंी स रुवात करून अन करिीय 
परंपरा स रू केल्या. िर शहनवारी प्रसाहरत होिारी शास्त्रीय संगीत सभा, िर मंगळवारी व रहववारी प्रसाहरत 
होिाऱ्या शास्त्रीय संगीत सभा, िर ग रुवारी प्रसाहरत होिारे अहखल भारतीय नाटक, आठवड्यातून एकिा 
प्रसाहरत होिारे प्रािेहशक लोकसंगीत, िरवर्षी २५ जानेवारीला प्रसाहरत होिारे बह भार्षीय कहवसंमेलन, 
िरवर्षी तीस ते िाळीस हिवस िररोज तासभर प्रसाहरत होिाऱ्या शास्त्रीय संमेलनातल्या सभा, त्यागराज व 
काहलिास महोत्सवािे थेट प्रसारि हे ते उपिम. याम ळे संपूिव भारतातल्या कलाकारािंा, नाटककारािंा, 
कवींिा पहरिय भारतातल्या सवव भागातल्या श्रोत्यानंा झाला. उत्तमोत्तम कलाकारािंा सहभाग असल्याने 
कायविमािंा िजा उंि राहहला. राजे महाराजे व धहनक लोकाकंडेि फक्त पूवी मफैली होत होत्या. आता ते 
कलाकार घराघरात श्रोत्याचं्या जवळ गेले. त्या कलाकारानंा िेशभरातून खाजगी मफैलींसाठी हनमंत्रिे 
येऊ लागली आहि त्यािंी आर्मथक त्स्थतीही स धारण्यास मित झाली. त्यािप्रमािे मोजक्या 
कलाकाराहंशवाय इतर अनेक ग िी कलाकारानंा कायविमािंी संधी हमळाली. 
 

शासकीय सेवते काम करताना कलाकारानंा हनयमािंी अडिि होऊ नये, त्यानंा आपल्या 
कलाके्षत्रातही काम करता याव े म्हिून अशा कलाकारानंा करारपत्रावर नेमि का हिल्या. त्यानंा हनमाता, 
संपािक, संगीतकार, हनर्ममती सहाय्यक अशी नाव ेहिली. त्यानंा स्टाफ आर्मटस्ट म्हित. पहंडत रहवशकंर, 
उस्ताि अल्लाखा, स . ल. िेशपाडें, व्यंकटेश माडगूळकर असे ख्यातनाम कलावतं आकाशवािीवर स्टाफ 
आर्मटस्ट म्हिून होते. 
 

रेहडओवरून िजेिार कायविम सािर व्हावते म्हिून कलाकारािंी स्वरिाििी घेण्यािे केसकर व 
लाड यानंी ठरवले. त्याम ळे िजा िागंला राहहला व श्रेिीप्रमािे कलाकारानंा प्रसारिािी संधी हमळत 
गेल्याने पक्षपात झाला नाही. कलाकारानंाही श्रेिी प्राप्त करून रेहडओस्टार म्हिवनू घेण्यात अहभमान वाटू 
लागला. त्यािप्रमािे नाटकात सहभागी होण्यासाठी स्वरिाििी स रू केल्याम ळे ग िवत्ता प्राप्त कलाकारि 
नाटकात िमकले, त्यानंा मानधान हमळत असे व बाहेर रंगमंिावर प्रवशे स लभ होई. कहवता तहहयात 
करारबद्ध करून त्याच्या गीतानंा प्रसारिाप्रमािे रॉयल्टी हिली जाते. 
 

स रुवातीला केसकरािंा हित्रपटगीतप्रसारिाला हवरोध होता. परंत  रेहडओ हसलोन व म त्क्तपूवीिा 
गोव्यातला पोकव गीत रेहडओ हित्रपटगीताम ळे लोकहप्रय झाले होते, हे ओळखून केवळ करमिूक प्रधान 
अशा हवहवध भारती कें द्रािंी हनर्ममती केसकरानंी केली. त्याम ळे राष्ट्रीय व प्रािेहशक आकाशवािी कें द्रावंर 
हित्रपटगीतप्रसारि मयाहित राहहले व श्रोत्यानंा त्यावरून साहहत्य, नाटक, य वक व महहलािें कायविम 
अशा हवहवधतेने संपन्न झालेल्या कायविमािा लाभ झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
शास्त्रीय संगीताला हामोहनयमिी साथ योग्य नाही असे अनेक संगीतकारािें मत होते व आहे. 

त्याम ळे केसकरानंी हामोहनयमावर बिंी घातली. कालातंराने ती बिंी उठली. परंत  स रुवातीपासून त्या 
बिंीहवरुद्ध नेटाने कायव केले ते प ण्याच्या व्ही. एन. पावळकर या संगीतपे्रमी वैद्यकीय व्यावसाहयकाने आहि 
मनोहर हिमोटे या हामोहनयम कलाकाराने. 
 

केवळ गेल्या पन्नास वर्षांति नव्हे तर ऐंशीहून जास्त वर्षांमध्ये आकाशवािीने असंख्य घटना 
बहघतल्या आहेत व श्रोत्यापंयंत पोहोिवल्या आहेत. काही घटनामंध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेतला आहे. 
भारतािा स्वातंत्र्यलढा आहि हनयतीशी संकेत, िेशािंी फाळिी व महात्मा गाधंींिी हत्या, १९४८, १९६२, 
१९६५, १९७१ आहि १९९९ मधली शजेारी राष्ट्राशंी य दे्ध, १९६० च्या िशकातली हहरतिातंी, नंतरिी 
धवलिातंी व आत्तािी माहहतीिातंी, लाल हकल्ल्यावरिी ऐहतहाहसक भार्षिे, १९७३-७४ िी अवर्षवि 
पहरत्स्थती व िेशातली अशातंता, १९७५ िी िेशातंगवत आिीबािी व त्यानंतरिी हवहवध पक्षािंी सरकारे, 
बकँािें राष्ट्रीयीकरि व वीस कलमी हवकासािा झपाटा, िदं्रावर मानवािे पहहले पाऊल व भारतीय वीरािें 
अवकाशभ्रमि, भगूभातले भारतीय अि स्फोट, उपरह िळिवळि व नंतरिी िादं्रयान मोहीम, रहि व 
इतर खगोलीय घटना, एहशयाड व इतर आंतरराष्ट्रीय िीडा स्पधा, हिकेट व हॉकीतले यशापयश, 
िहशतवाि व २६ नोव्हेंबर २००८ िा म ंबईवरिा हल्ला, बाबरी महशि वाि व सापं्रिाहयक कहसािार, जातीय, 
धार्ममक व प्रातंीय अत्स्मतािें राजकारि, संसिेतले व हवहधमंडळातले कामकाज, हनवडि का व त्यातील 
बेरीजवजाबाकी, राजकीय पक्ष प्रसारि, जागहतकीकरि व खाजगीकरि, आर्मथक घोटाळे, इंहिरा गाधंी व 
राजीव गाधंी याचं्या हत्या, भकंूप व त्स नामी, २६ ज लै २००५ िा म ंबई व सागंली पहरसरातला अनपेहक्षत 
पूर, आरक्षि आंिोलने, ऑपरेशन ब्ल्यसू्टार, फ टीर प्रवृत्तींिा उच्छाि, कंिाहार हवमान अपहरि, 
क ट ंबकल्याि व लसीकरि मोहीम, रेल्वे संप, हबहार व ग जरातमधील नवहनमाि आंिोलने, नक्षलवािी 
िळवळ, परिेशातल्या हनवाहसतािंा लोंढा इत्यािी. 
 

महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर राज्यािा औद्योहगक हवकास, पानशते पूरपहरत्स्थती, गोवाम क्ती व 
संय क्त महाराष्ट्रािे आंिोलन, क पोर्षि व शतेकऱ्याचं्या आत्महत्या, हवद्यापीठ नामातंर व कृर्षी हवद्यापीठ 
स्थापना, शतेकरी आंिोलन, लाखोंच्या संख्येने ब द्धधम्मािा स्वीकार, गाडगेबाबा स्वच्छता अहभयान, 
सववहशक्षा अहभयान, स्पेशल इकॉनॉहमक झोनिी हनर्ममती, हगरिी कामगारािंा संप, बीडीडी िाळ िंगल, 
म ंबईतले बॉम्बस्फोट, नमविा आंिोलन, धरिरस्ताचं्या समस्या इत्यािी. 
 

आकाशवािी हा शासनािा हवभाग असल्याने या सवव घटनामंधील शासकीय अहधकृत धोरिािंी 
आपल्या कायविमामंधून ििा करिे, हवरोधी मतानंा योग्य ते स्थान िेऊन हवधायक सूिनानंा प्रहसद्धी िेिे, 
शासकीय योजना जनतेपयंत पोहोिविे हे करिे िमप्राप्ति होते. कायविम हवभागानंी व वृत्तहवभागानंी 
यासंबधंात बह मोल कामहगरी केली आहे. बातम्यािंी हवश्वासाहवता ही आकाशवािीिी महववािी ठेव आहे हे 
सवविजि मान्य करतात. एखािी बातमी धोरिामध्ये बसत नसेल तर हिली नसेल परंत  बातमी रंगवनू, 
िढवनू आिमक पद्धतीने वाटेल तशी वाढवनू हिलेली नाही हे सत्य आहे. बातम्यामंध्ये समतोल ठेवत 
श्रोत्यापंयंत घटना पोहोिवलेली आहे. आकाशवािीवरच्या बातम्या हा काही व्यक्तींच्या जीवनािा 
आवश्यक भाग बनून गेलेला आहे. कथा, कािंबऱ्यामंध्येही बातमीपत्रािंा उल्लेख आवजूवन केलेला 
आढळतो. आकाशवािी हवहवध वृत्तसंस्थाकंडून ज्याप्रमािे बातम्या स्वीकारते त्यािप्रमािे आकाशवािीिे 
स्वतःिे वाताहर हवहवध हठकािी आहेत त्याचं्याकडून बातम्या येत असतात. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकाशवािीवरच्या वृत्तहनविेकािा आवाज हे त्यािे व आकाशवािीिे व्यत्क्तमवव असते. 

आकाशवािीवरच्या वृत्तहनवेिकानंी जबाबिारीने आपले काम केलेले आहे. आिीबािीच्या काळामध्ये मात्र 
बातमीपते्र एकस री झाली. बातमीपत्र वािण्याअगोिर सेन्सॉर अहधकाऱ्याला िाखवावे लागे. श्रोतेही 
एकस रीपिामं ळे नाराज झाले होते. परंत  तो एकिोन वर्षांिा काळ सोडला तर आकाशवािीच्या बातम्या 
अजूनही हवश्वासाहव वाटतात. 
 

हिल्ली कें द्रावरून पहहले मराठी बातमीपत्र १ ऑक्टोबर १९३९ रोजी श्री. मोहन नगरकर यानंी 
सािर केले. १५ एहप्रल १९५४ रोजी म ंबईच्या वृत्तहवभागािी स रुवात झाली. मराठी व ग जराती बातमीपते्र 
हिली जात. १ मे १९६० रोजी ग जरात राज्यािी हनर्ममती झाल्यानंतर ग जराती बातमीपत्र अहमिाबाि येथून 
प्रसाहरत होऊ लागले. तेव्हा कोकिी बातमीपत्रही असायिे. पि नंतर १९९२ साली ते पिजीहून प्रसाहरत 
होऊ लागले. बातमीपत्राहशवाय आठवड्यातून एकिा ध्वहनहित्र व िोनिा वृत्तहवशरे्ष प्रसाहरत होऊ लागले. 
१५ एहप्रल १९५३ रोजी नागपूर येथे प्रािेहशक वृत्तहवभाग स रू झाला होता. पि तो मध्यप्रिेश राज्याच्या 
हनर्ममतीनंतर भोपाळ येथे गेला. मािव, १९६६ मध्ये नागपूर येथे नव्याने मराठी बातमीपत्र स रू झाले. १ मे 
१९७५ रोजी प िे कें द्रावंरून सकाळच्या बातमीपत्रािी स रुवात झाली. स धा नरविे यानंी पहहले बातमीपत्र 
वािले. औरंगाबाि-परभिी कें द्रावरून १ सप्टेंबर १९८० रोजी पहहले बातमीपत्र प्रसाहरत झाले. राज्यातले 
वृत्तहवभाग हिल्ली येथील बातमीपत्रासंाठी बातम्या, प्रासंहगक भार्षिे पाठवत असतात. हवहधमंडळातल्या 
कामकाजािंा वृत्तातंही आकाशवािीवरिा वृत्तहवभाग सािर करतो. 
 

जबाबिारी संयम, हवलक्षि तत्परता, माहहतीिे ग हपत जपिे या बाबी आकाशवािी वाताहराजंवळ 
आहेत. या काही उिाहरिावंरून आकाशवािीवरच्या बातमीपत्रािें व वृत्तहवभागातल्या कमविाऱ्यािें 
वैहशष्ट्ट्य लक्षात येईल. श्रीमती इंहिरा गाधंी यािंी हत्या व पहंडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या हनधनािी वृते्त 
आकाशवािीवरून जािूनब जून िेण्यात आली नाहीत असा अजूनही आके्षप घेतला जातो. परंत  अहधकृत 
घोर्षिा झाल्याहशवाय अहधकृत प्रसारमाध्यमानंा राष्ट्रीय प्रम खाचं्या हनधनािी उद्घोर्षिा करता येत नाही. 
इतर माध्यमानंा असे बधंन नसते. उलट ती माध्यमे िेककग न्यजूच्या मागे असतात. श्रीमती गाधंी यािंी तर 
हत्या झालेली होती. कोित्याही क्षिी महाभयंकर िंगली उसळण्यािी शक्यता असते (आहि तशी ती 
झालीही) परंत  िंगली होऊ नयेत ककवा हतिी झळ फार लागू नये म्हिून स रक्षा व आपत्कालीन यंत्रिा 
अहधकृत घोर्षिेअगोिर तयार ठेवावी लागते. 
 

जनता शासनाच्या काळात श्री. जयप्रकाश नारायि म ंबईत जसलोक रुग्िालयामध्ये उपिार घेत 
होते. अिानक आकाशवािीवर ि खवट्यािे संगीत वाजू लागले. अनेकानंा माहीत होते, की श्री. नारायि 
यािंी प्रकृती स धारत आहे. त्यानंा या संगीताम ळे आियवि वाटले. खरे तर िूक पतंप्रधान श्री. मोरारजी 
िेसाई याचं्या कायालयािी होती. त्यानंा क िीतरी ि कीिी बातमी हिली व त्यानंी ती लोकसभेत साहंगतली 
व बठैक रद्द झाली. त्यानंी वस्त तः शहाहनशा करायला हवी होती. आकाशवािीिे वाताहर श्री. डी. बी. 
खाडे तातडीने रुग्िालयात पोिले व बातमी खोटी असल्यािे तत्परतेने हिल्लीत कळवले. आकाशवािीने 
योग्य तो ख लासा केला पि िोर्ष आकाशवािीच्या माथी बसला! 
 

महाराष्ट्रातल्या हकल्लारी येथे ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी भयंकर भकंूप झाला. भकंूप पहाटे झाल्याम ळे 
कोिालाि समजले नाही व योग्य त्या हठकािी बातमी पोिली नाही. आकाशवािी औरंगाबाििे वाताहर 
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श्री. प रुर्षोत्तम कोरडे यानंा क िक ि लागताि त्यानंी पोलीस कंरोल, वधेशाळा येथे शहाहनशा करून 
हिल्लीच्या सकाळच्या पहहल्या बातमीपत्रात, सहा वाजता बातमी हिली. त्याम ळे सवांना भीर्षिता कळून 
मितकायव त्वहरत स रू झाले. 
 

महाराष्ट्र राज्य शासकीय कमविाऱ्यािंा संप िालू असता संप हमटवण्यासाठी एक मध्यस्थ मित 
करत होते. औपिाहरक पत्रकार पहरर्षिेत म ख्यमंत्र्यानंी पत्रकारानंा आव्हान हिले, की कोिाला माहीत 
असल्यास मध्यस्थािें नाव सागंाव.े सवव गप्प होते पि आकाशवािीिे वाताहर वसंत िेशपाडें यानंी नाव 
साहंगतले नीलकंठ खाडीलकर यािें. वाटाघाटी यशस्वी व्हाव्यात म्हिून िेशपाडें यानंा जरी नाव माहीत 
होते तरी त्यावेळेपयंत त्यानंी ते जाहीर केले नव्हते. 
 

अनंतित िवशीच्या हिवशी प िे हजल्हाहधकाऱ्यानंी फक्त प िे हजल्ह्यासाठी स ट्टी जाहीर केली. ती 
बातमी सकाळच्या बातमीपत्रात प िे कें द्रावरून जाहीर झाली. परंत  तीत फक्त प ण्यासाठी हा शब्ि राहहला. 
म ंबईसकट हजथे हजथे हे बातमीपत्र ऐकले गेले हतथले सरकारी कमविारी स ट्टीवर गेले व त्यानंा 
हवनासायास एक स ट्टी-हवशरे्ष स ट्टी हमळाली. यावरून आकाशवािी सववव्यापी आहे हे समजले. 
 

य द्ध आहि नैसर्मगक आपत्तीमध्ये खरी माध्यमािंी कसोटी लागते. १९४८ िे य द्ध एका प्रातंातल्या 
छोट्याशा हवभागाप रते मयाहित होते. १९६२ िे य द्ध उत्तर सीमेवरि लढले गेले. परंत  तो धक्का अनपेहक्षत 
होता, हवश्वासघातािा होता. आपली ससेहोलपट झाली. त्यातून सावरण्यासाठी, जवानािें व जनतेिे 
मनोधैयव वाढवण्यासाठी माध्यमानंा कायविम करिे अहनवायव होते. हवहवध भारतीने जवानासंाठी जयमाला 
सािर केल्या. त्यािें मनोरंजन केले. म ंबई व प िे कें द्रानंी समरगीतािें ध्वहनम द्रि केले. ‘सावधान’ सारखे 
प्रत्यक्ष य द्धपहरत्स्थती सागंिारे, मनोधैयव उंिाविारे कायविम केले. १९६५ िे य द्ध जरी पहिम सीमेवर झाले 
तरी पाहकस्तानच्या हवाईहल्ल्यािंी शक्यता होती. हसहवल हडफेन्स या यंत्रिेिी माहहती जनतेला 
माध्यमानंी करून हिली. ब्लॅक आऊट, सावधानतेिे भोंगे यािंा पहरिय आकाशवािीने करून हिला. 
पाहकस्तान रेहडओ व बीबीसी पक्षपाती बातम्या िेत होते. भारतीय न कसानीिे विवन अहतशयोक्ती करून 
केले गेले. त्याला उत्तर म्हिून आकाशवािीने कायविम केले व वस्त त्स्थती साहंगतली. १९७१ िे य द्ध जास्त 
व्यापक झाले. त्यावळेेला लष्ट्करी तज्ज्ञाशंी ििा करून सत्यपहरत्स्थती आकाशवािीने साहंगतली. 
जवानािंी ख्यालीख शाली जनतेला कळावी म्हिून आकाशवािीने संिेशवाहकािे काम केले. १९९९ साली 
कारगीलमध्ये १९४८ िी प नरावृत्ती झाली. त्यावळेेलाही आकाशवािीलाि सत्य पहरत्स्थती जनतेला 
सागंावी लागली. यावळेेला जरा जास्त जबाबिारी होती कारि इतर खाजगी वाहहन्या बधंने न पाळता 
माहहती िेत होत्या. जनतेिा होिारा संभ्रम िूर करण्यािे काम आकाशवािी व िूरिशवनलाि करावे 
लागले. 
 

उत्तर भारतात वारंवार येिारे पूर, भकंूप याम ळे आकाशवािी संिेश पोिविे व मितकायाला मित 
करिे यात सतत आघाडीवर असते. परंत  कोयना, भजू, हकल्लारी भकंूपाम ळे व त्स नामी याम ळे 
महाराष्ट्रातही त्याहवर्षयी जागृती करिे आवश्यक होते. वािळाच्या पूववसूिना, मित कायव यात 
आकाशवािीने प ढाकार घेतला. पि २६ ज लै २००५ िा म ंबईतला पूर व सागंली भागातला कृष्ट्िेिा पूर न 
भतूो न भहवष्ट्यहत असा होता. माध्यमाचं्या व आपत्कालीन यंत्रिेच्या कसोटीिा काळ होता. आकाशवािीने 
प रात अडकलेल्यासंाठी व घरातील त्याचं्या नातेवाईकासंाठी हेल्प लाईन िालू ठेवली. स्वतः अडििीत 
असूनही मितकायात भाग घेतला. खाजगी वाहहन्यानंी जनतेत संभ्रम हनमाि होईल अशी दृश्ये 
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िाखवल्याम ळे झालेल्या गैरसमजािें हनराकरि आकाशवािीने केले. सागंली कें द्राला तर कृष्ट्िा निीच्या 
पाण्याने वढेा घातला होता. त्याही पहरत्स्थतीत मोजक्या मन ष्ट्यबळाहनशी कें द्राने जनतेला माहहती हिली व 
प्रसारिात खंड पडू हिला नाही. या त्याचं्या कामाबद्दल प्रसार भारती महामंडळाने िोन्ही कें द्रािें हवशरे्ष 
अहभनंिन केले. 
 

साहहत्य वगेवेगळ्या प्रकारात आपल्याला आवडते. काव्य, प स्तकपरीक्षि, लहलत लेख, कथा 
कािंबरी, नाटक, संवाि, कितन, संगीहतका अशा हवहवध प्रकारिे साहहत्य आपि वाितो, ऐकतो. रेहडओ 
या माध्यमािा साहहत्यासाठी उत्तम वापर केला तो आकाशवािीने. ज्या साहहत्त्यकानंी मराठी मािसािे 
सासं्कृहतक जीवन समृद्ध केले त्या साहहत्त्यकािें साहहत्य आकाशवािीने श्रोत्याचं्या घरामंध्ये नेले. ज्या 
साहहत्त्यकािें िशवनि काय परंत  आवाजही रामीि भागात ऐकिे ि मीळ त्या घराघरामंध्ये साहहत्त्यकािंा 
आवाज गेला. कवींच्या स्वतःच्या आवाजात श्रोत्यानंा कहवता ऐकायला हमळाल्या. अनेक कवींच्या गीतानंा 
स्वरबद्ध करून त्यािें सािरीकरि आकाशवािीने केले. प स्तकपरीक्षि ककवा रंथवाता या सिरातून नवीन 
प्रकाहशत झालेल्या प स्तकािंा पहरिय श्रोत्यानंा करून िेण्यात येतो. काही प स्तकािें व रंथािें वािन स्वतः 
लेखकाने ककवा िागंल्या आवाजात कलाकारानंी सािर केल्याम ळे प्रत्यक्ष प स्तक वािल्यािे समाधान होत 
असे. अनेक प्रकाशक अथवा प स्तक हविेते रेहडओवर सािरीकरिे प्रसाहरत होत असतानाच्या काळात 
आपल्या ि कानात िशवनी कपाटात प स्तकािी प्रत ठेवत. त्या काळात त्या प स्तकािंा खप वाढत असे, असे 
प स्तक हविेत्यािें अन भव सागंतात. अनेक साहहत्त्यकाचं्या िीघव म लाखती प्रसाहरत केल्याम ळे श्रोत्यानंा 
साहहत्य हनर्ममतीिी प्रहिया, साहहत्त्यकािंी तपस्या, त्यािें हविार ऐकायला हमळतात. आता तंत्रज्ञानाच्या 
हवकासाम ळे श्रोते िूरध्वनी व रेहडओ वापरून एकाि वळेेला साहहत्त्यकाशंी गप्पा मारू शकतात. 
 

महाराष्ट्रातल्या सवव कें द्रावंर अनेक नामवतं साहहत्त्यक आकाशवािीच्या सेवते होते. त्याचं्याम ळे 
आकाशवािीला प्रहतष्ठा प्राप्त झाली. आकाशवािीच्या लोकहप्रयतेम ळे त्या साहहत्त्यकानंाही प्रहतष्ठा 
हमळाली. या साहहत्त्यकानंी स्वतःच्या संपकातून इतर साहहत्त्यकानंा आकाशवािीसाठी हलहहते केले. 
त्याम ळे बह ताशंी कायविमािंा िजा उत्तम राहहला. स्थाहनक कवी, लेखक व साहहत्त्यकानंा 
आकाशवािीवरून प्रसारि करण्यािी संधी हमळाली. साहहत्त्यकापंैकी एखािीि व्यक्ती अशी असेल, की 
हजिा आकाशवािीशी हनमाता ककवा लेखक म्हिून संबधं आला नसेल. या साहहत्त्यकानंी साहहत्यहवर्षयक 
अनेक उपिम लोकहप्रय केले. काही प्रसाहरत साहहत्यािें म द्रि करून रंथस्वरूपात ते प्रकाहशतही झाले. 
प्रत्येक कें द्र काव्यवािनािे कायविम करत असतेि, परंत  राष्ट्रीय पातळीवर िरवर्षी २५ जानेवारीला 
संध्याकाळी आकाशवािी सववभार्षा कवीसंमेलन आयोहजत करत असते. आतापयंत जवळपास सववि 
नामवतं कवींनी यात सहभाग हिला आहे. काही लेखकानंी आपले साहहत्य सववप्रथम आकाशवािीवरून 
सािर केले व नंतर ते नामवतं झाले. 
 

िरवर्षी महाराष्ट्रामध्ये मराठी साहहत्य संमेलन, अत्स्मतािशव मेळावा, हविारवेध संमेलन, कामगार, 
बालसाहहत्य अशा हवहवध संमेलनािें आयोजन होत असते. सवव संमेलन अध्यक्षािंी भार्षिे संमेलनपूवव 
ध्वहनम हद्रत करून संपाहित न करता उद्घाटनाच्या हिवशीि प्रसाहरत करण्यात येतात. संमेलनाच्या इतर 
हिवसाचं्या कायविमावंर आधाहरत रेहडओ वृत्तातं प्रसाहरत करून प्रत्यक्ष संमेलनाला उपत्स्थत राहू न 
शकिाऱ्या असंख्य श्रोत्यापंयंत संमेलनािा वृत्तातं घरबसल्या आकाशवािी पोिवत असते. 
 

अनेक कािंबऱ्यािें िमशः वािन, संत साहहत्यातले हनवडक उताऱ्यािें वािन/गायन, नामवंत 
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साहहत्त्यक, सामाहजक कायवकत्यांच्या म लाखती यािंा मोठा ठेवा आकाशवािीजवळ आहे. 
 

आकाशवािीने संस्कृतसह इतर भार्षामंधल्या साहहत्यािा पहरिय श्रोत्यानंा करून हिला. 
ज्ञानपीठ, सरस्वती, कबीर ही पाहरतोहर्षके साहहत्य अकािमी व राज्य प रस्कार-प्राप्त प स्तके व लेखकािंा 
पहरिय करून हिला. संस्कृत, बगंाली, ग जराती, कन्नड, तहमळ, तेल गू या भार्षािें पाठ सािर करून त्या 
त्या भारे्षच्या सौंियािा पहरिय करून हिला. 
 

रेहडयो हे श्राव्य माध्यम, संगीत कानानंा तृप्त करण्यासाठी व ऐकण्यासाठी असते. त्याम ळे 
संगीतासाठी रेहडओ हेि माध्यम सवात उत्तम. श्रोत्यानंा उत्तम संगीत िेण्यासाठी कलाकार रेहडओवर 
जीवापाड मेहनत घेतात. हनखालस व िागंल्या िजािे संगीत ऐकल्यानंतर श्रोताही खूर्ष होतो. मफैलीत 
अथवा पडद्यावर कलाकारािें संगीत ऐकताना कलाकार बहघतला जातो. आनंि हवभागला जातो. 
रेहडओवर केवळ उत्तम िेण्यािी जबाबिारी आकाशवािीवर होती आहि आहे. रेहडओच्या संपूिव 
प्रसारिाच्या साठ टके्क हहस्सा हवहवध संगीत प्रकारानंी भरलेला असावा या उदे्दशाने आकाशवािीने 
कायविमािंी रिना केली. व्यापारी तववावर िालवल्या जािाऱ्या रेहडओ वाहहन्यािंा भार मात्र जवळजवळ 
शभंर टके्क संगीतावर असतो. 
 

आपल्या िेशामध्ये हवहवध प्रकारच्या संगीत प्रकारािंी रेलिेल आहे. शास्त्रीय संगीत, स बद्ध संगीत, 
स गम संगीत, लोकसंगीत हे ठळक प्रकार. परंत  या सवांवर आधाहरत ककवा त्यािंा समावशे असलेले प्रकार 
भरपूर आहेत. उिाहरिाथव गझल, गीत, नाट्यगीत, भत्क्तगीत, भावगीत, हित्रपटगीत, कीतवन, भजन, 
पोवाडा, लाविी, पािात्य संगीत, गैरहफल्मी गीत, ऑकेस्रा असे हवहवध प्रकार प्रसारिामध्ये असल्याने 
संगीत हा आकाशवािीिा प्राि बनला. सववसामान्यासंाठी रेहडओमाफव त संगीत घरोघर पोहिले. पूवी जी 
श्रीमंत मािसािंी िैन होती ती िैन सववसामान्यानंा परवडू लागली ती आकाशवािीम ळे. संगीतािी गोडी 
फ लवली, वाढवली ती आकाशवािीने. केवळ उत्कृष्ट संगीत आकाशवािीने प्रसाहरत केले असे नाही, तर 
सामान्य श्रोते संगीतािे जािकार व्हावते म्हिून वगेळ्या प्रकारिे संगीतपाठही सािर केले. वगेवगेळ्या 
घराण्याचं्या गायकीिे हवशरे्षत्व आहि हवविेन त्यातून साहंगतले जाते. 
 

उत्तम व िजेिारि कायविम प्रसाहरत व्हावते म्हिून आकाशवािी कलाकारािंी कसून परीक्षा घेत 
असते. हतला स्वरिाििी असे म्हितात. ठरावीक गायकानंा अहधक संधी हमळाली असा आके्षप येऊ नये 
म्हिून कलाकारानंा त्याचं्या िजाप्रमािे, कौशल्यान सार श्रेिी हिली जाते. श्रेिीन सार मानधन हिले जाते 
आहि श्रेिीन सार त्यानंी आकाशवािीवरून हकती वेळा संगीत सािर करायिे हेही ठरवण्यात येते. 
कोिताही पक्षपात होऊ नये म्हिून स प्रहसद्ध, लोकमान्य कलाकारानंा, संगीत तज्ज्ञानंा िाििी सहमतीवर 
नेमण्यात येते. याम ळे सववि कलाकारानंा स्वरिाििीमाफव त आकाशवािीिे द्वार ख ले झाले. यािा फायिा 
मफैलीत न गािाऱ्या कलाकारानंा झाला तसा नव्या कलाकारानंा. श्रोत्यानंा त्यािंा पहरिय झाल्याम ळे 
त्यानंा बाहेरच्या जगात महैफलीिी हनमंत्रिे येऊ लागली. अनेकानंा उत्तम हबिागीही हमळू लागली. 
स्वरिाििीम ळे बेसूर व बेताल कलाकारािें संगीत प्रसारि होऊ शकले नाही. कलाकारानंाही श्रेिी 
हमळाल्याम ळे समाजात रेहडओ स्टार ही प्रहतष्ठा हमळाली. खालच्या श्रेिीतल्या कलाकारानंा वरच्या 
श्रेिीमध्ये जाण्यािी संधीही हमळाली. कलाकार काही हनहमत्ताने परगावी गेले तर तेथील आकाशवािी 
कें द्रावरही त्यानंा श्रेिी मान्यतेम ळे संधी हमळू लागली. प्रत्येक कें द्रावरच्या हनयोहजत कायविमाहंशवाय 
पाह ण्या कलाकारािें कायविम त्या त्या कें द्राचं्या कके्षतल्या श्रोत्यानंा ऐकायला हमळू लागले. खालच्या 
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श्रेिीतल्या कलाकारानंा प्रोत्साहन हमळाव े म्हिून िर हतमाहीत अशा कलाकारािें िौरे आकाशवािी 
आयोहजत करू लागली. त्याहशवाय प्रासहंगक सि व उत्सवािंा भाग म्हिून श्रेिीप्राप्त कलाकारानंा ि सऱ्या 
भागातले कें द्र हनमंत्रि िेते. याम ळे भारतातले अनेक कलाकार हवहवध प्रातंामंध्ये जाऊन त्या त्या 
प्रातंातल्या आकाशवािी कें द्रावंर कला सािर करून आले आहेत. त्याहशवाय त्यािें कायविम हनमंहत्रत 
श्रोत्यासंमोर आयोहजत करण्यात येतात. 
 

शास्त्रीय संगीतासाठी इतर कोित्याही माध्यमापेंक्षा आकाशवािीने सवाहधक प्रसारिहवर्षयक कायव 
केले आहे. िर शहनवार, मंगळवारी आहि रहववारी संपूिव भारतीय नेटवकव मध्ये शास्त्रीय संगीत सभेिे 
आयोजन गेली साठ वर्ष ेिालू आहे. िरवर्षी सलग तीस ते िाळीस हिवस िररोज शास्त्रीय संगीत सभा 
प्रसाहरत होते. याला वार्मर्षक संगीत संमेलन असे संबोधले जाते. हनमंहत्रत श्रोत्यासंमोर या सभािें आयोजन 
केले जाते. या संमेलनात कहि स्थानी व कनाटक शलैीतले शास्त्रीय संगीत सािर होते. अशा संमेलनामं ळे 
आहि आकाशवािीच्या संपूिव हिवसाच्या प्रसारिामध्ये कलाकारानंा आपल्या पसंतीन सार हिवसातल्या 
वगेवगेळ्या वळेेन सार रागािें सािरीकरि करता येते. या सभा तीस, साठ, नव्वि हमहनटाचं्या असत. 
त्याम ळे कलाकाराला रागहवस्तार करता येत असे. 
 

तरुि शास्त्रीय संगीत गायक व वािक कलाकारानंा प्रोत्साहन हमळावे म्हिून वार्मर्षक स्पधा 
िेशपातळीवर सािर करण्यात येते. सध्यािे अनेक श्रेष्ठ कलाकार या स्पधांमधून प ढे आले आहेत. 
स्पधेतल्या यशस्वी कलाकारानंा रोख रकमाचं्या प रस्काराहशवाय थेट कलाकार श्रेिी हिली जाते. शालेय 
हवद्याथ्यांमध्ये समूह गानािी आवड हनमाि व्हावी म्हिून समूह गायन स्पधाही आयोहजत करण्यात येतात. 

 
शास्त्रीय संगीताप्रमािेि इतर सवव संगीत प्रकारासंाठी आकाशवािी याप्रमािेि कायव करीत आले 

आहे. याम ळे असंख्य कलाकारानंा प्रहसद्धी व मानधन हमळत आले आहे. नाटक, हित्रपट, संगीत अल्बम, 
जाहीर साववजहनक कायविम या माध्यमामंध्ये अनेक कलाकारािंा प्रवशे झाला. भरपूर यश हमळवता आले. 
खेडोपाडीच्या लोककलाकारानंा आपली कला हजवतं ठेवता आली. आकाशवािी हशवाय इतर कोितेही 
इलेक्रॉहनक प्रसार माध्यम आपला राष्ट्रीय ठेवा स रहक्षत ठेवण्यात व संवधवन करण्यात आकाशवािीएवढे 
काम करू शकलेले नाही. 
 

म ंबई व पिजी कें द्राजवळ पािावय संगीतािा अमूल्य ठेवा आहे. म ंबई कें द्रािे संिालक त्व्हक्टर 
परंज्योती यािंा वाद्यमेळ अहतशय ख्यातनाम होता. त्यािप्रमािे हिनकर अमेम्बल यािंा कहि स्थानी 
ऑकेस्रा लोकहप्रय होता. 
 

गीतरामायि स रुवातीला सािर झाले ते १९५५ साली. ५०/५५ वर्षांिा काळ लोटला तरी 
गीतरामायिािी लोकहप्रयता व प्रभाव कमी झालेला नाही. ग. हि. माडगूळकर यानंा गीतरामायिाम ळे 
‘आध हनक वात्ल्मकी’ या उपाधीिा बह मान हमळाला. स धीर फडके यानंी गीतरामायिाला अहतशय स ंिर 
मंत्रम ग्ध होिारा स्वरसाज िढवला. लता मंगेशकर, योहगनी जोगळेकर, माहिक वमा, मालती पाडें 
इत्यािी नामवतं कलाकारासंहहत स्वतः स धीर फडके यानंी ती गीते गायली. 

 
संगीतात म ंबई आकाशवािीने अनेक उपिम केले. प्रत्येक महहन्यािे गीत तयार होई आहि ते 

महहन्यातून िार वळेेला प्रसाहरत होई. म ंबई व प ण्यात अनेक संगीतकार व गायक उपलब्ध असल्याने त्या 
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कें द्रावंरून सािर झालेले भावसरगम व स्वरहित्र हे कायविम लोकहप्रय झाले व त्यामध्ये सातत्य राहहले. 
मीराबाईंिी मूळ भजने, बा. भ. बोरकर मराठीत रूपातंरीत करीत व उत्तम गायक, कलाकार ती सािर 
करीत. श्रोत्याचं्या पसंतीच्या गीतािंा कायविम असायिा आपली आवड. गीत ऐकण्यासाठी, श्रोत्यािें नाव 
ऐकण्यासाठी श्रोते हजतके आत र असायिे हततकीि आत रता हनविेकािें हनविेन ऐकण्यासाठी असायिी. 
 

आकाशवािीने नाट्यपराग हा स्वतंत्र नाट्यसंगीतािा कायविम सातत्याने सािर केला आहे. यात 
ध्वहनम द्रकावं्यहतहरक्त गायलेली, संमेलनातून सािर झालेली व अहधक लाबंीिी नाट्यगीते सािर होतात. 
गायकाचं्या म लाखतीही प्रसाहरत झाल्या आहेत. ‘स्पशव पहरसािा’ या सोिाहरि म लाखतींच्या कायविमात 
जवळजवळ सववि नामवतं शास्त्रीय संगीत गायकाचं्या म लाखती प्रसाहरत झाल्या आहेत. 
 

श्रीमती लता मंगेशकर म्हितात, “आकाशवािी माझ्या मोठ्या बहहिीसारखी आहे.” पहंडत 
भीमसेन जोशी यानंी साहंगतले, “शास्त्रीय संगीतासाठी आकाशवािीने फार काही केलं आहे. या माध्यमािी 
व्याप्ती मोठी आहे” सववश्री अन प जलोटा, पहंडत जसराज, पहंडत हहरप्रसाि िौराहसया आकाशवािीिे 
ऋि नेहमी व्यक्त करतात. पहंडत अरकवि गजेंद्रगडकर म्हितात, “आमच्या घरी रेहडओ आला आहि 
माझी भाग्यरेखाि बिलून गेली.” 
 

महाराष्ट्राप रता हविार केला तर असे हिसते, की म ंबईतील काही धहनक मंडळींनी व औंध, बरोडा 
व कोल्हापूरसारख्या संस्थाहनकानंी संगीताला आश्रय हिला. राजे महाराजानंंतर कलाकारानंा 
आकाशवािीने साहाय्य केले. सववि कलाकारािंी नाव ेसागंता येिार नाहीत. परंत  असंख्य कलाकार 
काही ना काही काळ आकाशवािीच्या सेवते होते. काही महाराष्ट्रात होते तर काही इतर राज्यातल्या 
कें द्रावंर होते. या कलाकारामं ळे आकाशवािीच्या वलयाम ळे व मक्तेिारीम ळे बाहेरिे कलाकार 
आकाशवािीच्या कायविमामंध्ये सहभागी होत. आकाशवािीने त्यानंा व त्यानंी आकाशवािीला मोठे केले. 
शास्त्रीय संगीताप्रमािेि स गम संगीतामध्ये आकाशवािीने फार मोठा नावलौहकक कमावला. भावसरगम, 
स्वरहित्र, रंगवीिा, भत्क्तवीिा, समूहगीत, गीतरामायि ही काही उिाहरिे स गम संगीताच्या वेगवगेळ्या 
प्रयोगाम ळे महाराष्ट्राच्या सासं्कृहतक वैभवात असंख्य कवी, कलाकार, गायक, वािक संगीतकारािंी भर 
पडली. त्याम ळे श्रोत्यािंी अहभरुिीही हवकहसत झाली. 
 

महाराष्ट्रातल्या सववि आकाशवािी कें द्रानंी स्थाहनक कलाकारानंा आमंहत्रत करून लोकसंगीत 
हटकवनू ठेवले आहे. हवशरे्षतः सागंली, प िे, सातारा या कें द्रािंी कामहगरी उत्तम आहे. स भार्ष तपासे, 
संजय पाटील, प्रल्हाि यािव यािें प्रयत्न उत्तम आहेत. लाविी तीन प्रकारिी-बठैकीिी, खडी व फडािी. 
त्याहशवाय भेहिक, शृगंाहरक आहि हवहवध हवर्षय संपन्न असे प्रकार आहेत. िेवीिी गािी आहि बढन हा 
क ळधमव, गोंधळीगीत, काकड्या गोंधळ, संबळ्या गोंधळ, भजन, कीतवन यािें ध्वहनम द्रि आकाशवािीने 
केले. गीतामंध्ये श्रमगीते, भगतािंी गीते, हवधी गीते व संकीिव गीते हे प्रकार आहेत. वास िेवािी गािी, 
भारूड, जलसे, पोवाडा, शाहीरिे हवहवध प्रकार, खंडोबािी गािी, गि, गवळिी, बताविी, वग, 
जात्यावरिी ओवी, धनगरी ओव्या, वरी गायन, स्त्री गीते, कोफा गीते, पोतराज गीते, त मडी गीत अशा 
प्रकारिे लोकसंगीत म्हिजे आकाशवािीच्या संरहालयात जतन केलेले लोकधन आहे. गायकापं्रमािे 
लोकसंगीताला पूरक असिारी वाद्य वाजहविे ही फार मोठी कला आहे. सामाहजक व आर्मथक पहरत्स्थती 
बिलत आहे. अनेक गायन-वािन प्रकार नष्ट होण्याच्या मागावर आहेत. आकाशवािीमधला ठेवा फार 
अमूल्य आहे. 
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शकेडो मािसाचं्या सम िायासमोर अहभनय करिे हजतके कठीि व कौत कास्पि हततकीि कठीि 

व कौत कास्पि कला म्हिजे रेहडओवर नभोनाट्य कलाकार म्हिून काम करिे, स्टेजवर िेहऱ्यावरच्या 
हावभावाला हनिान शारीहरक हालिाली, रंगमंिावरील इतर कलाकारािंा प्रहतसाि, नेपथ्य, वरे्षभरू्षा यािंी 
मित असते. परंत  नभोनाट्यात काम म्हिजे केवळ शब्ि व ध्वनी यािंी हकमया. जोडीला जरी उहित 
ध्वहनप्रभाव आहि संगीत असले तरी सवव काही श्रोत्यासंमोर माडंावे लागते, ते आवाजाच्या माध्यमातून, तेही 
हिसत नसलेल्या श्रोत्यासंाठी, त्यािंा अपेहक्षत प्रहतसाि लक्षात घेऊन आवाजाच्या माध्यमातून नाटकातल्या 
पात्रािे व्यत्क्तमवव उभे करावे लागते. रेहडओवर नभोनाट्यात काम करिाऱ्यािंा िेहरा, शरीरयष्टी 
महववािी नसते. हकरकोळ मािूसही शूरसेनानी वा मल्ल ही व्यत्क्तरेखा आवाजातून उभी करू शकतो. 
प्रहसद्ध नाट्य-हित्रपट कलाकार श्री. हित्तरंजन कोल्हटकर यानंी साहंगतले की, आकाशवािीने नाटक 
सववसामान्यापंयंत पोहिवले. वरवर सोपे वाटिारे हे माध्यम कलाकारासंाठी मात्र आव्हान ठरते. अथववाही 
शब्ि श्रोत्यापंयंत पोिवण्यासाठी अनेक प्रयोग करून बघावे लागत, मायिोफोनशी अंतर राखूनि िोस्ती 
करावी लागते. श्वासािा योग्य तो उपयोग करावा लागतो. कलाकाराने आय ष्ट्यात, मग तो हित्रपट 
करिारा असो वा नाटक वा लोकनाट्य करिारा असो, एकिा तरी त्याने रेहडओ या माध्यमािा उपयोग 
करावा. तरि त्याला आपले सामथ्यव, नेमक्या उहिवा कोित्या आहेत हे समजते. ज्या ज्या कलाकारानंी 
रेहडओवर कामािी स रुवात करून, वाहिक अहभनयािी साधना केलेली आहे ते सवव कलाकार रंगमंि 
अथवा हित्रपटामध्ये यशस्वी झालेले आहेत. पूवी तर रेहडओवर नाटकात काम करिे हा टप्पा होता. 

 
अहभनय करिाऱ्यापं्रमािे नाटककारािा, हिग्िशवकािा व संगीतकारािाही नभोनाट्यात कस 

लागत असे. रेहडओसाठी नाटक हलहहताना वातावरि, सहकारी कलाकारािंा प्रहतसाि लक्षात घेऊन 
संवाि हलहाव ेलागतात. यालाि रेहडओजेहनक प्ले असे म्हितात. संवाि हलहहताना आवाजािंी ओळख 
होईल, व्यत्क्तरेखेिी ओळख होईल हे भान ठेवाव े लागते. हिग्िशवकही नाटककाराने हलहहलेल्या 
संवािाला पूरक व उपय क्त होतील असे साऊंड इफेक्ट्स तयार करतो. संगीतकाराकडून संगीत करवनू 
घेतो. एकि कलाकार प्रसंगी आवाज बिलून आवाजातले िढ-उतार बिलून एकाि नभोनाट्यात िोन-
तीन भहूमका वळेप्रसंगी करू शकतो. हिग्िशवक कधी नैसर्मगक तर कधी वाद्यािंा वापर करून ध्वहनप्रभाव 
योजू शकतो. नभोनाट्य ज्याप्रमािे नाटककाराला, हनमात्या-हिग्िशवकाला व संगीतकाराला कितनशील 
करते त्याप्रमािे श्रोत्याचं्या कल्पनाशक्तीला वाव िेते. 
 

आवाज आहि संवाि यािंी सवय नभोनाट्याने इथल्या श्रोत्यानंा व कलाकारानंा इतकी लावली 
आहे की, इतर माध्यम दृश्य असूनही त्यानंा मोठ्या प्रमािावर धरून आहेत. पूवीिे जवळजवळ सववि 
हित्रपट भडाभडा बोलायिे. खिखिीत संवाि हे त्यािें वैहशष्ट. त्याम ळे थोड्याशा उहित हनविेनासहहत 
हित्रपटािा संपूिव साऊंड रॅक रेहडओवरून प्रसाहरत व्हायिा. आजही टेहलत्व्हजनवरच्या सवव माहलका 
शब्िबबंाळ आहेत, संवाि हलहहताना रेहडओिेि तंत्र वापरलेले आहे. प्रत्येक माहलका रेहडओवरूनही 
सािर करिे शक्य आहे. रंगमंिावर यशस्वी झालेल्या नाटकािे नभोनाट्य करायिे असेल तर वगेळे श्रम 
घ्याव ेलागतात. 
 

आतापयंत महाराष्ट्रातल्या सवव कें द्रानंी हमळून हजारो नाटके सािर केली आहेत. त्याम ळे 
शहरापं्रमािेि रामीि भागातही नाटककार व कलाकार तयार झाले. गद्य, संगीत नाटकापं्रमािेि 
एकाहंकका, नाट्यछटा, एकपात्री प्रयोगही सािर केले आहेत. एकाहंकका व उियोन्म ख नाटककाराचं्या 
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हकती नाहटका सािर केल्या गेल्या यािी गितीि करता येिार नाही. 
 

महहन्यातून एकिा आकाशवािी अहखल भारतीय नभोनाट्य सािर करत असते. भारतातल्या सवव 
भार्षामंध्ये एका नाटकािे भार्षातंर करून िेशातल्या सवव आकाशवािी कें द्रावरून एकाि वळेेला एकि 
नाटक वगेवगेळ्या भार्षातूंन सािर होते. हवजय तेंड लकर यािें ‘शातंता कोटव िालू आहे’ हे नाटक िौिा 
भार्षामंधून सािर झाले आहि ते संपूिव भारताला माहीत झाले. हे एक उिाहरि. असे आिानप्रिान 
झाल्याम ळे प्रातंोप्रातंीिी नाटके भारतभर पसरण्यास मित झाली. 
 

प िे व म ंबई कें द्राचं्या कके्षत बह संख्य कलाकार व नाटककार असल्याने या िोन कें द्रानंी सवाहधक 
नाटके सािर केली. असंख्य आकाशवािी कलाकारानंी नभोनाट्य लोकहप्रय करण्यास हातभार लावला. 
नामवतं कलाकारािंी नाव ेसागंताना िमछाक होईल. 
 

रूढ नाटक प्रकारापं्रमािे िहलत रंगभमूी, आंतरराष्ट्रीय रंगभमूी, प्रायोहगक रंगभमूी, ब्लॅक कॉमेडी, 
हगप्स हथएटर, कामगार रंगभमूी यािंा पहरियस द्धा आकाशवािीने करून हिला. 

 
भारत हा शतेकऱ्यािंा िेश. स मारे ७० टके्क जनता रामीि भागात. स्वातंत्र्यानंतर मोठ्या प्रमािावर 

धान्य उत्पािनािी गरज भासू लागली. कारि वाढती लोकसंख्या. आध हनक तंत्रज्ञान व नव्या मागविशवनािी 
गरज होती. त्यािप्रमािे शतेकऱ्यािें आरोग्य कसे व्यवत्स्थत राहील, त्याच्या मनािी मशागत कशा प्रकारे 
होईल यािा हविार करून रेहडओवर रामीि श्रोत्यासंाठी कायविम स रू करायिे ठरवले. य नेस्कोिेही 
यासाठी साहाय्य झाले. स रुवातीला नागपूर, प िे या कें द्रावर तर नंतर इतर कें द्रावर रामीि जनतेसाठी व 
शतेकऱ्यासंाठी वगेळे हवभाग हनमाि झाले. माहहती व प्रसारि मंत्रालयािे सहिव प . मं. लाड होते. त्यानंी 
महाराष्ट्राति स रुवात करायिी ठरवले. प िे कें द्रािी हनवड झाली. या कायविमातंगवत असे ठरले, की 
तीसतीस हमहनटािें वीस कायविम करायिे. महाराष्ट्रातील िोनश ेखेडी हनवडली. वीस वीस शतेकऱ्यािें 
मंडळ स्थापन करायिे. त्यानंी रेहडओवर जे मागविशवन केले जाईल ते ऐकायिे. आपापसात ििा करायिी. 
ििेिा अहवाल व प्रश्न कें द्राकडे पाठवायिे. मंडळात हस्त्रयाही असत. ििेिी स रुवात करिारा सभासि 
हशकला सवरलेला असे. तो ऐकलेल्या कायविमािे सार सागें. कायविमामध्ये हवर्षय सवांच्या हजव्हाळ्यािे 
असत. प्रौढहशक्षि, गावािी स्वच्छता, अंधश्रद्धा, उंिरािंा नायनाट, धान्यािी साठवि, कीड व 
कीटकनाशकािंा वापर, हपकािंी लागवड, खते व पाण्यािा वापर, हबयािािंी हनवड, वारंवार होिारे 
आजार व साथी इत्यािी पहहल्या वीस कायविमानंंतर टाटा समाजहवज्ञान संस्थेने सवव शतेकरी मंडळािी 
पाहिी केली आहि असे लक्षात आले, की शतेकऱ्याचं्या माहहतीत भर पडली व कायविमािंा त्यानंा िागंला 
फायिा झाला. याि योजनेिा हवस्तार सवव राज्यामंधल्या आकाशवािी कें द्रावंर झाला. रामीि भागातल्या 
श्रोत्यािें शते आहि घर कें द्रस्थानी समजून हवहवध हवर्षयावंर कायविम सािर झाले. १९६० च्या िशकात 
िेशात हहरत िातंीिा प्रसार झाला. धान्य उत्पािन वाढले, हहरत िातंीला उत्तम यश हमळाले. तंजावर 
हजल्ह्यात प्रसाहरत झालेल्या तािंळाच्या जातीला रेहडओ राईस असे नाव हमळाले. नामवतं कृहर्षतज्ज्ञ डॉ. 
स्वाहमनाथन व डॉ. नामवन बोरलॉँग यानंी आकाशवािीला हहरतिातंीच्या यशािे श्रेय हिले. आकाशवािीला 
अथाति मित होती शासनाच्या कृर्षी अहधकाऱ्यािंी, कृर्षी हवद्यापीठािंी आहि उत्साही शतेकऱ्यािंी. 
 

रेहडओने खेड्यात पोिले पाहहजे ही हजतकी िेशाच्या अथवकारिाशी संबहंधत गरज होती हततकीि 
ती सामाहजक गरज होती. सासं्कृहतक गरज होती. खेड्यापाड्यातून पसरलेल्या अहशहक्षत लोकानंा 



 

अनुक्रमणिका 

व्यावहाहरक जगाहवर्षयी साहंगतले गेले ते स बोध कथामंधून, आख्यानामंधून, कधी सोंगातून तर कधी 
गािातूंन तर कधी हित्रामंधून. हे महववािे काम भटके लोक करत. वाघ, भ ते, आराधी, गोंधळी, भराडी, 
वास िेव, पागूळ, भोरपी इत्यािी कलाकार भटके होते. हित्रकथी, काशीकपडी, कोकेवाले गोसावी, 
कीतवनकार, प्रविनकार, सोंगीभारूड, लहळत, िशावतार खेळिारे व गािारे होते. हे घरोघर कहडत. 
ि सऱ्या महाय द्धानंतर समाज ढवळून हनघाला. रामीि भागात हशक्षिसंस्था, वािनालये, व्याख्यानमाला, 
हथएटर असले नागरी प्रकार पोिले नव्हते. भटक्या लोकानंी भटकेपि कमी केले व शहराच्या जवळपास 
उद्योग बहघतले. रामीि जनतेला एक प्रकारिे सासं्कृहतक हरतेपि आले. नेमक्या या काळात रेहडओ 
रामीि भागात जायला हनघाला. शासनाने प्रत्येक पिंायतीत एक एक रेहडओ संि हिला आहि श्रोत्यानंा 
जािविारी सासं्कृहतक पोकळी भरून हनघाली. 
 

आकाशवािीने आपल्या स्ट हडयोत ध्वहनम द्रि करून कायविम प्रसाहरत केलेि पि अहधकारी-
कलाकार खेड्यात जाऊ लागले. रामपिंायतीच्या इमारतीत म क्काम ठोकून हिवसभर गावकऱ्याशंी गप्पा 
मारीत. शतेीत कोिी, कशा स धारिा केल्या, अहधक उत्पन्न कोिी काढले, फळबागा कोिी केल्या, उत्तम 
ग रािंी पैिास कोिी केली, गावातली महहला मंडळ व बालवाड्या, भजनीमंडळ कशी िालली आहेत 
याहवर्षयी माहहती घेतली जाई. गावात कलाकार कोि आहेत आहि गावािी वैहशष्ट्ट्ये काय हीस द्धा माहहती 
हमळे. रात्रीच्या हनवातंवेळी ध्वहनम द्रकावंर लोकाचं्या लहानलहान म लाखती, भजनं, स्त्रीगीते ध्वहनम हद्रत 
होत. संपूिव गावात उत्साहािे वातावारि हभने. गावाति हमळालेले ध्वहनप्रभाव/पहरिाम ध्वहनम हद्रत होत. 
त्यामध्ये कोंबड्यािें, मेंढरािें, ग रािें आवाज, गाविे खास लोकसंगीत, मोटेवरिी ललकारी, मोटेिी 
क ईक ई, पाण्यािा धोऽऽ आवाज, ऑईल इंहजन व हपठाच्या हगरिीिा आवाज हे ध्वनीम हद्रत होत असे. हे 
सवव घेऊन आकाशवािी कें द्रात मंडळी आली, की कायविम तयार होत. आवजूवन गावािे नाव, म लाखती 
िेिाऱ्यािंी नाव े कायविमात साहंगतली जातात. ठरलेल्या हिवशी अख्खा गाव कायविम ऐकतो. अशा 
प्रयत्नामं ळेि रामीि कायविम लोकहप्रय झाला. आता कायविमािे साववजहनकरीत्या होिारे ध्वहनम द्रि व 
श्रवि कमी झाले असले तरी रामीि जनतेिी गरज कायम असल्याने कायविम मोठ्या प्रमािावर ऐकला 
जातो. हवशरे्ष म्हिजे संपूिव महाराष्ट्रात हनर्ममती वगेवगेळी असली तरी या कायविमािी प्रसारि वळे हवहवध 
कें द्रावरून एकि आहे व ती म्हिजे सायंकाळी साडेसात. 
 

वगेवगेळ्या आकाशवािी कें द्रावंर रामीि श्रोत्यासंाठी असलेल्या कायविमानंा वगेवगेळी नावे 
हमळाली. कृर्षी जगत, माझे घर माझे वावर, माझे घर माझे शते इत्यािी. या कायविमातंगवति नभोवािी 
शतेकरी मंडळ, नभोवािी शतेी शाळा या शीर्षवकाखाली कायविम होतात. िररोज पाि हमहनटासंाठी कृर्षी 
वािी ककवा उत्तम शतेी या शीर्षवकाखाली शतेीच्या िररोजच्या कामािी माहहती असते. घरक ल अथवा 
ओटीवर हा ३० हमहनटािंा आठवड्यातून एक कायविम रामीि महहलासंाठी असतो. आठवड्यातून एकिा 
कीतवन तर म लासंाठी एक कायविम असे. 
 

या कायविमाशी रामीि जनता आप लकीने जोडली गेली. शतेकरी रेहडओ कें द्रावर सल्ले 
हविारायला आपल्या समस्या घेऊन येत. इतका रेहडओवर त्यािंा हवश्वास होता. प्रगत शतेकरी 
आकाशवािीवरून साहंगतलेल्या हवामान अंिाजान सार, हवतेल्या आद्रवतेन सार, तापमानान सार शतेािी 
मशागत करू लागला. बाजारभाव ऐकून उत्पािन व माल बाजारात पाठव ूलागला. आता रामीि भागात 
वृत्तपत्र पोितात, शतेकरी वृत्तपते्र वाितो. तरीही वृत्तपत्राआधी रेहडओ त्यानंा महववािी माहहती सागंतो. 
छापील शब्िाऐवजी हजवतं उच्चारीत शब्ि त्यानंा पटतो. आठवड्यातले एक कीतवन ऐकून एक वयस्कर स्त्री 
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म्हिाली, “आमंत्रि न करता ठरलेल्या वारी नवे कीतवनकार ब वा आपल्या घरात बसून मला ऐकता येतात. 
ही केवढी मोठी सोय केली बाबा रेहडओने.” 
 

रामीि कायविमामंध्ये महाराष्ट्रातल्या हवहवध लोकसंगीताच्या प्रकारािें प्रसारि करण्यात येते. 
भजनी मंडळानंा यात स्थान हमळते. स्वरिाििीिी पायरी न ओलाडंिाऱ्या रामीि व आहिवासी 
कलाकारानंा या कायविमामंधून स्थान हमळाल्याने रेहडओ हे माध्यम खऱ्या अथाने समाजािे व 
तळागाळातल्या जनतेिे झाले आहे. म ंबई शहरात कामगारािंी संख्या जास्त असल्याने िररोज कामगार 
सभा, कामगारासंाठी कायविम सािर होतो. पूवीच्या हगरिगावात हा फार लोकहप्रय कायविम असे. 
गिेशोत्सवाच्या पूिव काळात रेहडओवरच्या आरतीन सार मंडळात आरती होत असे. 

 
हशहक्षत महहलासंाठी वृत्तपते्र, हनयतकाहलके उपलब्ध असू शकतात. परंत  अहशहक्षत ककवा हनरक्षर 

व रामीि भागातल्या महहलानंा हवहवध प्रकारच्या ज्ञान-हवज्ञानािंी माहहती कशी होिार? हजथे छापील 
साधने वळेेवर पोहोित नाहीत हतथे माहहती पोहोििार कधी व कशी? ज्या महहलािंा बरािसा वळे 
घरकाम, शतेी, मज री अथवा कायालयात वा इतर उद्योगात जातो त्यानंा साधने उपलब्ध झाली तरी ती 
वािण्यास वळे कसा हमळिार? या सवव अडििींवर मात केली रेहडओने, त्यातही आकाशवािीवर जेव्हा 
महहलासंाठी स्वतंत्र वगेळे हवभाग झाले तेव्हा खास महहलासंाठी असिाऱ्या कायविमािें प्रसारि होऊ 
लागले. त्यानंा हवी असलेली करमिूकही होऊ लागली. 
 

खास महहलासंाठी असिाऱ्या हवभागप्रम ख म्हिजेि हनमात्या म्हिून महहला अहधकाऱ्याचं्या 
नेमि का झाल्यानंतर महहलासंाठी हवहवध कायविम प्रसाहरत होऊ लागले. कायविमािें आठवड्यातले 
हिवस, अवधी वाढला. म ंबई व प ण्याच्या कायविमािंी िेवाि-घेवाि होऊ लागली. नोकरी करिाऱ्या 
महहलासंाठी रहववारी खास कायविम सािर होऊ लागले. तरी रामीि भागातल्या हवशरे्षतः शतेकरी 
महहलासंाठी प्रसारि होऊ लागले. इतर आकाशवािी कें द्रावरही असे हवभाग स्थापन झाले. म ंबई 
कें द्रावरून ग जराती, कहिी, इंरजी भाहर्षक महहलासंाठी वगेळे हवभाग आले. भाहर्षक स्थाहनक गरजापं्रमािे 
त्यात काही बिल झाले इतकेि. 
 

श्रोत्यानंा आकाशवािी आपल्या ताई-माई सारखी वाटत होती. कायविमातूंन त्यानंा योग्य 
मागविशवन हमळते. श्रोत्या भहगनी आपिहून हनमात्यानंा पत्र हलहीत. जमेल तसे प्रत्यक्ष भेटायला येत. घरात 
िागंला पिाथव केला, सिासमारंभातला प्रसाि त्या कें द्रावर घेऊन येत. या संपकाम ळे श्रोत्यानंा काय हव,े 
त्यािंी आवड-हनवड काय आहे, त्यािंी मानहसक व बौहद्धक पातळी कशी आहे हे हनमात्यानंा समजत असे. 
त्याम ळे कायविमािंी आखिी होते. श्रोत्यानंा काय हशकायला आवडते, कसे साहंगतले तर ते समजते हे 
समजत होते. आवाज व शब्ि यािंी ताकि हनमात्यानंा समजल्याम ळे अहधक उत्तम, पहरिामकारक 
उपिमानंी सजलेले कायविम प्रसाहरत होत होते. हनमाता व श्रोता याचं्यात अदृश्य नाती ज ळत होती. यात 
िेिे-घेिे काही नसायिे; फक्त होती जवळीक, ओढ. 
 

आपले माजघर या कायविमाद्वारे खेड्यातल्या भहगनींिे प्रश्न सोडवण्यािा प्रयत्न झाला. त्या काही 
प्रमािात धीट झाल्या. त्या पत्र पाठवनू समस्या सागंायला लागल्या. त्यानंी श्रोतृमंडळे स्थापन केली. त्यानंी 
अंधश्रद्धा टाळाव्यात, ह ंड्यासारख्या प्रथा सोडून द्याव्यात. खेड्यात त्यानंा स रहक्षतता हमळावी इत्यािी 
हवर्षयी कायविमात केलेले प्रबोधन त्यानंा आवडायिे. महहला घरग ती व साववजहनक समारंभाला त्यानंा 
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बोलवायला लागल्या. हस्त्रयािें स्वतःिे असे स ंिर अहभजात वाङ्मय आहे. ओव्या, गािी, उखािे, 
पौराहिक आख्याने, लोकगीते, हस्त्रयािें सासं्कृहतक कायविम व खेळ या सवांना कायविमामंधून स्थान 
हमळाल्याम ळे कायविमािे हनमाते महहलाचं्या घरातले जिू काय सल्लागार झाले. 
 

श्रीमती िेवधर व श्रीमती भागवत यानंी साहंगतलेले अन भव प्राहतहनहधक आहेत. महाराष्ट्रातल्या 
सववि आकाशवािीवरून महहलासंाठी अहतशय उपय क्त व उत्तम कायविम प्रसाहरत होतात. यामधून जसे 
आकाशवािीच्या बाहेरिे लेखक व कलावतं सहभागी झाले, त्याप्रमािे आकाशवािीतले कलाकार उद्
घोर्षक कायविमािे हनमाते सहभागी व्हायिे. ताई, माई, अक्का म्हिून त्या हनमात्यासंमवते रमल्या. 
 

म ंबई कें द्रावरच्या हनमात्या श्रीमती लीलावती भागवत यानंी साहंगतले, “ मी एक माहलका सािर 
केली होती, नाव होतं, ‘हे मागून हमळत नसतं.’ यामध्ये िोन हवर्षय सािर केलेले आठवतात. स्नेह व 
आिर, ि सरी एक माहलका होती स्त्री जीवनािे ऋत िि, कृष्ट्िाबाई मोरे यानंी हलहहली होती. एकेका 
ऋत ििािा भाग एकेका भहगनी मंडळाला हिला. मी एक पायरी उतरते तर या माहलकेत नम्रता ठेवली तर 
हकती फायिे होतात ते साहंगतले. हवहवध िेवस्थानावंर एक माहलका होती. ‘लक्ष पायऱ्या घाटाला’, 
महाराष्ट्रातल्या संत श्रेष्ठावंर ‘िेव भावािा भ केला’ ही माहलका सािर केली. सासू व सून नाते फार हवहित्र. 
िोघींनाही जागे करिारी माहलका होती, ‘िार हिवस सासूिे, िार हिवस सूनेिे’ ‘अन्नपूिेिी थाळी’ या 
सिरात हवहवध खाद्यपिाथव असायिे. हस्त्रयानंा हवहवध कायद्यािी, त्याचं्याशी संबहंधत माहहती व्हावी म्हिून 
कायद्यावंर आधाहरत माहलका सािर केली. त्याहशवाय व्यवसाय नोकरीच्या संधी वगैरेिी माहहती िेिारे 
कायविम आम्ही सािर केलेि. एखािी बातमी आली की हतिा मागोवा घेिारे कायविम सािर करत असू, 
उिा. क ं टिखान्यातून म लीिी स टका, ह ंडाबळी, प रुर्षािें अत्यािार, कतवबगार स्त्रीला प रस्कार इ.” 

 
आमिा श्रोतृवगव तरुि, मध्यम आहि वृद्ध या हतन्ही गटातला असे. त्याम ळे हवर्षयािंी हनवड 

करताना ज न्या श्रद्धानंा धक्का लावायिा नाही, अंधश्रद्धा नाहीशा होतील हे बघायिे. आहि नवहविारािंा 
मागोवा घ्यायिा. अशी कसरत करावी लागे. आम्हाला श्रोत्यािंी पते्र येत, त्यामधून नाना प्रकारच्या 
मािसाचं्या स्वभावािा पहरिय झाला. मािसे कळली. त्यानंी आपली व्यत्क्तगत स खि ःख साहंगतली. 

 
मी स्वतः अनेक श्र हतका व छोट्या नाहटका हलहून रेहडओवर सािर केल्या. (मंहिर प्रवशेावर तर 

अगिी स रुवातीच्या काळात व आयत्या वळेेला नाहटका हलहहली.) अगोिर ठेवलेले लेखक अिानक 
परगावी गेल्याम ळे शके्सहपयरच्या ककग हलयरिे तीस हमहनटासंाठी लघ नाट्य केले. प्रासंहगक कायविमाच्या 
वळेेला व म लासंाठी हकतीतरी नाहटका हलहहल्या. श्रोते आपल्या समस्या आम्हाला सागंत. त्यावर आधाहरत 
संवाि व हनवेिन आम्ही सािर करीत असू व त्या समस्येला उत्तर सागंत असू. एका भहगनीने साहंगतले, 
आमिे हे उतारवयात फार जागतात, बाहेर पते्त क टतात, त्यानंा मागविशवन होईल असे सागंा?, एका 
श्रोत्याने हलहहले, मला वाटतं, माझ्या बायकोने खूप हशकावं पि त म्ही साहंगतलं तर ती ऐकेल, 
श्रोत्याकंडून सिावारी श भेच्छापते्र यायिी, संिातंीला तीळगूळ यायिा, भहगनी तीथवके्षत्राहून आल्या, की 
प्रसाि पाठवत, फराळ पाठवायच्या. आजारी व्यक्तीला भेटण्यासाठी घरी बोलवायच्या, आमिा रेहडओ 
असा घरातला एक सिस्य व्हायिा. आमच्या रेहडओने लक्षावधी मराठी श्रोत्यािें सासं्कृहतक जीवन 
जोपासले, बहराला आिले. 
 

प िे कें द्रातल्या हनमात्या ज्योत्स्ना िेवधर यानंी साहंगतले, की हस्त्रयासंाठी कायविम करायिे म्हिजे 
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आकाशातल्या ताऱ्यापंासून स्वयंपाक घरातल्या पाककृतीपयंत सगळे हवर्षय आम्ही घेत असू. गृहहिीला 
जाितं करायि ंम्हिून समाज, िेश, जागहतक घडामोडी हव्याि. क ट ंबािं आरोग्य, आहार, व्यवस्थापन, 
आर्मथक व्यवहार, गृहशास्त्र, ऐहतहाहसक व भौगोहलक माहहती, हवज्ञान, न्याय, समता, हक्क, कतवव्य, 
बालमानस इत्यािी हवर्षय आधी आम्ही समजून घेत होतो व श्रोत्यापंयंत ते पोहोिवत होतो. हगयारोहिाला 
म लींनीही जाव ंम्हिून, ‘साि िेती हहमहशखरे’, ही माहलका सािर केली. ‘हो नाही च्या उंबरठ्यावर’ या 
माहलकेत वाढत्या वयातल्या म लींिे प्रश्न माडंले, आई लेकीिा पत्रव्यवहार असे स्वरूप असे. 
वसहतगृहामध्ये राहिाऱ्या म लीला लहान लहान गोष्टी, सवयी, संस्कार, स्वभाव, वागिूक, आरोग्य, 
आहार, प स्तके, प्रवास इत्यािी हवर्षयावंर पते्र असत. भहगनींना कायविम आपलासा वाटे. कायविमात भाग 
घेतलेल्या कलाकारानंा बघायला त्या रेहडओ कें द्रावर येत. एकिा पडसे झाल्याम ळे कायविमात आवाज 
नीट लागला नाही तर एका भहगनीने काढा करून पाठवला. ‘आपलं माजघर’ हा कायविम करताना 
खेड्यातील भहगनीिे जीवन, शतेीिी कामे, धान्य साठविे, आरोग्य, गैरसमज, आिारहविार, लोककथा, 
लोकगीत असे नाना प्रकार हाताळले. प्रत्यक्ष शतेी, शतेीतले प्रयोग बहघतले. ‘भारताच्या ललाट रेर्षा’ या 
माहलकेतून भारतातील प्रम ख नद्यािंा भगूोल, नद्याचं्या काठावरिी संस्कृती, पौराहिक कथा साहंगतल्या. 
बाबासाहेब प रंिरे यािंी ‘पानिान’ ही माहलका व ‘झंकार’ हा नृत्याहवष्ट्कारािा कायविम केला. नृत्य ही खरे 
तर दृश्य कला. रेहडओवरनं रोहहिी भाटे याचं्या सहकायाने हनविेन व हवहवध नृत्याहवष्ट्कारािे संगीत याचं्या 
साथीने कायविम यशस्वी केला; ‘वाद्य ंित र्मवधं प्रोक्तम’, ‘आमिी सासं्कृहतक प्रतीके’ या माहलका अ. ज. 
करंिीकरािंी ‘नक्षत्रमाला’, ‘पाह िा आला गेला ’, ‘मनोगती’ ही हवनोिप्रधान माहलका, सरोहजनी बाबर 
यािंी ‘काकडआरती’ ते ‘शजेारती’ ही लोकगीतमाहलका, ‘पहंडता रमाबाई’ ही अन बोधश्र हतका, ‘भडंावलं 
बाई या पोरानंी’ ही माहलका, ‘स्वयंहसद्धा’, ‘हहमालयािी सावली’ इत्यािी नाटकं सािर केली. ‘मृत्य ंजय’, 
‘क ब्जा’, ‘मृण्मयी’, ‘घरगंगेच्या काठी’, ‘पि लक्षात कोि घेतो’ इत्यािी कािंबऱ्या सािर केल्या. हे 
कायविम सािर करताना अनेक श्रोत्यानंी सूिना केल्या त्या उपयोगी पडल्या. भाजीबाजारातही आवाज 
ओळखून श्रोते प्रहतहिया द्यायिे. त्याम ळे कायविमािा िजा उंिावण्यािी जबाबिारी वाढली. त्याचं्या 
आलेल्या पत्रातून समस्या जािवायच्या, कळकळ जािवायिी. आमच्या कायविमामंधून केलेल्या 
मागविशवनाम ळे काही हस्त्रयािंा घरातला छळ थाबंला, हस्त्रया सक्षम होऊ शकल्या हे आढळून आले. (माझं 
स्वतःिं वािन आहि लेखन स धारलं. कामाि ंसमाधान हमळालं.) श्रीमती िेवधर याचं्याप्रमािे अनेकानंी 
आकाशवािीवर काम केवळ नोकरी म्हिून केलं नाही तर सेविेी कतवव्यभावना ठेवल्याने आजही श्रोते 
त्यानंा हवसरलेले नाहीत. 
 

रेहडओ हा केवळ प्रौढासंाठी नाही तर म लासंाठीही अत्यंत उपय क्त असतो यािे भान 
आकाशवािीला होते म्हिूनि आकाशवािी कें द्रावंर म लासंाठी खास हवभाग हनमाि करून हतथे हनमात्यािंी 
हनय क्ती कराण्यात आली. स प्रहसद्ध लेखक गोपीनाथ तळवलकर ऊफव  नाना, कवी श्री. बा. रानडे, 
नारायि िेसाई ऊफव  नानूजी, सई पराजंपे, या नावावरूनि कल्पना येते की, म लासंाठी हकती उत्कृष्ट 
कायविम होत असावते. नागपूर कें द्रावर अरकवि जहागीरिार आहि म ंबई कें द्रावर माधव क लकिी यानंीही 
कल्पक कायविम सािर करून म लािें रंजन व प्रबोधन केले. म लासंाठी व म लािें असे वगेवगेळ्या प्रकारािें 
कायविम केले. म लासंाठी प्रहथतयश नाटककार, लेखक यानंी लेखन केले. म लाचं्या कायविमामंध्ये त्यािें 
गायन, वाद्यवािन, हनविेन, प्रश्नमंजूर्षा, इत्यािी कायविमही असत. 

 
प िे आकाशवािीवर नाना-हरबा-ताई म्हिजे गोपीनाथ तळवलकर, नेहमनाथ उपाध्यक आहि सई 

पराजंपे यािें बालोद्यान म्हिजे खरेख रे म लािें उद्यान म्हिता येई. तसेि नान जी, अरकविमामा व 
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माधवकाका याचं्याबाबतीत सागंता येईल. यानंी अनेक बालकलाकार घडवले, वािा श द्ध केली. कला, 
अहभनय यात प्रावीण्य हमळवनू अनेक कलाकार व्यवसाहयक हक्षहतजावर िमकले. 

 
ख्यातनाम व्यक्तींच्या जीवनकायावर, भारतीय संस्कृतीच्या हवहवध पैलंूवर, भारतीय इहतहासावर, 

लोकजीवनावर, भारतीय हनसगावर, वगेवगेळ्या साहहत्यावर हवहवध प्रकारानंी कायविम सािर करून 
बालश्रोत्यानंा बह श्र त केले. लक्षपूववक ऐकाव ेकसे हे आकाशवािीने हशकवले. लक्षपूववक ऐकल्याने मनावर 
हनहिति िागंले संस्कार होतात हे आकाशवािीने हसद्ध केले. हनसगव संपिा, मानवी उत्िातंी, ही माझी 
पथृ्वी, हवज्ञानदृष्टी यासारख्या िीघव माहलका सािर करून म लािंा वैज्ञाहनक दृहष्टकोन हवकहसत करण्यात 
आकाशवािी यशस्वी झाली. या माहलकािें वैहशष्ट्ट्य म्हिजे स मारे १८००० म लानंी कायविम ऐकून प्रश्नािंी 
उत्तरे िेण्यासाठी आगाऊ नावनोंििी केली होती. २००९ हे आंतरराष्ट्रीय खगोलवर्षव असल्याने त्याहनहमत्त 
वर्षवभर एक माहलका ५४ भागात सािर झाली आहे. म लाचं्या कायविमात ख्यातनाम वैज्ञाहनक, साहहत्त्यक, 
कलावतं, सामाहजक नेते म लाखत िेण्यासाठी नेहमी तत्पर असतात. 

 
स रुवातीला म लाचं्या कायविमािें ध्वहनम द्रि न होता थेट प्रसारि व्हायिे. भरगच्च भरलेल्या 

सभागृहामध्ये ककवा ध्वहनम द्रि कक्षात प्रहसद्ध कलाकार म लामंध्ये आपले वय, ह द्दा हवसरून रममाि 
व्हायिे. कायविमामंध्ये म लािंी सागंीहतक प्रहतभा, त्यािंी उत्साहहत तरल कल्पनाशक्ती, प्रसंगावधान, 
धाडस, कष्ट करायिी हजद्द अशा सवव ग िािंा कस लागायिा. 

 
म ंबई आकाशवािी िरवर्षी िार व्याख्यानमालािें आयोजन करते. आपल्या िेशािे पहहले राष्ट्रपती 

डॉ. राजेंद्रप्रसाि, पहहले पतंप्रधान पहंडत जवाहरलाल नेहरू, पहहले माहहती व प्रसारि मंत्री सरिार 
वल्लभभाई पटेल याचं्या नावाने राष्ट्रीय पातळीवर स्मृती व्याख्यानमाला प्रसाहरत होतात. माहहती व प्रसारि 
मंत्रालयािे पहहले सहिव प रुर्षोत्तम मंगेश लाड यािंा संत साहहत्यािा अभ्यास िाडंगा होता. काही वर्षे 
त्यानंी न्यायाधीश म्हिूनही काम बहघतले होते. आकाशवािीवर अनेक नव्या कल्पना त्यानंी स िवल्या व 
प्रत्यक्षात रुजवल्या. अहखल भारतीय स्तरावर प्रसारि होिाऱ्या संगीत, नाटक, भार्षि इत्यािी 
कायविमािंी योजना त्यािंी व तत्कालीन मंत्री डॉ. बाळकृष्ट्ि केसकर यािंी. २४ मािव १९५७ रोजी प . मं. 
लाड यािें ि ःखि हनधन झाले. त्याचं्या स्मृतीप्रीत्यथव लाड स्मृती व्याख्यानमाला महाराष्ट्रातल्या हवहवध 
जागी िरवर्षी आयोहजत करण्यात येते. आहि महाराष्ट्रातल्या सवव आकाशवािी कें द्रावंरून २३ व २४ मािव 
या िोन हिवशी व्याख्यानािें ध्वहनम द्रि प्रसाहरत होते. लाड स्वतः हिहकत्सक अभ्यासक, संशोधक होते 
आहि त्यािंा संत साहहत्यािा व्यासंग लक्षात घेता व्याख्यानमाला संत साहहत्याशी हनगहडत असावी असे 
ठरवण्यात आले. कालातंराने थोडे स्वातंत्र्य घेऊन इतर हवर्षयावंरही व्याख्यानमाला आयोहजत होऊ 
लागली. हवर्षयािंी हवहवधता आहि नामवतं वक्ते याम ळे व्याख्यानमालेला रहसक श्रोते उत्तम प्रहतसाि 
िेतात. या व्याख्यानमालेवर जळगाव येथील उद्घोहर्षका सौ. प्रहतमा हवश्वास जगताप यानंी संशोधन करून 
डॉक्टरेट पिवी संपािन केली आहे. 
 

प . मं. लाड याचं्या हनधनानंतर हलहहलेल्या अरलेखामध्ये आिायव अते्र यानंी हलहहले होते की, 
‘सिोटी, कतवव्यहनष्ठा, जाज्वल्य िेशाहभमान, उत्तम प्रशासक आहि हवद्वता यािंा अपूवव संगम म्हिजे प . मं. 
लाड. परकीय राज्यकत्यांिी सेवा करीत असतानाही स्विेशाच्या अभ्य ियासाठी ज्ञानोपसनेिे अत्ग्नहोत्र 
ज्यानंी सतत आपल्या जीवनात प्रज्वहलत ठेवले होते त्या परंपरेतले तेजस्वी नाव म्हिजे प . मं. लाड, 
त्यानंी सते्तच्या संसगाने आपले जीवन आहि मन यत्त्कंहितही कधी महलन होऊ हिले नाही.’ 
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१९७६ च्या जूनमध्ये पहहल्या हवज्ञान हवभागािी स रुवात म ंबईत झाली. त्यानंतर हळूहळू बगंलोर, 

हिल्ली, कलकत्ता, हत्रवेंद्रम, िेन्नई, अहमिाबाि येथे हवज्ञान हवभाग वर्षवभरात स रू झाले. त्यानंतर िार 
वर्षांनी भोपाळ, हैद्राबाि, कटक, जयपूर येथे हवज्ञान हवभाग स रू झाले. 

 
गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवज्ञानहवर्षयक माहहती मोठ्या प्रमािावर 

उपलब्ध होत आली आहे. रहिे, अि स्फोट, हवहवध अस्त्रािंी हनर्ममती, अंटार्मटका संशोधन, ग्लोबल वॉहमंग, 
हवामान अंिाजातली अिूकता, अंतराळ मोहहमा, अन वशं शास्त्रातले संशोधन, ऊजेच्या नवनवीन पयायािंा 
शोध, आरोग्यहवर्षयक वाढती जािीव, पयावरि हवर्षयक मोहहमा इत्यािी घटनाचं्या माहहती प्रसारिात व 
जनतेत जािीव जागृती हनमाि करण्यात आकाशवािी अरेसर आहे. आंतरराष्ट्रीय हवज्ञान जागरुकता वर्षव, 
आंतरराष्ट्रीय भौहतकीवर्षव, पथृ्वीवर्षव ,आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रवर्षव या हनहमत्ताने कायविम आयोहजत 
करण्यात आले. कें द्र शासनाच्या हवज्ञान प्रसार या संस्थेच्या सहकायाने माहलकािंी हनर्ममती झाली. स मारे 
१५ हून अहधक नामवतं मराठी भाहर्षक वैज्ञाहनकाचं्या आत्मिहरत्रपर म लाखती म ंबई आकाशवािीने 
ध्वहनम हद्रत केल्या. 
 

म ंबई आकाशवािीप्रमािे प िे, नागपूर, सागंली इत्यािी कें द्रानंीही हवज्ञान हवभाग नसतानाही 
उपय क्त कायविम केले. प िे हवद्यापीठ, राष्ट्रीय रासायहनक प्रयोगशाळा, कोल्हापूर हवद्यापीठ, नागपूर व 
औरंगाबाििी शासकीय महाहवद्यालये याचं्या सहकायाने अनेक उपिम पार पडले. प्रा. हव. ग. हभडे, प्रा. 
मा. रा. हभडे, प्रा. अरुि हनगवकेर, प्रा. रघ नाथ माशलेकर, डॉ. वसंत गोवारीकर, डॉ. ह. हव. सरिेसाई, 
प्रा. भालबा केळकर, डॉ. प . ग. वैद्य, प्रा. पहंडत हवद्यासागर अशा अनेक हवज्ञान प्रसारकािंी मित झाली. 
प रोगामी महाराष्ट्रात जी काही थोड्या प्रमािात हवज्ञान संस्कृती रुजली आहे, त्यामध्ये आकाशवािीने 
आपला खारीिा वाटा उिलला आहे. 

 
एक काळ असा होता, की त्याकाळात प्रत्येक प्रसार माध्यम हे हशक्षिासाठी, प्रबोधनासाठी आहे 

असे समजले जायिे. या उदे्दशाने ऑल इंहडया रेहडओने शकै्षहिक कायविमािंी ३ ऑक्टोबर १९३७ रोजीि 
स रुवात केली. म ंबई कें द्रावरून मराठी, कहिी, ग जराती आहि इंरजी भारे्षतून कायविम प्रसाहरत होत होते, 
परंत  साधारिपिे १९८० पासून केवळ मराठी भारे्षतून होतात. महाराष्ट्रातल्या इतर कें द्रावरूनही 
मराठीतूनि प्रसाहरत होतात. 

 
१९८० च्या स मारास एक सवेक्षि केल्यानंतर असे लक्षात आले, की म ंबई कें द्रावरून प्रसाहरत 

होिाऱ्या ग जराती, कहिी व इंरजी कायविमानंा फारसा प्रहतसाि हमळत नाही. ते कायविम बंि करण्यात 
आले. शाळािें वळेापत्रक आहि आकाशवािीिे कायविम यामध्ये ताळमेळ जमेना. त्याम ळे शाळानंी 
वगावगाला कायविम ऐकविे बिं केले. शाळेच्या कामािा व्याप वाढल्याने हशक्षकानंा, मानधन हमळत 
असूनही उत्साह वाटेनासा झाला. प स्तक व कायविमािें वळेापत्रक याचं्या छपाईिा व हवतरिािा आर्मथक 
भार राज्य शासनाने घ्यावा असे आकाशवािीने स िवले. शासनाने त्याला नकार हिला त्याम ळे तो उपिम 
बिं पडला. आकाशवािीिेही अन िान कमी झाले, खिव कमी करावा लागला. अशा कायविमासंाठी 
प्रायोजक हमळिेही सोपे नाही. सरतेशवेटी हिवसाच्या िाळीस हमहनटाचं्या ताज्या कायविमाऐंवजी ि पारी 
वीस हमहनटे इतकाि शालेय/शकै्षहिक कायविम उरला आहे. खरे तर या कायविमाच्या हनर्ममतीत 
आकाशवािीिी सवव कें दे्र थोडीफार सहभागी असायिी. रत्नाहगरी, जळगाव, नागपूर, सागंली, औरंगाबाि 
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इथल्या हशक्षकानंा व हवद्याथ्यांना प ण्या-म ंबईच्या हवद्याथी-हशक्षकासंमवते भाग घ्यायिी संधी हमळायिी. 
त्यानंा राज्य पातळीवर व्यासपीठ हमळायिे. 

 
एकटाि कटा पालक आहि हशक्षक हवद्याथ्यांच्या क तूहलािे शमन करण्यास प रेसा पडिार नाही. 

सध्याच्या ताहसकाचं्या वळेापत्रकात सवव काही शाळेति सागंिे हेही शक्य नाही. शहरामध्ये हनिान वृत्तपते्र, 
माहसके, क्लासेस आहि िोन्ही इलेक्रॉहनक माध्यमे सहजपिे उपलब्ध आहेत. पि रामीि भागात काय 
त्स्थती आहे? हतथे कोित्याही प्रकारच्या संिेशवाहनासाठी रेहडओसारखे उपय क्त साधन नाही. 
हरओहरएन्टेशन कोसवसाठी या माध्यमािा वापर केला तर हशक्षकािंा मध्यवती हठकािी येण्याजाण्यािा खिव 
आहि वळे वािेल. 
 

िूरहशक्षि ही संकल्पना आपल्या येथे रुजत आहे. सध्या सीडी व कॅसेटिी िेवािघेवाि, रेहडओ 
आहि टेहलत्व्हजनवरिे कायविम इतपति िूरहशक्षि आपल्या इथे राबवले जात आहे. परिेशात लक्षावधी 
रेहडओ स्टेशन्स हशक्षिािे काम करत आहेत. हतथे हवद्यापीठ तंत्रहनकेतने आहि महाहवद्यालये यािंी रेहडओ 
स्टेशन्स असून ते शकै्षहिक कायविम सािर करत असतात. आपल्या िेशात न कती क ठे कॅम्पस 
रेहडओ/कम्य हनटी रेहडओ त रळक हशक्षि संस्थामंधून स रू झालेली आहेत. 

 
आकाशवािीवरून हित्रपट संगीत प्रसारि करायला शासनािा, हवशरे्षतः तत्कालीन प्रसारि मंत्री 

डॉ. बाळकृष्ट्ि हव. केसकर यािंा हवरोध होता. भारतीय संस्कृतीशी ते संगीत हवपरीत आहे असे त्यािें मत 
होते. परंत  त्याि वळेेला रेहडओ हसलोन म्हिजे श्रीलंका आपल्या रेहडओ कें द्रावरून जवळजवळ हिवसभर 
कहिी हित्रपट गीते प्रसाहरत करत असे. ज नी व नवी गािी श्रोत्यानंा आवडत. कायविमािंी शीर्षवकेही 
आकर्षवक असत. हमेशा गीत, महहफल-ए-कव्वाली इत्यािी. रेहडओ हसलोन अजूनही ज न्या श्रोत्याचं्या 
लक्षात आहे तो हबनाका गीतमालेम ळे. िर ब धवारी रात्री आठ ते नऊ या वळेेत अहमन सयानी हा कायविम 
सािर करीत. लोकहप्रय हित्रपटगीतािंी िमवारी त्या कायविमात असे. गीतोंकी पायिान, पहहल्या 
िमाकंासंाठी हबग ल आहि अहमन सयानी यािंा आवाज हे कायविमािे खास आकर्षवि असायिे. बरोबर 
आठ वाजता कधी एकिा हा कायविम स रू होतो यािी उत्कंठा श्रोत्यामंध्ये असायिी. (अशीि उत्कंठा प िे 
कें द्रावरून जेव्हा ‘गीत रामायि’ प्रसाहरत व्हायिे तेव्हा व म ंबई कें द्रावरून आपली आवड प्रसाहरत होत असे 
तेव्हा असायिी) त्याकाळात प्रत्येक घरी रेहडओ संि नसायिा. हजथे तो असे हतथे श्रोत्यािंी गिी व्हायिी 
(अशी गिी हिकेटच्या सामन्यािें धावते विवन आकाशवािीवर असे तेव्हा असे) ककवा त्या रेहडओिा आवाज 
वाढवायिी मागिी आसपासहून होत असे. अहमन सयानी याचं्याप्रमािे त्यािें बंधू हमीि सयानी, मनोहर 
महाजन, गोपाल शमा, हवनोि शमा, स नील ित्त ऊफव  बलराज यािें आवाजही लोकहप्रय असत. हे 
कायविम भारतात तयार होत व प्रसारि श्रीलंकेतून होत असे. अनेक भारतीय कलाकार यात असत. 
रेहडओ हसलोनिा सवव जाहहरातींिा महसूल त्यानंा भारतीय उत्पािनाचं्या जाहहरातीतून हमळायिा. रेहडओ 
हसलोनप्रमािे पोत वगीज राजवटीखाली रेहडओ गोवास द्धा लोकहप्रय कहिी व मराठी गीते प्रसाहरत करायिा. 
काही खासिारानंी लोकसभेत ििा घडवनू आिली व आरहाने साहंगतले, की आकाशवािीनेही रेहडओ 
हसलोन व रेहडओ गोवा याचं्या धरतीवर केवळ करमिूक कें द्र स रू करावे व लोकानंा भारतीय कें द्र द्यावे 
आहि महसूलही हमळवावा. शासनाने ही मागिी मान्य केली व ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी हवहवध भारतीिी 
स रुवात झाली. रेहडओ हसलोन लघ लहरीवर असे, तर हवहवध भारती मध्यम लहरीवर. त्याम ळे ते सववि 
रेहडओवर उपलब्ध झाले. कालातंराने हवहवध भारती बहरली व रेहडओ हसलोन इहतहासजमा झाले. 
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हवहवध भारतीिी स रुवात जरी हिल्लीमध्ये झाली तरी कायविम हित्रपटप्रधान असल्याने व म ंबई हे 
शहर हित्रपट हनर्ममतीिे प्रम ख व्यापारी कें द्र असल्याने हवहवध भारतीिे स्थलातंर १९६५ मध्ये म ंबईत मरीन 
लाईन्सजवळील महर्षी कवे रस्त्यावरच्या कें द्रीय शासनाच्या कायालयाच्या इमारतीमध्ये झाले. १९९९ मध्ये 
म ंबईतल्या बोहरवली येथील स्वतःच्या वास्त त हवहवधभारती गेली. हवहवध भारतीच्या िहक्षिी भारे्षतल्या 
कायविमािंी हनर्ममती िेन्नई येथे व्हायिी. म ंबई येथील हनर्ममती कें द्रामध्ये जे कायविम तयार व्हायिे ते िेशात 
इतरत्र हवहवधभारतीच्या व्यापारी प्रसारि कें द्रावर पाठवले जायिे. १९६७ पासून हवहवध भारतीच्या व्यापारी 
प्रसारि कें द्रावरून जाहहराती प्रसाहरत होऊ लागल्या. अशी ३३ व्यापारी प्रसारि कें द्र िेशाच्या हवहवध 
भागामंध्ये आहेत. म ंबईच्या हनर्ममती कें द्रात तयार झालेल्या कायविमहफती टपालाद्वारे इतर कें द्राकंडे 
जायच्या. बोहरवली येथील जागेत हवहवध भारतीने उपरहािंी मित घेतली व कायविम उपरहामंार्फत 
इतर कें द्राकंडे पाठवले जाऊ लागले. 

 
हवहवध भारतीवरून असंख्य प्रायोहजत कायविम लोकहप्रय झाले. कॅडबरी क्वीज, एस क मासव का 

हफल्मी म किमा, कोकाकोला के रंग, असे असंख्य कायविमि प ढे टेहलत्व्हजनवर दृश्य स्वरूपात सािर 
झाले. त्याहशवाय भलेू हबसरे गीत, आपकी फमाईश, हपटारा, बाईस्कोपकी बातें, बेला के फूल, गीतसहरता, 
हित्रलेखा हे स्वतः हवहवध भारतीतल्या हनमात्यािें कायविम अजूनही खेड्यापाड्यात ऐकले जातात. 
जयमाला व हवशरे्ष जयमाला हे कायविम जवानासंाठी सािर केले जातात. अशा अनेक कायविमािंा उल्लेख 
कथा, कािंबऱ्या, हित्रपटामंधून केलेला आहेत. गेल्या स मारे ५० वर्षांमध्ये हजारो हित्रपट कलाकाराचं्या 
म लाखती, त्यानंी सािर केलेल्या जयमाला श्रोत्यानंा अजूनही आठवतात. या सवांिा संरह हवहवध 
भारतीच्या संरहालयात असून आहशयातले ते एक सवात मोठे संरहालय आहे. हवहवध भारतीिा हवामहल 
हा हवनोिी श्र हतकािंा कायविम फारि बहारिार पद्धतीने सािर होई. कहिीतल्या अनेक प्रख्यात 
साहहत्त्यकानंी यासाठी लेखन केलेले असून सध्याच्या असंख्य नामवतं नाट्य-हित्रकलाकारानंी त्यामध्ये 
काम केले आहे. या कायविमािंी हनर्ममती जयपूर, लखनौ, हिल्ली, भोपाळ, पटिा, रािंी या कें द्रातं होत 
असे. अनेक मराठी साहहत्त्यकाचं्या कािंबरी-नाटकािंा कहिी अन वाि हवहवध भारतीने सािर केला आहे. 
महाराष्ट्राच्या अनेक भागात हवहवध भारतीच्या श्रोत्यानंी ‘श्रोता संघ’ स्थापन केले आहेत. सध्या काही 
हठकािी हवहवध भारतीिे प्रसारि एएम बरोबरि एफएम वरही होत आहेत. हतथे हवहवध भारती खाजगी 
कें द्राशंी िागंली स्पधा करत आहे. या भारतभर प्रसाराम ळे हवहवधता आली आहे. त्याम ळे हतला भारतािे 
संगीत म्हिूनि संबोधले जाते. 
 

मद्रास, हिल्ली, म ंबई कें द्रावरून एफएम प्रसारि १९७७ पासून एका मागोमाग स रू झाले तरीही 
त्यावर व्यापारी प्रसारि होत नव्हते. १९९३ पासून काही तास खाजगी रेहडओ प्रसारकासंाठी द्यायिे ठरले. 
त्याप्रमािे टाईम, एफएम, रेहडओ हमड डे, एिएमव्ही इत्यािी कंपन्यानंी ताशी रु. तीन हजार श ल्क म्हिून 
िेऊन आकाशवािीिी प्रसारि यंत्रिा वापरली. ते ध्यहनम हद्रत फीत प्रसारिासाठी आकाशवािीकडे 
द्यायिे. त्यानंा जाहहरातीतून महसूल हमळवण्यािी परवानगी हमळाली. त्या संस्थानंा हा व्यवहार फायद्यािा 
ठरला. त्यानंा महसूलही िागंला हमळाला आहि सववत्र आकाशवािी एफएम सेवा असे कें द्र ओळखले 
जाण्याऐवजी टाईम्स एफएमकें द्र म्हिून ओळखले जाऊ लागले. त्यानंतर शासनाने हनहविा मागवनू तास 
वाटायिे ठरवले. त्याला भरपूर प्रहतसाि हमळाला आहि तासाला ३० ते ३५ हजार रुपये िराने हनहविा 
भरल्या गेल्या. यावरूनि या प्रसारिामध्ये हकती ताकि आहे यािा प्रत्यय आला. 
 

खाजगी एफएम वाहहन्यामं ळे कायविमाचं्या सािरीकरिामध्ये व हनविेनामंध्ये आमूलार बिल 
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झाला आहे. तरुि श्रोतावगव डोळ्यासंमोर ठेवनू कायविमािें हनयोजन केलेले असल्याने सववि हठकािी 
एफएम रेहडओ कें दे्र लोकहप्रय झालेली आहेत. हित्रपट, आल्बम, हरहमक्स संगीत, हवनोि, सामान्य ज्ञान 
वाढविारी हवहवध हवर्षयामंधील माहहती, उडते व ओघवते हनविेन, तरुिानंा आकर्षवक वाटतील असे 
शब्िप्रयोग याम ळे प्रसारि हजवतं वाटते. हित्रपट संगीतामध्ये नवीन गीतािंा समावशे अहधक असतो. 
त्यातही ज्या संगीतावर पावले हथरकतात अशा कहिी गीतािंा व पािात्य संगीतािा अहधक समावशे असतो. 
िहक्षिेतल्या कें द्रावंर अहधक करून िहक्षिेतल्याि संगीतािा समावशे असतो. हित्रपट कलावतंाचं्या 
म लाखती म्हिजे िटॅ शोज, फोन इन व फोन आउट या माध्यमातून कलाकार, खेळाडू व श्रोते याचं्याशी 
संपकव  साधून गप्पा मारल्या जातात. अजूनही या खाजगी एफएम वाहहन्यानंा बातमीपते्र प्रसाहरत करायला 
परवानगी नसल्याने हनविेक हनविेनाच्या ओघात ताजे वृत्त िेत असतात. उद्घोर्षकािंा वाहतूक व्यवस्थेशी 
सतत संपकव  असल्याने मोठ्या शहरातल्या वाहत कीिी ताजी त्स्थती वाहनिालकानंा आपल्या वाहनातल्या 
एफएम रेहडओ संिावर ऐकता येते. आकाशवािीप्रमािे केवळ पोलीस व अहधकृत माहहतीवर अवलंबनू न 
राहता एखाद्या श्रोत्याने जरी िूरध्वनीवरून माहहती हिली तरी ती प्रसाहरत होते. श्रोत्यानंाही बातम्या, 
ज्ञानसंपािन याऐवजी फन का डोस िररोज हवा असतो. मोबाईल फोनवरही एफएम रेहडओ उपलब्ध 
असल्याने, तरुि वगामध्ये एफएम रेहडओ आवडतो. रेहडओ हे माध्यम स्वस्त आहि छोटे रेहडओ असल्याने 
सम िायािे माध्यम न राहता एकास एक संवाि याप्रकारे प्रसारि माध्यम झाले आहे. एकाि घरात 
मध्यमवयीन व्यक्ती ककवा ज्येष्ठ व्यक्ती रेहडओ ऐकते वा टेहलत्व्हजन बघते तर नातवडें एफएम ऐकत 
असतात. 
 

आकाशवािी व खाजगी रेहडओ कें द्रावं्यहतहरक्त इतरही तीन प्रकारिे रेहडओ प्रसारि िालू असते. 
इंहिरा गाधंी राष्ट्रीय म क्त हवद्यापीठाचं्या वतीने महाराष्ट्रात म ंबई, औरंगाबाि व नागपूर या तीन हठकािी 
‘ग्यानवािी’ या नावाने रेहडओ कें दे्र आहेत. राष्ट्रीय म क्त हवद्यापीठाचं्या अभ्यासिमाला पूरक होतील असे 
पाठ व कायविम प्रसारिामध्ये असतात. या कें द्रािें प्रके्षपक लघ शक्ती आहेत व प्रसारि म ख्यत्व ेइंरजी व 
कहिी भारे्षत असते. या म क्त हवद्यापीठाने राज्य पातळीवरच्या म क्त हवद्यापीठाचं्या सहकायाने काही 
कायविम स्वतःच्या प्रके्षपकावरून व काही कायविम आकाशवािीच्या कें द्रावंरून प्रसाहरत केले आहेत. कें द्र 
शासनाने कम्य हनटी रेहडओ कें द्रानंा परवानगी हिल्यानंतर काही हठकािी अशी कें दे्र िालू झाली आहेत. या 
कें द्रािंी क्षमता ५० ते १०० वटॅ इतकी असते. स्वयंसेवी संघटना व हशक्षि संस्थानंा असे कें द्र िालवता येते. 
प्रके्षपि सात ते १० हकलोमीटर के्षत्राच्या अंतरामध्ये ऐकू येते. ज्याजागी हे कें द्र आहे त्याच्या आसपासच्या 
भागातल्या कम्य हनटीसाठी म्हिजे जनतेसाठी कायविम असावते अशी अपेक्षा आहे. शक्यतो हशक्षि, 
आरोग्य, सक्षमता, रामीि जीवनोपयोगी कायविम असावते असे ठरले आहे. सध्या बारामती, प िे 
हवद्यापीठ, म ंबई हवद्यापीठ, हफल्म ॲड टेहलत्व्हजन इत्न्स्टट्य ट ऑफ इंहडया, प िे येथे असे रेहडओ िालू 
आहेत. केवळ शतेकऱ्यासंाठी रेहडओ वाहहनी असावी यासाठी कें द्र शासनाच्या कृर्षी मंत्रालयािा प्रस्ताव 
कायात्न्वत झालेला असून हकसानवािी या नावाने असे एफएम रेहडओ स रू होतील. परिेशामंध्ये कम्य हनटी 
रेहडओ कें द्र हजारोंच्या संख्येने आहेत. 

 
आपल्या िेशात आकाशवािी व इतर रेहडओ संिासंाठी परवाना श ल्क द्याव े लागत नाही. 

इंग्लंडमध्ये तसे श ल्क द्याव ेलागते. अमेहरकेत खाजगी संस्था रेहडओ कें द्रानंा अन िान िेतात. जपानमध्ये 
कायिेशीर बंधन नसले तरी श्रोते, ‘मोफत आम्हाला काही नको’ या जाहिवतूेन हनयहमतपिे श ल्क भरत 
असतात. (आता वल्डव स्पेस ही सश ल्क रेहडओ सेवा जगभर कायवरत आहे. या सेवेतून स मारे ४० रेहडओ 
कें द्रािें कायविम ऐकता येतात.) (थेट उपरहाकडून आपल्या घरातला रेहडओ संि प्रके्षपि रहि करतो. 
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या सेवसेाठी िरवर्षी श ल्क भराव ेलागते. म ख्यतः बातम्या व करमिूक यासाठी ही कें दे्र आहेत. एका 
वाहहनीवरून मराठी कायविमही प्रसाहरत होतात.) 

 
श्रोत्याचं्या प्रहतहिया अहतशय बोलक्या, मागविशवक व टॉहनक सारख्या असतात. एका अंध व्यक्तीने 

हलहहले, ‘अग्म्हा अंधव्यक्तींना आकाशवािी म्हिजे आप्तवािी आहे. दृश्यातल्या नात्यापेक्षा अदृश्य श्राव्य 
लहरींिी नाती अहतशय मोलािी व महववािी वाटतात कारि हनविेकानंी व कायविम करिाऱ्यानंी हनमाि 
केलेले हजव्हाळ्यािे नाते.’ एक तबलावािक सागंतात, ‘आकाशवािीवर गािे लागले, की त्याप्रमािे तबला 
मी वाजवत असे. त्याम ळे मला िागंली समज आली. नंतरच्या आय ष्ट्यात नामवतं कलाकारानंा साथ 
द्यायिी संधीही रेहडओम ळे हमळाली.’ एका अपंग व्यक्तीने हलहहले, ‘अपंगपिाम ळे माझा बाहेरच्या जगाशी 
संबधं राहहला तो आकाशवािीम ळेि. भव्य आहि उत्त ंग असा भतूकाळ व प्रिडं गहतमान वतवमान यािंा 
स रेख संगम आकाशवािी साधण्यािा प्रयत्न करत आहे. आकाशवािीने प्रकृती व संस्कृती हटकवली आहि 
हवकृतीला कधीि थारा हिला नाही.’ एका श्रोत्याने कळवले, ‘स ंिर व्यक्तीने संभार्षिाला स रुवात केली 
आहि जर आपल्याला त्या व्यक्तीिा आवाज पटला नाही (घोगरा, हकरहकरा, व्यत्क्तमववाशी हवपरीत) तर 
त्या व्यक्तीबद्दल आपले मत ती स ंिर असली तरी प्रहतकूल बनते. एखािी हवशरे्ष स ंिर नसलेली व्यक्ती 
असेल व ती आपल्या स मध र आवाजाने संभार्षि करत असेल ती व्यक्ती अहधक आवडते. हाि फरक 
आकाशवािी व टेहलत्व्हजनसह इतर वाहहन्यामंध्ये आहे.’ 
 

आकाशवािी 
रवींद्रनाथ टागोर 

 
ऐका उसळत येिाऱ्या आकाशवािीला 

या येथून तळातून, 
स्वगीय सौंियात न्हालेल्या पथृ्वीवरून, 
हतच्या भोवतीच्या अंहजरी वलयातून, 

आहि सजलेल्या हनळाईतून 
ध्यानामनातला बिल, 

प्रकाशाच्या न ऐकलेल्या वीिेिा झंकार, 
मनीमािसाच्या प काऱ्यासह 

पथृ्वी ते स्वगव, अंतर झाले पािािातं 
प्रकाशाच्या तरंगामध्ये 

मानवाच्या िह्मज्ञानािे संगीत वाहते, 
कल्पनाशक्तीिी झेप, 

पूवव-पहिम जातात शब्िलहरी 
सूयाप्रमािे सहज सरल 

स्वगाच्या सीमेपयंत मानवी मन जाते, 
त्यािे स्वातंत्र्य हमळहवत. 

 
दूरदशकन 
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टेहलत्व्हजन हे माध्यम दृक्-श्राव्य असल्याने सववि िेशामंध्ये, हवशरे्षतः हवकसनशील िेशामंध्ये 

अहतशय महववािे माध्यम आहे. आपल्यासारख्या हवहवधतेने नटलेल्या आहि हवहवध भार्षा असलेल्या 
िेशामध्ये पहरिामकारकरीत्या कायवक्षमतेने माहहती पोिविारे टेहलत्व्हजन हे माध्यम अहतशय उपय क्त 
आहे. हशक्र्षि, प्रबोधन, माहहतीिे प्रसारि आहि करमिूक अशा हवहवध प्रकारे टेहलत्व्हजनिा उपयोग 
होतो. आपल्या िेशामध्ये िूरिशवन ही संस्था साववजहनक पातळीवर प्रसारि करिारी जगातली सवात मोठी 
संस्था आहे. यािे प्रसारि िेशाच्या कोनाकोपऱ्यामध्ये पोहोितेि पि उपरह आहि भसूमातंर प्रके्षपि अशा 
िोन्ही तंत्रािंा उपयोग करिारी ही एकमेव संस्था आहे. त्यािप्रमािे हवहवध जागी कायवरत असलेले 
स्ट हडयो व प्रके्षपक यािंी संख्याही सवात मोठी आहे. १९९३ नंतर खाजगी टेहलत्व्हजन वाहहन्यानंा स रुवात 
झाली आहि आजहमतीला असंख्य खाजगी वाहहन्या हवहवध भार्षामंधून प्रसारि करत आहेत. केवळ मराठी 
भारे्षतून सह्याद्री या िूरिशवनच्या वाहहनी व्यहतहरक्त सात वाहहन्या काम करत आहेत. त्यािंा व्याप वाढति 
आहे. 

 
१५ सप्टेंबर १९५९ याहिवशी भारतीय टेहलत्व्हजनिे प्रसारि हिल्ली येथून केवळ हिल्लीप रते स रू 

झाले. त्यावळेेला या प्रसारिाला िूरिशवन नाव नव्हते. ते १९७६ पासून हमळाले. त्यावेळेला भारतीय 
टेहलत्व्हजन आकाशवािीपासून वगेळे करण्यात आले तरी ते माहहती व प्रसारि मंत्रालयाच्या अंतगवत कें द्र 
शासनािा एक हवभाग म्हिून कायवरत होते. १९९७ मध्ये जेव्हा प्रसार भारती या स्वायत्त महामंडळािी रिना 
करण्यात आली तेव्हा िूरिशवन हे प्रसार भारतीिे एक सिस्य म्हिून काम पाहू लागले. १९५९ साली जरी 
टेहलत्व्हजनिे प्रसारि स रू झाले तरी प्रसारि थोडा वळेि असे कारि साधनसामरी कमी होती. १९६५ 
पासून हनयहमत प्रसारि स रू झाले. म ंबई येथून टेहलत्व्हजनिे प्रसारि १९७२ साली स रू झाले पि ते फक्त 
म ंबईप रतेि होते. हिल्लीबाहेर टेहलत्व्हजन कें द्र स रू करायिा मान सववप्रथम म ंबईला हमळाला. वरळी येथे 
उभारण्यात आलेला मनोरा सवात उंि होता. १९७६ साली प ण्यामध्ये म ंबई व हिल्ली येथील कायविम हिसू 
शकले, परंत  त्यासाठी कसहगडावर उंि मनोरा बाधंण्यात आला. म ंबई मनोऱ्यावरून प्रके्षपि सह्याद्री 
पववतावरच्या एका मनोऱ्यावर रहि करून ते कसहगडावर पाठवले जायिे. हतथून ते प्रसारि प िे पहरसरात 
हिसायिे. 

 
१९७६ साली भारतीय अंतहरक्ष संशोधन संस्थेच्या सहकायाने हनवडक पाि राज्यातल्या काही 

खेड्यामंध्ये उपरहामंाफव त टेहलत्व्हजन प्रसारि िाखवण्यािा उपिम यशस्वीरीत्या पूिव झाला. त्यासाठी 
अमेहरकेिा अएटीएस-६ हा उपरह वापरण्यात आला. या उपिमािे नाव होते साईट म्हिजे सटेॅलाईट 
इन्स्रक्शनल टेहलत्व्हजन एक्सपहरमेंट. टेहलत्व्हजन उपरह प्रसारिािी ही नािंी होती. १९८२ मध्ये हिल्ली 
व म ंबई कें द्रािरम्यान उपरह प्रसारि हनयहमतरीत्या स रू झाले. िूरिशवनसाठी तेव्हापासून भारतीय उपरह 
वापरायला लागले. १९८३ मध्येि टेहलत्व्हजन रंगीत झाला. १९८२ मध्ये आपल्या िेशामध्ये आहशयाई िीडा 
स्पधा आयोहजत करण्यात आल्या होत्या. या स्पधांिे थेट प्रसारि भारतीय जनतेला हिसाव ेम्हिून अनेक 
हजल्ह्याचं्या हठकािी लघ शक्ती प्रके्षपक बसवण्यात आले. एका वर्षात पािश े लघ शक्ती प्रके्षपक 
उभारण्यािी हविमी कामहगरी टेहलत्व्हजनच्या अहभयंत्यानंी करून िाखवली. लघ शक्ती प्रके्षपक 
उपरहाकडून प्रसारि रहि करून आपल्या पहरसरात िाखवायिे. कारि प्रत्येक टेहलत्व्हजन संि 
त्यावळेेला आकाशका-अँटेनामाफव ति प्रसारि रहि करू शकत होता. कालातंराने उपरहाकडून थेट 
प्रसारि स्वीकारिाऱ्या तबकड्या वापरात आल्या व केबल टेहलत्व्हजन प्रसारि घरोघरी जाऊ लागले. 
सध्या तर डीटीएि म्हिजे डायरेक्ट टू होम प्रसारिाम ळे केबल प्रसारिािी गरज भासत नाही. 
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स रुवातीला म ंबई कें द्रािे प्रसारि फक्त सायंकाळी असायिे. हळूहळू प्रसारिािी वळे वाढत गेली 

व राष्ट्रीय प्रसारि आहि मराठी भारे्षतले प्रसारि असे संहमश्र स्वरूप असायिे. मात्र अनेक कहिी व इंरजी 
कायविमािंी हनर्ममती म ंबईति होत असे. १५ ऑगस्ट १९९४ पासून िूरिशवनच्या मराठी वाहहनीिे नाव 
‘सह्याद्री’ असे झाले. िूरिशवनिे प्रसारि लोकसेवा प्रसारि असल्याने सवव केबल िालकानंा ते िाखविे 
अहनवायव आहे. रामीि भागामध्ये केबल प्रसारि अथवा डीटीएि प्रसारि श ल्क त लनेने महाग असल्याने 
हतथले राहक अजूनही लघ शक्तीप्रसारि सेववेर अथवा िूरिशवनच्या डीटीएि सेववेर अवलंबनू आहेत. या 
सेवा मोफत असल्याने िूरिशवनिे प्रसारि घरोघरी ग्रहि करण्यािी टके्कवारी सवात अहधक आहे. अथात 
बातम्यामंधली हवश्वासाहवता आहि हवहवध कायविमािंा िजा यानंाही हे श्रेय जाते. 

 
हिल्ली येथे टेहलत्व्हजन प्रसारि सववप्रथम स रू झाले व ते स रू करण्यािा मान प . ल. िेशपाडें यानंा 

हमळाला. सई पराजंपे, प रुर्षोत्तम िारव्हेकर, आकाशानंि, हवश्वास मेहेंिळे अशी मराठी मािसे िूरिशवनवर 
यशस्वी ठरली, तेही हिल्लीत. माध्यम नवे होते, कलाकारामंध्ये नवीन काहीतरी करून िाखवण्यािी ऊजा 
व कल्पकता होती. िशवकामंध्ये तर माध्यम दृकश्राव्य असल्याने अमाप उत्साह होता. त्याम ळे कायविमानंा 
प्रहतसाि मोठा असायिा. सत्यम, हशवम, स ंिरम या आरंभ ध निी श्रोते आत रतेने वाट बघत. राष्ट्रीय 
प्रसारिाम ळे कायविमामंधली हवहवधता समजली, वगेवगेळ्या प्रातंातले कलाकार बघायला हमळाले, 
वगेवगेळ्या प्रिेशातल्या संस्कृतींिी ओळख झाली. िूरिशवन हीि एकमेव वाहहनी असल्याने, हतिी 
मक्तेिारी एकप्रकारे िशवकासंाठी फायिेशीर ठरली. त्यावळेेला प्रािेहशक िशवकही मराठी कायविम व 
बातम्या बघायिे. सध्या वेगवगेळ्या भार्षाचं्या वाहहन्या असल्याने जर आवजूवन हवहशष्ट वाहहनी बहघतली 
तरि त्या भारे्षत वा प्रातंात काय िालले आहे ते समजते. अनेक नव्या वाहहन्याचं्या कल्पक कायविमािंी 
स रुवात िूरिशवनवर झालेली आहे. उिाहरिेि द्यायिी झाली तर ‘हम लोग’-‘ब हनयाि’सारख्या माहलका, 
‘क्वीज टाईम’ व ‘व्हॉट्स ि ग ड वल्डव’ यासारखे कायविम ‘फ ली आहि गोळा’ व ‘िम िमा िम’ व 
‘ताकधीनाधीन’ सारखे हरॲहलटी शो, ‘फ ले हखले है’ सारखे िटॅ शोज या कायविमािंी िूरिशवनवर स रुवात 
झाली व तसे कायविम खाजगी वाहहन्यावंर बहरले. राष्ट्रीय कायविमापं्रमािेि मराठी भारे्षतले कायविम 
महाराष्ट्रातल्या, हवशरे्षतः म ंबईतल्या कॉस्मॉपॉहलहटन िशवकानंा बघायला हमळाल्याने त्यानंा महाराष्ट्राच्या 
सासं्कृहतक वैभवािी ओळख झाली. महाराष्ट्रातल्या साहहत्यािा, नाटकािंा, संगीतािा, लोककलािंा 
प्रसार मराठीहशवाय इतर भाहर्षकामंध्ये झाला. इतकेि नाही, तर अनेक मराठी कलाकार कहिी/इंरजी 
नाटकामंध्ये व कहिी हित्रपटामंध्ये िमकले, त्स्थरावले. परंत  हे सवव झाले २० व्या शतकाच्या शवेटच्या पाव 
शतकात. २१ व्या शतकाच्या आरंभाला असंख्य नव्या वाहहन्या प्रसारि करू लागल्यापासून हवहवध भाहर्षक 
िशवक आपापल्या भारे्षच्या वाहहन्यानंाि केवळ बघू लागला. सववसमावशेक प्रसारि व सववसमावशेक 
िशवन/रहि संप ष्टात आले. अगिीि फार प्रहसद्धी झाली व क तूहल िाळवले तरि इतर वाहहन्यािें 
कायविम बहघतले जाऊ लागले. त्यातही िूरिशवन आिमक प्रहसद्धीपासून िूर राहहल्याने त्याच्या 
अत्स्तत्वाबद्दलही शकंा येऊ लागली. 
 

राष्ट्रीय कायविमामंध्ये ‘हमलोग’ व ‘ब हनयाि’ या माहलकानंी भारतीय टेहलत्व्हजनला वगेळे वळि 
लावले. आकाराने या माहलका मोठ्या होत्याि पि त्यामध्ये कथानकािें वगेळेपिही होते. ‘सोप ऑपेरा’ ही 
संकल्पनाि वगेळी होती. ‘हमलोग’मध्ये काम करिारे जसे सववसामान्य रंगमंि कलाकार होते तसे त्याचं्या 
व्यत्क्तरेखाही सववसामान्य जनतेिे प्रहतहनहधत्व करिाऱ्या होत्या. तीि बाब ‘ब हनयाि’ या माहलकेिी. 
िशवकानंा भावहनकदृष्ट्ट्या ग ंतविाऱ्या या माहलकानंी आपलेसे केले. त्यानंतर आल्या ‘रामायि’ व 
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‘महाभारत’ या माहलका. ज्याप्रमािे ‘हमलोग’ व ‘ब हनयाि’ या माहलका सायंकाळी बघण्यासाठी घराच्या 
बाहेर पडलेले लोक घरी जाण्यासाठी आटाहपटा करायिे त्याप्रमािे रामायि-महाभारत या सकाळच्या 
माहलकाचं्या वळेी रस्ते ओस पडलेले असायिे. अशाि माहलका ‘हटपू स लतान’ व ‘महािजी कशिे’ 
याचं्यावर प्रसाहरत झाल्या. ‘ये जो है कजिगी’ या हवनोिप्रधान माहलकेने तर उत्तम हवनोि, कौट ंहबक संयत 
हवनोि सािर केले. ‘खानिान’ या माहलकेने सववप्रथम व्यावसाहयक उच्चभ्रूंमधले ताितिाव िाखवले. ‘एक 
कहानी’ या माहलकेत सवव प्रातंातंल्या कथावंर आधाहरत एकेका भागातून कथा साहंगतली जायिी. प्रत्येक 
भाग स टा स टा असल्याने ती माहलका लोकहप्रय झाली. ‘वागळे की ि हनया’ व ‘मालग डी डेज’, भारतीय 
रेल्ववेर ‘यात्रा’, प.ं नेहरंुच्या ‘हडस्कवरी ऑफ इंहडया’ या प स्तकावर आधाहरत ‘भारत एक खोज’, नृत्यावर 
आधाहरत ‘नूप र’, ऐहतहाहसक माहलका ‘तेरा पने्न’, ‘हम. योगी’, ‘रागिरबारी’, ‘शातंी’ अशा असंख्य माहलका 
िूरिशवनने िाखवल्या. ‘स रभी’ व ‘पहरिमा’ यािंा हवशरे्ष उल्लेख करावा लागेल. ‘स रभी’ या माहलकेत 
हशक्षि व प्रबोधन या उदे्दशानंा माहहतीच्या माध्यमातून अहतशय यशस्वी करून िाखवण्यात आले. 
ऐहतहाहसक स्थळे, संस्कृती व िालीरीती यािें िशवन, असामान्य व अपहरहित व्यक्तींिा पहरिय यािें फार 
स रेख हमश्रि प्रत्येक भागात असायिे. िेशाहविेशामंधल्या इतक्या असंख्य घटनािंी माहहती रंजकतेने 
साहंगतली जायिी, की जिू काय आपि एखािा एनसायक्लोहपहडयाि बघतो आहोत. ‘न क्कड’ व ‘फौजी’ 
माहलकानंी कहिी हित्रपटाला नामवतं कलाकार हिले. 
 

‘पहरिमा’ या कायविमामध्ये अनेक सामाहजक प्रश्न हाताळले गेले. सामान्य मािसािंा सहभाग या 
कायविमामंध्ये असायिा. अत्यंत उद्बोधक अशा हवविेनाम ळे व सािरीकरिाम ळे ‘पहरिमा’ यशस्वी 
व्हायिी. ‘व्हॉ्स ि ग ड वडव’ या कायविमातून इंरजी भारे्षिे ज्ञान आपोआपि वाढायिे. ‘हक्वज टाईम’ हा 
कायविम प्रश्नमंजूरे्षच्या स्वरूपािा असायिा. ओघवती शलैी व वैहवध्यपूर्ि सिरे/हवभाग असल्याने 
आपोआपि सववसामान्य ज्ञान वाढत असे. िूरिशवनने हनवडिूक हवश्लेर्षि अहतशय वगेळ्याप्रकारे सािर 
करून हनवडि कीहवर्षयीिा हवधायक दृहष्टकोन रुजवला. 
 

राष्ट्रीय प्रसारिामध्ये काही आयात केलेल्या इंरजी माहलका प्रसाहरत झाल्या. त्यामध्ये कालव  
सागान यािंी ‘कॉसमॉस’ आहि जोसेफ िोनोव्हस्की यािंी ‘हि असेंट ऑफ मनॅ’ या हवज्ञान माहलका सािर 
झाल्या. ‘येस हमहनस्टर’ सारखी नोकरशाहीवर प्रकाश टाकिारी माहलका, ‘हहअर इज ल्य सी’ ही हवनोिी 
माहलका, ‘हमस्टर हॉक्स’ ही ग न्हे तपासावरिी माहलका सािर झाल्या. त्याम ळे हिहटश टेहलत्व्हजनवरिे 
कायविम बघण्यािी संधी ज्या भारतीयानंा हमळाली नाही त्यानंा या माहलका बघून बीबीसीवरल्या हनर्ममतीिी 
कल्पना आली. 

 
राष्ट्रीय प्रसारिातल्या कहिी व इंरजी बातम्यािें प्रसारि म ंबई िूरिशवन कें द्रावरूनि व्हायिे. म ंबई 

िूरिशवनवरून राष्ट्रीय कायविमाअंतगवत शास्त्रीय संगीत व नृत्यािे अहखल भारतीय िजािे कायविम 
प्रसाहरत व्हायिे. आकाशवािीप्रमािेि असंख्य कलाकार या कायविमामंधून श्रोत्यानंा घरबसल्या ऐकता व 
बघता आले. कहिी कहवसंमेलन व हास्य/व्यंग कवीसंमेलन सािर व्हायिे. कहिीतले नामवतं कवी ऐकायला 
हमळाले. आता सह्याद्री वगेळी वाहहनी झाल्याम ळे आवजूवन राष्ट्रीय िूरिशवन वाहहनी बहघतल्याहशवाय असे 
कायविम बघायला हमळत नाहीत. 

 
हिकेटच्या सामन्याचं्या थेट प्रसारिाम ळे िूरिशवनला महसूल हमळालाि पि तो खेळ अहधक 

लोकहप्रय झाला. हिकेट संघटकािें, खेळाडंूिे, जाहहरातिारािें, िीडा साहहत्य उत्पािकािें, 
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समालोिकािें उत्पन्न वाढले. इतर िीडा प्रकाराचं्या प्रसारिाम ळे उत्पन्न फारसे हमळत नाही. तरीही 
िूरिशवनने ऑहलत्म्पक, राष्टक ल आहशयाई िीडा स्पधांना हततकेि महवव हिले. त्याहशवाय वगेवगेळ्या 
पातळ्यावंर आयोहजत केलेले िेशी खेळ, क स्ती, हॉकी, टेहनस, बडॅकमटन यानंाही प्रसाहरत केले. 
 

सह्याद्री वाहहनी पूिवपिे मराठीसाठी होईपयंत म ंबई िूरिशवनवरून ग जराती व कहिी कायविम 
प्रसाहरत होत असत. ग जराती भारे्षतली नाटके व महहलािें कायविम यात प्राम ख्याने असत. ‘संताक कडी’, 
‘आरोही’, ‘फ ल हखले है ग लशन’, ‘छायागीत’, ‘हित्रहार’ हे कायविम असत. ‘हकलहबल’ हा मराठी 
म लासंाठी तर ‘संताक कडी’ हा ग जराती म लासंाठी. या कायविमामंधून म लािें हवहवध ग ििशवन हिसायिे. 
मात्र तंत्रज्ञान बिलले, हित्रहफती, व्हीसीआर कालबाह्य झाले आहि अनेक कायविम संरहालयातून नाहीसे 
झाले. यािी हळहळ वाटते. 

 
१९७६ पासूनि व्यापारी प्रसारिाला स रुवात झाली. काही कायविम िूरिशवन स्वतः करत असे. 

काही कायविम हनमात्यानंा हनधी प रवनू खाजगीरीत्या बाहेरून तयार करवण्यात येतात. तर काही हनमाते 
स्वखिाने कायविम तयार करून िूरिशवनिे श ल्क भरून प्रसारिासाठी िेतात. िूरिशवन स्वतः करत 
नसलेले कायविम बह धा करमिूक प्रधानि असतात. 

 
१९७२ पासून पूिवपिे मराठी कायविमासंाठी सह्याद्री वाहहनी होईपयंतिा काळ हा िूरिशवनवरील 

मराठी कायविमािंा स विवकाळ होता असे म्हिायला हरकत नाही. स रुवातीला रंग नव्हते. तंत्रज्ञान ज ने 
होते, स्ट हडओ अप रे होते तरी या सवांवर मात करीत उत्कृष्ट कायविमािंी हनर्ममती होत राहहली. 
कायविमािंी न सती शीर्षवके आठवली तरी ह रह र लागते. ‘िेहरेमोहरे’, ‘प्रहतभा आहि प्रहतमा’, ‘गजरा’, 
‘शरिािे िािंिे’, ‘स ंिर माझे घर’, ‘अमृतमंथन’, ‘शब्िाचं्या पहलकडले’, ‘वलयाहंकत’, ‘एक शून्य शून्य’, 
‘आवळे जावळे’, ‘हास-पहरहास’ ही काही नाव.े अगिी ‘साप्ताहहकी’सारखा कायविमही आठवतो. भक्ती 
बवे प्रसन्न िेहऱ्याने हनविेन करीत. येिाऱ्या आठवड्यात कोिते कायविम असतील यािी उत्कंठा वाढवत 
तो कायविम सािर होत असे. ‘प्रहतभा आहि प्रहतमा’, ‘त मच्या भेटीला’ या कायविमामंध्ये नामवतं 
साहहत्त्यक, गायक/वािक कलाकार, वैज्ञाहनक, नाटककाराचं्या म लाखती असत. अत्यंत िजेिार असा 
हा कायविम असे आहि आजही त्या कायविमात आलेले प . ल. िेशपाडें, वसंतराव िेशपाडें, क मार गंधवव, 
श्रीराम लागू, हवजया मेहता, सई पराजंपे, जयंत नारळीकर इत्यािी नामवतंाचं्या म लाखती स्मरिात 
आहेत. ‘गजरा’ कायविमात हलके फ लके नाट्यप्रवशे एकत्र ग ंफलेले असत. ‘शरिाच्या िािंण्या’त 
साहहत्त्यकाचं्या म लाखती प्रसाहरत झाल्या. अशाि कायविमामंध्ये बालगंधवव जन्मशताब्िीहनहमत्त वसंतराव 
िेशपाडें व आशा खाहडलकर यानंी संय क्तरीत्या नाट्यसंगीतािी वाटिाल सािर केली. ‘शब्िाचं्या 
पलीकडले’ या कायविमामंधून यशवतं िेव, हृियनाथ मंगेशकर, श्रीहनवास खळे इत्यािी संगीतकारानंी 
भावगीताचं्या संगीत रिनेिे हवहवध पैलू उलगडून िाखवले. ‘हास-पहरहास’ मधून याकूब सईि व बबन प्रभ ू
हवनोिी प्रसंग रंगवीत. ‘महाराष्ट्रािी लोकधारा’ ही लोकसंगीतावरिी माहलका शाहीर साबळे यानंी सािर 
केली तर लोकगीतावंर आधाहरत पारंपहरक गीतािंा पहरिय ‘रानजाई’ या कायविमातून शातंा शळेके, 
सरोहजनी बाबर व लता मंगेशकर यानंी करून हिला. मोग बाई क डीकर, पंहडत रहवशकंर, उस्ताि 
अमीरखाँ, हहराबाई बडोिेकर, माहिक वमा, हकशोरी आमोिकर इत्यािी कलाकारावंर आधाहरत 
डॉक्य मेंटरीज म्हिजे अन बोधपट िूरिशवनवरून सािर झाले. त्यातल्या काहींना पाहरतोहर्षकेही हमळाली. 
‘स ंिर माझे घर’ या सिरामध्ये महहलासंाठी उपय क्त कायविम असायिे. ‘अमृतमंथन’ हा संस्कृत 
साहहत्यावर आधाहरत कायविम असायिा. त्यामध्ये वस ंधरा पेंडसे-नाईक, मो. हि. पराडकर, श्री. हभ. 
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वलेिकर, िा. सी. िेसाई इत्यािी संस्कृत तज्ज्ञ भाग घ्यायिे. कानेटकर, हशरवाडकर, गोखले, 
कालेलकर, तेंड लकर, खानोलकर यािंी नाटके प्रसाहरत झाली त्यािप्रमािे ज न्या संगीत नाटकािें 
प्रसारि िूरिशवनने केले. प . ल. िेशपाडें यािें एकपात्री प्रयोग, स हाहसनी म ळगावकरािें ‘सौभद्र’ ही 
आिखी काही उिाहरिे. संगीतािे हवहवध कायविम तर असायिेि. ‘प्रहतभा आहि प्रहतमा’ या सिरात 
‘आकाशाशी जडले नाते’ हा खगोलशास्त्रावर आधाहरत कायविम तेरा भागात सािर करण्यात आला. 
रामीि िशवकासंाठी व शतेकऱ्यासंाठीच्या ‘आमिी माती आमिी मािसे’ या कायविमात करमिूक प्रधान 
अशा गप्पागोष्टी मानकसग पवार हलहीत. तो अहतशय लोकहप्रय झाला होता. कामगाराचं्या िैनंहिन 
जीवनाशी संबंहधत असे हवर्षय ‘कामगारहवश्व’ यामध्ये हाताळले जात. 
 

मराठीमधून हवहवध माहलकाही सािर झाल्या. कि. हव. जोशींिी हिमिराव, ग ंड्याभाऊ, काऊ ही 
पाते्र घरोघरीिी झाली. ‘श्वेताबंरा’ ही िीघव माहलका गाजली. त्याहशवाय ‘गोट्या’, ‘किगी’, ‘फास्टर फेिे’ 
हे बालकलाकार छोट्या पडद्यावर आले. ‘भाकरी आहि फूल’ व ‘ज ईली’ या मध  मंगेश कर्मिकाचं्या 
कािंबऱ्या, जयवतं िळवींिी ‘आव्हान’ (ती प ढे कहिीत ‘हसरते’ झाली), गो. नी. िाडेंकरािंी ‘पडघवली’ 
(ती प ढे कहिीत, ‘क छ खोया क छ पाया’) रिहजत िेसाईिी स्वामी िूरिशवनवर आल्या. प . ल. िेशपाडें 
यािंी ‘हबगारी ते महॅरक’ ही माहलकाही याि काळातली. हवजय तेंड लकरािंी सामाहजक हवर्षयावंर व 
व्यक्तींवर आधाहरत ‘किडी’ ही माहलकाही अशीि स्मरिात राहहली आहे. वास िेव बळवंत फडके याचं्या 
जीवनावर आधाहरत अन बोधपट तयार झाला व त्यात आद्य िाहंतकारकािी भहूमका नाना पाटेकर यानंी 
केली होती. सध्या रहवराज गंधे हनर्ममत ‘अमृतवेल’ हा कायविम सािर होत आहे. यामध्ये साहहत्यहवर्षयक 
कायविम ‘श्राविरंग’ तर गझलावंर आधाहरत ‘गझलरंग’ या कायविमािंा समावशे आहे. असे असले तरी 
प्रायोहजत माहलका व हरॲहलटी शोच्या कल्लोळात साहहत्य व संगीताचं्या कायविमानंा वळििीिी जागा 
हमळाली आहे हे हनहित. या छोट्याशा जागेति साहहत्य, नाट्य संमेलनासाठी िूरिशवन जागा िेते हे 
अहभनंिनीय आहे. 
 

िूरिशवन सह्याद्री वाहहनीला स्वायत्त होण्यािी स्वप्ने पडू लागली, तसतसे बाहेरून येिाऱ्या तयार 
कायविमािंी संख्या वाढू लागली. काही हनमाते हनवृत्त झाले. काही कायविमािें स्वरूप बिलले जाऊन 
अहधक महसूल हमळवनू िेिाऱ्या कायविमािंी रिना झाली. तरीही लोकसेवा प्रसारिािे ध्येय 
बाळगिाऱ्यानंा तसे काही कायविम िालू राहावते असे वाटते. अहभरुिी जोपासिारे व ती वाढविारे कला, 
हवज्ञान, साहहत्यसंपन्न कायविम असावते असे अनेकानंा वाटते. 

 
समाजातल्या सवव घटकािें प्रहतहनहधत्व करिारे, समाजातले हवहवध घटकािें सहभाग असलेले 

कायविम असावते असे वाटते. त्या दृष्टीने ‘बालहित्रवािी’ अंतगवत प्रसाहरत होिारे शकै्षहिक कायविम व 
‘ज्ञानिीप’ सारखे सामन्यािंा सहभाग असिारे कायविम असावते असे अनेकानंा वाटते. िोन्ही कायविमािंा 
िजा बाळबोध होता तरी तो सामन्याचं्या पातळीवर होता. ‘ज्ञानिीप’ कायविमातून सामाहजक हवर्षयावंर या 
कायविमामंधून नाट्यरूपात मागविशवन असे. स्वच्छता, बधं भाव, परमतसहहष्ट्ि ता, सववधमवसमभाव, वृक्षपे्रम, 
रक्तिान, इत्यािी हवर्षय असत. सामान्य व्यक्ती या कायविमातून अहभनय करीत. नामवतं अहभनेते 
क्वहिति असत. िाळीतले, वाड्यातले, गल्लीतले जीवन िाखवले जायिे. िजा उत्तम नसला तरी सामान्य 
मािसाचं्या सहभागाम ळे ‘ज्ञानिीप’ कायविम लोकहप्रय झाला. अनेक जागी ‘ज्ञानिीप मंडळे’ स्थापन 
झाली. या मंडळानंी शकै्षहिक व सामाहजक कामे केली आहेत. या कायविमातूनि यशस्वी कलाकार हनमाि 
झाले आहेत. १५०० ‘ज्ञानिीप मंडळे’ स्थापन झाली असून मंडळातफे एक वृद्धाश्रम, एक हवद्यालय व िोन 
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बालवाड्या िालवल्या जात आहेत. ‘ज्ञानिीप मंडळा’च्या महासंघातफे ‘ज्योत एक सेविेी’ हे म खपत्र गेली 
२८ वर्ष ेसातत्याने प्रहसद्ध होत आहे. ‘ज्ञानिीप’हशवाय आकाशानंि यानंी काही अन बोधपट व शकै्षहिक 
कायविमािंी हनर्ममती केली आहे. 

 
शालेय हवद्याथ्यांसाठी पूवी शकै्षहिक कायविम प्रसाहरत होत. शासनाने प्रत्येक शाळेला टेहलत्व्हजन 

संि हिला. इयत्तान सार हवद्याथ्यांना शकै्षहिक कायविम िाखवावे अशी योजना होती. हे कायविम हनर्ममती 
मूल्याचं्या दृहष्टकोनातून फार उत्तम नसत परंत  हजथे गरज असते हतथे दृकश्राव्य माध्यम केवळ 
करमि कीसाठी न वापरता उपय क्त ठरेल असे वापरले जािे आवश्यक आहे. हवद्यालयाचं्या ि बार पद्धती व 
वळेापत्रकातल्या हवहवधतेम ळे शकै्षहिक कायविमािी उपेक्षा झाली व व्यापारी धोरिात हे कायविम बिं 
झाले. ‘बालहित्रवािी’ या कायविमातूंन अनौपिाहरक हशक्षि सध्या होत आहे. 
 

१९७२ साली म ंबई िूरिशवन कें द्रावर मराठीतून बातमीपत्र स रू झाले आहि पहहले बातमीपत्र 
वािले डॉ. हवश्वास मेहेंिळे यानंी. स रुवातीला वाताहर कमी, कॅमेरे नाहीत, प्रहशहक्षत मािसे नाहीत, अशा 
काळात बातमीपते्र सािर झाली. त्यासाठी हवशरे्ष श्रम घेतले हि. बा. खाडे यानंी. आजही हवश्वासाहवता या 
एका हनकर्षावर िूरिशवनिी बातमीपते्र िशवक पाहत-ऐकत आहेत. आता या माध्यमस्फोटाच्या य गात अनेक 
नव ेिेहरे व नव ेआवाज बातम्या सागंत आहेत तेही मेहनत करूनि. 

 
१९७५-१९७७ या आिीबािीच्या काळात िूरिशवनवर बधंने आली. परंत  िशवकानंा ि सरा कोिता 

पयायि नसल्याने त्यानंा िूरिशवन बघाव ेलागले. १९७७ पासून राजकीय पक्षानंा हनवडि कीच्या प्रिारािे 
एक साधन म्हिून आकाशवािी व िूरिशवनवर भार्षिािंी संधी हमळाली. परंत  या संधीिा म्हिावा तसा 
फायिा पक्षानंी करून घेतला नाही. मतिारानंा आकर्मर्षत करण्यािे टेहलत्व्हजन हे एक जबरिस्त माध्यम 
आहे असे कोिालाि वाटले नाही. अमेहरकेच्या अध्यक्षपिासाठीच्या हनवडि कीत टेहलत्व्हजन माध्यमािा 
हकती मोठा हहस्सा असतो हे आपल्याकडे अजून समजलेले नाही. आपल्या इथे हनवडिूक हरण्या-
कजकण्यािी वगेळीि तंते्र असतात हे उमेिवारानंा आहि मतिारानंा पके्क माहीत असते. गंमत म्हिजे 
राजकीय पक्षाशी संबहंधत कलाकारानंा हनवडिूक काळात िूरिशवनवर मज्जाव असतो पि खाजगी 
वाहहन्यावंर नसतो. यातून या कलाकारानंी गायलेल्या हित्रपट गीतािंीही स टका नसते. 

 
टेहलत्व्हजन हे उत्तम शकै्षहिक साधन आहे. िूरिशवनवर जेव्हा शकै्षहिक कायविम होत तेव्हा 

महानगरपाहलकेच्या व रामीि भागातल्या शाळािंा त्या कायविमानंा िागंला प्रहतसाि हमळत असे. खाजगी 
शाळा मात्र याबाबतीत फारशा उत्स क नसत. खरे तर जर शाळामंधून उत्तम हशक्षक हमळत नसतील, 
रामीि भागात इतर माध्यमे उपलब्ध नसतील तर हवद्याथ्यांबरोबरि हशक्षकानंाही आपले कौशल्य 
वाढवण्यासाठी टेहलत्व्हजन कायविमािंा उपयोग होऊ शकतो. टाटा समाजहवज्ञान संस्थेतील एका 
हवद्याथ्याने टेहलत्व्हजन कायविमािंा हवद्याथ्यांवर पहरिाम यावर एक सवेक्षि केले होते. त्या अभ्यासातले 
काही हनष्ट्कर्षव टेहलत्व्हजन हकती उपय क्त आहे हेि िाखवतात. वािनािी सवय असलेल्या, वस्तू गोळा 
करिाऱ्या व खेळािी आवड असलेल्या हवद्याथ्यांनी िूरिशवनवरिे शकै्षहिक कायविम बहघतले. त्यानंा 
प्रहतभा आहि प्रहतमा, हकलहबल, य विशवन, िैनंहिन हवज्ञान, आरोही, शब्िाचं्या पलीकडले, गजरा हे 
कायविम आवडायिे. सवात आवडते कायविम म्हिजे गजरा व छायागीत. ९८ टके्क हवद्याथ्यांना शकै्षहिक 
कायविमािी माहहती आहे व त्यापैकी ५३ टके्क हवद्याथी तो घरी बघतात. महववािा शकै्षहिक कायविम 
पाहावा हे ५२ टके्क हवद्याथ्यांना पालकानंी साहंगतले. त्यािबरोबर हवद्याथ्यांना शकै्षहिक कायविमापेंक्षा 
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करमिूक प्रधान कायविम अहधक आवडतात हेही त्यानंी कबूल केले. परंत  हेही खरे, की घराति योग्य 
वातावरि असेल, पालकानंी आपल्या सवयी योग्य ठेवल्या, हवद्याथ्यांना योग्य मागविशवन केले, तर हवद्याथी 
शकै्षहिक कायविमािंा िागंला लाभ घेतील हे नक्की. 
 

आपि जर ि कानात िक्कर टाकली तर हतथे असंख्य शकै्षहिक तबकड्या हिसतील. त्या 
संगिकावर िालतात. हवहवध खाजगी संस्था त्यािंी हनर्ममती करतात. त्याचं्या हकमती जास्त असतात. 
परंत  त्या बाजारात उपलब्ध आहेत व उपय क्त आहेत म्हिूनि पालक खरेिी करत आहेत, तर तसेि 
कायविम जे हवद्याथी या तबकड्या घेऊ शकत नाहीत त्याचं्यासाठी टेहलत्व्हजनवर का होऊ नयेत ? त्यािंा 
उपयोग औपिाहरक हशक्षिाबरोबर अनौपिाहरक हशक्षिासाठी होऊ शकतो. वगेळे शकै्षहिक कायविम न 
करताही हवहवध हवद्याशाखाशंी संबहंधत असलेल्या व्यक्तींिा समावेश करून, प रेशा प्रहसद्धीसह कायविम 
प्रसाहरत केले तरी या अनौपिाहरक हशक्षिातून हवद्याथ्यांिे हशक्षि होईल. अथात यासाठी राज्य शासनाच्या 
हशक्षि हवभागािे भरपूर साहाय्य असिे अपेहक्षत आहे. 

 
सध्या िूरिशवनवर प्रायोहजत कायविमािंी संख्या भरपूर आहे. लोकसेवा प्रसारि अशी हबरुिावली 

जरी िूरिशवनला भरू्षिावह असली तरी स्वावलंबी/स्वयंपूिव होण्यासाठी महसूल हमळविे अहतशय 
आवश्यक आहे. त्याम ळे सध्या िूरिशवनमध्ये हनमाि होत असलेले कायविम मोजकेि आहेत. ‘हॅलो सखी’ 
हा िशवकाशंी संवाि साधिारा एक कायविम असतो. त्यात महहलानंा उपय क्त ठरतील असे कायविम असले 
तरी इतर हवर्षय ििेला असतात. ‘महाििा लोकमानस’ नावािा एक कायविम आठवड्यातून एकिा 
प्रसाहरत होतो व त्यामध्ये प्रासंहगक, ज्वलंत व प्रबोधन होऊ शकेल अशा हवर्षयावर ििा होते. ‘घटनािि’ 
हा अशाि प्रकारिा आिखी एक कायविम. त्याहशवाय वैद्यकीय सल्ला, शतेकऱ्यासंाठी मागविशवन, 
य वकासंाठी माहहतीपर असे कायविम होत असतात. प्रायोहजत कायविमामंध्ये शासकीय योजनावंर 
कायविम असतात, कौट ंहबक माहलका असतात. हित्रपट व हित्रपटावंर आधाहरत कायविमही असतात. 
‘कथासहरता’ हा एक िागंला कायविम होतो. एकमात्र खरे, की इतर खाजगी वाहहन्या ज्या आिमकतेने 
आपल्या कायविमािें माकेकटग करतात त्याप्रकारे िूरिशवन माकेकटग करत नाही. भारतीय टेहलत्व्हजनने 
आकाशवािीिी मक्तेिारी कमी केली त्याप्रमािे खाजगी टेहलत्व्हजन वाहहन्यानंी िूरिशवनिी मक्तेिारी 
संप ष्टात आिून िूरिशवनला हपछाडीवर लोटले आहे. 
 

आपल्या कायविमावं्यहतहरक्त िूरिशवन सामाहजक जाहिवचे्या भावनेतून काही प रस्कार िरवर्षी 
जाहीर करते. अशाप्रकारिे प रस्कार केवळ सह्याद्री वाहहनी िेते हे हवशरे्ष. महहलानंी हवहवध के्षत्रात उत्कृष्ट 
कायव करून यश हमळवल्याबद्दल ‘सह्याद्री हहरकिी’ प रस्कार हिला जातो. अहतशय कठीि व प्रहतकूल 
पहरत्स्थतीत ज्या हवद्यार्मथनी उच्च हशक्षिामध्ये उत्तम यश हमळवतात अशा म लींसाठी ‘सह्याद्री नवज्योती 
प रस्कार’ हिले जातात. हवहवध के्षत्रात हवशरे्ष पे्ररिािायी प्रयत्न केलेल्या महहलानंा ‘पे्ररिा प रस्कार’ प्रिान 
होतात. हशक्षि, िीडा, साहहत्य, समाजकायव इत्यािी हवहवध के्षत्रात उत्तम कायव करिाऱ्या महाराष्ट्राच्या 
रहहवाशानंा ‘सह्याद्री नवरत्न प रस्कार’ जाहीर होतात. कृर्षी के्षत्रात उत्तम काम करिाऱ्या व्यक्तींना 
‘सह्याद्री कृहर्षिशवन प रस्कार’ हिले जातात. 

 
महसूल अथवा टीआरपी म्हिजे श्रोत्यािंा प्रहतसाि यािा फारसा हविार न करता लोकसेवा 

प्रसारकािी भहूमका िूरिशवन हनभावनू नेत आहे ते शासनाच्या पाकठब्यावर हेही खरे. 
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१९९३ साली पहहली खाजगी टेहलत्व्हजन वाहहनी स रू झाली. ती झीटीव्ही. हतच्या पाठोपाठ इतर 
वाहहन्याही आल्या. स्टार समूह आहि िहक्षिेतल्या अनेक वाहहन्यानंी छोटा पडिा काबीज केला. सध्या 
िेशी-हविेशी वाहहन्यािंी संख्या १५० हून अहधक झाली आहे. डीटीएि म्हिजे डायरेक्ट टू होम या 
तंत्रज्ञानाम ळे हवी ती वाहहनी आपल्या घरामध्ये येते. गरज असते योग्य त्या आकर्षवक तबकडीिी. अनेक 
वाहहन्यानंा पाठबळ असते इतर उद्योगािें. एकाि माध्यम व्यावसाहयकाकडे टेहलत्व्हजन वाहहनी, रेहडओ 
वाहहनी, वृत्तपत्र, हनयतकाहलक, िूरध्वनी यंत्रिा, इंटरनेट असू शकतात. त्याम ळे आता टेहलत्व्हजन ही 
लोकसेवा न राहता एक मोठा उद्योगव्यवसाय झाला आहे. 

 
खाजगी टेहलत्व्हजन वाहहन्यामंध्ये काही वाहहन्या केवळ करमिूक प्रधान कायविम प्रसाहरत 

करतात, काही वाहहन्या केवळ वृत्तवाहहन्या असतात. तर काही करमिूक प्रधान वाहहन्यावंर ठरावीक 
वळेेला बातमीपते्र प्रसाहरत केली जातात. प्रत्येक वाहहनी िोवीस तास िालू असल्याने हतिी भकू फार 
असते. वळे भरून काढण्यासाठी एकि कायविम हिवसातून तीन वळेेला प्रसाहरत करण्यात येतो. 
जवळजवळ सववि करमिूक प्रधान वाहहन्यावंर सध्यातरी कौट ंहबक कलह, ग न्हेगारी, हस्त्रयावंरिे 
अत्यािार, अनैहतक व्यवहार, भतूहपशाच्च, अंधश्रद्धा या हवर्षयानंी भरलेल्या माहलकािंी िलती आहे. या 
वृत्तवाहहन्या बातम्यािंी हनविेने हवनाकारि आिमक पद्धतीने करतात. वारंवार एकि बातमी िघळून 
िघळून साहंगतली जाते. मागविशवक तववानंा न ज मानता, बातम्यािंी शहाहनशा न करता बातमी 
साहंगतल्यािी उिाहरिे आहेत. अहतरेक्यानंी केलेल्या हल्ल्यामध्ये मृत झालेल्या जवानािंी शव ेपडद्यावर 
िाखविे, अहतरेक्याहंवरुद्ध केलेल्या कारवाईिी दृश्ये िाखवताना तारतम्य न बाळगिे, िीनच्या तथाकहथत 
घ सखोरीिी माहहती िेिे, वािरस्त ि ंबनदृश्यानंा अवास्तव महवव िेिे, हवमान अपहरिासारख्या 
घटनामंध्ये वारंवार भावनािंा उदे्रक िाखवनू अयोग्य वातावरि हनर्ममती करिे, छ पे कॅमेरे वापरून स्टींग 
ऑपरेशनच्या नावाखाली व्यक्तींिे खाजगी जीवन उद्ग्ध्वस्त करिे, नैसर्मगक आपत्तीप्रसंगी ज नीि दृश्ये 
वारंवार िाखवनू गैरसमज हनमाि करिे, रामीि भागतल्या अंधश्रद्धानंा, ब वाबाजीला अवास्तव महवव 
िेऊन ती दृश्ये प्रसाहरत करिे, जनतेच्या समस्या माडंण्याच्या नावाखाली प्रक्ष ब्ध हनविेन वारंवार िाखविे, 
पररहावरती जीवसृष्टी िाखवण्यासाठी आधार नसलेली दृश्ये िाखविे, तीन तीन हिवस खोल हवहहरीत 
अडकलेल्या बालकािी तीि तीि दृश्ये िाखविे, सामाहजक व राजकीय घटनावंर अवास्तव ििा करिे 
असे प्रकार खाजगी वाहहन्यावंर होत आहेत. हबग बॉससारखे हनरथवक कायविम प्रसाहरत होत आहेत. 
 

मात्र हेही मान्य केले पाहहजे, की खाजगी वाहहन्यामं ळे त्यातील स्पधेम ळे, हवहवध प्रकारे कायविम 
सािरीकरण्यातले नावीन्य, तंत्रक शलता, कायविमािंी हवहवधता, भव्यता, प्रहसद्धीतंत्र, जाहहरात तंत्र असे 
हवहवध पैलू हवकहसत झाले. िूरिशवनकडून तसे झालेि असते असे ठामपिे सागंता येत नाही. एका 
टेहलत्व्हजन कायविमािी श्रेयनामावली बहघतली तर लक्षात येते, की हकती हवहवध प्रकारिे रोजगार 
टेहलत्व्हजन या प्रसार माध्यमाम ळे मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध झाले आहेत. केवळ रेहडओ, नाटक व 
हित्रपटाति अडकून पडलेल्या कलाकारानंा खाजगी वाहहन्यामं ळे भरपूर कामे लागली. नेपथ्य, रंगभरू्षा, 
केशभरू्षा, वरे्षभरू्षा यामध्ये बिल झाले. हित्रीकरिािी स्थळे वाढली. त्याम ळे वाहतूक व हॉटेल हे व्यवसाय 
वाढले. हित्रीकरिासाठी व कायविम हनर्ममतीसाठी तंत्रज्ञ हमळू लागले. स्ट हडओंिी संख्या वाढली. 
उपकरिािंी व टेहलत्व्हजन संिािंी हनर्ममती वाढली. जाहहरात एजन्सींिी कामे वाढली. कॉपी रायकटग, 
संवाि लेखन, हिग्िशवन, मॉडेकलग, फॅशन रिना इत्यािी हवहवध कामासाठी मािसे उपलब्ध झाली. 
जाहहरातीत िाखवल्या जािाऱ्या वस्त ंिे उत्पािन वाढले. हवहवध हठकािािंी दृश्ये बहघतल्याम ळे पयवटन 
उद्योगाला मित झाली. अशी अनेक उिाहरिे िेता येतील. 
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हडस्कव्हरी, ॲहनमल प्लॅनेट, नॅशनल हजऑराफी, रॅवल हलत्व्हंग या वाहहन्यामं ळे प्रािीहवश्व, 

वनस्पतीहवश्व, भगूोल, पयवटन, पयावरि, हवज्ञान इत्यािी हवहवध ज्ञानशाखािंी दृश्यओळख होते. 
प स्तकामं ळे व रेहडओ/भार्षिामधून जी माहहती समजते ती हटव्हीम ळे प्रत्यक्र्ष घरात बघता येते. 
अनौपिाहरक हशक्षिासाठी यािी मिति होते. केवळ हित्रपटािें प्रसारि करिाऱ्या वाहहन्यामं ळे घरबसल्या 
अनेक हित्रपट बघता येतात व क ट ंबािा हित्रपटगृहावरिा खिव वाितो. अनेक वाहहन्या धार्ममक व 
आध्यात्त्मक स्वरूपािे कायविम िेत असतात. त्यानंाही भरपूर िशवक आहेत. म लासंाठी काटूवन्स, परीकथा, 
पौराहिक कथा सागंिाऱ्या वाहहन्या आहेति. मात्र अजूनही महहलासंाठी, य वकासंाठी, शतेकऱ्यासंाठी 
स्वतंत्र वाहहन्यािंी स रुवात झालेली नाही. सववि वाहहन्या व्यापारी/व्यावसाहयक असल्याने िशवकामंध्ये 
काय खपेल यािा हविार करतात. अनेक वळेेला आिमक प्रसारिातून तशी मागिी हनमािही करतात. 
भरपूर प्रमािावर खाजगी वाहहन्या उपलब्ध झाल्याने माहहतीिा प्रसार वगेाने होतो, घराति असिाऱ्या 
वृद्धािंी व महहलािंी करमि कीिी सोय झाली, रुग्िालयात रुग्िानंा हिलासा हमळाला. 

 
खाजगी वाहहन्यामं ळे हरॲहलटी शोज भरपूर वाढले. बगूी बगूी, एकापेक्षा एक, आजा निले अशा 

कायविमामंधून कलाकारािें नृत्याहवष्ट्कार बघायला हमळाले. नृत्यहिग्िशवक, वरे्षभरू्षाकार मोठ्या प्रमािावर 
तयार झाले हेही बघायला हमळाले. अंताक्षरी, इंहडयन आयडॉल, सारेगमप या कायविमामंधून हे समजले, 
की मोठ्या प्रमािावर ग िी कलाकार आपल्या िेशात जागोजागी लपले आहेत. कौन बनेगा 
करोडपतीसारख्या कायविमातून सामान्यज्ञान तर हमळाले. परंत  िेशाच्या कोनाकोपऱ्यातून ह शार, 
प्रसंगावधानी, ब हद्धमान व्यक्ती प्रकाशात येण्यािी वाट बघत आहेत हेही समजले. लाफ्टर िलॅेंज, 
हास्यसम्राट या कायविमामंधून छोट्या छोट्या गावातल्या हवनोिी कायविम करिाऱ्या कलाकारानंा वाव 
हमळाला. केवळ संगीत प्रसाहरत करिाऱ्या वाहहन्यामं ळे अल्बम तयार करिाऱ्या कलाकारानंा, कंपन्यानंा, 
हित्रपट संगीतािा प्रसार करिाऱ्यानंा नवीन व्यासपीठ हमळाले व त्याम ळे तो व्यवसायही बहरला. काही 
वाहहन्या केवळ िीडास्पधा व सामने याचं्यासाठी असल्याने िीडाशौहकनानंा घरबसल्या जगाच्या 
कोनाकोपऱ्यात होत असलेल्या स्पधा बघायला हमळतात. समालोिकाचं्या तपशीलवार विवनाम ळे व 
दृश्याम ळे खेळातले बारकाव ेसमजतात. परिेशामंध्ये आयोहजत करण्यात येत असलेल्या हवनोिी खेळ 
प्रकारािंा पहरिय आपल्याला टेहलमिेॅसच्या माध्यमातून झाला. झी हटव्हीने शकै्षहिक वाहहनी स रू केले 
होती परंत  ती बिं झाली. इंहिरा गाधंी नॅशनल ओपन य हनव्हर्मसटीतफे एज्य सटॅ या उपरहािा वापर करून 
‘ग्यानिशवन’ ही शकै्षहिक वाहहनी िालवली जाते. परंत  हतला म्हिावा तसा प्रहतसाि नाही. आपकी 
अिालत, सीधी बात, रुबरू यासारख्या म लाखतीच्या कायविमातूंन ज्ञान आहि रंजन िोन्ही हमळते. 
अथवहवर्षयक व व्यवसायहवर्षयक वृते्त व माहहती िेिाऱ्या काही वाहहन्या आहेत. काही हनवडक वाहहन्यावंर 
व्यवसायहभम ख अभ्यासक्रम, रोजगार, ग ंतविूक सल्ला, कायिेशीर मागविशवन इत्यािी हवर्षयावंर हनयहमत 
कायविम होत असतात. अनेक वाहहन्या भहवष्ट्यकथन, शक न-अपशक न, रहशातंी इत्यािी प्रकारानंा महवव 
िेत असतात. हवज्ञान-तंत्रज्ञानािा पहरिय करून िेिारे आहि वैज्ञाहनक दृहष्टकोन हवकहसत करण्यात 
मित करिारे कायविम मात्र हवरळाि. 
 

टेहलत्व्हजनवरच्या वृत्तप्रसारिाने जग फार लहान करून टाकले आहे. जगाच्या कोनाकोपऱ्यामध्ये 
घडिारी घटना क्षिामंध्ये आपल्या घरात येऊन पोिते. वृत्तपत्रामंध्ये येिारे विवन व टेहलत्व्हजनवरिे दृश्य 
यातले खरे खोटे समजते. टेहलत्व्हजनवरच्या वृत्तप्रसारिाम ळे वृत्तपत्रानंा आहि वृत्तहनयतकाहलकानंा 
आपले स्वरूप बिलायला भाग पाडले आहे. बातम्यािंी शीर्षवके, माडंिी, छायाहिते्र, टीकाहटपिी यामध्ये 
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वृत्तपत्रामंधूनही आमूलार बिल होत आहे. 
 
हनवडिूक ही मोठी घटना समजली जाते. मतिारािें हशक्षि व्हाव ेया दृहष्टकोनातून वृत्तप्रसारिाने 

महववािी भहूमका बजावली आहे. मतिारसंघािी रिना, मतिारािें कतवव्य, उमेिवारािी संपूिव पाश्र्ववभमूी-
कतृवत्व-हविारधारा-अपेक्षा, मतिानावर पहरिाम करिाऱ्या बऱ्या वाईट बाबी, हनवडि कीतले गैरप्रकार, 
मतिारािंा कल इत्यािी हवर्षयावंर हनवडिूकपूवव ििा, माहहती टेहलत्व्हजन वाहहन्या िेतात. 
लोकप्रहतहनधींिे सभागृहातले विवन, त्यािंी कायवक्षमता व अकायवक्षमता, हािामारी, गैरवतवन हे सवव 
पडद्यावर हिसते. तहलकासारखे प्रकार हिसतात. मात्र हे वाहहन्यानंा हमळालेले स्वातंत्र्य लोकशाहीम ळे 
हमळाले आहे आहि लोकशाहीबद्दल िशवकामंध्ये घृिा हनमाि होऊ नये म्हिून वाहहन्या काही करताना 
हिसत नाहीत. वाईट बातमी ती प्रसार माध्यमाचं्या दृहष्टकोनातून िागंली बातमी या धोरिाम ळे वाईट 
बातमीिे वृत्त फारि ठसठशीत स्वरूपात हिले जाते. ‘िाईम स्टोरी’ बटबटीत प्रकारे सािर केली जाते. 
पोलीस कायववाही, लष्ट्करी कायववाही, कर ि कविाऱ्यावंरिी कायववाही िाखवताना दृश्य बटबटीत तरी 
असतात ककवा कायववाहीबद्दल संशय हनमाि करिारी असतात. सववप्रथम माझीि वाहहनी या 
अट्टाहासापोटी घाईगिीत बातमी हिली जाते, उथळ बाईटस्-प्रहतहिया हिल्या जातात. अशा 
वृत्तप्रसारिाबद्दल सावधानता बाळगावी अशा न्यायालयानंी सूिना हिल्या आहेत आहि तशा अपेक्षा रास्त 
आहेत. इतर िेशामंध्ये बिनाम झालेली पापाराझी आपल्या इथे तरी नको असे अनेकानंा वाटते. परंत  
वाहहन्यानंा ‘आिारसंहहता’ या शब्िािेि वावडे आहे. 

 
हित्रपट, िीडा, संगीत आिी के्षत्राहंवर्षयी भरपूर कायविम करिाऱ्या खाजगी वाहहन्यानंी आवजूवन 

साहहत्यहवर्षयक कायविम केलेले नाहीत. प स्तकावंरिा एक कायविम झी टीव्हीने केला पि नंतर तो 
थाबंला. सामाहजक प्रश्नावंर प्रबोधन करिारे कायविम या वाहहन्यानंी टाळलेि. आरक्षि, अत्यािार, 
शतेकऱ्याचं्या आत्महत्या, अवर्षवि इत्यािी प्रसंगात जर सनसनाटी असेल तरि त्यानंा वाहहनीवर स्थान 
हमळते. काही प्रमािात ‘मी मराठी’ ही वाहहनी सामाहजक प्रश्नानंा व एनडीटीव्ही ही वाहहनी ज्वलंत 
हवर्षयानंा स्थान िेते. माहलकामंध्ये कथा अतार्मतक पद्धतीने वाढवत नेली तरी िालते. घरात भव्य सेट्सवर 
राहिारी, उंिी कपडे व िाहगने घालिारी मािसे सतत का भाडंत असतात हा प्रश्न कोिालाि पडत नाही. 
या माहलका सतत रडत तरी असतात अथवा भाडंत तरी असतात. माहलका प्रसारि करिाऱ्या हनर्ममती 
संस्थानंी िेशी भार्षामंधल्या उत्कृष्ट साहहत्यकृतीवर कायविम तयार केल्यािी उिाहरिे क्वहिति. तसे श्रेय 
जाते िूरिशवनला. खाजगी वाहहन्यानंा टेहलत्व्हजन माध्यमामंध्ये पाय रोवायला स्टेकपग स्टोन म्हिून 
िूरिशवनिाि फायिा झाला आहे. 

 
आपल्या इथे टेहलत्व्हजन आला तेव्हा शहनवारी मराठी हित्रपट त्यावर असायिा तर रहववारी कहिी 

हित्रपट. िोन्ही हिवशी रस्त्यावर श कश काट. शहरातली हित्रपटगृहे ओस. घरोघरी टेहलत्व्हजन संि 
नसायिा. हजथे तो असे हतथे अख्खा पहरसर गोळा व्हायिा. इतर वळेेला िागंले कायविम असले तर 
घरमालकािे खाजगी तास साववजहनक होऊन जायिे. हित्रपटातल्या दृश्याप्रमािे श्रोत्यामंधले भावनािें 
िढउतार, आरडाओरडा हिसायिा. ज्यावळेेला टेहलत्व्हजन कायविम नसत अशा वळेेलाि एकमेकाकंडे 
जािे, वर ककवा वधू संशोधनाच्या बठैका व्हायच्या. म ंबईतल्या लोकलमधल्या गप्पामंध्ये हटकून 
टेहलत्व्हजन कायविमावरि ििा व्हायच्या. घरातली जेविं, स्वयंपाकासाठी पूववतयारी करिं 
टेहलत्व्हजनसमोरि व्हायिे. जी दृश्य हित्रपटगृहात जाऊन बघायिी आपि टाळत आलो ती घरात 
हबनधोक आज बहघतली जातात. आजकाल संध्याकाळी सभा संमेलनाला थोडीशी तरी मािसे असतात 
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परंत  टेहलत्व्हजनच्या आरंभीच्या काळात सभा श्रोत्याहंवना ओस असायच्या. िूरिशवन असो वा खाजगी 
वाहहनी असो श्रोत्यािंी पसंती सववप्रथम हित्रपट व हित्रपटावर आधाहरत कायविमानंाि असते. 

 
टेहलत्व्हजन हे प्रबोधनािे, हशक्षिािे माध्यम राहहले आहे का? टेहलत्व्हजनवर जी माहहती हिली 

जाते हतिा िैनंहिन जीवनात उपयोग होतो का? या प्रश्नािंी उत्तरे समाधान िेिारी नाहीत. कारि 
माध्यमाच्या अहतरेकी वापराने मािसे तटस्थ आहि हनर्मवकार बनत िालली आहेत. हित्रपट, 
हित्रपटसंगीत, नटनट्याचं्या म लाखती इत्यािी मनोरंजन प्रकारानंा अरिम हिला गेल्याम ळे टेहलत्व्हजन 
हे प्रबोधनािे माध्यम राहहलेले नाही. त्याम ळे या माध्यमामधून समस्याप्रधान कायविम प्रसाहरत झाले तरी 
समस्या कमी होत नाहीत हे हिसून आले आहे. हेविेावे, क रघोड्या, सते्तसाठी व पैशासाठी बेग मान स्पधा, 
अत्यािार, आत्महत्या, तंटेबखेडे, घरग ती ताितिाव वाढति आहेत. टेहलत्व्हजन हे प्रबोधनािे माध्यम 
राहहले नसून करमिूकीिे माध्यम झाले आहे. पािावय िेशामंध्ये हे माध्यम व्यापारी झाले आहे तसे ते 
आपल्या िेशामध्येही झाले आहे. सध्या तरी एका हववहक्षत कलावतंवगाला, व्यावसाहयक वगाला, 
रोजगाराच्या शोधात असिाऱ्या वगाला पोसिारे असे हे माध्यम झाले आहे. 
 

खाजगी टेहलत्व्हजनच्या अहनबधं प्रसाराम ळे समाजातल्या अंधश्रद्धानंा खतपािी घातले जात आहे, 
भतूाखेतावंर व तथाकहथत िैवी िमत्कारावंर हवश्वास जोपासला जात आहे. व्यक्तींिे अकारि स्तोम 
माजवले जात आहे, तारुण्यस लभ लैं हगक भावनानंा उते्तजन हिले जात आहे. माम ली घटनानंा भडक 
स्वरूप हिले जात आहे. उद्योग, हशक्षि, िीडा इत्यािी हवर्षयातल्या यशस्वी व्यक्तींना अथवा घटनानंा 
अरिम न िेता कहरष्ट्मा हनमाि केलेल्या ग न्हेगारानंाि सवगं प्रहसद्धी हिली जात आहे. 

 
भरपूर प्रमािावर खाजगी वाहहन्या आहेत तरीही सववि वाहहन्यावंर माहलका एकाि प्रकारच्या, 

काही कलाकारही समान, माहलकािंी लाबंी भरपूर त्याम ळे माहलका व हवर्षय लक्षात राहति नाहीत. 
 
म ंबई-प ण्यासारख्या शहरात घरोघरी टेहलत्व्हजन संि आहे, शहरी मािसं श्रीमंत असोत वा गरीब, 

आहलशान घरातली असोत की झोपडपट्टीतली, हतथं टीव्ही आहेि. शहरात केबल जास्त तर रामीि 
भागात कमी. ज्याचं्याकडे केबलिी जोडिी नाही त्यानंा बघायला हमळते िूरिशवन. केबलच्या जोडिीसाठी 
िर महहना श ल्क द्याव ेलागते. अजून तरी रामीि भागात केबलसाठी िरमहा पैसे मोजिारे कमीि. केबल 
कमी म्हिून िूरिशवनसाठी िशवक जास्त. एका सवेक्षिावरून महाराष्ट्रात ४२ टके्क घरातून केवळ िूरिशवनि 
बहघतले जाते असे समजते. टीव्ही घरात आला आहि प्रत्येक व्यक्ती स मारे िोन तास िररोज टीव्ही पाहते, 
उद्योग नसेल तर सात-आठ तास. टीव्ही यायच्या अगोिर मािसे रेहडओ ऐकत होती, गप्पा मारत होती, 
एकमेकानंा भेटत होती, खेळत-वाित होती, िेवळात जात होती, सभासंमेलनाला जात होती. टीव्ही आला 
आहि यात फरक पडला. टीव्हीम ळे रात्रीिी जागरिे स रू झाली. हिकेटिी मिॅ असली तर संपूिव हिवस 
टीव्हीसमोर जाऊ लागला. टीव्हीने डॉक्टरिी वकेटगरूम सोडली नाही, रेल्विेा प्लॅटफॉमव सोडला नाही, 
रुग्िालये व हॉटेले सोडली नाहीत. 

 
१९९१ नंतर आपल्या िेशामध्ये उत्पािनावरिी बधंनं सैल झाली. उत्पािनािंी जाहहरात झाली, ती 

हवकली गेली तर टीव्हीिी वाहहनी िालिार. रंगीत टीव्ही सेट, उपरह प्रसारि, खाजगी वाहहन्या, 
कायविमािें स धारलेले रूप व तंत्र या सगळ्या गोष्टी बाजार मोकळा झाल्याम ळे घडल्या. वगेाने घडिाऱ्या 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घटनामं ळे सामान्य मािसानंा घटना बघण्यात रस होता. माहहतीिी भकू वाढली. 
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कायविमािें व्यसन इतके वाढले, की जर कायविमाच्या वळेेला वीजप्रवाह बिं पडला तर वीज हवतरिाच्या 
कायालयावर मोिा, िगडफेक, घेराव हे प्रकार घडू लागले. 

 
रामीि भागामध्ये साबि, शापूं अशा वस्तू टीव्हीवर बघून त्या वस्तंूिी मागिी वाढली. हिकेटच्या 

हंगामात माळरानावर हिकेटिी मिॅ रंगत असते आहि बटॅबॉलिी मागिी वाढते. महागडी पेस्ट न वापरता 
एखािं फळ वा प स्तक हवकत घेतले जात नाही. टीव्हीम ळे जगात इतरत्र काय हमळते ते मािसाला समजू 
लागले. शहरात परिेशात मािसे कशी जगतात ते कळायला लागले. त्या वस्तू हमळवायिी खटपट स रू 
झाली. या खटपटीला ख ला बाजार उपयोगी झाला. टेलरकडे नव्यामध्ये फॅशनिी मागिी हस्त्रयाही करू 
लागल्या. ताल क्याच्या गावीही ब्य टीपालवर स रू झाली. टीव्हीत िाखवतात तशी घर सजवायिी िढाओढ 
स रू झाली. लग्नाच्या बस्त्यात ज न्या कपड्यािंी जागा नवे कपडे घेऊ लागले. खाद्यपिाथात हबत्स्कटे, 
क रक रे तेही िागंल्या कागिाचं्या वषे्टिात असलेले आवडू लागले. शीतपेयािंा खप वाढला. 

 
महाराष्ट्रातल्या रामीि भागात गरबा, भागंडा, ग जराती व राजस्थानी पद्धतीिे कपडे टीव्हीम ळे 

गेले. म लीस द्धा सलवार, क डता, गाऊन, जीन्स वापरतात. उत्तर भारतीय वळिािे नमस्कार, घ ंघट आले 
आहेत. हरॲहलटी शोजम ळे आपल्या म लानंाही गाता, नािता आले पाहहजे असे अनेक पालकानंा वाटत 
आहे. गिपती, नवरात्रीसारख्या उत्सवानंा टीव्हीवर भरपूर प्रहसद्धी हमळते त्याम ळे तसे उत्सव ििक्यात 
साजरे करण्यािी िढाओढ लागलेली हिसते. 

 
खरे तर प्रत्येक माध्यमाकडून माहहती सागंिे, ज्ञान वाटिे व प्रबोधन करिे या अपेक्षा आहेत. 

माध्यमामंधून ज्या िागंल्या बाबी समजतात त्यािें अन करि हकती होते हा संशोधनािा हवर्षय आहे. 
प्रत्यक्षात असे हिसते, की टेहलत्व्हजनवर हजतके म्हिून अयोग्य प्रकार िाखवायात येतात त्यातला एकतरी 
प्रकार कमी झालेला नाही. ह ंडाबळी, अत्यािार, हेविेावे, फसविूक, धार्ममक व भाहर्षक असहहष्ट्ि ता हे 
प्रकार कमी झाले आहेत का? संपकव माध्यमाम ळे व्यक्ती, समाज, राज्य, िेशहविेश जवळ यायला हवते. 
तसे न हिसता प्रत्येक हठकािी तिाव वाढतो आहे. अनेक घरामंध्ये बराि काळ टेहलत्व्हजन लावलेला 
असल्याने क ट ंबातल्या सिस्यामंध्ये संवाि कमी झाला आहे. म लाशंी गप्पा होत नाहीत. वृद्धाशंी संभार्षि 
होत नाही. महववािे हनिवय घाईगिीत घेतले जातात. यािे पहरिाम कौट ंहबक वातावरिावर होतात. 
‘ब हनयाि’ ते ‘हबग बॉस’ असा टेहलत्व्हजनिा भव्य व िेखिा प्रवास झालेला असला तरी क ट ंबवत्सल घरात 
उपलब्ध असलेल्या माध्यमािा आत्मा मात्र हरवलेला आहे. 
 

टेहलत्व्हजनिा आपल्या एकंिर सासं्कृहतक व्यवहारावर बरावाईट पहरिाम नक्कीि झालेला आहे. 
ज्याप्रमािे पूवी रेहडओम ळे साहहत्त्यकािंी, कलाकारािंी माहहती श्रोत्यानंा होत असे व त्याम ळे समाजात 
त्यािंी मागिी वाढत असे, पत वाढत असे त्याप्रमािे सध्या टेहलत्व्हजनम ळे अनेकािंी मागिी वाढली आहे. 
त्यािें रंगमंिावंरिे कायविम वाढत आहेत. अहधकाहधक माहलकामंधून व जाहहरातींमधून ते िमकत आहेत. 
टीव्हीवर काम केलेल्या असंख्य कलाकारानंा हित्रपटामंधून संधी हमळत आहे. 

 
प स्तक प्रकाशनावर टीव्हीिा पहरिाम जरी झालेला हिसत नसला तरी प स्तक वािनावर झाला 

आहे. असे सववसामान्यपिे हिसते. प स्तकावंर ििा वा माहलका टेहलत्व्हजनवर झाली तर प स्तकािंा खप 
वाढेल असे वाटते. हित्रलेखा, राग िरबारी, श्रीकातं माहलकेच्या वळेेला तसा अन भव आला होता. 
नाटकािें प्रयोग व स्टेज शोज होत आहेत, ते वाढत आहेत. टेहलत्व्हजनच्या स रुवातीच्या काळामध्ये 
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नाटकावर हवपरीत पहरिाम झाला होता. परंत  आता तो व्यवसाय सावरला आहे असे हिसते. नाटकामंध्ये 
टेहलत्व्हजनवरिे कलाकार असतात. नाटकहनर्ममतीिे आर्मथक गहितही बिलले आहे आहि 
नाटकाहवर्षयीिी एकूिि हौस कमी झालेली नाही याम ळे नाटकावंर पहरिाम झालेला नसावा. 
टेहलत्व्हजनच्या स रुवातीच्या काळामध्ये सभा, संमेलने, साववजहनक कायविम यावर नक्कीि टेहलत्व्हजन 
कायविमािंा पहरिाम झाला होता. िागंल्या कायविमाचं्या वळेा सोडूनि सभा आयोहजत कराव्या लागत 
होत्या. असे म्हितात, की हिल्ली येथे जयप्रकाश नारायि याचं्या सभेला गिी होऊ नये म्हिून १९७५ च्या 
कालखंडात आयत्या वळेेला ‘बॉबी’ हा हित्रपट टेहलत्व्हजनवर िाखवण्यािे ठरवले गेले. सध्याच्या काळात 
व्याख्यानमालानंा व सभा संमेलनाला प्रहतसाि असतो तो जर कहरष्ट्मा असलेली व्यक्ती सभेत असेल तर, 
घटनेला ग्लॅमर असेल तरि. तरीही प्रयत्न करून राजकीय सभा-मेळाव्यानंा गिी जमवावी लागतेि. 
सववसामान्यपिे सध्या सभानंा केवळ ज्येष्ठ नागहरकि अहधक असतात. नवी हपढी अभावानेि असते. 
त्याम ळे असे म्हिावसेे वाटते, की सभासंमेलनाला प्रहतसाि याला एकमेव कारि टेहलत्व्हजन नसावे. 
टेहलत्व्हजनम ळे सवात अहधक फटका बसला आहे तो रेहडओला. बह तेक सवव लोकहप्रय कायविम 
टेहलत्व्हजनवर सायंकाळी असल्याने हनिान शहरामध्ये तरी, रेहडओ फारसा कोिी ऐकत नाही. रामीि 
भागात अजूनही रेहडओिे हिवस बरे आहेत. सकाळी व ि पारी अजूनही सववत्र रेहडओ ऐकण्यािे प्रमाि 
िागंले आहे. शहरामंध्ये अनेक लोक हिवसभर घराबाहेर असतात. अशा वगामध्ये व तरुिाईमध्ये एफएम 
रेहडओ लोकहप्रय आहेत. तसा शहरातला तरुिवगव घरी असतानास द्धा सतत टेहलत्व्हजन बघतोि असे 
नाही. 
 

टेहलत्व्हजनम ळे मराठी भारे्षच्या उपयोगावर हनहिति पहरिाम झाला आहे. सततच्या कहिी व 
इंरजी भारे्षच्या कायविमामं ळे व हनविेनाम ळे आपि कहिी, इंरजी हमश्र मराठी बोलायला लागलो आहोत. 
अगोिरि कहिीबरोबर सरास इंरजी शब्ि वापरले जात आहेत. मराठी बोलताना सरास कहिी व इंरजी शब्ि 
वापरले जात आहेत. टेहलत्व्हजनवर काम करिारे, हनविेन करिारे कहिी वातावरिात वावरतात व 
इंरजीमध्ये हशकलेले असतात त्यािा हा पहरिाम. रस्त्यावरिी वाहतूक ‘ठप्प’ होते, कायविम ‘संपन्न’ होतो, 
व्यक्ती ‘ख्यातकीतव’ असते, मोठी ‘उपलब्धी’ आहे. मोठं्ठ ‘टेन्शन’ येतं, ‘कपडे सफेि आहेत’, इत्यािी. 
‘व्यत्यया’िी जागा ‘िेक’ने घेतली. 

 
इतर कायविम िागंले असले तरी श्रोत्यािंी प्रथम पसंती हित्रपटावंर, कलाकारावंर व हित्रपट 

गीतावंर आधाहरत कायविमािंीि असते. अनेकानंी िूरिशवन व खाजगी वाहहन्यािंा जनमानसावर होिारा 
पहरिाम यावर हविारमंथन केलेले आहे. सवांच्या मते सध्या आहे त्या प्रसारि प्रकारात आपि बिल करू 
शकत नाही. कारि मािसािी अहभरुिी बिलण्यािे काम पूवी माध्यमािें होते ते काम टेहलत्व्हजन हवसरला 
आहे. छापील मजक रानंी ज्याप्रमािे मािसािी हविारसमृद्धी वाढू शकते तसे िूरहित्रवािीकडून होिार 
नाही. हे माध्यम आपल्या इथे रुजल्यापासून मािसे शहािी झाली तरी ती सामान्यज्ञानाच्या परीके्षत उत्तीिव 
होताना हिसत नाहीत. ‘होम हमहनस्टर’ व ‘कौन बनेगा करोडपती’मधून िशवकािें व सहभागी व्यक्तींिे 
सामान्यज्ञान केहवलवािे हिसले. समाजाला माहहती हमळतेय तो शहािा झाला. नकळत रंगसंगत, 
वागण्यािी शलैी यामध्ये स धारिा झालीय हे खरे. परंत  तो अजूनही गॉहसपमध्ये रमतो. बातम्यामंध्ये 
राजकीय, सामाहजक, शकै्षहिक, आर्मथक के्षत्रातल्या वाईट प्रवृती हिसतात, तासनतास एखाद्या हवर्षयावर 
ििा होते पि शवेटी पहरिाम शून्य. िशवक प्रसारिावर वैतागतो, असाहाय्य होतो आहि व्यसनाधीन 
व्यक्तीप्रमािे परत परत तेि तेि पाहत रहातो. माहलकावंर ििा होतात. त्यामध्ये सववजि सहभागी 
असतात. पूवी प स्तकावंर ििा होई पि ती वािकामंध्येि, मोजक्या व्यक्तींमध्येि. माहलकामंध्ये ज्याप्रकारे 
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ििा होतात तशाि ििा आपल्या घरात वा आसपास होत असतात. 
 
एक काळ असा होता, की, ‘आपल्या िेशात टेहलत्व्हजनिी गरज काय’ असा प्रश्न हविारला 

जायिा. रंगीत टेहलत्व्हजन येऊ घातला तेव्हा ‘रंगीत टेहलत्व्हजन ही िैन आहे’ असे म्हटले जाऊ लागले. 
खाजगी वाहहन्यानंा परवानगी हमळाली तेव्हाही अशीि हवरोधी ििा झाली. तंत्रज्ञान थोपवता येत नाही. 
आकाशातल्या लहरी क ठेही जाऊ शकतात. टेहलत्व्हजनने माध्यम िातंी, तंत्रहवज्ञान िातंी आहि 
सामाहजक-राजकीय िातंी केली. टेहलत्व्हजन माध्यमािे फायिे फार आहेत हे आपि अन भवतो आहोत. 
तोट्यािंाही अन भव आपल्याला येत आहे. या माध्यमाद्वारे प्रसार नव्हे तर प्रिारही संघहटत केला जातो. या 
माध्यमाद्वारे लोकहशक्षि जसे केले जाऊ शकते तसाि ब हद्धभेिही केला जाऊ शकतो. हे माध्यम 
संस्कृहतकरिािे कायव करू शकते तसे संस्कृती हवघटनािे कायव करू शकते. टेहलत्व्हजन या माध्यमािा 
हवकास आहि उपयोग हवहशष्ट कौट ंहबक, सामाहजक, राजकीय आहि आर्मथक पहरत्स्थतीत ठरत असतो. 
टेहलत्व्हजनने उपरहािंा आधार घेतला आहि सारे जगि बिलले. साऱ्या जगाच्या अथवव्यवस्थेत 
िेशािेशाच्या परस्परसंबंधात टेहलत्व्हजनने खळबळ माजवली आहे. टेहलत्व्हजनम ळे माहहती, वस्त सकट 
सवव प्रकारिी भकू वाढत आहे. त्याम ळे याप ढे कोिती संस्कृती उभी करायिी यािा हविार सवांनाि करावा 
लागिार आहे. इथे महात्मा गाधंीिे एक उद्बोधन आठवते. १२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी महात्मा गाधंी 
आकाशवािी हिल्लीच्या स्ट हडयोमध्ये आपले भार्षि ध्वहनम हद्रत करण्यासाठी आले होते. ते म्हिाले, 
“माझ्या घराला िारही बाजंूना कभतींनी वढेलेलं मला आवडत नाही. घराच्या हखडक्या घट्ट बिं करून 
ठेवायला मला आवडत नाही. इतर िेशामंधल्या संस्कृतींिा हवशेीर वावर हवनाअडथळा माझ्या घरात 
झालेला मला आवडेल. पि माझे पाय म ळापासून उखडून फेकून हिले जातील असा सोसाट्यािा वारा 
मला नको. ते मला मान्य नाही.” 
 

म्हिूनि १२ नोव्हेंबर हा हिवस लोकसेवा प्रसारि हिवस म्हिून पाळण्यात येतो. 



 

अनुक्रमणिका 

  



 

अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्राची णवज्ञान आणि िांत्रज्ञानािील प्रगिी 
 

 
अ. पाां. देशपाांडे 

 
जन्म १५ हडसेंबर, १९४२. इलेत्क्रकल व मेकॅहनकल इंहजहनयर, मगठी हवज्ञान पहरर्षि या 

महाराष्ट्रातील नामवतं संस्थेिे ३४ वर्ष ेकायववाह. सौरऊजा, ऊजा टंिाई, ऊजेिी सोधने या हवर्षयावर 
लेखन, भार्षिे व ििासत्रातून सहभाग आहि घनकिरा व्यवस्थापन, पेरोल रसायने, हवज्ञाने हशक्षि यावर 
लेखन आहि भार्षिे. फाय फाऊंडेशनच्या हवज्ञाज प्रसारासाठी १९९६ सालीिा प रस्कार. भारत सरकारच्या 
हवज्ञान आहि तंत्रज्ञान हवभागािा २००० सालिा हवज्ञान रंथकार प रस्कार. 

 
पत्ता : बी-५, जलाराम ज्योत, वल्लभबाग रोड, घाटकोपर (पू.), म ंबई ४०० ०७७. 
िूरध्वनी ि. : २५०६९४१४ 

 
णिहटश काळातील म ंबई राज्य (बॉम्बे स्टेट) एका बाजूला एडनपयंत, ि सरीकडे कसध-

करािीपयंत, हतसरीकडे कनाटक राज्यापयंत तर िौथीकडे ग जरातपयंत पसरले होते. मात्र त्यात हविभव 
आहि मराठवाडा नव्हते. पि १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य हमळाले तेव्हा भारत-पाहकस्तान फाळिी 
झाली आहि कसध-करािी पाहकस्तानात गेले. एडन ही इंरजािंी कॉलनी इंरजाकंडे गेली. कनाटक राज्य 
१९५६ साली स्वतंत्र झाले. तोपयंत ते बॉम्ब ेस्टेटमध्ये होते. नागपूर आहि हविभव ज न्या मध्यप्रिेशात होते. 
तेव्हा त्याला सी. पी. अँड बेरार (सेंरल प्रॉत्व्हअन्स अँड बेरार ऊफव  हविभव) म्हित. तेव्हा या सीपी अँड 
बेरारिी राजधानी नागपूरला होती. १९५६ साली मध्यप्रिेश राज्यािी स्थापना होऊन नागपूर आहि हविभव 
महाराष्ट्राला जोडले गेले. १९५३ साली आंध्रप्रिेशािी स्थापना झाली तरी औरंगाबािपासून नािेंडपयंतिा 
मराठवाड्यातील भाग हनजामशाहीत होता, तोही १९५६ साली महाराष्ट्रात आला. नाही म्हिता १९५६ 
सालानंतरही ग जरात आहि महाराष्ट्र मात्र एकत्र होते. ते दै्वभाहर्षक राज्य होते. एका बाजूने संय क्त 
महाराष्ट्रािा लढा महाराष्ट्रात स रू झाला आहि महाग जराथसाठीिा लढा ग जराथेत स रू झाला. अखेर १ 
मे १९६० रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाल्याने ग जरात आहि महाराष्ट्र ही िोन वगेळी राज्ये 
झाली. १ मे १९६० रोजी पं. नेहरंूनी हवजेिे बटि िाबनू म ंबईत महाराष्ट्र राज्यािा नकाशा प्रकाहशत करून 
राज्यािी स्थापना केली. याि वळेी अहमिाबािेत ग जरात राज्यािी घोर्षिा करण्यात आली. महाराष्ट्र 
(आहि ग जरातलाही) १ मे २०१० ला पन्नास वर्षे प री झाली. ग जराथिी राजधानी अहमिाबािला 
करण्यासाठी महाराष्ट्राला त्यानंा तेव्हा २०० कोटी रुपये द्याव ेलागले होते असे ऐहकवात आहे. भारत-
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पाहकस्तान फाळिीच्या वळेी भारताला पाहकस्तानिी राजधानी उभी करण्यासाठी ५५ कोटी रुपये द्याव े
लागले होते तसेि हेही घडले-; 
 

१९६० साली महाराष्ट्रािी वगेवगेळ्या हवज्ञानहवर्षयक प्रश्नाबंाबत काय पहरत्स्थती होती आहि आज 
आपि आपल्या राज्यािा स विव महोत्सव साजरा करीत असताना त्यात काय प्रगती झाली ते या लेखात 
पाहिार आहोत. ही प्रगती वाढत्या लोकसंख्येच्या संिभात योग्य आहे की, त्यात काही त्र टी आहेत यािा 
ऊहापोहही या लेखात करण्यात आला असून सध्या भेडसाविाऱ्या प्रश्नाबंाबत भहवष्ट्यात काय उपाय कराव े
लागिार आहेत यािे हिग्िशवनही करायिा प्रयत्न या लेखात केला आहे. 

 
कोट्यवधी वर्षांपूवीपासून ग हेत राहिाऱ्या, जंगलात भटकिाऱ्या आहि हमळेल त्या प्राण्यािी 

हशकार करून ग जराि करिाऱ्या आहिमानवाला स मारे आठ हजार वर्षांपूवी शतेी करू लागल्यावर थोडी 
स्वस्थता आली आहि आता व्यापार, उिीम आहि अन्य उद्योग करू लागल्यावर तर ती आिखीि मोठ्या 
प्रमािावर आली. त्यािा एक साहहजक पहरिाम म्हिजे लोकसंख्या वाढू लागली आहि ती एवढी वाढली, 
की स्वातंत्र्यानंतर भारताला जे काही थोडे कायविम प्राधान्यिमाने घ्याव ेलागले त्यात क ट ंब हनयोजनािा 
कायविम होता. १९६० साली महाराष्ट्रािी लोकसंख्या ३·५ कोटी होती ती िे २००७ साली १०·७५ कोटी 
झाली असून २०२० साली १२·५ कोटी होईल, असा अंिाज आहे. लोकसंख्येिा हविार करता भारताच्या 
एकूि लोकसंख्येत महाराष्ट्रािा वाटा ९·३ टके्क एवढा असून ते हतसरे मोठे राज्य आहे. उत्तर प्रिेशिा 
पहहला आहि हबहारिा ि सरा िमाकं आहे, तर शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्रािा िमाकं पहहला 
आहे. जगभरातील सगळे प्रश्न हे वाढत्या लोकसंख्येशी संबहंधत असतात. महाराष्ट्र त्याला अथाति 
अपवाि नाही. या लेखात आपि अन्न, वस्त्र, हनवारा या तीन मूलभतू गरजाहंशवाय पािी, वीज, रस्ते, 
हशक्षि (म ख्यतः हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानातील हशक्षि), िळिवळिािी साधने, आरोग्य, हवज्ञान आहि 
तंत्रज्ञानातील संशोधनाच्या सोयी हे आहि असे हवर्षय याबाबत ििा करिार आहोत. 

 
शेिी 
 

१९६० साली भारताप्रमािेि महाराष्ट्रात अन्नधान्य रेशनवर हमळवाव े लागे, प्रत्येक क ट ंबाकडे 
रेशनकाडव असे. (आता ते पासपोटवसाठीि केवळ उपयोगी पडते असे म्हिे म्हिेतो २००९ साली प रेसा 
पाऊस न पडल्याने रेशनकाडव परत एकिा तािूंळ, गहू, साखर आहि तूरडाळीसाठी लागू लागले आहे.) 
रेशनकाडावर १९६० साली गहू, तािं ळ, साखर, रॉकेल या गोष्टी सरकारने ठरवलेल्या हनयंहत्रत िरात 
आहि सरकारने प्रत्येक मािशी ठरवल्या तेवढ्याि वजनाच्या वस्तू हमळत. एखाद्याला जास्त तािं ळ अथवा 
गहू हवा असेल तर तो हमळत नसे. आहि ती वस्तू हमळवताना मग रेशनच्या ि कानाहशवाय इतर ि कानातून 
ती िढ्या िराने घ्यावी लागे. ह्या िढ्या िराने घेतलेली वस्तू ज्या ि कानातून घेतलेली असेल ती वस्तू 
काळ्या बाजारातून घेतली असे तेव्हा म्हटले जाई. एखाद्याच्या घरी लग्नकायव अथवा तेराव्याच्या 
जेविासाठीही जास्त लोकानंा जेवायला घालण्यासाठी अन्नधान्य हमळत नसे आहि मग ते वर विवन 
केल्याप्रमािे काळ्या बाजारातून पैिा करावे लागे आहि तरीही अनेक वळेा जेविावळीवर रेशनच्या 
अहधकाऱ्यािंी धाड पडत असे. पि अन्न टंिाईिी ही पहरत्स्थती सगळ्या िेशभरि होती. अन्नधान्याच्या 
टंिाईम ळे पीएल ४८० करारान सार भारत अमेहरकेहून गहू आयात करी. हा आयात केलेला गहू ग रानंा 
खायला योग्य होता. पि ‘अडला नारायि गाढवािे पाय धरी’ या न्यायाने तो सगळ्या भारतीय जनतेला 
खावा लागे. याि वळेी कें द्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या इंहडयन ॲरीकल्िरल हरसिव इत्न्स्टट्य ट 



 

अनुक्रमणिका 

आहि इंहडयन काउत्न्सल ऑफ ॲरीकल्िरल हरसिव या िोन संस्थातंील शास्त्रज्ञ िेशाच्या या प्रश्नावर काम 
करीत होते. या संस्थातूंन शास्त्रज्ञ एम. एस्सी. आहि पीएि. डी. िे हशक्षि घेत असत. पि हे हशक्षि प रे 
करताना संशोधन करावे लागे. हे संशोधन करण्यासाठी घेतलेले हवर्षय हे भारतभर शतेीला भेडसाविारे 
प्रश्न असत. उिा. गव्हावर पडिाऱ्या करपा रोगाम ळे २०-२२ टके्क धान्य वाया जाई. पि संशोधनानंतर ते 
२-३ टक्क्यापंयंत खाली आले. या सवव संशोधनािे नेतृत्व होते एका मराठी मािसाकडे. ते म्हिजे डॉ. 
आत्माराम भरैव जोशी याचं्याकडे. ते हिल्लीच्या या िोन संस्थातं ४० वर्षे होते. त्याचं्या, डॉ. एम. एस. 
स्वाहमनाथन याचं्या आहि इतर अनेक शास्त्रज्ञाचं्या संशोधनाम ळे गहू, तािूंळ, मका, ज्वारी, डाळी, कापूस, 
सोयाहबन, भ ईम गाच्या शेंगा, एरंडी आहि इतर तेलहबया, जनावरासंाठी िारा या हपकाचं्या उत्पािनात 
हवलक्षि वाढ झाली. डॉ. जोशींिे म्हििे असे, की जंत नाशके फवारून रोग कमी करताना पीक तर वाया 
जातेि पि जत ंनाशकावरही खिव होतो. त्याऐवजी हपकात रोगप्रहतकार शक्ती हनमाि करा. शतेकऱ्याचं्या, 
शास्त्राचं्या, भारत सरकार आहि जागोजागच्या राज्य शासनाचं्या हवहवध पूरक आहि अखंड प्रयत्नातून 
भारतात हहरत िातंी होऊन िेश धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूिव झाला. हशवाय एक िोन महहन्यािा धान्यािा 
साठा हशल्लक राहू लागला. महाराष्ट्राने तर ज्वारीच्या बाबतीत हविमी उत्पािन करून िाखवले. पि 
तरीही २००७ सालच्या आकडेवारीन सार महाराष्ट्राच्या अन्नधान्याच्या एकूि गरजेपैकी फक्त ८० टके्क 
अन्नधान्य महाराष्ट्रात होते. १९६०-६१ साली महाराष्ट्रािी १·८८ कोटी हेक्टर जमीन शतेीखाली होती 
आहि त्यातील १२ लाख हेक्टर म्हिजे ६·४८ टके्क एवढीि जमीन ओहलताखाली होती. तर २००७ साली 
त्यािे प्रमाि १७ टके्क एवढे होते. (भारतािी ओहलताखालील शतेीिी सरासरी ४१ टके्क असून पंजाबात ९२ 
टके्क शतेी ओहलताखाली आहे, हहरयािात ती ८५ टके्क आहे आहि तहमळनाडूमध्ये ५५ टके्क आहे.) यािा 
अर्थि असा की, महाराष्ट्रािी ८३ टके्क शतेी आजूनही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबनू असल्याने ती 
हबनभरवशािी असून याि कारिाने हा व्यवसाय शतेकऱ्यानंा हकफायतशीर होत नाही. त र्षार आहि हठबक 
कसिन पद्धतीम ळे उपलब्ध पाण्यािा अहधक वापर होतो व जास्त जमीन ओहलताखाली येते. या पद्धतीने ३० 
ते ५५ टके्क पाण्यािी बित होते. हठबक कसिन योजनेखाली २००७ सालापयंत ३१,००० हेक्टर के्षत्रफळािी 
जमीन (एक र्षष्ठाशं टक्का) ओहलताखाली आली आहे. गेल्या २-३ वर्षांपासून होत असलेल्या शतेकऱ्याचं्या 
वाढत्या प्रमािावरील आत्महत्या शतेीच्या हवहवध प्रश्नाशंी जवळून हनगहडत आहेत. १९६० ते १९९८-९९ या 
काळात ज्वारी, बाजरी, मका, तािूंळ, कापूस आहि उसाखालच्या जहमनीिे के्षत्र सातत्याने वाढत आहे. 
नगिी हपकात ऊस, कापूस आहि द्राके्ष ही हपके आघाडीवर आहेत. पूवीच्या त लनेत आता महाराष्ट्रात 
डाकळबे, पेरू, केळी, बोरे, पपया, ककलगडे यािें उत्पािन मोठ्या प्रमािावर होत असून आता बरीिशी फळे 
सवांना खायला परवडतात. फळामंागोमाग महाराष्ट्रात आता फूलशतेीही िागंल्यापैकी होत असून फ लािंी 
हनयातही मध्यपूवेतील िेशात होते. तािंळािी उत्पािकता १९६०-६१ साली हेक्टरी १०५४ हकलोरॅम होती 
तर २००५-०६ मध्ये १४२५ हकलोरॅम झाली. याि काळात गव्हािी उत्पािकता ४४२ हकलोवरून १३४५ 
हकलोवर गेली, ज्वारीिी उत्पािकता ६७२ हकलोवरून ८३० हकलोवर गेली, सवव तृिधान्यािंी उत्पािकता 
६३७ हकलोवरून ९६३ हकलोवर गेली, कडधान्यािंी उत्पािकता ४२१ हकलोवरून ४९२ हकलोवर गेली. 
कापसािी उत्पािकता ११५ हकलोवरून १७६ हकलोवर गेली, भ ईम गािी उत्पािकता ७३९ हकलोवरून 
११२३ हकलोवर गेली तर उसािी उत्पािकता मात्र ६६९२४ हकलोवरून ६३००० हकलोपयंत घसरली. 
हपकाचं्या हेक्टरी उत्पािनात म्हिजेि उत्पािकतेत प रेशी वाढ झाली नाही ही कितेिी बाब असून वाढत्या 
लोकसंख्येला आपि कसे प रे पडिार ही किता त्यामागे आहे. कोित्याही राज्यािी जमीन वाढत नाही. 
लोकसंख्या तर सतत वाढत असते. त्याला प रे पडण्यासाठी हपकािंी उत्पािकता सातत्याने वाढविे ही 
काळािी गरज आहे. भारत िेश तािूंळ आहि गहू याबाबतीत जगात पहहला आहि ि सरा असला तरी तो 
एकूि उत्पािनाच्या बाबतीत आहे. िर हेक्टरी आपले हकती कक्वटल उत्पािन आहे असा प्रश्न हविारला तर 
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आपि फार खाली आहोत. आगगाडीच्या डब्यात जसे आपि ि मजली-हतमजली शयहनकेत (टू टायर-थ्री 
टायर स्लीपर) झोपतो तशी आपली शतेीही आता ि मजली करावी अशी सूिना शतेीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. 
स्वाहमनाथन सध्या करीत आहेत. शतेीसाठी उत्तम हबयािे हवे. सध्या बीटी कॉटन या कापसाच्या 
बाबतीतील हबयािाम ळे उत्पािकता वाढते, कीड कमी पडते पि या वर्षीच्या शतेीतील हबयािे प ढच्या वर्षी 
वापरता येत नसून िर वर्षी ते प्रिडं ककमत भरून नव्याने हवकत घ्याव ेलागते. एखाि ि सरा पाऊस 
झाल्यावर शतेकरी पेरिी करतात पि प ढे पावसाने ओढ हिल्यावर ते बी जळून जाते आहि परत 
समाधानकारक पाऊस येऊ लागल्यावर हबयािे परत हवकत घ्याव े लागते. शतेकऱ्याला असे हबयािे 
वारंवार घेिे परवडत नाही. तो यातून कजवबाजारी होतो. त्याला वळेेवर आहि प रेसे रासायहनक खत 
हमळत नाही. त्याला ते काळ्या बाजारातून हवकत घ्याव ेलागते. ते प रेशा प्रमािात आहि वळेेवर उपलब्ध 
होण्यािी गरज आहे. महाराष्ट्रािी ३३ टके्क भमूी ही ि ष्ट्काळी आहे. येथे पावसािे प्रमाि कमी असते. ८३ 
टके्क शतेी पावसावर अवलंबनू आहे. महाराष्ट्रािे हे ८३ टक्क्यािे प्रमाि थोडे जास्ति आहे. भारतात 
पावसावर अवलंबनू असलेल्या शतेीिी सरासरी ६१·८ टक्क्यािंी आहे. शतेकरी पावसािे पािी साठवत 
नाहीत. प्रत्येक शतेकऱ्याने आपापल्या शतेजहमनीच्या िहा टके्क भागावर शतेतळे करून पावसािे पािी 
साठवले तर त्यािे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबनू राहिे कमी होईल आहि त्याला वर्षातून िोन-तीन हपके 
घेता येतील. म ळात शतेीिी जमीन प्रत्येक शतेकऱ्याकडे खूप कमी आहे आहि प्रत्येक हपढीगिीक ती 
आिखी कमी कमी होत िालली आहे. १९६० साली प्रत्येक शतेकऱ्याकडे ४·४८ हेक्टर एवढी शतेजमीन 
होती हतिे प्रमाि १९९० साली २·२१ हेक्टर एवढे कमी झाले आहे. आता महाराष्ट्रातील ८० टके्क शतेकरी 
एक हेक्टर एवढीि जमीन असिारा आहे. िर हेक्टरी ३-३ हपके घेिारे मोजके शतेकरी सोडले तर 
महाराष्ट्र हवहवध शतेी उत्पािनात भारतात १४-१५-१६-१८ अशा िमाकंावर आहे. महाराष्ट्रात िर हेक्टरी 
शतेमालािे उत्पािन ८८० हकलोरॅम आहे तर कनाटकात ते १४०० हकलोरॅम, आंध्रात २१७० हकलोरॅम 
आहि पजंाबात ३९८५ हकलोरॅम आहे. ज्वारी, तािूंळ, गहू, बाजरी, मका, बाली, नाििी ही तृिधान्ये, 
डाळी, तूर ही कडधान्ये, उस, कापूस, हमरिी तंबाखू ही नगिी हपके, भ ईमूग, तीळ, जवस, मोहरी, करडी, 
एरंडी ही गहळतािी हपके महाराष्ट्रात प्राम ख्याने होतात. राज्यात ज्वारी, बाजरी, भात, कापूस, भ ईमूग, ही 
खरीप तर गहू, हरबरा, ज्वारी ही रब्बी हपके आहेत. महाराष्ट्र राज्य अन्नधान्याच्या हटकाऊ स रहक्षततेच्या 
हनकर्षाचं्या काठावर आहे असे डॉ. एम. एस. स्वाहमनाथन याचं्या संशोधन संस्थेने भारताच्या अन्नधान्य 
स रहक्षततेच्या अहवालात म्हटले आहे. उस्मानाबाि हजल्ह्यात तर शतेकरी एकेक हपकही घेऊ शकत 
नाहीत. मात्र तरीही द्राक्ष, केळी यात महाराष्ट्र भारतात िमाकं एकच्या स्थानावर आहे तर उसाबाबत तो 
िमाकं एक ककवा िोन या स्थानावर आहे. केळी, संत्री, द्राके्ष, आंबे, काजू यािंी उत्पािने १९९०-९१ ते 
२००१-०२ या ११ वर्षांत लक्षिीय वाढली आहेत. १९६० साली शतेीवर मालक आहि मजूर हमळून ७० टके्क 
लोकसंख्या अवलंबनू असे तर १९९१ साली ती ६० टक्क्यावंर घसरली आहि २००७ साली ती ५५ 
टक्क्यावंर आली. पि तरीही आता शतेी करण्यासाठी शतेमजूर हमळत नाहीत आहि याहंत्रक शतेी 
करण्यासाठी शतेी प रेशी मोठी नाही, अशा अनेक आपत्तींमधून शतेकरी जात आहे. भारतात एकूि ६४ टके्क 
लोक शतेीवर ग जराि करतात तर अमेहरकेत ६ टके्क, इंग्लंडमध्ये ४ टके्क, जमवनीत ४-४, ५ टके्क, बागंला 
िेशात ८० टके्क, नेपाळमध्ये ८० टके्क, श्रीलंकेत ७० टके्क आहि पाहकस्तानात ७४ टके्क लोक शतेीवर आपली 
ग जराि करतात. महाराष्ट्राच्या एकूि वार्मर्षक उत्पािनात शतेीिी वाटा १२ टके्क असून कितेिी बाब अशी 
की, तो वाटा कमी कमी होत िालला आहे. शतेीखाली अहधक के्षत्र कसे आिता येईल, हाताशी असलेल्या 
के्षत्रात स धाहरत तंत्र वापरिे, शतेीतील औजारयंते्र, स धाहरत बी-हबयािे, पयाप्त पािीप रवठा वापरून 
ि बार ककवा हतबार हपके घेिे अहभपे्रत आहे. याला प्रकर्मर्षत शतेी म्हितात. राज्यातील हवामान, जहमनीिा 
कस, पावसािी शक्यता हे सवव हविारात घेऊन येथे हटकू शकतील व अहधक उत्पािन िेऊ शकतील अशा 
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जाती शोधून काढण्यािे प्रयत्न शतेकी हवद्यापीठाकंडून सतत िालू असतात. राज्यात भात : आय. आर. ८, 
जया, कजवत-१७४, रत्नाहगरी-२४, गहू : एन. आय. ५४३९, आय. ५६४३, सोनाहलका, कल्याि सोना, 
ज्वारी : सी. एम. एि. १, २., स विा, आर. एस. पी. व्ही. बाजरी : संकहरत नागली : बी-१, ई-३१, य-१६, 
तूर : प सा, प्रभात, हरबरा : िाफा, फ ले, कापूस : लक्ष्मी, वरलक्ष्मी, साहवत्री, ज्योती, ऊस : को-७४०, 
भ ईमूग : कोपरगाव-३, कऱ्हाड-४-१ अशा तऱ्हेच्या स धाहरत हबयािािंा नव्याने वापर केला जात आहे. 
महाराष्ट्र राज्य हबयािे महामंडळािी स्थापना १९७६ साली झाली. तेव्हापासून हबयािािें उत्पािन, साठा, 
वाहतूक, हवतरि यानंा स्थैयव हमळाले. सध्या राज्यात प िे, नागपूर, औरंगाबाि, अकोला, परभिी अशा 
पाि हठकािी बीज तपासिी प्रयोगशाळा आहेत. १९८२-८३ पासून बीज प्रमािीकरिािी स्वतंत्र यंत्रिा 
राज्यात काम करीत आहे. तसेि हबयािािंा आपत्कालीन आहि राखीव साठा वाढवण्याच्या योजनाही 
आकार घेत आहेत. रासायहनक खतािें पथृक्करि आहि हवश्लेर्षि करिाऱ्या िार प्रयोगशाळा सध्या प िे, 
नाहशक, औरंगाबाि आहि अमरावती येथे आहेत. या प्रयोगशाळािंी क्षमता वाढवली जात आहे. हशवाय 
नागपूर येथे नवी प्रयोगशाळा स्थापन केली जात आहे. १९६०-६१ साली महाराष्ट्रातील लागवडीखालील 
के्षत्र १८८ लाख हेक्टर होते. ते २००४-०५ साली २२२ लाख हेक्टर एवढे झाले. तसेि १९६०-६१ साली 
सवव अन्नधान्यािे उत्पािन ६१ लाख मेहरक टन होते तर २००५-०६ साली १२२ लाख मेहरक टन एवढे 
झाले. महाराष्ट्रात शतेीच्या कामात गायी, बलै, म्हशी, रेडे, शळे्या, मेंढ्या, ड करे, कोंबड्या यािंा वापर 
होतो. ि ग्धव्यवसाय, जनावरािंी कातडी, लोकर, मासं, अंडी, अशा व्यवसायानंा पश धनाम ळे िालना 
हमळते. पश स धार कायविमातंगवत पश िंी पैिास, त्यानंा सकस अन्न, त्यािें आरोग्य याकडे लक्ष प रवले 
जाते. राज्यात ३·७ कोटी पश धन आहि ३·८ कोटी कोंबड्या-बिके आहेत. येत्या २५ वर्षांत राज्यािे 
कृहर्षधोरि काय असावे हे ठरवण्यासाठी डॉ. एम. एस. स्वाहमनाथन याचं्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एक 
सहमती नेमली त्यात महाराष्ट्रातल्या सवव कृर्षी हवद्यापीठािें क लग रु आहेत. या सहमतीच्या प्राथहमक 
अहवालाप्रमािे शतेीिी माहहतीतंत्रज्ञानाशी सागंड घालिे, जैवतंत्रज्ञानािा वापर वाढविे, फळबागािंा 
हवकास करिे, माल साठविूक व हविी याचं्या व्यवस्थेत स धारिा करिे यावर सहमतीने भर हिला आहे. 
शतेीके्षत्रात महाराष्ट्रातील डॉ. आ. भ.ै जोशी, डॉ. हहरश्र्िंद्र पाटील, डॉ. जयंतराव पाटील, प्रा. श्री. अ. 
िाभोलकर यािंा सहभाग उल्लेखनीय आहे. 
 
वस्त्रप्रावरिे 
 
 १९६० साली जगभर (त्यात साहहजकपिे भारत आहि महाराष्ट्र आला.) स ती अथवा लोकरी 
(वलून) कपडे वापरले जात. महाराष्ट्रात काश्मीरसारखी बारमाही थंड हविेी हठकािे नसल्याने जेमतेम 
थंडीत काही हठकािी लोकरी कपडे वापरले जातात. अन्यथा सगळीकडे आहि जवळजवळ सवव ऋत ंत 
स ती कपडेि वापरले जातात. हशवाय महाराष्ट्रातील हवामान पाहता स ती कपडे शरीर स्वास्थ्यासाठी 
अहधक योग्य. पि जसजशी लोकसंख्या वाढू लागली तसतसा शतेात तयार होिार कापूस कमी पडू 
लागला. त्याम ळे जगभर वाढत्या लोकसंख्येला कापूस अप रा पडू लागल्याने रसायनतज्ज्ञ कृहत्रम स ताच्या 
शोधात लागले. त्यातून नायलॉन, टेहरहलन, टेरॉन, डेिॉन असे कृहत्रम धागे उपलब्ध झाले आहि त्यातून 
हे कपडे १९६५ सालाच्या स मारास बाजारात डोकाव ूलागले. प ढे हे कपडे वापरिे प्रहतष्ठेिे झाले. पि 
लवकरि असे लक्षात आले की पूिव नायलॉनिे आहि टेहरहलनिे कपडे वापरिे शरीरस्वास्थ्याला अयोग्य 
आहेत. शरीराला येिारा घाम स ती कपडे जसा हटपून घेतात तशी हटपण्यािी ग िवत्ता नायलॉन आहि 
टेहरहलनमध्ये नसल्याने टेहरहलन आहि कॉटन यािें धागे हमसळून टेहरकॉटिे कपडे वापरले जाऊ लागले. 
६७ टके्क कॉटन आहि ३३ टके्क टेहरहलन अशा प्रमािात धागे घेतले, तर घाम हटपण्यािे काम काही प्रमािात 
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होते पि त्या हशवाय झालेला फायिा म्हिजे हे कपडे स ती कपड्याचं्या त लनेत खूप काळ हटकतात. १९७० 
सालापासून आलेले हे टेहरकॉटन अजूनही हटकून आहे. शटव आहि पँट वापरण्यािी पद्धत आता 
खेडोपाड्यापयंत साववहत्रक होताना हिसते. त्याम ळे ज ना धोतर, पैरि आहि टोपीिा पेहेराव इहतहास जमा 
होताना हिसतो. तसेि हस्त्रया पूवी नऊवारी साड्या नेसायच्या; त्या जाऊन पािवारी साड्या आल्या. 
त्याम ळे कापडािी बित झाली. पि आता तोही पेहेराव हळूहळू कमी वापरला जात असून पजंाबी ड्रेस 
साववहत्रक होऊ पाहत आहे. पैठण्या लग्न समारंभाप रत्या उरल्या असून, जरीिी ल गडी संपल्यात जमा 
आहेत. प रुर्षािें सूट (कोट-पँट-टाय) बिलत्या हवामानाम ळे फारसे कोिी वापरताना हिसत नाही. कपडे 
हशवनू घेण्यापेक्षा कपडे तयार वापरण्याकडे समाजािा कल वाढताना हिसतो. त्याम ळे एकेकटा कशपी 
ि कान घालून बसे त्याऐवजी ते एखाद्या कपडे तयार करिाऱ्या कारखान्यात नोकरी करू लागले आहेत. 
 
घरबाांधिी 
 
 खेडोपाडी क डािी, मातीिी घरे बाधंली जात. आता हसमेंटिी घरे बाधंायिी पद्धत स रु झाली. 
शहरात झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमािावर आहेत. म ंबईत तर त्यािे प्रमाि ५५ टके्क आहे. गहरबानंा म ंबईतील 
घरािें भाव परवडत नाहीत. त्याम ळे लोक झोपडप्टीत राहतात. ही घरे तात्प रत्या पद्धतीिी असतात. 
लाकूड, पते्र वापरून ही घरे बाधंली जातात. पि इतर घरे हसमेंट-काँहिटिी असतात. त्याला 
आरसीसीिी स्लॅब असते. १९६० ते २००० पयंत िार-िार मजली घरे असत. मात्र आता सात 
मजल्यापासून शभंर मजल्यापयंतिे टॉवसव उभे राहू लागले आहेत. त्याम ळे रस्ते लहान पडू लागलेत. पािी 
प रत नाही. हवजेिा त टवडा वाढला आहे. टॉवसव आता केवळ म ंबईप रते न राहता ते हजल्ह्याचं्या गावापयंत 
पोहिले आहेत, तसेि झोपडपट्ट्याही सववत्र झाल्या आहेत. बाधंकामात मात्र नवनवीन सामान सातत्याने 
येत आहे. हसमेंट, रंग, लाकडाऐवजी इतर पिाथव, कािेऐवजी प्लॅत्स्टक आिखी हकतीतरी. 
 
मक्च्िमारी 
 
 शहरराला जर प्रहथने हवी असतील तर मत्स्याहार महववािा मानला जातो. शाकाहारी मािसे 
अनेक प्रकारच्या भाज्या खातात. पि गोड्या पाण्यात आहि हवशरे्षतः सम द्राच्या पाण्यात हमळिाऱ्या 
माशाचं्या जाती संख्येने एवढ्या प्रिडं आहेत की त्या त लनेत शाकाहारींना मोजक्याि भाज्या उपलब्ध 
असतात असे म्हिून मासंाहारी त्यािंी कीव करतात. उलट सम द्रात हमळिाऱ्या माशाचं्या जाती अगहित 
आहेत. ‘मासाहंारावर बिंी आिा’ अशी िळवळ मधून मधून डोके वर काढते. अशाि एका प्रसंगी 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हिाले होते, की ‘जर सगळे मासंाहारी लोक शाकाहारी झाले तर धान्यािी आहि 
भाज्यािंी टंिाई हनमाि होईल. या कारिासाठी तरी ज्याला जे खायिे ते खाऊ द्याव’े. गोड्या पाण्यातून 
हमळिाऱ्या माशाचं्या त लनेत खाऱ्या पाण्यातून हमळिारे मासे व अन्य खाद्यजीव संख्येने हकतीतरी जास्त 
आहेत. कारि भारतातल्या नऊ सागरी राज्यापंैकी महाराष्ट्राला ७२० हक. मी. लाबंीिा सम द्रहकनारा आहि 
१,११,५१२ िौरस हकलोमीटरिा हवस्ताहरत भखंूड मंि (कॉत्न्टनेंटल शले्फ) लाभलेला आहे. महाराष्ट्रािी 
सागरी मत्स्यव्यवसायािी परंपराही प्रािीन आहे. परंत  हा व्यवसाय आर्मथकदृष्ट्ट्या कमक वत वगाकडे 
राहहल्याने त्याला योग्य महवव हमळाले नाही. व्यापारी वगाने या व्यवसायाकडे एक उद्योगधंिा म्हिून 
कधीि पाहहले नाही व त्यात भाडंवली ग ंतविूक केली नाही. १९३१-३२ मध्ये एि. टी. सोरले या 
आयसीएस अहधकाऱ्याने कसधसकट त्यावळेच्या म ंबई इलाख्याच्या सागरी मत्स्य व्यवसायािा तपशीलवार 
अभ्यास करून आपला हवस्तृत अहवाल १९३२ साली सरकारला सािर केला. नंतर म ंबई सरकारने उद्योग 
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हवभागाच्या अंतगवत मत्स्यव्यवसाय कक्ष स्थापन केला व स्वतंत्र अहधकाऱ्यािी हनय क्त केली. मत्स्य 
जीवनािी समाजाच्या इतर सवव घटकानंा ओळख व्हावी म्हिून तसेि हजवतं माशािें व इतर जलिरािें 
मनोरम रूप पाहायला हमळावे याकहरता १९५१ साली म ंबईत तारापोरवाला या िानशूर मािसाच्या 
िेिगीतून त्याचं्या नावाने मत्स्यालय स्थापन केले. १९६८ साली कोकि कृर्षी हवद्यापीठाच्या अंतगवत 
मत्स्यजीवनािा हवहवध अंगाने अभ्यास आहि संशोधन करुन मत्स्यशतेीत नवीन तंते्र हवकहसत करण्यासाठी 
संशोधन कें द्र स्थापन केले. १९६० मध्ये स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर मत्स्यव्यवसायाच्या हवकास 
योजनानंा अहधकाहधक महवव हमळत गेले. मत्स्योत्पािनात वाढ आहि मत्च्छमार समाजािी सामाहजक व 
आर्मथक उन्नती ही उहद्दष्टे नजरेसमोर ठेवनू आखलेल्या हवहवध योजनामं ळे मत्स्यव्यवसायािी व मत्च्छमार 
समाजािी िमशः पि हनहितपिे प्रगती होत गेली. १९५१ मध्ये १,२६,००० टन असलेले सागरी माशािें 
उत्पािन २००४ सालामध्ये ४,२०,००० टनापयंत वाढत गेले, तर गोड्या पाण्यातील माशािें उत्पािन १·२५ 
लाख टन होते. मत्च्छमारीच्या व्यवसायात बाहेरिा हस्तके्षप होऊ नये म्हिून मत्च्छमार समाजाला 
सहकारी तववावर संघहटत करण्यािे व प्राधान्याने सहकारी के्षत्रामंाफव त अथवसाहाय्य िेण्यािे धोरि 
महाराष्ट्र शासनाने ठेवल्याम ळे मत्च्छमाराचं्या सहकारी संस्था राज्याच्या हवहवध भागात स्थापन झाल्या. 
१९१३ मध्ये स्थापन झालेली रत्नाहगरीिी कला मत्च्छमार सहकारी संस्था ही िेशातील आद्य मत्च्छमार 
संस्था आहे. १९६७ साली महाराष्ट्र शासनाने मत्च्छमार नौकािें याहंत्रकीकरि करण्यािी योजना मत्च्छमार 
सहकारी संस्थामंाफव ति राबवली. पूवीिी स ती जाळी जाऊन १९६५ नंतर नायलॉनिी हटकाऊ जाळी 
आली. मासे हटकवण्यासाठी पूवी मासे खारवले जायिे. त्यासाठी राज्यात २२ आवारे होती पि आता 
‘मच्छी खारविे’ ही पद्धत कालबाह्य झाली असून मत्च्छमार सहकारी संस्था बफािे कारखाने, शीतगृहे, 
मासळीच्या वाहत कीसाठी रक्स, नौकाबाधंिी आवारे, हडझेलपपं या स हवधा आपल्या सभासिानंा िेते. 
राज्यात २५५९ मत्च्छमार संस्था आहेत. १९५९-६० मध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रहशक्षि कें द्राच्या नौकेने रत्नाहगरी 
हकनाऱ्यावर रॉकलगिी पद्धत यशस्वी करून िाखहवल्यावर कोळंबीच्या मासेमारीला एक नवीन आयाम 
प्राप्त झाला. रत्नाहगरीत खासगी रॉलर प्रथम बाधंला गेला. आता या रॉलरिी संख्या २००० च्या वर गेली 
आहे. महाराष्ट्रात कोळंबीवर प्रहिया करून गोठवण्यािा नवीन व्यवसाय स रू झाला. परकीय िलन 
हमळवनू िेिारे कोळंबी हे एक महववािे सागरी उत्पािन आहे. २००६ च्या गिनेन सार महाराष्ट्रात २१,८६८ 
मत्च्छमारी नौका असून त्यापैकी ११,३७० नौका यंत्रिहलत आहेत. प्रत्यक्ष मत्च्छमारी करिारे मत्च्छमार 
५०,३८५ असून मासळी स कविे व इतर प्रहिया, वाहतूक, हविी इत्यािी पूरक व्यवसायात आिखी 
५७,१३२ लोक काम करतात. मासळीच्या उत्पािनात महाराष्ट्र राज्य अरेसर आहे. २००७ साली ५·५ लाख 
टन एवढे मत्स्योत्पािन झाले होते आहि त्यािी बाजारी ककमत ३०० कोटी रुपये होती. महाराष्ट्राच्या 
हकनाऱ्यालगत पापलेट, स रमई, रावस, कशगाडा, वाम, बोंबील, कोळंबी, हलवा, वागळी, बागंडा या 
जातींिे मासे सापडतात. खाड्यामंध्ये कालवे (कवि मासे) सापडतात. िेशातील माशाचं्या एकूि 
हनयातीत १५ ते २० टक्क्यािंा वाटा होता. १९८७ च्या गिनेन सार महाराष्ट्रातील मत्च्छमार क ट ंबािंी 
संख्या ४३,८५७ एवढी होती. मात्र हा व्यवसाय हबनभरवशािा असल्याने बह संख्य क ट ंबे िाहरद्र्यरेरे्षखाली 
आहेत. कोकि कृर्षी हवद्यापीठात खाऱ्या पाण्याच्या मत्स्यावर संशोधन िालते तसे पंजाबराव कृर्षी 
हवद्यापीठात गोड्या पाण्यातील मत्स्यावर संशोधन िालते. कें द्रीय स्तरावर मत्स्यव्यवसाय हशक्षि, संशोधन 
व प्रसार करण्यासाठी म ंबईच्या वसेावे भागात कें द्रीय मत्स्यहशक्षि कें द्र आहे. या संस्थेला हवद्यापीठािा िजा 
आहे. केरळमधील कोिी येथील कें द्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था व कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय 
तंत्रशास्त्र संस्थेिे प्रािेहशक संशोधन कें द्र म ंबईला आहे. पिजीच्या राष्ट्रीय सागर हवज्ञान संस्थेिे प्रािेहशक 
संशोधन कें द्र म ंबईच्या ओहशवरा भागात असून सम द्रातील पाण्यािे जीवशास्त्रीय, भौहतक व रासायहनक 
ग िधमव सागरी प्रिूर्षि यावर येथे संशोधन होते. म ंबईसारख्या औद्योहगक शहरातून सम द्रात साडंपाण्याद्वारे 
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अनेक रसायने सम द्रात सोडतात. त्यािा सम द्रातील पाण्यावर आहि जीवसृष्टीवर कसा हवपरीत पहरिाम 
होतो यािा अभ्यास येथे होतो. मत्स्यसंशोधनाबाबत डॉ. ि. वा. बाळ यािें नाव लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 
 
दूध आणि साखर 
 
 १९७०-७५ पयंत महाराष्ट्रात हवलक्षि िूधटंिाई होती. म ंबईत आरे कॉलनीतून िूध येई. त्यािे 
अध्या हलटर, एक हलटर िूध हमळण्यासाठीिे हबल्ले हमळवावे लागत. त्यासाठी वर्षव, िोन वर्ष ेथाबंावहेी 
लागे. पि पहिम महाराष्ट्रात हवखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ आहि वसंतिािा पाटील या हतघानंी 
केलेल्या प्रयत्नातून सहकारी तववावर साखर कारखाने हनघाले. १९६० साली महाराष्ट्रात १३ सहकारी 
साखर कारखाने होते. २००७ साली भारतात असलेल्या २५२ सहकारी साखर कारखान्यापंैकी २०२ 
सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्रात होते. मात्र त्यातील १३६ कारखानेि उत्पािन करीत आहेत. 
उववहरत कारखाने बिं पडले आहेत. ४१ लाख ऊस उत्पािक शतेकरी सभासि असलेल्या या सहकारी 
साखर कारखान्यामं ळे उसािी लागवड, रसायन उद्योग, वाहतूक व्यवसाय, शतेीतील यंत्रसामरी, 
सहकारी बकँा अशा अनेक संस्था िालू व्हायला िालना हमळाली. याि काळात महाराष्ट्रातील 
गावोगावच्या शतेकऱ्याकंडून िूध गोळा करून त्यावर प्रहिया करून ते म ंबई, प िे येथे पाठवले जाऊ लागून 
ि धािी टंिाई संपली. ही धवल िातंी एका बाजूला जशी वगीस क हरयन यानंी अमूल ि धाम ळे केली तशीि 
ती महाराष्ट्रात सागंली, कोल्हापूर येथे झाली. त्यापूवी िूध फक्त िाळीसगावहून येई. आता आठ हठकािी 
सहकारी तववावर िूध गोळा करायला स रुवात झाल्यावर लोकानंा लागिारे िूध प रवनूही उरू लागले. 
त्यातून मग श्रीखंड, खवा, पेढे, बफी, लोिी, तूप, िीज, बटर, ताक, लस्सी, िूध, भ कटी हे पिाथव बनवले 
जाऊन हविीसाठी राज्यभर जाऊ लागले. सध्या म ंबई, प िे, नाहशक, कोल्हापूर इत्यािी ३६ हठकािी 
सरकारी िूध योजना राबहवली जाते. १९७५ साली ४ लाख हलटर िूध गोळा होत असे, तर २००३ मध्ये ते 
१४५ लाख हलटरपयंत गेले. १९८३ पयंत राज्यात बाहेरून िूध आयात करावे लागे, तर आता आंध्र, 
बगंाल, मध्यप्रिेश, हबहार, हिल्ली या राज्यात ते हनयात होते. आखाती िेशानंा िूध हनयात करायिी 
परवानगी हमळाली असून िूधभ कटी स्पेन आहि हसहरयाला हनयात होत आहे. ि ग्ध व्यवसायािा िोन वर्षािा 
पिहवका अभ्यासिम ठािे हजल्ह्यातील िापिरी येथे स रू करण्यात आला आहे. 
 
 सहकारी िळवळीमधून शतेाशतेात हपकिारा ऊस गोळा करुन त्यापासून साखर बनवण्यािे 
कारखाने सागंली, वारिा, इस्लामपूर, कोल्हापूर, अकलूज, जळगाव, बीड अशा अनेक हठकािी हनघाले. 
साखर उत्पािनात महाराष्ट्रािा भारतात पहहला िमाकं लागत असून बरीिशी साखर महाराष्ट्र हनयातही 
करतो. याम ळे महाराष्ट्रातल्या गरीब शतेकऱ्यािी आर्मथक पहरत्स्थती स धारली. आलेल्या स बते्तम ळे 
गावागावातून तरुिाचं्या हातात फटफट्या आल्या. गावागावात शकै्षहिक संस्था हनघाल्या. पि एकिा ऊस 
हे नगिी पीक आहे म्हटल्यानंतर प्रत्येक शतेकऱ्याला ऊस हपकवावासा वाटला. त्याम ळे इतर हपकाकंडे 
ि लवक्ष झाले. ऊसाला जास्त पािी लागते असाही गैरसमज हनमाि झाला. शतेकरी उसाला जास्त पािी 
िेऊ लागला. यातून जहमनीिे न कसान होऊ लागले. जास्तीिे पािी जहमनीत साठून राहहल्याने ते 
जहमनीत खोलवर गेले आहि जहमनीच्या खालच्या थरात असिारे क्षार वरती आले. ते जहमनीच्या 
पषृ्ठभागावर येऊन जमा झाले. यालाि ‘मीठ फ टले’ असे म्हितात. याम ळे जहमनी नापीक होतात. 
कोल्हापूरजवळ अशा खूप जहमनी आहेत. यामागे आिखी एक वाईट मानहसकता आहे. ज्या ज्या 
शतेकऱ्याकंडे पैसा आला त्यािंी म ले शहराकडे हशकायला गेली. हतकडे नोकऱ्या हमळव ूलागली. त्यािंी 
गाव ेत टली. मग शतेकऱ्याच्या मनात आले की माझी प ढिी हपढी जर शतेी करिार नसेल तर मी माझ्या 
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हयातीत जास्तीत जास्त उत्पािन का काढू नये? याि हविारातून जास्त पािी िेऊन जास्त जास्त ऊस 
हपकवावा हा ि कीिा हविार शतेकऱ्याच्या मनात आला. वस्त तः जमीन, नद्या, रस्ते, आकाश हे कोिाच्या 
मालकीिे असत नाही. त्यािी मालकी ही समाजाकडे असते. ही बाब आगगाडीतील आपल्या आरहक्षत 
जागेसारखी काही काळ आपल्या ताब्यात असल्यासारखी गिली गेली पाहहजे. 
 
 पािी आणि वीज 
 
 महाराष्ट्रात कोयना धरि बाधंावे आहि त्यातून वीज हनर्ममती करावी, शतेीला पािी हमळाव ेम्हिून 
ही योजना प ढे आली. त्यासाठी अथाति शतेजमीन हवी होती. ज्या शतेकऱ्याचं्या जहमनी जािार होत्या 
त्यानंी हवरोध स रू केला. पि अशी हवकासात्मक कामे केली नाहीत तर समाजािी प्रगती होिार नाही. 
त्यासाठी समाज प्रबोधनािे काम करावे लागते. ते काम पहिम महाराष्ट्रात आहि कोकिात हफरून डॉ. 
धनंजयराव गाडगीळ, श्री. पा.ं वा. गाडगीळ, श्री. शकंरराव हकलोस्कर या त्रयीने १९५० च्या िशकात 
केले. याम ळे शतेकऱ्यािंा हवरोध कमी होऊन हे धरि झाले. या धरिाम ळे उपलब्ध झालेल्या हवजेम ळे 
महाराष्ट्रातीत कारखानिारी वाढली. कोयना धरि हे महाराष्ट्र राज्य अत्स्तत्वात आल्यानंतरि कायवरत 
झाले आहे. महाराष्ट्राच्या ३५ हजल्ह्यात सरासरी १००० हम. मी. एवढा पाऊस वर्षवभरात पडतो. तो नैऋत्य 
आहि ईशान्य मान्सूनिा असतो. महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त पाऊस रत्नाहगरी हजल्ह्यात पडतो आहि तो 
२६१७ हम. मी. एवढा असतो तर सगळ्यात कमी पाऊस लातूर हजल्ह्यात पडतो आहि तो ६०० हम. मी. 
एवढा असतो. राजस्थानात ५० हम. मी. पाऊस वर्षवभरात पडतो आहि इस्त्रायलमध्येही असाि पडतो. त्या 
त लनेत कमीतकमी पाऊस पडिारा लातूर हजल्हाही खूप पावसािा आहे असेि म्हटले पाहहजे. म्हिजे 
आपला प्रश्न आहे पािी साठवण्यािा. राजस्थानातही मगॅसेसे प रस्कार हमळविाऱ्या राजेंद्रकसह यानंी कमी 
पाऊस पडिाऱ्या लोकसहभागातून खूप तलाव (राजस्थानी भारे्षत जोहड) बाधूंन घेऊन त्यात आता पािी 
साठवले आहे. नागपूर, ठािे ही तलावािंी गाव ेम्हिून एकेकाळी ओळखली जायिी. नळयोजना झाल्यावर 
जागोजागिे तलाव ब जवले गेले, एवढेि नव्हे, तर हवहहरीही ब जवल्या गेल्या. प ण्यात पेशव्याचं्या काळात 
कात्रजच्या घाटात वरिा आहि खालिा असे िोन पातळीवर तलाव बाधंले होते. तलावापासून बाधंलेल्या 
िगडी नालीमधून पािी प िे शहरात येत असे. अजूनही ही रिना स िैवाने ब जवली गेली नसून हतिे 
प नरुज्जीवन करायिी वळे आली आहे. आपि पैशासारखा पाण्याच्या जमा-खिािा हहशबे ठेवत नाही. 
वस्त तः पडिाऱ्या पावसातून हमळिाऱ्या पाण्यािा िहा टके्क भागि आपल्याला प रा पडिारा आहे. पि 
आपि तेवढाही साठवत नाही. िरवेळी सरकारवर अवलंबून राहतो. वस्त तः भारतात एकूि असिाऱ्या 
धरिापंैकी ३० टके्क म्हिजे २२७९ धरिे महाराष्ट्रात आहेत. यात मोठी, मध्यम आहि छोटी अशा सवव 
प्रकारिी धरिे मोडतात. त्यािंी एकूि साठवि क्षमता ३३,५०० िशलक्ष घनमीटर अथवा ११६७ टीएमसी 
आहे. पि ही क्षमता गाळ साठल्याने कमी कमी होत गेली आहे. िरवर्षी पावसाच्या पाण्याबरोबर येिाऱ्या 
गाळाम ळे धरिािी पािी साठवण्यािी क्षमता कमी कमी होत िालली आहे. मोठ्या धरिात िरवर्षी पािी 
साठविािी क्षमता एक टक्का एवढी होते असे महाराष्ट्र इंहजनीअकरग अँड हरसिव इत्न्स्टट्य ट (मेरी), 
नाहशक सागंतात. १९६० साली कायात्न्वत झालेल्या धरिात गेल्या ५० वर्षांत हकती गाळ साठला असेल हे 
वािकाचं्या लक्षात येईल. यातून पाण्यािी टंिाई तर जािवतेि पि िरवर्षी उन्हाळ्यात वीजहनर्ममतीही 
कमी करावी लागते. म्हिून शतेात शतेतळी बाधूंन पािी साठवले पाहहजे. नवीन बाधंल्या जािाऱ्या 
इमारतींच्या घराच्या छपरावरील पािी जहमनीखाली टाकी बाधूंन वापरले पाहहजे तर ज न्या इमारतींच्या 
छपरावरील पािी कवधि हवहीर खोिून त्यात सोडून जहमनीखालील पाण्यािी पातळी वाढवली पाहहजे. 
गेली १५ वर्षे महाराष्ट्राच्या शकेडो गावातूंन उन्हाळ्यात टँकरने पािी प रवावे लागते. लोकानंीही पािी 
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काटकसरीने वापरायला हव.े शतेी, घरग ती वापर, कारखानिारी, जनावरे आहि नागरी सोयींसाठंी पािी 
लागते. साठवलेल्या पाण्यािा ३३ टके्क भाग बाष्ट्पीभवनाने हवते उडून जातो. न साठवलेले बह ताशं पािी 
निी आहि तेथून सम द्रात जाते. महाराष्ट्रातील बह ताशं नद्या नागरी आहि कारखान्यानंी सोडलेल्या 
साडंपाण्याम ळे प्रिूहर्षत झाल्या असून त्यािें पािी आता कोित्याही वापराच्या लायकीिे राहहले नाही. 
महाराष्ट्रातील १७ टके्क जमीन ओहलताखालिी आहे, हशवाय महाराष्ट्रातील ५२ टके्क जलकसिन हवहहरीवर 
अवलंबनू असून कालवे आहि नद्याम ळे उववहरत जमीन हभजते. पाण्यािे समन्याय तववावर वाटप व्हाव.े 
पािीवाटपािे काटकसरीच्या दृहष्टकोनातून हनयोजन करावे म्हिून हशफारशी करण्यासाठी डॉ. माधवराव 
हितळे याचं्या अध्यक्षतेखाली १९९५ साली एक आयोग नेमला. त्यािा अहवाल १९९९ मध्ये शासनाला 
हमळाला. त्यावर हविार िालू आहे. महाराष्ट्र आहि मध्यप्रिेशातील कराराम ळे महाराष्ट्राला हमळिाऱ्या 
नमविेच्या पाण्यािा फायिा म ख्यत्वे ध ळे हजल्ह्यातील अहवकहसत भागाला होईल. महाराष्ट्र व 
मध्यप्रिेशामध्ये सध्या स मारे १० संय क्त प्रकल्पावर काम िालू असून त्यातील प्रत्येकी तीन-तीन हविभव, 
मराठवाडा व कोकिातील आहि एक योजना पहिम महाराष्ट्रासाठी आहे. मध्य महाराष्ट्रातील जायकवाडी 
प्रकल्प महाराष्ट्राला भरू्षिावह आहे. यािा फायिा औरंगाबाि आहि परभिी या िोन हजल्ह्यानंा होतो. 
जायकवाडी-पूिा प्रकल्पािा पहहला टप्पा १९७६ साली प रा झाला. ि सरा टप्पा सध्या िालू आहे. त्यात 
पैठिजवळ उजवा व डावा कालवा, माजलगाव येथे मातीिे धरि यािंा अंतभाव आहे. भीमा-क कडी-
वारिा-कृष्ट्िा-ऊध्वव वैनगंगा-ऊध्वव वधा या सहा मोठ्या प्रकल्पानंा व म ळा आहि हगरिा प्रकल्पाचं्या 
आध हनकीकरिाला सध्या महवव हिले जात आहे. पहिम महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या हनरहनराळ्या टप्प्यावर 
असलेल्या योजना म्हिजे सागंली हजल्ह्यातील िािंोली येथे वारिा निीवर मातीिे धरि, कृष्ट्िेवरील 
छोटा प्रकल्प, कान्हेर धरि, क कडी प्रकल्पातील थेरगाव व माहिकडोह वडूज धरि, प िे हजल्ह्यातील 
कडभे धरि अशी कामे आहेत. यातील काही प्रकल्प पूिव होत आले आहेत. यायोगे जलकसिन क्षमता 
वाढवली जात आहे. पि न सता पािीप रवठा वाढवनू उपयोग नाही, तर जहमनीिे सपाटीकरि, पाण्याच्या 
हनिऱ्यािी सोय, शतेातून पाट काढिे, रस्ते बाधंिे, खते-हबयािे, पतप रवठा याचं्या सोयी एकहत्रतपिे 
प रवल्या, तर एकात्त्मक हवकास होऊ शकतो. पािव्या पिंवार्मर्षक योजनेच्या काळात राज्यात पाि 
लाभके्षत्र हवकास प्राहधकरिे होती. त्यािी आता िहा झाली आहेत. लाभके्षत्रािा कायविम जसा हहहररीने 
राबवला तसा पािलोट के्षत्रािा कायविम राबवला गेला नाही. त्याम ळे जहमनीत पािी म रण्यािे प्रमाि 
हिवसेंहिवस कमी होत िालले आहे. झाडािंी तोड झाल्याने जहमनीत कमी प्रमािात पािी म रते. लहान 
लहान बधंारे बाधूंन व खडकाळ जहमनीत भेगा पाडून पािी भपूषृ्ठाखाली जाईल अशी व्यवस्था व्हायला 
पाहहजे. पि अशा व्यवस्था सध्या अत्स्तत्वात नसल्याने पाऊसमान तेवढेि राहूनही जहमनीत पािी 
म रण्यािे प्रमाि घटत आहे. रासायहनक खतािंा वापर प्रमािाबाहेर वाढल्याने जहमनीिी पािी म रवनू 
घेण्यािी क्षमता क्षीि होत आहे. जहमनीतील पोकळी कमी होत िालली आहे. त्याम ळे पािी म रत नाही. 
त्यासाठी कमी पाण्यावर कोिती हपके घ्यावीत यािे सततिे मागविशवन आवश्यक ठरते. त्यासाठी १९९२ 
साली राज्यात जलसंधारि हवभाग हनमाि करण्यात आला. हवकासासाठी जमीन आहि पाण्यािा योग्य 
वापर केला जावा म्हिून १९८०-८१ साली औरंगाबािला वॉटर अँड लँड मनेॅजमेंट इत्न्स्टट्य टिी (वाल्मी) 
स्थापन करण्यात आली. येथे यासाठी प्रहशक्षिािे कायविम आयोहजत केले जातात. नाहशक येथे १९५९ 
मध्ये महाराष्ट्र अहभयाहंत्रकी संशोधन संस्था (मेरी) स्थापन झाली. पाटबधंारे प्रकल्प, जलहवद्य त प्रकल्प, 
रस्ते, पूल याचं्या बाबतीत ही संस्था सल्लमसलत आहि सहकायव िेते. पाण्याच्या एकूि हनयोजन आहि 
अन्य बाबतीत नानासाहेब मोडक, माधवराव हितळे, हवलासराव साळ ंखे, अण्िा हजारे, ना धों महानोर, 
द्वारकानाथ लोहहया, वसंत गंगाविे, हवजय बोराडे, बापू उपाध्ये, जवाहर गाधंी यानंी केलेले काम 
उल्लेखनीय ठरले. 
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१९६० ते १९९९ या काळात हवजेिे उत्पािन सतरा पटीने वाढले, मात्र याि काळात हवजेिी मागिी 

एकोिीस पटीने वाढली. १९६० याली महाराष्ट्रातील हवजेिे उत्पािन ७५९ मेगावॉट एवढे होते. महाराष्ट्रात 
कोरडी, एकलहरे, नाहशक, भ सावळ, िदं्रपूर, परळी, उरि, खापरखेडा, उजनी, िाभोळ, रॉम्बे या 
हठकािी औत्ष्ट्िक वीजहनर्ममती होते. प िे, सातारा, सागंली, ध ळे येथे पवनऊजा हनर्ममती होते. कोयना, 
खोपोली येथे जलहवद्य त हनर्ममती होते तर तारापूरला अिूवीज हनर्ममती होते. महाराष्ट्रातील वीज ही 
जलहवद्य त (१४·५ टके्क) औत्ष्ट्िकहवद्य त (८५·२५ टके्क), अि हवद्य त (०·२५ टके्क) आहि पवनऊजेतून 
(हकरकोळ) हमळिारी वीज आहे. या सवव मागाने हमळिारी वीज १२,२४८ मेगावॉट असून वहन गळती 
आहि िोरीम ळे ८,५२१ मेगावॉट एवढीि वीज वाटपासाठी उपलब्ध आहे. तर राज्यािी गरज मात्र १५,३२४ 
मेगावॉट एवढी आहे. या ६,८०३ मेगावॉट वीजत टीम ळे महाराष्ट्रात वर्षवभर भार हनयंत्रि असते. एक म ंबई 
सोडता राज्याच्या शहरी आहि रामीि अशा सवव भागात हे भार हनयंत्रि िालू असते. म ंबईतही भाडूंप, 
बोहरवली आहि मानख िवच्या प ढे सगळीकडे भार हनयंत्रि आहे. त्यासाठी लोक सरास इन्व्हटवसव आहि 
जहनते्र (जनरेटर) वापरतात. इन्व्हटवसव वापरली नाहीत तर वीज प रवठा एखािा-अधा तास जास्तीिा हमळू 
शकेल. त्याम ळे पैसे असलेले लोक गहरबापेंक्षा जास्त वळे वीज हमळव ूशकतात. वीज उत्पािनातील १८ 
टके्क वीज वहन गळतीम ळे नष्ट होते. सध्यातरी अजून त्यावर तंत्रज्ञानाने तोडगा शोधला नाही. स पर 
कंडक्टर धातू वीज वहनासाठी वापरल्यास वहन गळती बिं करता येईल. १८ टके्क हवजेिी िोरी होते. 
त्याम ळे सरकारिे उत्पन्न ब डते. िोरी बिं केल्यास ती वीज जास्तीिी म्हिून उपलब्ध होिार नाही कारि 
िोरी करिाऱ्या लोकानंा वापरासाठी ती वीज लागिारि. त्याम ळे नवीन योजना आिून हवजेिे उत्पािन 
वाढविे गरजेिे आहे. महाराष्ट्राच्या सवव खेड्यात वीज पोहोिली आहे. गेल्या िहा वर्षांत हवजेिे उत्पािन 
जवळजवळ वाढलेले नाही. औद्योहगक आहि शतेीतील उत्पािन वाढवण्यासाठी म बलक पािी आहि 
हवजेिी गरज आहे. हवजेिा सध्यािा वापर औद्योहगक (४५·५ टके्क), घरग ती (२०·७ टके्क) आहि शतेीसाठी 
(३३·८ टके्क) असा आहे. १९८५ साली महाराष्ट्र ऊजा हवकास कें द्रािी (मेडा) स्थापना झाली. या कें द्रातफे 
सौर ऊजेिी उपकरिे हवकहसत करून त्यािा लोकामंध्ये जास्तीत जास्त प्रसार करण्यािे ध्येय संस्थेने 
बाळगले आहे. 

 
कारखानदारी 

 
१९६० सालापूवी महाराष्ट्रातील कारखानिारी मयाहित होती. म ंबईतील कापड हगरण्या या 

त्यापूवीच्या १०० वर्षांच्या. त्या हिहटश काळातल्या. पि त्या हगरण्याहंशवाय हकलोस्कर यािंा 
हकलोस्करवाडीिा कारखाना आहि प ण्यातला ऑईल इंहजनिा कारखाना अत्स्तत्वात होता. खडकीला 
वसंतराव वैद्य यािंा स्वत्स्तक रबर प्रॉडक्टिा कारखाना होता. सरकारी स्तरावरील कपपरीिा कहि स्तान 
आँहटबायोहटक्सिा कारखाना आहि पनवलेजवळील रासायनीिा कहि स्तान ऑरगहॅनक केहमकलिा 
कारखाना होता. अंबरनाथला आगपेट्या बनवण्यािा कारखाना होता आहि सरकारच्या अखत्यारीतील 
िारुगोळा बनविारे कारखाने िेहूरोड, अंबरनाथ, भ सावळ येथे होते. कोल्हापूरला छोटे छोटे वकव शॉप 
होते, आहि तळेगाविा पैसा फंड काि कारखाना व कराडला ओगले यािंा कंिील बनवण्यािा कारखाना 
होता. पि कारखानिारीला बहर आला तो महाराष्ट्र राज्य अत्स्तत्वात आल्यावर आहि कोयनेिी वीज 
उपलब्ध झाल्यावरि. मग सहकारी के्षत्रातील साखरकारखाने आले, गोक ळसारखा िूधप्रकल्प 
कोल्हापूरला आला. प िे-नगर रस्ता, प िे-म ंबई रस्ता, ठािे-बेलापूर रस्ता, नाहशकला येथे सातपूर आहि 
नागपूरला ब टीबोरी येथे अनेक प्रकारिे कारखाने आले. नाहशक, औरंगाबाि, नागपूर, म ंबई, प िे, 
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रायगड, रत्नाहगरी, कोल्हापूर या सववि हठकािी कारखाने काढण्यािी एक मोठीि लाट आली. पि तरीही 
अजून यात अहमिनगर, परभिी, बीड, नािेंड, ब लढािा, अमरावती हे हजल्हे मागास पडले आहेत. 
महाराष्ट्र राज्य अत्स्तत्वात आल्यावर शासनाने महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास मंडळ (एमआयडीसी-स्थापना 
१९६२), नगर आहि औद्योहगक हवकास महामंडळ (हसडको-स्थापना १९७०), हसकॉम (स्थापना १९६६), 
महाराष्ट्र लघ  उद्योग हवकास महामंडळ, महाराष्ट्र हवत्तीय महामंडळ या संस्थािंी स्थापना केल्यानंतर 
जागोजागी औद्योहगक वसाहती उभ्या राहहल्या. छोटे छोटे वकव शॉप आहि मध्यम आकारािे कारखाने टाकू 
इत्च्छिाऱ्यानंा गाळे, रस्ते, पािी, वीज, भाग भाडंवल या गोष्टी हमळाल्याम ळे कारखानिारीिे एक 
वातावरि तयार झाले. महाराष्ट्रात एकूि २७४ औद्योहगक के्षते्र असून त्यातून महाराष्ट्रात अनेक 
और्षधकारखाने, रसायन आहि पेरोरसायन उद्योग, खत करखाने, अहभयाहंत्रकी उद्योग, खािकाम उद्योग, 
फळप्रहिया उद्योग, छापखाने स रू होऊन महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग प्रधान राज्य म्हिून नावारूपाला आले. 
एवढे, की िेशातले ४० टके्क उत्पन्न एकट्या म ंबईतून हवहवध कराचं्या रूपाने िेशाला हमळू लागले. १९५४-
५५ साली म ंबईत एस्सो आहि बमा शले हे पेरोहलयम उत्पािनािे कारखाने स रू झाले. नंतर त्यातून प ढे 
िहा वर्षांनी पेरोरसायनािें कारखाने स रू झाले. म ंबईत पेरोल, हडझेल, केरोहसन तयार होऊ लागल्याने 
मोटरकार उद्योगाला प्रोत्साहन हमळाले. उद्योगधंद्यािंी वाढ झाली. पेरोरसायन उद्योगाम ळे कृहत्रम कापड, 
कृहत्रम स गंध, प्लॅत्स्टक, और्षधे, िारुगोळा बनविाऱ्या अनेक कारखान्यानंा उधाि आले. कारखानिारानंा 
महाराष्ट्रात येऊन कारखाने काढण्यासाठी प्राधान्य हिले. टाटा, हबला, वालिंि, मफतलाल, अंबानी, 
हकलोस्कर या घराण्यानंी त्यात मोठी धडाडी िाखवली. १९६० ते १९९८ या ३८ वर्षांच्या काळात उद्योग 
हतपटीपेक्षा जास्त वाढले. या काळात एक फरक असा जािवला, राहकोपयोगी वस्तंूिी हनर्ममती कमी होत 
िालली तर इंटरहमहजए्स आहि कॅहपटल ग ड्सिी हनर्ममती वाढताना हिसते. १९६० मध्ये कापड हगरण्या 
हा महववािा उद्योग होता, तर १९९० मध्ये रसायन आहि अहभयाहंत्रकी उद्योग बहरताना हिसून आले. 
२००५-०६ साली महाराष्ट्रात २८,३९९ कारखाने होते. राज्यातील खािी आहि रामोद्योगाला प्रोत्साहन 
हमळाव े म्हिून खािी व रामोद्योग मंडळ मित करते. यात खािीहशवाय रेशीम उद्योग, मध महक्षकापालन, 
लोहार, िाभंार, क ं भार इत्यािी बल तेिारी व्यवसायानंाही मित हमळते. आर्मथकदृष्ट्ट्या ि बवल महहलानंा 
उद्योग काढण्यासाठी महहला आर्मथक हवकास महामंडळ १९७५ साली स्थापन करण्यात आले. 

 
१९६० सालापूवी पहिम बगंालमध्ये कारखाने असायिे. पि तेथील कामगार कलहाम ळे बऱ्याि 

कारखानिारानंी ते तेथून महाराष्ट्रात आिले. उत्साहािे हे वातावरि २५ वर्ष े हटकले पि १९८० च्या 
िशकात कापड हगरण्यात घडवनू आिलेल्या संपाम ळे खूप कापडहगरण्या म ंबईतून उठल्या. आता त्या 
आपल्या अत्स्तत्वाच्या शोधात असल्यासारखा वाटतात. भारतातील ६११ कापड हगरण्यापंैकी राज्यात १२० 
हगरण्या होत्या पि त्यापैकी आता जेमतेम ५४ हगरण्या िालू आहेत. तेव्हा या उद्योगात २·२५ लाख लोक 
काम करीत. आता जेमतेम १२,००० लोक काम करीत आहेत. १९८०-८५ पासून कारखानिारी हळूहळू 
ग जरातकडे वळू लागली. ग जरातच्या औद्योहगक के्षत्रात महाराष्ट्राच्या त लनेने अहधक शातंी, उद्योग स रू 
करायला राज्य शासनािी हमळिारी त्वहरत परवानगी आहि इतर सोयी ही तेथील आकर्षविे आहेत. २५ वर्षे 
उलटून गेल्यावर आजही छोटे उद्योगपतीि काय पि टाटासंारख्या मोठ्या उद्योगपतींनाही ही आकर्षविे 
ख िावत असतात. एवढे असले तरी अजून महाराष्ट्र हेि भारतातील औद्योहगकदृष्ट्ट्या प ढारलेले राज्य 
आहे. अम क एखािी गोष्ट महाराष्ट्रात होत नाही असे नाही. परिेशी उद्योगपती ग ंतवि कीसाठी पहहली 
पसंती महाराष्ट्राला िेतात तर भारतीय उद्योगपती महाराष्ट्राला ि सरी पसंती िेतात. महाराष्ट्राच्या ३५ 
हजल्ह्यापंैकी बृहन्म ंबई, ठािे आहि प िे या तीन हजल्ह्यातं राज्यािी एकूि २५ टके्क लोकसंख्या एकवटलेली 
आहे. के्षत्रफळ मात्र ८·४ टके्कि आहे. पि राज्यातील एकूिापैकी स मारे ७० टके्क कारखाने, ५९ टके्क 
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रोजगार, ६९ टके्क उत्पािक भाडंवल आहि ८२ टके्क उत्पािन येथे होते. १९७५ मध्ये या तीन हजल्ह्यातं ८० 
टके्क रोजगार होता तो इतर हजल्ह्यातील औद्योहगक प्रगतीम ळे २००७ साली ५९ टक्क्यापयंत खाली आला 
आहे. राज्यात वगेवगेळ्या हठकािी उद्योगधंिे स रू व्हावते म्हिून राज्यात सध्या असलेले २५० इंडस्रीयल 
पाकव  प्रयत्नशील असतात. अशा इंडस्रीयल पाकव मध्ये अनेक प्रकारिी कामे िालतात. उद्योगधंिे स रू 
करण्यासाठीिे मागविशवन येथे हमळू शकते. काही पाकव मधले उद्योग आपला बनवलेला सगळा माल परिेशी 
हनयात करतात. येथील उद्योग पाहून राज्यात इतरत्र उद्योग स रू करण्यािी हजद्द काही लोकातं उत्पन्न 
होते. ज्यानंा स्वतंत्रपिे जमीन घेऊन उद्योग स रू करिे शक्य नसते त्यानंा अशा पाकव मध्ये रस्ते, पािी, 
वीज, पोस्ट ऑहफस क हरअर सेवा, फोटोकॉहपइंग, माल परिेशी पाठवण्यािी स हवधा वगैरे सेवा उपलब्ध 
असतात. १ नोव्हेंबर २००६ रोजी राज्यािे नवे औद्योहगक धोरि जाहीर करण्यात आले. राज्यात नव्या 
ग ंतवि की करिे, पायाभतू सेवािंा हवस्तार करिे हे या धोरिाच्या कें द्रस्थानी आहे. औद्योहगक के्षत्रािा 
हवकास िर २०१० पयंत १० टके्क आहि सेवा के्षत्रािा १२ टके्क करिे असे या योजनेला अहभपे्रत आहे. या 
धडक योजनेला ‘त्व्हजन २००६-०९’ असे नाव िेण्यात आले आहे. 

 
म ंबई, रोहा आहि तळोजा येथे सवात जास्त हवाप्रिूर्षि आहे. म ंबईत सल्फर-डाय-ऑक्साईड. 

नायरोजन ऑक्साईड, तरंगिारे कि प्रमािाबाहेर जास्त आहेत. महाड, तळोजा येथे नायरोजन 
ऑक्साईड अहधक आहे. म ंबई, तळोजा येथे तरंगिारे कि जास्त आहेत. हवाप्रिूर्षि प्रहतबधंािा कायिा 
प्रथम महाराष्ट्र राज्याने केला. नंतर कें द्र सरकारने केला, तर पािी प्रिूर्षिाहवर्षयी कें द्र सरकारने प्रथम 
कायिा केला आहि नंतर लगेि महाराष्ट्र राज्याने केला. 

 
खणनज सांपत्ती 

 
िेशाच्या खहजन संपत्तीत महाराष्ट्रािा वाटा १९६० साली ३·३ टके्क होता. आज ५० वर्षांनतरही ह्या 

वाट्यात वाढ झालेली नाही. राज्यात खहनज उत्पािनािी क्षमता असिारे ३८,००० िौरस हकलोमीटरिे 
के्षत्र आहे. १९६० साली राज्यात पेरोहलयम खहनजािे उत्पािन अहजबात नव्हते. आता मात्र त्यािा वाटा 
महाराष्ट्राच्या एकूि खहनज उत्पािनात ७५ टक्क्यािा आहे. यािा अथवि असा आहे, की इतर खहनजाचं्या 
बाबतीत महाराष्ट्रािी पीछेहाट झाली आहे. राज्याच्या एकूि के्षत्रफळापैकी १२·३३ टके्क के्षत्र खहनजय क्त 
आहे. बॉक्साइट, मगेँनीज, कोळसा, लोह, ि नखडीिा िगड, डोलोमाइट, हसहलका, िोमाइट, ऑकर 
इत्यािी आहेत. मयाहित प्रमािात सापडिाऱ्या खहनजात इल्मेनाइट, कॉनडवन्डम, हजप्सम, अभ्रक, 
बरॅाइटस्, ॲसबेसटॉस, वाळू, टंगस्टन, सोने, हकमती खडे आहेत. २००७ साली िदं्रपूर हजल्ह्यात 
क्लोराइट आहि रत्नाहगरी हजल्ह्यात राफाइट खहनजािे साठे प्रथम सापडले. 
 

णवज्ञान आणि िांत्रज्ञानािील णशक्षि 
 

महाराष्ट्राति काय पि संपूिव भारतात हिहटश काळात अहभयाहंत्रकीिे हशक्षि िेिारे प ण्यािे 
अहभयाहंत्रकी महाहवद्यालय हे एकमेव महाहवद्यालय होते. तेथे प्रवशे न हमळाल्यास ि सरे महाहवद्यालय होते 
करािीला. नंतर हनघालेले हतसरे महाहवद्यालय म ंबईिे त्व्हजेटीआय. नंतर सागंलीिे हवकलग्डन 
अहभयाहंत्रकी, म ंबईला रसायन अहभयाहंत्रकीिे हशक्षि िेिारे इत्न्स्टट्य ट ऑफ केहमकल टेक्नॉलॉजी 
(आयसीटी) आहि नागपूरिी लक्ष्मीनारायि इत्न्स्टट्य ट ऑफ केहमकल टेक्नॉलॉजी (एलआयटी) आहि 
काही पिहवका तंत्रहनकेतने. तसेि वैद्यकीिे हशक्षि घेऊ इत्च्छिाऱ्यासंाठी प ण्यािे बी. जे. मेहडकल. 
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म ंबईिे जे. जे., गटँ, नायर, लोकमान्य हटळक, हमरजेला एक, नागपूरला एक आहि सोलापूरला एक 
एवढीि महाहवद्यालये होती. महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर प ढील २३ वर्ष ेयात फार मोठा फरक पडला नाही. 
ही एवढी अहभयाहंत्रकीिी आहि वैद्यकीिी महाहवद्यालये प री पडत नसत. मग महाराष्ट्रातले हवद्याथी 
जवळच्या कनाटक राज्यातील बेळगाव, ग लबगा, उड पी येथे हशकायला जात. ही कोंडी वसंतिािा पाटील 
महाराष्ट्र राज्यािे म ख्यमंत्री असताना फ टली आहि त्यानंी खाजगी के्षत्रातील महाहवद्यालयानंा परवानगी 
द्यायिे ठरहवले. याम ळे प्रत्येक हजल्ह्याच्याि काय पि काही हठकािी ताल क्याच्या गावीही अशी 
महाहवद्यालये हनघून हवद्याथी आहि त्याचं्या पालकािंी एक मोठी सोय झाली. याि महाहवद्यालयानंी पूवीिे 
जे ठरीव अभ्यासिम होते त्याहशवाय काळाच्या गरजेप्रमािे अनेक नवीन अभ्यासिम स रू केले. एवढी 
महाहवद्यालये स रू झाल्यावर शकै्षहिक सोयी आहि िजा यािंी पातळी खूप घसरल्यािे वारंवार कानी येते. 
कें द्र सरकारच्या माध्यमातून १९५८ साली म ंबईतील पवईला आय. आय. टी. स रू झाले आहि उच्च 
हशक्षििा एक नवा आयाम हनमाि झाला. आज परिेशात आय. आय. टी. हा भारतािा एक िडँ तयार 
झाला आहे. १९९० सालापासून संगिक आला आहि त्यािे हशक्र्षि िेिाऱ्या संस्था हनमाि होऊन त्यातून 
हशकलेल्या म लानंी केवळ महाराष्ट्रािी नव्हे, केवळ भारतािी नव्हे तर जगािीही गरज प रवली आहि 
संगिक के्षत्रात भारताने जगात आपले एक अव्वल स्थान हनमाि केले. त्यात महाराष्ट्रािाही खूप मोठा 
वाटा आहे. महासंगिक बनवण्यात डॉ. हवजय भटकर यानंी महववपूिव काम केले आहे. अलीकडे आता 
इंहडयन इत्न्स्टट्य ट ऑफ सायन्स एज्य केशन हरसिव (आयझेर) या नावाच्या तीन संस्था २००८ सालापासून 
भारतात स रू झाल्या असून त्यातील एक प ण्यात स रू झाली आहे. येथे बारावीनंतर प्रवशे हमळाला, की 
तेथून थेट एम. एस्सी. अथवा पीएि. डी. होऊन बाहेर पडता येईल. बगंलोरच्या इंहडयन इत्न्स्टट्य ट ऑफ 
सायन्सच्या धतीवर या संस्था उत्तम हशक्षिािी कें दे्र बनावीत अशी अपेक्षा आहे. उच्च हशक्षिािी अशी ही सोय 
हनमाि होत असताना नाना कारिाने शाळा मध्येि सोडून िेिाऱ्या म लािें (ड्रॉप आऊ्स) काय करायिे 
हा एक सातत्याने भेडसाविारा प्रश्न आहे. प ण्याजवळील पाबळला १९८३ साली डॉ. श्रीनाथ कलबाग 
यानंी अशा ड्रॉप आऊट म लासंाठी हवज्ञान आश्रम नावािी शाळा काढली. यातून अशा म लानंा पपं आहि 
हवजेच्या मोटारी ि रुस्ती करिे, शतेीिी अवजारे ि रुस्त करिे, संगिक ज ळविी-ि रुस्ती, पॅथॉलॉजी 
प्रयोगशाळा, वते्ल्डंग अशी नाना कौशल्ये प्राप्त करून उद्योगाला लावले. अपेक्षा अशी होती, की अशा शाळा 
या नेहमीच्या शाळािंा भाग बनतील. पि ि िैवाने तसे झाले नाही. हा प्रयोग राज्यभर पसरण्याऐवजी 
पाबळप रता एक बेट बनून राहहला. म ंबईच्या होमी भाभा हवज्ञान हशक्षि संस्थेने हवज्ञान हशक्षिात खूप प्रयोग 
करून ते अहधक उपय क्त केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑकलहपयाड भरवनू त्यानंी हवज्ञान हशक्षिातील रुिी 
वाढवली. भारतात एकूि ४० कृर्षी हवद्यापीठे असून त्यातील िार कृर्षी हवद्यापीठे महाराष्ट्रात आहेत. त्यानंी 
हपकािंी आहि फळािंी नवीन वािे तयार केली आहेत. 

 
हवज्ञान आहि तंत्रज्ञान आहि वैद्यकीय हशक्षिात प्रा. भा. मा. उिगावकर, प्रा. हव. गो. क लकिी, 

डॉ. श्रीनाथ कलबाग, डॉ. प . का. केळकर, डॉ. रा. हव. साठे ही नावे उल्लेखनीय ठरतील. 
 
णवज्ञान सांशोधन 

 
१९४५ साली म ंबईत टाटा इत्न्स्टट्य ट ऑफ फंडामेंटल हरसिव ही संस्था स रू झालीं. १९५७ साली 

भाभा अि  संशोधन कें द्र (हे नाव १९६६ साली भाभाचं्या मृत्यनंूतर हिले गेले. पूवी ते ॲटॉहमक एनजी 
एस्टॅत्ब्लशमेंट, रॉम्ब ेअसे होते.) स रू झाले. म ंबईत पूवीपासून कापडहगरण्या असल्याम ळे त्या हगरण्याचं्या 
गरजेतून त्यािें प्रश्न सोडवण्यासाठी बॉम्ब ेटेक्स्टाइल हरसिव ॲसोहसएशन (हबरा), सत्स्मरा या संस्था स रू 
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झाल्या. कॉटन टेक्स्टाइल हरसिव संस्था, वलू हरसिव ऑगवनायझेशन, हाफहकन हरसिव संस्था (ही मात्र 
१८९६ सालापासून अत्स्तत्वात आहे), प ण्यािी राष्ट्रीय रासायहनक संशोधन संस्था (कें द्र सरकारने १९५० 
साली ही संस्था स रू केली.) लोकसंख्या संशोधन संस्था, इंहडयन हरप्रॉडक्शन आहि हरसिव संस्था, राष्ट्रीय 
हवर्षािू संस्था, वसंतिािा श गर हरसिव संस्था, सेंरल वॉटर अँड पॉवर हरसिव स्टेशन-खडकवासला, 
इंहडयन इत्न्स्टट्य ट ऑफ रॉहपकल हमहटओरॉलॉजी-प िे, इंहडयन इत्न्स्टट्य ट ऑफ हजओमगॅ्नेहटझम-
म ंबई, ऑटोमोहटव्ह हरसिव ॲसोहसएशन ऑफ इंहडया-प िे, सेंरल पत्ब्लक हेल्थ इंहजनीअकरग हरसिव 
इत्न्स्टट्य ट-नागपूर, नॅशनल एत्न्व्हरॉन्मेंटल इंहजनीअकरग हरसिव इत्न्स्टट्य ट नागपूर, सेंरल इत्न्स्टट्य ट 
फॉर कॉटन हरसिव-नागपूर, कॉटन टेक्स्टाइल हरसिव लॅबोरेटरी-म ंबई, नॅशनल ब्य रो ऑफ सॉइल सव्हे 
अँड लँड यजू प्लॅकनग-नागपूर आमामेंट हरसिव अँड डेव्हलपमेंट-प िे, एक्स्प्लोहजव्ह हरसिव अँड 
डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरी-प िे, हरसिव अँड डेव्हलपमेंट (इंहजनीअर्स)-हिघी-प िे, व्हेइकल हरसिव अँड 
डेव्हलपमेंट एस्टॅत्ब्लशमेंट-अहमिनगर, नेव्हल केहमकल अँड मेटॅलर्मजकल लॅबोरेटरी-म ंबई, इत्न्स्टट्य ट 
ऑफ आमामेंट टेक्नॉलॉजी-प िे, टाटा मेमोहरयल सेंटर-म ंबई, ऑल इंहडया इत्न्स्टट्य ट ऑफ हफहजकल 
मेहडसन अँड हरहॅहबहलटेशन-म ंबई, इंटरनॅशनल इत्न्स्टट्य ट ऑफ पॉप्य लेशन स्टहडज-म ंबई, इत्न्स्टट्य ट 
ऑफ नेव्हल मेहडहसन, आयएनएस, अहश्वनी-म ंबई, इंहडयन ड्रग लॅबोरेटरी-प िे, नॅशनल इत्न्स्टट्य ट ऑफ 
व्हायरॉलॉजी-प िे, क्लायमॅटॉलॉजी अँड हजओहफहजक्स हडत्व्हजन, हवामान खाते-प िे, डॉ. आघारकर 
हरसिव इत्न्स्टट्य ट-प िे, भारतीय ॲरो इंडस्रीज फाऊंडेशन-उरळीकािंन-प िे, सेंरल इत्न्स्टट्य ट ऑफ 
रोड हरसिव-प िे, महाराष्ट्र इंहजनीअकरग हरसिव इत्न्स्टटूट-नाहशक, कनबकर हरसिव इत्न्स्टट्य ट-फलटि, 
हवज्ञानसंस्था-म ंबई, टेक्स्टाइल हरसिव इत्न्स्टट्य ट-इिलकरंजी, इत्न्स्टट्य ट ऑफ केहमकल टेक्नॉलॉजी-
म ंबई, आय का-प िे आहि इतर अनेक खाजगी कंपन्याचं्या संशोधन संस्था महाराष्ट्र हनमाि झाल्या. त्याम ळे 
राज्यात हवज्ञान संशोधनाला एक िालना हमळाली. राष्ट्रीय स्तरावर अवकाश संशोधन खात्यात डॉ. वसंत 
गोवारीकर यानंी आहि काऊत्न्सल ऑफ सायत्न्टहफक अँड इंडत्स्रयल हरसिव (सीएसआयआर) मध्ये डॉ. 
रघ नाथ माशलेकर, अंटार्मटका संशोधनात डॉ. आहिती पतं यानंी महववािी कामहगरी केली आहे. हे एवढे 
सवव असले तरी पि महाराष्ट्रात अजून हव ेतसे आहि हततक्या प्रमािात वैज्ञाहनक वातावरि हनमाि झाले 
नाही. परिेशातील प्रत्येक हवद्यापीठ हे संशोधनािे कें द्र असते, ि िैवाने भारतातील हवद्यापीठानंा ती 
कामहगरी करता आली नाही. हवज्ञान संशोधनात डॉ. होमी भाभा, प्रा. भा. मा. उिगावकर, डॉ. एि. एन. 
सेठना, डॉ. राजा रामण्िा, डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. रघ नाथ माशलेकर, डॉ. अहनल काकोडकर, डॉ. 
व. रा. खानोलकर, डॉ. माधव िेव, डॉ. हव. ना. हशरोडकर. डॉ. भा. नी. प रंिरे, डॉ. आहिती पतं, डॉ. 
सलीम अली यानंी मोठे काम केले आहे. 

 
महाराष्ट्रात हवज्ञान हशक्षि आहि हवज्ञान संशोधन बऱ्यापैकी स रू असले तरी आम जनतेत 

वैज्ञाहनक दृहष्टकोन मात्र आला नाही. ते काम करण्यासाठी मराठी हवज्ञान पहरर्षि ही संस्था १९६६ साली 
स्थापन झाली आहि संपूिव राज्यात ६६ शाखा स्थापून आहि हवज्ञान प्रसारािे मोठ्या प्रमािात काम 
करिारी ही एकमेव स्वयंसेवी संस्था बनली आहे. 

 
 महाराष्ट्र राज्यात डॉ. वसंतराव गोवारीकर याचं्या अध्यक्षतेखाली २००४ साली हवज्ञान आहि 
तंत्रज्ञान आयोगािी स्थापना झाली. त्या अन्वये प ढील कामे िालू आहेत. (१) भाभा अि  संशोधन कें द्राच्या 
तंत्रज्ञान मितीतून हिपळूि, पाली, यवतमाळ येथे नागरी किऱ्यातून जैववायू हनर्ममती करून त्यातून 
वीजहनर्ममती करण्यािे प्रकल्प हाती घेतले आहे. (२) सोलापूरला हवज्ञान कें द्र उभे राहहले असून लवकरि 
ते कायात्न्वत होईल. (३) होमी भाभा हवज्ञान हशक्षि संस्थेतफे हशक्षिात माहहती आहि तंत्रज्ञानािा उपयोग 
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करण्यासाठी एक प्रकल्प िालू आहे. (४) अन्न प्रहियेसंबधंी भाभा अि  संशोधन कें द्राबरोबर प्रकल्प िालू 
आहे. (५) महाराष्ट्रातील १६ महाहवद्यालये आहि हवद्यापीठे हमळून महाराष्ट्रात और्षधी वनस्पती कोठे कोठे 
आहेत आहि त्या कोित्या यािी नोंििी िालू आहे. (६) मत्स्यव्यवसाय अहधक हकफायतशीर करण्यासाठी 
नवनवीन उत्पािनािंा शोध िालू आहे. (७) जैव तंत्रज्ञानातील एक संशोधन कें द्र स रू करण्यािी तयारी 
िालू आहे. 
 

१९८८ साली नागपूरला महाराष्ट्र हरमोट सेत्न्संग ॲत्प्लकेशन कें द्र स रू झाले. 
 
रस्िे, रेल्व,े हवाई आणि जलवाहिूक 

 
गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्रात खूप िागंले रस्ते झाले. भले ते १०० टके्क समाधानकारक नसले तरी 

त्यािंी प्रगती समाधानकारक आहे. १९६० साली महाराष्ट्रात िाळीस हजार हकलोमीटर लाबंीिे रस्ते होते 
तर १९९८-९९ साली ते २·३० लाख हकलोमीटर झाले आहेत. १९९९ ते २००४ या काळात कें द्रस्थानी 
आलेल्या बाजपेयी सरकारने हिलेल्या प्रोत्साहनाम ळे स विव ित ष्ट्कोन ही रस्ते बनवण्यािी योजना स रू 
झाली. त्याम ळे आज महाराष्ट्रात म ंबई-प िे-कोल्हापूर, म ंबई-नाहशक असे अनेक िागंले रस्ते तयार झाले. 
शहराशहरात उड्डािपूल तयार झाले. राज्यात जीवनािी प्रत स धारायिी असेल, अहधक उद्योगधंिे स रू 
व्हायला हव ेअसतील, तर रस्ते, वीज आहि पािी म बलक प्रमािात उपलब्ध व्हायला हवते. त्यातील 
रस्त्याचं्या बाबतीत आपि आता बऱ्याि प्रमािात समाधानकारक प्रगती केली आहे. १९६० साली राज्यात 
५०५७ हकलोमीटर लाबंीिी रेल्वे होती. २००७ साली रेल्विेे जाळे फार वाढले नाही. ते केवळ ४७० 
हकलोमीटरने वाढून ५५२७ हकलोमीटर झाले. राज्यािे के्षत्रफळ ९·३६ टके्क असताना लोहमागव मात्र ८·७ 
टके्क एवढेि आहेत. िेशातले २५ टके्क औद्योहगक उत्पािन करिाऱ्या राज्यातील लोहमागांिे हे प्रमाि मात्र 
कमी आहे. मात्र कोकि रेल्व ेहा येथील लोहमागाच्या प्रगतीिा एक मानकबिू ठरला आहे. म ंबईतील ८८ 
टके्क प्रवासी लोकल रेन आहि बेस्ट बसेसिा वापर करतात. म ंबईतील लोकल आगगाड्या रोज ६४ लाख 
प्रवाशािंी वाहतूक करतात. नऊ डब्याचं्या एका लोकल गाडीिी प्रवासी क्षमता १७०० प्रवाशािंी असते पि 
प्रत्यक्षात ४७०० मािसे. प्रवास करतात. महाराष्ट्र राज्य पहरवहन सेवकेडे (एसटी) (स्थापना १९४८) 
२००५-०६ साली १५,९५२ बसेस होत्या आहि सरासरीने त्यातील १४,६४० बसेस रोज धावतात. या बसेस 
१७,५८४ मागांवर धावतात. या बसेस रोज ६१ लाख प्रवाशािंी वाहतूक करतात. महाराष्ट्रात म ंबई, प िे, 
ठािे, कल्याि-डोंहबवली, नवी म ंबई, मीरा-भायंिर, कपपरी-कििवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाि, 
नािेंड, अमरावती, अकोला या हठकािी स्थाहनक बसेस प्रवाशािंी वाहतूक करतात. १९६० साली राज्यात 
सवव प्रकारिी हमळून एक लाख वाहने होती. ती आता २००७ साली एक कोटी आहेत. राज्यातील ६० टके्क 
मालािी आहि ८० टके्क प्रवाशािंी वाहतूक रस्त्याने होते. म ंबईला सहार येथे आंतरराष्ट्रीय िजािा 
हवमानतळ आहे. म ंबई हवमानतळावरून भारतातील एकूि प्रवाशापंैकी २००७ साली ३४ टके्क प्रवासी परिेशी 
गेले. कें द्र सरकारने प िे, सोलापूर, कोल्हापूर, नाहशक, औरंगाबाि, अकोला, नागपूर येथे हवमानतळ 
बाधंले आहेत. तर राज्य सरकारने कराड, नािेंड, उस्मानाबाि, ध ळे, िदं्रपूर, रत्नाहगरी, जळगाव, 
फलटि, वाडा, भडंारा, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, हकनवट येथे हवमानतळ बाधंले आहेत. जलि 
िळिवळि संपकव व्यवस्था व खाजगीकरि या दृष्टीने राज्यातील औद्योहगक वसाहतीमध्ये हवाई 
धावपट्ट्या बाधंण्यािी योजना जाहीर झाली आहे. राज्याच्या उत्तरेस डहािूपासून िहक्षिेस तेरेखोलपयंत 
५४ बिंरे आहेत. कोकि रेल्वे झाल्यानंतर बोटीने कोकि आहि गोव्यात जािारी प्रवासी वाहतूक बिं 
झाली. पि मालािी वाहतूक मात्र िालू असते. पावसाळ्यात ही बिंरे बिं असतात. म ंबई आहि 



 

अनुक्रमणिका 

जवाहरलाल नेहरू अशी िोन बिंरे महाराष्ट्रात असून भारतातील कंटेनरिी ५८ टके्क वाहतूक एकट्या 
जवाहरलाल नेहरू बिंराने २००७ साली केली. 
 

आरोग्य व्यवस्र्ा 
 

मोठमोठ्या शहरातील उघडी गटारे आता हळूहळू बिं होऊ लागली आहेत. पावसािे पािी वाहून 
जाण्यासाठी मात्र अनेक हठकािी गटारे बाधंली आहेत. पि ही अथवा साडंपाण्यािी उघडी गटारे लोक 
सरास किरा टाकण्यासाठी म्हिून वापरतात. त्याम ळे साडंपािी वाहून न जाता त ंबनू राहते. पहरिामी 
ि गंधी तर स टतेि पि डासािंा फैलाव होतो. उघड्या गटारात किरा न टाकण्यािी हशस्त अजूनही 
समाजात आली नाही. जोपयंत डास आहेत तोपयंत मच्छरिािी लावनू झोपायिी सवय लोकानंा नसल्याने 
मलेहरयािा प्राि भाव सतत होति असतो. जागहतक आरोग्य संघटनेने मलेहरयावरिे स्वस्त और्षध म्हिून 
मच्छरिािीिा वापर स िवला आहे. पि तो कोिी लक्षात घेत नाही. लोक रस्त्यावर लघवी करतात. 
शौिाला बसतात आहि थ ंकतातही. समाजातील शकेडा ६०-७० टके्क लोक रस्त्यावर थ ंकत असतात. 
त्यानंा ‘थ ंकू नका’ म्हटले, तर तो आपला जन्महसद्ध हक्क असल्यासारखे ते भाडंायला उठतात. कशकताना 
आहि खोकताना नाकातोंडाप ढे हातरुमाल धरण्यािी बह तेकानंा कोिाला नाही. कॅनडा िेशामध्ये 
बालवाडीतील म लानंा हातािा कोपर नाकातोंडाप ढे धरून खोकावे अथवा कशकाव े हे हशक्षि हिले जाते. 
बसमधून उतरल्यावर, लोकल गाडीमधून उतरल्यावर, िॉकलेट खाल्ल्यावर, ग टका खाल्ल्यावर, 
हसगारेटिे पाकीट संपल्यावर, आगगाडीत िहा प्यायल्यावर, बटाटावडा खाल्ल्यावरिे कप, कागि, वषे्टिे 
लोक रस्त्यावर फेकून िेतात आहि रेल्व े रुळाभोवतीिा असा किरा वर्षोन वर्ष े तेथेि पडून राहतो. 
महाराष्ट्रात क पोर्षिािा प्रश्न मोठा आहे. बालमृत्यूिे प्रमािही िर हजारी ३६ आहे. ते आंतरराष्ट्रीय 
मानकाप्रमािे २२ हव.े महाराष्ट्रातील जन्मिर हजारी १९ असून मृत्यू िर ६·७ आहे. यािाि अथव 
लोकसंख्या जन्म आहि मृत्य िराच्या फरकाएवढा म्हिजे हजारी १२·३ िराने वाढत राहते. भारतातील 
सवात जास्त जन्मिर उत्तर प्रिेश आहि हबहारमध्ये हजारी ३०·४ एवढा असून ओहरसातील मृत्य िर ९·५ 
असून तो सगळ्यात जास्त आहे. मध्य प्रिेशातील बालमृत्य िे प्रमाि सवात जास्त असून ते हजारी ७६ आहे. 
लोकसंख्या वाढीवर हनयंत्रि ठेवण्यासाठी क ट ंबहनयोजन, ि बवल घटकानंा आरोग्यसेवा प रविे, सवांसाठी 
आरोग्य आहि हकमान गरजािंी अंमलबजाविी ही आरोग्यधोरिािी उहद्दष्टे आहेत. आरोग्यसेवेत महाराष्ट्र 
आघाडीवर आहे. भारतात सध्या आय मवयािा ६१ वर्षांिी आहे तर ती महाराष्ट्रात ६८ वर्षे आहे. भारतात 
जननक्षम जोडाप्यापंैकी ४८ टके्क जोडप्यानंी कोित्यातरी क ट ंबहनयोजन पद्धतीिा स्वीकार केला आहे तर 
महाराष्ट्रात ते प्रमाि ६१ टके्क आहे. महाराष्ट्रात १९७१ साली २९९ सरकारी रुग्िालये होती. ती १९९८ 
साली १३९६ झाली. १९७१ साली ३८८ प्राथहमक आरोग्य कें द्र होती तर १९९८ साली ती ८४३ झाली. 
१९७१ साली सरकारी िवाखाने १३७२ होते. ते १९९८ साली १६८३ झाले. प िे येथे साववजहनक आरोग्य 
प्रयोगशाळा आहे. महाराष्ट्रात ककव रोगािे िीड लाख रुग्ि असून यात िरवर्षी पन्नास हजारािंी भर पडते. 
म ंबईिे टाटा ककव रोग रुग्िालय ही त्याच्या उपिारािी हशखर संस्था आहे. पोहलओिे हनमूवलन होण्यासाठी 
कें द्र सरकारतफे मोहीम िालवली जाते त्यात महाराष्ट्र हहहररीने भाग घेतो. राज्यात १९५४ सालापासून 
कामगार हवमा योजना िालू आहे. ३००० रुपये माहसक प्राप्तीच्या कामगारास त्यािा फायिा होतो. राज्यात 
या योजनेिा फायिा १३ लाख कामगारानंा आहि त्याचं्या ४० लाख क ट ंबीयानंा होतो. क पोर्षि 
हनमूवलनाच्या कायविमाखाली शालेय पोर्षि आहार योजना, रामीि भागातील एकात्त्मक बाल हवकास 
सेवा, नागरी गहलच्छ वस्त्यासंाठी हवशरे्ष पोर्षि आहार कायविम, गरोिर हस्त्रयासंाठी क पोर्षि प्रहतबंध 
कायविम असे अनेक कायविम िालू आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

 
इिर 

 
महाराष्ट्रािे एकूि के्षत्रफळ ३०७ लक्ष हेक्टर (३·०७ लाख िौरस हकलोमीटर) एवढे आहे. त्यातील 

२१ टके्क के्षत्रफळ मराठवाड्यात आहे, ३२ टके्क हविभात आहे आहि उरलेले ४७ टके्क के्षत्रफळ पहिम 
महाराष्ट्र आहि कोकिात हमळून आहे. महाराष्ट्राच्या एकूि के्षत्रफळापैकी १८·४ टके्क म्हिजे ५५,५४४ 
िौरस हकलोमीटर जमीन जंगलाखाली आहे. ३० टके्क जमीन जंगलाखाली असिे आिशव मानतात. 
याहशवाय ४ टके्क जमीन पडीक असून ४·५ टके्क जमीन गाई-ग रासंाठी केलेल्या क रिासंाठी आहे. 
शतेीखालिी जमीन ६८·८ टके्क आहे. महाराष्ट्रात एकूि ३५०० जातींिी फ ले आहेत. महाराष्ट्रातील बऱ्याि 
हठकािी बसाल्ट िगड आहे. हे ऐकल्यावर राम गिेश गडकरी उफव  गोकविारज याचं्या श्री महाराष्ट्र 
गीतािी आठवि होते. 
 

राकट िेशा, किखर िेशा, िगडाचं्या िेशा 
 

नाजूक िेशा. कोमल िेशा, फ लाचं्याही िेशा 
 

अंजनकािंनकरविंीच्या काटेरी िेशा. 
 

महाराष्ट्रातील जंगले िदं्रपूर-भडंारा, सातप डा पववतरागंात, सह्याद्री पववताच्या पूवव आहि पहिम 
भागात आहि हविभाच्या मेळघाट भागात आहेत. 
 

महाराष्ट्रात वाघ, हबबळे, गव,े साबंर, हितळ, हनलगाये, हरिे, अस्वले, ड करे, तरस, सायाळ, 
िौकशगा, हपसोरा सहजपिे हिसतात. महाराष्ट्रात कोल्हापूरच्या राधानगरी भागात गव्यासाठीिे 
अभयारण्य, रायगड हजल्ह्यात कनाळा येथे पक्ष्यासंाठीिे अभयारण्य, जळगावच्या यवत, ठाण्याच्या तानसा 
भागात, भडंाऱ्याच्या नागहझरा भागात, वध्याच्या बोर भागात आहि यवतमाळ नािेंडमधील हकनवट भागात 
इतर प्राण्यासंाठी अभयारण्ये ठेवली आहेत. िदं्रपूरच्या ताडोबाला, नागपूरजवळील पेंिला, भडंाऱ्याच्या 
नवगेावला, म ंबईतील बोहरवलीला आहि अमरावतीच्या कोलखसला राष्ट्रीय उद्याने आहेत. महाराष्ट्रात 
वन्य प्राण्याचं्या ८५ जाती असून, सरपटिाऱ्या प्राण्याचं्या ८७ जाती आहेत. पक्ष्याचं्या ४९७ जाती असून 
माशाचं्या ६०० ते ७०० जाती आहेत. कीटकाचं्या २५,००० पेक्षा जास्त जाती आहेत. 
 

२००७ साली महाराष्ट्रातील साक्षरतेिे प्रमाि ७८·२ टके्क असून ते राष्ट्रीय प्रमािापेक्षा िहा 
टक्क्याने जास्त आहे. यात प रुर्षािंी साक्षरता ८६·२ टके्क असून हस्त्रयािें प्रमाि ६९·२ टके्क आहे. 
 

महाराष्ट्रात िेशातील एकूि िूरध्वनी हवहनमय कें द्रापंैकी ११-१२ टके्क हवहनमय कें दे्र आहेत. सवात 
जास्त टेहलफोनच्या जोडण्या महाराष्ट्रात आहेत. िेशातील एकूि मोबाईल फोनपैकी हिल्ली आहि म ंबईत 
सवात जास्त मोबाईल फोनिा वापर होतो. ४० टके्क इंटरनेट राहक महाराष्ट्रात आहेत तर ३० टके्क 
संगिकतज्ञ महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात १२५१ सॉफ्टवअेर हनयात कें दे्र आहेत. (बगंलोरला ७७५ आहि 
हैिराबािला ८२६ कें दे्र आहेत.) 



 

अनुक्रमणिका 

 
महाराष्ट्रातील मािसािे वार्मर्षक सरासरी उत्पन्न १९६० साली ४३७ रुपये होते, ते १९९८-९९ साली 

२३,८४९ रुपये झाले असून २००७ सालच्या स रुवातीस ४०,००० रुपये होते. िेशाच्या सरासरीपेक्षा ते ५० 
टक्क्याने जास्त आहे, तर यािवळेी म ंबईकरािें वार्मर्षक उत्पन्न ७५,००० रुपयािें होते. ते भारताच्या इतर 
कोित्याही शहरातील मािसापेक्षा जास्त होते. महाराष्ट्रातील मािसाच्या उत्पन्नािा िरही भारतीय 
मािसाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या िरापेक्षा अहधक होता. 
 

२००९ साली महाराष्ट्रातील कामगार संघटना जवळजवळ संप ष्टात आल्या असे म्हित असताना 
माडव, सरकारी डॉक्टसव, वीज कामगार, प्राध्यापक यािें संप मात्र िालू आहेत. 
 

म ंबई आहि प िे ही महाराष्ट्रातील सवात महागडी शहरे आहेत. 
 

घरबाधंिी, प रेसे पािी आहि स्वच्छ वातावरि यात महाराष्ट्र मागास आहे. ५० टके्क रामीि 
जनतेला पाण्यािी िििि जािवते. 
 

६५·७ टके्क रामीि जनता आहि ६० टके्क शहरी जनता एकेका खोल्याचं्या घरात राहते. 
 

१९६० मध्ये पायाभतू सोयी फक्त म ंबईत होत्या. मराठवाडा आहि हविभव त्यात मागास होते. 
आजही त्यात फारसा फरक पडला नाही. 
 

सेवा (हवत्त, सॉफ्टवअेर, करमिूक), माहहती आहि तंत्रज्ञान व हशक्षि यात महाराष्ट्राने गेल्या ४० 
वर्षांत आघाडी घेतली असली तरी शतेी आहि सरकारच्या आर्मथक पहरत्स्थतीत मात्र उतार आहे. 
 

महाराष्ट्रािी २० टके्क लोकसंख्या वाढ, अन्य राज्यातील लोक महाराष्ट्रात आल्याने झाली आहे. 
१९६० ते १९८० मध्ये प्राम ख्याने िाहक्षिात्य आहि ग जराती लोक महाराष्ट्रात येत, तर १९८० ते २००९ मध्ये 
उत्तर प्रिेश, हबहार, ओहरसा, राजस्थान येथील लोक येत आहेत. राजस्थानी लोक स तारकाम, गवडंीकाम 
आहि स्वयंपाकािी कामे करतात. ओहरसातील लोक स्टील फाउंड्रीमध्ये काम करतात. उत्तर प्रिेश आहि 
हबहारी लोक नाहशकमधील पेरू, द्राके्ष, डाकळबे यािंी हविी करतात, टॅक्सी िालवतात. उत्तर प्रिेशातील 
लोक िूधव्यवसायात आहि तयार कपड्याचं्या व्यवसायात आहेत. 
 

िेशातला ३३ टके्क आयकर म ंबईतून जमा होतो आहि िेशातला ७० टके्क शअेरिा व्यवहार 
म ंबईतल्या स्टॉक एक्सिेंजमधून होतो. 

 
महाराष्ट्रातील ४३ टके्क लोक २००७ साली शहरात राहत होते. 

 
महाराष्ट्रातील लोकसखं्येिा ६७ टके्क भाग हा तरुिािंा असून त्यािें सरासरी वय २००७ साली ३४ 

वर्षांखाली होते. 
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महाराष्ट्रात एकूि १३ हवद्यापीठे आहेत. म ंबई (१८५७), राष्ट्रसंत त कडोजी महाराज, नागपूर 
हवद्यापीठ (१९२३), प िे (१९४८), एस. एन. डी. टी., म ंबई (१९४९), डॉ. आंबेडकर मराठवाडा 
हवद्यापीठ, औरंगाबाि (१९५८), हशवाजी हवद्यापीठ, कोल्हापूर (१९६३), महात्मा फ ले कृर्षी हवद्यापीठ, 
राह री (१९६८), डॉ. पजंाबराव िेशम ख कृर्षी हवद्यापीठ, नागपूर (१९६९), डॉ. बाळासाहेब सावतं कृर्षी 
हवद्यापीठ, िापोली (१९७२), मराठवाडा कृर्षी हवद्यापीठ, परभिी (१९७२), संत गाडगेबाबा अमरावती 
हवद्यापीठ (१९८३), यशवतंराव िव्हाि म क्त हवद्यापीठ, नाहशक (१९८८), उत्तर महाराष्ट्र हवद्यापीठ, 
जळगाव (१९९०), डॉ. आंबेडकर तंत्रज्ञान हवद्यापीठ, लोिारे-रायगड (१९९०), स्वामी रामानंितीथव 
हवद्यापीठ, नािेंड (१९९४), महाराष्ट्र आरोग्यहवज्ञान हवद्यापीठ, नाहशक (१९९८), सोलापूर हवद्यापीठ 
(२००४) अशी ती आहेत. याहशवाय महाराष्ट्रात २० अहभमत (हडम्ड) हवद्यापीठे आहेत. 
 

महाराष्ट्र राज्याची मागकदशकक ित्त्वे.— 
 

संय क्त महाराष्ट्र केवळ साध्य नाही तर सामाहजक एकता व समानता गाठण्यािे ते एक साधन 
आहे. महाराष्ट्र राज्यािी हनर्ममती हे इहतहासाने हिलेले आव्हान आहे. प्रगतीिी ही यात्रा िीघवकाळ िालिार 
आहे. जनतेिे अंहतम कल्याि साधिे हेि या याते्रिे अंहतम उहद्दष्ट होय. 
 

महाराष्ट्राच्या णवणवध भागाांचे आजचे प्रश्न.— 
 

मराठवाडा—कृष्ट्िा खोऱ्यािे पािी अजून हमळाले नाही. कसिन प्रकल्प रखडले. शतेिारा, 
कालवे नसल्याम ळे अनेक तलाव क िकामी झाले. बरेि उद्योग बिं पडले आहे. सहकारी साखरकारखाने, 
सूतहगरण्या बंि पडल्या आहेत. आरोग्यसेविेी कमतरता आहेत. मोठी रुग्िालये नाहीत. खाजगी आरोग्य 
सेवा शहरापं रत्या मयाहित आहेत. कापूस आहि सोयाहबनिे मोनोकल्िर होत आहे. पारंपहरक शतेीम ळे 
हेक्टरी उत्पािनात घट होत आहे. हिवसा वीज नसल्याने शतेीिे कसिन रात्री करावे लागते. रामीि भागात 
सतरा आहि शहरी भागात हकमान आठ तास वीज कपात आहे. अहभयाहंत्रकीपासून वैद्यकीय, बी. एड. च्या 
हशक्षिापयंत खूप खाजगी संस्था आहेत. पि प्राथहमक आहि माध्यहमक हशक्षिािा अभाव आहे. 

 
पणिम महाराष्ट्र—धरिे आहेत पि पाण्यािा प रेसा साठा नसल्याने कसिनािा प्रश्न आहे. 

हवजेअभावी गाव ेअंधारात असून त्यािा शतेी उत्पािनावर हवपरीत पहरिाम होत आहे. शतेीमालाला प रेसा 
भाव हमळत नसल्याने शतेकरी कितारस्त आहेत. रस्त्यािें जाळे नसल्याने डोंगरी भाग हवकासापासून िूर 
आहेत. िूध, ऊस, बकँा या सहकारी िळवळीतील संस्थािें फायिे ठरावीक लोकानंाि हमळत आहेत. 

 
मुांबई—ज नी आहि मोडकळीला आलेली घरे येथे बरीि आहेत. घरगल्ल्यानंा सफाईिा प्रश्न 

भेडसावीत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला वाहत कीिी साधने अप री पडत आहेत. 
 
णवदभक—कापूस, सोयाबीन आहि संते्र या हपकािें मोठे न कसान होत आहे. हविभात महाराष्ट्रातील 

एकूि ६० टके्क वीज हनमाि होत असून प्रिडं वीज कपात आहे. 
  

उत्तर महाराष्ट्र—हवमानतळ आहि रेल्व े टर्ममनस नसल्याने हवकासाला मयािा पडत आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

पहिम वाहहनी नद्यािें पािी हगरिा आहि गोिावरी खोऱ्यात आििारा नार-प्रकल्प अजूनही प रा झाला 
नाही. तापी निीवर ६५ उपसा कसिन योजना राबवण्यात अपयश आले आहे. 

 
कोकि—हपण्याच्या पाण्यािी टंिाई आहे. खेडोपाडी आहि आहिवासी पाड्यावर वीज टंिाई 

आहे. वाहत कीिी व्यवस्था अप री आहे. कारखान्याचं्या प्रिूर्षिाम ळे फलोत्पािनावर पहरिाम होत आहे. 
शतेीला पूरक जोडधंद्यािंा येथे अभाव आहे. मत्स्य ि ष्ट्काळ वारंवार पडतो. 

 
भारिाचे यशापयश 
 
भारताच्या सवव प्रकारच्या यशापयशात महाराष्ट्रािा वाटा आहेि. त्याम ळे त्यातील काही गोष्टींिी 

नोंि घेिे गरजेिे आहे. 
 
संिेशवहनात भारत हे जगात िहाव ेमोठे राष्ट्र असून आहशया खंडात ते पहहले आहे. भारतात २० 

कोटी टेहलफोनधारक क ट ंबे आहेत. २१·५ लाख टेहलफोन बथू-पीसीओ आहेत. १५ कोटी मोबाईलधारक 
आहेत तर ३ कोटी लोक इंटरनेटधारक आहेत. 

 
लहान म लाचं्या मृत्य िे प्रमाि हनम्म्याने खाली आले आहे. 
 
िेवी रोगािे समूळ उच्चाटन झाले आहे. कॉलरा संपत आला आहे. क्षय, कॉलरा आहि मलेहरया 

संपत आला म्हििे लटके ठरेल. 
 
एड्सवर हैिराबािच्या इंहडयन इत्न्स्टट्य ट ऑफ केहमकल टेक्नॉलॉजी या सरकारी संस्थेने 

एझेडटी आहि अस्थमावर ॲझमॉन ही और्षधे हवकहसत केली. या और्षधाचं्या ककमती परिेशी और्षधाचं्या 
त लनेत फक्त २० टके्क आहेत. हेपटायहटस-बी आहि सोरॅहससवरिी और्षधेही हवकहसत झाली आहेत. 
 

अिू कायविमात य रेहनयमच्या शोधासाठी उत्खनन, त्यापासून इंधनहनर्ममती, जड पाण्यािी 
हनर्ममती, वापरलेल्या इंधनावर प नवप्रहिया करिे, अि किऱ्यािे व्यवस्थापन करिे. आयसोटोपिा शतेी-
और्षधात आहि उद्योगात वापर करिे या गोष्टी साध्य झाल्या. वैमाहनकाहशवायिी के्षपिासे्त्र हवकहसत झाली. 
तेजस हे लाइट कॉम्बटॅ हवमान तयार झाले. 

 
अवकाश संशोधनाच्या के्षत्रात हडझाइन, बाधंिी (हबत्ल्डंग), उड्डाि (लाँकिग), िूरहनयंत्रि 

(हरमोट सेत्न्संग), िूरहशक्षि (टेले एज्य केशन), िूरोपिार योजना (टेले मेहडहसन), संिेशवहन 
(कम्य हनकेशन) आहि नकाशाकला (काटोराफी) ही यशािी हशखरे आहेत. िादं्रयान िहा महहने काम 
करून हबघडले असेल तरी एवढे यशही कमी नाही. 

 
अंटार्मटकावरील संशोधनात धात ंिे गोळे (पॉहलमेटॅहलक नोड्यूल्स), खोल सम द्रातील खहनजािंा 

शोध (डीप सी मायकनग), िहक्षि गंगोत्री हे कायमिे संशोधन कें द्र ही यशािी हशखरे आहेत. 
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हंस-२ हे २ बठैकािें हवमान, सारस हे ९-१० बठैकािें हवमान बगंळ रूच्या नॅशनल एअरोनॉहटक्स 
हलहमडेट या सरकारी संस्थेने हवकहसत केली आहेत. 

 
सेंरल लेिर हरसिव इत्न्स्टट्य ट या कानपूरच्या सरकारी संस्थेने कातडे कमावण्यािा (टॅकनग) 

अवधी सहा महहन्यावरून ३-४ आठवड्यापयंत खाली आिला आहे. 
 

१९४७ साली जवळ जवळ सवव रसायने आयात करावी लागायिी. पि आता भारतात रबर, 
कसथेहटक हडटजंट, क्लोहरन, सल्फ्य हरक ॲहसडसारखी हेवी केहमकल्स, पॉहलमर इलॅस्टोमर, फाइन 
केहमकल, ॲरोकेहमकल्स भारत बनवतो. 

 
हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानािी खूप प्रगती होत असली तरी भारतात अजून ३२ टके्क हनरक्षरता आहे. 

अत्यंत मागासलेपिाच्या खूप जागा (पॉके्स) आहेत. भौहतकी, रसायन आहि जीवशास्त्र यात प ढे आलेले 
काही भारतीय शास्त्रज्ञ असले तरी शास्त्रज्ञानंी समाजात उतरून वैज्ञाहनक दृहष्टकोनािा प्रिार सामान्य 
लोकातं जाऊन केला पाहहजे. 
 

१५ वर्षांपूवी भारत हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानात िीनच्या प ढे होता. पि आता िीन भारताच्या प ढे गेला 
आहे. भारतापेक्षा हवशान आहि तंत्रज्ञानाच्या जास्त संस्था िीनमध्ये आहेत. साहहजकि त्यात काम 
करिाऱ्या वैज्ञाहनकािंी संख्याही भारतापेक्षा मोठी झाली आहे. िीनने या कायात जास्त पैसे ग ंतवले आहेत. 
भारतािी अशा कामातील ग ंतविूक रॉस डोमेत्स्टक प्रॉडक्टच्या (जीडीपी) १ टक्का एवढी आहे. जगाच्या 
हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानातील िीनिा सहभाग वाढला आहे. जगाच्या हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानातील िीनिा 
वाटा आता १५ टके्क असून भारतािा वाटा फक्त ३ टके्क आहे. िीनमधून जास्त संशोधन हनबधं प्रहसद्ध 
होतात. भारतातून िरवर्षी ४००० लोक हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानात पीएि. डी. करतात, िाहझलमधून 
१०,००० लोक पीएि. डी. करतात तर िीनमधून १६,००० लोक पीएि. डी. करतात. 

 
१९९७-९८ साली महाराष्ट्रािा वाटा १५ टके्क स्टेट डोमेत्स्टक प्रॉडक्ट (एसडीपी) होता आहि तेव्हा 

महाराष्ट्र िेशातील पहहले राज्य होते. महाराष्ट्रातील मािसािे उत्पन्न भारतीय स्तरावरील मािसापेक्षा 
िीडपट होते. तहमळनाडू, ग जरात, आंध्र ही राज्ये महाराष्ट्राशी या बाबतीत स्पधा करीत आहेत. 
 

महाराष्ट्रापुढील आव्हाने 
 
लोक नोकरीतून साठाव्या वर्षी हनवृत्त होतात आहि पन्नासाव्या वर्षी स्वचे्छा हनवृत्ती घेतात. २००७ 

साली भारताला स्वातंत्र्य हमळून ६० वर्ष ेझाली. आहि १ मे २०१० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ५० 
वर्ष ेप री होत आहेत. या िोन्हीगोष्टी अन िमे िेश आहि राज्याच्या बाबतीतील असल्याने येथे मािसाबाबतिे 
वैयत्क्तक हनकर्ष लावता येत नाहीत. येथे हनवृत्ती नाही. येथे हवी प्रवृत्ती आहि त्यासाठी हे राज्य सतत 
िेशात पहहल्या िमाकंावर कसे राहील, हशवाय त्याम ळे िेश कसा उन्नत होईल आहि त्याम ळे िेशाला 
जगात मानािे स्थान कसे हमळेल हे पाहण्यासाठी प ढीलप्रमािे हनधार करण्यािी आवश्यकता आहे. 
त्यासाठी केशवस तानंी म्हटल्याप्रमािे, 

 
प्राप्तकाल हा हवशाल भधूर, 
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स ंिर लेिी तयात खोिा, 
 
हनजनामे त्यावर नोंिा, 
 
हविम काही करा िला तर, 
 
असे म्हिून प ढील गोष्टी कशा करता येतील त्यासाठी हनयोजन करू या. 
 
(१) शनेझेन, मलेहशया, थायलंड हे िेश औद्योहगक प्रगती कशी करू शकले यािा बारकाईने 

अभ्यास करून त्याचं्या िागंल्या गोष्टी आपल्यात बािवाव्या लागतील, याला इंरजीत बेंि माहकंग 
म्हितात. 

 
(२) वर्षवभर शतेीला, उद्योगधंद्यानंा, घरग ती वापरासाठी प रेल एवढा पाण्यािा साठा करण्यािी 

सोय करावी लागेल. प ढील २५ वर्षांच्या वाढत्या लोकसंख्येिा वधे घेऊन ही तरतूि करायला हवी. सलग 
समतल िर योजनेिा अंमल केल्यास साठ टके्क पावसािे पािी हजरते हा अन भव आहे. त्यािा अवलंब 
करावा. त्यासाठी हसमेंट, लोखंड आहि ऊजा लागत नाही. 
 

(३) आज ४० टके्क वीज कमी पडते. त्यावर मात करून िरवर्षी वाढत जािारी हवजेिी मागिी 
लक्षात धरून त्याप्रमािे वीज उत्पािनािे हनयोजन कराव ेलागेल. 
 

(४) राज्यातील काही महामागव सोडता इतर रस्ते िागंले नाहीत. हनिान सवव हजल्ह्यानंा जोडिारे 
रस्ते उत्तम हवते. 

 
(५) प्रत्येक हजल्ह्यािें हनिान एकेक रुग्िालय अद्ययावत हवे, जेिे करून उत्तम वैद्यकीय 

सेवसेाठी लोकानंा केवळ म ंबईवर अवलंबनू राहाव ेलागता कामा नये. जालन्याच्या गिेश नेत्रालयासारखे 
एकेका प्रकारच्या वैद्यकीय सेवसेाठी एकेक अद्ययावत रुग्िालय एकेका हजल्ह्याच्या हठकािी असाव.े आज 
ककव रोगासाठीिे रुग्िालय फक्त म ंबईत आहे. तसे न राहता आिखी एक अद्ययावत रुग्िालय एखाद्या 
हजल्ह्याच्या हठकािी हव.े 

 
(६) सध्या शकै्षहिक सोयी राज्यात सववत्र बऱ्यापैकी पसरल्या आहेत, पि त्यािंा िजा उंिावण्यािी 

हनतातं गरज आहे. हशवाय ज्या हठकािी ज्या प्रकारिे उद्योग आहेत, त्या हठकािी त्या प्रकारिे हशक्षि 
िेिाऱ्या संस्था हव्यात. उिा, मोटार गाड्याचं्या उद्योगासाठी प िे, औरंगाबािला संस्था हव्यात. 
और्षधासाठी म ंबई, ठािे, प िे, तारापूर येथे संस्था हव्यात. काजूवर प्रहिया करण्यासाठी कसध ि गव, वेंग ला, 
रत्नाहगरी येथे संस्था हव्यात. फाऊंडी आहि िपलासंाठी कोल्हापूर, कापसाच्या तेलहबयासंाठी अकोला, 
अमरावती, रेहझनसाठी नाहशक-सोलापूर, याहंत्रक वस्त्रोद्योगासाठी हभवडंी-मालेगाव-इिलकरंजी-नागपूर, 
तयार कपड्यासंाठी प िे-नागपूर-म ंबई आहि द्राक्षापंासून बनिाऱ्या वाइनसाठी नाहशक-सागंली येथे हशक्षि 
संस्था हव्यात. 
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(७) पायाभतू सोयी हनमाि करण्यासाठी खाजगी उद्योजकानंा प्रोत्साहहत करावे. 
 
(८) सेझ यशस्वी करण्यासाठी झडझडून प्रयत्न करावते. 
 
(९) माहहती आहि तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, पयवटन, करमिूक, हनयात या के्षत्रािंी क्षमता ि लव हक्षत 

राहहली आहे. 
 

(१०) जवाहरलाल नेहरू बंिरािा हवकास गेल्या २०-२५ वर्षातला असला तरी आिखी बिंरािंी 
गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात ४८ छोट्या बिंरािंा हवकास टप्प्याटप्प्याने व्हावयािा आहे. त्यातील 
हिघी, रेवस-आवारे, जयगड, हवजयि गव, रेडीज, अंजनवले आहि आळेवाडी या सात बिंरािंा हवकास 
पहहल्या टप्प्यात होईल. 

 
(११) १९९८ सालापासून म ंबईत आिखी गिी वाढू नये म्हिून नवीन उद्योग आिायला परवानगी 

िेिे बिं केले; त्यािा म्हिावा तसा उपयोग झाला नाही. तरीही १९९८ नंतर म ंबईतील गिी वाढतेि आहे. 
यािी कारिे शोधून नवीन उपाय योजिे जरुरीिे आहे. 
 

सांदभक— 
 

(१) फोर हडकेड्स ऑफ महाराष्ट्र-ए-प्रोफाइल, प्रकाशक-यशवतंराव िव्हाि प्रहतष्ठान, म ंबई 
आहि महाराष्ट्र इकनॉहमक डेव्हलपमेंट काऊत्न्सल, म ंबई. 

 
(२) पािी प्रश्न आहि लोकानंी करायिे उपाय—अ. पा.ं िेशपाडें, ऑक्टोबर, २००३ 
 
(३) पवार हवरुद्ध ठाकरे—प्रकाश अकोलकर, महाराष्ट्र टाइम्स, संवाि प रविी-हिनाकं ६ सप्टेंबर 

२००९. 
 

(४) महाराष्ट्र-ि-हॅहबच्य अल टॉपर—महाराष्ट्र इकॉनॉहमक डेव्हलपमेंट काऊत्न्सल 
(एमइडीसी), म ंबई, मे, २००७. 

 
(५) इन्फ्रास्रक्िर महाराष्ट्र-ए-स्टेट्स हरपोटव, २००९, महाराष्ट्र शासन आहि एमइडीसी, म ंबई. 

 
(६) महाराष्ट्र—अरुि साधू, नॅशनल ब क रस्ट प्रकाशन, हिल्ली, २००८ 
 
(७) स्टॅहटत्स्टकल आऊटलाईन ऑफ इंहडया २००५-०६ टाटा सत्व्हवसेस हलहमटेड, म ंबई, 

फेि वारी, २००६. 
 

(८) पन्नाशीतील महाराष्ट्रािी सनि—अत ल िेऊळगावकर, लोकसत्ता, हिनाकं २८ हडसेंबर 
२००८. 
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(९) महाराष्ट्र २००७—संतोर्ष िास्ताने, जानेवारी, २००७ 
 

(१०) राष्ट्रवािी, ऊजा हवशरे्षाकं—ऑगस्ट, २००७. 
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महाराष्ट्रािील सांगिक सांस्कृिी : आज आणि उद्या 
 

 
लीना मेहेंदळे 

 
भारतीय प्रशासन सेवतेील वहरष्ठ पातळीवरील या महाराष्ट्रातील क शल प्रशासकीय अहधकारी 

आहि नामवतं लेहखका. िेविासींिे आर्मथक प नववसन, ऊजा संरक्षि या अन रं्षगाने त्यानंी उत्कृष्ट काम 
केलेले आहे. आपल्या प्रशासकीय जबाबिाऱ्या पार पाडत असताना त्यानंी महववािे वैिाहरक रंथ लेखन 
केले. या लेहखकेिे ‘इथे हविारानंा वाव आहे’, ‘समाजमनातंील कबब’ हे िोन संरह प्रकाहशत झाले. 
कहिीमध्ये त्यािें संरह प्रकाहशत झाले आहेत. राज्य शासनाच्या कारभारात संगिकािा अहधकाहधक 
उपयोग भारतीय भारे्षतून व्हावा यासाठी त्या सातत्याने प्रयत्नशील होत्या. वैिाहरक लेखनाहशवाय त्यानंी 
हनसगव साहहत्य, हवज्ञान आहि बालसाहहत्य हलहहले आहे. आतापयंत त्यािंी २४ प स्तके प्रकाहशत झाली 
आहेत. क स मारजाचं्या प्रहसध्ि कहवतािंा कहिी अन वाि ‘आनंिलोक’ या नावाने प्रकाहशत झाला. सध्या 
त्या बेंगलोर येथे कें द्र शासनाच्या प्रशासहनक हरब्यनूल मध्ये सिस्य म्हिून काम करतात. 

 
पत्ता : बी. डी. ए. कमर्मशयल कॉम्प्लेक्स, इंहिरानगर, बेंगलोर ५६० ०३८. 

 
सांगिक म्हिजे हिलेल्या हनिेशाबरह कूम उपलब्ध माहहतीिी छाननी करून हनष्ट्कर्षव काढू शकिारे 

यंत्र, जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाहहली तर फार प रातन काळातले साधे बेरीज करू शकिारे 
यंत्रिेखील संगिक ठरते. पि आकड्यािंी िशाशं पद्धत हद्वअंशी पद्धतीत बिलून व इलेक्रॉहनक 
उपकरिाचं्या साहाय्याने भार्षा ते गहित असे आिानप्रिान करू शकिारे यंत्र या अथाने संगिकािा 
हवकास १९४५ मध्ये म्हिजे हद्वतीय महाय द्ध संपता संपता झाला. 

 
याच्या पूववस रीिा आहवष्ट्कार म्हिजे हबनतारी माध्यमातून संिेश पाठविे म्हिजे आपली 

हिरपहरहित टपाल-तार खात्यािी तार पाठवण्यािी पद्धत, त्या आहवष्ट्कारामध्ये जगिीशिदं्र बस  याचं्या 
सारखे भारतीय वैज्ञाहनक होते ही अहभमानािी गोष्ट आहे पि हा वैज्ञाहनक सहभाग फक्त अपवाि म्हिावा 
लागेल. 

 
संगिकािी जागहतक स्तरातील वाटिाल व भारतीय स्वातंत्र्यािी वाटिाल एकाि स मारास 

झाली. संगिकआधाहरत जेवढी कामे जगभरात होतात, त्यात भारतीय कंपन्यािंा मोठा वाटा आहे व त्यािा 
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फायिा भारताला हनहितपिे होतो मात्र संगिकात जे जे नवीन घडते त्यात काम करिाऱ्या भारतीय 
कंपन्यानंा अन्वरे्षकता व उद्योजकता या िोन बाजंूनी तपासले तर भारत फक्त ि सऱ्यामध्ये-आहे 
पहहल्यामध्ये क ठेही नाही. 

 
भारतािा अशा प्रगतीमधील मानकबिू जो महाराष्ट्र हतथे संगिकसंस्कृती हकतपत रुजली—१९६० 

ते २०१० वाटिाल कशी होती आहि २०१० ते २०६० ही वाटिाल कशी होईल यािा ऊहापोह करतानंा 
संगिक, संगिकसंस्कृती आहि संगिकीय मराठीिी संस्कृती असे तीन भेि करून ही माडंिी करावी 
लागेल. संस्कृती कशी घडते या प्रश्नाला माझे उत्तर असे, की एखािे तंत्रज्ञान सामान्य मािसापंयंत 
पोहोिून त्याचं्याकडून आत्मसात केले जाते तेव्हा ती संस्कृती बनते. सामान्य मािूस संगिकाला वगेाने 
आत्मसात करीत आहे. पि त्यात मराठी टक्का खूप कमी आहे. 

 
संगिक हवहवध प्रकारिी कामे करतो—त्याला हरकाम्या हे विवन िपखल ठरते ढोबळ मानाने 

त्यािी तीन तंते्र असतात—जडवस्त प्रिाली (हाडववअेर), आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) व आिानप्रिानािे तंत्र 
(म्हिजे आपि आिेश कसे द्यायिे व त्याने पहरिाम कशा पद्धतीने आपल्यासमोर ठेवायिे. 

 
जडवस्तूमध्ये संगिकािी—पाटी (मॉहनटर), पेत्न्सल (कीबोडव+माऊस ही िोन यंते्र), आहि 

संगिकािा कारभारी डबा (सीपीय)ू एवढी सामरी येते. कारभारी डब्याच्या आत एका मिरबोडववर 
संगिकािा मेंिू (प्रोसेसर), मेंिूिी स्वतःिी पाटी (रॅम) संराहक—(हाडव हडस्क), हवलग-संराहक (पेन 
ड्राइव्ह, सी. डी., फ्लॉपी हडस्क, इत्यािी.), त्यानंा िालविारे ड्राईव्ह, संगिकाच्या कामािी स रूवात 
करून िेिारी बायोस नावािंी वगेळी हिप, जोडिीच्या तारा व केबल्स अशी उपकरिे असतात. या सवव 
जड वस्तंूिे आकार त्यानंा जोडिाऱ्या केबल्स, प्लग, सॉके्स इत्यािी सवव बाबींिे स्टँडडवडायझेशन करून 
IBM कंपनीने १९८० च्या आसपास मोठ्या प्रमािावर संगिकािें प्रॉडक्शन स रू केले. ही स्टँडडवस त्यानंी 
सवांना जाहीर करून टाकल्याने इतरही उत्पािक कंपन्यानी हीि स्टँड्डवस वापरली, याम ळे संगिकािे 
स्पेअर पाट्सव हमळिे, एकमेकािें वापरले जािे, यासारख्या सोयी हनमाि होऊन संगिकािा हाडववअेरिा 
खप वाढला अशा तऱ्हेने संगिकसंस्कृती सामान्य मािसापयंत पोहोिवण्यािा पहहला टप्पा पार पडला. 
 

हा हरकाम्या करू शकिाऱ्या त्या कामािंी यािी करावयािी तर टायकपग, हहशोब ठेविे, जगभर 
संिेश पोहोिविे, हित्र, गािी, त्व्हहडयो तयार ककवा एहडट करिे, हफल्म उद्योगात, ब ककग-क्लाकव  म्हिून, 
माहहतीिा हवश्लेर्षक म्हिून, अशा हवहवध प्रकारानंी संगिक काम करतो. 
 

शासनात संगिकसंस्कृती यावी म्हिून कें द्र सरकारने १९८१—८२ मध्ये NIC नावािा एक नवा 
हवभाग तयार करून प्रत्येक हजल्ह्याच्या हठकािी संगिकावर काम होण्याच्या दृष्टीने एक एक संगिक-
कोआर्मडनेटर नेमला त्याआधी फक्त रेल्वचे्या काही मोजक्या ऑहफसेसमध्येि ज न्या पद्धतीिे अवाढव्य 
आकारािे संगिक होते व प ढील कामािी हिशा ठरवण्यािे प्रयत्न फक्त रेल्वे हवभागात होत होते. तसेि 
शासनाकडील खूप मोठा डेटा साठवण्याच्या दृष्टीने परम नावािा स पर संगिक बनवण्यािी योजना हाती 
घेऊन कें द्र सरकारने प ण्यात सीडॅक या संस्थेिी स्थापना केली. NIC व सीडॅक हे िोन्ही िूरदृष्टी ठेवनू 
घेतलेले व िूरगामी पहरिाम िेिारे टप्पे होते. मात्र माझ्या मते त्यािंी वाटिाल तेवढ्या समथवपिे झाली 
नाही. 
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सीडॅकमध्ये १६ मेगाबाईट साठवि क्षमता असलेला स पर-संगिक तयार करून आंतरराष्ट्रीय 
बाजारपेठेत मानािे स्थान हमळव ू हे स्वप्न रंगवले, मात्र ते पूिव करता आले नाही. (त्या काळातल्या 
संगिकानंा १ मेगाबाईटिी साठवि-क्षमता खूप वाटत असे, आता तर १६ मेगाबाईटिी साठवि-क्षमता 
अहत क्ष ल्लक मानली जाईल.) 

 
त्याऐवजी सीडॅकला यश हमळाले ते त्याचं्याकडील त लनेने छोट्या असलेल्या एका हवभागाने 

केलेल्या कामाम ळे; ते म्हिजे संगिकावर भारतीय भारे्षत व्यवहार करता यावा यासाठी हवकहसत केलेले 
सॉफ्टवअेर इंरजीप्रमािे मराठी फॉन्टसाठी पि स्टँडडव हव.े ते भारत सरकारने १९९१ मध्येि तयार केले. 
त्यािे नावं इस्की, ते लागू करण्यात सरकारिी इच्छाशक्ती ि िैवाने कमी पडली. ज्या सीडॅकने हे स्टँडडव 
तयार करण्यात प ढाकार घेतला त्यानंीि आपले फॉन्ट व्यापारी तववावर हवकून पैसा हमळवण्यासाठी ते 
स्टँडडव बाजूला ठेवले. यािा तोटा िेशाला अजूनही होत आहे कारि ते फॉण्ट स्टॅण्डडव नसल्याने 
इंटरनेटवर िालत नाहीत. तसेि त्यािंी ककमत भरमसाठ ठेवल्याने (इंरजी फॉन्ट फ कट आहि यािंी 
ककमत १५००० रुपये) क िी ते घेईनात. त्याम ळे महाराष्ट्रात संगिक संस्कृती रुजायला स रुवात झाली 
तीि म ळी मराठीला खड्यासारखे बाजूला ठेवनू, यािा एक अप्रत्यक्ष पहरिाम असापि झाला की, संगिक 
वैज्ञाहनक झेप, एकहवसाव्या शतकाला म ठीत पकडिे या सवांिे नाव घेत सवव शाळामंध्ये पहहलीपासून 
इंरजी अहनवायव करण्यात आले तर कॉलेजमध्येही मराठी ऐवजी आय्. टी. िा पयाय मान्य झाला. 

 
मात्र त्या सॉफ्टवअेरमध्ये सीडॅकने एक िागंली गोष्ट केली होती. ती अशी, की फॉन्टच्या जोडीला 

त्यानंी की-बोडाच्या लेआउटिा पि हविार केला. आधीपासून टायकपग करिाऱ्याचं्या सोईसाठी मराठी 
टाइपरायटरिाि लेआउट ठेवला असला तरी सोबत इत्न्स्िप्ट नावंािा अआइई….कखगघ… असा एक 
सरळसोट लेआउटपि हिला जो हशकायला खूपि सोपा आहे. या एकूि सॉफ्टवेअरच्या हकमती भरमसाठ 
ठेवल्याने व त्यािी माहहती अहजबात न हिल्याने तो लेआउट लोकापंयंत पोहोिलाि नाही. 
 

एकीकडे सीडॅकिी ही तऱ्हा तर हजल्हाहंजल्ह्यातं जे NIC कोऑर्मडनेटसव नेमले त्यािंी ि सरी तऱ्हा, 
त्यािें काम ठरवले डेटा-कलेक्शन व डेटा-प्रोसेकसग पि त्याचं्याकडून प्रत्यक्ष काय काम झाले ते ग ह्यि 
राहहले. मी १९८३ मध्ये सागंली हजल्हापहरर्षिेवर आले तेव्हा माझा आरह होता, की त्यानंी शासकीय 
अहधकारी व कमविारी यानंा प्रहशक्षि िेऊन स्थाहनक पातळीवरि संगिकाद्वारे हवविेन, मूल्याकंन आहि 
नीहत-हनधारि कसे करतात ते हशकवाव.े पि त्यािंी भहूमका डेटा-रॅकबगिी होती, हे माझ्या लक्षात आले. 
रॅकबगिी भहूमका असल्यावर रेकनग कसे िेिार. तेंव्हापासून आतापयंत मीि स्वतः थोडे हशकून घेऊन 
आपल्या स्टाफला काही हशकवायिे हे धोरि ठरवले. त्यािा मला वैयत्क्तक पातळीवरही खूप फायिा 
झाला. 

 
रॅकबगच्या भहूमकेतून १९८५ मध्ये NIC ने मोठ्या प्रमािावर संगिकािे डम्ब टर्ममनल्स घेऊन 

हजल्हाहधकारी व इतर कायालयानंा प रवण्यािा सपाटा लावला, त म्ही डेटा-एण्री करून तो डेटा 
आमच्याकडे सोपवा मग आम्हीि ब हद्धमान असल्याने त्यािे काय करायिे ते आमिे आम्ही बघून घेऊ, अशी 
काहीशी अहंकारािी वागिूक त्यात होती. परिेशातं ि कानात िर पधंरा हिवसानंी सेल्सगलव  बिलतात-
हतथे ही डम्ब टर्ममनल्सिी संस्कृती ठीक असते. हॉटेल्सिे रूम-ब ककग, एअरलाइनिे िेक-इन काऊंटसव, 
रेल्वे हरझवेशनिी काऊंटसव यासारख्या कामानंा डम्ब टर्ममनल्स िालतात. पि शासनातं गावं-पातळीवरील 
तलाठी-रामसेवकापासून वरपयंत एक-एक बलस्थान तयार झालेले असते. ते उपयोगािेपि असते कारि 
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थोड्या प्रहशक्षिाने त्यािंा िागंला वापर करता येतो. पि NIC च्या संगिक-धोरिामध्ये त्यािंा वापर फक्त 
मजूर म्हिून होिार होता. म्हिूनि स रुवातीला काही वर्षे महस ली रेकॉडविे संगिकीकरि करण्यािे 
प्रयत्न अयशस्वी झाले. 

 
आजही शासनातं स्टाफ रेकनगिा म द्दा ि लव हक्षत आहे. 
 

१९९१ उजाडता-उजाडता संगिकाच्या हकमती हनम्म्याने उतरल्या. आता तर डम्ब टर्ममनल्सिा 
आरह खूप ि कीिा होता. मग हनबधं झ गारून काही हवभागानंी इंटेहलजण्ट टर्ममनल्स म्हिजेि पीसी 
घेण्यास स रुवात केली. 

 
शासनाांि सांगिकाचा उपयोग णकिी 
 

शासनात संगिकसंस्कृतीिी खरी स रुवात तेव्हापासून झाली असे म्हिता येईल. तरीपि हा 
उपयोग फक्त टाइपरायटरिे काम करण्याप रताि मयाहित राहहला. संगिक म्हिजे ‘ग्लोहरफाइड 
टाइपरायटर’, अशीि समजूत आहे. अजूनही हकत्येक कायालयातं संगिक व टाइपरायटरच्या हकमतीिी 
त लना करून संगिक घेण्यािी परवानगी नाकारली जाते. सरकारात संगिकािा खरा उपयोग व्हायला 
हवा तो असलेल्या माहहतीिी सारिीबद्ध माडंिी करून (उिा. एक्सेल हे सॉफ्टवअेर वापरून) हनष्ट्कर्षव 
काढण्यासाठी, शासकीय कामािंी हवभागिी केल्यास िाळीस टके्क हवविेन, तीस टके्क टायकपग व तीस टके्क 
इतर बरीि कामे अशी हवभागिी होईल. पि संगिकािा असा वापर हवा हे फक्त िहा टके्क सहिवानंा 
कळते व खालील स्टाफमध्ये तर याबाबत अज्ञानि आहे. इतर कामामंध्ये ईमेल, इंटरनेट सिव, वबेपेकजग 
(फक्त अपलोड करिे, हडझाइकनग पि नाही), पे्रझेंटेशन व तयार सॉफ्टवअेर वापरिे (उिा. 
पगारपत्रकासाठी टॅली हे पॅकेज) अशा बाबी येतात. 

 
शासनाांि सांगिकाचा उपयोग मराठीसाठी णकिी? 
 

टाइपरायटर म्हिून तरी संगिकािंा उपयोग मराठीसाठी हकती प्रभावीपिे होतो. जे इंरजी 
टायहपस्ट ककवा स्टेनो म्हिून लागले त्यानंी मराठी टायकपगिी परीक्षा पास झाले पाहहजे असा शासन-
हनिवय १९८५ च्या आधीपासून आहे. संगिक नव्हते तेव्हा मराठी टायकपग हशकिे हा वैतागि होता. कारि 
इंरजीसारखाि मराठी टाइपरायटरिा की-बोडव लेआउट हाही उलटस लट पद्धतीनेि असतो व त्यािी 
परीक्षा पास होण्यासाठी सहा-आठ महहने क्लास लावनू, िोन-िोन तास पॅ्रत्क्टस करावी लागते. शासनातं 
इत्न्िमेंट हव ेअसेल तर भार्षा संिालनालयािी मराठी टायकपग परीक्षा पास झालेि पाहहजे. 

 
१९६० ते १९९० या हपढीतील इंरजी टायहपस्ट ककवा स्टेनो यानंी मराठी टायकपग संस्थामंध्ये 

क्लास लावनू कधी कतवव्यब द्धीने त्या परीके्षिे सर्मटहफकेट हमळवनू घेतले तर क िी सूट हमळावी म्हिून 
प्रयत्नातं राहहले. काहींनी परीक्षा न िेताि हवभागाति आपले इत्न्िमेंट मनेॅज केले तर क िाला त्यातही 
हरकव्हरीिा झकू्क लागला. 

 
पि १९९१ पासून सीडॅकिे सॉफ्टवअेर उपलब्ध होते, (हजस्ट, लीप-ऑहफस व इझम असे एकाहून 
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एक प्रगत टप्पे) व त्याचं्या सवव की-लेआउटमध्ये इत्न्स्िप्ट लेआउटिा पयाय होता. म्हिजेि मराठी 
विवमालेच्या िमाप्रमािे अआइई... कखगघ.. असाि तो कीबोडव लेआउट असल्याने टायकपग हशकिे शक्य 
व सोपे होते. ही माहहती वहरष्ठानंा नव्हती. कारि मराठीसाठी संगिकात काय काय आहे हे जािून घेण्यािी 
जबाबिारी क िािी, ते ठरलेले नाही. म्हिून मग शासकीय स्टाफला क िी मागविशवन केले नाही. स्वतः 
भार्षा-संिालनालयामध्ये ही माहहती नसल्याने थेट २००९ पयंत संगिकावर परीक्षा घ्याव्यात हा हविारि 
त्या कायालयात झाला नाही. माझ्याकडे त्या हवभागािी जबाबिारी आल्यावर आता मात्र हतथल्या परीक्षा 
संगिकावर होऊ लागल्या आहेत आहि काही काळाति इत्न्स्िप्ट लेआउट वापरल्यास ही परीक्षा अगिी 
सोपी जाते हे सवांना समजेल अशी माला आशा वाटते आहे. जोपयंत परीक्षाि टाइपरायटरवर होत्या 
तोपयंत संगिकावरील ही सोपी पद्धत हशकून टायकपगच्या परीके्षत काही फायिा नव्हता पि सूट 
हमळण्यासाठी फायिा नक्कीि झाला असता. 
 

जे कमविारी ित थव श्रेिीमधून प्रमोशन हमळून क्लाकव  झाले त्यानंी िेखील टायकपग टाळण्यािा 
प्रयत्न केला, त्यानंा ही सोपी पद्धत िाखहवली पाहहजे. तसेि शासनातं नवीन क्लाकव  भरती करताना 
MSCIT या शासनमान्य संस्थेिी संगिक परीक्षा पास व्हाव ेलागते, त्यासाठी हतथे क्लास लावले जातात. 
पि हतथेही अजून पूवीच्याि वळेखाऊ पद्धतीने मराठी टायकपग हशकवले जाते. न कतेि माजी सैहनक 
कल्याि कायालयामाफव त रामीि म लानंा संगिकावर इत्न्स्िप्टच्या सोप्या पद्धतीने मराठी टायकपग 
हशकवण्यािे वगव स रू केले आहेत, ते हकती यशस्वी होतात ते पाहायिे. 

 
थोडे हवर्षयातंर करून एक गोष्ट नमूि करावीशी वाटते. न कतेि कनाटक काडरच्या एका 

हमत्राकडून कळले, की हतथेही हाि प्रशन् आहे, हतथल्या कन्नड टायकपगच्या परीक्षा अजून 
टाइपरायटरवरि होतात त्याम ळे इत्न्स्िप्टच्या सोप्या पद्धतीने कन्नड टायकपग हशकण्यािा पयाय हतथेही 
िालत नाही. तोि प्रकार राजभार्षा हवभागाच्या कहिी टायकपगच्या परीके्षिा आहि जवळपास िेशात 
सगळ्याि राज्यामंधील शासकीय टायकपग परीक्षािंा. 

 
या म द्याला अहत वहरष्ठ पातळीपयंत कोि उिलिार, तो िबावगट पि हनमाि करावा लागेल. 
 

शासनामध्ये सांगिक सांस्कृिी णकिी रुजली? 
 

आज शासनामध्ये संगिक संस्कृती हकती रुजली यािे उत्तर बरेिसे ि खाविारे आहे. 
अहधकाऱ्यापंैकी नव्वि टके्क फक्त ईमेलप रते संगिक वापरतात आहि तेवढ्यासाठी इंरजीिा की-लेआउट 
उलटस लट असूनही त्यानंी हशकून घेतलेला असतो. पि मराठीिा इत्न्स्िप्ट हा अत्यंत सोपा की-लेआउट 
हशकून घेऊन मराठी वबेसाईट करण्यािे तसेि एक्सेलिी सोय वापरून हवभागाच्या कामहगरीिे हवविेन व 
नीती-हनधारि करायिे या िोन बाबी त्यानंा माहीति नाहीत. त्याचं्या स्टाफमध्ये मराठी आहि इंरजी 
टंकलेखन येिारा एखािा क्लाकव  असावा आहि त्याला पे्रझेंटेशन तयार करता आले तर छान. पि स्टाफिे 
रेकनग होण्यािी जबाबिारी त्यािंी नाही हाि बह तेक सवव वहरष्ठ अहधकाऱ्यािंा समज आहे. त्याम ळेि 
स्टाफमध्ये टंकन येिारे आहि न येिारे असा भेिही आहे. ज्यानंा येत नाही त्यानंी तरी ही सोपी पद्धत 
हशकावी असे त्यानंा कोि सागंिार? 
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याम ळे शासनािे हजव्हाळ्यािे िोन कायविम रेंगाळले आहेत. माहहती अहधकारािा आहि ई-
गव्हनवन्सिा. 

 
शासनाची सांकेिस्र्ळे व मराठी 
 

माहहती अहधकाराखाली शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक हवभागाने माहहती उपलब्ध करून 
द्यायिी आहे. संकेतस्थळािी इंरजी प्रत नीट उघडते पि मराठी प्रत मात्र नीट उघडत नाहीत मग तिार 
ऐकावी लागते. यािे कारि की शासनात मराठीसाठी वापरले जािारे सवव सीडॅक-फॉन्ट नॉन स्टँडडव 
असल्याने ते इंटरनेटवर िालत नाहीत. भारतीय इस्की स्टँडडव न वापरले जाण्यामध्ये हे सीडॅकिे धोरिि 
कारिीभतू होते. 

 
२००० च्या स मारास जागहतक य हनकोड कन्सॉर्मशयमने य हनकोड स्टँडडव ठरवायला घेतली तेव्हा 

क िीतरी हा इत्न्स्िप्टच्या सोपेपिािा म द्दा लक्षात आिून हिल्याने स िैवाने जागहतक स्तरावर तोि की-
लेआउट भारतीय भार्षासंाठी स्टँडडव ठरवला गेला व अक्षराच्या वळिासाठी मंगल हा फॉन्ट स्टँडडव ठरला. 
अजूनही शासनाकडील सवव संगिकावंर य हनकोड स्टँडडवबरह कूम मराठी फॉन्ट मंगल उपलब्ध नाहीि. 
तसेि अजूनही जागरूक हगऱ्हाईक नसेल हतथे हविेते हा फॉन्ट िेत नाहीत. अशावेळी सध्यातरी सीडॅकिा 
DVBTTSurekh हा फॉन्टि वापरला जातो व तो इंटरनेटवर िालत नाही. हजथे मंगल फॉन्ट आहे हतथे तो 
इत्न्स्िप्ट लेआउटप्रमािेि टाइप करावा लागतो त्यािे सोपेसे प्रहशक्षिही आपि स्टाफला हिलेले नाही हे 
सवव सहिव हवसरतात. 

 
थोडक्यात आपल्याकडे य हनकोड फॉन्ट असेल तरि ते टायकपग इंटरनेटवर जाऊ शकेल पि त्या 

टाइकपगसाठी इत्न्स्िप्ट लेआउट वापरायला हवा. आहि य हनकोड फॉन्ट नसेल तरी DVBTTSurekh वर 
नव्याने इत्न्स्िप्ट लेआउट हशकून घ्यायला काहीही श्रम पडत नाहीत. ते हशकून सवयीिे झाले तर प ढेमागे 
इंटरनेटवर माहहती टाकण्यासाठी ही सवय उपयोगी पडते. पि शासनािे स मारे नव्वि टके्क अहधकारी हे 
बारकावे जाित नाहीत म्हिून शासनािी मराठी संकेतस्थळे नीट उघडत नाहीत. 
 

नवीन फॅशनप्रमािे शासनातील अहधकारी व कमविारी यानंी हा सोपा इत्न्स्िप्ट लेआऊट हशकून 
कायवक्षमता वाढवावी हा आरह आता क िीही धरत नाही. त्याऐवजी आउटसोहसंगिा पयाय हनवडिे हे 
जास्त कायवक्षमतेिे लक्षि मानले जाते. त्यात जास्त पैसा ओतावा लागत असल्याने ते जास्त 
ग्लॅमरसिेखील हिसते. 

 
पुढील णपढीचे सांगिकणशक्षि 
 

प ढील हपढीला संगिक यावा ही शासनािी इच्छा आहे, त्यान सार शाळानंा संगिक िेता यावते 
असे सरकारिे प्रयत्न िालू आहेत. पि त्यात मराठी असावे हा आरह नाही. खरे तर सरकारने 
पहहलीपासून इंरजी सक्तीिे केले हेतू हा की, म लानंा संगिक यावा, इंरजी याव ेआहि त्याचं्यासाठी 
श्रीमंतीिे िार ख ले व्हाव.े ‘श्रीमंती हवी असेल तर मराठी हवसरा’ ही नवी फॅशन आहे. त्याति संगिकावर 
मराठी हशकिे अहतशय सोपे आहे हे माहीत नसल्याने शालेय संगिकहशक्षिाच्या धोरिातं मराठीिा क ठे 
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आरह ककवा हविारि नाही. पि सरकारी आकडेवारीन सार पहहलीपासून पािवीत जाईपयंत पन्नास टके्क 
म ले गळतात, त्यानंी संगिकािे स्वप्न पाहायिेि नाही का? एका प्रयोगात असे हिसते की संगिकावर 
म लानंा आधी मराठी हशकवले तर तो लेआउट सोपा असल्याने त्यावर बोटानंा सवय झाली, की इंरजी 
हशकिे सोपे जाते. पि ते असो. म द्दा हा की शालेय संगिकधोरिामध्ये मराठीिा हविार शून्य झालेला 
आहे. 

 
आपल्याला आरह धरता येईल की, शासनात आलेल्या सवांना इत्न्स्िप्ट लेआउट हशकिे 

आवश्यक ठरवाव,े तरि त्यानंा ती दृष्टी येऊ शकेल. तसेि हाही आरह धरावा लागेल की, शाळेतील 
म लीम लानंा इत्न्स्िप्ट लेआउटवर मराठी हशकवावे. 
 

इंरजीऐवजी मातृभार्षा वापरल्याने प्रगती होते का याच्या उत्तरासाठी ही आकडेवारी पहा– 
 
२००४ साक्षरता इंरजी साक्षरता संगिक साक्षरता 
भारत ५२ २५ ०९ 
िीन ८८ ११ ५३ 

 
िीनिी संगिक साक्षरता इंरजीसाठी अडून राहहली नाही. 
 

इकडेही आता काकोडकर, नारळीकर, माशलेकर यासंारखे वैज्ञाहनक सागंू लागलेत, की 
मराठीतून हशक्षि द्या, पि ‘ते सोपे आहे’ हेही सवांना सागंायला हवे. 

 
मराठी एनेबप्रलग 
 

मात्र काही छोट्या अडििी आहेत, ज्या सोडवायला छोट्या छोट्या उपाययोजना कराव्या 
लागतील. 

 
१) सवव संगिकातील ऑपरेकटग हसस्टमला मराठी िालेलि अशी खात्री ि िैवाने अजूनही 

शासनाने हनमाि केलेली नाही. 
 
सबब, ज ने संगिक असतील तर सीडॅकच्या साईटवरून आयलीप हे सॉफ्टवअेर फ्री डाऊनलोड 

करून घ्यायिे व त्यावरून इत्न्स्िप्ट पद्धतीने मराठी टायकपग हशकायिे आहि करायिे. कालातंराने एका 
वगेळे सॉफ्टवेअर वापरून हे सवव य हनकोडमध्ये बिलून घेता येईल. 

 
२) महाराष्ट्रात हवकल्या जािाऱ्या सवव संगिकातील ऑपरेकटग हसस्टमवर मराठीिी सोय 

असलीि पाहहजे हा आरह शासनाकडे, हविेत्याकंडे, राहक-पिंायतीकडे धरता येईल कारि तशी सोय 
सवव नव्या संगिकामंध्ये असतेि फक्त आपि जागरूक नसल्याने ती आपल्याला हिली जात नाही, 
त्यासाठी कोिालाही वगेळा काही खिव येत नाही. 
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३) सीडॅककडे स ंिर स ंिर वळिािे शभंरएक फॉन्ट असूनही “िेिार नाही, जा.” या तववावर 
त्यािंा य हनकोड कम्प्लायंट करण्यास नकार आहे, ते होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. 

 
४) य हनकोडम ळे जगभर वािता येऊ शकेल असा य हनकोड कम्प्लायंट एक फॉन्ट मंगल सध्या 

उपलब्ध आहे. पि म ळाति भारतीय हलप्यािंी इंटरिेंजेहबहलटी व त्यािे फायिे य हनकोडमध्ये आरह न 
धरल्याम ळे आपि घालवनू बसलो आहोत, ते परत हमळवण्यािा आरह धरावा लागेल व हे काम छोटेसे 
नसून आता किाहित हडप्लोमहॅटक पातळीवर उिलाव ेलागेल, ते झाले तर सरकारच्या इच्छाशक्तीिा तो 
एक मापिंड ठरेल. 

 
मराठी साणहत्यकार कुठे आहेि? 
 

एका माहहती पत्रावरून असे हिसून येते, की सवव भारतीय भार्षा हमळून इंटरनेटवर टाकलेल्या 
पानािंी संख्या एक कोटीच्याही खाली आहे. त्यािवळेी इंरजी भारे्षत मात्र इंटरनेट वर उपलब्ध असलेल्या 
पानािंी संख्या पद्य, महापद्य (इंत्ग्लश भारे्षत सागंायिे तर हरहलयन्स ऑफ पेजेस) एवढी आहे. 

 
तेव्हा भारतीय लेखकानंी थोड्याशा प्रयत्नाने मराठी हलपीिे टायकपग हशकून महाजालावर (का 

याला इन्द्रजाल म्हिू या, कारि हेही हकती मायावी!) धडाधड मराठी वाङ्मय उपलब्ध करून िेण्याने 
आपल्या साहहत्य संस्कृतीिे िागंले जतन होऊ शकेल. 

 
मात्र सध्या असा जोरिार प्रिार िालू आहे की, लेखकहो, त म्ही मराठी हलपीला फाटा द्या. त्या 

हलपीत टंकन करण्यािा आरह सोडा, आम्ही त म्हालंा अशी जािू हशकवतो की त म्ही रोमन हलपीत टंकन 
करायिे व संगिक ते मराठीत उमटवले, अशा रीतीने भारतीय हलप्यािंी गरज संपेल. हा फोनेहटक 
पद्धतीिा रॅप काही वर्षांपासून िालू आहे, याबाबतही वळेेवरि जागे व्हायला हव,े हवशरे्षतः इत्न्स्िप्ट सोपे 
आहे म्हिून.. 
 
मराठी भार्षा कुठे आहे? 
 

जगभरात मराठी हकती बोलली जाते? एका आकडेवारीन सार जगात बोलल्या जािाऱ्या भार्षा 
हकती लोक बोलतात ती लोकसंख्या मोजली तर िीनी व इंरजीच्या खालोखाल कहिीिा नंबर हतसरा, 
बगंालीिा सातवा आहि मराठीिा तेरावा पि सवव भारतीय भार्षा एकत्र मोजल्या तर हतिा नंबर पहहला 
लागतो. हे जेवढे अहभमानािे आहे तेवढेि ‘भार्षा हटकवण्यािी जबाबिारी उिला’ असा संिेशही िेिारे 
आहे. आज संगिक सववव्यापी झाला आहे. त्याच्या प्रवासािा आढावा घेताना या जबाबिारीिी जािीव 
अंतम वख करिारी आहे. 

 
शासनाने महाराष्ट्रािे स विव वर्षव साजरे करण्यासाठी जो कायविम केला आहे त्यातही संगिक 

हवकासात मराठी असावे यासाठी कोिताही कायविम स िवलेला नाही. 
 

उद्या काय? 
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प ढील पन्नास वर्षांत संगिक हकती रुजेल, यािे उत्तर आहे, की मोठ्या प्रमािावर रुजेल. 

शासनात स्टाफिे संगिकहशक्षि बह धा होिार नाही पि आउटसोहसंगम ळे शासनािी खूप कामे बाहेर, 
ज्यानंा संगिक हाताळता येतात अशा संस्थानंा हिली जातील. त्याने फायिा होईल, की हरलायन्स 
हवजेप्रमािे न परवडिाऱ्या िरात शासनािी कामे होतील हे आजि सागंिे कठीि आहे. तसेि संगिकािा 
वापर झपाट्याने वाढेल यात शकंा नाही. पि त्यातून िोन गोष्टी बह धा बाहेर टाकल्या जातील, एक मराठी 
आहि ि सरे गरीब लोक. ते होऊ नये असे वाटत असेल तर सतत आत्मपरीक्षि, आढावा, जागृती असे 
काही केले तरि प ढील काळात मराठी संस्कृती प ढे नेण्यात संगिकािा हातभार लागून मराठीिे जतन 
होऊ शकेल. 
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कृर्षी-अर्ककारि 
 

 
सुभार्ष भेंण्डे 

१९३६-२०१० 
 

२००३ साली कऱ्हाड येथील अहखल भारतीय मराठी साहहत्य संमेलनािे अध्यक्षपि भरू्षवलेले डॉ. 
स भार्ष भेण्डे हे महाराष्ट्रात अथवशास्त्रािे गाढे अभ्यासक म्हिून प्रहसद्ध होते. अथवशास्त्रावरील त्यािंी इंरजी व 
मराठी पाठ्यप स्तके अकरावीपासून बी. ए., बी. कॉमच्या अभ्यासिमात आहेत. त्यानंी कािंबरी, नाटक, 
हवनोि, प्रवासविवन, बालवाङ्मय कहिी अन वाि अशा साहहत्याच्या अनेक के्षत्रात हवप ल लेखन केले. 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट रंथ प रस्कार व अनेक महत्वाच्या प रस्कारानंी सन्माहनत. अमेहरका, य रोप, 
कसगापूर इत्याहि िेशािंा शकै्षहिक व साहहत्त्यक कायासाठी िौरा. वेगवगेळ्या हवर्षयावंरील रंथािें संपािन. 
पैलतीर ही वाट िूर जाते, छत्रपती हशवाजी महाराज या त्याचं्या गाजलेल्या िूरिशवन माहलका. सारस्वत 
बकेँच्या संिालक मंडळावरही कायवरत होते. 

 
पत्ता : ५, ज्ञानिेवी, साहहत्य सहवास, वादें्र (पू.), म ंबई ४०० ०५१. 
 

प्रास्िाणवक 
 

इांरजपूवव राजवटीत शतेी हा गाविा म ख्य व्यवसाय ककबह ना रामीि जीवनािे कें द्र होते. शतेीिे 
उत्पािन हे गावािे पोर्षि आहि राज्यकत्यांना द्यावा लागिारा सारा यापं रतेि मयाहित होते. साऱ्यािे 
प्रमाि राज्यकत्यांच्या सोयीन सार बिलत असे. त्यािा गावच्या आर्मथक जीवनावर पहरिाम होई. शतेी 
ज न्या परंपरागत पद्धतीने केली जात असे. मालकीतील हवर्षमता बरीि होती. भहूमहीन मज रािंा वगव त्याही 
काळी अत्स्तत्वात होता. 

 
शतेकरी वगािी आर्मथक त्स्थती अगिीि बेतािी असे. शतेकऱ्याचं्या हनत्याच्या गरजा वर्षवभर 

भागहविाऱ्या स तार, लोहार, न्हावी, िाभंार, सोनार .आिी बल तेिारानंा त्याचं्या हक्कािे माप द्याव ेलागे. 
शतेसारा व सावकारािे कजव घेतले असल्यास जबर व्याज हिल्यानंतर त्याच्या मेहनतीबद्दलिी मज री 
फारि थोडी उरे. त्याम ळे लग्नकाये व बी-बीयािे यासंाठीस द्धा कजव काढावे लागे. या आर्मथक ओढातािीत 
जहमनीिी स धारिा तर राहोि, पि असलेला कसस द्धा योग्य खतपािी घालून हटकविे अशक्य होई. या 
काळात महाराष्ट्रात ि ष्ट्काळ वारंवार पडत. पहरिामी रोगराई पसरत असे. ि ष्ट्काळात मािसापेंक्षा 
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जनावरािंी हानी अहधक होत असे आहि त्याम ळे शतेीव्यवसाय कधीि बरकतीत येऊ शकत नसे. 
साधारिपिे िेशावरील भागात ि ष्ट्काळािे प्रमाि अहधक होते. कोकि, हविभव, मराठवाडा हवभागात ते 
कमी होते. ि ष्ट्काळाच्या ककवा अवर्षविाच्या काळात सरकार शतेकऱ्यानंा शतेसाऱ्यात सूट तसेि तगाई 
कजेही िेई. 

 
इंरजी राजवट स रू झाल्यावर आर्मथकदृष्ट्ट्या महववािी घडामोड म्हिजे िळिवळिाचं्या 

साधनािंी वाढ व स धारिा. रस्ते, लोहमागव यामं ळे अंतगवत िळिवळिात स धारिा झाली आहि 
खेडेगावािंी स्वयंपूिवता मोडली जाऊन त्यािें िेशाच्या इतर भागाशंी संबंध व परस्परावलंहबत्व वाढत गेले. 
हविेश व्यापारास िालना हमळाली. महाराष्ट्रातून म ख्यत्वे कापसािी व तेलहबयािंी हनयात मोठ्या 
प्रमािावर होऊ लागली. धरि, पाटबधंारे व कालव े यािंी हनर्ममती आहि कापूस, ऊस आिी नगिी 
हपकाचं्या स धारिासंाठी संशोधन संस्थािंी हनर्ममती यायोगे नगिी हपकाचं्या उत्यािनाला उते्तजन हमळाले व 
लागवडीखालील के्षत्रात वाढ झाली. रामीि भागािा बाहेरच्या जगाशी संबधं आल्याने अन कूल पहरिाम 
झाले. तसे हवपरीत पहरिामही घडून आले. यंत्राच्या साहाय्याने तयार झालेल्या स बक व स्वस्त उपभोग्य 
मालाच्या आयातीम ळे रामीि व नागरी धंद्यािंा ऱ्हास होऊ लागला व त्यातील काराहगरानंा शतेीवर 
उपजीहवका करिे भाग पडून जहमनीवरिा बोजा वाढू लागला. 

 
स्वािांत्र्यानांिर िेशाला हमळालेल्या स्वातंत्र्याम ळे आर्मथक इहतहासाला नव ेवळि लागले. शतेी हा 

हवर्षय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आला. म ंबई राज्याने केलेल्या कूळ कायद्यािा फायिा पहिम 
महाराष्ट्राला हमळाला. मध्यप्रातं सरकारने मालग जारी नष्ट करिारे कायिे केले, त्यािा हविभाला फायिा 
हमळाला. १९५० मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर हनयोजन आयोग स्थापन झाला. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य 
स्थापन झाले आहि १९६१-६२ साली स रू होिारी भारतािी हतसरी पिंवार्मर्षक योजना एका अथाने 
महाराष्ट्रािी पहहली पिंवार्मर्षक योजना म्हिता येईल. 

 
२००१ च्या जनगिनेन सार महाराष्ट्र लोकसंख्येच्या बाबतीत (९·७ कोटी) भारतातील ि सऱ्या 

िमाकंािे राज्य आहे. िेशातील ९ टके्क लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्यािा स्थूल िेशातंगवत 
उत्पन्नामधील वाटा १३ टके्क आहे. महाराष्ट्र राज्य िेशाच्या पातळीवर औद्योहगकदृष्ट्ट्या प ढारलेले राज्य 
असल्यािे म्हटले जाते. राज्यातील िरडोई उत्पन्न (१९९३-९४ मधील ककमत पातळीन सार) २०००-०१ 
मध्ये रु. १५,१७२ होते आहि ते अहखल भारतीय िरडोई उत्पन्नाच्या िीडपट होते. याबाबतीत पजंाबिा 
प्रथम िमाकं लागतो. पजंाबिे िरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा िोन टक्क्यानंी अहधक होते. िेशािी व्यापारी 
राजधानी म ंबई महाराष्ट्रात असल्याने महाराष्ट्राच्या िरडोई उत्पन्नािे आकडे खूप अहधक असल्यािे हिसत 
असले तरी राज्यातील प्रािेहशक हवर्षमता आहि नागरी-रामीि भेि बारकाईने पाहिे आवश्यक आहे. 
कोकि हवभागातील म ंबई, ठािे आहि रायगड हे तीन हजल्हे आहि प िे, कोल्हापूर आहि नागपूर हे हजल्हे 
वगळल्यास उववहरत हजल्ह्यािें िरडोई उत्पन्न राज्यातील सरासरीहून हकतीतरी कमी आहे. राज्यातील ८२ 
टके्क हजल्हातील िरडोई उत्पन्न अहखल भारतीय सरासरीहून कमी आहे. या हजल्ह्यामंध्ये शतेी हे लोकाचं्या 
उिरहनवाहािे प्रम ख साधन आहे. म्हिजे आजस द्धा शतेीव्यवसाय राज्याच्या अथवकारिात कें द्रस्थानी आहे 
असे म्हिता येईल. 

 
लागवडीखालील के्षत्र 
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सन २००१ च्या जनगिनेन सार राज्यातील ५५ टके्क लोकसंख्या रोजगारासाठी शतेीवर अवलंबनू 
होती. (तक्ता ि. १ पाहा.) त्यात प न्हा म ंबई, नागपूर, ठािे, प िे हजल्हे वगळल्यास बाकीच्या हजल्ह्यापंैकी 
२० हजल्ह्यातं ७० टके्क लोक उपजीहवकेसाठी शतेीवर अवलंबून होते. महाराष्ट्र राज्य आज तरी कृहर्षप्रधान 
आहे. शतेीवर राबिाऱ्या वगािी शतेकरी आहि शतेमजूर अशी हवभागिी केली तर ५७ टके्क शतेमजूर 
िाहरद्र्य रेरे्षखाली असल्यािे दृष्टोत्पत्तीस आहे. 

 
महाराष्ट्रात ३०७ लाख हेक्टर भौगोहलक के्षत्रापैकी स मारे ५७ टके्क म्हिजे १७६ लाख हेक्टर के्षत्र 

लागवडीखाली आहे. लागवडीखालील हनव्वळ के्षत्राच्या बाबतीत महाराष्ट्रािा ि सरा िमाकं लागतो. 
एकूि लागवडीखालील के्षत्रापैकी स मारे २१ टके्क जहमनीवर ि बार हपके घेतली जातात. (हे प्रमाि फारि 
कमी असल्यािे हिसते) शतेी म ख्यत्वेकरून पावसावर अवलंबनू आहे. लागवडीखालील केवळ १५ टके्क 
जहमनीवर कसिनस हवधा उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाि ३८·७ टके्क आहे. यावरून महाराष्ट्र 
याबाबतीत हकती मागे आहे हे स्पष्ट हिसते. राज्यातील पीकपद्धती बरीिशी परंपरेने िालत आलेली आहे. 
लोकसंख्या वाढीम ळे शतेीवर अवलंबून असलेल्यािंी संख्या सतत वाढत आहे. पहरिामी शतेीिे 
त कडीकरि अव्याहत िालू आहे. आियािी बाब म्हिजे महाराष्ट्रात िहा लाख हेक्टर जमीन शतेीसाठी 
अन कूल असूनही पडीक आहे. शतेीच्या हवकासास गती िेण्यासाठी लागवडीयोग्य जहमनीिा थोडासाही 
भाग वाया जाऊ नये यािी िक्षता घ्यावी लागते. औद्योहगक वापर, रस्ते, खािी, धरि, कालवे, घरबाधंिी 
यामं ळे लागवडीखालील जमीन कमी होिे साहहजकि आहे. जहमनीकडे ि लवक्ष करिे, प रासारख्या 
आपत्तीम ळे जमीन तात्प रती नापीक झालेली असिे, जमीन ि ष्ट्काळी टापूत असिे यासंारख्या कारिानंी 
जमीन पडून असते. पािी घालून वरिा थर स धारून जमीन नव्याने लागवडीखाली आिता येते. भारतात 
व महाराष्ट्र राज्यातही तशी काळजी घेतली जात नाही असे हित्र हिसते. 
 

लागवडीखालील के्षत्र आहि एकूि उत्पािन यािें प्रमाि महाराष्ट्रात व्यस्त आहे. राज्यातील 
हनव्वळ उत्पािनात शतेीिा वाटा १९६० साली ३६ टके्क होता. २०००-०१ मध्ये तो १४·२ टके्क झाला. एकूि 
शतेी उत्पािनात भारतातील प ढारलेल्या राज्याचं्या त लनेत, तसेि जगातील शतेीत आघाडीवर असलेल्या 
राष्ट्राचं्या त लनेत महाराष्ट्र फारि मागे आहे. राज्यातील स मारे एकतृतीयाशं के्षत्र ि ष्ट्काळी भागात मोडते. 
या .भागात पावसािे मानही कमी आहे. अल्प अशा पजवन्यवृष्टीत अहनयहमतपिा खूपि आहे. 

 
लागवडीखालील जहमनीपैकी ४५ टके्क शतेावर तृिधान्यािे पीक घेतले जाते, १६ टके्क जहमनीवर 

कडधान्ये हपकहवली जातात, १४ टके्क के्षत्रावर कापूस, १२ टके्क के्षत्रावर तेलहबया आहि केवळ ३ टके्क 
के्षत्रावर ऊसािे पीक काढले जाते. फळे आहि भाजीपाला यािें उत्पािन ४ टके्क के्षत्र व्यापते. 

 
तृिधान्यािंा हविार केला तर महाराष्ट्रातील महववािे पीक म्हिजे ज्वारी होय. या हपकािी 

उत्पािकता फारि कमी आहे. तृिधान्याखालील के्षत्रापैकी ५२ टके्क के्षत्रावर आहि लागवडीखालील एकूि 
के्षत्राच्या २३ टके्क भागावर ज्वारीिे पीक घेतले जाते. महाराष्ट्रात ज्वारीिे सरासरी उत्पािन हेक्टरी ५८० 
हकलो आहे आहि ते राष्ट्रीय पातळीच्या जवळजवळ हनम्मे आहे. ज्वारीिे पीक प्राम ख्याने रब्बी हंगामात 
घेतले जाते. रब्बी हंगामात उत्पािन वाढहवण्यासाठी कसिनािी जोड आवश्यक असते. त्याम ळे शतेकरी 
उत्कृष्ट िजािी बीहबयािी आहि रासायहनक खतािंा वापर करू शकतो. परंत  ज्वारी हपकाला कसिनािी 
प रेशी उपलब्धता नसल्याने सरासरी उत्पािन त टप जें असते. एकूि लागवडीखालील ४५ टके्क जहमनीवर 
तृिधान्ये हपकत असूनही त्यािंा शतेी उत्पािनातील वाटा अवघा १९ टके्क आहे. 
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ज्वारीच्या बाबतीत प्रकर्षाने हिसिारे त टप जं्या उत्पािकतेिे हे हित्र गव्हाच्या बाबतीतही हिसून 

येते. िर हेक्टरी गव्हािे उत्पािन राज्यात १३४५ हक. रॅ. आहे. भारतात ते सरासरी अंिाजे २७७० हक. रॅ. 
आहे. रहशया, अमेहरका या िेशातं हेि प्रमाि हेक्टरी ६०० हक. रॅ. हून अहधक आहे. ऊसािा अपवाि 
सोडल्यास अन्य सवव प्रकारच्या हपकािंी उत्पािनक्षमता राष्ट्रीय सरासरीहून कमी आहे. िेशातील ३६ टके्क 
कापसाखालील के्षत्र महाराष्ट्रात आहे, मात्र एकूि उत्पािनापैकी २१·६ टके्क उत्पािन महाराष्ट्रात होते. 
कापसाच्या उत्पािकतेिे प्रमाि िेशाच्या सरासरी पातळीपेक्षा ४० टक्क्यानंी कमी आहे. कारि महाराष्ट्रात 
कापसासाठी उपयोगात येिाऱ्या ९६ टके्क के्षत्राला कसिनािी सोय नाही! कडधान्याखालील १६ टके्क 
जहमनीवरील उत्पािनािा शतेी उत्पािनातील वाटा केवळ ८ टके्क आहे. ऊस, फळे, भाजीपाला या हपकानंा 
बारमाही पाण्यािी स हवधा उपलब्ध आहे. साहहजकि अवघ्या ३ टके्क के्षत्रावर लागवडीखालील ऊसािा 
उत्पािनातील वाटा १९ टके्क आहे. लागवडीखाली असिाऱ्या एकूि जहमनीच्या ४ टके्क के्षत्रावर फळे व 
भाजीपाला हपकवला जातो. मात्र त्यािंा एकूि उत्पािनातील वाटा २३ टके्क असा घसघशीत आहे. 
कोरडवाहू आहि बारामाही पािीप रवठा उपलब्ध असिाऱ्या जहमनीच्या उत्पािकतेमधील तफावत एक 
महववािी बाब अधोरेहखत करते. उत्पािकता वाढहवण्यासाठी आहि राज्याच्या रामीि भागातील 
िाहरद्र्यहनमूवलनासाठी कसिनािी सोय ही प्राथहमक गरज आहे. पाण्यािी कमतरता हा शतेीच्या 
आध हनकीकरिाच्या मागातील मोठाि अडसर होऊन बसला आहे. 
 
हणरिक्राांिी आणि महाराष्ट्र 
 

सन १९६६-६७ पासून प ढील पाि वर्षांत भारताच्या शतेीके्षत्रात नव े पवव उियास आले. गहू, 
बाजरी, तािूंळ या हपकासंाठी उत्तम प्रतीिी हबयािी वापरण्यात आली. त्यािप्रमािे रासायहनक खतािंा 
वापर मोठ्या प्रमािावर करण्यात आला. पहरिामी शतेीिी उत्पािकता वाढली. पजंाब, हहरयािा राज्यात 
गव्हािे उत्पािन प्रिडं प्रमािात वाढले. या वाढीिे हहरत िातंी असे विवन केले गेले. िेशातील एकूि 
उत्पािन वाढ उल्लेखनीय असली तरी समाधानकारक अशी वाढ फक्त गव्हाच्या बाबतीत झाल्यािे 
आढळले. बाजरी, ज्वारी, तािूंळ व मका याचं्या उत्पािनात बेतािीि वाढ झाली. राज्यात गव्हाखालील 
हपकािे के्षत्र फार कमी आहे. (तक्ता ि. २ पाहा) हहरत िातंीिा मोठा लाभ गहू हपकावर अहधक भर 
िेिाऱ्या राज्यानंा झाला. ‘रीन रेव्होल्यशून’ त्या अथाने ‘व्हीट रेव्होल्यशून’ होती असे म्हिाव ेलागेल. 
महाराष्ट्रावर ‘हहरत िातंी’ िा फारसा पहरिाम झाला नाही. हहरत िातंी यशस्वी होण्यासाठी ज्या 
स हवधािंी आवश्यकता असते त्या स हवधािंी महाराष्ट्रात कमतरता होती त्यािी ही पहरिती होती. तक्ता ि. 
४ मध्ये नवव्या पिंवार्मर्षक योजनेच्या संिभात उत्पािनािे लक्ष्य व प्रत्यक्ष कामहगरी यामंधील फरक 
अधोरेहखत केला आहे. 

 
अपुऱ्या प्रसचनसुणवधा 
 

राज्यातील कसिनस हवधािंा हवकास अन्य राज्याचं्या त लनेत फारि मयाहित आहे. एकूि 
लागवडीखालील के्षत्रािा अवघा १५ टके्क भाग कसिनाखाली असल्याने राज्यातील शतेी बव्हंशी लहरी. 
पावसावर अवलंबनू आहे. राज्याच्या हवहवध भागात पजवन्यमानाच्या प्रमािात कमालीिी हवर्षमता हिसते. 
अहमिनगर, सोलापूर, प िे, नाहशक, सागंली, सातारा, औरंगाबाि, बीड, जळगाव, ध ळे, ब लढािा, 
उस्मानाबाि हे एकूि बारा हजल्हे ि ष्ट्काळी म्हिता येतील. राज्यातील लागवडीखालील एकूि जहमनींपैकी 
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६० टके्क जमीन या बारा हजल्ह्यातं आहे. म्हिजे राज्यातील लागवडीखालील फार मोठा प्रिेश ि ष्ट्काळी 
आहे असे आढळून येते. राज्यातील शतेीसाठी पािीप रवठ्यािी तीव्र गरज ध्यानात घेऊन महाराष्ट्र राज्य 
स्थापन झाल्यापासून हनयोजनकारानंी हवहवध कसिनयोजनानंा अरिम हिला. हतसऱ्या योजनेत (१९६१-
६२) त्यासाठी योजनेवरील खिाच्या १४·८७ टके्क (रु. ०·६५ अब्ज) खिव मंजूर झाले होते. नवव्या 
योजनेच्या काळात (२००२) या प्रकल्पासंाठी ३३·३६ टके्क (रु. १५३·९३ अब्ज) ग ंतविूक करण्यात आली. 
अन्य कोित्याही राज्यात कसिन योजनासंाठी एवढ्या मोठ्या प्रमािात ग ंतविूक झालेली नाही. नवव्या 
योजनेच्या काळापयंत संपूिव िेशात पािीप रवठ्याच्या हवहवध योजनावंर रु. १३६०·५५ अब्ज ग ंतविूक 
करण्यात आली. त्यापैकी १७·३० टके्क (रु. २३६·२२ अब्ज) ग ंतविूक महाराष्ट्र राज्यात होती. 
 

महाराष्ट्रात अनेक कसिनयोजना हाती घेण्यात आल्या. परंत  या ना त्या कारिाने त्या रखडल्या. 
तूतव तरी नव्या योजना स रू न करता कसिनयोजनािंी अपूिव कामे पूिव करण्यावर भर िेिे गरजेिे आहे. 
त्यािप्रमािे कोकि हकनारपट्टी वगळता पाण्याच्या टंिाईवर मात करण्यासाठी अन्य सवव भागात 
जलसंधारि (water-shed) कायविमानंा अरिम िेण्यािी आवश्यकता आहे. रखडलेली कामे अहधक 
जोमाने पूर्ि करण्याबरोबरि ‘कठबक कसिन’ ककवा ‘त र्षार कसिन’ हे पाण्यािा हकमान वापर करिारे 
उपिम राबहविे उत्पािन वाढीस उपकारक ठरिार आहे. 

 
पािी भरपूर असल्याहशवाय अहधक उत्पािक हबयािािंा आहि रासायहनक खतािंा शतेीसाठी 

उपयोग करिे शक्य होत नाही. स धाहरत हबयािाचं्या उत्पािनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने भरघोस प्रगती 
केली आहे. िेशातील हबयािाचं्या उत्पािनात महाराष्ट्रािा वाटा ४० टके्क आहे. यापैकी ५० टके्क हबयािािें 
उत्पािन साववजहनक के्षत्रात आहि ५० टके्क खाजगी के्षत्रात होते. तृिधान्ये, तेलहबया, कापूस, ज्वारी, गहू, 
तािूंळ अशा प्रम ख हपकाखालील के्षत्रात स धाहरत हबयािी सरास उपयोगात आिली जात असल्यािे 
हिसते. िजेिार हबयािािें उत्पािन आहि त्यािंा वापर याचं्या संिभात समाधानकारक त्स्थती असली तरी 
अप रा पाउस आहि कसिनािा अभाव यामं ळे महाराष्ट्रािी कृर्षी उत्पािनाच्या बाबतीत हपछेहाट झाली आहे. 
(तक्ता ि. ३ पाहा). 

 
महाराष्ट्रात रासायहनक खतािंा वापर वाढत्या प्रमािात होत आहे. आज तो प्रहत हेक्टर ७५ हकलो 

एवढा आहे. यासंिभात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहहजे, महाराष्ट्रातील ऊसउत्पािक शतेकरी िर हेक्टरी 
स मारे ५०० हकलो रासायहनक खते वापरतो असे आढळून आले आहे. फळबागा आहि भाजीपाला 
यासंाठीही खतािंा मोठ्या प्रमािावर वापर होतो. यावंरून कोरडवाहू शतेीत धान्य हपकविारे शतेकरी 
खतािंा वापर अत्यल्प प्रमािावर करत असावते असा हनष्ट्कर्षव हनघतो. पाण्यािी टंिाई असिाऱ्या शतेात 
रासायहनक खतािंा वापर हाहनकारक ठरण्यािा संभव असतो. मात्र कोरडवाहू शतेीत सेंहद्रय खतािंा वापर 
उत्पािनवाढीस पोर्षक ठरतो. राज्यात ८५००० मेहरक टन सेंहद्रय खतािंा वापर अपेहक्षत आहे. प्रत्यक्षात 
केवळ १५०० मेहरक टन सेंहद्रय खतािंा वापर होतो. या सवव कारिामं ळे उस वगळता अन्य सवव हपकािंी 
सरासरी हेक्टरी उत्पािकता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपि कमी आहे. एकि उिाहरि द्यावयािे म्हिजे 
राज्यातील गव्हािी सरासरी हेक्टरी उत्पािकता राष्ट्रीय सरासरी उत्पािकतेच्या ५० टके्क आहे. (तक्ता 
ि. ५ पाहा.) 

 
राज्यािी आजिी अन्नधान्यािी वार्मर्षक गरज सववसाधारिपिे एक कोटी तीस लाख टनािंी आहे. 

अन्नधान्याच्या उत्पािनात महाराष्ट्र त टीिे राज्य असल्याने, आज स मारे २० टके्क धान्यािी गरज इतर 
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राज्याकंडून आहि कें द्र सरकारकडून धान्य आिवनू भागवावी लागते. 
 
पीकपद्िीि बदल 
 

गेल्या िोन िशकातं राज्यातील पीकपद्धतीत लक्षिीय बिल होत असल्यािे हिसते. अन्नधान्यािी 
लागवड करिारे हळूहळू नगिी हपकाच्या लागवडीकडे वळत असल्यािे स्पष्ट हिसते. अन्नधान्य 
हपकहविाऱ्या जहमनीिे प्रमाि १९८०-८१ मध्ये ७० टके्क होते ते २०००-०१ मध्ये ६० टक्क्यावंर आले. त्यात 
प न्हा ज्वारी हपकहविाऱ्या जहमनीिे प्रमाि या काळात २३ टक्क्यानंी घटले. मात्र कडधान्याखालील 
जहमनीिे प्रमाि थोडेफार वाढल्यािे हिसते. तेलहबया हपकविाऱ्या जहमनीिे प्रमाि ९ टक्क्यावंरून १२ 
टक्क्यावंर गेले. तेलहबया उत्पािन तंत्रज्ञानात १९८६ मध्ये झालेली ताहंत्रक िातंी आहि शासनाने जाहीर 
केलेल्या आधारभतू हकमती यामं ळे तेलहबया उत्पािन करण्यासाठी अहधक के्षत्र उपयोगात आिण्यासाठी 
प्रोत्साहन हमळाले. सहकारी साखरकारखान्यानंी ऊसासाठी आश्वाहसत केलेल्या हमी हकमतीम ळे आहि 
शासनाच्या कापूस एकाहधकार खरेिी योजनेम ळे ऊसाखालील जमीन ३ लक्ष हेक्टरवरून सहा लक्ष 
हेक्टरपयंत म्हिजे ि पटीने वाढली. तर कापूस लागवडी के्षत्रात २० टके्क वाढ झाली. फळे व भाजीपाला 
हपकहविाऱ्या के्षत्रात या काळात मोठीि वाढ झाली. एकूि २·७ लाख हेक्टर जहमनीवरून हे प्रमाि १२·६ 
लाख हेक्टरपयंत गेले. ज्यािी रोजगार हमी योजना फलोत्पािन हवकास कायविमाशी जोडली गेल्याम ळे 
फळे भाजीपाल्याखालील के्षत्रात लक्षिीय वाढ झाली असे हिसते. 
 

शतेीहवकासासाठी ताहंत्रक स धारिेबरोबरि संस्थात्मक बिल आवश्यक असतात. शतेकरी, 
जमीनमालक व शासन या तीन घटकातं स संवाि असिे, मालकाकंडून जमीन कसिाऱ्या क ळािंी 
हपळविूक होऊ न िेिे, हवकासािे सवव कायविम तळागाळातल्या शतेकऱ्यापंयंत पोिहवण्यािी तरतूि करिे 
यासंारखी उहद्दष्टे कायद्यात उहित बिल करून साधावयािी असतात. महाराष्ट्रात हिहटश काळापासून 
रयतवारी ही क ळवहहवाटािी पद्धत प्रिहलत होती. जमीनिारी, महलवारी या पद्धतीपेक्षा रयतवारी पद्धती 
काही बाबतीत सरस वाटली. तरी त्याम ळे जहमनीिी हवभागिी व त कडीकरि, खंडािे मोठे प्रमाि, 
वहहवाटीच्या हक्कािी अहनहितता, यासंारखे िोर्ष शतेीत हनमाि झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाराष्ट्रात 
शतेीस धारिेच्या हिशनेे काही पावले टाकण्यात आली. कसेल त्यािी जमीन (कूळकायिा), जहमनीिे 
त कडीकरि थाबंवनू एकत्रीकरि करिे यासंाठी कायिे करण्यात आले. २६ जानेवारी १९६२ रोजी कमाल 
जमीनधारि कायिे महाराष्ट्रात संमत झाले. बारामाही ओहलताखालील जहमनीिी कमाल धारिमयािा 
७·२८ हेक्टर तर कोरडवाहू जहमनीवरील कमाल धारिमयािा २१·८५ हेक्टर ठरहवण्यात आली. या 
कायद्याच्या अंमलबजाविीम ळे २·९४ लाख हेक्टर जहमनीिे प्रत्यक्ष संपािन करून त्यापैकी २·६४ लाख 
हेक्टर जमीन भहूमहीनानंा वाटण्यात आली. जहमनीिे वाटप करताना वगीकृत जातीच्या ३२·५ हजार तर 
वगीकृत जमातींच्या ३३ हजार शतेकऱ्यानंा अरिम िेण्यात आला. संस्थात्मक स धारिाचं्या पहरिामी 
अहधक उत्पािनाला प्रोत्साहन हमळावे असा म ख्य उदे्दश होता. 
 

शतेीच्या बाबतीत ताहंत्रक स धारिा करताना राज्यातील हवामान, जहमनीिा कस, पावसािे प्रमाि 
याबाबी हविारात घेऊन स धाहरत हबयािािें संशोधन सातत्याने हाती घेण्यात आले. ‘महाराष्ट्र राज्य हबयािे 
महामंडळा’िी स्थापना १९७६ मध्ये झाली. तेव्हापासून हबयािािें उत्पािन, साठा, वाहतूक, हवतरि यानंा 
िालना हमळाली. राज्यातील कृहर्षहवद्यापीठातं आहि फलटि येथील ‘कनबकर कृर्षी अन संधान संस्थे’ 
सारख्या खाजगी संशोधन आस्थापनात स धाहरत हबयाचं्या जाती शोधून काढण्यािे काम अहवरत िालते. 
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भात, गहू, ज्वारी, बाजरी, तूर, भ ईमूग आिी हपकासंाठी नव्याने हनमाि केलेल्या स धाहरत हबयािािंा वापर 
होत आहे. मात्र अशा हबयािानंा ठरावीक प्रमािात पािी, खते, कीटकनाशके यािंी गरज असते तरि 
अपेहक्षत उत्पािनवाढीिे लक्ष्य गाठता येते. 

 
पिपुरवठ्याचा प्रश्न 
 

प्रश्न कसिनािा असो, खतािंा असो, स धाहरत बी-हबयािािंा असो ककवा शतेीच्या आध हनक 
अवजाराचं्या वापरािा असो, त्यासाठी शतेकऱ्यानंा प रेशा भाडंवलािी गरज असते. ते त्यानंा स्वस्त िरात 
उपलब्ध व्हाव ेलागते. 
 

‘नाबाडव’ च्या आराखड्यान सार महाराष्ट्राच्या एकूि पतप रवठ्याच्या गरजेपैकी स मारे ५० टके्क 
गरज पहिम महाराष्ट्रािी आहे. कोकि हवभागािी गरज १० टके्क असून हविभव व मराठवाड्यािी गरज २० 
टक्क्यावंर मयाहित आहे. गेल्या पधंरावीस वर्षांत, हवशरे्षतः आर्मथक उिारीकरिाच्या काळात, संस्थात्मक 
पतप रवठा घटत िालला आहे. सहकारी पतसंस्था, वाहिज्य बकँा, प्रािेहशक रामीि बकँा आहि भहूवकास 
बकँा याचं्याकडून होिारा पतप रवठा कमी झाल्याम ळे रामीि भागात शतेकऱ्यानंा नाडिारा सावकारािंा 
एक नवा वगव उियास आल्यािे हिसते. अहतहरक्त पाउस शतेीला बाधक त्यािप्रमािे पाण्यािी कमतरताही 
शतेकऱ्यानंा बाधक. पजवन्यमानावर सववस्वी अवलंबनू असिारे शतेकरी पूिवतयः गाजंलेले, खाजगी 
गरजासंाठी जबर व्याज आकारिाऱ्या सावकारािंा आधार सोडिारे. आध हनक तंत्रज्ञानािा वापर करिाऱ्या 
शतेकऱ्यानंा पेरिीच्या काळात हबयािी, खते, कीटकनाशके, क्वहित शतेकी अवजारे खरेिी करावयािी 
असतात. पेरिीच्यावळेी असा माल उधार िेऊन स गीच्या काळात शतेकऱ्यािें उत्पािन बाजारभावापेक्षा 
कमी िरात खरेिी करिारा व्यापारीवगव शतेकऱ्यािंी लूट करत राहहला. पहरिामी शतेकऱ्याचं्या िैनावस्थेत 
भर पडली. हविभातील कापूस उत्पािक शतेकरी िेशोधडीला लागला. शासनािी कापूस एकाहधकार 
खरेिी योजना अनेक अडििींम ळे न कसानीत आली. त्याम ळे गेल्या िहा वर्षांत शतेकऱ्यािंी आर्मथक 
अवस्था ियनीय झाली. महाराष्ट्रात प्राम ख्याने हविभातील शतेकऱ्याचं्या आत्महत्येिा प्रश्न ऐरिीवर 
आला. केवळ भहूमहीन शतेमजूर वा छोटे शतेकरीि आत्महत्या करतात असे नाही. कपाशीसारखे नगिी 
पीक घेिारे शतेकरीही हे टोकािे पाऊल नाइलाजाने उिलतात असे आढळून आले आहे. 
 

१९९७ ते २००६ या काळात हविभातील शतेकऱ्याचं्या आत्महत्यािें प्रमाि १९१७ वरून ४४५३ पयंत 
पोिले. म्हिजे एकूि आत्महत्यािें प्रमाि ि पटीहून अहधक झाल्यािे हिसते. २००१ साली महाराष्ट्रात 
३५३६ शतेकऱ्यानंी आत्महत्या केल्या. हे प्रमाि िेशातील कोित्याही राज्यापेक्षा अहधक आहे. २००६ साली 
हा आकडा आिखी वाढून िार शतेकऱ्यापंैकी एकाने आत्महत्या केल्यािे हनिशवनास आले आहे. कजांच्या 
ओझ्याखाली िबनू गेलेल्या आहि कजवफेड करू न शकलेल्या शतेकऱ्यासंाठी आर्मथक साहाय्य करण्यािे 
काम शासनाने बऱ्याि हवलंबाने स रू केले. हविभातील सहा हजल्ह्यासंाठी महाराष्ट्र शासनाने रु. १०७५ 
कोटींिी तर हविभासाठी पतंप्रधानानंी रु. ३७५० कोटींिी मित योजना जाहीर केली. या योजनािंी 
समाधानकारक अंमलबजाविी झाली की नाही योजनािंा लाभ बकँानंा झाला; की आपिरस्त शतेकऱ्यानंा; 
यावरील ऊहापोह अजून िालू आहे, शतेकऱ्यापंयंत थोडीफार आर्मथक मित पोिली आहे असे गृहीत धरले 
तरी ही केवळ वरवरिी मलमपट्टी आहे, रोगािे मूळ कारि पहरिामकारक इलाजाहवना अबाहधत राहहले 
आहे, असे स्पष्ट हिसते. साहहजकि रामीि भागातील सावकारी पाश अजून स टलेला नाही, नजीकच्या 
काळात तो स टेल असे वाटत नाही. सावकार, व्यापारीवगव जबर व्याज आकारून शतेकऱ्यािंी हपळविूक 
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करतात खरे, पि फारशा अटी पूिव कराव्या न लागता तातडीने कजव हमळू शकते आहि अडििीत असेल 
त्या शतेकऱ्यानंा ते फार सोयीिे होते. सावकारी पूिवपिे नष्ट करिे अशक्य आहे, परंत  सावकाराच्या 
व्यवहारावंर हनयंत्रि ठेविे, त्याचं्या पेढींच्या नोंिी करून त्यानंा परवाने िेिे, त्यानंा नेहमीच्या संस्थाप्रधान 
हवत्तीय व्यवहारामंध्ये शक्य हततके सामील करून घेिे यासंारख्या उपाययोजना केल्या जातात. 
 

शतेकऱ्यानंा कजव हमळण्यािा ि सरा मागव म्हिजे हवत्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारी बकँा, 
भहूवकास बकँा, रामीि बँका. अशा संस्था शतेकऱ्यानंा अल्प, मध्यम व िीघव म ितीिे कजव प रहवतात. 
सरकार तगाईसारख्या रूपाने शतेकऱ्यानंा तातडीच्या गरजासंाठी कजव िेते. संस्थामंाफव त िेण्यात येिारी 
कजे रास्त व्याज िराने िेण्यात येतात. आर्मथकदृष्ट्ट्या ि बवल घटकानंा व्याजात हवशरे्ष सवलती हमळतात. 

 
१९६० ते १९७० या िशकात सहकार के्षत्राला हवत्तप रवठ्यािी मक्तेिारी िेण्यात आली होती. 

राष्ट्रीयीकरिानंतर शतेीके्षत्राला हवत्तप रवठा व्हावा यासाठी व्यापारी बकँानंी हवशरे्ष प्रयत्न केले. सन 
२००४-०५ मध्ये राज्यातील २१०४७ प्राथहमक सहकारी संस्थानंी एकूि रु. ४०१९ कोटींिा अल्पकालीन 
कजवप रवठा केला. व्यापारी बकँानंी त्यावर्षी रु. २४६९ कोटी कजववाटप केले. नाबाडवने २००३-०४ साली रु. 
४५८ कोटींिे प नर्मवत्तीय साहाय्य मंजूर केले. 

 
शेिीमालाची णवक्रीव्यवस्र्ा 
 

शतेीमालािी हविीव्यवस्था उत्तम असली तरि शतेकऱ्याचं्या मालाला रास्त भाव हमळेल, शतेकरी 
अहधक ग ंतविूक करून शतेीहवकासासाठी योगिान िेईल. शतेकरी व राहक यामंधील मध्यस्थ 
शतेकऱ्यािंी अडविूक करून भरपूर नफा कमाव ूलागला, तर कमी भाव हमळाल्याने शतेकऱ्यािंी आहि 
भरमसाठ भाव द्यावा लागल्याने राहकािंी अशी ि हेरी हपळविूक होते. वजनमापात होिारी फसविूक, 
हमळिाऱ्या रकमेतील अन्याय वजावट, साठवि व वाहतूक याचं्या सोयींच्या अभावाम ळे शतेकऱ्यािें होिारे 
शोर्षि यामं ळे गाजंलेल्या शतेकऱ्यािंी त्यातून सोडविूक करण्यािे उपाय शोधिे आवश्यक झाले. वस्त ंच्या 
हकमती जर हंगामानंतर एकाएकी कोसळू लागल्या तर आधार हकमती जाहीर करिे (उिा. लेव्ही) ककवा 
कापूस एकाहधकार योजना ही शासकीय हविीव्यवस्थािंी उिाहरिे होत. 

 
खेडे पातळीवर प्राथहमक सहकारी पतसंस्था व तेथील सहकारी खरेिी हविी संस्था यािंी सागंड 

घातल्याम ळे कजववाटप, उत्पािनािी हविी व कजवफेड या बाबी स लभ झाल्या. रास्त हकमतीत उत्पािनािी 
हविी व त्यािवळेी होिारी कजवफेड हे शतेकऱ्याचं्या दृष्टीने सोयीिे ठरले. राज्यात २००४ च्या स मारास 
१२२२ प्राथहमक सहकारी हविीसंस्था होत्या. त्यात एकूि रु. १२१९ कोटी खेळते भाडंवल होते. 
राज्यपातळीवर स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी पिन संघ’ (को-ऑपरेहटव्ह माकेकटग 
फेडरेशन) या हशखर संस्थेिी उलाढाल २००३-०४ मध्ये रु. ३७८ कोटी होती व संघाने कृर्षी उत्पािन, शतेी 
अवजारे, कापूस यािंा व्यवहार केला. 
 

राज्यात कापूस आहि साखर वगळता बह तेक शतेमालािा व्यापार हनयंहत्रत बाजारात हललाव 
पद्धतीने होतो. ‘ि महाराष्ट्र ॲहरकल्िरल प्रोड्य स माकेकटग’ (रेग्य लेशन) ॲक्ट, १९९३ साली प्रत्यक्षात 
आला. प्रत्येक बाजारपेठेसाठी ‘कृर्षी उत्पन्न बाजार सहमती’ स्थापन करण्यात येते. शतेकरी, हविेते, 
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बाजारातील कमविाऱ्यािें प्रहतहनधी, शासनािा प्रहतहनधी यािंी ख ल्या हनवडि कीने सहमतीवर हनय क्ती होते 
आहि सहमती ‘पिन संघा’च्या िेखरेखीखाली काम करते. हनधाहरत के्षत्रामध्ये हवहशष्ट वस्त ंिे वजन, 
साठविूक प्रतवारी आिी स हवधा उपलब्ध होतात. मध्यस्थ नसतो. व्यवहार ख ले, िोख व रोख होतात. सवव 
संबहंधतानंा परवाने काढावे लागतात. मालािी हविी ख ल्या हललाव पद्धतीने होते. 
 

राज्यात एकूि ८५७ हनयंहत्रत बाजारपेठा होत्या. ३५ लाख मेरीक टन साठविूक क्षमता असलेली 
एकूि ६७६ कोठारे राज्यात होती. 

 
शतेमालािी व प्रहिया केलेल्या मालािी प्रतवारी आहि प्रमािीकरि झाल्यानंतर कें द्र सरकार 

वस्तंूना ‘ॲगमाकव ’ हशक्का िेते. यात खाद्यतेले, तूप, लोिी, तािूंळ, आटा, गूळ, अंडी, फळे, कडधान्ये, 
बटाटे, मसाले अशा वस्तू येतात. अशा वस्त ंिी श द्धता व िजा यािी सतत छाननी होते. भेसळरहहत अन्न, 
और्षधे यासंबंधी हवशरे्ष काळजी घेतली जाते. 

 
जागहतकीकरि व खाजगीकरि यािें काही हवपरीत पहरिाम कृहर्षके्षत्राला जािव ूलागले आहेत. 

खाद्यतेल, तेलहबया, साखर, फळे, उच्च प्रतीिा कापूस यािंी म बलक आयात हवनासायास व अल्प 
हकमतींना होत आहे. त्यािा फटका राज्यातील शतेकऱ्यानंा बसतो. भाव कोसळतात आहि शतेकऱ्यापं ढे 
अहतउत्पािनािी समस्या उभी राहते. तसेि शतेमालािी हनयात करताना जागहतक स्पधेला तोंड द्यावे 
लागते. सवव राज्यामंधील पहरत्स्थतीिा हविार करून आयात-हनयात धोरि ठरहवले जाते. ते अनेकिा 
राज्यातील शतेकऱ्यानंा जािक ठरले. कधी कादं्याच्या हनयातीस हवलंब लागतो, प रेसा हनयात कोटा हमळत 
नाही आहि हकमती खाली येतात. 
 
फळबागा, भाज्या आणि फुले 
 

राज्यात फलोत्पािनािी फार मोठी क्षमता आहे. अन्नधान्य ककवा नगिी हपकानंा पूरक म्हिून 
फळािंी लागवड लाभिायी ठरते. िेशातील फलोत्पािनात १९९९-२००० साली राज्यािा वाटा २० टके्क 
होता, तर भाजीपाल्यािा हहस्सा ५ टके्क होता. कोकिातला हापूस आंबा जगभर प्रहसद्ध आहे. द्राके्ष, 
काजूहबया, डाकळब, संत्री उत्पािनात राज्यािा प्रथम िमाकं आहे. केळ्यािी उत्पािकता िेशात सवाहधक 
आहे. कोरडवाहू जहमनीत आंबा, फिस, सीताफळ, बोरे यािें पीक काढता येते. नाहशक हजल्ह्यात कादं्यािे 
भरघोस पीक हमळते. फळाचं्या हनयातीम ळे िेशाला फार मोठ्या प्रमािात परिेशी िलन हमळते. सन 
२०००-०१ मध्ये ६६०० हेक्टर के्षत्रात फ लािें उत्पािन होत असे. वार्मर्षक उत्पािन २८००० मेरीक टन होते. 
महाराष्ट्रातून ८५ टके्क कािें, ६० टके्क भाज्या, ६५ टके्क आंबे, ९० टके्क द्राके्ष हनयात होतात. ककलगडे, 
स्रॉबेरी यािंी हनयात मध्य व पहिम य रोप, आखाती िेश याकंडे मोठ्या प्रमािात होते. िरवर्षी सरासरीने 
एकूि उत्पािनापंैकी १५ टके्क फळे हनयात होतात. महाराष्ट्रािे वैहशष्ट्ट्य असे की, द्राके्ष आहि डाकळबे 
एहप्रल, मे मध्ये हपकतात आहि त्या महहन्यात अन्य िेशाशंी स्पधा करावी लागत नाही. 

 
फळाबंरोबरि भाजीपाला लागवडीस िालना हमळाली आहे. भाजीपाला राज्यात सववत्र हपकतो. 

कािंा, लसूि, हमरिी, धिे, िालहिनी राज्यात सगळीकडे हमळतात. नाहशक हजल्ह्यात कादं्यािे भरघोस 
उत्पािन होते. सागंली हजल्हा हळिीच्या उत्पािनासाठी प्रहसद्ध आहे. 
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फळे आहि भाजीपाला यािंी लागवड १९९०-९१ मध्ये ५ लाख हेक्टर के्षत्रात होत असे. सन २०००-

०१ पयंत ती १२·५ लाख हेक्टर म्हिजे ि पटीहून अहधक के्षत्रात होऊ लागली. शतेकऱ्यानंा िागंले उत्पन्न 
हमळाव ेआहि नापीक के्षत्र फळबागा व भाज्या हपकहवण्यासाठी उपयोगात याव ेया उदे्दशाने राज्य सरकारने 
रोजगार हमी योजनेिी फळे व भाज्या उत्पािनाशी सागंड घालण्यािी योजना अमलात आिली. या 
योजनेसाठी मन ष्ट्यबळािी मोठी गरज असल्याने रामीि भागात बेकारानंा काम हमळाले. महववाच्या 
बिंराशंी आहि हवमानतळाशी सहजपिे संपकव  साधिे सोपे असल्याने मालाच्या हविीस िालना हमळते. ही 
योजना सवव शतेकऱ्यासंाठी ख ली असल्याने महाराष्ट्रातील ८८·५ टके्क खेडी या योजनेने व्यापलेली आहेत. 
हवहवध जातीिी २५ फळे, नारळाच्या झाडाबंरोबर हपकिारे मसाल्यािे पिाथव, और्षधी आहि स गंधी वनस्पती 
योजनेत समाहवष्ट आहेत. पाण्यािे ि र्मभक्ष्य असताही राज्यातील हवहवध हवामानािा आहि जहमनीिा योग्य 
तो वापर करून शासनाने शतेीिे व्यापारीकरि करण्यािा स्त त्य प्रयत्न केला, असे म्हटले पाहहजे. 
 
दुग्धव्यवसाय 

 
ि ग्धव्यवसायाच्या हवकासात महाराष्ट्र प ढारलेला आहे. म ंबई, प िे, नाहशक, कोल्हापूर आिी ३६ 

हठकािी िूध योजना राबवली जाते. त्यापैकी आठ हठकािी सहकारी ि ग्धयोजना आहेत. राज्यातं १२२ 
शीतकरि कें दे्र आहेत. ि धापासून िूध-भ कटी, लोिी, िीज, तूप तयार करून त्या पिाथांिी हविी केली 
जाते. हमरज, उिगीर, अकोला येथे ि धािी भ कटी करिारे कारखाने आहेत. ि ग्धव्यवसाय प्रकल्प 
‘ऑपरेशन फ्लड’ खाली १९७१ नंतर हवशरे्षत्वाने राबहवला गेला. ि धािे उत्पािन वाढावे, भाकड 
जनावरािंी संख्या कमी करून अहधक िूध िेिाऱ्या जनावरािंी पैिास व्हावी, जनावरानंा सकस आहार 
हमळावा, गरीब शतेकऱ्यािंा व्यवसायात सहभाग असावा यासंाठी हवशरे्ष प्रयत्न झाले. १९८३ पयंत राज्यात 
बाहेरून िूध आिले जाई. आता राज्यातून आंध्र, बगंाल, मध्यप्रिेश, हबहार राज्ये व हिल्ली येथे रोज िूध 
पाठहवले जाते. ि धाच्या महापूर योजनेम ळे १४ लाख शतेकऱ्यानंा जोडधंिा हमळाला आहे. त्यापैकी ७० टके्क 
शतेकरी आर्मथकदृष्ट्ट्या ि बवल, हहरजन, हगरीजन असे आहेत. 

 
राज्यात ‘धवल िातंी’ िा उद्ग्घोर्ष होतो आहे, पि आकडेवारी वगेळे हित्र िशवहवते. राज्यातील 

ि भत्या जनावरािें रोजी िूध उत्पािन सरासरी १·२५ हलटर आहे. भारतािी सरासरी २·२० हलटर आहे. 
इस्त्राइलसारख्या िेशात ती २२ हलटर आहे. आहार-शास्त्रान सार ि धािा वापर रोजी २०० रॅम असावा असे 
म्हटले जाते. राज्यात िरडोई ि धािी उपलब्धता फक्त ८४ रॅम आहे. भारतात ती १२५ रॅम आहे. िूध गोळा 
करिे आहि ि धािे हवतरि यातं प्रािेहशक हवर्षमता बरीि आहे. प िे व नाहशक हवभागातून ८० टके्क िूध व 
अन्य भागातून २० टके्क िूध गोळा होते. त्यािप्रमािे म ंबईत रोज २४ लाख हलटर तर अन्य भागातं ३८ लाख 
हलटर ि धािे हवतरि होते. शाळेतील हवद्याथ्यांिी होिारी गळती रोखण्यासाठी शालेय हवद्याथ्यांना मोफत 
िूधवाटप केले जाते. 

 
मात्र राज्यातील ि ग्धव्यवसायाला आज अडििींना तोंड द्याव ेलागत आहे. सरकारी ि धािे भाव 

बऱ्याि वळेा वाढहवण्यात आले तरी िूध योजना तोट्यात आहे. अनेक सहकारी संस्थामंध्ये वाढती स्पधा, 
घटता िजा, सिोर्ष व्यवस्थापन व वाढत िाललेला तोटा यामं ळे तग संस्था तोट्यात आहेत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कृणर्षणवर्षयक धोरि 
 

प ढील २५ वर्षांतील राज्यािे कृहर्षहवर्षयक धोरि हनहित करण्यासाठी हहरतिातंीिे प्रिेते डॉ. एम् 
एस्, स्वामीनाथन याचं्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एक सहमती नेमली. राज्यातील सवव कृर्षी हवद्यापीठािें 
क लग रू व अन्य तच्य सहमतीिे सिस्य होते. या सहमतीने आपला अहवाल २००३ मध्ये शासनाला सािर 
केला. पीक हवमा योजना सवव कोरडवाहू हवभागात राबविे, जैव तंत्रज्ञानािा वापर वाढहविे, फळबागािंा 
हवकास करिे, माल साठविूक व हविीव्यवस्थेत स धारिा करिे, माहहती तंत्रज्ञानािी कास धरून 
बाजारहवर्षयक माहहतीिा प्रसार करिे, महहलािंा सहभाग वाढहविे यावंर सहमतीने आपल्या अहवालात 
भर हिला आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या कृहर्षहवकासाला मारक ठरिाऱ्या काही घटकािंा परामशव घेऊ. राज्यातील ५५·३ 

टके्क लोकानंा रोजगार उपलब्ध करून िेिाऱ्या शतेीिे अथवकारिातील स्थान महववािे आहे यात शकंा 
नाही. राज्यािी आर्मथक राजधानी म ंबई वगळल्यास ही टके्कवारी ६९ पयंत जाते. यािाि अथव असा की, 
जवळजवळ सवव हजल्ह्यातं शतेी हेि उिरहनवाहािे प्रम ख साधन आहे. शतेीबाह्य हवकास फार मयाहित 
स्वरूपािा आहे. लहरी पजवन्यमानावर ८० टक्क्याहूंन अहधक भमूी अवलंबनू असल्याने पीक कमी येते, 
वळेीअवेळी ि ष्ट्काळ पडतो आहि जलकसिनाच्या अप ऱ्या सोयींम ळे शतेीच्या उत्पािकतेवर हवपरीत पहरिाम 
होतो. कोरडवाहू जहमनीवर तृिधान्ये अहधक प्रमािात हपकवावी लागतात. त टप जं्या उत्पािनाम ळे 
शतेीहवकासासाठी आहि स धाहरत तंत्रज्ञानासाठी ग ंतविूक करिे शतेकऱ्यानंा शक्य होत नाही. त्यात प न्हा 
जहमनीिी धूप होण्यािे प्रमाि सतत वाढत आहे. पहिम घाटात ८६ टके्क आहि कोकि हकनाऱ्यावरील ७५ 
टके्क जहमनीिी धूप होत असल्याने जहमनीिी उत्पािकता घटते आहे. पहरिामी राज्याला रु. ३० अब्जािंा 
तोटा सहन करावा लागत आहे. 

 
नैसर्मगक कारिामं ळे आहि कसिनाच्या अभावाम ळे म ळात जहमनीिी उत्पािकता कमी आहे. त्यात 

सरकारी धोरिामं ळे समस्येने उर स्वरूप धारि केले आहे. उपलब्ध स हवधा तृिधान्य हपकाकडून ऊस, 
कापूस, फळबागाकंडे वळहवल्या जात आहेत. ऊसाच्या हपकाला भरपूर पाण्यािी गरज असते. आधीि 
पाण्यािी कमतरता, त्यात प न्हा पािी ऊसासाठी वापरले जाते. बह तेक सहकारी साखर कारखाने 
न कसानीत आहेत. पािलोट हवकास योजनेसाठी लागिारी वीज शतेकऱ्यानंा प रवताना सरकार अन िान 
िेते. कापूस एकाहधकार खरेिी योजनेम ळे सरकारी हतजोरीवरील बोजा अहधकि वाढतो. कापसािे पीक 
तयार होत असताना १६६ प्रकारिे कीटक कपाशीवर हल्ले करत असतात. त्यािंा नायनाट करण्यासाठी 
आवश्यक ती कीटकनाशके शतेकरी हव्या त्या प्रमािात खरेिी करू शकत नाहीत. अनेकिा 
कीटकनाशकािंा िजा कमी प्रतीिा असल्यािे आढळून येते. फळे आहि फ ले याचं्या उत्पािनासाठी 
शासनािा आर्मथक हातभार स्वागताहव असला तरी पाण्यािे ि र्मभक्ष्य आहि कीटकािंा उपद्रव या समस्या 
आहेति. साठवि कीच्या, वाहत कीच्या सोयी त टप जं्या आहेत. फळे-फ ले हनयात करण्याच्या मागात 
त्याम ळे अडथळे येतात. आंतरराष्ट्रीय हवमानतळावर प रेशी शीतगृहे नाहीत, माल वाहून नेण्यास हवमानात 
प रेशी जागाही उपलब्ध नसते. या अडििींम ळे शासन हनयातक्षमतेिा लाभ घेऊ शकत नाही. अमेहरका, 
िाझील या िेशातं ५० ते ८० टके्क फळावंर व भाज्यावंर प्रहिया केली जाते. राज्यात जेमतेम ३ टके्क फळे व 
भाज्या प्रहिया करून हवकल्या जातात. 
 

कृहर्षहवर्षयक धोरि आखताना महाराष्ट्र शासनाने कसिनक्षमता फार मोठ्या प्रमािात वाढहवली 
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पाहहजे. साखर आहि कापूस यासंंबधंी होिारे हस्तके्षप कमी केले पाहहजेत, फळबागा आहि फ लबागा या 
के्षत्राचं्या हवकासावर अहधकाहधक भर हिला पाहहजे, संलग्न उद्योगधंद्यािंी वाढ केली पाहहजे, रामीि 
भागातील पायाभतू स हवधािंा प्रिडं हवकास केला पाहहजे आहि खाजगीके्षत्रािा कृहर्षहवकासात अहधकाहधक 
सहभाग व ग ंतविूक व्हावी यासंाठी हवशरे्ष प्रयत्न केले पाहहजेत. तशी व्यहूरिना झाली आहि रामीि 
भागात शतेीव्यहतहरक्त अन्य के्षत्रातं रोजगारही हनमाि झाला तर ते कृहर्षके्षत्राला मोठेि वरिान ठरेल. 
 

ितिा क्र. १ 
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महाराष्ट्र राज्याची पन्नास वर्ष े(१९६०-२०१०) 

सहकार 
 
प्रास्िाणवक 
 

सहकारािी प्रवृत्ती मन ष्ट्यप्राण्यात अगिी प्राथहमक अवस्थेतस द्धा अत्स्तत्वात होती. एखािे कायव 
तडीला नेिे वा एखाद्या संकटावर मात करिे एकेकट्याला अवघड वाटते. मात्र संघहटतपिे केलेले प्रयत्न 
यशस्वी ठरतात. ‘एकमेका ंसाह्य करू ॥ अवघा धरू स पथं ॥’ ह्या तववावर सहकारी िळवळ मूळ धरते. 
 

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी िळवळ हवसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून जोमाने िालू आहे. 
महाराष्ट्र राज्य या के्षत्रात नेहमीि आघाडीवर राहहले आहे. १८७५ साली िख्खन भागात सावकाराचं्या 
ज लमाहंवरुद्ध मोठ्या प्रमािात िंगे झाले. रामीि भागात सावकार वगव अहशहक्षत, अल्पहशहक्षत शतेकऱ्यािें 
सववतोपरी शोर्षि करी, त्या शोर्षिाहवरुद्ध ही िंगल होती. या प्रकारािी िौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या 
‘डेक्कन राय्स कहमशन’ ने सावकाराचं्या गैरकृत्यानंा आळा घालण्यासाठी उपाय योजावते आहि 
सावकारानंा शह िेण्यासाठी पतप रवठा संस्था रामीि भागात स्थापाव्यात अशा हशफारशी केल्या. पहहल्या 
हशफारशीिी िखल घेऊन सरकारने ‘डेक्कन ॲहरकल्िहरस्ट्स हरहलफ ॲक्ट’ १८७९ साली मंजूर केला. 
मात्र ि सरी हशफारस सरकारने बरीि वर्षे बासनात ग ंडाळून ठेवली. अखेरीस १९०४ मध्ये पतप रवठा के्षत्रात 
सहकारी संस्था स्थापन करण्यािी तरतूि करिारा कायिा सरकारने संमत केला. प ढे १९१२ सालच्या 
कायद्यान्वये कजाव्यहतहरक्त अन्य गोष्टींिाही प रवठा करण्यासाठी सहकारी सोसायट्या काढण्यास 
परवानगी िेण्यात आली. सहकारी तववावर मध्यवती व प्राहंतक बकँा हनमाि झाल्या. शतेकऱ्यािंी िीघव 
म ितीिी पैशािी गरज भागहवण्यासाठी भहूवकास बकँा स्थापन झाल्या. हळूहळू जीवनाच्या हवहवध के्षत्रातं 
सहकारािी कास धरण्यात आली. 
 

एक महववािी बाब अधोरेहखत केली पाहहजे, पािावय िेशातं सहकारी संस्था उस्फूतवपिे 
सरकारािी मित नसताना वाढीस लागल्या. भारतात १९०४ च्या कायद्यान सार सहकारी संस्थामंध्ये 
शासकीय साहाय्य गृहीत धरण्यात आले. आजस द्धा सहकारी िळवळीवर शासनािा अंक श आहे. 
प्रारंभीच्या काळात सहकारी संस्था ऊर्मजतावस्थेस याव्यात म्हिून सरकारी मित पूरक ठरली खरी, पि 
प ढील काळात सहकारािे ‘सरकारीकरि’ झाले आहि अनेक समस्यानंी संस्था डागळल्या गेल्या. 
 
सहकाराचा प्रारांभ 
 

हवसाव्या शतकाच्या स रुवातीपासून सहकारी िळवळ महाराष्ट्रात जोराने फोफावली. ककबह ना 
म ंबई इलाख्याने सहकारी के्षत्राशंी संलग्न अशा अनेक कल्पनािंी प्रयोगशाळा म्हिून मोलािी कामहगरी 
बजावली. पीककजव योजना, भागभाडंवलात शासनािा सहभाग, सहकारी प्रहिया संस्था, सहकारी 
प्रहशक्षि आिी अनेक योजना महाराष्ट्राने हाती घेतल्या आहि नंतरच्या काळात िेशाच्या हवहवध भागात त्या 
स्वीकाराहव ठरल्या. आरंभापासून सवव िेशाला मागविशवन करिारे नेतृत्व महाराष्ट्रात हनमाि झाले. गोपाळ 
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कृष्ट्ि गोखले, वैक ं ठलाल मेहता, धनंजयराव गाडगीळ, हवठ्ठलराव हवखे-पाटील यासंारख्या हिग्गजानंी 
राज्यातील सहकारी िळवळ दृढ पायावर उभी केली. सहकारी के्षत्रात साखर कारखाने यशस्वी करण्यािे 
श्रेय हवठ्ठलराव हवख-ेपाटील, रत्नाप्पा क ं भार या नेत्यानंा द्याव ेलागेल. 
 

अप्रगत िेशातं सहकारी िळवळीिी वाढ मंि गतीने झाल्यािे नमूि करून प्रा. धनंजयराव 
गाडगीळ यानंी प्रारंभीच्या काळात सरकारने प ढाकार घेतल्याहशवाय, प रेसे आर्मथक साहाय्य हिल्याहशवाय 
सहकार यशस्वी होिार नाही असे ठामपिे साहंगतले. भारत कृहर्षप्रधान िेश असला तरी शतेी अस रहक्षत व 
अल्प फायद्यािी, शतेकरी अज्ञानी व बेहहशबेी, मूळिी फ टीरवृत्ती, त्याति सावकार व व्यापारी समाजाशी 
समरस न झालेले आहि म्हिून हवशरे्ष आिमक-अशा पहरत्स्थतीत सहकारी अथवव्यवस्थेिा हवहवधागंी 
हवस्तार झाल्याहशवाय असमथास समथव करण्यािे सहकाहरतेिे उहद्दष्ट साध्य होिार नाही. यावंर तज्ज्ञानंी 
बोट ठेवले. हरझव्हव बकेँने १९५४ मध्ये रामीि भागातील पतप रवठ्यािी पाहिी करण्यासाठी ‘गोरवाला 
सहमती’ नेमली. धनंजयराव गाडगीळ सहमतीिे एक सिस्य होते. १९५४ मध्ये भारतातील सहकारी 
िळवळीने पन्नास वर्ष े पूिव केली. या अधवशतकात सहकारी िळवळ फार धीम्या गतीने प ढे सरकली. या 
गोष्टीिी िखल घेऊन ‘गोरवाला सहमती’ म्हिते, ‘सहकार अयशस्वी झालाय हे खरे, पि तो यशस्वी 
झालाि पाहहजे. सहकाराहशवाय िेशाला तरिोपाय नाही’. 
 

प ढील काळात सहकारािे उहद्दष्ट सावकारशाहीतून शतेकऱ्यािंी स टका करिे एवढेि मयाहित न 
ठेवता सहकारािी व्याप्ती व्यापक केली पाहहजे. शतेीच्या हवहवध अंगानंा सहकाराने हभडले पाहहजे, असे 
सहमतीने आवजूवन साहंगतले. शतेमालािे उत्पािन व साठवि, खरेिीहविी, शतेमालाशी संबहंधत प्रहिया 
उद्योग, खरेिीहविी व्यवहारािा पतव्यवहाराशी मेळ-असा एकात्त्मक कायविम सहकारी के्षत्रात 
राबवण्यािी महववािी हशफारस ‘गोरवाला सहमती’ने केली. 
 
सहकारी चळवळीची प्रगिी 
 

महाराष्ट्रातील सहकारी िळवळीिा हवस्तार झपाट्याने झाला आहि अनेक के्षत्रामंध्ये सहकारी 
संस्था पोहोिल्या. (तक्ता ि. १ पाहा.) कृर्षी पतप रवठा, नागरी बकँा, घरबाधंिी, आहिवासी हवकास, 
सूतहगरण्या, गूळउत्पािन, हातमाग, ि ग्धव्यवसाय, वाहतूक, िमोद्योग असा सहकारािा हवहवधागंी 
हवस्तार आहे. पिनसंस्था, राहकभाडंारे राज्यातील कोनाकोपऱ्यातील राहकाचं्या गरजा प रवीत असतात. 
धान्य, कापड, और्षधे, घासलेट, बालकासंाठी अन्न अशा रोजच्या गरजेच्या वस्तू हवतहरत करण्यािे काम 
या सहकारी संस्था करत असतात. त्यािप्रमािे शतेकऱ्यासंाठी खते, कीटक-नाशके, याहंत्रक उपकरिी, 
हडझेल या उपय क्त वस्तंूिे हवतरिही सहकारी संस्था करत असतात. राज्यातील सहकारी घरबाधंिी 
संस्थामंाफव त लक्षावधी घरािंी बाधंिी झाली आहे. िेशात ४० महहला सहकारी बकँा आहेत, त्यापैकी २२ 
महाराष्ट्रात आहेत. हविभव .हविकर सहकारी संस्थेने स रू केलेल्या ि कानािें जाळे महाराष्ट्रभर पसरलेले 
आहे. पहहली सहकारी सूतहगरिी ‘कोल्हापूर हजल्हा शतेकरी हविकर सहकारी संस्था’ इिलकरंजी येथे 
स रू झाली. िेशातील सवात मोठी सहकारी औद्याहगक वसाहत इिलकरंजीला आहे. िेशातील स मारे ८ 
टके्क यंत्रमाग इिलकरंजी गावात आहेत आहि त्याम ळे ४५००० व्यक्तींना रोजगार हमळाला आहे. राज्यात 
महाबळेश्वर व पाटगाव (हजल्हा कोल्हापूर) या हठकािी ‘मध’ उत्पािक संस्था आहेत. िूधप रवठा 
करिाऱ्या अनेक संस्था राज्यात कायवरत असून िूध आहि िूधापासून हनमाि होिाऱ्या पिाथांच्या हविीिा 
आकडा िोन हजार कोटी रुपयाहूंन अहधक असतो. लघ उद्योगानंा पतप रवठा करिारी भारतातील पहहली 
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बकँ प ण्यात न कतीि स्थापन झाली आहे. सैहनकानंी सैहनकासंाठी िालहवलेली एकमेव सहकारी बकँ 
साताऱ्याला आहे. महहला गहृोद्योग सहकारी संस्था हलज्जत पापड, मसाले, उिबवया, कपडे ध ण्यािी 
पावडर अशा जीवनावश्यक वस्तंूिे उत्पािन करते. या वस्तंूना बाजारात उत्तम मागिी आहे. राज्यात मािव 
२००५ अखेर ६४००० प्राथहमक सहकारी गृहहनमाि संस्था होत्या. या संस्थानंी राज्याच्या नागरीकरिास 
मोठीि िालना हिली यातं शकंा नाही. 
 
कृर्षी व णबगरकृर्षी सांस्र्ा 
 

सहकारी िळवळ प्रारंभी प्राम ख्याने कृहर्षपतप रवठ्याच्या के्षत्राप रती मयाहित होती. या संिभात या 
हवहशष्ट के्षत्रातील प्रगतीिा आढावा थोडा हवस्ताराने घ्यावा. लागेल. सहकारी कृहर्षपतप रवठ्यािी संरिना 
हत्रस्तरीय आहे. प्राथहमक स्तरावर-प्राथहमक कृहर्षपतप रवठा संस्था, कृर्षक सेवा संस्था आहि बृहत् 
आहिवासी बह -उदे्दशीय संस्था आपल्या शतेकरी सभासिानंा कृहर्षपतप रवठा करतात. मध्यवती स्तरावंर 
हजल्हा मध्यवती सहकारी बकँा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या बकँा प्राथहमक स्तरावंरील संस्थानंा 
पतप रवठा करण्यािी जबाबिारी उिलतात. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ’ ही हशखर संस्था असून ती 
हजल्हा मध्यवती बकँानंा कृहर्षपतप रवठा करण्यािी भहूमका बजावते. 
 

प्राथहमक कृहर्षपतसंस्था, १९१० मध्ये मोठ्या प्रमािात स्थापन होऊ लागल्या आहि महाराष्ट्रात 
सहकारी िळवळीला खऱ्या अथाने गती हमळाली. ३१ मािव २००७ रोजी राज्यात प्राथहमक स्तरावर 
कृहर्षपतप रवठा करिाऱ्या २१२३८ संस्था होत्या आहि त्यािंी सभासि संख्या १·२३ कोटी होती. या 
संस्थामंध्ये प्राथहमक कृहर्षपतप रवठा संस्था (२०, ११८), कृर्षक सेवा संस्था (२१), आहिवासी संस्था 
(९४५), धान्य बकँा (२५) व हजल्हा सहकारी कृहर्ष रामीि बह उदे्दशीय हवकास बँक (२९) यािंा समावेश 
आहे. 
 

प्राथहमक कृहर्षपतसंस्था या अल्पम ितीिा कृहर्षप रवठा करतात. या पतसंस्था अनेक वर्षांपासून 
कमक वत राहहल्या आहेत. थकबाकीिे मोठे प्रमाि, शतेकऱ्यानंा कजवप रवठा करण्यासाठी अप रा हनधी, 
हजल्हा मध्यवती बकँाकडून होिारा अहनयहमत पतप रवठा या प्रम ख अडििींम ळे प्राथहमक कृहर्षपतप रवठा 
संस्थानंा आपली जबाबिारी पार पडिे मोठे अवघड होऊन बसले आहे. (तक्ता ि. १ पहा) 
 

ितिा क्र. १ 
 

राज्यािील प्रार्णमक कृणर्षपिसांस्र्ा 
 

 २००५-०६ २००६-०७ 
पतसंस्था २१,१६२ २१,२३८ 
सभासि संख्या (लाखात) १२१ १२३ 
खेळते भाडंवल (कोटीत) १३,९६७ १४,००७ 
येिे कजे (कोटीत) १०,०३५ १०,५३७ 
थकीत कजे (कोटीत) २,८२१ २,८२४ 
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संिभव : म. आ. पा. २००७-०८ 
 

राज्यात ३१ हजल्हा मध्यवती सहकारी बँका असून त्यािंी एकूि सभासि संख्या, २००६ मािवअखेर 
१,१६,१४६ होती. थकीत कजािी रक्कम ५,२६० कोटी व येिे कजे १९,२५१ कोटी रु. होती. हशखर बकँ 
‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके’ िे एकूि सभासि ५५,०००, थकीत कजे १४७२ कोटी व येिे कजे ७६३४ 
कोटी रुपये होती. 
 

शतेमाल प्रहिया करिाऱ्या सहकारी संस्थानंा रामीि अथवव्यवस्थेमध्ये महववािे स्थान आहे. 
शतेकऱ्यानंा आर्मथक आधार िेण्यात त्या साहाय्यभतू ठरतात. रामीि भागात हे उद्योग अनेक शतेकऱ्यानंा 
पूिववेळ वा अधववळे रोजगारी उपलब्ध करून िेतात. कापूस कपजिी व गासाड्या बाधंिाऱ्या सहकारी 
संस्था, २००६-०७ मध्ये २२२ होत्या. सहकारी सूत हगरण्या २००७ च्या मािवअखेर १७७ होत्या, मात्र 
त्यापैकी फक्त ५३ हगरण्यातं उत्पािन िालू होते. उत्पाहित सूतािे मूल्य ९४४ कोटी रुपये इतके होते. 
कापूस, सूत, रसायने यािें िढते भाव, वाढता कजवबाजारीपिा व सिोर्ष व्यवस्थापन याम ळे या उद्योगािी 
पहरत्स्थती हबकट झाली आहे. 
 

कापूस एकाणधकार खरेदी योजना 
 

कापूस एकाहधकार खरेिी योजना राज्यातील अरगण्य सहकारी संस्था ‘महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. 
माकेकटग फेडरेशन’ तफे राबहवली जाते. मूळ १९७१ साली स रू झालेली ही योजना स धाहरत स्वरूपात 
हडसेंबर १९७८ मध्ये अमलात आली. शासनाने िालू केलेल्या या योजनेने शतेकऱ्यानंा मोठा हिलासा 
हमळाला. कापूस सरकार खरेिी करते आहि शतेकऱ्यानंा रोख रक्कम हमळते हे खरे, मात्र कें द्र सरकार व 
हरझव्हव बकँ यानंा ही योजना पसंत नाही. या व्यवहारात राज्य शासनािे म्हिजे पयायाने हरझव्हव बकेँिे 
कोट्यवधी रुपये अडकून पडतात. कापसािे प्रिडं साठे पडून राहतात. गेली िहा वर्ष ेसतत तोट्यात 
असलेल्या या योजनेतील संहित तोटा रु. ५००० कोटींच्या वर गेला आहे. कपाशी उत्पािनािा एकरी खिव 
सतत वधारत आहे. खते, हडझेल, पेरोल, कीटकनाशके, मज री याचं्या भावात सतत वाढ होत आहे. पि 
सरकारिा हकमान हमीभाव मात्र त्या प्रमािात न वाढता उलटपक्षी तो उतरत आहे. सरकारिा हमी भाव 
२००१ मध्ये रु. २००० कक्वटल होता. तो २००६ मध्ये रु. १८०० पयंत खाली आला. पैसेही वळेेवर हमळत 
नाहीत. पहहला हप्ता पधंरवड्यानंतर व बाकीिी रक्कम कजापोटी बँकेत जमा होते. याम ळे शतेकरी जेरीस 
आला आहे. हविभव मराठवाड्याच्या कपाशी के्षत्रात अशी हमीयोजना अत्स्तत्वात आहे, पि त्याम ळे 
शतेकऱ्याचं्या अडििी कमी झाल्या नाहीत. य रोप-अमेहरकेहून सबहसडी हमळालेला कापूस नाममात्र 
आयात कर िेऊन भारतात येतो आहि कापडहगरण्या स्वस्त हविेशी कापूस खरेिी करतात. या सवव 
संकटामं ळे गाजंलेले शतेकरी मोठ्या प्रमािावर आत्महत्या करत आहेत. राज्य सरकार व कें द्र सरकार 
खडबडून जागे झाले, हजारो कोटी रुपयािंी कजवमाफी त्यानंी जाहीर केली. पहरिामी सहकारी बकँाचं्या 
हतजोऱ्या भरल्या, भ्रष्टािाराला उधाि आले आहि शतेकऱ्याचं्या आत्महत्या िालूि राहहल्या. एकीकडे 
कापूस एकाहधकार योजना तोट्यात तर ि सरीकडे ि िैवी शतेकऱ्यािें संसार उजाड-असे हित्र 
महाराष्ट्रातील जनतेला पाहाव ेलागत आहे! 
 

राज्यातील एकूि संस्थािंा आकृहतबधं पाहहला तर मािव, २००६ अखेर सहकारी संस्थािंी संख्या 
१,९२,७९७ इतकी होती; सिस्य संख्या ४·६५ कोटी होती; वसूल भाग भाडंवल ११·३५९ कोटी रुपये तर 
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खेळते भाडंवल १,८८,३१० कोटी रुपये होते. िेशाच्या संिभात राज्यातील टके्कवारी पाहू जाता एकूि 
सरकारी संस्थापंैकी २७·३ टके्क संस्था, १४·६८ टके्क सिस्य संख्या, २६·३ टके्क भाग भाडंवल व २७ टके्क 
खेळते भाडंवल राज्यात आहे. राज्यातील एकूि रोजगारात सहकारी के्षत्रािा वाटा १२·५ टके्क आहे. 
 
सहकारी शतेी अयशस्वी 
 

सहकारािा प्रयोग शतेी के्षत्रात मात्र प रता अयशस्वी झालेला हिसतो. भारतीय शतेीमध्ये प ष्ट्कळि 
उहिवा आहेत. त्यात प न्हा हनकस व अप री जमीन आहि आकाराने अगिी लहान; जे हकफायतशीर होऊ 
शकिार नाहीत असे शतेत कडे ह्या आपल्या शतेीच्या म ख्य उहिवा आहेत. 
 

शतेत कडा आकाराने लहान असेल तर त्यामध्ये कोित्याही प्रकारच्या स धारिा करिे परवडत 
नाही हे लक्षात घेऊन सहकारी शतेीिी कल्पना प ढे माडंण्यात आली. भारतातील शतेव्यवस्थेत मूलभतू व 
िूरगामी स्वरूपािे बिल घडवनू आिण्याच्या दृष्टीने सहकारी शतेीपद्धती उपकारक ठरेल अशी हशफारस 
अथवतज्ज्ञानंी केली. मात्र शतेकऱ्यािंी भहूमतृष्ट्िा, स्वतःच्या शतेीच्या ज्ञानाहवर्षयीिा अहंभाव, समाजातील 
कमालीिे िाहरद्र्य व अज्ञान, हनष्ठावतं प ढाऱ्यािंा अभाव, राज्यशासनातील शहैथल्य यासंारख्या कारिामं ळे 
सहकारी शतेीिी कल्पना रुजली नाही. सहकारी शतेी यशस्वी होण्यासाठी भारतीय रामीि समाजािी 
मनोभहूमका अन कूल नसल्याने हा प्रयोग तग धरू शकला नाही. राज्यात सध्या २२९ सहकारी शतेीसंस्था 
आहेत व त्यानंी जेमतेम ११ हजार हेक्टर के्षत्र लागवडीखाली आिले आहे. यापंैकी ७५ सहकारी संस्था 
तोट्यात आहेत असे हित्र हिसते. 
 
सहकारी साखरकारखाने 
 

ऊस आहि ऊसापासून हनमाि होिारे पिाथव यािंी माहहती भारतात प्रािीन साहहत्यात आढळते. 
हिस्तपूवव पाि हजार वर्षांपूवी रिण्यात आलेल्या अथववविेामध्ये साखरेिा उल्लेख आढळतो. आध हनक 
काळात साखरउद्योगािी स्थापना भारतात हवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाली. भारत हवर्ष ववृत्ताच्या उत्तरेस 
आहे. भारताच्या सवव भागात ऊसउत्पािनाला हवामान अन कूल आहे. उत्पािनात भारतािा जगात पहहला 
िमाकं लागतो. २००३-०४ मध्ये ३९·९५ लाख हेक्टर के्षत्रात ऊसािी लागवड करण्यात आली. त्यावर्षािे 
उत्पािन प्रहतहेक्टरी ५९ टन सरासरीने २३·६२ कोटी टन इतके होते. महाराष्ट्र ऊसउत्पािनात अरस्थानी 
आहे. सह्याद्रीच्या पूववभागात कमी पजवन्यमान असलेल्या, प्राम ख्याने प िे व आसपासच्या पहरसरात ऊसािे 
पीक काढले जाते. अहमिनगर, सोलापूर, नाहशक, सागंली हजल्ह्यातं आहि मराठवाड्यातील औरंगाबाि, 
उस्मानाबाि हजल्ह्यातं ऊसािी लागवड होते. 
 

सहकारी के्षत्रातला पहहला साखर कारखाना स्थापन करण्यािे श्रेय महाराष्ट्राला हिले पाहहजे. 
अहमिनगर हजल्ह्यातील श्रीरामपूर ताल क्यात प्रवरा कालव्यानजीक लोिी गावी १९४८ साली साखर 
कारखाना स्थापन झाला. त्यापूवी गोिावरी कालव्याच्या पािीप रवठ्यािा वापर करिारे आहि स्थाहनक 
शतेकरीवगाकडील जमीन िीघव म ितीच्या भाडे करारावर घेिारे खाजगी साखरकारखानिार शतेकऱ्यानंा 
मजूर म्हिून राबवीत. प्रा. धनंजयराव गाडगीळ, हवठ्ठलराव हवखे-पाटील, तत्कालीन हवत्तमंत्री वैक ं ठलाल 
मेहता यानंी प ढाकार घेऊन शतेकऱ्यानंा एकत्र आिले आहि सहकारी साखर कारखाना स्थापन करून 
वर्षान वर्षे साखरकारखानिाराचं्या किाट्यात सापडलेल्या गरीब शतेकऱ्याचं्या ि धवर आय ष्ट्यात िैतन्य 
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फ लहवले. 
 

अवघ्या िहा वर्षांत लोिी पहरसरािे रूप पालटून गेले. अल्पावधीत भरभराटीस आलेल्या प्रवरा 
कारखान्यािे प्रहतमान पहिम महाराष्ट्रात तात्काळ स्वीकारले गेले आहि सहकारी के्षत्रात नव्या य गािा 
उिय झाला. १९६० साली राज्यात १३ सहकारी साखरकारखाने होते. आज राज्यात १६० साखरकारखाने 
आहेत, त्यापंैकी १४७ सहकारी के्षत्रात आहि १३ खाजगी के्षत्रात आहेत. त्याहशवाय ५७ सहकारी साखर-
कारखाने प्रथमावस्थेत आहेत. 
 

सहकारी साखरकारखाने ऊसािी लागवड, वाहतूक आहि ऊसािी खरेिी यािंी जबाबिारी 
उिलतात. शतेकऱ्याकंडून ऊस खरेिी करून कारखाने साखरउत्पािनािी प्रहिया पूिव करतात. ऊसािी 
ककमत मंत्र्यािंी सहमती ठरहवते आहि ऊस कारखान्यास हवकल्यानंतर त्या हकमतीप्रमािे शतेकऱ्यानंा पैसे 
हिले जातात. कारखान्याच्या प्रकल्प खिािा ३२·५ टके्क भाग भाडंवल म्हिून शासन कारखान्यास घेतो. 
कारखाना बकँ व हवत्तीय संस्थाकंडून प्रकल्प खिाच्या ६० टके्क कजव घेतो. त्या कजास शासनािी हमी 
असते. म्हिजे प्रकल्पाच्या उत्पािनखिात शासनािा वाटा ९२·५ टके्क असतो. त्याहशवाय 
अडीअडििीसाठी शासन साखरकारखान्यानंा आिखी आर्मथक आधार िेते. 
 

स्वातंत्र्यानंतर स रुवातीच्या काळात स्थापन झालेले साखरकारखाने कायवक्षमतेने िालले आहि 
यशस्वी झाले. हे कारखाने प्राम ख्याने पहिम महाराष्ट्रात स रू झाले. या भागात कसिनाच्या सोयी व अन्य 
स हवधा उपलब्ध होत्या. पहिम महाराष्ट्रात साखरकारखान्यानंा हमळालेले यश पाहून उत्तर महाराष्ट्र, 
मराठवाडा, हविभव भागात कारखाने स रू करण्यािी अहमहहमका लागली. वास्तहवक ऊसउत्पािनासाठी 
आवश्यक असिाऱ्या कसिनस हवधा या प्रिेशातं म ळीि उपलब्ध नव्हत्या. ‘गोडबोले सहमती’ ने या त्र टींकडे 
लक्ष वधेले. कसिन हवभागाच्या अहधकाऱ्यानंी पािीप रवठ्याहवर्षयी ि कीिे मागविशवन केले. वळेेवर व 
गरजेइतका ऊस कारखान्यानंा हमळाला नाही. पहरिामी कारखान्यानंी हवत्तीय संस्थाकंडून घेतलेले कजव व 
त्यावंरील व्याज िेिे बह तेक कारखान्यानंा अशक्य झाले. कमविाऱ्यािें वतेन थकले. आर्मथक कोंडीम ळे 
१९९८-९९ साली एकूि १३८ कारखान्यापंैकी १०७ कारखाने तोट्यात आले. एकूि न कसानीिा आकडा 
१०·३१ अब्ज रुपये तर ३१ कारखान्यानंी हमळहवलेला नफा केवळ ०·२० अब्ज, अशी अवस्था हनमाि झाली. 
 
 कोल्हापूर हजल्ह्यात १५ पैकी १० कारखाने ४२ कोटी रुपये तोट्यात होते आहि ५ कारखान्यानंा 
हमळालेला नफा फक्त १·८० कोटी रुपये एवढाि होता. सागंली हजल्ह्यातील पहरत्स्थती वगेळी नव्हती. 
तेथील कारखान्यािें न कसान ५२ कोटी रुपयावंर गेले. हा प्रिडं आर्मथक बोजा उिलिाऱ्या महाराष्ट्र 
सरकारला आिखी एका अडििीला सामोरे जाव ेलागले. ऊसाला भरपूर पािी आवश्यक असते. अन्य 
हपकानंा जेवढे पािी लागते त्याच्या अनेक पटींनी पािी ऊसािे पीक वापरत असते. अहधकाहधक 
साखरकारखान्यासंाठी परवाने िेण्यात आले, ऊसउत्पािन वाढहवण्यासाठी म ळाति कमी पडिारे पािी 
ऊसासाठी वळहवण्यात आले. यािा फार मोठा फटका तृिधान्ये, डाळी व अन्य हपकानंा बसला. पाण्यािे 
ि र्मभक्ष्य असलेल्या राज्यािे पाण्यािे वळेापत्रकि कोलमडले! 
 
साखरकारखानयाांचे योगदान 
 



 

अनुक्रमणिका 

 ज्या भागात सहकारी साखरकारखाने यशस्वी झाले त्या भागािा िेहरामोहरा बिलला यािी नोंि 
घेतली पाहहजे. राज्यात साखरकारखान्यामंध्ये एकूि स मारे तीन हजार कोटींिी ग ंतविूक आहे व त्यािंी 
उलाढाल स मारे पाि हजार कोटी आहे. िर कारखान्यामागे सरासरी स मारे ५००० व्यक्तींना रोजगार 
हमळतो. रसायन उद्योग, वाहतूक व्यवसाय, शतेीसाठी लागिाऱ्या अवजारािें उत्पािन, सहकारी बकँा 
अशा हकत्येक व्यवसायानंा साखर कारखान्यानंी िालना हिलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत या कारखान्यानंी 
उत्पािनािे फार मोठ्या प्रमािात हवहवधीकरि केले आहे. केवळ नफा हेि उहद्दष्ट न मानता सामाहजक 
बाधंीलकीिे व्रत स्वीकारून अनेक लोकोपयोगी कामे पार पाडली आहेत. उत्पािनािे हवहवधीकरि हाती 
घेताना मद्य, मद्याकव , आम्ले, पोटॅश, असेटॉन, ऑक्सहलक अहसड, कागि यािंी हनर्ममती केली आहे. 
गोबरगसॅ यंते्र उभारिे, हवहहरी खिण्यािी यंत्रिा उभारिे, ि ग्धव्यवसाय, वराहपालन, फळबागा लाविे, 
वस्त भाडंारे िालहविे, पश खाद्य व कोंबडीिे खाद्य तयार करिे, सोयाबीन लागवड, क क्कटपालन 
यासंारखी उत्पािक कामे अनेक साखरकारखान्यानंी स रू केलेली आहेत. नािेंडजवळच्या आठिहा 
कारखान्यानंी एकत्र येऊन हसकॉमच्या साहाय्याने कागिकारखाना उभारण्यािे काम पूिव केले आहे. 
 
 सामाहजक बाधंीलकीिा वसा घेतलेल्या कारखान्यानंी रामीि महाराष्ट्रािा सवांगीि हवकास आहि 
‘आम आिमी’ ला हवशरे्ष साहाय्य ही उहद्दष्टे ि ष्टीसमोर ठेवनू हवहवध कामे हाती घेतली आहेत. उपसा 
जलकसिन योजना, भहूमहीनानंा घरे, इत्स्पतळे, आरोग्यहशहबरे, रस्ते व घरबाधंिी, अन्य पायाभतू स हवधा 
असे उपिम तडीस नेले आहेत. शाळा-महाहवद्यालये, वैद्यकीय महाहवद्यालये, कलाअकािमी, तंत्रहनकेतने 
अशा शकै्षहिक संस्था िालहविे ही कामे साखरकारखान्यानंी फार पूवीपासून हाती घेतली आहेत. 
प्रवरानगरने याबाबतीत प्रथमपासून प ढाकार घेतला आहे. बह तेक सवव कारखान्यानंी इंरजी माध्यमाच्या 
शाळा स रू केल्या असल्यािे हिसते. वसंतिािा साखर संशोधन संस्था व नॅशनल हेवी इंजीहनयकरग को-
ऑपरेहटव्ह सोसायटी यािंी कामहगरी लक्षिीय आहे. 
 
 एकंिरीत, साखरउत्पािनाम ळे होिारी कोट्यवधी रुपयािंी उलाढाल, त्यातून हनमाि होिारा 
रोजगार, कारखान्याशंी संलग्न हवहवध व्यवसाय यामं ळे महाराष्ट्रािा आर्मथक व सामाहजक िेहरामोहरा 
बिलेला आहे. समाजातील ि बवल घटकानंा हमळालेला आधार हे या सवांगीि हवकासािे दृश्यफहलत आहे, 
यात शकंा नाही. 
 
साखरकारखानयाांपुढील समस्या 
 
 आज सहकारी साखरकारखान्यानंा अनेक अडििींना सामोरे जाव े लागत आहे. राज्यातील 
साखरकारखान्यानंी बागायती शतेीला ऊर्मजतावस्था आिली खरी, पि वाढत्या ऊसउत्पािनाने 
राज्यातील शतेीिा समतोल पार हबघडवनू टाकला आहे. राज्य अजून अन्नधान्याच्या उत्पािनात स्वयंपूिव 
नाही, कसिनािी समस्या शतेीला रासते आहे. मात्र राज्यातील अडीि टके्क लागवडीखालिे के्षत्र उपयोगात 
आििाऱ्या ऊसासाठी स मारे सत्तर टके्क पाण्यािा प रवठा केला जात आहे. राज्यातील साखरकारखान्यािंी 
िैनंहिन सरासरी गाळप क्षमता २५०० टनािंी आहे. परिेशात ती ७००० टनाहूंन अहधक म्हिजे जवळजवळ 
हतप्पट आहे. साहहजकि तेथील उत्पािन खिव भारताच्या त लनेने हनम्म्याहूंन कमी असतो. रासायहनक 
खताचं्या वाढत्या हकमती, वाढलेले वाहतूक िर, वाढते वतेन यामं ळे हा उत्पािन खिव अहधकाहधक वाढत 
असल्यािे हिसते. यातंही प्रािेहशक हवर्षमता ठळकपिे हिसते. पहिम महाराष्ट्राच्या त लनेत 
मराठवाड्यातील साखरेिा उत्पािन खिव िौपटीपेक्षाही अहधक आहे. गाळप न होता हशल्लक राहहलेला 
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ऊस, त्याम ळे द्यावी लागिारी न कसान भरपाई, लाबंलेल्या हंगामाम ळे घटलेला उतारा, ऊसउत्पािकािें 
थकलेले हप्ते यासंारख्या समस्या कारखान्यापं ढे उभ्या ठाकतात. परिेशाहून आयात होिारी साखर अल्प 
आयातश ल्काम ळे स्वस्त पडते. हशवाय आयातीवर हनबधं नाहीत. साहहजकि िेशात उत्पाहित होिाऱ्या 
साखरेला तीव्र स्पधेला तोंड द्याव ेलागते. 
 
 साखरकारखाने व हडस्टीलरी यामं ळे रामीि भागात प्रिूर्षिािा प्रश्न हबकट होऊ लागला आहे. 
श्रीरामपूर, कोपरगाव, बारामती, हनफाड या भागातं प्रिूर्षिािे प्रमाि मोठे आहे. मािसे व जनावरे याचं्या 
आरोग्यावर हवपरीत पहरिाम होतो आहे. 
 
 साखरकारखान्यािंी ि िवशा येथेि संपत नाही. ऊसउत्पािनाखालील शकेडो एकर जमीन 
लागवडीतून बाि झाली आहे. ऊसािा अप रा प रवठा आहि साखरेच्या उतरत्या हकमती यामं ळे कारखाने 
तोट्यात येऊ लागले आहेत. कोट्यवधी रुपयािंी ग ंतविूक आहि हजारोंिा रोजगार संकटात सापडला 
आहे. अनेक कारखाने हिवाळे हनघाल्याने मालमत्ता हवकण्याच्या तयारीत आहेत. एकूिि असे म्हिता 
येईल, की सहकारी संस्थािंी संख्यात्मक वाढ झाली पि त्यािंा ग िात्मक हवकास झाला नाही. 
 
 साखरकारखान्यापं ढे उभ्या ठाकलेल्या या आपत्तीला बव्हंशी व्यवस्थापनि जबाबिार आहे असे 
म्हटले पाहहजे. समाजवािी समाजरिनेिे उहद्दष्ट साध्य करण्यासाठी ‘सहकार’ हे प्रभावी साधन असल्याने 
रामीि नेतृत्वाने सहकारी लोकराज्यािे आकर्षवक हित्र रंगवले. महाराष्ट्रात सहकारी िळवळ फोफाव ू
लागली तेव्हा गरीब आहि म क्या शतेकऱ्याचं्या संघहटत ताकिीिे जे अपूवव िशवन घडले ते डोळे हिपविारे 
होते. पोटभर अन्नाला महाग असलेल्या शतेकऱ्याचं्या जगण्याला खरा ‘अथव’ प्राप्त करून िेिारी ही िळवळ 
रामीि हवकासािी संजीवनी ठरली. सहकारी िळवळ भारतातील रामीि जनतेला एखाद्या 
िीपस्तंभाप्रमािे मागविशवक ठरेल व ठरावी अशी अपेक्षा होती, परंत  ती तशी झाली नाही. सहकार ही एक 
जीवनहनष्ठा आहे. जीवनािी ती एक हवहशष्ट पद्धती आहे. ि िैवाने भारतातील बह संख्य जनतेने हे जािले 
नाही. ‘समाजासाठी आपि’ ही भावना मािसाच्या मनात रुजवण्यासाठी हकमान हशक्षि व हकमान आर्मथक 
स्थैयव असिे जरुरीिे आहे. भारतामध्ये या िोन्ही गोष्टींिी कमतरता आहे. पहरिामी सहकारी िळवळ ही 
एक सरकारी िळवळ आहे आहि जनतेने त्यात भाग घ्यायिा म्हिजे केवळ स्वाथव साधण्यासाठीि अशी या 
िळवळीकडे पाहण्यािी सववसामान्य भारतीयािंी मनोवृत्ती आहे. त्याम ळे सवांना सहकार व सहकारी संस्था 
याहवर्षयी आप लकी वाटेनाशी झाली. पहरिामी भारतात सहकारी िळवळ ही एक सरकारी िळवळ 
राहहली. सहकारी िळवळीच्या अपयशािा सवात मोठा वाटा या एकाि गोष्टीकडे जातो. 
 
सहकार आणि स्वउद्ार 
 
 न कतीि (२००४ साली) सहकारािी शताब्िी साजरी झाली. आज सहकार नेमका कोठे आहे? 
साखरकारखाने, सूतहगरण्या, कापूस, बकँा यासंारख्या के्षत्रानंा सरकारने आधार हिला तो शतेकऱ्याच्या 
जगण्याला संपन्नतेिी झालर आिावी म्हिून. आज रामीि भागात हिसिारे हित्र हवहित्र आहे. खेडोपाडी, 
‘सहकारसम्राट’ हनमाि झाले आहेत. सहकारी संस्था नवी सत्ताकें दे्र म्हिून हमरव ूलागल्या आहेत. ‘हवना 
सहकार नाही उद्धार’ हे िीि थोडेसे बिलून ‘हवनासहकार नाही स्वउद्धार’ केव्हा झाले हे क िाला 
कळलेही नाही! सहकारात राजकारि आहि राजकारिात सहकार असा शाप महाराष्ट्राच्या सरकारी 
िळवळीला बाधू लागला आहे. आर्मथक गैरव्यवहार, भ्रष्टािार, कजवबाजारीपि, प्रिडं कामगारकपात 
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यामं ळे सहकारी के्षत्र प रते पोखरले गेले आहे. साखरकारखाने, सूतहगरण्या बिं पडत िालल्या आहेत. 
हनयोजनात ह र्षारी, अंमलबजाविीत सिोटी आहि कतृवत्व आहि समाजात हशस्त या ग िािंी या घटकेला 
अहतशय गरज आहे हेि खरे... 
 

ितिा क्र. १ 
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महाराष्ट्राचे आर्णर्क आणि णवत्तीय व्यवस्र्ापन 
 

 

डॉ. यशवतं रारावीकर 

 
 हे अथवशास्त्रािे गाढे अभ्यासक आहेत. साववजहनक हवत्त व्यवहार हा त्याचं्या अभ्यासािा खास हवर्षय 
असून कें द्रीय अथवसंकल्पावरील हवश्लेर्षिासाठी ते अहधक पहरहित आहेत. या हवश्लेर्षिावरील त्यािंा 
अभ्यास आहि कौशल्य लक्षात घेऊन त्यानंा कें द्रीय अथवमंत्र्यािें बजेट अॅवॉडव िेण्यात आले आहे. 
अथवशास्त्रातील संशोधन हलखािाबद्दल त्यानंा तीन स विवपिकेस द्धा हमळाली आहेत. अथवशास्त्र 
एनसायक्लोहपहडया, अथवशास्त्रातील नोबेल्स आहि मराठीतून कें द्रीय अथवसंकल्प ही प स्तके हवशरे्ष प्रहसद्ध 
आहे. 
 

पत्ता : हरझव्हव बकँ ऑफ इंहडया क्वाटवस् ए-११, मराठा मंहिराच्या मागे, म ंबई सेंरल, म ंबई ४०० 
००८ 
िूरध्वनी : २३००१९८०, भ्रमिध्वनी : ९९६९५४५१०८ 

 
 सांय क्त महाराष्ट्रासाठी उभारलेल्या िळवळीला यश येऊन राजधानी म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र हे 
मराठी भार्षकािें राज्य १ मे १९६० रोजी मोठ्या हिमाखाने स्थापन झाले. या आपल्या राज्याला आता १ मे 
२०१० ला पन्नास वर्षे पूिव होऊन त्यािे एकावन्नाव्या वर्षात पिापवि होईल. या अधवशतकाच्या काळात 
राज्याच्या आर्मथक आहि हवत्तीय व्यवस्थापनात कसे कसे बिल होत गेले, त्यािा राज्याच्या आर्मथक 
हवकासावर व लोकाचं्या कल्यािावर कसा पहरिाम होत गेला यािा आढावा घेिे हे राज्याच्या भावी 
प्रगतीच्या दृष्टीने जरुरीिे आहे. आर्मथक व्यवस्थापनात राज्यातील वस्त रूप उत्पािन, राज्य उत्पन्न, 
त्यासाठी हवहवध आर्मथक के्षत्रािें के्षत्रीय योगिान, लोकािें िरडोई उत्पन्न यािंा अभ्यास महववािा असून 
हवत्तीय व्यवस्थापनात राज्यािा वार्मर्षक महसूल, खिव, भाडंवल हनर्ममती, संपत्तीिी हनर्ममती, राज्यािा 
हवत्तीय वाढवा ककवा तूट, जनतेिे िरडोई उत्पन्न इत्यािी बाबींिे हवश्लेर्षि महववािे असते. त्यासाठी 
राज्यािी अथवसंकल्पीय त्स्थती व त्स्थत्यंतर, राज्यािी ऋिरस्तता, मानवी हवकासािे हनिेशाकं यािंा 
अभ्यास जरुरीिा असतो. राज्याच्या आर्मथक आहि हवत्तीय व्यवस्थापनािा कें द्रकबिू राज्यातील जनता 
असते. त्याचं्या कल्यािासाठी सरकारिा हा सारा खटाटोप असतो. त्याम ळे या हवश्लेर्षिािी पाश्ववभमूी 
म्हिून महाराष्ट्र राज्यातील लोकसंख्येतील बिलािे हित्र स रुवातीला माडंले आहे. 
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लोकसांख्यावाढीचा कल 
 
 खरे म्हिजे महाराष्ट्र राज्य क ट ंब कल्याि कायविम अमलात आिण्याच्याबाबतीत सिैव 
आघाडीवर असले तरी राज्यािी लोकसंख्या १९६१ ते २००८ या अठे्ठिाळीस वर्षांत २·५ पटीने वाढली 
(तक्ता १ पहा). लोकसंख्येिा िशवार्मर्षक िर जरी २००१ मध्ये उतरला असला तरी म ळाति तो २२ टके्क 
म्हिजे जास्ति आहे. तसेि राज्यात नागरीकरिािे प्रमाि व वगे बराि मोठा आहे. हे प्रमाि भारताच्या 
त्यासारख्याि प्रमािापेक्षा (२७·८ टके्क) खूपि जास्त आहे. इसवी सन २०११ मध्ये ते ४६·२० टके्क पयंत 
वाढिार असल्यािा अंिाज आहे. नागरीकरिाच्या बाबतीत भारतातील प्रम ख राज्यामंध्ये ताहमळनाडूनंतर 
(४४·०० टके्क) महाराष्ट्रािा ि सरा िमाकं आहे. 
 
 ग िात्मकदृष्टीने राज्याच्या लोकसंख्येिा हविार केला तर हनराशाि पिरी येते. राज्यातील 
लोकसंख्येतील स्त्री-प रुर्ष प्रमाि बरेि कमी असून २००१ मध्ये ते ९२२ पयंत घसरलेले आहे. ही घट 
सामाहजक दृष्टीने एक मोठी कितेिी बाब ठरत आहे. िेश पातळीवरील हे प्रमाि अलीकडे स धारले आहे. 
तसेि रामीि भागातील हे प्रमाि नागरी भागातील प्रमािापेक्षा गेल्या िाळीस वर्षांत जास्ति राहहले आहे. 
 
 साक्षरतेिे प्रमाि एकूिात बरेि वाढते आहे ही िागंली गोष्ट आहे व ते प्रगतीिे द्योतक आहे. 
राष्ट्रीय नम ना पाहिीच्या ६४ व्या फेरीतील (ज लै २००७-जून २००८) पहहल्या िोन उपफेऱ्यातूंन (ज लै व 
हडसेंबर २००७) जी माहहती हमळते त्यावरून असे हिसते, की एकूि लोकसंख्येतील साक्षरतेिे प्रमाि वाढून 
ते आता ७८·२ टके्क झाले आहे. तसेि प रुर्ष व हस्त्रयािें प्रमािही वाढले आहे. तथाहप िोन गोष्टी खटकिाऱ्या 
आहेत. एक म्हिजे हस्त्रयामंधील साक्षरतेिे प्रमाि प रुर्षापेंक्षा बरेि कमी आहे आहि ि सरी म्हिजे रामीि 
भागातले एकूि साक्षरताप्रमाि शहरापेंक्षा कमी आहे. तसेि रामीि हस्त्रयामंधील साक्षरता प्रमाि शहरी 
हस्त्रयामंधील प्रमािापेक्षा बरेि खाली आहे. यात स धारिा होिे जरुरीिे आहे. कायवकारी लोकसंख्येिे 
प्रमाि वाढले हे िागंले लक्षि आहे. तसेि जन्मिर, मृत्यिूर यात अन कूल बिल झाले हे आरोग्याच्या 
सेवािंा लाभ होत असल्यािे लक्षि असून बालमृत्यिेू प्रमाि कमी होत आहे हेही त्यािेि लक्षि आहे. ९ मे 
२००९ च्या नवीन लोकसंख्येहवर्षयक धोरिान सार महाराष्ट्र राज्यासाठी २०१० पयंतिी ठरवनू हिलेली 
लक्ष्ये सोबतच्या तक्त्यात (कॉलम्स) िशवहवली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आरोग्यहवर्षयक कायविमािंी 
अंमलबजाविी काटेकोरपिे केली तर ती लक्ष्ये साधिे कठीि जािार नाहीत. 
 
 जन्मिर आहि मृत्यिूर कमी करण्यात जरी महाराष्ट्राला यश आले तरी जर मृत्यिूर हा 
जन्मिरापेक्षा अहधक वगेाने कमी झाला तर लोकसंख्येतील वाढ वगेाने होत राहील व भीती अशी आहे, की 
२०२१ िी जनगिना महाराष्ट्रािी लोकसंख्या १२ कोटी ७४ लाखापंयंत पोिली असल्यािे िशववील. हे 
टाळायिे असेल तर त्यासाठी लोकसंख्या हनयंत्रिासाठी थेट स्वरूपािी उते्तजने व सवलती आत्तापासूनि 
घोहर्षत करावी लागतील व त्यािबरोबर िीघवकालीन उपाय योजाव ेलागतील. 
 
राज्य उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न १९६०-२००७ (क्स्र्र णकमिीनुसार) 
 
 महाराष्ट्र राज्यािे (त्स्थर हकमतीन सार) उत्पन्न (म्हिजेि हनव्वळ राज्यातंगवत उत्पािन) तसेि 
िरडोई उत्पन्न १९६०-६१ ते २००७-०८ या काळात कसेकसे बिलत गेले हे तक्ता ि. २ वरून नजर 
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हफरवल्यास कळून येईल. त्यावरून राज्यािे उत्पन्न सिैव वाढत असून त्यािा िशवर्षीय शकेडा िरही 
(२०००-०१ वगळता) वाढत आहे. तसेि राज्यातील िरडोई उत्पन्निेखील वाढत असून त्यािाही वृद्धी िर 
वाढत्या प्रमािावर आहे. आता या राज्य उत्पन्नािी के्षत्र हनहाय हवभागिी पाहिे अहधक महववािे आहे. 
राज्य उत्पन्नातील के्षत्रातून हनमाि होत असते. प्राथहमक के्षत्र (प्राम ख्याने शतेी), हद्वतीय के्षत्र (उद्योग) 
आहि तृतीय के्षत्र (सेवा). राज्य उत्पन्नािी के्षत्रवार हवभागिी तक्ता ि. ३ मध्ये हिली आहे. त्यावरून असे 
लक्षात येईल की, राज्यािे एकूि उत्पन्न हनमाि करिाऱ्या या तीन के्षत्राचं्या त्या उत्पन्नातील हहश्श्यात फार 
मोठे बिल घडून आले आहेत. १९६० ते २००७ या ४८ वर्षांच्या कालावधीत प्राथहमक के्षत्रािा हहस्सा कमी 
कमी होत गेला आहे तर उद्योग के्षत्रािा हहस्सा १९९०-९१ पयंत सतत वाढत गेला. २०००-०१ पासून मात्र 
तो कमी झाला. तृतीय के्षत्राच्या म्हिजे सेवा के्षत्राच्या हहश्श्यािी वाढ मोठ्या प्रमािात होऊन राज्य 
उत्पन्नात त्यािा वाटा ६० टक्क्याचं्या जवळपास वाढला आहे. १९९१ च्या आर्मथक स धारिानंा िहा वर्षे 
झाल्यानंतर हवशरे्षतः शतेीिा वाटा खूप कमी झाला तर सेवािंा वाटा एकिम खूप मोठा झाला. 
 
 या बिलापंासून धोरिात्मक बिलासंाठी काही संिेश हमळू शकतात. एकतर प्राथहमक के्षत्रािा 
हहस्सा इतका घटिे हे शतेकऱ्याच्या उपजीहवकेच्या दृष्टीने अन्नस रके्षला ते बाधक ठरेल. यासाठी शतेी 
हवकास व शतेी उत्पािनवाढीवर शासनाने अहधक लक्ष कें हद्रत करिे हनकडीिे झाले आहे. त्यादृष्टीने 
कसिनस हवधािंा हवकास झाला पाहहजे, तर ि सऱ्या बाजूला अन्न स रहक्षततेच्या अन्नधान्यािे प्रािेहशक व 
समाज गटामंधील हवभाजन अहधक न्याय्य कसे होईल यादृष्टीने धोरिात्मक उपाय योजले पाहहजेत. ि सरे 
असे की, शतेीबरोबर मत्स्यव्यवसाय हवकासावंर शासनाने अहधक लक्ष हिले पाहहजे. खाद्यान्न प रवण्याच्या 
दृष्टीने तसेि रोजगार संधींिी वाढ करण्याच्या दृष्टीने मत्स्योद्योग हवकास हा महववािा ठरतो. हतसरे 
म्हिजे वनािें जतन आहि हवकास तर अत्यंत महववािा आहे. आपली वने काष्ठौर्षधींनी तर समृद्ध आहेति. 
पि वन्यप्रािी रक्षि आहि पयावरिीय संत लन राखण्याच्या दृष्टीने वनसंहार होऊ न िेिे, उलट 
वनसंवधवनासाठी उपाय योजिे हे शासनाकडून अपेहक्षत आहे. 
 
 ि सरी सूिना अशी, की महाराष्ट्राने परंपरेने प्रगतशील आहि औद्योहगक राज्य म्हिून नावलौहकक 
हमळवला असला तरी न सत्या लौहककावर भावी औद्योहगक हवकास साधता येिार नाही. नव्या जाहिवा व 
जागृती यामं ळे आता कनाटक, तामीळनाडू, आंध्रप्रिेश यासंारखी राज्येही औद्योहगक प्रगतीसाठी प ढे 
सरसावत आहेत. महाराष्ट्रासमोर त्यानंी स्पधेिे आव्हान उभे केले आहेि. त्याम ळे राज्याने त्यादृष्टीने 
आपले प्रगत औद्योहगक राज्य म्हिून असलेला लौहकक हटकवण्यासाठी कल्पकतेने नव ेऔद्योहगक धोरि 
आखले पाहहजे व नव्या नव्या उद्योगानंा वाव हिला पाहहजे. हविेशातूनि काय पि आपल्याि िेशातील 
इतर राज्यातील उद्योग आकर्मर्षत केले पाहहजेत. त्यासाठी राज्यात पायाभतू स हवधा हवकासावर भर हिला 
पाहहजे. सरतेशवेटी तृतीयके्षत्र म्हिजे सेवाके्षत्र खूपि हवकहसत व हवस्तृत होत िालले आहे. या के्षत्राला 
योग्य ते वळि व हिशा िेऊन त्यािंा उपयोग रोजगार हनर्ममती व वाढ यासाठी करून घेतला पाहहजे. 
त्यातून उत्पन्न हवर्षमता कमी करिे आहि िाहरद्र्यहनवारि साधिे कसे शक्य होईल यावरही हविार 
शासनाच्या पातळीवर होिे जरुरीिे आहे. 
 
राज्य उत्पन्नाचे णवकास दर 
 
 राज्य उत्पन्नािा गेल्या २८ वर्षातला हवकास िर लक्षात घेतला, तर असे हिसून येते, की राज्यािे 
हनव्वळ राज्यातंगवत उत्पन्न आहि तसेि िरडोई उत्पन्न हे सलगपिाने व अहवरतपिे वाढत गेले असे हिसून 
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येत नाही. त्यात िढउतार आहि अहनहितता आलेली हिसून येते. प ढील तक्ता ि. ४ मध्ये १९८० ते २००८ 
या कालावधीत पाि वर्षांच्या टप्प्यानंी हिलेल्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते. प्रत्येक वर्षातील वृहद्धिरािी 
आकडेवारी म ळात त्या तक्त्यात पाहहली तर हा िढउतार लगेिि लक्षात येईल. 
 
 राज्याच्या पिंवार्मर्षक योजनाचं्या कालावधीतील ििवाढ वार्मर्षक वृहद्धिर पाहहले असता गेल्या ४६ 
वर्षांत हवकासािी फार मोठी झेप राज्याने घेतली असल्यािे हिसत नाही. तक्ता ि. ५ वरून हे स्पष्ट होईल. 
एका औद्योहगक प ढारलेल्या व प्रगत राष्ट्राने अहवरतपिाने (continuously) आहि हटकाऊ स्वरूपािा 
हवकास (sustained growth) एव्हाना साध्य करायला हवा होता. पि हे या राज्याला साध्य झालेले नाही 
ही मोठ्या खेिािी बाब आहे. राज्याच्या स विव महोत्सवी वर्षात शासनकत्यांनी मागे वळून पाहून यािे 
समालोिन केले पाहहजे. आहि आपली धोरिे क ठे कमी पडली त्याचं्यातल्या त्र टी काय आहेत तसेि 
त्याचं्या अंमलबजाविीत शासन क ठे आहि कसे कमी पडले यािा आढावा व समीक्षि झाले पाहहजे. 
 
णवत्त व्यवस्र्ापन 
 
 महाराष्ट्राने भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहहल्या काही वर्षातील सबधं िेशातील औद्योहगक 
व आर्मथकदृष्टीने प ढारलेले राज्य म्हिून लौहकक हमळवला. म ंबई शहर जशी महाराष्ट्रािी राजधानी आहे 
तशीि ती िेशािी आर्मथक राजधानीही मानली जाते. अशा या राज्यािा हवत्तव्यवहार पहहल्यापासूनि मोठा 
होता आहि १९६० मध्ये मराठी भार्षक राज्य म्हिून स्थापन झाल्यापासूनि तर प्रिडं प्रमािावर तो वाढला. 
१९६० ते २००९-१० या ४९-५० वर्षांच्या काळात राज्यािे ४९ संपूिव अथवसंकल्प आहि १० अंतहरम 
अथवसंकल्प माडंले गेले. अथवसंकल्प हा प्राम ख्याने खिावरून आजमावला जातो. १९६० मध्ये राज्यािा जो 
पहहला अथवसंकल्प माडंला गेला तो फक्त १०१ कोटी ३० लाख रुपये खिािा होता. त्यावळेी राज्यािा 
महसूल फक्त १०० कोटी ९७ लाखािा आजमावला होता. पहरिामी तो पहहला अथवसंकल्प फक्त १६ लाख 
रुपये त टीिा होता, या पाश्ववभमूीवर १७ मािव २००९ ला माडंला गेलेला अंतहरम अथवसंकल्प (व्होट ऑन 
अकाऊंट) पाहहला तर डोळे हवस्फारतात. त्या अथवसंकल्पातील खिािा आकडा ८९१७३ कोटी रुपये 
आहे! 
 
 अशा आपल्या महाराष्ट्रािी पहहली २५-३० वर्ष े िागंली गेली. अहतशय जलि आहि हटकाऊ 
स्वरूपािा हवकास राज्याने घडवनू आिला आहि सगळ्या राज्यापंैकी आघाडी हमळविारे राज्य म्हिून 
लौहकक व िबिबा महाराष्ट्राने हनमाि केला. तथाहप, अलीकडच्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या 
अथवव्यवस्थेिी गती मंिावत िालली आहे व तो हपछाडीला पडत आहे. १९९० च्या िशकाच्या मध्यापासून 
राज्यािी प्रगती खालावत िालली आहे. १९८० ते १९९५ या पधंरा वर्षात राज्यािा एकूि उत्पािन वृहद्धिर 
(Gross State Domestic Product—GSDD Growth Rate) ७·३% इतका मोठा होता. परंत  १९९५ 
पासून तो घसरत जाऊन १९९५-२००२ या काळात सरासरी ४·२% पयंत खाली आला. २००२-०३ आहि 
२००३-०४ या िोन वर्षांत जरी तो स धारला व सरासरीने ६·१% झाला असला तरी हा हवकास िर १० व्या 
पिंवार्मर्षक योजनेसाठी (२००२-०७) ठरवलेल्या-८% िरापेक्षा प ष्ट्कळि कमी आहे. ि सरे असे की, 
१९८०-८१ ते १९९०-९१ या िहा वर्षांच्या काळात हवकास िराच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य हतसऱ्या 
िमाकंावर घसरलेले होते. पहहल्या िोन िमाकंावर अन िमे राजस्थान आहि हहरयािा आले. पि 
याहीपेक्षा ि िैव म्हिजे १९९३-९४ ते २०००-०१ या काळात महाराष्ट्रािी आिखी घसरि होऊन ते सहाव्या 
िमाकंावर फेकले गेले. यािा अथव असा की, राज्याच्या हवत्तव्यवस्थापनात हबघाड झाला आहि आर्मथक 
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घडी हवस्कटत गेली. 
 
णवत्तीय णशस्िीचा अभाव 
 

हा हबघाड (distortion) होण्यािे म ख्य कारि म्हिजे हवत्त व्यवस्थापनात हवत्तीय हशस्तपालनािा 
अभाव. १९६० मध्ये राज्य स्थापन झाल्यानंतर पहहली अनेक वर्ष ेहे हवत्तव्यवस्थापन हशस्तबद्ध, स हनयोहजत 
आहि महस लाच्या मयािेत राहून खिव करण्याच्या स्वरूपातले होते. उिाहरिाथव १९८०-८१ ते १९८३-८४ 
पयंत अथवसंकल्पात महस ली तूट नव्हती; तर वाढि होती. यािा अथव असा की, कर व करेतर महसूल 
जास्त व त्यामानाने महस ली खिव काटकसरीिा म्हिून कमी; पहरिामी महस ली तूट न येता वाढावा येत 
असे. १९८४-८५ पासून मात्र राज्यािी हवत्तीय त्स्थती हबघडत गेली आहि २००५-०६ पयंत िरवर्षी महस ली 
तूट येत गेली. त्यािबरोबर राजकोर्षीय व प्राथहमक स्वरूपािी तूटही येति होती. २००२-०३ आहि २००४-
०५ मध्ये महस ली तूट खूपि मोठी म्हिजे अन िमे ९३७१ कोटी (राज्य महस लाच्या ३·१ टके्क) व रु. 
१०,०३३ कोटी (राज्य महस लाच्या २·६ टके्क) होती. 

 
अथवसंकल्प हशस्तीन सार शासनाने आपल्या हवत्तव्यवस्थापनात तीन गोष्टींिे पालन करावयािे 

असते–(१) अथवसंकल्पाच्या महस ली खात्यावर नेहमी वाढावा असला पाहहजे व त्यासाठी महस ली खिव 
(जो अन त्पािक असतो म्हिजेि प्राम ख्याने प्रशासकीय खिव असतो म्हिजेि तो हवकासात्मक नसतो) 
काटकसर करून कमीत कमी राखला पाहहजे व महस ली उत्पन्न (करापंासूनिा महसूल व करेतर 
महसूल) हे सिैव वाढत गेले पाहहजे. ते महस ली खिापेक्षा जास्त असले पाहहजे व महस ली वाढावा 
शासनाने हमळवला पाहहजे. (२) भाडंवली खात्यावर तूट असली पाहहजे. कारि भाडंवली खाते हे आर्मथक, 
सामाहजक हवकास योजना कायात्न्वत करून त्यावर खिव करिारे खाते असते. राज्याच्या आर्मथक 
हवकासासाठी आहि जनतेच्या कल्यािासाठी शासनाने त्या खात्यावर मोठा खिव करून तो भाडंवली 
महस लापेक्षा जास्त करून भाडंवली खात्यावर तूट आली पाहहजे. वाढत्या प्रमािावरील लोककल्यािकारी 
कायािी अशी तूट हनिशवक असते. (३) भाडंवली खात्यावरिी तूट महस ली खात्यावरच्या वाढाव्याने भरून 
काढली पाहहजे. त्यासाठी महस ली वाढावा भाडंवली खात्याकडे वळहवला पाहहजे. 

 
परंत  महाराष्ट्रात या हशस्तीिे पालन झाले नाही हे सोबतच्या ‘महस ली जमाखिव…’ आहि 

‘भाडंवली जमाखिव…’ या तक्त्यावरून लक्षात येईल. २००२-०३ ते २००५-०६ या तीन वर्षांमध्ये या 
हशस्तीच्या उलट झाले आहे. महस ली तूट भरून काढायला भाडंवली वाढावा हतकडे वळवावा लागला 
आहे. यापूवीही असाि बेहशस्त कारभार बरेि वळेा झाला आहे. ही हशस्त येण्यासाठी अखेर कायद्यािा 
बडगा उभारावा लागला. हवत्तीय जबाबिारी आहि अथवसंकल्प व्यवस्थापन कायिा, २००५ मध्ये अमलात 
आला आहि ही तूट जाऊन २००६-०७ पासून महस ली वाढावा हिसू लागला. हवशरे्ष म्हिजे २००३-०४ 
पासून सरकारने स्वतःच्या करमहस लात तसेि हबगर करमहस लात वाढ घडवनू आिायला स रुवात केली 
ती २००८-०९ पयंत (तक्ता ि. ७). 

 
अर्कसांकल्पीय अवनिी 
 

महाराष्ट्रातील हवत्तव्यवस्थापनातील हबघाडािी पहरिती अथवसंकल्पीय अवनतीत झाली आहि 



 

अनुक्रमणिका 

अथवसंकल्पातील तीन्ही प्रकारच्या त टी (Deficits)-महसूली तूट, हवत्तीय तूट आहि प्राथहमक तूट-वाढति 
गेल्या (तक्ता ि. ८). राज्याने १९९४-९५ मध्ये महस ली हशल्लक हमळवनू िाखवली परंत  त्यानंतर १२ वर्षे 
महस ली त टीने राज्यािी पाठ सोडली नाही. तीि गोष्ट प्रायमरी त टीिी. या िोन्ही त टी २००६-०७ च्या 
अथवसंकल्पाला जिू घट्ट हिकटून राहहल्या. हवत्तीय तूट तर जिू पािवीला प जल्यासारखी अजूनही पाठ 
सोडत नाही. या हतन्ही त टींिे राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाि कमी झाले आहे ही काही लहान 
कमाई नाही. अथात यािे श्रेय वर उल्लेख केलेल्या राजकोर्षीय उत्तरिाहयत्व आहि अथवसंकल्पीय 
व्यवस्थापन अहधहनयम, २००५ या कायद्याला जाते. 

 
महाराष्ट्र राज्य अगिी अलीकडे महस ली त टीऐवजी महस ली हशलकीच्या हिशनेे वाटिाल करत 

असले तरी हवत्तीय त टीवर त्याला हनयंत्रि ठेवता आलेले नाही. वर म्हटल्याप्रमािे हवत्तीय तूट ही 
अथवव्यवस्थेच्या कजािी हनिशवक असते. कारि ती भरून काढण्यासाठी शासनाला कजव काढण्याहशवाय 
पयाय नसतो. महाराष्ट्र राज्याच्या हवत्तव्यवहारावरून असे हिसून येते आहे की, राज्यािी हवत्तीय तूट वाढत 
असल्याने राज्यावरिा कजािा बोजाही सतत वर्षागिीक वाढत िालला आहे. त्यािबरोबर त्या कजावरील 
व्याजािा बोजा आहि ऋिसेवा यािंा भारही वाढत िालला आहे. 

 
१९९१ अखेर १२,८७८ कोटी असलेले कजव राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १९·५ टके्क होते. प्रहतवर्षी 

ते वाढति गेले आहि मार्ि, २००१ अखेर ते ६७ हजार कोटीवर म्हिजे िहा वर्षांत पाि पटीहून अहधक 
वाढले आहि राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २७ टके्क इतके त्यािे प्रमािही वाढले. ही त्यािी घोडिौड २१ व्या 
शतकातही िालू राहहली असून २००७-०८ या वर्षवअखेर १ लाख ६२ हजार कोटींवर त्या कजािा डोंगर 
वाढला. िालू २००८-०९ अखेर हा डोंगर १ लाख ७७ हजार कोटींिे हशखर गाठिार असा होरा आहे. या 
कजावरिे व्याज आहि ऋिसेवा खिव राज्याच्या महस लातून भागवावा लागतो. त्या महस लाशी या खिािे 
प्रमाि २६ टके्क आहे. 

 
राज्यावरील या प्रिडं कजािी अनेक कारिे साहंगतली जातात—करािंी लविीकता कमी 

असल्याने करमहस लािी अल्पता, करवस लीतील हशहथलता, कर ब डविाऱ्यािंी वाढती संख्या व 
त्याचं्याकडे स्वाथीदृष्टीने जािूनब जून ि लवक्ष करून संरक्षि िेण्यािी वस ली अहधकाऱ्यािंी वृत्ती, राज्याच्या 
अनाठायी खिात प्रिडं वाढ, कजाच्या रकमेिा भाडंवली संपत्ती हनमाि करण्यासाठी वापर न करता 
अन त्पािक गोष्टींसाठी त्यािा वापर अशा अनेकहवध कारिामं ळे कजािा बोजा तर कमो होत नाहीि. पि 
केवळ कजावरील व्याज व ऋिसेवा खिव यासाठीि आिखी कजे काढावी लागून हा डोंगर आिखी वाढत 
जातो. हनरहनराळ्या हवत्त आयोगाने आहि हवशरे्षतः १२ व्या हवत्त आयोगाने फार मौहलक सूिना राज्याच्या 
ऋिम क्तीसाठी केल्या आहेत. त्यािें पहरशीलन शासनाने करून त्यािंी अंमलबजाविी केली पाहहजे आहि 
सगळ्यात महववािे म्हिजे राजकोर्षीय व्यवहार व हवत्तव्यवस्थापन अहधक जबाबिारीने व हशस्तशीरपिे 
करिे तातडीिे आहे. राजकोर्षीय जबाबिारी कायद्यािी काटेकोर अंमलबजाविी करिे आहि शासनाने 
आपल्या व मंत्र्याचं्या खिावर काटेकोर बधंन आिून खिात काटकसर करून आपल्या राज्याच्या 
हतजोरीला लागलेल्या असंख्य गळत्या बंि केल्या व ती अहधक समृद्ध केली तर राज्यासमोर असलेली 
कजािी प्रिडं समस्या लवकर स टू शकेल. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहहजे. 

 
पन्नाशीचा महाराष्ट्र-मागे वळूनी पाहिा 
 



 

अनुक्रमणिका 

बोलता बोलता महाराष्ट्र राज्यािी पन्नाशी आलीिेखील. राज्याच्या गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळात 
डोकावनू पाहता हे राज्य हकती भरभराटीला आले हे लगेि जािवते. पहहल्यापासूनि िेशाताले सवात 
प्रगत राज्य म्हिून त्यािे नाव होतेि. त्यात स्वतंत्र मराठी भार्षक राज्य म्हिून स्थापन झाल्यापासून त्यात 
भर पडत गेली. सववि के्षत्रात राज्याने प्रगती साधली. राज्य उत्पन्न, िरडोई उत्पन्न, लोकािें जीवनमान, 
हशक्षि, आर्मथक हवकास, प्राथहमक स हवधा अशा सववि बाबतीत महाराष्ट्राने खूप आघाडी घेतली. 
पि…पि… हवहंगावलोकनात हिसिारी ही सगळी भरभराट जहमनीवर पाय ठेवनू जवळून तपहशलात 
पाहहल्यावर लक्षात येते की, हे वैभव, ही भरभराट काही प्रािेहशक भागापं रती, काही हजल्ह्यापं रतीि आहे. 
अगिी स्पष्टि सागंायिे झाले तर ती पहिम महाराष्ट्राप रतीि एकवटली असून म ंबई, ठािे, प िे व नाहशक 
इथेि कें हद्रत झाली आहे. नाही म्हिायला हविभातील नागपूर आहि मराठवाड्यातील औरंगाबाि या 
हजल्ह्याच्या हठकािापंयंत हवकासािे वारे पोिले आहे. बाकी महाराष्ट्र आहि त्यातूनही रामीि भाग 
अजूनही या वैभवापासून वहंिति राहहले आहेत. िाहरद्र्य हनमूवलन, अन्नस रक्षा व पोर्षि. आरोग्यस हवधा, 
साक्षरता आहि हशक्षिस हवधा, रोजगार संधी व हमी आहि सामाहजक सेवास हवधा प रवठा ही मानवी हवकास 
साधण्यािी व जोखण्यािी के्षत्र व कसोट्या आहेत. या के्षत्रापासून राज्यातील रामीि जनता अद्यापही िूरि 
आहे. त्याचं्या वाटेला त्या फारशा पोिल्याि नाही. आजही िाहरद्र्य आहि िैन्य अफाट आहे. शहरामंधूनही 
आहि रामीि भागात तर हविारायला नको. अन्नस रक्षा कसली? उपासमार आहि क पोर्षि मोठ्या 
प्रमािावर आहे. अनारोग्य आहि साथीच्या रोगािंी िलती आहे. हनरक्षरता स खाने नािंते आहे. राज्यभर 
हवशरे्षतः हस्त्रयामंध्ये जास्ति. हशक्षि स हवधा राज्याच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या त लनेत अप ऱ्या आहेत आहि 
ज्या आहेत त्या स मार िजाच्या; रोजगार हमी पि रोजगार कमीि आहि मानवी जीवनमान उंिाविाऱ्या 
सामाहजक सेवावंरील शासनािा खिव तोकडा. या सगळ्यािंा पहरिाम म्हिजे राज्यात आर्मथक आहि 
सामाहजक हवर्षमता त्याि मोठ्या प्रमािावर आहे असे जािवते आहि हिसून येते. प्रािेहशक हवर्षमता तर 
पहहल्यापासूनि वर म्हटल्याप्रमािे जो काय हवकास पन्नास वर्षांत साधला तो प्राम ख्याने पहिम महाराष्ट्रात 
कें हद्रत आहे. इतरत्र तो थोडाफार हशडकाव्यासारखा पोिला आहे. पिंवीस वर्षांपूवी िाडेंकर सहमतीने 
िाखवनू हिलेला हविभव-मराठवाड्यािा हवकासातला अन शरे्ष (backlog) अद्यापही प रता हनपटला गेला 
नाही. राज्यात प्रािेहशक हवर्षमता मोठी असली म्हिजे अहवकहसत भागािंा हवकास तर मंिावतोि पि 
हशवाय सबधं राज्यािाि एकूि हवकास खाली खेिला जातो हे लक्षात घेऊन राज्याच्या स विवजयंती 
म हूतावर हवर्षमता हनमूवलनािा २०१० ते २०२० असा िशवार्मर्षक हनयोहजत व कालबद्ध कायविम शासनाने 
हाती घेऊन त्याच्या अंमलबजाविीसाठी हवत्तव्यवस्थेिे स हनयोजन केले तरि राज्यािा हवकास गती घेईल 
आहि राज्याला समृद्धी येईल. 

 
ितिा क्र. १ 
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२८·२२ ३१·१७ ३३·०३ ३८·६९ ४२·४३ ४६·२० 

(रामीि 
लोकसंख्या) 
प्रमाि % 

(७१·७८) (६८·८३) (६४·९७) (६१·३१) (५७·५७) (५३·८०) 

२ ग िात्मक कल       
अ) स्त्री-प रुर्ष 
प्रमाि (हस्त्रया 
प्रहतहजार 
प रुर्ष) 

९३६ ९३० ९३७ ९३४ ९२२  

 
*[ितिा क्र. १—समाप्ि] 

 
 १९६१ १९७१ १९८१ १९९१ २००१ २००८ 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

ब) साक्षरता प्रमाि (टके्क) ३५·१ ४५·८ ५७·१ ६४·९ ७६·९  
क) कायवकारी लोकसंख्या (वय १५ 

ते ५९) (टके्क) 
··· ··· ··· ५७·०१ ५९·०५  

       २००६ 
पयंत 
साध्य 

२०१० 
पयंत 
लक्ष्य 

ड) जन्मिर 

} 

प्रहत ··· ··· ··· ··· १८·५ १५ 
इ) मृत्यिूर हजारी ··· ··· ··· ··· ६·७ ५ 
फ) बालमृत्यू लोकसंख्येने ··· ··· ··· ··· ३५ २५ 

 
*[महाप्रबधंक भारत सरकार यािेंकडून प्रके्षहपत] 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. २ 
 

महाराष्ट्र राज्य णनव्वळ उत्पन्न (कोटी रु.) आणि दरडोई उत्पन्न (रुपये) (स्र्ीर णकमिीस) 
 

वर्षव उत्पन्न (कोटी रु.) वार्मर्षक वृद्धी िर 
(%) 

िरडोई उत्पन्न 
(रु.) 

वार्मर्षक वृद्धी िर 
(%) 

१९६०-६१ २४·१२३ N.A. ६१७७ N.A. 
१९७०-७१ ३१·१०९ २·९ ६२८६ १·७ 
१९८०-८१ ४६·१५१ ४·८ ७४१२ १·८ 
१९९०-९१ ८१,२६५ ७·६ १०,३९८ ४·० 
१९९९-२००० २,१७,१९८ N.A. ⊡ २३,०११ N.A. ⊡ 
२०००-०१ २,१०,५२६ −०·३ २१,८९२ −०.५ 
२००५-०६ ⊙ २,९६,१५५ ८·१ २८,४३३ ६·० 
२००६-०७ ⊠ ३,२५,१४८ ९·८ ३०,७५० ८·१ 
२००७-०८ ⊚ N.A.  N.A.  

 
आधार - महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी (हवहवध वर्षांिी), महाराष्ट्र शासन, म ंबई, आहि २००७-०८, पषृ्ठे T ४ 
आहि T ७. 
 
टीप.—(अ)  *१९६०-६१ ते १९९०-९१ पयंतिी राज्य उत्पन्नािी आहि िरडोई उत्पन्नािी आकडेवारी 
१९९३-९४ च्या त्स्थर हकमतीन सार आहे, तर १९९९-२००० पासूनिी याबाबतिी आकडेवारी १९९९-२००० 
च्या त्स्थर हकमतीन सार आहे. 
 (ब)  ⊡ Not Available as the base year is changed 
  ⊙ Provisional  ⊠ Preliminary 
  ⊚ Advance Estimates 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. ३ 
 

राज्य उत्पन्नाची के्षत्रावर णवभागिी 
 

(टके्क) 
वर्षव प्राथहमक हद्वतीय तृतीय 

१९६०-६१ ३१ २३ ४६ 
१९७०-७१ २२ २९ ४९ 
१९८०-८१ २४ ३० ४६ 
१९९०-९१ २१ ३२ ४७ 
२०००-०१ १७ २५ ५८ 
२००६-०७* १५ २६ ५९ 

* प्रोत्व्हजनल 
 
आधार - महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी २००७-०८ महाराष्ट्र शासन १८ मा २००८, पषृ्ठ १५, तक्ता ि. ३·६. 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. ४ 
 

णनव्वळ राज्याांिगकि उत्पादनाचे आणि दरडेई उत्पन्नाचे वार्णर्षक वृणद्दर (क्स्र्र १९९९-२००० 
णकमिीनुसार) 

 
वर्षव प्राथहमक हद्वतीय 

१९८०-८१ (−) ०·४ (−) ३·४ 
१९८५-८६ ६·९ ४·८ 
१९९०-९१ ४·४ १·९ 
१९९५-९६ १०·६ ८·३ 
२०००-०१ (−) ३·१ (−) ४·९ 
२००५-०६ # ९·५ ७·६ 
२००६-०७ * ९·८ ८·१ 
२००७-०८ + ९·१ ७·४ 

# प्रोत्व्हजनल * प्रारंहभक (हप्रलीहमनरी) + आगाऊ अंिाज 
 
आधार - महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी २००७-०८ महाराष्ट्र शासन, १८ मािव २००८, T७. 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. ५ 
 

पांचवार्णर्षक योजना कालावधीि राज्याचा चक्रवाढ वार्णर्षक वृणद्दर 
 

हनव्वळ राज्यातंगवत उत्पािन आहि िरडोई राज्य उत्पन्न 
(१९९९-२००० च्या त्स्थर हकमतीला) 

 
योजना कालावधी हनव्वळ राज्यातंगवत 

उत्पािन वृहद्धिर 
िरडोई उत्पन्न 
वृहद्धिर 

३ री योजना १९६१-६२ ते १९६५-६६ १·८ (−) ०·६ 
४ थी योजना १९६९-७० ते १९७३-७४ २.२ ०·०२ 
५ वी योजना १९७४-७५ ते १९७८-७९ ५·८ ३·५ 
६ वी योजना १९८०-८१ ते १९८४-८५ ३·० ०·७ 
७ वी योजना १९८५-८६ ते १९८९-९० ७·२ ४·७ 
८ वी योजना १९९२-९३ ते १९९६-९७ ७.४ ५.२ 
९ वी योजना १९९७-९८ ते २००१-०२ ३·५ १·५ 
१० वी योजना २००२-०३ ते २००६-०७ ८·३ ६·० 
* प्रोत्व्हजनल   
 
आधार - महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी २००७-०८ महाराष्ट्र शासन, १८ मािव २००८, T७. 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. ६ 
 

महाराष्ट्र राज्यमहसुली जमा व खचक आणि त्यािील वाढावा व िूट (−) २००२-०३ िे २००९-१० 
 

(कोटी रुपये) 
बाब २००२-०३ २००३-०४ २००४-०५ २००५-०६ २००६-०७ २००७-०८ २००८-०९ २००९-१० 

महस ली जमा ३११०३ ३४३७० ४१०१३ ४८४३८ ६२१९५ ६८९८९ ७९९१० ८०७१० 
महस ली खिव ४०४७४ ४२६८० ५१०४७ ५२२८० ६१३८५ ६६२२९ ७८९४६ ८९१७३ 
महस ली 
वाढवा 
(+)/तूट(−) 

(−)९३७१ (−)८३१० (−)१००३४ (−)३८४२ (+)८१० (+)२७६० (+)९६४ (+)८४६३ 

भाांडवली जमा व खचक आणि त्यािील वाढावा व िूट (−) २००२-०३ िे २००९-१० (कोटी रु.) 
भाडंवली 
जमा 

१४७५४ १८२२२ २०७२६ १९६७८ १५०८६ ५४०० १८२९० उपलब्ध 
नाही 

भाडंवली 
खिव 

५३८८ १०१०१ १०६२८ १६३९६ १४४५४ १६०५० १७६१६ उपलब्ध 
नाही 

भाडंवली 
वाढवा 
(+)/तूट(−) 

(+)९३६६ (+)८१२१ (+)१००९८ (+)३२८२ (+)६३२ (−)१०६५० (+)६७४ उपलब्ध 
नाही 

 
आधार - State Finance : A Study of Budget of 2007-08, RBI, Nov.2007 and 0f 2008-09, 
Dec.2008, P. 241, p. 287. 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. ७ 
 

महाराष्ट्र राज्याचा महसूल २००२-०३ िे २००९-१० 
(कोटी रू.) 

वर्षव कर महसूल हबगर कर महसूल एकूि महसूल राज्य उत्पन्नाशी 
शकेडा प्रमाि 

२००२-०३ २५०७९ ६०२४ ३११०३ १०·४ 
२००३-०४ २८५५२ ५८१९ ३४३७१ १०·१ 
२००४-०५ ३४२०१ ६८१२ ४१०१३ १०·६ 
२००५-०६ ३८५२२ ९९१६ ४८४३८ ११·१ 
२००६-०७ ४००९९ १६००३ ५६१७२ १०·८ 
२००७-०८ ४६६१२ १४७७८ ६१३९० ११·० 
२००८-०९ ५१८९३ १९०७२ ७०९६५ ११·७ 

२००९-१० अंतहरम 
असंकल्प 

उपलब्ध नाही उपलब्ध नाही ८०७१० ११·९ 

 
आधार - (१) महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी २००७-०८, १८ मािव २००८, पान १५९ 

(२) State Finances : A Study of Budgets of 2008-2009 RBI, Dec. 08, Statements 
19 & 20, Pg. 44-125. 



 

अनुक्रमणिका 

ितिा क्र. ८ 
 

राज्य अर्कसांकल्पीय िुटींची प्रवृत्ती 
(कोटी रू.) 

वर्षव महस ली तूट हवत्तीय तूट प्रायमरी तूट 
२०००-०१ −७८३४ 

−(३·१) 
−८९७६ 
−(३·६) 

−३७५१ 
−(१·५) 

२००१-०२ −८१८९ 
−(३·०) 

−१०,८९८ 
−(४·०) 

−४४६९ 
−(१·६) 

२००२-०३ −९३७१ 
−(३·१) 

−१४,२९० 
−(४·८) 

−७१६० 
−(२·४) 

२००३-०४ −८३१० 
−(२·४) 

−१७,९२८ 
−(५·३) 

−९५९३ 
−(२·८) 

२००४-०५ −१०,०३३ 
−(२·६) 

−१८,६२० 
−(४·८) 

−९६४१ 
−(२·५) 

२००५-२००६ −३,८४२ 
−(०·९) 

−१७,६३० 
−(४·०) 

−८२८३ 
−(१·९) 

२००६-०७ +८१० 
+ (०·३) 

−११,५५३ 
−(२·८) 

−२४०१ 
−(०·४) 

२००७-०८ 
स धाहरत अंिाज 

+२७६० 
+ (०·१) 

−१०,३१९ 
−(१·७) 

−४०२ 
−(०·२) 

२००८-०९ 
(असंकल्प) 

+९६५ 
+ (०·१) 

−१३,१५८ 
−(३·३) 

−७६९ 
−(०·१) 

 
(+)=वाढावा, (−)=तूट, कंसातील राज्य स्थूल उत्पन्नाशी टके्कवारी िशवहवतात. 
 
आधार - (१) महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी २००७-०८, प्रकरि ४, पान १८ 
 (२) State Finances : A Study of Budgets of 2008-09 RBI, Dec. 08 
  



 

अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्राची औद्योणगक अर्कव्यवस्र्ा 
 

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला फक्त पन्नास वर्ष े पूिव होत आहेत. या अधवशतकाच्या काळाकडे वळून 
पाहून हवहवध आर्मथक के्षत्राचं्या कामहगरीिा आढावा घेिे हे ि सऱ्या अधवशतकातील राज्याच्या हवकासाच्या 
दृष्टीने जरुरीिे आहे. प्रस्त त शोधहनबंधात महाराष्ट्रातील उद्योगधंिे, त्यािंी संरिना, प्रगती इत्यािींिे 
समीक्षि केलेले आहे व त्यात गेल्या पन्नास वर्षाच्या (१९६०-२०१०) काळात औद्योहगक प्रगतीसाठी 
शासनाने काय प्रयत्न केले, ही प्रगती कशी व हकतपत साधली आहि महाराष्ट्रातील औद्योहगक के्षत्र 
भारताच्या आहि इतर राज्याचं्या त लनेने कोित्या स्थानावर आहे. यािेही तौलहनक हवश्लेर्षि केले आहे. 
याहशवाय १९९१ च्या उिारीकरि धोरिापूवी व नंतरच्या महाराष्ट्राच्या औद्योहगक त्स्थतीिा त लनात्मक 
अभ्यास केला आहे. 
 

शतेी हा भारतीय अथवव्यवस्थेिा म्हिजेि पयायाने महाराष्ट्राच्या अथवव्यवस्थेिा किा आहे, तर 
उद्योग हा महाराष्ट्रािा बािा आहे. पहहल्यापासून महाराष्ट्राने औद्योहगकदृष्ट्ट्या प्रगत आहि प ढारलेले 
राज्य म्हिून लौहकक कमावला आहे. म ंबई हे या औद्योहगक प्रगतीिे उगमस्थान आहि कें द्रकबिू असल्याने 
म ंबईला भारतािी आर्मथक राजधानी मानले जाते. 
 

औद्योणगक सांरचना 
 

महाराष्ट्रातील संघहटत उद्योगधंिे तीन प्रकारच्या उद्योगानंी संरहित आहेत :– (१) राहक वस्तू 
उद्योग, (२) भाडंवली वस्तू उद्योग, (३) प नर्मनमाि वस्तू उद्योग म्हिजे इंटरहमहजएट ग डस् इंडस्रीज. 
१९६० मध्ये राज्य स्थापन झाले त्यावळेी या संरिनेत राहक वस्तू उद्योगािें प्राबल्य होते, तर भाडंवली 
वस्त ंिे व इंटरहमहजएट वस्त ंिे उद्योग त्यामानाने गौि होते. काही वर्ष ेही संरिना हटकून होती, पि प ढेप ढे 
राहक वस्तू उद्योगािें प्राबल्य कमी कमी होत गेले आहि इतर िोन प्रकारच्या उद्योगािें प्रमाि वाढत गेले. 
हे या उद्योगाचं्या संख्येच्या संिभात नव्हे, तर त्याचं्या हनव्वळ वर्मधतमूल्याचं्या संिभात आहे. राहक 
उद्योगािें वर्मधत मूल्य (value added) प्रमाि घटत गेले, तर इतर िोन प्रकारच्या उद्योगािें वाढत गेले. हे 
तक्ता ि. १ वरून लक्षात येईल. १९६०-६१ मध्ये सवव उद्योगािंी जी एकूि हनव्वळ मूल्यवृद्धी होती तीत ५२ 
टके्क हहस्सा राहक वस्तू उद्योगािंा होता व त्यािें विवस्व मोठे होते. १९८०-८१ मध्ये ते कमी झाले आहि 
भाडंवली वस्तू उद्योग व इंटरहमहजएट वस्तू उद्योगािंा वाटा बराि वाढला व भाडंवली वस्तू उद्योगािंा 
हहस्सा (३१ टके्क) त्स्थर राहहला. एकंिरीत गेल्या वीस-पिंवीस वर्षांत भाडंवली वस्तू व इंटरहमहजएट वस्तू 
उद्योगािें तौलहनक महवव खूपि वाढले. ही प्रवृत्ती अशीि २०१० पयंतही िालू राहील असा कयास आहे. 
हा रिनात्मक बिल मोठाि म्हिावा लागेल. यािे कारि महाराष्ट्रातील करािें वाढते िर, हवशरे्षतः 
सापेक्षतेने वाढता हविीकर. पहरिामी इंटरहमहजएट वस्तू महाराष्ट्रात उत्पाहित करून त्या इतर राज्यातं 
हवकिे उद्योजकानंा लाभिायक ठरले. तसेि अंहतम राहक वस्तू फक्त मागिीप रत्याि हनमाि करिे 
उद्योजकानंा लाभिायक ठरू लागले. पहरिामी राहक वस्तू उद्योगािें प्रमाि व महवव घटत गेले व 
इंटरहमहजएट उद्योगािें वाढत गेले. 
 

आिखी एक संरिनात्मक बिल घडून आला. महाराष्ट्रातील या संरिनेत कृर्षी संलग्न उद्योग 
(agro-related industries) आहि हबगरकृर्षी संलग्न उद्योग (non-agro-related industries) आहेत. 
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यापैकी कृर्षी संलग्न उद्योगािें महवव कमी होत िालले आहे. कारि गेल्या काही वर्षात या उद्योगािें एकूि 
मूल्यवृद्धीतील प्रमाि घटत िालले असून हबगरकृर्षी उद्योगािें त लनात्मक महवव वाढत आहे. एकंिरीत 
औद्योहगकदृष्ट्ट्या प ढारलेल्या म्हिविाऱ्या राज्याच्या दृष्टीने हे समाधानकारक वाटत नाही. 
 
भारिीय उद्योग के्षत्राि महाराष्ट्र 
 

अहखल भारतीय उद्योगके्षत्रात महाराष्ट्रािे स्थान एकेकाळी खूप मोठे होते. आज महाराष्ट्रातील 
उद्योगधंिे िागंले िालले आहेत. हे जरी खरे असले तरी एकूि भारताच्या उद्योगके्षत्राशी त लना करता 
महाराष्ट्रािा तीन बाबतीतला हहस्सा कमी होत गेल्यािे तक्ता ि. २ वरून हिसून येईल. या तीन बाबी 
म्हिजे (१) नोंििीकृत (रहजस्टडव) फॅक्टरीज, (२) रोजगार, (३) हनव्वळ मूल्यवृद्धी. या हतन्ही 
बाबतीतला भारतीय औद्योहगक के्षत्रातील महाराष्ट्रािा हहस्सा कमी कमी झाला आहे आहि हे महाराष्ट्राच्या 
औद्योहगक प्रगतीला उिेपि आििारे आहे. 
 
राज्य उत्पन्नाची के्षत्रवार णवभागिी 
 

राज्यातंगवत उत्पन्न हे तीन के्षत्रातूंन हनमाि होते-(१) प्राथहमक के्षत्र (शतेी म ख्य घटक), (२) 
हद्वतीय के्षत्र (उद्योग म ख्य घटक) आहि (३) तृतीय के्षत्र (हवहवध सेवा). या के्षत्रािंा राज्य उत्पन्नातील 
हहश्शािा १९६० ते २००६-०७ पयंतिा आढावा तक्ता ि. ३ मध्ये घेतला आहे. त्यावरून असे हिसून येते, 
की हद्वतीय के्षत्रािा म्हिजे औद्योहगक के्षत्रािा वाटा २६% वरून ३२% पयंत वाढला (१९९०-९१) परंत  
त्यानंतर त्यािी घसरि स रू होऊन २००६-०७ मध्ये तो २४% वर उतरला. उलट सेवा के्षत्रािा वाटा प्रिडं 
प्रमािात वाढत जाऊन तो २००६-०७ मध्ये ६१ टक्क्यापंयंत पोहोिला. प्राथहमक के्षत्रािा वाटा तर बराि 
घसरून तो १५% पयंत खाली आला. वार्मर्षक ििवाढ वृहद्धिर जर काढून पाहहला तर असे हिसते की, 
प्राथहमक के्षत्रािा हहस्सा िरवर्षी १·६५ टक्क्याने घटला तर हद्वतीय के्षत्रािा हहस्सा िरसाल िर शकेडा 
०·४१ ने वाढला. याच्या त लनेने तृतीय के्षत्रािा िरवर्षी ०·९२ टक्क्याने वाढला. ि. ३ च्या तक्त्यातील 
आकडेवारी िर िशवार्मर्षक आहे. परंत  तपहशलात जाऊन वर्षागिीक आकडेवारी पाहहली असता असे 
हिसते की, १९७२-७३ पयंत हद्वतीय के्षत्रािा राज्यातंगवत उत्पन्नातील हहस्सा सतत वाढत गेला. परंत  
त्यानंतर तो बरािसा त्स्थर राहहला. फारसा वाढलाि नाही आहि २०००-०१ आहि २००६-०७ मध्ये 
अन िमे २४% व २५% पयंत घसरला (तक्ता ि. ३) 
 
िौलणनक घसरगुांडी 
 

केवळ महाराष्ट्रािा स्वतःिाि हविार करता महाराष्ट्र औद्योहगक आघाडीपासून घसरत िालला 
आहे हे वरील हवविेनावरून स्पष्ट होते. आता इतर राज्याचं्या त लनेतही महाराष्ट्र राज्यािी १९९० च्या 
िशकात घसरग ंडी झाली असल्यािे एक औद्योहगक हनिेशाकं िाखवनू िेतो. िोन अथवतज्ज्ञानंी आपल्या 
संशोधनातून िहा हवहवध हनकर्षाचं्या आधारे १९८४-८५ ते १९९४-९५ या वर्षांसाठी (म्हिजेि अन िमे 
१९८० च्या िशकािा मध्य हनिेशाकं तयार केला. त्या हनिेशाकंान सार हा १९८० च्या मध्यावधीत म्हिजे 
१९८४-८५ मध्ये महाराष्ट्र पहहल्या िमाकंावर होता, तर ताहमळनाडू आहि ग जरात अन िमे ि सऱ्या आहि 
हतसऱ्या िमाकंावर होते. परंत  िहा वर्षांच्या कालावधीत म्हिजे १९९४-९५ मध्ये महाराष्ट्र िवथ्या 
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िमाकंावर लोटला गेला. तर ताहमळनाडूने पहहला िमाकं व ग जरातने ि सरा िमाकं पटकावला. हतसरा 
िमाकं पजंाबने हमळवला. १९८४-८५ मध्ये तो ५ व्या िमाकंावर होता. १९९४-९५ मध्ये झालेली ही 
महाराष्ट्रािी औद्योहगक घसरि व्यहथत करिारी आहे. यािी मीमासंा अशी सागंता येईल की, महाराष्ट्रात 
ज्या उद्योगसंस्था प्रगल्भता व पहरपक्वता यात कमी पडल्याने त्यािे तीन पहरिाम हिसून आले. एक, आपले 
उद्योगके्षत्र इतर राज्यातल्या ककवा भारतीय पातळीवरच्या उद्योगानंा आकर्मर्षत करू शकले नाही. िोन, हे 
उद्योग िेशपातळीवरच्या म्हिा ककवा इतर राज्याचं्या उद्योगाशंी स्पधा करू शकत नाहीत. आहि तीन, 
काही उद्योग महाराष्ट्राच्या भमूीत घसरत जातात. पि तेि उद्योग ककवा त्यापैकी काही मात्र 
महाराष्ट्राबाहेर इतर राज्यात स खेनैव व सहजपिे भरभराटीला येतात. महाराष्ट्रािी ही त लनात्मक 
अवनती आगामी अधवशतकात लवकरात लवकर थाबंवली पाहहजे. 

 
 

Khare, M And Yadav, Reigonal Pattern of Industrial Development in India, Indian 
Journal of Regional Science, Vol. 33, No. 2, PP 18-31. 
 
महाराष्ट्रािील औद्योणगक के्षत्रािील कामणगरी 
 

महाराष्ट्रातील औद्योहगक के्षत्रािी कामहगरी आजमवण्यासाठी तीन कसोट्याचं्या संिभात 
उद्योगािंी त्स्थती कशी बिलली हे पाहाव ेलागेल व त्या तीन कसोट्या म्हिजे (१) त्स्थर भाडंवल वृद्धी, 
(२) उत्पािन वृद्धी आहि (३) रोजगार वृद्धी. ही तपासिी आपि िोन कालावधींच्या संिभात करिार 
असून हे िोन कालावधी एका मोठ्या धोरिात्मक बिलाच्या संिभात हनमाि होिारे आहेत. १९९१ पयंत 
भारतीय अथवव्यवस्था बहंिस्त अथवव्यवस्था (closed economy) असून ती एक अत्यंत हनयंहत्रत 
(dignigiste) अथवव्यवस्था होती. १९९१ पासून आपल्या आर्मथक धोरिात मूलगामी बिल घडून आला 
आहि आर्मथक ख लेपिािे व उिारपिािे धोरि स्वीकारून जागहतकीकरिाच्या प्रवाहात आपि सामील 
झालो. त्याम ळे १९९१ हे वर्षव benchmark dividing year मानून त्यापूवीिी महाराष्ट्रातील उद्योगािंी 
कामहगरी वरील तीन म द्याचं्या संिभात कशी होती व आर्मथक उिारीकरिानंतरच्या काळात ती कशी 
बिलली हे आपि पाहिार आहोत. 
 
क्स्र्रभाांडवलवृद्ी 
 

महाराष्ट्रातील संघहटत औद्योहगक के्षत्रािी त्स्थती भाडंवलवृद्धीबाबत पहहल्या पासून िागंली होती. 
प्रश्न आहे तो त्या भाडंवलाच्या वृद्धीच्या वगेािा. आर्मथक ख लेपिाच्या धोरिापूवीच्या काळात या 
भाडंवलवृद्धीच्या वगेािा. आर्मथक ख लेपिाच्या धोरिापूवीच्या काळात या भाडंवलाच्या वृद्धीिा िर तसा 
भक्कम होता. तो ८·६२ टके्क होता. आहि ही वाढ शतेीशी संबहंधत नसलेल्या उद्योगात खूप जास्त होती. यात 
मूलभतू धातू आहि हमश्र धातंूिे उद्योग, पेरोहलयम व कोळसा उत्पािने इत्यािी उद्योगािंा समावशे होता. 
परंत  स ती कापडािा उद्योग आहि इतर उद्योगात मात्र या भाडंवलािा वृहद्धिर साधारिि होता. परंत  
आर्मथक स धारिानंंतर म्हिजे १९९१-९२ नंतर या भाडंवलवाढीच्या िरात वगेाने वाढ झाली व तो िर 
१३·६५ टक्क्यावर गेला, आहि ही वाढ शतेी-संबहंधत उद्योगाबंरोबर हबगर-शतेी संबहंधत उद्योगामंध्ये 
साधारितः समान िराने झाली. तथाहप, रासायहनक उत्पािने व रसायने मूलभतू धातू व हमश्र उद्योग या 
उद्योगामंध्ये मात्र त्स्थर भाडंवलाच्या वृहद्धिरात प ष्ट्कळशी घसरि झाली. तीि त्स्थती राज्यातील 
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वस्त्रोद्योगाबाबतही हिसून आली. एकंिरीत नव्या आर्मथक धोरिानंतरच्या काळात राज्यातील उद्योगािंी 
त्स्थर भाडंवलवृद्धी वगेाने वाढली व यात शतेी-संबहंधत व हबगर शतेी संबहंधत उद्योगातील या भाडंवलािी 
वाढ अगिी समान नसली तरी प ष्ट्कळशी सारखी झाली आहे. 
 

वार्मर्षक उद्योग पाहिी २००४-०५ न सार अहखल भारतीय त्स्थर भाडंवलात महाराष्ट्र राज्यािा वाटा 
१८·७ टके्क होता. तर उत्पािक भाडंवलात तो १७·९ टके्क होता आहि ही आकडेवारी आर्मथक 
हशहथलीकरिानंतर त्स्थर भाडंवल वृहद्धिराच्या वाढीिी द्योतक आहे. 
 
उत्पादनवृद्ी 
 

राज्याच्या संघहटत उद्योग के्षत्रातील उत्पािनात बऱ्यापैकी वाढ झाली. अथात ती आर्मथक 
स धारिेच्या धोरिानंंतर म्हिजे १९९१ नंतर अहधक प्रमािात झाली. १९९१ पूवीच्या िशकात ही उत्पािन 
वाढ िरवर्षी स मारे ११ टक्क्यानंी झाली. तसेि या िोन्ही कालावधीत शतेीशी संबंहधत उद्योग आहि हबगर 
शतेी संबहंधत उद्योग या िोन्हीतही उत्पािन वाढ झाली. फरक इतकाि िोन्ही कालावधीत हबगर-शतेी 
संबहंधत उद्योगातील वाढीिा वगे हभन्न हभन्न तर होताि पि शतेी संबहंधत उद्योगात तो वगे वार्मर्षक ५·२३ 
टके्क तर हबगर-शतेी संबहंधत उद्योगात तो ७·६७ टके्क होता. म्हिजे िोन्हीत २·४४ टक्क्यािंा फरक होता. 
आर्मथक ख लेपिाच्या धोरिानंतरच्या काळात हा फरक वाढला. शतेी संबहंधत उद्योगाचं्या उत्पािन वाढीिा 
वगे ७·६७ टके्क झाला तर हबगर-शतेी संबहंधत उद्योगात तो ११·६६ टके्क झाला व िोन्हीतील फरक ३·९९ 
टके्क झाला. यािा अथव असा की, आर्मथक हशहथलीकरि हे हबगर-शतेी संबंहधत उद्योगानंा अहधक 
फायिेशीर ठरले व त्याचं्या उत्पािन वाढीिा वगे अहधक झाला. या उद्योगापंैकी रसायने आहि रासायहनक 
उत्पािने, वाहनसामरी उद्योग, धातूिी उत्पािने व त्यािे स टे स टे भाग याचं्या उत्पािनात १९९१ नंतरच्या 
काळात मोठ्या प्रमािावर व डोळ्यात भरेल इतक्या मोठ्या प्रमािावर वाढ झाली. डायरेक्टोरेट ऑफ 
इकोनॉहमक्स ॲण्ड स्टॅहटत्स्टक्स, म ंबई आहि सेंरल स्टॅहटत्स्टकल ऑगवनायझेशन, कोलकता याचं्या 
अभ्यासान सार २००३-०४ आहि २००४-०५ या िोन वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योगािें उत्पािन अन िमे रु. 
२,३९,२५५ कोटी आहि रु ३,५५,८८० कोटी इतके झाले आहे. वार्मर्षक उद्योग पाहिी २००४-०५ च्या 
हनष्ट्कर्षान सार संघहटत औद्योहगक के्षत्रातील उत्पािन मूल्यात २१·५ टके्क वाढ झाली. 
 

आर्मथक स धारिानंतरच्या काळातील औद्योहगक उत्पािनाच्या हनिेशाकंािा (वस्तू हनमाि के्षत्र) 
कल तक्ता ि. ४ मध्ये िशवहवला आहे. त्यात १९९३-९४ हे आधारभतू वर्षव (=१००) मानून थेट २००७-०८ 
पयंतिी उत्पािनवाढीिी प्रवृत्ती हित्रीत केली आहे. त्यावरून असे हिसते, की १९९४-९५ मध्ये हा हनिेशाकं 
१०९·१ वरून २०००-०१ मध्ये १६७·९ पयंत वाढला तर २००५-०६ मध्ये २३४·२ झाला आहि २००६-०७ 
मध्ये अंिाहजत २६३·५ व २००७-०८ मध्ये प्रोत्व्हजनल २७९·९ होईल असा अंिाज आहे. अहखल भारतीय 
औद्योहगक उत्पािनाच्या सरासरी हनिेशाचं्या आधारे राज्यातील औद्योहगक उत्पािन (वस्त हनमाि) ९·६ 
टक्क्यानंी वाढेल असा अंिाज आहे. २००६-०७ वर्षात अशी वाढ ९·० टके्क अन माहनत होती. 
 
रोजगारवृद्ी 
 

औद्योहगक हवकासावर भर िेण्यामागे एक महववािा उदे्दश म्हिजे राज्यातील लोकानंा 



 

अनुक्रमणिका 

रोजगाराच्या संधी ख ल्या करिे, त्यानंा रोजगार प रवनू सामावनू घेिे आहि त्याद्वारे राज्यासमोर असलेली 
बेरोजगारीिी समस्या सोडवायला योगिान करिे, महाराष्ट्रातील औद्योहगक के्षत्राने काय व कशी 
कामहगरी केली यािा हविार आपि नव्या आर्मथक हशहथलीकरिाच्या धोरिाच्या संिभात करिार आहोत. 
या नव्या धोरिाच्या पूवीच्या काळात असे हिसून येते, की एकूि रोजगाराच्याबाबतीत राज्यात घट झाली व 
ती ०·७३ टके्क वार्मर्षक िराने झाली. ही झाली एकूि सरासरी घट पि तपहशलात जाऊन रोजगारीतील घट 
तपासली तर असे हिसते, की शतेीशी संबहंधत उद्योगात मोठ्या प्रमािात घट झाली व हतिा िरही १·७८ 
टके्क होता. यातील प्रम ख उद्योग म्हिजे स ती कापड, रेशीम, लोकर, कागिहनर्ममती, फर्मनिर व अन्य 
लाकडी वस्तू इत्यािी. यािबरोबर काही हबगर-शतेकी उद्योगातही रोजगार घट झाली. उिाहरिाथव धातू 
उत्पािने, स्पेअर पाट्सव, हमश्र आहि मूलभतू धातंूिे उद्योग इत्यािी. या आर्मथक स धारिापूंवीच्या काळात 
म्हिजे १९९१ पूवी रोजगारवृद्धी झाली नाही असे नाही, पि ती काही अगिी थोड्या उद्योगात झाली व ती 
म्हिजे पेरोहलअम व कोळसा याचं्या उत्पािनािे उद्योग, िामडे उद्योग, तंबाखू आहि तद्ग्जन्य उत्पािने 
इत्यािी. 
 

१९९१ च्या नव्या आर्मथक धोरिािंी जशी अंमलबजाविी होऊ लागली व जसे आर्मथक उिारीकरि 
प्रत्यक्षात उतरू लागले तसे राज्याच्या औद्योहगक के्षत्रात-हवशरे्षतः वस्त हनमाि के्षत्रात रोजगारवाढ िागंली 
घडून आली आहि तीही अनेक व अनेकहवध उद्योगात, ही वाढ शतेी-संबहंधत उद्योगातही झाली व हबगर 
शतेकी उद्योगातही. पि हबगर-शतेकी उद्योगानंी याबाबतीत आपले अरेसरत्व हटकवनू ठेवले व त्यात 
िरसाल ५ हून अहधक टक्क्याने रोजगार वाढ झाली. शतेी संबहंधत उद्योगात मात्र हा वगे ३·३० टके्क 
राहहला. एकंिरीत संघहटत वस्त हनमाि के्षत्रातील ही रोजगारवृद्धी ४·३५ टके्क िराने घडून आली. ही वृद्धी 
पेरोहलयम व कोळसा यािंी उत्पािने उद्योग, धातूिी उत्पािने व स्पेअर पाट्सव तसेि प्लॅत्स्टक व रबर 
उद्योग यात हवप ल प्रमािावर घडून आली. त्याखालोखाल रसायने आहि रासायहनक उत्पािने, कागि व 
कागिािी उत्पािने, खाद्य उत्पािने, यात रोजगार हनर्ममती व वाढ झाली. 
 

अशा रीतीने उिारीकरि आहि जागहतकीकरिाम ळे औद्योहगक के्षत्रािा जो हवकास राज्यात झाला 
त्याम ळे रोजगारातही वृद्धी झाली. राष्ट्रीय नम ना पाहिीच्या ६१ व्या (२००४-०५) फेरीन सार १९९९-२००० 
ते २००४-०५ या कालावधीत िरवर्षी सरासरी ३·३६ टके्क या िराने राज्यात रोजगार वाढ घडून येण्यािे 
अन मान होते. ते प ष्ट्कळ अंशी प्रत्यक्षात उतरल्याने पहरिामी २०००-२००५ या कालावधीत अहतहरक्त नवीन 
६६ लाखािंी रोजगार हनर्ममती घडवनू आिण्यात आली. त्यापैकी २९ लाख शतेीच्या के्षत्रातले होते. २००४-
०५ मध्ये शतेी के्षत्रािा रोजगार हनर्ममतीत ५६ टके्क इतका मोठा वाटा होता, सेवा के्षत्रािा २८·५ टके्क, तर 
वस्त हनमाि के्षत्रािा वाटा १०·६ टके्क होता. राज्यातील कारखान्यातील सरासरी िैहनक रोजगार २००५ 
मध्ये १२·५८ लाखािंा होता तो २००६ मध्ये १२·८१ लाखापंयंत गेला. 
 

अशा रीतीने या तीन कसोट्यावंरून असे हिसते, की भाडंवलवृद्धी महाराष्ट्रातील उद्योगािंी 
पहहल्यापासून िागंली होती पि या वृद्धीिा वगे ककवा िर १९९१ पयंत फारसा मोठा नव्हता तर अल्प होता. 
१९९१ नंतर नव्या आर्मथक धोरिाच्या काळात तो िागंला वाढला. उत्पािनवृद्धीबाबतिेखील असेि हिसते, 
की आर्मथक स धारिापूंवीच्या काळात ७ टके्क असिारा िर नंतर ११ टके्कपयंत वाढला. रोजगारवृद्धीबाबत 
असे हिसते, की नव्या आर्मथक धोरिापूवीच्या काळात औद्यौहगक रोजगारवृद्धी न होता रोजगारघट झाली 
व ती वार्मर्षक ०·७३ टके्क झाली. शतेी संबहंधत उद्योगात हा िर १·७३ टके्क होता. नव्या आर्मथक 
उिारीकरिाच्या अंमलबजाविीम ळे रोजगारवृद्धीिा िर वाढला. अशा रीतीने औद्योहगक हवकास घडून 
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येण्यात आर्मथक स धारिाचं्या धोरिािा वाटा मोठा आहे. तरीपि या औद्योहगक प्रगतीत एक मोठी 
असमाधानािी गोष्ट अशी की, पूवी महाराष्ट्रािी जी िेशभरातील राज्याच्या त लनेत औद्योहगक प्रगतीत 
आघाडी होती ती मागे पडली आहि इतर काही राज्ये—हवशरे्षतः िहक्षिात्य राज्यानंी काही बाबतीत 
महाराष्ट्रावर आघाडी घेतली आहि महाराष्ट्रािे जे अलौहकक स्थान होते त्यात उिेपिा आला. 
 
अवनिीची कारिे 
 

या अवनतीमागे तीन-िार कारिे जबाबिार आहेत—ती म्हिजे ओद्योहगक हवकास वगेाने 
होण्यासाठी हनरहनराळ्या प्रकारच्या पायाभतू स हवधा (इन्फ्रास्रक्िर) हवकहसत व्हाव्या लागतात; त्या 
राज्यात झाल्या नाहीत. ि सरे म्हिजे राज्यािी इतर राज्यावंरील आघाडी हटकवनू ठेवण्यासाठी 
स्पधात्मकता वाढती ठेवावी लागते. त्यात महाराष्ट्र मागे पडला. त्याम ळे इतर राज्यानंी महाराष्ट्राला मागे 
टाकले. तसेि औद्योहगक कलहािें प्रमाि राज्यात वाढत गेले त्याम ळे कामगार उत्पािकता वाढली नाही, 
उत्पािनातले सातत्य हटकून राहहले नाही. त्याम ळेही इतर राज्ये काही बाबतीत महाराष्ट्राच्या प ढे गेली. 
याहशवाय वाढत्या प्रमािावर हवजेिा त टवडा व वाढते िर, वाढता लाल हफतीिा प्रशासकीय कारभार, 
त्याम ळे हनिवय व अंमलबजाविीतील कालापव्यय व हिरंगाई, वाढते कर आहि कायिा व स व्यवस्थेतील 
कमतरता अशा अनेक कारिानंी हे राज्य औद्योहगक हवकासात काहीसे मागे पडले. यापासून शासनाने धडा 
घेतला पाहहजे. आगामी अधवशतकात कायवक्षम प्रशासनाद्वारे या सवव उहिवा िूर केल्यावर राज्याला प न्हा 
आघाडी हमळविे कठीि जािार नाही. 
 
माणहिी िांत्रज्ञान (Information Technology) 
 

माहहती तंत्रज्ञान के्षत्रात महाराष्ट्र राज्याने खूपि प्रगती केली. राज्यातील म ंबई आहि प िे ही िोन 
शहरे तर या के्षत्रातील िेशभरातील अरेसर हठकािे मानली जातात. माहहती तंत्रज्ञान आहि माहहती 
तंत्रज्ञान साहाय्यभतू सेवा (information Technology Enabled Services) याचं्या हवकासासाठी राज्य 
सरकारने अनेक योजना कायात्न्वत केल्या आहेत. यात प्राम ख्याने तीन योजनािंा समावशे आहे-(१) 
प्रागहतक के्षत्रहवहशष्ट धोरि ठरहविे, (२) माहहती तंत्रज्ञान उद्यानािंा हवकास करिे, (३) ज्ञानमार्मगका 
तयार करिे. २००३ मध्ये शासनाने ‘माहहती तंत्रज्ञान साहाय्यभतू सेवा धोरि’ तयार करून कायात्न्वत केले 
व त्यान सार हवहवध आर्मथक प्रोत्साहने हिली आहेत. त्यािबरोबर सॉफ्टवअेर उद्योग घटकानंा हनवासी 
के्षत्रात परवानगी िेण्यात आली आहे, ि काने व आस्थापना अहधहनयमाखाली महहलाचं्या कामाच्या वळेा 
वाढवनू िेिे, संपकव  साधनाचं्या हवकासासाठी योग्य त्या परवानग्या िेिे, जािा िटई के्षत्र हनिेशाकं िेिे 
इत्यािीसारखी इतर प्रोत्साहनेिेखील िेण्यात आली आहेत. 
 

माहहती तंत्रज्ञान उद्याने (Parks) राज्यात उभारण्यात आली आहेत व ती साववजहनक आहि 
खाजगी अशा िोन्ही के्षत्रात आहेत. महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंडळ आहि हसडको यानंी ३३ उद्याने 
उभारली असून २४५ खाजगी के्षत्रात उभारिीसाठी शासनाने परवानगी हिलेली आहे. त्यापैकी ४६ उद्याने 
प्रत्यक्षात आली असून त्यात िीड लाख रोजगार हनमाि झाला आहे. ही उद्याने म ंबई, ठािे व प िे इथे 
उभारली असून त्यािंी संख्या अन िमे १०७, २८ आहि १०६ आहे. या शासकीय आहि खाजगी आय.टी. 
पाक्वसम ळे या माहहती तंत्रज्ञान के्षत्रासाठी लागिाऱ्या पायाभतू सोयीस हवधा याचं्या एकात्त्मक हवकासास 
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िालना हमळाली आहे. 
 

ज्ञानमार्णगका 
 

सरकारने प ढाकार घेऊन म ंबई-प िे ज्ञानमार्मगका प्रकल्प हाती घेतला असून त्यािी हनर्ममती वगेाने 
होत आहे. हा प्रकल्प पहहलाि व एकमेव असून तो माहहती तंत्रज्ञानािा सबधं भारतातील कें द्रकबिू ठरिार 
आहे. या मार्मगकेिी वैहशष्ट्ट्ये अशी आहेत-(१) तो िोन मोठ्या व हवकहसत शहरानंा (म ंबई-प िे) जोडिारा 
सहामागी ि हेरी द्र तगती मागव आहे. (२) या िोन शहरामंध्ये प्रकाशतंतूच्या माध्यमातून संपकव  जोडिी होत 
आहे. 
 
सॉफ्टवेअर णनयािवाढ 

 
राज्यातल्या माहहती तंत्रज्ञान पाक्वस कडून २००० ते २००५ या पाि वर्षांत झालेली सॉफ्टवेअर 

हनयात ४४ टके्क (ििवाढ वार्मर्षक वृहद्धिर) वाढली. याि काळात सवव िेशभरातून अशी हनयात फक्त 
कनाटक, ताहमळनाडू आहि इतर राज्ये याचं्याशी केलेली आहे. हतिे हित्र तक्ता ि. ५ मध्ये हिले आहे. 
त्यावरून महाराष्ट्रािी आघाडी स्पष्ट होईल. 
 

महाराष्ट्र राज्य काही वर्ष ेमाहहती तंत्रज्ञान के्षत्रात िेशात आघाडीवर होते आहि अनेक आय.टी. 
कंपन्यानंा राज्याने हवशरे्षतः म ंबई या आर्मथक राजधानीसारख्या शहराने भ रळ पाडून अनेक आय. टी. 
कंपन्यानंा आकर्मर्षत केले होते. परंत  अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र राज्यािी आघाडी घसरली असून इतर 
राज्याकंडे हवशरे्षतः िहक्षिात्य राज्याकंडे या माहहती तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ही आघाडी गेली आहे. 
 

खरे म्हिजे महाराष्ट्रि अनेक वर्षव या के्षत्रात अरेसर आहि प्रगत होते. महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास 
महामंडळाने जी िार प्रकारिी प्रगती आकडेवारीसह साहंगतली आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते. उिाहरिाथव 
(१) महाराष्ट्रात सॉफ्टवअेर एक्सपोटव य हनट सवात जास्त संख्येने म्हिजे १२५१ य हनट्स आहेत, (२) 
भारताच्या सॉफ्टवअेर हनयातीपैकी ३० टके्क हनयात महाराष्ट्र करतो, (३) सबंध िेशभराच्या सॉफ्टवअेर 
पाक्सव महाराष्ट्रात आहेत आहि िेशभरातील एकूि वैयत्क्तक कॉम्प्य टर वापरामध्ये महाराष्ट्रािा वाटा ३५ 
टके्क आहे. 
 

परंत  अलीकडे महाराष्ट्रािी ही आघाडी ओहोटीला लागल्यािे एक महववािे कारि असे की 
आघाडी हटकवनू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र आवश्यक तेवढे कठोर पहरश्रम व प्रयत्न करीत नाही. त्यामानाने 
िाहक्षिात्य राज्यानंी याबाबत पराकाष्ठािे प्रयत्न केले व करीत आहेत. हविेशी हशष्टमंडळाशी असलेला 
त्यािंा संपकव  मोठा आहि जवळिा आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र कमी पडतो. ि सरे असे, की माहहती 
तंत्रज्ञानाच्या वगेवान हवकासासाठी पायाभतू सोयी व स हवधा अत्याध हनक व सहज उपलब्ध होतील 
अशाप्रकारे वाढवल्या पाहहजेत पि तसे झालेले नाही. त्याम ळे महाराष्ट्र मागे पडत गेला. या व अशा हवहवध 
कारिािंा महाराष्ट्राने स्वतंत्र सहमती नेमून शोध घेतला पाहहजे व आवश्यक ते धोरिात्मक बिल आहि 
पायाभतू स हवधािंी हनर्ममती केली पाहहजे. या सवांच्या म ळाशी आपला पहहला िमाकं व आघाडी हटकवनू 
ठेवण्यािी राजकीय इच्छाशक्ती राजकत्यांच्या ठायी असली पाहहजे हेि खरे. 
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णवशेर्ष आर्णर्क के्षते्र (Special Economic Zones : SEZ) 
 

आहशया खंडातील िीनसारख्या िेशात हवशरे्ष आर्मथक के्षत्र प्रकल्पाम ळे झालेला आर्मथक हवकास 
पाहून भारतासारख्या हवकसनशील िेशालािेखील हा हवकासािा हमखास मागव आहे असे वाटू लागले 
आहे. कें द्र व राज्य सरकारानंी त्यािा अवलंब केला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही या मागावर पाऊल टाकले 
व हवशरे्ष आर्मथक के्षत्र अहधहनयम २००५, त्यासंबधंातील हनयमासंह १० फेि वारी २००६ पासून लागू 
करण्यात आला आहे. या हवशरे्ष आर्मथक के्षत्रािे ग िहवशरे्ष असे, की त्याद्वारे त्यातील औद्योहगक 
प्रकल्पासंाठी िेशी ग ंतविूक तसेि हविेशी ग ंतवि कीस प्रोत्साहन िेिे, या के्षत्रातील उद्योगधंद्याच्या 
मालाच्या व सेवाचं्या हनयातीला प्रोत्साहन िेिे, तसेि या के्षत्रात औद्योहगक हवकासातून अहधकाहधक 
रोजगार हनमाि करिे व त्यात स्थाहनक लोकानंा जास्तीत जास्त सामावनू घेिे, या के्षत्रात पायाभतू स हवधा 
हवकहसत करिे आहि हे सवव साधत असताना त्यािबरोबर जािा अथोत्पािनािी साधने हनमाि करिे. 
 

महाराष्ट्रातील सेझसाठी ऑक्टोबर २००७ पयंत १७५ प्रकल्पािें प्रस्ताव शासनाकडे आले त्यापैकी 
१२२ प्रकल्पानंा शासनाने मान्यता हिली असून त्यातील ८४ औपिाहरकरीत्या मान्य केले असून उरलेल्या 
३८ प्रस्तावानंा तववतः मान्यता िेण्यात आली आहे. या १२२ प्रकल्पापंैकी २१ प्रकल्प अहधसूहित करण्यात 
आले आहेत. या १२२ मंजूर प्रकल्पात सवात जास्त म्हिजे ४५ प्रकल्प माहहती तंत्रज्ञान के्षत्रातले आहेत तर 
२१ प्रकल्प हनरहनराळ्या प्रकारच्या उत्पािनािें असून ५६ प्रकल्प एकि एक उत्पािन करिारे आहेत, 
त्यापैकी िोन तर बहंिस्त वीजहनर्ममतीिे (captive power) आहेत. 

 
वर म्हटल्याप्रमािे या प्रकल्पािें वैहशष्ट्ट्य व उदे्दश राज्यातील ग ंतविूकीत वाढ करिे व त्यातून या 

प्रकल्पात रोजगाराच्या मोठ्या संधी हनमाि करिे हे आहे. त्या हकती प्रमािावर होतील हे िशवहविारा तक्ता 
ि. ६ सोबत जोडला आहे. त्यात या प्रकल्पािंी संख्या, त्यािें भौगोहलक हवभाग इत्यािी माहहतीही हिली 
आहे. 

 
सेझ प्रकल्प व त्यािंी कल्पना यािा शासनामाफव त आहि बड्या उद्योगाकंडून हकतीही उिोउिो 

होत असला तरी सेझिी ि सरी बाजूही महववािी आहे त्याम ळे सेझने प्रश्न व समस्याि अहधक हनमाि 
केल्या आहेत असे म्हटले जाते. त्यात तथ्यही आहे. राज्यातील सेझ प्रकल्पािंी भौगोहलक हवभागिी तक्ता 
ि. ६ मधील तपासून पाहहली तर असे लक्षात येते की, पहिम महाराष्ट्र आहि कोकि या भागाति ८० 
टक्क्याहूंन अहधक आर्मथक के्षते्र कें हद्रत असिार आहेत व मराठवाडा हवभागाला १० टक्क्याहूंनही थोडे कमी 
व हविभाला त्याहीपेक्षा कमी प्रकल्प वाट्याला येत आहेत. त्याम ळे प्रािेहशक असमतोल वाढत जाईल. 
अशीि किता हरझव्हव बकँ व हनयोजन आयोगानेही व्यक्त केली आहे. ि सरे म्हिजे या हवशरे्ष के्षत्रातील 
उत्पािन केवळ हनयातीकरताि ठेवण्याम ळे त्या उत्पािनािा राष्ट्रीय हनयोजनाशी ककवा महाराष्ट्र राज्य 
हनयोजनाशी, हवकासाशी व त्याच्या प्रश्नाशंी काहीही संबधं असिार नाही यािे राज्याच्या अथवव्यवस्थेवर 
प्रहतकूल पहरिाम झाल्याहशवाय राहिार नाहीत. हतसरे म्हिजे सेझसाठी शतेकऱ्याचं्या जहमनी घेण्यावरून 
आताि संघर्षव होत आहेत. काही हठकािी तर छ प्या जबरिस्तीनेही जहमनी घेतल्या जात आहेत. याम ळे 
भहूमहीन आहि बेरोजगार शतेकरी व शतेमजूर ही समस्या तीव्रपिे हनमाि होत जाईल. सेझसाठी लँड 
ॲहक्वएशन कायद्याखाली जमीन घेतली तरी हतिी वाजवी ककमत हनहित करण्यावरून तसेि हवस्थाहपतािें 
प नववसन करण्यावरून शासनाशी संघर्षव हनमाि होत आहेि. त्यािंी उभयपक्षी समाधानकारक सोडविूक 
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करिे ही समस्या जहटल आहे. या आहि अशा अनेक समस्या सेझम ळे हनमाि झाल्या आहेत. सेझ प्रकल्प 
प्रत्यक्षात उतरवत असताना या समस्या कशा सोडवता येतील यािा महाराष्ट्र शासनाने गंभीरपिाने हविार 
करिे अत्यंत गरजेिे आहे. 
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ितिा क्र. १ 
 

मूल्यवृद्ीनुसार महाराष्ट्रािील उद्योगाांची सांरचना 
(१९६०-२००४-२००५) 

 
शकेडा 

वर्षव राहक वस्तू उद्योग भाडंवली व प नर्मनमाि उद्योग 
१९६०-६१ ५२ ४८ 
१९८०-८१ ३५ ६५ 
१९९२-९३ २०·७ ७९·३ (३०·७+४८·६) 
२००४-०५ १२·५ ८७·५ (३०·८+५६·७) 

 
आधार - महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी २००७-०८ (पान ५०) आहि हवहवध वर्षांिे अंक 
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ितिा क्र. २ 
 

भारिािील औद्योणगक के्षत्रािील महाराष्ट्राचा णहस्सा 
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रहजस्टडव 
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रोजगार १९·१० १८·२६ १६·०६ १५·१८ १४·४९ १४·३० 
हनव्वळ २६·६८ २४·६० २५·८८ २३·३० २२·०१ १९·७ 

 
आधार - महाराष्ट्रािी आर्मथक पाहिी (हवहवध वार्मर्षक अंक) 
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ितिा क्र. ३ 
 

महाराष्ट्र राज्य उत्पन्नाची के्षत्रावर णवभागिी 
 

(टके्क) 
वर्षव प्राथहमक हद्वतीय तृतीय 
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१९९०-९१ २१ ३२ ४७ 
२०००-०१ १७ २५ ५८ 
२००६-०७ १५ २४ ६१ 

 
महाराष्ट्रािी राज्य आर्मथक पाहिी–हवहवध वर्ष े
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महाराष्ट्रािलां  राजकारि : एकखाांबी िांबू िे एकखाांबी राहुया 
 

 
णगरीश कुबेर 

 
श्री. हगरीश क बेर महाराष्ट्रातील नामाहंकत पत्रकार आहेत. आकाशवािीवर वृत्तहनविेक म्हिून 

कारहकिव स रु केलेल्या श्री. क बेर याचं्या पत्रकाहरतेिी स रुवात तरुि भारत या िैहनकापासून स रु झाली. 
त्यानंतर त्यानंी सकाळ मध्ये काम केले. १९८८ साली महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये त्यानंी हवज्ञान आहि तंत्रज्ञान 
या हवर्षयावर लेखन स रु केले. अमेहरकेिे माजी राष्ट्रपती हबल गेटस् यािंी म लाखात घेण्यािा सन्मान 
मराठी पत्रकारामंध्ये केवळ श्री. क बेर यानंा हमळाला. इंटरनेटवरील त्यािें ‘हॅलो इंटरनेट’ हे गाजलेले 
सिर प ढे प स्तकरुपाने प्रहसद्ध झाले. १९९८ मध्ये त्यानंा ‘शवेकेनग [Chevening] हशष्ट्यवृत्ती’ हमळाली. अशी 
हशष्ट्यवृत्ती हमळिारे ते पहहले मराठी पत्रकार ठरले. २००० साली ते िैहनक इकॉनॉहमक टाईम्स मध्ये रुजू 
झाले. २००८ साली त्यानंा िैहनक इकॉनॉहमक टाईम्स् च्या पहिम के्षत्रीय आवृत्तीिे राजकीय संपािक 
करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय तेल आहि नैसर्मगक वाय ूया हवर्षयाशी हनगहडत राजकारि अथवकरि या 
हवर्षयावर आधारीत ‘हा तेल नावािा इहतहास आहे’, ‘एका तेलीयाने’, ‘अधमवय द्ध’ ही राजहंस प्रकाशनाने 
काढलेली त्यािंी तीन प स्तके अहतशय गाजली. रासायहनक आहि जैहवक अस्त्राशंी हनगहडत ‘य द्ध 
जीवनािे’ ही त्यािंी कािंबरी न कतीि प्रकाहशत झाली आहे. ‘डॉट कॉम’ या प स्तकािी हनवड केन्द्र 
सरकारच्या हवज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने शासकीय मराठी शाळेतील हवतरिासाठी केली होती. सध्या ते 
िैहनक लोकसत्ता िे कायवकारी सपािंक म्हिून कायवरत आहेत. 
 

पत्ता : ६०१, ‘स यवहवहार’, सत्व्हवस रोड, पाि पाखाडी, ठािे (प.), पीनकोड ४००६०२. 
भ्रमिध्वनी : ९८६९४१५४३५ 

 
कोित्याही प्रिेशातल्या राजकारिािं आहि ते करिाऱ्या राजकारण्यािंं साम िाहयक वय आहि 

त्या प्रिेशािे वय याचं्यातल्या संबधंािा शोध घेतला तर अनेक गोष्टी नव्याने समजतात. त्याि ंअन रं्षगाने 
महाराष्ट्र पन्नाशी साजरी करीत असताना या राज्यातले राजकारिी आहि त्याचं्या राजकारिात पन्नाशीला 
सववसाधारिपिे येिारे प्रौढपि सापडतं का, यािं उत्तर शोधि ंसय त्क्तक ठरतं. पि यातला धोका असा 
की हे उत्तर शोधण्यािा प्रामाहिक प्रयत्न केला तर ते उत्तरं नकाराथी असण्यािी शक्यता नाकारता येत 
नाही. आहि तसं ते खरोखरि नकाराथी असलं तर ते स्वीकारायिं धाडस आपि िाखविार का, हा प्रश्न 
आहे. 
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 या पन्नास वर्षाच्या काळात स रुवातीला असलेला राजकारिािा एक खाबंी तंब ूआता नक्कीि 
ढासळला आहे. पि त्यातून अनेक खाबंािंा, अनेकानंा सामावनू घेिारा मंडप काही तयार होऊ शकलेला 
नाही. तर तयार झाल्यात त्या राह ट्या, त्याही एक खाबंी अशाि. 
 
 राज्य स्थापनेनंतर या राज्यािा गाडा हाकलण्यािी जबाबिारी राज्य स्थापनेिा मंगल कलश 
आििाऱ्या यशवतंराव िव्हाि याचं्याकडेि जािार हे उघड होतं. पि राज्य जन्मािा सोहळा असायला 
हवा हततका काही मंगलिायी नव्हता. कारि अथाति काँरेसमधला एक गट महाराष्ट्र आता आहे तसा 
ठेवायला मंजूर नव्हता. या मराठीदे्वष्ट्ट्या, ककवा अमराठी पे्रमी, अशा नेत्याचं्या हेकेखोरपिाम ळे संय क्त 
महाराष्ट्रािं आंिोलन उभ ंराहहलं. प ढे कहसक बनलं. १०६ जिािें प्राि गेल्यानंतर काँरेस नेतृत्वाला पाझर 
फ टला आहि मग त्यातून महाराष्ट्र हनर्ममतीिी गंगा वाहू लागली. पि स रुवातीलाि या गंगेि ंपािी गढ ळलं 
गेलं ते गेलंि. ही झाली राज्य हनर्ममतीिी थोडक्यात अशी पाश्ववभमूी. यातला हवरोधाभास असा की काँरेस 
हा पक्ष म्हिून महाराष्ट्र हनर्ममतीच्या हवरोधात होता तरी राज्य स्थापनेनंतर जवळपास ४५ वर्षे या राज्यावर 
काँरेसिंिं राज्य होतं. 
 
 या काळातला एक हवशरे्ष मात्र नमूि करायलाि हवा. महाराष्ट्राि ं सहहष्ट्िूपि िाखविारा. 
राज्यात संय क्त महाराष्ट्राि ंआंिोलन जरी जोमात होतं, म ंबई ग जरातला द्यायला राज्यातल्या अनेकािंा 
हवरोध होता तरीही राज्यातल्या एकाही ग जराती क ं ट ंबाला इथे अस रहक्षत वाटलं नाही ककवा म ंबई सोडून 
जावसं वाटलं नाही. ही अवघी पन्नास वर्षापूवीिी घटना. हतथपासून आतापयंत महाराष्ट्रािा प्रवास आपला 
वय िाखविारा आहे. 
 
 राज्य स्थापनेनंतरच्या स रूवातीच्या काळात काँरेसमधे एका पेक्षा एक हिग्गज नेते होते. राज्य 
पातळीवरूनि हविार केला तर नेते अथाति उंि होते. पि राष्ट्रीय स्तरावरुन पाहहलं तर या सवव नेत्यानंा 
इतरािंं लक्ष वधूेन घेईल इतकी काही उंिी हमळू शकली नाही, हे मान्य करायला हव.ं यािं कारि गड्या 
आपला गाव बरा. ही मराठी नेत्यािंी वृत्ती. त्यात लनेत उत्तरप्रिेश, हबहार, इतकंि काय प. बंगाल आिी 
राज्यामंधल्या पहहले म ख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि यानंा १ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२ एवढीि संधी 
हमळाली. याि स मारास िीनने भारतावर केलेल्या आिमिाम ळे हनमाि झालेल्या राष्ट्रीय संकटाच्या 
म काबल्यासाठी यशवतंराव यानंा पतंप्रधान नेहरू यानंी हिल्लीला बोलाऊन घेतलं. हहमालयाच्या मितीला 
सह्याद्री धावला, हा मराठी मनाला ग िग ल्या करिारा शब्िप्रयोग जन्माला आला तो यािवळेी. पि या 
गौरवास्पि शब्िप्रयोगात न साहंगतलेली बाब अशी की आपले सह्याद्री राष्ट्रीय स्तरावर गेल्यानंतरही त्यािंी 
स्थाहनक राजकारिािी ओढ कधीि कमी झाली नाही. वळेप्रसंगी ही ओढ ल डबडू वाटावी इतक्या 
प्रच्छन्नपिे केली गेली. आकाशात कहडतानंा हपल्लाकंडे लक्ष िेि ं हे घारीसाठी कौत कास्पि असेल. पि 
िेशाच्या राजकारिात गेल्यानंतरही आपल्या गावातल्या रामपंिायती आहि सहकारी संस्थात जीव 
घ टमळत राहि,ं हे राजकारण्यासंाठी हततकसं कौत कास्पि नाही. या वृत्तीिा थेट पहरिाम असा की मराठी 
रक्तातल्या या राजकीय संक हितपिाम ळे िेशाच्या राजकारिात आजच्या घडीला नाव घ्याव ंअस ंएकही 
िमिार नेतृत्व आपल्याकडे नाही. 
 
 आपल्याकडच्या राजकारण्याचं्या वाटेिा महामागव होऊ शकला नाही, ती पायवाटि राहहली आहि 
ती तशी राहिार याच्या ख िा त्यावळेीही उमटत होत्या. म ख्यमंत्रीपिावरनं गेले तरी नंतर हकत्येक वर्षव 
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यशवतंरावं िव्हाि हेि राज्याि ंराजकारि हनवेधपिे हाकत होते. त्या अथाने त्यावळेिी महाराष्ट्रातली 
काँरेस हा एक खाबंी तंब ूहोता. प ढे २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३ एवढ्या जेमतेम एका वर्षाच्या 
कालावधीसाठी म ख्यमंत्रीपि मारोतराव कन्नमवार याचं्याकडे िेण्यात आले. त्यानंतर ५ हडसेंबर १९६३ ते 
२० फेि वारी १९७५ इतका प्रिीघव काळ म ख्यमंत्रीपिावर वसंतराव नाईकि राहहले. 
 
 नेमकी याि काळात हशवसेना वाढत गेली. हा काही योगायोग नाही. वसंतराव १९६३ साली 
म ख्यमंत्री झाले. संय क्त महाराष्ट्राच्या आंिोलनाच्या जखमा अजून पूिव भरायच्या होत्या. काँरेसिं 
हिल्लीतलं नेतृत्व महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला वाढू िेत नाही, असा एक समज काँरेसमधे रूढ झाला होता. 
काही प्रमािात तो खराही होता. परत काँरेसच्या स्थाहनक नेत्यािंी अडिि ही होती की त्यानंा उघडपिे 
महाराष्ट्र आहि स्थाहनक अत्स्मतेच्या भावनेला पाठींबा िेता येत नव्हता. राष्ट्रीय पक्ष या आपल्या 
ओळखीला कोित्याही कारिानं तडा जाईल असं राजकारि काँरेसला करायि ंनव्हतं. त्या पक्षािं हे 
धोरि काही फक्त महाराष्ट्राप रतं होतं असं नाही. ही काँरेस पक्षािी राष्ट्रीय भहूमका आहे. त्याम ळे 
स्थाहनकाचं्या भावभावनानंा या पक्षानं फारशी कधी ककमत हिली नाही. 
 
 तशी ककमत द्यायिी वळे जेव्हा आली तेव्हा राज्यातल्या काँरेस नेत्यानंी हशवसेनेला हाताशी धरलं. 
म्हिजे एका अथाने गेल्या पन्नास वर्षात अनेकिा असे प्रसंग आले की हशवसेनेला काँरेसकडून रसि 
प रवठा झाला. वसंतराव नाईक याचं्या काळात तर ही ि ंबाि बंी इतकी झाली की हशवसेनेला नावि पडलं : 
वसंतसेना. स्थाहनक राजकरिासाठी जसा वसंतराव नाईक यानंी हशवसेनेिा वापर करून घेतला तसाि 
तो झाला, त्यावळेी अत्यंत सामथ्यववान असलेली कम्य हनस्ट प रस्कृत कामगार िळवळ संपवण्यासाठी. 
सत्तरीच्या िशकात म ंबईत हगरण्यािंी संख्या मोठ्या प्रमािावर होती. म लतः मराठी मािसािंं 
रोजगारस्थान असलेल्या या सवव हगरण्या होत्या मारवाड्याचं्या ताब्यात. एका बाज ला समथव अशा डाव्या 
कामगार संघटना आहि त्याि वळेी जॉजव फनांडीस, ित्ता सामंत आिींिा होत असलेला उिय यात हा 
हगरिी कामगार हवभागला गेला होता. त्याि ंपद्धतशीर खच्चीकरि करण्यासाठी वसंतराव नाईक यानंी 
हशवसेनेिा वापर करून घेतला. डावी िळवळ, त्यातही कामगार के्षत्राशी संबहंधत असलेली, संपवण्यािं 
प ण्यकमव हशवसेनेिं. 
 
 म ंबईत हे सगळं स रू असताना शजेारच्याि कोंकिात याि काळात, शतेकरी कामगारािंी भार्षा 
बोलिारा राजकीय पक्ष आकार घेत होता. शतेकरी कामगार पक्षानं स रूवात तर मोठी आश्वासक केली 
होती. पि त्यािंा हविार राजकीय आखाड्यात फार काही बाळसं धरू शकला नाही. एका अथाने हे 
महाराष्ट्रािे ि िैव. स रूवातीला आश्वासक वाटिारा हा पक्ष नंतर काँरेसिी उपशाखाि असल्यासारखा 
वागू लागला. 
 
 एव्हाना महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक याचं्यानंतर िोन वर्षांसाठी म ख्यमंत्रीपि गेलं शकंरराव 
िव्हाि याचं्याकडे. फेि वारी १९७५ ते मे १९७७ या काळात. हा काळ आहिबािीिा. त्यात शकंरराव िव्हाि 
याचं्यासारखा हेडमास्तर म ख्यमंत्री. त्याम ळे या काळात महाराष्ट्रात राजकीय हालिाली घडल्या त्या 
पडद्यामागे ककवा त रंुगात. 
 
 या टप्प्यावर महाराष्ट्रािी लक्षिीय बाब म्हिजे राजकारिाच्या पटलावर शरि पवार यािंा 
झालेला ििििीत उिय. १९७८ साली वयाच्या ३८ व्या वर्षी या महाराष्ट्राि ंम ख्यमंत्रीपि त्याचं्याकडे 
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आलं. राज्याच्या राजकारिाला त्याम ळे एक हिशा हमळेल अशा घटना घडत होत्या. कारि पवार यािंं 
सरकार हे काही एका पक्षाि ंअसं सरकार नव्हतं. संघीय ते समाजवािी अशा टोकाच्या राजकीय ताकिींिा 
पाठींबा त्याचं्या सरकारला होता. प रोगामी लोकशाही िल नावानं ओळखल्या गेलेल्या या प्रयोगाि ंत्यावळेी 
कोि कौत क झालं. तसं ते व्हायला आिखी एक कारि होतं. िेशाच्या राजकारिात इंहिरा गाधंी या 
खलनाहयका म्हिून रंगवल्या गेल्या होत्या. न कत्याि संपलेल्या काळ्या आहिबािी पवािी पाश्ववभमूी 
त्यावळेच्या राजकीय नाट्याला होती. 
 
 परंत  पवाराचं्या अन्य काही राजकीय प्रयोगापं्रमािे हा प्रयोगही अल्पजीवी ठरला. झालं अस ंकी 
प लोििी हवा जरी त्यावळेी जोरिार होती तरी इंहिरा गाधंी यािंी ताकि काही वाटत होती हततकी कमी 
झालेली नव्हती. िेशाच्या राजकीय रंगमंिावर त्यानंी जोरिार प नरागमन केलं. त्यािंी ि सरी खेळी इतकी 
वािळी होती की त्यावळेच्या वावटळीत पवार यािंी समाजवािी काँरेस पािोळ्यासारखी उडून गेली. 
महाराष्ट्रािी सत्ता प न्हा काँरेसच्या पारड्यात पडली. इथून प ढे पवार अशक्त होत गेले. त्याचं्या पक्षािे 
खासिार वगैरे आले होते हनवडून. पि पक्षािा जीव क्षीि होत गेला. नंतरच्या काळात तो इतका आकसला 
की त्यानंा प न्हा काँरेस राजकारिाला कलाटिी िेिारी आिखी एक जबरिस्त घटना लवकरि घडली. 
१९८४ सालच्या ऑक्टोबर महहन्यात इंहिरा गाधंी यािंी हत्या झाली आहि राजकीय रंगमंिावर राजीव 
गाधंी यािंा उिय झाला. त्यानंी पवार यानंा प न्हा काँरेस पक्षात प्रवशे हिला. राज्याच्या राजकारिात 
पवाराचं्या आवाजाला प न्हा एकिा महवव आलं. पि त्यािंा एक अंिाज ि कला. सववसाधारि समज असा 
की पवार यानंा मराठा समाज मोठ्या प्रमािात मानतो. तो खराही आहे. पि पवार प न्हा एकिा काँरेसमध्ये 
गेल्याम ळे या समाजािा मानभगं झाला होता. कारि काँरेसने आद्य मराठी आहि मराठा नेते यशवतंराव 
िव्हाि यानंा जी वागिूक हिली होती, ती या समाजाला ि खविारी होती. एकेकाळी हहमालयाच्या 
मितीला सह्याद्री आला म्हिून ज्या यशवतंरावािंा गौरव झाला होता त्याि यशवतंरावानंा उत्तराय ष्ट्यात 
ि य्यम वागिूक हिली. तेव्हा त्यािें वारस असलेले पवार हे या अपमानाला योग्य ते प्रत्य त्तर िेतील अशी या 
समाजाला आशा होती. ककबह ना हा मराठा समाज पवार याचं्याकडे डोळे लावनू होता. 
 
 पि अिानक पवार प न्हा एकिा काँरेसमध्ये गेल्याने या समाजािा िागंलाि मानभगं झाला. पवार 
यािंा समज असा की आपि प न्हा काँरेसमध्ये गेल्यानतर हा आपला असलेला मराठा समाज प न्हा 
आपल्याबरोबर काँरेसच्या कळपात िाखल होईल. पि तसं काही झालं नाही. हा समाज काही काळाप रता 
का होईना, पवारापंासून ि खावला. 
 
 हशवसेनेिा प्रसार झपाट्यानं व्हायला लागला तो या काळात. हा मराठा समाज, त्यातही हवशरे्षतः 
त्यातला तरूि वगव, खिखिीत,-वळेप्रसंगी अहश्ललही वाटेल अशा भारे्षत काँरेसवर हल्लाबोल करिाऱ्या 
बाळ ठाकरे याचं्याकडे आकर्मर्षत व्हायला स रुवात झाली. हशवसेनेने ही संधी साधली. एरवी. 
मराठवाड्यासारख्या प्रिेशातं सेनेला काही स्थान नव्हतं. पि पवाराचं्या काँरेसान यायनं ि खावलेला 
गावोगाविा मराठा तरूि सेनेकडे आकृष्ट होत गेला. हिवाकर रावते आिींिे सेनेतलं नेतृत्व उभ ंराहहलं ते 
याि काळात. त्या मागिी पाश्ववभमूी ही आहे. हा सेनेिा जोर प ढे इतका वाढला की १९९५ साली भारतीय 
जनता पक्षाच्या साह्यानं सेनेनं िक्क सत्ता बळकावली. 
 
 हा काळ महाराष्ट्राच्या अथवकारिातही उलथापालथीिा काळ होता. ऐंशीच्या िशकात डॉ. ित्ता 
सामंत यािंा तो क प्रहसद्ध असा हगरिी संप झाला. म ंबईिा आत्मा असलेल्या हगरण्या एका पाठोपाठ एक 
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अशा बिं पडत गेल्या. डॉ. ित्ता सामंत यािंा आगलाव्या संप याि काळात स रु झाला. ऐशीच्या िशकाच्या 
स रुवातीलाि स रु झालेला संप नव्विीत आपि गेलो तो पयंत स रु होता. या िशवर्षीय संपानं केवळ 
हगरण्याि संपल्या असं नाही. तर त्याच्या जोडीला या हगरण्यातं काम करिारा मराठी कामगारही 
िेशोधडीला लागला. त्यात हगरिी उद्योग तर संपलाि. पि त्याच्या जोडीला रसातळाला गेला तो हगरिी 
कामगार, म ंबईतला मराठीिा टक्का घसरायला स रूवात झाली ती नेमकी याि टप्प्यावर.... या 
हगरिगावच्या ध ळीतून मग उठली अरूि गवळी तत्सम मंडळी. म ंबईतली वाढती ग न्हेगारी आहि 
हगरिगाविा ऱ्हास यािंा थेट संबधं आहे. या वाढत्या ग न्हेगारीतूनि प ढे आिखी एक राजकीय सेना 
जन्माला आली. राजकारिात तो पयंत पडद्यामागेि असिारा ग ंडािंा सहभाग त्या हनहमत्ताने 
पडद्यासमोरि आला. हगरण्यातं प्राम ख्यानं कोकि पहरसरातले िाकरमाने काम करत होते. संपानं 
उद्योगािं ंआहि म्हिून त्यािंहंी कंबरड मोडल्याने हा कामगार रस्त्यावर आला. म ंबईतली िगडी िाळ 
कें द्रीत ग न्हेगारी उियाला आली ती याि काळात. अनेक समाजशास्त्रींनी ही बाब प राव्याहनशी हसद्ध केलेली 
आहे. म ंबईतून हगरिगाविा अंत आहि ग न्हेगारीिा उिय या घटनािंा थेट संबधं वाढत्या ग न्हेगारीशी आहे. 
गल्लोगल्लीत मराठी भाई तयार होत गेले ते याि काळात. या वाढत्या ग न्हेगारीने राजकारिािाही रंग 
बिलला. 
 
 १९९१ च्या आसपास हगरण्यािंा संप आहि हगरण्याही एकािवेळीस मातीत हमळत असताना 
राजकारिाला हािरविारी आिखी एक घटना घडली. त्या वर्षीच्या मे महहन्यात राजीव गाधंी यािंीि 
हवया झाली. काँरेसमधे हत्येम ळे तयार झालेल्या नेतृत्वाच्या पोकळीत आपली पतंप्रधानपिािी इच्छा पूिव 
करायला उत्तम संधी आहे असा पवार यािंा रह झाला. ते संपूिव ताकिीनं पतंप्रधानपिाच्या शयवतीत 
उतरले. पि तो पयंत वृद्ध, जजवर वगैरे असलेले नरकसह राव यानंी मिव मराठा पवारानंा िागंलाि 
धोबीपछाड घातला. पवारानंा हार पत्करावी लागली. पतंप्रधानपिी नरकसहराव आले. राव यानंी आपल्या 
पतंप्रधानपिाच्या संपूिव कालावधीत पवारानंा सतत धाकाति ठेवलं. 
 
 त्या आधीच्या राजकीय बेहिलीत आपल्यावर सोनं गहाि ठेवण्यािी वळे आली होती. ती पहरत्स्थती 
हनस्तरण्यासाठी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय नािेहनधी आहि जागहतक बकेँिी मोठी मित घ्यावी लागली. 
संपूिव हिवाळखोरी टाळण्यासाठी आपल्याला सोनं गहाि ठेवावं लागलं तरी केवळ त्याच्या बिल्यात 
आपल्याला हवी ती मित हमळाली नाही. ती मित िेण्याआधी नािेहनधीने आपल्यावर एक महववािी अट 
उघडपिे घातली. ती म्हिजे आपि आपली अथवव्यवस्था मोकळी करायिी. हतच्यावरिी हनयंत्रिं 
हटवायिी. सत्तासूतं्र हाती घेतानाि राव यानंी जे म क्त आर्मथक धोरि आिलं त्याला ही पाश्ववभमूी होती. 
त्यानंतर तोपयंत मज्जाव असलेल्या अनेक के्षत्रातं परकीय भाडंवलािंा धबधबा स रू झाल. नवमध्यमवगािा 
उिय इथून स रू झाला. आता ज्याला आपि जागहतकीकरि म्हितो ते पूिवपिे जोमानं स रू झालं ते इथून. 
त्यािे पहरिामही पूिवपि जािवायला लागले ते याच्या प ढच्या काळात. या नंतरिे बिल तीन टप्प्यात 
झाले. उिारीकरि, खाजगीकरि आहि जागहतकीकरि. पहहल्या टप्यात उद्योगावंर असलेले अनेक 
जािक हनबधं हटवले गेले. इतके हिवस परहमट राज ओळखली जािारी सरकारी यंत्रिा यात बिलली 
गेली. अहधक उद्योगाहभम ख झाली. खाजगीकरिात अनेक अनावश्यक उद्योगात असलेली सरकारी 
ग ंतविूक काढून घ्यायला सरकारने स रूवात केली. अनेक सरकारी हॉटेल, हगरण्या, ॲल्य हमहनयम 
आिींिे कारखाने या टप्प्यात खाजगी उद्योगाकंडे गेले. आहि यातला हतसरा जो टप्पा आहे त्यान सार 
परिेशी ग ंतवि कीवरिे तसेि आयातीवरिे अनेक हनबवध या नंतरच्या काळात उठवले जायला लागले. 
वर्षान वर्षांिा बाधं फ टल्यावर शतेात िहूबाजूने पािी हशराव ं त्याप्रमािे या नंतर भारतीय बाजारात प्रिडं 
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प्रमािावर परिेशी भाडंवल आहि परिेशी वस्त ंिी लाटच्या लाट आली. या सगळ्यािे पहरिाम आर्मथक, 
सामाहजक, सासं्कृहतक आहि अथाति राजकीय पातळीवरही जािवायला लागले. महहतीतंत्रज्ञान के्षत्रात 
भारतीयािंी भरभराट घडण्यािाही हाि काळ, म क्तअथवव्यवस्थेच्या झाडाला पहहला बहर यायिाही हाि 
काळ. हवत्तीय सेवा के्षत्रातल्या भारतीय कंपन्यानंा जागहतकीकरििा मोठा फायिा होत गेला. या 
के्षत्रातल्याचं्या वतेनािी सोयीस हवधा याि काळात त्याम ळे वाढत गेल्या. माहहती तंत्रज्ञान व हवत्तीय 
सेवास हवधा के्षत्र अशािंा हमळून एक नवमध्यमवगव भारतीय शहरातं जन्माला येत होता. या वगाच्या हातात 
इतराचं्या त लनेत जरा जास्त पैसे ख ळख ळत होते. जागहतकीकरिानं आपल्या बाजारपेठेत येिारी नवनवी 
उत्पािनं आहि हा नवश्रीमंत वगव हा समसमा संयोग झाल्यानं अनेकानंा हर्षोल्लास काय तो व्हायिा बाकी 
आहे. 
 
 या सगळ्यािा राजकीय पहरिाम असा की हा नवमध्यमवगवि अनेक राजकीय पक्षाचं्या आकर्षविािा 
हवर्षय झाला. सवव राजकीय पक्षातं अहमहहमका लागली ती या मोठी ियशक्ती असलेल्या वगािे प्रश्न 
सोडवण्यािी. याि वगाच्या हातात प्रसारमाध्यमंही असल्यानं त्याचं्याि समस्यािं ं हिहत्रकरि मोठ्या 
प्रमािावर माडंलं जाऊ लागलं. यािा दृश्य पहरिाम असा की या वगाच्या बाहेरच्याचं्या समस्याकंडे 
सवांििं ि लवक्ष झालं. याि काळात शतेकऱ्याचं्या आत्महत्या वाढाव्यात हा काही योगायोग नाही. आहि हा 
वगव शहरामंध्येि कें द्रीत असल्यानं खेडी अहधकि ि लव हक्षली जाऊ लागली. शहरं आहि खेडी याचं्यातली 
तफावत अहधकि रंुिावत गेली तो नेमका हाि काळ. 
 

िरम्यानच्या काळात राजकीय पक्षामंध्येही अनेक उलथापालथी होत गेल्या महववाि ं म्हिजे 
रामजन्मभमूी आंिोलनाम ळे आहि मंडल आयोगाम ळे राजकीय पक्षाचं्या कायविम पहत्रकाही वरखाली 
झाल्या. ओबीसी समाजािी राजकीय भकू मोठ्या प्रमािावर वाढली. त्याच्याि जोडीला हशवसेनेसारख्या 
पक्षाने मराठीच्या म द्याला काहीशी बगल िेत आपल्या कायविम पहत्रकेवर हळूि कहि त्वािा म द्दाही आिला. 
त्यािाही त्यानंा पाकठबा हमळाला आहि १९९५ साली पहहल्यािंा महाराष्ट्रात हबगर काँरेस सरकार सते्तवर 
आलं. 

 
यातला गंमतीिा भाग असा की या सरकारातं अनेक िेहरे पूवी पवार याचं्या बरोबर असलेले होते. 

त्याचं्या मध्यंतरीच्या राजकारिाम ळे ि खावलेला मराठा वगव होता तो सेनेच्या आिमकपिाला भ लून त्या 
पक्षाच्या कळपात हशरला. पि या गटाि संहधसाध त्व असं की पवारानंी आपला मराठी बािा िाखवत प न्हा 
एकिा काँरेसमधून बाहेर पडून स्वतःिा पक्ष काढायिा हनिवय घेतला तेव्हा हा कळपच्या कळप प न्हा 
एकिा पवाराचं्या गोटात हशरला. त्यािम ळे सेना भाजपि ंसरकार जाऊन जेव्हा १९९९ साली काँरेस आहि 
राष्ट्रवािी काँरेस या आघाडीि ंसरकार आलं तेव्हा सेना भाजप सरकारातल्याि अनेकानंा प न्हा एकिा 
मोक्याच्या जागा हमळाल्या. 

 
एव्हाना सेनेच्या कळपात अस्वस्थता हनमाि व्हायला ं लागली होती. मंडल आयोगाच्या 

पाश्ववभमूीवर सेनेतल्या भ जबळ आिींच्या महववाकाकं्षानंा िागंले ध मारे फ टले होते. सेनेनं आधी िाह्मि 
जोशी आहि नंतर क िबी समाजातले रािे यानंा महववािी पिं हिल्यानं अस्वस्थ झालेल्या भ जबळ यानंी 
सेनात्याग केला. ते थेट पवाराचं्या कंपूत हशरले. त्यावळेी पवार अथाति काँरेसमधे होते. या नंतर सेनेतही 
मोठ्या प्रमािावर क रब री स रु झाल्या. उद्धव ठाकरे याचं्याकडे सेनाप्रम खानंी पक्षािा वारसा हिल्याने राज 
ठाकरे नाराज व्हायला स रुवात झाली होती. स रुवातीला ही नाराजी त्यानंा आहि ि सरे नाराज नारायि 
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रािे यानंा एकत्र आिण्यासाठी उपयोगी पडली. यथावकाश िोघेही फ टले. रािे यानंी काँरेस जवळ केली 
तर राज ठाकरे यानंी महाराष्ट्र नवहनमाि सेनेच्या रुपानं आपला स्वतःिा वगेळा स भा माडंला. 

 
राज ठाकरे यािं ंएकूिि व्यत्क्तमत्व, त्यािंी अँरी यंग मनॅिी प्रहतमा, स्टाईल याकडे शहरातला 

मोठा वगव, हवशरे्षतः तरुिािंा आकर्मर्षला गेला. मनसेनं अगिीि अल्पावधीत स्वतःसाठी अशी वगेळी स्पेस 
तयार केली. त्यािंी िखल राजकीय पक्षानंा घ्यावी लागली. आपला मराठीिा म द्दा हशवसेनेला प न्हा शोधून 
काढावा लागला. हशवसेनेवर तर यािा पहरिाम झालाि. पि ि सऱ्या गटातल्या राजकीय पक्षानंाही आपले 
प्राधान्यिम नव्याने माडंावे लागले. अशातला प्रम ख म्हिजे शरि पवार यािंा राष्ट्रीवािी काँरेस हा पक्ष. 
 

ज्या प्रमािे कहि त्ववािी गटातं अहतरेकी प्रवृत्ती बळावत होत्या. तशाि त्या अन्य पक्षातंही वाढत 
होत्या. इतके हिवस काँरेसकडे आहि नंतर शरि पवार याचं्या राष्ट्रवािीकडे असलेल्या राजकीय 
अवकाशातही या प्रवृत्ती मोठ्या प्रमािावर वाढल्या. संभाजी हिगेड सारख्या संघटनािंा प्रसार आहि प्रिार 
याम ळेि वाढला. रामीि भागातंला मराठी तरुि याकडे मोठ्या प्रमािावर खेिला जाऊ लागला. तरुिानंा 
आिमकतेिं आकर्षवि असतं. स रुवातीला अशा आिमकानंा बाळ ठाकरे यानंी नािावलं. त्याचं्याि 
पावलावर पाऊल टाकून त्यािंाि प तण्या राज यानं नव्या हपढीला खेिून घेतलं. रामीि भागातल्या 
हरकाम्या, हनरुदे्दशी तरुिासंाठी संभाजी हिगेड सारख्या संघटना आकर्षविािं कें द्रकबिू ठरत होत्या. या 
सगळ्यािा एक अथव असा होता की रामीि तरुिासंाठी शरि पवार हे आता हततके आकर्षवक राहहले नव्हते. 
त्यानंा त्याम ळे आता वगेळा हविार करिं भाग होतं. 

 
त्यानंी तो केला आहि त्याम ळेि त्यानंा आपला प तण्या अहजत पवार यानंा बढती द्यावी लागली. 

२०१० सालच्या नोव्हेंबरात ि सऱ्या आठवड्यात झालेल्या सत्ता बिलात अहजत पवार हे उपम ख्यमंत्री केले 
गेले ते हा म द्दा लक्षात घेऊन. शरि पवार यानंी ऐंशीच्या िशकात काहीशी नमती भहूमका घेतली म्हिून 
त्याचं्या पाहठराख्यािंा एक मोठा गट सेनेकडे गेला होता. पवार यानंा आता ती ि क प न्हा करायिी नव्हती. 
आता धोका ि हेरी होता. रामीि भागात संभाजी हिगेड आहि शहरातं राज ठाकरे यािं ंआकर्षवि तरुिानंा 
आहे हे लक्षात घेऊन त्यानंी अहजत याला बढती हिली. अहजत याचं्यातल्या अँरी यंग मनॅ प्रहतमेि ंनाही 
म्हटल तरी रामीि तरुिानंा आकर्षवि आहेि. 

 
तर महाराष्ट्राि ंराजकारि आता यऊन ठेपलंय ते या टप्प्यावर. ते अनेक पक्षीय आहे. राज्य बनलं 

त्यावळेी अत्स्तत्वात असलेल्या काँरेसला आता अनेक आव्हानं उभी ठाकली आहेत. तो आहि ि सरा एक 
भारतीय जनता पक्ष सोडला तर बाकी सगळे पक्ष एक खाबंी तंबिू आहेत. ख द्द शरि पवार यािंा राष्ट्रवािी 
काँरेसही त्याला अपवाि नाही. राष्ट्रवािी काँरेस शरि पवार याचं्या भोवतीि हफरते आहे. त्याचं्या हशवाय 
या पक्षाला भतू, वतवमान नाही. भहवष्ट्य असलंि तर अहजत पवार आहि स हप्रया पवार स ळे याचं्या 
भहूमकाबंाबत त्यानंा नक्की काय ते ठरवाव ेलागेल. हशवसेना कायमि एकखाबंी होती. म ळच्या संस्थापक 
बाळ ठाकरे या एका खाबंाला आता उद्धव ठाकरे यािंीही जोड हमळाली आहे. पि पक्षाच्या रिनेत काही 
बिल नाही. या पक्षाच्या पोटातून हनघालेल्या मनसेिीही पहरत्स्थती अहजबात वगेळी नाही. राज ठाकरे 
आहि राज ठाकरे एवढंि या पक्षािं स्वरुप आहे. 
 

राज्य स्थापनेिी पन्नाशी साजरी करीत असताना राजकीय पक्षाचं्या अनेक राह ट्या तयार झालेल्या 
हिसतात त्या या अथाने. 
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प्रशासकीय क्स्र्त्यांिर आणि साांस्कृणिक बदल 
 

 
डॉ. माधव गोडबोले 
(णनवृत्त भा. प्र. से.) 

 
जन्म १५ ऑगस्ट १९३६. अमेशरकेतील शिल्यम्स् कॉलेजमधून शिकासाचे अिणिास्त्र या शिषयात एम्. 

ए. ि मुबईं शिद्यापीठातून अिणिास्त्र या शिषयात एम्. ए. ि पीएच्. डी. भारतीय प्रिासकीय सेिते १९५९ 
साली प्रििे. माचण, १९९३ मर्ध्ये कें द्र िासनाचे गृह सशचि ि न्याय सशचि असताना स्िचे्छाशनिृत्ती. तत्पूिी 
कें द्र ि महाराष्ट्र िासनात तसेच मशनला येिील आशियाई शिकास बकेँत महत्त्िाच्या पदािर कायणरत. 
आतापयंत आठ इंग्रजी ि सहा मराठी पुस्तकाचें लेखन. त्यामर्ध्ये अपुरा डाि (१९९८), फाळर्ीचे 
हत्याकाडं-एक उत्तरशचशकत्सा (२००७), ही गाजलेली पुस्तके. नव्या शदिा, बदलते संदभण (१९९८), 
प्रिासनाचे पैलू खंड १ ि २, निी आव्हाने, कालबाह्य मानशसकता (२००३)सत्ता आशर् िहार्पर् (२००५), 
सुिासन हे शदिास्िप्नच! (२००९) ही महत्त्िाचंी ि पाशरतोशषकपात्र पुस्तके. सेिाशनिृत्तीनंतर अनेक 
िासकीय सशमत्याचें अर्ध्यक्ष. जम्मू ि काश्मीर सरकारची आर्थिक सुधारर्ा सशमती, एन्रॉन शिद्युत प्रकल्प ि 
ऊजा सुधारर्ा सशमती, कें द्र िासनाची आंतरराष्ट्रीय सीमा व्यिस्िापन सशमती या काही महत्त्िाच्या 
सशमत्या. कतृणत्ििाली ि चोख प्रिासकीय कारभार करर्ारे प्रिासक म्हर्ून ख्याती. 

 
पत्ता : ‘सागंाती’ ७३-२-२, भक्ती मागव, एरंडविे, प िे ४११००४. 
िूरध्वनी : ०२०-२५४६५१८२ 
 
या रंथासाठी मी प्रशासकीय संस्कृतीवर लेख हलहावा असे जेव्हा मला स िवण्यात आले तेव्हा मी 

काहीसा हविारात पडलो. कारि संस्कृती ही परंपरा, मूल्ये, काही हविार यावंर आधाहरत असते ककवा 
असावी अशी कल्पना असते. या अथाने महाराष्ट्राला प्रशासहनक संस्कृती आहे का ककवा लोकशाहीमध्ये ती 
राज्यकत्यांच्या संस्कृतीपेक्षा वगेळी असू शकते का असा प्रश्न हनमाि होतो. प्रशासनाबद्दल हलहहताना हेही 
लक्षात घ्याव ेलागेल की, प्रशासनािा आवाका आहि त्यात काम करिाऱ्या कमविाऱ्यािंी संख्या प्रिडं आहे. 
अगिी खेड्यापासून ते हजल्ह्यातील हवहवध स्तरावंर, हवभागीय स्तरावंर आहि मंत्रालयातील हवभागातं ही 
यंत्रिा पसरलेली आहे. त्याचं्यामध्ये इतके वैहवध्य आहे, त्याचं्यावरच्या जबाबिाऱ्या इतक्या वगेवगेळ्या 
आहेत, त्यािंी शके्षहिक व इतर पाश्ववभमूीिेखील इतकी हभन्न आहे, की त्या सवांिी एकि संस्कृती असेल 
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ककवा असावी अशी अपेक्षा करिेही फोल ठरेल. आिखी एक गोष्ट नजरेआड करून िालिार नाही. 
लोकशाहीमध्ये शासकीय कमविाऱ्यानंा लोकहनवाहित प्रहतहनधींच्याबरोबर हवहवध स्तरावंर काम करावे 
लागते. हे लक्षात घेता प्रशासनािी संस्कृती त्या त्या स्तरावंरील अशा लोकप्रहतहनधींच्या बऱ्या-वाईट 
अपेक्षापं्रमािे, ग िावग िानं सार होिे साहहजकि म्हिावे लागेल. म्हिूनि एका अथाने लोकशाहीिी जी 
संस्कृती ती बऱ्याि अंशाने प्रशासनािी संस्कृती बनते. त्यापेक्षा ती वगेळी असावी का, ती वगेळी ठेवता 
येईल का आहि त्यासाठी काय प्रयत्न करावे लागतील हे महववािे प्रश्न उभे राहतात. या उलट, काही 
जि असेही म्हितील, की प्रशासनाच्या बऱ्यावाईट संस्कृतीिा प्रभाव लोकशाही संस्थावंर पडताना हिसतो. 
त्याम ळे प्रशासकीय संस्कृती लोकशाहीवर प्रभाव पाडू शकते. या प्रश्नािंा ऊहापोह आपि या लेखात 
करिार आहोत. 
 

प्रशासनािी ििा करताना हिहटश काळामध्ये प्रशासन हकती स्वच्छ आहि िागंले होते असा एक 
गैरसमज हनमाि केला जातो. स्वातंत्र्यपूवव काळातील प्रशासनािा हविार करताना कोित्या पहरत्स्थतीत ती 
प्रशासकीय व्यवस्था काम करत होती हे प्रथम लक्षात घ्याव ेलागेल. लोकहनवाहित सरकारे प्रातंातं स्थापन 
होण्यापूवी प्रशासकीय अहधकारी हे त्यावळेच्या इंरज अहधकाऱ्यानंाि फक्त जबाबिार होते. त्याम ळे आज 
जी प्रशासनािी क तरओढ होताना हिसते तशी ती त्यावळेी नव्हती. त्याचं्यावर कोिािाही िबाव येऊ शकत 
नव्हता. त्यानंी घेतलेले हनिवय हे केवळ कायिेकानून व हनयमावंर आधाहरत असू शकत होते. पि असे 
असूनही त्या काळात प्रशासनािा िजा फार िागंला होता असे म्हिता येिार नाही. प्रशासनातील 
लािखोरीही कमी नव्हती. उिाहरिाथव, त्यावळेच्या, १८५० च्या स माराच्या पहहल्या पोलीस आयोगाने 
पोलीस यंत्रिेच्या गलथान कामावर व लािखोरीवर ताशरेे ओढले होते. त्या अहवालातील विवन हकत्येक 
बाबतीत आजच्या पोहलसानंाही तंतोतंत लागू पडेल असे होते. त्यावळेच्या आयसीएस आहि आयपीएस या 
सनिी सेवाचं्या बाबतीतही बरेिसे असेि गैरसमज होते. एक तर त्याचं्या हातात अहनबधं सत्ता होती आहि 
ि सरे त्याचं्या वहरष्ठ हिहटश अहधकाऱ्याहंशवाय त्यानंा कोिी जाब हविारू शकत नव्हते. पि प्रातंात 
हनवडि का पार पडल्यानंतर आहि लोकहनवाहित सरकार स्थापन झाल्यावर या सनिी अहधकाऱ्याचं्या 
कामात, दृहष्टकोनात आहि हविारात लक्षिीय फरक झाले. इतके, की त्यावळेच्या सेिेटरी ऑफ स्टेट 
यानंी प्रातंाचं्या गव्हनवसवकडून या हवर्षयावर हवशरे्ष अहवाल मागहवले होते. अनेक प्रातंातंील गव्हनवरनी 
सेिेटरी ऑफ स्टेटना याबाबतीत पाठहवलेले अहवाल धक्कािायक होते. त्यात असे स्पष्ट उल्लेख 
सापडतात, की या बह ताशं अहधकाऱ्याचं्या पाठीिा किा कमक वत झाला आहे, आहि मंत्र्यानंी करायला 
साहंगतलेली कामे कायद्याला धरून नसली तर ती करण्यास हवरोध िशवहवण्यािी तयारी अहधकाऱ्यातं 
हिसत नाही. एकिोन प्रातंाचं्या गव्हनवसवनी तर असेही अधोरेहखत केले होते, की या सनिी सेवािंी पोलािी 
िौकट ही आता मेिािी वा ि न्यािी झाली आहे. ही पहरत्स्थती स्वातंत्र्यपूवव काळातील, स्वातंत्र्यापूवीच्या 
आठ-िहा वर्षांतील होती. त्यानंतरच्या काळात तर ती लक्षिीयरीत्या खालावली. 
 

स्वातंत्र्यानंतर प्रशासकीय व्यवस्थेकडे ि लवक्षि झाले असे म्हटले तर ते गैर होिार नाही. भारताने 
आहि प्रातंीय शासनानंी हिहटश काळापासून िालत आलेला प्रशासनािा ढािा तसाि िालू ठेवला. बह तेक 
लोकहनवाहित नेत्यानंा प्रशासनािा काहीि अन भव नसल्याने त्यानंी हे करिे अहनवायव होते असे म्हिावे 
लागेल. वळेोवळेी, प्रशासकीय व्यवस्था बिलिे कसे व हकती आवश्यक आहे याबद्दलच्या गजवना जरूर 
झाल्या—अगिी पतंप्रधानाचं्या अत्य च्च स्तरावरूनही—पि प्रत्यक्षात पहरत्स्थतीत काहीि फरक पडला 
नाही. उिाहरिाथव पहंडत नेहरंूनी अनेकिा Indian civil service is neither civil nor service (आयसीएस 
ही सनिी सेवा स संस्कृतही नाही आहि सेवाही नाही) असे धक्कािायक वक्तव्य केले होते. पि पहरत्स्थती 
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‘जैसे थे’ि राहहली. पतंप्रधान म्हिून सोळा वर्षांहून अहधक काळच्या कारहकिीनंतर नेहरंूना एका हविेशी 
पत्रकाराने प्रश्न हविारला होता, की ‘त मच्या मते त मच्या कारहकिीिे सवांत मोठे अपयश कोिते?’ नेहरू 
थोडा वळे हविारमग्न झाले आहि मग म्हिाले, ‘की मी या िेशािी प्रशासकीय व्यवस्था बिलू शकलो 
नाही.’ स्वातंत्र्यानंतर िेशाच्या व राज्याचं्या पातळीवर प्रशासकीय स धारिाचं्या संबधंात शकेडो आयोग वा 
सहमत्या नेमण्यात आल्या व असंख्य अभ्यास करवनू घेण्यात आले. पि प्रत्यक्षात त्याचं्या हशफारशींवर 
हविारही झाला नाही आहि हवशरे्ष काही कायववाहीही झाली नाही. 

 
जे िेशाच्या पातळीवर झाले तेि महाराष्ट्रात झाले. महाराष्ट्रातही प्रशासनािा आढावा घेण्यासाठी 

व त्यात स धारिा स िहवण्यासाठी अनेक आयोग व सहमत्या नेमण्यात आल्या. त्यामध्ये स. गो. बवे, 
तत्कालीन हवत्तमंत्री, याचं्या अध्यक्षतेखालील सहमती (१९६८), एम. एन. हेबळे याचं्या अध्यक्षतेखालील 
सहमती (१९७१), पी. बी. पाटील याचं्या अध्यक्षतेखालील सहमती, पोलीस स धारिाबंाबतिी डी. डी. साठे 
याचं्या अध्यक्षतेखालील सहमती (१९८८), आजारी सहकारी साखर कारखान्यासंंबधंीिी गोडबोले सहमती 
(१९९९), राज्यािा अथवसंकल्य अहधक पारिशी व लोकानंा समजेल असा करण्यासंबधंीिी एकसिस्यीय 
गोडबोले सहमती (२०००), स शासनसंबंधीिी एकसिस्यीय गोडबोले सहमती (२०००), एन्रॉन संबधंीिी 
गोडबोले सहमती (२००१), वीज के्षत्रासंबधंीिी गोडबोले सहमती (२००१), ि. म. स खठिकर याचं्या 
अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय स धारिा सहमती (२००२), माधवराव हितळे याचं्या अध्यक्षतेखालील कसिन 
आयोग, हवहवध महानगरपाहलकातंील गैरव्यवहारासंंबंधीिे नंिलाल यािें अहवाल, आहि राज्य शासनाच्या 
यशिा या संस्थेमाफव त हवहवध हवभागािें कामकाज स धारण्यासाठी करावयाच्या कायववाहीसंबंधीिे अहवाल 
(२००४) यािंा समावशे होतो. याहशवाय इतरही अनेक सहमत्या नेमण्यात आल्या, त्यानंी आपले अहवाल 
सािर केले. 
 

महाराष्ट्र राज्य हनमाि झाल्यावर स रुवातीच्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने िेशभरात आपले एक 
वगेळे स्थान हनमाि केले होते. त्याला अनेक गोष्टी कारिीभतू होत्या. महाराष्ट्रात कायिा व स व्यवस्था ही 
वाखिण्यासारखी होती. उिाहरिाथव, म ंबई पोहलसाचं्या कतवबगारीिी त लना अनेकिा लंडनच्या 
स्कॉटलंड याडवशी केली जात असे. सववसाधारिपिे राज्यािी ध्येयधोरिे ही पूिव हविारान्ती आहि सवांना 
बरोबर घेऊन जािारी होती. महाराष्ट्र स्थापन झाला तेव्हाि यशवतंराव िव्हािानंी, जे त्यावळेी म ख्यमंत्री 
होते, अशी ग्वाही हिली होती, की ‘महाराष्ट्र हे मराठ्यािें राज्य होिार नाही तर ते समस्त मराठी लोकािें 
राज्य असेल.’ कठीि पहरत्स्थतीतही महाराष्ट्राने कधी आर्मथक हशस्तीिी कास सोडली नाही. म्हिूनि 
महाराष्ट्रािी बाजारातील पत ही नेहमीि उच्चतम प्रतीिी होती. कोितीही नैसर्मगक आपत्ती असो—मग तो 
भीर्षि ि ष्ट्काळ असू द्या नाही तर नद्याचं्या प राने आलेले संकट असू द्या, महाराष्ट्र शासनाने या आपत्तींिा 
सामना करताना िेशाप ढे नवा आिशव घालून हिला. लोकशाही हवकें द्रीकरिाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राने 
िेशात नाव कमावले. हजल्हा पहरर्षिा आहि पिंायत सहमत्यािंी हनर्ममती, त्यानंा िेण्यात आलेले 
हवकासाच्या कामािे साववहत्रक अहधकार, त्याचं्या मितीसाठी िेण्यात आलेले हजल्हाहधकाराचं्या स्तरावरिे 
आयएएस अहधकारी आहि म ख्य म्हिजे त्यात हनवडून आलेल्या लोकप्रहतहनधींना िेण्यात आलेले राजकीय 
पाठबळ याम ळे महाराष्ट्र राज्यािी प्रहतमा आिखीि उंिावली. त्यानंतरच्या काळािी त लना करता आिखी 
एक फरक प्रकर्षाने जािवतो आहि तो म्हिजे त्या काळात महाराष्ट्र लोकप्रवािम क्त होता. या काळात 
राज्यकत्यांना व प्रशासनाला काहळमा लाविारी कनद्य प्रकरिे घडली नाहीत. [भ्रष्टािार हा तोपयंत 
महाराष्ट्रािा स्थायीभाव झालेला नव्हता.] त्यानंतरच्या काळात मात्र प्रकर्षाने जािविारे बिल झाले. 
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[त्यातील फारि थोडे प्रशसंनीय होते, पि बरेिसे कनिनीय व घृिास्पि होते. यािा आढावा आपि या 
लेखात घेिार आहोत.] 
 
झपायाने बदललेले णचत्र 
 

[आज सववसाधारि मािसािी प्रशासनाबद्दलिी प्रहतहिया पाहहली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जािवते 
आहि ती म्हिजे शासनािी अधोगतीला गेलेली जनमानसातील प्रहतमा.] प्रशासन हे असंविेनशील, 
सववसाधारि मािसािे प्रश्न समजून न घेिारे, त्याला आपल्या कामासाठी हेलपाटे घालायला लाविारे 
वाटते. प्रशासकीय हनिवयात पारिशवकता हिसून येत नाही [आहि प्रशासन बेजबाबिार आहे अशी भावनाही 
लोकाचं्या मनात दृढ झाली आहे]. त्यािे प्रत्यंतर माहहतीच्या अहधकाराच्या अंमलबजाविीतही हिसून येते. 
इतर राज्याशंी त लना करता या कायद्याखालील सवांत अहधक प्रकरिे महाराष्ट्रात आहेत व याप्रकरिी 
झालेल्या हनकालावंर सवांत जास्त अहपलेही महाराष्ट्राति िाखल झाली आहेत. शकेडो प्रकरिी लोकानंी 
हविारलेली माहहती वळेेत प रहवण्यात न आल्याने, वा अप री माहहती हिल्याने वा ि कीिी माहहती हिल्याने 
शासकीय कमविाऱ्यानंा िंडनीय कायववाहीस तोंड द्याव ेलागले आहे. ही काही शोभािायक गोष्ट म्हिता 
येिार नाही. 
 

राज्य भ्रष्टािारम क्त करण्याच्या घोर्षिा करण्यात येतात पि प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक स्तरावर पैसे 
हिल्याहशवाय कामि होत नाही अशा तिारी सववि स्तरावर होऊ लागल्या आहेत. ‘भ्रष्टािार म ळापासून 
उखडून काढू’ असे न सते सागंून िालिार नाही तर त्यासाठी सवव कमविाऱ्यावंर विक बसेल अशी 
कायववाही करावी लागेल. तसे करताना तो कमविारी कोित्या स्तरावर काम करतो वा हकती वहरष्ठ पिावर 
काम करतो यािा म लाहहजा ठेवता कामा नये. अशा अनेक िौकशीच्या प्रकरिी कायद्याने ग न्हा िाखल 
करण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठीिी प्रकरिे शासन ‘िरबारी’ महहनोनमहहने वा वर्षान वर्ष े प्रलंहबत 
राहतात यािा अथव कोिािे तरी हहतसंबधं त्यामध्ये ग ंतलेले आहेत हे उघड असते आहि त्यािा पहरिाम 
भ्रष्टािार हवरोधी मोहीम राबवण्याच्या कामात होताना हिसतो. भ्रष्टािारािी जी प्रकरिे कोटात प्रलंहबत 
आहेत ती लवकरात लवकर हनकाली लावता येतील असे प्रयत्न न झाल्याने साक्षीिार उपलब्ध न होिे, 
साक्षीिारािें मृत्य ूहोिे, साक्षीिार हफरवण्यािे प्रयत्न होिे यासंारख्या कारिामं ळे बह ताशं प्रकरिे कोटात 
यशस्वी होऊ शकत नाहीत. जेव्हा एखािी व्यक्ती एखाद्या अहधकाऱ्याने पैशािी मागिी केल्यािी तिार 
संबहंधत खात्याकडे करते तेव्हा सापळा रिून अशी लाि िेण्यासाठी व त्या अहधकाऱ्याला पकडण्यासाठी 
प ढे कराव्या लागिाऱ्या रकमेिी तरतूिही तिार करिाऱ्या व्यक्तीलाि करावी लागते. हे तर केवळ 
अहवश्वसनीयि आहे. राज्य शासनाने िरवर्षीच्या आपल्या अथवसंकल्पात यासाठी लागिारी तिथव तरतूि 
करण्यात काहीि अडिि नसावी. संबहंधत केसिा हनकाल लागल्यावर रीतसरपिे ती रक्कम शासनाकडे 
जमा होईलि. [पि राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाम ळे तेही अद्याप शक्य झालेले नाही.] 
कोित्याही लािखोर अहधकाऱ्याला वा कमविाऱ्याला तत्काळ नोकरीला म कावे लागेल हा संिेश जर 
हनःसंहिग्धपिे सवविूर पोिवता आला तरि शासनाच्या प्रहतमेत काही बिल होऊ शकेल. त्यासाठी 
कायवप्रिालीतही काही बिल करिे आवश्यक आहे. उिाहरिाथव, स्वचे्छाहनिवय (discretionary 
decisions) कोित्या आधारावर केले जावते हे स्वचे्छाहधकार िेण्याच्या आिेशाति स्पष्ट करिे आवश्यक 
आहे. ज्या ज्या प्रकरिी स्वचे्छाहनिवय केला गेला असेल त्या प्रत्येक प्रकरिािी माहहती त्या हवभागाच्या 
वबेसाईटवर व त्या कायालयाच्या माहहतीफलकावर वळेोवळेी िेिे बधंनकारक केले पाहहजे. 
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नक्षलवाद आणि जनजािी के्षत्र 
 

महाराष्ट्रातील जनजाती के्षत्र हे ५० हजार ७५७ िौरस हकलोमीटर असून ते राज्याच्या एकूि 
भौगोहलक के्षत्राच्या १६·५ टके्क आहे. जनजातींिी लोकसंख्या ही एकूि लोकसंख्येच्या ९ टके्क आहे. 
महाराष्ट्रातील जनजातीत हभल्ल, गोंड, महािेव कोळी, पवरा, ठाकूर आहि वारली यािंा प्राम ख्याने 
समावशे होतो. त्यापैकी कोलम ही जनजाती म ख्यत्वे यवतमाळ हजल्ह्यात, कातकरी ही ठािे आहि रायगड 
हजल्ह्यात आहि माहडया गोंड ही गडहिरोली हजल्ह्यात वसलेली आहेत. या जनजाती आहिम जनजाती 
म्हिून घोहर्षत केल्या गेल्या आहेत. सह्याद्री प्रिेशात जनजातींिे वास्तव्य हे ध ळे, नंि रबार, जळगाव, 
नाहशक आहि ठािे हजल्ह्यात आहे तर गोंडवन प्रिेशात ते िदं्रपूर, गडहिरोली, भडंारा, गोंहिया, नागपूर, 
अमरावती आहि यवतमाळ हजल्ह्यात आढळते. जनजातींिी लोकसंख्या १९७१ साली ३८·४१ लाख 
(७·६२%) होती. १९८१ साली ती ५७·७२ लाख (९·१९%), १९९१ साली ७३·१८ लाख (९·२७%) आहि 
२००१ साली ८५·७७ लाख (८·८५%) इतकी झाली. हे पाहता जनजातींच्या प्रश्नाकडे ि लवक्ष करिे हे 
महाराष्ट्राला परवडिारे तर नाहीि पि त्यातून मोठे प्रश्न उभे राहू शकतात. १९८६-८७ च्या सुमारास 
शांकरराव चव्हाि महाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री असिाना असा णनिकय सवक णवचाराांिी मांणत्रमांडळ पािळीवर 
घेण्याि आला होिा, की पांचवार्णर्षक योजनेिील णनयि व्ययाची िरिूद ही जनजािींच्या लोकसांख्येच्या 
टके्कवारीप्रमािे करण्याि यावी. त्यानुसार जनजािी के्षत्रासाठीची िरिूद ही सािव्या पांचवार्णर्षक योजनेि 
लक्षिीयरीत्या वाढणवण्याि आली. आठव्या पिंवार्मर्षक योजनेत मात्र ती काहीशी कमी करून १०·३ 
टक्क्यावंरून (१९९२-९३) ९·२ टवक्यावंर आिण्यात आली. स िैवाने नवव्या पिंवार्मर्षक योजनेत त्यात 
परत वाढ करून ती ९·८ टक्क्यावंर गेली. 

 
पि सगळ्याि शासकीय योजनाचं्या अन भवान सार केवळ पैशािी तरतूि करून िालत नाही तर 

तो कसा खिव केला जातो, त्यात लोकािंा सहभाग हकती असतो आहि अशा कोित्याही खिािे साववजहनक 
ऑहडट काय िशवहवते हेही हततकेि महववािे असते. [या दृष्टीने हविार करता शासकीय खिाच्या 
उपय क्ततेबाबत अनेक संिेह हनमाि होतात.] यशिा या राज्य शासनाच्या संस्थेने केलेल्या एका 
पाहिीन सार आश्रमशाळासंारखी एखािी योजना सोडली तर इतर बह तेक शासकीय योजनाचं्या बाबतीत 
लोक अनहभज्ञि आहेत असे हिसून येते. उिाहरिाथव, गवतािी खरेिी या योजनेिी माहहती जेमतेम ३ टके्क 
लोकानंा होती आहि बाकीिे ९७ टके्क लोक अनहभज्ञ होते. धान्याच्या एकाहधकार खरेिीच्या योजनेिी 
माहहती जेमतेम ७ टके्क लोकानंा होती. तीि गोष्ट धान्य बकेँबाबत हिसून आली. जेमतेम ०·२२ टके्क लोकानंा 
यािी माहहती होती. शबरी महामंडळ योजनाही फक्त २ टके्क लोकानंा माहहती होती. योजनाि जर 
लोकापंयंत पोिल्या नाहीत तर त्याचं्याकडून मितीसाठी मागिी येिे अशक्यि आहे. आिखी एका 
सवेक्षिान सार २००१ साली जनजाती लोकसंख्येपैकी ९२ टके्क लोक गहरबीरेरे्षखाली होते. १९८१ साली ही 
टके्कवारी ९४ टके्क होती. म्हिजे २० वर्षांत िाहरद्र्यरेरे्षखालील लोकािंी टके्कवारी फक्त २ टक्क्यानंी कमी 
झाली. एकूिि जनजाती के्षत्रातील हवकास प्रहियेबाबत खूप स धारिा होण्यास वाव आहे. या भागातील 
क पोर्षि आहि बालमृत्यू हे प्रश्न गंभीर आहेत. या बाबतीत अनेक अशासकीय सहमत्यानंी गेल्या काही वर्षांत 
अहवाल तयार केले आहेत. 
 
 िूरहित्रवािीच्या व िूरिशवनच्या सवविूर प्रसाराम ळे शहरातील व नागरी भागातील जनतेला कशा 
स खसोयी उपलब्ध असतात आहि त्या मानाने आपले जीवन हकती ि लव हक्षत, कष्टमय आहे यािी जािीव 
आता जनजाती के्षत्रात आहि िाहरद्र्य रेरे्षखालील लोकातं होऊ लागली आहे. या असंतोर्षािा उदे्रक होऊन 
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पहरत्स्थती हाताबाहेर जािार नाही यािी खबरिारी घ्यावी लागेल. या जनतेच्या वाट्यािे जे आहे ते तरी 
त्यानंा हमळालेि पाहहजे. 
 
 महाराष्ट्र तसेि इतर अनेक राज्यातंील नक्षलवािािा वाढता प्रभाव लक्षात घेता जनजाती के्षत्राचं्या 
हवकासाकडे अहधक लक्ष िेिे आवश्यक आहे. केवळ कायिा व स व्यवस्थेिा प्रश्न समजून नक्षलवािािा 
बीमोड करता येिार नाही तर तो हवकासािा प्रश्न आहे याबद्दल आता िेशभरात एकमत झाले आहे. जेव्हा 
नक्षलवािी कहसािार १९६५ च्या स मारास प्रथम स रू झाला, तेव्हाि यािी िखल या दृहष्टकोनातून कें द्र 
शासनाच्या गृहमंत्रालयाकडून घेण्यात आली होती. ि िैवाने या बाबतीत संबहंधत राज्य शासनानंी प रेशी 
जाि िाखहवली नाही आहि या भागातील हवकासािे प्रश्न अहधकाहधक ि लव हक्षत होत राहहले. अजूनही 
नको असलेल्या अहधकाऱ्याचं्या व कमविाऱ्याचं्या बिल्या जनजाती के्षत्रात करण्यािा जिू अहलहखत 
हनयमि झाला आहे. खरे तर याबद्दलिे धोरि अगिी याहवरुद्ध असायला पाहहजे आहि तसे प्रस्ताव 
शासनाप ढे वळेोवळेी ठेवण्यात आले होते. त्यान सार, उिाहरिाथव, प्रत्येक अहधकाऱ्याने व कमविाऱ्याने 
त्याच्या एकूि कायवकाळापैकी कमीतकमी तीन वर्ष ेजनजाती के्षत्रात काम करिे बधंनकारक असावे. या 
के्षत्रात स्पहृिीय काम करिाऱ्याचं्या कामािी नोंि त्याचं्या वार्मर्षक अहवालात घेण्यात यावी आहि अशा 
कामािी िखल लवकर बढती िेऊन, पगारात वाढ िेऊन इत्यािी प्रकारानंी घेण्यात येऊन त्यानंा 
प्रोत्साहहत करण्यात याव.े ज्या वळेी हे कमविारी जनजाती के्षत्रात कायवरत असतील तेव्हा त्याचं्या पूवीच्या 
नोकरीच्या हठकािी त्यानंा िेण्यात आलेले शासकीय हनवासस्थान त्याचं्या क ट ंबीयासंाठी ठेवण्यािी वा 
खाजगी जागा भाड्याने घेण्यािी स हवधा िेण्यात यावी. अशा ध्येयधोरिािंा पाठप रावा केला गेला असता 
तर जनजाती के्षत्रािें हित्र बिललेले हिसले असते पि आजही हतथल्या जनतेला आपि या िेशािे ि य्यम 
वा हतय्यम िजाने नागहरक असल्यािी बोि लागून आहे. 
 
ग्रामीि रोजगार योजना 
 

सतत पडिाऱ्या ि ष्ट्काळाम ळे आहि त्यातून हनमाि होिाऱ्या संकटािंा सामना करता यावा म्हिून 
ज लै, १९६९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने रामीि रोजगार योजना प्रायोहगक तववावर काही हजल्ह्यातं स रू 
केली. म द्दाम हे नमूि केले पाहहजे, की या योजनेला कें द्र शासनात—रामीि हवकास मंत्रालय, योजना 
आयोग आहि अगिी पतंप्रधान श्रीमती इंहिरा गाधंी याचं्या पातळीवरही सक्त हवरोध झाला. तरीही राज्य 
शासनाने या बाबतीतील आपला आरह सोडला नाही आहि शवेटी २० सष्टेंबर १९७४ रोजी ही योजना 
महाराष्ट्रभर लागू झाली. आज रामीि रोजगार हनमाि करण्याबद्दल िेशभर जागरुकता हिसून येते. सवव 
राजकीय पक्ष या योजनेच्या पे्रमात पडलेले हिसतात आहि आता राष्ट्रीय स्तरावर ही योजना ‘महात्मा गाधंी 
रोजगार योजना’ या नावाने राबवली जात आहे. हा इहतहास पाहहला की, महाराष्ट्राच्या राजकीय 
नेतृत्वाला आहि त्याचं्या िूरदृष्टीला सलाम करावासा वाटतो. अथात हे अनेक बाबतीत झालेले आहे. 
महाराष्ट्र ज्यािा हविार आज करतो तो एकिोन िशकानंंतर इतर राज्यातं आहि िेशात मान्यता पावलेला 
हिसतो. 
 

रामीि रोजगार योजना या पथिशी कायविमात हवशरे्षतः िाहरद्र्य रेरे्षखालील लोकािंा प्राथम्याने 
हविार झाला. जेव्हा शतेीवर रोजगार उपलब्ध नसतो तेव्हा तो या योजनेच्या अंतगवत हिला जावा अशी 
त्यावळेी मूळ कल्पना होती. हस्त्रयानंा सहज रोजगार उपलब्ध झाल्याने त्यािें सबलीकरि करता येईल 
हाही एक महववािा हविार या योजनेमागे होता. रामीि रोजगार योजनेवरील कामावंर द्यावयािा 



 

अनुक्रमणिका 

रोजंिारीिा िर हा कायद्याने घालून हिलेल्या हकमान वतेनाइतका असला पाहहजे हे बधंनकारक असल्याने 
रामीि भागातील इतर खाजगी कामावंरही असा वाढीव िर िेिे भाग पडेल अशीही अपेक्षा होती. ही 
रोजगारािी कामे शक्यतो गावापासून जवळ असावीत असेही धोरि ठरहवण्यात आले होते. या कामावंर 
यंत्रसामरी कमीतकमी वापरली जावी आहि त्यातून जास्तीत जास्त रोजगार हनमाि व्हावा असेही अपेहक्षत 
होते. या योजनेत उत्पािक कामेि हाती घ्यावी असाही िंडक घालून िेण्यात आला होता. या योजनेवरील 
खिव भागवता यावा म्हिून शासनाने एक वगेळा फंडही हनमाि केला होता. त्यासाठी नोकरी, व्यवसाय व 
धंिा करिाऱ्यावंर कर (प्रोफेशनल टॅक्स) आकारून त्यातून हमळिाऱ्या महस लाइतका महसूल शासनाच्या 
इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोतामंधून फंडात जमा करावा अशी तरतूि करण्यात आली होती. अशा तऱ्हेने फंडािी 
उभारिी करतानाही सामाहजक न्यायािे भान ठेवण्यात आले होते. 
 

या योजनेिी अंमलबजाविी योग्या रीतीने करिे हे प्रशासनाप ढील एक आव्हान होते. अशी हजारो 
कामे खेड्यापाड्यात पसरली असल्याने आहि त्यावर शकेडो मजूर काम करत असल्याने गैरव्यवहारानंा, 
पैशाच्या अपहाराला खूप वाव होता हे मान्य करावेि लागेल आहि प्रत्यक्षातही काही अहतशय कनिनीय 
आहि मोठ्या भ्रष्टािाराच्या प्रकरिी हे स्पष्टपिे हिसून आले. कामावर नसलेल्यािंी नावे मस्टर रोलवर 
िाखवनू पैशािा अपहार केल्यािी अनेक प्रकरिे नजरेस आली. एकि काम परत परत केल्यािे िाखवनू 
पैशािा अपहार झाला. कोठे रस्ताि नाहीसा होतो तर कोठे हवहीरि ग प्त होते! ध ळे हजल्ह्यातील या 
योजनेतील भ्रष्टािार हा राज्यभर ििेिा हवर्षय झाला होता. अगिी अलीकडल्या काळातही सोलापूर 
हजल्ह्यातील भ्रष्टािार असाि लक्षवेधी ठरला. एका अथाने, राजस्थानातील माहहतीच्या अहधकाराच्या 
कायद्यासाठीिी िळवळ रामीि पातळीवरील हा भ्रष्टािार हनपटून काढण्यासाठी स रू झाली असे म्हटले 
तर ते गैर होिार नाही. [अशा बाबतीत प्रशासकीय अहधकारी, कमविारी आहि राजकीय नेते यािें साटेलोटे 
अतूट असते हे नव्याने सागंण्यािी आवश्यकता नाही.] हवकें हद्रत हवकास प्रहियेम ळे प्रशासकीय 
संस्कृतीमध्ये होिारे बिल अहनवायव आहेत असे म्हिून िालिार नाही तर त्यावर उपाय म्हिून कोिती 
ध्येयधोरिे आखली पाहहजेत यािाही हविार होिे आवश्यक आहे. 

 
वर नमूि केल्याप्रमािे या योजनेिी मूळ संकल्पना ही योजना शतेीिा हंगाम नसेल तेव्हाि राबवली 

जावी वा जेव्हा ि ष्ट्काळ ककवा अवर्षवि वा प राम ळे शतेीिे न कसान झाले असेल अशा वळेीि राबवण्यात यावी 
अशी होती. पि आता राष्ट्रीय रामीि रोजगार योजनेअंतगवत असे काहीही हनबधं अत्स्तत्वात नाहीत. वर्षात 
एकूि हकती हिवस रोजगार द्यावा हेि उहद्दष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. खेड्यापाड्यातूंन अजूनही वर्षवभर 
अशा रोजगारािी मागिी होते हे आजवरच्या हवकासप्रहियेिे अपयशि मानावे लागेल. या नवीन राष्ट्रीय 
योजनेतही मोठ्या प्रमािावर भ्रष्टािार होत असल्यािे महालेखा परीक्षकानंी आपल्या अहवालात नमूि केले 
आहे. 
 
सत्तचेे णवकें द्रीकरि 
 

महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाल्यावर काही काळाति राज्य शासनाने सते्तिे हवकें द्रीकरि 
करण्यािा महववािा हनिवय घेऊन एक मोठे आहि धाडसी पाऊल टाकले. या कायद्यान्वये हजल्हा पहरर्षिा 
व पिंायत सहमत्या यािंी हनर्ममती करण्यात आली आहि राज्य शासनाच्या अहधकारािें हवकें द्रीकरि करून 
त्यानंा हवकासाच्या प्रहियेत समाहवष्ट करून घेण्यात आले. हवहवध हवर्षयािंी तीन गटातं हवभागिी करून 
काही हवर्षय हजल्हा पहरर्षिाचं्या अखत्यारीत िेण्यात आले तर काही पिंायत सहमत्याचं्या. बाकीिे हवर्षय 
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राज्य शासनाकडे कायम राहहले. जे हवर्षय हस्तातंहरत करण्यात आले त्यािंी संपूिव जबाबिारी त्या त्या 
संस्थेकडे असावी अशीही संकल्पना होती. पि अथाति राज्य शासनाच्या अहधकाऱ्याचं्या [व मंत्र्याचं्या] 
हवरोधाम ळे ती पूिवत्वाने सफल झाली असे म्हिता येिार नाही. 
 

हजल्हा पहरर्षिािें कामकाज िागंले िालाव ेम्हिून प्रत्येक हजल्हा पहरर्षिेसाठी हजल्हाहधकाऱ्याचं्या 
स्तरावरील भारतीय प्रशासन सेवतेील एक अहधकारी हजल्हा पहरर्षिेिा म ख्य कायवकारी अहधकारी म्हिून 
नेमण्यात आला. अनेक हजल्हा पहरर्षिातं स रुवातीच्या काळात या म ख्य कायवकारी अहधकाऱ्यािे व हजल्हा 
पहरर्षि पिाहधकाऱ्यािें वारंवार खटके उडाले. पि त्यावळेच्या रामहवकास मंत्र्यानंी व सहिवानंी सवांनाि 
सब रीिा सल्ला िेऊन एकमेकाबंरोबर काम करण्यासाठी योग्य वातावरि हनमाि करण्यास हातभार 
लावला. त्यािे दृश्य पहरिाम काही महहन्यातंि हिसून आले आहि अनेक हजल्हा पहरर्षिातंील कामानंा एक 
लक्षिीय वगे व ह रूप आला. तत्कालीन म ख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि यािंी या सववि बाबतीतील भहूमका 
लक्षात राहण्याजोगी होती. हजल्हा पहरर्षिा या राज्यािे नव ेनेतृत्व हनमाि करिाऱ्या कायवशाळा व्हाव्यात हे 
त्यािें स्वप्न होते. अनेकिा सभा-संमेलनातूनही त्यानंी ते जाहीरपिे बोलून िाखवले होते. ‘हजल्हा 
पहरर्षिेिे अध्यक्ष हे आता त मच्या हजल्ह्यािे म ख्यमंत्री आहेत तेव्हा जर काही अडििी असतील, प्रश्न 
असतील तर ते त्याचं्याकडे घेऊन जा. माझ्याकडे म ंबईला घेऊन येऊ नका’ असा सल्ला ते िेत असत. 
हजल्हा पहरर्षिानंा प रेपूर पाठबळ िेण्यािे हे धोरि राज्य शासनाने िालू ठेवले असते तर आज राज्यात 
वगेळेि हित्र पाहायला हमळाले असते. [पि गेल्या काही वर्षांत राजकीय दृहष्टकोन बिलले, राजकीय 
इच्छाशक्ती नाहीशी झाली आहि हवकें द्रीकरिावरिा हवश्वासही हविहलत झाला. त्याम ळे महाराष्ट्रात 
हवकें द्रीकरिािी प्रहिया संथ झाली.] [हजल्हा पहरर्षिाचं्या कायवकके्षतील अनेक हवर्षय काढून घेण्यात 
आले, त्याचं्या अहधकारावंर मयािा आल्या आहि एकूिि सते्तच्या हवकें द्रीकरिाला खीळ बसली असे 
म्हिावे लागेल.] स रुवातीच्या काळात हजल्हा पहरर्षि व पिंायत सहमत्याचं्या पिाहधकाऱ्यािंी जनतेतील 
प्रहतमा पहहल्याइतकी उजळ राहहली नाही. हे केवळ रामीि भागातील सते्तच्या हवकें द्रीकरिाप रते मयाहित 
नाही तर ते नागरी संस्थाचं्या हवकें द्रीकरिाच्या बाबतीतही झालेले हिसते. 
 

७३व्या व ७४व्या राज्यघटना ि रुस्तीन सार हवकें द्रीकरिािी ही प्रहिया खरेतर वगेाने अमलात 
यायला पाहहजे होती पि या राज्यघटना ि रुस्त्या अमलात आल्याला जवळजवळ िोन िशके झाली तरी 
प्रत्यक्षात तसे होताना हिसत नाही. सववसाधारि मािसािा याहवर्षयीिा हवश्वासही काहीसा डळमळीत 
झाला आहे आहि त्याला या संस्थाचं्या पिाहधकाऱ्यािंा कारभार कारिीभतू आहे असे म्हटले तर ते गैर 
होिार नाही. यािे एक उत्तम उिाहरि म्हिजे म ंबई महानगरपाहलकेिा कारभार. िेशातील ही सवात 
मोठी आहि ज नी नागरी संस्था. [हशवसेना-भाजपा य ती शासनाच्या काळात] काही वर्षांपूवी प्रायोहगक 
तववावर या महानगरपाहलकेच्या पिाहधकाऱ्याचं्या अहधकारात वाढ करण्यात आली होती. पाहलका 
आय क्तािें अहधकार कमी करून ते पिाहधकाऱ्यानंा िेण्यात आले होते. महापौर आहि सहमत्यािें अध्यक्ष 
यानंी एकहत्रतपिे मंहत्रमंडळासारखे काम करावे असे अपेहक्षले होते. हा प्रयोग म ंबईत सफल झाला तर तो 
इतर महानगरातही राबहवण्यात यावा अशी अपेक्षा होती. पि काही आठवड्याति सवव पक्षातूंन त्याला 
हवरोध वाढू लागला आहि शवेटी शासनाला तो रद्द करून आधीिी व्यवस्था िालू ठेवावी लागली. या िेशात 
लोकशाही जर खऱ्या अथाने स दृढ करायिी असेल तर सते्तच्या हवकें द्रीकरिाला पयाय नाही. पि त्याला 
केवळ राज्यकत्यांिाि नव्हे तर आमिार, खासिारािंा आहि सववसाधारि जनतेिाही वाढता हवरोध 
हिसतो. यातून मागव कसा काढायिा व संबहंधत संस्था कशा स दृढ करायच्या हे एक मोठे आव्हान 
महाराष्ट्राति नव्हे तर इतर राज्यातंही पेलावे लागेल. 
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शूनयाधाणरि अर्कसांकल्प 
 

हवत्तीय साधनसंपत्तीिी सतत जािविारी व वाढत जािारी कमतरता आहि त्याबरोबरि 
हवकासाच्या कामासंाठी लागिारा अहधकाहधक पैसा या िोन्हीिी सागंड कशी घालायिी हा प्रश्न 
महाराष्ट्रालाि नव्हे तर िेशालाही गेली अनेक वर्ष े भेडसावत आहे. त्यावर एक उपाय म्हिून पतंप्रधान 
असताना राजीव गाधंी यानंी सािर केलेल्या अथवसंकल्पात हविार माडंला होता. तशी ही संकल्पना नवी 
नव्हती. काही हवकहसत िेशातं त्यावर प ष्ट्कळ हविार व लेखन झाले होते आहि काही िेशामंध्ये ती 
अमलातही आिण्यात आली होती. भारतात ही संकल्पना प्रथमि माडंण्यात आली होती. 
 

या योजनेखाली अथवसंकल्पािा हविार वगेळ्या प्रकाराने व्हावा असे अपेहक्षत होते. सववसाधारिपिे 
िरवर्षीच्या अथवसंकल्पात िालू खिव कधी बारकाईने तपासलाि जात नाही. मात्र त्यात महागाईम ळे, 
कमविाऱ्यािंी पगारवाढ इत्यािींम ळे हकमान वाढ ही मान्य केली जाते. अशा रीतीने िालू खिािा मोठा बोजा 
िरवर्षी वाढति जातो. आहि त्यासाठी तरतूि केल्यानंतर हशल्लक राहहलेल्या महस लातूनि हवकासािी 
नवीन कामे हाती घेता येतात. या उलट शून्याधाहरत अथवसंकल्पाच्या पद्धतीत प्रत्येक शासकीय हवभागािा 
प्रत्येक खिव, मग तो ज ना असो वा नवा, बारकाईने तपासला जातो. जिू काही प्रत्येक हवभागािा 
अथवसंकल्प अगिी शून्यातून पाहहला जातो. कोितीही योजना ही िालू ठेविे आवश्यक आहे का, ती बंि 
करता येिार नाही का, ती सववस्वी बिं केली तर काय होईल, त्यातील कमविाऱ्यािंी संख्या कमी करता 
येईल का, ती नव्याने आखता येईल का, असे त्या त्या हवभागािी झोप उडवनू िेिारे प्रश्न हविारले जावते 
अशी अपेक्षा असते. त्यातूनि कालबाह्य झालेल्या योजना, कायविम, उपिम हे बिं करता येतात, त्यातून 
वाििारा पैसा हा अहधक महववाच्या हवकासात्मक कामाकंडे वळहवता येतो. 
 

ही संकल्पना इतकी आकर्षवक आहे आहि त्यािे फायिेही इतके भरघोस असू शकतात की, त्याला 
कोिी का हवरोध करावा हे समजिे कठीि आहे. पि कोित्याही स्थाहपत व्यवस्थेला बाधा येईल असा 
कोिताही प्रयत्न राज्यकते, मग ते राजकीय असोत वा प्रशासकीय, होऊ िेत नाहीत हेि खरे. या 
योजनेच्या बाबतीतही त्यािे प्रत्यंतर लगेि आले. पतंप्रधान राजीव गाधंींनी जरी या योजनेिा प रस्कार 
आपल्या अथवसंकल्पीय भार्षिात केला होता तरी कें द्र शासनात ही योजना कधी अत्स्तत्वात आलीि नाही. 
किाहित महाराष्ट्र हे एकच राज्य असे होिे की, ज्या राज्याि ही योजना राबणवण्याचा खरा प्रयत्न 
करण्याि आला. िो काळ होिा १९८८-८९. या दोन वर्षांि या योजनेिून काय साध्य करिा येऊ शकिे हे 
महाराष्ट्राने स्पष्टपिे दाखवनू णदले होिे. शूनयाधाणरि अर्कसांकल्पाची अगदी सुरुवाि असिानाही 
योजनाबाह्य खचाि महाराष्ट्राने मोठी बचि केली व िी योजनाांिगकि खर्च करण्यासाठी वळणवली. नवीन 
कमविाऱ्याचं्या भरतीवर मोठी बधंने घालण्यात आली. कमविाऱ्यािंा पगार, भते्त, हनवृहत्तवतेन इत्यािींवरील 
खिव आटोक्यात ठेवण्यािे कसोशीने प्रयत्न झाले. महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नािें िेशाच्या पातळीवर भरघोस 
कौत क झाले. कें द्रीय हवत्त आयोग, कें द्रीय योजना आयोग, हवत्त मंत्रालय यानंी इतर राज्यानंीही 
महाराष्ट्रािा हकत्ता हगरवावा अशी हशफारस केली. राष्ट्रीय पातळीवरील अरगण्य हवत्तीय िैहनकानंीही 
महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नािी स्त ती केली. [पि जेथे हपकते तेथे हवकत नाही हेि खरे. म्हिूनि राज्यात 
नवीन म ख्यमंत्री सते्तत आल्याबरोबर, जरी ते पूवीच्या शासनाच्या पक्षािे होते तरीही या योजनेला 
हतलाजंली िेण्यात आली. हे म द्दाम नमूि केले पाहहजे की, हा हवरोध केवळ राजकीय पातळीवरि नव्हता 
तर तो वहरष्ठ प्रशासकीय पातळीवरही होता. एकूि मानहसकताि जर कोित्याही स धारिेच्या हवरोधािी 
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असेल आहि प्रत्येकजि आपापले साम्राज्य हे कोित्याही पहरत्स्थतीत अबाहधत राहहले पाहहजे असा आरह 
धरिार असेल तर काय होऊ शकते यािे हे उिाहरि होते.]  

 
राज्याच्या अथवसंकल्पाबाबतही असेि कोित्याही बिलानंा हवरोध करण्यािे धोरि िालू आहे. 

राज्यािा अथवसंकल्प सववसाधारि मािसाला अगम्य राहहला आहे. उिाहरिाथव, िरवर्षी खिव केवळ हकती 
वाढला आहे यावर भर न िेता, त्या खिािी उत्पािकता कशी व हकती वाढली आहे यािा हविार होिे 
आवश्यक आहे. [हवत्तीय बाबतीतील या लेखकाच्या एकसिस्यीय सहमतीने सािर केलेल्या हशफारशी 
सात-आठ वर्ष ेउलटून गेली तरी अद्याप तशाि पडून आहेत. राज्याच्या प्रशासकीय संस्कृती बाबतिे हे एक 
बोलके उिाहरि म्हिावे लागेल.] 
 
कायदा व सुव्यवस्र्ा-शासनाची प्रार्णमक जबाबदारी 
 

कायिा व स व्यवस्था राखिे ही शासनािी प्राथहमक जबाबिारी आहे याबद्दल ि मत होण्यािे कारि 
नाही पि याबाबतीतील शासनाच्या उहिवा हिवसेंहिवस अहधकाहधक गंभीर स्वरूप धारि करीत आहेत. 
त्यािे प्रत्यंतर पिोपिी येताना हिसते. वाढती, भ रटीि नव्हे तर संघहटत ग न्हेगारी, ग न्ह्याचं्या तपासास 
लागिारा अक्षम्य हवलंब, ग न्ह्याचं्या तपासातील अक्षम्य त्र टी, प रेशा प राव्याअभावी वाढत्या प्रमािात 
होिारी ग न्हेगारािंी स टका, वाढती अशातंता, वाढता जातीय तिाव आहि कायिा हातात घेण्यािी 
एकूिि वाढती प्रवृत्ती हिसून येते. [या बाबींवरून तर हे कायद्यािे राज्य आहे ही संकल्पनाि मोडीत हनघत 
असलेली हिसते.] लोकािंा कायद्यावरिा हवश्वास आहि कायद्यािी अंमलबजाविी करिाऱ्या संस्थावंरिा 
हवश्वास डळमळीत होऊ लागला की, कोित्याही स संस्कृत समाजाच्या अखेरच्या घटका फार िूर नाहीत 
असे म्हटले तर ते गैर होिार नाही. हा प्रश्न इतका गंभीर व तातडीिा झाला आहे की, त्याकडे आता 
अहधक काळ ि लवक्ष करिे कोिाच्याि हहतािे होिार नाही. 
 

खरे तर या प्रश्नािा सखोल अभ्यास अनेक आयोगानंी आहि सहमत्यानंी केलेला आहे. त्यामध्ये 
प्राम ख्याने राष्ट्रीय पोलीस आयोगािा उल्लेख करावा लागेल. [आिीबािीच्या काळात राज्यकत्यांनी 
पोहलसािंा बेधडक गैरवापर केला. पोहलसानंी अनेक राज्यातं कायिा धाब्यावर बसवनू लोकानंा वठेीस 
धरले आहि अनत्न्वत अत्यािार केले. या सवव बाबींिी सखोल िौकशी करण्यासाठी जनता पक्षािे शासन 
कें द्रात सते्तवर आल्यानंतर त्यानंी धमववीर याचं्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पोलीस आयोग नेमला होता.] या 
आयोगाने आपला सात खंडातंील अहवाल कें द्र शासनाला १९७७ ते १९८० या काळात सािर केला.[तसेि 
सवोच्च न्यायालयािे माजी म ख्य न्यायाधीश शहा याचं्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाला आिीबािीच्या 
काळात अहधकारािंा गैरवापर झालेल्या प्रकरिी िौकशी करून अहवाल सािर करण्यास साहंगतले होते. 
या आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये पोहलसाचं्या आहि इतर अहधकारी व कमविाऱ्याचं्या कामातील अनेक 
उहिवाकंडे लक्ष वधेले होते.] महाराष्ट्र शासनाने १९८७-८८ साली तत्कालीन म ख्य सहिव डी. डी. साठे 
याचं्या अध्यक्षतेखाली पोलीस स धारिा सहमती स्थापन केली होती. या सहमतीने आपल्या अहवालात अनेक 
िूरगामी सूिना केल्या होत्या. पोलीसखात्यािा कारभार, जवळजवळ िीडश े वर्षांपूवी, १८६१ साली, 
पाहरत केलेल्या कायद्यान्वये आजही िालहवला जातो हे अहवश्वसनीय म्हिावे लागेल.[हे भारतासारख्या 
िेशाति होऊ शकते.] हा कायिा त्या काळच्या गरजानं सार केलेला असल्याने त्यात पोहलसािंी 
सामाहजक जबाबिारी काय असावी, त्यािंी मानहसकता कशी असावी, त्यािंी संविेनशीलता कशी जतन 
केली जावी या व अशा अनेक मूलभतू बाबी ि लव हक्षत राहहल्या. पोहलसाचं्या कामातील सतत वाढता 



 

अनुक्रमणिका 

राजकीय हस्तके्षप कसा िूर करता येईल, त्याच्यावर कशी बधंने आिता येतील यािा उल्लेखही या 
कायद्यात हिसून येत नाही कारि हा कायिा केला तेव्हा असा राजकीय हस्तके्षप होण्यािा प्रश्नि उद्भवत 
नव्हता. झपाट्याने वाढिारी लोकसंख्या लक्षात घेता पोहलसािंी संख्या सतत वाढहविे अशक्यप्राय आहे. 
त्याम ळे लोकािंा पोहलसाचं्या कामातील सहभाग वाढवनू या प्रश्नातून मागव काढण्यािा प्रयत्न करावा 
लागेल. गेल्या साठ वर्षांत अनेक कायद्यानं्वये सामाहजक स धारिािंा प्रयत्न करण्यात आला. हे सवव कायिे 
अमलात आिण्यािी जबाबिारी फक्त पोलीस यंत्रिेवर टाकण्यात आली. त्याम ळे आधीि कामाच्या 
ओझ्याखाली िबलेल्या पोहलसािें काम अहधकि कठीि होऊन बसले. खरे तर कोिताही कायिा ज्या 
हवभागाशी संबंहधत असेल त्या हवभागावर त्या कायद्यािी अंमलबजाविी करण्यािे काम सोपविे आवश्यक 
आहे. पि अद्याप त्या दृष्टीने हविार होऊ शकलेला नाही. 
 

जिू काही हे प्रश्न प रेसे नव्हते म्हिून त्यात िहशतवािाच्या भयानक उदे्रकाने भर पडली आहे. 
महाराष्ट्रात तर आतंकवािाच्या अनेक भयावह घटना गेल्या काही वर्षांत घडल्या. त्याम ळे सवव समाज 
हािरून गेला आहि िेशाच्या सीमेपलीकडून प्रोत्साहहत केले जािारे हे छ पे य द्ध हकती काळ िालू राहिार 
आहे हा प्रश्न प ढे उभा राहहला आहे. जातीय िंगली अजूनही आमिी पाठ सोडायला तयार नाहीत. बाबरी 
महशिीच्या हवध्वसंानंतर कहिू-म सलमान समाजातील िरी अहधक वाढली. त्याम ळे हा प्रश्नही हिवसेंहिवस 
अहधक गंभीर होत जाईल अशी लक्षिे आहेत. [हे सवव प्रश्न प ढे असूनही पोहलसािंी शक्ती आहि वेळ 
आयपीएलसारख्या हिकेट सामन्यासंाठी ककवा शाहरुख खानच्या हसनेमाला संरक्षि िेण्यासाठी खिव 
करावा लागावा हे अक्षम्यि म्हिाव ेलागेल.] 
 

पोलीस अहधकाऱ्यािें व कमविाऱ्यािें ग न्हेगारी जगताशी असलेले आहि वाढत जािारे संबधं हा एक 
कितेिा हवर्षय झाला आहे. या प्रश्नाच्या हवहवध बाजू तपासून काय उपाययोजना केल्या पाहहजेत हे व्होरा 
सहमती सारख्या सहमत्यानंी स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने तसेि सवोच्च न्यायालयाने या बाबतीत राज्य 
शासनाने काय केले पाहहजे याबाबत आिेश हिले आहेत. [पि यात इतक्या लोकािें हहतसंबधं ग ंतले 
आहेत, की पोलीस यंत्रिा ग न्हेगारी जगतािी बहटक झाली आहे.] 
 

पोलीस यंत्रिा अहधकाहधक सक्षम करिे आहि हतला राजकीय हस्तके्षपापासून िूर ठेविे अगत्यािे 
आहे. [पि राजकीय पक्षािंी त्यासाठी तयारी हिसत नाही.] वर नमूि केलेल्या आयोगाचं्या व सहमत्याचं्या 
या बाबतीतील हशफारशींवर वर्षान वर्षे काहीि कायववाही न झाल्याने, अखेरिा उपाय म्हिून काही भतूपूवव 
वहरष्ठ पोलीस अहधकाऱ्यानंी आहि कॉमन कॉज या अशासकीय संस्थेने सवोच्च न्यायालयात एक जनहहत 
याहिका िाखल केली होती. कें द्र व राज्य शासनाचं्या िालढकल करण्याच्या प्रवृत्तीम ळे ककबह ना 
हवरोधाम ळे ही याहिका िहा वर्षांहूनही अहधक काळ प्रलंहबत होती. शवेटी या प्रकरिी २००८ मध्ये सवोच्च 
न्यायालयाने हनिवय हिला व त्यान सार पोलीस अहधकाऱ्याचं्या हनरहनराळ्या स्तरावंरील नेमि का, बढत्या व 
बिल्या राजकीय हस्तके्षपाहशवाय कशा व्हाव्यात याबाबतिे आिेश हिले. परंत  अद्यापही अनेक राज्यातं या 
आिेशािंी सवाथाने अमलबजाविी झालेली नाही [आहि त्यात महाराष्ट्रािा समावशे होतो ही ि िैवािी बाब 
आहे.] [गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात केल्या गेलेल्या अहतवहरष्ठ पिावरील पोलीस अहधकाऱ्याचं्या 
नेमि कानंा कें द्रीय प्रशासकीय न्यायाहधकरिाप ढे व उच्च न्यायालयात आव्हान िेण्यात आले होते आहि 
याबाबतीत राज्य शासनाने घेतलेले हनिवय ि कीिे ठरले होते. अशा हनिवयामं ळे शासनािी इभ्रत तर कमी 
होतेि पि पोहलसिलाच्या मनोधैयावरही हवपरीत पहरिाम होतो हे हवसरून िालिार नाही. पोहलसाचं्या 
कायवप्रिालीबद्दल, त्याचं्या सिोटीबद्दल समाजामध्ये मोठी प्रश्नहिन्हे हनमाि झाली आहेत. ती िूर करिे 
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आवश्यक आहे. 
 

िहशतवािी प्रकरिी जनतेला अंधारात ठेवले जाते अशी एक साववहत्रक समजूत समाजात हनमाि 
झाली आहे. तीही धोकािायकि म्हिावी लागेल. उिाहरिाथव, १९९२-९३ सालच्या जातीय िंगलींिी 
िौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूती श्रीकृष्ट्ि आयोगािा अहवाल जनतेप ढे ठेवण्यासाठी िालढकल 
करण्यात आली. शवेटी तो अहवाल हवधानसभेप ढे ठेवल्यावरही त्यावर सखोल ििा होऊ शकली नाही. हा 
अहवाल सािर झाल्याला एक िशक उलटून गेल्यावरही त्याच्या हशफारशींवर अद्याप म्हिण्याजोगी 
कायववाही होऊ शकलेली नाही. [हे नाकारून िालिार नाही.] [२६/११ च्या म ंबईवरील िहशतवािी 
हल्ल्यानंतर राम प्रधान याचं्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या िौकशी सहमतीिा अहवाल लोकापं ढे 
ठेवण्यात अशीि िालढकल करण्यात आली. खऱ्या अथाने ही िौकशी अहधक सखोल रीतीने व्हायला 
पाहहजे होती यात शकंाि नाही. एकूिि अशा मोठ्या िहशतवािी प्रकरिातही शासन लोकानंा अंधारात 
ठेव ूपाहत आहे, त्यानंा हवश्वासात घेत नाही ही भावना वाढीस लागताना हिसते.] कायिा व स व्यवस्थेिे 
प्रश्न हिवसेंहिवसे इतके जहटल होऊ लागले आहेत, की लोकाचं्या सहभागाहशवाय त्यािंा सामना करिे 
केवळ शासकीय यंत्रिेला शक्य होिार नाही हे हवसरता कामा नये. म्हिूनि पोहलसाकंडे राज्यकत्यांनी 
नव्या जाहिवनेे आहि नव्या दृहष्टकोनातून पाहिे अगत्यािे झाले आहे. 
 
माणहिीचा अणधकार 
 

माहहतीिा अहधकार हा मूलभतू अहधकार म्हिून राज्यघटनेत स्पष्टपिे नमूि केला नसला तरीही 
सवोच्च न्यायालयाने तो राज्यघटनेत अध्याहृति आहे असे स्पष्ट केले आहे. हे पाहता शासकीय माहहती 
हमळविे हा प्रत्येकािा मूलभतू अहधकारि आहे आहि त्यािा अहधके्षप करिे शासनाच्या अहधकारात येऊ 
शकत नाही. प्रश्न फक्त हा राहतो की, नागहरकाने कोित्या प्रकाराने माहहती मागवावी, ती कशाप्रकारे व 
जास्तीत जास्त हकती कालावधीत त्याला िेण्यात यावी. राज्यघटनेन सार माहहतीच्या अहधकारावर काही 
सय त्क्तक बंधने घालता येऊ शकतात. पि ती कायद्याति स्पष्टपिे नमूि करिे आवश्यक असते ही 
पाश्ववभमूी लक्षात घेता स्वातंत्र्यानंतर माहहतीिा अहधकार कायद्याच्या रूपात मान्य होण्यास जवळजवळ 
अधवशतक जाव ेलागले. [हे बरेि काही सागंून जाते.] 
 

[या हवर्षयी कायिा करण्यासाठी केवळ राज्य शासनेि अन त्स क होती असे नव्हे तर कें द्र 
शासनानेही पूिवतः वळेकाढूपिािे धोरि अंगीकारले होते.] ज्या िोन-तीन राज्य शासनानंी प ढाकार घेऊन 
माहहतीच्या अहधकारािा कायिा पाहरत केला त्यामध्ये महाराष्ट्र, तहमळनाडू आहि गोवा या राज्यािंा 
उल्लेख करावा लागेल. मध्य प्रिेश शासनानेही असे हवधेयक पाहरत केले परंत  त्याला मान्यता िेण्यापूवी 
राज्यपालानंी ते कें द्र शासनाच्या अन मतीसाठी पाठवले आहि हतथेि ते बराि काळ प्रलंहबत राहहले. 

 
[महाराष्ट्राने कायिा केला खरा पि त्यात अनेक त्र टी होत्या. एका अथाने तो कायिा म्हिजे 

‘िेखल्या िेवा िंडवत’ असेि म्हिावे लागेल. कारि, ज्या हवर्षयाबंाबत नागहरकानंा माहहती मागता येिार 
नव्हती त्यािी लाबंलिक यािी कायद्यात अंतभूवत होती. अजविाराने कोित्या कारिास्तव माहहती मागवली 
आहे हे तपासण्यािा अहधकार शासनाने आपल्याकडे ठेवला होता. माहहतीिा अहधकार हा जर मूलभतू 
अहधकार असेल तर कोिकोित्या कारिासाठी माहहती मागत आहे हे हविारण्यािा अहधकार शासनाला 
उरति नाही.] हविारलेली माहहती हकती काळामध्ये हिली पाहहजे याबाबतिी तरतूि नव्हती. म ख्य म्हिजे 
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जर कोित्याही अहधकाऱ्याने वा कमविाऱ्याने माहहती िेण्यास हवलंब केला, ि कीिी माहहती हिली वा अप री 
माहहती हिली तर हशक्षा करण्यािी तरतूि कायद्यात नव्हती. माहहतीच्या अहधकारािे आिखी एक महववािे 
तवव हे असले पाहहजे, की अनेक हवर्षयाबाबतिी माहहती शासनाने आपि होऊन लोकानंा वळेोवेळी 
प रहवली पाहहजे. तशीही तरतूि या कायद्यात नव्हती. [एकूिि महाराष्ट्रािा हा कायिा नावाप रताि होता. 
लोकाचं्या मागिीिी पूतवता करिारा नव्हता.] 
 

हा कायिा अमलात आल्यावर त्यावर प ष्ट्कळ टीका झाली आहि महाराष्ट्र शासनाने नव्याने या 
प्रश्नाकडे पाहाव ेअसा िबावही वाढला. शवेटी शासनाने एक सहमती नेमून नव्या कायद्यािे प्रारूप तयार 
करण्यािे काम हतच्याकडे सोपवले आहि नवा कायिा केला. त्यािवळेी कें द्र शासनातही असा कायिा 
करण्यासाठी िबाव वाढत होता. अखेर अनेक स्तरावंर सखोल ििा होऊन कें द्रीय कायिा पाहरत झाला 
आहि अमलातही आला. त्यालाही आता पाि वर्षे होऊन गेली. 
 

जनतेला माहहती हमळहवण्यािा अहधकार आहे आहि ती िेिे शासनावर बधंनकारक आहे हा हविार 
प्रशासनात रुजलेला नाही. त्याम ळेि वृत्तपत्रातील एका बातमीन सार, २००९ साली राज्य माहहती 
आयोगाने ३४७ प्रकरिी संबहंधत अहधकाऱ्यानंा २७ लाख रुपयािंा िंड केला आहे. इतर अनेक राज्याचं्या 
त लनेत महाराष्ट्रात या कायद्यािा वापर प ष्ट्कळ अहधक प्रमािात होताना हिसतो. एका दृष्टीने हे 
लोकशाहीिे सबलीकरिि म्हिावे लागेल पि केवळ त्यावर समाधान मानून िालिार नाही. जोपयंत 
शासकीय अहधकाऱ्यािंी व कमिाऱ्यािंी मानहसकता बिलत नाही तोपयंत या कायद्याखालिे प्रयत्न हे 
वरवरिे ठरतील. खेड्यापाड्यापासून मंत्रालयापयंत पसरलेल्या या अवाढव्य यंत्रिेला संविेनशील 
बनवायिे असेल तर त्यासाठी प्रहशक्षिािा मोठा कायविम हाती घ्यावा लागेल. कोित्याही प्रकरिी माहहती 
का िेता येिार नाही असा प्रश्न प्रत्येक कमविाऱ्याने स्वतःला हविारावा अशी अपेक्षा ठेवली पाहहजे. यासाठी 
िोन गोष्टी प्राम ख्याने होिे आवश्यक आहे. एक, सवव कमविाऱ्यानंी अशी स्पष्ट शपथ घेतली पाहहजे की, 
‘माझ्या कामासंबधंी, कायद्यात नमूि केलेले अपवाि वगळता, इतर सवव माहहती जनतेला िेिे हे मी माझे 
आद्य कतवव्य मानेन.’ िोन, शासकीय ग प्ततेिा कायिा हा कालबाह्य झाला आहे. ज्या िेशािी (इंग्लंड) 
नक्कल करून हा कायिा हिहटश काळात कहि स्थानात करण्यात आला त्या िेशातूनि तो रद्दबातल 
करण्यात आला आहे. नवीन पहरत्स्थतीन रूप िेशािे संरक्षि, शातंता व स व्यवस्था, परराष्ट्र संबंध, ग न्ह्यािंा 
तपास, जातीय तिाव इत्यािींसारख्या मोजक्या बाबी वगळता इतर सवव बाबतीतील माहहती लोकानंा िेिे 
बधंनकारक असले पाहहजे. इंटरनेटिा वाढता प्रसार आहि प्रभाव लक्षात घेता सवव शासकीय हवभागानंी 
आपल्या कामासंबधंीिी माहहती वळेोवेळी इंटरनेटद्वारे प्रसाहरत केली पाहहजे. 
 

माहहतीच्या अहधकारािा सवविूर वापर स रू झाला की, शासन हे जबाबिार, पारिशवक व अहधक 
संविेनशील होऊ शकेल यात शकंाि नाही. पि असे असतानाही माहहती उपलब्ध करून िेण्यास 
[नोकरशाहीिाि नव्हे तर राज्यकत्यांिाही] हवरोध हिसून येतो. उिाहरिाथव, फाईलवरील अहधकाऱ्यािें 
अहभप्राय आहि सल्ला आहि मंत्र्यािें त्यावरील आिेश हे लोकानंा पाहायला हमळता कामा नयेत असा 
मतप्रवाह हनमाि झाला आहे. ही माहहती जर लोकासंमोर उघड झाली तर आपापले हविार स्पष्टपिे 
माडंण्यावर बधंने येतील आहि हनिवयप्रहियेवर पहरिाम होतील असा िावा केला जात आहे. या 
लेखकाच्या मते खरी पहरत्स्थती तर याच्यापेक्षा अगिी वगेळी आहे. कोित्याही अहधकाऱ्याला ककवा 
मंत्र्याला अशी स्पष्ट जािीव झाली की, मी आज घेतलेला हनिवय हा लवकरि लोकासंमोर येईल, त्यािी 
कारिमीमासंा लोकानंा अवगत होईल आहि त्यािे बरेवाईट पहरिाम त्यानंा भोगाव ेलागतील. सिोटीच्या 
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व्यक्तींना काहीि अडिि असण्यािे कारि नाही. पि हेत प रस्सर ि कीिे हनिवय घेण्यािा प्रयत्न असल्यास 
त्याबाबतीत हनहित अडिि भासेल आहि तसे झाले तर कोिाला ि ःख होण्यािे कारि नाही. ककबह ना 
तसे होण्याने माहहतीच्या अहधकारािे उहद्दष्ट सफल झाले असेि म्हिता येईल. 
 

अद्यापही अनेक बाबतीत [केवळ मंत्रालयाति नव्हे, तर मोठ्या शहराचं्या हवकासाचं्या कामात वा 
हजल्हा पहरर्षिाचं्या कामात] प रेशा पारिशवकतेच्या अभावाम ळे अनेक गैरप्रकार होताना हिसतात. प्रसार 
माध्यमाचं्या सहियतेम ळे आता हे प्रकार जनतेसमोर येऊ लागले आहेत. याला आळा घातला गेला नाही 
तर शासनािी जनमानसातील प्रहतमा आिखी ढासळेल आहि पयायाने त्यािंा लोकशाहीवरील हवश्वास 
उडून जाईल असे प्रहतपािन करिारा वगव आरही होत आहे. पि अशा प च्छगामी हविारसरिीला पाठबळ 
हमळता कामा नये. त्यासाठी माहहतीच्या अहधकाराबाबत राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती कशी प्रबळ 
करता येईल हे पाहाव ेलागेल. 

 
खाजगी व शासकीय के्षत्राांची भागीदारी 
 

हवत्तीय साधनसंपत्तीच्या कमतरतेम ळे राज्य शासनाच्या कामाच्या आवाक्याबद्दलिे मूलभतू प्रश्न 
हनमाि झाले आहेत. एका बाजूला शासनाच्या हवकासात्मक कामाच्या जबाबिाऱ्या अव्याहतपिे वाढत 
आहेत तर ि सऱ्या बाजूने शासनाच्या प्राथहमक जबाबिाऱ्यासंाठी प रेशी आर्मथक तरतूि करिे कठीि होऊन 
बसले आहे. कायिा व स व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, िाहरद्र्यरेरे्षखालील लोकाचं्या पािी, आरोग्य, हशक्षि 
इत्यािींसाठी तरतूि करिे या शासनाच्या प्राथहमक जबाबिाऱ्या मानल्या गेल्या पाहहजेत. पि त्याचं्यासाठी 
प रेशी हवत्तीय तरतूि करिे ि रापास्त झाले आहे. त्याबरोबरि हवकासाच्या गरजा झपाट्याने वाढत आहेत. 
हवकासािी काही कामे अशी असतात की, जी शासनानेि करिे आवश्यक असते. त्यामध्ये रामीि 
भागातील अनेक हवकासकामािंा समावशे होतो. तर काही हवकास के्षते्र अशी असतात की, ज्यामध्ये 
खाजगी उद्योजकानंाही समाहवष्ट करून घेिे शक्य होते. यात प्राम ख्याने पायाभतू सोयीस हवधािंा समावशे 
होतो. 
 

स्वातंत्र्यानंतरच्या स रुवातीच्या काही िशकातं सरव् हवकासात्मक खिव शासनाने करावा असा जिू 
िंडकि होता. समाजातील अगिी हविारवतंािंीही हीि हविारसरिी होती. खाजगी के्षत्र हे केवळ 
नफेखोरीवर आधारलेले के्षत्र आहे असाही एक समज प्रिहलत होता. उिाहरिाथव, हवजेसारख्या 
भाडंवलघन के्षत्रात सवव नव्या प्रकल्पातील ग ंतविूक ही केवळ शासनािी होती. जे वीजप्रकल्प खाजगी 
के्षत्रात स्थाहपत केले गेले होते ते शासनाने अहधरहहत करून त्यािें रात्ष्ट्रयीकरि केले होते. साखर 
कारखानिारी,जी प्राम ख्याने खाजगी के्षत्रात होती, तोही महाराष्ट्रासारख्या राज्याने सहकारी के्षत्रासाठी 
राखून ठेवली. रस्ते आहि प लािें बाधंकाम हे तर सववस्वी शासकीय खिाने केले जात असे. १९९० च्या 
िशकाच्या मध्यापासून या हविारसरिीत लक्षिीय बिल झाला. अनेक के्षते्र खाजगी ग ंतवि कीसाठी 
मोकळी करण्यात आली. महाराष्ट्राप रते बोलायिे तर टाटाचं्या वीजहनर्ममतीम ळे महाराज शासनावरिी एक 
मोठी जबाबिारी थोड्या प्रमािात का होईना कमी झाली. म ंबई-प िे द्र तगती मागािी हनर्ममती अशीि 
खाजगी उद्योजकामंाफव त करण्यात आली. बाधंा-वापरा-हस्तातंहरत करा हे धोरि अहधकाहधक पिनी पडू 
लागले. नवीन हवकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसा उभारायिा तर तो प्रकल्प वधवनक्षम असला पाहहजे 
यािी जािीव होऊ लागली. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी टोल आकारिी मान्यता पावली. अशा रीतीने जेथे 
जेथे शक्य आहे तेथे तेथे खाजगी के्षत्राला प्रोत्साहन हमळू लागले आहि त्या त्या हठकािी शासनाला उद्योग 
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आपले अंग काढून घेिे शक्य झाले. आता याप ढे जाऊन सरकारी के्षत्रातील उद्योग व महामंडळे खाजगी 
के्षत्राला िालहवण्यास िेण्यािी कायववाही होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रातील हितळी हडत्स्टलरीिे 
खाजगीकरि याि प्रकारात मोडते. सहकारी के्षत्रातील आजारी साखर कारखाने ककवा सूतहगरण्या या 
अशाि खाजगी उद्योजकानंा िालहवण्यास ककवा हवकत िेण्यात आल्या आहेत. हा एक मोठाि बिल आहे 
हे मान्य करावे लागेल. 
 

या भागीिारीबरोबर आिखी काही बिल येऊ लागले आहेत. त्यािी िखल घेिे आवश्यक आहे. 
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात काही वहरष्ठ आयएएस अहधकाऱ्यानंी म ितपूवव हनवृत्ती स्वीकारून लगोलग 
खाजगी के्षत्रात मोठ्या पिावर जािे पसंत केले आहे. या सवव कंपन्या महाराष्ट्राच्या हवकासात कोित्या ना 
कोित्या के्षत्रात कायवरत आहेत. हे पाहता शासनाच्या वहरष्ठ अहधकाऱ्यानंा आपल्याकडे घेता आले तर 
सरकारी यंत्रिेशी िागंले, जवळिे संबधं ठेवता येतील असा कयास त्यानंी बाधंला असल्यास तो ि कीिा 
मानता येिार नाही. पि खाजगी व सरकारी के्षत्रािें हे संबधं जनतेच्या हहतािे ठरू शकतात ककवा नाही 
यािा गाभंीयाने हविार होिे आवश्यक आहे. हकत्येकिा या पद्धतीिा प रस्कार करताना असा हविार प ढे 
माडंला जातो की, जपानसारख्या िेशात हे अनेक वर्षांपासून प्रिहलत आहे. पि अशी वरवरिी त लना न 
करता आपल्या िेशासाठी आहि राज्यासाठी हे इष्ट ठरू शकेल का, हे तपासून पाहहले पाहहजे. खाजगी 
के्षत्राला जेव्हा हवकासाच्या कामात सहभागी करून घेतले जाते तेव्हा त्या उद्योजकािे काम हे जनतेच्या 
हहतािे असेल, ते पारिशवक रीतीने केले जाईल, त्यातून अवाजवी नफेखोरी केली जािार नाही हे 
पाहण्यािी जबाबिारी शासनािी असते. उिाहरिाथव, काही कामाचं्या बाबतीत टोल आकारिी ही 
गैरवाजवी िराने व आवश्यकतेपेक्षा जास्त काळ िालू राहते अशा तिारी जनतेकडून करण्यात येतात. 
[त्याचं्याकडे बरेििा शासनामाफव त ि लवक्ष केले जाते.] शासनातील वहरष्ठ अहधकाऱ्यािें हहतसंबधं खाजगी 
उद्योगामंध्ये ग ंतलेले असतील तर त्यािें या बाबतीतील हनिवय हववाद्य ठरू शकतात ककवा त्याचं्या हेतंूबद्दल 
शकंा वा ककतू हनमाि होऊ शकतात. जोपयंत शासनािी हनयामक जबाबिारी िालू असिार आहे तोपयंत 
शासकीय के्षत्रातील अहधकाऱ्यानंा काही बधंने पाळावीि लागतील. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय संस्कृतीत 
येऊ घातलेले हे मोठे बिल नजरेआड करून िालिार नाही. 
 
वीजके्षत्रािील घडामोडी आणि एन्रॉन 
 

वीज के्षत्र खाजगी उद्योजकानंा ख ले करण्यात आले आहे इतकेि नव्हे तर राज्य वीज मंडळािंी 
प नरविना करून त्यािें अखेरच्या टप्प्यात खाजगीकरि करण्यात याव े असे ध्येयधोरि कें द्र शासनाने 
जाहीर केले असून त्यान सार वीज कायिा, २००३ पाहरत करण्यात आला आहे. हा कायिा सवव राज्यानंा 
लागू आहे. महाराष्ट्र हे एकि राज्य असेल की, जेथे वीज हनर्ममती, वहन व हवतरि हे खाजगी, शासकीय, 
सहकारी व महानगरपाहलका या िारही के्षत्रातंील संस्थामंाफव त केले जाते. एका दृष्टीने ही िेशाच्या 
भहवतव्यािी प्रयोगशाळा आहे असे म्हिाव ेलागेल. या िार के्षत्रातंील संस्थािें काम कशा रीतीने िालावे, 
त्यावर कोिी िेखरेख ठेवावी, त्यात जनतेिा सहभाग कसा व हकती असावा हे व असे अनेक प्रश्न महववािे 
आहेत. या संस्थािें काम त्यानंी सामाहजक जबाबिारीिी जािीव ठेवनू पारिशवकरीत्या पार पाडावे यासाठी 
वीज कायद्यान्वये स्वायत्त वीज हनयामक आयोगािी स्थापना करण्यात आली आहे. हाही एक मोठा 
[सासं्कृहतक] सामाहजक बिल लक्षात घ्यावा लागेल. या संस्थािें काम हनयामक मंडळ जाहीररीत्या 
लोकानंा हवश्वासात घेऊन पार पाडत आहे. महववाच्या बाबतीत लोकानंा आपले म्हििे माडंण्यािी संधी 
िेण्यात येऊन आयोग आपला हनिवय िेतो. जर कोिाला तो मान्य नसेल तर त्या हनिवयाहवरुद्ध अपेलेट 
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रायब्यनूलकडे िाि मागण्यािी तरतूि कायद्यात करण्यात आली आहे. अशा रीतीने या आयोगाच्या 
कामाम ळे पूवीिी शासकीय हनिवयातील गूढता, तिथवता (adhocism) नाहीशी झाली आहे. त्याआधी, 
उिाहरिाथव, हवजेिे िर कोित्या आधारावर ठरहवले जातात, कोित्या राहकानंा हकती अथवसाहाय्य 
िेण्यात येते, हवजेच्या उत्पािनािा प्रत्यक्ष खिव हकती आहे, वीज वहन व हवतरिातील तूट हकती आहे व ती 
कमी करण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात येत आहेत याबाबतीतील साद्यतं माहहती लोकासंमोर येत नसे. 
जी माहहती उपलब्ध झाली असेल त्यािी शहाहनशाही करून घेता येत नसे. आता हनयामक 
आयोगासमोरील जाहीर स नाविीत जनतेच्या प्रहतहनधींना, हनमसरकारी संस्थानंा आहि त्या त्या 
हवर्षयतील तज्ज्ञ लोकानंा सहभागी होऊन आपापले हविार माडंण्यािी संधी हमळते. संबहंधत वीज संस्थेिे 
आहि अशा सवव संबहंधतािें हविार लक्षात घेऊन आयोग आपला हनिवय िेतो. हा हनिवयही लेखी स्वरूपात व 
कोटाच्या हनकालाप्रमािे स्वयंस्पष्ट असतो. प्रशासहनक कामामंध्ये प्रथमि इतकी पारिशवकता आहि 
जनतेिा इतका सहभाग शक्य झाला आहे. जनतेिे प्रहतहनधी आहि अशासकीय संस्था यािा हकती फायिा 
करून घेतात हे आता सववस्वी त्याचं्यावर अवलंबनू आहे. पि मोठ्या प्रशासहनक बिलािंी ही स रुवात आहे 
असे म्हिावे लागेल. येत्या काळात, इतर अनेक के्षत्रासंाठी असे वैधाहनक हनयामक आयोग नेमले जातील. 
 

[एन्रॉन प्रकल्प ज्या तऱ्हेने मान्य करण्यात आला आहि त्यािे करारमिार ज्या प्रकारे लोकापंासून 
िूर ठेवण्यात आले, अगिी हवहधमंडळापासूनही, हे पाहता] हनयामक आयोगामं ळे हनिवयप्रहियेमध्ये 
िाहंतकारी बिल झाले असेि म्हिावे लागेल, कारि आता कोिताही प्रकल्प या प्रकारे मंजूर होऊ 
शकिार नाही. त्या प्रकल्पािा अहवाल, त्यािे फायिे आहि ि ष्ट्पहरिाम, त्यािा खिव आहि त्यािी 
उपय क्तता, त्यािी वधवनक्षमता या सवव बाबी हनयामक आयोगाप ढे याव्या लागतील. नवीन वीज कायद्याने 
हिलेली ही मोठी िेिगी म्हिावी लागेल. 
 

एन्रॉन प्रकल्प खऱ्या अथाने कधी तपासला गेला नव्हता. त्याच्यात असंख्य उहिवा होत्या. हा 
प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी सवाथाने गळ्यातले लोढिे ठरला असता. कोित्याही प्रकल्पाने केवळ वीज हनमाि 
करिे प रेसे नसते तर ती वीज मंडळाला आहि पयायाने लोकानंा परवडेल अशा िराने हमळिे हे हततकेि 
महववािे समजले पाहहजे. एन्रॉन प्रकल्पािा करार हा सववस्वी एकतफी म्हिजे एन्रॉनधार्मजिा होता. 
त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या हहताकडे ि लवक्ष केले गेले होते. या प्रकल्पाच्या पहहल्या टप्प्यातून 
जेव्हा वीज हनर्ममती स रू झाली तेव्हाि वीज मंडळािे कंबरडे मोडले जाईल अशी भीती हनमाि झाली. या 
प्रकल्पातून हनमाि होिारी वीज महाराष्ट्रासाठी हवकत घेिे मंडळाला शक्य नव्हते आहि जर ती घेतली तर 
त्यािे हबल िेिे परवडिारे नव्हते. शवेटी राज्य वीज मंडळाने राज्य शासनाला असे कळवले की, या 
प्रकल्पातून हनमाि होिारी वीज इतर राज्यानंा ककवा कें द्रीय संस्थानंा हवकली जाईल अशी व्यवस्था 
करावी. अशी काहीि शक्यता नसल्याने या पहरत्स्थतीतून मागव काढण्यासाठी शासनाने या लेखकाच्या 
अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ सहमती नेमली. या सहमतीच्या अहवालात सवान मते असा हनष्ट्कर्षव काढण्यात 
आला आहे की, हा प्रकल्प मान्य करण्यात अनेक ि का झाल्या. [आहि त्या कें द्र शासनाच्या, राज्य 
शासनाच्या आहि वीज मंडळाच्या अहधकाऱ्याचं्या तसेि राजकारण्याचं्याम ळे झाल्या हे मान्य करावे 
लागेल.] तरीही या प्रकल्पात झालेली िहा हजार कोटी रुपयाहूंन अहधकिी भाडंवली ग ंतविूक लक्षात 
घेता सहमतीने असे स िहवले, की हा प्रकल्प रद्द करण्याऐवजी त्याच्या संबधंीिे करारमिार नव्याने 
करण्यात यावते आहि त्यासाठी नव्याने वाटाघाटी करण्यात याव्यात. 
 

ही पाश्ववभमूी यासाठी नमूि केली आहे, की आता प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये अहधकाऱ्यानंा स्वतंत्रपिे 
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आहि कोिािाही म लाहहजा न ठेवता आपले मत माडंिे अशक्यप्राय होऊ लागले आहे. अहधकाऱ्यानंा जर 
असे स्वातंत्र्य नसेल तर त्यािंा सल्ला हकती वस्त हनष्ठ, अराजकीय आहि जनतेच्या भल्यासाठी असेल 
याबाबत संिेह हनमाि होऊ शकतो. आजच्या प्रशासनात ि िैवाने है वळेोवळेी, हरघडी होताना हिसते. 
[एका दृष्टीने प्रशासकीय अहधकारी आहि राजकीय नेते या एका नाण्याच्या िोन बाजू झाल्या आहेत असे 
म्हटले तर ते गैर ठरू नये.] हा बिल इतका मूलभतू आहे की त्यािे पहरिाम दृश्य-अदृश्य स्वरूपात 
सगळ्या हनिवयप्रहियेत आहि शासनात जािवतात. 
 

सहकार के्षत्र 
 

सहकार के्षत्रामध्ये महाराष्ट्र अरिी समजला जातो. अनेक नामाहंकत सहकारी संस्था–
साखरकारखाने, सूतहगरण्या, िूध उत्पािक संघ, हवपिन संस्था, िारू हनर्ममतीिे प्रकल्प इत्यािी या 
के्षत्रातील पथिशवक संस्था म्हिाव्या लागतील. अशा संस्थानंी रामीि भागात उद्योगधंिे व संलग्न संस्था 
हनमाि केल्या इतकेि नव्हे तर रामीि रोजगार हनर्ममतीला िालना हिली. सहकार िळवळीतील अनेक 
नेते आपल्या कतृवत्वाने राजकीय के्षत्रात िमकले. एका अथाने सहकारी िळवळीने राज्यकत्या पक्षािी 
पाळेम ळे रामीि भागात घट्ट रोवली. [नंतरच्या काळात इतर राजकीय पक्षानंी हाि हकत्ता हगरहवला. हे 
राजकीय फायिे लक्षात घेता] कमी अहधक प्रमािात सववि राजकीय पक्षािंा वरिहस्त सहकार के्षत्रावर 
राहहला आहे हे स्पष्ट हिसते. 
 

महाराष्ट्राच्या सहकारी िळवळीिे एक वैहशष्ट्ट्य म द्दाम नमूि करावे लागेल. इतर िेशाशंी त लना 
करता महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी िळवळ फार मोठ्या प्रमािात सरकारी पैशाने िाललेली िळवळ 
म्हिावी लागेल. त्यातील सभासिािंा फार थोडा पैसा यात ग ंतलेला हिसतो. बाकी सवव भाडंवल हे 
शासनाकडून उपलब्ध होते-काही भागभाडंवल म्हिून, काही कजव म्हिून तर काही कजासाठी हमी 
म्हिून. शासनािी इतकी मोठी ग ंतविूक पाहता जेव्हा कोित्याही सहकारी उद्योगाकडे थकबाकी राहते 
तेव्हा बकँा हतिी पूतवता राज्य शासनि करेल अशी अपेक्षा करतात. अनेक आजारी साखरकारखाने व 
सूतहगरण्याचं्या बाबतीत हेि झाले आहे. शासनाने हमी हिलेले कजव थकल्याम ळे राज्य शासनाच्या 
हतजोरीवर शकेडो कोटी रुपयािंा बोजा पडला आहे. वारंवार प्रयत्न करूनही अशा उद्योगािें प नववसन न 
करता आल्याने शवेटी त्यािें हस्तातंरि करून ते सहकारी ककवा खाजगी उद्योजकानंा द्याव ेअसे धोरि 
शासनाला अंगीकारावे लागले. 

 
वरील पहरत्स्थतीत त्या संस्थामंध्ये काम करिाऱ्या अहधकाऱ्यािंी व कमविाऱ्यािंी होिारी क िबंिा 

लक्षात घेिे आवश्यक आहे. या संस्थाचं्या पिाहधकाऱ्यािें गैरव्यवहार जवळून पाहूनही ते त्या बाबतीत 
काहीही करू शकत नाहीत. हकत्येकिा तर त्यानंी गप्प बसावे म्हिून त्यानंा त्यात सहभागी करून घेतले 
जाते. या संस्थािें लेखापरीक्षि करिाऱ्यािंी पहरत्स्थती तर त्याहून कठीि होऊन बसते. ‘तोंड िाबनू 
ब क्क्यािा मार’ असे म्हटले तर ते वावगे होिार नाही. म्हिूनि या संस्थातंील गैरव्यवहारानंा क्वहिति 
वािा फ टली. पि हे केवळ कहनष्ठ कमविा-यापं रते मयाहित नाही. या संस्थािें व्यवस्थापकीय संिालक, 
हवत्त अहधकारी, तंत्रज्ञ, म ख्य शतेी अहधकारी यासारख्या वहरष्ठ पिावंरील अहधकारीही हतबल झालेले 
हिसतात. त्यानंा सहकारी संस्थाचं्या पिाहधकाऱ्याचं्या हाताखाली काम तर करावे लागतेि पि त्याहशवाय 
त्यािें सवव भहवतव्यि या पिाहधकाऱ्याचं्या हातात असते. प्रशासहनक संस्कृतीतील हा लक्षिीय बिल 
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नजरेआड करून िालिार नाही. 
 
झपायाने बदललेली राजकीय पणरक्स्र्िी 
 

गेल्या िोन िशकापंासून िेशातील तसेि महाराष्ट्रातील राजकीय पहरत्स्थतीत लक्षिीय बिल 
झालेला हिसतो. [कोित्याही एका राजकीय पक्षाला हनर्मववाि बह मत हमळिे जवळजवळ ि रापास्त 
झालेले आहे. त्याम ळे य तीिे शासन हा हनयमि झाला आहे. त्यािाि भाग म्हिून १९९० च्या िशकात 
हशवसेना-भाजप य तीिे सरकार सते्तत आले. पि पाि वर्षांपेक्षा त्यानंा सत्ता हटकहवता आली नाही. परत 
काँरेसिे-काँरेसिे आहि राष्ट्रवािी कॉरेसिे-सरकार सते्तत आले. कोित्याही नावाने हनवडून आले तरी 
त्यािंी काँरेस संस्कृती अबाहधत राहते आहि सहज ओळखता येते हेि खरे. आता तर सववि राजकीय 
पक्षावंर काँरेस संस्कृतीिी छाप पडलेली हिसते. अशा य तीच्या शासनािें काही ग िधमव पाहिे इष्ट ठरेल. 

 
सववसाधारितः य ती ही त्या त्या वळेच्या पहरत्स्थतीन सार आहि राजकीय गरजेन सार केलेली 

असते. त्यात कोितीही तववहनष्ठा हिसून येत नाही. य तीमध्ये म ख्यमंत्र्यािंी लोकशाहीला अहभपे्रत 
असलेली सत्ता आहि अहधकार हे हटकून राहत नाहीत. बरोबरीच्या मंत्र्यापंैकी एक आहि त्याचं्यातील 
पहहला एवढेि स्थान त्यानंा हिले जाते. य तीतील मंत्री हे आपापल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यानंा प्राम ख्याने 
जबाबिार असतात कारि त्यािें मंहत्रपि हे सववस्वी त्या नेत्याच्या मजीवर अवलंबनू असते. सते्तिी 
हवभागिी करताना कॅहबनेट मंत्री जर एका पक्षािा असेल, तर त्या खात्यातील राज्यमंत्री हा ि सऱ्या 
राजकीय पक्षािा असतो. अनेकिा कामाच्या वाटपाच्या बाबतीत व इतर अनेक बाबतीत त्याचं्यातील 
वािहववाि, मतभेि हे िव्हाट्यावर येतात. सववि संबहंधत राजकीय पक्षानंी ही सोयरीक सोयीसाठी केली 
असल्याने त्यातून कोिीि काही तोडगा काढू शकत नाही. म ख्यमंत्र्यािंा शब्िही याबाबतीत अखेरिा शब्ि 
म्हिून राह्य धरला जात नाही. या राजकीय स ंिोपस ंिीत प्रशासकीय अहधकाऱ्यािें काय होत असेल यािी 
कल्पनाि केलेली बरी. जिू काही हे मानापमानािे प्रयोग प रेसे नसतात म्हिून की, काय हकत्येकिा 
पक्षािा हरमोट कंरोल आिखी हतसऱ्याि व्यक्तीच्या ताब्यात असतो. ही व्यक्ती आमिारही नसते; मंत्रीही 
नसते आहि म ख्यमंत्रीही नसते. अशा पहरत्स्थतीत ती व्यक्ती केवळ घटनाबाह्य शक्ती असते. अशा 
घटनाबाह्य शक्तीकडून मंत्र्यानंी आिेश घेिे ही गोष्ट वेगळी पि अशा घटनाबाह्य शक्तीकडून अहधकाऱ्यानंा 
आिेश घ्यायला लाविे हे कोित्याही हनयमात बसत नाही. ककबह ना वहरष्ठ नागरी अहधकाऱ्यानंी व पोलीस 
अहधकाऱ्यानंी अशा व्यक्तीला सलाम ठोकिे व त्याचं्याप ढे हात जोडून उभे राहिे ही लोकशाहीिी प्रतारिा 
म्हिावी लागेल. पि आज हिल्लीपासून गलीपयंत हेि हित्र हिसते. 
 

यािाि एक भाग म्हिजे शासकीय अहधकाऱ्याचं्या व कमविाऱ्याचं्या बिल्या करण्याच्या 
अहधकारािा केला जािारा अमाप ि रुपयोग. [हकत्येकिा तर या बिल्यािंा आठवडे बाजार उघडला जातो 
असेही बोलले जाते.] बिल्या करण्यािा अहधकार कोिािा आहे हाि मूलभतू प्रश्न हनमाि होताना हिसतो. 
[हजल्हा पहरर्षिािें पिाहधकारी समजतात की, हा अहधकार त्यािंाि असला पाहहजे; आमिार खासिार 
असे मानतात की, ही त्यािंीि मक्तेिारी असावी आहि मंत्री महोिय तर, अथाति, या बाबतीत आपि 
सवाधीश असल्यािे वळेोवेळी हसद्ध करताता.] या सवव प्रकरिात त्या त्या स्तरावंरील कमविाऱ्याचं्या वहरष्ठ 
अहधकाऱ्यानंा काही अहधकार असावते का याबद्दल संिेह हनमाि होतो. हकत्येकिा तर बिल्या करण्याच्या 
या अहधकारािंा इतक्या मोठ्या प्रमािावर गैरवापर होतो की, प्रत्येक वळेी सरकार बिलले की, वहरष्ठ 
पिावरील शकेडो अहधकाऱ्याचं्या बिल्या केल्या जातात. या िेशात सरकारी कमविारी आहि अहधकारी 
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यानंी राजकारिातीत असाव ेअशी संकल्पना आहे. प्रत्यक्षात मात्र हित्र अगिी उलटे हिसते. त्याम ळेि 
नागरी सेवा व पोलीस यंत्रिा ही राजकारिातीत कशी ठेवता येईल असा मूलभतू प्रश्न हनमाि झाला आहे. 

 
अहखल भारतीय सनिी सेवा (आयएएस, आयपीएस आहि भारतीय वनसेवा) यानंा 

राज्यघटनेखाली काही हवशरे्ष संरक्षि िेण्यात आले आहे. पि प्रत्यक्षात मात्र ते कागिावरि राहहले आहे. 
[भारतीय पोलीस सेवा ही तर राजकारण्याचं्या हातातील बाह लेि झाली आहे. अनेक राज्यातं त्याम ळे 
कायिा व स व्यवस्था राखण्यािे गंभीर प्रश्न हनमाि झाले आहेत.] अहधकारावर असलेल्या राजकीय 
पक्षाच्या हविारसरिीन सार वहरष्ठ सनिी सेवा कायव करताना हिसतात. वर नमूि केल्याप्रमािे, नाइलाजाने 
हा प्रश्न धसाला लावावा या दृष्टीने सवोच्च न्यायालयात जनहहत याहिका िाखल करण्यात आली होती. 
त्यात केलेल्या हशफारशींना व मागण्यानंा अनेक राज्यानंी सक्त हवरोध केला पि िहा वर्षांच्या प्रयत्नानंतर 
शवेटी सवोच्च न्यायालयाने या याहिकेवर हनकाल िेऊन पोलीस सेवचे्या प्रशासकीय कामात राज्यकत्यांनी 
ढवळाढवळ करू नये असे आिेश हिले. या अहधकाऱ्यानंा त्याचं्या पिी िोन ते तीन वर्ष े हनर्मवघ्नपिे काम 
करू द्याव,े त्याचं्या बिल्या करावयाच्या असतील तेव्हा त्याचं्या वहरष्ठ अहधकाऱ्याचं्या सहमतीने केलेल्या 
हशफारशींवरि त्या आधाहरत असाव्यात, बढती िेण्यािी प्रहिया कशी वािातीत व राजकारिाच्या बाहेर 
ठेवता येईल या दृष्टीने सवोच्च न्यायालयाने काही तवव ेघालून हिली आहेत. सवोच्च न्यायालयाने असेही 
आिेश हिले होते, की या सवव बाबींवर राज्य शासनाने काही आठवड्यात कायववाही करावी. [परंत  
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अद्यापही हे होऊ शकलेले नाही. गेल्या काही काळात राज्य शासनाने केलेल्या 
वहरष्ठ पोलीस अहधकाऱ्याचं्या नेमि का वािरस्त ठरल्या आहि त्यानंा उच्च न्यायालयात व कें द्रीय 
प्रशासकीय रायब्यनूलप ढे आव्हान िेण्यात आले.] 
 

[भारतीय प्रशासकीय सेविेी राज्यातील प्रहतमा खालावली आहे.] वहरष्ठ सनिी सेवाचं्या 
कामकाजात नैहतक मूल्यािें अहधष्ठान नसले तरी िालेल अशी एक धारिा या अहधकाऱ्यातं प्रिहलत 
झालेली हिसते. पि हे हवसरता कामा नये की, नैहतक मूल्यािंा ऱ्हास रोखता आला नाही तर इतर 
कोितीही उपाययोजना व्यथव ठरेल. 

 
राज्य घटनेमध्ये नागहरकािें अनेक मूलभतू अहधकार मान्य केले आहेत. ते अबाहधत ठेवले जावते 

या दृष्टीने काही उपाययोजनाही हनर्मिष्ट केल्या आहेत. या अहधकारातं जरी स्पष्टपिे नमूि केले नसले तरी 
इतर काही अहधकार समाहवष्ट आहेत असे सवोच्च न्यायालयाने वळेोवेळी जाहीर केले आहे. त्यात माहहतीिा 
अहधकार, स्वतःबद्दलिी माहहती प्रहसद्ध न करण्यािा अहधकार इत्यािींिा समावशे होतो. स शासनािा 
अहधकार हा खरे तर त्यापैकी एक असायला पाहहजे. कारि राज्य घटनेच्या सवव तरत िींिा एकहत्रत हविार 
करता प्रत्येक नागहरकाला स शासन हमळाव े हे अध्याहृति आहे. एकिा असा अहधकार राज्य घटनेन सार 
आहे असे सवोच्च न्यायालयाने जाहीर केले, की मग तो अहधकार हमळहवण्यासाठी ज्या ज्या काही गोष्टी 
कराव्या लागतील त्या करिे िमप्राप्त होईल आहि ती शासनािी जबाबिारी मानावी लागेल. उिाहरिाथव, 
कायद्यािे राज्य ही संकल्पना मूतव स्वरूपात आिण्यासाठी अहधकाऱ्यानंा लागेल ते सवव पाठबळ िेण्यािी 
जबाबिारी, भ्रष्टािारम क्त समाजरिना, हनवडिूक प्रहिया जास्तीत जास्त स्वच्छ, पारिशवक व 
ग न्हेगारीपासून िूर ठेवण्यासाठी करावयािे प्रयत्न इत्यािी. असंख्य प्रशासहनक उहिवािें मूळ हे स शासन 
ही शासनािी जबाबिारी असल्यािे स्पष्ट न करण्यात आहे. म्हिून या लेखकाने व डॉ. समा या त्याच्या 
पूवाश्रमीच्या सहकाऱ्याने सवोच्च न्यायालयात २००२ साली एक साववजहनक हहतयाहिका प्रस्त त करून 
स शासन हा प्रत्येक नागहरकािा मूलभतू अहधकार असल्यािे जाहीर करावे असे स िहवले होते. तसे 
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केल्यास जे अनेक फायिे होतील तेही याहिकेमध्ये स्पष्टपिे नमूि केले होते. त्यापैकी एक महववािा 
फायिा हा होिार होता की, प्रत्येक नागहरकाला या मूलभतू अहधकाराच्या रक्षिासाठी आहि संवधवनासाठी 
जे संस्थात्मक बिल आवश्यक असतील त्यािंी मागिी करता येईल आहि त्यासाठी राजकीय, सामाहजक 
व नैहतक िबाव हनमाि करता येईल. याहिकेमध्ये असेही नमूि करण्यात आले होते की, अहखल भारतीय 
प्रशासकीय सेवा व इतर अहखल भारतीय सनिी सेवानंा राज्य घटनेत जी संरक्षि िोण्यािी तरतूि 
करण्यात आली आहे, ती प्रत्यक्षात साध्य करता यावी. प्रत्येक नागहरकाला स शासन हमळावे म्हिून जे जे 
करिे आवश्यक आहे ते करिे मग या सवव वहरष्ठ सनिी सेवावंर बधंनकारक राहील. ही याहिका जर 
सवोच्च न्यायालयाने िाखल करून घेतली असती तर हनिान या हवर्षयाला आहि त्या संबधंीच्या सवव 
प्रश्नाचं्या ििेला िालना हमळाली असती. कें द्र शासनाला आहि राज्य शासनानंा या बाबतीत आपले मत 
प्रिर्मशत कराविे लागले असते. अगिी टोकािी भहूमका घेऊन केवळ राजकारगा करण्यासाठी आज ज्या 
पद्धतीने शामनासंबधंीिे सवव प्रश्न हाताळले जात आहेत त्यातून मागव काढता आला असता. पि ि िैवाने 
सवोच्च न्यायालयाने ही याहिका िाखल करून घेण्यास नकार हिला. [साववजहनक हहत याहिकाचं्या 
बाबतीत हीि एक मोठी अडिि आहे. कोिते न्यायाधीश कोित्या हवर्षयी कोिता हनिवय िेतील हे सागंिे 
कठीि होऊन बसते. यापूवीच्या अनेक प्रकरिी न्यायमूतीनी प्रगतीिा व िूरगामी हविार करून हिलेले 
ऐहतहाहसक हनिवय पाहता या साववजहनक हहतयाहिकेवर सवोच्च न्यायालयाने इतका पाश्ववगामी (हररोरेड) 
हनिवय द्यावा हे अगम्य होते. किाहित स शासन हा मूलभतू अहधकार म्हिून जाहीर होण्यासाठी शासनािे 
आजवर झालेले अधःपतन प रेसे नाही आहि त्यासाठी आिखी काही काळ वाट पाहावी लागेल असे हिसते. 
 

लोकशाही म्हिजे केवळ ठरावीक म ितीनंतर हनवडि का घेिे असा अथव होत नाही. कोित्याही 
िोन हनवडाग काचं्या िरम्यान लोकािंा सहभाग हकती आहे आहि लोक आपल्या प्रहतहनधींच्या माफव त केल्या 
जािाऱ्या कारभारावर हकती बारकाईने नजर ठेवतात यावर लोकशाहीिे यश अवलंबनू असते. या दृष्टीने 
पाहता महाराष्ट्रासारख्या राज्याला अद्याप मोठा पल्ला गाठायिा आहे असे हिसते. हे केवळ मंत्रालयाच्या 
बाबतीति होते असे नाही. एकेकाळी असा एक समज होता, की सते्तच्या हवकें द्रीकरिाम ळे अशा हवकें हद्रत 
संस्थातंील लोकािंा सहभाग वाढेल आहि लोक त्याचं्या कामावर बारकाईने नजर ठेव ूशकतील. पि 
प्रत्यक्षात हे होताना हिसत नाही. न सत्या रामीि संस्थाि नव्हे तर नागरी संस्थामंध्येही हिवसेंहिवस 
अहधकाहधक राजकारि येताना हिसते. शासनाने घालून हिलेले हवत्तीय हशस्तीिे हनयम क्वहिति पाळले 
जातात. या सवव प्रकरिी प्रहसहद्ध माध्यमातून जरी खूप प्रहसध्िी हमळत असली तरी त्यािा काहीही हवधायक 
पहरिाम नागरी संस्थावंर होताना हिसत नाही. सववसाधारि मािूस यात काहीि करू शकत नसल्याने 
केवळ हताश व हतबल होऊन पाहत राहतो. काही वेळा मग लोकािंा राग इतका अनावर होतो की, ते 
कायिा हातात घेण्यािा प्रयत्न करतात. काही वळेा अहधकाऱ्यानंा आहि कमविाऱ्यानंा मारहाि करिे, 
त्याचं्या तोंडाला काळे फासिे, त्यानंा कायालयात डाबंनू ठेविे असे प्रकार केले जातात. पि केवळ असे 
करिाऱ्या िारिोन संबहंधत लोकानंा अटक करून हा प्रश्न स टिार नाही. त्यािी खरी उत्तरे शोधायिी 
असतील तर संस्थात्मक बिल घडवनू आिण्यािे प्रयत्न करावे लागतील. 
 

न कत्याि प्रहसद्ध झालेल्या एका वृत्तान सार, कसगापूरच्या एका संस्थेने केलेल्या सवेक्षिात 
भारतातील नोकरशाही ही आहशयातील सवात कमी कायवक्षम नोकरशाही असल्यािा हनष्ट्कर्षव काढण्यात 
आला आहे. [किाहित हे पूिवसत्य नसेलही पि त्यात बरेिसे तथ्य आहे हे नाकारूनही िालिार नाही.] 
जागहतकीकरिाच्या व आर्मथक स धारिाचं्या पवात प्रशासहनक स धारिाकंडे ि लवक्ष करिे ही घोडिूक 
ठरेल. आम्ही जर िोन आकडी हवकासिर गाठण्यािी आहि जागहतक जरी नाही तरी प्रािेहशक महासत्ता 
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होण्यािी स्वप्ने पाहत असू तर प्रशासन हे गहतमान कराव ेलागेल आहि त्यािा ढािा बिलावा लागेल. कें द्र 
शासनाने नेमलेल्या कें द्रीय प्रशासन स धारिा आयोगाने न कताि आपला पधंरा खंडातंील अहवाल कें द्र 
शासनाला सािर केला आहे. मूळ प्रश्न हा आहे की, स धारिा करण्यािी राजकीय व प्रशासकीय 
इच्छाशक्ती आमच्यात आहे ककवा नाही. [जोपयंत राज्यकत्यांिी मानहसकता बिलत नाही तोपयंत असा 
काही बिल होिे अपेहक्षत नाही.] हा मानहसक बिल केवळ राजकारण्यामंध्ये होिे प रेसे नाही. वहरष्ठ 
सनिी आहधकाऱ्यामंध्येही हततकीि प्रबळ इच्छाशक्ती व मानहसकता जोपयंत हनमाि होत नाही तोपयंत 
पहरत्स्थती ‘जैसे थे’ि राहील यात शकंा नाही. 

 
महाराष्ट्राप रते पाहायिे झाले तर काही अहधकाऱ्यानंी आहि मंत्र्यानंी िागंल्या कामािा आिशव 

घालून हिला आहे. उिाहरिाथव, अहमिनगर, कसध ि गव, नागपूर व ठािे इत्यािी हजल्ह्यातं कायवक्षमता 
वाढवनू कमीत कमी काळात लोकाचं्या गरजा पूिव करण्यासाठी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय म्हिावे 
लागतील. नोंििी कायालयातील कामािे संगिकीकरि करून महाराष्ट्राने फार मोठे पाऊल उिलले 
आहे. कसिन के्षत्रातही गेल्या काही वर्षांत केलेल्या स धारिा लक्षिीय आहेत. पि हे प्रयत्न त्या त्या 
भागाप रते ककवा हवर्षयाप रते मयाहित राहहले आहेत. अद्यापही महाराष्ट्राच्या जनतेत राज्यािी प्रशासकीय 
संस्कृती बिलू घातली आहे असा हवश्वास हनमाि झालेला नाही हे मान्य करावेि लागेल. राज्याच्या 
स विवमहोत्सवी वर्षाहनहमत्ताने तरी या कामािी म हूतवमेढ रोवली जाईल अशी आशा करू या. 
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वास्िुरचना-ग्रामरचना व नगररचना 
 

 
णफरोज रानडे 

 
जन्म १३ ज लै, १९२८. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ वास्त कला तज्ज्ञ अजून त्याचं्या िाडंग्या अभ्यासािा 

आहि कौशल्यािा लाभ राज्यातील आहि िेशातील अनेक महववाच्या वास्तंूना झालेला आहे. वास्त कलेवर 
कौशल्य प्राप्त करतानाि त्यानंी लेखनािा छंि जोपासला अहि महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, सकाळ आहि 
वतवमानपत्र आहि हनयतकाहलकामंधून वास्त कलेबद्दल लहलत अंगाने हवप ल लेखन केले आहे. 
कमानकलेवर आधाहरत म ंबई िूरिशवनवर त्यानंी अनेक कायविम केले. हवजय तेंड लकर याचं्या सरिार 
पटेलावंरील हित्रपटावरील संशोधनािे काम रानडे यानंी केले. मािूस साप्ताहहकात त्यानंी स्तंभलेखन 
केले आहे. ‘हवजय तेंड लकर एक इंटरेत्स्टंग’ मािूस हे त्यािें प स्तक न कतेि प्रकाहशत झाले आहे. 

 
पत्ता : बी-१०, मेहिनी हनकेतन, बामिपाडा, िकाला हसगरेट फॅक्टरीजवळ, हवलेपाले (पू), म ंबई 
४०००११ 
िूरध्वनी : २८२३०११७ 

 
लहान वस्त्या म्हिजे खेडी वसवायला स रूवात होऊन काही हजार वर्षव होऊन गेली आहेत. 

त्यातली काही खडी प ढे थोडी मोठी झाल्यावर त्यानंा गाव ं म्हिू लागले. िररोजच्या जीवनात पाण्यािी 
हनतातं गरज असल्याने अशी गाव ंनिीच्या काठावर वसवली जायिी. आंघोळ करून िेविशवन घेण्यािी 
प्रथा कहि त असल्याने मंहिरं-िेवळं निीच्या काठी बाधंली जात. काशी, उजैनी ह्या उत्तरेतल्या आहि पैठि, 
पढंरपूर, नाहशक वगैरे आपल्याकडल्या गावात महववािी िेवळं असल्याकारिानं त्यानंा धार्ममक महवव 
प्राप्त झाले. काही काळानंतर त्या गावािंी शहरं झाली. ज्या गावातून व्यापार-उिीम िालायिा, अशा 
हकत्येक गावािंी वाढ होऊन त्यानंा व्यापार-पेठािंी शहरं म्हिून महवव प्राप्त होऊन त्यािंी प्रथम नगरं 
आहि महानगरं झाली. काही गावात राजधान्या स्थापन झाल्यानं त्यािंी वाढ होऊन ती शहरं झाली. प िे, 
सातारा, कोल्हापूर ही त्यािी उत्तम उिाहरिं. 
 

म त्स्लमािंी सत्ता आली, तरी सववसामान्याचं्या िररोजच्या जीवनात फारसा फरक पडला नाही. 
धार्ममक कारिाकरता महशिी वा िरगे निीच्या काठी बाधंण्यािी गरज नसल्याने, त्या इमारती शहराच्या 
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मध्यवती भागात बाधंल्या जाऊ लागल्या. म त्स्लमा ं ना िेखील पाण्यािी गरज असेि. गाव ं वाढायला 
लागली, तशी पाण्याच्या स हवधेकरता हवहहरी, पायऱ्याचं्या हवहहरी खोिल्या जाऊ लागल्या. त्यानंही काम 
भागेनासं झाल्यावर मोठमोठे तलाव खोिण्यात आले. हैिराबाि, भोपाळ वगैरे शहरं हवशाल तलावाकंरता 
प्रहसद्ध आहेत. 

 
िाह्मिवगािं काम पूजा, लग्नकायव आहि मयताच्या संबधंीिं असे. शतेकरी शतेावर जात, तर 

हविकर आपल्या घरीि हविकाम करत. हकरािामालािी ि कानं वाण्याचं्या राहत्या घराचं्या प ढील भागात 
असत. कशपीमंडळी आपल्या घरी, तर न्हावीमंडळी घरोघर जाऊन आपली काम करत असत. धार्ममक 
कारिाकरता, लग्न-म ंजीकरता ककवा मयताकरता तेव्हढाि बाहेर गावी जायिा प्रसंग यायिा. त्याकरता 
लोकािंा पायी, घोड्यावरुन, बलै गाडीतून वा घोडागाडीतून प्रवास व्हायिा. परगावी जायि ंअसल्यास 
राजे-महाराजे आहि धनवान मंडळी हत्तीवरून वा पालखीतून जात. गावातल्या गावात जायि असल्यास 
घोडयावरून वा पालखीतून ये-जा होत असे. किेऱ्याचं्या वा न्यायालयाचं्या इमारती क्वहिति बाधंल्या 
जात, ते काम सरिार वा अंमलिाराचं्या सिरेवर म्हिजे वाड्याच्या प ढील भागात होत असे. बह तेक 
घरातून तेलािे हिव ेवापरले जात. 

 
जे काही त टप जंं बाधंकामसामान हमळेल, त्याहनशी गरीब मंडळी आपआपली घरं बाधंत, तर 

सत्ताधीश आहि धहनक मंडळी गवडंीमािसाकंडून आपले वाडे बाधूंन घेत असत. लहान वा मोठा, एवढाि 
त्या वाड्यातं फरक असे. बाधंण्याच्या पद्धतीत वा साधन-साम रीत फारसा फरक नसे. घर-बाधंिीबद्दल 
काही हनयम नसत. जेवढी जमीन उपलब्ध असेल आहि जेवढा पैसा गाठी असेल, तेवढा मोठा वाडा वा घर 
बाधंलं जायि.ं बाधंकामािं सामान म्हिजे हवटा, लाकूड आहि ि ना. त्यािंी हनर्ममती स्थाहनक ककवा 
जवळपास होत असे. थोडक्यात म्हिजे ‘कपडा, रोटी, मकान’ करता गावकऱ्यानंा ि सऱ्या क िावरही, 
अगिी सरकारवरिेखील अवलंबनू राहाव ंलागत नसे. खरं म्हिजे ‘सरकार’ नावािी संस्था नावािीि 
असे. हतिा सववसामान्याशी काही संबधं नसे. लढाई स रू झाली की, स्थाहनक तरुि सैन्यात भरती केले 
जात. ती संपली की ती मंडळी परत येऊन आपल्या नेहमीच्या कामाला लागत ‘खडं सैन्य’ नावािी गोष्टि 
नव्हती. त्याम ळे त्याचं्याकरता जमीन राखून ठेवण्यािा, छावण्या वा बराकी बाधंण्यािा प्रश्न नसे. 

 
घरबाधंिी संबधंी काही हनयम नव्हते, तसंि गाव ंवा शहरं वसवण्याबद्दलही काही हनयम नव्हते. 

सोयीिी जागा आहि हवा पािी बघून प्रथम एकिोन घरं बाधंली जात. काही काळानंतर इतर मंडळीपि 
त्यािंा शजेार बधून आपली घरं हतथं बाधंत. काही हिवसानंी हतथं एक वस्ती स्थाहपत होत असे, अशा काही 
वस्त्या एकहत्रत बाधंल्या गेल्या, की त्यािंी गाव ं वा शहरं होत असत. गावकऱ्याचं्या जीहवतािी वा 
मालमते्तच्या रक्षिािी जबाबिारी त्या त्या गाववाल्यावंर वा शहरवासीयावंरिं असे. त्या वस्त्या जातीहनहाय 
बाधंल्या जात. क साअलीकडे स्पशृ्य आहि क सापलीकडे अस्पृश्य वा िहलत समाज राहत असे. िाह्मि 
वस्ती साधारिपिे गावाच्या मध्यावर असे. बाकीच्या जातीिे लोक हतच्याभोवती कोंडाळे करून राहत. 
जाण्या-येण्याकरता वा सामान-स मान वाहत कीकरता घोड्याच्या गाड्या वा बलैगाड्या वापरल्या जात. 
त्याचं्याकरता रंुि वा सरळ रस्त्यािंी आवश्यकता नसे, नगरं व महानगरं वसवली जायला लागल्या नंतर 
मात्र हित्र बिललं, महानगरािंी रिना पि वगेळी असे. मोटार-गाड्या वापरात आल्या आहि रंुि आहि 
सरळ-सोट रस्त्यािंी गरज पडू लागली. 

 
त्यावळे्यािी शहरं म्हिजे काही हजार घरािंा सम िाय असे. सववि गोष्टींकरता एकमेकावंर 
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अवलंबनू राहायला लागत असल्याने सगळ्या नागहरकातं आहि जाती जमातीत भाईिाऱ्याि ंवातावरि 
असे. अथात हे सगळं घडायला काही हजार वर्षव जावी लागली. राजकते बिलले ककवा ि सऱ्या धमािे 
आले, तरी सववसामान्याचं्या जीवनात फारसा फरक पडत नसे, मग ती पेशवाई असो वा मोगलािं राज्य 
सगळी गाव ंवा शहरं एकाि पद्धतीने बाधंली गेली असली, तरी प्रत्येक मािसाला एक व्यत्क्तमवव असतं, 
एक हवहशष्ट िेहरा असतो, एक स्वभाव असतो, वागण्यािी एक ढब असते आहि त्यावरंून तो ओळखला 
जातो. तसेि काहीसे शहरािं ंवा गावािंहंी असतं. पढंरपूर आहि नाहशक ही िोन्ही तीथव-के्षतं्र आहेत. िोन्ही 
नद्याचं्या काठी आहेत. प िे आहि कोल्हापूर एकेकाळी राजधान्या होत्या, पि म्हिून काय नाशकाला 
पढंरपूरिी वा प ण्याला कोल्हापूरिी िव थोडीि आहे? 

 
गाव,ं शहरं आहि वास्तू-रिनाबंाबत गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रािी सवांगाने वाढ झाली आहे. ती 

समजून घेण्याकरता महाराष्ट्रािा, हवशरे्षतः राजधानी म ंबईिा त्याबाबतिा इहतहास थोडक्यात समजून 
घ्यावा लागेल. म ंबईत आज घडतं त्याि ंअन करि साऱ्या िेशात उद्या केलं जातं, अस ं म्हितात. ही 
प्रहसद्धी हमळायला काही शतकं जावी लागली आहेत. हिल्ली, आरा, वा प ण्यासारखे म ंबई हे काही 
ऐहतहाहसक शहर नाही. ते इंरजानंी वसनलेले आहे. जेमतेम तीनश े साडेतीनश े वर्षांपूवीिी म ंबई, 
कलकत्ता, मद्रास ही हतन्ही शहरं इंरजानंीि वसवली असली, तरी प्रत्येक शहरािा बाज वगेळा राहहला 
आहे. त्यातल्या कलकवयाला मात्र जास्त महवव हमळालं. स रूवातीिी हकत्येक िशकं इंग्लंडहून 
हनघलेल्या गोऱ्यासाहेबाचं्या बोटी कलकत्ता बिंरात जाऊन लागायच्या, हशवाय १९११ सालापयंत इंरजािंी 
राजधानी असल्याम ळे कलकवयाला एक राजेशाही रूप आलं. पहरिामी म ंबई तसंि मद्रासकडे इंरजािंं 
थोडं ि लवक्षि झालं. 
 

१७ व्या शतकाच्या मध्यावर इंरज म ंबई बेटावंर आले असले, तरी सवव दृष्टीने स्थाहयक व्हायला 
शभंरएक वर्षव लोटावी लागली. त्या वळेी म ंबईिे सत्ताधीश होते पोत वगीज एकिा स्थाहयक झाल्यावर मात्र 
इंरजानंी झटपट पावलं उिलली. आपल्याला व्यापार वाढवायिा आहे, तेव्हा पोत वगीजासंारखा धमान्ध 
दृहष्टकोन ठेवनू िालिार नाही, बेटावंर शातंता आहि स व्यवस्था असिं गरजेिे आहे, हे इंरजाचं्या ध्यानात 
आलं. त्या दृष्टीने त्यानंी सरकारी किेऱ्या पोलीसठािी, आहि न्यायालयं स्थापन केली. व्यापारी वगाला 
धार्ममकस्वातंत्र्य आहि शातंता, स व्यवस्था हवी असते. त्यािी ग्वाही हिली गेल्याने अल्पावधीति िेशातला 
पारशी, ज्यू, जैन, ग जराती, कच्छी, मारवाडी वगैरे व्यापारी समाज म ंबईत येऊन स्थाहयक झाला. 
शहरातला व्यापारउिीम तर वाढलाि, हशवाय सववसामान्यानंा मोठ्या प्रमािात नोकऱ्या हमळायला 
लागल्या. त्यात म ख्यत्वे होते मध्यमवगीय कोकिी आहि घाटावरिे घाटी. साहाहजकि सववधमीयािं ंआहि 
सवव सामाहजक स्थरावंरच्या लोकािंं एक आध हनक शहर म्हिून म ंबईिं नाव होऊ लागले. व्यापार-
उद्योगाकरता व इतर व्यवसायाकरता हवहवध पद्धतीच्या आहि हवहवध कमानकला शलैीतल्या शकेडो 
इमारती म ंबईत बाधंल्या गेल्या. काही वर्षांति िेशातली लहानमोठी शहरं म ंबईशी स्पधा करण्यािी मनीर्षा 
बाळगू लागली. अस ंअसलं तरी शहरं रिनेबद्दलिे हनयम फारसे कडक नव्हते. त्याि ंम ख्य कारि म्हिजे 
जमीन म बलक होती. 

 
सम द्र वाहत कीसाठी स एझ-कालवा ख ला झाला आहि म ंबई शहराने आपली कात टाकली. 

इंग्लंडशीि नव्हे, तर इतर य रोपीय आहि मध्य-पूवेतल्या िेशाशंी म ंबई शहरािा थेट संबधं जोडला गेला. 
स्वतःच्या राज्य-रोहिाच्या समारंभाकरता १९९१ साली बािशाहा जॉजव पिंम आहि महारािी मेरी 
कहि स्थानातं आले त्यावळेी ते कलकवयाच्या नाही, तर म ंबईच्या धक्क्यावर उतरले होते. 
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कहि स्थानात आलेलं आहि परिेशात पाठवले जािारं सामान प्रथम म ंबईच्या गोिामातं ठेवलं 

जाऊन नंतर िेशाच्या अंतगवत भागात वा परिेशात पाठवलं जाऊ लागलं. िेशातला पहहला रेलमागव, पहहलं 
हिकेट-स्टेहडयम, पहहला शअेरबाजार या शहरात स्थापला गेला, पहहलं हवमान इथल्या हवाई-
अड्यावरून उडालं, तर िेशातला पहहला हित्रपट ह्या शहरातल्या हित्रपटगृहात िाखवला गेला. 
कापसाच्या परिेशी व्यापाराला ह्या शहरात फार मोठा वाव हमळाला. हकत्येक हगरण्या म ंबई शहरात 
कापडािं उत्पािन करू लागल्या. त्याच्या बरोबरीने कोकिी आहि इतर भाहर्षक कामगार-वगव 
कलकवयातस ध्िा फार मोठ्या संख्येने असला, तरी हतथेि काय पि जगात क ठेही आढळिार नाही, अशी 
‘िाळ’ नावािी इमारत ह्या शहरात प्रथम बाधंली गेली. काही वर्षांति तशा शकेडो िाळी शहरात बाधंल्या 
गेल्या आहि शहरात ‘हगरि-गाव’ अत्स्तत्वात आलं. महाराष्ट्रातल्या इतर हजल्याचं्या गावी आहि 
म ंबईतल्या मध्यम-वगाकरतािेखील, नंतरच्या काळात िाळी बाधंल्या गेल्या. म ंबईतल्या आध हनक मराठी 
सासं्कृहतक जीवनािा उगम हगरगावातल्या अशा काही िाळीतून झाला आहे. 
 

व्यापार-उिीमाकरता पारशी, ज्यू आहि इतर हकत्येक समाज शहरात स्थाहयक झाले होतेि. 
१८५७ िा उठाव झाला, त्यानंतर इंरजािंा कोप झाल्याम ळे उत्तरेकडली बरीि म सलमान मेमन क ट ंबं 
म ंबईत येऊन स्थाहयक झाली. त्यानंी आपल्या रहहवासी इमारती आहि महशिी बाधंल्या, त्यातली एक 
मशीि मौलाना अब्ि ल कलाम आझाि ह्याचं्या वहडलानंी बाधंली होती. २०व्या शतकात य रोपात िोन 
महाय ध्िं झाली, त्याकरता मध्यपूवेत आहि य रोपात भारतीय सैन्य पाठवलं गेलं, ते म ंबईच्या बिंरातूनि. 
त्या हनहमत्ताने शीख आहि मद्रासी समाज म ंबईत प्रथम आला आहि स्थाहयक झाला. िेशाि ंहवभाजन झालं, 
तेव्हा पजंाबी आहि कसधीसमाज तसंि कसधी व्यापारी वगव आहि हसने-व्यवसायातली पजंाबी कलाकार 
मंडळी ह्या शहरात येऊन िाखल झाली. अशा रीतीने शहरािा पोत वेळोवळेी बिलत गेला आहि आजस ध्िा 
बिलतो आहे. 

 
भराव घालून अरबी सम द्र शकेडो फूट मागे हटवला गेल्याम ळे शहराच्या वाढीकरता बरीि मोठी 

जमीन नव्याने उपलब्ध झाली. त्यावर म ंबईिं उच्च-न्यायालय, हवश्व-हवद्यालय, सहिवालय वगैरे गॉहथक 
शलैीच्या भव्य इमारतीिी रागं उभी राहहली. 

 
मलबार-हहलवरून बहघतल्यावर थक्क व्हायला होतं, ती ‘रािीिी माळ’ व त्याला लागून असलेल्या 

िार मजली रहहवासी इमारतींिा प जंकास द्धा तशाि भरीव जहमनीवर बाधंला गेला. ‘िार मजली’ इमारत 
हीि म ळी त्यावळेिी कौत कािी गोष्ट असल्याने, त्या बघायला म ंबईबाहेरून शकेडो लोक येत असत. त्याि 
स मारास म ंबई पोटव-रस्टिी स्थापना झाली आहि शहराच्या पूववभागात बऱ्याि स धारिा झाल्या. 
िहक्षिेकडून उत्तरेकडे जािारा प्रशस्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागव त्याि योजनेखाली बाधंला गेला. 
त्याि काळात कहिू कॉलनी व हशवाजी पाकव  योजना कायववाहीत आिल्या गेल्या आहि मध्य म ंबईला एक 
िेखिं रूप आलं. बान्द्रा सोडून हिलं तर त्याच्या उत्तरेकडे इतर काही गाव ंआहेत, ह्यािी जािीवस द्धा 
क िाला नव्हती. म ंबईनजीकच्या उपनगरािंी ही त्स्थती, तर प िे, नाहशक, जळगाव वगैरे शहराबंद्दल काय 
हविारावं? हतथल्या नगरपाहलकािें इमारत बाधंिीसंबंधीिे काही हकरकोळ हनयम होते. पि हवकासाच्या 
क ठल्याही योजना नव्हत्या ककवा तसा हविारही नव्हता. ह्याि ंम ख्य कारि म्हिजे जहमनीिी म बलकता! 
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१९९४ साली य रोपात पहहलं महाय द्ध स रू झाले. आपल्या िेशाला त्यािी फारशी झळ लागली 
नाही. ह्याप ढे जहमनीिा वापर मात्र काटकसरीने करायला हवा, असं काही सारस्वत मंडळींना वाटू 
लागलं. प्रत्येकाने स्वतंत्र घर बाधंण्याऐवजी, सगळ्यानंी हमळून एकहत्रतपिे म्हिजे सहकारी तववावर 
प्रशस्त गाळे बाधंावते म्हिजे पैशािी तसंि जहमनीिी पि बित होईल, अशी कल्पना हनघाली. काही 
हिवसातंि म ंबईतल्या गाविेवी भागात िाळीसएक सिहनका असलेल्या तीन मजली इमारती १९२० साली 
बाधंण्यात आल्या. प्रत्येक प्रशस्त सिहनकेिी ककमत होती केवळ २,००० रुपये! सहकारी तववावर 
सिहनका बाधंायिी कल्पना त्यावळेी रुजली नसली, तरी १९५५ ते ६० सालच्या स मारास सहकारी 
तववावर िािर, माहहम, बान्द्रा आहि इतर उपनगरातं, सरकारने हिलेल्या प्रोत्साहनाम ळे आहि 
सवलतींम ळे शकेडो इमारती बाधंल्या गेल्या. बाकीच्या शहरातूंन हे तवव नंतरच्या काळात अवलंबलं गेलं. 
गेल्या पन्नास वर्षांत सहकारी तववावर हजारो सिहनका सवविूर बाधंल्या गेल्या आहेत. 

 
ि सरं महाय द्ध स रू झालं आहि म ंबईि नाही, तर सारा िेश ढवळून हनघाला. हे महाय द्ध आपि 

हरिार असं वाटू लागल्याने, एखािा ब डिारा मािूस स्वतःला वािवायिा प्रािपिाने प्रयत्न करतो, तसा 
इंरज सरकार प्रयत्न करू लागलं. सैन्य भरती आहि अन्नधान्याि ं रेशकनग सरकारनं प्रथम स रू केलं. 
हशक्षिाकरता भीतभीत घराबाहेर पडिाऱ्या मध्यमवगीय म ली रेशकनग किेरीत राजरोसपिे जाऊ लागल्या 
आहि बापाच्या ि प्पट पगार कमाव ू लागल्या. म ंबई शहरात हकत्येक य द्ध-किेऱ्या उघडल्याने 
महाराष्ट्रातल्या आहि िेशातल्या तरुि-तरुिींनी म ंबई शहराकडे धाव घेतली. सैहनक आहि य द्धसाम री 
म ंबई बिंरातून परिेशी पाठवली जात असल्याने ते काम करण्याकरता हकत्येक किेऱ्या म ंबईत उघडल्या 
गेल्या आहि त्याचं्यात शकेडो तरुि नेमले गेले. म ंबई शहराच्या लोकसंख्येत प्रथमि अगहित वाढ झाली, 
ती त्या काळात. 

 
य द्धाकरता लागिाऱ्या इमारती बाधंण्यात बाधंकाम साहहत्य खिव होऊ लागल्याने म ंबईतलीि 

नाहीत, तर साऱ्या िेशातली बरीिशी सरकारी आहि सगळी खाजगी बाधंकामं ठप्प झाली. अशा य द्धजन्य 
पहरत्स्थतीत सामान्य जनतेकरता रहहवासी इमारती बाधंायला ककवा शहर-हवकास योजना आखायला वळे 
आहि उसंत तरी क िाला असिार होती? अशी पहरत्स्थती य द्ध संपेपयंत म्हिजे १९४५ पयंत आहि आपला 
िेश स्वतंत्र झाल्यानंतरस द्धा काही काळ राहहली. १९४७ साली िेश स्वतंत्र झाला, त्यािबरोबर िेशािं 
हवभाजन झालं. त्याम ळे उपलब्ध असलेलं सगळं बाधंकाम साहहत्य आहि पैसा लाखो शरिाथींच्या 
प नववसनाकरता खिी पडू लागला. उत्तर म ंवईतली आहि महाराष्ट्रातली हकत्येक एकर जमीन कसधी आहि 
पजंाबी बाधंवाचं्या प नववसनाकरता हिली जाऊन त्याचं्याकरता तात्प रत्या स्वरूपाच्या रहहवासी इमारती 
बाधंल्या गेल्या. य द्धाम ळे आधीि बाधंकाम साहहत्यािी, हवशरे्षतः हसमेंट आहि लोहसळ्यािंी कमतरता 
होतीि. जे काही उपलब्ध होतं, ते शरिाथीकरता इमारत बाधंिीत खिी होत असल्याने जमीन आहे, 
पैसाही आहे, पि बाधंकाम साहहत्य नाही, अशी हवहित्र पहरत्स्थती उद्भवली. थोड्याि हिवसात 
अल्पप्रमािात बाधंकाम साहहत्य हमळू लागलं आहि फोटवमधल्या िािाभाई नौरोजी ह्या हमरस्त्यावर मराठा 
कमानकला शलैीतली हिमाखिार िगडी इमारत, ‘बनॅ्क ऑफ इंहडया’ बाधंली जाऊ शकली. 
स्वातंत्र्यानंतर म ंबई शहरात बाधंली गेलेली ती पहहली भव्य इमारत! 
 

नंतरच्या काही वर्षांति संय क्त महाराष्ट्र स्थापन झाला. ‘संधीि ं शहर’ म्हिून पूवीपासूनच्या 
म ंबईच्या ओळखीत आिखीि भर पडली. काही वर्षांत म ंबईत ‘नरीमन पॉईंट’ प्रकल्प राबवला गेला आहि 
शहरातल्या किेरी-हवभागाला नव ं रूप आलं. सरकारने नवी म ंबई स्थापन केल्याने हजारो मध्यम-
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वगीयाचं्या हनवासािंी सोय झाली. श्रीमंत काय आहि गरीब काय, सगळ्यानंाि म ंबईत राहायि ंअसतं. 
गहरबानंा आपले नव ेव्यवसाय स रू करायिे असतात, तर श्रीमंतानंा आपले व्यवसाय वाढवायिे असतात. 
त्याचं्या गरजा भागवण्याकरता जास्तीच्या जहमनीिी गरज भासू लागली. िारही बाजंूनी सम द्र असल्याने 
जास्तीिी जमीन हमळाग्यािा काहीही संभव नव्हता. सम द्रात भराव घालून आवश्यक तेवढी जमीन हमळविं 
आता शक्य नव्हतं. त्याम ळे बह -मजली, अहत बह -मजली इमारती बाधंण्याहशवाय म ंबईकरानंा ि सरा 
पयायि उरला नाही. तोि पयाय म ंबईकरानंी अन सरला! 

 
त्याि स मारास नवी बाधंकाम-सामरी आहि नव ं बाधंकाम तंत्र आत्मसात झाल्याने अशा बह - 

मजली आहि अहत बह  मजली इमारती बाधंिं शक्य होऊ लागलं. कल्पना केल्या नव्हत्या अशा गगनि बंी 
इमारती म्हिजे टॉवसव बाधंायिी, म ंबई शहरात जिू काही शयवति लागली. शहरातल्या िेवळा-मंहिरािें 
कळस, ििेस्िी घंटाघरं आहि महशिींिे हमनार पूवी हिसायिे. आता त्यािंी जागा प्रथम राजाबाई टॉवरने 
आहि नंतरच्या काळात रहहवासी आहि किेऱ्याचं्या टॉवसवनी घेतली. सगळीकडे टॉवसवि टॉवसव हिसायला 
लागले. अशा टॉवसववर ‘कॉत्न्िटि ंजंगल’ अशी टीका केली जाते. तशी टीका करण्याआधी जगात काय 
‘हवा’ आहे, ते बघायला हव.ं पहिमी िेशाि ं सोडा, स्वतःच्या संस्कृतीला आहि परंपरेला प्रािपिाने 
जपिारा जपानसारखा िेश िेखील ह्या टॉवसवच्या ‘हवळख्यातून’ स टलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हव.ं 

 
म ंबई शहरावर प्रथम हलखाि केलं, ते गोऱ्यासाहेबानंी आहि त्याचं्या मडमानंी. हा िेश, इथली 

मािसं, इथल्या िालीरीती, ह्या सगळ्याि गोष्टी त्यानंा अनोख्या होत्या. इंग्लंडमधल्या आपल्या 
नातेवाईकानंा आहि हमत्रमहैत्रिींना हकती हलहू आहि हकती नको, असे त्यानंा होऊन जात असे. सहाहजकि 
त्यानंी हलहहलेली प स्तकं तशा माहहतींनी पहरपूिव असत. इंरजािं जे काही िागंले ग ि आपि घेतले 
आहेत, त्यातला ‘आपल्या शहराहवर्षयी हलहून ठेविे’, हा त्यािंा ग ि आपल्यातल्या बऱ्याि जिानंी घेतला. 
नंतरच्या काळात मराठी लेखकानंी म ंबईवर हलहहलेली हकत्येक प स्तक बाजारात आली. सगळ्या नवीन 
गोष्टींि,ं म ंबईकरानंी, मनापासून स्वागत केलं असल्याि ंत्या प स्तकात नमूि केल्याि ंआढळून येतं. 
 

इतर क ठल्याही शहरात इंरजानंी केलं नव्हतं, असं त्यानंी म ंबईशहरात केलं. फ ले माकेट ते 
छत्रपती रेल्व े स्थानक, फलोरा फाउंटन ते छत्रपती संरहाय, हरगल हसनेमा ते थेट गेट-व े ऑफ 
इंहडयापयवन्तच्या भागाला त्यानंी िक्क ‘लंडन’ केलं. पहरिामी, तो भाग अहतशय मनोहारी झाला आहे. तो 
बघायला आहि ‘हजवािी म ंबई’ करायला तर शकेडो लोक िररोज म ंबइत येत असतात. म ंबईि ंशघंाय वा 
कसगापूर कराव ंअसे क िी स िवलं की त्याच्यावर लगेि टीकेिा भहडमार केला जातो. काही भाग लंडन 
केल्याम ळे म ंबईशहरािी शोभा हकतीतरी पटीने वाढली आहे. काय सागंाव?ं म ंबईि शाघंाय वा कसगापूर 
केलं, तर साऱ्या म ंबई शहराि ंसौंियव शतपटीने वाढेलही! 
 


