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जडिघडि माणलकेणवषयी... 
 

‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या पु्तकमालेची आखणी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने एक 
त्रवत्रशष्ट उत्रदष्ट र्ोळ्याांपुढे ठेवनू केली आहे. ज्याांच्या कततगत्वातून, प्रयत्नाांतून आत्रण प्रभावातून आजचा महाराष्र 
सामात्रजक आत्रण साा्ं कत त्रतक सांदभात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती आत्रण सां्था याांचा पत्ररचय या 
मालेतून सवगसामान्सय त्रशत्रक्षत वाचकाांना करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी त्रनत्रित केलेफया त्रवषयाांवर 
मान्सयवर व तज्ञ लेखकाांकरू्न त्रलहून घेतलेली एकूण ७ पु्तके आजपयंत सां्थेने प्रकात्रशत केली आहेत. 

 
या मालेतील पत्रहले श्री. म. दीत्रक्षत याांचे ‘महाराष्र साहीत्य पत्ररषद’ हे पु्तक महाराष्रातील एका 

त्रवख्यात सात्रहत्य सा्ं थेच्या साहीत्य के्षिातील कायात्रवषयीचे आहे. कत . श्री. अजुगनवार्कर त्रलत्रखत ‘मोरो 
केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे दुसरे पु्तक दामफयाांच्या ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरणा’ला मध्यवती ठेवनू 
मराठी व्याकरण त्रवचाराची आजवर झालेली वाटचाल साांर्णारे आहे. हेमांत इनामदार त्रलत्रखत 
‘प्रा.र्ां.बा.सरदार : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे पु् तक प्रा.सरदाराांच्या सामात्रजक आत्रण मोत्रलक वाङमयीन 
कायाचा पत्ररचय करून देते. मतणात्रलनी जोर्ळेकर त्रलत्रखत ‘काकासाहेब कालेलकर : व्यक्ती आत्रण कायग’ 
या पु्तकात कालेलकाराांच्या अपत्ररत्रचत चत्ररिाची व लेखनाची ओळख जशी होते तशीच र्ाांधीवादी 
जीवनदृष्टीच्या प्रभावाचीही जाण वाचकाला होते. मोत्रहनी वदे त्रलत्रखत ‘बालर्ांधवग : व्यक्ती आत्रण कायग’ या 
पु्तकात ‘बालर्ांधवग नावाचा महाराष्रात घरू्न रे्लेला चमत्कार मराठी रांर्भमूी व र्ीत परांपरेच्या अनुषांर्ाने 
उलर्र्ला जातो. त्रवनया खर्पेकर त्रलत्रखत ‘माततसेवा सांघ’ या पु्तकामध्ये रे्फया पाऊणश ेवषात झालेफया 
सामात्रजक ल््थत्यांतराांचे आत्रण भोवतालच्या स्त्री-सम्या सोर्वता सोर्वता कमलाताईसारख्या कतुगत्वसांपन्न 
त्रस्त्रयाांचे व्यल्क्तत्वही कसकसे घर्त जाते याचे दशगन घर्ते.’सकाळ वतत्तपि आत्रण वतत्तपिसमूह’ हे ्वाती 
सुहास कवे याांचे पु्तक या मात्रलकेतील सातव ेपु्तक असून महाराष्रातील सां्थाकायाचा पत्ररचय करून 
देणारे त्रतसरे पु्तक आहे. उद्योर्पती शांतनुराव त्रकलो्कर याांच्या जन्समशताब्दीचे औत्रचत्य साधून प्रकात्रशत 
केलेले श्री.भा.र.साबरे् याांचे ‘शांतनुराव त्रकलो्कर : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे या मात्रलकेतील आठव ेपु्तक 
आहे. 

 
अवाचीन महाराष्राच्या जर्णघर्णीला मोलाचा हातभार लावणाऱ्या सां्था आत्रण व्यक्ती याांच्या या 

नामावळीत आणखी एक मोत्रलक भर, नवव्या पु्तकाच्या रूपाने आज पर्त आहे. मराठी सात्रहत्यात 
सांशोधनशाखेला महत्त्वाचे ्थान ज्याांनी त्रमळवनू त्रदले, ‘मराठी सांशोधन मांर्ळ’ जाांच्या पत्ररश्रमातून ्थापन 
झाले आत्रण या मांर्ळाच्या सांचालकपदाची धुरा ज्याांनी एकोणीस वष े समथगपणे वात्रहली त्या 
प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकराांचे कायग मराठी वाचकाांपुढे आणताना सां्थेला मनःपूवगक आनांद होत आहे. 

 
१९७३ साली १ फेबु्रवारी रोजी ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’च्या ्थापनेला पांचवीस वष ेपूणग झाली. त्या 

त्रनत्रमत्याने मांर्ळाचे सां्थापक व पत्रहले सांचालक प्रा. त्रप्रयोळकर याांचा र्ौरव ग्रांथ प्रत्रसद्ध करण्याची योजना 
आखण्यात आली आत्रण १३ एत्रप्रल १९७३ रोजी प्रा. त्रप्रयोळकराांचे दुःखद त्रनधन झाले! त्यामुळे र्ौरव 
ग्रांथाऐवजी ‘प्रा.अ.का. त्रप्रयोळकर ्मतत्रतग्रांथ’ प्रकात्रशत करण्याचा दुदैवी प्रसांर् त्रनमाण झाला.या ्मतत्रतग्रांथात 
प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या त्रवत्रवधाांर्ी कायाचा आढावा एकेका लेखातून घेण्यात आला आहे.तरीही, त्रप्रयोळकराांचा 
जीवनपट व सांशोधनकायग याांचा अखांत्रर्त व त्रव्ततत आढावा एकहाती घेणे आवश्यक आहे असे 
जाणवफयामुळे, सां्थेने ही जबाबदारी र्ॉ.त्रव.प्रभदेुसाई याांच्यावर सोपत्रवली.र्ॉ. प्रभदेुसाई याांना प्रा. 
त्रप्रयोळकराांचे मार्गदशगन त्याांच्या पी.एचर्ी.च्या प्रबांधासाठी लाभलेचा परांतु त्यानांतरही अनेक वष े प्रा. 
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त्रप्रयोळकराांनी र्ॉ. प्रभदेुसाई याांना सांशोधनकायात ममत्वाने मार्गदशगन केले.र्ॉ. प्रभदेुसाई याांनी आपफया 
रु्रूबद्दल अत्रतशय आदराने आत्रण आत्मीयतेने लेखन केले आहे याचा प्रत्यय हे पु् तक वाचताना सवाना 
येईलच. त्याांच्या अभ्यासपूणग लेखनाबद्दल मी र्ॉ. प्रभदेुसाई याांचे मनःपूवगक आभार मानते. 
 

वसंुधरा पेंडसे-नाईक  
 सांचालक 
राज्य मराठी त्रवकास सां्था 
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मनोगत  
 

राज्य मराठी त्रवकास सा्ं थेचे ‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या मात्रलकेच्या त्रनत्रमत्ताने नामवांत 
मराठी सांशोधक प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांच्या जीवनकायाचा पत्ररचय करून देण्याची ही सांधी लाभली याचा 
मला त्रवशषे अत्रभमान वाटतो. 

 
प्रा.त्रप्रयोळकर हे मी मुांबई त्रवश्वत्रवद्यालयाांच्या पीएच.र्ी.पदवीसाठी १९६१ साली सादर केलेफया 

प्रबांधाचे तर मार्गदशगक होतेच, पण त्यानांतरच्याही सांशोधनकायासाठी रु्रुवयग त्रप्रयोळकराांचे सुजाण मार्गदशगन 
मला वळेोवळेी तत्परतेने लाभ ू शकले, हे मी माझे भाग्यच समजतो. एक ज्येष्ठ सात्रहल्त्यक या नात्याने 
त्रप्रयोळकराांशी माझी पत्रहली दृष्टीभेट झाली ती १९५१ साली मे मत्रहन्सयात कारवार येथे झालेफया ‘महाराष्र 
सात्रहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदी, सुशोत्रभत केलेफया एका व्यासपीठावर त्रवराजमान झाले होते.आत्रण मी त्या 
सांमेलनासाठी बतह्नन्समहाराष्रातून एकत्रित जमलेफया सात्रहल्त्यकाांची सेवा करणारा एक सामान्सय ्वयांसेवक 
होतो. अशा प्रकारे, कारवारच्या सात्रहत्यसांमेलनात मला लाांबच्या व्यासपीठावरून त्रप्रयोळकराांचे झाले ते 
‘दूर-दशगनचे’! या सांमेलनाध्यक्षाांशी माझे कधी काळी रु्रुत्रशष्याचे नाते त्रनमाण होईल, असे त्यावळेी माझ्या 
्वप्नातदेखील आले नव्हते.कारण त्यावळेी मी एस.एस.सी. परीके्षची पत्रहली पायरीदेखील ओलाांर्लेली 
नव्हती ! पण आयुष्यात काही आकल््मक भाग्ययोर् येतात खरे ! 

 
णप्रयोळकराचें कुशल मागयदशयन 
 

नार्पूरला असताना श्री.भाऊसाहेब मार्खोलकर, रु्रुवयग र्ॉ.त्रव.त्रभ .कोलते, र्ॉ.शां .दा.पेंर्से, 
र्ॉ.अ.ना.देशपाांरे्, प्रा.भ.श्री.पांत्रर्त ईत्यत्रदकाांकरू्न प्रा. त्रप्रयोळकराांचा सांशोधनश्रेिातील दबदबा माझ्या 
कानाांवर आलेला होता. या तुटपुांज्या मात्रहतीच्या भरवशावरच मी त्रर्रर्ावातील भाई जीवनजी लेनमधील 
‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’च्या त्या चीचोळ्या जारे्त एक त्रदवस प्रा. त्रप्रयोळकराांना भेटण्याचे धार्स केले. 
समोरच्या टेबलावर आत्रण आजूबाजूला त्रजकरे्त्रतकरे्, चोहीकरे्, पु्तकेच पु् तके अशा त्रढर्ाऱ्यामध्ये एका 
खुचीवर ्थानापन्न झालेफया ‘म.स. मांर्ळा’च्या सांचालकासमोर जाऊन काहीसा घाबरतच मी उभा रात्रहलो. 
नीटनेटके पाांढरे शुभ्र धोतर, कोट व टोपी अशा वशेातील, काहीशा त्रधप्पार् वाटणाऱ्या, भरदार 
व्यल्क्तमत्वाच्या त्रप्रयोळकराांनी मला त्या प्रथम भेटीत चाांर्लेच प्रभात्रवत केले, ही आठवण माझ्या मनात घर 
करून रात्रहफयाने अजूनही ताजी आहे. 
 

त्यानांतरच्या अशाच आणखी काही भेटीर्ाठी झाफयावर मी मुळचा र्ोमांतकीय असून तेथील बोलभाषा 
कोकणीच्या जोर्ीलाच, मराठी, सहदी, सां्कत त, कानर्ी, तसेच पोतुगर्ीज व फ्रें च या भाषाांचाही माझा 
थोर्ाफार अभ्यास आहे, हे सांभाषणच्या ओघात जाणून घेतफयावर प्रा. त्रप्रयोळकर चाांर्लेच उफहत्रसत झालेले 
त्रदसले; तरीपण भक्ताला सहजासहजी प्रसन्न होणारे हे भोळेभाबरे् दैवत मुळीच नव्हे, हे माझ्या लरे्च लक्षात 
आले. हळूहळू माझ्या अभ्यासातील त्रचकाटीत्रवषयी खािी पटफयावर आत्रण प्रा. त्रप्रयोळकराांच्या 
शलाकापरीके्षच्या प्रथम चाचणीत मी उत्तीणग झाफयावर माझा पीएच.र्ी.पदवीसाठीच्या सांशोधनासाठी त्रवषय 
एकदाच त्रनत्रित झाला तो असा : - ‘मराठीच्या र्ोमांतकी बोलीतील जेजुईताांच्या सतराव्या शतकातील 
वाङ्मयाचे त्रचत्रकत्सात्मक अध्ययन.’प्रबांधासाठीचा हा त्रवषय एकदा पक्का झाफयावर अभ्यासासाठीची अत्यांत 
दुर्ममळ पु्तके, त्रनयतकात्रलके, ह्तत्रलत्रखते, सूक्ष्मपट (मायक्रोत्रफफ्स), मूळ ग्रांथाच्या फोटो्टॅटकॉफी 



 अनुक्रमणिका 
 

इत्यादी आवश्यक ते सवग मौत्रलक सांदभगसात्रहत्य मला उपलब्ध करून देण्याच्या कामी त्याांनी यल्त्कां त्रचतही 
कसूर ठेवली नाही, हे मुद्दाम साांर्ायला हव.े 

 
युरोप खांर्ातील रोम, लांर्न तसेच पोतुगर्ालमधील त्रलज्बोअ व ब्रार् आत्रण र्ोव्यातील 

पोतुगर्ीजकालीन सरकारी वाचनालयातून प्रयत्नपूवगक त्रमळत्रवलेफया त्रकत्येक दुर्ममळ ग्रांथाच्या 
मायक्रोत्रफफ्सप्रतींवरून अक्षरशः शकेर्ो पानाांचा अत्यांत अ्पष्ट व त्रकचकट मजकूर कार्दावर उतरून 
घेण्याचा एकां दर व्याप त्रकती त्रजत्रकरीचा असतो, हे त्या त्रदव्यातून प्रत्यक्षात ज्याांना जाव ेलार्ते तेच जाण ू
शकतील. सांशोधनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेफया पोतुगर्ीज भाषेतील त्रि्ती त्रमशनऱ्याांच्या जुन्सया 
कार्दपिाांच्या अमोल त्रहरे-माणकाांचा जणू एक अलीबाबाचा खत्रजनाच झाफयासाठी खुला झाला, तो 
त्रप्रयोळकराांसारख्या जाणकाराने ‘त्रतळा त्रतळा दार उघर्’ असे परवलीचे शब्द उच्चारफयामुळेच! अन्सयथा, मी 
हाती घेतलेले प्रबांधाचे काम आवाक्यापलीकर्चेच झाले असते. 

 
रु्रुवयग त्रप्रयोळकर हे प्रत्येक त्रवध्यार्थ्याला चाांर्ला तावनू सुलाखून घेत असत. त्याबाबतीत ते 

कोणतीही दयामाया दाखवीत नसत. सांशोधनपद्धतीची उत्तम जाण असलेले ते एक त्रश्तत्रप्रय मार्गदशगक 
होतो. मी करीत असलेले प्रबांधलेखन, अशा या उग्र दैवताच्या पसांतीला उतराव,े त्याांच्या सांशोधनत्रवषयक 
शास्रकाट्ाांच्या कसोट्ाांवर ते पारखून त्रनघाव,े माझ्या कामाच्या प्रर्तीत्रवषयी त्याांनी प्रसन्नतेची पावती 
द्यावी, या प्रत्यक्षानुभवाने माझे मन त्यावळेी अक्षरशः मोहरून जात असे, हे आज अत्यांत प्रामात्रणकपणे 
साांर्ावसेे वाटते. 

 
अशा प्रकारे, प्रा. त्रप्रयोळकराांच्या कुशल मार्गदशगनाखाली माझा प्रबांध १९६१ साली मुांबई 

त्रवद्यापीठाला सादर झाफयावर तज्ञाांकरू्न त्याचे रीतसर मूफयमापन होऊन मला त्याच वषी र्ॉक्टरेटची 
पदवी प्रदान करण्यात आली. त्यानांतर जाणकाराांच्या त्रशफारशीनुसार हा प्रबांध मुांबई त्रवद्यापीठाने ‘सतराव्या 
शतकातील र्ोमांतकी बोली’ या शीषगकाखाली १९६३ साली ्वत : चे प्रकाशन ्हणनू प्रत्रसद्ध केला. पुढे या 
ग्रांथाला महाराष्र शासनाचे भाषाशास्त्र त्रवभार्ातील सवोत्कत ष्ट ग्रांथासाठीचे पात्ररतोत्रषक, पुणे त्रवद्यापीठाचे ‘कै. 
वासुदेव र्ोसवद आपटे पात्ररतोत्रषक’, तसेच ‘र्ोमांतक मराठी सात्रहत्य सांमेलना’चे सुवणगपदक असे अनेक मान-
स्मान लाभले. माझ्या या प्रबांधाचे जाणकाराांकरू्न जे थोरे्फार कौतुक झाले, अशी माझी त्रनताांत श्रध्दा आहे. 

 
प्रोत्साहनपर पाठराखि 
 

त्यानांतर ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’ने १९६५ साली प्रकात्रशत केलेफया व मी सांपात्रदत केलेफया 
‘कत्रवनांदनत्रवरत्रचत उषाहरणकथा’ या एका प्राचीन आख्यानकाव्याचा ‘पुर्कार’ त्रलत्रहताना त्रप्रयोळकराांनी 
्हटले होते, “प्र्तुत ‘उषाहरणकथा’ हे कत्रवनांदन सकवा कवीश्वरसुत याांचे त्रवत्रचि पण रसाळ काव्य र्ॉ. 
प्रभदेुसाई याांना नार्पूर त्रवद्यापीठाच्या सांग्रहात सापर्ले. इतर ् थात्रनक मातब्बर सांशोधकाांचे त्याच्याकरे् लक्ष 
रे्ले नाही. र्ॉ. प्रभदेुसाई याांनी आपफया पीएच.र्ी.चा प्रबांध त्रलत्रहताना चाांर्ले पत्ररश्रम केले. त्या प्रबांधाला 
त्रलत्रहलेफया प्र्तावनेत, पदवी पदरात पर्फयावरही त्याांची ही त्रचकाटी यापुढे तशीच त्रटकून राहील, अशी 
आशा मी प्रदर्मशत केली होती. आमची आशा फलदू्रप होईल असा सांभव त्रदसतो.” अशा प्रकारच्या त्याांच्या 
प्रोत्साहनामुळेच पढुील कामाांसाठीही मला पाठबळ त्रमळाले. 

 



 अनुक्रमणिका 
 

पुढे, आद्य र्ोमांतकीय मराठी कवी कत ष्णदासशामा-त्रलत्रखत ‘श्रीकत ष्णचत्ररिकथा’ या अत्यांत 
महत्त्वाच्या आख्यानकाव्याचे एक ह्तत्रलत्रखत मला र्ोव्यातील आमच्या काणकोण तालुक्यातील लोलये या 
र्ावी काहीशा योर्ायोर्ानेच उपलब्ध झाफयाची सुवाता कळत्रवफयावर प्रा.त्रप्रयोळकराांनी हषगभत्ररत 
अांतःकारणाने ते छापण्याची व्यव्था करण्याचे आश्वासन त्रदले. आत्रण या आश्वासनानुसार त्रप्रयोळकराांनी 
मला लरे्च सांपादनाच्या दृष्टीने काही मोत्रलक सूचना करून मुांबई मराठी सात्रहत्य सांघासारखे एक सु्थळ 
प्रकाशकाांच्या रूपाने उपलब्ध करून त्रदले. उज्जत्रयनी येथील र्ॉ.बा.ना.मुांर्ी याांच्या सहकायाने मी सांपात्रदत 
केलेला हा ऐत्रतहात्रसक महत्त्वाचा काव्यग्रांथ यथावकाश प्रकात्रशत झाला याचे श्रेय बव्हांशी त्रप्रयोळकराांच्या 
सांशोधनत्रवषयक आ्थेलाच द्यायला हव.े माि, अनेक वष ेसातत्याने सांशोधन करणाऱ्या व इतर सांशोधकाांना 
अमूफय मार्गदशगन करणाऱ्या त्रप्रयोळकराांना ‘र्ॉक्टर ऑफ त्रलटरेचर’ ही सन्समान्सय पदवी देऊन त्याांचा यथोत्रचत 
र्ौरव करावा असे कुठफयाही त्रवद्यापीठाला वाटले नाही. 
 

त्रप्रयोळकराांच्या वाट्ाला त्रकती उपेक्षा आली याचे सोदाहरण त्रववचेन प्रा.सुभाष भेंरे् याांनी 
‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर जन्समशतसाांवत्सत्ररक’ या ग्रांथात केले आहे. ‘एक ॠषीतुफय त्रवद्वान’ या लेखात र्ॉ. 
सुभाष भेंरे् याांनी त्रलत्रहले आहे : -“र्ाढा व्यासांर्, त्रचत्रकत्सावतत्ती, हाती घेतलेफया कामाचा सतत ध्यास ही 
महाराष्राची परांपरा आहे. त्या तुटत चाललेफया परांपरेतील प्रा.त्रप्रयोळकर हे एक ॠषीतुफय त्रवद्वान होते. 
आजच्या तरुण वर्ास ञानाजगनाचा ध्यास नाही ही त्याांची व्यथा होती. एखाद्या त्रवषयाचा ध्यास घेऊन त्यात 
प्रावीण्य त्रमळत्रवण्याची आजच्या तरुणीची तयारी नाही याचे त्याांना दु : ख होते. एकदा ते मला ् हणाले, ‘माझी 
सांशोधनपर पु्तके फक्त दोन माणसां वाचतात. ‘कोण ?’ मी त्रवचारले. ‘एक मी व दुसरा प्रूफ रीर्र.’ र्ोष्ट 
खरी आहे. मारे् एक मराठीचे नामवांत प्राध्यापक भेटले होते. सहज बोलताना ्हणाले, ‘पाद्रयाांची पु् तके 
एर्ीट केली एवढीच प्रीयोळकाराांची मराठी त्रलटरेचरला कॉल्न्सरब्युशन.’ पुण्याच्या श्री. शां.ना.बवे याांनी तयार 
केलेफया त्रप्रयोळकराांच्या पु्तकाांची यादी मी त्रमळत्रवली व त्याांच्यापढेु टाकली. ्हटले, ‘पु्तकां  वाचू नका 
हवां तर, पण ही यादी तरी एकदा नजरेखालून घाला!’ मराठीच्या प्राध्यापकाची ही ल््थती, त्रतथे तरुण वर्ाला 
बोल लावण्यात अथग नाही.” 

 
र्ॉ. सुभाष भेण्रे् याांनी शब्दबद्ध केलेली प्रा.त्रप्रयोळकराांची ही खांत तशी वाच्याथाने घेण्याचे काही 

प्रयोजन नाही. कारण व्तुल््थती त्रनराळीच आहे. सजगनशील सात्रहल्त्यक जसा सतत वाचकाांच्या दृष्टीसमोर 
असतो तसे सांशोधकाचे कायग सवगसामान्सयाांना माहीत असेलच असे नाही. पण ्हणून काही प्रञावांत 
सांशोधकाच्या कायाचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. हेच महत्त्व त्रवशद करण्याच्या हेतूने 
‘अ.का.त्रप्रयोळकर व्यक्ती आत्रण कायग’ या पु्तकाची रचना केली आहे. 

 
पुस्तकाचे अंतरंग 
 

प्रा.अ.का. त्रप्रयोळकर याांच्यात्रवषयीच्या प्र्तुत पु् तकाची रचना अशी आहे : - प्रथमतः 
त्रप्रयोळकराांच्या व्यल्क्तमत्वाची जर्णघर्ण कशी झाली ते साधार ्पष्ट करून नांतर त्याांच्या वाङ्मयीन 
कतुगत्वाचा सांके्षपाने पत्ररचय करून त्रदला आहे. त्यानांतरच्या प्रत्येक प्रकरणात त्रप्रयोळकराांच्या, 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्र, त्रि्ती मराठी वाङ्मय, मराठीच्या बोली, व्याकरण, लत्रलत लेखन, कतगबर्ार 
महाराष्रीयाांची चत्ररिे आत्रण ‘अखांर् महाराष्र’ व ‘बतहन्समहाराष्राची चळवळ’ अशा त्रवत्रवध के्षिाांतील 
कामत्रर्रीचा परामशग घेतला आहे. शवेटच्या प्रकरणात त्रप्रयोळकराांच्या एकां दर लक्षणीय कामत्रर्रीत्रवषयीचे 
त्रनष्कषग आहेत. त्यानांतर प्रा. त्रप्रयोळकराांचा जीवनपट व त्याांच्या वाङ्मयाची सत्रव्तर सूची त्रदली आहे. 
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त्रमिवयग र्ॉ.सु.रा.चुनेकर व र्ॉ.त्रवलास खोले याांनी प्र्तुत अभ्यासासाठी लार्णारे दुर्ममळ सांदभग-

सात्रहत्य मला तत्परतेने उपलब्ध करून त्रदफयाबद्दल त्याांना मनःपूवगक धन्सयवाद. 
 

‘राज्य मराठी त्रवकास सा्ं थे’च्या माजी सांचालक र्ॉ.सरोत्रजनी वैद्य व त्रवद्यमान सांचालक वसुांधरा 
पेंर्से-नाईक याांच्या सौजन्सयामुळेच रु्रुवयग प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांच्या जीवनकायाचा व वाङ्मयीन 
कातुगत्त्वाचा पत्ररचय प्र्तुत पु्तकाच्या रूपाने करून देण्याची सांधी मला लाभली याबद्दल मी त्याांचा व 
सां्थे’चा अांतःकरणपूवगक आभारी आहे. 

 
प्रत्येकाच्या आयुष्यात ॠणानुबांधाच्या काही ना काही र्ाठी पार्लेफयाच असतात; काही ॠणे 

फेर्ायची असतात तर काही ॠणे तशीच अांतःकरणात आयुष्यभर आत्मीयतेने जपायची असतात. रु्रुवयग 
त्रप्रयोळकराांशी जुळून आलेले माझे ॠणानुबांध हे दुसऱ्या प्रकारातले असफयामुळे, ते अत्यांत कत तञतापूवगक 
माझ्या हृदयसांपटुात साठवनू ठेवनू त्याांचे सतत ्मरण करीत राहणेच मला आवरे्ल. 

 
ए-३/एस-१ ‘जलधारा’, मारे्ल ग्राांदी डॉ. णव. बा. प्रभुदेसाई 
मर्र्ाव-र्ोवा ४ ० ३ ६ ० १  
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व्यक्क्तत्व आणि कतृयत्व 
प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांच्या व्यल्क्तमत्वाची जर्णघर्ण कशी झाली हे जाणून घेण्यासाठी, त्याांच्या 

आत्मचत्ररिाचा (अपूणग), तसेच त्रप्रयोळकराांच्या पत्नी श्रीमती अनसूया त्रप्रयोळकर याांच्या आपफया 
पतीत्रवषयीच्या ्मतती साांर्णाऱ्या ‘प्रा.त्रप्रयोळकराांत्रवषयी’ या लेखाचा आत्रण त्रप्रयोळकराांनी वळेोवळेी 
त्रलत्रहलेफया लेखाांमधून व प्र्तावनाांमधून ्वतःत्रवषयी त्रदलेफया मात्रहतीचा, आधार घ्यावा लारे्ल. चत्ररि हा 
इत्रतहासाचा एक भार् असून इत्रतहासाच्या सांदभातच चत्ररि साकार कराव ेलार्ते, अशी त्रप्रयोळकराांची दृढ 
धारणा होती. त्याांच्या ‘आत्मचत्ररिा’त आढळणारे, तत्कालीन राजकीय आत्रण सामात्रजक घटनाांचा सांदभग 
देऊन त्याांनी केलेले अत्यांत तपशीलवार त्रववचेन हे ‘एखाद्याचे आत्मचत्ररि त्याच्या वैयल्क्तक मात्रहतीपेक्षाही 
त्याच्या काळाच्या मात्रहतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते’ या त्याांच्या त्रवचारपूवगक त्रनत्रित झालेफया भतू्रमकेशी 
पूणगपणे इमान राखणारेच आहे, हे ध्यानात येते. 

 
णप्रयोळकराचें जन्मवषय आणि जन्मस्थळ 
 

रघुनाथपांत्रर्त, मुक्तेश्वर दादोबा पाांरु्रांर्, र्ॉ.भाऊ दाजी ईत्यादींची चत्ररिे त्रलत्रहताना त्रप्रयोळकराांनी 
त्या त्या व्यक्तीचे जन्सम्थळ, जन्समवषग, जन्समत्रतथी, वांशकुळ इत्यादी प्रश्नाांची अ्सल पुराव्याांच्या आधारे 
समाधानकारक उकल करण्याच्या कामी आपली हयात खची घातली आहे.त्रवलक्षण योर्ायोर् असा की, 
ऐत्रतहात्रसक महत्त्वाच्या थोर पुरुषाांच्या चत्ररिाचे सांशोधन करण्यात वाकबर्ार असलेफया त्रप्रयोळकराांना खुद्द 
्वतःच्या सांदभातही ‘मी कधी जन्समलो व कोठे जन्समलो ?’ अशा अनेक प्रश्नाांना तोंर् द्याव ेलार्ले. “मी कधी 
जन्समलो व कोठे जन्समलो हा प्रश्न १९१० साली ज्यावळेी मला पोतुगर्ीज पाचव्या इयते्तच्या परीके्षला बसण्याचा 
प्रसांर् आला, त्यावळेी माझ्यापुढे उभा रात्रहला.” हे त्रप्रयोळकराांच्या ‘आत्मचत्ररिा’तले पत्रहलेच वाक्य आहे. 
या सरकारी परीके्षसाठीचा अजग भरताना त्यासोबत अजगदाराच्या जन्समाचा आत्रघकत त दाखला देणे आवश्यक 
होते. पण त्रप्रयोळकराांचे प्रारांभीचे मराठी त्रशक्षण खाजर्ी शाळेत झाफयामुळे तेथे अशा दाखफयाचा प्रश्नच 
उद्भवला नव्हता. त्याकाळी र्ोव्यात सरकारी मराठी शाळा नव्ह्नत्याच. पोतुगर्ीज प्राथत्रमक शाळेत नाव 
नोंदवताना जन्समतारीख अमुक, असे केवळ तोंर्ी साांत्रर्तफयाने भार्ात असे. त्यावळेी त्याांच्यासोबत रे्लेफया 
कोणीतरी वर्ील माणसाने तोंर्ीच ही मात्रहती त्रदली असावी. 
 

त्रप्रयोळकर साांर्तात, “माझा जन्सम त्रप्रयोळ येथे १८९६च्या सुमारास झाला अशी आमची समजूत 
होती. त्याकाळी जन्समाची नोंदणी र्ावचा पाटील (रेत्रजदोर) करीत असे; परांतु र्ावच्या पाटलाचे त्या सालचे 
व मार्च्या पढुफया एकदोन वषाचे दप्तर पात्रहले असताना माझ्या जन्समाची नोंद सापरे्ना! तेव्हा आमच्या 
थोरफया बांधूांना आठवले की, माझा जन्सम जरी व्तुतः त्रप्रयोळ येथे झाला असला, तरीपण तो माझ्या आजोळी, 
्हणजे असनोरे् येथे झाफयाची त्रतकर्च्या पाटलाच्या दप्तरात नोंद केली होती. असे करण्याचे कारण 
त्रप्रयोळचे पाटील हे आमच्या भाऊबांदाांपैकी एक होते व त्याचे व आमचे त्रवलक्षण वाकरे् होते. असनोर्चे 
पाटील ् वतः आमचे मामाच होते. त्यामुळे त्याांना कळवनू त्रतकरे् नोंदणी करण्यात आली होती. लरे्च मामाांना 
त्याकाळच्या नोंदणीबकुात ता. ५ सप्टेंबर रोजी माझा जन्सम झाफयाची नोंद सापर्ली आत्रण त्याांनी रीतसर 
दाखला घेऊन पाठत्रवला. अशा प्रकारे एक काळजी दूर झाली . आज कायद्याप्रमाणे माझे जन्सम्थळ 
‘असनोरे्’ असले तरी खरे जन्सम्थळ ‘त्रप्रयोळ’ हे आहे. कायदा व सत्य याांमध्ये पुष्कळदा त्रवरोध असतो तो 
असा.” एवढ्यानेच त्रप्रयोळकराांच्या जन्समवषाचा घोळ सांपला असता तर बरे झाले असते. पण तसे होणे नव्हते 
असे त्रदसते! 
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पुढे काही त्रदवसाांनी ही जन्समाची नोंद करणारे असनोरे् येथील मामा ्वतःच त्रप्रयोळकराांच्या घरी 
आले असता त्याांना ्हणाले, ‘तुझे जन्सम्थळच चुकीचे आहे असे नसून जन्समवषगही खोटे आहे! कारण बऱ्याच 
त्रदवसाांनी आ्हाांस नोंद करण्याबद्दल कळत्रवण्यात आफयामुळे त्या तारखेला जन्सम झाफयाची नोंद करणे शक्य 
नव्हते. ् हणनू मारे् पात्रहले तर १८९५ सालच्या बुकात थोर्ी कोरी जार्ा होती तेथे नोंदणी केली होती. ् हणजे 
तुझी जन्समतारीख व मत्रहना बरोबर आहे; पण साल माि दोन वष ेमारे् नेले आहे.” अशा प्रकारे त्रप्रयोळकराांच्या 
मामाांनी आपण होऊन त्रदलेफया तोंर्ी मात्रहतीवर त्रवसांबनू त्रप्रयोळकर हे ज्या त्रठकाणी जन्समाच्या अत्रधकत त 
दाखफयाची र्रज नसे तेथे त्रद.५ सप्टेंबर १८९७ अशीच आपली जन्समतारीख देत असत. 
 

त्यानांतर घरातील वर्ीलधाऱ्याांच्या साक्षी, सरकारी दप्तरातील नोंद आत्रण कुटुांबातील माणसाांच्या 
जन्सममतत्यूच्या नोंदणीच्या एका जुन्सया वहीत सापर्लेले जन्समत्रटपण या महत्वाच्या पुराव्याांचा त्रनदेश करून 
त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात की, माझा जन्सम दोन वष ेआधी नोंदला रे्ला आहे, ही समजूत चुकीची ठरली. त्यात 
माझी जन्समतारीख ५ सप्टेंबर १८९५ अशी आहे आत्रण ही माझी जन्समपत्रिका माझ्या जन्समानांतर लरे्च काही 
त्रदवसाांनी केलेली आहे, असे त्रदसून आले. माझ्या जन्समत्रतथीसांबांधी पढेु कोणाला शांका राहू नय ्हणनू ही 
व्तुल््थती मी ् पष्ट करीत आहे.” त्याांच्या जन्समवषाचा वाद हा असा सांपला. [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, संपादक 
– सुभाष भेण्डे, मंुबई १९७४, ‘आत्मचणरत्र’, पृष्ठे १ ते ६५] 

 
आधी साांत्रर्तफयाप्रमाणे, अनेक पुवगसूरींच्या जन्समत्रतथी त्रनिीत करण्यासाठी उपलब्ध सवग पुराव्याांची 

नीट छाननी करून त्रनष्कषग काढण्याचा आग्रह धरणारे त्रप्रयोळकर हे त्याांच्या ्वतःच्या बाबतीतही तेवढेच 
काटेकोर कसे आहे हे ध्यानात याव,े यासाठीच हा काहीसा सत्रव्तर प्रपांच येथे करावा लार्ला. ‘नामूलां  
त्रलख्यते सकत्रचत्’ हा जात्रतवांत सांशोधकाचा बाणा त्रप्रयोळकराांच्या ‘आत्मचत्ररिा’तदेखील आपफया प्रत्ययाला 
येतो तो असा! 
 

नेमकेपणाने साांर्ायचे झाफयास, त्रप्रयोळकराांचा जन्सम हा र्ोव्यातील फोंरे् (सकवा ‘फोंर्ा ‘) 
तालुक्यातील ‘त्रप्रयोळ’ या (्थात्रनक बोलीत ‘त्रपवगळ’) र्ावाच्या ‘कोने’ नावाच्या भार्ात झाला. 
‘कोनेवाड्या’तील ज्या घरात त्रप्रयोळकराांचा जन्सम झाला त्या प्राचीन वा्तूचा सांबांध महाराष्रातील सुप्रत्रसद्ध 
‘त्रकलो्कर’ घराण्याशी असण्याची शक्यता खरी ठरफयास तो एक फार मोठा योर्ायोर् मानावा लारे्ल! 
त्रप्रयोळकराांनी तत्सांबांत्रधत सांदभग त्रदला आहे तो असा : - “त्रकलो्कर मात्रसकात शांकरराव त्रकलो्कर 
‘शांवाकीय’ या नावाखाली त्रलत्रहलेफया आत्मचत्ररिात त्रलत्रहतात, ‘त्रकलो्कर घराण्याांचे मूळ पुरुष र्णेश 
कत ष्ण भट र्ोमांतकातील कोने या लहान र्ावातून बाहेर परू्न कोकणात त्रकलोसी येथे ्थायेक झाले’ 
(त्रकलो्कर, ऑर््ट १९७०). मला अशी शांका येते की, हे मूळ घर उपत्ररत्रनर्मदष्ट कत ष्णभटाचे असाव.े” 
[णप्रयोळकरांचे ‘आत्मचणरत्र’, उ. णन., पृ. ५.] प्र्तुत सांदभात, आणखी अशी खािीलायक मात्रहती त्रमळते की, 
महाराष्रातील मार्खोलकर आत्रण त्रकलो्कर या कऱ्हारे् ब्राह्मणाांची कुलदेवता ‘त्रवजयदुर्ा’ देवी ही असून 
त्रतचे देवालय र्ोव्यातील केरी र्ावी आहे. [बा. द. सातोस्कर, येथे देवांची वसती, पिजी-गोवा १९८२, पृ. ८४.] त्यामुळे 
त्रकलो्कराांचे मूळ पुरुष र्ोमांतकातील कोने या र्ावचे असावते या तकाला पुष्टीच त्रमळाते. अशा प्रकारे, 
मराठी त्रनयतकालीकाांच्या त्रवश्वात ् वतःचा इत्रतहास घर्त्रवणाऱ्या ‘त्रकलो्कराां’च्या मळू पुरुषाच्या वा्तव्याने 
पावन झालेफया वा्तूशी मराठी सांशोधनके्षिात ऐत्रतहात्रसक कामत्रर्री बजावणाऱ्या त्रप्रयोळकराांचा, त्याांच्या 
जन्समापासूनच सांबांध यावा ही कदात्रचत त्रवत्रधघटनाच असावी! 
 
णपतृकुल आणि मातृकुल 
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त्रप्रयोळकराांच्या अत्यांत कतगबर्ार अशा आजोबाांचे नाव सदात्रशव तर त्याांच्या आजीचे नाव रमाबाई 

असे होते. बाांत्रदवरे् येथील श्रीनारे्श हा त्रप्रयोळकर घराण्याचा कुलदेव. त्रप्रयोळकराांच्या वत्रर्लाांचे 
पाळण्यातले नाव नारे्श असले तरी त्याांच्या आजोबाांच्या, ‘काका’ या नावाने लोक त्याांना सांबोधू लार्ले; पढेु 
तेच नाव रूढ झाले. माि, प्रत्यक्षात त्रलत्रहताना ते ‘काका’ सकवा ‘काकबा’ अशा दोन्सही नावाांचा उपयोर् करू 
लार्ले. 
 

त्रप्रयोळकराांच्या मातुल घराण्याचा कुलदेव श्री मांरे्श. त्रप्रयोळकराांच्या आजोबाांचे (आईचे वर्ील) 
नाव रावजी महादेव मुळर्ावकर असून ते वणाने र्ोरे व त्रधप्पार् पुरुष होते. त्याांना एकां दर पांधरा मुले झाली, 
त्याांपैकी नऊच त्रजवांत रात्रहली. त्याांचे सवात मोठे लेकरू ्हणजे त्रप्रयोळकराांची आई. त्रतचा जन्सम १८६९ 
साली झाला. बरेच त्रदवस त्रतचे रीतसर नामकरण केले नव्हते, कारण त्रतच्या आधीची बहुतेक भावांरे् 
जन्समानांतर लरे्च मतत्यू पावली होती. ही मुलर्ी लहान असताना शाांतपणे झोपून राहावी ्हणनू त्रतला अफू 
पाजीत असत. ् हणून ‘अफीण’ हेच नाव त्रतला पुढे त्रमळाले. त्रप्रयोळकराांच्या पोतुगर्ीज भाषेतील जन्समनोंदणीत 
त्याांच्या आईचा त्रनदेश ‘पावगतीबाई ऊफग  अफीण’ असा करण्यात आला आहे. याांपकैी पत्रहले सासरचे व दुसरे 
माहेरचे नाव त्रदसते. 
 

या मुलीचे लग्न त्रतच्या वयाच्या नवव्या दहाव्या वषी ्हणजे १८७८ सकवा १८७९ साली झाले असाव.े 
त्याांना चार मुलरे् व दोन मुली अशी एकूण सहा अपत्ये झाली. त्रप्रयोळकराांनी त्याांच्यासह सहाही भावांर्ाांची 
नाव ेत्याांच्या जन्समक्रमानुसार त्रदली आहेत ती अशी : - शाांबा, त्रिवणेी (त्रतमा), त्रवनायक, अनांत, माणूक व 
यशवांत. या साऱ्या मुलाांचा जन्सम ‘कोने’ येथील त्याांच्या घरातच झाला. या सांदभात त्रप्रयोळकराांनी 
‘आत्मचत्ररिा’त त्रलत्रहले आहे : - “वा्तत्रवक मुलीचे पत्रहले बाळांतपण माहेरी होते. आमच्या आईचे बाळांतपण 
असनोरे् तेथे झाले नाही याचे कारण आजीचाही पाळणा मुलीबरोबर हलत होता. आमच्या थोरफया बांधुांपेक्षाही 
लहान तीन मामा होते. त्रशवाय आमच्या वर्ीलाांना व त्याांची मातुश्री ‘काकी’ त्रहला घरच्या मुली-सुनाांची प्रसूती 
आपफयाच घरी व्हावी अशी भारी हौस होती.” 
 

त्रप्रयोळकराांची आजी (वत्रर्लाांची आई) ‘काकी’ या नावाने ओळखली जाई. ही ‘सावगजत्रनक काकी’ 
एकभकु्त असे. ती घरात नेहमी शुभ्र वस्त्र पत्ररधान करी आत्रण बांदोर्याला श्रीनारे्शाच्या देवळात जाताना 
ताांबरे् लुर्रे् नेसत असे. श्रीनारे्शाच्या उत्सवाला जाताना ती आपफया नातवांर्ाांना सोबत घेऊन जाई. 
त्यावळेी या सवांचे जेवण उपाध्याय भटजी रघुनाथ भट वझे याांच्याकरे् होत असे. सुप्रत्रसद्ध र्वई रामकत ष्णबुवा 
वझे हे त्याांचे पतुणे होते. देवाच्या सेवसेाठी वाहून घेतलेफया देवदासी, कलावांत्रतणी आत्रण भात्रवणींचाही 
त्यावळेी सुकाळ होता. देवाच्या दशगनासाठी येणाऱ्या भक्ताांचे वैवात्रहक जीवन व सामात्रजक ्वा्र्थ्य त्यामुळे 
कसे प्रभत्रवत होत असे याचे अनेक बारकाव े त्रवद्यार्मथदेशातील त्रप्रयोळकराांनी आपफया त्रमष्कील नजरेने 
नेमकेपणाने त्रटपून ठेवलेले त्रदसतात! 
 

त्रप्रयोळकर हे १९१३ च्या सुमारास फोंरे् येथील आफमदै कॉलेजमध्ये त्रशकत होते त्यावळेी त्या 
त्रशक्षणसां्थेच्या भोवतालचे वातावरणदेखील त्रवद्याजगनाच्या दृष्टीने कसे त्रचत्त त्रवचत्रलत करणारे होते याचेही 
वणगन त्याांनी केलेले आहे. “कत्रपलेश्वर देवळाच्या शजेारी एक भली मोठी अग्रशाळा ्हणजे दुमजली इमारत 
होती. तळमजफयावर शाळेचे वर्ग भरत. पत्रहफया मजफयावर बोत्ररं्र्ची मुले राहात. याच्या जोर्ीला मुलाांना 
राहण्याकत्ररता एक मार्ी देण्यात आली होती. हे घर होते कलावांत्रतणीचे. शजेारी बरीच कलावांत्रतणींची घरे 
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होती. अशा वातावरणात शाळा व बोत्ररं्र्चे आणणे चूक होते. बोत्ररं्र्ातील दोघाां मुलाांचे पाऊल वाकरे् पर्ले 
होते अशी ओरर् होती. ्वतः सा्ं थेच्या चालकाांना यात काही अनुत्रचत वाटत नव्हते. सां्थेच्या सेके्रटरीच्या 
रखेलीचे घर जवळच्या र्ोंर्रावर होते. तो आमच्यादेखत त्रतच्या घरी जात असे. [‘आत्मचणरत्र’, उ. णन. पृ. ३३.] 
तरूण त्रवद्यार्थ्यांना, अशा भलूभलुययाांची अनेक प्रलोभने दाखत्रवणाऱ्या मोहजालापासून कटाक्षाने दूर राहून 
एकाग्र त्रचत्ताने त्रवद्याजगन करणे त्रकती अवघर् होत असाव,े हे त्रप्रयोळकराांनी केलेफया या वणगनाांवरून ्पष्ट 
होईल. 
 

र्ोमांतकातील देवालयाांच्या पत्ररसरातील कलावांत्रतणींच्या समाजामध्ये कालाांतराने अनेक 
समाजसुधारक त्रनमाण होऊन त्याांनी परांपरार्त चालत आलेफया देहत्रवक्रयाच्या अत्रनष्ट प्रथेला आळा 
घालण्यासाठी फार मोठी चळवळ उभी केली; आत्रण त्याचा दृश्य पत्ररणाम ्हणजे ‘र्ोमांतक मराठा समाज.’ 
एकेकाळी र्ोमांतक ्हणजे ‘र्ोवकेरणींचा र्ाव’ असा र्ैरसमज त्रनमाण करणाऱ्याांमध्ये काही महाराष्री याांच्या 
जोर्ीला खुद्द र्ोमांतकीय मराठी सात्रहल्त्यकही अग्रभार्ी असफयाचा आरोप उघर्पणे झालेला आहे. पणजीला 
१९६२ साली भरलेफया र्ोमांतक मराठी सात्रहत्य सांमेलनात र्ो.म.समाजाच्या एक आघार्ीच्या कायगकत्या 
सौ. सत्रवता रतनजी रामनाथकर याांचा ‘काही र्ोमांतकीय लेखक देवदासीवर्ातील त्रस्त्रयाांवर त्रलखाण करून 
या व्यवसायाला उते्तजन देतात, ्हणून या लेखकाांच्या प्रर्तीत्रवरोधक वतगनाचा त्रनषेध करणारा ठराव’ पास 
झाला होता. सांबत्रधत र्ोमांतकीय लत्रलत लेखकाांचा नावात्रनशी उल्लखेही त्यात आहे. [वामन राधाकृष्ट्ि, पुरुषाथय, 

पिजी-गोवा १९९८, ‘मराठी वाङ ्मयामधील देणवदासींसबंंधी णलखािाचा णनषेध’, पृ. १००.] ही सवग पाश्वगभमूी ध्यानात घेता, 
त्रप्रयोळकराांची देवदासींच्या प्रश्नाकरे् पाहण्याची पुरोर्ामी भतू्रमका अत्यांत उठून त्रदसते हे नक्कीच. 
 
कौटंुणबक संस्कारामुंळेच मराठी वाङ्मयाची आवड 
 

त्रप्रयोळकराांच्या घरची आर्मथक पत्ररल््थती ही कुठफयाही तत्कालीन मध्यमवर्ीय कुटुांबासारखी, 
्हणजे बेताचीच होती असे त्रदसते. तरीपण, वत्रर्लोपार्मजत घर, भरपूर र्ायी-्हशींचा र्ोठा, नारळी, 
पोफळी, केळी, आांब,े फणस, अननस, चाफा, बकुळ याांनी युक्त असे सभोवतालतचे कुळार्र, त्याला त्रदले 
जाणारे पाटाचे पाणी इत्यादी तपशील त्याांच्या ‘आत्मचत्ररिा’त आढळतो. माि, “घरात एखादा मा्तर ठेवनू 
मुलाांचे त्रशक्षण करून घ्याव ेएवढी त्रशक्षणासांबांधी आ्था आमच्या वर्ीलाांना नसे. आजोळी आमची रवानर्ी 
करून त्रदली ्हणजे आपले कतगव्य सांपले असे ते समजत. परोपकार करताना घरच्या माणसाांपेक्षा इतराांची 
जा्त काळजी घेण्याचा आमच्या वत्रर्लाांचा ्वभाव होता,” असेही त्याांनी त्रलहून ठेवले आहे. असे असले 
तरी, त्रप्रयोळकराांचे वर्ील हे दर त्रदवशी त्रदवलेार्णीनांतर आपफया कुटुांत्रबयाांच्या मेळाव्यात श्रीधराचा 
हत्ररत्रवजय, रामत्रवजय, पाांर्वप्रताप, त्रशवलीलामतत, महीपतीचा भक्तलीलामतत, कत ष्णयाञवफकलीचा 
कथाकफपतरू असे धार्ममक ग्रांथ अत्यांत प्रभावी शलैीत वाचून दाखवनू कोकणी बोलीत थोर्क्यात अथगही 
साांर्त असत. त्यामुळे उपल््थत श्रोततर्ण सांपूणग तन्समयतेने ते क्षवण करीत असे. ब्रह्मानांदी टाळी लार्ावी असेच 
ते वातावरण होते! 

त्रप्रयोळकराांचे प्राथत्रमक मराठी त्रशक्षण त्याांच्या आजोळी आत्रण तेही त्रतसऱ्या इयते्तपलीकरे् रे्ले नाही. 
असे असले तरी ते आत्रभमानपूवगक साांर्तात, “कोने येथे जरी मा्तर नसला तरी मराठी वाङ्मयाची आवर् 
मला येथील वा्तव्यातच लार्ली व त्रतच्याच पायावर पढेु मी मराठी सांमेलानाचा अध्यक्ष, मराठी भाषेमध्ये 
एम.ए.चा प्राध्यापक, पीएच.र्ी.चा मार्गदशगक व र्ी. त्रलटचादेखील परीक्षक होऊ शकलो !” [‘आत्मचणरत्र’ उ. 
णन. पृ. १६.] 
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त्याांना आजोळी राहून त्रशक्षण घेत असताना पुष्कळदा मारकुट्ा मा्तराांच्या छळाला मुकाट्ाने 
तोंर् द्याव े लार्ले. एखाद्या हूर् त्रवध्यार्थ्याला घोड्याप्रमाणे हातापायाांवर ओणव े चालायला साांर्ून 
त्रप्रयोळकराांना जबरद्तीने त्या मानवी घोड्यावर ्वार व्हायला ते मा्तर भार् पार्ीत असत आत्रण त्यावळेी 
्वतःच मोठ्याने र्ाण्याच्या सुराांत ्हणत असत : - “अनांत ह्ते कमलावरने । देता त्रकती घेत्रशल दो कराने 
।।’ त्रप्रयोळकराांच्या ‘अनांत’ या नावावरही मा्तराांना ‘श्लेष’ साधायचा असावा! त्या जुन्सया काळातील 
त्रवद्यार्थ्यांना रार्ीट मा्तराांकरू्न भोर्ाव्या लार्णाऱ्या अमानुष त्रशक्षाांच्या त्रवत्रवध प्रकाराांचे वणगन वाचून आजही 
अांर्ावर काटा उभा रात्रहफयात्रशवाय राहात नाही! [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, पुिे १९६५, पृष्ठे ९६ ते १०५.] 
 

पोतुगर्ीज त्रशक्षणक्रमातील ‘सेरु्ांद ग्राव’ही परीक्षा देण्यासाठी त्याांना मर्र्ावला जाव े लार्ले त्या 
वळेचा पोतुगर्ीज पाठ्यपु्तकाांतील मात्रहतीवर प्रकाश टाकणारा एक मनोरांजन प्रसांर् येथे साांर्ण्यासारखा 
आहे. पोतुगर्ालमधील थांर्र्ार हवामानाला धरून त्रलत्रहलेफया आरोग्यशास्त्राच्या पु् तकात ‘आठवड्यातून 
एकदा आांघोळ करावी’ असे त्रलत्रहले होते. तोंर्ी परीके्षत यासांबांधीचा एक प्रश्न त्रप्रयोळकराांना त्रवचारला रे्ला. 
त्यावळेी त्याांनी ‘त्रदवसातून एकदा तरी आांघोळ करावी व उन्सहाळ्यात तर दोनदा करावी,’ असे र्ोव्यातील 
उष्ण हवामानाला धरून उत्तर त्रदले. ते ऐकून परीक्षकाने त्याांची अर्वणूक करण्यासाठी त्रवचारले, ‘असे 
तुमच्या पु्तकात त्रलत्रहले आहे काय ?’ त्यावर, पोतुगर्ीजमधील पु् तक हे थांर् प्रदेशातील लोकाांकत्ररता 
त्रलत्रहलेले असून त्यात त्रलत्रहलेली प्रत्येक र्ोष्ट आ्हा उष्ण प्रदेशातील लोकाांना लार्ू नाही, असे 
त्रप्रयोळकराांनी तारत्याने त्रदलेले ्पष्टीकरण ऐकून तो उदारमतवादी परीक्षक त्याांच्यावर खूष झाला होता 
असे समजते. 
 

त्रप्रयोळकराांनी नोकरीच्या दृष्टीने उपयोर्ी ठरणारे पोतुगर्ीज त्रशक्षण घेतले असले तरी पोतुगर्ीजाांच्या 
त्रि्ती धमात्रभमान पक्षपाती राजवटीमुळे र्ोव्यातील सहदुांना सरकारी नोकरी त्रमळणे दुरापा्तच होऊन बसले 
होते. इ.स.१९१० साली पोतुगर्ीलमध्ये हुकुमशाही जाऊन प्रजासत्ताक राजवट येईपयंत हीच पत्ररल््थती 
कायम होती. त्रद.५ ऑक्टोबर १९१० रोजी पोतुगर्ीलमध्ये हुकुमशाही जाऊन प्रजासत्ताक प्र्थात्रपत झाले 
त्याचे र्ोव्यातील राजत्रनष्ठ त्रि्ती लोकाांना कसे तीव्र दुःख झाले व त्याांनी आपला यासांबांधीचा कर्क त्रनषेध 
कसा नाना प्रकाराांनी व्यक्त केला त्याचे प्रत्ययकारी वणगन त्रप्रयोळकराांच्या ‘आत्मचत्ररिा’त वाचायला त्रमळते. 
 

कुटुांबातील सा्ं कार, शाळेतील त्रशक्षण याांच्या जोर्ीलाच सभोवतालची राजकीय व सामात्रजक 
ल््थत्यांतरे या महत्त्वाच्या घटकद्रव्याांच्या रसायनाांमधूनच प्रत्येकाचे व्यल्क्तत्व साकारत असते. त्यावळेी 
र्ोमांतकात एका बाजूने पारांपात्ररक धार्ममक चालीरीती, सणवार याांचे कसोशीने पालन करणारा बहुसांख्य सहदू 
समाज तर दुसऱ्या बाजून बळजोरीच्या धमातरामुळे मळू त्रहन्सदु्थानी सा्ं कत तीपासून प्रयत्नपूवगक तोर्ला 
रे्लेला ्वत्वहीन त्रि्ती समाज होता. अशा सांपूणग जीवनच त्रव्कटून टाकणाऱ्या वादळातून नेमके 
त्रदशात्रदग्दशगन करण्याचे सामर्थ्यग असलेला दीप्तांभ अर्दीच त्रवरळा ्हणायचा! 

र्ोमांतकाच्या आधुत्रनक ्वातांत्र्यसांग्रामाचे जनक र्ॉ.टी.बी.कुन्सहा याांनी ्हटफयाप्रमाणे, अन्सय 
कोणत्याही राज्यकत्यांपेक्षा पोतुगर्ीजाांनी धमांतराच्या शस्त्राचा वापर र्ोमांतकीयाांच्या राजकीय शोषणासाठी 
सवात्रधक केला. खरे साांर्ायचे तर सक्तीने केलेफया धमांतराचा पत्ररणाम सहदू आत्रण त्रििन या दोघाांवरही 
झाला. पण सहदु्थानी असलेफया प्रत्येक र्ोष्टीचा त्रतर्कार करून पािात्य रीतीत्ररवाजाांची नक्कल करणे हे 
सुसां्कत त आत्रण चाांर्ला त्रििन या दोघाांवरही झाला. पण सहदु्थानी असलेफया प्रत्येक र्ोष्टीचा त्रतर्कार 
करून पािात्य रीतीत्ररवाजाांची नक्कल करणे हे सुसां्कत त आत्रण चाांर्ला त्रििन बसण्यास आवश्यक आहे ही 
भावना रुजत्रवण्यात पोतुगर्ीज असत्रहष्णुता सफल झाली. सर्ळ्यात वाईट ्हणजे, आपण आपफया त्रििन 
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राज्यकत्यांशी एकत्रनष्ठ रात्रहले पात्रहजे ही तद्दन खोटी कफपना र्ोव्यातील त्रििनाांमध्ये त्रभनली रे्ली. कारण 
शासक व प्रजाजन दोघेही त्रििन होते तेवढेच! पत्ररणामी र्ोमांतकाचे एक महत्त्वाचे अांर् लुळेपाांर्ले होऊन 
पर्ले. [टी. बी. कुन्हा (अनुवादक : प्रफुल्ल गायतोंडे) गोमंतकीयांच्या राष्ट्रीयत्वाचा ऱ्हास, पिजी-गोवा १९९१, पृष्ठे १९ ते ६२.] 
 

पोतुगर्ीज भाषेची सक्ती झाफयामुळे ्थात्रनक मराठी व कोकणी या बोलभाषाांची वाढ खुांटून त्याांची 
फार मोठी हानी कशी झाली याचे साधार त्रववचेन त्रप्रयोळकराांनी नांतरच्या काळात त्रलत्रहलेफया मराठी व 
इांग्रजीतील ग्रांथामधून आढळते, त्याांची पाश्वगभमूी ही अशी आहे. 
 
आल्मैद कॉलेजातील णवद्याजयन 
 

र्ोव्यातील सुप्रत्रसद्ध त्रभषग्वर श्री. रामचांद्र पाांरु्रांर् ऊफग  दादा वैद्य याांनी फोंर्ा तेथील ‘र्ोवा 
त्रवद्याप्रसारक मांर्ळ’ या सा्ं थेला भेट त्रदलेफया एका इमारतीत आफमदै कॉलेजचे वर्ग भरत असत. 
र्ॉ.आांतोत्रनयु-द- आफमदै हे जन्समाने पोतुगर्ीज असले तरी पोतुगर्ालच्या पालगमेंटमध्ये ते र्ोव्यातील सहदू 
प्रजेच्या रा्त हक्काांसाठी भाांर्त असत, तसेच ते सहदूचे कैवारी व उदारमतवादी होते, हे ध्यानी ठेऊन 
कॉलेजला त्याचे नाव देण्यात आले. पुण्याहून र्ोव्यात आलेफया दत्तािय त्रवष्णू आपटे व हरी र्णेश फाटक 
या राष्रीय बाण्याच्या देशभक्ताांकरे् आफमदै कॉलेज हे हाय्कूल चालत्रवण्याची जबाबदारी सोपत्रवण्यात 
आली. ‘आफमदै कॉलेज’ असे नाव असले तरी तेथे त्रशक्षण माि हाय्कूलचेच देण्यात येत असे. तेथे आधी 
इांग्रजीची परीक्षा घेऊन त्रप्रयोळकराांसह सवग त्रवद्यार्थ्यांना हाय्कूलच्या चौर्थ्या वर्ात प्रवशे देण्यात आला. 
पोतुगर्ीज सरकारची वक्रदृष्टी वळ नये ्हणून प्रारांभी इांग्रजीच्या जोर्ीलाच पोतुगर्ीज ‘त्रलसेव’चे वर्गही तेथे 
सुरु करण्यात आले. त्रप्रयोळकाराांची त्रचिकलेची आवर् ध्यानात घेऊन फाटक मा्तराांनी त्याांना 
त्रचिकलेच्या परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्सात्रहत केले. त्रप्रयोळकराांनी ‘प्रवाहपत्रतताचे त्रनवदेन’ या शीषगकाखालील 
एका ‘प्र्तावने’त ्वतःची माांर्लेली पुढील कैत्रफयत लक्षात ठेवण्यासारखी आहे : - 
 

“मी लेखक बनलो हा केवळ अपघात होय. पढेुमारे् मी एक चाांर्ला त्रचिकार होईन अशा प्रकारच्या 
अपेक्षा काही मांर्ळच्या मनात त्रनमाण झाफया होत्या. मराठी प्राथत्रमक शाळेत असताना पाठीवर त्रचिे 
काढताना पुष्कळवळेा पकर्लो रे्फयामुळे, तात्यापांतोजीच्या हातचा मार मला खावा लार्ला होता. मी जर 
चीिेकलेची उपासना चालू ठेवली असती, तर आमच्या काही प्राांतबांधुनी ज्याप्रमाणे या व्यवसायात भरर्ोस 
यश सांपादले आहे, तसे कदात्रचत मला ही लाभले असते; परांतु त्रचिकला हा एक छांद आहे, उपजीत्रवकेचे ते 
एक साधन होऊ शकत नाही, अशी त्या काळी माझी समजूत होती. कुां चली जाऊन माझ्या हातात लेखणी 
येण्याचे दुसरे एक कारण असे की, त्रचिकलेची उपासना महार् पर्ते. कार्द, शाई व लेखणी एवढ्यावर 
लेखनाचे भार्ते. त्रचिेकलेची साधने महार् असतात. ती कुठेही त्रमळू शकतात असे नाही.” [अ. का. णप्रयोळकर, 

णप्रय आणि अणप्रय, उ. णन., १ पृ. ७-८.] वा्तत्रवक, त्रप्रयोळकराांना त्रचिकलेत फारच चाांर्ली र्ती होती, अशी मात्रहती 
त्रमळते. त्याांनी तयार केलेले ‘सावगजत्रनक काका’ (श्री. र्णेश वासुदेव जोशी) याांचे एन्सलाजगमेंट पुण्यात 
सावगजत्रनक सभेत लावण्यात आले होते. 
 

चाांर्फया त्रवचारवांताांची व्याख्याने, वादत्रववाद, चचा इत्यादी कायगक्रमाांसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध 
करून देण्याच्या उदे्दशाने आफमदै कॉलेजातील सवग त्रशक्षक व त्रवद्याथी याांनी एकत्रित येऊन न्सया. कात्रशनाथ 
त्र्यांबक तेलां र् याांच्या नाव ेएक ‘तेलांर् क्लब’ ्थापन केला होता. दर रत्रववारी या ‘क्लब’माफग त फोंड्याला 
कायगक्रम होत असत. या सा्ं थेने ‘्वयांसेवक’ नावाचे एक िैमात्रसकही त्रद.१ जुलै १९१५ पासून सुरु केले 
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होते.१९२० च्या सुमारास ते ‘मात्रसक’ ्वरुपात प्रत्रसद्ध होऊ लार्ले. या मात्रसकात त्रप्रयोळकर अधूनमधून 
त्रलहीत असत व त्रप्रयोळकराांचे ज्येष्ठ बांधू त्याचे सांपादक होते. ्हणूनच त्रप्रयोळकर काहीशा त्रमल्ष्कलपणे 
त्रलत्रहतात की, “मात्रसक घरचेच असफयामुळे लेख ‘साभार परत’ येण्याची भीती नव्हती!” [ततै्रव पृ. ९ : ] 
 

त्याचवळेी र्ोव्यात श्री. र्ो. पुां.हेर्रे्-देसाई याांच्या सांपादनाखाली ‘भारत’ नावाचे एक मराठी व 
पोतुगर्ीज अशा दोन भाषातील साप्तात्रहक प्रत्रसद्ध होत असे. त्यात त्रप्रयोळकराांनी ्वतःचे नाव न कळवता 
पाठवलेले लेख अग्रलेख ्हणून प्रत्रसद्ध झाले होते. अशा प्रकारे, त्याांचा ्वतांि लेखनासांबांधीचा आत्मत्रवश्वास 
वाढत रे्ला आत्रण त्याचबरोबर त्रचिकलेचा त्रवसर पर्त चालला! 
 

पुढे मतॅ्ररकचा अभ्यास सुरु केफयावर पत्रहफया वषी परीके्षची पुरेशी तयारी न झाफयामुळे ते परीके्षला 
बसू शकले नाहीत. माि त्रप्रयोळकर असोळणे (र्ोव)े येथे रे्ले असता तेथील सेंट मेरी ्कूलचे हेर्मा्तर 
त्रम.सौझ याांच्या आग्रहामुळे त्याांना १९१६ ते १९१७ या कालावधीत तेथे त्रशक्षकाची नोकरी करण्याची सांधी 
त्रमळाली. या असोळणे येथील इग्रांजी शाळेतील अनुभवाांच्या सांदभात त्रप्रयोळकराांनी त्याांच्या ‘आत्मचत्ररिा’त 
त्रलत्रहले आहे, “तेथे हेर्मा्तर धरून एकां दर चार त्रशक्षक व चार वर्ग होते. त्रशक्षक या दृष्टीने मी त्रवद्यार्थ्यांमध्ये 
जा्त त्रप्रय होतो. बाकीच्या त्रशक्षकाांचे त्रशक्षणही माझ्यापेक्षा जा्त नव्हते. त्या काळच्या इग्रांजी शाळा ्हणजे 
बटलर, खलाशी सकवा टेलर तयार करण्याचे कारखाने होते. कारकून होण्याची ज्याांची महत्त्वाकाांक्षा असे ते 
मुांबईला जाऊन पुढील दोन तीन इयत्ता, टाइपरायसटर् वर्ैरे त्रशकत. एक दुःखाची र्ोष्ट ही की, हेर्मा्तर 
्वतः दारुर्ा होता. त्याचे त्रशक्षण सहा सात इयत्ता झाले असाव.े पण त्रशकत्रवण्याची त्याला उत्कत ष्ट हातोटी 
होती. त्याचा मुलर्ा याच शाळेत त्रशकत असे. र्ोव्यात सारेच त्रि्ती दारू त्रपतात. अपेयपान केफयाबद्दल 
आमची तक्रार नव्हती. पण त्रम.सौझ चार-दोन मत्रहन्सयाांनी एकदा दारू त्रपऊन इतके बफेाम होत की, सारा 
र्ाव र्ोक्यावर घेत! अशा ल््थतीत ते शाळेत येतील याचे मला भीती वाटे. त्रमसेस सौझ ही चाणाक्ष बाई होती. 
त्रतला माझ्या मनः ल््थतीची कफपना होती. केवळ दारूमुळे आपफया नवऱ्याची अशी ल््थती होत नसून ती एक 
वरे्ाची लहर आहे; ती आली ्हणजे तो फार दारू त्रपतो, तरी मी हे मनावर घेऊ नये, असे ती मला साांर्त 
असे. असा प्रकार पुन्सहा चालू रात्रहफयास त्रप्रयोळकर मा्तर त्रनघून जातील अशी भीती आपफया नवऱ्याला ती 
घालीत असावी. एक त्रदवस झाफया प्रकाराबद्दल खेद प्रदर्मशत करून पुन्सहा अशी र्ोष्ट होणार नाही, असे मला 
सौझनी साांत्रर्तले. पण त्याांची ही ‘प्रलया’ व्था होती. दारू सोर्ायला ते तयार होते, पण त्याांना दारू 
सोर्ायला तयार नव्हती.” [‘आत्मचणरत्र’, उ. णन. पृ. ३७.] पुन्सहा दोन-तीनदा असेच प्रकार घर्फयावर त्रप्रयोळकराांनी 
कां टाळून ती नोकरी सोर्ली आत्रण त्याांची पुढील त्रशक्षणाची इच्छा बळावली. एका दृष्टीने ही इष्टापत्ती त्याांच्या 
उज्ज्वल भत्रवतव्याच्या दृष्टीने उपकारकच ठरली ्हणायची. माि, या शाळेतील त्रशकवण्याचा अनुभव पढेु 
त्याांच्या कामी आला. 
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कनाटक कॉलेजात मराठीसाठी दीघयकालीन संघषय  
 

आफमदै कॉलेजातील मॅत्ररकचे वर्ग पुढील वषी बांद पर्फयाने त्रप्रयोळकराांना आपला अधगवट 
रात्रहलेला अभ्यास पूणग करण्यासाठी मर्र्ाव, सावरे्, अर्फरे् अशी वरे्वरे्ळ्या र्ावी भ्रमांती करूनच त्रवद्या 
पदरात पारू्न घ्यावी लार्ली. मतॅ्ररकच्या परीके्षसाठी त्यातफया त्यात जवळचे असे बळेर्ाव हे कें द्र त्रनवरू्न 
रे्फयावरही ते आमाांशाच्या त्रवकाराने खूपच आजारी पर्ले; पण इच्छाशक्तीच्या जोरदार सवग अर्चणींवर 
धैयाने मात करून ते १९१८ साली मुांबई त्रवद्यापीठाची मतॅ्ररक परीक्षा यश्वीपणे उत्तीणग झाले. मुांबईच्या 
‘टाइ्स’मध्ये व र्ोव्यातील पोतुगर्ीज वतगमानपिात हा मतॅ्ररकचा त्रनकाल जाहीर झाला त्यावळेी ‘त्रशक्षक’ 
असलेले त्रप्रयोळकर हे इांग्रजी शाळेतील त्रवद्यादानात पूणगपणे मग्न होते! पुढे कॉलेजत्रशक्षणासाठी त्याांना 
धारवार्ला जाव ेलार्ले. धारवार्चे कनाटक कॉलेज प्रथमतः १९१९ साली सुरु झाले. तेथे प्रारांभी त्रप्रल्व्हयस 
व इांटर असे दोनच वर्ग होते. इांग्रजी त्रवषयासाठी प्राचायग एच. जी रॉत्रलन्ससन हे इांग्रज र्तह्थ आत्रण प्रा.जठार 
होते. सां्कत तला प्रा.अ.बा.र्जेंद्रर्र्कर, सायन्ससला प्रा. देवळालकर व र्त्रणतासाठी प्रा.रघुनाथ धोंर्ो कवे 
होते. प्रा.कवे याांना त्रशकत्रवण्याची हातोटी अत्रजबात नसफयामुळे त्याांना लवकरच ते कॉलेज सोरू्न जाव े
लार्ले. त्याांच्या जार्ी आलेले प्रा. चालगस सालढाणा हे त्रवद्यार्थ्यांमध्ये लोकत्रप्रय होते. सा्ं कत तचे प्रा. 
र्जेंद्रर्र्कर याांच्या अध्यापनकैाशफयावर त्रवद्याथी त्रवशषे खूष होते. त्याांच्याशी चाांर्ला ्नेह जमफयावर 
त्रप्रयोळकराांनी आपले त्रलखाण प्रत्रसद्ध होत असलेफया र्ोव्यातील ‘्वयांसेवक’ मात्रसकाचे अांक त्याांना 
वाचायला त्रदले प्रा. र्जेंद्रर्र्कराांच्या प्रोत्साहनामुळेच ‘कनाटक कॉलेज त्रमसेलनी’मध्ये १९१९ पासून 
त्रप्रयोळकराांचे लेख व कत्रवता प्रत्रसद्ध होऊ लार्फया. र्जेंद्रर्र्कराांनी प्रारांभीपासूनच आपफयाला मराठीत 
त्रलत्रहण्यासाठी सवग प्रकारचे उते्तजन त्रदले, असे त्रप्रयोळकराांनी ‘आत्मचत्ररिा’त अत्यांत कत तञतापूवगक त्रलहून 
ठेवले आहे. प्रा. र्जेंद्रर्र्कर मुांबईच्या एल्फफन्स्टन कॉलेजमध्ये बदलून रे्फयानांतरही त्या उभयताांचा 
पिव्यवहार होता. 
 

पुढे कनाटक कॉलेजात बी.ए.पयंतचे वर्ग सुरु झाफयावर काही नव्या प्राध्यापकाांच्या नेमणुका झाफया; 
त्याांपैकी पां.रांर्ाचायग रेड्डी (सा्ं कत त शास्त्री) याांचे मार्गदशगन त्रप्रयोळकराांना खूपच उपकारक झालेले त्रदसते. 
र्ोव्याहून उच्च त्रशक्षणासाठी धारवार्ला जाणारे त्रप्रयोळकर हेच पत्रहले ‘र्ोवकेर त्रवद्याथी’ असावते. कनाटक 
कॉलेजात बी.ए.साठी एक ऐल्च्छक भाषा ् हणून देशी भाषाांच्या परीक्षा १९२३ पासून घेण्यात येणार असफयाची 
नोटीस लार्फयावर त्रप्रयोळकराांना अत्रतशय आनांद झाला. कारण त्याांना, पदवी परीके्षच्या त्रनत्रमत्ताने मराठी 
त्रवषय घेऊन आपला व्यासांर् वाढवायचा मनोदय प्रत्यक्षात आणण्याची नामी सांधी चालून आली होती. पण 
सांघषात्रशवाय कोणतेही यश सहजासहजी पदरात परू् नये हेच जणू त्याांचे भार्धेय असाव!े 
बी.ए.साठी मराठी त्रवषय घेता यावा यासाठी त्रप्रयोळकराांना द्याव्या लार्लेफया दीघगकालीन लढ्याचा इत्रतहास 
त्याांच्या ‘आत्मचत्ररिा’त आढळतो. त्रप्रयोळकराांसह आणखी काही जणाांनी मराठी ही ऐल्च्छक भाषा बी.ए.साठी 
घेण्याचे ठरत्रवले. पण कनाटक कॉलेजमध्ये मराठी त्रशकत्रवण्यास ्थात्रनक कन्नर् लोकाांचा त्रवरोध होता. 
त्रप्रयोळकराांनी, सामांत वर्ैरे सुमारे पांचवीस त्रवद्यार्थ्यांच्या सह्या घेऊन ‘आ्हाांस बी.ए.ला मराठी हा ऐल्च्छक 
त्रवषय घ्यावयाचा आहे, तरी तो त्रशकवण्याची सोय व्हावी’ असा अजग त्रप्रल्न्ससपॉल रॉत्रलन्ससनकरे् नेऊन त्रदला. 
प्रा. रॉत्रलन्ससन ् हणाले की, केवळ कानर्ी त्रशकत्रवण्याची व्यव्था व्हावयाची आहे. मराठी भाषा त्रशकत्रवण्याची 
व्यव्था करण्यास आता पुरेसा वळे नाही. त्यावर त्रप्रयोळकराांनी ्हटले, ‘लरे्च मराठीचा त्रशक्षक त्रमळाला 
नाही तरी चालेल. सां्कत तचे र्ॉ.भट व पां. रांर्ाचायग रेड्डी याांची आ्ही मदत घेऊ.’ यावर कनाटक कॉलेजातून 
मराठी घेऊन परीके्षला बसण्याची परवानर्ी देण्याची व्यव्था होऊ शकेल, असे प्राचायांनी त्रवद्यार्थ्यांना 
आश्वासन त्रदले. पण मराठी भाषेला धारवार्ात त्रवरोध होत होता. कनाटकससह ्हणून प्रत्रसद्ध असलेले 
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श्री.र्ांर्ाधरराव देशपाांरे् याांना लोकाांनी एका सभेत मराठीत बोलू त्रदले नाही. त्रप्रयोळकर ्वतः त्या सभेला 
हजर होते. र्ांर्ाधरराव देशपाांरे् कॉांगे्रसचे अत्रधवशेन आटोपून त्रतचा सांदेश साांर्ण्यास धारवार्ला आले होते. 
व्याख्यान एका सावगजत्रनक बारे्त होते. त्यावळेी मराठीत बोलायला सुरुवात करताच बोलावयाचे असेल तर 
कानर्ीत बोला, मराठीत नको, अशी ओरर् करून त्याांचे भाषण बांद पार्ण्यात आले. त्याांचा पुढारी 
रा.कर्ाप्पा नावाचा एक देशभक्त होता. कानर्ी भाषेवर आपले प्रभतु्व नाही व काही भलतेच त्रवचार आपफया 
तोंरू्न त्रनघून सरकारी हेराांच्या पाशात आपण सापरू्, तरी आपणास मराठीतच बोलू द्याव े अशी त्रवनांती 
र्ांर्ाधरराव देशपाांरे् याांनी केली. पण त्रतचा काही उपयोर् झाला नाही. या सभेचा वतत्ताांत त्रलहून त्रप्रयोळकराांनी 
अच्युतराव कोफहटकर प्रत्रसद्ध करत असलेफया ‘सांदेश’करे् मुांबईला पाठवला. तो मोठे आकषगक मथळे देऊन 
त्याांनी आपफया पिात प्रत्रसद्ध केफयामुळे धारवार्ात मोठे ‘सेन्ससेशन’ त्रनमाण झाले. याच त्रवषयावर 
‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’त त्रप्रयोळकराांनी ‘महाराष्रभाषा व कनाटक’ या मथळ्याखाली एक लेख त्रलत्रहला. तो 
लेख ‘त्रव्तारा’च्या सांपादकाांना इतका काही पसांत पर्ला की त्याांनी त्रप्रयोळकराांना यापुढेही त्रलखाण 
पाठत्रवण्याची त्रवनांती केली. अशा प्रकारे लेखक या नात्याने त्रप्रयोळकराांचा ‘त्रव्तारा’शी जो एकदा सांबांध 
जुळला तो पुढे वतसद्धर्त होत रात्रहला. 
 

धारवार्ला इांटरच्या परीके्षची कें द्र नसफयाने त्यासाठी त्रप्रयोळकराांनामुांबईला जाव ेलार्ले. इांटरची 
परीक्षा उत्तीणग झाफयावर ते धारवार्ला रे्फयावर त्याांनी कॉलेजचे जुने प्रा.रॉत्रलन्ससन हे इांग्लां र्ला परतले 
असून त्याांच्या जार्ी नव ेप्राचायग त्रससन हे आफयाचे कळले. कॉलेजमध्ये मराठी त्रशकत्रवण्याची सोय नसताही 
मराठी घेऊन परीके्षला बसू देण्याचे आधीच्या त्रप्रल्न्ससपॉलने त्रदलेले आश्वासन आपफयाला पूणग करणे शक्य 
नसफयाचे नव ेप्रा त्रससन याांनी ्पष्ट शब्दाांत साांत्रर्तले. अशा प्रकारचा पेचप्रसांर् त्रनमाण झालेला असताना 
त्रप्रयोळकराांना अशी खािीलायक बातमी समजली की, पुढच्या वषी साांर्लीला त्रवसलग्ड़न कॉलेजमध्ये 
त्रसनीअर बी. ए. वर्ग उघर्णार असून तेथे सां्कत त त्रशकत्रवण्यासाठी पणु्याच्या फग्युगसन कॉलेजातील प्रा. र्ॉ. 
पाां. दा.रु्णे हे येणार आहेत. ही सुवाता कानावर पर्ताच त्रप्रयोळकराांनी असा त्रनणगय घेतला की, ज्युत्रनअर 
बी. ए. ला कनाटक कॉलेजमध्येच राहायचे आत्रण त्यानांतर सीत्रनयरला माि साांर्लीला त्रवसलग्ड़न 
कॉलेजमध्ये जायचे. त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “त्रवसलग्ड़न कॉलेजचे प्राचायग श्री. र्ोसवद त्रचमणाजी भाटे हे 
माझ्या चाांर्फया पत्ररचयाचे होते. आ्ही येत आहोत, हे कळून त्याांना फार सांतोष झाला. सवग प्रकारची मदत 
करण्याचे त्याांनी आश्वासन त्रदले. पां.रांर्ाचायग रेड्डी याांच्याकरे् आ्ही वामनाचे ‘द्वारकात्रवजय’ हे काव्य वाचले. 
इतरही जुनी कत्रवता आ्ही त्याांच्याबरोबर वाचली.” [‘आत्मचणरत्र’, उ. णन. पृ. ५४.] अशा प्रकारे त्याांचा मराठीचा 
अभ्यास एकदाचा सुरु झाला. 
 
डॉ.गुिे आणि डॉ.भांडारकर याचंा प्रभाव 
 

१९२२ साली त्रप्रयोळकर हे जर्न्नाथ सामांत याांच्यासोबत साांर्लीच्या त्रवसलग्ड़न कॉलेजमध्ये रुजू 
झाफयावर त्याांना मराठी र्द्याकत्ररता ्वतः प्रा.र्ो.त्रच.भाटे व पद्द्याकत्ररटा ‘काव्यत्रवहारी’ हे कवी अध्यापक 
होते. पण या उभयताांच्या व्याख्यानाांचा अभ्यासाच्या दृष्टीने त्याांना त्रवशषे उपयोर् नव्हता त्रप्रयोळकर 
धारवार्ला असताना एल्फफन्स्टन कॉलेजचे प्रा. त्रटपणीस, न्सयू पूना कॉलेजचे प्रा. पोतदार व फग्युगसन 
कॉलेजचे प्रा.पटवधगन याांच्याशी पिव्यवहार करून त्याांनी जे मार्गदशगन त्रमळवले होते तेच त्याांना सीत्रनयर 
बी.ए.साठी कामी आले. र्ॉ.पाां.दा.रु्णे या भाषाशास्त्राञाचे मार्गदशगन व त्याांचा प्रत्यक्ष सहवास त्रप्रयोळकराांना 
आपली सांशोधनाची के्षिे ठरवताना पढुील आयुष्यात दीप्तांभासारखा मार्गदशगक ठरला. र्ॉ.रु्णे हे त्यावळेी 
क्षयाने आजारी असफयान आपफया बांर्फयावर त्रवद्यार्थ्यांना त्याांनी एकदाच त्रशकत्रवले. पण त्रप्रयोळकर रोज 



 अनुक्रमणिका 
 

र्ॉ.रु्णे याांच्याकरे् जाऊन त्याांच्याशी अनेक त्रवषयाांवर चचा करीत असत.त्याांच्याकरू्न र्ॉ.रु्णे याांनी 
मराठीच्या कोकणी बोलीत्रवषयी पुष्कळ मात्रहती त्रमळत्रवली. पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राकरे् र्ॉ. रु्णे याांनीच 
त्रप्रयोळकराांचे लक्ष वधेले. दुदैवाने र्ॉ.रु्णे याांचे १९२२ च्या नोव्हेंबरमध्ये अकाली त्रनधन झाले आत्रण आपफया 
रु्रुवर मतत्यूलेख त्रलत्रहण्याचा प्रसांर् त्रप्रयोळकराांवर रु्दरला. त्याांचा हा मतत्युलेख ‘त्रव्तारा’च्या त्रर्सेबांर १९२२ 
च्या अांकात प्रत्रसद्ध झाला आहे. 
 

१९२३ साली त्रप्रयोळकराांना बी.ए.च्या परीके्षसाठी मुांबईला जाव े लार्ले. लेखी परीके्षनांतर मुांबई 
मराठी ग्रांथसांग्रहालयाच्या पोटमाळ्यावर त्रप्रयोळकराांची तोंर्ी परीक्षा प्रा.त्रटपणीस व प्रा.दत्तो वामन पोतदार 
याांनी घेतली. प्रा. पोतदार याांच्या ‘मराठी र्द्याचा इांग्रजी अवतार’ या पु्तकावर त्रप्रयोळकराांनी ‘त्रव्तारा’त 
लेख त्रलत्रहला होता व त्याांचा पोतदाराांशी पिव्यवहार होता. परीके्षचे काम आटोपफयावर त्रप्रयोळकर 
प्रा.पोतदाराांसोबत ‘इांदुप्रकाश’चे सांपादक श्री. न. र.फाटक याांच्या घरी रे्ले. फाटकाांशी त्रप्रयोळकराांची ही 
पत्रहलीच भेट होती ‘त्रव्तारा’तील लेखाांमुळे त्रप्रयोळकराांचे नाव जाणकाराांना मात्रहत झाले होते. मुांबईच्या या 
मुक्कामात रावसाहेब मोरमकराांची भेट झाफयावर त्याांनी त्रप्रयोळकराांना ‘त्रव्तारा’च्या सांपादनात मदत देण्याची 
सूचना केली. पण मुांबईची हवा आपफयाला मानवत नसफयाचे कारण देऊन त्याांनी ती नाकारली. तरी पण, 
त्याांनी ‘त्रव्तारा’ची त्रवत्रशष्ट पद्धती आत्मसात करून त्रलत्रहलेले पु्तकाांवरील अत्रभप्राय सांपादक 
मोरमकराांच्या पसांतीला पूणगपणे उतरत असत. त्यामुळे ‘त्रव्तारा’शी त्याांची बरीच जवळीक त्रनमाण झाली. 
 

१९२३ साली बी.ए.उत्तीणग होऊन त्रप्रयोळकर रीतसर पदवीधर झाले. त्यानांतर एकदा र्ोव्याहून 
मुांबईला जाताना त्रप्रयोळकर पुण्याला श्री. त्रवनायक सुखटणकराांकरे् थाांबले होते. पणेु शहर ते पत्रहफयाांदाच 
पाहत होते. या मुक्कामात त्याांनी त्रवनायकराव सुखटणकराांसोबत आांतरराष्रीय कीतीचे पांत्रर्त र्ॉ. रा. र्ो. 
भाांर्ारकर याांची त्रद.१७ ऑर््ट १९२३ रोजी भेट घेतली; त्यावळेचा उभयताांचा र्ोव्यातील कोकणी-मराठी 
भाषाांसांबांधीचा महत्वाचा सांवाद त्रप्रयोळकराांच्या ‘आत्मचत्ररिा’त त्रदला आहे. “र्ोव्यात काही लोक कोकणी व 
मराठी या दोन ्वतांि भाषा आहेत असे ्हणतात, त्यात तर्थ्य आहे काय? असा प्रश्न त्रवचारता, कोकणी ही 
मराठीची बोली आहे. त्या दोन्सही एकच होत, असे ते ्हणाले. मर् या लोकाांचा त्या त्रभन्न मानण्यात एवढा 
आग्रह का ? असे मी त्याांना त्रवचारले. तो केवळ local patriotism आहे असे त्याांनी उत्तर त्रदले. काळकते दे. 
भ. त्रशवराम महादेव पराांजपे याांचीही आ्ही भेट घेतली. परकीय पोतुगर्ीज राज्यकत्यात्रवरुद्ध लेख त्रलहून 
असांतोष त्रनमाण केला पात्रहजे, असे त्याांनी साांत्रर्तफयाचे आठवते.” [‘आत्मचणरत्र’, उ. णन. पृ. ५९.] कोकणी ही 
्वतांि भाषा नसून ती प्रमाण मराठी भाषेचीच एक बोली आहे, या मताचा त्रप्रयोळकराांनी आयुष्यभर अत्यांत 
त्रहरीरीने पुर्कार केला; त्याचा उर्म, बहुतेक र्ॉ. भाांर्ारकराांशी झालेफया त्याांच्या या महत्त्वाच्या भेटीमध्ये 
आत्रण भाषाशास्त्रञ र्ॉ. पाां. दा. रु्णे याांनी केलेफया मार्गदशगनामध्येच असावा. 
 
‘शे्रष्ठधमय कुठला बोला ?’ या कणवतेने घडवलेला खळबळजनक इणतहास 
 

बी.ए.झाफयावर श्री.जर्न्नाथ सामांत याांच्यासोबतच त्रप्रयोळकराांनी १९२४-२५ या कालावधीत 
वेंरु्फयाच्या जॅाजग इांल्ग्लश हाय्कूलमध्ये त्रशक्षकाची नोकरी धरली. इांग्रजी पाचवीचे वर्गत्रशक्षक ्हणनू 
त्रप्रयोळकराांना प्रत्यक्षात केवळ साठ रुपये पर्ार त्रमळत असला तरी, पावती माि शांभर सकवा दीर्श ेरुपयाांची 
त्रलहून द्यावी लारे्. खचग असा फुर्वनू दाखत्रवफयात्रशवाय त्या प्रमाणात सरकारी अनुदान त्रमळत नसे! तेथे 
चाांर्ले ग्रांथालय नसले तरी त्रलखाणासाठी भरपूर वळे होता. पणजी (र्ोवा) येथील र्ॉ. आांतोत्रनयु नोरोज्ज 
याांनी पोतुगर्ीजमध्ये त्रलत्रहलेफया ‘सहदू लोक व पोतुगर्ीज लोकसत्ताक राज्य ‘या प्रबांधावर त्रप्रयोळकराांचे दोन 
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परीक्षणात्मक लेख ‘त्रव्तारा’त प्रत्रसद्ध झाले. त्याांच्या काही कत्रवता ‘्वयांसेवका’त तर काही लेख मुांबईच्या 
‘नवयुर्’ मात्रसकात प्रत्रसद्ध झाले. 
 

वेंरु्ला येथे त्रप्रयोळकराांनी १९२४ साली त्रलत्रहलेफया ‘श्रेष्ठ धमग कुठला बोला ?’ या कत्रवतेने तेथे कशी 
खळबळ त्रनमाण केली तो इत्रतहासही जाणून घ्यायला हवा. तेथील राष्रीय त्रशक्षणाच्या शाळेतील 
र्णेशोत्सवात कायगकत्यांच्या त्रवनांतीवरून त्रप्रयोळकराांनी एक व्याख्यान त्रदले आत्रण नांतर काही कत्रवता 
्हटफया. त्यापैकी ‘श्रेष्ठ धमग कुठला बोला ?’ ही त्याांची कत्रवता लक्षणीय ठरली. प्र्तुत कत्रवतेचा एकां दर 
आशय असा आहे. ‘्वाथाला वश होऊन र्ोव्यातील एक सहदू तरुण त्रि्तीधमग ्वीकारतो आत्रण नांतर 
आपफया पत्नीवरही तोच धमग कवटाळण्याची तो जबरद्ती करतो. माि, ती ्वात्रभमानी धमगपत्नी हा जुलूम 
असह्य होऊन ्वधमगरक्षणासाठी व धमातराची नामुष्की टाळण्यासाठी, आपफया मुलासत्रहत माांर्वी नदीत 
उर्ी घेऊन आत्महत्या करते. अशा प्रकारे आपण सहदुधमगरक्षण केले खरे, पण त्यामुळे पत्नीधमग बुर्ाला की 
काय अशी त्रतच्या मनात भ्राांती त्रनमाण होते. सहदुधमग आत्रण पत्नीधमग याांपैकी श्रेष्ठ कोणता, अशी शांका उत्पन्न 
झाफयमुळे त्रतला त्रपशाच्च योनी प्राप्त होते; आत्रण त्यामुळे ‘श्रेष्ठ धमग कुठला बोला ?’ असे ती सतत ओरर्त 
असते. पुढे त्रतने रक्षण केलेला सहदुधमगच श्रेष्ठ आहे, असे कवीने त्रनक्षनू साांत्रर्तफयामुळे, त्रतची पूणगपणे 
सांशयत्रनवतत्ती होऊन त्रतला सद्र्ती प्राप्त होते! 
 

हा आशय नीट न समजफयामुळे, दुसऱ्या त्रदवशी तेथे व्याख्यान देण्यासाठी वेंरु्फयातील त्रमत्रशन 
हाय्कूलमधील श्री. सिाळकर नावाच्या एका सहदु्थानी त्रि्तीधमीय त्रशक्षकाने, ‘अरे कव,े टू अशा 
प्रकारचे काव्ये रचून परधमात्रवषयी तरुणाांची मने कलुत्रषत करू नकोस,’ अशा आशयाचे एक वक्तव्य केले. 
त्रप्रयोळकराांनी त्याचवळेी त्या र्तह्थाला उदे्दशनू केलेफया प्रत्युत्तराच्या भाषणात कॅथत्रलक व प्रोटे्टांट पांथीय 
त्रमशनऱ्याांच्या केलेफया त्रि्ती धमातील दुष्कत त्याांचा एक भला मोठा पाढाच जाहीरपणे वाचला. ते ्हणाले 
की, येशू त्रक्र्त केवढाही मोठा असला तरी, त्याच्या नावावर चालणारा त्रि्ती धमाचा प्रसार त्याच्या 
त्रशकवणीच्या अर्दी त्रवरोधी मार्ांनी सहदु्तानात करण्यात येतो. परधमगसनदा हेच त्रि्ती त्रमशनऱ्याांचे मुख्य 
भाांर्वल आहे, असे त्याांनी साांत्रर्तले. सहदू धमग हा जर्ातील सवात परधमगसत्रहष्णू असा धमग असफयाने 
परधमाची सनदा करण्याचे सहदू धर्ममयाांना कधीही कारण पर्ले नाही. ‘श्रेष्ठ धमग कुठला बोला?’ या धमगपत्नींने 
केलेफया प्रश्नामध्ये सहदू व त्रि्ती या दोन धमाची तुलना नसून पत्नीधमग व सहदूधमग याांची तुलना असफयाचे 
त्रप्रयोळकराांनी साधार साांत्रर्तले. पूणगपणे तन्समय होऊन ते भाषण ऐकणाऱ्या सवग क्षोत्याांना हा एकां दर प्रसांर् 
अनपेत्रक्षतच होता! आत्रण त्याहून आियाची र्ोष्ट अशी की, त्या त्रि्ती र्तह्थाने त्रप्रयोळकराांचे हे सारे ्हणणे 
आपफयाला पटफयाचे जाहीरपणे तेथेच कबूल केले. त्याचा ्वदेशात्रभमान जार्तत होऊन सहदु्थानातील 
र्ोरर्त्ररबाांवर जबरद्तीने धमातर परकीय त्रमशनऱ्याांवर त्याने उघर्पणे ठपका ठेवला. ‘आपफया 
सहदु्थानातील धमग एवढा थोर असताना हे परकीय लोक सहा पैशाांची पु्तके वाटून आपली सनदा करतात. 
सहदु्थानातील त्रि्त्याांची ल््थती तर अत्रतशय वाईट आहे. सहदू बाांधव त्याांना जवळ करीत नाहीत आत्रण 
सहदी त्रि्त्याांचे पासगल बाांधून युरोपात पाठत्रवफयास ते लाथ मारून परत करण्यात येईल’ अशा आशयाचे 
सहजोद्रार भावनावश झालेफया त्या त्रि्ती र्तह्थाने भर सभेत सवांसमोरच काढले. येशू त्रक्र्तावरील त्याांची 
त्रनष्ठा त्रन्सीम होतीच; परांतु, यावळेी त्याचा देशात्रभमान उफाळून वर आला होता खरा. पढेु वेंरु्फयातील 
‘त्रकरात’ या वतत्तपिाचे सांपादक श्री. मराठे याांनी फारच र्ळ घातफयावर त्रप्रयोळकराांनी प्र्तुत खळबळजनक 
घटनेचा व्तुत्रनष्ठ वतत्ताांत त्रलहून त्याांना त्रदला. ती वाता प्रत्रसद्ध होताच त्रमशनच्या अत्रधकाऱ्याांनी सांबांत्रधत 
त्रि्ती त्रशक्षकाला त्याांच्या वतगनाचा जाब त्रवचारला आत्रण श्री. सिाळकर याांनी आपण प्रत्रसद्ध झालेफया 
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वतत्ताांताप्रमाणेच त्या सभेत बोललो होतो अशी कबलुी त्रदफयावर त्याांना त्या त्रमशन हाय्कूलमधून कमी 
करण्यात आफयाच त्रप्रयोळकराांच्या नांतर कानावर आले होते. 
 

वेंरु्फयाच्या ‘त्रकरात’मध्ये प्रत्रसद्ध झालेली ही खळबळजनक वाता मुांबईपयंत पोचून सवगतोमुखी 
झाली. ‘के्षष्ठ धमग कुठला बोला ?’ या ‘त्रव्तारा’च्या त्रर्सेंबर १९२४ च्या अांकात प्रत्रसद्ध झालेफया कत्रवतेसांबांधीचे 
श्रीपाद कत ष्ण कोफहटकर, माधवराव पटवधगन याांच्यासारख्या बुजुर्ग सात्रहल्त्यकाांकरू्न आलेली प्रशांसापर पिे, 
रामभाऊ तटणीस याांनी त्रप्रयोळकराांना ते जानेवारी १९२५ मध्ये मुांबईला आफयावर वाचायला त्रदली होती. ते 
रामभाऊ तटणीस याांनी नुकत्याच सुरु केलेफया ‘त्रवत्रवधवतत्त’ साप्तात्रहकाच्या कायालयात रोज जात येत 
असत. त्रप्रयोळकर प्र्तुत सांदभात त्रलत्रहतात, “एके त्रदवशी अनांतराव मोरमकर व रामभाऊ तटणीस या 
दोघाांनी मी मुांबईला येऊन ‘त्रव्तारा’चे काम पाहाव,े असा फारच आग्रह केला व मलेत्ररयाची माझी भीतीही 
त्याांनीच घालवली. त्याप्रमाणे मी वेंरु्फयाला रे्लो व लरे्च शाळेचा राजीनामा देऊन मुांबईत पुनः येऊन 
्थायेक झालो व माझ्या जीत्रवतक्रमाला त्रनराळेच वळण त्रमळाले. त्याला माझी सदर कत्रवताही काही अांशी 
कारण झाली असणे शक्य आहे.” [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, उ. णन., पृ. ११६.] 
 

त्रप्रयोळकराांच्या व्यल्क्तत्वाची जर्णघर्ण जाणून घेण्याच्या दृष्टीने वेंरु्फयाची प्र्तुत घटना महत्वाची 
ठरते. परकीय राज्यकत्याच्या पाठींब्याच्या जोरावर परदेशी त्रि्ती त्रमशनऱ्याांनी बळजबरीने घर्वनू 
आणलेली धमातरे, सहदू धर्ममयाांचा छळ, मराठी भाषेची झालेली हानी, नवत्रि्त्याांसाठीची ग्रांथत्रनर्ममती 
इत्यादी त्रवषयाांवर त्रप्रयोळकराांकरू्न पढुील आयुष्यात जी भरीव ग्रांथत्रनर्ममती झाली, त्याची पूवगतयारी 
आधीपासूनच कशी चालली होती याचा सुर्ावा आपफयाला अशा काही घटनाांमधून लारू् शकतो.  
 
‘नणशबी न मातृसेवा’ 
 

त्रप्रयोळकर चाांर्लेच माततभक्त होते. ते वेंरु्फयाला त्रशक्षक असताना र्णेश चतुथीच्या सुट्टीत र्ोव्याला 
रे्फयावळेी त्याांची आई अत्रतशय आजारी असफयाचे समजले. माशले र्ावचे र्ोव्यातील प्रख्यात आयुवेद-वैद्य 
करांरे्शास्त्री याांच्या औषधाने रु्ण येईना ्हणून ते आईला घेऊन वर्ीलाांसह वेंरु्फयाच्या त्रमशन हॉल््पटलमध्ये 
रे्ले. तेथे र्ॉ.र्ोहेन याांनी त्रतच्यावर तातर्ीची शाश्ित्रक्रया केफयावरही काहीच उपयोर् झाला नाही ्हणून 
आईसह र्ोव्याला परतले. त्रतला कॅन्ससर झाफयाचे त्रनदान करण्यात आले. पुढे नाताळच्या सुट्टीत त्रप्रयोळकर 
र्ोव्याला रे्फयावर त्याांना आपफया आईची अखेरच्या त्रदवसाांत शुश्रूषा करण्याची सांधी लाभली. त्याांनी त्रलहून 
ठेवले आहे, “ता. ३१ त्रर्सेंबर १९२४ रोजी बरोबर बारा वाजता त्रतने प्राण सोर्ला. एक प्राणी वदेनामुक्त 
झाला, याबद्दल मला समाधान वाटले.” [‘आत्मचणरत्र’, उ. णन. पृ. ६३.] आपफया मातोश्रींच्या त्रनधनानांतर अनांत व 
त्रवनायक या उभय माततभक्त त्रप्रयोळकर बांधुांनी त्रमळून ‘्वयांसेवक’ मात्रसकाचा खास ‘माततअांक’ काढला होता. 
त्यात महाराष्रातील अनेक मान्सयवर लेखकाांचे लेख व कत्रवता प्रत्रसद्ध झाफया होत्या. अ.का.त्रप्रयोळकराांची 
‘पोरक्या हृदयाचे उदर्ार’ ही जी कत्रवता त्यात प्रत्रसद्ध झाली होती, त्यातील काही काव्यपांक्ती अशा आहेत 
: - 
 

आहे परी अभागी मी पोरका भभकारी 
नभिबी न मातृसेवा आनन्दपणु्यकारी 
भकभतदाभह गभभवासी होवो सुखे कुठेही 
माते परंतु उदरी तुभियाच जन्म देई 
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त्रप्रयोळकर १९२५ साली वेंरु्फयाची नोकरी सोरू्न मुांबईला रे्फयावर ‘त्रववीधञानत्रव्तार’ व 

‘त्रवत्रवधवतत्त’ या त्रनयतकात्रलकाांच्या सांपादनकायात सहभार्ी झाले. १९२६ साली मुांबई ्युत्रनत्रसपालटीत 
नेमणूक होईपयंत ते ‘त्रव्तारा’च्या नोकरीतच होते; त्यावळेी ग्रांथपरीक्षणाांबरोबरच ्वतांि ्वरूपाचे 
त्रलखाणही त्याांनी केले. त्रप्रयोळकर ‘आत्मचत्ररिा’च्या अखेरीस त्रलत्रहतात, “मुांबईला आफयावर दोन व्यक्ती 
मला भेटफया. त्याांनी वरे्वरे्ळे पत्ररणाम झाफया जीत्रवतावर केले. त्याांपैकी एक न.र.फाटक व दुसरे धमानांद 
कोसांबी. फाटकाांनी सात्रहत्यसेवसेांबांधी असलेला दबदबा फोर्ला. धमानांद कोसांबींनी माझ्या जीत्रवत नौकेला 
वळण लावले.”[ततै्रव पृ. ६४-६५.] धमानांद कोसांबींनी त्रप्रयोळकराांनी नोकरी धरण्यास भार् पार्ले. 

 
१९१२ साली त्रप्रयोळकर आफमदै कॉलेजमध्ये त्रशकत असतानाच घरच्या मांर्ळींनी त्याांच्यामारे् 

लग्नाचा लकर्ा लावला होता. त्याांना त्यावळेी साांर्नू आलेली एक मुलर्ी ही त्याांच्या मामाचीच असफयामुळे 
त्याांच्या आईचा या लग्नासाठी त्रवशषे आग्रह होता. त्रप्रयोळकर हे माततभक्त असफयाने त्रतच्या मनात्रवरुद्ध 
जाणेही अवघर्च होते. तरीदेखील आपले त्रशक्षण होऊन त्रमळवता झाफयाखेरीज लग्नाच्या फां दात पर्ायचेच 
नाही असा त्याांनी पक्का त्रनधार करून ्वतःच्या आईच्या आग्रहालाही ते त्यावळेी बळी पर्ले नाहीत. शवेटी 
त्रनराश होऊन मामाांच्या त्या मुलीचा त्रववाह अन्सयि करण्यात आला. 
 

र्ोव्यातील माशले र्ावचे प्रख्यात आयुवेद-तज्ञ ‘करांरे्शास्त्री’ सकवा ‘फोंरू्शास्त्री’ र्ोव्यातील 
‘सत्सांर्’ या त्याकाळी नावाजलेफया मात्रसकाचे सांपादक होते. ते अत्यांत परोर्ामी त्रवचाराांचे असफयाने 
र्ोव्यातील अनेक समाजसुधारणात्रवषयक चळवळींच्या अग्रभार्ी राहात असत. साहत्रजकच त्रप्रयोळकराांचे व 
त्याांचे त्रवचार जुळणारे असफयाने त्याांचा पत्ररचय वाढला आत्रण त्रप्रयोळकराांना आपले जावई करून घेण्याचा 
प्र्ताव त्याांनी माांर्ला. परांतु त्याांनाही त्रप्रयोळकारंनी नकार त्रदला होता. एकदा नोकरी धरफयावर आता 
त्रववाह करायला त्याांच्या मनात त्रवरोध रात्रहला नाही. तसेच करांरे्शास्त्री याांच्या मुलीसाठी त्रवचारणा आधीच 
झालेली होती, हे ध्यानी ठेऊन त्रप्रयोळकराांनी ते र्ोव्याला रे्ले असता एक त्रदवस त्या मुलीची भेट घेऊन या 
त्रववाहसांबांधाला आपली सांमती असफयाचे साांत्रर्तले. त्रद.१७ त्रर्सेंबर १९२६ रोजी हा त्रववाहसमारांभ घरू्न 
आला. 
 

शुभमांर्ल कसे जुळून आले आत्रण आपला जन्समाचा सोबती त्याांना कसा वाटला हे त्रप्रयोळकराांच्या 
पत्नीकरू्नच जाणून घेणे योग्य होईल. श्रीमती अनुसया त्रप्रयोळकर आपली सहजीवनाच्या ्मतती जार्वताना 
‘प्रा.त्रप्रयोळकराांत्रवषयी’ या लेखात साांर्तात, “त्रप्रयोळकराांना प्रथम पत्रहलां  १९२४ साली. त्याांच्या आई आजारी 
होत्या व त्याांच्यासाठी औषध नेण्यास ते आमच्याकरे् येत असत. त्रदसण्यात जरा आर्व्या अांर्ाचे, अत्रधक उांच 
नाही, ठेंर्णे नाही, र्ोरे, र्ांभीर वतत्तीचे असे ते त्रदसत. त्यावळेी माझी अशी कफपनाही नव्हती की, हे माझे 
जन्समाचा सोबती होतील ्हणून !! माझ्या वत्रर्लाांचा त्रप्रयोळकराांकरे् लग्नात्रवषयी पिव्यवहार चालू आहे हे 
त्याांच्या मांर्ळींना मात्रहत होते. एकदा त्याांचे वर्ील औषधासाठी आमच्याकरे् आले असता अक्मात मी 
त्रतकरे् पोचले व त्याांना पाहून तशीच माघारी त्रफरले. त्याांनी घरी जाऊन ही र्ोष्ट साांत्रर्तली व ‘मुलर्ी चाांर्ली 
आहे. हा कशाला लग्न करीत नाही कोण जाणे ?’ असे बोलले; आत्रण योर्ायोर् असा की, त्याच त्रदवसाांत 
त्रप्रयोळकर रजा घेऊन र्ोव्याला रे्ले होते. सर्ळ्याांचा आग्रह पर्ला की आला आहेस तसा मुलर्ी पाहून घे. 
आत्रण आियाची र्ोष्ट अशी की याांनी या र्ोष्टी कबूल करून मला पाहून पसांद केली! तरीपण ह्याांना पसांती 
एकतफी झाली असे वाटून लरे्च मला बोलावनू त्रवचारले की, ‘मला तू पसांत आहेस ्हणून मी साांत्रर्तले, 
पण तुला मी पसांत आहे की नाही हे मला समजले पात्रहजे.’ यावर मी काय बोलणार?” 
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“जवळजवळ वषगभर मी ईश्वराची प्राथगना करीत होते की, हेच मला पती पात्रहजेत!! पण हे मी त्याांना 

कसां साांर्णार? एवढां बोलण्याचां धात्ररष्ट माझ्यानां कसां होणार? मी फक्त हसले! आत्रण हीच माझी सांमती 
त्याांनी र्तहीत धरली. १७ त्रर्सेंबर १९२६ रोजी आमचा त्रववाह झाला! दोन्सही घराांत या लग्नामुळे आनांदी आनांद 
झाला होता. माझ्या सासऱ्याांना आपला मुलर्ा त्रववाहबद्ध झाला ्हणून आत्रण माझ्या वर्ीलाांना याांनाच मी 
जावई करून घेणार अशा त्रनग्रहाने राहून तो त्रमळवला ्हणून! आत्रण मला काय वाटले ते कसां साांर्ू? माझे 
नाव ‘अनसूया’ असे ठेवण्यात आले. त्रजच्यात ‘असूया’ नाही ती ‘अनुसया’ असे ह्याांनी मला साांत्रर्तले. माि 
त्या नावाप्रमाणे तू वार्ले पात्रहजे असे मला बजात्रवले.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., श्रीमती अनसूया णप्रयोळकर 

– ‘प्रा. णप्रयोळकरांणवषयी’, पृष्ठे. ६६ ते ६८.] प्रत्यक्षातील घटनेचे श्रीमती त्रप्रयोळकराांनी केलेले हे भावोत्कट वणगन 
एखाद्या काांदबरीत घातले तरी ते सहज शोभनू त्रदसेल एवढे सरस आहे. 

 
या त्रववाहानांतर पांधरा त्रदवस र्ोव्याला राहून त्रप्रयोळकर दाांपत्य मुांबईला रे्ले. श्रीमती त्रप्रयोळकर पढेु 

साांर्तात, “आ्ही दोघां मुांबईला आमच्या नव्या त्रबऱ्हार्ात आलो. सांसारास सुरूवात झाली. मुांबईत मी नवीन! 
ह्याांच्या ्वभावाची ओळख अजून व्हावयाची होती. आवर्ीत्रनवर्ी कळावयाच्या होत्या! ्हणून सांभ्रमात होते. 
जरा र्ांभीर वतत्तीचे असफयामुळे धाकधुक वाटायची. लेखक असफयामुळे आत्रण लग्नाचाही र्ाजावाजा 
झाफयामुळे लहरी असतील की काय हीही शांका मनात र्ोकवयाची. पण त्याांनी मला पूणग सहकायग त्रदफयामुळे 
आमचा सांसार सुरळीत चालू झाला. ्युत्रनत्रसपल ्कूफस कत्रमटीत याांची नोकरी, तीही त्रकचकट अशी 
आकरे्मोर्ीची! सात्रहल्त्यक सपर्ाच्या माणसाला आकरे्मोर्ीचे काम कराव ेलार्ाव ेहा केवढा दैवदुर्मवलास! 
मला वाटतां त्रप्रयोळकराांत्रशवाय दुसरा कोणी असता तर त्याांची सात्रहत्यसेवा तेथेच त्रवराम पावली असती! पण 
त्रप्रयोळकराांनी या सवग अर्चणीवर मात करून आपली सात्रहत्यसाधना चालूच ठेवली. ‘मराठी सांशोधन मांर्ळ’ 
सुरु झाफयावर त्याांनी त्रशक्षण खात्यातील नोकरी सोर्ली व आपफया आवर्त्या सांशोधनकायाला वाहून 
घेतले. कामाचा त्याांना कधीच कां टाळा नव्हता! घरातही आरामशीर बसलेले मी त्याांना कधीच पत्रहले नाही. 
सतत लेखन चालू असे. मुद्रा सदा त्रवचारी.त्रदलखुलास र्प्पा मारणे त्याांना कधी जमले नाही.कामात कुचराई 
करणे हा त्याांच्या मते रु्न्सहा! त्याांचा आपफया त्रवद्यार्थ्यांना हाच उपदेश असे. त्रवद्यार्थ्यांनी जराही कामाचा 
आळस केलेला त्याांना खपत नसे. आमचे घर ्हणजे पु्तकाांचे घर! त्यातील कोणताही कोनकोपरा 
पु्तकात्रशवाय नव्हता. जुनी महत्त्वाची पु्तके त्रवकत घेताना ते कधीच पैशाची पवा करीत नसत. 
त्याांच्याबरोबर त्रफरायला जाताना वाटेत फुटपाथवर जुनी पु् तके त्रदसली की ते त्रतकरे्च थाांबलेच व 
त्याांच्याबरोबर मलाही थाांबण्याची त्रशक्षा. कोणी त्याांच्याकरे् पु्तकाांसांबांधी मात्रहती त्रवचारली की, ते क्षणाचाही 
त्रवलां ब न लावता आपफया पु्तकसांभारातून अचूक मात्रहती काढून देत. आपफया त्रवद्यार्थ्यांनीही असेच काही 
तरी कायग कराव ेअशी त्याांची फार इच्छा होती.” श्रीमती त्रप्रयोळकराांनी जन्समभराच्या त्रनकट सहवासातून 
आपफया पतीचे असे काही रसरशीत व त्रजवांत शब्दत्रचि आपफयासमोर उभे केले आहे, की त्यात त्रतऱ्हाइताने 
आणखी काही भर घालण्याचा प्रयत्न करणे हे धार्साचेच ठराव!े 

  



 अनुक्रमणिका 
 

दोन संशोधकाचंा समसमां संयोग 
 
‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’चे सांपादकीय काम काही काळ त्रप्रयोळकर पाहात होते त्यावळेी र्ॉ.त्रव.त्रभ.कोलते याांच्या 
प्रत्रसद्ध होणाऱ्या ‘त्रव्तारा’तील त्रलखाणाच्या सांदभात त्या उभयताांचा पिव्यवहार आधीपासूनच असला तरी 
प्रत्यक्ष भेटीचा योर् आला तो १९३३-३४ च्या सुमारास. दोघेही एकमेकाांच्या भेटीसाठी उत्सुक होतेच. मुांबईला 
झालेफया या प्रथम भेटीचा प्रसांर् प्रा.कोलते याांनी साांत्रर्तला आहे तो असा : “घांटी वाजताच सौ. 
त्रप्रयोळकराांनी दार उघर्ले. आत प्रवशे करून मी ्हटले, ‘मी प्रा.कोलते, अमरावती. त्रप्रयोळकरसाहेब 
आहेत काय?’ समोरच एका आरामखुचीवर त्रप्रयोळकर काही वाचत बसले होते. अांर्ात अध्या बाह्याांचा 
मलमलचा सदरा, धोतर नेसलेले, दोन्सही पायाांची माांर्ी घालून, हातात काही कार्द घेऊन ते वाचीत होते. 
कार्द दूर सारून ते उठले, आत्रण ‘या या’ ्हणनू त्याांनी माझे ्वार्त केले. मी समोर खुचीवर बसलो. त्याांची 
भरदार अांर्यष्टी माझ्या नजरेत भरली. त्रतला शोभनू त्रदसणारा चौकोनी चेहरा, रुां द कपाळ, त्रभवयाांचा भार् 
सकत्रचत पढेु आलेला, त्याखालून र्ोकावणारे तेज्वी र्ोळे, र्ौरवणग-त्रप्रयोळकर प्रथम मला त्रदसले ते असे. 
काही बाबतीत र्ॉ. केतकराांच्या चेहऱ्याच्या साध्याचा मला आभास झाला. प्रथम मला वाटले की ते फार 
त्रमतभाषी असावते. पण सांभाषणाच्या ओघात त्याांच्या बोलण्याची कळी उमलली आत्रण नांतर खूप 
मोकळेपणाने आमचे बोलणे झाले. ‘सध्या कोणते काम हाती घेतले आहे?’ असे मी त्रवचारताच 
‘दमयांती्वयांवरा’ची पाठशुद्ध आवतत्ती काढण्याचा आपला सांकफप त्याांनी मला साांत्रर्तला. प्र्तुत काव्य 
आ्ही ‘नवनीता’च्या अनेक आवतत्त्या मला दाखत्रवफया. ते सवग पाहून मी आियगचत्रकत झालो. पाठशुद्ध आवतत्ती 
काढण्यासाठी केवढे पत्ररश्रम ते घेत होते! त्याांच्या या उद्योर्ामुळे व त्यात त्रदसून येणाऱ्या त्याांच्या 
सांसोधनवतत्तीमुळे व त्रवद्वते्तमुळे मी पत्रहफयाच भेटीत प्रभात्रवत झालो.” भाऊसाहेब कोलते पढेु साांर्तात, 
“एकदा कळी खुलफयानांतर बोलण्याचे काम त्रप्रयोळकरच करीत होते. त्याांचा आवाज जार् होता. क्वत्रचत, 
तो ककग श, त्रकरटा असावा असा भास होई. शब्दाांचे उच्चार र्ोव्यातील सार्वताांच्या तोंर्ी आढळतात तसे 
सानुनात्रसक होते. मला त्यावळेी ते त्रवत्रचि वाटले. त्या आवाजाचा माझ्या मनावर फारसा अनुकूल पत्ररणाम 
झाला नाही. वकत त्वाचा रु्ण त्रप्रयोळकराांच्या त्रठकाणी नव्हता, याचा जसा मला त्यावळेी अनुभव आला तसा 
पुढे अनेकदा आला. त्याांची भाषणे आशयाच्या दृष्टीने भरीव असली तरी वकत त्वाच्या दृष्टीने कां टाळवाणी होत. 
तथात्रप, त्याांच्या भाषणात जी तळमळ असे, त्यातून त्याांच्या बहुश्रुततेचे आत्रण त्रदघोद्योर्ाचे जे दशगन होत असे 
ते त्रवलक्षण होते. ही आमची पत्रहलीच भेट. त्यावळेच्या त्याांच्या आत्रतर्थ्यशीलतेनेव त्रवद्वते्तने मी त्याांच्याकरे् 
ओढला रे्लो. आमच्यामध्ये एक प्रकारचा कौटुांत्रबक बांधुभाव त्रनमाण झाला आत्रण आनांदाची र्ोष्ट अशी, की तो 
शवेटपयंत त्रटकून रात्रहला. त्याांच्या बांधुतुफय ्नेहाला मी पाि झालो याचे के्षय माझ्यापेक्षा त्याांच्या 
सौजन्सयालाच त्रवशषे आहे यात शांका नाही.” [प्रा .अ .का .प्रप्रयोळकर स्मतृिग्रंथ, उ .ति., प्रि. भि. कोलिे- ‘पररचय’, पषृ्ठे ७१ िे ९६]. या 
दोन सांशोधनपे्रमी अशा त्रजव्हाळ्याच्या त्रमिाांच्या अनेकदा भेटीर्ाठी होत असत. र्ॉ. भाऊसाहेब कोलते याांच्या 
त्रसद्धह्त लेखणीतून साकार झालेले त्याांच्या या त्रजव्हाळ्याच्या त्रमिाचे ् वभावदशगन अत्यांत लोभसवाणे आहे 
यात काही शांका नाही. 
 
संशोधनके्षत्र 
 

आपफया उपजीत्रवकेसाठी त्रप्रयोळकराांना मुांबई ्युत्रनत्रसपल्कूल कत्रमटीत आकरे्मोर् करावी 
लार्ली तरी त्यावळेचीदेखील त्याांच्या सततच्या सचतनाचा त्रवषय झाला होता तो प्राचीन मराठी रसत्रसद्ध 
आख्यानकवी ‘रघुनाथ पांत्रर्त.’ औांध सां्थानचे अत्रधपती श्रीमांत बाळासाहेब पांतप्रत्रतत्रनधी याांच्या प्रोत्साहनाने, 
त्रप्रयोळकराांनी साके्षपाने सांपात्रदत केलेले ‘रघुनाथ पांत्रर्त-त्रवरत्रचत दमयांती्वयांवर’ हे आख्यानकाव्य १९३५ 
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साली अत्यांत आकषगक ्वरुपात प्रत्रसद्ध झाले आत्रण त्रप्रयोळकराांचा एक सांशोधक ्हणनू ‘हा कोण सांप्रत्रत नवा 
पुरुषावतार’ या थाटाचा बोलबाला झाला. त्रवदभगकन्सयेच्या या ‘्वयांवरा’चा त्रवदभातफयाच नार्पूर 
त्रवद्यापीठाने आपफया मराठीच्या अभ्यासक्रमात समावशे करून प्रथम सन्समान केला, तर मुांबई 
त्रवश्वत्रवद्यालयाने आपले पत्रहले ‘तखगर्कर पात्ररतोत्रषक’ देऊन या ग्रांथाचा र्ौरव केला. ज्या काळात 
‘तखगर्कर पात्ररतोत्रषक’ हे मराठी सात्रहत्यासाठीचे एकमेव सवोच्च पात्ररतोत्रषक होते, त्या काळात 
त्रप्रयोळकराांनी ्वकततगत्वाने सांपादन केलेला हा सन्समान आहे, हे ध्यानात ठेवायला हव.े ‘मराठी व्याकरणाच 
पात्रणनी’ ्हणनू नावाजलेफया त्रवद्वानावर त्रलत्रहलेफया ‘रावबहादुर दादोबा पाांरु्रांर् : आत्मचत्ररि व चत्ररि’ 
(१९४७) या त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनपर ग्रांथालाही हे पात्ररतोत्रषक परत एकवार देण्यात आले होते. अशा 
प्रकारच्या एका पाठोपाठ दुसऱ्या अशा साके्षपी व व्यासांर्पूणग ग्रांथकततगत्वामुळे मुांबई त्रवद्यापीठाचे ‘्कॉलर’ 
्हणून त्रवद्यापीठीय पातळीवरही त्रवद्वन्समान्सयता त्रप्रयोळकराांना लाभ ू शकली, आत्रण पुढे तर तेच ते 
पीएच.र्ी.पदवीसाठीचे एक कुशल मार्गदशगक ्हणनूही मान्सयता पावले! प्र्तुत ‘दमयांती्वयांवरा’च्या अनेक 
मुत्रद्रत व ह्तत्रलत्रखत प्रतींचा आधुत्रनक पाठत्रचत्रकत्साशाश्िाच्या दृष्टीने सखोल अभ्यास करून त्रसद्ध केलेली 
त्रप्रयोळकराांची ही ‘सांपादणी’ ्हणजे प्राचीन मराठी काव्यग्रांथाांच्या सांपादनातील एक आदशग व्तुपाठच 
्हणावा लारे्ल. या साके्षपी सांपादणीला त्याांनी जोर्लेले ‘रघुनाथ पांत्रर्त (चत्ररि व काव्यात्रववचेन)’ आत्रण 
‘साधनत्रचत्रकत्सा व पाठत्रचत्रकत्सा’ हे प्रदीघग त्रनबांध, लेखकाच्या सांशोधनके्षिातील प्रर्ाढ व्यासांर्ाची पुरेपूर 
साक्ष पटवणारे आहेत. त्रप्रयोळकराांनी आपफया सांशोधनासाठी ्हणून नांतरच्या काळात जी त्रवत्रवध के्षिे 
त्रनवर्ली व त्या के्षिाांत जे महत्वाचे योर्दान केले त्याच्या ठळक पाऊलखुणा या त्याांच्या पत्रहफयाच सांपादणीत 
प्रत्ययाला येतात. 
 

त्रप्रयोळकराांनी एखादा महत्वाचा ग्रथ सांपात्रदत करायचा ठरत्रवले की त्यासाठी लार्णारी जेवढी 
्हणून साधने आहेत तेवढी ते र्ोळा करीत असत. परशुरामतात्या र्ोर्बोले-सांपात्रदत ‘नवनीता’च्या बहुतेक 
महत्वाच्या आवतत्त्या त्याांच्या सांग्रही होत्या. साहत्रजकच महाराष्र शासनाने ‘नवनीता’ची शतसाांवत्सत्ररक 
आवतत्ती सांपात्रदत करण्याची जबाबदारी त्रप्रयोळकराांकरे् सोपवनू त्याांच्याकरू्न त्रतची पूतीही करून घेतली 
होती. या त्रनत्रमताने ‘नवनीता’च्या त्रवत्रवध आवतत्याांचा त्याांचा सखोल व तौलत्रनक अभ्यास झाला. 
 
मराठी संशोधन मंडळातील कायय 
 

मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाच्या ठाकुरद्वार येथील वा्तूत त्रद.१ फेबु्रवारी १९४८ रोजी ‘मराठी 
सांशोधनमांर्ळ’ या सां्थेची ्थापना करण्यात आली.या मराठी सांशोधन मांर्ळाचे प्रा.त्रप्रयोळकर हे प्रारांभी 
‘प्रपाठक’ व त्यानांतर त्रद.१ नोव्हेंबर १९५० पासून त्रद.३१ त्रर्सेंबर १९६६ मधील सेवात्रनवतत्तीपयंत ‘सांचालक’ 
होते. त्याांच्या कारत्रकदीत प्र्तुत ‘मांर्ळ’ नावारूपाला आले ते त्याांनी केलेफया सांशोधनकायामुळेच, आत्रण 
त्यातही ससहाचा वाटा आहे तो त्रप्रयोळकराांचाच. ते ‘मांर्ळा’च्या सांचालकपदी असताना मुांबई त्रवद्यापीठातील 
एम.ए.वर्ासाठीच्या ्नातकोत्तर मराठी अध्यापन सत्रमतीचे प्रभारी अत्रधकारी आत्रण पीएच.र्ी.पदवीसाठीचे 
मान्सयताप्राप्त मार्गदशगकही होते. ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’च्या आवतत्त्या प्रत्रसद्ध करणे, जुन्सया मराठी 
ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली तयार करणे, मराठी ग्रांथाची प्राचीन ह्तत्रलत्रखते त्रमळत्रवणे, दुमीळ ग्रांथाच्या 
सूक्ष्मपटाांचा (मायक्रोत्रफफ्स) सांग्रह करणे, मराठीच्या त्रवत्रवध बोलींचे नमुने र्ोळा करून त्याांची व्याकरणे 
रचणे, मराठी भाषेचा बतहत्कोश त्रनमाण करणे इत्यादी योजनाांचा समावशे होता. [मराठी संशोधन पणत्रका, वषय पणहला, 

मंुबई, ऑक्टोबर १९५३.] याांपकैी काही उत्रद्दष्टे तरी साध्य व्हावीत या त्रदशनेे मांर्ळाने कायग केले. 



 अनुक्रमणिका 
 

त्रप्रयोळकर आपली मुांबई नर्रपात्रलकेतील कायम पर्ाराची नोकरी सोरू्न ‘मराठी सांशोधानमांर्ळा’त 
आले ते अत्रधक वतेनाच्या आशनेे मुळीच नव्हे. मांर्ळाचे र्ायरेक्टर झाफयावर ही त्याांना त्रमळणारे वतेन काही 
तसे आकषगक होते असेही नाही. येनकेन प्रकारेण द्रव्यप्राप्ती करून घ्यावी सकवा प्रत्रसद्धी त्रमळवावी हा त्याांचा 
्वभावच नव्हता. खरे साांर्ायचे तर, आपफया आवर्ीच्या सांशोधनकायाला पूणग वळे वाहून घेता येईल हे 
एकमेव प्रलोभनच त्याांना प्र्तुत मांर्ळात यायला कारणीभतू झाले. त्यामुळे मांर्ळाची त्रनर्ममती, त्याचे 
पालनपोषण, सांर्ोपन, सांवधगन, त्याची सवांर्ीण उन्नती इत्यादी बाबतीत त्रप्रयोळकराांनी केलेले एकां दर कायग 
अत्रव्मरणीयच ्हणाव े लारे्ल. प्रा.त्रप्रयोळकर हे आधुत्रनक सांशोधनपद्धतीची उत्तम जाण असलेले एक 
त्रश्तत्रप्रय मार्गदशगक होते. ते आपफया त्रवद्यार्थ्याकरू्न कसे कसून प्रबांधासाठीची पूवगतयारी करून घेत असत 
त्याचे ्वानुभवात्रधत्रष्ठत वणगन प्रा.र्ॉ.श्री.म.सपरे् याांच्या ‘त्रप्रयोळकराांची मार्गदशगनपद्धती’ या लेखात 
पुढीलप्रमाणे आले आहे. “त्रप्रयोळकर आमची परीक्षा घेत ती फारच कर्क असे. प्रबांधात एखादे त्रवधान आले 
की, ते प्रश्न त्रवचारीत व्याकरणदोष आढळला, एखादे भरमसाट त्रवधान आले की ते अत्रतशय रार्ावत. 
वणगनात्मक, पाफहात्रळक सकवा अत्रतशोयोल्क्तपूणग त्रलत्रहले रे्ले तर या असफया थापेबाज त्रलत्रहण्याचा त्याांना 
असा रार् येई की ते सवग पानभर ताांबड्या पेल्न्ससलीच्या रेषा मारीत.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., पृष्ठ े१८३ 
ते २०३.] 
 

नेमकी सांशोधनदृष्टी आत्मसात केलेफया सांशोधकाने त्याांच्यातील प्रत्रतभेला परीश्रमाांची जोर् 
त्रदफयात्रशवाय अव्वल दजाच्या सांशोधनाची अपेक्षा करता येणार नाही. पीएच.र्ी.पदवी ्हणजे सांशोधनाची 
नुसती सुरुवात आहे, शवेट नव्हे. पीएच.र्ी.च अधेअत्रधक श्रेय मार्गदशगकाचेच असफयामुळे त्रवद्याथी 
र्ॉक्टरेटनांतर जे ्वतांिपणे सांशोधन करील केवळ त्याच्यावरच त्याला आपला हक्क साांर्ण्याचा अत्रधकार 
राहील, असेही ते आपफया त्रवद्यार्थ्यांना साांर्त असत. [ततै्रव, पृष्ठ,े २०१ २०३.] र्ॉ. सपरे् याांनी साांत्रर्तफयाप्रमाणे, 
‘कठीण वज्रास भेदू ऐसे’ वाटणारे ‘मार्गदशगक’ त्रप्रयोळकर त्याांच्या घरी रे्फयावर माि त्रवद्यार्थ्याला ‘मऊ 
मेणाहुनी आ्ही त्रवष्णुदास’ असे अत्यांत पे्रमळ व आत्रतर्थ्यशील असफयाचा सुखद अनुभव आफयावर तो त्रवद्याथी 
र्त्रहवरून जाई! प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या त्रपतततुफय मार्गदशगनाचा ज्याांना लाभ झाला ते खरोखरीच भाग्यवान 
्हणायला हवते. 
 
संशोधनके्षत्रातील मागयदशयन 
 

त्रप्रयोळकराांनी ्वतःसाठी जी सांशोधनके्षिे त्रनवर्ली त्याांच्याशी सांबांत्रधत असेच बहुतेक त्रवषय त्याांनी 
आपफया सहाही पीएच.र्ी.च्या त्रवद्यार्थ्यांना त्रदले होते हे पुढील तपशीलवरून ्पष्ट होईल. १. एकोत्रणसाव्या 
शतकातील मराठी वाङ्मय, त्याांचे त्रनमाते व त्याांचा मराठी भाषेच्या घटनेवर झालेला पत्ररणाम-
र्ॉ.कत .त्रभ.कुलकणी, २.युरोत्रपयनाांचा मराठी भाषा व वाङ्मय याांचा अभ्यास व सेवा- र्ॉ.श्री.म. सपरे्, ३. 
मराठीच्या र्ोमांतकी बोलीतील जेजुएताांच्या सतराव्या शतकातील वाङ्मयाचे त्रचत्रकत्सात्मक अध्ययन-
र्ॉ.त्रव.बा.प्रभदेुसाई, ४. फादर ्टीफन्ससच्या त्रक्र्तपुराणाचा भात्रषक आत्रण वाङ्मयीन अभ्यास-
र्ॉ.स.र्ां.मालश,े ५. उत्तर कोकणी बोलीचा भात्रषक अभ्यास- र्ॉ.मीना जोशी, ६. त्रवष्णुदास ना्याच्या 
महाभारताचा त्रववचेनात्मक अभ्यास-र्ॉ. सरोत्रजनी शेंरे्, असे हे त्रप्रयोळकराांनी त्रदलेले प्रबांधासाठीचे सहा 
त्रवषय आहेत. 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या या पीएच.र्ी.प्रबांधत्रवषयक यश्वी मार्गदशगनकायाचा र्ौरवाने त्रनदेश करून 
र्ॉ.त्रव.त्रभ.कोलते हे प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर जन्समशताब्दीवषात त्रलत्रहलेफया ‘के्षष्ठ मराठी सांशोधक 



 अनुक्रमणिका 
 

र्ॉ.अ.का.त्रप्रयोळकर’ या कुतुहलजनक शीषगकाच्या लेखात ्हणतात, “या लेखाचा मथळा वाचूनच 
त्रकत्येकजण माझ्या तथाकत्रथत अञानाबद्दल र्ालातफया र्ालात हसू लार्तील, याची मला जाणीव आहे. 
त्रप्रयोळकर आत्रण र्ॉक्टर? ते त्रवचारतील आत्रण ् हणतील, ‘अहो, त्रप्रयोळकर ‘र्ॉक्टर’ (पीएच.र्ी=आचायग) 
तर नव्हतेच, पण एम.ए.देखील नव्हते ते केवळ ‘बी.ए.’होते आत्रण तु्ही त्याांना ‘र्ॉ.्हणून सांबोधता!’ मी 
त्याांना उत्तर देईन, ‘बांधूांनो, आपण ्हणता ते सवग मला मान्सय आहे. प्रा.त्रप्रयोळकर आचायग=पीएच.र्ी.्हणजे 
‘र्ॉक्टर’ नव्हते. इतकेच काय पण साधे ‘एम.ए.’ही नव्हते. ते फक्त बी.ए.ची परीक्षा उत्तीणग झाले होते, हे 
खरे आहे. तरीही मी त्याांना ‘र्ॉक्टर’ सांबोधले आहे ते मुद्दामहून, जाणीवपूवगक. आपणाला हे मात्रहत असले 
की, त्रप्रयोळकर ्वतः ‘पीएच.र्ी.’नसले तरी ‘पीएच.र्ी.’ परीके्षसाठी सांशोधन करून प्रबांध त्रलत्रहणाऱ्या 
त्रवद्यार्थ्यांना मार्गदशगन करण्याची त्रवशषे परवानर्ी मुांबई त्रवद्यापीठानेच त्याांना त्रदली होती. इतकेच नाही तर, 
ज्या काळात त्रवद्यापीठात रीतसर मराठी अध्यासन नव्हते त्या काळातही त्रवद्यापीठ जो ्नातकोत्तर वर्ग 
चालवीत असे, तेथील अध्यापकाांचे प्रमुखत्व त्याांनाच देण्यात आले होते! आत्रण त्याांच्या मार्गदशगनाखाली प्रबांध 
त्रलहून ज्याांनी पीएच.र्ी.पदवी मुांबई त्रवद्यापीठातून त्रमळत्रवली, असे एक दोन नाही तर ते सहा ‘र्ॉक्टर’ 
आहेत. याांपकैी काहींनी त्रवद्यापीठातील मराठी त्रवभार्ाचे प्रमुखत्व भषूत्रवले आहे. नार्पूर त्रवद्यापीठाच्या 
मराठी त्रवभार्प्रमुखपदावरून त्रनवतत्त झालेले र्ॉ.त्रव.बा.प्रभदेुसाई याांच्या मार्गदशगनाखाली तर र्ॉ.आशा 
सावदेकर, र्ॉ.श्रीधर शनवारे आदी एकूण पांचवीस त्रवद्याथी र्ॉक्टसग (पीएच.र्ी.) झालेले आहेत. त्याांतील 
र्ॉ.आशा सावदेकर याांच्या मार्गदशगनाखाली दोन त्रवद्यार्थ्यांनी अलीकरे्च पीएच.र्ी.त्रमळवली आहे. ्हणजे 
प्रा.त्रप्रयोळकर, र्ॉ.प्रभदेुसाई, र्ॉ.सावदेकर व र्ॉ.सामक आत्रण र्ॉ.पोहरकर ही परांपरा लक्षात घेतली तर 
प्रा.त्रप्रयोळकर हे पीएच.र्ी.च्या मार्गदशगनके्षिातील ‘प्रत्रपतामह’ ठरतात, होय ना?” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर आणि 

मराठी साणहत्यसंशोधन, संपादक – उषा मा. देशमुख, मंुबई १९९५, पृष्ठे ११-१२.] र्ॉ.भाऊसाहेब कोलते याांनी 
‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर ्मतत्रतग्रांथा’तील ‘पत्ररचय’ या लेखात असेही सुचवले आहे की, प्रा.त्रप्रयोळकराांचे 
“्वतःचे प्रचांर् सांशोधनकायग आत्रण ‘आचायग’ त्रनर्ममतीचे कायग, कोणत्याही त्रवद्यापीठाने त्याांना ‘र्ॉक्टर ऑफ 
त्रलटरेचर’ची सन्समान्सय पदवी देऊन र्ौरात्रवण्याच्या योग्यतेचे होते यात शांका नाही.” 
 
मराठी संशोधनपणत्रकेतील लेखन 
 

मुांबईच्या ‘म.सां.मांर्ळा’च्या १९५३ साली सुरु करण्यात आलेफया ‘मराठी सांशोधन पत्रिका’ या 
िैमात्रसक मुखपिाचे मराठीतील सांशोधनाला वात्रहलेफया त्रनयतकात्रलकाांच्या मात्रलकेत ्वतःचेच असे एक 
खास ्थान आहे. या ‘पत्रिके’मधून अनेक सांशोधनपर लेख, छोटी मोठी र्द्यपद्य सांपादने, त्रवत्रवध मराठी 
बोलींचे नमुने, तुकाराम-वाङ्मयाची सूची, मराठी दोलामुत्रद्रते, ञानदेवाांचे शांका्पद वाङ्मय, मोरोपांती 
्फुट प्रकरणे, मेजर कँर्ी याांच्या ‘त्रवरामत्रचन्सहाांची पत्ररभाषा’ याांसारखी काही महत्त्वाची पनुमुगद्रणे, त्रवत्रवध 
त्रवद्यापीठाांतून सुरु असलेफया मराठीशी सांबांत्रधत प्रबांधत्रवषयाांची सूची, ‘ह्तत्रलत्रखताांची बतह्निामावली’ 
त्रवषयक तपशीलवार आवाहन इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या त्रवषयाांवरील सांशोधन त्रनयत्रमतपणे प्रत्रसद्ध होत असे. 
‘मराठी सांशोधनपत्रिकेची बारा वष’े या प्रा.त्रप्रयोळकराांनी सांपात्रदत केलेफया सुचीवरून त्याांच्या या 
महत्वाकाांक्षी सांशोधनकायाची मात्रहती अभ्यासकाांना त्रमळू शकले. या बहुआयामी सांशोधनकायाचा सत्रव्तर 
परामशग घेण्यासाठी एक ्वतांि प्रबांधही अपुरा पर्ण्याची शक्यता आहे. र्ॉ.सु.म.तर्कोर्कर याांनी 
प्रा.र्ॉ.त्रव.बा.प्रभदेुसाई याांच्या मार्गदशगनाखाली अशा प्रकारचा एक मयात्रदत ्वरुपात प्रयत्न करून र्ोवा 
त्रवद्यापीठाला १९९५ साली सादर केलेला ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांच्या मराठी सात्रहत्यके्षिातील कामत्रर्रीचा 
त्रचत्रकत्सात्मक अभ्यास’ या शीषगकाचा एक प्रबांध पीएच.र्ी.पदवीसाठी ्वीकत त झाला असला तरी तो अजून 
प्रकात्रशत झालेला नाही. 
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त्रप्रयोळकराांना दोन मुली, थोरली प्रत्रतभा व धाकटी आशा. त्याांना मुलर्ा नव्हता. पण त्याांनी सुरेंद्र 
र्ाव्कर या त्रवद्यार्थ्यांवर पुिपे्रमाचा वषाव करून पुढे त्याला ‘दोलामुद्रीताां’च्या सांशोधनासाठी प्रोत्साहन 
त्रदले. ज्या ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’ची मुहूतगमेढ त्रद.१ फेबु्रवारी १९४८ रोजी त्रप्रयोळकराांनी इतराांच्या 
सहकायाने रोवली त्या मांर्ळाशी र्ाव्कराांचा अनेक वषापासूनच त्रनकटचा सांबांध आला होता. 
प्रा.सु.आ.र्ाव्कर हे ‘सांशोधन मांर्ळातील कायग’ या आपफया भावपूणग लेखात त्रप्रयोळकराांत्रवषयी त्रलत्रहतात, 
“प्राचीन मराठी काव्याच्या सांशोधनाने सुरु झालेले मांर्ळातील त्रप्रयोळकराांचे सांशोधनकायग चारी त्रदशाांनी 
त्रव्तारत रे्लेले आपण पत्रहले. सांशोधनमांर्ळ हा एकखाांबी तांबू’ असे ते ्हणत आत्रण त्याांचे त्रनष्क्रीय 
टीकाकारही ्हणत- पण वरे्वरे्ळ्या अथाने! ्वतःच्या सांशोधनपद्धतीबद्दल आत्रण सांशोधनबद्दल पराकाष्ठेचा 
आत्मत्रवश्वास आत्रण एक प्रकारची प्रामात्रणक अहांता त्याांच्याजवळ होती. त्यामुळे त्याांच्याशी जवळीक त्रनमाण 
करणे सवाना सोपे होत नसे. मत्सरग्र्त त्रवव्दानाांनी त्याांच्याशी असहकार केला व तेही त्याांच्यापासून फटकून 
रात्रहले. सांशोधनमांर्ळाच्या एकखाांबीपणाचे इांत्रर्त यातच होते. ते एक थोर सांशोधक होते आत्रण अनेक थोर 
माणसाांप्रमाणे सांशोधकीय जीवनात ‘एकाकी’ होते. ह्या एकाकी माणसाने समानधर्ममयाांचे पाठबळ नसतानाही 
सांशोधनाकत्ररता एका लहानशा सां्थेची उभारणी केली, एकटेपणाने त्रतचा भार वात्रहला आत्रण थोरामोठ्या 
सां्थानाच शोभेल असे सांशोधनाचे अभतूपूणग कायग केले, हे पाहून ल््तत्रमत होऊन आदराने म्तक खाली 
लवते.” 
 

“सांशोधनाच्या के्षिात प्रत्रत्पध्याशी दोन हात त्याांनी आवशेाने केले; पण सां्थेचा कारभार आत्रण 
कारभारी याांच्यापढेु त्याांना हात टेकाव ेलार्ले. त्यामुळे पुढे त्रद.३१ त्रर्सेंबर १९६६ रोजी सा्ं थेतून त्रनवतत्त 
होताना ते व्यत्रथतत्रचत्त होते, कत ताथग नव्हते. पण र्ांमत अशी की, त्याांच्या सांशोधन-प्रत्रतभेची नव ेनव ेउन्समेष या 
सांघषगकाळातच फुलले आत्रण त्रवकत्रसत झाले. मराठी सांशोधनाच्या के्षिातील ‘त्रप्रयोळकर युर्’ असा यथायोग्य 
त्रनदेश करता येईल अशी कामत्रर्री त्याांच्या कारत्रकदीत सांशोधन मांर्ळाने केली.” ही व्तुल््थती मान्सय 
करावीच लारे्ल. [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., पृष्ठे १३५-१४४.] 

 
महाराष्ट्र साणहत्य संमेलनाचे अध्यक्षपद 
 

मराठी सांशोधन मांर्ळाचे सांचालक असतानाच, त्रप्रयोळकराांना कारवार येथे त्रद.४ मे १९५९ रोजी 
भरलेफया महाराष्र सात्रहत्य सांमेलनाच्या ३४ व्या अत्रधवशेनाचे अध्यक्षपद भषूत्रवण्याचा सन्समान लाभला. (अशा 
प्रकारचे अत्रखल भारतीय पातळीवरील मराठी सांमेलनाचे अध्यक्षपद भषूत्रवण्याचे भाग्य लाभलेले ते पत्रहलेच 
र्ोमांतकीय होत.) त्यावळेच्या आपफया अध्यक्षीय भाषणातून त्रप्रयोळकराांनी ‘अखांर्’ महाराष्राचा प्रश्न, 
कोकणातील मराठी वाङ्मयाची त्रि्ती परांपरा, प्रमाण मराठी भाषेच्या सांदभातील कोकणीचा अञानमूलक 
भेदवाद, मराठीच्या सवग बोलींना मुख्य प्रवाहात सामावनू घेण्याची आवश्यकता, मराठी भाषेचा ऐत्रतहात्रसक 
कोश, अशा अनेक प्रश्नाांचा ऊहापोह करून ‘मराठी ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली’चे काम तातर्ीने हाती 
घेण्यासाठी कळकळीचे आवाहन केले होते. प्र्तुत त्रवषयाचे महत्त्व प्रत्रतपादन करताना ते ्हणाले, “देशाचे 
वाङ्मय हे राष्रीय धन आहे. सोन्सयामाणकाांचे धन एकवार केले तर ते त्रफरून त्रमळेल; परांतु ह्तत्रलत्रखत 
्वरुपात असलेफया वाङ्मयाचा एकदा का नाश झाला, ् हणजे ते पुनः त्रमळणे नाही. सा्ं कत त ह्तत्रलत्रखताांचा 
शोभ व सांग्रह युरोत्रपयन पांत्रर्ताांच्या खटाटोपामुळेच रे्फयावर शतकात झाला. पण मराठी ह्तत्रलत्रखताांकरे् 
त्रवशषे कोणी लक्ष त्रदले नाही. आजही महाराष्रात खाजर्ी सांग्रहाांत हजारो मराठी ह्तत्रलत्रखत ग्रांथ असून 
अना्थेमुळे त्याांचा सारखा नाश होत चालला आहे. पुष्कळच वाङ्मय अप्रकात्रशत आहे ही र्ोष्ट खरी आहे. 
प्रकात्रशत झाले तेही अशुद्ध आहे. त्याकत्ररता ह्तत्रलत्रखताांची फार र्रज आहे. ज्याप्रमाणे आपण त्रशरर्णती 
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करतो, त्याच पद्धतीने ही ह्तत्रलत्रखताांची र्णती व्हावी.” अशी त्रवनांती करून त्याांनी तत्सांबांत्रधत एक 
तपशीलवार योजनाही सादर केली होती. पण सांबांत्रधताांकरू्न पुरेसा प्रत्रतसाद न त्रमळाफयामुळे त्याांची ही 
योजना अपुरीच रात्रहली! 
 
आयुष्ट्याचा उत्तरकाळ 
 

प्रा.त्रप्रयोळकर हे वयाच्या एकाहत्तराव्यावषी, त्रद.३१ त्रर्सेंबर १९६६ रोजी मराठी सांशोधन मांर्ळातून 
त्रनवतत्त झाले. त्याच दर्यान ते मुांबईच्या केनेर्ी त्रब्रजजवळील ‘सर्वती त्रबल्फर्ांर्’मधील जुन्सया 
त्रनवास्थानातून वाांदे्र येथील ‘सात्रहत्य सहवास’ वसाहतीतील ‘ञानदेवी’ मधील ्वतःच्या नव्या त्रनवासात 
राहायला रे्ले होते. त्रद.३१ मे १९७४ रोजी र्ॉ.भाऊ दाजी लार् याांची शतसाांवत्सरीक पणु्यत्रतथी येते हे लक्षात 
ठेवनू त्याांनी त्रलत्रहलेला ‘र्ॉक्टर भाऊ दाजी : व्यक्ती, काल व कततगत्व’ हा चत्ररिग्रांथ १९७१ साली प्रकात्रशत 
झाला. त्याांच्या हातून पूणग झालेला हा अखेरचा महत्त्वाचा चत्ररिग्रांथ. र्ॉ.भाऊ दाजींनी कुष्ठरोर्ावरील 
उपचारासाठी सुचत्रवलेले औषध नेमके कोणते, हे शोधून काढण्याकत्ररता त्रप्रयोळकराांनी त्या उतारवयातही 
एवढे पत्ररश्रम घेतले की, त्या ताणाममुळेच त्याांची प्रकत ती एकदम त्रबघरू्न ते बरेच आजारी झाले! 
 

बऱ्याच वषापासून त्याांना मधुमेह व रक्तदाब या त्रवकाराांचा िास असफयामुळे आता थोरे्से काम केले 
तरी ते थकून जात असत. नाही नाही ्हणता, त्रद.२७ जानेवारी १९७० पासून त्याांनी ‘आत्मचत्ररि’ त्रलहायला 
सुरुवात केली होती; पण ते त्याांच्याकरू्न पूणग होऊ शकले नाही. त्रद.१८ऑर््ट १९७२ रोजी त्याांना कॅन्ससरचे 
दुखणे असफयाचे त्रनदान करण्यात येऊन दादर येथील र्ॉ.खाांरे्पारकर याांच्या शुश्रूषार्तहात हलत्रवण्यात 
आले. तेथील उपचाराांनी थोर्ी हुषारी वाटू लार्फयावर त्याांनी घरी आणले. काही कालावधीनांतर जुन्सया 
दुखण्याने उचल खाल्ली आत्रण त्या उदासीनतेतच त्याांनी एकां दर त्रनरवात्रनरव सुरु केली. त्रजवापलीकरे् जपून 
ठेवलेला आपला फार मोठा ग्रांथसांग्रह त्याांनी मुांबई त्रवद्यापीठाला भेट त्रदला आत्रण काही दुर्ममळ पु्तके त्याांनी 
नार्पूर त्रवद्यापीठाला त्रदली. तसेच, र्ोव्यातील एका सा्ं थेलाही त्याांनी आपले दुर्ममळ सांदभगसात्रहत्य देऊ 
केले. पण त्या सा्ं थेने त्याांना कळत्रवले की, पु्तके ठेवण्यासाठी कपाटेही त्रमळत असतील तरच आपण ती 
्वीकारू. या घटनेवर परखर् भाष्य करताना र्ॉ.प्रफहाद वरे्र याांनी ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांची झालेली 
अखेरची भेट’ या लेखात अशी आशांका उपल््थत केली आहे की, “ञानाच्या अवहेलनेनेही त्रप्रयोळकराांचा 
मतत्यू अत्रधक जवळ आणला असेल काय?” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर जन्मशतसांवत्सणरक, सपंादक – सु. म. तडकोड, पिजी - 
गोवा १९९७, पृ. ७६.] 
 

त्रप्रयोळकराांची प्रकत ती त्रदवसेंत्रदवस अत्रधकात्रधक ढासळू लार्फयाचे कळफयावर नार्पूरहून त्याांचे 
परमत्रमि र्ॉ.भाऊसाहेब कोलते हे मुद्दाम मुांबईला त्याांच्या भेटीला रे्ले होते; ते त्रलत्रहतात, “कुटुांबातील सवग 
मांर्ळी त्रप्रयोळकराांची शुश्रषूा करण्यात व त्याांना आनांदी ठेवण्यात कोणतीही कसूर करीत नव्हती. 
त्रप्रयोळकराांच्या मनाला एक प्रकारची समात्रहतता आलेली होती. सांशोधनाच्या मार्ाने का होईना पण जन्समभर 
ज्या मराठी सांताांची आत्रण त्रि्ताची त्याांनी अप्रत्यक्ष सेवा केली होती त्याांच्या त्रठकाणची सात्रत्त्वकता आत्रण 
सहनशीलता त्रप्रयोळकराांच्या त्रठकाणी जणू अवतरली होती. मला कोणीतरी साांत्रर्तले की, आपफया या 
रु्रुवायाच्या अपेक्षा आपण पूणग न केफयामुळे मनात ओशाळलेले त्याांचे एक त्रवद्याथी बऱ्याच त्रदवसाांनांतर 
त्यावळेी त्याांच्या भेटीला आले. त्याांना पाहून त्रप्रयोळकराांच्या र्ोळ्यात अश्रू आले. ते त्याांना एवढेच ्हणाले, 
‘जा, मी तु्हाला क्षमा केली आहे!’...त्रप्रयोळकर अांथरूणावर परू्नच होते. त्याांना फारश ेबोलवतही नव्हते. 
र्बर्बलेफया र्ोळ्याांनी मी त्याांचा त्रनरोप घेतला.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., पृष्ठ े९५-९६.] 
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त्यानांतर काही त्रदवसाांनी त्रप्रयोळकराांना र्ॉ.खाांरे्पारकर याांच्या शुश्रूषार्तहात पुन्सहा हलवाव ेलार्ले. 
सवग उपचार थकले, आशा मावळफया आत्रण त्रद.१३ एत्रप्रल १९७३ रोजी या ञानतप्व्याने या जर्ाचा कायमचा 
त्रनरोप घेतला! दादर येथील ्मशानभमूीत त्याांच्या पार्मथव देहावर अल्ग्नसा्ं कार करण्यात आला त्यावळेी 
उपल््थताांकरू्न मूक श्रद्धाांजली अपगण करण्यात आली. कोणत्याही सभासांमेलनात पुढेपुढे न करणाऱ्या, 
सात्रहत्याकाांच्या मेळाव्यात क्वत्रचतच त्रदसणाऱ्या, काहीशा अबोल आत्रण एकाांतत्रप्रय ्वभावाच्या 
त्रप्रयोळकराांच्या शालीन व्यल्क्तमत्त्वाला हे साजेसेच झाले ्हणायचे! 
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२.सशंोधनाची वाटचाल 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या एकां दर सांशोधनकायामारे् एक त्रनत्रित योजनाबद्ध सूि त्रदसते. आपले त्रशक्षण 
शास्त्रशुद्ध व्हाव ेयासाठी आधुत्रनक पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रानुसार व्यवल््थत सांपात्रदत केलेफया त्या त्या प्राचीन व 
अवाचीन मराठी र्द्यपद्य ग्रांथाांच्या अत्रधकत त सांत्रहता अभ्यासकाांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, 
त्यासाठी त्या सवग ग्रांथाच्या मुत्रद्रत व ह्तत्रलत्रखत प्रती त्रमळवनू त्याांच्या सूची कराव्या लार्तील आत्रण हे दुर्ममळ 
ग्रांथ, दोलामुत्रद्रते व ह्तत्रलत्रखते सांशोधकाांना उपलब्ध करून द्यावी लार्तील हे त्याांनी जाणले होते. अशा 
सूची देण्याची मुख्य जबाबदारी आदशग ग्रांथसांग्रहालयाांनी आपण होऊन उचलायला हवी असेही ते मानत 
होते. 
 

त्रप्रयोळकराांनी नव्या पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राधारे सांपात्रदत केलेफया ग्रांथाांसांबांधीचे नेमके धोरण लक्षात 
येण्यासाठी काही आनुषांत्रर्क त्रवषयाांचाही येथे थोर्क्यात परामशग घेणे आवश्यक ठरते. 
 
आदशय मराठी गं्रथालये व उत्तम गं्रथसंग्राहक 
 

‘ग्रांथ हे ञानाचे कुां भ आहेत’ या वा्तवाचे नेमके भान ठेवनू आयुष्यभर ञानोपासना करणारे 
प्रा.त्रप्रयोळकर हे ्वतः ग्रांथसां्कत तीचे एक महान उपासक होते. सावगजत्रनक ग्रांथालयाप्रमाणेच खाजर्ी 
‘र्तहग्रांथालयाां’चे महत्त्वही जाणलेले असफयाने ते ्वतः एक उत्तम ‘ग्रांथसांर्ाहक’ झाले होते. अत्रभजात असे 
अनेक दुर्ममळ ग्रांथ, त्याांच्या त्रवत्रवध आवतत्या, ह्तत्रलत्रखते दुर्ममळ ग्रांथाच्या छायाप्रती, अ्तांर्त 
त्रनयतकात्रलकाांचे सांदभगदृष्ट्ा मौत्रलक अांक इत्यादी सात्रहत्य प्रयत्नपूवगक त्रमळवनू आपले व्यल्क्तर्त 
ग्रांथभाांर्ार त्याांनी समतद्ध केले होते. मराठीबरोबरच रु्जराती, सहदी, कानर्ी, तत्रमळ, पोतुगर्ीज, फ्रें च, लॅटीन 
अशा अनेक भाषाांतील दुमीळ सात्रहत्य त्याांच्या सांग्रही होते. सांशोधनासाठी आवश्यक अशा अनेक दुमीळ 
ग्रांथाांचे ‘सूक्ष्मपट’ (मायक्रोत्रफफ्स) देशपरदेशाांतून त्रमळवनू ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’चा सांग्रह समतद्ध करायला 
त्याांनी महत्त्वाचा हातभार लावला होता. मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयात इ.स.१८६७ पूवी मुत्रद्रत झालेफया 
मराठी ‘दोलामुद्रीताां’चा जो अमोल सांग्रह आढळतो त्यामार्ची मुख्य पे्ररणा त्रप्रयोळकराांचीच होती. त्याांनी 
आपफया व्यल्क्तर्त ग्रांथसांग्रह मुांबई व नार्पूर या त्रवद्यापीठाांना जतन करण्यासाठी त्रदला आहे. अन्सय 
ग्रांथपे्रमींनीदेखील आपफया पिात आपापले ‘र्तहग्रांथसांग्रह’ काळाच्या उदरात र्र्प होण्याआधी असेच 
सत्पािी दान करावते, असा त्याांचा त्रहतोपदेश असे. र्ॉ.स.र्ां.मालश ेयाांनी एका त्रठकाणी ्हटफयाप्रमाणे, 
मराठीचे मुत्रद्रत सांत्रचत धन जे आतापयंत सुरत्रक्षत रात्रहले आहे, त्यात सूत्रचकार शांकरराव दाते आत्रण 
प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर या ग्रांथपे्रमींचा वाटा ससहाचा आहे. ‘सोन्सया-माणकाांचे धन एकवार रे्ले तर ते त्रफरून 
त्रमळेल, परांतु ह्तत्रलत्रखत- ्वरुपात असलेफया या वाङ्मयधनाचा एकदा का नाश झाला ्हणजे ते पुनः 
त्रमळणे नाही,’ या प्रा.त्रप्रयोळकराांनी कारवार येथील महाराष्र सात्रहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून १९५१ 
साली त्रदलेफया सावधत्रर्रीच्या इशाऱ्याचे तेथे ्मरण होते. 
 
गं्रथ हे ज्ञानकंुभ आहेत 
 

आदशग मराठी ग्रांथालयाचे ्वरूप कसे असाव,े ग्रांथालयाचे वाचक, चालक व शासन याांचे 
पर्परसांबांध, ग्रांथालय चळवळ इत्यादी त्रवषयाांवरील प्रा.त्रप्रयोळकराांचे त्रवचार, त्याांची अनेक व्याख्याने, लेख 
व ग्रांथ या मधून व्यक्त झाले आहेत. 
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मानवाने आपफया बुद्धीला धार लावायचे साधन ्हणजे ग्रांथ होत. त्रलहा-वाचायला त्रशकून आपफया 
बुद्धीची तीव्रता वाढवणे हेच मुळी मानवाचे व्यवच्छेदक लक्षण असून त्यासाठीच या ञानकुां भातील अमतताचे 
कण माणसाांनी प्राशन केले पात्रहजेत, असे त्रप्रयोळकराांचे साांर्णे होते. ग्रांथ ्हणजे ञानकुां भ आहेत आत्रण 
ञानवतद्धीसाठी ग्रांथ वाचलेच पात्रहजेत, हे त्याांचे ग्रांथालयत्रवषयक सचतनाचे मुख्य सूि होते. ‘बाँबे नेत्रटव 
जनरल लायब्ररी’च्या शताब्दीत १९४५ साली एका दुमीळ ग्रांथप्रदशगनाच्या उद्घाटनप्रसांर्ी ते ्हणाले होते, 
“आपफया अांर्ातील सकवा हवतेील उष्णतामान पाहण्याकत्ररता जसे थमामीटर हे उष्णतामापक यांि असते, 
तसे एखाद्या राष्राचे शहाणपण पहावयाचे असफयास त्या राष्रातील ग्रांथसांग्रह हेच खरे ञानमापक यांि होय.” 
यावरून राष्राच्या मोठेपाणातील ग्रांथाचे ्थान ध्यानी घेऊनच सांबांत्रधतानी ‘ग्रांथसांग्रह’ व ‘ग्रांथसांरक्षण’ 
करण्याचा उद्योर् अत्रवरत चालवणे आवश्यक आहे, हे त्याांचे साांर्णे होते. 
 

आपफया ञानवतद्धीसाठीच ग्रांथलेखन व ग्रांथवाचनदेखील आवश्यक असफयाने ञानवतद्धी करणारे 
ग्रांथच ग्रांथालयाांनी सांग्रत्रहत करावते असा त्रप्रयोळकराांचाआग्रह असे. त्याांनी काहीशी त्रभन्नत्रभन्न प्रयोजने लक्षात 
ठेवनू ‘ग्रांथालया’चे ‘वाचनालय’व ‘सांग्रहालय’ असे दोन वरे्वरे्ळे प्रकार साांत्रर्तले आहेत. त्याांपकैी 
‘वाचनालया’त कोणत्या ग्रांथाांचा भरणा असावा हे ्पष्ट करताना साांर्तात, “वाचकाांचे त्रहत आत्रण र्रज 
लक्षात घेऊन त्याांना ग्रांथाचा पुरवठा करायचा असतो. वाचकाांना नाटके, लघुकथा आत्रण कादांबऱ्या 
आवर्तात ्हणून केवळ अशाच पु्तकाांचा भरणा आपफया वाचनालयात करता कामा नये. लोकाांना भजी, 
त्रचवर्ा, बटाटेवरे्, चटण्या असे खमांर् पदाथग त्रवशषे आवर्तात ्हणून हेच पदाथग जेवणाऱ्याांना वाढले तर 
त्याांचे त्रबघरू्न जाईल, आत्रण ते आजारी पर्तील. मुख्य पौत्रष्टक आहार देऊन केवळ तोंर्ी लावण्यापुरते, 
रुत्रचपालट ्हणनू हे पदाथग असावते. अशा पु्तकाांमुळे लोकाांमध्ये वाचनाची आवर् उत्पन्न होते अशी एक 
समजूत आहे.दारूचे दुकान उघर्ले ्हणजे त्रपण्याची चटक त्रनमाण होते खरी; पण ती दुध त्रपण्याची नव्हे!” 
[प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, संपादक - सुभाष भेण्डे, मंुबई १९७४, पृ. १७७.] यासाठीच ‘वाचनालया’त प्रामुख्याने र्ांभीर 
पु्तकाांचा व अफप्वफप प्रमाणात लत्रलत सात्रहत्याचा सांग्रह करावा, असे सुचत्रवणारे त्रप्रयोळकर, हे 
सांग्रहालया’त माि मराठीत प्रत्रसद्ध झालेफया छोट्ामोठ्या यच्चयावत सवग पु्तकाांचा, पिकाांचा व 
कात्रलकाांचाही सांग्रह केलाच पात्रहजे असा आग्रह धरतात. कारण ‘वाचनालय’ व ‘सांग्रहालय’ याांचे उदे्दशच 
मुळी सवग्वी त्रभन्न असावते. ‘वाचनालय’ हे सवगसामान्सय वाचकाांची भकू भार्त्रवण्यासाठी तर ‘सांग्रहालया’करे् 
अभ्यासकाांना, सांशोधकाांना, त्रवव्दानाांना व तज्ञ होण्यासाठी झटणाऱ्याांना सांदभगसात्रहत्य पुरत्रवण्याचे दात्रयत्व 
असते. ग्रांथ लहानमोठे कोणतेही असोत, ‘योर्वात्रसष्ठ सकवा र्ीतारह्य याांच्यासारखे पत्रवि व र्ांभीर असोत 
सकवा अनांर्रांर्ासारखे अश्लील सकवा बीभत्स असोत. राजद्रोह, समाजद्रोह सकवा धमगद्रोह याांच्यामुळे 
कायद्याने त्याज्य व आके्षपाहग ठरलेले असोत, हे आत्रक्षप्त वाङ्मय लार्ले तर कर्ीकुलपात ठेवनू 
अभ्यासकाांना उपलब्ध करून द्याव,े कारण समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून अभ्यास करणाऱ्याांना या पु् तकाांचा 
उपयोर् होण्याची दाट शक्यता आहे. एकाच पु्तकाच्या एकाहून अत्रधक आवतत्या त्रनघाफयास त्या सवांचा 
सांग्रह करावा, कारण त्या आवतत्याांमध्ये कसकसा बदल झाला, कोणता मजकूर र्ाळला व नवीन घातला हे 
जाणनू घेणे अभ्यासकाांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. एखाद्या ग्रांथाचे पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राच्या दृष्टीने सांपादन 
करून मूळ सांत्रहता त्रनत्रित करून पाहणाऱ्या सांधोधकाला तर ही सर्ळी, सवगसामान्सयाांच्या दृष्टीने टाकाऊ 
वाटणारी, सामुग्री खूपच अभ्यसनीय वाटेल. तसेच, आदशग मराठी सांग्रहालयात ज्या परकी ग्रांथाांची मराठीत 
भाषाांतरे वा रुपाांतरे झालीत ते मूळ ग्रांथही ठेवावते, त्याचप्रमाणे मराठी ग्रांथाांचे अन्सय भाषाांतील अनुवादही 
सांग्रत्रहत करावते. सध्या अनुपलब्ध झालेली अत्यांत दुर्ममळ पु्तके सकवा त्याांच्या छायाप्रती (फोटो्टॅट), 
सूक्ष्मपट (मायक्रोत्रफफ्स), ह्तत्रलत्रखते, दोलामुत्रद्रते, थोर पुरुषाांच्या सह्या असलेला पिव्यवहार इत्यादी 
सांशोधकाांच्या दृष्टीने अत्यांत उपयुक्त असलेले सांदभगसात्रहत्य प्रयत्नपूवगक त्रमळवनू ग्रांथालयाांनी त्याचा 



 अनुक्रमणिका 
 

व्यवल््थत सांग्रह करावा, असा त्याांचा आग्रह होता. बा.द.सातो्कर याांनी ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांचे 
ग्रांथालयात्रवषयक त्रवचार’ या लेखात ्हटफयाप्रमाणे, एका सांशोधकाने सांधोधाकाच्या त्रचत्रकत्सक 
दृष्टीकोनातून ग्रांथालयचालकाांनी माांर्लेफया या अत्यांत मार्ममक अशा सूचना ग्रांथालयशास्त्राच्या कोणत्याही 
छापील ग्रांथात आढळणार नाहीत, एवढ्या त्या मौत्रलक आहेत. [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, संपादक - सुभाष भेण्डे, 
मंुबई १९७४, पृ. १८२.] 
 
सुणचकायय 
 

कोणत्याही सांशोधनकायाचा श्रीर्णेशा ‘सूची’नेच करावा लार्तो हे जाणकाराांना नव्याने साांर्ण्याची 
आवश्यकता नसावी. त्रप्रयोळकराांनी सूचींचे नेमके महत्त्व जाणनू काही सूची ्वतःच केफया, काही त्याांच्या 
त्रवद्यार्थ्याकरू्न करवनू घेतफया तर काही सूचीत्रवषयक प्रकफपाांचे सुतोवाच करून त्याांना चालना त्रदली. 
पीएच.र्ी.पदवीसाठी प्रबांध त्रलहू इल्च्छणाऱ्या आपफया त्रवद्यार्थ्यांनी दाते याांच्या ‘मराठी ग्रांथसूची’चे उदाहरण 
आपफयासमोर ठेवण्याची त्याांची सूचना असे. मराठीतील सुचीकायाच्या प्रारांभकाळात सूचीचे सांशोधनातील 
महत्त्व जाणून त्याांनी ्वतःच हे काम हाती घेतफयाचे आढळते. त्याांच्या अशा प्रकारच्या त्रलखाणात ‘सूची’च्या 
जोर्ीनेच ‘यादी’ व ‘नामावली’ असेही शब्दप्रयोर् आले आहेत. त्याांनी तयार केलेफया काही सूची अशा आहेत: 
 

१. मुणद्रत तुकारामवाङ्मय(१९५६) - ‘तुकारामवाङ्मय’ ्हणजे तुकारामाने त्रलत्रहलेले 
सकवा तुकारामासांबांधी इतराांनी त्रलत्रहलेले वाङ्मय अशा दोन्सही प्रकारच्या छापील 
वाङ्मयाचा ्हणजे ग्रांथाचा सकवा लेखाांचा या यादीत समावशे केलेला आहे. 

२. मराठी संशोधन पणत्रकेची बारा वषय (१९६५)- यात ‘मराठी सांशोधन पत्रिके’मधून १९५३ 
ते १९६५ या प्रारांभीच्या बारा वषात प्रत्रसद्ध झालेफया लेखाांची सूची व त्याांच्या लेखकाांची 
यादी त्रदली आहे. 

३. गो.ना.माडगावकर : व्यक्ती व वाङ्मय (१९६५) या त्रनबांधात मार्र्ावकराांच्या समग्र 
सात्रहत्याची सूची त्रदली आहे. 

४. माडगावकराचें संकणलत वाङ्मय खंड पणहला (सहाययक सांपादक – र्ॉ.स.र्ां.मालश)े 
१९६८. (वरीलप्रमाणेच सूची यातही आहे.). 

५. मराठी संशोधन मंडळातील हस्तणलणखताचंी वियनात्मक नामावली (१९७२) : मराठी 
सांशोधन मांर्ळातील ह्तत्रलत्रखताांचे सत्रव्तर वणगन असून प्रा. सुरेंद्र आ.र्ाव्कर याांनी 
त्रप्रयोळकराांच्या मार्गदशगनाखाली ती तयारी केली आहे. 

६. ‘मराठी संशोधन मंडळातील सुक्ष्मपटाचंी सूची’ १९७८ साली प्रकात्रशत झाली आहे. 
त्रप्रयोळकराांनी इांग्लां र्मधील त्रब्रटीश ्युत्रझयम व इांत्रर्या ऑत्रफस लायब्ररी, तसेच 
युरोपातील त्रल्बन, ब्रार्, रोम इत्यादी त्रठकाणाांहून प्रयत्नपूवगक त्रमळत्रवलेफया दुर्ममळ 
ग्रांथाांचे व ह्तत्रलत्रखताांचे एकूण एकोणपन्नास ‘सुक्ष्मपट’ (मायक्रोत्रफफ्स) मराठी सांशोधन 
मांर्ळाच्या सांग्रही आहेत. त्रप्रयोळकराांच्या प्रोत्साहनाने र्ॉ.त्रव.बा.प्रभदेुसाई याांनी ही सूची 
तयार केली आहे. यात्रशवाय ‘ग्रांथसूत्रच’कार शां.र्. दाते याांचे त्रद.१० त्रर्सेंबर १९६४ रोजी 
त्रनधन झाफयावर या आपफया समानधमी त्रमिाला श्रद्धाांजली वाहण्यासाठी ‘मराठी 
सांधोधन पत्रिके’च्या जानेवारी १९६५ अांकात प्रा.त्रप्रयोळकराांनी “सूत्रचकार’ शांकर र्णेश 
दाते” या शीषगकाच्या लेखात दाते याांच्या सुत्रचकायाची महत्त्वाची वैत्रशष्टे् साांत्रर्तली 
आहेत. 



 अनुक्रमणिका 
 

मराठी दोलामुणद्रते 
 

‘मराठी दोलामुत्रद्रताां’च्या सांदभातील त्रप्रयोळकराांची कामत्रर्री तर एकमेवात्रद्वतीयच ्हणावी लारे्ल. 
‘मराठी दोलामुत्रद्रताां’च्या अभ्यासाला अभ्यासकाांकरू्न त्रमळालेली मान्सयता आत्रण तत्सांबांत्रधत नवी पत्ररभाषा 
रूढ करण्याचे श्रेय सवग्वी त्याांच्याकरे्च जाते. इ.स. १९४९ साली प्रत्रसद्ध झालेफया ‘मराठी दोलामुत्रद्रते’ या 
ग्रांथाच्या पत्रहफया आवतत्तीला त्रप्रयोळकराांनी त्रलत्रहलेली प्रदीघग प्र्तावना ्हणजे व्तुतः ‘ग्रांथवणगन व 
ग्रांथसांरक्षण’ या त्रवषयाांवरील त्रचत्रकत्सक त्रनबांधच होय. त्यात साांत्रर्तफयाप्रमाणे, युरोपात मुद्रणकलेचा उदय 
पांधराव्या शतकाच्या मध्यात झाला. इ.स.१५०० पयंत प्रत्रसद्ध झालेफया पु्तकाांना lncunabula असे त्रतकरे् 
नाव आहे. cunae ्हणजे लॅत्रटन भाषेत पाळणा. पाळण्यातील मुद्रण ्हणजे आद्य मुत्रद्रते. सां्कत त भाषेत 
पाळण्याला दोला ्हणतात. त्यावरून lncunabula ्हणजे ‘दोलामुत्रद्रते’ असे मराठीकरण करण्यात 
आले.आहे. पण युरोपातील lncunabula ची कालमयादा इ.स.१५०० ही त्रनत्रित ठरली आहे. ‘आपफयाकरे् 
दुर्ममळ ग्रांथाच्या महत्त्वाच्या दृष्टीने १८६७ ही मयादा सध्या तरी धरून चालावी’ याांचे महत्वाचे कारण असे की, 
‘१८६७ साली सहदु्थान सरकारचा देशी प्रकाशनाच्या नोंदणीचा कायदा पास झाला आत्रण देशी 
ग्रांथसांरक्षणाच्या दृष्टीने एक नव े युर् सुरु झाले. या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक प्रकाशनाच्या तीन प्रती मुत्रद्रत 
झाफयाबरोबर एका मत्रहन्सयाच्या आत सरकारकरे् पाठवाव्या असे ठरले.’ त्रप्रयोळकराांनी या प्र्तावनेत 
तत्सांबांत्रधत त्रवत्रवध त्रवषयाांचा जो साधार ऊहापोह केला आहे तो या के्षिात पुढील वाटचाल करणाऱ्या 
सांशोधकाांना त्रनत्रितच दीप्तांभासारखा मार्गदशगक ठरणारा आहे. 
 

मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाच्या सुवणगमहोत्सवप्रसांर्ी तत्कालीन ग्रांथपाल पु.ह.सहस्त्रबदेु्ध याांनी तयार 
केलेली ‘मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयातील मराठी दोलामुत्रद्रते’ ही दोलामुत्रद्रताांची वणगनात्मक यादी १९४९ 
साली प्रत्रसद्ध झाली; या सूचीला त्रप्रयोळकराांची ‘ग्रांथवणगन’ व ‘ग्रांथसांरक्षण’ याांत्रवषयाांवरील प्रा्तात्रवक त्रनबांध” 
या शीषगकाची प्र्तावना असून त्यात सूचीत्रवषयक महत्वाचे त्रवचार व्यक्त झाले आहेत. त्रप्रयोळकराांच्या 
पे्ररणेनेच हे कायग झालेले त्रदसते. प्रा.सुरेंद्र आ.र्ाव्कर सांपात्रदत दुसरी आवतत्ती १९६१ साली प्रकात्रशत 
झाली. १९४९ नांतर नव्याने उपलब्ध झालेफया दोलामुत्रद्रताांची यात भर घालण्यात आली असून 
प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या मार्गदशगनाखाली प्रा.र्ाव्कराांनी हे सांपादनाचे काम केले आहे. त्यानांतर र्ॉ.र्ांर्ाधर 
मोरजे याांनी र्ॉ.र्ोसवद काळे याांच्या सहाययाने सांपात्रदत केलेली ‘मराठी दोलामुत्रद्रते’ ची त्रतसरी आवतत्ती 
‘र्ोमांतक मराठी अकादमी’ ने १९९५ साली प्रकात्रशत केली आहे. त्यातील त्रतसऱ्या आवतत्तीच्या त्रनत्रमत्ताने’ या 
शीषगकाच्या प्रा्तात्रवकात र्ॉ.र्ांर्ाधर मोरजे याांनी ्हटफयाप्रमाणे, ‘मराठी दोलामुत्रद्रते’ या त्रवषयाच्या मूळ 
कफपनेपासून ते या ‘दोलामुत्रद्रते’ या सांञेपयंत मराठी भाषेतील सांशोधनके्षिाला प्रा.त्रप्रयोळकराांचे देणे आहे. 
यापूवी त्याांच्यासारखा त्रवचार या के्षिात कुणालाही सुचलेला नव्हता. महाराष्रात मुद्रणकला आली, लहान 
मोठी पु्तके, पुल््तका मुत्रद्रत होऊन प्रकात्रशत व्हायला लार्फया, पण एकूण मराठी भात्रषक व्यवहाराच्या 
ल््थत्रतर्तीचा त्रवचार करण्यासाठी अशा ग्रांथाांचा सांग्रह व त्याांची वणगनात्मक यादी आवश्यक होती. 
प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या पूवी त्रवत्रशष्ट सांशोधकीय दृष्टीकोनातून अशी यादी झाली नव्हती. [मराठी दोलामुद्रीते, णतसरी 

आवृत्ती, संपादक - गंगाधर मोरजे, पिजी - गोवा १९९५, पृ.सोळा.] या दोलामुद्रीताांच्या अभ्यासामुळे प्रारांभीच्या काळातील 
भाषाांतरीत वाङ्मय, परदेशी लेखाांची वाङ्मयत्रनर्ममती, तत्कालीन लेखकाांनी हाताळलेले वरे्वरे्ळे त्रवषय, 
राजकीय व सामात्रजक वातावरण त्याांच्यावर प्रकाश परे्ल आत्रण मुख्यतः, महाराष्राची नव्याने होऊ 
घातलेली जर्णघर्ण ध्यानात यायला मदत होईल हा र्ॉ.मोरजे याांनी व्यक्त केलेला आशावाद, 
प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या दोलामुद्रीताांच्या अभ्यासातील उपक्रमशीलता अधोरेत्रखत करतो यात काही शांका नाही. 

  



 अनुक्रमणिका 
 

मराठी हस्तणलणखताचंी बृहन्नामावली 
 

‘रघुनाथपांत्रर्त त्रवरत्रचत दमयांती्वयांवरा’च्या (१९३५) प्र्तावनेतच प्रा.त्रप्रयोळकराांनी ‘मराठी 
ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली’ तयार करण्याची आवश्यकता पत्रहफयाांदा प्रत्रतपादन केलेली आढळते. 
त्यानांतर अनेकदा या त्रवषयावर लेख त्रलहून, तसेच महाराष्र सात्रहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातूनही 
त्याांनी सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा चालू ठेवला होता. पाठत्रचत्रकत्सायुक्त सांपादनाची पूवगतयारी ्हणनू 
अशा प्रकारच्या प्रयत्नाांची कशी त्रनताांत र्रज आहे हे ्पष्ट करताना ते ‘मराठी ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली’ 
या शीषगकाच्या एका लेखात ्हणतात, “मराठी ह्तत्रलत्रखताांची अशी बतहन्नामावली तयार झाफयास ज्याांना 
प्राचीन ग्रांथाांच्या सांत्रहताांचे सांशोधन करावयाचे असेल, सकवा पाठशुद्ध आवतत्ती तयार करावयाची असेल त्याांची 
आयती सोय होईल. एखाद्या ग्रांथाची ह्तत्रलत्रखते नक्की कोठे कोठे त्रमळतील ते त्याांना सहज कळून येईल. 
सहदु्थानात ऐत्रतहात्रसक सत्याबद्दल त्रवलक्षण अना्था आहे, अशा अथाचे जे उद्र्ार औफे्रक्टने मारे् काढले 
आहेत, ते आजही त्रततकेच यथाथग आहेत. शक्य त्रततकेच कवीच्या शब्दाांत त्याचे काव्य वाचावयास त्रमळावे, 
अशी आपली इच्छाच नाही. ती जर असती तर त्रनरत्रनराळ्या काव्याांच्या पाठशुद्ध आवतत्या तयार झाफया 
असत्या व त्याकत्ररता हवी असलेली मराठी ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली तयार करण्याची आवश्यकता 
आपणास वाटली असती, यात मुळीच शांका नाही.” [मराठी संशोधन पणत्रका, वषय ११ वे, अकं १ ला, मंुबई, ऑक्टोबर १९६३.] 
 

हे कायग आपफया हातून पूणगत्वास जाईल की नाही, याबद्दल त्रप्रयोळकराांना जी शांका वाटत होती, ती 
दुदैवाने खरी ठरली! अलीकरे् महाराष्रातील ‘राज्य मराठी त्रवकास सा्ं थे’ने पुढाकार घेऊन काही सा्ं थाांच्या 
व व्यक्तींच्या सहकायाने दत्रक्षण भारतातील काही मराठी ह्तत्रलत्रखताांच्या सूची प्रकात्रशत केफया आहेत; या 
बतहन्नामावलीबाबतही मराठी ह्तत्रलत्रखते र्ोळा करण्याची मोहीम सुरु केफयास “त्रनरत्रनराळ्या धमाच्या व 
त्रठकाणच्या लोकाांमध्ये आपफया महाराष्रीय परांपरेची जाणीव उत्पन्न होऊन सवग मराठी भात्रषकाांमध्ये ऐक्य 
त्रनमाण होईल, हाही काही लहान सहान फायदा नाही.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर याचें अध्यक्षीय भाषि महाराष्ट्र 

साणहत्यसंमेलन, अणधवेशन ३४ वे, कारवार, णद. ४ मे १९५१, पृ. पस्तीस] हे त्रप्रयोळकराांचे ्हणणे अजूनही कालबाह्य ठरलेले 
नाही. 
 

प्र्तुत सांदभात र्ॉ.सु.रा.चनेुकर याांनी प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर जन्समशताब्दी समारांभाच्या कायगक्रमात 
त्रद.२८ जानेवारी १९९५ रोजी मुांबईच्या ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’त वाचलेफया ‘मराठी सांदभगसूची-सात्रहत्य, 
आजचे वा्तव आत्रण प्रा.त्रप्रयोळकराांच सुत्रचकायग’ या अभ्यासपूणग त्रनबांधाचीही तेथे आवजूगन दखल घ्यायला 
हवी. प्र्तुत त्रनबांधात र्ॉ.चनेुकराांनी “त्रप्रयोळकराांसारखेदीघगकाल, त्रवपुल व त्रवत्रवध प्रकारचे, आत्रण अनेक 
त्रठकाणी लेखन करणारे जे लेखक असतात, त्याांच्या सवग लेखनाचा शोध घेऊन त्याची सूची करणे कठीण 
काम होते. खरे तर त्या त्या लेखकाांनीच आपफया लेखनाची व्यवल््थत नोंद ठेवावयाला हवी. इतराांच्या 
लेखनाची सूची करणाऱ्या अभ्यासकाांनी ्वतःच्या लेखनाची सूची करू नये, ही आत्मत्रवसांर्ती आहे!” अशी 
रा्त तक्रार केली आहे. [मराठी संशोधन पणत्रका, मंुबई, जाने-फेबु्र-माचय १९९६, पृष्ठे. ३८ ते ५७.] प्रा.त्रप्रयोळकराांत्रवषयी अशा 
काहीशा र्ोर् तक्रारीचा सूर काढणाऱ्या र्ॉ.चनेुकराांनी अत्यांत पत्ररश्रमपूवगक तयार केलेली 
‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांच्या वाङ्मयाची सूची’ प्रथमतः १९७३ साली ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’ने प्रकात्रशत 
केली. याच सूचीची सुधारलेली दुसरी आवतत्ती ‘प्रा.त्रप्रयोळकर जन्समशताब्दी प्रकाशन’ ्हणून १९९५ साली 
‘मांर्ळा’नेच प्रकात्रशत केली आहे. प्र्तुत सूची तयार करण्याच्या कामी र्ॉ.चनेुकराांना प्रा.त्रप्रयोळकराांचे 
मार्गदशगन व सहायय लाभले होते. ‘मराठी सांशोधनपत्रिके’तून १९६८ ते १९७३ या कालावधीत ज्या अनेक 
महत्त्वाच्या सूची प्रत्रसद्ध झाफया आहेत, त्याांतदेखील ‘सूचींची सूची’ सारख्या मौत्रलक त्रनर्ममतीत 
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सूचीवाङ्मयाचे एक व्रत्थ अभ्यासक ्हणून मान्सयता पावलेले र्ॉ.चुनेकर याांचा महत्त्वाचा वाटा होता हे 
त्रवसरता कामा नये. त्याांनीच आपफया सदर त्रनबांधात साांत्रर्तफयाप्रमाणे, अलीकर्च्या काळात सांदभगसूचींची 
आवश्यकता व त्रतचे महत्त्व या र्ोष्टी अभ्यासकाांना अत्रधकात्रधक प्रमाणत जाणव ूलार्फया आहेत, याचे श्रये 
बव्हांशी शून्सयातून त्रवश्व त्रनमाण करू पाहणाऱ्या प्रा.त्रप्रयोळकराांसारख्या या के्षिातील पूवगसुरींकरे्च जाते. 
 

एखाद्या काव्याचा व्यवल््थत अभ्यास करायचा असेल तर ते काव्य शक्य त्रततकेच कवीच्याच शब्दाांत 
्हणजे मूळ ्वरुपात वाचकाांना उपलब्ध करून देणे हे सांपादकाचे आद्य कतगव्य ठरते, अशी ठाम भतू्रमका 
घेऊनच प्रा.त्रप्रयोळकर हे आधुत्रनक पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राकरे् वळले होते. साांर्लीला महात्रवद्यालयीन त्रशक्षण 
घेताना सुप्रत्रसद्ध भाषाशास्त्रञ प्रो.र्ॉ.पाां.दा.रु्णे, पुण्याला आांतरराष्रीय कीतीचे प्राच्यत्रवद्या-सांशोधक 
र्ॉ.रा.र्ो.भाांर्ारकर आत्रण मुांबईला बौद्धवाङ्मयाचे अभ्यासक र्ॉ.धमानांद कोसांबी या पािात्यसांशोधन-
त्रवद्यात्रवभतू्रषत त्रवव्दानाांशी त्रप्रयोळकराांचा जो थोर्ाफार सांबांध आला त्याचाही पत्ररणाम त्याांच्या सांशोधनदृष्टीवर 
झाला असफयाची दाट शक्यता आहे. प्र्तुत सांदभात त्रप्रयोळकराांचीच साक्ष काढण्यासारखी आहे. ‘मराठी 
ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली’ या १९६३ सालच्या एका लेखात ते साांर्तात, “कै.पाां.दा.रु्णे याांच्या 
पे्ररणेवरून मुक्तेश्वराच्या आत्रदपवाची सांशोत्रधत प्रत तयार करण्याचा १९२५ च्या सुमारास मी प्रयत्न केला. 
पुढे मराठी सांशोधन मांर्ळाकत्ररता या काव्याची सांशोत्रधत प्रत तयार करताना त्याच्या सुमारे पांचवीस प्रती मला 
उपलब्ध झाफया, आत्रण आमची प्रत तयार झाफयावर जवळजवळ तेवढ्याच आणखी अन्सयि असलेफया 
आढळफया. यावरून एखाद्या मराठी काव्याच्या ह्तत्रलत्रखत प्रती नाहीत असे नसून, त्याांचा शोध कसा करावा 
हे आजच्या पत्ररल््थतीत आपफयाला समजत नाही असे ्हणाव ेलारे्ल.” आपफयाकरे् ऐत्रतहात्रसक सत्याची 
जाण ठेवनू त्रनखळ सत्याची बूज राखण्यात्रवषयी खूपच अना्था आहे, हा त्याांच्या ्वानुभवाचा भार् होता. 
 
णप्रयोळकरसंपाणदत ‘दमयंतीस्वयंवरा’ची पाठशुद्ध आवृत्ती 
 

अनेक ह्तत्रलत्रखते आत्रण मुत्रद्रतप्रती याांचा सखोल अभ्यास करून त्रप्रयोळकराांनी साके्षपाने सांपात्रदत 
केलेफया ‘रघुनाथ पांत्रर्त-त्रवरत्रचत दमयांती्वयांवरा’च्या १९३५ मधील प्रकाशनाने प्राचीन मराठी 
ग्रांथसांपादनाच्या के्षिात एक नव े युर् त्रनमाण केले असे ्हणायला हरकत नाही. आधुत्रनक 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रातील नवीन तत्व ेआत्मसात करून त्याांनी सांपात्रदत केलेफया प्र्तुत आख्यानकाव्याला 
जोर्लेले ‘रघुनाथपांत्रर्त(चत्ररि व काव्यात्रववचेन)’ आत्रण ‘साधनत्रचत्रकत्सा व पाठत्रचत्रकत्सा’ हे त्रववचेनात्मक 
त्रनबांध सांपादकाच्या सांशोधनके्षिातील र्ाढ व्यासांर्ाची परेुपूर साक्ष देणारे आहेत. र्ॉ.त्रव.त्रभ. कोलते याांनी 
आपफया ‘पाठत्रचत्रकत्सा’ या अभ्यासपूणग लेखात ्हटफयाप्रमाणे, “पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राची ओळख करून 
देणारा जसा मराठीतील पत्रहला त्रनबांध आहे तसे त्या शास्त्रीय पद्धतीने सांपादन केलेली ‘दमयांती ्वयांवरा’ची 
सांपादणी ही मराठी सांशोधकाने तयार केलेली पत्रहली सांपादणी होय. या दृष्टीने मराठीतील 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राचे त्रप्रयोळकर हे प्रवतगक होत.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., पृष्ठ े२१४-२१५.] 

 
दमयांती्वयांवराचे सांपादन करताना त्रलओनार्ग जॉन सेल्ज्वक याांची, नव्या पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राची 

वैत्रशष्टे् त्रवशद करणाऱ्या इांग्रजीतील प्र्तावनेसह कें त्रब्रजहून १९१२ साली प्रकात्रशत 
झालेली’दमयांती्वयांवराख्याना’ची सांपादणी प्रोयोलकराांसमोर होती. त्या व्यत्रतत्ररक्त त्रवत्रवध मुत्रद्रत व 
ह्तत्रलत्रखत प्रतींचा पर्परसांबांध तपासून पाठत्रनत्रितीसाठीचा एक ‘वांशवतक्ष’ ही त्याांनी तयार केला, तसेच 
त्याांनी कात्रवचत्ररि, काव्यत्रववचेन व सांत्रहतात्रनत्रिती या सांपादनातील महत्त्वाच्या पलूैां चा साधार परामषगही 
आपफया सांपादनात घेतफयाचे प्रत्ययाला येते. “दमयांती्वयांवराचा कता कोण, यापेक्षा दमयांती्वयांवराची 
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शुद्ध ्हणजे कवीची मूळ सांत्रहता कोणती, हाच माझ्या मते जा्त महत्वाचा प्रश्न आहे,” [रघुनाथपंणडत-णवरणचत 

दमयतंीस्वयवंर, संपादक- अ.का. णप्रयोळकर, मंुबई १९३५, ‘कृतज्ञतेचे चार शब्द’ पृ.५.] अशी त्याांची भतू्रमका असून प्र्तुत सांपादणी 
ही महात्रवद्यालयीन त्रवद्याथी आत्रण त्रवव्दज्जन याांच्याप्रमाणेच सवगसाधारण वाचकाांनाही उपयुक्त व्हावी यासाठी 
त्याांनी आवश्यक तेवढी काळजी घेतली. 
 

प्र्तुत सांपादणीच्या सांदभातील त्रप्रयोळकराांची त्रनखळ सांशोधनदृष्टी नेमकेपणाने जाणनू घेण्यासाठी 
त्याांच्या ‘रघुनाथपांत्रर्त (चत्ररि व काव्यत्रववचेन)’ या त्रनबांधातील पुढील काही त्रवधानाांकरे् लक्ष वधेणे 
आवश्यक वाटते : - 
 

१. सांत्रहतेचे मुल्थापन हेच पाठत्रचत्रकत्सेचे मूळ उत्रद्दष्ट आहे. 
२. सांशोधनात प्रत्यक्ष पुराव्याअभावी अनुमानावर पुष्कळसा भर ठेवावा लार्तो; त्यामुळे अशा 

बाबतीत शांकाांस जार्ा राहावी, हे ्वाभात्रवक आहे. 
३. शांकेखोर ्वभाव हे बौत्रद्धक त्रजवांतपणाचे एक लक्षण व मानवी प्रर्तीचे एक प्रमुख कारण 

होय, असे त्रम समजतो. माि, या शांकेखोर वतत्तीचा उर्म शुद्ध सत्यान्सवषेणबदु्धी व 
प्रामात्रणकपणा याांतच असला पात्रहजे. 

४. उपलब्ध ऐत्रतहात्रसक साधनाांचा शक्य त्रततका काळजीपूवगक अभ्यास करून माझे जे मत 
झाले, ते मी त्रवनम्रभावाने लोकाांपुढे ठेवीत आहे. या सांशोधनात्मक मात्रहतीच्यासांबांधी जर 
कोणी सत्यान्सवषेणबुद्धीने व प्रामात्रणकपणे आके्षप घेईल तर मला मुळीच त्रवषाद न वाटता मी 
त्याचा उलट उपकत त होईन. 

५. अनेक प्रमाणाांचा त्रनरत्रभत्रनवशे बुद्धीने एकि त्रवचार करून मर् जो त्रनणगय त्रनघतो 
त्याच्यावरच त्या मताची बळकटी अवलांबून राहील, ही र्ोष्ट प्रत्येक सांशोधनात्मक ग्रांथ 
वाचताना अवश्य लक्षात ठेवली पात्रहजे. 

६. ‘दमयांती्वयांवरा’चा कता हाच त्रशवाजीचा पांत्रर्तराव ठरला काय सकवा अन्सय कोणी असला 
काय, त्याच्या काव्यापासून आ्हाला प्राप्त होणाऱ्या आनांदात मुळीच फरक होणार नाही. 
एका चाांर्फया मराठी कवीच्या अञात चत्ररिावर प्रकाश पार्ता आला तर पाहावा 
एवढ्याचकत्ररता हा त्रवनम्र प्रयत्न आहे. 

७. “वा्तत्रवक पाठत्रचत्रकत्सा आपफयाकरे् अर्दीच अञात होती असे नाही. परांतु त्रनरत्रभमान 
बुद्धीने साांर्ावयाचे झाले तर पािात्य शोधनपद्धती जा्त सशास्त्र, त्रनदोष व व्यवल््थत आहे, 
यात माि त्रबलकुल शांका नाही.” या शब्दाांत त्रप्रयोळकराांनी अवलां त्रबलेफया नव्या 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राचे महत्त्व त्याांनी ्वतःच साांत्रर्तले आहे. 

 
त्याांनी पाठत्रचत्रकत्सेच्या ‘ञाततत्रनष्ठ’ (subjective) आत्रण ‘ञेयत्रनष्ठ’ (objective) अशा दोन पद्धती 

वर्मणफया आहेत. ‘ञाततत्रनष्ठ’ पद्धतीनुसार एखाद्या ग्रांथाच्या सवग ह्तात्रलत्रखताांतील पाठाांतराांची काळजीपूवगक 
त्रचत्रकत्सा करून मूळ ग्रांथकाराला अत्रभपे्रत असलेली सांत्रहता पाठत्रचकीत्साशास्त्रानुसार त्रनत्रित केली 
जाते.‘ञेयत्रनष्ठ’पद्धतीनुसार एखाद्या ग्रांथाच्या कालदृष्ट्ा प्राचीनतम ह्तत्रलत्रखतातील मूळ सांत्रहता त्रनत्रित 
करून अन्सय ह्तत्रलत्रखताांतील पाठभेद तळत्रटपाांत त्रदले जातात. या दोन्सही पद्धतींचा सोदाहरण पत्ररचय 
करून देऊन त्रप्रयोळकराांनी असा इशारा त्रदला आहे की, “या दोन्सही पद्धतींमध्ये जसे रु्ण आहेत, असेच 
अवरु्णही आहेत. मूल्थापन करण्यास प्रवतत्त झालेफया माणसाने याांपैकी कोणत्याही एका पद्धतीचे रु्लाम 
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होणे धोक्याचे आहे.” [रघुनाथपंणडत-णवरणचत दमयतंीस्वयवंर, संपादक- अ.का. णप्रयोळकर, मंुबई १९३५, ‘साधनणचणकत्सा व 

पाठणचकीत्सा’ पृ.१४.] माि, सांत्रहतेचे मुल्थापन हे पाठत्रचत्रकत्सेचे मूळ उत्रद्दष्ट आहे, यात काही शांका नाही. 
 

ज्येष्ठ सांशोधक र्ॉ.श्री.रां.कुलकणी याांनी अत्रधकारवाणीने साांत्रर्तफयाप्रमाणे, “सांत्रहतासांपादनाच्या 
पद्धतींत अ.का.त्रप्रयोळकर याांनी सांपात्रदलेफया ‘दमयांती्वयांवरा’च्या सांत्रहतेने(१९३५) एक नव ेपूवग सुरु केले. 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राच्या आधुत्रनक पद्धतीनुसार ही ससहता त्रसद्ध करण्यात आली आहे. या सांपादनापासून 
सांत्रहतात्रसद्धीच्या पद्धतींत दोन प्रवाह रूढ झाले आहेत. अर्ोदरपासून अल््तत्वात असलेले पारांपात्ररक 
सांत्रहता-सांपादन आत्रण पाठत्रचत्रकत्सेच्या आधुत्रनक पद्धतीस अनुसरून करण्यात आलेली सांत्रहता-त्रनत्रिती.” 

[श्री. रं. कुळकिी, प्राचीन मराठी हस्तणलणखते : संशोधन आणि संपादन, धुळे १९९२, पृ. १३८.] सांत्रहतात्रसद्धीच्या या दोन पद्धतींना 
अनुक्रमे ‘पारांपात्ररक पद्धती’ आत्रण ‘पुनः्थापनपद्धती’ अशीही नाव ेदेता येतील. 
 

प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर जन्समशताब्दी समारांभात त्रद.२६ नोव्हेंबर १९९४ रोजी मुांबईच्या मराठी सांशोधन 
मांर्ळात वाचलेफया ‘दमयांती्वयांवर : प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनाची त्रचत्रकत्सा’ या त्रनबांधात र्ॉ.सदा 
कऱ्हारे् त्रलत्रहतात, “पाठत्रचत्रकत्साही सांशोधनशास्त्राची ्वतांि शाखा मानली जाते. अभ्यासपूणग पत्ररश्रम, 
अचूक तपशील, साधार त्रववचेन, शास्त्रशुद्ध माांर्णी आत्रण समतोल त्रनष्कषग, ही त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनाची 
काही वैत्रशष्टे् त्रदसून येतात. सांशोधनामध्ये मुलभतू अथवा आधारभतू सांशोधन (Basic Research) आत्रण 
उपयोत्रजत सांशोधन (Applied Research) असे प्रकार असतात. त्रप्रयोळकराांचा पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रावरील 
शोधत्रनबांध आधारभतू सांशोधनाचा आत्रण त्याांनी त्रसद्ध केलेली ‘दमयांती-्वयांवरा’ची सांत्रहता ही उपयोत्रजत 
सांशोधनाचा असे ‘आदशग नमुने’ आहेत. त्रप्रयोळकर हे शुद्ध सांशोधनाचे पुर्कते होते याची साक्ष 
‘दमयांती्वयांवरा’त त्रमळते.” [मराठी संशोधन पत्रीका, मंुबई, ऑक्टो- नोव्हें- णडसें. १९९५, पृष्ठे १-२२.] 
 

‘पाठसांशोधनाचे खरे कसब रु्णदोषाांसत्रहत एखाद्या ग्रांथाचे यथाथग ्वरूप दाखत्रवण्यात आहे.’ असा 
त्रसद्धाांत प्रत्रतपादन करणाऱ्या त्रप्रयोळकराांनी ‘दमयांती्वयांवर’ आत्रण ‘मुक्तेश्वरकत त महाभारत-आत्रदपवग’ या 
काव्याांच्या सांत्रहता ‘ञाततत्रनष्ठ’ पद्धतीने त्रसद्ध केफया असून त्याच पद्धतींचे ते त्रवशषे पुर्कते होते. माि, काही 
अपत्ररहायग कारणाने ‘अमततानांदत्रवरत्रचत योर्राज त्रटळक’ (१९५६) या काव्याची सांत्रहता त्याांना ‘ञेयत्रनष्ठ’ 
पद्धतीने सांपात्रदत करावी लार्ली. 
 

आधुत्रनक पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राच्या उपयोजनाबरोबरच या शास्त्रासाठी मराठीत वापरावी लार्णारी 
नवी पत्ररभाषाही त्याांनी घर्वली, हे मुद्दाम ध्यानात आणून द्यायला हव.े मुद्रणकलेच्या आरांभकाळातील 
पु्तकाांसाठी त्याांनी सुचत्रवलेला ‘दोलामुत्रद्रते’ हा पात्ररभात्रषक शब्द ग्रांथालयशास्त्रात आता सवगमान्सय झाला 
आहे. तसेच, पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रातही त्याांचे, ‘पाठत्रचत्रकत्सा’, ‘ञाततत्रनष्ठ’, व ‘ञेयत्रनष्ठ’पद्धती, ‘पाठभेद’ सकवा 
‘पाठाांतरे’, ‘पाठसांग्राहक’, ‘प्रके्षप’, ‘अवके्षप’, ‘दृढ आत्रण अदृढ ह्तत्रलत्रखते’, ‘सांत्रहतेचे मुल्थापन’, 
‘बतहन्नामावली’, ‘पाठशुद्ध आवतत्ती’, ‘सांपादणी’ असे त्रकत्येक पात्ररभात्रषक शब्द त्रप्रयोळकराांमुळेच मराठीत रूढ 
झाले. 
 

इच्छा असेल तर सांशोधकाांसाठी ‘नाांर्रफयावीण भईु बरी’ अशी त्रकतीतरी अभ्यासके्षिे वाटच पाहात 
असतात! इ.स.१६३४ साली र्ोव्यात रोमन त्रलपीत मुत्रद्रत झालेले एत्रतएन-द-ला-कु्रवा या त्रि्तीधमीय फ्रें च 
धमोपदेशकाचे सेंट पीटरच्या जीवनावरील एक ओवीबद्ध पुराण असून, त्याची पाठशुद्ध आवतत्ती सांपात्रदत 
करण्याचा आपला मनोदय ‘दमयांती्वयांवरा’च्या सांपादणीला जोर्लेफया ‘साधनत्रचत्रकत्सा व पाठ त्रचत्रकत्सा’ 
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या त्रनबांधात त्रप्रयोळकराांनी व्यक्त केलेला आढळतो. एकां दरीत, आपफया बहुआयामी सांशोधनकायासाठी 
्हणून नांतरच्या काळात त्याांनी जी काही महत्वाची के्षिे त्रनवर्ली त्याांच्या ्पष्ट अशा पाऊलखुणा या त्याांच्या 
पत्रहफयाच सांपादणीत दृष्टोत्पत्तीस पर्ाव्यात याचे एकापरीने नवल वाटते. 
 
‘मुक्तेश्वरकृत महाभारत- आणदपवा’ची पाठणचणकत्सक आवृत्ती 
 

‘रघुनाथपांत्रर्त – त्रवरत्रचत दमयांती्वयांवरा’च्या सांपादनाच्या अनुभवाने पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राची बैठक 
पक्की झाफयावर त्रप्रयोळकर वळले ते मुक्तेश्वरासारख्या अव्वल दजाच्या आणखी एका आख्यानकवीकरे्. 
त्रप्रयोळकराांची ही प्रारांभीचीच त्रनवर् त्याांच्या चोखांदळ काव्यदृष्टीची द्योतक ्हणावी लारे्ल. मुक्तेश्वराच्या 
आत्रदपवाच्या सांशोधनाकरे् वळण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण असे की, त्रप्रयोळकर हे महात्रवद्यालयीन 
त्रशक्षण घेत असताना मुक्तेश्वराच्या कोणत्याही काव्याची पाठशुद्ध आवतत्ती उपलब्ध नव्हती. प्रो.र्ॉ.पाां.दा.रु्णे 
व त्रप्रयोळकर या रु्रुत्रशष्याांनी त्यादृष्टीने सुरु केलेली पूवगतयारी र्ॉ.रु्णे.याांच्या अकाली त्रनधनामुळे अपूणगच 
रात्रहली होती. ही त्यावळेीची जुनी आठवण ध्यानात ठेवनू ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’त आफयावर त्रप्रयोळकराांनी 
पत्रहला मोठा प्रकफप हाती घेतला तो मुक्तेश्वराच्या आत्रदपवाच्या सांपादनाचा. त्याांनी सांपात्रदत केलेफया 
‘मुक्तेश्वरकत त महाभारत-आत्रदपवा’चे चार खांर् ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’ने प्रकात्रशत केले (१९५१ ते १९५९). 
 

या पाठत्रचत्रकत्सक आवतत्तीच्या ‘प्राक्कथना’त नव्या पाठत्रचत्रकत्सापद्धतीचे त्रवशषे साांर्तात 
त्रप्रयोळकराांनी ‘बरा’ पाठ आत्रण ‘खरा’ पाठ याांच्यामधील फरक ् पष्ट केला आहे; तो असा : - “अथाच्या दृष्टीने 
सुबोध, काव्याच्या दृष्टीने सरस व आजच्या व्याकरणाच्या कफपनाांप्रमाणे शुद्ध असा जो पाठ बरा ही आपली 
कफपना.परांतु ह्तत्रलत्रखताांच्या पुराव्यावरून जो पाठ कवीच्या हातचा सकवा त्याच्या काळचा असे ठरेल तोच 
पाठ खरा. ‘बरा’ आत्रण ‘खरा’ याांच्यामधील हा फरक लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.पाठसांशोधनामध्ये 
‘बऱ्या’पेक्षा ‘खरा’ पाठच शुद्ध सकवा ग्राह्य मानावयाचा असतो. जुना खरा पाठ अपत्ररत्रचत, दुबोध व आजच्या 
लेखनपद्धतीला सकवा आजच्या व्याकरणाला धरून नाही ्हणून तो बदलणे अशास्त्रीय आहे.” त्रप्रयोळकराांचे 
हे ‘खरा पाठ’ व ‘बरा पाठ’ या प्रासयुक्त शब्दयोजनेवरील अत्यांत खुमासदार भाष्य पुढे अनेक अभ्यासकाांच्या 
चचेचा त्रवषय झाले होते! याच सांपादनाला जोरू्न त्याांनी त्रलत्रहलेफया ‘श्रीमुक्तेश्वराचा शोध’ या अभ्यासपूणग 
त्रनबांधात मुक्तेश्वराचे व्यल्क्तर्त नाव, कुलनाम, मुद्रानाम, आईवर्ील, रु्रुपरांपरा, आराध्यदैवत. 
‘लीलात्रवश्वांभर ्हणजे कोण ?’ इत्यादी कत्रवचत्ररिाच्या सांदभात आवश्यक वाटणाऱ्या आनुषांत्रर्क प्रश्नाांचा 
साधार उहापोह केला आहे. माि, ‘मुक्तेश्वराच्या चत्ररिापेक्षा त्याचे वाङ्मयच जा्त महत्वाचे आहे,’ अशीच 
त्रप्रयोळकराांची प्राांजल भतू्रमका त्रदसते. प्रा.पाां.ना.कुलकणी, र्ॉ.वसांत जोशी, र्ॉ.पांत्रर्त आवळीकर आत्रण 
मुख्यतः र्ॉ.र.बा.मांचरकर याांनी त्याांनी केलेफया मुक्तेश्वरत्रवषयक सांशोधनात व वाङ्मयसमीके्षत 
प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या तत्सांबांत्रधत कामत्रर्रीची आवजूगन दखल घ्यावी लार्ली, हे मुद्दाम नमूद करायला हव.े 
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३.णिस्ती लेखकाचं्या मराठी वाङ म्याचा परामशय 
 

युरोपातून सहदु्थानात आलेफया राज्यकत्यानी आत्रण त्रि्ती धमगप्रसारकाांनी मराठीत आत्रण त्रतच्या 
त्रवत्रवध बोलींमध्ये केलेफया वाङ्मयत्रनर्ममतीचे सांशोधन, सांपादन व समालोचन हा प्रा. त्रप्रयोळकराांच्या त्रवशषे 
आवर्ीचा आत्रण अभ्यासाचा प्राांत होता. बराच काळपयंत जवळजवळ अञाताव्थेत रात्रहलेले त्रि्ती मराठी 
वाङ्मयाचे अत्यांत लक्षणीय, पण उपेत्रक्षत असलेले एक महत्त्वाचे दालन अभ्यासकाांसाठी खुले झाले ते 
त्रप्रयोळकराांच्या अत्रवश्राांत पत्ररश्रमाांमुळेच होय. मुांबई येथील ‘यशवांत’ मात्रसकाच्या ‘सांमेलन खास अांका’त 
(एत्रप्रल १९३८) प्रत्रसद्ध झालेफया ‘जेजुईताांचे मराठी वाङ्मयकायग : ओझरती ओळख’ या त्याांच्या अभ्यासपूणग 
लेखाने चोखांदळ वाचकाांचे, प्र्तुत सात्रहत्यात्रवषयीचे कुतूहल जार्तत करण्याची कामत्रर्री प्रामुख्याने पार 
पार्ली. 
 

त्रप्रयोळकराांचा हा लेख प्रत्रसद्ध होण्यापूवी त्रि्ती मराठी वाङ्मयाचा पत्ररचय करून देण्याचे काही 
प्रयत्न झाले होते. ‘त्रक्र्तपुराणा’चा प्रथम पत्ररचय त्याच्या चौर्थ्या आवतत्तीचे सांपादक श्री.जोसेफ सालढाणा 
याांनी इ.स.१९०६ च्या ऑक्टोबरात मुांबईतेथील ‘रॉयल एत्रशयात्रटक सोसायटी’च्या शतसाांवत्सत्ररक 
उत्सवप्रसांर्ी त्रनबांधरूपाने करून त्रदला होता. त्यानांतर ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’च्या त्रर्सेंबर १९०६ च्या अांकात 
राजारामशास्त्रीभार्वत याांनी एक लेख त्रलहून या महाकाव्याची मराठी वाचकाांना ओळख करून त्रदली. 
इ.स.१९०७ मध्ये जोसेफ सालढाणा-सांपात्रदत रोमन त्रलपीतील ‘त्रक्र्तपुराण’ प्रकात्रशत झाले. इत्रतहासाचायग 
त्रव.का.राजवारे् याांनी ‘त्रवश्ववतत्त’ मात्रसकाच्या फेबु्रवारी १९०८ च्या अांकात एक लेख त्रलहून ्टीफन्ससचे काव्य 
व त्याची भाषा दोन्सही त्रहणकस ठरत्रवली होती. त्रव.ल.भाव ेयाांच्या ‘महाराष्र सार्वतच्या दुसऱ्या आवतत्तीत 
(इ.स.१९१९) फादर ्टीफन्ससच्या सात्रहत्यसेवचेी दखल घेण्यात आली आहे. हे सवग ऐत्रतहात्रसक पूवगसांदभग 
ध्यानात घेऊनही त्रनष्पक्षपाती अभ्यासकाला असेच ्हणाव े लारे्ल की, त्रप्रयोळकराांच्या त्या त्रवषयाच्या 
नेमक्या आकलनातून व्यक्त झालेली तत्सांबांत्रधत जाणकारी ही सवग्वी अपूवगच आहे. 
 
णिस्ती णमशनऱ्याचं्या णवधायक व णवघातक कायाचा परामशय 
 

इसवीसनाच्या १६व्या व १७व्या शतकाांमध्ये परदेशातून सहदु्थानात आत्रण त्रवशषेतःर्ोव्यात आलेफया 
जेजुइत, फ्राांत्रस्कन, दोत्रमत्रनकन इत्यादी त्रि्ती त्रमशनऱ्याांच्या त्रवधायक आत्रण त्रवघातक अशा दोन्सही 
प्रकारच्या कायाचा साधार परामषग घेणारे त्रलखाण त्रप्रयोळकराांनी मराठीप्रमाणेच इांग्रजीतही केले आहे. 
त्याांच्या वाङ्मयाच्या सूचीमध्य प्र्तुत त्रवषयाशी सांबांत्रधत अशा लहानमोठ्या मराठीतील व इांग्रजीतील सुमारे 
वीस पु्तकाांची व पन्नासाांहून अत्रधक लेखाांची यादी त्रदलेली आढळते. [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर यांच्या वाङ  म् याची सूची, 
संकलक – सु. रा. चुनेकर, आवृत्ती दुसरी, मराठी संशोधनमंडळ, मंुबई १९९५.] 
 

सोळाव्या व सतराव्या शतकाांत युरोपखांर्ातून जे अनेक त्रि्ती धमगप्रसारक सहदु्थानात आले 
त्याांमध्ये दोत्रमत्रनकन, फ्राांत्रस्कन आत्रण जेजुइत या तीन धमगपांथाांतील कायगकत्यांचा प्रामुख्याने समावशे होता. 
त्रि्तीधमाचा प्रचार व प्रसार हेच या सवग धमगपांथाांचे प्रमुख उत्रद्दष्ट असून ते त्रसद्धीला जाण्यासाठी ्थात्रनक 
जनतेशी पूणगपणे समरस होण्याची आवशक्यता होती. हे उत्रद्दष्ट सेवाभावी वतत्तीने जसे साधता येते तसेच 
त्यासाठी प्रभावी वाणी आत्रण लेखणी हीदेखील पत्ररणामकारक आयुधे होऊ शकतात, हे नेमकेपणे जाणनू 
त्याप्रमाणे त्वत्ररत आचरण करणाऱ्याांमध्ये जेजुइत पांथीय हे अगे्रसर रात्रहले. याचे एक कारण असे की, ज्या 
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प्रदेशातील लोकाांमध्ये धमगप्रसार करावयाचा आहे, त्या प्रदेशातील ्थात्रनक भाषा प्रत्येक त्रमशनऱ्याने 
आत्मसात केलीच पात्रहजे, अशा आशयाचे एक महत्त्वाचे कलम जेजुइत पांथाच्या मूळ घटनेतच पांथसा्ं थापक 
सेंट इग्नेशस लॉयॉल याांनी हेतुपूवगकच घालून ठेवले होते. प्रमाण मराठी व त्रतच्या ्थात्रनक बोली याांचा 
अभ्यास करून त्याांमधून वाङ्मयत्रनर्ममती करणाऱ्या त्रि्ती धमगप्रसारकाांमध्ये जेजुइत पांथीय लेखकाांचा 
ससहाचा वाटा आढळतो, त्याची पाश्वगभमूी ही अशी आहे. 
 

‘जेजुइत’ सकवा ‘सायटी ऑफ जीजस’ही त्रि्ती धमातील रोमन कॅथत्रलक चचगशी त्रनर्त्रर्त अशी 
एक धार्ममक ्वरुपाची सांघटना असून त्रतच्या १५३९ साली झालेफया ्थापनेमध्ये इतर सहाजणाांसोबत सेंट 
फ्राल्न्ससस झेत्रवयर याचाही महत्त्वाचा वाटा होता. ‘जे काां.रांजले र्ाांजले त्याांत्रस ्हणे जो आपलेु’ हे त्या 
सप्तषींचे मुख्य उत्रद्दष्ट होते ‘सारे जर् सजकून आपला आत्मा जर र्मावला तर त्याचा माणसाला काय 
फायदा?’ या येशू त्रक्र्ताने उपल््थत केलेफया प्रश्नातील नेमके ममग त्याांनी ओळखले होते. शरीराची भकू 
भार्त्रवण्यासाठी जसा ्वयांपाकी, त्याप्रमाणे आत््याच्या पोषणाकत्ररता धमोपदेशक हा त्याकाळी आवश्यकच 
मानला जाई! 
 

पोपचा पूवेकर्ील पे्रत्रषत ्हणून नेमणूक झाफयावर फ्राल्न्ससस झेत्रवयर हा त्रद.६ मे १५४२ रोजी 
र्ोव्याला पोचला. झेत्रवयरच्या र्ोव्यातील आर्मनाने जेजुइत पांथाच्या सहदु्थानातील त्रि्ती धमगप्रसाराची 
पत्रहली मुहूतगमेढ रोत्रवली रे्ली. 
 

परदेशातून आलेफया धमगप्रसारकाांपकैी रॉबटग-द-नोत्रबली याने तत्रमळ व सा्ं कत त भाषाांचा, तोमस 
्टीफन्सस, एत्रतएन-द-ला-कु्रवा, आांतोत्रनयु-द-साफदाांज इत्यादी सतराव्या शतकातील पाद्रींनी भाषेचा व 
्थात्रनक बोलींचा सकवा अलीकर्ील त्रवफयम कॅरे, त्रवफसन, ॲबट प्रभतती पॅ्राटे्टांट त्रमशनऱ्याांनी सा्ं कत त, 
मराठी वर्ैरे सहदु्थानातील देशी भाषाांचा अभ्यास करून सहदू धमाची मात्रहती करून घेतली होती. 
 

पण झेत्रवयरने देशी भाषा त्रशकून सहदुधमाचा सखोल अभ्यास करण्याचे कष्ट घेतलेले त्रदसत नाहीत! 
माि, तो एखाद्या बहुभात्रषक जनसमुदायामध्ये ्वतःच्या भाषेतून धार्ममक प्रवचन देत असे, त्यावळेी ते 
त्रनरत्रनराळ्या श्रोत्याांना त्या त्या भाषाांमध्ये ऐकू जाईल, अशी ईश्वरदत्त देणर्ी त्याला प्राप्त झाली होती, अशी 
भात्रवकाांची समजूत असफयाचे झेत्रवयरच्या चत्ररिकाराांनी नोंदवनू ठेवले आहे! 
 

झेत्रवयरला आपला जनसांपकग  बहुतेक दुभाषाांमाफग तच करावा लार्ला असला तरी र्ोव्यातील 
्थात्रनक बोलभाषा त्याने थोर्ीफार अवर्त करून घेतली असावी. त्याच्या त्रि्ती धमगप्रसाराच्या कायाने 
र्ोव्यातील मार्ासवर्ीय अत्रशत्रक्षत लोकाांमध्ये मूळ धरले पोतुगर्ीज लोक हे र्ोमाांसभक्षक व मद्यपी असफयाचे 
मात्रहत झाफयापासून र्ोव्यातील उच्चवणीय ब्राह्मण त्याांच्या वाऱ्यालादेखील उभे राहात नसत! ्हणूनच, 
झेत्रवयरने आपफया पिात सहदू धमाचे पालन, सांरक्षण व ञानोपासना याांच्या अग्रभार्ी असलेफया ब्राह्मणाांच्या 
त्रवद्वते्तबद्दल जबर शांका व्यक्त करून, रोममधील सहकाऱ्याांना असे त्रलत्रहले होते की, या नतद्रष्ट ब्राह्मणाांचा 
अर्थळा नसता तर आपण हाां हाां ्हणता सर्ळा सहदु्थान त्रि्ती करून टाकला असता! 
 

दत्रक्षण सहदु्थानातील धमगप्रसारानांतर झेत्रवयर हा अत्रतपूवेकर्ील मलाका व मोलुका या भार्ाांत 
आत्रण नांतर जपानला व चीनलाही रे्ला. चीनमध्ये प्रवशे करण्यापूवी ‘साांचान’ नावाच्या बटेावर सवग परक्या 
प्रवाशाांना थाांबाव ेलारे्. तेथेच तो भयांकर आजारी होऊन त्रद.२ त्रर्सेंबर १५५२ रोजी मरण पावला. त्याचे शव 
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चुन्सयासह एका पेटीत घालून त्या बेटावरच पुरण्यात आले आत्रण पुढे मलाकामार्े त्रद.१५ माचग १५५४ रोजी ते 
र्ोव्याला आणण्यात आले. झेत्रवयरचे ते शव जुन्सया र्ोव्यातील एका चचगमध्ये काचेच्या पेटीत ठेवण्यात आले 
असून अजूनही ते अर्दी त्रजवांत माणसाच्या देहाप्रमाणे आहे, अशी त्रि्ती भात्रवकाांची श्रद्धा व समजूत त्रदसते. 
जेजुइत पांथाचा अध्वयूग या नात्याने सेंट झेत्रवयरने सहदु्थानातील सहदुच्या त्रि्तीकरणाला त्रदलेली चालना 
ऐत्रतहात्रसक दृष्ट्ा महत्त्वाची ठरते. त्याच्या त्रवधायक व त्रवघातक कायाचे अत्यांत त्रनष्पक्षपाती व व्तुत्रनष्ठ 
दशगन त्रप्रयोळकराांनी ‘सेंट फ्राल्न्ससस झेत्रवयर’ या एका ्वतांि लेखातून घर्त्रवले आहे. [अ. का. णप्रयोळकर, 
हहदुस्तानचे दोन दरवाजे, मंुबई १९७४, पृष्ठ े२९२ ते ३०५] 
 
‘इंणिणिशन’मुळे मराठी गं्रथाचंा णवध्वंस  
 

र्ोव्यातील त्रि्ती धमग प्रसारकाांनी सहदु्थानातील त्रि्तीकरणाचे कायग नेटाने पुढे रेटण्यासाठी 
‘इांत्रक्वत्रझशन’ ची त्रनताांत आवश्यकता असफयाची मार्णी १५४६ सालीच पोतुगर्ालच्या राजाकरे् केली होती. 
केवळ बळजबरीमुळेच त्रि्ती झालेले ्थात्रनक लोक आपला जुना सहदुधमग, सणवार व पूवगसां्कार 
चुटकीसरशी त्रवसरून जाऊन नव्या त्रि्ती धमातील चालीरीतींचे पालन मनोभाव ेकरतील हे शक्यच नव्हते. 
ही पत्ररल््थती ध्यानी घेऊन कॅथत्रलक धमग ्वीकारफयानांतरही जे नवत्रि्ती आपफया जुन्सया सहदू धमातील 
देवकत त्ये करतात, फलज्योत्रतषावर त्रवश्वास ठेवतात, पत्रहली पत्नी हयात असताना दुसरा शरीरसांबांध 
जोर्तात, कॅथत्रलक पांथात प्रवशे करणाराांना प्रत्रतबांध करतात, त्रि्ती धमात्रवरूद्ध त्रलत्रहतात सकवा प्रचार 
करतात, त्या सवाना कठोर शासन करण्याच्या उदे्दशाने ‘इांत्रक्वत्रझशन’ची (धार्ममक अत्रधसते्तचे न्सयायमांत्रदर) 
्थापना करण्यात आली होती. इांत्रक्वत्रझशनच्या त्रनयमाांनुसार जे कोणी रु्न्सहेर्ार ठरत, त्या सर्ळ्याांवर खटला 
भरून प्रसांर्ी कमाल त्रशक्षा ्हणून ‘आवतु-द-फॅ’ नावाच्या उत्सवात त्याांना त्रजवांत जाळतदेखील असत! 
इांत्रक्वत्रझशनच्या पूवगपरवानर्ीत्रशवाय कोणताही ग्रांथ छापता येणार नाही, असे कर्क बांधन होते. आके्षपाहग 
वाङ्मय जवळ बाळर्णे, वाचणे सकवा त्रवकणे हाही इांत्रक्वत्रझशनच्या पीनल कोर्प्रमाणे दखलपाि रु्न्सहा 
मानला जाई. इ.स.१५६० साली र्ोव्यावर लादफया रे्लेफया या भयांकर न्सयायमांत्रदराचा अांमल १८१२ पयंत 
कायम होता. या कालावधीत र्ोव्यातील सहदुांच्या सांग्रहाांतील त्रकतीतरी मराठी व सां्कत त ग्रांथाांची प्रचांर् 
प्रमाणात होळी झाली हे त्रनःसांशय! या काळात देशी भाषाांतील सात्रहत्यत्रनर्ममतीला पूणगपणे पायबांद घालण्यात 
आला होता. इांत्रक्वत्रझशनने केलेफया त्रवध्वांसामुळे र्ोव्यातील मराठी वाङ्मयत्रनर्ममतीवर अत्यांत प्रत्रतकूल असा 
झाला त्याचे त्रवदारक पण व्तुत्रनष्ठ त्रववचेन प्रा.त्रप्रयोळकराांनी आपफया मराठीतील व इांग्रजीतील 
वळेोवळेीच्या त्रलखाणातून केलेले आढळते. र्ोव्यातील व महाराष्रातील त्रि्ती वाङ्मयाच्या त्रनर्ममतीची 
पाश्वगभमूी जाणून घेण्याच्या दृष्टीने त्रप्रयोळकराांनी पत्ररश्रमपूवगक सादर केलेले पोतुगर्ीज, लॅत्रटन व इांग्रजी 
भाषाांतील अ्सल पुराव ेत्याांच्या भेदक सांशोधनदृष्टीची साक्ष पटवणारे आहेत. तत्सांबांत्रधत त्याांचे काही लेख 
असे आहेत :  
 

१. ‘र्ोमांतकातील मराठी भाषा मारण्याचे जुने प्रयत्न’, पुरुषाथग, एत्रप्रल १९४६ 
२. ‘एक भयांकर न्सयायमांत्रदर : र्ोवा इांत्रक्वत्रझशनचा वतत्ताांत, पुरुषाथग, माचग १९६३. 
३. ‘र्ोमांतकीय त्रक्र्त्याांची मराठी वाङ्मयपरांपरा’, सहदु्थानचे दोन दरवाजे, मुांबई, १९७४. 

 
पोतुगर्ीजाांच्या अत्रधसते्तखाली र्ोव्यासह सहदु्थानातील अन्सय प्रदेशाांत त्रि्ती धमाचे जे साम्राज्य 

्थापन केले जात होते, त्याचे तीन प्रमुख घटक होते. पत्रहफया घटकात त्रबशप व आचगत्रबशप याांचा समावशे 
होता. दुसऱ्या घटकात वत्ररष्ठ धमात्रधकाऱ्याांच्या सूचना काटेकोरपणे अमलात आणणारे पाद्री व फ्रायर याांचा 
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अांतभाव होता. आत्रण वत्ररष्ठ धमात्रधकाऱ्याांनी घालून त्रदलेले त्रनयम मोरू्न त्रि्ती धमगकायाला अर्थळा 
आणणाऱ्याांची चौकशी करून त्याांना योग्य ते शासन करण्याचा अत्रधकार असलेले ‘इांत्रक्वत्रझशन’ हा त्या त्रि्ती 
धमगसाम्राज्याचा त्रतसरा, पण जनसामान्सयाांमध्ये प्रचांर् दहशत त्रनमाण करणारा अत्यांत उपद्रवी घटक होता. 
पुष्कळदा या त्रतन्सही घटकाांचे त्रमळून बनलेले धार्ममक साम्राज्य र्ोव्याच्या व्हाइसरायलादेखील भांर्ावनू सोर्ीत 
असे. आपले र्ोव्यातील आसन दृढ करण्यासाठी व प्रत्रतष्ठा वाढत्रवण्यासाठी ् हणून जेजुइत पांथीय त्रमशनऱ्याांनी 
तर ् वतःची पाठ ् वतःच थोपटून घेणारी एक मजेदार ् हण त्यावळेी पोतुगर्ीजमध्ये प्रचत्रलत केली होती, त्रतचा 
आशय असा : -सहदु्थानचा व्हाइसरॉय र्ोव्यात येतो तसाच तो पोतुगर्ालला परतही जातो; पण जेजुइत 
पांथाचे पाद्री माि इथे येतात ते कायमचेच राहण्यासाठी, परत जाण्यासाठी नव्हे! 
 
मराठीचे खच्चीकरि आणि पोतुयगीज भाषेची सक्ती 
 

इ.स.१६८४ हे वषग र्ोव्यातील मराठी भाषेच्या भत्रवतव्याच्या दृष्टीने अत्यांत घातक ठरले. सरकारच्या 
एका खास आदेशान्सवये देशी भाषेच्या वापरावर पूणगपणे बांदी घालून तीन वषाच्या आत प्रत्येकाने पोतुगर्ीज 
भाषा आत्मसात करण्याचा दांर्क घालण्यात आला. सहदू देवालयातील पुजारी, रु्रव व भटत्रभक्षुक हे 
नवत्रि्त्याांना रु्प्तपणे भेटून त्याांना त्याांना त्रनरत्रनराळी प्रलोभने दाखवनू सहदुच्या देवदेवताांना नवस करायला 
लावतात असा आरोप करून त्यावर जालीम इलाज ्हणनू सवग नवत्रि्त्याांवर पोतुगर्ीज भाषा त्रशकण्याची 
सक्ती करण्यात आली होती. 
 

सहदू लोकाांच्या लग्न, मुांजी, बारसे याांसारख्या मांर्लकायामध्ये त्रनरत्रनराळ्या धार्ममक त्रवधींच्यावळेी 
माततभाषेतून ओव्या ्हणण्याची जी पूवापार प्रथा होती त्रतच्यावरही इांत्रक्वत्रझशनने कायमची बांदी घातली. 
सहदूच्या हाताखाली काम करणाऱ्या नवत्रि्त्याांना ् थात्रनक बोली अवर्त असफयामुळे या ओव्या ऐकून त्याांना 
आपफया जुन्सया सहदुधमातील देवदेवताांचे ्मरण व ते जुन्सया धमाकरे् वळतील असा त्या पाठीमार्चा 
युल्क्तवाद होता. या सरकारी फतव्यामुळे बाकी काही साधले नाही तरी र्ोव्यातील मूळ मराठा भाषेवर परकी 
भाषेचे आक्रमण होऊन त्रतचे पद्धतशीर खच्चीकरण करण्याचे उत्रद्दष्ट माि भलतेच त्रसद्धीला रे्ले! पार्यानाने 
ठोकले आत्रण राजाने मारले तर जाव ेतरी कुणाकरे्? अशीच त्यावळेी एकां दर प्रजेची कमालीची कुचांबना 
झाली होती! 
 

सहदु्थानातील लोक, त्याांच्या भाषा व चालीरीती याांच्याशी पूणगपणे समरस होऊन ्वतःला 
‘जजुवेदी ब्राह्मण’ ऊफग  ‘तत्त्वबोधक ्वामी’ ्हणवनू घेणाऱ्या रॉबटग-द-नॅात्रबली नावाच्या एका कतगबर्ार 
इटात्रलयन पार्यानालादेखील इांत्रक्वत्रझशनच्या भयांकर जाचातून तावनू सुलाखून कसे बाहेर पर्ाव े लार्ले, 
याचीही दखल त्रप्रयोळकराांना घ्यावीशी वाटली. रॉबटग-द-नॅात्रबलीने मद्यमाांस वज्यग करून व युरोत्रपयन 
पोशाखाचा त्यार् करून र्ोक्यावर शेंर्ी, र्ळ्यात जानव,े सांन्सयाशाचे भर्व ेवस्त्र व पायात लाकर्ी पादुका 
असा पेहराव धारण केला होता. ब्राह्मणाांच्या प्रचत्रलत चार वदेाांहून वरे्ळ्या अशा ‘जजुवेदा’चा आपण शोध 
लावण्याचा त्याचा दावा होता. सा्ं कत त व तत्रमळ भाषाांत त्रमळून त्याने त्रलत्रहलेले चौदा ग्रांथ उपलब्ध आहेत. 
त्रमठाची बाहुली समुद्र प्यायला जावी आत्रण ती समुद्रात त्रवरून जावी, त्याप्रमाणे सहदू लोकाांना त्रि्ती धमात 
ओढण्यासाठी सहदु्थानात आलेला हा इटात्रलयन पाद्री ्वतःसहदू व्हावयाच्या मार्ावर असफयाची तक्रार 
वत्ररष्ठाांकरे् करण्यात आफयावर या त्रनष्ठावांत त्रि्ती धमगप्रसारकाला एक पाखांर्ी रु्न्सहेर्ार ्हणनू 
इांत्रक्वत्रझशनच्या भयांकर न्सयायासनासमोर हजर करण्यात आले होते. या ‘तत्त्वबोधक ्वामी’च्या दुदैवाचे 
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दशावतार कसे झाले त्याचे प्रत्ययकारी वणगन त्रप्रयोळकराांच्या ‘जजुवेदी ब्राह्मण’या मूळ लेखातूनच वाचायला 
हव.े [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, पुिे १९६५, पृष्ठ े३० ते ४५.] 
 

‘इांत्रक्वत्रझशन’ या भयांकर न्सयायमांत्रदराने र्ोव्यात घातलेफया धुमाकुळाचा व त्यामुळे झालेफया सहदू 
सां्कत तीच्या आत्रण मराठी भाषेच्या हानीचा साधार इत्रतहास साांर्णारा प्रा.त्रप्रयोळकराांचा The Goa 
Inquisition : The Terrible Tribunal For The East, Bombay 1961 हा ग्रांथ जाणकाराांमध्ये चाांर्लाच 
मान्सयता पावलेला आहे. 
 

र्ोमांतकातील पोतुगर्ीजाांच्या राजवटीत इ.स.च्या १६व्या व १७व्या शतकात परदेशातून सहदु्थानात 
आलेफया त्रि्ती त्रमशनऱ्याांनी केलेली मराठीतील व त्रतच्या ्थात्रनक र्ोमांतकी (सकवा कोकणी) बोलीतील 
वाङ्मयत्रनर्ममती हाही त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनाचा त्रवषय होता. त्याांनी आपफया त्रववचेक प्र्तावनाांसह त्रसद्ध 
केलेली तत्सांबांत्रधत सांपादने पुढीलप्रमाणे आहेत : - 
 
१. त्रक्र्ताचे वध्तांभारोहण, १९४० 

२. त्रक्र्ताचे यातनार्ीत, १९५९ 
३. साांतु आांतोत्रनची अचयां, १९६३ 
४. साांतु आांतोत्रनची जीत्रवत्वकथा, १९५६ 
५. पाद्री तोमास ्टीफन्ससकत त दौत्रिन त्रक्र्ताां, १९६५ 
६. फ्रें च कवीने त्रलत्रहलेले मराठी पुराण, १९६५ 
७. पाद्री सीमाांव र्ाॅत्रमश-कत त सवेश्वराचा ञानोपदेश, १९९४ 

 
त्रि्ती त्रमशनऱ्याांची ही काही मराठीत तर काही र्ोमांतकी (कोकणी) बोलीत त्रलत्रहलेली पु्तके मूळ 

रोमन त्रलपीत असफयामुळे त्याांचे देवनार्रीत त्रलप्यांतर करताना भारतीय भाषाांची वणगमाला, ध्वनी, वणग व 
अक्षर याांचे पर्परसांबांध, देवनार्री त्रलपी व रोमन त्रलपी याांचा तौलत्रनक अभ्यास इत्यादी आनुषांत्रर्क प्रश्नाांचा 
पद्धतशीर अभ्यास करूनच त्रप्रयोळकराांना पुढची वाटचाल करावी लार्ली. या सवग सांपादनाांतील त्याांच्या 
प्र्तावना, ्पष्टीकरणात्मक त्रटपणे, शब्दाथगकोश, देवनार्री त्रलपी व मराठीची वणगमाला याांचा 
रोमनीकरणाशी ताळमेळ घालायला मदत करणारे तक्ते, हे सवग त्रप्रयोळकराांच्या तत्सांबांत्रधत व्यासांर्ाचे द्योतक 
आहेत, एवढे साांत्रर्तफयास परेु. 
 
प्रारंभकालीन णिस्ती मराठी वाङ्मयाचे वगीकरि 
 

सोळाव्या-सतराव्या शतकातील प्रारांभकालात या त्रमशनऱ्याांनी मराठीत व त्रतच्या बोलभाषाांत त्रनमाण 
केलेफया वाङ्मयाचे वर्ीकरण ्थूलमानाने तीन त्रवभार्ाांत करता येईल :  
 

१) समाजाच्या तळार्ाळातील (खालच्या ्तराांतील) अत्रशत्रक्षत नवत्रि्ती लोकाांसाठी ्हणनू 
त्याांच्याच बोलभाषेत त्रलत्रहलेले र्द्य वाङ्मय, उदा. पाद्री तोमस ्टीफन्ससकत त दौत्रिन त्रक्र्ताां, पाद्री त्रदयोरु् 
रीबैरू-त्रवरत्रचत क्री्तावाांचे दोल्क्ित्रनचो अथुग, पाद्री आांतोत्रनयु-द-साफदाांज-त्रवरत्रचत साांतु आांतोनीची अचया. 

२) या बोलीतील र्द्य वाङ्मयाने समाधान न पावणाऱ्या मुळातील उच्चत्रशत्रक्षत नवत्रि्त्याांसाठी 
त्याांच्याच आग्रहावरून त्रलत्रहलेले प्रमाण मराठी भाषेतील पद्य वाङ्मय, उदा. फादर ् टीफन्ससचे त्रक्र्तपुराण, 
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पाद्री कु्रवा या फ्रें च कवीचे सेंट पीटरच्या जीवनावरील मराठी पुराण, पाद्री साफदाांजकत त ‘साांतु अांतोत्रनची 
जीत्रवत्वकथा’, अन्सय काही कवींची ‘त्रक्र्ताचे यातनार्ीत’, ‘त्रक्र्ताचे वध्तांभारोहण’ इत्यादी. 
 

३) या व्यत्रतत्ररक्त, जेजुइत पांठीयाांसह अनेक परदेशी त्रमशनऱ्याांना मराठी व त्रतच्या बोली याांचा 
अभ्यास करून त्या आत्मसात करता याव्या, या उदे्दशाने त्याांचे कामचलाऊ शब्दकोश व व्याकरणेही मुद्दाम 
तयार करण्यात आली होती. उदा.फादर ्टीफन्ससकत त त्रकनाऱ्यावरील मराठीच्या बोलीचे (र्ोमांतकी) 
व्याकरण (‘आर्मत-द-सलग्व कानारीं’), पाद्री त्रदयोरु् रीबरैू-त्रवरत्रचत कानारी भाषेचा (र्ोमांतकी) शब्दकोश 
(‘व्हॅाकाबलुात्ररयु-द- सलग्व कानारीं’). 
 

जेजुइत, फ्राांत्रस्कन वर्ैरे परदेशी त्रमशनऱ्याांच्याया त्रतन्सही प्रकारच्या वाङ्मयाचे सखोल सांशोधन 
करून त्याची नीट सांर्ती लावणारे समालोचन हे प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या तत्सांबांत्रधत त्रलखाणाचे लक्षणीय वैत्रशष्ट् 
्हणाव ेलारे्ल. 
 

या त्रि्ती मराठी वाङ्मयाच्या अभ्यासामार्ील आपली भतू्रमका ्पष्ट करताना ‘जेजुइताांचे मराठी 
वाङ्मयकायग : ओझरती ओळख’ या लेखात त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “मराठी भाषेची मुख्य वाङ्मयसांपत्ती 
्हटली ्हणजे ञानेश्वराांदी सांताांची काव्ये होत; याहीत्रशवाय आणखी एक महाराष्रवाङ्मय ठेवा आहे, 
त्याच्याकरे् माि महाराष्रीयाांचे अद्याप त्रवशषे लक्ष रे्लेले नाही. तो ्हणजे जेजुइट लोकाांनी आपफया 
धमगप्रसाराकत्ररता त्रनमाण केलेले मराठी ग्रांथ होत. याांपकैी फादर्टीफन्सस याच्या कत तीची जराशी ओळख 
लोकाांना आहे. पण ती नावापुरतीच. याखेरीज इतर जे मराठी जेजुइट ग्रांथकार व त्याांचे मराठी ग्रांथ त्याांचा 
आपफयाला मार्मूसही नाही. त्याांच्यासांबांधीची आपली अक्ष्य अना्था अशीच काही काळ चालू रात्रहली तर 
त्याांना आ्ही कायमचे अांतरफयाखेरीज राहाणार नाही. त्रि्तीधमग हा परका धमग अशी सबबपुढे करून 
आपफया सध्याच्या त्रनल्ष्क्रयतेवर पाांघरून या पुढे घालता येईल, असे वाटत नाही. कारण वाङ्मयाचा त्रवचार 
करताना यापुढे आपफया धमात्रभमानाला मुरर् घालणे आ्हाांला प्राप्त आहे. मराठी भाषेच्या ऐत्रतहात्रसकव 
भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने त्रवचार करण्याच्या वळेी तर या वाङ्मयाचे बहुमोल सहायय होईल, असे त्यापैकी बरेचसे 
वाङ्मय लक्षपूवगक वाचनू व अभ्यासून माझे मत झालेले आहे.” 
 

“जेजुइट वाङ्मयाचे दोन प्रकार आहेत. वरच्या लोकाांच्या उपयोर्ाकत्ररता तयार केलेले मराठी 
वाङ्मय, हे सवग पद्यात आहे. व मुख्यतः खालच्या लोकाांकत्ररता त्रलत्रहलेले लोकव्यवहाराच्या भाषेतील 
कोकणी सकवा कानारी वाङ्मय, हे सवग र्द्य आहे. चचगमध्ये प्रवचने देण्याच्यापूवी जेजुइट लोक प्रथम ती 
त्रलहून काढीत व त्याांच्या सहाययाने प्रवचने देत, असे त्रदसते. त्या प्रवचनाांचे (Sermons) सांग्रह पुढे प्रत्रसद्ध 
झालेफया बोलीभाषेतील ्हणजे कोकणी भाषेतील ग्रामरे, शब्दकोश वर्ैरे केवळ युरोत्रपयन 
धमोपदेशकाांकत्ररता तयार करण्यात आले होते. या दोन्सही प्रकारच्या वाङ्मयाची त्रनपज कोणत्या पत्ररल््थतीत 
कशी झाली व का झाली, त्याला अर्थळे कसे झाले व त्याला पायबांद कसा पर्ला, याचा साधार व सत्रव्तर 
इत्रतहास देऊन या दोन्सही प्रकारच्या वाङ्मयाचे मराठी भाषेच्या भाषाशास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्व पटवनू 
देण्यास हजार-बाराश ेपतष्ठाांचा ग्रांथ अपुरा परे्ल.” [‘यशवंत’, एणप्रल १९३८.] 
 

पाद्री तोमास ्टीफन्ससकत त ‘दौत्रिन त्रक्र्ताां’ (त्रक्र्ती धमगतत्त्व) या १६२२ साली प्रथमतः रोमन 
त्रलपीत प्रकात्रशत झालेफया र्ोमांतकी बोलीतील त्रि्ती धमगत्रवषयक प्रश्नोत्तरावलीचे देवनार्रीत त्रलप्यांतर 
करून व त्याला त्रववचेक अशी प्र्तावना, ्पष्टीकरणात्मक त्रटपा, समग्र शब्दसूची व कोश जोरू्न प्रा. 
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त्रप्रयोळकराांनी केलेले सांपादन पुणे त्रवद्यापीठाने १९६५ साली प्रकात्रशत केले आहे, ‘मराठीतील आरांभीच्या 
त्रक्र्ती ‘दौत्रिनी’ [Commemoration Volume, Bombay १९५३, पृष्ठे. ३२० ते ३३४.] या त्रप्रयोळकराांच्या अभ्यासपूणग 
लेखाचाही प्र्तुत सांदभात अवश्य त्रनदेश करायला हवा. 
 

पाद्री आांतोत्रनयु-द-साफदाांज त्रवरत्रचत ‘साांतु आांतोत्रनची अचया’ या मूळ रोमन त्रलपीतील कोकणी 
बोलीतील र्द्य ग्रांथाची रोमन त्रलपीतलीच दुसरी आवतत्ती त्रप्रयोळकराांनी सांपादून १९६३ साली प्रकात्रशत केली 
आहे. या पु्तकाची प्र्तावना व शब्दकोश इांग्रजीत असून त्याला शवेटी जोर्ण्यात आलेफया “साांतु 
आांतोत्रनची अचया’ या ग्रांथाची भाषा” या त्रनबांधात प्राचीन मराठी भाषा व र्ोमांतकी बोली याांच्या 
पर्परसांबांधावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न त्रदसतो. या ग्रांथाच्या शवेटी त्रदलेफया शब्दकोशातदेखील 
त्रप्रयोळकराांच्या व्यासांर्ाचे अनेक बारकाव े व्यक्त झाले आहेत. अशा प्रकारे, मूळ सांत्रहतेतील महत्त्वाच्या 
शब्दाांचे काटेकोर वर्ीकरण करून त्याांची अथगत्रनत्रिती करण्याचे काम त्रकती त्रजकीरीचे असते हे ‘जाव ेत्याच्या 
वांशा तेव्हा कळे!’ 
 

महाराष्र शारदेच्या भव्य दरबारात त्रि्ती वाङ्मयाचे दालन लहानसे असले तरी त्याचे मानाचे 
्थान ओळखून आपण त्याचा ऐत्रतहात्रसक, व वाङ्मयीन व भाषाशास्त्रीय दृष्टीकोनाांतून अभ्यास करणे 
आवश्यक आहे असाच त्रप्रयोळकराांच्या या भतू्रमकेचा एकां दर इत्यथग त्रदसतो. 
 
णिस्ती मराठी वाङ्मयातील व्याकरिाचंा परामशय 
 

त्रप्रयोळकराांनी ‘मराठी व्याकरणाची कुलकथा’ (१९३६) या पलु््तकेत मराठी व्याकरणाच्या 
इत्रतहासाचा सांर्तवार आढावा घेताना जेजइत लेखकाांनी पोतुगर्ीजमधून त्रलत्रहलेफया इ.स. च्या १६ व्या व १७ 
व्या शतकाांतील र्ोमांतकी बोलीच्या (‘कानारी’, कोकणी) व्याकरणाांचा तसेच पोतुगर्ीजमध्येच त्रलत्रहफया 
रे्लेफया वसईकर्ील मराठीच्या व्याकरणाांचा साधार पत्ररचय करून त्रदलेला आढळतो. 
 

प्र्तुत सांदभातील त्याांच्या ‘्टीफन्ससकत त मराठी बोलीचे व्याकरण’ [लोकणशक्षि, णडसेंबर १९३६.] या 
लेखाचाही उल्लेख आवश्यक वाटतो. ्टीफन्ससच्या या व्याकरणाचे एकमेवात्रद्वतीयत्व ्पष्ट करताना 
त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “देशी भाषाांचे जुन्सयात जुने आधुत्रनक व्याकरण ्हटले, ्हणजे फादर ्टीफन्सस याने, 
पोतुगर्ीज भाषेत त्रलत्रहलेले ‘Arte da Luingua Canarim’ (१६४०) हे पु्तक होय. १६ व्या १७ व्या शतकाांतील 
र्ोमांतकातील ब्राह्मणाांच्या मुखी भाषेचे सकवा मराठी बोलीचे ्वरूप आपणाांस या व्याकरणावरून कळून येते. 
वा्तत्रवक, या व्याकरणाचे मराठी भाषाांतर, सटीक व सटीप प्रत्रसद्ध होणे अर्त्याचे आहे. कारण, आजच्या 
लेखी भाषेचा इत्रतहास कळण्यास जुन्सया मुखी भाषाांचा फार उपयोर् होणार आहे. ्टीफन्ससचे हे व्याकरण 
‘लॅत्रटन व्याकरणाध्ययन बलें करून’ त्रलत्रहले आहे. कारण कॅथत्रलक त्रि्ती लोकाांची धमगभाषा लॅत्रटन 
असफयामुळे या जेजूईट लोकाांचा लॅत्रटन भाषेचा चाांर्लाच अभ्यास असे. दादोबाांनी आपफया व्याकरणाचे 
वणगत्रवचार, शब्दत्रवचार व वाक्यरचना असे जे तीन पार्ले आहेत त्याचप्रमाणे ्टीफन्ससच्या व्याकरणात असेच 
तीन त्रवभार् केले आहेत. पत्रहफया भार्ात रोमन मुळाक्षरे सहदी भाषा त्रलत्रहण्यास कशी योजावी व त्याांचे उच्चार 
कसे कराव ेयाची मात्रहती त्रदलेली आहे. ्टीफन्ससची व्याकरणासांबांधीची दृष्टी त्रवशषे शास्त्रीय नव्हती. युरोपीय 
पार्यानाांना धमगप्रसाराकत्ररता देशभाषेचा पत्ररचय करून देणे एवढाच त्याचा हेतू त्रदसतो. आजच्या दृष्टीने 
पाहणाऱ्याांस हा प्रयत्न सदोष व असमाधानकारक वाटेल, परांतु ज्यावळेी सहदु्तानातील देशी भाषाांमध्ये 
सोर्ाच, पण फ्रें च, पोतुगर्ीज, इांग्रजी वर्ैरे पािात्य भाषाांमध्येही व्याकरण धर् तयार झाले नव्हते, अशा 
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काळात एका परक्या माणसाने या बोलीभाषेची ग्रांथादी काही साधने उपलब्ध नसता या पु्तकाची रचना 
केली, हे पाहून त्याचे कौतुकच करावसेे वाटेल यात शांका नाही.” 
 

“लोकाांच्या आचारत्रवचाराांची पूणग मात्रहती करून घेऊन त्याांच्या अांतरांर्ात त्रशरून आपला कायगभार् 
साधण्याची युरोपीय मनोवतत्ती थेट फादर ्टीफन्ससपासून आपणास त्रदसून येते. पोतुगर्ीजाांच्या त्रवध्वांसक 
कायामध्ये ्टीफन्ससचे एकां दर त्रवधायक वाङ्मयकायग अत्यांत खुलून त्रदसफयाखेरीज राहात नाही.” [‘जेजुइतांचे 

मराठी वाङम्यकायय : ओिरती ओळख,’ यशवंत, संमेलन खास अकं, मंुबई १९३८, पृष्ठे ५०-५८.] असे त्रप्रयोळकराांनी त्रलत्रहले आहे. 
 

याव्यत्रतत्ररक्त, १७७८ साली प्रथम रोममध्ये व पुढे १८०५ मध्ये त्रल्बन येथे प्रत्रसद्ध झालेफया उत्तर 
कोकणी बोलीच्या त्रि्ती त्रमशनऱ्याांनी पोतुगर्ीज भाषेत त्रलत्रहलेफया एका व्याकरणाचे इांग्रजी भाषाांतरही 
त्रप्रयोळकराांनी आपफया त्रववचेक प्र्तावनेसह ‘Gramatica Marastta’ या नावाने १९५४ साली प्रकाशात 
आणले आहे. 
 

त्रप्रयोळकराांनी पुणे त्रवद्यापीठाच्या कै.न.सच.केळकर ्मारक व्याख्यानमालेत १९६४ साली त्रदलेली 
सहा व्याख्याने, १. मराठी बोली, २. ग्राांत्रथक भाषा व बोली, ३. मराठी बोलींचे यथोच्चारलेखन, ४. कोकणी 
बोलीची नामाांतरे, ५. यादवकालीन मराठी व कोकणी, ६. कोकणी-मराठी भेदभावाचा उद्धव व फैलाव-
’ग्राांत्रथक मराठी भाषा आत्रण कोकणी बोली’ या शीषगकाखाली १९६६ साली ग्रांथरूपाने प्रकात्रशत झाली असून 
त्यातील त्रववचेनातही त्रप्रयोळकराांच्या त्रमशनऱ्याांच्या मराठी वाङ्मयत्रवषयक व्यासांर्ाचा पुरेपूर प्रत्यय येतो. 
 
णवलाणपकाचंी संपादने 
 

त्रमशनऱ्याांच्या ग्राांत्रथक मराठी भाषेतील पद्य वाङ्मयापैकीपुढील काही रचना त्रप्रयोळकराांनी 
त्रचत्रकत्सक दृष्टीने सांपादून प्रकाशात आणफया आहेत : १. पाद्री आांतोत्रनयु-द-साफदाांज-त्रवरत्रचत साांतु 
आांतोत्रनची जीत्रवत्वकथा (आ.२ री, १९६४) २. त्रक्र्ताचें वध्तांभारोहण (१९४०), ३. त्रक्र्ताचें यातनार्ीत 
(१९५९) या तीन पद्यरचनाांपैकी अखेरच्या दोन त्रवलात्रपला या येशू त्रक्र्ताच्या आत्मबत्रलदानासांबांधीच्या 
आहेत.त्रक्र्ताचा जन्सम व जीत्रवतकायग याांच्याप्रमाणेच त्याने अत्रखल मानवजातीच्या कफयाणासाठी केलेले 
आत्मबत्रलदान हाही अनेक त्रि्तीजनाांच्या काव्य्फूतीचा त्रवषय झाफयाचे आढळते. येशू त्रक्र्ताच्या 
शुलारोहणाच्या (कु्रसावर चढत्रवण्याच्या) प्रसांर्ाचे कथानक फादर ् टीफन्ससच्या ‘त्रक्र्तपुराणा’तही आढळते. 
पण त्रप्रयोलळकराांनी सांपात्रदत केलेफया त्रवलात्रपका या एका मात्रलकेतील दोन वरे्वरे्ळ्या ्वतांि काव्यरचना 
आहेत. 
 

याच परांपरेतील व याच कालखांर्ातील र्ॉ.त्रव.बा.प्रभदेुसाई याांनी प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या 
मार्गदशगनाखाली सांपात्रदत केलेली ‘त्रक्र्ताच्या वध्तांभारोहणप्रसांर्ीचे त्रवळाप’ ही त्रतसरी त्रवलात्रपका १९७१ 
साली प्रकात्रशत झाफयामुळे प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या सांपादनाने प्रारांभ झालेफया या तीन त्रवलात्रपकाांच्या मात्रलकेची 
आता साांर्ता झाली आहे, असे ्हणायला हरकत नाही. 
 

या सवग त्रवलात्रपकाांचा मूलस्त्रोत लॅत्रटन भाषेतील ‘साबात मातेर’ (देवमाता) या एका उपासनात्रवषयक 
र्ीतात आढळतो, असा अभ्यासकाांचा त्रनष्कषग आहे. यासाठी, पुणे येथील ‘्नेहसदन’ सां्थेचे फादर 
र्ॉ.त्रि्तोफर शळेके, एस.जे.याांच्या सौजन्सयान अहमदनर्रहून उपलब्ध झालेले लॅत्रटन भाषेतील मूळ र्ीत 
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व मराठी अनुवाद-‘साबात मातेर’ (देवमाता) हा आता मराठी वाचकाांना उपलब्ध झालेला आहे. [णक्रस्ताचे 
यातनागीत, संपादक – णव. बा. प्रभुदेसाई, (नवी आवृत्ती), नागपूर, १९९०, ‘प्रस्तावना’, पृष्ठ े३ ते १८.]  
 

सुप्रत्रसद्ध मराठी सात्रहत्यक श्री.र्.त्र्यां.मार्खोलकर याांनी प्र्तुत ‘त्रक्र्ताच्या यातनार्ीत’चा 
मार्ममकपणे आ्वाद घेताना ‘त्रवलात्रपका’ या प्रबांधात ्हटले आहे, “या प्रसांर्ीचा त्रि्तमातेचा त्रवलाप 
हृदयाला पाझर फोर्तो. वध्तांभाला त्रखळलेफया आपफया पुिाची तहान ्वतःचे ्तन्सय देऊन 
भार्त्रवण्यासाठी तळमळणाऱ्या मातेचा हा शोक कोणाच्या हृदयाला पीळ पार्णार नाही? ही काव्ये जरी 
त्रि्तवधावर त्रलत्रहलेली असली, तरी त्याांची जर्णघर्ण अ्सल मराठी पौरात्रणक कथेसारखी असून मेरी, 
जेजू, मदनेली, जुवाव, ्वर्ग, वैकुां ठ, आत्रदपुरुष इत्यादी त्याांतील शब्द पौरात्रणक वातावरण उत्पन्न करतात. 
त्यामुळे ही त्रवलापकाव्ये परधर्ममयाांनी त्रलत्रहलेली आहेत सकवा त्याांतील कथा परधमातली आहे असे काही 
मनाला जाणवत नाही.” [ग. त्र्य.ं माडखोलकर, णवलाणपका, दुसरी आवृत्ती, अमरावती, १९६६, पृ. १९४-१९५.] मार्खोलकराांनी 
्हटफयाप्रमाणे, त्रप्रयोळकराांच्या या सांशोधनामुळे मराठी काव्यात अत्यांत करुणोत्कट व भल्क्तभावपूणग 
त्रवलात्रपकाांची भर पर्ली आहे, यात काही शांका नाही. 
 
फादर स्टीफन्सचे णक्रस्तपुराि व पाद्री कु्रवाचे सेंट पीटर पुराि 
 

कारवार येथील ‘महाराष्र सात्रहत्य सांमेलना’च्या ३४ व्या अत्रधवशेनाच्या अध्यक्षपदावरून १९५१ 
साली केलेफया आपफया भाषणात ‘कोकणातील मराठी वाङ्मयाची त्रि्ती परांपरा’ ्पष्ट करताना 
प्रा.त्रप्रयोळकराांनी ्हटले आहे, “सहदू धमाच्या दे्वषाने पाद्री लोकाांनी सहदूधमगग्रांथ जाळले खरे; परांतु 
नवत्रििनाांकत्ररता धमगग्रांथ त्रलत्रहण्यास त्याांना मराठी भाषेची कास धरावीच लार्ली. त्यामुळे महानुभाव 
वाङ्मयाप्रमाणेच या त्रि्ती मराठीचे एक ्वतांि दालन महाराष्र शारदामांत्रदरात आज खुले झाले आहे. 
ञानेश्वराांनी रेड्याच्या मुखे वदे वदत्रवले, अशी आख्यात्रयका आहे. र्ोव्यातील ब्राह्मणाांनी इांग्रज, फ्रें च, 
पोतुगर्ीज, अशा त्रकत्येक त्रवदेशी पार्यानाांच्या मुखातून हजारो ओव्याांची मराठी पुराणे सतराव्या शतकात 
वदत्रवली, हाही प्रत्यक्ष घर्लेला चमत्कारच नव्हे काय?... या त्रि्ती मराठीचा आद्यकवी, सहदु्थानात पाय 
ठेवणारा पत्रहला इांग्रज फादर तोमास ्टीफन्सस याने १६१४ साली समाप्त केलेले दहा-अकरा हजार ओव्याांच 
त्रक्र्तपुराण त्यातील ‘जैसी हरळाांमाजी रत्नत्रकळा । कीं रत्नाांमाजी त्रहरा त्रनळा । तैसी भासाांमाजी चोखळ । 
भासा मराठी ।।’ या मराठी भाषेवरील ्तुत्रतपर ओव्या प्रत्येकाच्या कानावरून खत्रचत रे्फयाच असतील. 
एत्रतएन-द-ला कु्रवा नावाच्या फ्रें च पाद्रीने त्रलत्रहलेला सेंट पीटरवरील मराठी पुराणग्रांथ १६२९ साली मुत्रद्रत 
झाला. ् टीफन्ससच्या पुराणापेक्षाही हा ग्रांथ मोठा असून सवग सहदू देवदेवताांच्या खांर्नाचा त्यात प्रयत्न करण्यात 
आली आहे.” [अ. का. णप्रयोळकर यांचे अध्यक्षीय भाषि, महाराष्ट्र साणहत्यसंमेलन, अणधवेशन ३४ वे, कारवार, णद. ४ मे १९५१, पृष्ठ ेदहा-
अकरा. 

 
त्रक्र्तपुराणाची भाषा र्ावांढळ असफयाची टीका इत्रतहासाचायग त्रव.का.राजवारे् याांनी केली आहे, तर 

‘महाराष्र सार्वत’कार त्रव.ल.भाव ेयाांनी ‘हा ग्रांथ कोणा हुशार व त्रवद्वान एतदे्दशीयाकरवी फादर ्टीफन्ससने 
आपफया देखरेखीखाली रचत्रवला असावा’ अस तकग  केला होता. पण त्रक्र्तपुराणा’ची भाषा आत्रण ्टीफन्ससने 
पूवगसूरींचे केलेले अनुकरण या र्ोष्टींचा नीट अभ्यास न करताच राजवारे् व भाव ेयाांच्यासारख्या बुजुर्ांनी 
अशी वाचकाांची त्रदशाभलू करणारी अञानमूलक टीका करावी याचे नवल वाटते. या सवग आके्षपाांची 
अप्रत्यक्षपणे दखल घेऊन त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “अ्सल महाराष्रीयाला हेवा वाटावा अशा प्रकारची 
केलेली ही सुांदर ग्रांथरचना पाहून हा ग्रांथ कोणीतरी आपफयापैकीच माणसाने त्रलहून ्टीफन्ससच्या नावाने 
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प्रत्रसद्ध केला नाही ना, अशी पुष्कळाांना शांका येते. ्वतः ्टीफन्ससने त्रलत्रहलेफया पोतुगर्ीज भाषेतील त्रि्त-
चत्ररिावरून हे पुराण त्रलत्रहले व त्याचे हे ब्राह्मणी मराठीत भाषाांतर ्वतः त्यानेच केले, असा त्रनदेश या 
पु्तकावर असलेफया ता.३ एत्रप्रल १६१४ च्या परवान्सयात ् पष्ट आहे. आपफया सहदी लोकाांना जर इांग्रजीप्रभतती 
परक्या भाषाांमध्ये चाांर्फया प्रकारे काव्यरचना करता येते तर चाळीस वष,े बाटलेफया ब्राह्मणाांमध्ये वा्तव्य 
केलेफया ्टीफन्ससला मराठी ग्रांथ त्रलत्रहता येणे अशक्य आहे, असे ्हणता येणार नाही. त्रशवाय जेजुइट 
लोकाांचा उद्योर्, उत्साह व त्रचकाटी दाांर्र्ी होती.” [‘जेजुइतांचे मराठी वाङम्य : ओिरती ओळख, उ. णन.] 
 

र्ॉ.स.र्ां.मालश ेयाांनी पीएच.र्ी.च्या प्रबांधाच्या त्रनत्रमत्ताने प्र्तुत त्रवषयाचा अत्यांत सखोल अभ्यास 
केला असून “त्रक्र्तपुराणात बायबली कथेला बेमालूम मराठी वषे त्रदला रे्ला असला, तरी सूक्ष्मपणे 
पाहणाऱ्यास ही काव्यकत ती जन्समाने परकीय असणाऱ्या कवीची आहे, हे जाणण्याइतक्या खुणा तीत अवश्य 
त्रदसून येतात.” अस जे साधार त्रवधान केले आहे, ते खूपच बोलके आहे. [स. गं. मालशे, संतपयि, पुिे १९८६, ‘इंग्रज 
पुरािकर फादर स्टीफन्स’, पृ. ५९.] 
 

रे.जल््टन इ.ॲबट याांनी १९२३ साली लां र्न येथील ‘्कूल ऑफ ओत्ररएांटल ्टर्ीज’च्या 
बुलेत्रटनमध्ये एक लेख त्रलहून त्या सा्ं थेच्या मा्रे्न सांग्रहात असलेली त्रक्र्तपुराणाची देवनार्री प्रत ही मूळ 
असून त्रतचेच पढेु रोमन त्रलप्यांतर झाले असाव,े अशा प्रकारचे आपले मत एक नवा शोध ्हणनू माांर्ले होते. 
पण अनेक साधकबाधक पुराव्याांचा साकफयाने परामषग घेऊन प्रा.त्रप्रयोळकराांनी रे. ॲबटचा हा ‘नवा शोध’ 
पूणगपणे त्रनराधार ठरवला. त्यामुळे त्रक्र्तपुराणाची मूळ प्रत आजही अञातच आहे. 
 

प्रा.शाांताराम बांरे्लू याांनी सांपात्रदत केलेली ‘त्रक्र्तपुराणा’ची देवनार्री त्रलपीतील आवतत्ती १९५६ 
साली प्रकात्रशत झाली आत्रण फादर कात्ररदाद द्रार्ो याांनी सांपात्रदत केलेली देवनार्री त्रलपीतील पॉप्युलर 
प्रकाशनसां्थेची ‘श्रयेस’ आवतत्ती १९९६ साली प्रत्रसद्ध झाली. पण या त्रि्ती धमीय सांपादकाांनी कोणत्याही 
प्रकारच्या वादत्रववादात त्रशरायचे आपण होऊन मुद्दामच टाळलेले त्रदसते! 
 

फ्रें च पाद्री एत्रतएन-द-ला कु्रवा याने १६२९ साली त्रलत्रहलेफया सेंट पीटरचे चत्ररि वणगन करणाऱ्या 
पुराणात त्रवष्ण,ू र्णपती, राम, कत ष्ण इत्यादी सहदू देवताांचा मनसोक्त उपहास करून त्रि्ती धमाचे श्रेष्ठत्व 
पटवनू देण्याचा प्रयत्न केला. पाद्री कु्रवाने सहदू देवदेवताांच्या सनदानाल्तीसाठी पूवगसुरींच्या ज्या मराठी 
काव्यग्रांथाांतून उतारे घेतले, त्याांपैकी आद्य मराठी र्ोमांतकीय कवी कत ष्णदास शामा-रत्रचत 
‘श्रीकत ष्णचत्ररिकथा’ (इ.स.१५२६) या आख्यानकाव्यावर त्याची सवात जा्त त्रभ्त होती याचे त्रनत्रित पुराव े
आढळतात. त्रि्ती धमामध्ये चमत्कार करणाऱ्या सांतमहांताांची वाण अन्सही, ही र्ोष्ट नवत्रि्त्याांच्या मनावर 
सबबत्रवण्यासाठी पाद्री अांतोत्रनयु-द-साफदाांज याने रचलेफया ‘साांतु आांतोत्रनची जीत्रवत्वकथा’ या काव्याची 
तुलना प्रा.त्रप्रयोळकर याांनी सांत चत्ररिकार महीपतीच्या ‘भक्तत्रवजया’शी केली असून त्याचे ‘सतराव्या 
शतकातील त्रक्र्ती भक्तत्रवजय’ असे त्याांनी केलेले वणगन अत्यांत साथग वाटते. [आंतोणनयु-द.साल्दांज, सांतू आंतोणनची 
जीणवत्वकथा, सपंादक - अ. का. णप्रयोळकर, मंुबई १९५६.] 
 
‘सवेश्वराचा ज्ञानोपदेश’ हे अखेरचे संपादन 
 

प्र्तुत त्रवषयाशी सांबांत्रधत अशी त्रप्रयोळकराांची अखेरची कामत्रर्री ्हणजे त्याांनी हाती घेतलेले फादर 
सीमाांव र्ाॅत्रमशकत त (इ.स.१६४७-१७२२) ‘सवेश्वराचा ञानोपदेश’ या मूळ देवनार्री त्रलपीतील धार्ममक 
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ग्रांथाचे सांपादन. ‘नेि लार्ले पैलतीरी’ अशा अव्थेमुळे त्याांना हे सांपादनकायग पूणग करता आले नाही. तरी, 
‘नवभारत’ मात्रसकातून प्र्तुत ग्रांथ क्रमशः प्रत्रसद्ध होत असताना त्रप्रयोळकराांनी त्याला त्रलत्रहलेले छोटेसे 
‘प्रा्तात्रवक’ हे त्या ग्रांथाचे जाणकारीने रह्न्योद्घाटन करणारे आहे. ‘सवेश्वराचा ञानोपदेश’ हा ग्रांथ 
पोतुगर्ीज सते्तबाहेरील मराठी लोकाांकत्ररता असफयाने त्यातील भाषेवर ‘देशु’ ्हणजे बहुतेक बेळर्ाव-
धारवार्च्या सलर्ायताांची आसपास व्ती असलेफया एखाद्या घाटमार्थ्यावरील मराठ्याांच्या भाषेचा बराच 
पत्ररणाम त्रदसतो. प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या इच्छेला मान देऊन त्याांच्या त्रनधनानांतर ‘सवेश्वराचा ञानोपदेश’चे अपूणग 
रात्रहलेले सांपादन, त्याला त्रटपा, शब्दसूची व सांपादकीय याांची जोर् देऊन र्ॉ.त्रव.बा.प्रभदेुसाई याांनी पूणग 
केले आत्रण ‘र्ोमांतक मराठी अकादमी’माफग त ते १९९४ साली प्रकात्रशत होण्याची व्यव्था केली. 
 

वाई येथील ‘नवभारत’ मात्रसकाचे तत्कालीन कायगकारी सांपादक प्रा.मी.पुां.रेरे् याांनी ्हटफयाप्रमाणे, 
“श्री.त्रप्रयोळकराांनी सांशोत्रधत आत्रण सांपात्रदत केलेफया ह्या ग्रांथाचे मराठी भाषा आत्रण सात्रहत्य ह्याांच्या 
इत्रतहासाच्या दृष्टीने महत्त्व आहेच. पण महाराष्राच्या सामात्रजक इत्रतहासाच्या दृष्टीनेही ह्या ग्रांथाचे असाधारण 
महत्त्व आहे. अठराव्या शतकाच्या प्रारांभीच्या काळात परकी त्रि्ती धमगप्रसारकाांना प्रत्यक्ष व्यवहारातील सहदू 
धमाचे ्वरूप कसे त्रदसत होते? सहदुांच्या धार्ममक श्रद्धा आत्रण समजुती, उपासना, सामात्रजक सां्था ह्याांची 
त्रचत्रकत्सा व मूफयमापन तत्कालीन त्रि्ती कोणत्या प्रकारे करीत होते? आत्रण त्याांच्या दृष्टीने त्रि्तीधमाचा 
र्ाभा कोणत्या त्रसद्धाांताांत होता? सहदुांच्या धार्ममक श्रदे्धला आत्रण नैत्रतक वतत्तीला ह्या त्रसद्धाांताांचे आकषगण वाटाव े
ह्यासाठी त्याांची माांर्णी कोणत्या ्वरुपात करण्यात येत असे? ह्या आत्रण इतर प्रश्नाांवर ह्या ग्रांथाच्या 
प्रकाशनाने उद्बोधक प्रकाश परे्ल. भारतात नाांदत असलेफया प्रमुख धमाच्या पर्परसांबांधाांच्या इत्रतहासाचे 
त्रनमगळ मनाने व त्रचत्रकत्सक दृष्टीने समालोचन होणे अत्यावश्यक आहे. हा ग्रांथ प्रत्रसद्ध झाफयाने अशा 
समालोचनाला चालना त्रमळेल आत्रण त्यासाठी आवश्यक असलेफया साधनसामग्रीत मोलाची भर परे्ल असा 
भरवसा वाटतो.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, सपंादक – सुभाष भेण्डे, मंुबई १९७४, पृष्ठ े११९-१२०.] 
 

सवेश्वराचा ञानोपदेश’मध्ये फादर र्ाॅत्रमश याने लोकाांच्या देवाांच्या अनेकत्वावर केलेले भाष्य, सहदू 
देवदेवताांचे व त्याांच्या पुनजगन्समत्रवषयक कफपनेचे केलेल खांर्न, सहदूांच्या जात्रतव्यव्थेच्या उत्पत्तीचे केलेले 
अत्रभनव त्रवश्लेषण त्रि्ती धमाच्या सांदभात खऱ्या देवाची ्हणून साांत्रर्तलेली सहा लक्षणे इत्यादी त्रवषय 
ध्यानी घेता, प्रा.मे.पुां.रेरे् याांनी व्यक्त केलेला आशावाद मुळीच अनाठायी नाही हे ्पष्ट होते.  
 

अशा प्रकारे, प्रा. त्रप्रयोळकराांनी आपफया आयुष्याच्या अखेरीपयंत प्र्तुत त्रवषयाचा ध्यास कायम 
ठेवनू त्रि्ती मराठी वाङ्मयाची पाणपोई ततषातग वाचकाांसाठी खुली करून त्रदली. इतकेच कशाला, आपफया 
पीएच.र्ी. पदवीसाठी सांशोधन करणाऱ्या बहुतेक त्रवद्याथांना त्याांनी त्रदलेली त्रवषयदेखील या त्याांच्या 
अभ्यासाशीच सांबांत्रधत असफयाचे त्रदसून येते. 
 

प्रा. त्रप्रयोळकराांनी आपले सांशोधनके्षि केवळ जेजुइत व फ्राांत्रस्कन पांथीयाांपुरतेच सीत्रमत न ठेवता, 
प्रोटे्टांट पांथीय त्रि्ती मराठी वाङ्मयाची वळेोवळेी परामशग घेतफयाचे आढळते. त्याांच्या ‘सहदु्थानचे दोन 
दरवाजे’ या पु्तकातील ‘मुांबईचा मराठी वारसा’, ‘तुमचे कॉलेज व त्याची परांपरा’, ‘र्ायिी मांि जपणारा 
सहदूधमगपे्रमी केनेर्ी’, ‘देशी ग्रांथालय चळवळीचा जनक-कतगबर्ार कॅ.फ्रें च’, ‘मेजर मोफ्वथग व त्याांचा मराठी-
इांग्रजी कोश’ इत्यादी लेख, त्याांच्या अशा प्रकारच्या व्यासांर्ाची साक्ष ह्यायला पुरेसे आहेत. 
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र्ॉ.श्री.म.सपरे् याांच्या ‘युरोत्रपयनाांचा मराठीचा अभ्यास व सेवा’ या प्रबांधाला त्रलत्रहलेफया ‘पुर्कारा’त 
त्रप्रयोळकराांनी ्हटफयाप्रमाणे, “सतराव्या शतकापासून जेजुइट, फ्राांत्रस्कन, बॅत्रप्ट्ट, अमेत्ररकन, ्कॅात्रटश 
वर्ैरे त्रमशनऱ्याांनी व पढेु राज्यकते ्हणून इांग्रजी लोकाांनी आत्रण केवळ भाषाशास्त्राच्यापे्रमाने जुल ्
ब्लॉकसारख्या युरोपीयनाांनी मराठी भाषेचा अभ्यास केला सकवा त्या भाषेत्रवषयी ग्रांथ अथवा त्रनबांध त्रलत्रहले. 
सहदु्थानातील बहुतेक प्रत्येक भाषेची आरांभीची व्याकरणे व कोश याांची त्रनर्ममती त्रवदेशी लोकाांकरू्न झालेली 
त्रदसून येते. अशा प्रकारे भारतीय भाषाांना प्रथम त्रनयमबद्धता, एकरूपता व शास्त्रीय ्वरूप आणनू देण्याच्या 
प्रयत्नाचे श्रेय या त्रवदेशी लोकाांना आहे, ही र्ोष्ट नाकबलू करण्यात अथग नाही. परांतु थेट ञानेश्वर, एकनाथ 
याांच्यासारख्या जुन्सया महाराष्र कवींच्या धतीवर त्याांनी ओवीबद्ध प्रासात्रदक मराठी ग्रांथरचना केलेली ज्यावळेी 
आपण पाहतो, त्यावळेी आियग वाटफयात्रशवाय राहात नाही. आपफया वयाच्या पांधराव्या वषी ञानेश्वराांनी 
आपला ग्रांथ पुरा केला, असे ्हणणाऱ्याांना सहदु्तानात आफयानांतर प्तीस वषांनी ्टीफन्ससने पऱु्या केलेफया 
त्रक्र्तपुराणाबद्दल अशी शांका का वाटली कळत नाही. परभाषेमध्ये काव्यरचना जमणे अशक्य असते असेही 
नाही. इांग्रजीमध्ये पुष्कळ सहदी लोकाांनी चाांर्ली काव्यरचना केलेली दाखत्रवता येईल...सतराव्या 
शतकातील कॅथोत्रलक त्रमशनऱ्याांसारखी त्रव्ततत मराठी काव्यरचना एकोत्रणसावा व्या शतकातील पढुील 
प्रोटे्टांट त्रमशनऱ्याांच्या हातून झालेली त्रदसत नाही. याचे कारण सहदू लोकाांमध्येदेखील या काळात जुन्सया 
कवींप्रमाणे ओवीबद्ध रचना करण्याची पद्धत मारे् परू्न सवगि र्द्यलेखन प्रचारात आले होते. प्रोटे्टांट 
त्रमशनरींनी नव्या धतीवर काही मराठी काव्यरचना केलेली आहे. रे.मरे त्रमचेल याने तुकारामाच्या अभांर्ाांच्या 
धतीवर ‘येशूत्रि्तमाहात््य’ नावाचा सहा अध्यायाांचा ग्रांथ त्रलहून ‘ञानोदया’त प्रत्रसद्ध केलेला आढळतो. 
एकोत्रणसाव्या शतकात मराठी र्द्याच्या बाबतीत माि युरोत्रपयन लोकाांनी फार मोठी कामत्रर्री केलेली आहे. 
मोफसवथग याने मराठी-इांग्रजी कोशाची रचना करून मराठी भाषेचा पायाच घातला. अशासारखा कोश 
कोणत्याही इतर देशी भाषेत त्या काळी झाला नाही. अद्यात्रप या कोशाचे महत्त्व कमी झालेले नाही. कँर्ीने 
मराठी भाषेला त्रनयमबद्धता व एकरूपता आणून त्रदली ही त्याची मोठीच कामत्रर्री होय. जाांभेकर, दादोबा 
पाांरु्रांर्, परशुरामतात्या र्ोर्बोले याांच्यासारख्याांच्याही मराठी त्रलखाणातील चुका दाखवनू त्याांना कँर्ीने 
एकेकाळी सळो की पळो करून सोर्ले होते. ‘बाळबोध’ मात्रसकाचे सांपादक सुप्रत्रसद्ध मराठी लेखक त्रवनायक 
कोंर्देव ओक हे ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’त त्रलत्रहतात (पुां.३६, अांक १-१९०५, पत.४३) ‘मी प्राांजलपणे आत्रण 
मोठ्या कत तञभावाने कबूल कत्ररतो की, मला मराठी त्रलत्रहण्यास मेजर क्याांर्ीसाहेबाांनी त्रशकत्रवले, वा्तत्रवक 
पात्रहले असता, त्याांचे प्रत्यक्ष दशगन मला कधीच झाले नाही. परांतु त्याांचे जे अत्रभप्रायलेख पाहण्यास 
शाळाखात्याच्या अत्रधकाऱ्याांनी मजकरे् पाठत्रवले, त्याांवरून पुष्कळ चाांर्फया सूचना मला त्रमळाफया, आत्रण 
माझ्या चुका कळफया.’ सरकारी आश्रय त्रमळत्रवण्याकत्ररता कँर्ीची खुषामत ्हणनू ओकाांनी हा मजकूर 
त्रलत्रहला नसून कँर्ीच्या त्रनधनानांतर त्रकत्येक वषांनी हा ॠणत्रनदेश केला आहे, हे अवश्य लक्षात ठेवले 
पात्रहजे. त्रवष्णुशास्त्री त्रचपळूणकराांच्या चत्ररिात त्याांचे बांधू लक्ष्मणराव याांनी कँर्ीचा एके त्रठकाणी 
‘महाराष्रभाषारु्रु’ असा त्रनदेश केलेला आढळतो...पोतुगर्ाल, रोम, फ्रान्सस वर्ैरे भार्ाांत ्वतः जाऊन 
तपासफयास मराठी भाषेच्या युरोत्रपयन अभ्यासकाांचा आणखीही शोध लार्ण्याचा सांभव आहे.” [श्री. म. हपगे, 
युरोणपयनांचा मराठीचा अभ्यास व सेवा, औरंगाबाद १९६०, अ. का. णप्रयोळकर – ‘पुरस्कार’, पृष्ठे ६-७.] 
 

पोतुगर्ीजाांनी परदेशी त्रि्ती त्रमशनऱ्याांना मराठी भाषेचा अभ्यास करायला लावनू त्याांच्याकरू्न 
मराठीत सात्रहत्यत्रनर्ममती घर्वनू आणली खरी. पण त्रि्ती धमग ् वीकारणे ् हणजे नखत्रशखाांत ‘त्रफरांर्ी’ बनणे 
असेच या नवत्रि्त्याांच्या मनावर पके्क सबबवले रे्ले. थोर र्ोमांतकीय ्वातांत्र्यसैत्रनक र्ॉ.टी.बी.कुन्सहा याांनी 
्हटफयाप्रमाणे, पोतुगर्ीज साम्राज्यवाद्याांनी केलेफया अनल्न्सवत छळामुळे र्ोमांतकाचे एक महत्त्वाचे अांर् पार 
लुळेपाांर्ळे होऊन पर्ले! “धमाच्या नावाखाली सहदू लुबार्ले रे्ले आत्रण त्रििन हे लाचार रु्लाम बनवले 
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रे्ले!” [टी. बी. कुन्हा, (अनुवादक-प्रफुल्ल गायतोंडे) गोमंतकीयाचं्या राष्ट्रीयत्वाचा ऱ्हास, पिजी-गोवा १९९१, पृ. ९.] त्यामुळे, पूवी 
मराठी भाषेचा अभ्यास असलेली र्ोव्यातील नवत्रि्त्याांची जुनी त्रपढी अ्तांर्त झाफयावर नवीन त्रपढीमध्ये 
मराठीत्रवषयीची आ्था आ्ते आ्ते कमी होत रे्ली. पवुाश्रमातील सहदूधमाच्या त्यार्ाबरोबरच मराठी या 
पूवगभाषेशी कार्ीमोर् करून सारे व्यवहार जबरद्तीने पोतुगर्ीज भाषेतून करण्याचे उत्तरदात्रयत्त्व हे एक 
प्रकारच्या न्सयूनर्ांर्ापायीच नवीन त्रि्ती त्रपढीच्या वाट्ाला आले होते, अशीच इत्रतहासाची साक्ष आहे. 
 
महाराष्ट्रातील णिस्ती मराठी साणहत्याची सुवाता  
 

पोतुगर्ीजाांच्या भेदनीतीमुळे र्ोव्यात खांत्रर्त झालेली ही त्रि्ती मराठी वाङ्मयाची परांपरा महाराष्रात 
माि अनेक त्रठकाणी चाांर्ली पाळेमुळे धरून सुदृढ पायावर उभी रात्रहफयाचे उत्साहजनक दृश्य पाहून 
अांतःकरण उफहात्रसत होते. त्रवशषेतः कॅथत्रलक चचगमध्ये भारतीयीकरणाचे वारे जोराने वाहू लार्फयावर 
भारतीय सां्कत ती, उपासना आत्रण धमग याांचा अत्रतशय त्रजव्हाळ्याने अभ्यास होऊ लार्ला. त्याचेच फत्रलत 
्हणून र्ॉ.कारीदाद द्रार्ो (उफग  सांदीप हळदणकर) याांच्या ‘सांत तुकाराम व सांत फ्राांत्रसस याांचा तुलनात्मक 
अभ्यास’ व ‘येश ूत्रि्ताची मराठी चत्ररिे’ तसेच र्ॉ.त्रि्तोफर शळेके याांच्या ‘सांत रामदास व सांत इग्नाती-
द-लोयोला याांचा तौलत्रनक अभ्यास’ त्याचप्रमाणे र्ॉ.र्ांर्ाधर मोरजे याांच्या ‘त्रि्ती मराठी वाङ्मय’ व 
‘महाराष्रातील साा्ं कत त्रतक पत्ररवतगन आत्रण त्रि्ती धमीय’ या काही ग्रांथाांची आवजूगन दखल घ्यायला हवी. 
 

वसईच्या ‘सुवाता’ या मात्रसकाचे सांपादक फादर फ्राल्न्ससस त्रदत्रब्रटो याांनी आपफया ‘पत्ररवतगनासाठी 
धमग’ या ग्रांथात त्रि्ती चचगमध्ये चाललेफया त्रवचारमांथनाचा समपगक आढावा घेऊन चचगचे भारतीयीकरण, 
चचग आत्रण धमगसांघ-सांबांध त्रि्ती मराठी सात्रहत्य आदी प्रश्नाांची चचा केली आहे. ‘आधुत्रनक मराठीतील 
त्रि्तीसात्रहत्य’ या एका लेखात फादर त्रदत्रब्रटो याांनी ्हटफयाप्रमाणे, “धमगप्रसाराच्या त्रनत्रमत्ताने का होईना, 
त्रमशनऱ्याांनी मराठी भाषेची अनमोल सेवा केली आहे. त्रि्तसांदेश लोकाांपयंत पोहोचत्रवण्यासाठी त्रमशनऱ्याांनी 
भाषाांचा आत्रण बोलींचाही शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला. मराठी भाषा आत्मसात करण्यासाठी त्याांनी खूप मेहनत 
घेऊन कोशाांची आत्रण व्याकरणाची त्रनर्ममती केली. आद्य मराठी कोशकाराचा मान मोफसवथग आत्रण कँर्ी 
याांच्याकरे् जातो.. सुमारे चारश ेवषांपूवी वसईतील समाजाने त्रि्ती धमाचा ्वीकार केला. उपासनामार्ग 
बदलला परांतु सां्कत तीचे सा्ं कार पुसले रे्ले नाहीत. त्रि्ती हृदय आत्रण मराठी (भारतीय) मन असे एक 
नव े व्यल्क्तमत्त्व जन्समाला आले. रेव्ह.ना.वा.त्रटळकाांनी त्रवपलु काव्यलेखन केले. त्रि्त हा त्याांच्या 
भाक्तीकाव्याचा मुख्य त्रवषय ठरला. या तीन शतकाांत मराठीतून लेखन करणाऱ्या त्रि्ती सात्रहत्यसेवकाांच्या 
सांख्येत सांख्यात्मक तसेच रु्णात्मक भर पर्ली आहे तसेच, चचगकुां पणाच्या पलीकरे् जाऊन, जीवनाला सरळ 
त्रभर्ण्याचा, जीवनातील वा्तवाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न हा लेखक करीत आहे. पत्ररणामतः, त्याांच्या 
त्रलखाणाचा कस वाढत आहे व त्या प्रमाणात मराठीचा मुख्य प्रवाह अत्रधक सांपन्न होत आहे.” [आजचे मराठी 

साणहत्य (डॉ. णव. बा. प्रभुदेसाई गौरवगं्रथ, संपादक – आशा सावदेकर व इतर, नागपूर १९९५, पृष्ठ े२२२ ते २३२.] र्ॉ.र्ांर्ाधर मोरजे 
याांच्या शब्दाांत समारोप करायचा झाफयास, “प्रा.त्रप्रयोळकराांनी मजबतू पायावर उभ्या केलेफया या 
सांशोधनके्षिाला त्रनरत्रनराळ्या अांर्ाांनी शाखा फुटून त्या बहरताना त्रदसत आहेत. आज शांभर वषांनी वाढत 
आत्रण त्रव्ततत होत रे्लेला हा सांशोधनप्रवाह प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या ्वीकत त कायाची यश्वी पावती आहे, असेच 
्हणाव ेलारे्ल.” [मराठी संशोधन पणत्रका, मंुबई, ऑक्टो-नोव्हें-णडसें. १९९६, पृ. १४.] 

 
जाणकाराांचे हे अत्रभप्राय खूपच बोलके आहेत.  
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४.मराठीच्या बोलभाषा आणि व्याकरिणवषयक कामणगरी 
 

प्रमाण मराठी भाषा, त्रतच्या त्रवत्रवध बोली आत्रण व्याकरणे हीही प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या व्यासांर्ाची आणखी 
काही के्षिे होती. त्रप्रयोळकराांच्या र्ोव्यातील वा्तव्यामुळे त्रवद्यार्मथदशपेासूनच त्याांचा कोकणी, मराठी व 
पोतुगर्ीज या भाषाांशी त्रनकटचा सांबांध आला होता. धारवार्ला कनाटक कॉलेजमध्ये त्रवद्याथी ्हणून दाखल 
झाफयावर येथे मराठीला कन्नर् भात्रषकाांचा होत असलेला त्रवरोध ध्यानात आफयावर पदवी परीके्षसाठी मराठी 
त्रवषय घेता येईल आत्रण प्रा.पाां.दा.रु्णे याांच्यासारख्या त्रवव्दानाांचे मार्गदशगन लाभेल या ओढीनेच त्याांनी 
धारवार् सोरू्न साांर्लीच्या त्रवसलग्र्न कॉलेजमध्ये प्रयत्नपूवगक प्रवशे त्रमळत्रवला होता. भाषा, बोली व 
व्याकरणत्रवषयक अभ्यासाची र्ोर्ी त्रप्रयोळकराांना आधीपासून लार्ावी याला सवग्वी अनुकूल असे वातवरण 
त्याांच्या सभोवताली त्यावळेी होते. “कोकणी-मराठी प्रश्नामुळे माझे भाषाशास्त्राकरे् आधी लक्ष होतेच. 
र्ॉ.रु्ण्याांच्या सहवासामुळे या त्रवषयाकरे् मी जा्त आकर्मषला रे्लो. पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राकरे्ही त्याांनीच 
प्रथम माझे लक्ष वधेले” [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, पुिे १९६५, ‘प्रस्तावना’, पृ. ९.] असे त्रप्रयोळकराांनी ्वतःच 
साांत्रर्तले आहे. धारवार्ला असताना सायन्ससचे प्रा.देवळालकर याांच्याकरे् त्याांना ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’चे 
अांक वाचायला त्रमळाफयाने त्याांची अत्रभरुची सांपन्न झाली असावी. कनाटक कॉलेजमध्ये असताना त्याांचा 
‘महाराष्र भाषा व कनाटक’ हा अभ्यासपूणग लेख ‘त्रव्तारा’त तत्परतेने प्रत्रसद्ध करून त्या मात्रसकाचे रु्णग्राही 
सांपादक रावसाहेब मोरमकर याांनी त्रप्रयोळकराांना असेच आणखी र्ांभीर व शास्त्रीय ्वरूपाचे लेख 
पाठत्रवण्यासाठी प्रोत्साहन त्रदले होते. 
 

कोकण हा प्राांत बोलभाषाांच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने ‘नाांर्रफयात्रवण भईु बरी’ असफयाचे त्रप्रयोळकराांनी 
आधीपासूनच ओळखले होते असे त्रदसते. र्ोव्यातील व कोकणातील वा्तव्यात तेथील त्रवत्रवध प्रादेत्रशक 
आत्रण जात्रतत्रनत्रवष्ट बोलींनीही या तरून सांशोधकाचे लक्ष वधूेन घेतले असणे ्वाभात्रवकच वाटते. पुढे त्रि्ती 
मराठी वाङ्मयाभ्यासाच्या त्रनत्रमत्ताने त्याांना या बोलींतील शब्दरूपाांचाही तौलत्रनक अभ्यास करावा लार्ला. 
 

ही सर्ळी पाश्वगभमूी ध्यानात ठेवनूच त्याांच्या प्र्तुत के्षिातील कामत्रर्रीचा परामशग घ्यावा लारे्ल. 
आयुष्यातील उमेदवारीच्या काळात त्रप्रयोळकराांचे, ्वयांसेवक, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, त्रवत्रवधवतत्त, नवयुर्, 
मनोरांजन, महाराष्र सात्रहत्य इत्यादी त्रनयतकात्रलकाांतून जे र्द्यपद्य त्रलखाण प्रत्रसद्ध झाले आहे, त्यावरूनही 
त्याांचा मुख्य कल भाषेच्या त्रवत्रवध पलूैां ची शास्त्रीय दृष्टीने त्रचत्रकत्सा करण्याकरे्च असफयाचे लक्षात येते. 
 
बोली, भाषा व व्याकरि याचें परस्परसंबंध  
 

बोली, भाषा व व्याकरण याांचे पर्परसांबांध ्पष्ट त्या अभ्यासाचे भाषाशास्त्रीय दृष्टीने महत्त्व साांर्णारे 
त्रप्रयोळकराांचे त्रवचार त्याांच्या तत्सांबांत्रधत त्रलखाणातून व व्याख्यानाांतूनही अनेकदा व्यक्त झाले आहेत. 
र्ोमांतकाची सर्वती, (मुांबई १९३५); मराठी व्याकरणाची कुलकथा (मुांबई १९३६); ग्राांत्रथक मराठी भाषा 
आत्रण कोकणी बोली (पुणे १९६६); मराठी लघुव्याकरण (दादोबा पाांरु्रांर् तखगर्कर)आ.३३ वी, मुांबई 
१९५०(सांपात्रदत), महाराष्र भाषेचे व्याकरण, रचणार : जर्न्नाथशास्त्री क्रमवांत, र्ांर्ाधरशास्त्री फर्के, 
बाळशास्त्री घर्व;े मुांबई १९५४(सांपात्रदत) इत्यादी . यात्रशवाय प्र्तुत त्रवषयावरचे त्याांचे आणखी बरेच लेख 
आहेत ते त्रनराळेच. 

प्रा. त्रप्रयोळकर काही काळ मुांबई त्रवद्यापीठाच्या एम.ए.(मराठी)च्या वर्ातील त्रवद्यार्थ्यांना भाषाशास्त्र 
व त्याच अनुषांर्ाने प्रमाण मराठी भाषेच्या त्रवत्रवध बोलींत्रवषयीचा अभ्यासक्रम त्रशकवीत होते. त्यामुळेच हा 
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भाषाशास्त्रीय त्रवषयही अत्यांत सुर्म करून माांर्ण्याची हातोटी त्याांना साध्य झाली असावी. कारवार तेथील 
महाराष्र सात्रहत्यसांमेलनाच्या चौत्रतसाव्या अत्रधवशेनाच्या अध्यक्षपदावरून १९५१ साली केलेफया भाषणात 
एखाद्या प्रदेशातील प्रचत्रलत बोलींमधून च प्रमाण भाषा कशी त्रनमाण होते याचे त्रववचेन करताना 
प्रा.त्रप्रयोळकर साांर्तात, “एखाद्या देशात जरी भाषेचे अनेक बोलीप्रकार प्रचत्रलत असले तरी त्याांपकैी एखाद्या 
प्रकाराला धार्ममक, राजकीय सकवा वाङ्मयत्रवषयक कारणाांमुळे ग्रांथभाषेचा दजा त्रमळतो, असे जर्ातील 
प्रत्येक भाषेचा इत्रतहास पात्रहला असता कळून येते. ्टँर्र्ग टाइम असा काही न ठरत्रवता जो तो आपले 
घड्याळ पाहून जर त्याप्रमाणे चालू लार्ला, तर जो अनव्थाप्रसांर् त्रनमाण होईल, तोच र्ोंधळ प्रत्येकजण 
आपण बोलतो त्याप्रमाणे त्रलत्रहण्याचा हट्ट धरील तर माजेल. व्यवहाराच्या सोयीकत्ररता जसा ्टँर्र्ग टाइम 
लार्तो, तशी ्टँर्र्ग भाषाही लार्ते. जुन्सयाकाळी ग्रीसमध्ये ॲत्रटक, इटलीमध्ये लॅत्रटन, सकवा अलीकर्च्या 
काळातील जमगनीमध्ये लुथरने बायबल ज्या बोलीत भाषाांतत्ररत केले ते हायजमगन, ्पेनमध्ये दहाव्या 
अफोन्ससने वापरलेली का्टाइलची बोली आत्रण पोतुगर्ालमध्ये कामोंइसने आपफया लुत्रझयदस् 
महाकाव्याकत्ररता योजलेली त्रलज बनची बोली या, इतर सवग बोलीप्रकाराांना बाजूला सारून प्रमाणभाषा 
्हणून त्या त्या देशाांत मान्सयता पावफया.” [अ. का. णप्रयोळकर यांचे अध्यक्षीय भाषि, महाराष्ट्र साणहत्य संमेलन, अणधवेशन ३४ वे, 
कारवार, णद. ४ मे १९५१, पृष्ठ वीस.] 
 

प्रमाण भाषेप्रमाणेच व्याकरणे का व कशी त्रनमाण झाली हे ् पष्ट करताना त्याांनी अन्सयि त्रलत्रहले आहे, 
“आपण जसे बोलतो तसेच त्रलत्रहतो असे नाही. कारण, ्थलपरत्व ेसकवा जात्रतपरत्व ेमाणसाची बोलण्याची 
भाषा त्रभन्न असते. सवांची लेखनाची भाषा माि सारखी असते. वा्तत्रवक पाहता, बोलणे हेच भाषेचे पूवी 
एकमेव कायग होते. पुढे त्रलपीचा शोध लार्फयानांतर भाषेच्या मारे् लेखनाचा व्याप त्रचकटला आत्रण मुख्य 
बोलण्याला दुययम ्वरूप प्राप्त झाले. त्रकत्येक लोकाांनी तर त्रलत्रहतात तसे बोलाव े असा पत्ररपाठ सुरु 
केफयामुळे त्याांच्या मूळ बोली नष्ट होत चालफया आहेत. लेखनाची प्रथा सुरु झाफयावर अशा प्रमाण भाषेला 
जा्तच महत्त्व प्राप्त झाले, आत्रण सवांना समान अशी एक ग्राांत्रथक भाषा अल््तत्वात आली. राजकीय महत्त्व 
असलेफया शहरातील सकवा एखादा महत्त्वाचा ग्रांथ प्रथम ज्या बोलीत त्रलत्रहला जातो त्या बोलीत इतर लोक 
ग्रांथरचना करू लार्ले. ही भाषा शुद्ध ठरली रे्ली. ही प्रमाण धरून ‘शुद्ध कसे बोलाव ेव शुद्ध कसे त्रलहाव,े’ 
हे त्रशकत्रवण्याकत्ररता, व्याकरणग्रांथ त्रलत्रहले रे्ले. तरीपण आपफया घररु्ती बोलण्यात आपफया जातीय सकवा 
्थात्रनक बोली चालूच रात्रहफया.” [णव. बा. प्रभुदेसाई, सतराव्या शतकातील गोमंतकी बोली, मंुबई १९६३, अ. का. णप्रयोळकर - 
‘प्रस्तावना’, पृष्ठ १७.] 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांनी प्र्तुत त्रवषयावर सातत्याने ्वतः तर त्रवपलु लेखन केलेच, पण मुांबई 
त्रवद्यापीठाच्या पीएच.र्ी.पदवीसाठी मार्गदशगन करीत असताना आपफया बहुसांख्य त्रवद्याथांना त्याांनी 
सांशोधनासाठी त्रदलेले त्रवषय हे भाषा, बोली व व्याकरणाशीच सांबांत्रधत होते असे त्रदसून येईल. पुणे येथील 
‘रे्क्कन कॉलेज सांशोधन सां्थे’ने, भाषात्रवञानातील नव्या प्रवाहाांचा आत्रण अभ्यासपद्धतींचा शास्त्रशुद्ध पत्ररचय 
घर्त्रवण्याच्या उदे्दशाने आयोत्रजत केलेफया अद्ययावत ञानाचा उपयोर् मराठी भाषेच्या त्रवत्रवध बोलींच्या 
अभ्यासासाठी करावा, यासाठी ते सवग प्रकारचे प्रोत्साहन देत असत. “्वतःपीएच.र्ी.करणाऱ्या त्रवद्यार्थ्याचे 
मार्गदशगकत्व करीत असलेफया वयातही या त्रवषयाच्या पे्रमामुळे व ्हणूनच त्यातील अद्ययावत अभ्यासाची 
त्रदशा ्वतःस कळावी या त्रवद्यार्थ्याला साजेशा वतत्तीमुळे ‘रे्क्कन कॉलेज पो्टगॅ्रज्युएट त्ररसचग इल्न्स्टटू्ट’ 
तफे भरत्रवण्यात आलेफया भाषात्रवषयक अत्रधवशेनाांना ते हजर रात्रहले होते. ‘मराठी सांशोधनपत्रिका’ या 
िैमात्रसकाच्या सांचालकपदी असलेफया बारा वषाच्या कालावधीत ्वतः त्याांनी केलेफया लेखनाचे बहुताांश 
्वरूप भाषात्रवचारात्मक आहे. त्रशवाय इतराांकरू्न त्रलहवनू घेतलेले बरेसचे लेखही वाङ्मयत्रवषयापेक्षा 
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भाषात्रवषयकच असफयाचे आढळते...” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., मीना जोशी- ‘णप्रयोळकरांचा भाषाणवचार’ पृ. 
१२१.]  
 

मराठीतील व्याकरणाच्या इत्रतहासाचा सांर्तवार आढावा घेण्याच्या उदे्दशाने त्रप्रयोळकराांनी ‘मराठी 
व्याकरणाची कुलकथा’ हा त्रनबांध त्रलत्रहला आहे. त्यात मराठीतील प्रारांभापासूनच्या व्याकरणाांचा इत्रतहास, 
सोळाव्या-सतराव्या शतकाांतील त्रि्ती त्रमशनऱ्याांची मराठीच्या ‘कानारी’ (कोकणी) बोलीची व्याकरणे, 
वसईकर्ील पोतुगर्ीज भाषेतील व्याकरणे, मराठीचे इांग्रजीतील व्याकरण इत्यादीसांबांधीची मात्रहती आढळते. 
र्ांर्ाधरशास्त्री फर्के व दादोबा पाांरु्रांर् याांच्या अत्यांत जुन्सया व्याकरणाांच्या जोर्ीलाच त्यात ‘फादर 
्टीफन्ससकत त मराठी बोलीचे व्याकरण’ हा लेख जोर्लेला असफयाने अभ्यासकाांच्या दृष्टीने या शोधत्रनबांधाचे 
महत्त्व वाढले आहे. 
 

‘ग्रामात्रतक माराष्ट’ हे उत्तर कोकणी बोलीचे पोतुगर्ीज भाषेत त्रलत्रहलेले व्याकरण रोम येथे १७७८ 
साली व त्रल्बन येथे १८०५ साली मुळात प्रत्रसद्ध झाले होते. प्र्तुत व्याकरण हे ्थात्रनक लोकाांना 
त्रशकत्रवणाऱ्या त्रि्ती त्रमशनऱ्याांना उत्तर कोकणी बोलीचे ञान व्हाव े्हणनू जाणीवपूवगक त्रलत्रहले असफयाने 
त्याचे ्वरूप शास्त्रीय आहे. आधी पाच ्वराांच्या सहाययाने प्रत्येक व्यांजनाची पांचाक्षरी, महाप्राणोच्चार, मूधगन्सय 
उच्चार, ्वराांचे ऱ्ह्वत्रदघगत्व इत्यादी त्रववचेन असून पढेु शब्दाांचे त्रवत्रवध प्रकार, सलरे्, वचने, त्रवभक्ती, 
सामान्सयरूप इत्यादी तपशील त्रदला आहे. मूळ पोतुगर्ीजमधील व्याकरणाचे इांग्रजीत रुपाांतर करून आपफया 
इांग्रजी प्र्तावनेसह त्रप्रयोळकराांनी ते प्रत्रसद्ध केले आहे. [Gramatica marastta, Journal of the University of Bombay, vol. 
XXIII, Part2, Sept. 1954, 132-171.] 
 
ग्राणंथक मराठी भाषा आणि कोकिी बोली 
 

पुणे त्रवद्यापीठाने १९६६ साली पु्तकरूपाने प्रकात्रशत केलेफया ‘ग्राांत्रथक मराठी भाषा आत्रण कोकणी 
बोली’ या पु्तकात त्रप्रयोळकराांनी ‘मराठी बोली’, ‘ग्राांत्रथक भाषा व बोली’, ‘मराठी बोलींचे यशोच्चारलेखन’, 
‘कोकणी बोलीची नामाांतरे’, ‘यादवकालीन मराठी’ आत्रण ‘कोकणी मराठी भेदावादाचा उद्भव व फैलाव’ या 
त्रवषयाांवर त्रदलेफया सहा व्याख्यानाांचा समावशे आहे. कोकणीच्या ् थलपरत्व ेव जात्रतपरत्व ेअसलेफया त्रवत्रवध 
बोलींचे त्रप्रयोळकराांचे सूक्ष्म आकलन होते. कोकणी ही एक ्वतांि भाषा नसून ती प्रमाण मराठी भाषेचीच एक 
प्रमुख बोली (उपभाषा) असफयाचा त्याांचा साधार त्रनष्कषग होता. असा त्रनष्कषग काढताना त्याांनी या त्रवषयाचा 
ऐत्रतहात्रसक व भाषाशास्त्रीय अांर्ाांनी परामशग घेतला आहे. र्ोव्यातील कोकणीचा त्रनदेश ते आवजूगन ‘मराठीची 
र्ोमांतकी बोली’ असाच शवेटपयंत करीत असत. 
 

कोकणी ही मराठीचीच एक बोली आहे असे ठाम मत असलेफया त्रप्रयोळकराांचा कोकणीतील 
वाङ्मयत्रनर्ममतीला मुळीच त्रवरोध नव्हता. उलट, त्रवत्रवध बोलींच्या त्रवकासामुळेच त्या बोलींची प्रमुख अशी 
प्रमाण भाषा समतद्ध होते असे त्याांनी आवजूगन प्रत्रतपादन केले आहे. महाराष्र सात्रहत्य सांमेलनाच्या 
अध्यक्षपदावरून १९५१ साली केलेफया भाषणात त्रप्रयोळकर साांर्तात, “मांर्ळोर, कारवार, र्ोवा, सावांतवार्ी 
या दत्रक्षणेकर्ील महाराष्रीयाांची बोली ग्राांत्रथक भाषेहून जरा त्रनराळी भासली, ्हणून ती मराठीहून वरे्ळी 
सकवा ्वतांि भाषा आहे, असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही. महाराष्री प्राकत त व आजची मराठी याांमधील 
ञानेश्वरीची भाषा जसा एक दुवा आहे, तशीच त्रजला कोकणी असे नाव देतात, ती एक मधली भात्रषक अव्था 
आहे. समुद्र जसा नदीनाफयाांवर पोसतो, त्याप्रमाणे ग्रांथभाषा, त्रनरत्रनराळ्या बोली भाषाांमुळे समतद्ध होऊन 



 अनुक्रमणिका 
 

त्रवचार प्रकट करण्याची त्रतची शक्ती वाढते. आपापफया बोलीतील त्रनवर्क शब्द बेमालूमपणे आपफया मराठी 
लेखनात योजून त्याांना सवगमान्सयता त्रमळवनू देणे हाच आपफया बोलीवरील पे्रम व्यक्त करण्याचा खरा मार्ग 
आहे. बन्ससग सकवा ् कॉटप्रमाणे आपआपफया बोलींमध्ये कोणी र्ोष्टी सकवा कत्रवता त्रलत्रहफयास मी त्याांचे ् वार्त 
करीन. मराठी बोलींची व्याकरणेही कोणी तयार केफयास भाषाशास्त्राला त्याांची मोठी मदत 
होईल.कै.वामनराव वालावलीकर याांकरू्न मीच ‘्हजी बा खांय रे्ली?’ वर्ैरे लघुकथा सकवा लघुत्रनबांध 
त्रलहून घेऊन ‘्वयांसेवक’ मात्रसकात ते प्रत्रसद्ध केले.” [अ. का. णप्रयोळकर यांचे अध्यक्षीय भाषि, महाराष्ट्र साणहत्यसंमेलन, 
अणधवेशन ३४ वे कारवार, णद. ४ मे १९५१, पृष्ठे पंधरा ते वीस.] 
 

केवळ र्ोव्याच्या कोकणीमध्येच काय, पण कारवारी, सावांतवार्ी, उत्तर कोकणी, त्रचत्पावनी, 
कऱ्हार्ी व इतर मराठी बोलींमध्येही असे वाङ्मय प्रत्रसद्ध व्हाव ेअशी त्रप्रयोळकराांची उत्कट इच्छा होती. शण ै
र्ोंयबाब (वामनराव वदे वालावलीकर) याांच्या कोकणी लेखनाला त्याांचा कधीही त्रवरोध नव्हता; माि जे 
मराठी भाषेच्या दे्वषाने कोकणीचा सवतासुभा ्थापन करू इल्च्छतात, त्याला त्याांचा त्रवरोध होता! र्ोव्याचे 
महाराष्रात त्रवलीनीकरण न होता त्याचे ् वतांि अल््तत्व कायम रात्रहले तरी हरकत नाही, पण र्ोमांतकातील 
मराठी भाषेच्या पूवापारच्या प्रत्रतष्ठेला मुळीच धक्का लार्ता कामा नये, अशी त्याांची ठाम भतू्रमका होती. 
‘्वभाषात्रवकास ्हणजे अन्सय भाषाांचा दु्वास नव्हे’ या त्रसद्धाांतावर त्रप्रयोळकराांचा दृढ त्रवश्वास असफयामुळेच 
प्रमाण मराठी भाषेप्रमाणेच कोकणी बोलीतील वाङ्मयाच्या अभ्यासालाही त्याांनी ्वतःला आजन्सम वाहून 
घेऊन आपफया मायबोलीचीही अांतःकरणपूवगक सेवा केली आहे, हे कत तञतापूवगक मान्सय कराव ेलारे्ल. 
 
देवनागरी ध्वणनणलपी 
 

मुळात रोमन त्रलपीत त्रलत्रहलेफया त्रि्ती मराठी व कोकणी बोलीतील वाङ्मयाचे देवनार्रीमध्ये 
त्रलप्यांतर करताना त्रप्रयोळकराांना ज्या प्रश्नाांना तोंर् द्याव ेलार्ले, त्यातूनच ‘देवनार्री ध्वत्रनलीपी’ (१९६६) 
या पु्तकेचा जन्सम झाला. ्थात्रनक बोलीतील मूळ उच्चाराांशी पूणगपणे प्रामात्रणक राहणारे लेखकच त्या 
बोलीकत्ररता उपयुक्त ठरते. कोणत्याही बोलभाषेच्या भाषावैञात्रनक अभ्यासासाठी ‘आांतरराष्रीय 
ध्वत्रनलीपी’चा (IPA=International Phonetic Alphabets) अवलां ब करून आवश्यक तो तपशील 
त्रलत्रहण्याची पद्धत अत्रलकरे् रूढ झाली आहे. रोमन त्रलपीला काही साहाययक त्रचन्सहाांची जोर् देऊन ही नवी 
त्रलपी बनत्रवण्यात आली आहे. जर्ातील कोणत्याही बोलभाषेसाठी वापरता येण्याची क्षमता या IPA मध्ये 
असफयाचे त्रसद्ध झाले आहे. ही ‘आांतरराष्रीय ध्वत्रनलीपी’ अत्यांत आदशग असली तरी इांग्रजी न जाणणाऱ्याांना 
ती अर्दी अपत्ररत्रचत वाटेल, तसेच अन्सय आयग भारतीय बोलभाषाांच्या लेखनासाठीही ती उपयुक्त ठरावी, 
यासाठी अलीकरे्च्या शास्त्रञाांनी प्रचत्रलत रोमनमधील ‘आांतरराष्रीय ध्वत्रनलीपी’शी समाांतर अशी नवी 
‘देवनार्री ध्वत्रनलीपी’ तयार करण्याची त्रनताांत आवश्यकता असफयाचे त्रप्रयोळकराांना जाणवले. त्याांनी याच 
दृत्रष्टकोनातून मराठी बोलींच्या सांदभात यथोच्चार लेखनाकत्ररता देवनार्री त्रलपीचा कसा वापर करता येईल, 
याचे साधार त्रववचेन प्र्तुत शोधत्रनबांधात केलेले असफयामुळे, ‘नव्या दृत्रष्टकोनातून केलेले एक अत्यांत 
उपयुक्त लेखन’ हे र्ॉ.मीना जोशी याांनी केलेले त्याचे वणगन अर्दी यथाथग वाटते. [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, 
उ. णन. पृ. १३३.] 
 

अशा प्रकारे, त्रप्रयोळकराांनी मराठीतील भाषात्रवचाराांच्या सांदभात प्रमाण भाषा, बोली व व्याकरण या 
प्रत्येक के्षिात सखोल सांशोधन, सांकलन व सांपादन करून ्वतःचा खास ठसा उमटवला आहे. 



 अनुक्रमणिका 
 

बोलीभाषाांच्या अभ्यासात त्याांचा ऐत्रतहात्रसक त्रववचेनावरच त्रवशषे भर असून काही त्रठकाणी तौलत्रनक 
पद्धतीचाही त्याांनी थोर्ासा अवलां ब केलेला त्रदसतो.  



 अनुक्रमणिका 
 

५.एकोणिसाव्या शतकातील कतयबगार महाराष्ट्रीयाचंी चणरते्र 
 

महाराष्राच्या आधुत्रनक सा्ं कत तीचे बीजारोपण करणाऱ्या काही कतगबर्ार पुरुषाांची चत्ररिे त्रलहून प्रा. 
त्रप्रयोळकराांनी त्याही के्षिात लक्षणीय कामत्रर्री केली आहे. इ.स.१८१८ पासून सहदु्थानात इांग्रजी राजवट 
आफयावर ‘नवी त्रवटी नव े राज्य’ या न्सयायाने ्थात्रनक जनतेला अनेक ल््थत्यांतराांना तोंर् द्याव े लार्ले. 
युरोत्रपयन राज्यकत्यानी आपफयासोबत आणलेले नव्या पािात्य त्रवचाराांचे आत्रण सुधारणाांचे वारे, आधुत्रनक 
त्रशक्षणपद्धती, अद्ययावत त्रवञानदृष्टी, भौत्रतक सुखसोयी इत्यादींच्या झर्मर्ाटामुळे येथील पारांपात्ररक 
र्तानुर्त्रतकाांचे र्ोळे क्षणभर त्रदपून जावते हे अपेत्रक्षतच होते. केवळ तार्र्ी घेऊन आलेफया टोपीकराांनी 
तलवारीला केव्हा हात घातला हे ध्यानातही आले नव्हते! आत्रण आता तर ते सहदु्थानच्या सवग भार्ाांत 
हळूहळू पाय पसरत कायमचे त्रशरजोर होऊ पाहता होते. अशा परील््थतीत इांग्रजाांचे राज्य हे वरदान की तो 
एक शाप आहे या प्रश्नाांची चचा समाजधुरीणाांकरू्न जाहीरपणे होऊ लार्ली. एका बाजूला अशा प्रकारचे 
पर्साद उमटत असतानाच आधुत्रनक मुांबईच्या आत्रण सांपूणग महाराष्राच्याही जीवनावर आपफया कततगत्वाने 
खोलवर पत्ररणाम घर्त्रवणारी कतगबर्ार पुरुषाांची एक नवी त्रपढीच उदयाला आली. अशा या महाराष्राच्या 
जर्णघर्णीला हातभार लावणाऱ्या कत्या महाभार्ाांची चत्ररिे त्रलत्रहण्यामारे्, चत्ररिे हा इत्रतहासाचाच एक 
भार् असून इत्रतहासाच्या सांदभातच चत्ररि साांर्ाव ेलार्ते अशी त्रप्रयोळकराांची ठाम भतू्रमका होती. 
 
चणरत्रांद्वारा महाराष्ट्राचा समग्र इणतहास 
 

र्ॉ.कत .त्रभ.कुळकणी याांनी ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर व एकोत्रणसाव ेशतक’ या लेखात साांत्रर्तफयाप्रमाणे, 
त्रप्रयोळकराांनी “एकोत्रणसाव्या शतकाच्या सवांर्ीण अभ्यासामधून काही चत्ररिग्रांथ त्रलत्रहले आहेत. नव्या 
इांग्रजी राजसते्तचा उर्म जरी एका व्यापारी सां्थेत असला तरी त्रतचे ्वरूप केवळ व्यापारी नव्हते, सकवा 
आजपयंतच्या येथील देशी-त्रवदेशी सत्ताांप्रमाणे केवळ राजकीयही नव्हते. नवीन शासनव्यव्था, 
त्रशक्षणसां्था, मुद्रणालये, ग्रांथप्रसार, वतत्तपिे, त्रि्ती धमोपदेशक आत्रण एतदे्दशीय लोक याांनी या 
अनुसांधानाने केलेफया सामुदात्रयक वा व्यल्क्तर्त हालचाली या सवांच्या त्रक्रयाप्रत्रतत्रक्रयाांतून नव्या 
सां्कत त्रतमूफयाांचे येथे सांवधगन होत रे्ले. जीवनाच्या राजकीय, धार्ममक, आर्मथक व साा्ं कत त्रतक अांर्ाांकरे् 
पाहण्याचा एक नवा दृत्रष्टकोन त्यामुळे येथील लोकाांना प्राप्त झाला. राजकीय क्राांतीबरोबर एक प्रचांर् 
मानत्रसक क्राांती येथे घरू्न येत होती. ही घटना सुमारे सव्वाश ेवषांपूवी घर्त होती. पण आज या घटनेचे, 
क्राांतीचे पूणग त्रचिण करणारी साधने माि फार कमी आहेत व तीसुद्धा दुर्ममळ होत चालली आहेत. या सवग 
घर्ामोर्ींचा समग्र इत्रतहास आवश्यक ती सवग साधने मोठ्या पत्ररश्रमाने व पदरखचाने त्रमळवनू प्रा. त्रप्रयोळकर 
याांनी वरे्वरे्ळ्या सांदभात त्रलत्रहला आहे.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, संपादक-सुभाष भेण्डे, मंुबई १९७४, पृष्ठे १४८-४९.] 
र्ॉ.कत .त्रभ. कुळकणी याांनी ्पष्ट केफयाप्रमाणे, प्रा. त्रप्रयोळकराांच्या अशा प्रकारच्या चत्ररिग्रांथातील 
सांशोधनाचा इमला हा मूळ आधारग्रांथातून उद्धतत केलेफया अ्सल पुराव्याांच्या भरभक्कम पायाांवरच ताठ मानेने 
उभा रात्रहलेला असतो.  
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दादोबा पांडुरंग याचंी अलौणकक कामणगरी 
 

अवाचीन महाराष्राच्या प्रबोधनाच्या आद्य प्रणेत्याांपैकी दादोबा पाांरु्रांर् (१८१८-१८८२) हे एक 
अग्रणी होते. महाराष्रातील इांग्रजी त्रशक्षण घेतलेफया पत्रहफया त्रपढीतील त्रवव्दान, व्यासांर्ी व समाजसुधारणेची 
तळमळ असलेफया प्रतीत्रष्ठत र्तह्थाांमध्ये दादोबाांचा समावशे होत असे. त्याांनी त्रलहायला घेतलेफया आपफया 
आत्मचत्ररिात १८४७ सालापयंतचीच हकीर्त आली आहे. या अपूणग आत्मचत्ररिाचे त्रचत्रकत्सक दृष्टीने 
सांपादन करून त्रप्रयोळकराांनी त्याला, ्वतः त्रलत्रहलेफया दादोबाांच्या अभ्यासपूणग चत्ररिाची जोर् त्रदली आहे. 
तत्सांबांत्रधत सरकारी कार्दपिे व त्रनयतकात्रलके याांतील महत्त्वाचे सांदभग शोधून काढून त्याांनी ‘मराठी 
व्याकरणाचे पात्रणनी’ ्हणून ओळखफया जाणाऱ्या दादोबाांच्या कतुगत्त्वाचा एक आलेखच आपफयासमोर 
साकार केला आहे. मुांबईतील व महाराष्रातील प्रत्येक महत्त्वाच्या धार्ममक, सामात्रजक, शकै्षत्रणक व 
सात्रहल्त्यक चळवळीशी दादोबाांचा सांबांध आलेला असफयामुळे तत्कालीन अत्रधकत त ऐत्रतहात्रसक द्तऐवज 
्हणूनही त्रप्रयोळकराांच्या या सांपात्रदत ग्रांथाचे त्रवशषे महत्त्व आहे. “रावबहादुर दादोबा पाांरु्रांर् : आत्मचत्ररि 
व चत्ररि’ (१९४७) या ग्रांथातील प्रा.त्रप्रयोळकराांनी त्रदलेफया त्रटपा ्हणजे ‘त्या अञात व अांधाऱ्या कालखांर्ात 
प्रवशे करण्यासाठी जार्ोजार् बाांधलेली टेहळणीची ठाणीच होत” असे ्हटले जाते [ततै्रव, पृष्ठ १४९-१५०.] ते 
उर्ीच नव्हे! त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “दादोबाांच हे आत्मचत्ररि त्याांच्या वैयल्क्तक मात्रहतीपेक्षाही त्याांच्या 
काळाच्या मात्रहतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. इांग्रजी अमदानीतील पत्रहफया साठपाउणश ेवषांत शकै्षत्रणक, 
सामात्रजक, धार्ममक, वाङ्मयत्रवषयक व राजकीय ज्या उलाढाली होऊन रे्फया त्याांचा हा सांपूणग इत्रतहास 
नसला तरी त्याांची बीजे या ग्रांथात सापरू् शकतील व तळटीपाांच्या आधाराने एखाद्याला जा्त मात्रहती 
त्रमळत्रवता येईल.” [रावबहादूर दादोबा पांडुरंग : आत्मचणरत्र व चणरत्र, सपंादक व चरीत्रलेखक- अ. का. णप्रयोळकर, मंुबई १९४७ 
‘सपंादकीय णनवेदन’, पृ. ४९.]  
 

केवळ रावबहादुर दादोबा पाांरु्रांर् याांचेच नव्हे, तर त्याांच्या अन्सय समकालीन त्रवचारवांताांच्या 
कायाचेही दशगन त्रप्रयोळकराांच्या त्रलखाणात आपफयाला घर्ते. ‘दादोबा ह्याांची हांसवतत्ती होती’ असे साांर्नू 
त्रि्ती धमातील चाांर्फया र्ोष्टी ते पाहत, तसेच ्वतःच्या धमातील अनेक वाईट र्ोष्टीही त्याांना त्रदसत, असा 
ते खुलासा करतात. महाराष्र भाषेच्या व्याकरणाप्रमाणेच आपफया धमाच्या व्याकरणाचेही दादोबा हे पात्रणनी 
होते असे र्ौरवोद्रार काढताना त्यासांबांधीचे पुरावहेी ते सादर करतात. ‘महाराष्र भाषेचे व्याकरण’ 
त्रलत्रहण्यासाठी दादोबाांनी सां्कत त व इांग्रजी भाषाांच्या व्याकरणाांचा त्रकती बारकाईने अभ्यास केला त्रहत त्याचा 
तपशीलही त्याांनी त्रदला आहे. ‘यशोदा पाांरु्रांर्ी’ नावाच्या मोरोपांताांच्या ‘केकावली’वरील एका मार्ममक 
टीकाग्रांथाांच्या रूपाने दादोबाांनी मराठीत त्रचत्रकत्सक टीकापद्धतीचा पायांर्ा कसा घातला यासांबांधीचे 
त्रप्रयोळकराांचे त्रववचेन मुळातूनच वाचायला हव.े 
 

ज्याांच्या नावाने ‘तखगर्कर पात्ररतोत्रषक’ ठेवण्यात आले होते त्या दादोबा पाांरू्रांर्ाांसांबांधीच्याच 
त्रप्रयोळकराांच्या प्र्तुत ग्रांथाला मुांबई त्रवद्यापीठाचे ‘तखगर्कर पात्ररतोत्रषक’ दुसऱ्याांदा देण्यात आले. याआधी 
त्रप्रयोळकराांनीच सांपात्रदत केलेफया ‘रघुनाथपांत्रर्त-त्रवरत्रचत दमयांती ्वयांवर’ (१९३५) या ग्रांथाला ते 
पत्रहफयाांदा देण्यात आले होते. या साके्षपी व व्यासांर्पूणग ग्रांथकतुगत्वामुळे त्रप्रयोळकराांना मुांबई त्रवद्यापीठाचे 
‘्कॉलर’ ्हणूनही त्रवव्दन्समान्सयता प्राप्त झाली होती, हे मुद्दाम नमूद करायला हव.े 

  



 अनुक्रमणिका 
 

‘मंुबईचे वियन’कते गो.ना.माडगावकर 
 

र्ोसवद नारायण मार्र्ावकर (१८१५-१८६५) हे इांग्रजी राजवटीच्या प्रारांभकाळातील एक अव्वल 
दजाचे मराठी वाङ्मयसेवक असून ‘मुांबईचे वणगन’ (१८६३) हे त्याांचे त्रवशषे र्ाजलेले पु्तक आहे. केवळ 
मराठीतलेच नव्हे, तर बहुधा सवग भारतीय भाषाांतील हे पत्रहले ्थलवणगनात्मक पु्तक असाव.े मुांबईचा 
भरू्ोल, इत्रतहास, तेथील रत्रहवासी, त्याांचे धमग, चालीरीती, व्यापार उदीम आत्रण त्रवशषेतः मुांबईची मोहमयता 
आत्रण बदमाशाांचे जर् याांचे अत्यांत प्रत्ययकारी वणगन त्यात असफयामुळे अजूनही हा ग्रांथ वाचकत्रप्रयता त्रटकवनू 
रात्रहला आहे. मुांबईत ज्या त्रमशनऱ्याांच्या शाळेत ते त्रशकले त्याच र्ॉ.त्रवफसन याांच्या फ्री चचग त्रवद्यालयात 
मार्र्ावकराांनी आदशग त्रशक्षक ्हणून लौत्रकक सांपादन केला. १८५७ साली मराठी पाठ्यपु्तके तयार 
करण्यासाठी सरकारी त्रशक्षणखात्याने  
 

नेमलेफया सत्रमतीमध्येही एक त्रशक्षणतज्ञ या नात्याने मार्र्ावकराांचा समावशे होता. दादोबा पाांरु्रांर् 
याांच्यासोबतच धरे् त्रलत्रहण्याचे व पु्तके तपासण्याचे काम त्याांनी केले. मुांबईतील आांग्लत्रशत्रक्षताांनी १८४८ 
साली ्थापन केलेफया ‘उपयुक्त ञानप्रसारक सभा’ या सा्ं थेच्या ‘मराठी ञानप्रसारक’ या मात्रसकात 
मार्र्ावकराांनी, अन्न, वस्त्र याांपासून ‘पिावळी’पयंतच्या अनेक त्रवषयाांवर त्रलत्रहले असून त्याांचे ‘व्यवहार 
उपयोर्ी नाटक’ या नावाने एक नाटकही प्रत्रसद्ध झाले आहे. त्याांनी एकूण अठरा पु् तके त्रलत्रहली असून 
‘मराठी त्रनबांधाचे जनक’ ्हणूनही वाङ्मयेत्रतहासकाराांनी त्याांचा त्रनदेश केला आहे. मार्र्ावकर हे मराठीचे 
जाज्वफय अत्रभमानी होते. या भाषेतून अनेक शास्त्रीय त्रवषयाांवर ग्रांथ रचून त्यात जाणीवपूवगक मराठी शब्दाांची 
योजना केफयामुळेच त्रतला सां्कत त, इांग्रजी वर्ैरे भाषाांची योग्यता प्राप्त होईल, असे त्याांनी आग्रहपूवगक 
प्रत्रतपादन केले आहे. ‘समाजाने ञानी व्हाव,े शास्त्राभ्यासी बनाव,े नीत्रतमान व राष्रत्रहतपरायण असावे’ या 
उत्रद्दष्टानेच त्याांनी आपले सवग लेखन केले. प्रा. त्रप्रयोळकराांनी मार्र्ावकराांचे सांकत्रलत वाङ्मय मराठी 
सांशोधन मांर्ळामाफग त खांर्शः प्रत्रसद्ध करून ्वतः ‘र्ोसवद नारायण मार्र्ावकर : व्यक्ती व वाङ्मय’ 
(१९६५) हे चत्ररि त्रलत्रहले आहे. ‘पािात्य ञानत्रवञानाच्या प्रथम पत्ररचयाने प्रभात्रवत होऊनही, आत्मत्रव्मतत 
न झालेले अव्वल इांग्रजीतील पत्रहफया त्रपढीतले मराठी र्द्य लेखक’ असा त्रप्रयोळकराांनी मार्र्ावकराांचा 
पत्ररचय करून त्रदला असून ‘एका त्रजञासू, बहुश्रुत आत्रण ञानत्रभलाषी त्रशक्षकाने मधुमत्रक्षकावतत्तीने केलेला 
ञानसांचय’ असे त्याांच्या एकां दर लेखनाचे जे वणगन केले आहे, ते अत्यांत साथग वाटते. 
 
प्रो.केरुनाना छते्र याचंी णटपिवही (१९५८) 
 

एकोत्रणसाव्या शतकातील प्राचीन भारतीय र्त्रणतज्ञाांच्या तेज्वी परांपरेतील एक वारसदार व 
सतत्रष्टशास्त्रञ ्हणनू प्रत्रसद्ध असलेले प्रो. केरुनाना छिे (१८२४-१८८४) याांची त्रटपणवही त्रमळवनू 
प्रा.त्रप्रयोळकराांनी ती, केरुनानाांच्या जीवनपटासह सांपात्रदत केली आहे. या त्रटपणवहीतील तारीखवार नोंदी 
ऐत्रतहात्रसकदृष्ट्ा महत्त्वाच्या असून त्याांवरून केरुनानाांच्या ्वभावाचा, कतुगत्त्वाचा व तत्कालीन 
घर्ामोर्ींचा अभ्यासकाला नेमका वधे घेता येतो. ‘टाइ्स ऑफ इांत्रर्या’ने त्यावळेी असे उद्र्र्ार काढले 
होते की, ‘केरुनानाांना युरोपमधील उच्च त्रशक्षणाचा लाभ झाला असता, तर ते या काळातील प्रख्यात शास्त्रञ 
झाले असते.’ इांग्रजी राजवटीत आांग्लत्रवद्यात्रवभतू्रषत होऊनही छत्र्याांसारख्या हुशार र्तह्थावर पािात्य 
आचारत्रवचाराांचा पर्र्ा बसू शकला नाही, यातच त्याांचे वरे्ळेपण असफयाचे प्र्तुत ‘त्रटपणवही’तील सत्रव्तर 
नोंदीतून प्रत्यांयाला येते. तत्कालीन राजकीय, धार्ममक, सामात्रजक व शकै्षत्रणक के्षिाांतील महत्त्वाच्या 
घर्ामोर्ींचे पर्सादही त्रतच्यामध्ये नेमकेपणाने उमटले असफयाने, त्रप्रयोळकराांचे हे सांपादन महत्त्वाचे ठरते. 



 अनुक्रमणिका 
 

‘णवणवधज्ञानणवस्तार’कते रा.णभ.गंुजीकर 
 

रामचांद्र त्रभकाजी रु्ांजीकर (१८४३-१९०१) याांचे सांकत्रलत लेख १९४२ साली सांपात्रदत करून प्रा. 
त्रप्रयोळकराांनी रु्ांजीकराांचे ‘चत्ररि व वाङ्मयकायग’ याांचा पत्ररचय मराठी वाचकाांना घर्वला आहे. ‘मराठी 
भाषेला जर्ातील सुधारलेफया भाषाांबरोबर मानाचे ्थान प्राप्त करून देण्याचे व महाराष्रामध्ये त्रवत्रवध 
ञानाचा फैलाव करून त्याची सवांर्ीण उन्नती करण्याचे’ उत्रद्दष्ट समोर ठेवनू रु्ांजीकराांनी ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तार’ 
हे मात्रसक जुलै १८६७ पासून सुरु केले. त्रप्रयोळकराांनी त्रलत्रहफयाप्रमाणे, मराठी ही सहदु्थानातील सवोत्कत ष्ट 
भाषा असफयाचे रु्ांजीकराांनी ‘त्रव्तारा’च्या पत्रहफयाच अांकाांत प्रत्रतपादन केले आहे. त्याांनी समकालीन काव्ये, 
कादांबऱ्या, नाटके व इतर ग्रांथावर परीक्षणे त्रलहून मराठी वाङ्मयसेवचेा पाया घातला. ‘काव्यत्रवचार’ हा 
त्याांचा त्रवषय जरी अपुरा रात्रहला तरी पुढील मराठी सात्रहत्यशास्त्रावरील लेखकाांना तो पे्ररक झाला असावा. 
मराठी व्याकरणावरील त्याांचे लेखही त्रवव्दत्तापूणग आहेत. परक्या इांग्रजी भाषेच्या नादी लार्नू ्वभाषेचा 
कां टाळा व त्रतर्कार करणाऱ्या ‘नवीन त्रवव्दानाांच्या अत्रवचारा’वर त्याांनी टीकेची झोर् उठवली होती. ते 
सरकारी नोकर असफयाने त्याांनी सांपादक ्हणनू ‘त्रव्तारा’वर आपले नाव घातले नसाव.े त्रि्ती 
त्रमशनऱ्याांच्या हफफयाांना तोंर् देण्याकत्ररता त्याांनी ‘दांभहारक’ नावाचे आणखी एक मात्रसक ऑक्टोबर १८७१ 
पासून चालू केले होते. या मात्रसकातील त्रलखाण इतके झणझणीत असे की, मालाकार त्रचपळूणकराांनाही 
त्यातील भाषेच्या कर्कपणाबद्दल ‘दांभहारक’ला दोष द्यावासा वाटला! 
 

‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’त आपला लेख छापून येणे ्हणजे मुांबई युत्रनव्हर्मसटीची एम.ए.ची त्रर्ग्री 
त्रमळाफयाची मान्सयता त्रमळणे, असे तत्कालीन लेखकाांना वाटत असे. काही कालावधीसाठी रावसाहेब 
मोरमकर, पु. र्ो.नार्कणी, रामभाऊ तटणीस याांच्या जोर्ीला प्रा.त्रप्रयोळकराांनीदेखील ‘त्रव्तारा’च्या 
सांपादनाची धुरा अत्यांत यश्वीपणे साांभाळली होती. त्रप्रयोळकराांच्या मते, “आपफया मायबोलीसांबांधीचा 
अत्रभमान महाराष्रामध्ये प्रथम जार्तत करण्याचे श्रये ‘माला’काराांना त्रदले जात असले तरी, ‘माले’पूवीच 
मराठी भाषेचा जयजयकार, रु्ांजीकराांनी अत्यांत जोराने, पोटत्रतकर्ीने व यश्वी रीतीने केला होता.” 
्हणूनच ‘महाराष्र युत्रनव्हर्मसटीची प्रत्रतसतष्टी त्रनमाण करणार त्रवश्वात्रमि’ अशा शब्दाांत रु्ांजीकराांचा र्ौरव 
करून त्रप्रयोळकराांनी, ‘देशी भाषेची ्वतांि युत्रनव्हर्मसटी असावी अशी कफपना सकवा महत्त्वाकाांक्षा 
रु्ांजीकराांपूवी कोणाही महाराष्रीयाांच्या र्ोक्यात उद्भतू झाली नसेल,’ [ कै. रामचंद्र णभकाजी गंुजीकर यांचे सकंणलत लेख 

(प्रथम खंड), मंुबई १९४२, अ. का. णप्रयोळकर – ‘प्रास्ताणवक णनबंध – गंुजीकर : चणरत्र व कायय’, पृ. १७-१८.] असा आपला तकग  माांर्ला 
आहे. तसेच भाषा, ञानत्रवञान व कला याांच्या अत्रभवतद्धीसाठी एखाद्या त्रवद्यापीठाकरू्न ज्या र्ोष्टी अपेत्रक्षत 
असतात त्या र्ोष्टी महाराष्र आत्रण मराठी भाषा याांच्यासाठी ‘त्रव्तारा’ने केफया होत्या, हा त्रप्रयोळकराांचा 
अत्रभप्राय समपगकच ्हणावा लारे्ल. रु्ांजीकर हे उत्कत ष्ट त्रशक्षक व त्रशक्षणतज्ञ होते. ‘लाघवी त्रलपी’ हे त्याांचे 
१८७४ साली प्रत्रसद्ध झालेले मराठीतील लघुलेखनावरील (शाॅटगहँर्) पत्रहलेच पु्तक होय. ऐत्रतहात्रसक 
कार्दपिे जाहीर रीतीने मार्वनू ती छापण्याच्या उपक्रम प्रथम त्याांनीच सुरु केला. तसेच, ते मराठीतील 
पत्रहले ऐत्रतहात्रसक कादांबरीकार होते. ‘मोचनर्र्’ या रु्ांजीकराांच्या ऐत्रतहात्रसक कादांबरीच्या त्रतसऱ्या 
आवतत्तीला प्रा.त्रप्रयोळकराांनी एक त्रववचेक प्र्तावना त्रलत्रहली असून तीत ऐत्रतहात्रसक कादांबरीमध्ये रांर् 
भरताना ऐत्रतहात्रसक सत्याचा भांर् होऊ नये ्हणून, ‘ऐत्रतहात्रसक महत्कथे’चा एक वरे्ळा प्रकार मानावा असे 
त्याांनी सुचवले आहे. 
 

रु्ांजीकराांची दुसरी कादांबरी ‘र्ोदावरी’ ही पोतुगर्ीजाांच्या ‘इांत्रक्वत्रझशन’ने केलेफया धार्ममक छळावर 
आधारलेली होती. महाराष्रीय ब्राह्मणाांची मात्रहती त्रमळवनू रु्ांजीकराांनी प्रत्रसद्ध केलेले ‘सर्वती मांर्ळ’ हे 
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पु्तक समाजशास्त्रत्रवषयक होते अशा प्रकारे, त्याांनी मुलाांना, त्रस्त्रयाांना आत्रण प्रौढाांना उपयुक्त अशा अनेक 
त्रवषयाांवर त्रनबांध व ग्रांथ त्रलहून मराठी भाषेचा दजा वाढत्रवला. मराठी भाषा व वाङ्मय याांच्या अत्रभवतद्धीसाठीच 
जणू जन्समाला आलेफया रा.त्रभ.रु्ांजीकर याांच्या दैत्रदप्यमान कामत्रर्रीचे यथाथग दशगन, त्रप्रयोळकराांनी 
त्रलत्रहलेफया त्याांच्या चत्ररिामधून वाचकाांना घर्ते. 
 
परमहंस सभा व णतचे अध्यक्ष रामचंद्र बाळकृष्ट्ि 
 

महाराष्रात चाांर्फया नावारूपाला आलेफया ‘प्राथगनासमाजा’चे पूवगरूप असलेली ‘परमहांससभा’, 
तसेच सुरत येथील ‘मानवधमगसभा’ व कलकत्त्याचा ‘ब्राह्मोसमाज’ याांच्या पर्परसांबांधाचा रु्ांता 
समाधानकारक रीतीने सोर्त्रवण्याच्या उदे्दशाने त्रप्रयोळकराांना ‘परमहांस सभा व त्रतचे अध्यक्ष रामचांद्र 
बाळकत ष्ण’ याांचे साधार चत्ररि त्रलहाव ेलार्ले. दादोबा पाांरु्रांर् हेच ‘परमहांससभे’च्या उर्म्थानी असले तरी 
आपफया परखर् त्रवचाराांप्रमाणे उच्चार व आचार करण्याचे पुरेसे धात्ररष्ट् त्याांच्याजवळ नसफयामुळे ‘परमहांस 
सभे’ची सवग सूिे त्याांना रामचांद्र बाळकत ष्ण (जयकर) याांच्याकरे् सोपवणे कसे भार् पर्ले त्याचा 
त्रप्रयोळकराांनी अत्यांत प्रयत्नपूवगक सादर केलेला वतत्ताांत महाराष्राचा सामात्रजक इत्रतहास त्रलत्रहणाऱ्याांच्या 
दृष्टीने चाांर्लाच उपयुक्त ठरला आहे. 
 

रामचांद्र बाळकत ष्ण (जयकर)इइ.स.१८२६-१९६६] याांनी ‘परमहांस सभे’चे अध्यक्षपद ्वीकारण्याचे 
धात्ररष्ट् कोणत्या पत्ररल््थतीत दाखवले, त्याची मात्रहती देणारे ‘परमहांस सभा व त्रतचे अध्यक्ष रामचांद्र 
बाळकत ष्ण’ (ग्रांथकता : ‘एक जर्द्वासीआयग’ ऊफग  दादोबा पाांरु्रांर् तखगर्कर याांच्या ‘धमगत्रववचेन’ या 
त्रनबांधासह) हे प्रा.त्रप्रयोळकराांचे पु्तक १९६६ साली प्रकात्रशत झाले आहे. ‘परमहांस सभा’ ्हणजे काही 
काळानांतर चाांर्फयाच नावारूपाला आलेफया ‘प्राथगनासमाजा’चे पूवगरूप असून तो सुरत येथील ‘मानवधमग 
सभा’ आत्रण कलकत्त्याचा ‘ब्रह्मोसमाज’ या दोन त्रवचारप्रवाहाांचा सांर्म होय. परमहांस सभेचे उर्म्थान 
दादोबा पाांरु्रांर् हेच होते. पण ती सभा चालत्रवण्यासाठी लार्णारी सवर् व धैयग याांच्या अभावी दादोबा एका 
धर्ार्ीच्या कायगकत्यांच्या शोधात असतानाच त्याांना त्यासाठी हवा तसा पुरुष रामचांद्र बाळकत ष्ण याांच्या रूपाने 
भेटला. यासांबांधीची सत्रव्तर मात्रहती त्रप्रयोळकराांच्या ‘प्राथगना-समाज व लोकत्रहतवादी’ या लेखातही 
आढळते. [अ. का. णप्रयोळकर, हहदुस्थानचे दोन दरवाजे, मंुबई १९७४, पृष्ठे १०३ ते १०८.] ‘मानवधमग सभा’ या सां्थेची ्थापना 
सुरत येथे दादोबा पाांरु्रांर् व दुर्ाराम मांछाराम याांनी त्रद.२२ जून १९४४ रोजी केली. पढेु सुरतेच्या ‘मानवधमग 
सभे’चे काम बांद पर्फयावर ते दादोबाांनी रामकत ष्ण बाळकत ष्ण (जयकर) याांना हाताशी धरून ‘परमहांस सभा’ 
या नावाखाली मुांबईत १८५० च्या सुमारास चालू केले. “दादोबा त्रवचारवांत होते, तरी त्या त्रवचाराांचा उच्चार 
करण्याचे सकवा ते आचारात आणण्याचे पुरेसे धैयग त्याांच्याजवळ नव्हते. ही त्याांची उणीव रामचांद्र बाळकत ष्ण 
याांनी भरून काढली.” [ततै्रव, पृ. १०४.] असे त्रप्रयोळकराांचे भाष्य आहे. 
 

तत्कालीन आांग्लत्रशत्रक्षत सहदू तरुणाांचा ्वधमावरचा त्रवश्वास उरू्न जाऊन ते मनाने त्रि्ती सकवा 
नाल््तक बनत चालले होते आत्रण काही तरुणाांनी तर उघर्पणे त्रि्ती धमग कवटाळला होता. 
‘सपगदांशप्रत्रतबांधक लस तयार करताना जसा सपाच्याच त्रवषाचा उपयोर् करतात, त्याप्रमाणे 
त्रि्तीधमगप्रवशेापासून नव्या त्रपढीला परावतत्त करण्याकत्ररता, आपफया धमात व समाजात सुधारणा घर्वनू 
काहीशा त्रि्ती वळणावर सा्ं था ्थापन करणे त्या काळच्या नेत्याांना आवश्यक वाटले असाव.े’ ‘परमहांस 
सभे’चे सुधारणेचे कायग उघर्पणे करणे शक्य नव्हते. कारण त्यावळेची ही मांर्ळी त्रवद्यार्मथदशतेील आत्रण 
जुन्सया वळणाच्या वर्ील माणसाांवर अवलां बनू होती. त्याांनी त्याांच्या आचरणाला लरे्च पायबांद घातला 
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असता. ्हणनू रु्प्त रीतीने प्रथम कायग चालवनू पुरेशी मांर्ळी तयार झाली ्हणजे उघर् व्हावे, अशी त्याांची 
कफपना होती. पण त्याचा पत्ररणाम असा झाला की, या सभेच्या कायात्रवषयी र्ैरसमज पसरत्रवण्यास 
त्रवरोधकाांना सांधी त्रमळाली. दादोबाांनी तयार केलेली या सभेची ‘धमगत्रववचेन’ ही ्मतती वाचली असता सत्य, 
नीती, शुद्धाचरण, सांयम, भतूदया वर्ैरे सद्रु्णाांवर या सां्थेची उभारणी झाली होती, असे त्रदसून येईल. 
शवेटी या सभेचे कायग उघर्पणे चालत्रवण्याचा त्रनणगय घेतला रे्ला. लोकक्षोभ त्रवशषे होईल अशा सामात्रजक 
सुधारणाांवर त्रवशषे उघर् भर न देता, परमाथगसाधनेकरे् प्रथम त्रवशषे लक्ष पुरवाव,े असे ठरले आत्रण त्रद.३१ 
माचग १८६७ रोजी परमहांस सभेचे प्रकट ् वरूपाचे कायग सुरु झाले. ‘परमहांस सभा’ हे नाव इतके बदनाम झाले 
होते की, ‘प्राथगना समाज’ हे नव ेनाव सां्थेला द्याव ेलार्ले. चालक मूळ परमहांस सभेपैकीच होते. 
 

रामचांद्र बाळकत ष्ण (जयकर) याांची शकै्षत्रणक कारकीदग नजरेत भरण्यासारखी होती, याची खािी 
पटफयावरच दादोबाांनी ‘परमहांस सभे’ची सूिे अत्यांत त्रवश्वासपूवगक त्याांच्याकरे् सोपवली होती. त्याांची 
अध्यक्षपदी झालेली त्रनवर् सवग्वी योग्य कशी होती ते त्रप्रयोळकराांच्या त्रववचेनातून पुरेसे ्पष्ट झाले आहे. 
 
लोकणहतवादींचे लोकणहताचे कायय 
 

‘लोकत्रहतवादी’ ऊफग  र्ोपाळ हरी देशमुख (१८२३-१८९२) याांचे नाव उच्चारताच पत्रहफयाांदा 
आठवतात ती त्याांची ऐन पांचत्रवशीत त्रलत्रहलेली ‘शतपिे’. त्यामानाने त्याांच्या अन्सय वाङ्मयाकरे् पुष्कळदा 
दुलगक्षच केले जाते. प्रा.त्रप्रयोळकर याांनी ‘लोकत्रहतवादीकत त त्रनबांधसांग्रहा’ची शतसाांवत्सत्ररक त्रद्वतीयावतत्ती 
सांपादन करताना त्याला जोर्लेफया ‘र्ोपाळराव हरी देशमुख (व्यक्ती वाङ्मय व त्रवचार)’ या त्रनबांधाचे महत्त्व 
त्या दृष्टीने त्रवशषेत्वाने जाणवते. पेशव्याांच्या राजवटीपासून लोकत्रहतवादींच्या घराण्याकरे् बारा र्ावाांची 
देशमुखी असफयाने ्वभात्रवकतःच त्याांचा समाजाशी आत्रण राजकारणाशीही त्रनकट सांबांध येत असे. इांग्रजी 
राजवटीत सहदु्थानातील नेत्रटव लोकाांच्या रु्णाांना पुरेसा वाव त्रमळणे अशक्य असफयाने ्वातांत्र्यप्राप्तीसाठी 
लोकजार्तती घर्वनू आणणे एवढेच काय ते ्वकीयाांच्या हाती होते. लोकत्रहतवादींनी सरकारी नोकरी 
साांभाळूनही अनेक त्रनयतकात्रलके, ग्रांथालये, ग्रांथप्रकाशन अशा समाजत्रहतकारक उपक्रमाांना सक्रीय चालना 
त्रदली. 
 

दीनदुबळ्याांत्रवषयीच्या त्याांच्या कनवाळूपणाची दखल घेऊन, ‘लोकत्रहतकारी व्यक्ती’ अशीच त्याांची 
प्रत्रतमा त्रनमाण झाली होती. लोकत्रहतवादींच्या त्रनबांधवाङ्मयाचा परामशग घेताना त्रप्रयोळकराांनी त्यातील रु्ण-
दोषाांकरे् परखर्पणे अांरु्लीत्रनदेश करण्यात कोणतीही कसूर ठेवली नाही. ‘अवाचीन महाराष्राच्या 
प्रबोधनाचे आद्य प्रणेते’ असा दादोबा पाांरु्रांर् आत्रण लोकत्रहतवादी या उभयताांचा त्रनदेश करून त्रप्रयोळकराांनी 
त्याांची मार्ममक तुलना करताना त्रलत्रहले आहे, “त्याांचे त्रवचारप्रवाह अर्दी ्वतांि होते. ईश्वरावर दोघाांची 
परम त्रनष्ठा होती. दादोबा आत्रण र्ोपाळराव हे दोघेही त्रवचारवांत होते. पण आपफया त्रवचाराांचा उच्चार करण्याचे 
धैयग दादोबाांमध्ये असलेले त्रदसत नाही. र्ोपाळराव हे आपफया पुरोर्ामी त्रवचाराांचा अर्दी त्रनभीर्पणे भाषणात 
व लेखनात प्रचार करीत, पण ते ्वतः आचरणात आणताना र्र्मर्त, त्यामुळे त्याांच्यावर नेहमी टीका होत 
असे. त्या काळी त्रभक्षकुशाहीची, आत्रण सनातनी समाजाची शक्ती फार मोठी होती. त्याांच्यापढेु रानरे्, तेलां र्, 
त्रटळक अशाांसारख्या लोकधुरीणाांनाही हार खावी लार्ली होती, हे प्रत्रसध्दच आहे. दादोबा पाांरु्रांर् सकवा 
र्ोपाळराव हरी हे दोघेही कुटुांबवत्सल होते. आपफयामुळे आपफया मुलाांमुलींना िास होईल, या भीतीमुळेच 
त्याांना समाजाच्या त्रवरोधास तोंर् देता आले नसाव.े आर्रकर, पराांजपे वर्ैरे जे पुढे सुधारक झाले ते नाल््तक 
सकवा अञेयवादी होते. परांतु दादोबा पाांरु्रांर् सकवा र्ोपाळराव हरी याांची ईश्वरावर अढळ त्रनष्ठा होती. यावरून 
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‘सुधारणा’ ्हणजे ‘Going back to truth’ अशी जी कालाईल याने व्याख्या केली आहे, ती कशी खरी आहे 
हे त्रदसून येईल.” [अ. का. णप्रयोळकर, हहदुस्थानचे, उ. णन., पृष्ठे १०६ ते १०८.] 
 
‘नवनीता’चे आद्य संपादक परशुरामतात्या गोडबोले 
 

परशुरामतात्या र्ोर्बोले (१७९९-१८७४) हे आद्य सांपादक असलेफया ‘काव्यामतताच्या नवनीत 
भेफया’ची प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर-सांपात्रदत शतसाांवत्सत्ररक सुधारून वाढत्रवलेली अठरावी आवतत्ती १९५७ साली 
मुांबई राज्य त्रशक्षण खात्याने प्रकात्रशत केली असून त्या त्रनत्रमत्ताने तात्याांने त्रव्ततत चत्ररि सादर करण्यात आले 
आहे. तात्या पुणे पाठशाळेच्या छापखान्सयात सुपसरटेंर्ेंट होते तेव्हापासूनच वाङ्मयत्रनर्ममतीकरे् त्याांचा ओढा 
होता. काव्याच्या र्ोर्ीमुळे प्राचीन कत्रवतेचा अथग जाणनू घ्यायला कत ष्णशास्त्री त्रचपळूणकराांसारखी मांर्ळी 
त्याांच्याकरे् येत असत. ‘सवगसांग्रह’कार माधव चांद्रोबा रु्कले याांच्यासारख्याांना काव्यसांपादनाच्या कायात 
तात्याांचा कशी मदत होत असे हे त्याांच्या जीवनपटाच्या आधारे त्रप्रयोळकराांनी ् पष्ट केले आहे. आपफया जुन्सया 
वाङ्मयाकरे् देशी व परदेशी लोकाांचे लक्ष वधेण्याचे सकवा ते जा्त लोकत्रप्रय करण्याचे कायग परशुरामतात्या 
र्ोर्बोले याांनी आपफया ‘नवनीता’च्या द्वारे केले. ‘महाराष्र भाषेतील कत्रवताांच्या वचे्याां’ची ्हणजेच 
‘नवनीता’ची पत्रहली आवतत्ती १८५४ साली त्रनघाली. आरांभी या ग्रांथाची सकमत एक रुपया आठ आणे होती. 
इतकी मोठी सकमत देण्यास भारी वाटते अशा लोकाांकत्ररता याच कवीचे दुसरे नव ेउतारे त्रनवरू्न नऊ आणे 
त्रकमतीचे ‘नवनीत भार् २ रा’ सकवा ‘कत्रवतासारसांग्रह’ नावाचे एक पु्तक १८६३ साली प्रत्रसद्ध झाले. 
‘नवनीता’नांतर मराठी कत्रवताांचे वचेे त्रनवरू्न अनेक लोकाांनी आजवर प्रत्रसद्ध केले, पण तात्याांनी दाखत्रवलेली 
रत्रसकता अन्सयि कोठेही आढळत नाही, असे त्रप्रयोळकराांनी ्हटले आहे. ‘नवनीता’मुळे त्याकाळी जुन्सया 
काव्यसांबांधी लोकाांमध्ये त्रकती पे्रम व कुतूहल त्रनमाण झाले होते याचे अनेक पुराव ेआढळतात. १९२३ साली 
‘नवनीता’ची सतरावी आवतत्ती काढावी लार्ली आत्रण त्रप्रयोळकराांना या सवग जुन्सया आवतत्त्याांचा तौलत्रनक 
अभ्यास करून सांपात्रदत केलेली शतसाांवत्सत्ररक सुधारून वाढवलेली अठरावी आवतत्ती १९५७ साली प्रकात्रशत 
करावी लार्ली, यावरून तात्याांच्या ‘नवनीतभेफया’ची लोकत्रप्रयता अजूनही कायम रात्रहली आहे हे मान्सय 
कराव ेलारे्ल.  
 
डॉ.भाऊ दाजींचे चणरत्र 
 

दादोबाांच्या आत्मचत्ररिाचे सांपादन करीत असतानाच त्रप्रयोळकराांच्या मनात र्ॉ.भाऊ दाजी लार् 
(१८२१-१८७४) याांचे चत्ररि त्रलत्रहण्याची कफपना आली होती. दादोबाांची कामत्रर्री ही मुख्यतः, तत्कालीन 
त्रशक्षणसां्था, धमगसुधारणा, मराठी भाषा व व्याकरण अशा त्रनवर्क के्षिाांत होती. तर भाऊ दाजी हे एक 
बहुत्रवध कतुगत्वाचे पुढारी होते. मुांबईच्या प्रत्रतत्रष्ठत नार्त्ररकाांचे नेततत्व करणाऱ्याांमध्ये ते नेहमीच आघार्ीवर 
होते. मुांबई त्रवद्यापीठ, ग्रँट मेत्रर्कल कॉलेज सोसायटी, बाँबे असोत्रसएशन, ल्व्हक्टोत्ररया र्ार्गन आत्रण 
्यूत्रझयम, नेत्रटव्ह जनरल लायब्ररी इत्यादी मुांबईला आधुत्रनकत्व प्राप्त करून देणाऱ्या सां्था ्थापन 
करण्यात त्याांचा ससहाचा वाटा होता. वैद्यकीय के्षिात सांशोधन करून कुष्ठरोर्ावरील औषधही त्याांनी 
प्रयत्नपूवगक शोधून काढले होते. तसेच ते मुांबईतील नाट्कलेला ऊर्मजताव्था प्राप्त करून देणारे व 
स्त्रीत्रशक्षणाचे पुर्कते होते. भाऊ दाजींच्या या बहुमुखी व्यल्क्ततत्वाचे अनेक पलूै प्रा.त्रप्रयोळकर-त्रलत्रखत 
‘र्ॉक्टर भाऊ दाजी : व्यक्ती, काल व कततगत्व’ या १९७१ साली प्रकात्रशत झालेफया चत्ररिग्रांथात साकार 
झालेले आढळतात. पुराणेत्रतहास सांशोधक व प्राच्यत्रवद्यापांत्रर्त ्हणनूही त्याांची ख्याती होती. त्रप्रयोळकराांच्या 
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शब्दाांतच साांर्ायचे झाफयास, “भारत जीणग अव्थेतून मुक्त व्हावा व आधुत्रनक नवा भारत ्हणून पुन्सहा 
नवयौवन त्याला प्राप्त व्हाव,े याकत्ररता शकै्षत्रणक, आर्मथक, राजकीय, सामात्रजक, धार्ममक व इतर अनेक 
आधुत्रनक सा्ं कत तीच्या के्षिाांमध्ये त्याांनी यावज्जीव प्रयत्नाांची त्रशक्त केली. केवळ र्ॉ. भाऊ दाजींचा पत्ररचय 
करून देणे एवढाच या ग्रांथाचा उदे्दश नाही. त्याांच्या काळाचीही मात्रहती वाचकाांना द्यावयाची आहे. काळाची 
पाश्वगभमूी पुढे असफयाखेरीज चत्ररिनायकाच्या कततगत्वाची यथाथग कफपना होणे कठीण असते.” [अ. का. 

णप्रयोळकर, डॉ. भाऊ दाजी. व्यक्ती, काळ व कतृयत्व, मंुबई १९७१, ‘लेखकाचे दोन शब्द’, पृ. १९.] इ.स. १८५७ सालच्या 
मुांबईत्रवद्यापीठाच्या पदवीदान समारांभप्रसांर्ी त्या त्रवद्यापीठाचे तत्कालीन कुलरु्रू नामदार न्सयायमूती जे्स 
त्रर्ब्स याांनी आपफया भाषणात र्ॉ.भाऊ दाजी याांच्या कामत्रर्रीत्रवषयी काढलेले र्ौरवोद्र्ार उद्धतत करून 
भाऊ दाजींनी त्याांच्यावर अनेक बांधने असतानाही आपफया देशाच्या राजकीय ्वातांत्र्याच्या मार्णीचे 
सुतोवाच कसे केले होते याचीही मात्रहती प्रा.त्रप्रयोळकराांनी र्ॉ.भाऊ दाजींत्रवषयक आपफया चत्ररिग्रांथात 
नमूद करून ठेवली आहे हे महत्त्वाचे. अशा प्रकारचा दृत्रष्टकोन समोर ठेवनू केवळ भाऊ दाजींचेच नव्हे तर, 
दादोबा, मार्र्ावकर, रु्ांजीकर, लोकत्रहतवादी इत्यादी अनेक कतगबर्ार महाराष्रीयाांची चत्ररिे 
त्रप्रयोळकराांनी त्रलत्रहली आहेत. ही सवग चत्ररिे ऐत्रतहात्रसक मात्रहतीच्या दृष्टीने भरीव असली तरी कलादृष्ट्ा 
‘एक वाङ्मयप्रकार’ या दृष्टीने त्याांचे येथे मूफयमापनही अपेत्रक्षत नाही. अवाचीन महाराष्राच्या प्रबोधनाचे आद्य 
प्रणेते ्हणनू ज्याांना साथगपणे सांबोधता येईल अशा काही कत्या पुरुषाांची सांशोधनपूणग चत्ररिे त्रलहून 
त्रप्रयोळकराांनी ऐत्रतहात्रसक महत्त्वाचे कायग केले आहे, यात काही शांका नाही. 
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६. .अखंड महाराष्ट्राची आणि बृहन्महाराष्ट्राची चळवळ  
 

‘हे त्रवश्वत्रच माझे घर । सकबहुना चराचर । आपणत्रच जाहला’ ही अत्युच्च अशी अत्यांत आदशग अव्था 
आहे, यात काही शांका नाही. अत्रखल मानवजातीचे त्रहत हे आपले अांत्रतम उत्रद्दष्ट ठेवले तरी त्याचा प्रारांभ 
राष्रत्रहतापासूनच करावा लार्तो. कळसापयंत पोचण्यासाठी एकेक पायरी ओलाांरू्नच पुढच्या पायरीवर 
पाऊल ठेवाव े लार्ते. या दृष्टीने, प्रा.अ.का. त्रप्रयोळकर याांनी ‘लघुराष्र’, ‘महाराष्र’ आत्रण 
‘महाराष्राबाहेरील महाराष्र’ असा ‘बतहन्समहाराष्र’, या सांकफपनाांच्या अनुषांर्ाने केलेफया त्रववचेनाचा पत्ररचय 
करून घ्यावयाचा आहे. पण त्याआधी, सहदु्थानच्या इत्रतहासातील काही महत्त्वाच्या घटनाांचा सांदभग देऊन, 
प्रा.त्रप्रयोळकराांनी व्यक्त केलेले आपफया लोकाांच्या राष्रात्रभमानात्रवषयीचे परखर् त्रवचार जाणून घेणे 
आवश्यक वाटते. कारण, त्याांच्या ‘अखांर् महाराष्रा’च्या आग्रहाचे मूळ राष्रात्रभमानातच त्रदसते. 
 

आपफया देशाच्या ्वातांत्र्यप्राप्तीच्या पत्रहफया वाढत्रदवसाच्या प्रसांर्ी त्रलत्रहलेफया एका लेखात, 
आपफया पारतांत्र्याला वैयल्क्तक ्वाथग हाच दोष कारण झाला असून तो आपफया लोकाांचा राष्रीय दुरु्गण 
आहे, असे त्रप्रयोळकराांनी परखर्पणे साांत्रर्तले आहे. सहदु्थानचा इत्रतहास ्हणजे आपफया लोकाांच्या 
घरबुर्वपेणाचा इत्रतहास असून आ्ही दुबगल होतो, सकवा कमी पराक्रमी होतो, ्हणून पराभतू झालो ही र्ोष्ट 
खोटी आहे, आपफयामध्ये एकराष्रीयत्वाची व्यापक भावना नाही, हेच खरे कारण असफयाची त्याांची परखर् 
मीमाांसा आहे : - “आपफयामध्ये अहांकार हाच प्रबळ भाव असून धमात्रभमान, ्वराज्यात्रभमान, देशात्रभमान या 
भावना, केवळ त्याच्या आत्रश्रत ् हणून राहू शकतात, असे त्रदसून येते. याच्यात्रवरुद्ध पािात्याांमध्ये राष्रात्रभमान 
हीच प्रबलतम भावना आहे. त्याांचा अहांकार राष्रात्रभमानाच्या आर् कधीही येऊ शकत नाही. ञानेश्वर, 
एकनाथ, रामदास, तुकाराम वर्ैरे सांताांच्या त्रनवतत्तीपर त्रशकवणीमुळे अहांकाराची नाांर्ी महाराष्रात काही 
काळ ठेचली रे्ली व त्यामुळे त्रशवाजी महाराजाांना ्वराज्य ्थापन करणे शक्य झाले. पुढे सरांजामपद्धतीमुळे 
्वराज्यात्रभमानाकरे् आपले दुलगक्ष होऊन जो तो आपापफया ्वाथाकरे् पाहू लार्ला आत्रण त्याचे पयगवसान 
अखेर मराठी ्वराज्याच्या नाशात झाले.” [अ.का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, पुिे १९६५, ‘गाईला घास घाला!’ पृष्ठे १३८ ते 
१४५.] 
 
‘संयुक्त’ नव्हे तर ‘अखंड’ महाराष्ट्र 
 

या एकराष्रीयत्वाच्या व्यापक भावनेची प्रयत्नपूवगक जोपासना करण्याची आवश्यकता, कारवार 
येथील १९५१ च्या महाराष्र सात्रहत्यसांमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणामधूनही प्रा. त्रप्रयोळकराांनी प्रत्रतपादन 
केलेली आढळते. याव्यत्रतत्ररक्त, ‘सांयुक्त’ नव्हे तर ‘अखांर् महाराष्रा’ची घोषणा त्याांना का करावीशी वाटली 
तेही जाणून घेण्याच्या दृष्टीने हे अध्यक्षीय भाषण मुळातूनच लक्षपूवगक अभ्यासायला हव.े त्रद.४ मे १९५१ 
रोजीच्या या भाषणात त्रप्रयोळकराांनी ‘भाषावार प्राांतरचना व राष्रीय ऐक्य’ या त्रवषयाच्या अनुषांर्ाने ्हटले 
आहे, “आपापफया भात्रषक प्राांताांच्या सीमाांसांबांधी भलतेच वाद उपल््थत करून त्रनष्कारण कटुता उत्पन्न 
करणाऱ्या लोकाांनी महाराष्र, रु्जरात, कनाटक ही ्वतांि राष्रे नसून भारत राष्राचे ते केवळ घटकावयव 
आहेत, हे लक्षात ठेत्रवले पात्रहजे. व्यवहाराच्या सोयीकत्ररता देशाची भाषावार त्रवभार्णी केली, तरी आपण 
एकमेकाांपासून वरे्ळे सकवा ्वतांि आहोत, अशी भावना करून घेणे सकवा देणे धोक्याचे होईल. ‘समान 
भावनेने पे्रत्ररत असा लोकसमाज’ अशी ‘राष्र’ या शब्दाची व्याख्या आहे. सहदु्थानात त्रनरत्रनराळे भात्रषक भेद 
असले, तरी त्या भाषाांतील मुलभतू भावना एकच आहे.” प्र्तुत सांदभात आयग, अनायग सकवा द्रत्रवर् असा 
भेदवाद करणेही असे सवग्वी अनावश्यक आहे हे ्पष्ट करताना साांर्तात, “द्रत्रवर् व आयग वाांत्रशक 
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भेदाांचादेखील इतउत्तर जा्त उच्चार करणेच बरे. कारण द्रत्रवर् व आयग याांच्या त्रमश्रणापासून सध्याची 
भारतीय सा्ं कत ती बनली आहे. आयगसां्कत ती व सा्ं कत तभाषा याांचे रक्षण व सांवधगन उत्तरेकर्ील लोकाांपेक्षा 
शांकराचायग, मध्वाचायग, रामानुजाचायग या द्रत्रवर् मानलेफया देशातील आचायांनीच त्रवशषेेकरून केलेले आहे, 
असे ्हणावयास हरकत नाही. तामीळ, कानर्ी, तेलरु् आत्रण मफयाळी भाषा याांमधील जुने नव े वाङ्मय 
पात्रहले, तर त्याांचा पाया सा्ं कत त आहे, असेच त्रदसून येईल. सहदु्थानातील चवदाही प्रादेत्रशक भाषा या 
सां्कत तच्या वारसदार आहेत. इांद्रधनुष्यातील सप्तरांर् जसे एकाच श्वतेरांर्ाच्या छटा तसा भारतीय घटनेने 
सांमत केलेफया या चवदाही भाषा सां्कत त भाषेच्या छटा आहेत, असे मानले पात्रहजे. राष्रीयत्वाच्या 
उभारणीला आवश्यक असणारे भात्रषक ऐक्य, समान वाङ्मय आत्रण सुखदुःखाची समान परांपरा सां्कत तामुळे 
भारताला प्राप्त झाली आहे, ही अत्रभमानाची आत्रण आनांदाची र्ोष्ट होय.” 
 

आपफया देशातील राष्रीयत्वाच्या उभारणीसाठी आवश्यक अशा भात्रषक ऐक्याचे महत्त्व त्रवशद 
केफयावर त्रप्रयोळकराांनी दोन राज्याांच्या सीमाभार्ातील अफपसांख्याांकाांना तोंर् द्याव्या लार्णाऱ्या सम्याांची 
दखल घेऊन त्यावर उपाययोजनाही सुचत्रवली आहे ती अशी : - “आकाशातील इांद्रधनुष्यात एक रांर् सांपून 
दुसरा कुठे सुरु झाला, याची भेदरेषा जशी दाखत्रवता येत नाही, त्याप्रमाणे सहदु्थानात एका भाषेचा प्रदेश 
सांपून दुसऱ्या भाषेचा प्राांत कुठे लार्ला हेही नक्की साांर्णे कठीण आहे. सीमा-भार्ातील काही भार् नेहमी 
त्रद्वभात्रषकच राहणार. बहुसांख्याक भाषाकाांप्रमाणे तो भभूार् त्या त्या भात्रषक त्रवभार्ात जाईल. पण 
अफपसांख्याक भात्रषकाांना तेथे सांरक्षण व आपआपफया भाषेमध्ये सवग व्यवहार चालत्रवण्यास सवलत त्रमळाली 
पात्रहजे. अशा प्रकारची तरतूद भारतीय घटनेच्या ३४७ कलमात ्पष्टच आहे. त्रद्वभात्रषक प्राांतात अफपसांख्य 
भात्रषकाांना बहुसांख्य भात्रषकाांप्रमाणेच त्रशक्षण, रेशनकार्ग वर्ैरे र्ोष्टी त्याांच्या ्वतःच्या भाषेत त्रमळाफया 
पात्रहजेत. या बाबतीत जे कोणी अर्थळे त्रनमाण करतील, ते राष्रीय ऐक्याचा त्रबघार् करणारे देशद्रोही लोक 
होत.” अशी अत्यांत परखर् शब्दाांत सांबांत्रधताांची हजेरी त्याांनी घेतली आहे; आत्रण तत्सांबांत्रधत भारतीय 
घटनेतील मूळ कलमही उद्धतत केले आहे. त्याांनी सहदु्थानातील प्राांताप्राांताांमधील ऐक्याप्रमाणेच मराठी भाषा 
प्रचत्रलत असलेफया सवग त्रवभार्ाांमध्ये ऐक्य घर्वनू आणण्याची आवशक्यताही प्रत्रतपादन केली आहे. इांग्रज, 
पोतुगर्ीज व देशी सां्थेने या वरे्वरे्ळ्या राजवटींत सापर्लेफया महाराष्रीयाांमध्ये भाषेच्या जोरावर ऐक्य 
घर्वनू आणण्याच्या उदे्दशाने पांचवीस वषांमारे् र्ोमांतक ‘बतहन्समहाराष्र चळवळ’ सुरु करण्यात आफयाचेही 
त्याांनी साांत्रर्तले. सांयुक्त महाराष्र चळवळीच्या प्रवतगकाांनी यात्रवषयी जोराचे प्रयत्न चालत्रवफयाबद्दल त्याांना 
धन्सयवाद देऊन त्रप्रयोळकर हे ‘सांयुक्त’ या शब्दयोजनेतील त्रवसांर्ती ्पष्ट करताना असे सुचत्रवतात, 
“चळवळीच्या पुर्कत्यांकरू्न जी शब्दयोजना केली जाते, ती काही वळेा त्रदशाभलू करणारी असते, हे मला 
नम्रपणे त्याांच्या नजरेस आणावयाचे आहे. ‘महाराष्र, मुांबई शहर, वऱ्हार् आत्रण नार्पूर’ सकवा ‘महाराष्र 
आत्रण महात्रवदभग’, अशा प्रकारची शब्दयोजना या चळवळीचे आद्य पुर्कते रा. मार्खोलकर याांच्या 
बेळर्ावच्या अध्यक्षीय भाषणातही सापर्ते. महाराष्र ्हणजे मराठी भात्रषकाांचा सलर् प्राांत. हा शब्द सांकुत्रचत 
अथी त्रवत्रशष्ट भभूार्ाला वापरून इतर भार् वरे्ळे, त्याच्या पुरवण्या असे त्रनर्मदष्ट करणे ्हणजे महाराष्र हा 
प्राांत एकत्रजनसी नसून त्याला अनेक त्रठर्ळे जोरू्न केलेली र्ोधर्ी आहे, असे दशगत्रवणे होय. सांयुक्त महाराष्र 
या शब्दानेही हाच भास होतो. वा्तत्रवक, सांयुक्त महाराष्राच्या ऐवजी अखांर् महाराष्र अशी घोषणा पात्रहजे. 
मुांबई, र्ोव,े कारवार हे महाराष्राचे सलर् भार् आहेत. शरीराचे अवयव असे र्ोके, हात, पाय, त्याला जोर्ाव े
असे का कोणी ्हणतो? अशी भाषा चुकीची आहे. वा्तत्रवक हे भार् महाराष्रातच राहू द्याव े सकवा 
महाराष्रातून फोर्ाव,े हा आज प्रश्न आहे. काही काळाने महाराष्राचे भात्रषक ऐक्य नष्ट होईल, अशी फार 
भीती आहे अशा फुटीर वतत्तीमुळे महाराष्राचे मारे् केवढे नुकसान झाले, या जुन्सया इत्रतहासाची येथे पुनः 
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आठवण करून देण्याची र्रज आहे, असे मला वाटत नाही.” [अ. का. णप्रयोळकर यांचे अध्यक्षीय भाषि, महाराष्ट्र साणहत्य 
संमेलन, अणधवेशन ३४ वे, कारवार, णद. ४ मे १९५१, पृष्ठ ेएक ते बेचाळीस.] 
 

त्रप्रयोळकराांनी १९५१ साली केलेली ही ‘अखांर् महाराष्रा’ची घोषणा बहुसांख्य मराठी भात्रषकाांच्या 
केवळ भौर्ोत्रलकच नव्हे तर साा्ं कत त्रतक आत्रण भावत्रनक ऐक्याच्या दृष्टीनेही सांपूणग मराठी त्रवश्वाचा व्यापक 
वधे घेऊ पाहणारी आहे, यात काही शांका नाही. “पांचवीस वषामारे् र्ोमांतकात बतहन्समहाराष्र चळवळीची 
घोषणा झाली. इांग्रज, पोतुगर्ीज व देशी सां्थाने या त्रनरत्रनराळ्या राजवटीत सापर्लेफया महाराष्रीयाांमध्ये 
भाषेच्या जोरावर ऐक्य त्रनमाण करण्याचा त्या चळवळीचा हेतू होता.” अशी बतहन्समहाराष्राचा इत्रतहास जाणनू 
घेणाऱ्याांच्या दृष्टीने महत्त्वाची मात्रहती याच अध्यक्षीय भाषणात आली आहे. ही सवग पाश्वगभमूी ध्यानात घेता 
बतहन्समहाराष्र चळवळीचे सां्थापक ् हणनू जो त्रप्रयोळकराांचा र्ौरव केला जातो तो यथाथगच आहे, असे ् हणाव े
लारे्ल. आियाची र्ोष्ट ्हणजे, त्रप्रयोळकराांच्या या अध्यक्षीय भाषणाला आता अधे शतक लोटले असले, 
त्यात त्रनर्मदष्ट केलेफया बेळर्ाव व कारवार या बहुसांख्याक मराठी भात्रषक शहराांचे त्रभजत घोंर्रे्, अजूनही 
त्याांच्यावरील अन्सयायाचे पत्ररमाजगन न झाफयाने, कनाटकातच त्रखतपत पर्ले आहे! मुांबई माि महाराष्राची 
राजधानी झाली आहे हे माि खरी. र्ोव्याचे ्वतांि राज्य होऊन तेथे कोकणीला राजभाषेचा दजा देण्यात 
आला असला तरी मराठीवर माि र्ोमांतकात अन्सयायाच झालेला आहे! 
 
हहदुस्थानचे दोन दरवाजे 
 

प्रा. त्रप्रयोळकराांच्या एका लेखसांग्रहाचे त्याांनीच ठेवलेले नाव ‘सहदु्थानचे दोन दरवाजे’ (मुांबई 
१९७४) असे असून ते अत्यांत सूचक आहे. पोतुगर्ीजाांनी र्ोवा सजकून घेऊन सहदु्थानात आपला पाया रोवला 
तो सोळाव्या शतकात आत्रण इांग्रजाांची राजवट सहदु्थानात आली ती एकोत्रणसाव्या शतकात. अशा प्रकारे 
सहदु्थानचा पािात्य सां्कत तीशी प्रथम सांबांध आला तो र्ोमांतकाच्या मार्े आत्रण नांतर मुांबईमार्े. योर्ायोर्ाची 
र्ोष्ट अशी की, र्ोव्याप्रमाणेच मुांबई बेटही प्रारांभी पोतुगर्ीजाांच्या मालकीचे होते. इ.स. १६६१ साली पोतुगर्ाल 
आत्रण इांग्लां र् या दोन राष्राांमध्ये झालेफया तहानुसार मुांबई बेट हे त्याला जोर्लेफया भार्ासह पोतुगर्ीज 
राजकन्सया कॅथत्ररना त्रहच्या त्रववाहाबद्दलच्या हुांड्यादाखल इांग्रज राजपुि दुसऱ्या चालगसला बहाल करण्यात 
आले होते. पािात्याांच्या (पोतुगर्ीजाांच्या) आर्मनाची खूण एका जुन्सया दरवाजाच्या रूपाने र्ोमांतकात जुने 
र्ोव े येथे अजूनही आहे. तसेच, मुांबईचा ‘रे्ट व े ऑफ इांत्रर्या’ हा दरवाजा हे पािात्य सां्कत तीचे 
सहदु्थानातील नांतरचे, ्हणजे दुसरे प्रवशे द्वार ्हणता येईल. र्ोमांतक आत्रण मुांबईच्या या दोन मोक्याच्या 
दरवाज्यातून त्रप्रयोळकराांना परकीय धमग, भाषा, वाङ्मय, त्रशक्षण, सामात्रजक, सुधारणा व पािात्य सां्कत ती 
याांच्यासांबांधीच्या सांशोधनाची जी त्रव्ततत भमूी त्रदसली, त्यात्रवषयीचा हा लेखसांग्रह आहे. ‘सहदु्थानचे दोन 
दरवाजे’ मधील ‘नवा दरवाजा’ या पत्रहफया त्रवभार्ात त्रप्रयोळकराांचे मुांबईसांबांधीचे एकोणीस लेख आहेत. तर 
‘जुना दरवाजा’ या दुसऱ्या त्रवभार्ात र्ोमांतकासांबांधीचे अठरा लेख समात्रवष्ट केलेले आढळतात. 
 

मुांबई शहराच्या भरभराटीस प्रर्तीस अनेक र्ोमांतकीय कतगबर्ार व्यक्तीचा मोलाचा हातभार लार्ला 
असून त्याचा ओझरता पत्ररचय प्रा. त्रप्रयोळकराांनी अन्सयि त्रलत्रहलेफया ‘र्ोमांतकीयाांचे मुांबईच्या रचनेतील 
कायग’ या लेखात आढळतो. अशा ऐत्रतहात्रसक महत्त्वाची कामत्रर्री बजावणाऱ्या कत्या पुरुषाांमध्ये 
र्ो.मा.मार्र्ावकर, रामचांद्र त्रवष्णू मार्र्ावकर, रा.त्रभ.रु्ांजीकर, बाळशास्त्री जाांभेकर, र्ॉ. भाऊ दाजी लार्, 
माधव चांद्रोबा रु्कले, र्ॉ. अनांत चांद्रोबा रु्कले, र्ॉ.रा.र्ो. भाांर्ारकर, न्सयायमूती का.सि.तेलां र्, प्रो. धमानांद 
कोसांबी, र्ॉ. जसगन-द-कुन्सहा, कात्रशनाथ र.त्रमि, सूयाजी महात्मे, पु.मां.लार् इत्यादींचा समावशे होतो. 
[आजचा व कालचा गोमंतक, णध गोवा हहदू ॲसोणसएशन रौ्यमहोत्सव सणमती, मंुबई १९५४, पृष्ठे ३६१ ते ३७८.]  
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महाराष्ट्राबाहेरील महाराष्ट्र व ‘बृहन्महाराष्ट्रा’चे सुतोवाच 
 

बतहन्समहाराष्र या सांकफपनेची तुतारी प्रथमतः फुां कण्याचे श्रये प्रा. त्रप्रयोळकर याांच्याकरे्च जाते. त्याांचे 
जेष्ठ बांधू श्री.त्रव.का.त्रप्रयोळकर हे सांपादक असलेफया र्ोव्याच्या ‘्वयांसेवक’ मात्रसकाच्या ऑर््ट १९२३ च्या 
‘बतहन्समहाराष्र खास अांका’मध्ये प्रा. त्रप्रयोळकराांचा ‘बतहन्समहाराष्राचा सवगश्रेष्ठ सम्राट’ हा लेख प्रत्रसद्ध झाला 
होता. कालाईलने शके्सत्रपयरला राजा कफपून ज्याप्रमाणे जर्भर पसरलेफया आांग्ल भात्रषकाांच्या 
एकीकरणाचा प्रश्न सोर्त्रवण्याची कफपना पुढे माांर्ली. त्याप्रमाणे, श्रीञानेश्वरमहाराजाांना आपला सम्राट 
कफपून रामदासाांचा ‘मराठा त्रततुका मेळवावा’ हा आदेश अमलात आणावा, आत्रण महाराष्र व त्याच्या 
वसाहती त्रमळून या भात्रषक साम्राज्याला ‘बतहन्समहाराष्र’ ् हणाव,े अशी त्रप्रयोळकराांनी त्या लेखात सूचना केली 
होती. ‘बतहन्समहाराष्रा’च्या या चळवळीचे र्ॉ. श्री.व्यां.केतकर, बर्ोद्याच्या ‘जार्तती’पिाचे सांपादक 
म.ब.पाळेकर, भोपटकर, पणु्याचा ‘केसरी’ इत्यादींनी उत्साहाने ्वार्त केले होते. प्र्तुत सांकफपना ्पष्ट 
करताना त्रप्रयोळकर हे ‘महाराष्र, लघुराष्र व बतहन्समहाराष्र’ या लेखात त्रलत्रहतात, “सलर् असा मराठी 
भात्रषकाांचा प्रदेश तो महाराष्र; (मर् तो त्रभन्न राजकीय अमलाखाली असेना) महाराष्रीयाांच्या या सलर् 
महाराष्राबाहेर ज्या वसाहती, तो महत्तर महाराष्र व महाराष्र व महत्तर महाराष्र त्रमळून एकां दर 
महाराष्रीयाांचा प्रदेश तो बतहन्समहाराष्र मानावा असे मी योत्रजले आत्रण बतहन्समहाराष्र कफपनेची तुतारी प्रथम 
फुां त्रकली.” 
 

प्र्तुत लेखात, ‘लघुराष्र’ व ‘मतराष्र’ या सांकफपनाांवरही ते मार्ममक भाष्य करतात ते असे, 
“महाराष्र राज्य त्रमळाफयाबद्दल आपफया लोकाांनी मोठा आनांदोत्सव केला. वा्तत्रवक या महाराष्राचे भग्न 
(truncated) ्वरूप पाहता त्याला ‘लघुराष्र’ नाव अन्सवथगक ठरेल. त्रनदान भारतात असलेले बहुसांख्य 
मराठी भात्रषकाांचे कारवार, बेळर्ाव वर्ैरे भार् तरी पाटसकर त्रनवाड्याप्रमाणे महाराष्राला जोर्ले जाणे 
अवश्य होते. आज राजकारणामध्ये मताांना फार महत्त्व आहे. त्रजथून मते त्रमळतील असे राज्य त्रनमाण करणे 
हे आमचे ध्येय त्रदसते. त्रनराळ्या शब्दाांत साांर्ावायचे ्हणजे महाराष्रापेक्षा ‘मतराष्र’ ्थापन करण्याची 
आपफया पढुाऱ्याांची चळवळ असते.महाराष्राबाहेर ्हैसूर, मद्रास, आांध्र, केरळ, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, 
रु्जरात, मध्यभारत वर्ैरे राज्याांत जे हजारो महाराष्रीय आहेत, त्याांच्याकरे् कोणाचेही लक्ष असलेले त्रदसत 
नाही. जेथे जेथे ्हणनू, एक महाराष्रीय असेल तो तो महाराष्र असे आपण मानले पात्रहजे. बतहन्समहाराष्र 
कफपनेच्या मुळाशी हीच व्यापक भावना आहे. महाराष्रीयाांची दृष्टी जर आजच्या ‘मतराष्रा’पुरती सांकुत्रचत 
रात्रहली तर त्यामुळे महाराष्राच्या पराक्रमाचा सांकोच होईल.” [अ. का. णप्रयोळकर, हहदुस्थानचे दोन दरवाजे, मंुबई १९७४, 
पृष्ठे २३५ ते २४६] 
 

अशा प्रकारे, प्रा. त्रप्रयोळकराांनी १९२३ साली पत्रहफयाांदा सूतोवाच केलेफया ‘बतहन्समहाराष्र’ त्रवषयक 
सांकफपनेचा व्यापक अथग रूढ होत रे्ला व त्यामुळे ‘बतहन्समहाराष्र’ हा शब्द मराठी भात्रषकाांनी व्यात्रपलेफया 
प्रदेशास व्यापक अथाने लावण्यात येऊ लार्ला. त्याांनीच बतहन्समहाराष्र शुर्र फॅक्टरी, बतहन्समहाराष्र कॉलेज 
ऑफ कॉमसग अशी काही नाव ेउदाहरणादाखल साांत्रर्तली आहेत. त्यानांतरच्या मुांबईच्या त्रवत्रवधवतत्त, त्रदवाळी 
अांक १९५४ मध्ये प्रथमतः प्रत्रसद्ध झालेफया प्रा. त्रप्रयोळकराांच्या ‘महाराष्राबाहेरचा महाराष्र’ या अत्रतशय 
मात्रहतीपूणग लेखाने तर अनेक मातब्बर सांशोधकाांचे लक्ष वधूेन घेतले. प्र्तुत लेखाच्या शीषगकासांबांधीचा 
खुलासा करताना त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “आजच्या महाराष्र देशाची व्याप्ती सकवा व्याख्या बहुसांख्य मराठी 
बोलणाऱ्या लोकाांचा सलर् प्राांत, अशी करता येण्यासारखी आहे; परांतु त्रनरत्रनराळ्या कारणाांमुळे ह्या 
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प्राांताबाहेर जेथे मराठी भात्रषक असतील, तोही प्राांत या लेखाच्या आरांभीच ्हटफयाप्रमाणे त्या त्या प्रमाणे 
महाराष्रच आहे. या महाराष्राला ‘महाराष्राबाहेरचा महाराष्र’ असे वर त्रदसण्यात खोटे, पण व्तुतः खरे 
paradoxical नाव द्यावयास हरकत नाही. एखाद्या समाजातील लोक ्वतःची जन्समभमूी सोरू्न अन्सय 
मुलुखामध्ये जाण्याच्या मुळाशी अनेक कारणे असू शकतात. त्रवद्याजगन, राजकीय मुलूखत्रर्री, व्यापार, 
उद्योर्, दुष्काळ, सकवा धार्ममक छळ, अशी काही कारणे साांर्ता येतील. वात्रणज्य हे महाराष्रीयाांचे वैत्रशष्ट् 
नाही. त्रवद्या व पराक्रम हेच त्याांचे त्रवशषे होत. दत्रक्षणेचा आत्रण महाराष्रीयाांचा राजकीय सांबांध फार जुन्सया 
काळचा ्हणजे त्रवजयानर्रच्या सहदू साम्राज्यापयंतचा तरी आहे.” असे साांर्नू त्रप्रयोळकराांनी त्यासांबांधीचा 
सवग तपशील सोदाहरण सादर केला आहे. 
 

बांर्लूर, तांजावर याांप्रमाणेच सजजी, वलेोर हे मराठ्याांचे बालेत्रकल्ले बनले होते.मराठी सत्ता या भार्ाांत 
असताना पांत्रर्त, कीतगनकार, र्वई, लढवयये अशा अनेक महाराष्रीयाांना त्रतकरे् आश्रय त्रमळत असे. 
रघुनाथपांत्रर्त, आनांदतनय, माधव, र्ोसावीनांदन, भर्वद्र्ीतेवर मराठी टीका त्रलत्रहणारा हुसेनाांबरखान असे 
त्रकतीतरी मराठी कवी या दत्रक्षणेकर्ील ‘महाराष्राबाहेरच्या महाराष्रात’ होऊन रे्ले. ्वतः तांजावरचे काही 
राजेही नाटककार होते. मद्रास सरकारने प्रत्रसद्ध केलेफया बतहदीश्वर देवालयाजवळ असलेफया मराठी 
त्रशलालेखाचीच रे्मी आकारावी पतष्ठे एकश े दहा भारतात! एखाद्या भार्ातील राजकीय सत्ता नष्ट झाली, 
तरीदेखील जुनी राज भाषा नष्ट होत नाही यासांबांधीचा सहदु्थानातील इांग्रजी भाषेचा दाखला देऊन 
त्रप्रयोळकर पुढे साांर्तात की, राज्याची भाषा परभात्रषक असलेफया महाराष्रीयाांनी त्रशकावी, हे ्वाभात्रवक 
आहे; परांतु तांजावर, ्हैसुर व िावणकोर या सां्थानाांतील केवळ राज्यकात्यानाच नव्हे तर त्रतकर्ील 
परभात्रषक लोकाांनाही मराठी भाषेचे ञान हे सुसां्कत तपणाचेच एक लक्षण आहे, असे वाटण्यास लावाव,े 
यावरून ‘महाराष्राबाहेरच्या महाराष्रा’ची प्रखर तेजल््वता आपणाांस कळून येते. ्हैसूरच्या महाराजाांच्या 
आश्रयाला रे्लेफया मराठी भात्रषकाांनी मराठी भाषेचा तेथील राजदरबारातील प्रशासनाची भाषा ्हणून आत्रण 
राज्य त्रहतासाठी ‘मऱ्हाटी’ सा्ं कत तीचाही अांतःकरणपूवगक प्रसार केला. रे्फया शतकाच्या मध्यापयंत मराठी ही 
तांजावरमध्ये राज्यकारभाराची भाषा होती. इ.स. १८६८ मध्ये त्रनधन पावलेले ्हैसुरचे महाराज हे मराठीचे 
र्ाढे अभ्यासक होते. त्रब्रटीशाांच्या काळातही रे्फया शतकाच्या मध्यापयंत तेथील ‘दप्तर’ मराठीतच होते. 
िावणकोरच्या दरबारातील भाषाही मराठीच होती. राजाश्रय नसफयामुळे पोरक्या झालेफया मराठी भाषेचे 
दत्रक्षणेतील महाराष्रीयाांनी पे्रमळ माऊलीप्रमाणे पे्रमाने सांरक्षण केले व सध्याही ते करत आहेत. १८८३ साली 
मद्रासमध्य महाराष्र भाषा व सां्कत ती याांच्या रक्षणाकत्ररता ्थापन झालेफया ‘त्रद मद्रास मराठा असोत्रसएशन’ 
नावाच्या एका सां्थेने नेटाने प्रयत्न करून मद्रास युत्रनव्हर्मसटीच्या त्रशक्षणक्रमात मतॅ्ररकपासून एम.ए.पयंतच्या 
त्रशक्षणक्रमात मराठी भाषेचा अांतभाव करण्याचे फार मोठे यश सांपादन केले होते. दत्रक्षणेकर्ील सा्ं थानात 
जे महाराष्रीय त्रदवाण झाले, तसेच न्सयायाधीश, प्रोफेससग, वकील, इांत्रजत्रनयर, सांशोधक, पोलीस अत्रधकारी 
इत्यादी मानाच्या जार्ा ज्या महाराष्रीयाांनी भषूत्रवफया त्याांचीही दखल त्रप्रयोळकराांच्या प्र्तुत लेखात घेण्यात 
आली आहे.ही सवग मात्रहती खरोखरच आपफयाला आियगचत्रकत करणारी वाटते. १९०७ असली कुां भकोणम 
येथे ‘मराठी मांर्ळ’ नावाची सां्था ्थापन झाली होती. मद्रासमधील प्रमुख महाराष्रीयाांनी १९१२ साली 
्थापन केलेफया मराठा एज्युकेशन फां र्’ नावाच्या सां्थेची भरभराट होऊन १९३७ साली त्रतचा 
रौप्यमहोत्सवही थाटात साजरा झाला. दत्रक्षण भारतात महाराष्र आत्रण मराठी भाषा याांच्यासांबांधी अत्रभमान 
बाळर्णारा एवढा मोठा समाज असफयाची, मात्रहती प्रा. त्रप्रयोळकराांनी त्या भार्ात ्वतः सहरू्न व अनेक 
व्यक्तींशी सांपकग  साधूनच त्रमळत्रवली होती. [ अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, उ. णन., ‘महाराष्ट्राबाहेरचा महाराष्ट्र’ पृष्ठ े१८९ 
ते २००.] 
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महाराष्रातील ‘राज्य मराठी त्रवकास सा्ं थे’ने, र्ॉ. वसांत जोशी याांनी साके्षपाने सांपात्रदत केलेफया 
‘त्रिवेंद्रमची मराठी ह्तत्रलत्रखते’ व ‘मद्रासची मराठी ह्तत्रलत्रखते’ अशी दोन वणगनात्मक सूची १९९६ साली 
प्रकात्रशत करून अभ्यासकाांना महत्त्वाची साधने उपलब्ध करून त्रदली आहेत. या दोन्सही सूचींच्या 
प्र्तावनाांमध्ये र्ॉ. वसांत जोशी याांनी प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या ‘महाराष्राबाहेरचा महाराष्र’ या लेखातील 
मात्रहतीचा कत तञतापूवगक त्रनदेश केला आहे. कोणत्याही प्रदेशातील भाषा आत्रण वाङ्मय याांना प्रत्रतष्ठा 
लाभायची असेल तर ती राज्यकत्याची व राज्यकारभाराची भाषा असणे आवश्यक ठरते. दत्रक्षणेमध्ये मराठे 
रे्ले ते राज्यकते ्हणूनच. रणाांर्णावर त्याांची तलवार तळपली तशी राजदरबारात ‘मऱ्हाटी’ लेखणीही 
र्ाजली, याचा महाराष्राला साथग अत्रभमान वाटायला हवा. कत ष्णाजी ना. आठफये हे कोचीनमध्ये राहून ‘केरळ 
कोकीळ’ नावाचे मराठी मात्रसक चालवीत असत. महाराष्र व मराठी भाषा याांच्यासांबांधी बाहेरच्या मराठी 
भात्रषकाांत पे्रम व आत्मीयता उत्पन्न करण्याच्या कामी हरीदास व पुरात्रणक याांचा जुन्सया काळी फार मोठा 
उपयोर् होत असे, मराठी नाटक मांर्ळ्याांचाही याबाबतीत पुढे उपयोर् होऊ लार्ला, असे साांर्ून त्रप्रयोळकर 
सुचत्रवतात, “पुण्या-मुांबईच्या पत्ररसरात पनुःपुनः मराठा सात्रहत्यसांमेलने भरवनू पक्षीय राजकारणाचे खेळ 
खेळण्यापेक्षा, बनारस, तांजावर, कोचीन, मांर्ळूर, मद्रास, बांर्लोर, कलकत्ता अशा भार्ाांत मधून मधून 
स्मेलने भरत्रवण्याची व्यव्था केफयास महाराष्र व बाहेरचे मराठी भात्रषक याांमधील दळणवळणास फार 
मोठी मदत होईल” [अ. का. णप्रयोळकर, हहदुस्थानचे दोन दरवाजे, उ. णन., पृ. २४६.] परप्राांतात राहून त्रमशनरी पद्धतीने 
मराठी भाषेचे व सां्कत तीचे रक्षण करणाऱ्या ध्येयवादी कायगकत्यांना महाराष्र सरकारकरू्न मदत त्रमळणेही 
योग्य ठरेल. अशा प्रकारे, १९२३ साली बतहन्समहाराष्र चळवळीचे सूतोवाच करणाऱ्या त्रप्रयोळकराांनी शवेटपयंत 
या चळवळीची सचता समथगपणे वात्रहली. 
 

महाराष्राप्रमाणेच ‘महाराष्राबाहेरील महाराष्रा’तही त्याांचा ‘सहर्ता ब्राह्मणू बरा’ असा शवेटपयंत 
अत्यांत जार्रूक असा सांचार असे, या बाबतीत त्रकत्येक सां्थाना व व्यक्तींनाही त्याांनी अत्यांत आत्मीयतेने 
मार्गदशगन केफयाची अनेक उदाहरणे आहेत. 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांनी सांशोधनकायात आपफयाला अत्यांत आत्मीयतेने मार्गदशगन केफयाचे अनुभव 
बतहन्समहाराष्रातील र्ॉ. श्री. रां.कुळकणी, र्ॉ.व.दा.कुळकणी, र्ॉ.बा.ना.मुांर्ी, श्री बा.जोशी, 
र्ॉ.हे.त्रव.इनामदार, प्रा.पाां.ना.कुलकणी, र्ॉ.पांत्रर्त आवळीकर, र्ॉ.वसांत जोशी इत्यादींनीही नमूद केलेले 
आहेत. 
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७. वेगळ्या वाटा 
मराठी सांशोधनके्षिातील पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राच्या मजबतू पायावर भक्कमपणे उभे राहून त्रप्रयोळकराांनी 

अनेक मराठी ग्रांथाांच्या पाठशुद्ध आवतत्याांचा एक आदशग आपफयासमोर ठेवलेला आहे.अशा एका हार्ाच्या 
सांशोधकाचे आपफया वाङ्मयीन जीवनाची सुरुवात लत्रलत लेखनाने केली होती हे जाणून त्रकत्येकाांना नवल 
वाटेल! त्याांच्या ‘त्रप्रय आत्रण अत्रप्रय’ या लेखसांग्रहातील ‘कादांबरीलेखकाच्या फां दात मी कसा अर्कलो?’, 
‘श्रेष्ठ धमग कुठला बोला?’, ‘आपली नाव ेआत्रण आर्नाव’े, ‘बापाांवर बेट्ाांचा बत्रहष्कार’, ‘माझे मोठे पहा!’ 
असे काही त्रनवर्क लेख नजरेखालून घातले तरी लेखकाचा लत्रलत लेखनातील त्रमल्ष्कलपणा व मार्ममकता 
प्रत्ययाला येऊन आपण आियगचत्रकत होतो. पण, हे वा्तव ज्याांना ञात नाही ते माि, ञानेश्वर एक की दोन 
अभांर्कते ञानदेव आत्रण ञानदेत्रवकते ञानेश्वर हे एक की त्रभन्न? याच चालीवर त्रप्रयोळकर एक की अनेक?’ 
असा प्रश्न उपल््थत करण्याची शक्यता अर्दीच काफपत्रनक ्हणता येणार नाही. याबाबतीत खुद्द 
त्रप्रयोळकराांचीच साक्ष काढणे सयुल्क्तक होईल. 
 
प्रवाहपणतताचे णनवेदन 
 

प्रा. त्रप्रयोळकर हे आपफया ‘त्रप्रय आत्रण अत्रप्रय’ या लेखसांग्रहाच्या ‘प्रवाहपत्रतताचे त्रनवदेन’ या 
कुतूहलजनक शीषगकाच्या प्र्तावनेत ्वतःच साांर्तात, “सात्रहत्य सांमेलनाचा त्रनयोत्रजत अध्यक्ष ्हणून 
झालेफया एका सत्कारप्रसांर्ी, माझ्या लेखनाच्या त्रवत्रवधत्वात्रवषयी त्रनदेश ऐकूण एक श्रोते ् हणाले की, ‘वामन 
एक की अनेक’, असा जसा सध्या वाद चालू आहे, तसा भावी काळात ‘त्रप्रयोळकर एक की अनेक’ असा वाद 
त्रनमाण होईल! या ‘त्रवत्रवध’पणात माझ्या लेखनकौशफयापेक्षा अर्त्रतकत्वाचाच जा्त भार् आहे. ज्या 
पत्रर्थीतीत मी सापर्लो त्या पत्ररल््थतीप्रमाणे माझ्या हातून लेखन झाले. ्हणून या प्र्तावनेला 
‘प्रवाहपत्रतताचे त्रनवदेन’ असे नाव द्यावसेे मला वाटले.” 
 

एकदा पट्टीचा ‘सांशोधक’ ्हणून पक्का त्रशक्का असला की त्या लेखकाकरे् पाहण्याचा सवगसामान्सय 
वाचकाांना दृत्रष्टकोन कसा असतो याचेही अत्यांत प्रत्ययकारी वणगन याच प्रतावानेत त्याांनी केले आहे. एखाद्या 
त्रनयतकात्रलकाच्या खास अांकाचे सकवा त्रदवाळी अांकाचे वाचक हे बहुतेक लत्रलत वाङ्मयाचे भोक्ते 
असफयामुळे, त्या अांकातील र्ांभीर लेख हा वायाच जातात, अशी तक्रार करून त्रप्रयोळकर पुढे साांर्तात, 
“पुष्कळसे सांशोधनात्मक र्ांभीर त्रवचार शकग रावरु्ांत्रठत त्रक्वनाएनच्या र्ोळ्याांप्रमाण त्रवनोदाच्या सकवा 
लात्रलत्याच्या वषे्टनाखाली मी वाचकाांच्या र्ळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला आहे; परांतु ‘सांशोधक’ ्हणनू माझे 
नाव कुप्रत्रसद्ध झालेले असफयामुळे, त्याांमध्ये काही लात्रलत्य आढळले तरी साधारण वाचक ते वदेशास्त्रजर्च 
मानणार! काही त्रवनोदी लेखक ्हणून प्रख्यात असलेले वक्ते चुकून कधीतरी र्ांभीरपणाने बोलू लार्ले 
्हणजे काही आचरत श्रोते त्यात त्रवनोद आहे असे समजून त्रनष्कारण हसू लार्तात.(त्याांच्या या हसण्याने 
माि त्रवनोद त्रनमाण होतो!) त्याच्या अर्दी उलट प्रकार माझ्या बाबतीत होण्याचा सांभव आहे.” [अ. का. 

णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, पुिे १९६५, ‘प्रवाहपणतताचे णनवेदन’ (प्रस्तावना), पृ.१३.] त्रप्रयोळकराांचे ‘प्रवाहपत्रतताचे त्रनवदेन’ 
जेवढे र्ांभीर तेवढेच ते नमगत्रवनोदयुक्त असफयाचे चाणाक्ष वाचकाांच्या लरे्च ध्यानात येईल. त्याांनी ्वतःला 
‘प्रवाहपत्रतत’ ् हणवनू घेतले असले तरी, हैास आत्रण र्रज ् हणून त्याांच्या हातून प्रारांभीच्या काळात जे लत्रलत 
लेखक झाले ते अर्दीच उपेक्षणीय नाही एवढे खास. 

 
श्री.बा.द. सातो्कर याांनी त्रवचारलेफया, “आपण लेखनाकरे् वळण्यास कोणते कारण घर्ले?” या 

प्रश्नाला उत्तर देताना त्रप्रयोळकराांनी त्याांना साांत्रर्तले होते, “आांतत्ररक पे्ररणेमुळे काही मी लेखनाकरे् वळलो 
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नाही. त्रचिकार होणे हे माझे ध्येय होते. पण अपघाताने मी लेखक बनलो. १९१८ च्या सुमारास मी लेखनास 
सुरुवात केली असे मला ्मरते. माझे मोठे बांधू त्रवनायकराव हे त्याहीपूवीपासून मराठीत त्रलत्रहत असत. 
बहुतेक त्याांचे अनुकरण ्हणून मीही लेखणी हाती घेतली असावी. मुद्दाम लेखक होण्यासाठी खास असा 
प्रयत्न व तयारी मी कधी केली नाही.” [बा. द. सातोस्कर, गोमंतकीय मराठी साणहत्याचे णशल्पकार, खंड पणहला, पिजी-गोवा 
१९७५, पृ. २४१.] 
 
कणवतालेखन 
 

त्रप्रयोळकराांचे प्रारांभीचे त्रलखाण त्याांच्या बांधूांनी र्ोव्यात सुरु केलेफया ‘्वयांसेवक’ या मात्रसकात व 
र्ो.पुां.हेर्रे्-देसाई याांच्या ‘भारत’ या साप्तात्रहकातून प्रत्रसद्ध होत असे. ‘भारत’मध्ये आपले खरे नाव न 
कळवता त्रप्रयोळकराांनी पाठवलेले काही लेख अग्रलेखाच्या जार्ीही प्रत्रसद्ध होऊ लार्फयावर त्याांचा 
लेखनासांबांधीचा आत्मत्रवश्वास वाढत रे्ला आत्रण त्याबरोबरच आधी आवर् असलेफया त्रचिकलेचा त्रवसर 
पर्त चालला! पुढे कॉलेज त्रशक्षणासाठी ते धारवार्ला रे्फयावर प्रा. अ. बा.र्जेंद्रर्र्कर याांच्याकरू्न त्याांना 
लेखनासाठी सवग प्रकारचे प्रोत्साहन त्रमळाले. कनाटक कॉलेजमध्ये बी.ए.च्या वर्ात असताना मराठी त्रवषय 
न त्रमळाफयामुळे, त्याांनी त्रलत्रहलेफया कनाटकात मराठीवर होणाऱ्या अन्सयायाला वाचा फोर्णारा, ‘मराठी भाषा 
आत्रण कनाटक’ हा लेख ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’च्या सप्टेंबर १९२४ च्या अांकात प्रत्रसद्ध झाला आत्रण तो खूपच 
र्ाजला. प्र्तुत लेखात त्याांनी त्रलत्रहले होते, “एम.ए.च्या परीके्षचे माजी मराठीचे प्राध्यापक कै.हत्ररभाऊ 
आपटे कोणत्या लेक्चररच्या हाताखाली त्रशकले होते? परीके्षकत्ररता ज्याांची पु्तके नेमलेली आहेत अशा 
मोरोपांत, वामन, आर्रकर वर्ैरे र्तह्थाांनी मराठी त्रशक्षणाकत्ररता रे्क्कनच्या सकवा एल्फफन्स्टनच्या पायऱ्या 
त्रझजत्रवफयाचे ऐत्रकवात नाही. तात्पयग, देशी भाषाांवरील प्रभतु्व बव्हांशी ्वतःच्या पत्ररश्रमाने त्रमळवाव ेलार्ते.” 
मराठी भाषेवर मनःपूवगक पे्रम असेल तर प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीवर त्रहमतीने मात करून ्वबळावर त्रतच्यावर 
प्रभतु्व सांपादन करण्याची त्रप्रयोळकराांनी ही त्रजद्दच वाङ्मयत्रनर्ममतीच्या पढुील वाटचालीत त्याांच्या कामी 
आली. ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’चे सांपादक रावसाहेब मोरमकर याांच्या सक्रीय प्रोत्साहनामुळे त्रप्रयोळकराांचे 
त्रलखाण ‘त्रव्तारा’त सातत्याने प्रत्रसद्ध होऊ लार्ले.कालाांतराने याच ‘त्रव्तारा’चे सांपादकपद भषूत्रवण्याची 
सांधीही त्रप्रयोळकराांना लाभली होती. 
 

‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’ खेरीज, त्रवत्रवधवतत्त, नवयुर्, प्रमोद, त्रचिमयजर्त, मनोरांजन, महाराष्र 
सात्रहत्य इत्यादी त्रनयतकात्रलकाांमधूनही त्रप्रयोळकराांच्या कथा, कत्रवता व लेख प्रत्रसद्ध होत असत. 
‘अरुणोदय, बी.ए.’ या टोपण नावाने त्याांच्या बहुतेक कत्रवता त्यावळेी प्रत्रसद्ध झाफया आहेत. त्याांची 
‘सवांर्ड्या’ ही पत्रहली कत्रवता १९१३ साली ‘खेळर्र्ी’ मात्रसकात प्रत्रसद्ध झाली. त्याांची ‘श्रींमांर्ले शोभने 
जन्समभमूी’ या भावपूणग शब्दाांनी आरांभ झालेली ‘र्ोमांतक’ ही कत्रवता, त्याांनी रचलेले ‘बतहन्समहाराष्रर्ीत’ तसेच 
रवींद्रनाथ टार्ोराांच्या एका सुप्रत्रसद्ध र्ीताचे ‘देवा, होऊ पत्रवि देश आमुचा ्वातांत्रत्र्य त्या जार्तत’ हे त्याांनी 
केलेले समपगक भाषाांतर, या त्याांच्या सवग कत्रवता राष्रपे्रमाच्या उत्तम ह्योतक अशाच आहेत. 
 

त्रप्रयोळकर हे वेंरु्फयाच्या जॅाजग इांल्ग्लश हाय्कुलमध्ये त्रशक्षक असताना त्रि्ती त्रमशनऱ्याांच्या 
धमांतराच्या कारवायाांना उदे्दशून त्याांनी त्रलत्रहलेली ‘श्रेष्ठ धमग कुठला बोला?’ ही कत्रवता कशी बहुचर्मचत 
ठेवली ते यापूवी पत्रहलेच आहे. 



 अनुक्रमणिका 
 

परांतु ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तार’मध्ये १९२५ साली प्रत्रसद्ध झालेफया त्याांच्या ‘वसुांधरेची वल्लभोपासना’ या कत्रवतेला 
वरे्ळ्याच कारणासाठी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या कत्रवतेचे प्रारांभीचे पुढील कर्व ेवाचफयावर त्या कत्रवतेचा 
त्रवषय ध्यानी येईल : -  
 

“मत्प्रिया सख्या रभवराया । मोहना,  
िार्थिते करोनी पाया । वदंना; 
अर्थपली तुला ही काया । िोभना; 
तुजभवती हे भदनमणी, ही भिरते रातं्रभदनी,  
पभर तुझ्या न ध्यानीमनी । 
नच किी तुला लव माया । सागं ना? 
मत्प्रिया सख्या रभवराया । मोहना.” 

 
‘वसुांधरेची वल्लभाराधना’ या कत्रवतेतील आत्रण कुसुमाग्रजाांच्या ‘पतर्थ्वीचे पे्रमर्ीत’ या कत्रवतेतील 

मध्यवती कफपना जवळजवळ एकच आहे. कालदृष्ट्ा त्रप्रयोळकराांची कत्रवता आधीची व कुसुमाग्रजाांची 
नांतरची आहे. असे असले तरी र्ॉ.स.र्ां.मालश े यानी ‘लत्रलत लेखक प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर’ या लेखात 
्हटफयाप्रमाणे, “मूळ कफपनात्रबजाचा कुसुमाग्रजाांच्या प्रत्रतभेतून फुलून आलेला अत्रवष्कार अथातच अत्रधक 
टवटवीत आत्रण भरघोस आहे. तरीपण कुसुमाग्रजाांची कत्रवता वाचण्यापूवी एखाद्या रत्रसकाच्या हाती 
त्रप्रयोळकराांची कत्रवता पर्ली, तर ती त्याला प्रथमदशगनीच त्रचत्तवधेक वाटेल यात शांका नाही.” [प्रा. अ. का. 
णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, सपंादक-सुभाष भेण्डे, मंुबई १९७४, स. गं. मालशे – ‘लणलत लेखक प्रा. अ. का. णप्रयोळकर’, पृष्ठ १६६.] 
त्रप्रयोळकराांच्या कत्रवतेतील सूयावर पे्रम करणाऱ्या वसुांधरेची चांद्रासांबांधीची नापसांती अशी आहे : - 
 

“मजभवती भिरट्या िाली । चंद्र हा; 
मद्वसन ओभि करजाली । हा पहा; तारका भलुभवली भोळी । तोच हा; 
मी भदसले या का खुळी? व नाभह लाज या मुळी ? पाहतो पडाया गळी ! 
छपवील पभर कुठे पाही । लाछंना ? मत्प्रिया सख्या रभवराया । मोहना ।।”  

 
“एकां दरीत कफपनार्य भावनात्रवष्काराचा वरे्ळा नमुना ्हणून ही कत्रवता त्रप्रयोळकराांच्या मोजक्या 

काव्यसांभारात उठून त्रदसते. त्याांच्या बाकीच्या बहुतेक कत्रवताांचे त्रवषय माततभक्ती, देशभक्ती, धमाभक्ती, 
धमात्रभमान याांसारखे सोज्वळ ्वरूपाचे आहेत.” [ततै्रव, पृ. १६७.] 
 
उपहासपर आणि णवडंबनात्मक प्रहसने 
 

त्रप्रयोळकराांच्या एकां दर लत्रलत लेखनात त्याांनी त्रलत्रहलेफया उपहासपर व त्रवर्ांबनात्मक प्रहसनाांना 
महत्त्वाचे ्थान आहे. जुन्सया त्रपढीत लोकत्रप्रय असलेफया नाटकाांची त्रवर्ांबने करण्याच्या त्रनत्रमताने त्याांनी 
तत्कालीन राजकीय, सामात्रजक, धार्ममक व वाङ्मयीन अपप्रवतत्तींची उपहास-उपरोधाच्या माध्यमाने खरपूस 
हजेरी घेतली आहे. त्याांच्या सवग नात्रटकाांपैकी ‘एकच त्रशवी’ हे त्रवर्ांबनपर प्रहसन र्र्कऱ्याांच्या ‘एकच प्याला’ 
या नाटकाच्या धतीवर रचलेले असून ते खूपच सरस उतरले आहे. र्र्कऱ्याांचा मततात्मा, लेखकाला साांर्तो, 
“मद्यपानामुळे महाराष्राचा ऱ्हास होत आहे आहे अशा समजुतीने दारूचे भर्क त्रचि रेखाटण्याकात्ररता मी 
‘एकच प्याला’ नाटक त्रलत्रहले खरे. परांतु दारू हे महाराष्राच्या सकवा सहदु्थानच्या आजच्या दुदैवाचे खरे 



 अनुक्रमणिका 
 

कारण नसून भाांर्ण हे प्रमुख कारण आहे व त्याकत्ररता ‘एकच त्रशवी’ नावाने एक नाटक त्रलत्रहण्याबद्दल तेलां र्, 
रानरे्, सावगजत्रनक काका, त्रटळक, र्ोखले वर्ैरे मांर्ळींनी मला सूचना केली...कोणाला तरी मीत्रर्यम 
(झार्) करून त्याच्यामाफग त हा हेतू त्रसद्धीस नेण्याचा मी त्रवचार केला तोच आपण त्रदसला.” [प्रा. अ. का. 
णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ, उ. णन., पृ. १५६.] 
 

‘एकच प्याला’तील तळीराम ज्याप्रमाणे दारूचे नानात्रवध उपकार भर्ीरथाला पटवनू देतो, त्याप्रमाणे 
या नात्रटकेतील कळीराम वतत्तपिे, ग्रांथ, नाटकमांर्ळ्या, इतकेच नव्हे तर झारू्न साऱ्या सावगजत्रनक सां्था 
एकाच त्रशवीतून ्हणजेच भाांर्णातून कशा उत्पन्न झाफया हे सप्रमाण पटवनू देतो.जज्जाला त्रशवी त्रदफयाने 
भाांर्ण होऊन सुधाकर ‘एकच प्याला’ उचलतो आत्रण पुढचा अनथग ओढवतो. तेव्हा खुद्द ‘एकच प्याला’ 
नाटकाचाही उद भव खरोखर त्रशवीतूनच आहे, असेही प्रत्रतपादन त्यात केले आहे. या प्रहसनातफया शवेटच्या 
प्रवशेात रामलाल सुधाकरला ‘अजून तरी भाांर्ण सोर्’ ्हणून आग्रह धरतो, तेव्हा ‘एकच प्याला’तील 
सुधाकर भाांर्णाच्या तीन अव्थाांचे साग्रसांर्ीत वणगन करतो. तो ्हणतो, “रामलाल, भाांर्ण सोर्ण्याची 
एकच वळे असते ती ्हणजे भाांर्णाला सुरुवात करण्यापूवीचीच! पत्रहली एकच त्रशवी, मर् ती कोणत्याही 
त्रनत्रमत्ताने का असेना, त्रदली ्हणजे तो भाांर्णाचा र्द्धारु्लाम झाला. रामलाल, भाांर्णाची कुळकथा ऐकून 
घे! प्रत्येक भाांर्खोर मनुष्याच्या कलहबाज जीत्रवताच्या सांमोहाव्था, उन्समादाव्था व प्रलयाव्था अशा तीन 
अव्था असतात. या अव्थाांची क्रमाक्रमानें सुरुवात एकाच त्रशवीने होत असते. अत्रवचाराने, क्रोधाला बळी 
परू्न, दुसऱ्याच्या त्रचथावणीमुळे सकवा केवळ थटे्टखातर अर्र ्वतःची ऐट दाखत्रवण्याकत्ररता एकच त्रशवी 
देणे हा नवत्रशक्याचा पत्रहला धर्ा असतो.” 
 

भाषाप्रभ ूर्र्कऱ्याांच्या प्रासयुक्त भाषाशलैीचे बेमालूम अनुकरण त्रप्रयोळकराांना कसे साधले आहे, हे 
त्याांनी ‘कळीरामा’च्या तोंर्ी घातलेफया या एकाच वाक्यावरून ध्यानात येईल, “या पे्रमकलाहामुळे प्रजेची 
प्रर्ती पतन पावते, हे ्हणणे त्रजतके खोटे आहे त्रततकीच सावगजत्रनक सांर्रामुळे सा्ं था सांपुष्टात येतात ही 
समजूतसुध्दा सत्यास सोरू्न आहे.” 
 

आधीच लोकत्रप्रय झालेफया मूळ काव्यपांक्तीतील काही शब्दाांची त्रफरवात्रफरव करून त्याचे त्रवर्ांबन 
करण्याची कला त्रप्रयोळकराांना कशी साधत असे हे जाणनू घेण्यासारखे आहे. त्रनवर्णुकीच्या मोसमात जी 
रणधुमाळी माजते, त्रतचे प्रत्ययकारी त्रचिण करण्याच्या उदे्दशाने त्याांनी त्रलत्रहलेफया, ‘सां.त्रतलोत्तमा’ या 
प्रहसनातील ‘्तुती करावी परमेश्वराची’ या सुप्रत्रसद्ध श्लोकाचे पुढील त्रवर्ांबन ध्यानात ठेवण्यासारखे आहे. 
प्र्तुत प्रहसनातील सूिधार आत्रण परीपाश्वगक हातात तबकाऐवजी त्रनवर्णुकीसाठीचा मतॅ्रनफे्टो आत्रण 
कारे् घेऊन नांदीमध्ये जनतेची ् तुत्रत्तोिे र्ातात. त्रनवर्णुका अत्रतसमीप आफयामुळे ईश्वराच्या रु्णर्ायनात 
व्यथग कालके्षप करण्यात अथग नाही असे समथगन करून सूिधार ्हणतो : - 
 

‘स्तुती करावी मतदार याचंी । करू नये व्यिभ किी हराची  
स्तुतीमुळे मानव खूष होतो । तसा भतने िकंर काय होतो?’ 

 
आपफया नामवांत इत्रतहाससांशोधाकाांमध्ये त्रशवजन्समत्रतथीसांबांधी जे वादांर् माजले होते त्याांची दखल 

घेणाऱ्या ‘सां.फाफरु्न की वैशाख?’ या प्रहसनात त्रप्रयोळकराांनी ‘धाव रे रामराया’ या धाव्याचे अनुकरण 
करणारा पढुील धावा त्रलत्रहला आहे. 
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‘िाव रे भिवराया, भकती अंत पाहसी? 
देिान्त चालभवला कभि िाव बा िेिी?’ 

 
महाराष्रातील समाजसुधारणात्रवषयक तत्कालीन काही चळवळींची दखलही त्रप्रयोळकराांनी 

आपफया नात्रटकाांमधून घेतली आहे. ‘साग्रसांर्ीत सती सात्रविी’ या र्ांभीर नात्रटकेत सूिधार व नटी याांच्या 
सांवादामधून बाळ र्ांर्ाधर त्रटळक आत्रण र्ो.र्.आर्रकर याांचे त्रनदेश आढळतात ते असे : - 
 

‘नको सामात्रजक राजकीय आधी । कथी आ्हाां बळवांत त्रटळकबदु्धी  
लग्न सामात्रजक त्रवषय ख्यात साचा । पांथ धरू का र्ोपाळ र्णेशाचा?’ 

 
आपफया सामात्रजक हुांड्याच्या चालीची अत्रनष्टता जनतेच्या मनावर सबबवण्याच्या उदे्दशाने 

त्रलत्रहलेफया व तत्कालीन सामात्रजक तणावातून त्रनमाण झालेफया खान-पाणांदीकर या आांतजातीय 
त्रववाहाच्या प्रत्यक्ष घटनेपासून पे्ररणा घेऊन त्रलत्रहलेफया ‘सां.कमला-करीम’ या प्रहसनातील ‘हुांर्ा-पुराण’ या 
काव्यातील र्झलाांमधील काही काव्यपांक्ती अत्यांत सरस आहेत : - 
 

‘पोरी असेल र्ोरी । तैसी सुरूप भारी 
नटवी नसेल तेव्हा । भारे् कमी हजारी 
त्रशकली, कुरूप सकवा । काळी जरी त्रकशोरी 
वाढे प्रमाण तैसे । नाही मुळी उधारी’ 

 
तत्कालीन र्ाांधीयुर्ाचे काही पर्साद असूनही चाांर्ली जमलेली अशी ‘साग्रसांर्ीत सोमसांभ्रम’ ही 

त्याांची आणखी एक लक्षणीय नात्रटका आहे. भतूलावर चहाची उत्पत्ती कशी झाली हे साांर्ताना शांकराला 
सोमाची चटक लार्ली असताना त्याची अवञा करून सोम पतर्थ्वीतलावर पळून जात असफयाची र्मतीदार 
उपपत्ती त्रप्रयोळकराांनी केली आहे. 
 

‘त्रवत्रवधवतत्ता’च्या १९३४ च्या खास अांकात ‘साग्रसांर्ीत त्रवनांती त्रवशषे’ या नावाने ‘ताजा कलमा’सह 
एक तीन अांकी नाटक प्रत्रसद्ध झाले असून त्याच्या लेखकाचे नाव ‘केशव व्यांकटेश रु्प्ते’ असे छापलेले असले 
तरी त्रप्रयोळकराांचेच ते त्रलखाण असफयाचे जाणकाराांचे मत आहे. ‘महाराष्राला लार्लेला त्रवर्ांबन 
मलेत्ररयाचा रोर् हटावा’ ्हणून हे नाटक त्रलत्रहण्याचा लेखकाचा खुलासा असून आचायग प्र.के.अिे हे त्याचे 
मुख्य लक्ष्य, तर र्ॉ.श्री.व्यां.केतकर हे उपलक्ष्य आहेत. त्रप्रल्न्ससपाल कौत्रशक (आचायग अिे) व र्ॉ. धसटर्ण 
(र्ॉ.केतकर) या जोर्र्ोळीपैकी पत्रहला काव्याची नकली प्रत्रतसतष्टी उभारणारा त्रवर्ांबक व दुसरा सांशोधक 
्हणून त्रचत्रित केला आहे. 
 
कादंबरीलेखन 
 

र्ॉ.श्री.व्यां.केतकर याांच्या व्यल्क्तमत्त्वातील आत्रण त्रलखाणातील अनेक लकबा व वैरु्ण्ये नेमकी 
हेरून त्रप्रयोळकराांनी त्रलत्रहलेली एक अत्यांत खळबळजनक कादांबरी ्हणजे ‘र्ोंर्वनातील र्ावरु्ांर्’. 
र्ॉ.केतकर याांना प्रमुख लक्ष्य बनवनू त्रलत्रहलेली ही एक्कावन प्रकरणाांची कादांबरी १९३१ साली 
‘त्रवत्रवधवतत्ता’तून क्रमशः प्रत्रसद्ध झाली असून लेखकाचे टोपणनाव ‘देशसेवक, नार्पूर’ असे देण्यात आले 
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आहे. या कादांबरीचे फक्त त्रतसरे प्रकरण हे श्री.म.वदे याांचे असून बाकी सवग त्रप्रयोळकराांनीच त्रलत्रहली आहेत. 
र्ॉ.केतकराांनी आपफया ‘ब्राह्मणकन्सया’ या कादांबरीत इत्रतहासाचाय राजवारे् याांची चेष्टा व काही जातींचा 
उपमदगही केला होता. अशा या र्ॉ. केतकराांची खोर्की त्याांच्याच सनदाव्यांजक पद्धतीने मोर्ण्याच्या उदे्दशाने 
प्र्तुत कादांबरी छुप्या नावाने प्रत्रसद्ध करण्यात आली. त्रतचा नायक ‘त्रर्त्ररधर’ या व्यल्क्तत्रचिाच्या द्वारा 
त्रप्रयोळकराांनी ‘र्ोंर्वनातील र्ावरु्ांर्’ ्हणून र्ॉ. केतकराांचे त्रवर्ांबन केले आहे. ‘अशा प्रकारचे लेखन ही 
माझ्या लेखनाची प्रकत ती नसून त्रवकत ती असफयामुळे माझा सांशय कोणालाही येणे शक्यच नव्हते.’ अशी ग्वाही 
देणाऱ्या त्रप्रयोळकराांनी ‘कादांबरीलेखनाच्या फां दात मी कसा अर्कलो?’ या लेखात प्र्तुत 
कादांबरीलेखनासाठी त्याांना कशी जययत तयारी करावी लार्ली ते अत्यांत रसाळपणे साांत्रर्तले आहे : - 
“त्रर्त्ररधराचे पाि बनत्रवताना र्ॉ. केतकराांचे आत्मचत्ररिपर व इतर त्रलखाण, तसेच त्याांच्यात्रवषयी इतराांनी 
त्रलत्रहलेले वाङ्मय व त्याांचे वादत्रववाद मी नजरेखालून घातले होते. त्रर्त्ररधराच्या तोंर्ी घातलेली भाषा तर 
पुष्कळ त्रठकाणी र्ॉ.केतकराांचीच होती. याच्या जोर्ीला र्ॉ. केतकराांसांबांधी ऐकलेफया जुन्सया र्ोष्टींचा 
उपयोर् केला होता. त्रवमलावतीचा पे्रमप्रसांर् याांपकैीच एक होय. त्रर्त्ररधराच्या अमेत्ररकेतील वा्तव्यासांबांधी 
जी वणगने आहेत ती अर्दी वा्तव होती; कारण अमेत्ररकेतील समाजल््थती, त्रवद्यार्मथजीवन, वतत्तपिे वर्ैरे 
वर्ैरेसांबांधी देशी व परदेशी लोकाांनी त्रलत्रहलेले अनेक ग्रांथ व लेख वाचूनच हो वणगने करण्यात आली होती. 
्वतः अमेत्ररकेत काही वष ेराहून आलेफया एखाद्या व्यक्तीलादेखील इतकी त्रबनचूक वणगने कदात्रचत करता 
आली नसती. ्वतः केतकराांना या माझ्या कादांबरीचा लेखक कोण असावा याबद्दल सांभ्रम उत्पन्न झाला 
होता. अशी कोणतीही व्यक्ती त्याांच्या लक्षात न आफयामुळे या कादांबरीचे लेखक प्रा.न.र.फाटक हे असावते, 
अशी शवेटी त्याांनी आपली समजूत करून घेतली होती असे कळले.” 
 

र्ॉ.केतकर हे के त्रवद्वान तसेच अत्यांत त्रवत्रक्षप्त र्तह्थ होते. प्रत्यक्षातील व्यक्तींवरून जवळजवळ 
जशीच्या तशी ्वभावत्रचिे ्वतःच्या पूवगग्रहाांसह ते आपफया कादांबऱ्याांतून त्रचत्रित करीत असत. लाला 
र्जपतराय आत्रण वैजनाथशास्त्री या अनुक्रमे लाला लजपतराय आत्रण राजवारे् याांच्या केतकरी चष््यातून 
रेखाटलेफया प्रत्रतकत ती होत्या. अशा प्रकारे, त्रवत्रशष्ट व्यक्तींत्रवषयी व समाजात्रवषयी अपसमज पसरवनू ‘हे 
काही त्या व्यक्तीचे त्रचि नव्हे,’ असे साांर्नू कादांबरीकाराला नामात्रनराळे होणे सहज शक्य होते. प्रत्यक्षातील 
एखाद्या व्यक्तीचे ती ओळखू येईल इतक्या सहजपणे कथाकादांबऱ्याांतून त्रवर्ांबन करणे हे र्ह्यग आहे असे 
मानणाऱ्या त्रप्रयोळकराांनी ‘काट्ाने काटा काढावा’ या सद्हेतूनेच तसे केफयाचे ्वतःच साांत्रर्तले आहे ते 
असे : - “एखाद्या प्रत्यक्ष व्यक्तीला आपफया कादांबरीमध्ये सकवा नाटकामध्ये लोकाांना कळून येईल अशा 
प्रकारे उभे करणे हे अर्दी र्ह्यग आहे, असे मानणाऱ्याांपकैी मी एक आहे; पण ्वतः माझ्याच हातून असे कत त्य 
घर्ले आहे; माि त्याच्या मुळाशी सद्हेतू होता. काट्ाने काटा काढतो ना, तसा.” [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि 
अणप्रय, उ. णन., पृष्ठे ११७ ते १२५.] 
 

श्री.वा.म.जोशी, वा.ना.देशपाांरे्, ना.ह.आपटे, त्रशवराम वाशीकर, चां.त्रव.बावरे्कर, श्री.म.वदे व 
अ.का.त्रप्रयोळकर या सात लेखकाांनी त्रमळून, १९३० च्या सत्याग्रहाच्या पाश्वगभमूीवर त्रलत्रहलेली, 
‘देशसेत्रवकेचे रह्य’ हो कादांबरी ‘त्रवत्रवधवतत्ताां’च्या १९३२ च्या खास अांकात, प्रत्रसद्ध झाली आहे. यात एका 
देशसेत्रवकेला वषेाांतर करायला लावनू त्रतच्याभोवती रह्य त्रनमाण केले आहे. 
 

त्रप्रयोळकराांचा खरा सपर् हा जात्रतवांत सांशोधकाचा असफयामुळे ज्या त्रवषयावर त्रलहावयाचे त्याचा 
सखोल अभ्यास करूनच आपली लेखणी उचलायची हा त्याांचा बाणा कादांबरीसारख्या लत्रलत लेखनातही 
आपफया प्रत्ययाला येतो. 
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त्याांनी त्रशवजन्समत्रतथी, आधी राजकीय की आधी सामात्रजक, आांतरजातीय त्रववाह, कते सुधारक 
वबोलघेवरे् सुधारक, हुांड्याच्या चालीची अत्रनष्टता, व्यसनाधीनता, र्ाांधीयुर्ाचा प्रभाव, अशा तत्कालीन 
राजकीय व सामात्रजक जीवनात त्रवचाराांचे भोवरे त्रनमाण करणाऱ्या त्रवषयाांवर उपहासपर व त्रवर्ांबनात्मक 
प्रहसने त्रलहून लक्षणीय कामत्रर्री बजावली आहे. 
 
गुजराती आणि इगं्रजीतील लक्षिीय गं्रथरचना 
 

मराठी लेखक आपफया त्रलखाणासाठी अन्सय भाषाांकरे् वळताना क्वत्रचतच आढळतो. रु्जराती भाषा 
व अवाचीन इत्रतहास याांच्या सांशोधनाकरे्ही त्रप्रयोळकराांचे एकेकाळी बरेच लक्ष वधेले होते हे जाणनू अनेकाांना 
आियग वाटेल. त्याांनीच ‘त्रप्रय आत्रण अत्रप्रय’ या लेखसांग्रहाच्या प्र्तावनेत साांत्रर्तफयाप्रमाणे, दादोबा पाांरु्रांर् 
याांच्या आत्मचत्ररिाचे सांपादन व त्याांच्या उत्तर चत्ररिाचे लेखन करताना त्याांना रु्जराती वाङ्मयाचे पुष्कळसे 
वाचन कराव ेलार्ले. मुांबईच्या ‘फोबगस रु्जराती सभे’समोर त्याांनी रु्जरातीतून काही त्रनबांधही वाचले होते 
आत्रण त्याबद्दल रु्जराती बाांधवाांच्या आग्रहामुळे त्याांना प्रत्येक त्रनबांधासाठी ्हणनू पन्नास रुपयाांचा मोबदलाही 
नाइलाजाने ्वीकारावा लार्ला होता. प्र्तुत सांदभात त्रप्रयोळकराांनी त्रलहून ठेवले आहे ते असे : - 
“एखाद्याला व्याख्यान द्यावयाला बोलावणे सकवा त्याचा लेख ्वीकारणे ्हणजे त्यावर उपकार करणे सकवा 
त्याला पुढे आणणे, अशी त्याकाळी महाराष्रीयाांमध्ये समजूत होती. रु्जराती पे्रसचे मालक व ‘रु्जराती’ 
वतत्तपिाचे सांपादक रा. नटवरलाल देसाई, माझ्या मराठी लेखाांची भाषाांतरे करून आपफया पिात प्रत्रसद्ध 
करू लार्ले. ‘वक्ततत्वा अवधानाचा होय चारा’, असे ञानेश्वराांनी ्हटले आहे. रु्जराती बाांधवाांच्या या 
सहानुभतूीचा चारा असाच चालू राहाता, तर काही काळाने माझा काका कालेलकर बनला असता! अवाचीन 
रु्जराती वाङ्मयाच्या इत्रतहासावर मी नवा प्रकाश पारू् शकलो असतो. याच हेतूने मी रु्जराती आद्यमुत्रद्रते 
त्रवकत घेत असे. रु्जरातीत व सहदीत भाषाांतरीत झालेफया माझ्या लेखाांचा एक ्वतांि खांर् होण्यासारखा 
आहे.” [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, उ. णन. प्रस्तावना, पृष्ठे १० ते १२.] अशीही ते मात्रहती देतात.  
 

त्रप्रयोळकर हे मराठीप्रमाणेच इांग्रजीवरदेखील चाांर्लेच प्रभतु्व असलेले एक त्रसद्धह्त लेखक होते, 
हे नव्याने साांर्ण्याची आवश्यकता नाही. इांग्रजीतील त्याांचा सवात वाखाणला रे्लेला ग्रांथ ्हणजे The 
Printing Press in India, its beginnings and early development हा होय. भारतातील इ.स.१५५६ साली 
झालेफया मुद्रणप्रवशेाची चतुःशताब्दी साजरी करण्याच्या त्रनत्रमत्ताने १९५८ साली प्रकात्रशत झालेफया प्र्तुत 
ग्रांथ त्यातील रु्णवते्तच्या अनेक कारणाांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. प्रा.सु.आ.र्ाव्कर याांनी अत्यांत 
साथगपणे ्हटफयाप्रमाणे, “मराठी सांशोधकाची झेप त्रकती त्रक्षत्रतजे पार करू शकते याचे प्रत्यांतर या ग्रांथावरून 
येते. त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधकीय जीवनात जे अनेक भारावलेले आत्रण मांतरलेले क्षण आले त्याांपैकी काही या 
ग्रांथाच्या प्रकाशनाशी त्रनर्त्रर्त आहेत.” [प्रा. अ. का. णप्रयोळकर स्मृणतगं्रथ उ. णन., पृष्ठ १४३.] 
 

त्रि्ती धमीयाांच्या सहदु्थानातील त्रवधायक कायाप्रमाणेच त्याांच्या अत्यांत त्रवघातक कायाचा परामषग 
घेताना त्रप्रयोळकराांमधील कतगव्यकठोरता कमी पर्ली नाही. पोतुगर्ीज राज्यकत्याच्या पाठबळाने र्ोव्यात व 
अन्सयि त्रि्ती धमातराचे त्रनत्रमत्त साधून एतदे्दशीयाांवर जे अनल्न्सवत अत्याचार करण्यात आले आत्रण त्यामुळे 
मराठी व अन्सयि बोलभाषाांचे कसे कधीही न भरून येणारे प्रचांर् नुकसान झाले, याचा साद्यांत इत्रतहास 
साांर्णाऱ्या त्रप्रयोळकराांच्या १९६१ साली प्रकात्रशत झालेफया ग्रांथाचे शीषगक आहे, The Goa Inguisition : The 
Terrible Tribunal for the East.  
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सम्त त्रि्ती धमीयाांच्या अत्यांत तीव्र धार्ममक भावनाांशी त्रनर्त्रर्त अशा एका नाजूक त्रवषयाांवरील 
प्रा. त्रप्रयोळकराांची प्र्तुत ग्रांथत्रनर्ममती ्हणजे एक प्रकारे कुठेही तोल जाऊ न देता केलेली तारेवरची 
कसरतच ्हणावी लारे्ल! यात्रवषयी आपला प्राांजळ अत्रभप्राय व्यक्त करताना सी.आर.बॉक्सर या लां र्न 
येथील एका ख्यातनाम त्रि्ती अभ्यासकाने तसेच, आांतरराष्रीय कीतीचे त्रवद्वान र्ॉ. सुनीत्रतकुमार चॅटजीं 
याांनी या ग्रांथाबद्दल प्रशांसोद्र्ार काढले आहेत. 
 

इांग्रजीतील हे सवग ग्रांथ, नेहमीप्रमाणेच एका अव्वल दजाच्या सांशोधकाच्या पूणग ताकदीत्रनशी प्रर्टले 
असफयामुळे एक अत्यांत त्रवश्वासाहग लेखक या नात्याने त्रप्रयोळकराांची कीती भारताच्या चतुःसीमा ओलाांरू्न 
परदेशाांपयंत जाऊन पोचली, हे खत्रचतच भषूणावह होय.  
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८. मराठी सशंोधनके्षत्रातील णप्रयोळकर युग 
 

पाठत्रचत्रकत्साशास्त्र, सांत्रहतासांपादन, त्रचिलेखन, भात्रषक त्रचत्रकत्सा अशा अनेक प्राांतात 
त्रप्रयोळकराांनी मराठी सांशोधनके्षिाची ‘जर्णघर्ण’ केली. रघुनाथपांत्रर्ताच्या ‘दमयांती्वयांवरा’च्या 
सांपादनापासून (१९३५) ते ‘र्ॉ.भाऊ दाजी : व्यक्ती, काल व कततगत्व’ (१९७१) एवढ्या प्तीस वषाच्या 
कारकीदीत त्रप्रयोळकराांनी अनेक आदशग त्रनमाण केले. त्रप्रयोळकराांच्या या प्रभावी सांशोधनाचा इथे आढावा 
घेतफयास अप्र्तुत ठरणार नाही. 
 

प्राचीन मराठीतील पाठत्रचत्रकत्सेच्या सांदभात अभ्यासकाांनी आपफया सोयीसाठी ् हणून १) देवनार्री 
त्रलपीतील मराठी सांतवाङ्मय व पांत्रर्ती काव्य २) देवनार्रीच्या जोर्ीला साांकेत्रतक त्रलप्याांच्या 
कड्याकुलपाांत बांत्रद्त करून ठेवलेले महानुभाव वाङ्मय, आत्रण ३) परदेशी त्रि्ती त्रमशनऱ्याांचे रोमन 
त्रलपीतील मराठी वाङ्मय, असे वर्ीकरण केलेले आढळते. या सवगच प्रकाराांतील त्रप्रयोळकराांच्या 
कामत्रर्रीची उत्रचत दखल घेतफयात्रशवाय अभ्यासकाांना र्त्यांतर नाही. त्याांचे पाठत्रचत्रकत्सायुक्त सांपादनकायग 
हे सांत-पांत काव्य आत्रण त्रि्ती मराठी वाङ्मय एवढ्यापरुतेच मयात्रदत नव्हते. त्याांच्या ‘श्री चक्रधरत्रनरुत्रपत 
श्रीकत ष्णचत्ररि’ (मुांबई १९५९) आत्रण ‘महानुभाव इत्रतहास-प्रकणग’ (मुांबई १९६५) या महानुभाव-वाङ्मयाशी 
सांबांत्रधत सांपादनकायाचे प्र्तुत सांदभात मुद्दाम ्मरण करून द्यावसेे वाटते. र्ॉ.त्रव.त्रभ.कोलते, 
वा.ना.देशपाांरे्, र्ॉ.शां.र्ो.तुळपुळे, र्ॉ.यु.म.पठाण, र्ॉ. व.दा.कुळकणी, र्ॉ.सुरेश र्ोळके, र्ॉ. 
म.रा.जोशी, र्ॉ.अत्रवनाश आवलर्ावकर इत्यादी सांशोधकाांना आपफया महानुभाव वाङ्मयत्रवषयक 
त्रलखाणात त्रप्रयोळकराांच्या तत्सांबांत्रधत पूवग कामत्रर्रीचे सांदभग देणे आवश्यक वाटले ते उर्ीच नव्हे. 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांनी १९३५ साली प्राचीन मराठी काव्याांचे सांपादन सुरू केले त्यावळेी मराठीच्या प्राांतात 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्र हे काहीसे प्रयोर्ाव्थेतच होते. जसजसे जा्तीत जा्त सांशोधनात्मक प्रयत्न होतील 
तसतसे हे शास्त्र प्रर्त होत जाईल ही त्रप्रयोळकराांची अपेक्षा मुळीच अनाठायी नव्हती असे ्हणाव ेलारे्ल. 
कारण, प्रा.अरसवद मांर्रुळकर, त्रव.मो.केळकर, प्रा.म.वा.धोंर्, प्रा.पाां.ना.कुलकणी याांच्यासारख्या अनेक 
ज्येष्ठ सांशोधकाांच्या त्रलखाणालाही ही मराठीतील पूवगसूरींच्या पाठत्रचत्रकत्सेची बैठक अत्यांत उपकारक ठरली 
आहे. र्ॉ.श्री.रां.कुळकणी याांनी तर उघर्पणेच कबलुी त्रदली आहे की, सांत्रहता-सांपादनाच्या के्षिात आपण 
जे काही करू शकलो ते प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या कत पेचेच फळ होय. प्रा.त्रप्रयोळकराांची सांपादने त्यानांतरही 
र्ॉ.र.बा.मांचरकराांपासून र्ॉ.ल.रा.नत्रसराबादकर याांच्यासारख्या अनेकाांसमोर आदशग ्हणून होती, याचे 
पुराव ेआहेत. आजवर मराठीमध्ये सांशोधनत्रवषयक आत्रण मुख्यतः पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रासांबांधीचे सैद्धाांत्रतक व 
औपपत्रत्तक लेखन करणाऱ्या र्ॉ.दु.का.सांत, र्ॉ.त्रव.त्रभ.कोलते, र्ॉ.शां.र्ो. तुळपुळे, प्रा.श्री.ना. बनहट्टी, 
र्ॉ.स.र्ां.मालश,े प्रा.वसांत दावतर, र्ॉ.सुरेश र्ोळके, प्रा.मा.ना.आचायग, र्ॉ. उषा मा.देशमुख इत्यादींना 
त्रप्रयोळकराांनी घालून त्रदलेफया पायवाटेनेच मार्गक्रमण कराव ेलार्ले आहे. प्रा.त्रप्रयोळकराांनी १९३५ साली 
बीजारोपण केलेफया पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राचा वतक्ष आता चाांर्लाच फुलाफळाांनी र्वरला असफयाचे मनमोहक 
दृश्य आपफया सांशोधनत्रवश्वाला प्रसन्न करणारेच आहे. महाराष्र सार्वतातील अनेक सांशोधनमहषींची 
दीघगकालीन तप : साधना फलदू्रप होऊन अलीकरे् आपफया सांशोधन-पद्धतीत्रवषयक पदवी्तरावरील 
अभ्यासक्रमात ठत्रचत्रकत्साशास्त्राला मानाचे ्थान प्राप्त झालेले आहे. बतहन्समहाराष्रातील बहुतेक सवगच 
त्रवद्यापीठाांच्या एम.ए.व एम.त्रफल.साठीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ‘सांशोधनपद्धती’चा (Research 
Methodology) एक ्वतांि त्रवषय समात्रवष्ट करण्यात आला आहे. काही त्रवद्यापीठाांनी तर 
पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रासह हा सांशोधनपद्धतीचा आधुत्रनक अभ्यासक्रम यश्वी त्ररतीने पूणग केफयात्रशवाय त्याांच्या 
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सांशोधनछािाांना पीएच.र्ी.पदवीसाठीचा प्रबांध त्रवद्यापीठाला सादर करता येणार नाही, अशी पूवगअटच 
घातली आहे. यावरून, पाठत्रचत्रकत्साशास्त्र हे आता मराठीतील एकूण सांशोधनपद्धतींच्या प्रत्रक्रयेत व 
अांतरांर्ातही चाांर्लीच प्रत्रतष्ठा पावफयाचे त्रसद्ध होते. एका अथी, त्रप्रयोळकराांच्या कामाची ही दखलच आहे. 
 
संदभयसंपन्न चणरत्रवाङ मय 
 

चत्ररिवाङ्मय ही इत्रतहासाचीच एक शाखा असून त्रप्रयोळकराांनी १९३५ साली त्रलत्रहलेला ‘रघुनाथ 
पांत्रर्त : चत्ररि व काव्यत्रववचेन’ हा त्रनबांध ्हणजे ‘रघुनाथ पांत्रर्ताांचा सांशोत्रधत चत्ररिेत्रतहासच आहे’ असे 
्हटले जाते. त्रप्रयोळकराांना एखाद्या काव्याच्या रसग्रहणापेक्षाही कवीचे चत्ररि आत्रण त्याच्या काव्याांची मूळ 
सांत्रहता-त्रनत्रिती हे प्रश्न अत्रधक महत्त्वाचे वाटत होते हे खरेच आहे. त्रप्रयोळकराांचा हाच दृत्रष्टकोन बव्हांशी 
त्याांनी केलेफया चत्ररिलेखनातूनही प्रत्ययाला येतो. ‘सांशोधकाला प्रत्यक्ष पुराव्याअभावी अनुमानावरच 
पुष्कळदा भर ठेवावा लार्तो’ आत्रण नवीन पुराव े उपलब्ध झाले की आधीचे त्रनष्कषग अनेकदा बदलाव े
लार्तात. आत्रण ्हणनूच साधनत्रचत्रकत्सा जेवढी त्रनष्पक्षपाती तेवढे सांशोधनातून त्रनघालेले त्रनष्कषग हे अत्रधक 
त्रवश्वासाहग ठरतात. सांशोधन ही एक अखांर् ञान-प्रत्रक्रया आहे, असे जे ्हटले जाते ते याच कारणासाठी 
होय. ‘नलोपाख्यानकता त्रशवाजीचा प्रधान’ या त्रप्रयोळकराांनी १९३१ साल त्रलत्रहलेफया त्रनबांधातील त्रनष्कषग 
त्यानांतरच्या नव्या पुराव्याांमुळे १९३५ साली ‘दमयांती्वयांवरा’चे सांपादन करताना त्याांना ्वतःलाच कसे 
बदलणे भार् पर्ले हे त्याांच्याच प्र्तावनेवरून आपफया ध्यानात येते. 
 

तसेच, ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तार’ मात्रसकातून १९३७ साली ‘त्रशखाांच्या आत्रदग्रांथातील नामदेव’ ही 
लेखमाला त्रलत्रहताना प्रा.त्रप्रयोळकराांसमोर पुरेशी सामग्री त्यावळेी नसफयामुळे आत्रण त्यानांतर उपलब्ध 
झालेफया नव्या पुराव्याांमुळे प्रा.त्रप्रयोळकर याांच्या सांत नामदेवत्रवषयक आधीच्या सांशोधनाचा पनुर्मवचार 
करण्याची आवश्यकता त्रनमाण झाफयाचा अत्रभप्राय नामदेववाङ मयाचे एक उत्साही अभ्यासक प्रा.र्ॉ.अशोक 
कामत याांनी अत्रलकर्चे ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांचे सांत नामदेवत्रवषयक सांशोधन’ या लेखात व्यक्त केलेला 
अढळतो. ‘श्रीमुक्तेश्वराचा शोध’ या १९५१ साली प्रा.त्रप्रयोळकराांनी त्रलत्रहलेफया त्रनबांधातील काही त्रनष्कषगही 
नव्या पुराव्याांमुळे त्याांना ्वतःच मार्ाहून बदलणे आवश्यक झाफयाची मात्रहती त्याांनी १९५३ साली सांपात्रदत 
केलेफया मुक्तेश्वर-त्रवरत्रचत आत्रदपावाच्या दुसऱ्या खांर्ाच्या प्रा्तात्रवकात वाचायला त्रमळते. 
 

एकोत्रणसाव्या शतकातील त्रनवर्क कतगबर्ार महाराष्रीयाांची चत्ररिे साकार करतानाही 
त्रप्रयोळकराांच्या व्यल्क्तमत्त्वातील एका त्रनष्ठावान सांशोधकाचेच दशगन आपफयाला सतत घर्त असते. 
‘काळाची पाश्वगभमूी पढेु असफयाखेरीज चत्ररिनायकाच्या कतुगत्वाची यथाथग कफपना होणे कठीण असते’ असे 
कारण देऊन या सवग चत्ररिग्रांथामध्ये त्रप्रयोळकर जो अनेक सांदभात र्ोलारा उभा करतात त्याांमुळेच 
चत्ररिनायकाच्या कामत्रर्रीचे यथायोग्य मूफयमापन करणे शक्य होते. आपफया अभ्यासत्रवषयाांच्या दृष्टीने 
उल्लेखनीय व्यक्तीच त्याांचे चत्ररित्रवषय झाले आहेत हे ध्यानात येते. अन्सयथा, दादोबा पाांरु्रांर्, 
र्ो.ना.मार्र्ावकर, रा.त्रभ.रु्ांजीकर, लोकत्रहतवादी आत्रण र्ॉ.भाऊ दाजी याांच्या जोर्ीनेच ते परशुराम तात्या 
र्ोर्बोले, प्रो.केरुनाना छिे आत्रण रामचांद्र बाळकत ष्ण (जयकर) याांच्या चत्ररिलेखनाकरे् वळले नसते ! 
सवगसामान्सयाांच्या दृष्टीने ‘व्यथी’ वाटणाऱ्याांमध्येही त्रप्रयोळकराांना चाांर्लाच अथग जाणवतो. 

अशा प्रकारे, प्रत्येकाच्या चत्ररिलेखनामार्ील त्रप्रयोळकराांची उत्रद्दष्टे थोर्ी वरे्वरे्ळी असली, आत्रण 
ती सवगच चत्ररिे सारख्याच तोलामोलाची उतरलेली नसली तरी, एखाद्या व्यक्तीच्या कततगत्वाचे यथाथग 
मूफयमापन करायचे झाफयास त्या व्यक्तीचा काळ समजावनू घेऊन त्या पत्ररसरात वावरलेफया अन्सय काही 
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व्यक्ती आत्रण त्याांचा सांबांध असलेफया सां्था याांचीही मात्रहती त्रमळवावी लार्ते. त्यात्रशवाय चत्ररिनायकाच्या 
व्यल्क्तमत्त्वाची जर्णघर्ण कशी झाली हे लक्षात येत नाही, त्या त्याांच्या त्रनष्कषाबद्दल दुमत होण्याचे कारण 
नाही. 
 
भाणषक णवचार-भाषा, बोली आणि व्याकरि 
 

वा्तत्रवक, पाठत्रचत्रकत्सा हे भाषात्रवञानाांतर्गतच एक प्रमुख शास्त्र मानले जाते. त्यामुळे 
प्रा.त्रप्रयोळकराांनी १९३५ साली केलेफया ‘दमयांती्वयांवरा’च्या सांपादनापासूनच अनेक सांपात्रदत र्द्य-पद्य 
ग्रांथाांच्या सांपादनाच्या त्रनत्रमत्ताने त्रवत्रवध पाठभेदाांची केलेली त्रचत्रकत्सा, त्यामधूनच त्रसद्ध झालेफया शास्त्रशुद्ध 
सांत्रहता आत्रण आधुत्रनक पाठत्रचत्रकत्साशास्त्राची बठैक माांर्णारा ‘साधनत्रचत्रकत्सा व पाठत्रचत्रकत्सा’ हा 
शोधत्रनबांध ्हणजे त्रप्रयोळकराांची ऐत्रतहात्रसक भाषाभ्यासत्रवषयक महत्त्वाची कामत्रर्रीच मानावी लारे्ल. 
प्रमाण मराठी भाषेच्या आत्रण त्रतच्या त्रवत्रवध बोलींच्या व्याकरणाांचे सांपादन करताना त्याांनी त्या त्या ग्रांथाांना 
जोर्लेफया शब्दसूची, शब्दकोश व ्पष्टीकरणात्मक त्रटपा याांमधूनही त्रप्रयोळकराांचा भाषाशास्त्रीय दृत्रष्टकोन 
प्रत्ययाला येतो. 
 

त्रप्रयोळकराांनी मराठी भाषेचे ्वरूप ्पष्ट करणाऱ्या एखाद्या ्वतांि व्याकरणाची रचना सकवा 
बोलीभाषात्रवषयक औपपत्रत्तक लेखनही फारसे केलेले नाही. तरीपण, मध्ययुर्ीन काळातील मराठी भाषेचे 
्वरूप जाणनू घेण्याच्या दृष्टीने त्याांनी केलेली अनेक जुन्सया व्याकरणग्रांथाांची सांपादने व सोदाहरण 
साांत्रर्तलेली ‘मराठी व्याकरणाची कुलकथा’ ्हणजे मराठी व्याकरणरचनाांचा साांर्ोपाांर् इत्रतहास साांर्णारा 
एक दजेदार शोधत्रनबांधच ्हणावा लारे्ल. 
 

भाषावैञात्रनक अभ्यासाच्या वणगनात्मक, सांरचनात्मक, ऐत्रतहात्रसक, तौलत्रनक अशा रूढ पद्धतींपकैी 
ऐत्रतहात्रसक व तौलत्रनक पद्धतींवर प्रा.त्रप्रयोळकराांचा त्रवशषे भर होता असे त्रदसते. पािात्य देशाांतील अनेक 
त्रवद्यापीठाांप्रमाणेच पुणे येथील रे्क्कन कॉलेज सांशोधनसां्थेमध्येही भाषाभ्यासात्रवषयक नव्या प्रवाहाांचे व 
प्रकाराांचे प्रत्रशक्षण देणारे अभ्यासवर्ग चालवले जातात. भाषाभ्यासाप्रमाणेच व्याकरणाांचेदेखील अनेक प्रकार 
सांभवतात. अलीकर्च्या काळात अभ्यासकाांमध्ये मान्सयता पावलेफया ‘वाक्यप्रत्रक्रयात्मक व्याकरण’ या 
पद्धतीप्रमाणे, एखाद्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी ध्वनीपासून वाक्याकरे् न जाता वाक्यापासून प्रारांभ करून 
ध्वनीच्या अभ्यासाकरे् वळायचे असते. ्हणजेच एखाद्या भाषेची मुलभतू वाक्ये आत्रण त्रतचा शब्दसांग्रह जाणून 
घेतला, तसेच मुलभतू वाक्यापासून दुसरी वाक्ये तयार करण्यात्रवषयीचे वाक्य पत्ररवतगनाचे त्रनयम साांत्रर्तले 
तर त्या भाषेतील हवी तेवढी वाक्ये बनवता येतात. अशा पद्धतीने सुरुवातीला परकी वाटणारी एखादी 
परभाषा जलदर्तीने आत्मसात करणे सहज शक्य होते. माततभाषेव्यत्रतत्ररक्तची दुसरी एखादी भाषा 
त्रशकत्रवताना दोन्सही भाषाांमधील सा्यवैष्याांचा नीट अभ्यास करून त्यावर आधात्ररत अशा तुलनात्मक आत्रण 
त्रवरोधात्मक पद्धतीचा अवलांब केला तर त्रद्वतीय भाषा ही लवकर आत्मसात करता येते असा जाणकाराांचा 
अनुभव आहे. 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांनी त्रकत्येक वषांपूवी मुांबईतील व र्ोव्यातील अमराठी त्रि्ती लोकाांना देवनार्री 
त्रलपी व त्रतच्याद्वारा मराठी भाषा त्रशकत्रवण्यासाठीचे वर्ग उघर्ायला सक्रीय चालना त्रदली होती. त्याांनी 
्वतःही अशा प्रकारचे प्रयोर् यश्वी करून दाखत्रवफयाची मात्रहती त्याांच्या ‘त्रि्ती लोकाांत देवनार्री 
त्रलपीचा प्रसार’ [हहदुस्थानचे दोन दरवाजे, मंुबई १९७४, पृष्ठे २१४ ते २१७.] लेखात आहे. मराठी व सहदी या दोन्सही भाषाांची 
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त्रलपी देवनार्रीच असफयामुळे पूवापार मराठीची नाळ तुटलेफया आपफयाच रक्ताच्या त्रि्ती बाांधवाांना अशा 
प्रकारे मराठीचे ञान देऊन राष्रीय प्रवाहात आणण्याच्या ‘राष्रकाया’साठी त्रप्रयोळकर शवेटपयंत प्रयत्नशील 
होते. माि, त्याांना ‘वाक्यप्रत्रक्रयात्मक व्याकरण’ पद्धतीचा सखोल पत्ररचय त्यावळेी झाला असता तर त्याांचे 
ते उत्रद्दष्ट अत्रधक सफल झाले असते असे ्हणावसेे वाटते. 
 
‘अखंड महाराष्ट्रा’चा पुरस्कार  
 

‘मुांबई व र्ोवा हे एकाच घराचे दोन दरवाजे आहेत.’ हे सूि घट्ट पकरू्नच त्रप्रयोळकराांनी आपले 
बरेसचे भाषा-बोलीत्रवषयक त्रवचार आत्रण ‘अखांर् महाराष्रा’त्रवषयीचे प्रकट सचतन केले असफयाचे प्रत्ययाला 
येते. ‘महाराष्रपासून मुांबई शहर वरे्ळे केफयास शरीरापासून शीर कापफयासारखे होईल. तसेच, भात्रषक, 
ऐत्रतहात्रसक, साा्ं कत त्रतक व भौर्ोत्रलक दृष्टीनेही र्ोवा हा महाराष्राचाच एक भार् आहे. र्ोवा जर भारतात 
आफयाबरोबर महाराष्रास कायमचा जोर्ला रे्ला असता तर तेथील त्रि्ती व सहदू लोकाांचे भावनात्मक 
ऐक्य केव्हाच झाले असते. कनाटकाच्या सीमाभार्ातील बहुसांख्य मराठी भाषकाांची आकरे्वारी ध्यानात 
घेतफयास बेळर्ाव, खानापूर, कारवार, सुपा, हफयाळ इत्यादी कनाटकातील अनेक तालुक्याांचा समावशे 
महाराष्रात असतील ती कनाटकाला त्रमळणे उत्रचत आहे. कोणतेही एक तत्त्व त्रनत्रित करून ते सवगि 
सारखेच लार्ू केफयास कोणाच्याही तक्रारीला जार्ा राहणार नाही’, हे त्याांचे समतोल प्रत्रतपादन 
पटण्यासारखेच आहे.अशा प्रकारचे त्रवचार त्रप्रयोळकराांनी आपफया त्रलखाणातून वाांरवार व्यक्त केले आहेत 
याकरे् लक्ष वधेावसेे वाटते. 
 

प्राचीन काळापासून र्ोव्यात मराठी भाषेचा वापर त्रलत्रहण्या-वाचण्यासाठी करीत असत आत्रण 
आपआपसातील सांभाषण माि कोकणीतूनच चालत असे. अशा प्रकारे या दोन्सही भाषा जोर्ीनेच वावरत 
असत. मराठी ही त्रलत्रखत व्यवहारासाठी आत्रण कोकणी ही तोंर्ी व्यवहारासाठी. या लोकव्यवहाराला 
अनुसरूनच र्ोव्यातील कोकणी ही प्रमाण मराठी भाषेची एक बोली असफयाचे आपले ठाम मत त्रप्रयोळकराांनी 
वळेोवळेी माांर्ले आहे. भात्रषक वर्ीकरणाच्या साा्ं कत त्रतक कसोटीच्या दृष्टीने पाहता काही समाज हे दै्वभात्रषक 
असतात. आपफया मायबोलीचा उपयोर् मौत्रखक व्यवहारासाठी आत्रण त्रलपीबद्ध सात्रहल्त्यक भाषेचा उपयोर् 
साा्ं कत त्रतक कायासाठी, या सोयी्कर त्रवभार्णीवर त्याांचे जीवन सुरळीत चालते. या दृष्टीने पाहता, जे 
कोकणी लोक आपफया लेखनवाचनासाठी मराठीचा उपयोर् करतात त्याांची बोली ही मराठीचीच उपभाषा 
(पोटभाषा) आहे असे भाषावैञात्रनक त्रनकषाांनुसार मानायला हरकत नाही. 
 

काही कारणाने र्ोव्याचे महाराष्रातील त्रवलीनीकरण शक्य नसफयास र्ोव्याचे ्वतांि अल््तत्व 
कायम रात्रहले तरी हरकत नाही. माि र्ोमांतकातील मराठी भाषेच्या पूवापारच्या प्रत्रतष्ठलेा मुळीच धक्का 
लार्ता कामा नये असा त्रप्रयोळकराांचा कमालीचा आग्रह होता. पण त्रनयतीला हे मांजूर नव्हते असे त्रदसते! 
 

प्रा.त्रप्रयोळकराांनी भाषावार प्राांतरचनेच्या सांदभात असे सुचत्रवले आहे की, सत्यास अनुसरून जो 
प्रदेश महाराष्राचा आत्रण जो कनाटकाचा तो त्या त्या राज्याांत समात्रवष्ट करणे न्सयायास धरूनच होईल. 
बेळर्ाव, कारवार या सीमाभार्ाांचा प्रश्न वळेीच सोर्त्रवला असता तर कानर्ी व मराठी लोकाांमधील सख्य 
जा्त त्रटकले असते. राज्य पुनरगचना आयोर्ाने सुचत्रवलेला मुांबई शहर कें द्रशात्रसत ठेवण्याचा प्र्ताव आधी 
्वीकारून मर् जनतेच्या तीव्र आांदोलनाखाली दबून जाऊन मुांबई ही त्रद्वभात्रषक मुांबई राज्यातच (व नांतर 
महाराष्रात) राहू देण्याचा मध्यवती सरकारने मार्ाहून घेतलेला त्रनणगय जर त्याआधीच व वळेेवर घेतला 
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असता तर महाराष्रीय आत्रण रु्जराती लोक याांमधील सलोख्याचे सांबांध एवढे दुरावले रे्ले नसते हेही खरेच 
आहे. 
 

‘मराठा त्रततुका मेळवावा महाराष्रधमग वाढवावा.’ या समथांच्या वचनाला जार्ून त्रप्रयोळकराांनी 
आयुष्यभर ‘सांयुक्त’ नव्हे, तर ‘अखांर्’ महाराष्र ्थापनेचाच ध्यास घेतला. सवग मराठी बाांधवाांमध्ये भावत्रनक 
ऐक्य घर्वनू आणण्याच्या उदे्दशाने बतहन्समहाराष्राच्या चळवळीला ्वतःला वाहून घेतले आत्रण 
महाराष्राबाहेतील महाराष्रात साा्ं कत त्रतक देवाणघेवाण वाढत्रवण्यासाठीचे अत्यांत कळकळीचे आवाहन 
सम्त मराठी जर्ताला केले. पण आज सभोवताली आपफयाला काय त्रदसते? सीमाभार्ातील बेळर्ाव-
कारवारचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे! र्ोव्याचे ्वतांि राज्य झाले आहे. ्वतांि त्रवदभाची चळवळ अजूनही 
राज्यकत्यांची झोप उर्त्रवण्याइतपत उपद्रवकारी रात्रहलेली आहे. कोकण व मराठवार्ा हे महाराष्राचे अन्सय 
त्रवभार्ही त्याांच्यावरील अन्सयायाला अधूनमधून वाचा फोर्ीत असतात. ‘अखांर्’ महाराष्राचे आशादायक 
्वप्न पाहणाऱ्याांच्या नत्रशबी ‘हेत्रच फल काय मम तपाला?’ असा प्रत्रतसवाल त्रवचारण्याचा प्रसांर् यावा याला 
काय ्हणाव?े 
 

सांशोधन हे भाषा सकवा इत्रतहास याांचीच त्रमरास आहे असे नव्हे; तर माणसाला त्रनत्याच्या प्रत्येक 
व्यवहारामध्ये सांशोधकवतत्तीची आवश्यकता असते, सांशोधन ही एक धमगप्रवतत्तीच आहे असे त्रप्रयोळकराांचे मत 
होते. त्रप्रयोळकर त्रलत्रहतात, “सांशोधनामध्ये नेहमी एक र्ोष्ट लक्षात ठेवली पात्रहजे ती की, आपण अपूवग शोध 
्हणून जी मात्रहती पुढे आणली त्रतच्या खरेपणाबद्दल आपला फार आग्रह धरता कामा नये. सांशोधनामध्ये 
अखेरचे असे काही नसते. आज एखादी र्ोष्ट जी शांभर टके्क त्रसद्ध झाली असे आपण मानतो, ती नवा पुरावा 
पुढे येऊन पुढेमारे् शांभर टके्क खोटीही ठरण्याचा सांभव असतो. शोधाचा त्रवश्वसनीय पुरावा ्हणून जो कार्द, 
त्रशलालेख सकवा ताम्रपट आपण पुढे करतो, तोच चकुीच्या मात्रहतीवर आधारलेला सकवा बनावट नसेल 
कशावरून? असे जरी असले, तरी सत्याच्या शोधाचा सकवा सांशोधनाचा नाद मनुष्यप्राण्याांमध्ये अखांर् चालूच 
राहील. ईश्वराचा शोध अद्याप कोणालाही लार्ला नाही, ् हणून धमाचा नाद जर्णे सोरू्न त्रदला आहे काय? 
सांशोधनप्रवतत्ती ही एक धमगप्रवतत्तीच आहे. त्रतचा लोप कधीही होणार नाही. ही प्रवतत्ती शुद्ध राखण्याचा आपला 
प्रयत्न पात्रहजे. सांशोधनात एखादा त्रसद्धाांत ्थापन करण्यात चकू होणे सकवा त्यात अपयश येणे हे कमीपणाचे 
नसून अप्रामात्रणकपणे एखादा त्रसद्धाांत ्थापन करू पाहणे, हेच लात्रजरवाणे आहे.” [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि 
अणप्रय, पुिे १९६५, पृष्ठे १५९ ते १६१.] 
 

सांशोधक हा शांकेखोर ्वभावाचा असणे हेच त्याच्या बौल्ध्दक त्रजवांतपणाचे लक्षण असून त्यामुळेच 
मानवी प्रर्तीला हातभार लार्तो; माि, सांशोधकाांच्या या शांकेखोर वतत्तीचा उर्म शुद्ध सत्यान्सवषेण-बदु्धी व 
प्रामात्रणकपणा याांतच असला पात्रहजे, यावर त्रप्रयोळकराांचा नेहमीच कटाक्ष रात्रहला आहे. सांशोधनातील 
अप्रामात्रणकणाचा त्याांनी नेहमीच त्रनषेध केला आहे. नव ेअ्सल पुराव ेउपलब्ध झाफयावर आपफया जुन्सया 
त्रनष्कषांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचा त्रनष्पक्षपातीपणा आत्रण मनाचे औदायग त्रप्रयोळकराांमध्ये होते, हे 
त्याांच्या मुक्तेश्वरासांबांधीच्या सांशोधनाने पुरेसे त्रसद्ध झाले आहे.  
 
टीकाकारांकडे पाहण्याचा णनकोप दृणिकोन 
 

त्रप्रयोळकराांचे सांशोधनके्षि काहीसे मयात्रदत ्वरूपाचे होते, आत्रण त्याांच्या लेखनाचे त्रवषयदेखील 
ठरात्रवक साच्यातले होते, असे ्हटले जाते. त्याांच्या त्रलखाणात तात्कात्रलकता, त्याच त्या त्रवचाराांची, 
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व्यल्क्तनामाांची, उक्तींची आत्रण लाांबलचक मराठी पोतुगर्ीज व इांग्रजीतील अवतरणाांची पुनरुक्ती असते, अशा 
प्रकारचे काही आके्षप घेण्यात आले आहेत. त्रप्रयोळकराांनी एका त्रठकाणी वरे्ळ्या सांदभात ्हटफयाप्रमाणे, या 
जर्ात त्रनदोष व्यक्ती दोनच आहेत : एक परमेश्वर व काहीही न करणारा त्रनष्कमगण्य माणसू! बाकी, त्या 
त्याांच्या नमगत्रवनोदी उद्रारातील खोच तेवढी ध्यानात ठेवण्यासारखीच आहे! त्रप्रयोळकराांची आपफया 
त्रटकाकाराांकरे् पाहण्याची नेमकी भतू्रमका जाणून घेण्यासाठी त्याचींच साक्ष काढणे योग्य होईल. ‘माझे काही 
टीकाकार’ या लेखात ते त्रलत्रहतात, “चूक सुधारण्याच्या शुद्ध हेतूने केलेफया टीकेला सनदा कधीही ्हणता 
येणार नाही. अशा तऱ्हेचे दोषत्रदग्दशगन समाजकफयाणाकत्ररता हवचे असते; परांतु एखाद्याला बदनाम 
करण्याकत्ररता सकवा केवळ ्वतःचा शहाणपणा दाखत्रवण्याकत्ररता ज्यावळेी माणूस लेखणी हातात धरतो, 
त्यावळेी त्या टीकेला सनदा ्हणाव ेलार्ते. या सनदेतही ज्यावळेी खरेच दोष दाखत्रवलेले असतील, त्यावळेी 
अशी टीका उपयुक्तच ठरते. ‘सनदक आमचा सखा । आमुची पापे धुतो फुका’, असे एकनाथाने ज्याचे वणगन 
केले आहे तो असा टीकाकार होय; परांतु मुळात दोष नसताच सकवा एखाददुसरी क्षुल्लक चूक दाखवनू 
सर्ळाच ग्रांथ टाकाव ूठरत्रवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याची टीका ही नुसती सनदाच नसून शुद्ध त्रचखलफेक ् हणावी 
लारे्ल.” 
 

त्रवधायक टीका आत्रण त्रवघातक टीका याांमधील फरक अत्यांत मार्ममकपणे ्पष्ट करताना त्रप्रयोळकर 
पुढे साांर्तात, “टीकाकार जर त्रवद्वान, सहदय व त्रववकेी असेल तर त्याची टीका उपयुक्त ठरेल; परांतु तो 
जर अञान, खुनशी व मत्सरी असेल तर ‘जीणगमांरे् सुभात्रषतम्’, अशी ग्रांथकाराची ल््थती होण्याचाच फार 
सांभव असतो. वततपिाांकरे् ज्याांना धाव घ्यावयाची असेल त्याांनी टीकाकाराांच्या अञानाने ग्रांथकार नाहक 
बदनाम होणार नाही याबद्दल काळजी घावी. वतत्तपिातील टीकेचा धोका असा असतो की, अञानमलूक 
टीकेमुळे आपफयासांबांधी लोकाांचा र्ैरसमज होत असलेला, ग्रांथकाराला हात चोळीत पहावा लार्तो; पण 
उठफया बसफया होत असलेफया अशा त्रनरर्गल टीकाांना नेहमीच उत्तरे देता येत नाहीत. कत तञता सामान्सयत्व े
मुकी सकवा Passive असते, तर कत तघ्नता बोलकी सकवा Active असते. मुद्दाम पि पाठवणे सकवा भेटणे हे 
कत तञ मनुष्य सहसा करणार नाही, परांतु कत तघ्न माणसू माि सातासमुद्रापलीकरे् जाऊन तुमच्यात्रवरुद्ध 
त्रजकरे् त्रतकरे् नर्ारे बर्वील!” [अ. का. णप्रयोळकर, णप्रय आणि अणप्रय, पुिे १९६५, पृष्ठे १३६-१३७.] हे त्याांचे प्रत्यक्ष 
अनुभवाचेच बोल त्रदसतात. परशुरामतात्या र्ोर्बोले याांनी सांपात्रदत केलेला ‘नवनीत’ हा पद्य वचे्याांचा ग्रांथ 
प्रथमतः १८५४ साली प्रकात्रशत झाला. हा ग्रांथ एवढा लोकत्रप्रय झाला की, १९२३ सालापयंत त्याांच्या सतरा 
आवतत्त्या काढाव्या लार्फया आत्रण त्याांच्या सवग प्रती हाां हाां ्हणता सांपफया. त्रप्रयोळकराांनी अनेक रत्रसकाांच्या 
आग्रहावरून सांपात्रदत केलेली ‘नवनीता’ची शतसाांवत्सत्ररक सुधारून वाढत्रवलेली आवतत्ती, मुांबई राज्य 
त्रशक्षणखात्याने १९५७ साली प्रकात्रशत केफयावर शकेर्ो सद्र्तह्थाांनी त्रकत्येक वषग दुर्ममळ झालेले ‘नवनीत’ 
उपलब्ध करून त्रदफयाबद्दल त्रप्रयोळकराांत्रवषयी कत तञतेचे उद्र्ार काढले. पण काही त्रछद्रान्सवषेी त्रटकाकाराांनी 
अनात्रमकत्वाचा बुरखा पाांघरून आपले अकलेचे तारे तोर्ायलाही मारे्पुढे पत्रहले नाही.  
 

त्यात्रवषयी त्रप्रयोळकर ्हणतात, ‘नवनीता’ची हे नवी आवतत्ती त्रनदोष आहे असा सांपादकाचा मुळीच 
दावा नाही, हे प्र्तावनेच्या शवेटी केलेफया त्रवनांतीवरून ् पष्ट कळून येणारे आहे. त्यात चुका असतील. कोणी 
चुका दाखत्रवफयास मला दुःख होईल ते चुका दाखत्रवफयाबद्दल नसून माझ्या नजरेतून त्या सुटफयाबद्दल; 
दाखत्रवलेफया चुका खऱ्याच असतील तर त्या शोधण्याचे माझे काम हलके झाफयाबद्दल मला समाधानही 
वाटेल. आतापयंत अशा बजेबाबदार टीकाकाराांच्या तावर्ीत सापर्फयामुळे त्रकती व्यक्ती व सां्था 
रसातळाला रे्फया असतील हे एकट्ा परमेश्वरालाच मात्रहत!” [ततै्रव, पृष्ठे १३६-१३७] 
 



 अनुक्रमणिका 
 

त्रप्रयोळकराांनी सांशोधन हेच आपले जीत्रवतकायग ठरत्रवफयामुळे त्याांच्या त्रनरांतर पाठपुराव्याचा पत्ररणाम 
्हणून, मुांबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमांिी श्री. बाळासाहेब खेर याांच्याकरू्न आर्मथक सहायय त्रमळवनू केवळ 
सांशोधनासाठीच वात्रहलेफया ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’ची त्रद.१ फेबु्रवारी १९४८ रोजी ् थापना करण्यात आली. 
१९५३ साली सुरु झालेफया प्र्तुत सा्ं थेच्या ‘मराठी सांशोधन पत्रिका’ या मुखपिाने तर मराठी सांशोधनके्षिात 
एक इत्रतहासच घर्वला ्हणायला हरकत नाही. त्रप्रयोळकर हे प्रारांभापासून त्रर्सेंबर १९६६ मध्ये त्रनवतत्त 
होईपयंत या सां्थेचे आत्रण ‘मराठी सांशोधन पत्रिके’चेही ‘एकखाांबी तांबू’ होते, असे जे ्हटले जाते त्यात 
अत्रजबात अत्रतशयोक्ती नाही. मुक्तेश्वरी महाभारताच्या आत्रदपवाची पाठशुद्ध आवतत्ती, त्रि्ती त्रमशनऱ्याांची 
मराठी वाङ्मयसेवा, महाराष्राच्या आधुत्रनक सा्ं कत तीचे बीजारोपण करणाऱ्या कतगबर्ार पुरुषाांची चत्ररिे, 
मुद्रणकलेचा सहदु्थानातील आरांभ व त्रवकास, आदशग ग्रांथालये, दोलामुद्रीते, प्राचीन मराठी ह्तत्रलत्रखताांची 
बतहन्नामावली, मराठी भाषेचा त्रवत्रवध बोलींचा व व्याकरणाांचा अभ्यास असा त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनकायाला 
प्रचांर् आवाका होता. १९५६ साली ञानेश्वरीच्या नव्या आवतत्तीच्या सांपादनातही त्रप्रयोळकर सहभार्ी झाले 
होते. त्यावळेी ह्तत्रलत्रखताांची जुळवाजुळव करताना त्याांना ञानेश्वराांच्या नावावर मोर्ले जाणारे शांका्पद 
वाङ्मय उपलब्ध झाले. ‘दोलामुत्रद्रते’ याांच्याप्रमाणेच ‘शांका्पद वाङ्मय’ ह्या पात्ररभात्रषक सांञा मराठीत 
पत्रहफयाांदा रूढ करण्याचे श्रेय त्रप्रयोळकराांकरे्च जाते. ‘ञानदेवाांचे शांका्पद वाङ्मय : द्रोणपवग’, 
‘श्रीञानेश्वराांचा एक प्ररू्ढ ग्रांथ : योर्वात्रसष्ठ’, ‘एक भांयकर न्सयायमांत्रदर : र्ोवा इांत्रक्वत्रझशनचा वतत्ताांत’, 
‘महाराष्र, लघुराष्र व बतहन्समहाराष्र’, ‘देवनार्रीची ध्वत्रनलीपी’ या काही शीषगकाांवरून ओझरती नजर 
टाकली तरी त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनके्षिातील या अनेक त्रवषयाांची त्रवत्रवधता ध्यानात येऊ शकेल. त्याांचे 
मराठीतील व इांग्रजीतील सवग महत्त्वाचे ग्रांथलेखन, महाराष्र सात्रहत्य सांमेलनापासून अनेक नावाजलेफया 
व्यासपीठाांवरून त्रदलेली व्याख्याने, मुांबई त्रवद्यापीठाच्या पीएच.र्ी.पदवीसाठीच्या सांशोधनासाठी अनेक 
त्रवद्यार्थ्यांना यश्वी रीतीने केलेले मार्गदशगन, अशा त्रकत्येक लक्षणीय घटनाांमुळे त्रप्रयोळकराांनी ही मराठी 
सांशोधन मांर्ळातील कारकीदग अत्यांत सा्ं मरणीय ठरली आहे. एका दृष्टीने या कालखांर्ाचा, मराठी सांशोधन-
के्षिातील ‘त्रप्रयोळकर युर्’ असाही अत्यांत साथगपणे त्रनदेश करता येईल, यात काही शांका नाही.  
 
जन्मशताब्दी 
 

महाराष्रातील वाङ मयीन व साा्ं कत त्रतक जीवनावर पत्ररणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या घटना, व्यक्ती 
अथाने जणू वरे्च होते, असे ्हणायला हरकत नाही. मराठी व्याकरणाचा जन्सम, परशुराम तात्या र्ोर्बोले 
याांचे ‘नवनीत’, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, लोकत्रहतवादीकत त त्रनबांधसांग्रह, भारतीय ग्रांथसांरक्षण कायदा, मराठी 
त्रनयतकात्रलकाांचा उर्म, सहदु्थानातील मुद्रणकलेचा प्रवशे, रा.त्रभ.रु्ांजीकर, केशवसुत, र्ॉ.भाऊ दाजी 
(लार्), त्रचपळूणकराांची त्रनबांधमाला, याांच्या जन्समशताब्दया व र्ो.ना.मार्र्ावकराांची त्रनधनशताब्दी- अशा 
अनेक शताब्दीउत्सवप्रसांर्ी लेख त्रलहून, ग्रांथाांच्या शताब्दी आवतत्त्याांचे सांपादन करून सकवा त्याांसांबांधीचे 
्वतांि ग्रांथ त्रलहूनही त्रप्रयोळकराांनी त्या साजऱ्या केफयाचे आढळते. १९७४ साली येणाऱ्या त्रवष्णूशास्त्री 
त्रचपळूणकराांच्या ‘त्रनबांधमाले’च्या प्रथम प्रकाशनाची शताब्दी त्या ग्रांथाची यथामलू आवतत्ती सांपात्रदत करून 
साजरी करण्याचा आपला मनोदय त्रप्रयोळकराांनी ते रुग्णालयात आजारी असताना र्ॉ.भाऊसाहेब कोलते व 
र्ॉ.स.र्ां.मालश े याांच्याकरे् बोलून दाखत्रवला होता. र्ॉ.भाऊ दाजी याांच्या १९७४ साली येणाऱ्या 
जन्समशताब्दीचाही त्याांना ध्यास लार्ला होता. र्ॉ.भाऊ दाजींचे चत्ररि त्रलत्रहण्यासाठी त्याांनी इतके पत्ररश्रम 
घेतले की, त्याचा ताण परू्नच त्या उतार वयात त्रप्रयोळकर एकदम अांथरुणालाच त्रखळफयाची आठवण 
त्याांच्या पत्नी श्रीमती अनसूया त्रप्रयोळकर याांनी त्रलहून ठेवली आहे. 
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अशा या ञानयोग्याची त्याांच्या हयातीत माि सांबांत्रधत सां्थाांकरू्न पुरेशी कदर करण्यात आली नाही 
ही व्तुल््थतीच आहे. त्रद.१ फेबु्रवारी १९७३ रोजी ‘मराठी सांशोधन मांर्ळ’ ्थापन होऊन पांचवीस वष ेपूणग 
झाली, त्या त्रनत्रमताने मांर्ळाचे सां्थापक व सांचालक प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर याांचा ‘र्ौरवग्रांथ’ प्रत्रसद्ध करावा 
अशी कफपना पढेु आली होती. पण ही जुळवाजुळव सुरु असतानाच त्रद.१३ एत्रप्रल १९७३ रोजी त्रप्रयोळकराांचे 
आकल््मक त्रनधन झाफयामुळे ‘र्ौरवग्रांथा’चे रुपाांतर ‘्मतत्रतग्रांथा’त कराव े लार्ण्याची मात्रहती त्या 
‘्मतत्रतग्रांथा’चे सांपादक र्ॉ.सुभाष भेण्रे् याांनी आपफया ‘प्रा्तात्रवका’त त्रदली आहे. 
 

‘मराठी सांशोधन पत्रिके’च्या ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर जन्समशताल्ब्दत्रवशषेाांका’चे सांपादक प्रा.वसांत 
दावतर हे आपफया ‘ञानयोग्याचे शताल्ब्द-्मरण’ या सांपादकीयात त्रलत्रहतात, “सात्रहत्याच्या बाबतीत 
‘दमयांती-्वयांवर’ आत्रण ‘मुक्तेश्वराचे महाभारत’ याांना आर्ळे ्थान आहे. सांशोधनाची एक नवी पठर्ी या 
ग्रांथाांनी मराठीत त्रनमाण केली. ‘सांत्रहतासमीके्ष’चे नव ेसांशोधन-दालन या ग्रांथाद्वारा मराठीत उघर्ले रे्ले. 
यापूवी इतका पद्धतशीर प्रयत्न मराठीत नव्हता. या के्षिातील ताल्त्वक आत्रण पद्धत्रतमुल त्रवचारदेखील 
त्रप्रयोळकराांनीच प्रथम मराठीत आणला. त्यासाठी नव्या पत्ररभाषेची जर्ण-घर्ण केली. इतर त्रकतीही मतभेद 
झाले, तरी हे अगे्रसरत्व त्रप्रयोळकराांच्या नावचे इत्रतहासाला नोंदवाव ेलारे्ल.” [मराठी संशोधन पणत्रका, वषय ४२ वे, 
अकं ४ था, मंुबई, जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर १९९५, पृष्ठ ४.] 
 

अशा प्रकारे, अनेकाांच्या जन्समशताब्दया उत्साहपूवगक साजऱ्या करण्यात ज्याांची उभी हयात रे्ली त्या 
प्रा.त्रप्रयोळकराांची जन्समशताब्दीही महाराष्रातील व र्ोमांतकातील अनेक सां्थाांनी समारांभपूवगक साजरी केली 
याचे त्यातफया त्यात समाधान वाटते. मुांबईचे मराठी सांशोधनमांर्ळ आत्रण मुांबई त्रवद्यापीठाचा मराठी त्रवभार् 
याांनी पर्पराांच्या सहकायाने १९९४-९५ अशी वषगभर त्रप्रयोळकर जन्समशताब्दी साजरी केली. 
प्रा.त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनकायाचा परामषग घेणारी अभ्यासपूणग चचासिे, व्याख्यान व शोधत्रनबांधवाचन असे 
या वषगभराच्या एकां दर कायगक्रमाचे ्वरूप होते. र्ोव्यातील ‘र्ोमांतक मराठी अकादमी’ने तर या 
जन्समशताब्दीच्या त्रनत्रमत्ताने त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनाशी सांबांत्रधत असे अनेक सांपात्रदत ग्रांथ प्रकात्रशत करून 
आत्रण ‘प्रा.अ.का.त्रप्रयोळकर मराठी सांशोधनकें द्रा’ची ्थापना करून त्रप्रयोळकराांची सांशोधनकायातील ्मतती 
जार्तत ठेवण्यासाठीच्या त्रवत्रवध सांकफपाांचे सुतोवाच केले आहे. यावरून, कत तञता ही कायमची मुकीच असते, 
असे मानण्याचे कारण नाही, ती काही वळेा उशीरा जार्ी होते एवढेच!  
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पणरणशि – १ 
प्रा. अ. का. णप्रयोळकर याचंा जीवनपट 
त्रद. ५ सप्टेंबर १८९५ र्ोमांतकात फोंरे् तालुक्यातील ‘त्रप्रयोळ’ या र्ावच्या ‘कोने’ नावाच्या 

खेड्यात जन्सम. 
१९१०  पोतुगर्ीज ‘सेरु्ांद ग्राव’ (पाचवी इयत्ता) उत्तीणग. 

१९१६-१७ असोळणे (र्ोवा) येथे त्रशक्षकाची नोकरी.  

१९१८  मुांबई त्रवद्यापीठाची मतॅ्ररकची परीक्षा उत्तीणग. 

१९१९-१९२२ धारवार्च्या कनाटक कॉलेजात उच्च त्रशक्षण. 

१९२२-१९२३  साांर्लीच्या त्रवसलग्र्न कॉलेजात बी.ए.च्या अांत्रतम वषाचे त्रशक्षण. तेथे 
र्ॉ.पाां.दा.रु्णे याांचे त्रशष्यत्व. 

१९२३  मुांबई त्रवद्यापीठाची बी.ए.ची परीक्षा उत्तीणग. 

१७ ऑर््ट १९२३ र्ॉ. रामकत ष्ण र्ोपाळ भाांर्ारकर याांची पुण्याला भेट. 

ऑर््ट १९२३  र्ोव्यातील ‘्वयांसेवक’ मात्रसकाच्या ‘बतहन्समहाराष्र खास अांका’त 
‘बतहन्समहाराष्राचा सवगश्रेष्ठ सम्राट’ हा लेख प्रत्रसद्ध. त्याांनीच या लेखाने 
‘बतहन्समहाराष्र कफपनेची तुतारी प्रथम फुां कली’ असे मानले जाते. 

१९२४-१९२५ वेंरु्फयाच्या ‘जाजग इांल्ग्लश हाय्कुला’त त्रशक्षक. 

१९२५-१९२६ मुांबईला ‘त्रवत्रवधञानत्रव्तारा’त नोकरी. 

१७ त्रर्सेंबर १९२६ माशले (फोंर्ा-र्ोवा) येथील रामचांद्र वामन उपाख्य फोंरु्शास्त्री करांरे् 
याांच्या कन्सयेशी त्रववाह. 

१९३६  ‘रघुनाथ पांत्रर्त त्रवरत्रचत दमयांती्वयांवर’ या १९३५ साली प्रकात्रशत 
झालेफया सांपात्रदत ग्रांथास मुांबई त्रवद्यापीठाचे ‘दादोबा पाांरु्रांर् तखगर्कर 
पात्ररतोत्रषक’ 

१९४४ ‘रा.त्रभ.रु्ांजीकर व्याख्यानमाले’त मुांबईला ‘मुांबईचा मराठी वारसा’ या 
त्रवषयावर व्याख्यान. 

१ फेबु्रवारी १९४८  मुांबईच्या ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’त ‘रीर्र’ ्हणून त्रनयुक्ती.  

१९४८  ‘दादोबा पाांरु्रांर् : आत्मचत्ररि व चत्ररि’ या ग्रांथास मुांबई त्रवद्यापीठाचे 
‘दादोबा पाांरु्रांर् तखगर्कर पात्ररतोत्रषक’. 

१ नोव्हेंबर १९५०  ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’त ‘सांचालक’ ्हणनू त्रनयुक्ती. 
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४ मे १९५१  कारवार येथील ‘महाराष्र सात्रहत्य सांमेलना’च्या चौत्रतसाव्या अत्रधवशेनाचे 
अध्यक्ष. अध्यक्षीय भाषणातून ‘सांयुक्त’ ऐवजी ‘अखांर्’ महाराष्राचा 
पु्कार.  

१९६४  पुणे त्रवद्यापीठात ‘कै.न.सच.केळकर ्मारक व्याख्यानमाले’त ‘ग्राांत्रथक 
मराठी भाषा आत्रण कोकणी बोली’ या त्रवषयावर सहा व्याख्याने. 

३१ त्रर्सेंबर १९६६  ‘मराठी सांशोधन मांर्ळा’तून त्रनवतत्ती. 

१९७१  ‘र्ॉ.भाऊ दाजी : व्यक्ती, काल व कततगत्व’ हा अखेरचा ग्रांथ प्रकात्रशत 
झाला. 

१३ एत्रप्रल १९७३  मुांबई येथे त्रनधन. 
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पणरणशि - २  
प्रा. अ. का. णप्रयोळकर याचंी वाङ मयसपंदा 
 
(१) गं्रथ  

१. अमततानांद-त्रवरत्रचत योर्दान-त्रटळक (सांपात्रदत) मुांबई १९५६. 
२. कत्रववयग मोरोपांताांचे समग्र ग्रांथ, खांर् १ ते १२ (सांपात्रदत-त्रप्रयोळकर व इतर) मुांबई १९६४ 

ते १९७१. 
३. केशवसुताांची कत्रवता (सांपात्रदत-त्रप्रयोळकर व इतर) मुांबई १९६७. 
४. कोकण, कोकणे व कोंकणी (‘पत्ररत्रचत’ या टोपण नावाने), मुांबई (प्रकाशनकाल त्रदलेला 

नाही). 
५. त्रक्र्ताचे यातनार्ीत (सांपात्रदत)मुांबई १९५९. 
६. त्रक्र्ताचे वध्तांभारोहण (सांपात्रदत) मुांबई १९४०. 
७. र्ोमांतकाची सर्वती, मुांबई १९३५. 
८. र्ोसवद नारायण मार्र्ावकर : व्यक्ती व वाङ्मय, मुांबई १९६५. 
९. र्ोष्टीशतक व दोनश ेसुांदर र्ोष्टींपैकी काही (सांपात्रदत), मुांबई १९६२. 

१०. ग्राांत्रथक मराठी भाषा आत्रण कोकणी बोली, पुणे १९६६. 
११. र्ॉ. भाऊ दाजी : व्यक्ती, काल व कततगत्व, मुांबई १९७१. 
१२. तार्पिावरील मराठी ग्रांथ : कलात्रनधी, मुांबई १९६६. 
१३. देवनार्रीची ध्वत्रनलीपी, मुांबई १९६६. 
१४. नवनीत(शतसाांवत्सत्ररक सुधारून वाढवलेली अठरावी आवतत्ती, सांपात्रदत) मुांबई १९५७. 
१५. नवनीत भार् २ रा (शतसाांवत्सत्ररक आवतत्ती, सांपात्रदत) पणेु १९६४. 
१६. परमहांस सभा व त्रतचे अध्यक्ष रामचांद्र बाळकत ष्ण, मुांबई १९६६. 
१७. पाद्री तोमस ्टीफन्ससकत त दौत्रिन त्रक्र्ताां (सांपात्रदत) पुणे १९६५. 
१८. त्रपताजी तोमस ्टीफन्ससकत त त्रि्तपुराण : पुनरुत्थात्रपत येशू ‘आरांभा थोरे्से’, वसई 

(त्रज.ठाणे) १९४९. 
१९. त्रप्रय आत्रण अत्रप्रय, पुणे १९६५. 
२०. प्रो. केरुनाना छिे याांची त्रटपणवही (सांपात्रदत) मुांबई १९५८. 
२१. फ्रें च कवीने त्रलत्रहलेले मराठी पुराण (‘सेंट पीटरचे पुराण’) मुांबई १९६६. 
२२. भारतीय ग्रांथसांरक्षण कायद्याची शताब्दी, मुांबई १९६६. 
२३. मराठी ग्रांथाांचे आदशग सांग्रहालय, मुांबई १९६९. 
२४. मराठी दोलामुत्रद्रते, मुांबई १९६६. 
२५. मराठी लघुव्याकरण (दादोबा पाांरु्रांर् तखगर्करकत त) आवतत्ती ३३ त्रव (सांपात्रदत) मुांबई 

१९५०. 
२६. मराठी व्याकरणाची कुलकथा, मुांबई १९३६. 
२७. मराठी सांशोधन, खांर् १, मुांबई १९६६. 
२८. मराठी सांशोधन, खांर् २, मुांबई १९६६. 
२९. मराठी सांशोधनपत्रिकेची बारा वषग, मुांबई १९६५. 
३०. महानुभाव : इत्रतहास-प्रकणग (सांपात्रदत) मुांबई १९६५. 
३१. महाराष्र कत्रववयग मोरोपांतकत त स्त्री-र्ीते (सांपात्रदत-त्रप्रयोळकर व इतर) मुांबई १९६४. 
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३२. महाराष्र भाषेचे व्याकरण (रचणार : जर्न्नाथशास्त्री क्रमवांत, र्ांर्ाधरशास्त्री फर्के, 
बाळशास्त्री घर्व)े सांपात्रदत, मुांबई १९५४. 

३३. मार्र्ावकराांचे सांकत्रलत वाङ्मय, खांर् १ ला (सांपात्रदत, साहाययक-स.र्ां.मालश.े) 
मुांबई १९६८. 

३४. मुक्तेश्वरकत त महाभारत-आत्रदपवग, खांर् १, २, ३ व ४, मुांबई १९५१, १९५३, १९५६ व 
१९५९. 

३५. मुांबईचा मराठी वारसा, मुांबई १९५०. 
३६. मुत्रद्रत तुकारामवाङ्मय मुांबई १९५६. 
३७. मुसलमानाांची जुनी मराठी कत्रवता, मुांबई १९६५. 
३८. ्हैसूरचा त्रतसरा कत ष्णराज व त्याचा मराठी ग्रांथ : सांख्यारत्नकोश, मुांबई १९६६. 
३९. यदुमात्रणककत त र्णेशपुराण (सांपात्रदत) मुांबई १९५९. 
४०. रघुनाथ पांत्रर्त-त्रवरत्रचत दमयांती्वयांवर (सांपात्रदत), मुांबई१९३५. 
४१. रावबहादुर दादोबा पाांरु्रांर् : आत्मचत्ररि व चत्ररि, मुांबई १९३५. 
४२. रावबहादुर दादोबा पाांरु्रांर् : आत्मचत्ररि (सांपात्रदत), मुांबई १९५०. 
४३. लोकत्रहतवादीकत त त्रनबांधसांग्रह (सांपात्रदत), मुांबई १९६७. 
४४. त्रशखाांच्या आत्रदग्रांथातील नामदेव, मुांबई १९३८. 
४५. श्री.र्ांर्ामाहात््य (कवी-परशुराम तात्या र्ोर्बोले) सांपात्रदत, मुांबई १९६४. 
४६. श्री.चक्रधरत्रनरुत्रपत श्रीकत ष्णचत्ररि (सांपात्रदत) मुांबई १९५९. 
४७. श्री.मांरे्शकत्रव (श्री.नाईक्वामी)-कत त त्रशवदपगण (सांपात्रदत) मुांबई (प्रकाशनकाळ 

त्रदलेला नाही.) 
४८. श्रीमुक्तेश्वराचा शोध, मुांबई १९५१. 
४९. श्रीञानेश्वरी (सांपात्रदत-त्रप्रयोळकर व इतर) मुांबई १९६०. 
५०. सवेश्वराचा ञानोपदेश (फादर त्रसमाांव-र्ाॅत्रमश-कत त) सांपात्रदत-अ.का.त्रप्रयोळकर व 

त्रव.बा.प्रभदेुसाई, पणजी-र्ोवा १९९४. 
५१. साांतु आांतोत्रनची अचया (पाद्री आांतोत्रनयु-द-साफदाांज-त्रवरत्रचत) सांपात्रदत, मुांबई १९६३. 
५२. साांतु आांतोत्रनची जीत्रवत्वकथा (सांपात्रदत) मुांबई १९६४. 
५३. सहदु्थानचे दोन दरवाजे, मुांबई १९७४. 
५४. Goa : Facts Versus Fiction, Poona 1962. 
५५. Goa Re-discovered, Bombay 1967. 
५६. The Goa Inquisition, Bombay 1961. 
५७. The Printing Press in India, Bombay 1958. 

(2) णनयतकाणलकातंील काही महत्त्वाचे लेख 
१. जेजुइताांचे मराठी वाङ्मयकायग : ओझरती ओळख, यशवांत, सांमेलन खास अांक, एत्रप्रल 

१९३८. 
२. बतहन्समहाराष्राचा सवगश्रेष्ठ सम्राट, ्वयांसेवक, बतहन्समहाराष्र खास अांक, ऑर््ट १९२३. 
३. प्रकाशनीय अप्रकात्रशत ग्रांथ, ्वयांसेवक, फेबु्रवारी १९२४. 
४. सांप्रदाय व त्रसद्धाांत, ्वयांसेवक, माचग १९२६. 
५. माऊली, ्वयांसेवक, माततअांक, ऑर््ट-सप्टेंबर १९२५. 
६. पोतुगर्ीजपूवग र्ोमांतक १ व २, ्वयांसेवक, नोहेंबर १९२५ व त्रर्सेंबर १९२५. 
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७. महाराष्र भाषा व कनाटक, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, जुलै-सप्टेंबर १९२१. 
८. प्रो.पाां.दा.रु्णे (मततुलेख), त्रवत्रवधञानत्रव्तार, त्रर्सेंबर १९२२. 
९. महाराष्र बोलींचे बांर् (कोकणी) त्रवत्रवधञानत्रव्तार, फेबु्रवारी-माचग १९३०. 

१०. नलोपाख्यानकता रघुनाथ पांत्रर्त चांदावरकर : त्रशवाजीचा प्रधान, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, 
माचग-एत्रप्रल-मे १९३१. 

११. अ्सल मराठी छांदाचा ऐत्रतहात्रसक त्रवचार, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, सप्टेंबर-ऑर््ट १९३३. 
१२. त्रशवा व र्ोवा, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, मे १९३७. 
१३. त्रशखाांच्या आत्रदग्रांथातील नामदेवाांची पदे, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, जून १९३७. 
१४. मराठी व्याकरणाची ऐत्रतहात्रसक पाश्वगभमूी, त्रवत्रवधञानत्रव्तार, जानेवारी १९३७. 
१५. मुांबईतील मराठी आत्रण रु्जराती, त्रवत्रवधवतत्त, त्रदवाळी अांक १९४७. 
१६. पोतुगर्ीज पुराणकाराचा मराठी काव्यग्रांथ, नवभारत, मे १९५१. 
१७. त्रस्त्रया व सार्वत, मनोरांजन, ऑर््ट १९२६. 
१८. ञानदेवाांचे शांका्पद वाङ्मय : द्रोणपवग, मराठी सांशोधनपत्रिका, ऑक्टोबर १९५८. 
१९. सांशोधनाची भाषा कोणती असावी ? मराठी सांशोधनपत्रिका, जानेवारी १९६१. 
२०. मराठी ह्तत्रलत्रखताांची बतहन्नामावली, मराठी सांशोधनपत्रिका, ऑक्टोबर १९६३. 
२१. कानारी, कोंकणी : भाषावाचक शब्द, मराठी सांशोधनपत्रिका, एत्रप्रल १९६४. 
२२. फादर ्टीफन्ससच्या त्रक्र्तपरुाणाचा अभ्यास, महाराष्र सात्रहत्यपत्रिका, जुलै ऑर््ट-

सप्टेंबर १९६५. 
२३. र्ोमांतकीय त्रक्र्त्याांची मराठी वाङ्मयपरांपरा, माांर्वी, ऑर््ट १९६९. 
२४. एक भयांकर न्सयायमांत्रदर : र्ोवा इांत्रक्वत्रझशनचा वतत्ताांत, रत्नदीप, त्रदवाळी अांक १९५८. 
२५. ्टीफन्ससकत त मराठी बोलीचे व्याकरण, लोकत्रशक्षण, त्रर्सेंबर १९३६. 
२६. श्रीत्रशवसलर्ाचा युरोत्रपयन भक्त, ञानदूत, त्रदवाळी अांक १९७०. 
२७. एका शताल्ब्दमहोत्सवाची अजब कथा, लोकसत्ता, मुांबई त्रद. १९ एत्रप्रल १९७०. 
२८. ‘आनांद-लहरी’च्या शोधाची कथा आत्रण व्यथा, लोकसत्ता, मुांबई, त्रद.२४ मे १९७०. 
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‘मराठी दोलामुद्रीते’ या त्रवषयाच्या मूळ कफपनेपासून ते ‘दोलामुद्रीते’ या सांञेपयंत मराठी 
भाषेतील सांशोधन के्षिाला प्रा. त्रप्रयोळकराांचे देणे आहे. यापूवी त्याांच्यासारखा त्रवचार या के्षिात कुणालाही 
सुचलेला नव्हता. महाराष्रात मुद्रणकला आली, लहान मोठी पु्तके, पुल््तका मुत्रद्रत होऊन प्रकात्रशत 
व्हायला लार्फया, पण एकूण मराठी भात्रषक व्यवहाराच्या ल््थतीर्तीचा त्रवचार करण्यासाठी अशा ग्रांथाांचा 
सांग्रह व त्याांची वणगनात्मक यादी आवश्यक होती. प्रा. त्रप्रयोळकराांच्यापूवी त्रवत्रशष्ट सांशोधकीय दृष्टीकोनातून 
अशी यादी झाली नव्हती. या दोलामुद्रीताांच्या अभ्यासामुळे प्रारांभीच्या काळातील भाषाांतत्ररत वाङ्मय, 
परदेशी लेखाांची वाङ्मयत्रनर्ममती, तत्कालीन लेखकाांनी हाताळलेले वरे्वरे्ळे त्रवषय, राजकीय व 
सामात्रजक वातावरण याांच्यावर प्रकाश परे्ल आत्रण मुख्यतः, महाराष्राची नव्याने होऊ घातलेली 
जर्णघर्ण ध्यानात यायला मदत होईल. 

- डॉ. गंगाधर मोरजे  
 

पाठत्रचकीत्सा ही सांशोधनशास्त्राची ्वतांि शाखा मानली जाते. अभ्यासपूणग पत्ररश्रम, अचूक 
तपशील, साधार त्रववचेन, शास्त्रशुद्ध माांर्णी आत्रण समतोल त्रनष्कषग, ही त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनाची काही 
वैत्रशष्टे् त्रदसून येतात. सांशोधनामध्ये मूलभत अथवा आधारभतू सांशोधन (Basic Research) आत्रण 
उपयोत्रजत सांशोधन (Applied Research) असे प्रकार असतात. त्रप्रयोळकराांचा पाठत्रचत्रकत्साशास्त्रावरील 
शोधत्रनबांध आधारभतू सांशोधनाचा आत्रण त्याांनी त्रसद्ध केलेली ‘दमयांती-्वयांवरा’ची सांत्रहता त्रह उपयोत्रजत 
सांशोधनाचा असे ‘आदशग नमुने’ आहेत. त्रप्रयोळकर हे शुद्ध सांशोधनाचे पुर्कते होते याची साक्ष 
‘दमयांती्वयांवरा’त त्रमळते. 

 
- डॉ. सदा कऱ्हाडे 

 

 


