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ऋणलनदेर् 

प्रस्ततु र्ोधप्रबांधाचा तवषय ‘१९९० नांतरच्या मराठी लतलततनबांधाचा 

तचतकत्सात्मक अभ्यास (तनवडक लेखकाांच्या अनषुांगाने)’ असा आह.े हा अभ्यास 

पीएच.डी. ची पदवी सांपादन करण्यासाठी केलेला असनू ह े काया पणूा करीत असताना 

मला अनेकाांचे सहकाया लाभले, त्या सवा ्यक्तींचे आभार ्यक्त करणे ह ेमी माझे कता्य 

समजते. 

गोवा तवद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. वासदुवे सावांत याांनी या सांर्ोधनासाठी 

मागादर्ान करण्याची तयारी दाखवली व अत्यांत आत्मीयतेने ती पार पाडली. माझ्या 

पद्् यतु्तर तर्क्षणाच्या काळात सर गोवा तवद्यापीठात प्राध्यापक म्हणनू कायारत होते. ते 

नेहमीच माझ्यार्ी एका मागादर्ाकापेक्षा तर्क्षकाच्या नात्याने वागलेले आहते. सांर्ोधन 

करीत असताना कोणकोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, अभ्यासकाच्या दृष्टीकोनातनू 

सातहत्याचे मलू्यमापन कसे करावे, इत्यादी सवा गोष्टी त्याांनी मला अगदी प्रारांभापासनू 

समजावनू साांतगतलेल्या आहते. ते प्राध्यापकपदी कायारत असता मी गोवा तवद्यापीठात 

पीएच.डी.ची नोंदणी केलेली; परांत ुसांर्ोधनकाया चाल ूअसतानाच सराांची तनवतृ्ती झाली 

व  त्याांचे गो्याबाहरे जाणे-येणे होऊ लागले. पण त्याांनी तनवतृ्तीनांतरही मागादर्ाकाच्या 

सवा जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या आहते. वास्ततवक त्याांच्यातवषयीची कृतज्ञता र्ब्दातनू 

्यक्त करणे र्क्य नाही. मला त्याांच्यासारखे मागादर्ाक लाभले ह े मी माझे भाग्यच 

समजते. 

त्याचप्रमाणे प्रस्ततु सांर्ोधनाला लाभलेल्या कुलगरुां च्या प्रतततनधी डॉ. 

तकरण बडुकुले याांचेही बहुमोल मागादर्ान मला लाभलेले आह.े त्याांच्या एकूण उत्साही 

्यतक्तमत्त्वामळेु त्याांच्यार्ी चचाा करन मला सांर्ोधनकायााच्या अनेक जबाबदाऱ्या पार 



पाडता आल्या. त्याांनी या सांर्ोधनाच्या अगदी प्रारांभीच मला ‚पीएच.डी.चा अभ्यास 

झपाटून करा‛ असे साांतगतलेले; तो त्याांचा ‘झपाटून’ हा र्ब्द नेहमीच माझ्या स्मरणात 

रातहला. त्याांच्या प्रत्येक सचूनेत एक पे्ररणा होती व प्रत्येक सल्ल्यात सांर्ोधनातवषयीची 

तळमळ होती; म्हणनू मी त्याांच्यातवषयी येथे तवरे्ष कृतज्ञता ्यक्त करीत आह.े 

पीएच.डी. ची नोंदणी करतेवेळी मला मराठीचे माजी तवभागप्रमखु डॉ. 

स.ु म. तडकोड याांचेदखेील तवषय तनवडीच्या दृष्टीने बहुमोल मागादर्ान व सहकाया 

लाभले, त्यामळेु मी त्याांचेही मनःपवूाक आभार ्यक्त करते. त्याचबरोबर मराठी 

तवभागाचे सद्याचे तवभागप्रमखु डॉ. बाळकृष्ण कानोळकर याांचेदखेील सांर्ोधनाच्या 

अखेरच्या टप्पप्पयाला तवरे्ष सहकाया लाभलेले आह.े सांर्ोधनाचा साराांर् सादर 

करतेवेळी त्याांनी सवा तवभागीय कामकाज वेळेत पार पाडले, त्याबद्दल कानोळकर 

सराांचेही आभार ्यक्त करते. तसेच मराठी तवभागातील सवा कमाचारीवगा, अनकु्रमे पजुा, 

तबांदी व उल्हास याांचेही मला यादरम्यान भरपरू सहकाया लाभले. त्याांच्या तत्परतेने माझी 

बरीच कामे साध्य झालीत, त्याबद्दल मी त्याांचेही आभार ्यक्त करते. 

तसेच या सांर्ोधनासाठी मला अनेक ग्रांथालयाना भेट द्यावी लागली. 

तवरे्षकरन गोवा तवद्यापीठाचे ग्रांथालय, सेंट झेतवयसा- म्हापसा महातवद्यालयाचे 

ग्रांथालय, धेंपे महातवद्यालय-तमरामार पणजी येथील ग्रांथालय, पणुे तवद्यापीठाचे जयकर 

ग्रांथालय व कोल्हापरू येथील तर्वाजी तवद्यापीठाचे ग्रांथालय इ. सवा ग्रांथालयातील 

ग्रांथपालाांचे व मला सहकाया करणाऱ्या ततथल्या कमाचारीवगााचे मी मनःपवूाक आभार 

्यक्त करते. प्रामखु्याने गोवा तवद्यापीठाचे ग्रांथपाल डॉ. गोपकुमार. ्ही. याांचे मी तवरे्ष 

आभार मानते. गोवा तवद्यापीठातील ग्रांथालयाचे वातावरण अभ्यासासाठी अगदी सयुोग्य 

आह.े येथे मला अभ्यासास उपयकु्त अर्ी असांख्य पसु्तके उपलब्ध झालीत व सायबर 

कक्षामध्ये ई-बकू्स तसेच अनेक सांर्ोधनपर प्रबांध उपलब्ध झाले. त्यामळेु मी या 

ग्रांथालयाची तवरे्ष आभारी आह.े त्याचप्रमाणे पणुे तवद्यापीठाच्या भेटीदरम्यान मला 



सहकाया करणारे मराठी तवभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रभाकर दसेाई, माजी तवभाग 

प्रमखु डॉ. तवद्यागौरी तटळक याांचेही मी आभार ्यक्त करते. प्रभाकर दसेाई सराांनी वेळात 

वेळ काढून माझ्या पणु्यातील सांर्ोधनकायाात मला मदत केलेली आह.े तसेच कोल्हापरू 

येथील तर्वाजी तवद्यापीठातील मराठी तवभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. गजानन 

अतपने याांच्यातवषयीही मी तवरे्ष कृतज्ञता ्यक्त करते. अतपने सराांनी तर्वाजी 

तवद्यापीठातील ग्रांथालयाला भेट दतेाना मला मदत तर केलीच, तर्वाय दरूध्वनीवरन 

माझ्या अभ्यासतवषयासाठी अनेक सांदभाग्रांथाांची मातहतीही परुवली त्याबद्दल त्याांचेही 

मनःपवूाक आभार. 

काही ्यक्तींतवषयी र्ब्दात कृतज्ञता ्यक्त करता येण्यासारखी नसते. ती 

माणसे सदवै आपल्या पाठीर्ी उभी असतात. त्याांच्याच इच्छार्क्तीने आपल्या यर्ाचे 

मागा मोकळे होत असतात. माझे पती श्री. यर्वांत गावस याांनी या सांर्ोधनकायाात तवरे्ष 

लक्ष तदलेले आह.े ते सतत मला अभ्यास करण्याची प्रेरणा आतण मनोबल दते रातहले. ह े

काया पणुात्वास नेण्यास त्याांनी जे अथक पररश्रम घेतले त्याबद्दल मी सदवै त्याांच्या ऋणात 

राहीन. 

तसेच मी माझ्या कुटुांबातील इतर ्यक्तींचेही तवर्ेष आभार ्यक्त करते. 

माझे सास-ूसासरे जयाांनी ह े सांर्ोधन काया सकुर ्हावे म्हणनू सदवै दवेाजवळ प्राथाना 

केली. मला अभ्यासासाठी परेुसा अवकार् तदला व माझ्याकडून अतधक कौटुांतबक 

अपेक्षा बाळगल्या नाहीत; त्याांचे ह ेत्याग सदवै माझ्या स्मरणात राहतील. तसेच जयाांच्या 

सांस्काराांनी मी ह े काम कर र्कले; जयाांनी नेहमीच मला मोठी स्वप्पने पाहून ती पणूा 

करावयास तर्कवली; तर्क्षणाच्या बाबतीत सवा तनणाय घेण्याचे स्वातांत्र्य तदले; व सतत 

पढेु जाण्याची प्रेरणा तदली; अर्ा माझ्या आईवडीलाांचे व वडीलबांधचूे मी यातठकाणी 

तवर्ेष आभार ्यक्त करीत आह.े 



या ्यततररक्त जाणते-अजाणतेपणी अनेकाांनी माझ्या सांर्ोधनात मला 

मदतकाया केलेले आहे; परांत ु सवाांचा यातठकाणी उल्लेख करणे र्क्य नाही; तरी या 

कामी सहकाया करणाऱ्या सवा ज्ञात अज्ञात ्यक्तींचे व पीएच.डी.च्या र्भेुच्छा दणेाऱ्या 

सवा तहततचांतकाांचे मी मनःपवूाक आभार ्यक्त करते. धन्यवाद.  
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प्रास्तालवि 

 मराठी सातहत्य समीके्षत कथा, कादांबरी, कतवता इत्यादी 

वाङ् मयप्रकाराांच्या तलुनेने लतलतगद्याचा फारसा तवचार होताना तदसत नाही, व मराठी 

सातहत्यसांर्ोधनातदेखील लतलतगद्य व तवर्ेषत्वाने लतलततनबांध हा उपेतक्षत रातहलेला 

तदसतो. अर्ा या वाङ् मयप्रकाराच्या आांतररक स्वरपाचा अभ्यास करण्याची सांधी 

उपलब्ध असताना इतर कोणत्याही वाङ् मयप्रकाराची तनवड का करावी, याच उद्देर्ाने 

लतलततनबांध या वाङ् मयप्रकाराची तनवड केलेली आह.े तसेच या वाङ् मयप्रकाराच्या 

अभ्यासासाठी ९० नांतरचा काळ तनतित केला याचे कारण साठोत्तर काळानांतर 

अतलकडे न्वदोत्तर काळ हा सातहत्याभ्यासासाठी मोठ्या प्रमाणात तनवडला जात 

आह;े परांत ुकथा, कादांबरीप्रमाणे न्वदोत्तर काळातील लतलततनबांधाच्या बाबतीत ही 

पररतस्थती आढळून येत नाही. 

 यापवूी झालेले लतलततनबांध या वाङ् मयप्रकाराचे सांर्ोधन म्हणजे आनांद 

यादव याांनी पणुे तवद्यापीठात सादर केलेला ‘मराठी लघुलनबंध: पे्ररणा, प्रवृत्ती आलण 

त्याचा लविास’ हा प्रबांध. यात त्याांनी १९२० ते १९६८ हा कालखांड अभ्यासलेला 

आह ेव १९९८ साली गोवा तवद्यापीठात सादर झालेल्या ‘मराठी लललतलनबंधातील 

आत्मालवष्िाराचे स्वरूप व पद्धती’ या तवषयावरील प्रबांधातून अभ्यासक सतचन 

काांदोळकर याांनी १९३० ते ९० हा कालखांड अभ्यासलेला आह.े तसेच अभ्यासक 

जयोत्स्ना आफळे याांनी २००५ साली पणुे तवद्यापीठात सादर केलेल्या प्रबांधातनू 

स्वातांत्र्योत्तर काळातील लतलतगद्याचा अभ्यास केलेला तदसनू येतो; परांत ु तवद्यापीठीय 

पातळीवर अद्याप न्वदोत्तर काळातील लतलततनबांधाचा अभ्यास झालेला आढळून 

येत नाही, म्हणनूच मी पीएच.डी.च्या सांर्ोधनासाठी ‘१९९० नंतरच्या मराठी 

लललतलनबंधाचा लचलित्सात्मि अभ्यास’ या तवषयाची तनवड केलेली आह.े  

    



 वास्ततवक या काळात अनेकाांनी हा सातहत्यप्रकार तवतवध प्रकारे 

हाताळून त्यात मौतलक भर घातलेली आह.े त्यादृष्टीने हा अभ्यास मराठीतील इतर 

महत्त्वाच्या लतलततनबांधकाराांच्या आधारे करता येणे र्क्य होते; परांतु प्रस्ततु 

अभ्यासातनू तनवडक लेखकाांचाच अभ्यास अतभपे्रत असल्यान े सांर्ोधनासाठी मराठी 

सातहत्यात तवरे्ष भतूमकेतनू लतलततनबांधलेखन करणाऱ्या श्रीतनवास तवनायक 

कुलकणी, ्यांकटेर् माडगळूकर, ग्रेस व अतनल अवचट या चार लेखकाांची तनवड 

त्याांच्या तभन्न प्रकृतीच्या लेखनवैतर्ष््टयानसुार केलेली आह.े या लेखकाांच्या न्वदोत्तर 

काळातील लतलतलेखनाच्या आधारे या काळातील लतलततनबांध मी अभ्यासलेले 

आहते. 

 ‘लतलततनबांध’ हा आत्मतनष्ठ स्वरपाच्या लेखनासाठी अवतरलेला 

आधतुनक गद्य वाङ् मयातील एक वाङ् मयप्रकार आह.े लतलततनबांधातनू लेखक 

स्वतःला आलेला अनभुव लातलत्यपणूा अर्ा भातषक रै्लीतनू काल्पतनक व वैचाररक 

तचांतन करीत माांडत असतो; म्हणनूच अनभुवाांप्रमाणे व अतभ्यक्तीप्रमाणे त्याचे 

तनवेदनतांत्र बदलत जाते. लतलततनबांधातील या उपयुाक्त बदलाांमळेुच मराठी सातहत्यात 

त्याला प्रत्येक कालखांडात तवतवध नावान ेओळखले गेलेले आह.े 

  वास्ततवक मराठी सातहत्यात लघतुनबांधाची सरुुवात ना. सी. फडके, तव. 

स. खाांडेकर, अनांत काणेकर याांच्या लतलतलेखनाने झालेली आह;े परांत ु स्वातांत्र्योत्तर 

काळात गो. तव. करांदीकर, इरावती कवे, दगुाा भागवत आदी लेखकाांच्या लघतुनबांधात 

जे्हा भातषक लतलत्य आढळून आले ते्हा लतलततनबांध ही सांज्ञा त्याला प्राप्त झाली. 

या वाङ् मयप्रकाराचा प्रमुख गणुधमा लक्षात घेता याचे अन ् कतवतेचेच दृढ असे नाते 

तदसनू येते. अनेकदा यात गद्यरपातील का्यच अवतरलेले असते. करांदीकराांना जे्हा 

जाणवले की हा सातहत्यप्रकार कतवतेत सामावणारा आह े व जया गोष्टी कतवतेच्या 

माध्यमातनू ्यक्त करता येत नाहीत त्या लतलततनबांधातनू सहज ्यक्त करता येतात 



ते्हा त्याांनी तो तलतहणे पसांत केलेला. करांदीकराांच्या लतलततनबांधाचे वैतर्ष््टय 

साांगताना तवजया राजाध्यक्ष याांनी ‚हा वैचाररकता व लातलत्य याांचे सुांदर तमश्रण 

असलेला लघतुनबांध आह‛े असे मत ्यक्त केलेले तदसते.  

 साठोत्तर काळात मखु्यतः स्फुट अर्ास्वरपाचे तवतवध लेखन मोठ्या 

प्रमाणात होऊ लागलेले, म्हणनू या सवा लेखनाला एकाच सातहत्यप्रकारात अांतभूात 

करन घेण्यासाठी ‘लतलतगद्य’ ही सांकल्पना अतस्तत्वात आली. लतलतगद्याचे 

वाङ् मयीन स्वरप म्हणजे गद्य स्वरपात तलतहल्या जाणाऱ्या सवा लतलततनबांधसदृश्य 

लेखनाला एकत्र आणणारा हा वाङ् मयप्रकार आह.े साठोत्तर काळात लतलततनबांध, 

लतलतलेख, प्रवासलेख इत्यादी स्वरपाचे लतलतलेखन ह ेलतलतगद्य म्हणनू ओळखले 

जाऊ लागलेले; परांत ु ‘लतलततनबांध’ हा लतलतगद्याचा ठळक प्रकार असल्यामळेु 

काहींनी या वाङ् मयप्रकाराला ‘लतलततनबांध’ हीच सांज्ञा रढाथााने स्वीकारली. 

‘सातहत्य: अध्यापन आतण प्रकार’ (१९८७) या ग्रांथात आनांद यादव याांनी त्याला 

‘लतलततनबांध’ असेच म्हणणे अचकू मानलेले आह.े 

 वास्ततवक आत्मतनष्ठता, लातलत्यपणूा भाषा, प्रसरणर्ीलता, 

जीवनदर्ान, आत्मातवष्कार, काल्पतनक, वैचाररक तचांतन इत्यादी सवा लेखनवैतर्ष््टये ही 

लतलततनबांध (पयाायाने लघतुनबांध) या एकाच सातहत्यप्रकाराची तवतवध आतवष्कार रपे 

आहते. प्रत्येक कालखांडातील लतलततनबांधाच्या प्रकट स्वरपात आढळून आलेली 

उपयुाक्त वैतर्ष््टये ओळखनू जर त्यातील भातषक रै्लीतनू ्यक्त झालेला आर्य लक्षात 

घेतला व त्याच्या अतभ्यक्तीची कारणमीमाांसा करन त्यातील ‘मी’चा म्हणजेच 

लेखकाच्या भतूमकेचा र्ोध घेतला तर या वाङ् मयप्रकाराचे तातत्त्वक स्वरप लक्षात येते. 

प्रस्ततु र्ोधप्रबांधातनू लतलततनबांधाचे हचे तातत्त्वक स्वरप लक्षात घेऊन श्रीतनवास 

कुलकणी, ्यांकटेर् माडगळूकर, ग्रेस व अतनल अवचट या तनवडक लेखकाांच्या 

लतलतलेखनाच्या आधारे न्वदोत्तर काळातील लतलततनबांधात आढळून आलेले 



बदल अभ्यासलेले आहते. या अभ्यासाला समाजर्ास्त्रीय पद्धतीचा आधार असनू 

तववेचन मात्र वाङ् मयीन तवशे्लषणपद्धतीने केलेले आह.े 

 प्रस्तुत अभ्यासाची प्रमुख उलिषे्ट पढुीलप्रमाणे लनलित िेलेली आहेत. 

१  मराठीतील तनवडक लेखकाांच्या न्वदोत्तर काळातील लतलततनबांधाांच्या आधारे या 

काळातील लतलततनबांधाांचे वाङ् मयीन स्वरप साांगनू त्याचे मलू्यमापन करणे. 

२  त्यासाठी प्रथम ‘तनबांध’ व ‘लतलततनबांध’ या वाङ् मयप्रकाराांचे सैध्दातन्तक स्वरप, 

त्याांच्यातील फरक अभ्यासणे व मराठी लतलततनबांधाची सरुुवात कुठून झाली याचा 

र्ोध घेणे. 

३  मराठी लतलततनबांधाच्या तवकासाचे तवतवध टप्पपे अभ्यासनू सरुुवातीपासनू ते १९९० 

पयांत या वाङ् मयप्रकारात झालेल्या बदलाांचा र्ोध घेणे. 

४  मराठीतील प्रमखु लतलतगद्य लेखकाांच्या लतलतलेखनाचा ऐततहातसक आढावा 

घेऊन त्याांच्या न्वदोत्तर काळातील लतलततनबांधसदृश्य (लतलत गद्य) लेखनाचे 

स्वरपतवर्ेष अभ्यासणे. 

न्वदोत्तर काळातील सातहत्याचे वैतर्ष््टय म्हणजे साठोत्तर काळात 

घडून आलेल्या सामातजक तस्थत्यांतराांचा प्रभाव या काळातील सातहत्यावर पडलेला 

जाणवतो. साठोत्तर काळात घडून आलेल्या सामातजक व साांस्कृततक तस्थत्यांतराांमळेु या 

काळात अनेक वाङ् मयीन तस्थत्यांतरेही घडून आलेली आहते, जयामळेु वास्तववादी 

जीवनजातणवा प्रकट करणारे लतलतसातहत्य प्राधान्यपवूाक तलतहले गेलेले तदसते. 

प्रामखु्याने कथा, कादांबरी, कतवता यासारख्या वाङ् मयप्रकाराांत त्याचे प्रतततबांब तदसून 

येते; परांत ु लतलततनबांधासारख्या लेखकाच्या आत्मतनष्ठ अतभ्यक्तीतून जन्माला 

आलेल्या सातहत्यप्रकाराने न्वदोत्तर काळात ह ेवाङ् मयीन बदल स्वीकारलेले आहते 

का? जर त्याने स्वीकारले तर ते बदल सामातजक कारणाांमळेु आहते का याला लेखकाचे 



आत्मचैतन्य कारणीभतू आह?े ह ेतवतवध लेखकाांच्या लतलतलेखनाच्या आधारे जाणनू 

घेणेदखेील या अभ्यासाच े उतद्दष्ट आह.े 

 श्रीतनवास तवनायक कुलकणी याांनी साठोत्तर काळापासनू 

लतलतलेखनास सरुुवात केलेली आह.े त्याांच्या ‘डोह’ व ‘सोन्याचा भपिंपळ’ या साठोत्तर 

काळातील सांग्रहातनू त्याांचे आठवणी आतण अनभुवातून स्फुरलेले लेखन आलेले 

आह.े त्यातनू ग्रामीण तनसगााचेही दर्ान घडते. त्याांच्या भाषातवष्कारामळेु त्याांचे ह े

लेखन साठोत्तर काळात महत्त्वाचे मानले गेलेले आह.े त्याांच्या या काळातील 

लतलततनबांधाांची वैतर्ष््टये जाणनू घेण्यासाठी त्याांच्या न्वदोत्तर काळात प्रकातर्त 

झालेल्या ‘कोरडी भिक्षा’ या सांग्रहाचा अभ्यास केलेला आह.े ‘कोरडी भिक्षा’ यात 

अांतभूात झालेल्या लतलततनबांधाांचे वैतर्ष््टय म्हणजे त्यात आढळून येणारे कुलकणी याांचे 

वस्ततुनष्ठ स्वरपाच ेलेखन होय; परांत ुकुलकणी याांच्या मळू लेखनवैतर्ष््टयानसुार त्यातनू 

‘मी’च्या आत्मातवष्काराचेही दर्ान घडते. दीघाकाळ तजवांत रातहलेल्या त्याांच्या 

लेखनरै्लीत काळाच्या अनषुांगाने झालेले पररवतान अभ्यासणे प्रस्ततु अभ्यासासाठी 

लाभदायक ठरलेले आह.े  

 अभ्यासतवषयासाठी तनवडलेले दसुरे लेखक म्हणजे ्यांकटेर् 

माडगळूकर. याांची ्यापक सातहत्यसांपदा कथा, कादांबरी, ्यतक्ततचत्रण, लतलतगद्य 

इत्यादी वाङ् मयप्रकाराांपयांत पसरलेली आह.े त्याांच्या जीवनानभुवाचे दर्ान त्याांच्या 

समग्र सातहत्यातून घडते. लतलततनबांध या सातहत्यप्रकाराचे वैतर्ष््टय म्हणजे यात 

काल्पतनक तवश्व ह े केवळ लातलत्यप्रदर्ान करण्यापरुते आलेल े असते. वास्ततवक 

त्यातनू वस्तुतस्थतीचे यथायोग्य दर्ान अपेतक्षत असते; व माडगळूकराांच्या समग्र 

सातहत्याचे हचे वैतर्ष््टय आह.े न्वदोत्तर काळात प्रतसध्द झालेल्या त्याांच्या 

लतलतलेखनातून त्याांनी पवूाायषु्यातील स्मतृींचे तचत्रण, तसेच लेखक झाल्यानांतरचे 

अनभुवतचत्रण अगदी वस्ततुनष्ठ पातळीवर केलेले आह.े प्रस्ततु प्रबांधातील चौथ्या 



प्रकरणातून त्याांच्या न्वदनांतर आलेल्या ‘सरवा’, ‘एक एकर’ व ‘डोहातील सावल्या’ 

या तीन पसु्तकातील लतलततनबांधाांचा अभ्यास आलेला आह.े 

 कवी ग्रेस याांनीदखेील लतलततनबांध या वाङ् मयप्रकारात मौतलक भर 

घातलेली आह,े म्हणनूच त्याांच्या ‘सिंध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’, ‘वाऱ्याने हलते रान’, 

‘ओल्या वेळूची बासरी’ आदी न्वदोत्तरकालीन लतलततनबांधसांग्रहाांचा अभ्यास प्रस्ततु 

प्रबांधातनू केलेला आह.े ग्रेस याांनी जया भावावस्थेतनू त्याांचे का्य तलतहलेले त्याच 

अवस्थेत राहून त्याांचे लतलततनबांधलेखन केलेले आह.े त्याांची कतवता समजायला जी 

प्रततभा लागते तीच प्रततभा एकवटून जर त्याांच्या लतलततनबांधाांचा आस्वाद घेतला तर 

त्याांचे अांतःस्वरप उलगडता येते. त्याांच्या न्वदोत्तरकालीन लतलततनबांधाांचे स्वरप 

पाहाता त्यातील आर्य अतधकातधक ्यांजनात्मक झालेला तदसनू येतो. त्याांच्या 

न्वदोत्तरकालीन लतलततनबांधात आढळून आलेले आत्मतचांतन ह े का्यात्मक व 

वैचाररकदृष््टया प्रत्ययकारी आह.े त्याांच्या अनवट लेखनरै्लीतनू जन्माला आलेल्या या 

लतलततनबांधाांचा वेध प्रस्तुत प्रबांधातील पाच्या प्रकरणातनू घेतलेला आह.े 

 अतनल अवचट ह े या अभ्यासासाठी तनवडलेले चौथे प्रातततनतधक 

लेखक आहते. अवचट याांचीदखेील मराठी लतलतगद्य सातहत्यात तवलक्षण कामतगरी 

तदसनू येते. त्याांनी ररपोटााज म्हणजेच वतृाांतकथन करन जे सामातजक तवषय हाताळले, 

तेच तवषय प्रामखु्याने त्याांच्या लतलतलेखनासाठी तनवडले. त्याांच्या ९० पवूी प्रकातर्त 

झालेल्या ‘मोर’ या सांग्रहात त्याांचे लतलततनबांधस्वरप लेखन आढळून येते; परांतु 

त्यानांतरच्या काळात प्रतसद्ध झालेल्या लतलतलेखनातनू त्याांनी सामातजक स्वरपाच्या 

लेखनावरच अतधक भर तदला, म्हणनूच त्याांचे लतलतलेखन ह े आत्मतचांतनाऐवजी 

समाजतचांतनपर झालेले आह.े प्रबांधाच्या सहा्या प्रकरणातून अवचट याांच्या तनवडक 

सांग्रहाांच्या आधारे त्याांच्या न्वदोत्तरकालीन लेखनजातणवेचा अभ्यास केलेला आह.े 



 अर्ा प्रकारे वरील लेखकाांची मराठी लतलतगद्याच्या (पयाायाने 

लतलततनबांधाच्या) के्षत्रात महत्त्वाची भतूमका तदसनू येते. या लेखकाांनी 

लतलततनबांधाच्या तातत्त्वक स्वरपात पररवतान घडवनू या काळात त्याची रपतनतिती 

केलेली आह.े न्वदोत्तर काळात सामातजक व साांस्कृततक अधःपतनामळेु मोठ्या 

प्रमाणात वाङ् मयतनतमाती झालेली तदसनू येते व लतलतगद्यासारख्या क्षेत्रातही याचा 

प्रभाव जाणवल्यावाचनू राहात नाही. ग्रामीण भागाांचे र्हरीकरण झाल्यामळेु, तसेच 

आतथाक कारणान ेसाांस्कृततक नीततमलू्याांचा नार् झाल्यामळेु समाजात जी मानतसकता 

तनमााण झाली, त्यातनूच माणसू एकटा पडत गेलेला तदसतो. गतकाळात रमण्यापलीकडे 

त्याला गत्यांतर उरले नाही. पररणामी अतधकातधक प्रमाणात आठवणी आतण अनभुव 

स्वरपाचे लेखन लतलतगद्य म्हणनू जन्माला आले. ्यांकटेर् माडगळूकर याांच्या 

लतलतलेखनात त्याांच्या रानावनातील भटकां तीतनू त्याांना गवसलेले तवषय आलेले 

आहते. या स्वरपाचे लतलतलेखन प्रामखु्याने अनभुवपरच असते. लतलतगद्यात 

आठवणींपेक्षा अनभुवाांनाच अतधक महत्त्व आह ेपरांत ुया दोहोंचा उल्लेख एकत्रच केला 

जातो. तर या वाङ् मयप्रकाराच्या तातत्वक स्वरपाची सांपणूा चचाा प्रबांधाच्या प्रथम व 

तितीय प्रकरणातनू आलेली आह.े  

 न्वदोत्तर काळात सदरलेखनाच्या माध्यमातनू ह े सातहत्य तनमााण 

झालेले असनू त्यात वाचकप्रधान तवषयाांना अतधक प्राधान्य दणे्यात आले ह े लक्षात 

घ्यावे लागते. ‘मी’र्ी एकतनष्ठ राहाण्यापेक्षा अनभुवाांर्ी एकतनष्ठ राहण्याची लेखकाांची 

प्रवतृ्ती या काळात अतधक पारदर्ाक मानण्यात आली. पररणामी या काळात 

लतलततनबांधाऐवजी ‘लतलतलेख’ या लतलतगद्यप्रकाराला अतधक चालना तमळाली. 

लतलततनबांध व लतलतलेख या दोहोंतील फरक आनांद यादव याांनी स्पष्ट केलेला आह.े 

लतलततनबांधात ‘मी’ला अतधक महत्त्व असते तर लतलतलेखात ‘तवषयाला’. अतनल 

अवचट याांनी सामातजक आर्यातनू जे लेखन केले, ते अतधकतम ‘लतलतलेख’ या 



उपप्रकारात सामावणारे आह.े माडगळूकराांच्या लतलतलेखनाचा हते ू हा वाचकाांना 

स्वतःचे अनभुवतवश्व उलगडून दाखतवणे होता तरी त्याांनी लतलततनबांध अन ्आठवणी 

अन ्अनभुव या दोहोंमध्ये अांतभूात होईल असे लेखन केले. तर या सवा लेखनप्रवतृ्तींचा 

र्ोध प्रस्ततु अभ्यासतवषयातनू घेतलेल ेआह.े 

 या काळातील लतलततनबांधाचा आर्य वाचकानगुामी जसा आह े

तसाच तो काही प्रमाणात लेखकानगुामीदखेील आह.े त्यात आर्याच्या अनरुोधाने 

लेखकाांचे ्यतक्तमत्त्वही प्रकट झालेले तदसते. लेखकानगुामी लतलतलेखनाला केवळ 

आत्मतनष्ठ लेखन न म्हणता ‘मी’चा आत्मातवष्कार प्रकट करणारे लेखन असेदखेील 

म्हणता येते. कारण यात लेखक केवळ ‘मी’तवषयी न साांगता लातलत्यमय भाषेतून 

तवषयाचे प्रकटीकरण करीत आह;े म्हणनूच ‘आत्मातवष्कार’ हा लतलततनबांधाचा प्रमखु 

घटक मानला जातो. याच सांदभाात श्रीतनवास कुलकणी, ग्रेस आदी लेखकाांच्या 

लतलतलेखनातील आत्मातवष्काराचे स्वरप यातठकाणी तपासलेले आह.े श्रीतनवास 

कुलकणी याांनी जया आत्मचैतन्यवतृ्तीतनू लतलततनबांध तलतहले, त्यात त्याांनी गढू 

तचांतनाबरोबर सामातजक वा साांस्कृततक मलू्यघटकाांमधनू प्राप्त झालेले तवषयदखेील 

अांतभूात केलेले आहते. ग्रेस याांनी मात्र ‘मी’च्या गढू तचांतनर्ील वतृ्तीतनू होणारे 

तनसगााचे व आत्मानभुतूीचे का्यात्मक प्रकटीकरणच केलेले आह.े अर्ा प्रकारे 

तनवडक लेखकाांच्या तवतवध आत्मातवष्कार पद्धतींचे स्वरप जाणनू घेतल्याने प्रस्ततु 

अभ्यासतवषयातून न्वदोत्तरकालीन लतलततनबांधाच्या पररवतानाची कारणमीमाांसा 

करता आलेले आह.े 

 हा आधतुनक मराठी सातहत्याभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वपणूा अभ्यास 

आह.े मराठी सातहत्याभ्यासात लतलतगद्य या तवषयाचे अतधक सांर्ोधन होणे गरजेचे 

आह.े या वाङ् मयप्रकारात सामातजक तसेच साांस्कृततक नीततमलू्याांचे घटक आढळून 

येतात. वतामानपत्रातील सदरलेखनातनू हा सातहत्यप्रकार मोठ्या सांख्येने तलतहला जातो 



म्हणनू याची ्याप्ती कथासातहत्यापेक्षाही मोठी आह.े या सवा घटकाांचे तवशे्लषण ह े

आधतुनक मराठी सातहत्याचे स्वरप अभ्यासण्याच्या दृष्टीने लाभदायक ठरेल म्हणनू या 

वाङ् मयप्रकाराचा अतधकातधक अभ्यास होणे गरजेचे आह.े 
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        प्रास्तालवक 

 ननिडक लेखकांच्या लनलतलेखनाच्या ऄनषंुगाने १९९० नंतरच्या मराठी 

लनलतननबंधाचा नचनकत्सात्मक ऄभ्यास करणे हा प्रस्ततु शोधप्रबंधाचा मखु्य निषय 

अह,े मात्र त्याकडे िळण्याऄगोदर ‘लनलतननबंध’ या सानहत्यप्रकाराचे सैधदांनततक 

स्िरूप लक्षात घेउन नव्िदपिूव मराठी लनलतननबंधलेखनाचा ऐनतहानसक अढािा घेणे 

क्रमप्राप्त अह;े म्हणनूच या प्रकरणातनू सिवप्रथम ‘ननबंध’ या िाङ  मयप्रकाराचे स्िरूप 

तपासनू ‘ननबंध’ ि ‘लनलतननबंध’ यातील फरक निशद केलेला अह.े तसेच १९२५ 

पासनू पाश्चात्य सानहत्याच्या ऄनकुरणाने झालेली लनलतननबंधाची सरुुिात ि काळाच्या 

प्रिाहात त्याचे बदलत गेलेले अंतरबाह्य रूपही प्रकरणाच्या पढुील भागात तपासलेले 

अह.े तर सिवप्रथम लनलतननबंधाचे मळू ऄसणाऱ्या ‘ननबंध’ या िाङ  मयप्रकाराची 

संकल्पना अनण त्याच्या निनिध व्याख्या पाहू. 

१.१. लनबंधवाङ  मय: संकल्पना, स्वरूप आलण लवकास 

लनलतननबंध हा अधनुनक गद्यातील एक िाङ  मयप्रकार अह.े अधनुनक 

मराठी गद्य िाङ  मयाचा निकास तत्कालीन आगं्रजी सानहत्याच्या प्रभािातनू अनण 

िैचाररकतेतनू झालेला नदसनू येतो; म्हणनूच लनलतननबंधाची रूपनननश्चती करताना 

सिवप्रथम ‘ननबंध’ या सानहत्यप्रकाराची ओळख करून घ्यािी लागते. ‘ननबंध’ हादखेील 

अधनुनक गद्य िाड मतील एक प्रकार अह.े ‘ननबंध’ हा शब्द १८५० नंतर मराठी 

सानहत्याता रूढ झाला. त्यापिूी त्याला लेख, टीपण, टाचण ऄसेच म्हटले जायचे. 

सिवप्रथम ‘ज्ञानप्रसारक’ (१९५०) या मानसकाने ‘ननबंध’ हा शब्द मराठीत रूढ केलेला. या 

शब्दाचे ऄनेक ऄथव अहते. त्यांपैकी 'एकत्र बांधणे' नकंिा 'रचणे' हा ऄथव या 

लेखनप्रकाराशी ऄनधक नमळता जळुता िाटतो. ‘ननबंध’ या शब्दाचा धात्िथव ‘गुंफलेला 

निषय’ नकंिा ‘जीत निषय गोिला अह े ऄशी रचना’ ऄसा होतो.
१
 तसेच ‘(नन+बंध) 
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म्हणजे जखडून बांधण’े ऄसा ऄथव िामन नशिराम अपटेकृत संस्कृत-नहतदी कोशात 

अढळतो. या कोशात ‘असक्ती’ नकंिा ‘संलग्नता’, ‘रचना करणे’ नकंिा ‘नलनहणे’, 

‘सानहनत्यक रचना’ नकंिा ‘कृती’ ऄसे ऄनेक ऄथव नदलेले अहते. तसेच यात ‘ननबंध’ या 

शब्दाचा प्रयोग दशविणारे ‘प्रत्यक्षरशे्लषमयप्रबंधनितयासिैदग्धनननधननवबंध’ ह े संस्कृत 

िाक्यही नदलेले अह.े
२
 प्राचीन मराठी िाड मयात ‘ननबंध काढणे’ हा िाक  प्रयोग 

‘शास्त्राधार दणेे’ या ऄथावने योनजलेला अह े ि मराठी निश्वकोशात लक्षणेने याचा ऄथव 

‘एखाद्या निषयासंबंधी संगतिार रचलेले िा ईभारलेले मधयम व्याप्तीचे लेखन’, ऄसा 

नदलेला अढळतो.
३
 

              १.१.१. लनबंधाच्या लवलवध व्याख्या 

 ‚ननबंध म्हणजे तकव शदु्ध रीतीने केलेली, बदु्धीला अिाहन करणारी, 

अपले नसद्धातत साधार सप्रमाण मांडणारी, आनतहास, ऄनभुि, ऄिलोकन यांच्या पायािर 

ईभारलेली निचारप्रधान रचना‛, ऄशी व्याख्या डॉ. प.ु ग. सहस्रबदेु्ध यांनी अपल्या 

‘पराधीन सरस्िती’ या ग्रंथातील 'ननबंधरचना आनि राष्ट्ररचना' (१९६२) या ननबंधात 

केलेली अह.े यात त्यांनी ऄगदी ऄभ्यासक दृष्टीकोनातून ‘ननबंधा’ची मलूभतू मानहती 

परुिलेली अह.े ते म्हणतात - ‚भोितालच्या पररनस्थतीकडे मानि पाहतो अनण 

नतच्यानिषयी नचंतन करून काही ननष्कषव काढतो, काही सामातय नसधदातत मनाशी नननश्चत 

करतो; ह े नसधदातत तो सांग ूलागला की त्या प्रनतपादनातनू ननबंध ननमावण होत ऄसतो.‛
४ 

सधुाकर दशेपांडे यांनी ननबंधाची व्याख्या पढुीलप्रमाणे केल्याचे नदसते - ‚ननबंध ही एक 

तानकव क संघटना अह.े बधुदीप्रामाण्यिाद ि प्रितृ्तीिाद यांचा ननबंधाच्या नननमवतीशी दृढ 

संबंध अह.े आनतहासाचा व्यासंग, ननरननराळ्या समाजाच्या ईतनती-ऄिनतीची नममांसा, 

त्यातनू ननघणारी ऄनमुाने; ती ऄनमुाने कोणत्याही अक्षेपाला तोंड द्याियास कशी समथव 

अहते ह ेदाखनिणे, यातनू ननबंध तयार होतो.‛
५ 
तर या काही व्याख्या लक्षात घेता ननबंध 



4 

 

 

 

या िाङ  मयप्रकाराचे स्िरूप अकलनास येते मात्र त्याची संकल्पना स्पष्ट होताना नदसत 

नाही, म्हणनूच ननबंधाचा ईगम कुठून झाला याचा शोध घ्यािा लागतो. 

पाश्चात्य सानहत्यात ‘ननबंध’ हा लेखनप्रकार सोळाव्या शतकाच्या शेिटी 

शेिटी ईदयास अला. ‘ननबंध’ हा प्रकार आगं्रजीतनू मराठी िाङ  मयात अलेला ऄसला तरी 

आगं्रजीत िापरला जाणारा एसे (Essay) हा शब्द ‘ननबंध’ या शब्दाला तंतोतंत समानाथी 

नाही. आगं्रजीमधील 'एसे' ही संज्ञा ‘एसाआए’ या फ्रें च संजे्ञिरून अलेली अह.े
६ 
मुळात ह ेसिव 

शब्द लॅनटन भाषेतील ‘एक्साजारे’ (Exagere) या शब्दातनू ईत्पतन झालेले अहते. ज्याचा 

ऄथव ‘प्रयत्न करणे’ ऄसा होतो.  ‘ऑक्सफडव’ आनंग्लश शब्दकोशात एसेचा शब्दशः ऄथव 

(an attempt) प्रयत्न नकंिा प्रयास करणे ऄसा अह.े याचे िाक्यातील ईदाहरण पहा:- 

‘He essayed a role in the folk performance of his village’, मात्र ितवमान 

आगं्रजीत त्याचा िापर होताना नदसत नाही. तसेच ऑक्सफडव शब्दकोशात – ‘a Short 

Literary composition in prose’ या स्िरूपाची ‘एसे’ ची सिवसाधारण व्याख्या 

सापडते; ि ‘मॅकनमलन’ आनंग्लश शब्दकोशात ‘एसे’ची व्याख्या ‘Short piece of 

writing on a particular subject that is published in a book, magazine or 

newspaper’, व ‘Very formal to try to do something’ ऄशी नदलेली अह.े
७
 या 

ननबंधाच्या निनिध व्याख्यांिरून त्याचे स्िरूप स्पष्ट होतेच परंत ुत्याची खरी सरुुिात कुठून 

झाली ते पाहणे म्हणजे ननबंध या िाङ  मयप्रकाराचे संपणूव स्िरूप जाणनू घेणे होय.  

१.१.२. लनबंधाची सुरुवात व प्रमुख लनबंधकार 

बेकन या आगं्रजी ननबंधकाराला ‘एस’ेचा जनक मानला जातो. परंत ुबेकनने 

हा लेखनप्रकार ‘मााँतेन’ या फ्रें च सानहनत्यकाकडून (१५३३-९२) अणल्याची नोंद अह;े
८
 

परंत ुनहतदी लेखक राजेंद्र नम्र  ि दिेीनसंह राठरर यांनी ‘ननबंध और निनिध गद्य’ या त्यांच्या 

ग्रंथात रोमच्या नससरो ि सॅनेका यांना ननबंधाचे जतमदाते मानलेले अह.े
९
 मात्र ऄनेकांनी 

मााँतेनलाच रूढ ऄथावने ‘ननबंध’ या िाङ  मयप्रकाराचा जतमदाता मानला.
 
मााँतेनने खदु्द
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अपल्या लेखांसाठी ‘एस’े ही संज्ञा िापरलेली होती. िास्तनिक फ्रें चमधये ही संज्ञा 

अत्मननष्ठ स्िरूपाच्या लनलत्यपणूव ननबंधांसाठीच होती; परंत ुआगं्रजीत सरुुिातीला ती केिळ 

िैचाररक ननबंधासाठी िापरण्यात अली. 

  मााँतेनच्या ननबंधाचे प्रमखु िैनशष्ट य म्हणजे त्यात लेखकाच्या 

अत्मानिष्काराला नकंिा अत्मननषे्ठला प्राधातय होते. मााँतेनला जे काही गंभीरपणे 

सांगाियाचे होते, ते त्याने अपल्या सानहत्यात आतरत्र सांनगतले ि ते सिव सांगनू झाल्यािर 

त्याला िाटू लागल े की - ‚अपणास स्फुट स्िरूपाचे ऄनेक ऄनभुि अलेले ऄसतात, 

त्यातही काही महत्त्िाचे निचार बीजस्िरूपात ऄसतात. अपण अपल्या व्यनक्तमत्त्िानसुार 

त्या ऄनभुिांचा निचार केलेला ऄसतो. ऄसे स्फुट स्िरूपाचे ऄनभुि अपण मकु्त स्िरूपात 

मांडले पानहजेत‛, याच भनूमकेने पे्रररत होउन त्याने ह ेलेखन केले ि त्याच्या या लेखनाला 

‘एस’े ऄसे संबोधण्यात अले.
१०
 मााँतेनने नलनहलेल्या ‘एसे’ ची भाषा सरळ ि साधी होती. 

स्फुट ऄनभुिांचे मकु्तनचंतन ऄसे त्यांचे स्िरूप होते. जॉन ग्रॉस यांनी ऑक्सफडवसाठी आगं्रजी 

ननबंधसंग्रह संपानदत केलेला अह,े त्यात त्यांनी मााँतेनच्या ननबंधांनिषयी नदलेले अह े - 

‚No matter how large its subject, the distinguishing marks of an essay by 

Monteaigne are intimacy and informality.‛ म्हणजे अत्मीयता ि ऄनरपचाररकता 

हा मााँतेनच्या ननबंधाचा धमव होता. परंत,ु हा प्रकार फ्रें चमधनू आगं्रजीत अणताना बेकनने 

त्याचे मळू रूप बदलनू घेतले. बेकनसारख्या लेखकाने आगं्रजीत जो ननबंधप्रकार रूढ केला, 

तो ऄनधक िस्तनुनष्ठ, निशे्लषणात्मक अनण तकव शदु्ध मांडणीचा होता. तो प्रकृतीने गंभीर, 

निचारननष्ठ अनण गोळीबंद झाला. िैयनक्तक ऄनभुि  व्यक्त करण्यापेक्षा ऄनभुिाचा 

िैचाररक पररपाकच बेकनने एसेतनू मांडलेला अह.े
११
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१.१.३. इगं्रजी लललतलनबंधांची सुरुवात 

िास्तनिक, ऄब्राहम काईले या आगं्रजी ननबंधकाराने १६६८ मधये जो ननबंध 

मााँतेनला िाट पसुत नलनहला, तो खरा आगं्रजीतील पसवनल एसे म्हणजे ‘लनलतननबंध’ होय. 

त्याचा पनहला पसवनल एसे ‘ऑन मायसेल्फ’ यात त्याने अत्मननष्ठ स्िरूपाचे लेखन केलेले 

अह.े लनलतननबंधामधये लेखकाच्या व्यनक्तमत्त्िाचा जो मकु्त अनिष्कार ऄसतो त्यािेळी ते 

काईलेच्या ननबंधात नदसनू अलेला; म्हणनूच काईलेला काही टीकाकार खऱ्या आगं्रजी 

‘एस’ेचा (पसवनल) जनक मानतात.
१२ 
पढुील काळात मााँतेन प्रकृतीच्या ननबंध ज्याला त्याने 

‘एसाआए’ ही संज्ञा िापरलेली तो आगं्रजीमधये ‘पसवनल एसे’ या नािाने ओळखला जाउ 

लागला. पढेु चालवस  लॅम्ब, स्टीव्हतसन, चेस्टरटन, नलंड, ल्यकूस, िेलॉक, बीऄर बमू, 

प्रीस्टले, गाडीनर आत्यादी ऄनेक लेखकांनी आगं्रजी सानहत्यात हा प्रकार नािारूपाला 

अणला. जेम्स एगेट याचा ‘लाइक्स एण्ड नडज ्लाइक्स’, रॉबटव नलंड याचा ‘ऑन नॉट नबइगं 

ए नफलॉसॉफर’ न ंवा ‘द प्लेजसस ऑफ इग्नोरन्स’, प्रीस्टले याचा ‘ऑन डूइगं नन ंग’, 

ननकॉलस याचा ‘नडफें स ऑफ शायनेस’, चेस्टटवन याचा ‘नडफें स ऑफ नॉन्सेंस’, ए. ए. नमले 

याचा ‘गोल्डन फूट’, ल्यकूस याचा ‘ऑन डॉग्ज’ अदी आगं्रजीतील प्रनसधद ननबंध अहते. 

निषय मांडण्याची निशेष शैली ि संिेदनशील ऄशी व्यनक्तगत रुची, हा आगं्रजीतील 

ननबंधकारांचा  स्िभािधमव होता. नप्रस्टलेने ‘ऑन डूइगं नन ंग’ या लनलतननबंधात 

जीिनाशी ऄनधक जिळ जाउन ननसगावचा अनंद ईपभोगलेला तो ऄसा: ‘I had been 

staying with a friend of mine, an artist and delightfully lazy fellow, at his 

cottage among the Yorkshire fells, some ten miles from the railway-

station; and as we had been fortunate enough to encounter a sudden spell 

of really warm weather, day after day we had set off in the morning, 

taken the nearest moonland track, climbed leisurely until we had reached 

somewhere about two thousand feet above sea-level and had then spent 



7 

 

 

 

long golden afternoon lying flat on our back- doing nothing.’ (On doing 

nothing, Priestley) या स्िरूपाचे अत्मननष्ठ लेखन एकोनणसाव्या शतकातील आगं्रजी 

लेखकांच्या लनलतननबंधाचे िैनशष्ट य होते. 

 १९व्या शतकात चालवस लॅम्बने रॉमाँनटक ितृ्ती ऄसलेला ननबंध जतमाला 

घालनू आगं्रजी सानहत्यात ‘पसवनल एसेला’ निनशष्ट स्थान प्राप्त करून नदल.े  त्यांच्या ‘एसेज 

ऑफ इनलया’ या पसु्तकातून त्यांच्या ऄंतमवनाचा ठाि घेणारे ननबंध संग्रनहत झालेले अहते. 

त्यात निशेषत्िाने आगं्रजी पसवनल एसेचा निकास नदसनू येतो. निशेषकरून या नामांनकत 

पाश्चात्य लेखकांनी ‘पसवनल एसे’ हा िाङ  मयप्रकार निनिध परीने निकनसत केला ज्याचे 

ऄनकुरण पढुील काळात भारतीय सानहत्यात झालेले नदसनू येते.
१३  

१.२. लललतलनबंध: संकल्पना, स्वरूप व लवकास 

  मराठीत सिवप्रथम अत्मननष्ठ स्िरूपाचे लेखन ऄसलेल्या ननबंधाला 

‘लघनुनबंध’ ऄसे संबोधण्यात अले कारण तो लघसु्िरूपातील ननबंधच होता. परंतु 

कालांतराने त्याची भाषा ऄनधक सौंदयवपणूव झाली म्हणनू त्याला ‘लनलतननबंध’ ही निनशष्ट  

संज्ञा प्राप्त झाली; मात्र ऄनेकजण त्याला अजही लघनुनबंध याच नािानचे ओळखतात. 

निजया राजाधयक्ष यांनी लघनुनबंधाबद्दल ऄसे मत व्यक्त केलेले की ‚त्याचा संबंध 

पिूवकालीन िैचाररक रूपाशी अह,े तसा ईत्तरकालीन लनलत रूपाशीही अह‛े, पढुील 

नििेचनातून याच िाङ  मयप्रकाराची िैनशष्ट ये नचनकत्सात्मक दृष्टीकोनातनू मांडण्यात 

अलेली अहते. 

१.२.१.  वाङ  मयप्रकाराचे स्वरूप 

बेकनने नलनहलेल्या ननबंधाचे (१५९७) स्िरूप जाणनू घेताच अपल्याला 

‘ननबंध’ या सानहत्यप्रकारानिषयीची मानहती नमळते; परंत ु अपल्याला या ऄभ्यासात 

लनलतननबंधाशी कतवव्य अह.े तर लनलतननबंधाचे मळू ज्याप्रकारे ननबंधात अह े तसेच 

लघनुनबंधातदखेील ऄसल्यामळेु लघनुनबंधाचाही परामशव यानठकाणी घेणे क्रमप्राप्त अह.े 
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  ज्याप्रमाणे ननबंधाची ओळख मराठीला आगं्रजी िाङ  मयातनू झाली, 

त्याचप्रमाणे लनलतननबंधाची ओळखदखेील आगं्रजीच्या िाचनान ेझालेली अह.े िास्तनिक 

मााँतेनने ज्याप्रकारचे ननबंध नलनहलेले, ते सहानभुनूतपर, भािनाशील ि निनोदीितृ्तीचे होते ि 

बेकनने त्यात बदल करून त्यांना िैचाररक पातळीिर नेउन सोडले; ह ेअपण यापिूीच्या 

नििेचनातून पानहलेल ेअह.े मराठीमधये सिवप्रथम ‘लनलतननबंध’ येण्यापिूी ‘लघनुनबंध’ ि 

लघनुनबंधाही पिूी बेकनप्रनणत ‘ननबंध’ अला. तर ‘ननबंध’ ऄगोदर येण्यामागचे कारण 

तत्कालीन पररनस्थतीला गंभीर प्रकृतीच्या लेखनाची गरज होती ि काही काळानंतर मराठी 

सानहत्यात जो लघनुनबंध जतमाला अला त्याचे खरे रूप िर सांनगतल्याप्रमाणे मानिी 

मनाला महत्त्ि दणेारे होते. तो िास्तनिक मााँतेनप्रकृतीचा एसे होता ि त्यालाच पढेु नि. स. 

खांडेकर, गो. नि. करंदीकर अदी लेखकांनी केलेल्या लानलत्यपणूव लेखनामळेु  

‘लनलतननबंध’ ऄसे म्हटले जाउ लागले.
१४
  

तांनत्रकदृष्ट या निचार करता लनलतननबंधात ‘मी’ ऄसतो; ‘मी’चा 

अत्मानिष्कार ऄसतो; पिूवननधावररत अशय ऄसतो; नाट यमय, शोधक दृष्टीतून मांडलेला 

एखादा निचारही ऄसतो; ि ऄनेकदा तो निचार निषयिस्तूशी नकंिा ‘मी’शी ननगनडत 

ऄसतो; पण एखादा निचार पटिनू दतेाना ‘मी’ला भानषक अनिष्काराचीही संधी प्राप्त 

झालेली ऄसते. िाचकाला अिडेल ऄशी अलंकाररक, खेळकर, सौंदयवपणूव भाषा 

लनलतननबंधात प्रधान मानली जाते. त्या भाषेत लानलत्यपणूव शैलीचा िापर केलेला ऄसतो 

म्हणनू लनलत ह ेनिशेषण या स्िरूपाच्या ननबंधाला दणे्यात अलेले अह.े 

परंत ु ‘लानलत्यपणूव भाषेत नलनहलेला ननबंध’ म्हणनू त्याचे लनलतननबंध 

ऄसे संबोधन होते ते नाकारून, ‚तो लनलत िाङ  मयाचा (सौंदयविेधी) प्रकार अह े म्हणनू 

त्यास लनलतननबंध म्हणणे योग्य िाटते‛ ऄसे अनंद यादि यांनी म्हटलेले अह.े
१५
 तसेच 

पढुील स्िरूपात त्यांनी अपले निचारही मांडलेले अहते: 



9 

 

 

 

ते म्हणतात-‚मानसशास्त्रीय दृष्ट या सानहत्यात व्यक्त होणारे ऄनभुि 

‘मी’च्या जीिनातीलच ऄसतात. कधी ते ईघड ईघड अत्मननष्ठ लेखन पधदतीने 

प्रत्यक्षरूपात, तर कधी िस्तनुनषे्ठचे रूप धारण करून छुप्या पधदतीने ऄगर दसुऱ्या व्यक्तीच्या 

नािािर ऄप्रत्यक्ष रूपात, तर कधी अदशविादाच्या ईदात्तीकरणाच्या प्रेरणेने स्िेतर मानिी 

मनाच्या अनिष्काराच्या रूपात ऄितरत ऄसतात. ऄंनतमतः सानहत्य हा अत्मननषे्ठचाच 

अनिष्कार अह े ऄसे मानले तर लनलतननबंध हा आतर सिवच सानहत्यप्रकारांना 

प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रुपात व्यापनू ईरतो..‛
१६
 नकंबहुना हा निचार मांडताना अनंद यादिांनी 

लनलतननबंधाला १९५० पिूी ज्याला अपण लघनुनबंध ऄसे संबोधत होतो तो प्रिासलेख, 

अठिणी अनण ऄनभुि, व्यनक्तनचत्रण, लनलतलेख या सिव ईपप्रकारांना पोटात घेउन ईभा 

रानहलेला सानहत्यप्रकार गनृहत धरलेला अह.े लघनुनबंध हा स्िातंत्र्यपिूव काळात जतमाला 

अललेा ऄसनू स्िातंत्र्योत्तर काळात तो लनलतगद्यात नमसळलेला नदसतो मात्र त्याचे स्ितंत्र 

ऄसे िाङ  मयीन ऄनस्तत्िही अह.े जसे त्यात ‘मी’च्या जीिनातील ऄनभुि प्रत्यक्ष िा 

ऄप्रत्यक्षपणे अलेले ऄसतात ि अत्मननष्ठ लेखन, अत्मानिष्कार ह ेत्याचे प्रमखु िैनशष्ट य 

मानले जाते. नजतके लेखक नततके लनलतननबंधाचे प्रकार अनण म्हणनूच याचे दसुरे अनण 

ऄनधक ऄतिथवक नाि ‘व्यनक्तगत ननबंध’ (Personal Essay) ऄसे अह.े
१७
  

िास्तनिक, एखाद्या सानहत्यकृतीच्या जतमाचा नकंिा त्याच्या घडणीचा 

नननश्चत काल सांगणे ऄिघड ऄसतो, कारण तो ऄत्यंत सकू्ष्म गतीने निकास पाित ऄसतो. 

खासकरून लनलतननबंध हा पदोपदी िेगिेगळ्या रूपात नलनहला गेलेला अह.े कधी तो, 

नमत्राशी मारलेल्या गप्पांच्या रूपात तर कधी अठिणी- ऄनभुिांच्या रूपात, कधी 

ननसगावचे मनसोक्त िणवन करताना तर कधी जीिनासंबंधीचे तत्त्िज्ञान लानलत्यपणूव शैलीतून 

मांडताना ि तसेच त्याला लनलतगद्याचे सिवसमािेशक ऄसे रूपही प्राप्त झालेले अह.े या 

सिव गोष्टींमळेु लनलतननबंधाचे तानत्त्िक स्िरूप ईलगडून सांगणे ऄिघड जाते;  तरी पढुील 

नििेचनात ते ईलगडण्याचा प्रयत्न केलेला अह.े 
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१  लललतलनबंधाच्या लवलवध व्याख्या 

ऄनेकांनी ननबंधाच्या व्याख्या लनलतननबंध प्रकृतीशी संलग्न ऄशा 

केलेल्या अहते. सॅम्यऄुल जॉतसन यान ेया स्िरूपाच्या ननबंधाला loose sally of mind 

म्हणजेच -‚ननबंध म्हणजे मनाच्या ऄसंबधद निचारांचा स्फोट ऄसतो‛ ऄसे म्हटललेे 

अह.े
१८
 पाश्चात्य समीक्षक ‘पसवनल एसे’ला ‘एस’े म्हणनूच संबोधतात, त्यामळेु िरील 

व्याख्या लनलतननबंधाचीच  मानािी लागते. 

प्रनसधद नहतदी समीक्षक डॉ. गलुाबराय यांनी लनलतननबंधाची व्याख्या 

पढुीलप्रमाणे केलेली अह.े ते म्हणतात - ‚लनलतननबंध त्या गद्य रचनेला म्हणतात ज्यात 

एका मयावनदत अकारात एखाद्या निषयाचे िणवन अत्मननषे्ठने, स्िच्छंदपणे, सरष्ठि ि 

सजीितेने केलेले ऄसते.‛
१९
 िरील  व्याख्यांिरून ह े स्पष्ट होते की अत्मननष्ठ ननबंधाचे 

ईनद्दष्ट ह े निषयिैनशष्ट यांिर अपले निचार प्रकट करणे तसेच अत्मनचत्रण ऄथिा 

अत्मानिष्कार करणे ऄसते. 

प्र. के. ऄते्र यांनी पिूीच्या लघनुनबंधाला ऄनसुरून ही व्याख्या केलेली 

अह े ‚लघनुनबंध हा फोडणीच्या भातासारखा खमंग, रुचकर पण पचायला सोपा ऄसा 

ऄसतो‛,
२०
 परंत ु या व्याख्येतनू लघनुनबंधाचा बोध होत नाही, म्हणनू ती लघनुनबंधाची 

व्याख्या नव्ह ेतर त्याच्या रूपाचे िणवन अह.े लघनुनबंध ऄथिा लनलतननबंधाची ऄनेकांनी 

िैनशष्ट ये सांनगतलेली अहते; परंत ुरूढ ऄशी व्याख्या  अढळून येत नाही. 

२  लललतलनबंधाचे तालववक स्वरूप 

सिवसामातयपणे, ननबंधाच्या व्याख्येत दोन तत्त्िे निनशष्ट रुपाने समोर येतात. 

जे ननबंध निचारात्मक ऄसतात ते प्रामखु्याने िस्तनुनष्ठ ऄसतात ि जे भािनात्मक ऄसतात 

त्यांना अत्मननष्ठ नकंिा व्यनक्तननष्ठ ऄसे संबोधले जाते. अत्मननषे्ठच्या अधारािरच 

लनलतननबंधाची संरचना निनिध रूप धारण करत ऄसते. लेखक अत्मननष्ठ होउन लेखन 

करतो तेव्हा त्याच्या ऄनभुिांशी ननगनडत रचना त्याला प्राप्त होत ऄसते. अत्मननष्ठ 
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ननबंधाच्या िैनशष्ट यांना अपण पढुीलप्रमाणे ऄधोरेनखत करू शकतो. एक, या प्रकारच्या 

ननबंधात लेखकाचे व्यनक्तमत्त्ि प्रदनशवत होत ऄसते ि दोन, हा लनलतननबंध लेखकाच्या 

िैयनक्तक ऄनभुतूीतून ननमावण होत ऄसतो.
२१

 

अत्मननषे्ठचे ननकष स्पष्ट करताना गो. नि. करंदीकरांनी ऄसे म्हटले अह े

की ‚जे अंतररक ननषे्ठने व्यक्त केले जाते त्याला ऄनधकृत ऄनस्तत्ि अह,े त्यामधये एक 

प्रकारचे ऄसंके्षप्य ज्ञान अह,े ते प्रामानणकपणा अनण खरेपणा ह ेनैनतक गणु दाखिते अनण 

ऄंनतमतः निीन सौंदयावत्मक अदशव व्यक्त करते, ऄसा निश्वास अह ेते अत्मननषे्ठचे ननकष 

होय.‛ पढेु  त्यांनी ऄसेही म्हटल े की - ‚अधनुनक समीके्षच्या आनतहासात सिावनधक 

प्रनतषे्ठची संज्ञा म्हणनू अत्मननषे्ठने कायव केले अह.े पषु्कळशा िाङ  मयीन चचेत ही संज्ञा 

भ्ांनतजनक भनूमका घेत ऄसते. या संजे्ञने दशविलेला िाङ  मयीन अदशव मााँतेन आतकाच 

प्राचीन अह.े स्िच्छंदतािादाच्या पनुरुज्जीिनापासनू अनण रूसो, िड वस्िथव यांच्या 

काळापासनू अधनुनक कलािंत अनण समीक्षक यांच्यामधये नतची प्रनतष्ठा िाढलीच 

अह.े‛
२२
  

िस्तनुनष्ठ लेखन ह ेकेिळ निषयिस्तूला प्राधातय दते ऄसते, त्यात लेखकाचे 

ऄनस्तत्ि केिळ नाममात्र ऄसते. परंत ु यापिूी सांनगतल्याप्रमाणे अनंद यादि यांनी 

लनलतननबंधाचे स्िरूप मांडताना ऄसे म्हटलेले अह े - ‚मानसशास्त्रीयदृष्ट या सानहत्यात 

व्यक्त होणारे ऄनभुि ‘मी’च्या जीिनातीलच ऄसतात. कधी ते ईघड ईघड अत्मननष्ठ 

लेखन पधदतीने प्रत्यक्षरूपात, तर कधी िस्तनुनषे्ठचे रूप धारण करून छुप्या पधदतीने ऄगर 

दसुऱ्या व्यक्तीच्या नािािर ऄप्रत्यक्ष रूपात ऄितरत ऄसतात.‛ ऄथावत निषयिस्तचू्या 

ऄनरुोधाने झालेले िस्तनुनष्ठ लेखनही लनलतननबंधात प्रत्यकारक ऄसते, ह े यातनू ईघड 

होते. स्िातंत्र्योत्तर काळात करंदीकरांच्या ‘आ ाशाचा अ स’ या संग्रहातील 

लनलतननबंधातनू िैचाररकतेचा ि काल्पननकतेचा एकत्र प्रयोग नदसनू अलेला अह.े त्यात 

‘मी’चे अत्मनचंतन केिळ निषयिस्तचू्या ऄंगान ेझालेले होते. िास्तनिक िस्तुननष्ठ लेखन 
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ह े लनलतननबंधाचे लक्षण नसते; परंत ु निषयिस्त ू जर ऄंतरंगात नभनलेली ऄसेल तर 

ऄनेकदा लेखक िस्तनुनष्ठ लेखनपद्धती अजमाितो. ऄथावत या सानहत्याप्रकाराच्या 

सजवनप्रनक्रयेतच मळुी नद्रकें द्रीय ऄिस्था अह.े या स्िरूपाच े लेखन कधी ‘मी’त्िाच्या 

अनिष्कारासाठी होते तर कधी निषयिस्तचू्या अनिष्कारासाठी, त्यामळेु त्याचा घाट 

दोलायमान ऄिस्थेतीलच ऄसतो. घाटाच्या बाबतीत ऄनननश्चतता ननमावण होते म्हणनू 

नननश्चत घाट नसलेला सानहत्यप्रकार (फॉमवलेस फॉमव) म्हणनू ‘लनलतननबंध’ या 

सानहत्यप्रकाराकडे पानहले जाते.
२३ 

३  आत्मालवष्काराची रू्लमका 

अत्मानिष्कार करण्यासाठी लेखक लनलतननबंध नलहण्यास घेतो त्यामळेु 

अत्मानिष्कार ह े लनलतननबंधाचे एक प्रमखु लक्षण मानले जाते. अत्मानिष्कार हा 

निषयिस्तशूी प्रामानणक राहूनदखेील प्रकट करता येतो. करंदीकरांनी अपल्या 

लनलतननबंधात केलेले अकाशाचे िणवन पहा - 

‚अकाशाचा ऄथव पाण्याला निचारािा. पण भलत्याच नठकाणच्या 

पाण्याला तो सांगता येणार नाही. धालिलीतल्या ओझराच्या ओढ यामधील धाित्या 

पाण्याला तो कसा समजणार? हा ओढा ऄजनूही ऄल्लडपणाने बागडतो अह;े काठािरील 

ईंबराची फळे चेंडूसारखी झेलतो अह;े नसताचररीचा पदर ओढतो अह;े केगदीशी लगट 

करतो अह;े अनण महाराच्या धरणाजिळ अल्याबरोबर ब्रह्मदिेाच्या कोंडीत सरू मारून, 

प्रत्येक िळणाला ढुशी दते मस्तीमधये धाितो अह.े ऄजनू याला कसलीच समज अलेली 

नाही.‛
२४

 अत्मानिष्कारच करंदीकरांच्या लनलतननबंधाचे प्रमखु लक्षण अह.े ऄशाप्रकारे 

काव्यात्मक भाषा िापरून नकत्येकदा लनलतननबंधकार स्ितःचे ऄनािरणही करीत ऄसतो. 

बाल्यािस्थेतील भािकू निचारही तो मांडतो ि मात्सयवपणूव मनोदशाही व्यक्त करतो. एखादी 

ईपेनक्षत िस्त,ू प्राणी नकंिा पररनस्थती सधुदा तो नव्या लानलत्यपणूव शैलीने रंजनात्मक करून 

टाकतो. राजेंद्र नम्र  ि दिेीनसंह राठरर यांच्या मते हक्सले, नलंड, चैस्टटवन, ल्यकूस यांचे 
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ननबंध तर ईत्तेजक ऄशा निचारांचे होते.
२५
 त्यातून त्यांचा अत्मानिष्कारच ऄनभव्यक्त होत 

होता. मात्र, केिळ अत्मानिष्काराचे प्रकटीकरण हा लनलतननबंधाचा हते ू नव्ह,े तर ती 

लेखकाने अजमािलेली शैली ऄसते. 

लनलतननबंधात ऄनेकदा ‘मी’ हा अत्मशोधाच्या भनूमकेत नदसनू येतो. 

अत्मशोध ि अत्मानिष्कार यातील फरक अनंद यादि यांनी ऄशाप्रकारे स्पष्ट केलेला 

अह.े ते म्हणतात - ‚अत्मशोधापेक्षा अत्मानिष्काराची प्रेरणा िेगळी अह.े 

अत्मशोधाला  प्रामखु्याने नििेकशील िैचाररकतेचा पाया अह.े अत्मशोधात दोन 

घटकांमधील संबंध ईच्च िैचाररक पातळीिर प्रस्थानपत केला जातो. अत्मानिष्काराची 

पे्ररणा भािनात्मक स्िरूपाची, भािसंिेदनांच्या ऄंगाने ऄनभव्यक्त होणारी ऄसते. नतच्यात 

समतोल निचार, नचंतन यापेक्षा मनाला ऄस्िस्थ करून सोडणाऱ्या भािनांचे मुक्त निमोचन 

ऄसते. अत्मानिष्काराच्या ऄंगाने व्यक्त झालेले लेखन व्यनक्तसापेक्ष, संिेदनननष्ठ अनण 

काव्यात्मक िाटते. त्याची शैली ईत्स्फूतव, भािनाशील ऄनभुिाला ऄनकूुल ऄशी 

िाङ  मयीन नकंिा संशे्लषणात्मक, समतूावकडे सतत झकुणारी, प्रनतमा- प्रतीक यांचा िापर 

करणारी अह.े‛
 २६

 सारांश, अत्मशोधापेक्षा अत्मानिष्कारी भनूमकेतनू झालेले लेखन 

लनलतननबंधास ऄनधक समपवक ऄसते.
 
नि. स. खांडेकर, दगुाव भागित, करंदीकर, ग्रेस अदी 

लनलतननबंधकारांच्या लनलतलेखनात अत्मशोध हा निशेषत्िाने अढळून अलेला अह.े 

४  लललतलनबंधातील लवर्य आलण ‘मी’चे अनुर्व 

लनलतननबंधाच्या निषयाबाबत सांगणे झाले तर तो निषय लेखकाच्या 

ऄंतरंगात नभननू रानहलेला ऄसतो. लनलतननबंधातील ‘मी’ने प्रामखु्याने त्याच्या निषयाचा 

परेुपरू ऄनभुि घेतलेला ऄसतो. िास्तनिक अत्मननष्ठ लेखनात ‘मी’ हाच त्या 

लनलतननबंधाचा प्रमखु निषय ऄसतो. पण करंदीकरांच्या ‘आ ाशाचा अ स’ या 

लनलतननबंधाचे ईदाहरण लक्षात घेता ऄसे अढळून येते की बऱ्याचदा त्या ऄनभुिातील 

मीपणाचा लोप झालेला ऄसतो ि िस्तनुनष्ठता दाखिण्याचा अभास ननमावण केलेला 
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ऄसतो; तसेच ऄनेकिेळा निषयिस्तचू्या ऄनषंुगाने कलात्मक घटकांचे सौंदयवसंघटन 

शोधािे लागत ऄसते; ि एिढेच नव्ह ेतर काही लनलतननबंधात ‘मी’त्िाचा  अनिष्कार ह े

कें द्र मानायचे की निषयिस्त ू ह े कें द्र मानायचे, ऄसा प्रश्न रनसकाला पडलेला ऄसतो.
२७
  

िास्तनिक काही लनलतननबंधांमधनू ऄनधकाऄनधक िस्तनुनष्ठ लेखन झाल्यामळेु ही 

पररनस्थती ईद  भित ऄसते.
 

ना. सी. फडके यांनी ‘प्रनतभासाधन’ या ग्रंथात पनुःप्रत्ययात 

लनलतननबंधाच्या सौंदयावचा खरा गाभा अह े ऄसे म्हटलेले अढळते.
२८
 तर खांडेकर 

म्हणतात - ‚अपण सामातय माणसे द्रषे करतो, लोभ करतो, निनिध अशा ईराशी 

बाळगतो, या मननस्थतीचे नकंिा ऄिस्थांचे िणवनच लनलतननबंधाच्या मळुाशी ऄसते. 

लनलतननबंधांच्या  निषयांचे तंत्र म्हणजे कुठल्यातरी अठिणीपासनू, प्रसंगापासनू, 

व्यक्तीपासनू, दृश्यापासनू सरुुिात कराियाची अनण जीिनातले सौंदयव ईलगडून 

दाखिायचे; मानिी जीिन, ननसगव यासंबंधीचे नचंतन मांडायच;े तसेच, या िाङ  मयप्रकारात 

मकु्त ि ऐसपैस ननिेदनाला स्थान ऄसल्यामळेु त्यात अठिणी ि ऄनभुि ऄगदी तानत्त्िक 

पातळीिर ऄथवपणूव होताना नदसतात.‛
२९
 खांडेकरांचे ह ेमत लनलतननबंधाचे िैनशष्ट य निशद 

करणारे अह.े 

स्िातंत्र्यपिूवकाळात ननबंधाप्रमाणे ‘निचारच’ (thoughts) 

लनलतननबंधांमधये व्यक्त झालेले नदसनू अलेले अहते. मात्र, जसजसा लनलतननबंध 

निकास पाित गेला, तसतसे निचारांना गरण स्थान प्राप्त होउ लागल.े नकंबहुना, ते निचार 

ऄनभुिातील नचंतनाच्या (thinking) पातळीिर रानहलेले अहते ऄसे अनंद यादि 

म्हणतात.  त्यांच्या मते ते तसे रानहल्याने ऄनभुिाचा एक भाग म्हणनूच त्यांचे ऄनस्तत्ि 

राहाते. ते फनलताच्या स्िरूपात येत नाहीत. निचार ह ेऄनभुिांचे फनलत ऄसते तर नचंतन 

ही ऄनभुिातीलच एक प्रनक्रया ऄसते. ते निचार ज्या ऄनभुिांच्या द्रारा सचुत गेले, त्यांना 

सौंदयावनभुि म्हणनू महत्त्ि अले. ते जोपासण्यासाठी त्या ऄनभुिांकडे ज्या दृष्टीने पाहािे 
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लागते ि ज्या दृष्टीमळेु त्या ऄनभुिांना िैनशष्ट ये प्राप्त होते, ती लनलतननबंधातील 

ऄनभुिांनादखेील प्राप्त झालेली ऄसते. ऄनभुिांची भािािस्था, त्यांतील काव्य, सकू्ष्म 

नाट य, कल्पना, संिेदना, त्यातील नचंतन आत्यादी एकूण ऄनभुिांच्या चैततयांगांना महत्त्ि 

अले ते लनलतननबंध या सानहत्यप्रकारामळेु.
३०
 मारुती नचतमपल्ली (जंगलाचे दणेे), 

व्यंकटेश माडगळूकर (रानमेिा), ्र ीननिास निनायक कुलकणी (डोह),  आत्यादी ऄनेक 

लेखकांनी अपल्या लनलतननबंधांमधनू िैयनक्तक जीिनातील ऄनभुिांशी संलग्न निषयच 

हाताळलेले नदसनू येतात. ईदा. मारुती नचतमपल्ली यांनी अपल्या जंगलातील ऄनभुिांचे 

यथायोग्य िणवन केलेले अह;े व्यंकटेश माडगळूकरांचे लनलतननबंधदखेील समान 

प्रकृतीस्िभािातून जतमाला अलेले अहते. तर यांच्या लेखनािरून त्यांच्या निषयिस्तचूा 

ठरानिक गणुधमव प्रत्ययास येतो. 

लनलतननबंधकार िास्तनिक अपल्या ऄनभुिांद्रारे  अपल्या भािनांनाच 

लनलतलेखनातून प्रकट करीत ऄसतो. पण स्िैर निचारांबरोबर ऄनेक परूक-पोषक लहान 

सहान ईदाहरणे जेव्हा लनलतननबंधात येतात तेव्हा लेखकाच्या मनातील नचंतनशीलताच 

ऄनभव्यक्त होत ऄसल्याचा भास होतो. ऄगदी खेळकर निचारांपासनू खोल, तानत्त्िक 

निचारांपयंत सिव निचार लनलतननबंधात ऄंतभूवत होतात. ज्या सतू्रात ह े निचार गोिलेले 

ऄसतात ते लेखकाचे व्यनक्तमत्त्ि ऄसले म्हणजे झाले.
३१ 
थोडक्यात, लेखकाला मकु्तपणे 

ननिेदन करण्याचे स्िातंत्र्य ऄसलेला हा िाङ  मयप्रकार अह.े एलेक्झॅण्डर नस्मथने म्हटलेले 

अह ेकी - ‚ननबंध हा गीताप्रमाणे ऄसतो, कनितेमधये जे स्थान गीताचे ऄसते तेच गद्यात 

लनलतननबंधाचे ऄसते.‛ िस्ततुः लनलतननबंध गद्यमय भाषेत एका मकु्त गीताप्रमाणेच 

अपण नलहू शकतो. कनितेचे अनण लनलतननबंधाचे नाते घननष्ठ अह.े लनलतननबंधात 

नदसनू येणारी काव्यगणुयकु्त भाषाच लनलतननबंधाचा निषय ऄसते. दगुाव भागितांच्या 

लनलतननबंधाची ही भाषा पहा - ‚िारा सारखा डोंगरमाथ्याभोिती चकरा घालीत ऄसतो. 

समनलंगीयांच्या प्रीतीसारखा त्याचा अिेग नपसाट ऄसतो. नदशाहीन ऄसतो. अपल्या 
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प्रीनतस्थानािर सदिै अपली ममता ऄगनणत तऱ्हांनी ओतीत राहायचे तेिढे त्याला माहीत. 

निपरीत प्रीतीतल्या साऱ्या कोमल ि नबकट छटा िाऱ्याच्या डोंगरमाथ्यािरच्या या नतवनात 

अढळून येतात. ऄशा या बेभान, बेताल िाऱ्याने झोडले जात ऄसता मन कसे निमनस्क 

झाल्यािाचनू राहील?‛
 
(डोंगरमाथ्यावर, ‘पैस’) लनलतननबंधाला ईपजतच लाभलेला हा 

कनित्िाचा स्पशव त्याचे कलात्मक सौंदयव ईलगडतो. 

प्राथनमक स्िरूपाच्या लनलतननबंधात ‘मी’ला अलेला ऄनभुि गंमती 

जमतीच्या स्िरूपात नकंिा गंभीर नचंतनात्मक स्िरूपात ‘मी’च सांगत ऄसतो म्हणनूच 

लनलतननबंधाचे ननिेदन प्रथमपरुुषी ऄसते. आथे ‘मी’चे  ‘मी’त्ि केिळ नननमत्तमात्र व्यक्त 

झालेले ऄसते. या नननमत्तमात्र निषयाची मयावदा मात्र लनलतननबंधािर नननश्चत पडताना 

नदसते, कारण निषयाच्या संदभावतच ‘मी’ला व्यक्त व्हािे लागत ऄसते. हा संदभव तोडून 

‘मी’ने मकु्तपणे प्रसंगपरत्िे व्यक्त व्हािे म्हणनू लनलतननबंधात निषयांतरालाही 

(Rambling) मातयता नमळालेली अह.े चालवस  लॅम्बच्या लनलतननबंधात ह े ईत्तमप्रकारे 

प्रत्ययास येते; परंत ु मराठीतील लनलतननबंधाला ह े निषयांतराचे ममव क्िनचतच कळलेले 

नदसते.
३२ 
९०च्या असपास नलनहणाऱ्या

 
किी ग्रेस यांच्या अत्मनचंतरपर लनलतननबंधांमधये 

ह ेनिषयांतराचा बीजधमव मोठ या प्रमाणात अढळून अलेले अह.े  

याच संदभावत अनंद यादि ऄसे म्हणतात - ‚ऄनभुिांसंबंधी अपल्याला 

पषु्कळ सांगता येण्यासारखे अह,े माणसू म्हणनू अपल्या मोकळ्याढाकळ्या प्रनतनक्रयाही 

व्यक्त करता येण्यासारख्या अहते, याच गोष्टीची ‘मी’ला जाणीि झालेली ऄसते. हा 

‘मी’निषयीच्या निनशष्ट जाणीिेचा निकास म्हणजे अजचा लनलतननबंध होय‛.
३३ 

लेखकाला ऄनभुिांचे प्रकटीकरण करीत ऄसताना बरेच काही सांगता येते; परंतु
 
अपल्या 

मोकळ्याढाकळ्या प्रनतनक्रया व्यक्त करीत ऄसताना त्यात ससंुगतता राखणे ह े

कलाकृतीच्या ससंुगततेसाठी अिश्यक ऄसते. 
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लनलतननबंधलेखनातील अत्मप्रकटीकरणाचा अग्रह पाहून अपल्याला 

व्यनक्तगत ननबंधात एक निशेष प्रकारच्या माननसक नस्थतीचे नचत्रण घडताना नदसते. त्यात 

एखादा गंभीर निचार ऄथिा व्यंग्यात्मकताही नदसनू येते. पण लेखकाची मनोिस्था ऄत्यंत   

नस्थर ऄसते, प्रधान ऄसते. निल्यम्सने लनलतननबंधकाराच्या मनोिस्थेला ते स्थान म्हटलेले 

अह े नजथे तो मकु्तपणे अपल्या भािनांचे प्रकटीकरण करतो.
३४ 

िास्तनिक 

लनलतननबंधातील निचार लेखकाच्या माननसक प्रनक्रयेतनू प्रकट होत ऄसतात; त्याच्या 

भािनासंक्रमणाचा प्रभाि त्यातील भाषेिर झालेला ऄसतो; म्हणनूच लनलतननबंधातून 

अत्मानिष्कार साधणारा ‘मी’ हा मनोनिशे्लषणात्मक समीक्षेच्या निषयस्थानी अह ेऄसे 

अढळून येते. 

मराठी सानहत्यात लनलतननबंध हा ‘मी’चा अनिष्कार म्हणनू लक्षणीय 

ठरलेला अह.े या ‘मी’च्या अनिष्कारातूनच लनलतननबंधाची आतर िैनशष्ट ये ननमावण 

झाललेी नदसतात. ईदा. अठिणी अनण ऄनभुिांच्या रूपात ‘मी’ला प्रकट होता येते. 

प्रत्येक लनलतननबंधातील ‘मी’ हा त्याचा अत्मा ऄसतो. फडके यांच्या लनलतननबंधातील 

गप्पा-टप्पांच्या स्िरूपात प्रकट होणारा  ‘मी’, खांडेकरांच्या लनलतननबंधातील जीिनाचे 

तत्त्िज्ञान सांगणारा ‘मी’, ननराकार अकाशाचा ऄथव ईलगडून दाखिणारा करंदीकरांच्या 

लनलतननबंधातील ‘मी’ हाच खरा त्या त्या लेखकाच्या लनलतननबंधाचा ऄनलप्त निषय 

ऄसतो. कुसमुाितींनी ‘मी’ला िैयनक्तकतेकडून व्यनक्तननषे्ठकडे  खेचले ऄसे अनंद यादि 

म्हणतात. त्यांचा ‘मध्यरात्र’ हा लनलतननबंध िाचताच ह े लक्षात येते. त्या स्ितःबद्दल 

सांगता सांगता मानिी जीिनाबद्दलचा एखादा खोल निचार व्यक्त करतात. ऄसा 

िैयनक्तकतेकडून व्यनक्तननषे्ठपयंतचा प्रिास ऄनेकांनी केलेला नदसतो. दगुाव भागित ‘पैस’ 

मधील ‘महशे्र्िरची महाश्र्िेता’ या लेखात त्यांच्या अइच्या लगुड यािरून थेट महशे्र्िरच्या 

ऄनहल्याबाआिंर जाउन पोहोचतात; मात्र याला निषयांतर म्हणता येणार नाही. िास्तनिक 

लनलतननबंध नलनहत ऄसताना गप्पा टप्पा करीत मळू निषय गाठणे ही त्याची शैली ऄसते.   
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५  इतर प्रकारांची सरलमसळ 

निसानहत्याची संज्ञा म्हणनू लनलतननबंधाचा निचार केला तर लघकुथेशी 

त्याचे जिळचे नाते ऄसल्याचे लक्षात येते. यांचा ईदय मराठीत एकाच काळात झाला. 

दोहोंतही ननिेदक ऄसतो ि त्याने िाचकांशी कथनात्मक करार केलेला ऄसतो. अशय 

लघ ू ि अकारही लघ ू म्हणनू स्िातंत्र्यपिूवकाळात दोघांनाही लघ ू ह े ईपपद प्राप्त झाल,े 

त्यातनू पिूवकालीन िैचाररक ननबंध ि ऐसपैस कथा यांच्याशी ऄसलेला लघनुनबंध ि 

लघकुथा यांचा फरक स्पष्ट होताना नदसनू येतो. 

 निजया राजाधयक्ष यांनी लघनुनबंध ि लघकुथेतील फरक पढुीलप्रमाणे 

ऄधोरेनखत केलेला अह.े लघनुनबंध ि लघकुथा या दोतही िाङ  मयप्रकारांत कथन ऄसले 

तरी लघकुथेत ते कथन ऄधयारृत ऄसते नकंिा अरंभी ते प्रकट ऄसल ेतरी हळूहळू निलग 

होत जाते; कथन करणाराही कथेतील एक व्यनक्तरेखाच बनतो. पण लघनुनबंधात कथन 

करणाऱ्याचे आतक्या सकुरपणे व्यनक्तरेखेत रुपांतर होत नाही, कारण ज्या घटना ऄसतात त्या 

तो कथन करण्यात ऄग्रभागी ऄसतो. त्याच्यािर ऄनेक जबाबदाऱ्या ऄसतात. लघकुथेतील 

घटनांत कथाकाराच्या प्रनतभेने ननमावण केलेले नाट य ऄसते तर लघनुनबंधातील घटना या 

ऄखेरपयंत केिळ घटना राहतात. त्यांचा निकास होत नाही. लेखकाला नचंतनासाठी सामग्री 

परुिणे हचे त्याचे प्रधान कायव ऄसते.
३५
 परंत ुकालांतराने लघनुनबंधाच्या बाबतीत लघ ूह े

ईपपद नाहीसे झाले ि त्याला लनलत ह ेईपपद लागले. कथेच्या बाबतीतही लघकुथा ऄशी 

संज्ञा काही काळानंतर लोप पािली ि केिळ ‘कथा’ ऄसेच नतला संबोधले जाउ लागले. 

१९२५ ते ४५ या काळात ननबंध ि लनलतननबंधातील फरक कुणी स्पष्ट 

केलेला नदसत नाही, म्हणनूच ऄनेकदा िैचाररक ननबंध ि लनलतननबंध एकमेकांत नमसळून 

गेलेले नदसनू येतात. काही लेखकांची ऄशी समजतू होती की लघनुनबंध म्हणजे 

लघसु्िरूपातील पण लनलत भाषेतील ननबंधच ऄसतो. ‘प्रनतभासाधन’ या ग्रंथात ना. सी.  

फडके यांनी ऄनेक सानहत्यप्रकारांच्या व्याख्या केलेल्या अहते. मात्र, त्या 
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सानहत्यप्रकारांच्या िरिरच्या व्याख्या अहते ऄसे अनंद यादिांचे मत अह.े अरंभी 

‘गजुगोष्टी’ हा ननबंधाचाच, पण शैलीच्या बाबतीत रूढ ननबंधाहून िेगळा प्रकार अह ेऄसे 

फडके यांनी प्रनतपादन केललेे होते.
३६
 पढेु त्यांनी या प्रकाराला ‘लघनुनबंध’ ह े नाि कसे 

पडले त्यानिषयी नलनहलेले अह ेकी - ‚अधनुनक थाटाचे मराठी ननबंध निस्ताराने लहान 

ऄसतात;  परंतु त्यांची लघतुा ह ेकाही त्यांचे खरे लक्षण नव्ह.े ते लक्षण त्यांच्या ऄंतरंगात 

अह ेि ते थोडक्यात सांगायचे झाल्यास पांनडत्यप्रदशवनासाठी ते नलनहले जात नाहीत ऄसा 

याचा ऄथव होतो; ि सारा संकोच सोडून केलेले अत्मननिेदन ह े ननबंधाचे मखु्य लक्षण 

मानल्यािर ननबंधाचे निषय, भाषाशैली, निस्तार अनण रचना आत्यादी गोष्टींचा ननणवय 

अपोअप होतो‛.
३७ 
लघनुनबंधाला लघ ु ह े ईपपद पांनडत्यप्रदशवनासाठी तो नलनहला जात 

नाही ह ेऄधोरेनखत करण्यासाठी दणे्यात अलेले अहे, ह ेफडके यांचे मत ि माणसू म्हणनू 

अपल्या मोकळ्याढाकळ्या प्रनतनक्रयाही व्यक्त करता येण्यासारख्या अहते याची ‘मी’ला 

झालेली जाणीि, ह े अनंद यादि यांचे मत ह े फडके यांच्याच ‘संकोच सोडून केलेले 

अत्मननिेदन’ या मताशी नमळतेजळुते िाटते. सारांश, फडके ि खांडेकरांनी एकाच 

सानहत्यप्रकाराच्या निनिध भनूमका जरी मांडलेल्या ऄसल्या तरी त्याचे मळू रूप निशद 

करताना तो अत्मननिेदनाचाच प्रकार अह ेऄसे म्हटल्याचे अढळते. 

करंदीकरांच्या लनलतननबंधांचा निचार करताना ननबंध या शब्दाची 

िैचाररक, लघ ुि लनलत ही तीन ईपपद ेमात्र सातत्याने लक्षात ठेिािी लागतात. निजया 

राजाधयक्ष यांच्या मते या नततही ईपपदांचे एकमेकांशी निलीनीकरण झालेले अह.े त्यांच्या 

मते लघनुनबंध हा मळू ननबंधातूनच जतमाला अलेला अह.े िैचाररक ननबंध काही 

काळानंतर सोपा ि रंजक करण्याची शैली त्या काळच्या लेखकांनी ऄिलंबली ि हचे 

फडके यांच्या ‘गजुगोष्टी’चे बीज होते. ना. सी. फडके यांचा कालखंड िाचकप्रधान होता.
३८
 

या काळात लेखकाला अपल्या नननमवतीनिषयक स्िायत्ततेपेक्षाही िाचकांचे महत्त्ि ऄनधक 

िाटत होते. सिवसाधारण िाचकांसाठी लेखकालाही काही प्रमाणात सिवसाधारण 
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होण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते. ज्याला फडक्यांनी ‘गजुगोष्ट’ म्हटलेले अह ेतो लघनुनबंधही या 

प्रितृ्तीिैनशष्ट यांच्या कालखंडाची नननमवती अह.े लेखकांना ऄमाप स्िातंत्र्य दणेारा हा 

िाङ  मयप्रकार होता कारण त्याला पिूवकालीन मराठी िाङ  मयाची परंपरा नव्हती. आगं्रजीतील 

काही मधयम दजावच्या लनलतननबंधकारांच्या ऄनकुरणामळेु फडके- खांडेकरांच्या ि 

कालांतराने त्यांच्या ऄनयुायांच्या लघनुनबंधाचे तंत्रबधद रूप ऄनधकच ठाशीि झाले.
३९
 

‘माझ्या सानहत्य सेिेतील स्मतृी’ यात फडके नलनहतात- ‚चेस्टटवन, गाडीनर, नलंड आत्यादींचे 

ननबंध िाचले की माझ्या मनात येइ, ऄसे ननबंध मराठीत का नलनहले जाउ नयेत अनण या 

लेखकांपेक्षा माझी आच्छा जागतृ करण्याचे काम कोणी केले ऄसेल तर ते ररचडव नकंग या 

लेखकाने. आतर सिव ननबंधकारांपेक्षा यांच्या ननबंधात निनोदी, सकू्ष्म ईपहास, नजव्हाळा ऄन  

िाचकांशी नहतगजू केल्याप्रमाणे बोलल्याचा भास मला ऄनधक प्रमाणात अढळला ि 

Folded hands अनण Over the fireside with Silent Friends  आत्यादी त्यांचे 

ननबंधसंग्रह िाचनू मी मनाशी ननश्चय केला की, ननबंधाची ही मोहक तऱ्हा अपण मराठीत 

अणायची!‛
४० 

फडके
 
यांच्या लनलतननबंधात डोकािणारा हलकेफुलकेपणा ररचडव नकंग 

याच्या प्रभािातनूच अलेला अह ेह ेिरील ईदाहरणातनू स्पष्ट होते. 

 िास्तनिक ऄनेक घटना ‘मी’च्या जीिनात घडत ऄसतात. एका ठरानिक 

गतीने त्या घटना घडताना नदसतात. ह ेसिव तो लेखक काहीशी ईसंत नमळाल्यािर माननसक 

पातळीिर स्मतृीच्या कोशात ऄनभुि ू शकतो. ही स्मतृी भतूकाळातील नकंिा 

ितवमानकाळाच्या ननजकची ऄस ू शकते. त्यामुळे लनलतननबंधात येणारा ऄनभुि 

अत्मचररत्रातील घनटत ऄसतो. अत्मचररत्राचा ि लनलतननबंधाचा ऄशाप्रकारे संबंध 

दशवनिता येतो; पण रूढ ऄथावने लनलतननबंधात अत्मचररत्र येउ शकत नाही, तरीही 

त्यातील ऄनभुि िास्तिातील ऄनभुिांशी समरस, संिादी ऄसतो, त्यामळेु 

अत्मचररत्रातील ऄनभुि ऄितरल्याचा अभास मात्र होतो. तसेच ‘मी’चे व्यनक्तमत्त्ि 
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निषयिस्तनूनशी ऄितरल्याचेही समाधान नमळत ऄसते; पण लनलतननबंधातील ऄनभुि 

पणूवपणे िस्तनुस्थतीशी ननगडीत ऄसतात ऄसे म्हणता येत नाही. 

नशिाजी निद्यापीठात अयोनजत एका पररसंिादात (१९८०) सादर केलेल्या 

ननबंधात चंद्रकांत जहागीरदार यांनी १९५० ते ७५ मधील लनलतगद्याचा अढािा घेतलेला 

अह.े त्यांनी अपल्या शोधननबंधात या िाङ  मयप्रकारातील ऄनेक त्रटुींना ऄधोरेनखत 

केललेे अह.े ईदा. लनलतननबंधात ज्या व्यनक्तमत्त्िाचा लानलत्यपणूव, काव्यात्मक 

अनिष्कार होतो ते व्यनक्तमत्त्ि ऄनतशय िाङ  मयीन ऄसते ि लानलत्याच्या िाङ  मयीन 

संकेतांनी यकु्त ऄसणाऱ्या भाषेतूनच ऄशा लेखकांचा अत्मानिष्कार होताना नदसतो. ते 

जीिनसंबद्ध नसते तर लानलत्यशरण ऄसते ि भाषेच्या माधयमातनू ईत्कटतेचे भािननक 

टोक गाठून िाचकांना गुंगिनू टाकण्याचे तंत्र त्यात िापरलेले ऄसते. पढेु त्यांनी ऄसेही 

म्हटले की ‚गतकालीन जीिनाबद्दलची कधी न संपणारी ओढ (Nostalgia)  ह े

लनलतननबंधाचे अत्मतत्त्ि अह.े‛ पण मळुात एखादा लेखक जेव्हा लनलतननबंध नलनहतो 

तेव्हा तो त्याला ‘सचुलेला’ ऄसतो. लनलतननबंध सचुतो म्हणजे त्या सचुण्यामागेही 

‘मी’त्िाचा ऄनभुि ऄसतो. मग तो ऄनभुि गतकाळातील ऄसो िा ितवमानकाळातील. 

नचंतनशीलता ि काव्यात्मकता त्यात परंपरेने ऄितरत ऄसते. मग त्यात एखादा 

गतकाळातील नकंिा ितवमानकाळातील ऄनभुि सानहत्यप्रकार गणुात्मक करण्यासाठी 

अला तर तो काही लेखकाचा दोष नव्ह.े िाचक अपल्या भाषेत ईत्तमोत्तम 

लनलतननबंधाची ऄपेक्षा करत ऄसतो. त्याच्या ऄपेक्षांची पतूी करणे ह े लेखकासाठी 

अव्हानच ऄसते. 

लनलतननबंधात ऄनेकिेळा अढळून येणारा ‘अठिणी- ऄनभुि’ हा प्रकार 

एक स्ितंत्र सानहत्यप्रकार म्हणनू लनलतगद्यात ऄंतभूवत झालेला अह.े पिूी स्ितःनिषयीच्या     

नकंिा दसुऱ्यानिषयीच्या अठिणी नकंिा ऄनभुि सांगताना निषयिस्तलूा प्राधातय नदले 

जायचे; पण १९५० नंतरच्या काळातील ‘अठिणी-ऄनभुि’ पानहले तर त्यात लेखकाचे 
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‘मी’त्ि महत्त्िाचे ठरलेले नदसते. या काळात तर स्ितःच्या गतायषु्यातील अठिणी अनण 

ऄनभुि सांगण्याकडेच लेखकाचा कल िाढला, त्यामळेु निषयिस्त ू नकंिा ‘मी’त्ि आथे 

एकरूप होउन गेले. पररणामी फक्त ‘मी’त्िाचेच भतूकाळातील ‘घनटत रूप’ नकंिा प्रत्यक्ष 

घडलेल्या घटना- प्रसंगांच्या अठिणी-ऄनभुि ऄसे स्िरूप त्याला प्राप्त झाले.
४१ 

मात्र स्िातंत्र्योत्तर काळ हा नििाङ  मयाचा काळ होता. मानिी मनातील 

िैयनक्तक बारकािे ऄधवसपु्त अनण सपु्त जानणिेतील ऄनभुि बननू सानहत्यात ऄितरत होते. 

या काळात व्यनक्तस्िातंत्र्याला प्रनतष्ठा नमळाल्यामळेु ऄनेक लेखक सानहत्याच्या नदशेने 

कायवप्रिण झाललेे होते. त्यात लनलतननबंध हा तर िाचकननष्ठ दृष्टीकोनातून निकास 

पािलेला सानहत्यप्रकार अह.े त्यामळेु ‘मी’ला जे काही कथा कादबंरीतून सांगता येत नसे 

ते तो लनलतननबंधाच्या अधारे व्यक्त करू लागला ि त्या त्या काळाच्या ऄनषंुगाने त्याने 

त्याच्या लेखनाचे निषय ननिडले ि प्रिासलेख, व्यनक्तनचत्रण, अठिणी अनण ऄनभुि 

आत्यादी स्िरूपातनू लनलतननबंधाचे पररिनतवत  रूप अकारास येउ अले. 

१.२.२. लललतगद्य: संकल्पना व व्याप्ती 

‘लनलतगद्य’ या सानहत्यप्रकारात िास्तनिक लनलतननबंधाची सारी सषृ्टी 

व्यापनू गेलेली अह.े ‘लनलतगद्य’ हा शब्दप्रयोग प्रामखु्याने १९५० साली रूढ झाला. 

अधनुनक मराठी सानहत्याने निसानहत्याचे जेव्हा िळण घेतले तेव्हा तो अजच्या रुढाथावने 

िापरला जाउ लागला. हा सधयाचा प्रचनलत सानहत्यप्रकार अह ेजो कथा, कादंबरी, नाटक 

या सिव सानहत्यप्रकारांबरोबर अपलेही ऄनस्तत्ि दाखितो. ‘अठिणी अनण ऄनभुि’, 

‘लनलतननबंध’, ‘प्रिासिणवन’, ‘व्यनक्तनचत्रण’, ‘लनलतलेख’ आत्यादी स्िरूपाचे सिव   

ननबंधस्िरूपातील लेखन ‘लनलतगद्य’ या सानहत्यप्रकारात ऄंतभूवत होते. या सिव 

सानहत्यप्रकारांना एकत्र अणण्यासाठी ‘लनलतगद्य’ ही संकल्पना जतमाला अलेली अह.े 

या सानहत्यप्रकारांचा समान गणुधमव म्हणजे यात ‘मी’ने घनटताचे म्हणजे प्रत्यक्ष घडलेल्या 

जीिनाचे, त्यातील घटना, प्रसंग, ऄनभुि, व्यक्ती, ितवन, ननसगव यांचे सौंदयव निशद केलेले 
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ऄसते. यात ‘मी’ने ऄनभुिलेले जीिन ऄसते. मग निषयानरुूप त्याचे स्िरूप निनिध नदशेने 

जाताना नदसते. जसे िर सांनगतल्याप्रमाणे ‘अठिणी अनण ऄनभुि’ यात ‘मी’ने 

गतायषु्यानिषयी ि त्याला अलेल्या ऄनभुिांनिषयी सांनगतलेले ऄसते. िास्तनिक या सिव 

प्रकारांचे स्ितंत्र सानहनत्यक ऄनस्तत्ि अह.े मात्र ज्या लेखनाची नननमवती ननबंधाची संरचना 

घेउन झालेली ऄसते तेच प्रामखु्याने लनलतगद्यात ऄंतभूवत केले जाते. लनलतगद्याच्या 

नननमवतीमागचे कारण म्हणजे िरील प्रकारचे सिव लेखन कथा, कादंबरीप्रमाणे एकाच 

प्रांगणात यािे ि त्यांना एकाच सानहत्यप्रकाराची ठोस ऄशी बैठक नमळािी ऄसे अह.े 

तसेच ऄभ्यासाच्या दृष्टीने िरील सिव गद्यप्रकारांना एकाच सानहत्यप्रकारात ऄंतभूवत करणे 

सोइचे अह.े 

 लनलतगद्यात ऄंतभूवत होणाऱ्या प्रमखु पाच सानहत्यप्रकारांची िैनशष्ट ये 

पढुीलप्रमाणे अहते: 

‘अठिणी अनण ऄनभुिपर’ लनलतलेखनात व्यापक ऄंगाने ‘मी’चे जीिन 

ईघड होत ऄसते. अत्मननष्ठ भािनेने केलेले ‘मी’च्या जीिनाचे कथन त्यात ऄसते. या 

स्िरूपाचे लेखन ऄनेकांगाने ‘अत्मचररत्र’ या सानहत्यप्रकाराजिळ जाताना नदसते, मात्र 

त्याला ननबंधाचा बंनदस्तपणा ि निषयानरुूप स्ितंत्र नचंतन लाभलेले ऄसते. स्िातंत्र्योत्तर 

काळात ऄनेकांनी अठिणी ि ऄनभुिातनू स्फुरलेले लेखन केलेले अह.े अठिणी अनण 

ऄनभुिात निषयिस्त ूअनण ‘मी’त्ि एकरूप झालेले ऄसते.  तसेच लनलतननबंधात दखेील 

‘मी’ला अलेले ऄनभुि महत्त्िाचे ऄसतात मात्र त्यात केिळ ऄनभुि म्हणनू निषयिस्तू 

अलेली नसते तर ‘मी’चे त्यात जीिननिषयक अकलन,  त्याचा दृष्टीकोन अलेला ऄसतो. 

‘मी’चे दशवन घडनिण्याचे धयेय लनलतननबंधात नदसनू येते. पिूी ‘लघनुनबंध’ हा गप्पा 

टप्पांच्या स्िरूपातील, हलका फुलका होता; नंतर तो गंभीर होत गेला; त्यात नचंतनात्मकता 

अली; ‘मी’चा अत्मानिष्कार अला; ि लनलतननबंध ऄसे त्याला म्हटले जाउ लागले. 

मात्र ऄनेकदा लनलतननबंधाचा निषयच ‘मी’च्या गतकालातील अठिणीतनू नकंिा 
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ऄनभुिातून स्फुरलेला ऄसे, म्हणनूच त्याला ‘अठिणी अनण ऄनभुि’ ऄसे त्याच्या 

स्िरूपािरून संबोधले जाउ लागले. अनंद यादि म्हणतात स्िातंत्र्यपिूवकाळात अठिणी 

अनण ऄनभुिपर लेखन ह ेिस्तनुनषे्ठकडे ऄनधक झकुलेले होते, कारण ‘मी’च्या जीिनातील 

त्या अठिणी ि ऄनभुिांना निषयिस्तचूे रूप प्राप्त झालेल्यामळेु त्यात ितवमान ‘मी’चे 

ऄनस्तत्ि ह ेगरण ऄसायचे; मात्र स्िातंत्र्योत्तर काळात या स्िरूपाच्या लेखनातील ‘मी’हा 

महत्त्िाचा ठरलेला अह.े
४२ 

‘व्यनक्तनचत्रण’ या प्रकारात लेखकाने त्याला भेटलेल्या एखाद्या व्यक्तीचे 

चररत्र नकंिा जीिन रेखाटलेले ऄसते. प.ु ल. दशेपांडे यांचे ‘व्यक्ती आनि वल्ली’ ि 

व्यंकटेश माडगळूकरांची ‘मािदशेी मािस’े अदी व्यनक्तनचते्र मराठी सानहत्यात प्रनसधद 

अहते. ही दोतही व्यनक्तनचते्र नभतन अहते. एकात व्यंगात्मक शैलीचा िापर करून ती 

निनोदी केलेली अहते ि दसुरी िास्ति जीिनाशी समरस ऄशा कथा होउन ऄितरलेल्या 

अहते. याच स्िरूपाच्या लेखनात कधी कधी त्या व्यक्तीचे नचत्रण कमी ि ‘मी’च्या 

ऄनभुिाचा भाग ऄनधक ऄसतो. या स्िरूपाचे व्यनक्तनचत्रण ज्याला लनलतननबंधाचा घाट 

लाभलेला ऄसतो ते लनलतगद्यांतगवत येत ऄसते. ईदा. ऄननल ऄिचट यांच्या ‘आप्त’ या 

पसु्तकांतील व्यनक्तनचत्रण. ‘तीन व्यावसानय ’ या त्यांच्या व्यनक्तनचत्रणपर लेखात ऄननल 

ऄिचट केिळ त्या व्यक्तींच्या व्यिसायाबद्दल सांगतात, त्यामळेु त्यात त्या व्यक्तींना 

निषयिस्तचू्या मानाने कमी महत्त्ि प्राप्त झालेले नदसते. ऄशाप्रकारे व्यनक्तनचत्रण या 

सानहत्यप्रकाराचा अपण स्ितंत्र निचार करू शकतो ि लनलतगद्यांतगवतदखेील करू शकतो.
 

 ‘प्रिासिणवना’त पिूी स्थळ ि प्रदशेाला प्राधातय होते. १९५० नंतर त्यात 

‘मी’ची ऄनभव्यक्ती ऄितरली ि स्थळ, प्रदशे पाहाताना तरळणारी ‘मी’ची भािना, 

मननस्थती यांना महत्त्ि अले. प्रिासिणवनाच े ह े पालटलेले रूप पाहून लनलतगद्याचा एक 

ईपप्रकार म्हणनू त्याला मातयता नमळालेली नदसते. दगुाव भागित यांच्या ‘पैस’ या 

संग्रहातील प्रिासिणवनपर लेखन लनलतननबंध प्रकृतीचे अह.े ‘पैसाचा खांब’ हा पनहलाच 
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लनलतननबंध संत ज्ञानेश्र्िरांनी ज्या नठकाणी बसनू भगित  गीतेचे सार सांनगतले त्या 

निषयािर अह.े त्या खांबापाशी जाउन दगुावबाइ अधयात्माचे ननरूपण करतात. ज्ञानदिेांचे 

निश्वात्मक तत्त्िज्ञान ईद्धतृ करतात. ऄनेकदा प्रिासिणवन केिळ निषयिस्तशूी ननगनडत 

ऄसते, त्यात लेखकाने ऄनभुिलेल्या प्रिासाचे िणवन अलेले ऄसते. ईदा. ऄनंत काणेकर 

यांची प्रिासिणवने; यांचा स्ितंत्र निचार केला जातो. लनलतगद्य ऄसे त्याला संबोधले जात 

नाही; मात्र जर त्यात ‘मी’ची ऄनभव्यक्ती निषयाच्या संदभावत ईद्धतृ झालेली ऄसेल तर 

लनलतननबंधाचा घाट त्याला लाभलेला नदसतो. िास्तनिक लनलतगद्यांतगवत येणाऱ्या 

प्रिासिणवनात निषयिस्तूला म्हणजेच प्रिासाला नकंिा पानहलेल्या स्थळाला ‘मी’ने नीटसा 

तयाय नदलेला नसतो, तो धसूर, संनदग्ध ऄसतो. यात तो केिळ अपल्या 

अिडीननिडीप्रमाणे ऄनभुिकथन करतो ते अत्मननष्ठ होताना अढळून येते. 

लनलतगद्यातील पाचिा ईपप्रकार म्हणजे ‘लनलतलेख’. यात मात्र 

निषयिस्तलूा प्राधातय नदलेले ऄसते. ननसगव, प्राणी, िस्त,ू एखादा चेतन ऄथिा ऄचेतन 

घटक याप्रकारचे निषय लनलतलेखात ऄंतभूवत होतात. याचे िैनशष्ट य ह ेकी यात ‘मी’ला 

प्रत्यक्ष स्िरूपात अपल्या भािना, निचार प्रकट करता येत नाहीत. ते ऄनधक िस्तनुनष्ठ 

ऄशा स्िरूपाचे िणवन ऄसते. दगुाव भागित यांचे ‘ऊतचुक्र’ मधील लेख ‘लनलतलेख’ 

अहते.   यातील बहुतांश लेखांमधये ‘मी’चा ईल्लेख ऄत्यल्प झालेला अह;े मात्र प्रत्यक्ष 

भाषेच्या ऄंतःप्रिाहात ‘मी’च अह.े ‘लनलतलेख’ हा लनलतगद्यातील ईपप्रकार 

लनलतननबंधाच्या ऄगदी जिळचा मानला जातो. ऄनेकदा त्यांची एकमेकात सरनमसळ 

झालेली नदसते, तसेच बऱ्याचदा लनलतलेखाचे स्िरूप एखाद्या िैचाररक ननबंधासारखे 

िाटते; मात्र लनलतलेखांचे निषय िर सांनगतल्याप्रमाणे ननसगावशी ननगनडत, सौंदयवपणूव 

िस्तशूी ननगनडत नकंिा मानिी जीिनातील व्यिहारांशी ननगनडत ऄसतात. ईदा. ‘ऊतचूक्र’ 

मधये दगुाव भागित यांनी केलेले लेखन लनलतलेख स्िरूपाचे अह,े कारण त्यात कुठेच ‘मी’ 

हा जाणीिपिूवक ऄितरलेला नदसत नाही. केिळ निषयिस्तूशी एकरूप झालेल्या ‘मी’चे 
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ऄनस्तत्ि  त्यात ऄितरलेले नदसनू येते. लनलतननबंध ि लनलतलेख यातील फरक 

प्रामखु्याने ओळखणे कठीण अह.े साधारणतः लनलतननबंध स्िरुपाच्या लेखनाला 

लनलतलेखच म्हणतात; परंत ु अनंद यादि यांनी ‘लनलतलेख’ या सानहत्यप्रकाराला 

‘मी’च्या दृष्टीने ऄल्प महत्त्ि नदलेले अह.े लनलतलेखात निषयाच्या ऄनरुोधाने लेखन 

झालेले ऄसते ि ‘मी’चे ऄनस्तत्ि त्यात गरण ऄसते. परंत ु त्यातील निषयात ऄनेकदा 

लेखकाची नचंतनशीलता, भािननक गुंतागूंत अढळते, ज्यामळेु ‘मी’च्या ऄनस्तत्िाची 

जाणीि होते; म्हणनू या स्िरूपाच्या लनलतलेखांना अपण ‘लनलतननबंध’ ऄसेही म्हण ू

शकतो. 

एकूणच लनलतगद्यात व्यक्त होणारा ऄनभुि हा ‘मी’त्ि यकु्त ऄसतो. 

अठिणी-ऄनभुि, प्रिासलेख, व्यनक्तनचत्रण, लनलतलेख ि लनलतननबंध या ईपप्रकारात 

त्याचे नभतनत्ि नदसनू येते. काही ईपप्रकारात ‘मी’त्ि तटुकतटुकपणे अढळते, तर काही 

ईपप्रकारात फक्त तेच निषय ऄसते. ऄनेकिेळा ‘मी’ च्या शोधातील ह े सानहत्यप्रकार 

एकाच संग्रहात समानिष्ट केलेले अढळतात, त्यामळेु नक्की तो कोणता प्रकार अह े ह े

ठरिणे कठीण जाते. ही दोलायमान नस्थती या सानहत्यप्रकारात ऄनेकिेळा ननमावण झालेली 

नदसते. अनंद यादि यांनी ही नस्थती त्या त्या ईपप्रकारांची ऄंतगवत तलुना करून ऄनधक 

स्पष्ट केलेली अह.े  त्यांनी ‘मी’ म्हणजेच लेखक या व्यनक्तमत्त्िाच्या अधाराने या 

ईपप्रकारांचा क्रम लािलेला अह.े सिावत जास्त ‘मी’ हा डोकाितो तो ‘अठिणी- 

ऄनभुिां’मधये. कारण त्यात ‘मी’ हाच निषय ऄसतो. दसुरा क्रम ‘लनलतननबंधा’चा 

लागतो. यात निषयिस्तशूी ननगनडत ‘मी’चा ऄनभुि ऄसतो. पण तो प्रत्यक्ष ‘मी’ नसतो तर 

निषयिस्ततूील ‘मी’ ऄसतो. पण ‘मी’च्या व्यनक्तमत्त्िाचा महत्त्िाचा ऄंश त्यात ऄसतो. 

‘लनलतननबंध’ हा त्यातील ‘मी’त्िाच्या अनिष्कारामळेु, जीिननिषयक नचंतनामळेु 

निनशष्टाकडून निश्वात्मकतेकडे झकुलेला िाङ  मयप्रकार अह,े ऄसे मत यादि यांनी व्यक्त 

केलेले अह.े नतसऱ्या क्रमांकािर ‘प्रिासलेख’ येतो. ज्यात ‘मी’ हा महत्त्िाचा घटक 
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ऄसतो, मात्र त्यात निषयिस्तलूा ऄनधक महत्त्ि ऄसल्यामळेु ऄनेकिेळा तो स्ितःला प्रकट 

करायला निसरतो. त्यानंतर ‘व्यनक्तनचत्रण’, ज्यात ‘मी’ हा गरण स्थानािर ऄसतो ि सिावत 

शेिटी त्यांनी ‘लनलतलेख’ या सानहत्यप्रकाराला ‘मी’च्या दृष्टीने ऄल्प महत्त्ि नदलेले अह.े 

परंतु निषयिस्तचू्या ऄंगाने निचार केला तर या लनलतगद्याच्या ईपप्रकारांचा नेमका ईलटा 

क्रम लािािा लागतो.
४३
 याप्रकारे ऄनेक ऄंगाने प्रयोगशील सानहत्यप्रकार म्हणनू लनलतगद्य 

पररचयाचा झालेला अह.े सारांश, ‘लनलतननबंध’ जो ‘लनलतगद्य’ या सानहत्यप्रकारात 

ऄंतभूवत झालेला अह े त्याला ओळखणे ऄनेकिेळा ऄिघड जाते, कारण तो कालांतराने 

लनलतगद्यातील आतर ईपप्रकारांशी कमी ऄनधक प्रमाणात जोडला गेलेला अह.े त्याचे 

स्ितंत्र ऄनस्तत्ि ऄभ्यासकाला शोधािे लागते. काव्यात्मकता ि नचंतनात्मकता यात 

पिूीपासनू ऄितरत ऄसल्यामळेु ती लनलतगद्यातील सिवच ईपप्रकारांत कमी ऄनधक 

प्रमाणात अढळून येते. ज्या लेखकांनी हा सानहत्यप्रकार हाताळलेला अह े त्यांनी 

लनलतननबंध नलनहलेला अह ेऄसे न म्हणता त्यांनी लनलतगद्याचीच नननमवती केली अह,े 

ऄसे बहुतेकिेळा म्हटले जाते. मात्र त्यात ऄितरलेल्या निषयिस्तचू्या भनूमकेिरून ि 

‘मी’त्िाच्या अत्मानिष्कारािरून त्याला ओळखता येते. 

ऄनेकदा ह े सिव ईपप्रकार एकाच संग्रहात ऄंतभूवत झालेले नदसतात, 

म्हणनूच त्या त्या ईपप्रकाराचे ठरानिक नाि न घेता ते लनलतगद्यच अह ेऄसे म्हणणे योग्य 

िाटते. एक सैधदांनतक व्यिस्था म्हणनू लनलतगद्य या व्यापत सानहत्यप्रकाराची नननमवती 

झालेली अह.े त्यात ऄंतभूवत होणाऱ्या प्रारंभी सांनगतलेल्या पाच ईपप्रकारांना लनलतगद्याचे 

ईपप्रकार मानण ेऄगत्याचे नाही, कारण लनलतगद्यामळेु या ईपप्रकारांची नननमवती झालेले 

नाही तर या ईपप्रकारांमळेु लनलतगद्याची नननमवती झालेली अह.े प्रिासिणवन, व्यनक्तनचत्रण 

या सिव ईपप्रकारांचे स्ितंत्र ऄसे ऄनस्तत्ि अह,े ह ेलक्षात घ्यािे लागते. 
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१.२.३. मराठीतील लललतलनबंधाचा लवकास 

१  आधुलनक मराठी गद्य 

मराठीत िैचाररक स्िरूपाचा ‘ननबंध’ हा सिवप्रथम एकोनणसाव्या 

शतकात म्हणजे प्रबोधनकाळात नलनहला गेला. साधारणपणे मराठी िाङ  मयात १८१८ ते 

१९२० हा काळ ननबंधाचा काळ मानला जातो. त्यापिूी या स्िरूपाचे लेखन झालेले नदसनू 

येत नाही. पद्याप्रमाणे मराठीत गद्याची परंपरा नव्हती ऄसे नदसनू येते. पणुे निद्यापीठात सादर 

झालेल्या ‘स्िातंत्र्योत्तर काळातील लनलतगद्य’ या प्रबंधात ऄभ्यासकांनी गद्याला पिूीची 

सलग परंपरा नव्हती ऄसे म्हटलेले अह.े ‚महानभुािी गद्य ह ेऄनेक शतके महाराष्राच्या 

सामानजक ि िाङ  मयीन नस्थत्यंतरापासनू ऄनलप्त होते ते नंतर प्रकाशात अले. ऐनतहानसक 

बखरी, पते्र, ऄजवदास्त ि कहाण्या आ. गद्य प्राचीन मराठीत अढळते. पण ते सिव खासगी 

हतेनेू ननमावण झालेले. त्याचा प्रिाह ऄगदी संकुनचत, ऄनिकसनशील होता.‛
४४
 ऄसे त्यात 

प्रनतपादन केलेले अढळते. 

ननबंध हादेखील अधनुनक गद्य िाङ  मयाचाच प्रकार अह.े अनंद 

यादिांनी मराठी िाङ  मयात ननबंधाची नननमवती केव्हापासनू झाली याचा पाठपरुािा केलेला 

अह.े ते  म्हणतात- ‚मनात अलेल्या निचारांना अपले निनिध ऄनभुि, ईदाहरणे, दृष्टांत, 

परुािे यांची जोड दउेन मांडण्याची प्रितृ्ती तशी िाङ  मयात जनुीच अह.े ती एकूण िैचाररक 

ि लनलत िाङ  मयात स्पष्ट- संनदग्ध, स्थलू-सकू्ष्म, प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष, प्रतीकरूप, िास्ति आत्यादी 

स्िरूपात, तसेच ऄनभुि, मानहती, िणवन, शोध यांच्या स्िरूपात सिवत्र नदसते. सानहत्याच्या 

सिवच प्रकारात ती तशी दाखनिता येणे शक्य अह.े महानभुािांचे दृष्टांतपाठ, ज्ञानेश्वरीतील 

दृष्टांत, आत्यादी त्या प्रितृ्तीचीच ईदाहरणे मानता येतील. कथा कादबंरीतील 

ऄनभुिदशवनाच्या नकंिा जीिनदशवनाच्या मागे जे प्रनतपाद्य ईभे ऄसते ते एखाद्या निचारांचेच 

सतू्र ऄसते. माणसाला सचुलेला कोणताही निचार त्याला येणाऱ्या िास्तिातील निनिध 

ऄनभुिांिरून सचुतो.‛
४५
 यािरून ऄसे अढळून येते की प्राचीन मराठी िाङ  मयात 
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ननबंधाची परंपरा नसली तरी गद्यरूपात अपले निचार प्रनतपादन करण्याची पद्धती प्राचीन 

काळापासनू होती, मात्र त्या काळात त्याचे स्ितंत्र िाङ  मयप्रकार म्हणनू ऄनस्तत्ि ईभे 

ठाकलेले नव्हते. 

ऄव्िल आगं्रजी कालखंडात जेव्हा आगं्रजी भाषेचा प्रसार झाला तेव्हा काही 

आगं्रजी नशकलेल्या भारतीय निद्रानांना ऄसे िाटू लागले की आगं्रजीच्या तुलनेने अमचा 

ग्रंथसंग्रह कमी अह.े आगं्रजी िाङ  मयातील कादबंरी, तसेच बेकन प्रकृतीचा ननबंध मराठीत 

यायला हिा याची जाणीि त्यांना झालेली. सिवप्रथम ‘ज्ञानप्रसारक’ (१८४९) या 

ननयतकानलकाने या िाङ  मयप्रकारासाठी ‘ननबंध’ या शब्दाचा प्रयोग केलेला. परंत ु

त्याहीपिूी ्र ीमती फेरार यांचा दीघव ननबंधांचा ‘कुटंुब प्रितवन नीनत’ (१८३५)  हा ग्रंथ 

प्रकानशत झालेला होता. बाळशास्त्री जांभेकरांच्या ‘दपवण’ या ितृ्तपत्रातील िैचाररक 

गद्यलेखन ह े मराठीतील प्रारंभीचे ननबंधलेखन अह.े जांभेकरांच्या ‘नदग्दशवन’ या 

ननयतकानलकाचा ि भाउ महाजन यांच्या ‘प्रभाकर’ ितृ्तपत्राचाही ननबंधलेखनाची परंपरा 

रूढ करण्याच्या दृष्टीने ईल्लेख करता येतो. लोकनहतिादींनी ‘प्रभाकर’ मधनू अपली 

‘शतपते्र’ प्रनसधद केलेली. मराठी कादबंरी िाङ  मयाचे जनक बाबा पद  मनजी यांनीही या 

काळात ननबंधस्िरूपाच े निपलू लेखन केल्याचे  अढळते. हा िाङ  मयप्रकार मराठीत रूढ 

व्हायला पढेु स.ु म. दीनक्षत, गोनिंद मडगािकर, निश्वनाथ नारायण मंडनलक, निष्णबुिुा 

ब्रह्मचारी, दादोबा पांडुरंग, कृष्णशास्त्री नचपळूणकर ऄशा ऄनेकांनी हातभार लािलेला 

अह.े या काळातील ननबंधाचे स्िरूप पाहता तो िैचाररक ननबंध म्हणनू सिव परीने निकनसत 

झालेला नदसनू येतो. हळूहळू त्यातील शैली ि नििेचनपधदती यामधये लानलत्य, रेखीिपणा 

आत्यादी गणु अल.े धानमवक, सामानजक, करटंुनबक अदी निषयांबरोबरच सानहत्य, ननसगव, 

कला आत्यादी निषयांकडेही ननबंधकारांचे लक्ष गेले. पढुील काळात म्हणजे एकोनणसाव्या 

शतकाच्या ईत्तर काळात लोकमातय नटळक, गोपाळ गणेश अगरकर, नशिरामपंत परांजपे, 

ऄच्यतु बळिंत कोल्हटकर, न. नचं. केळकर यांनी ननबंधलेखन केलेले नदसनू येते. यांचे 
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ननबंधलेखन जरी िैचाररक ऄसले तरी त्यांची भाषाशैली लानलत्याकडे झकुणारी होती. 

एकोनणसाव्या शतकाच्या ईत्तराधावत ि निसाव्या शतकाच्या प्रारंभकाळात हळूहळू 

प्ररढगंभीर ननबंध मकु्त होत गेला, यालाही जबाबदार आगं्रजी िाङ  मयाचे ऄनकुरण होते. 

‚आगं्रजांचे जे ऄनकुरणीय गणु अहते ते अपण स्िीकारािेत, याची समजतू नचपळूणकरांना 

होती‛ ऄसे ‘मालाकार नचपळूणकर’ या ग्रंथात सधुाकर दशेपांडे यांनी म्हटलेले अह.े
४६
 

िास्तनिक या सिव लेखकांचीच प्रेरणा घेउन ‘लघनुनबंध’ (ज्याला कालांतराने 

‘लनलतननबंध’ ऄसे म्हटले जाउ लागले) हा मराठी िाङ  मयात ऄितरलेला अह.े 

२  लघुलनबंधलेखनास प्रारंर् 

मराठी िाङ  मयात लघनुनबंधाची खरी सरुुिात कुठून झाली? ऄसा प्रश्न 

ईपनस्थत होताच सिवप्रथम ना. सी. फडके यांच्या ‘गजुगोष्टी’चा ईल्लेख होतो. १९२६ 

साली ना. सी. फडके यांनी ‘रत्नाकर’ मानसकातनू ‘गजुगोष्ट’ नािाचे सदर नलहायला 

सरुुिात केली होती. ‘सहुास्य’ ही त्यांची पनहली गजुगोष्ट, ‘नमत्राशी मारलेल्या गप्पा’ ऄसे 

नतचे स्िरूप होते. गजुगोष्टीिरून ऄनेकांनी त्यांनाच मराठी लघनुनबंधाचे जनक मानलेले 

अह.े मात्र त्याही  पिूी लघनुनबंधाची स्पष्ट नचतह ेनदसनू अली होती ि ज्यांच्या लेखनात ती 

नदसनू अलेली त्यानिषयी थोडक्यात जाणनू घेउ. 

निष्णशुास्त्री नचपळूणकरांच्या ननबंधमालेतील (१८७३) भाषानिलासाने 

मराठी भाषेची, संस्कृतीची ि िाङ  मयाची खरी ऄनस्मता जागी झाली ि तेव्हाच मराठी 

गद्यातील लानलत्याचा साक्षात्कार ननरननराळ्या रूपांनी होउ लागला होता. निस्ती नमशनरी 

ि आगं्रज सरकार यांच्यानिरुधद ईपहास ईपरोधाचे प्रखर शस्त्र तर नचपळूणकरांनी अपल्या 

िैचाररक ननबंधातून  पाजळलेच, नशिाय त्यांनी लघनुनबंध प्रकृतीचे लेखनही केल्याचे 

अढळते. ‘शालापत्रक’मधये (१८७२) त्यांचा ‘समदु्र’ नामक लानलत्यपणूव लेख प्रनसधद 

झाला होता. लेखाच ेस्िरूप पाहाताच लघनुनबंध लेखनाची सरुुिात त्यांच्या लेखनाने झाली 

ऄसे म्हणता येते. नचपळूणकरांनी यात समदु्राचे िणवन ऄत्यंत सौंदयवपिूवक केलेले अह.े या 
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ननबंधाच्या भाषेत काव्यात्मकता, नचंतनशीलता, कल्पनातरंग, ह े सिवच गणु अहते. 

यानिषयी सधुाकर दशेपांडे ‘मालाकार नचपळूणकर’ या ग्रंथात म्हणतात - ‚समदु्र हा 

मराठीतील लनलतगद्याचा पनहला अनिष्कार होता. लघनुनबंध नलनहण्याची नचपळूणकरांची 

क्षमता होती पण ते त्या नदशेने गेले नाहीत‛.
४७

 

‘काळ’कते नशिरामपंत परांजपे यांनीही लघनुनबंधाचे बीज मराठी 

िाङ  मयात रोिण्याचा यशस्िी प्रयत्न केलेला नदसनू येतो. त्यांनी व्याजोक्ती ि िक्रोक्तीने गद्य 

शैलीचे ऄत्यचु्च टोक गाठून तत्कालीन स्िरूपाच्या ितृ्तपत्रीय लेखनाला नचरंतन ऄशी 

िाङ  मयीन प्रनतष्ठा प्राप्त करून नदली. त्यांच्या ऄनभुिांची शैली लघनुनबंधाला फारच 

जिळची ि ईपकारक होती. परांजपे यांच्या जोडीने निनोदी ऄशाप्रकारचे लेखन ्र ीपाद 

कृष्ण कोल्हटकर यांनीही केललेे. कोल्हटकरांचा ‘सानहत्य-बनत्तशी ईफव  सदुाम्याचे पोह’े हा 

सदराच्या माधयमातून प्रनसधद झालेला लेखसंग्रह अह.े मराठी लघनुनबंधाचे दालन ईघडे 

करताना परांजपे-कोल्हटकर यांच्या संगतीने न. नचं. केळकर यांचाही ईल्लेख करािा 

लागतो. मात्र   यांचे बहुतांश लेखन दशेभक्तीतून स्फुरलेले होते ि त्याकाळात लघनुनबंध 

स्िरूपाचा सानहत्यप्रकार मराठीत नसल्यामळेु त्यांचे लेखन िैचाररक गद्य परंपरेतच गणले 

गेले. सारांश, ना. सी. फडके यांचे ‘रत्नाकर’ मानसकातनू ज्याप्रकारचे लानलत्यपणूव ि सहज 

स्फुरलेले लेखन अढळून अले, ज्याला पढेु ‘लघनुनबंध’ या नािाने ओळखले जाउ 

लागले, त्याची बीजे सिवप्रथम िरील लेखकांच्या ननबंधात अढळून अली होती.
४८

 

मात्र लघनुनबंधलेखनाची रूढ परंपरा फडके यांनीच मराठी सानहत्यात 

ननमावण केल्याचे मानले जाते. पण त्यांच्या लघनुनबंधांिर ऄनेकांनी टीका केलेली अह.े अनंद 

यादि त्यांच्यानिषयी ऄसे म्हणतात - ‚फडके यांच्या तंत्रननषे्ठमळेु त्यांचा लघनुनबंध चटकदार, 

िाचनीय अनण तरतरीत िाटला खरा; परंत ुत्याने सजुाण रनसकांचा ठाि घेतला नाही‛४९ तर 

नि. स. खांडेकर म्हणतात- ‚फडक्यांचे ननबंध म्हणजे कुठल्यातरी साधयासधुया प्रसंगाने, क्षनणक 

ऄनभुतूीने, जाताजाता िाचलेल्या मानमवक िाक्याने नकंिा ऐकल्याने, कुतहुलजनक िातेने 
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लेखकाच्या मनात कल्पना, भािना अनण निचार यांच्या तरंगाचे मोठे मजेदार नम्र ण तयार 

होते. ननबंधात ऄसले रमणे गमणे कधीच खपणार नाही. गाडीची िेळ झाली अह ेया घाइघाइने 

स्टेशनकडे जाणाऱ्या माणसासारखी ननबंधकाराची नस्थती ऄसते. ऄथावत ह े रमणे-गमणे, कुठे 

रमायचे अनण नकती िेळ गमिायचे ह े ननबंधकाराच्या प्रकृतीिर, त्याच्या ऄनभुिसषृ्टीच्या 

संपतनतेिर ऄिलंबनू अह.े‛
५०

 

  फडके यांच्या बरोबरीने नि. स. खांडेकर यांनी (१९२७) मराठीतनू 

‘लघनुनबंध’लेखन केलेले अह.े खांडेकरांनी फडके यांच्या तंत्रितृ्तीचे जरी ऄनकुरण केलेले 

ऄसले ि फडके यांचा ‘गजुगोष्टी’ हा संग्रह प्रथम प्रकानशत झालेला ऄसला तरी काहींनी 

थेटपणे खांडेकरांनाच लघनुनबंधाचे जनक मानलेले अह.े १९२७ पासनू नि. स. खांडेकर 

‘िैनतेय’मधनू लघनुनबंध नलहू लागलेले. त्यांच्या लघनुनबंधातील ‘मी’ हाच त्यांचा निषय 

होता. ‘िायलुहरी’, ‘ऄनिनाश’, ‘मंदानकनी’, ‘कल्पलता’, ‘नतसरा प्रहर’, ‘चांदण्यात’,    

‘मंनजऱ्या’, ‘िासंनतका’, ‘मंजधार’, ऄसे त्यांचे बरेच लघनुनबंधसंग्रह अहते. नचंतनात्मकता ह े

त्यांच्या लघनुनबंधांचे खास िैनशष्ट य मानले जाते. िास्तनिक खांडेकरांनी स्ितःला अलेल्या 

ऄनभुिांद्रारा अत्मशोध घेणारा मााँतेनच्या िळणाचा लघनुनबंध नलनहलेला. या स्िरूपाचा 

लघनुनबंध तोिर कोणी मराठी सानहत्यात नलनहलेला नव्हता. त्यामळेु अनंद यादि यांनी 

खांडेकरांनाच लघनुनबंधाचे जनकत्ि बहाल केललेे अह.े
५१

 

ज्या काळात खांडेकरांनी ह े लेखन केलेले त्या काळातल्या प्रमखु 

निचारसरणीचा प्रभाि त्यांच्यािर झालेला नदसनू येतो. प्रामखु्याने समाजिादी 

निचारसरणीचा प्रभाि त्यांच्या मनािर ि एकूणच सानहत्यािर पडलेला जाणितो. त्यांनी 

अपल्या सानहत्यातून मधयमिगीय माणसाला महत्त्ि नदले ह े त्यांच्या लनलतलेखनाचे 

िैनशष्ट य होते. 

ऄनंत काणेकर हदेेखील सरुुिातीच्या लघनुनबंधकारांपैकी एक महत्त्िाचे लेखक 

अहते. साधया भाषेत निचारप्रधान लघनुनबंध काणेकरांनी नलनहले. त्यांनी अधनुनक निचार 
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अनण अधनुनक मन अपल्या लघनुनबंधात प्रनतनबंनबत केलेले अह.े फडके- खांडेकर 

अनण काणेकर या त्रयींच्या लघनुनबंधाने मराठी लघनुनबंधाचा पाया घट्ट केला. यांच्याकडून 

प्रेरणा घेउन पढेु ना. मा. संत (उघडे नलफाफे), नि. पां. दांडेकर (फेरफट ा), गो. रा. दोडके 

(माहरेवाशीि), रघिुीर सामंत (पित्या), नि. ल. बिे (नपसारा), बा. भ. बोरकर ( ागदी 

होड्या) गं. भा. ननरंतर (साखरझोप), कुसमुािती दशेपांडे (दीप ळी), अनदनंी लघनुनबंध 

स्िरूपाचे लेखन करून या िाङ  मयप्रकाराला मराठीमधये ऄनधक भक्कम केल्याचे नदसते. 

या काळातील लघनुनबंधात ननबंधाची िैचाररकताही होती, त्यामळेु एक स्ितंत्र 

सानहत्यप्रकार म्हणनू लघनुनबंधाची नननमवती या काळात नीट होउ शकली नाही. 

 तर १९४० ि ५० या दोन दशकातील लघनुनबंध पानहले तर सरुुिातीच्या 

लघनुनबंधातील ‘मन’ ह ेबाजलूा सरून त्याची जागा ‘मता’ने घेतलेली नदसते. कोणत्याही 

प्रकारचे नखचडीिजा मत व्यक्त करण्यासाठी जाणनू बजुनू काही लेखक लघनुनबंधाचा   

अधार घेउ लागलेले. तसेच िेगिेगळ्या स्िरूपाचे लघनुनबंध एकाच संग्रहातून प्रकानशत 

होउ लागलेले, म्हणनूच लघनुनबंधाला या काळात ईतरती कळा अलेली होती. अनंद 

यादि यांच्या मते- ‚ही नखचडी फक्त ऄनतसामातय दजावच्या लेखकांनीच केलेली जाणकार 

सानहनत्यकांनी नव्ह.े‛
५२ 
कारण गं. भा. ननरंतर, कुसमुािती दशेपांडे, ना. मा. संत, नि. पां. 

दांडेकर, नि. ल. बिे, भगिंत दशेमखु, न. नचं. केळकर, िा. भा. पाठक, किी यशिंत 

अनदनंी या काळात ज्या स्िरूपाचे लानलत्याशी बांधील राहून लनलतलेखन केले, त्यातून 

जे ऄडथळे लघनुनबंधाच्या िाट याला अलेले ते थोडेफार कमी झाल्याचे लक्षात येते. गं. 

भा. ननरंतर, कुसमुािती देशपांडे, ना. मा. संत यांचे लघनुनबंध खऱ्या ऄथावने ननदोष होते; 

परंत ु त्यांनी संख्येने कमी लघनुनबंधलेखन केल े यास्ति त्यांच्या लेखनाचा प्रभाि या 

सानहत्यप्रकाराच्या निकासात अपले योगदान दउे शकला नाही.
५३ 
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४. लललतलनबंधलेखनाची सुरुवात 

साचेबंद लघनुनबंधाच्या मयावदा ओलांडण्याचे काम १९५० च्या 

दशकात गो. नि. करंदीकर यांनी केलेले अह.े त्यांनी समकालीन लघनुनबंधलेखनाला 

‘निलघनुनबंध’ ऄसे नाि सचुिले होते. मात्र त्याचा प्रयोग झालेला नदसनू येत नाही. 

त्यांच्या लनलतलेखनाने साचेबंद लघनुनबंधाच्या मयावदा ओलांडल्या ऄसे म्हणण्याचे कारण 

ह े की ‘लघनुनबंध’ या नािाने प्रस्थानपत झालेल्या या सानहत्यप्रकाराला 

स्िातंत्र्यपिूवकाळानंतर जी ओहोटी लागलेली, ती करंदीकरांच्या लघनुनबंधामळेु अटोक्यात 

गेली. लघनुनबंध यानंतर ऄनधक मकु्त स्िरूपात ऄितरू लागला.
५४

 गो. नि. करंदीकरांचे 

लघनुनबंध ऄभ्यासताना स्िातंत्र्योत्तर काळातील लघनुनबंधाचे निकनसत रूप निशेषत्िाने 

जाणनू घ्यायला नमळते. त्यांनी लघनुनबंधात निनिध प्रयोग करून पानहलेले. ‘स्पशावची 

पालवी’ (१९५९), ‘आ ाशाचा अ स’ (१९६५) ह े त्यांचे लघनुनबंधसंग्रह अहते. त्यांनी 

१९४१ पासनू या लेखनाला सरुुिात केलेली. बी. ए. च्या टप्प्यािर त्यांनी लाँबचा 

ननबंधसंग्रह ऄभ्यासक्रमाचा भाग म्हणनू िाचललेा ि पढेु त्यांनी लघनुनबंधलेखन केले ते 

आगं्रजीच्याच िळणाचे होते. त्यांच्या लघनुनबंधाची शैली चालवस  लाँबच्या ननबंधाशी नमळती 

जळुती अह.े पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ते या िाङ  मयप्रकाराशी फार काळ 

बांधील रानहले नाहीत. काही काळ त्यांनी लनलतननबंधलेखन करून त्यास रामराम ठोकला. 

कारण त्यांना या काहीशा दयु्यम िाङ  मयप्रकाराची, त्याच्या मयावदांची जाणीि झालेली; ि 

त्यांना किी म्हणनू ऄनधकानधक प्रनसधदी नमळू लागलेली हदेखेील एक कारण नदसनू येते.
५५ 

पण त्यांच्या लनलतननबंधलेखनाचे स्िरूप पानहले तर त्यात त्यांनी काव्यानभुतूीलाच महत्त्ि 

नदल्याचे नदसते. करंदीकरांचे ऄंनतम धयेय ह े काव्यानभुतूी व्यक्त करणे होते, म्हणनू ती 

लनलतननबंध लेखनापेक्षा कनितेतूनच व्यक्त करणे त्यांना ऄनधक प्रत्यकारी िाटले. 

‘लनलतननबंध’ हा शब्दप्रयोग ज्या ऄथावने अज अपणास ऄनभप्रेत 

अह,े त्या ऄथावने तो १९५० नंतरच निशेष प्रमाणात रूढ झाला. अधनुनक मराठी 
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सानहत्याने जेव्हा निसानहत्याचे िळण घेतले तेव्हा तो अजच्या रुढाथावने िापरला जाउ 

लागला. निसानहत्याच्या काळात कलात्मकतेचे एक निे भान मराठी सानहत्याला अलेले 

ि परेुशा गांभीयावने सानहत्याचा अनण त्याच्या सौंदयवशास्त्राचा निचार होउ लागलेला. या 

काळात सानहत्याकडे पाहाण्याची एक निी दृष्टी तयार झालेली होती. अनंद यादि 

यांच्यामते या काळातील सानहत्यात ऄनभुिांना स्थान नमळू लागले होते. मानसशास्त्राने 

मनाची जी ईकल केलेली  त्यातनू ऄनभुिांचे ऄज्ञात कोपरे सानहत्याचा निषय बन ूलागले 

होते.
५६

 

गो. नि. करंदीकर, आरािती किे, दगुाव भागित अदींचे 

लनलतननबंधलेखन  सरुु होण्यापिूीची पररनस्थती धयानात ठेिणे प्रस्ततु ठरेल. त्याखेरीज 

त्यांनी लघनुनबंधात केलेल्या नस्थत्यंतराची संपणूव जाणीि होणार नाही. लघनुनबंधाचे स्िरूप 

बदलनू त्याचे लनलतननबंधात रुपांतर कधी झाले हहेी या नननमत्ताने जाणनू घ्यायला नमळेल. 

या काळात लघनुनबंध नस्थतीशील झाला, त्यातील ‘मी’ हा ऄधोरेनखत झाला. त्यात ‘मी’चे 

पिूवननधावररत ननिेदन, गतीचा अभास ननमावण करण्यासाठी अलेले परूक तपशील ि 

निषयांतरे अनण लेखकाला ऄनपेनक्षत नसणारा पण िाचकाला ऄनपेनक्षत िाटणारा शेिट 

नदस ूलागला.  

स्िातंत्र्योत्तर काळात लघनुनबंधात लनलतलेख अनण अठिणी–ऄनभुि 

ह्यांचा संकर झाल्यामळेु ि पषु्कळिेळा एकाच संग्रहात त्यांचा ऄंतभावि झाल्यामळेु या 

नततहींचा ईल्लेख ‘लनलतननबंध’ याच नािाखाली होउ लागला होता. ऐनतहानसकदृष्ट या 

त्यांचा निचार ऄनेक समीक्षकांनी एकत्रच केलेला अह.े  अनंद यादि यांच्यामते १९५० 

पिूीच्या लघनुनबंधात एखाद्या निषयिस्तचू्या नननमत्ताने नेहमीच प्रसतन अनण खेळकर 

शैलीत ‘मी’ला अलेले ऄनभुि गप्पांच्या पातळीिरच व्यक्त होत होते. १९५० नंतर ते 

स्िरूप जाउन तथाकनथत लघनुनबंध अत्मननष्ठ ‘मी’त्िाच्या शोधात गुंतला. ऄनभुिाच्या 

भािनस्थतीनसुार त्याची भाषा ि मांडणी अकार घेउ लागली. नटिी, सांकेनतक, 
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अत्मप्रदशवनात्मक भाषा जाउन ‘मी’त्िाचे दशवन घडनिणे ह े त्याचे धयेय बनले. मदु्दाम 

पनित्रा (पोझ) घेउन सांगणाऱ्या ठोस निचारांचे स्िरूप जाउन नचंतनात्मकता अली. 

गप्पांचे खेळकर स्िरूप जाउन हा प्रकार ऄंतयावमी गंभीर बनला. यामळेु त्याचे ‘लघनुनबंध’ 

ह े जनेु नाि कालबाह्य िाटू लागलेले. ‘लनलतननबंध’ ह े त्याचे निेपण, िेगळेपण सनूचत 

करणारे नामानभधान जे त्याला यापिूी काही समीक्षकांनी सचुनिले होते ते पतुहा नव्याने रूढ 

झाल.े निशेष म्हणजे लनलतगद्य हा व्यापक सानहत्यप्रकार जतमाला अला तो त्यातील या  

िैनिधयामळेु.
५७ 

१.२.४. स्वातंत्र्योत्तर काळातील लललतलनबंध 

१. सामालजक पार्श्षरू्मी 

स्िातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही अली. नतच्यामळेु समाजात 

व्यनक्तस्िातंत्र्याची जाणीि सिावना झाली होती. स्ितःचे मत, निचार, दृष्टीकोन मांडण्याची 

प्रथा ऄनस्तत्िात अली होता. या सिांचा पररणाम मराठी सानहत्यािर झालेला अह.े 

स्िातंत्र्योत्तर काळातील सानहत्याचा निचार करताना तत्कालीन समाजापढुचे प्रश्नही 

प्रामखु्याने लक्षात घ्यािे लागतात. या काळात मराठी समाजाला कोणत्या समस्या 

भेडसाित होत्या? मराठीतील लेखकांचे एकंदर समाजनिषयक ि सानहत्यनिषयक अकलन 

काय होते? ह े सिव नचनकत्सक नजरेतनू ऄभ्यासता या काळातील सामानजक पाश्ववभमूीचा 

सानहत्यािरील  पररणाम नदसनू येतो. 

१९६१ साली झालेल्या ‘अजचा मराठी समाज:  काही दृष्टीक्षेप’ या 

पररचचेच्या प्रास्तानिकेत तत्कालीन महाराष्राची मननस्थती व्यक्त झालेली अह.े त्यात 

झालेल्या या चचेत अपल्या समोर महाराष्राचे स्िातंत्र्योत्तर काळाचे नचत्र ईभे राहाताना 

नदसते. ‚या काळात धयेयिाद, संिेदनशील माणसाचा कोंडमारा करणारी पररनस्थती ननमावण 

झाली होती. सगळ्या िाटा सत्तेकडे ननघालेल्या; जातीयता, गटबाजी, िैफल्य, ईथळपणा 
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िाढला होता. नव्या महाराष्राला काही भनितव्य अह ेयाचा मधयमिगावला भरिसा ईरला 

नव्हता‛
५८
 ऄसे त्यात नलनहलेले अढळते. 

िास्तनिक १९६० नंतरचा काळ हा निनिध अंदोलनांनी गजबजलेला 

काळ अह.े सहकारी चळिळ, शेतकरी चळिळ, दनलत चळिळ, मनुस्लम सत्यशोधक 

चळिळ, स्त्रीिादी चळिळ आत्यादी चळिळी याच काळात ईदयास अलेल्या. या 

काळातील निीन नपढी केिळ सानहत्य- कलांच्या बाबतीत ऄसंतषु्ट नव्हती तर नतचे मखु्य 

ऄसमाधान राजकीय अनण सामानजक होते. या सगळ्याचा पररणाम तत्कालीन सानहत्यािर 

झालेला नदसनू येतो. या काळातील सानहत्यािर ननषेध, निरोध, प्रनतिाद, प्रनतरोध, संघषव, 

निद्रोह यांच्या मदु्रा ईमटलेल्या नदसतात. या काळातली एक महत्त्िाची चळिळ म्हणजे 

‘दनलत सानहत्य चळिळ’ होय. १९८० नंतर सानहत्यकलांच्या क्षेत्रात निी नननमवती झालेली 

नदसते ि त्याचप्रमाणे नव्या चळिळींचाही ईदय झालेला नदसतो. १९७९ मधये ‘अनदिासी 

सानहत्य  संमेलन’ झाले. १९९० मधये ‘मनुस्लम मराठी सानहत्य संमेलन’ झाले. केिळ 

निरोधी नाही तर यथाथव, संिेदनशील सानहत्य ननमावण व्हायला पानहजे ऄशी अिाहनेही 

याच काळात केली गेली. लघनुनयतकानलके काढणाऱ्यांची नपढी याच काळात ईदयास 

अलेली. सानहत्यनिषयक निनिध निचारव्यहू पररचयाचे झाले ते याच काळात. निसमीक्षा, 

माक्सविाद, अधनुनकिाद, िास्तििाद, ऄनतिास्तििाद, ऄनस्तत्ििाद, ईत्तर-

अधनुनकिाद, संरचनािाद, मनोनिशे्लषणात्मक, अनदबंधात्मक, सांस्कृनतक समीक्षा, 

िसाहतिाद आ. दृष्टीकोनातनू सानहत्याकडे पाहता येते ह े या काळातील लेखकांना ि 

समीक्षकांना ज्ञात झालेले. १९८५ नंतर मराठी सानहत्यनिचारात दशेीिादाची चचाव सरुू 

झाली. या सिव निचारव्यहूांतनू, चळिळींतून, मलू्यसंघषांमधनू, सांस्कृनतक संघषांमधनू 

नव्िदोत्तर नपढी जतमाला अलेली अह.े ज्याप्रमाणे अपण सानहत्यातील आतर प्रकारांचा या 

दृष्टीकोनातनू ऄभ्यास करू शकतो. त्याच दृष्टीकोनातनू लनलतगद्याचाही ऄभ्यास करू 

शकतो. सामानजक, राजकीय घडामोडींचा, नस्थत्यंतरांचा मानिी जीिनािर अनण 
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कलासानहत्यािर झालेला पररणाम अदी घटक िाङ  मयाचा ऄभ्यास करताना लक्षात 

घ्याव्या लागतात. म्हणनूच नव्िदोत्तर काळातील लनलतननबंधांचा ईहापोह करताना या 

काळातील सामानजक ि सांस्कृनतक पररनस्थतीचा प्रभाि त्यािर पडलेला अढळून येतो. 

१९व्या शतकाच्या असपास मराठी सानहत्याचे स्िरूप ऄंतबावह्य 

पालटलेले. िास्तनिक कोणत्याही िाङ  मयप्रकारातील नस्थत्यंतर ह े काळाच्या एकाच 

निनशष्ट नबंदिूर होत नसते. लघनुनबंध, गजुगोष्ट, अत्मननबंध, अत्मलेख, निलघनुनबंध, 

लनलतगद्य, मकु्तगद्य आत्यादी नामननदशे म्हणजे लनलतननबंधाचे सरुुिातीपासनूचे निकासाचे 

टप्पे अहते. ‘लनलतगद्य’ हा स्िातंत्र्योत्तर काळातील रूढ मातय प्रकार अह.े १९४५ 

नंतरच्या काळात लघनुनबंधातील ‘मी’ हा निे रूप धारण करू लागला होता. तो 

लनलतननबंध, प्रिासलेख, व्यनक्तनचत्रण, लनलतलेख, अठिणी- ऄनभुि या स्िरूपात 

ऄितरला ि ऄभ्यासाच्या सोयीसाठी त्याचा ‘लनलतगद्य’ या एकाच सानहत्यप्रकारात 

समािेश करण्यात अला. ह े लनलतगद्यानिषयीचे निशे्लषण िरील भागात अलेले अह;े 

तसेच यापिूी करंदीकरांच्या लनलतननबंधांचा निचारही अलेला अह.े त्यांचे 

लनलतगद्यदखेील स्िातंत्र्योत्तर काळातीलच अह.े स्िातंत्र्योत्तर काळातील लनलतननबंधाचे 

बदललेले स्िरूप पाहून नि. शं. चरघलेु यांनी  ‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना िापरलेली अह.े 

१९७५ नंतर २५ िषावत लनलतगद्यलेखनात स्िैरपणा कसा येत गेला याचे नििेचन त्यांनी 

‘लघनुनबंध ते मकु्तगद्य’ या ग्रंथाच्या प्रस्तािनेत केलेले अह.े या िाङ  मयप्रकाराच्या 

लेखनात झालेली सिवसमािेशकता, अशयनभतनता, निनिधता, प्रसरणशीलता, लिचीकता 

अनद बदल, मकु्तगद्य या शब्दाच्या स्िीकृतीमागचे  कारण ऄसल्याच ेचरघलेु यांनी स्पष्ट 

केलेले अह.े पण िस्ततुः ‘लनलतगद्य’ या संकल्पनेला ईद्दशेनू त्यांनी मकु्तगद्याची संकल्पना 

मांडल्याचे नदसते. त्यांच्यामते ‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना स्िीकारल्यामळेु या 

िाङ  मयप्रकाराच्या स्िरूपांचे िगीकरण करण्याच्या  गुंत्यातनू  काही प्रमाणात सटुका करून 

घेता येते. चरघलेु यांचे मत मा. ना. अचायव यांच्या मताचे समथवन करणारे अह.े मा. ना. 
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अचायव यांनी ऄसे म्हटलेले की -  ‚ऄनेक िळणांनी मकु्त होत गेलेला लघनुनबंध 

‘लनलतननबंध, लनलतगद्य, लनलतलेख’ या कुठल्यातरी लिचीक नािाने अज ओळखला 

जात अह.े शानब्दक रचनेतील िदतोव्याघात मातय करूनही ‘मकु्तननबंध’ ऄसे त्याला 

म्हटले तर ते ऄननुचत ठरू नये. गद्य लनलतसानहत्यातील तो मकु्तछंदच अह.े‛ पढेु त्यांनी 

ऄसेही म्हटले की ‚या लेखांची पे्ररणास्थाने ऄनेक ऄसतात. काही िेळा जनुी रचना नकळत 

ऄनसुरली जाते. काही िेळा ती सोयीचीही िाटत ऄसािी. नचंतनही सजवकाच्या प्रकृतीनसुार 

कमी ऄनधक झेप घेते. त्यामळेु नव्या जतुया रचनाच्या सीमारेषा अजही एखाद्या संग्रहात 

भेटतात.‛ मराठी सानहत्य पनत्रकेच्या जलैु- नडसेंबर १९७८ च्या ऄंकातील एका ऄभ्यासपिूव 

ननबंधात मा. ना. अचायांनी १९५५ ते ७५ या दोन दशकातील लनलतगद्यलेखनाचा 

साके्षपीपणे अढािा घेतलेला त्यात ह े नििेचन अढळते.
५९ 
परंत ु

  
‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना 

लनलतगद्यापेक्षा ऄनधक गुंतागुंतीची अह,े म्हणनूच ती ऄनधक िापरली गेलेली नाही. 

मकु्तगद्य ही संकल्पना लनलतगद्याला पयावयी ऄसल्याने ऄनेकांना लनलतगद्य हीच संकल्पना 

या सानहत्यप्रकाराला समपवक िाटली. 

२.  स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रर्ावी लललतलेखन 

१९५०च्या असपास ि नंतर अपण ऄशा स्िरूपाचे लेखन करणाऱ्या 

ऄनेक लेखकांचा ईल्लेख करू शकतो. न. िी. गाडगीळ ह े या काळातले प्रभािी 

लनलतलेखक होते. ‘सालगदुस्त’ (१९४७), ‘अनगड मोती’ (१९५५), ‘स्मनृतशेष’ 

(१९५८), ‘पाव आनि नमसळ’ (१९६३) या संग्रहांमधील त्यांचे लेख अठिणी- ऄनभुि 

या स्िरूपाचे अहते. त्यांच्या अयषु्यात घडलेले काही नमनस्कल ऄनभुि, जीिनात निशेष 

पररणाम घडिनू अणणारा एखादा प्रसंग अनद निषय त्यांनी अपल्या लनलतलेखनासाठी 

ननिडले. राजकीय के्षत्र ह े त्यांच्या जिळचे के्षत्र होते. या क्षेत्रानिषयी मराठी लनलतगद्यात 

नलनहणारे ते पनहलेच लेखक. 
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लघनुनबंधाला अठिणी- ऄनभुिांच्या निश्वाने घेरले ते याच काळात. 

यानंतर ऄनधकानधक लेखक अठिणी अनण ऄनभुिांचे नचत्रण करण्यास पढेु सरसाि ू

लागले. आरािती किे यांचे लनलतननबंध तर त्यांच्या जीिनातील ऄनभुिांतनू नशंपडलेले 

गंगाजलच अह.े ‘पररपतूी’ (१९४९), ‘भोवरा’ (१९६०), ‘गंगाजळ’ (१९७२) ऄशी 

पसु्तके पानहल्यािर त्या ऄत्यंत बधुदीसंपतन संिेदनशील लेनखका ऄसल्याचे जाणिते. फक्त 

तत्त्िज्ञान न मांडता त्यांनी मानिी जीिनातील निसंगतीचे दशवनही ऄत्यंत रोमांचक पधदतीने 

घडनिलेले अह.े जीिनातील ऄनभुिांचा अनिष्कार हीच ऄनेक ्ेर ष्ठ लेखकांची भनूमका 

या काळातील ि या पढुील काळातील लनलतगद्यामधनू नदसनू अलेली अह.े ‘मी’ या 

नात्याने आराितीबाइनंी समाजाचेच व्यनक्तमत्त्ि साकारलेले ऄसे म्हटले तरी चालेल. 

         दगुाव भागित यांचे लनलतननबंध िाचले की लनलतननबंध हा सानहत्यप्रकार 

ईत्तम भािितृ्तीची डूब कसा घेउ शकतो याची प्रनचती येते. ‘ऋतचूक्र’ (१९५६), 

‘भावमदु्रा’ (१९६०), ‘व्यासपवस’ (१९६२), ‘रूपरंग’ (१९६७) ‘पैस’ (१९७०) यासारखे 

संग्रह प्रकानशत करून त्यांनी लनलतननबंधाच्या आनतहासात मोलाची भर घातलेली अह.े 

यांच्याच बरोबरीने लेखन करणारे मंगेश पाडगािकर यांचाही ‘ननंबोिीच्या झाडामागे’ 

(१९५६) हा लनलतननबंधसंग्रह अठिणी अनण ऄनभुिातून जतमाला अलेला अह.े 

पाडगािकरांच्या लनलतननबंधाचे त्यांच्या व्यनक्तमत्त्िाशी ऄतटू नाते अह.े चरघलेु यांच्या 

मते ‚तो ऄशांत, भयािह, कोलाहलमय, ईबगणाऱ्या जीिनिास्तिाच्या पाश्ववभमूीिर एका 

कलािंताने स्ितःचा अनण स्ितःच्या नननमवतीप्रनक्रयेचा अतनू घेललेला शोध अह‛े.  

माधि अचिल यांचे ‘न मया’  ह े पसु्तक १९६१ साली प्रकानशत झालेले. 

‘न मया’ मधील त्यांचे लनलतननबंध नशल्पकला, िास्तकुला, नचत्रकलेशी संबंनधत अहते. 

कोणत्याही कलाकृतीच्या सौंदयावचा अस्िाद कसा घ्यायचा याचे ज्ञान त्यांचा ‘रूप पाहाता 

लोचनी’ हा लनलतननबंध करून दतेो. त्याचा निषय रनसकमनाची सौंदयवदृष्टी िाढिणारा, 

त्याला कलेचे नेमके भान करून दणेारा अह.े निषयिस्तलूा महत्त्ि नदल्यामळेु ऄनेकिेळा 
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त्यांचे लेखन लनलतलेखामधील िाटते. पण त्याच्यातील ‘मी’ हा त्यातनू पनुःपतुहा 

डोकाितो ि निषयिस्तूशी ननगनडत अपले स्ितंत्र मत व्यक्त करतो म्हणनूच ते 

लनलतननबंधच अहते ऄसे म्हणता येते. 

१९७५ ते २००० या काळात मराठीतील स्फुट स्िरूपाच्या लेखनाचा 

ऄनेकांगाने निकास झाला, त्यात निनिधता अली, त्यातील सामानजक अशयाचे रूप 

बदलले. निशेष म्हणजे कलात्मकता अनण सामानजकता यातील द्रंद्र ईत्तरोत्तर कमी होत 

गेले.
६०
 हा लनलतननबंध सामानजक अशयाच्या ऄंगाने ऄनधक निकनसत झाला. दगुाव 

भागित नकंिा ्र ीननिास निनायक कुलकणी यांच्या लेखनातील काव्यात्मकता, 

लानलत्यशरणता अनण भािकुता यांच्यापेक्षा आरािती किे यांच्या लनलतननबंधातील 

समाजिास्ति लेखकांना ऄनधक भािललेे नदसते. अनंद यादि यांनीही या संदभावत पढुील 

नििेचन त्यांच्या ग्रंथात मांडलेले अह.े ‚लनलतगद्य निकसनशील राहाियाचे ऄसेल तर 

‘मी’चे व्यनक्तमत्त्ि ह े ऄनेक ऄंगांनी समाज-जीिनाशी प्रत्यक्षाच्या पातळीिर नभडणे 

अिश्यक अह.े तरच ते सतत निकसनशील राहू शकेल अनण तरच त्याच्या 

व्यनक्तमत्त्िाला निनिे कंगोरे फुटत राहातील ि निनव्या निषयिस्तूही त्याला प्राप्त होत 

राहातील.‛
६१ 

३  १९९०  पूवीचे महववाचे लललतलनबंधकार  

या काळातील लनलतननबंध समधृद करण्यास ऄनेकांनी हातभार लािलेला अह.े बा. 

भ. बोरकर, ्र ीननिास निनायक कुलकणी, मध ु मंगेश कनणवक, निजय तेंडुलकर, मधकुर 

केचे, माधि गडकरी, नि. िा. नशरिाडकर, शांता शेळके, रिींद्र नपंगे, नच. त्र्यं. खानोलकर, 

रत्नाकर मतकरी, िासंती मझुमुदार, अनंद यादि, व्यंकटेश माडगळूकर, निजया राजाधयक्ष, 

ऄननल ऄिचट, यशिंत पाठक, राम शेिाळकर, शं. ना. निरे अनद लेखकांच्या ितृ्तपत्रीय 

ि स्ितंत्र लेखनाने या काळात लनलतगद्य हा प्रकार मोठ या प्रमाणात ननमावण झाला. स्िैर 

लेखनाच्या भािनेतूनच या काळात बहुतांश लनलतगद्याची नननमवती झालेली नदसते. आतर 
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स्िरूपाच्या सानहत्यप्रकारांचे लेखन तर या लेखकांनी केलेच नशिाय अनंदी, चैततयमय ि 

मकु्त स्िरूपाचे लेखन करून हा िाङ  मयप्रकार ऄनधक समधृद केला.  

्र ीननिास निनायक कुलकणी यांच्या ‘डोह’ (१९६५), ‘सोन्याचा 

नपंपळ’ (१९७५) अदी संग्रहातील लनलतननबंध मकु्ततेचा ऄन  लनलत्याचा अनिष्कार 

करणारे अहते. ‘मी’चे बालपण, ननसगव, प्रानणसषृ्टी, लोकसंस्कृती, नातेसंबंध यांचे दशवन 

त्यांच्या लनलतननबंधातनू घडताना नदसनू येते. िेगिेगळे निषय त्यांनी अपल्या 

लनलतननबंधातनू जोपासलेले अहते. त्यांच्या लेखनातनू डोकािणारे प्राण्यांनिषयीचे त्यांचे 

निलक्षण पे्रम पाहून त्यांची जीिनजाणीि लक्षात येते. ते बहुतेक ‘अठिणी ऄन  

ऄनभुिातून’ स्फुरलेले लेखन अह.े पण त्यांच्या लनलतलेखनातील ‘मी’ हा नचंतनशील 

अह ेम्हणनूच त्यांचा निचार लनलतननबंधकार म्हणनू होताना नदसतो. 

व्यंकटेश माडगळूकर यांचे लनलतगद्यही या काळात जतमाला अले. 

‘अठिणी ऄन  ऄनभुि’ स्िरूपाच े लेखन करून त्यांनी लनलतगद्यात ईत्तमोत्तम भर 

घातली. त्यांच्या ‘रानमेवा’ (१९७८), ‘नागनझरा’ (१९७९) या संग्रहात ्र ीननिास कुलकणी 

यांच्याप्रमाणे ननसगवसषृ्टीचा अस्िाद घेणारे लेखन अलेले अह.े अनंद यादि यांच्यामते 

माडगळूकर यांचा लनलतगद्यकार या नािाने ईल्लेख करताना काही मयावदाही जाणितात, 

कारण त्यांनी ्र ीननिास कुलकणी यांच्या लेखनाप्रमाणे अत्मनचंतन, अत्मशोध घेणारे 

लनलतलेखन केलेले नाही; परंत ुनव्िदोत्तर काळातील लनलतननबंधांचा निचार करतानाही 

त्यांचा भानषक अत्मानिष्कार लक्षिेधक ठरतो. माडगळूकरांची शैली ऄत्यंत संिादी अह.े 

ती िाचकांना पटकन त्या निषयाचा ईलगडा करून देते. मात्र निषयाच्या ऄनरुोधाने लेखन 

झाल्यामळेु त्यात बरेच िस्तनुनष्ठ स्िरूपाचे लेखन अढळून येते. माडगळूकर यांनी मोठ या 

संख्येने हा िाङ  मयप्रकार हाताळलेला ऄसनू ९० नंतरही त्यांचे संग्रह प्रकानशत झालेले 

अहते. 
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सरोनजनी िैद्य यांचा ‘पहाटपािी’(१९७५), प्रभाकर पाधये यांचा 

‘नचवारीची फुले’ (१९७८) ि अनंद यादि यांचा ‘स्पशस मळ’े (१९७८) ह े स्िातंत्र्योत्तर 

काळातील महत्त्िाचे संग्रह अहते. ‘स्पशस मळ’े या संग्रहाद्रारे प्रथमच मराठी लनलतगद्यात 

शृंगारभािना नदसनू अलेल्या. याच काळात लेखन करणाऱ्या नि. िा. नशरिाडकरांचाही या 

काळातील लनलतननबंधकार म्हणनू ईल्लेख करता येतो. यांनी मराठी लनलतननबंधाला 

अपल्या प्रनतभेने संिेदनशीलता प्राप्त करून नदलेली अह.े‘आह ेआनि नाही’ (१९५७) 

‘नवरामनचन्ह’े (१९७०), ‘प्रनतसाद’ (१९७६) ह े नशरिाडकरांचे सरुुिातीचे 

लनलतननबंधसंग्रह अहते.  

किी ग्रेस यांचे िास्ति अनण कनल्पत यात मेळ घालणारे लनलतननबंध 

नव्िदपिूीपासनूच जतमाला अलेले अहते. अपल्या कनितांमधनू अस्िादात्मक ि 

सजवनशील नििेचन करणारे ग्रेस एकापेक्षा ऄनेक गढूाथव सांगणारे किी अहते अनण तीच 

गढूता त्यांनी त्यांच्या लनलतननबंधांच्या बाबतीत कायम ठेिली.  करंदीकर – पाडगांिकर 

यांच्याप्रमाणे ग्रेस यांचे लनलतननबंध त्यांच्या कनिप्रितृ्तीतून जतमाला अल्यामळेु 

अपल्याला त्यातील सकू्ष्म प्रनतमासषृ्टीचेही अकलन करून घ्यािे लागते. लनलतननबंधाला 

मराठी सानहत्यात ग्रेस यांनी िैनशष्ट यपणूव स्थान प्राप्त करून नदले; परंत ु शृंगार भािना ि 

ऄसंबद्ध संदभव यांची ऄनतशयोक्ती त्यांच्या लेखनात अढळून अल्यामळेु त्यांच्या 

कनितेबरोबर त्यांच्या लनलतलेखनािरदेखील दबुोधतेचा नशक्का मारण्यात अला. 

‘चचसबेल’ (१९७४), ‘नमतवा’ (१९८७) अनद त्यांचे लनलतननबंधसंग्रह ९० पिूीच्या 

काळातील अहते. नव्िदोत्तर काळातही त्यांनी अपले नलखाण चाल ू ठेिलेले ि त्यात 

ऄनधक भािननक गुंतागूंत अढळून अलेली अह.े 

९० पिूीच्या लनलतलेखनाचा निचार करताना मध ुमंगेश कनणवक यांचा 

दखेील ईल्लेख होतो. ‘सोबत’ (१९६२) मधील त्यांच्या लनलतननबंधांमधनू त्यांनी ऄत्यंत 

अत्मननषे्ठने जीिनातील सौंदयावचा ठाि घेतलेला अह.े पाउस, अंबा, फणस, कुत्रा, 
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झोपाळा यासारखे निषय त्यांच्या सोबतमधील लनलतलेखनातून डोकाितात. कनणवकांनी 

त्यांच्या ईत्तर काळात बहुतेक प्रदशेिणवन करणारे निषय ननिडले. नव्िदोत्तर काळात प्रनसधद 

झालेल्या त्यांच्या लनलतननबंधसदृश्य लेखनात अत्मनचंतनाचा भागही ऄनधक अलेला 

नदसतो. ते अपल्या मोहक शैलीतून ननसगव अनण माणसू यांच्यातील नाते शोधण्याचा 

प्रयत्न करतात. 

या काळात ऄशा ऄनेक लेखकांनी हा िाङ  मयप्रकार नव्याने 

हाताळायला सरुुिात केलेली. त्यात िरील लेखकांचे लनलतलेखन नािारूपाला अले. 

पढुील काळात  त्यांच्या लनलतननबंधाच्या बांधणीत ि मळू भानषक रचनते ऄनेक निनिीन 

बदल होत गेले. या पिूीचा लनलतननबंध बरीच िषे नागर- शहरी जीिनातील 

ऄनभुिांभोितीच्या घाण्याला जुंपलेल्या बैलाप्रमाणे नफरत होता. नागर जीिनाच्या पलीकडे 

जे निस्ततृ ऄसे ग्रामजीिन होते; त्या जीिनातील ऄनभुिांकडे ऄद्याप हा सानहत्यप्रकार 

पोहोचला नव्हता. ‘अठिणी अनण ऄनभुि’ सांगणारे तरुळक लनलतननबंध सोडले तर 

क्िनचत एखादा लेखक ग्रामीण जीिनाच े नचत्रण करताना अढळून येत ऄसे. त्यामळेु 

मधयमिगीय िा नागरजीिनाच्या ऄनभुिांची पनुराितृ्ती होउ लागली होती. मानिी मन, 

भाषा अनण ननिेदन या दृष्टीने लनलतननबंध समधृद झाला खरा पण सिवस्पशी झाला नाही. 

परंत ु ६०च्या दशकातच ग्रामीण, दनलत अदी सानहत्यप्रिाह ऄनस्तत्िात अलेले. 

प्रामखु्याने ग्रामसंस्कृतीतील सकस अनण संपतन ऄनभुि घेतलेले लेखक या काळात पढेु 

अलेले. प्रादेनशक नकंिा ग्रामीण जीिन ऄसे म्हटले की या िाङ  मयप्रकारात प्रादनेशक ि 

ग्रामीण भाषेचा प्रयोग होणे सहनजकच अह.े  व्यंकटेश माडगळूकर (जंगलातले नदवस), ग. 

नद. माडगळूकर (मंतरलेले नदवस), शंकर पाटील (पाऊलवाटा), अनंद यादि (पािभवरे), 

शांता शेळके (आनंदाचे झाड), मधकुर केचे (आखर आंगि), चंद्रकुमार नलगे (गावा डची 

माती) अनद लेखक ज्यांचा या अधीही ईल्लेख झालेला अह,े त्यांनी या स्िरूपाचे लेखन 

केलेले नदसते. त्यांचा ग्रामजीिनाशी प्रत्यक्ष संबंध अलेला ऄसल्याने त्यांच्या 
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लनलतलेखनात निषयिस्तूसोबत ग्रामीण जीिन जगलेले एक संिेदनशील मन प्रकट होताना 

नदसते. बहुतांश ह ेलेखन ‘अठिणी ऄन  ऄनभुि’स्िरूपात झालेल ेअढळते.  

दनलत जाणीिेतून या काळात भरपरू सानहत्य नव्याने ननमावण होउ लागले 

होते. त्यात दनलत अत्मकथने, कथा, कादबंऱ्यांचे लेखन मोठ या प्रमाणात होत होते. दनलत 

लनलतगद्यात प्र. इ. सोनकांबळे यांच्या ‘अठिणींचे पक्षी’ या पसु्तकाचा ईल्लेख करता 

येतो. ऄनेकांनी या पसु्तकाला सोनकांबळे यांचे अत्मकथनच म्हटल्याचे नदसनू येते. ह े

त्यांचे अत्मकथनात्मक लेखनच अह;े परंत ु त्या अठिणी निनिध निषयांनी अकारास 

अलेल्या अहते, त्यामळेु त्याला लनलतगद्याचे स्िरूप प्राप्त झालेले नदसते. लनलतगद्याचा 

निचार करताना ‘आठविींचे पक्षी’ यांचे स्थान ऄग्रगण्य मानले जाते.  

४  सदरलेखनातून लनमाषण झालेले सालहत्य 

लघनुनबंध हा ऄगदी सरुुिातीपासनू निनिध ननयकानलकांमधनू, ितवमानपत्रांमधनू 

प्रथम प्रकानशत होउन नंतर पसु्तक रूपात अललेा अह.े स्िातंत्र्योत्तर काळातदखेील ही 

परंपरा कायम रानहलेली नदसते. निशेषत्िाने या काळात ऄनेक ननयतकानलकांमधनू 

सानहत्य, कला, संस्कृती, समाजकारण, नशक्षण, अरोग्य, निज्ञान अदी निषयांिर िैचाररक 

ऄसे स्तंभलेखन होतच होते. त्याच तोडीचे जीिनानभुिांशी ननगनडत अत्मननष्ठ स्िरूपाचे 

लनलतगद्यलेखनदेखील सदरलेखनाच्या माधयमातून होउ लागले. सदरलेखनाचा निचार 

करताना िाङ  मयीन सदरलेखन ि िाङ  मयेतर सदरलेखन ऄसे िगीकरण करािे लागते. त्यात 

सानहत्यनिषयक िैचाररक नलनहणारे सदर म्हणजे िाङ  मयीन सदर लेखन ि िाङ  मयेतर 

निषयांचे सदर लेखन म्हणजे लनलतगद्याचा निचार त्यात ऄंतभूवत होतो. ऄनेकदा 

लनलतगद्यात िाङ  मयीन निषयांचे ननबंधदखेील ऄंतभूवत झालेले नदसतात. परंत ु सदर 

लेखनाचे िैनशष्ट य म्हणजे ननयतकानलक नकंिा ितवमानपत्रातील सदरातनू एकाच प्रकृतीचे 

लेखन प्रनसधद करणे ि या स्िरूपाच्या लेखनातूनच बहुतांश लनलतगद्यसंग्रह जतमाला 

अलेले अहते. 
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 ‘सदर’ हा शब्द ईदूव शब्दािरून अलेला अह.े मळू ऄरबी शब्द ‘सद्र’ ऄसा अह.े 

यानिषयी ्र ी. बा. जोशी म्हणतात की- ‘सद्र’ या शब्दाचा ऄथव मखु्य, कें द्रीय, प्रमखु ऄसा 

अह.े तसेच पिूी महाल, हिेल्या, िाड यांमधये दशवनी भागाला सदर ऄसे म्हटले जायचे. 

ितृ्तपत्रातील दरबारी पानािर नेमाने येणाऱ्या मजकुराला ‘सदर’ म्हणण्याची प्रथा यािरून   

ननमावण झाली ऄसािी.‛
६२ 
त्यािरूनच

 
ितवमानपत्र नकंिा ननयतकानलकातून सलग प्रनसद्ध 

होणाऱ्या लेखांना सदर म्हणण्याची प्रथा ननमावण झाली. 

साठोत्तर काळात ितृ्तपते्र, रनििार परुिण्या, साप्तानहके, पानक्षके, मानसके 

यामधनू सदरलेखनाला जोर अला होता. िाचकांचे रंजन करून त्यांच्या मनात अपल्या 

सदरानिषयीची अिड ननमावण करण्याच्या हतेनेू ऄनेक लेखक या काळात नलहू लागले 

होते. लनलतगद्याच्या निकासात सदरलेखनाचा िाटा ऄत्यंत महत्त्िपणूव अह,े अत्मननष्ठ 

स्िरूपाच्या लनलतलेखनाला शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लेखकांनी भारी संख्येने 

पानठंबा नदला तो याच कारणास्ति. तसेच यात संख्यात्मक भर पडल्याने हळू हळू 

लनलतलेखन ह ेमकु्त होत गेले. त्यात निषयाचे बंधन रानहले नाही. त्याची गणुित्ता एकसमान 

रानहली नाही. परंत ु काही हलक्या फुलक्या स्फुटलेखनाने या काळच्या लनलतगद्याचा 

दजावही हलका केला. नैनमनत्तक नकंिा प्रसंगपरत्िे केले जाणारे लेखन ह े स्िैर स्िरूपाचे 

ऄसते. ठरून नदलेल्या िेळेत लेख नलहून द्यायचा ऄसतो. ऄशा घाइ-गडबडीत केलेल्या 

सदरलेखनाला लेखक परेुसा तयाय दउे शकत नाही; त्यामळेु लनलतगद्य या 

सानहत्यप्रकाराची िाइट नस्थती ईद  भिली होती. 

स्िातंत्र्योत्तर काळात जयिंत दळिी, िा. ल. कुलकणी, नि. ह. 

कुलकणी, रा. नभ. जोशी, प्रभाकर पाधये अनद लेखकांनी सानहत्यनिषयक सदरलेखन 

केललेे अढळते. याच काळात दगुाव भागित, आरािती किे, निजय तेंडुलकर, रत्नाकर 

मतकरी, माधि गडकरी, व्यंकटेश माडगळूकर, मध ु मंगेश कनणवक, नशरीष पै, निजया 

राजाधयक्ष, शांता शेळके, रिींद्र नपंगे आत्यादींनी सदरलेखनातनू अत्मननष्ठ स्िरूपाचे लेखन 
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केलेले अह.े तसेच ितृ्तपत्रीय िातािरणाशी संबंध ऄसलेल्या लेखकांपैकी ल. ना. गोखले 

(वाटे्टल ते!, १९६६), मा. पं. नशखरे (स्मतृींची चाळता पाने, १९६७), सदा डंुबरे 

(आरस्पानी, १९८७), प्रकाश कुलकणी (माध्यम, १९८९) आत्यादींचा ईल्लेख करता येतो. 

अत्मननष्ठ स्िरूपाचे लेखन करणाऱ्या िरील लेखकांनी नव्िदनंतर 

दखेील अपले सदरलेखन ि लनलतगद्यलेखन चाल ू ठेिले. त्यांचे लेखन निषयानरुूप 

ऄनधकानधक समधृद ि मकु्त होत गेले; ि त्यातच मकु्तगद्याचे बीज रोिल ेगेले. 

 लललतलनबंध या सालहत्यप्रकाराचे सैध्दालततक स्वरूप व 

मराठीतील लललतलनबंधाचा लवकास या निषयािरील या प्रकरणात ननबंध ि 

लनलतननबंध या िाङ  मयप्रकाराची सैधदानततक मानहती दणेारे नििेचन मांडलेले अह.े या 

प्रकरणातून, या िाङ  मयप्रकाराचा ईदय कसा झाला; त्याच्याशी ननगनडत लनलतगद्य, 

मकु्तगद्य अनद संकल्पना कशा ऄनस्तत्िात अल्या; मराठी सानहत्यात लनलतननबंध रूढ 

करण्यास कोणते लेखक जबाबदार अहते; त्याला कोणी सजवनशील, रंजनात्मक ि 

प्ररढगंभीर केले यानिषयीची चचाव अलेली अह.े या सिव गोष्टींचे ऄिलोकन करून अपण 

संशोधनाच्या मखु्य टप्प्यात पाउल ठेिणार अहोत. पण त्यापिूी या प्रकरणाचे काही 

ननष्कषव सांगता येतील ते पढुीलप्रमाणे मांडलेले अहते. 

 

१.३. लनष्कर्ष 

 ननबंध हा आगं्रजी िाङ  मयाच्या ऄनकुरणातनू अलेला ऄसला तरी भारतात तो लेख, 

नटपण, टाचण या आतर नािाने प्राचीन काळापासनू नलनहला जात अह.े महानभुाि गद्याचे 

दृष्टांतपाठ नकंिा ज्ञानेश्वरीतील दृष्टांत अदी रचना याची ईदाहरणे अहते. 

  ननबंध निचारात्मक ऄसतात त्यांना िस्तनुनष्ठ म्हटले जाते ि लनलतननबंध भािनात्मक 

ऄसतात त्यांना अत्मननष्ठ नकंिा व्यनक्तननष्ठ ऄसे म्हटल ेजाते, पण ऄनेकदा ननबंध या 

सानहत्यप्रकारात िैचाररकतेबरोबर लेखकाचे िैयनक्तक ि भािनात्मक निचार तरळताना 
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नदसतात तेव्हा त्याला लनलतननबंध ऄसे म्हणता येत नाही, कारण ते लेखन अत्मननष्ठ 

भािनेतनू झालेले नसते; िैचाररक ननबंधात ननबंधकाराचे व्यनक्तमत्त्ि न झळकता त्यात 

केिळ त्याची बधुदीमत्ता झळकत ऄसते. 

 अत्मननष्ठा हा लनलतननबंधाचा प्रमखु गणु अह,े पण िस्तनुनष्ठ लेखन ह े त्याचे एक 

लक्षण मानता येते. अत्मननष्ठ ननबंधाच्या िैनशष्ट यांना अपण पढुील प्रकारे ऄंनकत करू  

शकतो. एक, या प्रकारच्या ननबंधात लेखकाचे व्यनक्तमत्त्ि प्रदनशवत होत ऄसते  ि दोन, 

हा लनलतननबंध लेखकाच्या िैयनक्तक ऄनभुतूीतून ननमावण होत ऄसतो. ऄनेकदा 

निषयिस्तचू्या ऄंगाने लेखन झालेले ऄसते तेव्हा तो िस्तनुनष्ठ होत ऄसतो. 

 लनलतननबंध या सानहत्याप्रकाराच्या सजवनप्रनक्रयेत नद्रकें द्रीय ऄिस्था ऄसते. ‘मी’त्ि 

अनण ‘मी’त्िाच्या अधारे व्यक्त होउ पाहाते ती ‘निषयिस्तू’; त्यामळेुच या प्रकारचे 

लेखन कधी ‘मी’त्िाच्या अनिष्कारासाठी होते तर कधी निषयिस्तचू्या ऄंगाने होते, 

म्हणनूच त्याचा घाट दोलायमान ऄिस्थेत ऄसतो. घाटाच्या बाबतीत ऄनननश्चतता 

ननमावण होते म्हणनूच नननश्चत घाट नसलेला सानहत्यप्रकार (फॉमवलेस फॉमव) म्हणनू 

‘लनलतननबंध’ या सानहत्यप्रकाराकडे पानहले जाते.  

 फ्रें च लेखक मााँतेनने सिवप्रथम अत्मननष्ठ ननबंध (लनलतननबंध) नलनहलेला म्हणनू तो 

लनलतननबंधाचा जनक ठरतो ि बेकनने आगं्रजीत िैचाररक ननबंध रूढ केला म्हणनू तो 

ननबंधाचा जनक ठरतो; ि ऄब्राहम काईलेने आगं्रजीत सिवप्रथम अत्मननष्ठ स्िरूपाच्या 

ननबंधाला सरुुिात केलेली म्हणनू त्याला आगं्रजीतील पसवनल एसेचा (लनलतननबंधाचा) 

जनक मानला जातो. 

 मराठी सानहत्यात लनलतननबंध येण्यापिूी ननबंध अला, कारण १९व्या शतकात 

समाजप्रबोधनासाठी ननबंधाची गरज होती. पण िैचाररक ननबंधात जेव्हा लानलत्य येउ 

लागले तेव्हाच लनलतननबंधाचे खरे स्िरूप हळूहळू ऄनस्तत्िात येउ लागलेले. नश. म. 



49 

 

 

 

परांजपे ि निष्णशुास्त्री नचपळूणकर अदींनी या स्िरूपाचे ननबंध नलनहलेले; परंत ुत्यात 

त्यांनी संख्यात्मक भर घातली नाही. लघनुनबंध नकंिा लनलतननबंध हा प्रकार तेव्हा 

रूढही झालेला नव्हता, म्हणनूच या सानहत्यप्रकाराची ओळख त्यांना नव्हती. तेव्हा 

मराठीतील लनलतननबंधाची खरी सरुुिात १९२५ साली ना. सी. फडके यांच्या 

गजुगोष्टीने झाली ऄसे म्हटल ेजाते. 

 परंत ुअनंद यादि यांनी नि. स. खांडेकरांना लघनुनबंधाचे जनकत्ि बहाल केलेले अह,े 

कारण ना. सी. फडके यांच्या गजुगोष्टीचे स्िरूप हलके फुलके, नमत्राशी मारलेल्या 

गप्पांचे होते ि खांडेकरांनी मााँतेनच्या िळणाचे ननबंध नलनहले. 

 स्िातंत्र्योत्तर काळात लनलतननबंधप्रकृतीशी संलग्न ऄसे अत्मननष्ठ लेखन मोठ या 

प्रमाणात झाल,े म्हणनूच या काळात लनलतगद्य ही व्यापक संकल्पना ऄनस्तत्िात 

अली. त्यात अठिणी अनण ऄनभुि, लनलतननबंध, प्रिासलेख, व्यनक्तनचत्रण, 

लनलतलेख अदी स्िरूपाचे लनलतलेखन ऄंतभूवत करण्यात अले. लनलतलेख, 

अठिणी अनण ऄनभुि, व्यनक्तनचत्रण िा प्रिासलेख आत्यादी लनलतगद्याच्या 

ईपप्रकारात ‘मी’चे अत्मनचंतन अढळले तर त्याला ‘लनलतननबंध’ ऄसेही संबोधता 

येते. ईदा. दगुाव भागित यांचे ‘पैस’ मधील लेखन या स्िरूपाचे अह.े 

 लनलतगद्यनननमवतीमागील अणखीन एक कारण म्हणजे ऄनेकदा लनलतलेखनाचा मखु्य 

प्रकार ओळखणे कठीण जाते. अनंद यादि यांनी सांनगतल्याप्रमाणे लनलतगद्यातील 

प्रत्येक सानहत्यप्रकार ‘मी’ च्या दृष्टीने िेगळा ऄसतो. जसे ‘लनलतलेखा’त निषयाच्या 

ऄनरुोधाने लेखन झालेले ऄसते ि ‘मी’चे ऄनस्तत्ि त्यात गरण ऄसते. परंत ुयात दखेील 

ऄनेकदा लेखकाची नचंतनशीलता, भािननक गुंतागूंत अढळून येते ि त्यात ‘मी’च्या 

ऄनस्तत्िाची जाणीि होते, म्हणनू या स्िरूपाच्या लनलतलेखनाला अपण 

‘लनलतननबंध’ ऄसेही म्हण ू शकतो. परंत ु बहुतेकिेळा हा फरक ओळखणे म्हणजे 
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तारेिरची कसरत ऄसते यासाठीच लनलतगद्याची नननमवती झालेली अह.ेसिवसाधारणपणे 

नव्िदोत्तर काळातील लनलतननबंध ऄभ्यासताना ९०पिूीच्या सानहनत्यक ि सामानजक 

जाणीिेचे स्िरूप तपासािे लागते, कारण नव्िदोत्तर काळातील लनलतलेखनािर या 

काळातील सामानजक ि सांस्कृनतक नस्थत्यंतराचा प्रभाि नदसनू येतो. 

 स्िातंत्र्योत्तर काळात ज्यांनी लनलतननबंध समधृद केला ते लेखक म्हणजे गो. नि. 

करंदीकर, आरािती किे, दगुाव भागित, न. नि. गाडगीळ, माधि अचिल, ्र ीननिास 

निनायक कुलकणी, व्यंकटेश माडगळूकर, ग्रेस, मंगेश पाडगािकर, मध ुमंगेश कनणवक, 

निजय तेंडुलकर, आत्यादी. यांच्या लेखनात लानलत्य ि िैचाररकता ह ेदोतही गणु अढळून 

अल ेहोते. 

 स्िैर लेखनाच्या भािनेतूनच स्िातंत्र्योत्तर काळात बहुतांश लनलतगद्याची नननमवती 

झालेली नदसते. िरील लेखकांनी नव्िदपिूवकाळात अनंदी ि मकु्त ऄशा स्िरूपाचे 

लेखन करून ‘लनलतननबंध’ हा प्रकार समधृद केला, परंत ुत्याचे अंतररक स्िरूप पानहले 

तर तो आतर लनलतगद्यप्रकारात नमसळलेला नदसतो, त्यामळु त्याचे ठरानिक ऄसे 

िैनशष्ट य प्राप्त होत नाही. तसेच नव्िदपिूवकालीन लेखकांचे लनलतलेखन निषयानरुूप  

ऄनधकानधक समधृद होत गेलेले, मकु्त होत गेलेले अहते. त्यातनूच मकु्तगद्य ही संकल्पना 

ऄनस्तत्िात अललेी नदसते. 

 या िाङ  मयप्रकाराच्या लेखनात झालेली सिवसमािेशकता, अशयनभतनता, निनिधता, 

प्रसरणशीलता, लिनचकता अदी बदल पाहून नि. शं. चरघलेु यांनी लनलतगद्याला 

‘मकु्तगद्य’ ऄसे म्हटलेले अह.े ‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना स्िीकारल्यामळेु या 

िाङ  मयप्रकाराच्या स्िरूपांचे िगीकरण करण्याच्या गुंत्यातनू काही प्रमाणात सटुका 

करून घेता येइल ऄसे त्यांचे मत अह;े परंत ु‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना लनलतगद्यापेक्षाही 

ऄनधक गुंतागुंतीची िाटते म्हणनू ती ऄद्याप स्िीकारण्यात अलेली नाही. 
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या प्रकरणातून ननबंध, लघनुनबंध, लनलतननबंध तसेच लनलतगद्य अदी संकल्पना 

स्पष्ट झालेल्या अहते. या नििेचनाच्या अधारे अपण ऄभ्यासाच्या पढुील टप्पयात 

पाउल ठेिणार अहोत.  

************ 
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 प्रास्तालवक 

 प्रत्येक साहहत्यप्रकार काळानसुार हवकहसत होत ऄसतो व त्यानसुार 

लेखकालाही त्याच्या ऄहभव्यक्तीचे तंत्र बदलावे लागते. ऄथाात, ‘लहलतहनबंध’ या 

साहहत्यप्रकाराचे स्वरूप वेळोवेळी कसे बदलललेे अह े ह े अपण पहहल्या प्रकरणातून 

पाहहल.े एकोहणसाव्या शतकात ‘हनबंध’ या वाङ् मयप्रकाराची सरुुवात झाली; १९२५ ते 

३०च्या दरम्यान लघहुनबंधाची सरुुवात झाली; १९४५ नंतर नवसाहहत्य जन्माला अले 

तेव्हा लघहुनबंध हा लहलतहनबंध झाला व १९६० ते ९० या कालखंडात तो 

लहलतगद्यांतगात ऄंतभूात होउ लागला. तर प्रबंधाचा मळू हवषय हा ‘१९९० नंतरच्या 

लहलतहनबंधाचा हचहकत्सात्मक ऄभ्यास’ अह;े परंत ु त्याकडे वळण्याऄगोदर वरील सवा 

टप्प्यांचा हवस्ततृ अढावा पहहल्या प्रकरणातून घेतलेला अह.े तर सारांशरूपाने पहहल्या 

प्रकरणातून ‘हनबंध’ व ‘लहलतहनबंध’ या वाङ् मयप्रकाराचय्ा स्वरूपाची व मराठी 

लहलतहनबंधाचय्ा हवकासाची एकूण माहहती अपल्याला हमळते. 

 प्रस्ततु प्रकरणाचे ईहिष्ट ह े ९० नंतरच्या प्रमखु लहलतहनबंधकारांचा 

अढावा घेउन या काळातील लहलतहनबंधाचे बदललेले स्वरूप तपासणे अह.े पण मळू 

हवषयाकडे वळण्याऄगोदर थोडक्यात नव्वदोत्तर काळाचे स्वरूप जाणनू घेतलेले अह,े 

कारण त्याअधारे या काळात हनमााण झालेल्या लहलतहनबंधांचे बदललेले स्वरूप ऄहधक 

सकू्ष्मपणे ऄभ्यासता येइल.    

 २.१. नव्वदोत्तर काळाचे स्वरूप व लललतलनबंधाचा लवकास 

साहहत्यहनहमातीची तसेच साहहत्यप्रकाराच्या हनहमातीची, हवकासाची हवहवध 

कारणे ऄसतात. नव्वदोत्तर काळातील साहहत्याचा हवचार करताना साठोत्तर काळातील 

सामाहजक व सांस्कृहतक पररहस्थतीचा प्रभाव त्यावर जाणवतो. समीक्षक अनंद पाटील 

अपल्या ‘तळुव’ या ग्रंथात म्हणतात - ‚अधहुनक मराठी साहहत्याची वाढच मळुात 
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यरुोपीय साम्राज्यवाद अहण वसाहतवादी संस्कृतीच्या सावलीत झाली. साहहत्यकृती ही 

लेखकाच्या प्रहतभेची स्वतंत्र-  स्वयंभ ू हनहमाती ऄसते ह ेऄधासत्य अह.े ती केवळ भाहषक 

कृतीच नसते, तर सांस्कृहतक अहवष्कारही ऄसतो.‛ ह े त्यांनी कादबंरी या 

साहहत्यप्रकाराच्या संदभाात पटवनू हदलेले अह.े
१
  म. स.ु पाटील यांनी अपल्या 

‘साहहत्याचे सामाहजक व सांस्कृहतक ऄनबंुध’ या ग्रंथात म्हटलेले अह े- ‚कवीला त्याच्या 

काळानेच जन्माला घातलेले ऄसते ऄसे एक प्रमेय मांडले जाते, परंत ुप्रहतभावान माणसेच 

काळाची घडण करीत ऄसतात, ह े प्रमेय त्याला छेद दणेारे अह.े हा सारा हवचार 

कलावंताच्या प्रहतभेची मुक्तता मानणारा अह.े‛ पढेु त्यांनी या ग्रंथात तेनच्या हवचारांचे 

समथानदखेील केलेले अह.े ते म्हणतात - ‚साहहत्य म्हणजे यगुधमा, वंश व पररहस्थती यांचा 

पररपाक ऄसे तेनने म्हटले होते मात्र नंतर त्याने ते खोडून टाकले व नंतर सारे काही 

कलावंताच्या अतनू त्याच्या ऄंतरात्म्यातून, प्रहतभेतून येते, त्याच्या हवकासात आतर बाह्य 

गोष्टी यांचा वाटा फार थोडा अह,े ऄसे म्हटले; व पढेु तेनन ेऄसेही म्हटलेले अह ेकी 

प्रहतभेचा अंतररक आहतहास हा मानवाच्या बाह्य आहतहासावर ऄवलंबनू नाही. हा अंतररक 

आहतहास ऄहधक मोलाचा अह.े ह े महान बदलांचे मळू समाजरचना नसनू मानवाचे 

अत्मचैतन्य अह.े‛
२ 
साहहत्याच्या

 
हनहमातीचे कारण पाहताना समीक्षकांच्या या हवहवध 

भहूमका लक्षात घ्याव्या लगतात, त्यानषंुगाने साहहत्यहनहमातीचे, त्यातील बदलांचे मळू 

कारण हनहित करणे सोपे जाते. 

नव्वदनंतरच्या सामाहजक आहतहासाकडे एक वेळ नजर टाकली तर ऄसे 

अढळून येते की ऄनेक हस्थत्यंतरे या काळातील साहहत्य घडहवण्यास कारणीभतू ठरलेली 

अहते. अधहुनक तंत्रज्ञानाचा हवकास, संगणक यगुास प्रारंभ, बदललेल्या जीवनजाहणवा, 

समहूमनाचा अत्माहवष्कार, अधहुनक यगुात ढासळलेली मानवी संवेदनशीलता आत्यादी 

गोष्टींचा या काळातील साहहत्यावर व्यापक पररणाम झाललेा हदसनू येतो. १९८० ते ९० या 

दशकात गरीबी हटावची घोषणा झालेली. अणीबाणीची घोषणा झालेली. हहसंाचार, 

दहशतवाद, पंतप्रधानांची हत्या, अदी घटना या काळात घडलेल्या अहते. तसेच हवसाव्या 
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शतकाच्या शेवटच्या दशकात ऄनेक लोकांच्या धाहमाक जाहणवांना पाझर फुटलेला होता. 

बाबरी महशदीचा हवध्वंस, सांप्रदाहयक दगंली, बााँबस्फोट, जाळपोळ अदी ऐहतहाहसक 

घटना या काळात घडल्या, ज्याचा या काळातील समाजमनावर बौहध्दक, तसाच 

मानहसकरीत्या पररणाम झालेला हदसनू येत होता.
३ 

 

 भारतीय ऄथाव्यवस्थेतील ऄमलूाग्र पररवतानाची नांदी १९९० नंतरच्या 

दशकात सरुू झाली. गॅट कराराला मान्यता, ऄथाव्यवस्थेतील खलेुपणाचा प्रारंभ, 

जगहतकीकरणसारख्या हवचारांचा स्वीकार करण्याची संभ्रमावस्था आ. गोष्टींमळेु ऄथाहवषयक 

लेखनाला चालना हमळू लागलेली. तसेच हा काळ वैज्ञाहनक क्ांतीचा काळ मानला जातो; 

म्हणनूच लहलतगद्यसारख्या साहहत्यप्रकारात हवज्ञानहवषयक लेखन मोठ्या प्रमाणात झालेले 

हदसते. कृष्णमेघ कंुटे यांचे एका ‘रानवेड्याची शोधयात्रा’ या पसु्तकाचे ईदाहरण अपण या 

हठकाणी घेउ शकतो. हवज्ञान साहहत्यातदखेील जगण्याशी संबंहधत ऄसलेल्या गोष्टींचा 

ऄंतभााव होत ऄसतो; परंत ुहवज्ञानहवषयक लेख लहलतगद्यात ऄंतभूात केले जात नाहीत. ते 

हवज्ञान साहहत्यातच ऄंतभूात होतात. ऄनेकदा लहलतसाहहत्याला ऄहभप्रेत नसलेले 

वस्तहुनष्ठ अकलन ह े या स्वरूपाच्या लेखनाला प्राप्त झालेल े हदसते. वस्तुहनष्ठ शैली ही 

सामाहजक हवषयासाठी अजमावली जाणारी लेखन जाणीव अह.े 

एकहवसाव्या शतकात एकीकडे जगहतकीकरणाच्या प्रहक्येस प्रारंभ झाला 

होता. यामळेु दशेादशेांतगात व्यापारईहदमावर, भांडवल स्थलांतरावर, तंत्रहस्तांतरावर 

ऄसलेली बंधने दरू होउ लागली होती. ही संकल्पना राजकीय, सामाहजक, सांस्कृहतक 

ऄशा सवाच बाबींशी संबंहधत अह.े या काळात बहुराष्रीय कंपन्यांच्या वचास्वामळेु 

दाररद््रयरेषेखाली वावरणाऱ्या लोकांच्या अहथाक समस्या मोठ्या प्रमाणात ईद ्भवल्या 

होत्या. ऄनेक सामाहजक चळवळी हवरळ झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात जे सामाहजक 

हस्थत्यंतर घडून अललेे त्यामळेु एकीकडे दहलत समाजात, ग्रामीण भागात क्ांतीचे वारे 

वाहू लागले. खेड्या पाड्यात वेगाने हशक्षणाचा प्रसार झालेला. हशक्षणापासनू वंहचत समाज 

हशकून बाहरे पडलेला. जगण्याचे मलूभतू हक्क काय ऄसतात याचे त्यांना भान झालेले; 
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परंत ु जागहतकीकरणाच्या प्रभावाने जगण्याच े ह े प्रश्न पनु्हा ईद ्भवणार ह े लक्षात येताच 

सहुशहक्षत समाजाला अपल्या धारदार लेखणीचा अधार घ्यावा लागला. ईदा. ऄरुण
 
काळे 

यांच्या ‘सायरनचे शहर’ या कहवतासंग्रहात समकालीन हवद्रोहाचे हचत्रण अलेले अह.े 

ऄथाात, या सवा बऱ्या-वाइट गोष्टींचा प्रभाव या काळातील साहहत्यातनू जाणवतो. 

प्रामखु्याने मराठी कादबंरी व कहवता या वाङ् मयप्रकारावर तो हबंबलेला हदसतो. तसेच या 

काळातील साहहत्य हवकहसत होण्यास आतर ऄनेक गोष्टी कारणीभतू अहते, पढुील 

हववेचनात ते हदलेली अह.े 

२.१.१. सालहत् चळवळीतून लनमाषण झालेले सालहत् 

 एकोहणसाव्या शतकापासनू पाशच्ात्यांच्या ऄनकुरणातनू मराठी साहहत्यात 

ऄनेक प्रयोग झालेले अहते. आगं्रजीच्या प्रभावातनू नव्वदनंतर अधहुनक तसेच ईत्तराधहुनक 

साहहत्याचा प्रभावदखेील अपल्या साहहत्यावर पडलेला हदसनू येतो. ईदा. मकरंद साठे 

यांची ‘अच्यतु आठवले आणण आठवण’ (२००३) व रंगनाथ पठारे यांची ‘नामषु्कीचे 

स्वगत’ (१९९९), या ईत्तर अधहुनकवादी जाहणवेच्या जवळ जाणाऱ्या कादबंऱ्या या 

काळात हनमााण झाल्या अहते.
४ 

 नव्वदोत्तर काळात मराठी साहहत्यात ऄनवुादीत 

साहहत्यदखेील मोठ्या प्रमाणात हनमााण झालेले अह.े नव्वदोत्तर काळातील 

लहलतहनबंधांचा हवचार करताना या काळात कायारत ऄसलेल्या साहहत्य चळवळी, 

साहहत्यप्रवाह, वाङ् मयीन हनयतकाहलके, सदरलेखन आत्यादींची भहूमकाही लक्षात घ्यावी 

लागते. १९६० ते ९० या कालखंडात हवहवध साहहत्यप्रवाहांचा ईदय झालेला अह.े दहलत, 

ग्रामीण, प्रादेहशक, महुस्लम, अहदवासी आत्यादी साहहत्यप्रवाह याच कालखंडात हनमााण 

झाललेे अहते. स्त्रीवादी, दशेीवादी, स्थलांतररत साहहत्य ह े नवे प्रवाह याच काळात 

जन्माला अले.  हवशेषत्वाने १९७० ते १९९५ हा पंचवीस वषाांचा काळ हवहवध 

साहहत्यप्रवाहांसाठी ईत्कषााचा काळ ठरलेला अह.े
५  
या काळातील भारतीय समाज 

प्रामखु्याने ज्या सामाहजक कुचंबणेला, शोषणाला, ऄन्यायाला बळी पडत होता त्याचाच 
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पररणाम म्हणजे ह े साहहत्यप्रवाह या काळात हनमााण झालेले अहते. वास्तहवक यांचे बीज 

९० पवूा काळात रोवले गेलेले; परंत ु ९० नंतरच त्यांना साहहत्यात हस्थरता प्राप्त झाली. 

कारण ज्या जाती, धमा, पंथ, प्रदशे, समहूावरून ह ेप्रवाह हनमााण झालेले त्यांच्या वेगळ्या 

ऄहस्तत्वाची जाणीव समाजात हनमााण व्हायला बराच ऄवधी लागला. 

या काळातील साहहत्य ऄशा हवहवध साहहत्यप्रवाहांचा वेध घेत अल्यामळेु 

काळाच्या प्रवाहात नव्या जाहणवांनी त्यांच्या हवकासास पाठबळ हदलेले अह.े दहलत, 

ग्रामीण, प्रादहेशक, अदी साहहत्यप्रवाहांनी सरुुवातीला ज्या जाहणवांच्या पररपे्रक्ष्यातून 

लहलतलेखन केलेले त्याची वैचाररक बैठक नव्वदोत्तर काळात ऄहधक दृढ झाली. 

अपल्यावर होणाऱ्या ऄन्यायाला कारणीभतू मानवी ऄसंवेदनशीलता अह ेयाची जाणीव 

त्यांना सरुुवातीपासनू होती ती जाणीव ऄहधक प्रगल्भ झाली. साहहत्यप्रवाहांहवषयी अनंद 

यादव यांनी त्यांच्या ‘सामाहजक हस्थती अहण साहहत्यातील नवे प्रवाह’ या ग्रंथात 

हवस्ततृपणे हलहहलेले अह ेअनंद यादव म्हणतात - ‚ह े साहहत्यप्रवाह एखाद्या हवहशष्ट 

हस्थतीने हनमााण केलेले ऄसतात ते ती हस्थती नष्ट झाली की हवसहजात होतात.‛ ते ऄसेही 

म्हणतात - ‚ह ेप्रवाह नव्या जाहणवा हनमााण करतात. समाजातील हीण, घाण, दभं, शोषण 

नष्ट करण्यास मदत करतात. ते त्यांचे कालबध्द काया पररपणूा होताच स्वतःच हवसहजात 

होतात.‛
६ 
अनंद यादव यांचे

 
मत ऄचकू अह,े मात्र साहहत्यप्रवाहांची हनहमाती सांगता 

येण्यासारखी ऄसते परंत ुऄस्त सांगता येण्यासारखा नसतो, म्हणनूच त्याच्या हवसजानाचा 

नक्की काळ हनहित करता येत नाही. 

२.१.२. नव्वदोत्तर काळातील सदरलेखन 

साहहत्यप्रवाहांप्रमाणे या काळातील वाङ् मयीन हनयतकाहलकांचे काया 

दखेील येथे हवशद करणे गरजेचे अह.े मराठी साहहत्याच्या जडणघडणीत वाङ् मयीन 

हनयतकाहलकांची व ऄहनयतकाहलकांची भहूमकाही ऄत्यंत महत्त्वपणूा अह.े प्रामखु्याने 

लहलतगद्याचा हवचार  करताना ‘सदरलेखना’ची हवशेष भहूमका हदसनू येते. 
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सदरलेखनाहवषयी पहहल्या प्रकरणातही हवस्ततृपणे मांडलेले अह.े या काळात ‘साधना’, 

‘हववेक’, ‘ऄंतनााद’, ‘साप्ताहहक सकाळ’, ‘वाङ् मयहववेक’, ‘हचत्रलेखा’, ‘लहलत’ अदी 

हनयतकाहलकांनी दजेदार साहहत्य प्रहसध्द केलेले अह.े
७
 ऄथाात वाङ् मयीन 

हनयतकाहलकांना व वतामानपत्रातील सदरलेखनाला सामाहजक व सांस्कृहतक प्रहतष्ठा ही १९ 

व्या शतकाच्या ईत्तराधाापासनू लाभलेली होती व स्वातंत्र्योत्तर काळात ऄहनयतकाहलकांचा 

ईदय झाला. ९० नंतरच्या काळात या सवाांची वेगळी भहूमका हदसनू येते. वरील काही 

हनयतकाहलकांचा ईल्लेख टाळला तर ९० नंतरच्या काळात मध्यमवगीय समाजातील 

वाचकांना हवरंगळुा, मनोरंजन ह ेईहिष्ट ठेवनू सदरलेखन होउ लागले होते. या काळातील 

मध्यमवगीय समाजाची मानहसकता सदरलेखनातनू हदसनू येते. ४० वषाांपवूी जे स्तंभलेखन 

व स्फुटलेखन होत होते त्याची गणुवत्ता या काळात काही कारणांमळेु खालावली होती. 

नव्वदोत्तर काळात सामान्य दजााचे स्फुटलेखन सदरांच्या माध्यमातनू प्रहसध्द होउ लागलेले 

व हौशी प्रकाशकांकडून त्यांचे पसु्तकात रूपात प्रकाशन होणे ऄवघड काम नव्हते. 

ऄशाप्रकारे ऄवाढव्य ऄसे साहहत्य या काळात हनमााण झालेले हदसते. एकंदरीत ह े सवा 

स्वागताहा होते. हौशी लेखकांची वाण नव्हती. तसेच हवहवध साहहत्य चळवळीतनू हनमााण 

होणारी जागतृी मोठ्या प्रमाणात साहहत्यहनहमातीस कारणीभतू ठरत होती. तसेच या काळात 

साहहत्यसंमेलने, चचाासते्र, व्याख्याने यांना देखील जोर अला होता. पण नवीन हपढीला 

कलात्मक साहहत्य हनमााण करण्याचे भान नव्हते, त्यामळेु या काळात बरेचसे प्राथहमक 

दजााचे लेखन होउ लागलेले, खासकरून लहलतगद्यात भर घालणारे लेखक वायफळ हलहू 

लागले होते. वास्तहवक सदरलेखनातनू लेखनकौशल्याचा प्रत्यय येणे स्वाभाहवक अह,े 

मात्र कमी वेळात प्रहसध्दी हमळहवण्याच्या हौसेतनू हनमााण झालेले बरेचसे लेखन सामान्य 

दजााचे होते.
८ 

 

महाराष्र टाआम्सचे सदरलेखक श्री. बा. जोशी यांनी स्तंभलेखनाचे हकंवा 

सदरलेखनाचे स्वरूप अहण त्याच्या मयाादांहवषयी भाष्य केलेले अह.े ते म्हणतात - ‚सदरे  

चटण्या – कोहशंहबरी हन पापड- लोणच्यासारखी वाचकांच्या हजज्ञासेची अहण ऄहभरुचीची 
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क्षधुा शमन करतात; रूचीपालट घडवतात. मात्र त्यासाठी सदरही हततकेच रुचकर 

हलहहलेले ऄसले पाहहजे. कसलेल्या लेखनांचे खंदे साहहहत्यक जेव्हा मनापासनू अहण 

मोकळेपणाने सदर हलहहतात तेव्हा ते वाचकांच्या गळ्यातला ताइत बननू जाते. समुार 

कुवतीचे लेखक जेव्हा सदर हलहहण्याच्या भरीस पडतात तेव्हा ‘वतृ्तपते्र हा मजकूर छापतात 

तरी कसा’ ऄसा प्रश्न पडतो. ऄनेक बऱ्यापैकी लेखकांना काही काळानंतर हवषयांची ईणीव 

भास ूलागते. मात्र वेठहबगार केल्यासारखे काहीबाही हलहहले जाते. कंुथून कषू्टन हलहहलेले 

सदर वाचकांनाही कष्टदायक ठरतं.‛
९ 
जोशी याच्या हववेचनातून सदरांबाबतचे स्पष्ट 

 
मत 

व्यक्त झालेले अह.े  

या काळात एकीकडे गणुात्मक सदरलेखनदखेील होत होते. केवळ 

सदरातनूच नव्ह े तर स्वतंत्र लहलतहनबंधांचे संग्रहदेखील प्रकाहशत होत ऄसत. त्यात 

श्रीहनवास हवनायक कुलकणी, व्यंकटेश माडगळूकर, हवजय तेंडुलकर, ऄहनल ऄवचट, 

रत्नाकर मतकरी, दगुाा भागवत, शांता शेळके, मध ु मंगेश कहणाक, यशवंत पाठक, रहवंद्र 

हपंगे, शांता शेळके, हशरीष पै, हवजया राजाध्यक्ष, ऄरुणा ढेरे, केशव मेश्राम, आदं्रहजत 

भालेराव, चंद्रकुमार नलगे, आत्यादी लेखकांचे लहलतलेखन वाङ् मयीन हनयतकाहलके व 

वतामानपत्रांच्या माध्यमातून, तसेच स्वतंत्र संग्रहातनू प्रहसध्द झालेले अहते.
१०
 या लेखकांनी 

९० पवूी पासनू लहलतहनबंधलेखन केलेले अह.े यांचे बहुतांश लहलतलेखन ‘लहलतलेख’, 

‘प्रवासवणान’, ‘व्यहक्तहचत्रण’, ‘अठवणी अहण ऄनभुव’ अदी लहलतगद्यप्रकारात झालेले 

अढळते. 

२.१.३. सदरलेखनातून आलेले लवलवध प्रकारचे लललतगद्य 

प्रसन्न वतृ्तीने हनसगााकडे पाहाताना, सहज स्वाभाहवक जीवनात घडलेले 

प्रसंग ऄनभुवताना, एकूणच अत्माहवष्काराची  ढ ही लहलतहनबंधासाठी महत्त्वाची 

ऄसते मात्र अनंद यादव यांनी सांहगतल्याप्रमाणे भतूकाळात भोगलेला एखादा क्षण 

लेखकाच्या मनाची भाववतृ्ती जागतृ करीत ऄसल्याने तोही हततकाच महत्त्वाचा ऄसतो. मग 
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तो लहलतगद्यातील कोणताही प्रकार ऄसो, स्वतःच्या ऄनभुवाहनशी प्रामाहणक राहून, तंत्र- 

मंत्र हवचारांचे दडपण दरू करून, अत्महनष्ठा बाळगनू एखादा लेखक ऄनौपचाररक हलहू 

लागला की लहलतहनबंध जन्माला येत ऄसतो. त्याचा अशय लेखकाच्या व्यहक्तमत्त्वाशी 

हनगहडत ऄसल्याने लेखकाला अलेला ऄनभुव हा महत्त्वाचा ऄसतो. तसेच हवहवध 

भौहतक, नैहतक व मानहसक हस्थतीतील लेखकाचे मन लहलतहनबंधाला लाभत ऄसते. 

त्यामळेुच संगीत, हचत्रकला आत्यादी साहहत्येतर हवषयावर लाहलत्यपणूा लेखन होताना 

अढळते. त्याचा समावेश हवहवध शैलीहनशी लहलतगद्यात होताना अढळतो. प्रामखु्याने 

त्याची भाषा लहलतसदृश ऄसण्याची ऄटही या हठकाणी गौण झालेली हदसते. ईदा. 

हचत्रकला, संगीत, हचत्रपट के्षत्रातील ऄनभुवहवश्व कथन करताना बहुतेकवेळा लेखकाने 

हवषयाच्याच ऄनरुोधाने लेखन केलेले हदसते तरी ते लहलतगद्यात ऄंतभूात केले जाते. 

ऄथाात ज्या लेखनाला हनबंधाची बैठक अह ेपण ते वैचाररक नाही ऄशा लेखनप्रकारात 

ऄंतभूात होणारे सवाच लेखन लहलतगद्य अह ेऄसे म्हटले जाते. हचत्रकला ही दखेील एक 

कलाच अह.े त्याच्याशी हनगहडत ऄहभव्यक्तीदखेील लहलतसाहहत्यत स्थान प्राप्त करू 

शकते. प्रकाश संत यांनी त्यांच्या ‘चांदण्यातील रस्ता’ या लहलतहनबंधसंग्रहात त्यांच्या 

हचत्रकलेचे सौंदया ईलगडून दाखवलेले अह.े तसेच या संग्रहात अठवणी अहण 

ऄनभुवात्मक लेखनदखेील अलेले अह.े त्याचप्रमाणे हचत्रपट क्षेत्र ह े एक व्यापक क्षेत्र 

मानले जाते. त्यातनू देखील जीवनहवषयक ऄनभुतूींचे दशान घडताना हदसते. ऄरुण खोपकर 

यांची ‘हचत्रव्यहू’ व ‘चलत हचत्रव्यहू’ ही पसु्तके त्यांच्या हचत्रपटहनहमातीतील 

ऄनभुवहवश्वावर अधाररत अहते. यात लेखकांचे त्यांच्या व्यवसायाशी हनगहडत 

अत्महचंतन अलेले अह.े एकूणच एखादी कला जेव्हा शब्दाच्या माध्यमातनू भेटते तेव्हा 

त्यातील सौंदया कस ेऄद ्भतूता हनमााण करते ह ेयाचे ईदाहरण अह.े 

ऄशाप्रकारे हवहवध कालखंडानसुार लहलतगद्याच्या कक्षा हवस्तारत 

गेलेल्या हदसनू येतात. म्हणनूच हव. शं. चौघलेु यांनी लहलतगद्यासाठी ‘मकु्तगद्य’ ही 

संकल्पना ईपयोहजली अह.े ९० नंतरचे लहलतहनबंध ऄभ्यासताना मकु्तगद्य या संकल्पनेचा 
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हवचार करता येतो. परंत ुऄशाप्रकारे एकाच साहहत्यप्रकाराला भरमसाट नावाने  ळखले 

जाण्याने या साहहत्यप्रकाराची ऄनेक रूपे हनमााण झालेली हदसतात. म्हणनूच ‘लहलतगद्य’ 

या एकाच नावाने हा साहहत्यप्रकार  ळखला जाणे व त्यातील प्रकृहतस्वभावानसुार तो 

लहलतहनबंध अह ेका अठवणी ऄन ्ऄनभुव, का तो लहलतलेख अह,े ह ेत्याचे वैहशष््टय 

जाणनू घेण्यासाठी आष्ट ठरेल. 

 

२.२. नव्वदोत्तर काळातील प्रमुख लललतलनबंधकार   

मराठी लघहुनबंधलेखनास अरंभ १९२५ पासनू ना. सी. फडके, हव. स. 

खांडेकर व ऄनंत काणेकर यांच्या लेखनाने झालेला अह.े पढेु १९४५ पासनू गो. हव. 

करंदीकर, दगुाा भागवत व आरावती कवे यांनी जेव्हा लहलतलेखनाला सरुुवात केली तेव्हा 

त्यांनीच चाकोरीबाहरे जाउन फडके- खांडेकर प्रकृतीच्या लघहुनबंधाला नवे रूप प्राप्त करून 

हदल.े हा सवा आहतहास प्रबंधाच्या पहहल्या प्रकरणात अलेला अह.े करंदीकर-भागवत-कवे 

यांच्याच काळात ज्या लेखकांनी लहलतगद्यात भर घातली ते लेखक म्हणजे ना. ग. गोरे, 

श्रीहनवास हवनायक कुलकणी, मध ुमंगेश कहणाक, हवजय तेंडुलकर, अनंद यादव, हशरीष पै, 

रवींद्र हपंगे, हवजया राजाध्यक्ष, शांता शेळके, ऄरुणा ढेरे, वासंती मझुमुदार, ग्रेस, ऄहनल 

ऄवचट, मारुती हचतमपल्ली, रत्नाकर मतकरी, व्यंकटेश माडगळूकर, केशव मेश्राम, हव. 

वा. हशरवाडकर, राम शेवाळकर, शं. ना. नवरे, यशवंत पाठक, आत्यादी. ९० नंतरच्या 

लहलतहनबंधाचा ऄभ्यास करताना वरीलपैकी बहुतेक लेखकांचा हवचार प्रामखु्याने करावा 

लागतो. या लेखकांनी केवळ लहलतहनबंध हा साहहत्यप्रकार हाताळलेला नसनू संपणूा 

लहलतगद्यात भर घातलेली अह.े या काळातील महत्त्वाचे लहलतहनबंधलेखक म्हणनू यांचा 

ईल्लेख करणे व त्यांच्या लहलतलेखनाचा वेध घेणे आष्ट ठरेल.     

१९९० नंतरच्या काळात ऄनेक नवोहदत लेखकांनीही या साहहत्यप्रकारात 

भर घातलेली अह.े तर त्यांच्याही लहलतलेखनाचा अढावा पढुील हववेचनात घेतलेला 

अह.े तसेच लहलतहनबंध ज्या ज्या हवहशष्ट प्रकृहतस्वभावातून जन्माला येतो त्या त्या 
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वैहशष््टयांनसुार त्याचे वगीकरण करून मराठीतील प्रमखु लहलतगद्य लेखकांचे लहलतलेखन 

तपासलेले अह.े 

   २.२.१. लनसगषवणषनपर लललतलनबंधलेखन 

९० नंतरच्या काळातच नव्ह े तर त्याऄगोदरपासनू लहलतहनबंधात 

हनसगावणान हा ऄत्यंत म्हत्त्वाचा घटक मानला जातो. लहलतहनबंधकाराच्या 

लेखनकौशल्याची खरी कसोटी त्यावरच ऄवलंबनू ऄसते. ऄनेकदा लेखकाला अलेले 

ऄनभुव वैयहक्तक पातळीवरचे ऄसतात. मग त्यात सौंदया हनमााण करणे ह ेलहलतहनबंधाला 

अकषाक करण्याच्या दृष्टीने ऄत्यावश्यक ऄसते. ऄशा ऄवस्थेत हनसगावणान करून 

लहलतहनबंधाच्या लाहलत्यापणूा शैलीत भर घालणे, हनसगाप्रहतमांच्या अधारे भावनांचे 

संक्मण साधणे सोपे जात ऄसते. लहलतहनबंधलेखनाच्या प्रारंभकाळापासनू त्यात 

हनसगावणान, सषृ्टीवणान, हनसगाप्रहतमांचे भावनाहवश्व अल्यामळेु तो ईठावदार झालेला अह.े 

हव. स. खांडेकर, गो. हव. करंदीकर, दगुाा भागवत आत्यादींच्या लेखनाचे ह ेवैहशष््टयच होते. 

९० नंतरही ऄनेक लेखकांनी हनसगााला अपल्या लहलतलेखनाचा ऄहवभाज्य घटक 

मानला.  

ऄनेकदा लहलतहनबंधकाराला अपली सजानशील शैली प्रकट करण्यासाठी 

हवहवध हनसगाप्रहतमा व प्रतीकांचा अधार घ्यावा लागत ऄसतो. काळोख, वकृ्ष, नदी, वारा, 

उन, पाउस अदी हनसगाप्रहतमा कहवतेप्रमाणे लहलतहनबंधातही प्रारंभकाळापासनू 

अलेल्या अहते. ९० नंतरच्या काळात जो लहलतहनबंध हलहहला गेला त्यात 

हनसगाप्रहतमांची भहूमका ही बदललेली हदसनू येते. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्यांनी लेखन 

केलेले ऄशा दगुाा भागवत (पैस), गो. हव. करंदीकर (आकाशाचा अथथ), श्रीहनवास 

कुलकणी (डोह), अदींच्या लेखनात या  हनसगाप्रहतमा भेटलेल्या अहते. ९० च्या 

असपास लहलतलेखन करणारे ग्रेस (मगृजळाचे बाांधकाम) यांनी हलहहलेल्या गंभीर 

प्रकृतीच्या लहलतहनबंधांमध्ये या हनसगाप्रहतमांचे वेगळे हवश्व ऄनभुवायला हमळते. त्यांच्या 

लेखनातील या प्रहतमा पणूापणे काल्पहनक अहते. त्या केवळ लेखकाची ईदाहसनता 
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दृगोच्चर करताना हदसतात. ग्रेस यांच्याहवषयी सहवस्तर हववेचन प्रबंधाच्या पाचव्या 

प्रकरणात अलेले अह.े 

 वास्तहवक या काळात मोजकेच ऄसे हनसगावणानपर लेखन हलहहल ेगेलेले 

अह.े याला कारणीभतू या काळात माणसाच्या वाट्याला येणारे शहरी धकाधकीचे जीवन 

होय. मात्र ह ेहनसगावणान बऱ्याचदा गतायषु्यातील अठवणींच्या रूपात ऄवतरलेले हदसते. 

शहरी वातावरणात व्यस्त माणसाच्या सपु्त ऄंतकरणाला बालपणी ईपभोगलेल्या हनसगााची 

 ढ लागनू राहहलेली हदसते. तो माणसांच्या गदीत हरवलेला हनसगा या लहलतलेखनाच्या 

माध्यमातनू शोध ू पाहतो. हकत्येकदा तो त्याच्यापासनू दरुावलेली अपलुकीची माणसे, 

त्याचा गाव त्यात शोधतो. तरी हनसगाप्रहतमा व लहलतहनबंधातून डोकावणारे हनसगावणान 

यांचे महत्त्व हवशद करणे याहठकाणी अवश्यक अहे; कारण त्यानसुार नव्वदनंतर प्रकाहशत 

झालेल्या हनसगावणानपर लहलतहनबंधांची भहूमका हचहकत्सात्मकरीत्या ऄभ्यासता येइल. 

श्रीहनवास हवनायक कुलकणी यांनी नव्वदपवूीपासनू लहलतहनबंधलेखन 

केलेले अह.े त्यांचे लहलतलेखन ह े ‘लहलतलेख’ व ‘लहलतहनबंध’ यांच्या सीमारेषांना 

हभडणारे लेखन वाटते. नव्वदनंतर प्रकाहशत झालेल्या त्यांच्या ‘कोरडी णभक्षा’ (२०००) या 

संग्रहात ‘ये ये घारी’, ‘णचवणचवभरुा थवा’, ‘पाळत’, ‘भ्ाांत’ आत्यादी लहलतहनबंध 

हनसगासषृ्टीहवषयीचे त्यांचे पे्रम व्यक्त करतात. त्यात हनसगावणानाबरोबर ‘मी’च्या 

ऄंतकरणातील हचंतनशीलताही अढळून येते. त्यांची भाषा ऄगदी सहज-सोपी अह.े त्यात 

हचमण्या, फुलपाखरे, धकेु, अदी हनसगाप्रहतमा भेटतात. कुलकणीनंा हनसगासषृ्टीहवषयी 

कुतहुल व प्रेम अह;े परंत ु प्रेम व्यक्त करताना ते ऄगदी तटस्थ भहूमकेतनू त्यांच्या 

हवषयवस्तूंकडे पाहताना हदसतात. कुलकणी यांनी ऄत्यंत गंभीरपणे हा साहहत्यप्रकार 

हाताळललेा अह.े मात्र त्यांचे ९० पवूीचे लहलतहनबंध पाहहले तर ऄसे लक्षात येते की जी 

काव्यात्मक शैली त्यांनी त्यातील लहलतहनबंधांमध्ये (डोह, सोन्याचा णपांपळ) 

अजमावलेली ती २००० साली प्रकाहशत झालेल्या त्यांच्या ‘कोरडी णभक्षा’ या संग्रहामध्ये 

अजमावलेली नाही; मात्र हनवेदनशैलीत अढळून येणारा प्रगल्भ अत्माहवष्कार हतथे 
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नक्कीच जाणवतो. श्रीहनवास कुलकणी यांच्या ‘कोरडी णभक्षा’ या संग्रहाचा सकू्ष्म ऄभ्यास 

हा प्रबंधाच्या हतसऱ्या प्रकरणातनू झालेला अह.े 

माधव गडकरी यांनी ९० पवूीपासनू लेखन केलेले अढळते. पत्रकाररतेच्या 

पेशा ऄसल्याने त्यांना ऄनेक हठकाणी कामाहनहमत्त भटकायला हमळाले. मखु्य म्हणजे 

काही वषे ते गोव्यात राहहले. गोव्याचा हनसगा त्यांनी त्यांच्या मकु्तहचंतनातून अपल्या 

लहलतहनबंधांमध्ये बंहदस्त केलेला अह.े ९० पवूी प्रहसध्द झालेले त्यांचे ‘असा हा 

महाराष्र’ (१९६५), ‘असा हा गोमांतक’ (१९७५), या पसु्तकांमधनू त्यांनी हनसगारम्य 

स्थळांचे,  ऄगदी जवळून न्याहाळलेल्या सौंदयासषृ्टीचे भरभरून वणान केलेले अह.े 

‘णचरांतनाचे प्रवासी’ (१९९२), ‘गलुमोहराची पाने’ (१९९९), ‘चौफेर’ (२०००) अदी 

त्यांचे ९० नंतर प्रकाहशत झालेले संग्रह अहते. ‘चौफेर’ या सदराखाली त्यांनी सहा संग्रह 

प्रहसध्द केलेत, मात्र त्यात समाहजक, सांस्कृहतक व राजकीय प्रकृतीचे स्फुटलेखन अलेले 

हदसते. पण गडकऱ्यांची भाषा ईपजतच लाहलत्यपणूा ऄसल्याने ‘मी’ची संवेदनशीलताही 

त्यातनू डोकावताना हदसते. 

मध ुमंगेश कहणाक यांचा ईल्लेखही या काळातील लहलतहनबंधकार म्हणनू 

केला जातो. लहलतगद्य हा त्यांच्या अवडीचा हवषय होता. त्यांच्या लेखनात प्रामखु्याने 

कोकणचा हनसगा डोकावताना हदसतो. त्यांच्या बालपणीच्या स्मतृींना ईजाळा दणेारी संवादी 

लेखनशैली त्यांनी अजमावलेली अह.े ते म्हणतात - ‚कथा, कादबंरी, नाटक, कहवता या 

हनहमाहतशील लेखनप्रकारांएवढेच मकु्त लहलतगद्यलेखनाला साहहत्यामध्ये स्थान ऄसते. 

कुणी त्याला डाव्या हाताने शाबासकी हदली म्हणनू त्याचे ईजवेपण कमी होत नाही. मी 

म्हणतो त्याप्रमाणे  जीवनातील जे कुठेच मावत नाही, गावत नाही ते सारे मकु्तगद्यामध्ये 

मावते अहण गवसते. माझी मकु्त लहलतगद्य लेखनाची वाटचाल ऄखंड चाल ूअह ेयाचे 

कारण त्यातील मकु्त ऄवकाश मला खणुावत ऄसतो. मला वाटते लेखकांची ऄशा 

ऄवकाशाची गरज कधीच संपत नाही.‛
११
 कहणाक यांच्या मकु्ताहवष्कारी शैलीला त्यांचे 

व्यहक्तमत्त्व कारणीभतू ऄसल्याचे हदसनू येते. कहणाकांचे ‘नैऋत्येकडला वारा’ (१९९०), 
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‘अबीर गलुाल’ (१९९०), ‘माझा गाव माझा मलुखू’ (१९९०), ‘मातीचा वास’ (२००३), 

‘नारळपाणी’ (२००७), ‘णवहांगम’ (२००७), ‘रृदयांगम’ (२००७), अदी संग्रह ९० नंतर 

प्रकाहशत झालेले अहते. त्यांच्या भाषाशैलीत खरोखरच एक मकु्त अहवष्कार जाणवतो जो 

लहलतहनबंधाची हनहमाहतशीलता प्रकट करतो. कहणाक यांच्या लहलतहनबंधात एक 

सांस्कृहतक संहचत सापडते. हनसगावणानाबरोबर त्यांनी लोकांचे लोकाचाराचे हचत्रही सजीव 

केलेले अह.े 

या काळात मराठी साहहत्याला ‘लहलतहनबंध’ या साहहत्यप्रकाराची एक 

वेगळी  ळख करून दणेारे लेखक म्हणजे कवी ग्रेस. काव्यगणुांनी यकु्त ऄसे हवपलु लेखन 

त्यांनी या क्षेत्रात केलेले अह.े त्यांच्या कहवतेला ऄनेकांनी दबुोध ठरहवले कारण त्यांची 

भाषाशैली ऄत्यंत ऄनवट व ऄनाकलनीय होती. त्यांचे लहलतहनबंध वाचताच ते काव्यगणु 

त्यातनू दृष्टीस पडतात, त्यामळेु तय्ांच्या लहलतहनबंधांचा अशयही ऄनाकलनीय झालेला 

हदसतो; परंत ु त्यात ऄनेक हनसगाप्रहतमांचा अहवष्कार झालय्ामळेु ते लेखन लक्षणीय 

झालेले अह.े ‘सांध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ (२०००), ‘मगृजळाचे बाांधकाम’ (२००३), 

‘वाऱ्याने हलते रान’ (२००८), ‘कावळ ेउडाले स्वामी’ (२०१०), ‘ओल्या वेळूची बासरी’ 

(२०१२) आत्यादी त्यांच्या लहलतहनबंधसंग्रहांमधनू त्यांनी ऄत्यंत भावनात्मक व 

संवेदनशील वतृ्तीतून हनसगाप्रहतमांचे हचत्रण केलेले अह.े हनसगा व मानवीजीवन यामधील 

संवेदनशीलता ईपभोगत त्यांनी लहलतहनबंधलेखन केलेले अह.े ग्रेस यांच्या ‘वाऱ्याने 

हलते रान’ (२००८) या संग्रहाला साहहत्य ऄकादमीचा परुस्कार प्राप्त झाला यातूनच 

त्यांच्या प्रहतभेची प्रहचती येते. या संग्रहातहनसगााशी त्यांच्या मनाचे ऄसलेले भावस्पशी नाते 

ऄनभुवायला हमळते. ग्रेस यांच्या लहलतहनबंधांचा सकू्ष्म ऄभ्यास प्रबंधाच्या पाचव्या 

प्रकरणातून केलेला अह.े 

प्र. श्री. नेरूरकर यांनी आतर साहहत्य जरी हलहहलेले  ऄसल े तरी त्यांचा 

प्रामखु्याने लहलतगद्यलेखक म्हणनू ईल्लेख केला जातो. त्यांचे बालपण कोकणसारख्या 

हठकाणी गेल्यामळेु हतथला हनसगा त्यांच्या लहलतगद्यात डोकावतो. ते म्हणतात सरुुवातीला 
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त्यांनी लघहुनबंध हलहहले नंतर त्यांच्या लेखनशैलीत बदल घडत गेला व त्यांचे कधी 

लहलतलेखांमध्ये रूपांतर झाले ह ेत्यांना कळलेच नाही. १९६२ साली प्रकाहशत झालेल्या 

त्यांच्या ‘अनवाणी चाल’ या संग्रहात ‘मखूाांची बाजारपेठ’, ‘माांजर आणण आधणुनक स्त्री’, 

‘मुांगी माकड आणण मनषु्य’, अदी हवषयांवरील लेख अहते. त्यांच्या लेखनावर ऄनंत 

काणेकरांच्या लहलतलेखनाचा प्रभाव जाणवतो. ‘समदु्रस्पशथ’ (१९९३), ‘अशी माणसां 

असा जमाना’ (१९९७) अदी त्यांचे संग्रह नव्वदनंतरचे अहते. या संग्रहातील लेखन 

नव्वदनंतरचे ऄसले तरी त्यात नव्वदपवूीचाच काळ डोकावताना हदसतो. त्यांचे हवषय मात्र 

अधहुनक जीवनाशी समरस झालेले अहते. 

हनसगावणानाचा हवचार करताना फादर फ्ांहसस हदहिटो यांचा दखेील या 

काळात ईल्लेख करता येतो. यांच्या लेखनाला लहलतहनबंधाचाच घाट लाभलेला अह.े 

हनवडलेल्या हवषयातनू ते  अपले अत्महचंतन साधत जातात. त्यांच्या लहलतहनबंधांमधनू 

‘मी’ला ऄसलेली हनसगााहवषयीची  ढ व हनसगा व ‘मी’चे दृढ नाते हदसनू अलेले अह.े 

‘तेजाची पाऊले’ (१९९५), ‘ओएणससच्या शोधात’ (१९९६), ‘सजृनाचा मोहर’ (२००२) 

अदी त्यांचे संग्रह त्यांच्या काव्यात्मक भाषाशैलीतनू प्रकट झालेले अहते. नव्वदनंतरच्या 

लहलतहनबंधांमध्ये जे हनसगाहवषयक लेखन अलेले अह े ते बरेचसे हनसगाापासून 

दरुावल्याच्या भावनेतनू झाल्याचे हदसते, मात्र फ्ांहसस हदहिटो यांच्या लेखनात अढळून 

अलेला हनसगा त्यांच्या ऄगदी जवळचा अह.े ते त्याचे बारकाइने वणान करतात. त्यात 

कुठेच हनसगाापासनू दरुावल्याचे दःुख जाणवत नाही; तसेच ते जीवनाबिलचे अपले 

तत्त्वज्ञान यात मांडतात. माणसाच्या मनाची खोल पकड त्यांच्या या तत्त्वज्ञानात अह.े ते 

म्हणतात - ‚वाहता झरा म्हणजे जीवनाचं प्रहतहबंब. जीवन म्हणजे चैतन्य... सळसळणं. 

झऱ्यांतनू अतापयांत हकती जण हनघनू गेले होते.... झऱ्यांनी त्यांच्या थकलेल्या पावलांना 

कुरवाळलं होतं. पण कुणाच्याही पाउलखणुा त्यानं जपनू ठेवल्या नाहीत.... ही हनरासक्ती 

शब्दांपलीकडची!‛
१३

 त्यांच्या लेखनात डोकावताना हदसनू येणारे ह े जीवनरहस्य ऄत्यंत 

सजानशील अह.े 
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 वास्तहवक या काळात ऄनेक लेखकांनी हनसगााला त्यांच्या लहलतलेखनात 

स्थान हदलेले अह.े  शांता शेळके, हवजया राजाध्यक्ष, ऄरुणा ढेरे, हवजय तेंडुलकर अदी 

मंडळींच्या लहलतहनबंधात हनसगावणान अलेले हदसनू येते. मात्र त्यांच्या लहलतहनबंधातील 

‘मी’चे मळू हचंतन मानवी जीवनाच्या ऄवतीभवती हफरणारे अह ेव त्यांच्या लेखनाला आतर 

ऄनेक वैहशष््टये लाभलेली हदसतात. तसेच वर ईल्लेख झालेल्या लेखकांपैकी ग्रेस यांनी 

हनसगावणानाबरोबर अत्महनष्ठ हचंतन ऄहधक साधलेले अह.े त्यामळेु त्यांचा ईल्लेखही या 

कक्षेबाहरे करता येतो. त्याचप्रमाणे मारुती हचतमपल्ली व व्यंकटेश माडगळूकर यांनी 

हनसगावणानपर लहलतलेखन केलेले अह;े परंत ुत्यांनी केलेल्या लेखनाचे अत्मतत्त्व जाणनू 

घेतले तर ते केवळ हनसगावणानपर लेखन नसनू हनसगाजीवनाहवषयी ऄनभुव प्रकट 

करण्याच्या भावनेतनू, वन्यजीवनाचे वस्तहुनष्ठ पद्धतीने लेखन करण्याच्या हतेनेू झालेले 

लेखन ऄहधक वाटते. ते हनसगााला साधन बनवनू भावनाहवष्कार करीत नाहीत, तर त्यांच्या 

एकूण लेखनात या सषृ्टीसौंदयााची  ळख दडलेली ऄसते. ऄथाात त्यांच्या लेखनात ऄखंड 

हनसगाच हवषयवस्त ूम्हणनू ईभा राहतो, म्हणनू त्यांचा हवचार पढुील वगीकरणात करण्यात 

अलेला अह.े 

 २.२.२. आठवणी आलण अनुर्वपर लललतलनबंध 

ऄनेकवेळा गतायषु्यातील अठवणींच्या रुपात ह े लहलतलेखन झालेले 

हदसते. गतायषु्यात रमनू लेखन करणे या ऄवस्थेला Nostalgia ऄसे म्हणतात. गतकालीन 

जीवनाबिलची कधी न संपणारी  ढ ह े या स्वरूपाच्या लेखनाचे अत्मतत्त्व अह.े 

‘लहलतहनबंध’ हनमााण होत ऄसताना ऄनेकदा अठवणी अहण ऄनभुवांची त्यात 

सरहमसळ झालेली हदसते. ऄथाात ऄनभुव ह े नॉस्टाहल्जक नसतात, परंत ु ते जर 

अठवणींच्या रूपात अले तर त्यांना अपण नॉस्टाहल्जक  ऄसे  म्हण ूशकतो. माणसाच्या 

स्मतृींमध्ये बसलेल्या गतायषु्यातील अठवणी व त्याला अलेले ऄनभुव, यातनू हचंतन 

घडत हळूहळू ते हचंतन मकु्त होत जाते व अत्माहवष्कार घडतो. प्रस्ततु ऄभ्यासासाठी 
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हनवडण्यात अलेले ऄनेक लहलतहनबंध ‘अठवणी अहण ऄनभुव’  या लहलतगद्यातील 

प्रकाराशी साधम्या राखणारे अहते. परंत ु बऱ्याचदा ‘अठवणी अहण ऄनभुव’ स्वरूप 

लेखनप्रकाराला दयु्यम ठरहवले जाते, कारण लेखनासाठी हा हवषय जवळचा अहण 

सहजसाध्य ऄसतो म्हणनू त्यात भरमसाट लेखन तयार होताना हदसते. मात्र हव. शं. चौघलेु 

ऄसे म्हणतात की - ‚स्मरणरंजनपर लेखनाला प्रांजलपणा, तटस्थता व सौंदयावादी वतृ्तीची 

जोड हमळाली तर ते लेखन दजेदार होउ शकते.‛
१४  
या काळात लहलतगद्यात मोठ्या 

प्रमाणात ‘अठवणी अहण ऄनभुव’ हा प्रकार हदसनू अलेला अह ेव पढुील लेखकांच्या 

अठवणी अहण ऄनभुवपर लेखनात लहलतहनबंधप्रकृतीचे लेखन सामावताना हदसते म्हणनू 

त्यांचा परामशा याहठकाणी घेतलेला अह.े 

व्यंकटेश माडगळूकर यांनी हवपलु प्रमाणात लहलतहनबंध लेखन केलेले 

अह.े त्यांचे बहुतेक लेखन ह े ‘अठवणी अहण ऄनभुवा’तनू स्फुरलेले अह.े ‘सरवा’ 

(१९९४), ‘एक एकर’ (१९९८), ‘डोहातील सावल्या’ (२०००), आत्यादी त्यांच े९० नंतरचे 

लहलतगद्य या दृष्टीने पाहण्याजोगे अहते. त्यांच्या लहलतलेखनाचे वैहशष््टय म्हणजे त्यांच्या 

रानातील भटकंतीच े ऄनभुवहचत्रण त्यात अलेले अह.े त्यांनी त्यांच्या लेखनात 

वन्यजीवनाचे वस्तहुनष्ठ हचत्रण केलेले अह.े त्यात ‘मी’ची अत्महनष्ठा ऄत्यंल्प प्रमाणात 

अढळते. त्यांच्या लेखनशैलीतून अपल्याला संपणूापणे हवषयवस्तचूाच सगुावा लागतो. 

त्यातनूच त्यांना अत्माहवष्काराची संधी लाभलेली हदसते. व्यंकटेश माडगळूकारांच्या 

लेखनाचे सकू्ष्म हववेचन प्रबंधाच्या चौथ्या प्रकरणात अलेले अह.े 

मारुती हचतमपल्ली यांनी दखेील हवपलु प्रमाणात लहलतगद्यलेखन केलेले 

अह.े ते गतकाळातील स्मतृीतनू नव्ह ेतर ऄनभुवांतनू स्फुरलेले लेखन अह.े वनाहधकारी 

म्हणनू ऄसंख्य रानवाटा हफरलेले हचतमपल्ली जंगलाचे हचरतरुण सौंदया वाचकांच्या 

डोळ्यात ईतरहवतात. हनसगा, प्राणी, पक्ष्यांहवषयीची त्यांची  ढ त्यांच्या लहलतहनबंधातून 

ऄनभुवायला हमळते. केवळ व्यावसाहयक नजरेतून त्यांनी पश-ूपक्ष्यांना जवळ केलेले नसनू 

ते त्यांच्या अत्म्यात वास करतात. ‘जांगलाचां दणेां’ हा त्यांचा नव्वदपवूीचा संग्रह 
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लहलतहनबंधसदृश्य लेखन घेउन ऄवतरलेला अह.े यात काही लहलतलेखही अहते. ९० 

नंतरदखेील त्यांनी अपले लहलतलेखन कायम ठेवले. ‘रानवाटा’ (१९९१), ‘रातवा’ 

(१९९३), ‘घरट्यापणलकडे’ (१९९५), ‘णनसगथवाचन’ (२०००), आत्यादी त्यांचे 

लहलतगद्यदखेील जंगलातील ऄनभुवांहवषयी अहते. मात्र ९० नंतरचे त्यांचे लेखन 

वैचाररक पातळीवर गेलेल ेअह.े त्यांनी माहहतीपर हनबंधाचे रूप धारण केलेले अह.े त्यात 

‘लहलतहनबंधा’ला अवश्यक ऄसलेले लाहलत्य ऄभावानेच अढळते. 

ऄहनल ऄवचट यांनी सामाहजक हवषयांवर अधाररत ररपोटााज 

(वतृांतकथन) स्वरूपाचे लहलतलेखन केलेले अह.े समाजहचंतन हा त्यांच्या 

लहलतलेखनाचा हपंडच मानला जातो. पण त्यांच्या लहलतलेखनात ‘अठवणी अहण 

ऄनभुव’ स्वरूपाचे लेखनदखेील ऄंतभूात झालेले हदसनू येते. तसेच त्यात ‘लहलतहनबंध’ 

या साहहत्यप्रकाराला शोभणारी सौंदयावतृ्तीही ऄनभुवायला हमळते. त्यांच्या ‘अमेररका’ 

(१९९२),  ‘जगण्यातील काही’ (२००५), ‘णदसले ते’ (२००६) अदी संग्रहांमधनू त्यांचे 

जीवनहवषयक वैयहक्तक अकलन व ऄवतीभवतीच्या ऄनभुवातनू सहज स्फुरलेले हचंतन 

व्यक्त होताना हदसते. ‘जगण्यातील काही’ यात गतायषु्यातील अठवणी अहते, तसेच 

‘णदसले ते’ मध्ये त्यांनी स्फुट ऄशाप्रकारचे सामाहजक अशयातनू हनमााण झालेले लेखन 

केलेले अह.े वास्तहवक ऄहनल ऄवचट यांनी समाजातील तळागाळातील माणसांना 

अपल्या लहलतलेखनातनू महत्त्व हदलेल,े म्हणनू त्यांना अत्महनष्ठ स्वरूपाच्या लेखनातून 

हा सामाहजक अशय व्यक्त करता अला नाही. याहवषयी त्यांनी ऄसे म्हटलेले अह ेकी ‘ते 

स्वतःवर कॅमेरा हफरवत नाहीत’.
१५ 
जीवन हजतके ऄस्सल दाखवता येइल तेवढे ते दाखवावे, 

ऄशा हवचारसरणीतून त्यांचे एकूण लेखन जन्माला अलेले अह.े साहहत्याद्रारे समाज प्रकट 

करून त्यांनी मराठी लहलतगद्यात एक मोलाची भर घातलेली अह.े प्रबंधाचे सहावे प्रकरण 

ऄवचटांच्या सामाहजक लेखनावर अधाररत अह.े  

या स्वरूपाचे समाहजक लेखन केशव मेश्राम यांनी दखेील केलेले अह.े 

त्याच्या लेखनात दहलत व आतर ईपेहक्षत जातींच्या वेदना डोकावताना हदसतात. मात्र त्यांनी 
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काही अठवणी अहण ऄनभुवातनू स्फुरलेले लहलतलेखनदेखील केल.े ‘गळतीचे क्षण’ 

(१९९७), ‘ओलाव्यातले ठसे’ (२००५), अदी त्यांचे संग्रह याच स्वरूपाचे अहते. त्याला 

दहलत जाहणवेची पाश्वाभमूी लाभलेली अह.े गतायषु्यातील अठवणींना ईजाळा दउेन 

स्वतंत्र ऄसे अत्महचंतन त्यांनी साधलेले अह.े हव. शं. चौघलेु त्यांच्याहवषयी म्हणतात - 

‚त्यांच्या लेखनातील मी हा बराच स्वतंत्र अह;े तो मी कुठल्याही हवचारपरंपरेशी, मग ती 

सामाहजक ऄसो हकंवा साहहहत्यक ऄसो – स्वतःला ऄहभहनवेशी वतृ्तीने बांधनू घेत नाही. 

दहलत जीवनाची पाश्वाभमूी ऄसलेले त्यांचे लेखन बंहदस्त व संकुहचत होत नाही.‛
१६ 
या 

काळात सामाहजक
 
स्वरूपाचे लहलतलेखन मोजकेच झाल,े व जेवढे झाले ते बहुतांश 

ग्रामीण वा दहलत साहहत्यप्रवाहांमळेु झालेले हदसते. 

हवजय तेंडुलकरांचाही ईल्लेख ९० नंतरच्या लहलतहनबंधांचा हवचार 

करताना येतो. त्यांच्या लहलतलेखनातून हवशेष जाणवते ते त्यांचे सवाव्यापी कुतहुल अहण 

त्यांची जगाकडे पाहाण्याची दृष्टी. ‘रातराणी’ (१९७१) हा त्यांचा पहहला लहलतहनबंधसंग्रह 

अह.े यानंतर त्यांचे १९९४ पयांत लहलतलेखन प्रहसध्द होत राहहले. माणसातील गणु 

दोषांचे स्त्रोत शोधणे हा त्यांचा महत्त्वाचा हवषय. ९० नंतर त्यांचे ‘ह े सवथ कोठून येते?’ 

(१९९२), ‘रामप्रहर’ (१९९४), ‘तें’ (२००५) ह े संग्रह प्रहसध्द झालेले हदसतात. त्यांचे 

लहलतहनबंध त्यांच्या आतर साहहत्याप्रमाणेच संवेदनशील भाषेतनू ऄवतरलेले अहते. 

प्रामखु्याने मनातल्या हचंतनाला वाट करून देण्याकडे त्यांचा कल हदसतो. त्यांच्या ‘तें’ या 

संग्रहात त्यांच्या ऄत्यंत जवळच्या माणसांची संस्मरणे अलेली अहते. त्यांचे वडील, हमत्र, 

बहीण यांच्याशी ऄसलेले त्यांचे भावहनक नाते हतथे हदसनू येते. सारांश, तेंडुलकरांचे 

व्यहक्तमत्त्वच त्यांच्या लहलतलेखनातनू डोकावताना हदसते. 

रत्नाकर मतकरी यांनी त्यांच्या बऱ्याच लहलतलेखनात नाट्यजगतातील 

त्यांचे ऄनभुव कोरलेले अहते. त्यांचे बहुतेक लहलतलेखन सदरलेखनाच्या माध्यमातनू 

झालेले अह.े त्यांच्या काही लहलतहनबंधस्वरूपलेखनाला कथेचा घाट लाभलेला हदसतो 

तर काहींमध्ये समाजकारण, राजकारण अदी हवषयदखेील अलेले अहते. नाटक, कथा, 
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कादबंरीसारखे लहलतसाहहतय् हलहहणाऱ्यांना लहलतहनबंध हलहहणे तारेवरची कसरत 

वाटायची.  त्यांना जेव्हा सदर हलहहण्यास सांहगतले गेले तेव्हा त्याहवषयी ते म्हणाले - ‚माझे 

आतर हलखाण चालचू होते, ह ेसगळे सांभाळून दर अठवड्याला काहीतरी हवचार करायला 

लावणारे वा मनाला हभडणारे हकंवा दोन्ही प्रकारातले, पण दजेदार ऄसे हलहहणे कठीण 

होते!‛
१७
 ‘सोनेरी सावल्या’ (१९९७), ‘शाांततेचा आवाज’ (१९९८), 

‘शब्द...शब्द...शब्द!’ (१९९९) अदी त्यांचे संग्रह ९० नंतरचे ‘अहते. शब्द...शब्द... 

शब्द!’ यात त्यांच्या अयषु्यातील कडूगोड प्रसंग अलेले अहते. गोव्यातील ‘ , 

कोकेरो’ या हॉटेलच्या मालकाने त्यांना सांहगतलेला चाल्ास शोभराज या गनु्हगेाराच्या 

ऄटकेचा प्रसंग यात अलेला अह.े 

राम शेवाळकर यांनी सदरलेखनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हा 

साहहत्यप्रकार हाताळलेला अह.े हलक्या फुलक्या प्रसंगांचे हचत्रण रंजनात्मक शैलीतून 

करणे ह े त्यांच्या लहलतहनबंधांचे वैहशष््टय अढळून येते. ‘आकाशाचा कोंब’ (१९९३), 

‘तारकाांचे गाणे’ (१९९४), ‘मोराचे पाय’ (१९९५), ‘उजेडाची झाडे’ (१९९७), 

‘प्रणतध्वनीचे मानस’ (१९९८) अदी त्यांचे संग्रह या काळातील मानवी जीवनदृष्टीचे 

हनरीक्षण करणारे अह.े 

या काळात ग्रामीण व दहलत लेखकांनी देखील लहलतहनबंध या 

साहहत्यप्रकारात भर घातलेली अह.े प्रामखु्याने लहलतगद्य या साहहत्यप्रकाराच्या खणुा 

ग्रामीण साहहत्यात मोठ्या प्रमाणात अढळून अलेल्या अहते. चंद्रकुमार नलगे, यांच्या 

लहलतलेखनाचा हवचार या दृष्टीने करता येतो. गतकाळात त्यांच्या मनावर झालेले संस्कार, 

ग्रामीण जीवन जगताना करावा लागलेला संघषा, हा त्यांच्या लेखनाच्या मुळाशी अह.े 

बोली भाषेचे ईत्तम नमनेु नलगे यांच्या साहहत्यात अढळून येतात ते त्यांच्या लहलतहनबंध 

लेखनात दखेील अढळून अलेले अहते. ‘झुांझरूक’ (१९९५), ‘दसऱ्याचां नाटक’ 

(१९९८), ‘अनादी अनांत’ (२००१), ‘काळाांतरीच्या गोष्टी’(२००२), ‘खांत णशवरायाची’ 

(२००८), ‘गाडी घुांगराची’ (२००९) आत्यादी त्यांच्या संग्रहांमध्ये लहलतहनबंधसदृश लेखन 
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झालेले अह.े त्यांची भाषा रांगडी ऄसल्यामळेु त्यात लाणलत्याला वाव नाही, मात्र 

कृषीजीवनाचे हजवंत हचत्रण त्यातनू झालेले हदसते. त्यांचय्ा लहलतहनबंधांना 

कथासाहहत्याची बैठक लाभलेली अह.े 

द. ता. भोसले यांनी लहलतगद्यातनू करूण ऄसे स्मरणरंजनात्मक ऄसे 

लेखन केलेले अह.े ‘आठवणीतले णदवस’’ (१९९६), ‘चावडीवरचा णदवा’ (२००१), 

‘पार आणण णशवार’ (२००१), ‘बाळमठुीतले णदवस’ (२००५) आत्यादी संग्रहांमधील त्यांचे 

लेखन लहलतहनबंधाच्या स्वरूपाचे जरी नसले तरी त्यात बरेचसे अठवणी अहण 

ऄनभुवात्मक लेखन अलेले अढळते. लहलतलेखनाहवषयी त्यांनी ऄसे म्हटलेले अह े - 

‚कथा-कादबंरी लेखन करणाऱ्या लेखकाचे अठवणी अहण ऄनभुवाच्या ऄंगाने होणारे 

लहलतलेखन अवश्यक ऄसते अहण ईपयकु्तही ठरते. त्यातून लेखकाच्या व्यहक्तमत्त्वाची 

जडणघडण हन हवकास लक्षात येतो. तो ज्या पयाावरणात वाढला त्याचे दशान अपल्याला 

घडते.‛
१८
 त्यांच्या लहलतलेखनात हा फरक नक्कीच हदसनू येतो. त्यांच्या पवूास्मतृींतनू 

ईद ्भवलेल्या वणानातनू त्यांच्या वैयहक्तक जीवनाहवषयीची बरीच माहहती हमळते. 

‘णदवसबडुीनांतरचा णदवस’ या त्यांच्या लहलतहनबंधात त्यांनी त्यांच्या गावातील दषु्काळाचे 

वणान केलेले अह.े त्यात त्यांचे हालाखीचे जीवन हचहत्रत झालेले ऄसले तरी त्यांची शैली 

नमाहवनोदी ऄसल्यामळेु ते लेखन वाचनीय झालेले अह.े   

राजन गवस यांनी कथा, कादबंरी, कहवतेबरोबर लहलतलेखनदखेील 

केललेे. त्यांचे ‘काचाकवड्या’ (२००५), ‘रोकडे पाझर’ (२००९), ‘कैणफयत’ (२०१०), ह े

तीन लहलतगद्यसंग्रह प्रहसध्द झालेले अहते. त्यांची भाषा अहण त्यांचे एकूण साहहत्य 

एकादृष्टीने त्यांच्या प्रगल्भ व्यहक्तमत्त्वाचे ईदाहरण दतेे. मात्र लहलतहनबंध या 

साहहत्यप्रकारात त्यांनी वैचाररक हवषयांना ऄहधक प्राधान्य हदलेले अह.े ‘रोकडे पाझर’ 

यात त्यांचे संत साहहत्यातील गरुूहशष्य परंपरेचे हचंतन अलेले अह,े तर ‘कैणफयत’ मध्य े

त्यांनी बधीर झालेल्या समाजव्यवस्थेची एक स्वसाक्षांहकत दस्तऐवजरूपी कैहफयत 

मांडलेली अह.े अधहुनक जीवनपध्दतीत पश,ू पक्षी, झाडे यासकट साऱ्या हनसगासषृ्टीचे 
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ऄहस्तत्व धोक्यात ऄसताना माणसू मात्र संवेदना हरवनू बसलेला अह े ह े गोष्टीचे दःुख 

त्यांच्या मनाला सतावत होते याची जाणीव त्यांच्या लहलतलेखनातनू होते. 

या काळात आदं्रजीत भालेराव, भास्कर चंदनहशव, कृष्णा आगंोले, प्रवीण 

बांदकेर, सदानंद दशेमुख अदी लेखकांनी ग्रामीण जीवनाचे वैहशष््टय दाखवणारे 

लहलतहनबंध हलहहलेल ेअहते. हरवत चाललेल्या समहूजाणीवेचे, मलू्यव्यवस्थेचे हचत्रण 

करणे, ह े या काळातील बहुतेक लेखकांचे परम ईहिष्ट हदसनू येते. स्वातंत्र्योत्तर काळात 

ईदयास अलेले साहहत्यप्रवाहच त्यांच्या या लेखनाला खतपाणी घालणारे अह.े तसेच या 

काळात जो खेड्यापेड्यांमध्ये हशक्षणाचा प्रसार झालेला त्याचा पररणाम म्हणजे नव्वदच्या 

असपास ही हशहक्षत हपढी हलहू लागलेली. त्यांनी कोणताही साहहत्यप्रकार वगळला नाही. 

अपल्या वैयहक्तक भावना व्यक्त करण्यासाठी त्यांना लहलतहनबंधासारख्या साहहत्यप्रकाराचे 

साधन हमळाले ऄसे अपण म्हण ूशकतो. 

अत्महनष्ठ  शैलीतनू ग्रामीण जीवनाचे हचत्रण करणारे महत्त्वाचे लेखक 

म्हणजे आदं्रजीत भालेराव. यांचे लहलतलेखन त्यांच्या काव्यसषृ्टीच्या ऄवतीभवती हफरणारे 

अह.े हशवाय त्यातनू त्यांची लोकसंस्कृतीहवषयीची अस्थाही प्रकट झालेली अह.े त्यांनी 

अपल्या लहलतहनबंधांमध्ये परंपरागत लोकगीतांचा ईपयोग करून अत्महचंतन साधलेले 

अह.े ते म्हणतात - ‚जन्मल्यापासनू माझं अयषु्य ऄशा सामान्य, कष्टकरी लोकांसोबतच 

गेले‛, याच लोकांना त्यांनी त्यांचे साहहत्य समहपात केलेले हदसनू येते. त्यांचे ‘गाई घरा 

आल्या’ (१९९४), ‘लळा’ (२०००), ‘घरीदारी’ (२००६) ऄसे एकूण अठ 

लहलतहनबंधसंग्रह प्रकाहशत झालेले अहते. ‘गाई घरा आल्या’ यात त्यांनी ग्रामीण 

संस्कृतीत अढळून येणाऱ्या नात्यांबिल, ग्रामीण संवेदनशीलतेबिल हवहवध हवषयवस्तूंच्या 

अधारे सांहगतलेले अह.े ‘घरीदारी’ या संग्रहात व्यहक्तहचत्रणपर ऄसे लहलतलेखन अलेले 

हदसते. नव्वदनंतरच्या साहहत्यप्रवाहांचा जो साहहत्यहनहमातीच्या हदशेने वाटा होता त्याचे 

दशान या लेखकांच्या लहलतलेखनातनू घडते. 
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भास्कर चंदनहशव यांचा ‘रानसय’् (२००३) हा त्यांच्या गतकाळातील 

अठवणींवर अधाररत लहलतहनबंधसंग्रह अह.े यात त्यांनी गावाकडच्या अठवणींना 

ईगाळणारा एक एक धागा ऄत्यंत बारकाइने गुंफलेला अह.े यात ऄनेक माणसांची त्यांची 

लक्ष वेधनू घेणारी रेखाटने अलेली अहते. त्यांच्या लेखनात कुठेतरी त्यांच्यापासनू, 

अपल्या मातीपासनू दरुावल्याची खंतही दाटून अलेली हदसते. या लहलतहनबंधांचे वैहशष््टय 

म्हणजे लेखकाची हजवंत भाषाशैली. त्यांच्या ग्रामीण बोली व प्रमाणभाषेचा हमलाफ 

त्यांच्या एकंदर लहलतलेखनातनू झालेला हदसतो. ‘मी पाणहलेला क्ाांणतणसांह’ या 

व्यहक्तहचत्रणपर लहलतलेखातील ह ेईदाहरण पहा, गावात चाललेल्या जंगलतोडीला हवरोध 

करण्यासाठी नाना पाटलांनी सभा भरवली तेव्हा ते म्हणाल े - ‚बंधूंनो! अरं हे्य कुणाचं 

स्वातंत्र्य? धन्याला धत्तरुा ऄन ् चोराला महलदा... न्हाय चालायचं. ह े शेतकऱ्यांचं, 

कष्टकऱ्यांचं स्वराज्य व्हायला पाहहजे. ह्यो नाना पाटील, जीवात जीव हाय तंवर, 

शेतकऱ्यांच्या स्वराज्यासाठी झगडणार! कष्टकऱ्यांच्या घामाचा जाब मागणार!‛
१९
 

ऄशाप्रकारे या संग्रहात त्यांच्या ग्रामीण रांगड्या बोलीचा ऄनभुव येतोच हशवाय त्याला 

नागर जीवनात व्यापनू राहहलेल्या प्रमाणभाषेचा दखेील मलुामा चढलेला हदसतो. 

या काळात के. ज. परुोहहत, यशवंत पाठक, महशे एलकंुचवार, रवींद्र हपंगे, 

शं. ना. नवरे, ऄरुण खोपकर, कृष्णा आगंोले, प्रभाकर कोलते आत्यादींनी मुक्तहचंतनातून 

स्फुरलेले लहलतलेखन केलेले अह.े त्यांच्या लेखनातनू त्यांनी ऄनभुवप्रकटीकरणाच्या 

हवहवध वाटा धुंडाळलेल्या हदसनू येतात. 

के. ज. परुोहहत यांच्या लहलतहनबंधांना कथेचा घाट लाभलेला हदसतो. मात्र 

ते स्वतःच ते लहलतगद्य ऄसल्याचे कबलू करतात. मा. गो. दशेमखु यांनी त्यांच्या कथेला 

लघहुनबंध म्हटलेले अह;े कारण त्यांच्या या लेखनात स्वैर हचंतन हदसनू येते.
२०
 ते कथेच्या 

स्वरूपाचे न राहाता मकु्त होत जाते. ‘सावळाच रांग तझुा’ (१९५०) या त्यांच्या पहहल्या 

संग्रहातील लेखांवर ना. सी. फडके यांच्या लहलतहनबंधांचा प्रभाव हदसनू येतो. 
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‘आठवणींचा पार’ (१९९८), ‘ठेवणीतल्या णचजा’ (२००१) आत्यादी त्यांच्या 

संग्रहातदखेील त्यांचे हलकेफुलके ऄसे प्रसंगानरुूप लेखन अललेे अह.े 

यशवंत पाठक यांचे बालपण भजन हकतान करणाऱ्या लोकांच्या 

ऄवतीभवती, अध्याहत्मक ऄशा वातावरणात गेले. यातूनच त्यांना लहलतहनबंधाची 

लाहलत्यरस ऄसलेली सजानशील भाषा गवसली. ‘मातीचां दणेां’ (१९९०), ‘मोहर मैत्रीचा’ 

(१९९८), ‘आभाळाचां अनषु्ठान’ (२०००) आत्यादी संग्रहामधील लहलतहनबंध पाहहले की ते 

थेट हवषयवस्तचू्या गाभ्यात हशरून हनवेदन करताना हदसनू येतात. बालपणापासनू त्यांच्या 

मनावर झालेले मध्यमवगीय िाह्मण समाजाचे संस्कार लहलतलेखनासाठी त्यांना एक 

अध्याहत्मक बैठक प्राप्त करून दतेात. पाठक यांच्या लहलतहनबंधातून समाजमनाच्या 

अध्याहत्मक वतानाची हजज्ञासातपृ्ती हदसनू अलेली अह.े 

महशे एलकंुचवार यांचा ‘मौनराग’ (२००५) हा दखेील लहलतहनबंधाच्या 

प्रकृतीस्वभावातून जन्माला अलेला संग्रह अह.े नाटककार म्हणनू त्यांची घडण कशी 

झाली याचे संदभाांसहीत दशान त्यांनी घडवलेले अह.े त्यांची भाषाच त्यांच्या ऄनभुवसंपन्न 

पवूाायषु्याला अहवष्कृत करते. ‘मौनराग’ या संग्रहातील ‘अरण्यातील आत्मभान’ या 

लहलतहनबंधात त्यांचे ह ेअत्महचंतन वाहात्या झऱ्यासारखे अह.े ते म्हणतात - ‚एकेकदा 

पाय थकतात ऄध्याा वाटेवर. भोवती हकरा ऄंधार घेरत येतो अहण वाटेवरच कुठल्यातरी 

झाडाखाली डोळे हमटून धपापत बसावे लागते व शेवटचा श्वास घ्यावा लागतो. पण 

जीवनाची ऄखेर ऄशी हवजनवासात होण्याचे ऐश्र्वया फक्त कलावंताच्याच नहशबी ऄसते. 

स्वेच्छेने पत्करलेल्या दाररद््रयाचे वैभव व हनःसंगपणाची सगळी जरब कमावनू मरणाला 

सामोरे जाण्यात जी हमरासदारी अह े ती कशातही नाही.‛
२१
 त्यांनी ऄहधक लहलतहनबंध 

हलहहलेले नाहीत कारण त्यांच्यामते लहलतलेखन करण्यासाठी लागणारी सामग्री, 

त्यांच्याजवळ नाही. पण जेवढे लेखन त्यांच्या हातून घडले तेवढे गणुात्मक अह.े त्यांच्या 

अत्मपर लेखनावर ग्रेस यांच्या लहलतहनबंधांचा हलकासा प्रभाव जाणवतो. त्यांना 

हचत्रकला, कहवतेची ऄसलेली अवड ह ेत्यांच्या लहलतहनबंधांचे वैहशष््टयच मानायला हवे. 
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 या काळात आतर हवषयांवर सहज स्फुरलेले हलकेफुलके लेखनदेखील 

भरपरू प्रमाणात झालेले अह.े रवींद्र हपंगे यांच्या लहलतलेखनाला ऄशाच प्रकारचे सहज 

स्फुरलेले हवषय लाभलेले अहते मात्र त्यांचे लेखन हलके फुलके वाटत नाही. त्याला 

साहहहत्यक गप्पांची बैठक अह.े १९७८ पासनू २००४ पयांत वतामानपत्रातील 

सदरलेखनाच्या माध्यमातून लहलतगद्याची बरीच पसु्तके त्यांनी प्रहसध्द केलेली अहते. 

त्यांचे हवषय म्हणजे एखादा लेखकहमत्र, एखादा चटपटीत ऄनभुव, घटना प्रसंग हकंवा 

कोकणातील त्यांच्या घरच्या  अठवणी हकंवा ‘गोमंतक’ हजथनू त्यांना बरेच लहलतलेखन 

सचूले ऄसे अहते. ‘पणचचमेची धनदौलत’ या संग्रहात त्यांनी ऄनेक पाश्र्चात्य 

लेखकांहवषयी व्यासंगी लेखन केलेले अह.े हने्ऱी डॅहव्हड थोरो, अयझॅक ऄहसमोव्ह, थॉमस 

हाडी, हट. एस. एहलयट ही व्यहक्तमत्त्वे तमु्हाला यात भेटतील. ‘सखुाचे पदर’ (१९९६), 

‘ररमणझम पाऊस’ (१९९७), ‘माळावरली फुलां’ (१९९९), ‘णचरेबांदी’ (२००१), ‘सखुाची 

एक पाकळी’ (२००४), ‘शकुनाचे शकून’ (२००५), आत्यादी त्यांचे संग्रह नव्वदनंतर 

प्रकाहशत झालेले अहते. 

याच स्वरूपाचे लेखन या काळात शं. ना. नवरे यांनी दखेील केलेले. 

त्यांच्या ‘ओलीसकुी’ (२००३) या सदरलेखनातनू हनमााण झालेल्या संग्रहात त्यांनी केवळ 

संवादाच्या रूपात हलके फुलके लेखन केलेल ेअह.े  त्यांना भेटलेल्या माणसांशी हवहवध 

हवषयांवर गप्पा मारणे ह े त्यांचे अवडीचे काम. त्यात ते रंग  ततात व ऄहधक खलुवनू 

सांगतात. ऄशा स्वरूपाच्या लेखनातून जर ‘मी’च्या ऄंतरकरणातील हचंतन व्यक्त होत 

ऄसेल तर त्याचा लहलतहनबंध या साहहत्यप्रकारात ऄंतभााव होणे साहहजक अह.े या 

स्वरूपाचे मराठी साहहत्यात भरपरू लहलतगद्य हनमााण झालेले हदसते.  

ऄरुण खोपकर यांचे ‘णचत्रव्यहू’ अहण ‘चलत णचत्रव्यहू’ ह े त्यांच्या 

हसनेमाच्या के्षत्रातील ऄनभुव रेखाटणारे लहलतहनबंधसंग्रह अहते. ‘चलत हचत्रव्यहू’ला 

२०१५ साली साहहत्य ऄकादमीचा परुस्कार लाभलेला अह.े ऄनभुवग्रहणातनू माणसाच्या 

मनात अपोअपच हवचारांचा एक कोष तयार होतो, तशाच प्रकृतीचे हचंतन या 
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लहलतहनबंधसंग्रहात त्यांनी केलेले अह.े हचत्रकला अहण हचत्रपटहवषयक केलेले ह े

हलखाण ऄरुण खोपकर यांची प्रगल्भ लेखनशैलीची  ळख करून दतेे. यात 

हवषयवस्तूंसोबत बराच अत्महचंतनाचा भागही येताना हदसतो, जो वाचकांना भांबावनू 

सोडतो. त्यांचा या के्षत्रातील ऄनभुव आतका तरळ अह े की त्यांनी या  

लहलतहनबंधसंग्रहातून लहलतगद्याला एक स्वतंत्र शैली लेखन प्रदान केलेले अह.े  या 

काळात सांस्कृहतक, राजकीय, सामाहजक हवषय घेउन ऄनेक लेखकांनी लेखन केलेले  

हदसते. त्या दृष्टीने ऄरुण हटकेकर, जयदेव डोळे, ऄरुण साध,ू सरेुश द्रादशीवार, ईत्तम 

कांबळे, प्रवीण दवणे, प्रभाकर मांडे, ऄशोक पवार, सधुीर सखुटणकर, बाळ फोंडके, श्री. 

बा. जोशी, राजा राजवाडे, शंकर सखाराम, आत्यादींचा ईल्लेख करता येतो. मात्र 

लहलतहनबंधाच्या वैहशष््टयानसुार या लेखकांचा हवचार करता येत नाही. ईदा. ऄरुण 

हटकेकर यांच्या लेखनाचे हवषय सामाहजक ऄसनू बरेचसे लेखन वैचाररक भावनेतनू झालेले 

अह.े ‘समाजस्पांदने’ (१९९०), ‘जनमन’ (१९९५), ‘अस्वस्थ महाराष्र’ (१९९८), 

‘साराांश’ (२००१) अदी त्यांचे संग्रह सदरलेखनातून हनमााण झालेले अहते. या काळात 

वैचाररक लेखनाला रंजनात्मक शैलीची डूब देउन ऄनेकांनी लेखन केले, परंत ु

लहलतहनबंधाचा हवचार करताना या लेखनाला हवचारात घेतले जात नाही. ते हनबंधही या 

वाङ् मयप्रकारातच ऄंतभूात होतात. 

२.२.३. स्त्रीलेलखकांचा आतमालवष्कार 

साहहत्यात मानवी मनाच्या हवहवध जाहणवांचे जे प्रहतहबंब पडलेले ऄसते 

त्यात स्त्रीलेहखकांची जाणीव ऄत्यंत संवेदनशील अह.े मराठी साहहत्य समदृ्ध व 

हवकसनशील करण्याच्या दृष्टीने हतने नेहमीच हातभार लावलेला अहे. स्वातंत्र्योत्तर 

काळापासनू हस्त्रयांनी लहलतहनबंधलेखनाला अपलेसे केलेले. कुसमुावती दशेपांडे, 

आरावती कवे, दगुाा भागवत, हवजया राजाध्यक्ष, सरोहजनी वैद्य, शांता शेळके, हशरीष पै, 

अदी लेहखकांनी लहलतहनबंधाचे बीज  ळखनू गणुात्मक ऄसे लेखन केले. हवसाव्या 
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शतकाच्या ईत्तराधाात दखेील सदरलेखनाच्या माध्यमातनू व हवहवध कारणांनी नवोहदत 

लेहखकांनी लहलतलेखनाला ईत्स्फूता प्रहतसाद हदला. हस्त्रयांच्या लहलतलेखनाला 

कारणीभतू म्हणजे यात अढळून येणारी अत्माहवष्काराची संधी होय. अत्माहवष्कार हा 

लहलतहनबंधाचा प्रमखु गणुधमा मानला जातो. तसेच हस्त्रयांचे ऄहभव्यक्त करण्यासारखे 

ऄसंख्य प्रश्न ऄसतात. अपल्या ऄवतीभवतीच्या जीवनात डोकावताना ‘ती’ काही सांग ू

पाहते, प्रकट करू पाहते, ‘मी’चे मतप्रदशान करू पाहते, तेव्हा ‘ती’ लाहलत्यपणूा भाषेतील 

‘लहलतहनबंध’ जन्माला येत ऄसतो. मराठी साहहत्यात स्त्रीवादी हवचारसरणीतनू कथा, 

कहवता, कादंबरी, वैचाररक लेखन झालेले अह े मात्र लहलतलेखनात ही हवचारसरणी 

ऄद्याप अलेली हदसनू येत नाही. याला कारणीभतू या साहहत्यप्रकाराचे अत्मतत्त्व अह.े 

मकु्ताहवष्कार करण्याच्या पे्ररणेतनू हनमााण झालेले ह ेसाहहत्य हलक्याफुलक्या जीवनशैलीचे 

प्रहतहबंब दशाहवते. यात वैचाररक हचंतनदेखील अत्महनष्ठ भावनेतनू प्रकट होताना हदसते. 

त्यात ऄनेकदा व्यहक्तमत्त्वाचा शोध अढळून येतो मात्र त्याला कोणतीही हवद्रोही हकंवा 

हवरोधाची चौकट लाभलेली नसते. वर सांहगतल्याप्रमाणे हस्त्रयांनी केलेले लहलतलेखन 

अत्माहवष्काराच्या दृहष्टकोनातनू झालेले अह,े त्यामळेु त्यात अढळून येणारी ‘मी’ ही 

सखी सोबतीण, सहचाररणी अह;े हशवाय ती प्रसंग साधनू जीवनहवषयक एखाद े

तत्त्वज्ञानही सांगते करते.
 
हवद्यतु भागवत यांनी संपाहदत केलेल्या ‘हस्त्रयांचे मराठीतील 

हनबंधलेखन’ या ग्रंथात हस्त्रयांच्या वैचाररक लेखनाचा आहतहास अलेला अह.े यात  

स्त्रीलेहखकांचे स्त्रीमकु्ती चळवळींचे ऄनभुवकथन अलेले अहते. गौरी दशेपांडे, ऄहजता 

काळे, बेबी कांबळे, हवमल मोरे, सीमा साखरे, मकु्ता मनोहर अदी स्त्रीलेहखकांचे 

स्त्रीप्रश्नांची ईत्तरे शोधणारे लहलतलेख यात करण्यात अलेले अहते.
२२
 ऄसे वैचाररक 

पररपे्रक्षय्ातनू मराठीतून ऄनेक स्त्रीलेहखकांनी लेखन केलेले अढळून येते मात्र ते 

लहलतगद्यात समाहवष्ट करता येत नाही. 

 नव्वदोत्तर काळात ज्या लेहखकांनी लहलतहनबंधस्वरूपाचे लेखन केलेले 

त्यात सवाप्रथम दगुाा भागवत यांचा ईल्लेख करावा लागतो. यांनी नव्वदपवूी पासनू 
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लहलतहनबंधात मोलाची भर घातलेली अह.े लहलतहनबंध या साहहत्यप्रकारात त्यांचा 

ईल्लेख हशरोभागी येतो, कारण ऄशा बौहध्दक अहण भावहनक पातळीवर जाउन अपल्या 

लहलतसाहहत्यात ऄभावानेच या साहहत्यप्रकाराला गोंजारले गेलेले अह.े दगुाा भागवत यांचे 

‘आठवले तसे’ (१९९१), ‘कदांब’ (१९९३), ‘दपुानी’ (१९९५), ‘णनसगोत्सव’ (१९९६), 

‘गोधडी’ (१९९६) अदी संग्रह नव्वदोत्तर काळात प्रकाहशत झालेले अहते. दगुाा भागवत 

अपल्या लेखनाहवषयी म्हणतात – ‚मी अतापयांत जे हलहहले तोच माझा भावहनक व 

बौध्दीक अत्माहवष्कार होय.‛
२३
 ह ेकेवळ दगुाा भागवतांहवषयीच नसनू एकूण लहलतहनबंध 

या साहहत्यप्रकाराच्या ऄनेक वैहशष््टयांपैकी एक अह.े परंत ु दगुाा भागवतांच्या 

लहलतलेखनात ह े वैहशष््टय प्रामखु्याने अढळून येते. त्यांच्या लेखनात सरुुवातीपासनू 

वैचारीक बैठक होती व नंतरच्या लहलतहनबंधांत त्याची वदृ्धी झालेली अह.े  

 स्त्रीलेहखकांमध्ये शांता शेळके यांनी मोठ्या प्रमाणात लहलतहनबंधलेखन 

केलेले ऄसनू सदरलेखनाच्या माध्यमातनू त्यांचे ह े लेखन झालले हदसनू येते. ‘जाणता 

अजाणता’ (१९९५), ‘साांगावेसे वाटले म्हणनू’ (१९९८), ‘इतस्ततः’ (१९९८), ‘लणलत 

नभी मेघ चार’ (१९९८), ‘रांगरेषा’ (१९९९), ‘मनातले घर’ (२०००), ‘गलुाब आणण काटे’ 

(२००१), ‘काही जवळ काही दरू’ (२००२), ‘सवुणथमदु्रा’ (२००२) अहद त्यांची ९० नंतर 

प्रकाहशत झालेली लहलतगद्याची पसु्तके अहते. त्यांचे बरेचसे लेखन स्फुट ऄनभुवातून 

स्फुरलेले अह.े त्या एखाद्या प्रसंगातनू, त्यांच्या मनाला भावलेल्या हवषयातून, अपले 

अत्महचंतन व्यक्त करतात. त्यांची भाषा ऄत्यंत मनहमळाव ू ऄसल्यामळेु संवादात 

एकप्रकारचा हजवंतपणा म्हणनू हव. शं. चौघलेु यांनी त्यांच्या लेखनाला लाहलत्यपणूा 

‘मकु्तलेखन’ म्हटलेले अह.े
२४
  

 १९६१ पासनू सदरलेखन करून मराठीला ईत्तम ऄसे लहलतगद्य बहाल 

करणाऱ्या हशरीष पै यांचा ईल्लेखदखेील नव्वदनंतरच्या काळात करता येतो. त्यांचे लेखन 

अठवणी व ऄनभुवातनू स्फुरलेले मकु्त हचंतन अह.े ‘अनभुवान्ती’ (१९९३), ‘मी आणण 

माझे’ (१९९४), ‘मैलोन मैल’ (१९९४), ‘णटप फुले णटप ग’्’ (१९९५) आत्यादी त्यांचे 
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संग्रह यादृष्टीने हवचार करण्यासारखे अहते. त्यांच्या ‘मैलोन ् मैल’ या संग्रहात अठवणी 

अहण ऄनभुवात्मक लेखन अलेले हदसते. त्यांनी त्यांचे वडील अचाया ऄते्र व त्यांच्या 

बालपणीच्या अठवणी सांहगतलेल्या अहते. ‘माझी अद ्भतूाची सषृ्टी’ या त्यांच्या 

लहलतहनबंधात त्यांच्या अयषु्यात अलेल्या ऄदू्भत ऄनभुवांचे कथन अलेले अह.े 

त्यांच्या या लेखनाची भाषा सरळ सोपी   ऄसली तरी त्यात काव्यगणु हमसळल्यामळेु ती 

लाहलत्यपणूा झालेली हदसनू येते.
२५
 नव्वदनंतरच्या त्यांच्या लेखनात फारसा फरक जाणवत 

नाही. 

 या काळात वरील लेहखकांबरोबर हवजया राजाध्यक्ष, ऄरुणा ढेरे, आहंदरा 

संत, शरहदनी डहाणकूर, सहुनता दशेपांडे, हगररजा कीर, मंगला गोडबोले, वासंती मझुमुदार, 

हसहसहलया काव्हाालो, प्रहतभा रानडे, प्रहतमा आगंोले अदी लेहखकांचा ईल्लेख करता येतो. 

प्रवासवणान, व्यहक्तहचत्रण, स्मरणरंजनपरलेखन, हनसगावणान, अत्महचंतनपरलेखन अहद 

स्वभाव घेउन यांनी ह े लहलतलेखन केलेले अह.े मात्र बरेचसे लेखन ह े अठवणी 

ऄनभुवांतून स्फुरलेले हदसते. 

 हवजया राजाध्यक्ष यांचे ‘अवती-भवती’, ‘तळ्यात.... मळ्यात’ ह े

लहलतलेख संग्रह प्रहसध्द झाललेे अहते. अत्मशोधाला लाभलेली चांगली संधी ऄसे 

त्या या  लहलतहनबंध लेखनाला म्हणतात. त्यांच्या ‘ऄवती भवती’ मधील 

लहलतहनबंधांचे हवषय सहज सचुलेले तसेच आतर कलांशी त्यांचे नाते सांगणारे अहते. 

त्यांचे वैहशष््टय म्हणजे त्यांच्या वाचनाचे वेड त्यांच्या लहलतलेखनातून जाणवते. 

‘तळ्यात.... मळ्यात’ या पसु्तकातील लेख ‘अवती-भवती’ मधील लेखांपेक्षा वेगळे 

अहते. ‘बहुपयाायी अयषु्य वरकरणी हवस्कळीत वाटते, तरी ते जगताना ऄनेक वाटा 

खलु्या होत ऄसतात’, हचे अयषु्याचे संहचत त्या अपल्यासमोर मांडतात. 

सदरलेखनाच्या हनहमत्ताने सचुलेले ह ेहवषय अहते त्यामळेु त्यांच्या मयाादाही जाणवतात. 

त्यांनी नव्वदच्या असपास लेखन केलेले ऄसले तरी नव्वदोत्तर काळातील त्यांच्या 

लेखनात अत्मानभुवाचे प्रकटीकरण ऄहधक व्यापक झालेले अह.े 
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 १९९० नंतरच्या लहलतहनबंधांचा हवचार करताना ऄरुणा ढेरे यांचाही 

ईल्लेख त्यात अढळून येतो. यांचे लहलतहनबंध त्यांच्या वैयहक्तक व समहू जीवनातील 

ऄसंख्य धाग्यादोऱ्यांशी जुळणारे अहते. अठवणी ऄन ्ऄनभुव, प्रवासवणान, व्यहक्तवणान, 

लहलतलेख, लहलतहनबंध ह े सवाच प्रकार त्यांनी व्यासंगाने हाताळलेले अहते. 

लोकसाहहत्य या हवषयावर दखेील त्यांनी अपली लहलतहटपणे केललेी अहते. त्यांच्या 

प्रत्येक लहलतलेखनाला   लहलतहनबंध या साहहत्यप्रकाराचा घाट लाभलेला हदसतो. 

‘काळोख आणण पाणी’ (१९९१), ‘लोक आणण अणभजात’ (१९९३), ‘मनातलां आभाळ’ 

(१९९४), ‘भगव्या वाटा’ (१९९४), ‘आठवणीतले आांगण’ (१९९९), ‘नव्या जनु्याच्या 

काठावरती’ (२००१), ‘अध्याथ वाटेवर’ (२००२), ‘माणसू आणण माती’ (२००४), 

‘वेगळी माती वेगळा वास’ (२००६) अदी त्यांचे संग्रह ९० नंतर प्रकाहशत झालेले 

अहते. त्यांच्या या संग्रहांमधनू प्रामखु्याने प्रवासवणानपर लहलतहचंतन अढळते. ऄल्मोरा 

या स्थळाला भेट दतेाना त्यांनी केलेले वणान पहा - ‚नैनीतालहून ऄल्मोऱ्याकडे हनघालो 

तेव्हा लख्ख सयुाप्रकाशात न्हालेली सकाळ होती. रस्ता सगळा या डोंगरातून त्या डोंगरावर 

झलुणारा. कधी दरीच्या तळाशी एखाद्या झऱ्याच्या झळुझळु पाण्याला टेकणारा, तर कधी 

घनदाट पाइन वकृ्षाच्या घाटवळणात हरवणारा, कधी पवातमाथ्याशी श्वास रोखनू हजारो 

फूट खाली डोकावताना दचकणारा, तर कधी रानगलुाबाचे शभु्र श्वास हवेत भरून जाताना 

गंधगार होणारा.‛
२६ ऄनेकदा त्यांचे लेखन दगुाा भागवत यांच्या ‘पैस’मधील 

लहलतहनबंधांशी जवळीकता हनमााण करते. 

 कवहयत्री आहंदरा संत यांनीदखेील अठवणी अहण ऄनभुवात्मक लेखन 

केललेे अह.े त्यांचे ‘मदृगांध’ (१९९६) व ‘फुलवेल’ (१९९७) दोन्ही संग्रह त्यांच्या 

ईत्तरकाळात प्रकाहशत झालेले अहते. सदरलेखनाच्या माध्यमातनू त्यांचे ह ेलेखन ऄगोदर 

प्रहसध्द झाले होते. ‘मदृगांध’ मध्ये त्यांचे अत्मचररत्रच प्रकट झालेले हदसते. परंत ुत्यांनी 

छोटे छोटे प्रसंग हनबंधस्वरूपात बंहदस्त केल्यामुळे त्याचे स्वरूप अठवणी अणी 

ऄनभुवात्मक झालेले अह.े ते प्रसंग म्हणजे एका धाग्यात गुंफलेले मोतीच अहते, कारण 
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त्यातनू काव्यस्पशााची ऄनभुतूी येते. त्यात ‘मी’चे ऄंतकरणातील जीवनहवषयक 

मकु्तहचंतन ऄनभुवायला हमळते. 

 वासंती मझुमुदार यांचे ‘नदीकाठी’ (१९९२) व ‘झळाळ’ (२००१) ह ेदोन 

संग्रह लहलतहनबंधप्रकृतीचे अहते. स्त्री मनाला भावणारे हनसगाातील हवहवध घटक 

प्रहतमासषृ्टीच्या  रूपात त्यांच्या या लहलतहनबंधात भेटतात. साधी सरळ वणानशैली व 

तेवढाच खोल अशय घेउन त्यांनी या लहलतहनबंधांचे हवषय हनवडलेले अहते. 

 शरहदनी डहाणकूर यांनी दखेील ‘सगे साांगाती ’ (१९९१), ‘फुलवा ’ 

(१९९१), ‘वकृ्षगान ’ (१९९४), ‘णहवराई ’ (१९९४) मधनू या स्वरूपाचे लेखन केलेले 

अह.े त्यांच्या ‘सगे साांगाती’ या पसु्तकातील लहलतहनबंध हलक्या फुलक्या प्रसंगांना 

कलात्मक ऄशा  घवत्या शैलीचा स्पशा दतेात. त्यांच्या ‘उांदीरमामा पहा कसा’ या 

लेखात त्या ईंदरासारख्या सवासामान्य प्राण्याला त्यांच्या वैद्यकीय जीवनातला सांगाती 

मानतात. वास्तहवक त्यांच्या लेखनातील हनहमाहतशीलताच याहठकाणी हदसनू येते. 

हनसगााहवषयीचे त्यांचे पे्रम ऄहभव्यक्त होताना हदसते. त्या त्यांच्या वैयहक्तक ऄनभुतूीतील 

हनसगा त्यांच्या लहलतहनबंधात ऄंतभूात करतात. त्यांच्या लेखनाला एक वैचाररक घाट 

लाभलेला अह ेजो त्यांचे लेखन ऄथापणूा करतो. 

 ग्रामीण लेहखकांनीही या काळात मोठ्या प्रमाणात लेखन केलेले हदसनू 

येते. त्यात लहलतहनबंधस्वरूपाचे लेखन संख्यात्मक नसले तरी गणुात्मक जरूर अह.े 

प्रहतमा आगंोले यांचा याहठकाणी ईल्लेख करता येतो. या ग्रामीण भागातील अयषु्याचे 

वणान करणाऱ्या लेहखका अहते. त्यांचा ‘झेंडवाईचे णदवे’ (२००२) हा संग्रह त्यादृष्टीने 

ऄथापणूा अह.े त्यांच्या लेखनात खानदशेी भाषेचा ऄका  सापडतो. ‘झेंडवाइ’ म्हणजे 

गरुाख्याने केलेले गरुांना  वाळण्यासाठीचे हदवे ठेवायचे साधन. प्रहतमा आगंोले यांच्या 

लेखनात ऄस्सल गावरान माणसांचे जीवन डोकावताना हदसते. तसेच त्यांच्या लेखनाला 

लोकसंस्कृतीचा वारसा लाभलेला हदसतो. कालबाह्य होत चाललेल्या जनु्या गोष्टींहवषयी 

त्यांना चटुपटू लागनू राहहलेली अह ेह ेत्यातनू जाणवते.
२७
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स्त्रीलेहखकांचा हवचार करताना सनुीताबाइ दशेपांडे यांच्या 

लहलतलेखनाचाही संदभा येतो. त्यांच्या स्मरणरंजनपर लेखनाला काव्यात्मक शैलीचा 

स्पशा झालेला अह.े लहलतहनबंधांमधनू ज्यांनी त्यांच्या जीवनातील व्यक्तींहवषयी सरेुख 

हलहहले अह.े ‘मण्याांची माळ’ मध्ये त्यांचे ह ेलेखन ऄनभुवता येते. त्यांच्या ईत्तरकाळात 

त्यांना सवाात जास्त कुणाचा सहवास लाभला तर तो हनसगााचा. त्या हलहहतात, ‚अता 

वय झालं. त्यामळेु ऄसेल, अयषु्यात धडपड जरा ऄहधकच झाली म्हणनू ऄसेल, पण 

शरीर अहण मनही थकून गेलंय. हदवसाचा बराचसा वेळ मी या घरात, या कोचावर 

बसलेली ऄसते. समोरच्या टेबलावर हाताशी पसु्तकं, माहसकं, कागदपतं्र ऄसतात. फोनही 

शेजारीच अह.े त्यामळेु ही जागा माझ्या दृष्टीने सोइची तर अहचे, पण योगायोगाने 

ईजव्या- डाव्या दोन्ही हातांच्या हदशेला काचेच्या हखडक्या अहते अहण त्यातनू झाडंच 

झाडं हदसत राहातात.‛
२८
 या त्यांच्या लेखनातनू अयषु्याच्या ईत्तरावस्थेत जीवनातील 

एकाकीपणा व हनसगााशी त्यांचे ऄसलेले सख्य ऄनभुवायला हमळते. 

हगरीजा कीर यांचे ‘लावण्यखणुा’ (१९९४), ‘इथां णदवा लावायला हवा’ 

(१९९६), ‘कवडसे’ (१९९९), अदी लेखसंग्रह प्रहसध्द झालेले अहते. त्यांच्या 

लहलतहनबंधातनू कौटंुहबक स्त्रीच्या मनाची घालमेल ऄनभुवायला हमळते. याच स्वरूपाचे 

अत्महचंतनपर लेखन या काळात हसहसहलया काव्हाालो यांनीही केलेले अह.े 

‘प्रकाशझोत’ (१९९०), ‘मोगऱ्याचा माांडव’ (१९९९), ‘मठुीतले आकाश’ (२००४). 

त्यांच्या कथा कादंबरीलेखनातनू जो ऄहभव्यक्तीचा ऄवकाश त्यांना हवा होता तो त्यांच्या 

लहलतलेखनाद्रारे त्यांना लाभलेला अह.े त्यांच्या लहलतलेखनात त्या हनसगााची 

पाठराखण करताना अढळून अलय्ा. त्यांच्या ‘दारापढुची करांज’ या लहलतहनबंधातील 

ह ेवणान पहा: ‚अपल्या पवूाजांनी रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या रंूद हवस्ताराची झाडे... 

जेव्हा समळू ईपटली जाउ लागली... पवूाजांच्या वंशजांनीच जेव्हा त्यांच्यावर 

कत्तलकुऱ्हाड रोखली... तेव्हा गावातल्या घरापढुील... करंज मनात सळसळू लागला... 

तसा तो मनात रुजलेलाच होता ना! ऄंगणात तर तो बऱ्याच वषाांपासनू सजलेला होता, 
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हहरवाइने!!‛
२९ 
या स्वरूपाच्या वणानशैलीतून त्यांचा अत्माहवष्कारच ऄनभुवायला 

हमळतो. कुठेतरी हनसगाापासनू तटुल्याची जाणीव त्यांच्या मनात होती ती खंत त्यांच्या 

लेखणीने ऄधोरेहखत केलेली अह.े 

या काळात ज्या लेहखकांनी लाहलत्यपणूा स्मरणरंजनात्मक लेखन केले त्यात 

पढुील लेहखकांचा दखेील ईल्लेख करता येतो. त्या म्हणजे हप्रया तेंडुलकर ‘असांही’ 

(१९९६), प्रज्ञा लोखंडे ‘कें द्र आणण परीघ’ (२००४), प्रहतभा रानडे ‘शकु्वारची कहाणी’ 

(१९९७), ‘स्मरणवेळा’ (२००२), हवद्या बाळ ‘तमुच्या माझ्यासाठी’, गौरी दशेपांडे 

‘णवांचणुीचे धडे’ (१९९९), पद्मजा फाटक ‘गभाश्रीमंत झाड’(१९९९), हनहशगंधा वाड 

‘फुलपंखी’ (१९९१), ‘बॉन्साय’ (१९९८)अदी. 

२.२.४. गोमंतकी् लललतलनबंधांचे  स्वरूप 

हनसगााचा वारसा लाभलेल्या गोमंतकात ऄनेक हपढ्यांपासनू मराठी 

लहलतसाहहत्य हनमााण होत अलेले अह.े त्यातच मराठी लहलतसाहहत्य समधृ्द करण्यास 

ऄनेक गोमंतकीय लेखकांनी अपले महत्त्वपणूा योगदान हदलेले अह.े गोमंतकीय 

लहलतहनबंधकारांचा हवचार करताना प्रामखु्याने ईल्लेख करावा लागतो तो कहववया बा. 

भ. बोरकर यांचा. हवसाव्या शतकात बोरकरांचे ‘कागदी होड्या’ (१९३८), ‘पावलापरुता 

प्रकाश’ (१९८३) अदी लहलतहनबंधसंग्रह प्रकाहशत झालेले अहते. बोरकरांच्या 

कहवतेतून जो गोमंतकीय हनसगा अढळून अला अह,े तोच त्यांच्या लहलतहनबंधात 

त्यांच्या खास ऄशा काव्यात्मक शैलीतून भेटतो. बोरकरांनी हा साहहत्यप्रकार 

ऄल्पप्रमाणात हाताळलेला ऄसला तरी गोमंतकीय मराठी साहहत्यात त्यांच्या या दोन 

संग्रहांची गणुात्मक भर पडलेली हदसनू येते. 

याच प्रकृतीचे लेखन कोकणीचे प्रहसध्द लेखक रवींद्र केळकर यांनी 

अपल्या ‘जपान जसा णदसला’ या प्रवासवणानपर लहलतहनबंधसंग्रहात केलेले अह.े रवींद्र 

केळकरांची लाहलत्यपणूा भाषा त्यांच्या लहलतलेखनाला सदाबहार ठेवणारी अह.े त्यांचे ह े
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लेखन प्रवासवणान ऄसले तरी यात ते ऄत्यंत संवेदनशीलपणे ‘मी’चे ऄंतकरण ईघड 

करतात. त्यांच्या लेखनात हदसनू येणारी समधृ्द जीवनजाणीव चटकन नजरेत भरते. 

गोमंतकीय कोकणी   लहलतसाहहत्यावर रवींद्र केळकरांचा प्रभाव ईल्लेखनीय ठरलेला 

अह.े मात्र मराठी लहलतहनबंधलेखनात त्यांनी मोलाची भर घातलेली हदसनू येत नाही. 

नव्वदच्या असपास गोमंतकीय वास्तव्यात राहून लेखन करणाऱ्या मराठी 

लेहखका म्हणजे माधवी देसाइ. यांनी मोठ्या प्रमाणात कथा-कादबंरीलेखन केलेले अह.े 

सदरलेखनातनू त्यांचे काही लहलतहनबंधसंग्रहदखेील प्रहसध्द झालेले अहते. त्यांच्या 

लहलतहनबंधातील हवषय त्यांच्या वैयहक्तक जीवनातील अठवणी-ऄनभुवातनू स्फुरलेले 

हवषय अहते. त्यांचा ‘धमुारे’ हा लहलतहनबंधसंग्रह १९९५ साली प्रकाहशत झाला व 

‘नमथदचे्या तीरावर’ हा लहलतहनबंधसंग्रह २००३ साली प्रकाहशत झालेला अह.े त्यांच्या 

लहलतलेखनात त्यांच्या भावस्पशी अयषु्यातील काही कडुगोड अठवणींचा साठा 

सापडतो. ‘नमथदचे्या तीरावर’ या संग्रहातील काही लहलतहनबंधात त्यांनी त्यांच्या 

फोंड्यातील घराच्या अठवणी, हतथला हनसगा ऄत्यंत संवेदनशीलरीत्या कोरलेला अह.े 

माधवी दसेाइ यांच्या लहलतहनबंधातील ‘मी’ हा ऄत्यंत प्रामाहणक अह.े ईदाहरणाथा 

त्यांच्या ‘णहमनगाचे णवतळणे’ यातील ह े हचंतनपर लेखन पहा - ‚माझी ऄनेक जीवलग 

माणसे, अज काळाच्या पडद्याअड गेली अहते. माझे हप्रय अइवडील, पती, भाउ, हमत्र, 

अवडती ऄनेक माणसे... ज्यांनी माझ्या जीवनात महत्त्वाची भहूमका बजावली अह.े.. 

ज्यांच्यावर मी मनापासनू पे्रम केले, ती माणसे मला खरोखरच समजलेली नाहीत. ती 

माणसे माझ्याबरोबर होती तेव्हा सधु्दा त्यांच्या वागण्याचे ऄनेक संदभा मला लागले 

नाहीत.‛
३०
 त्यांच्या भाषेतील सौंदया, अत्माहवष्कार त्यांच्या ऄहभव्यक्तीला योग्य न्याय 

हमळवनू दणेारा अह.े गोमंतकातील फामाागडुी या स्थळाचे त्यांनी केलेले ह ेवणान पहा - 

‚प्रसन्न मनाने तळीचे, नागेशदवेाचे दशान घेउन टेकडी चढताना श्रम वाटतच नाहीत. 

माझ्या वयाच्या सतराव्या वषाापासनू ते अज, सत्तरीच्या ईंबरठ्यावर ईभी अह.े तोवर 

त्याच अनंदाने, ईत्साहाने मी फामाागडुी चढते, ईतरते अह.े छोट्या दऱ्या, हहरवी काळपट 
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झाडी, फामाागडुीवर राहून सवाांचे रक्षण करणारा ‘दवेचार बाप्पा’ सारे बघत, अठवत 

फामाागडुीच्या मध्यावर पोचलो की एक जागा ऄशी अह े की हजथनू हकल्ल्यातल्या 

हशवछत्रपतींच्या ऄश्र्वारूढ मतूीचे दशान होते. समोरच्या डोंगरांच्या दाट झाडीतनू वाट 

काढत सयूाहकरणे ऄचकू छत्रपतींच्या चेहऱ्यावर पोचतात.‛
३१

  ऄशाप्रकारे याहठकाणी 

त्यांच्या लहलतहनबंधातील त्यांच्या प्रसन्न वणानशैलीचे दशान घडते. 

बा. भ. बोरकर, रवींद्र केळकर यांचे लहलतहनबंध ९० पवूीचे  अहते. 

यांच्यानंतर ज्या गोमंतकीय लेखकांनी लहलतहनबंधलेखन केले व ज्यांचे 

लहलतहनबंधसंग्रह नव्वदच्या असपास प्रकाहशत झालेले अहते ते लेखक म्हणजे ऄंजली 

अमोणकर (साांदी कोपरे), चंद्रकात केणी (प्रणतणबांब), सहचन कांदोळकर (गौडबांगाल) 

आत्यादी, यांनी नव्वदोत्तर काळात दखेील लहलतलेखन केलेले अह े मात्र त्यांचे संग्रह 

प्रकाहशत झालेले अढळत नाहीत. 

यांच्याच समकालीन गोमंतकीय लहलतहनबंधकारांचे नाव घेताना समेुधा 

कामत दसेाइ यांचा ईल्लेख करावा लागतो. ‘रानभलू’ (१९९४) या संग्रहातील त्यांच्या 

लहलतहनबंधातनू पश-ूपक्ष्यांवरील, तसेच हनसगाावरील त्यांचे पे्रम लाहलत्यपणूा भाषेतनू 

व्यक्त झालेले अह.े त्यांच्या लेखनात ‘मी’चे अत्महनष्ठ भावनेने प्रकट होणे त्यांच्या 

लेखनाला लहलतहनबंधाचा घाट प्राप्त करून देते. त्यांचा ‘उपवन’ (१९९७) हा 

संग्रहदखेील हनसगा, माणसू, पश-ूपक्षी यांच्याभोवती वावरतो, त्यांच्यातील दृढ नाते 

सांगतो. त्यांच्या लेखनावर वनहवद्याभ्यासक मारुती हचतमपल्ली व तशाच प्रकृतीचे लेखन 

करणारे व्यंकटेश माडगळूकर यांच्या लहलतलेखनाची छाप जाणवते. परंत ुसमेुधा कामत 

यांनी स्वतःची ऄशी स्वतंत्र शैलीही हवकहसत केलेली अह.े 

लहलतहनबंध हा साहहत्यप्रकार मराठी साहहत्यात रूढ होउन बरीच वषे 

झाली तरी अतापयांत केलेल्या हववेचनावरून गोमंतकीय मराठी लेखकांनी बहुसंख्येने तो 

हाताळललेा हदसनू येत नाही, व ज्यांनी तो गंभीरपणे हलहहला त्यापैकी बहुतेक लेखक 

नव्वदपवूीच्या काळापासनू हलहहणारे अहते व काही मळू गोमंतकीय नसनू त्यांनी 
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गोमंतकीय वास्तव्य ह े लहलतलेखन केलेले अह.े ईदा. माधव गडकरी (असा हा 

गोमांतक), रवींद्र हपंगे (णचरेबांदी), मध ु मंगेश कहणाक (णजवाभावाचा गोवा) आत्यादी 

लेखकांचे गोमंतकीय लहलतलेखन या स्वरूपाचे अह.े त्यांना गोमंतकीय लहलतहनबंध 

म्हणणे ऄयोग्य, परंत ु त्यांच्या लेखनात अढळून येणारा गोमंतक ऄत्यंत पारदशाक व 

हवलोभनीय अह.े 

वरील लेखकांनी हनमााण केलेली गोमंतकीय लहलतहनबंधांची परंपरा ही 

एकहवसाव्या शतकात मोजक्याच लेखकांनी पढेु नेलेली हदसते व ज्यांनी ती नेली त्यात स.ु 

म. तडकोड, बाळ सप्र,े रेखा हमरजकर, मेघना कुरंुदवाडकर, ऄंजली अमोणकर, शांता 

लाग,ू मनोहर कोरगावकर, गीता नायक, ऄपवूाा ग्रामोपाध्ये आत्यादीचा ईल्लेख करता येतो. 

गोमंतकीय लेखक व कवी स.ु म. तडकोड यांनी त्यांच्या ‘णहरवळ आणण 

होरपळ’ (२००५) या संग्रहातनू त्यांचे लहलतहनबंध प्रहसध्द केलेले अहते. ते म्हणतात, 

लहलतलेखनाचे वेगळेपण समजनू घेण्यासाठी चोखंदळ वाचक हवा. ‘णहरवळ आणण 

होरपळ’ मधील लहलतहनबंधातून त्यांच्या अत्महनष्ठ हचंतनातनू त्यांचे कवीमनच 

डोकावते. त्यांच्या लेखांचे हवषय अत्माहवष्कारी नजरेतनू जन्माला अलेले अहते. या 

स्वरूपाचे जीवनानभुवातून स्फुरलेले काव्यात्मक लेखन एकहवसाव्या शतकातील 

गोमंतकीय लहलतहनबंधात ऄभावानेच अढळते. त्यांच्या मनाला भावलेला एखादा प्रसंग 

हकंवा मकु्तहचंतन यातून लेखकाची वैचाररकता डोकावते, म्हणनूच ते लहलतहनबंध या 

साहहत्यप्रकारात ऄंतभूात होणारे लेखन अह.े 

बाळ सपे्र ह ेगोमंतकीय कथाकार अहते, परंत ु त्यांनी लहलतहनबंधात्मक 

लेखनही केलेले अढळते. ‘शब्दप्रभा’ (२०१२) अहण ‘णदवसेंणदवस’ (२०१२) ह ेत्यांचे 

संग्रह या दृष्टीने पाहाण्यासारखे अहते. ‘शब्दप्रभा’, ‘णदवसेंणदवस’ या दोन्ही संग्रहात त्यांनी 

त्यांना अलेले स्फुट ऄनभुव बोलक्या शैलीतनू मांडलेले अहते. त्यांचे ह ेलहलतलेखन 

म्हणजे त्यांच्या दनंैहदन जीवनातील सकू्ष्म ऄणरुूप ऄनभुव अहते. 
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रेखा हमरजकर यांचा दखेील गोमंतकीय लहलतहनबंधकार म्हणनू ईल्लेख 

करता येतो. ‘पानावीण चाफा’ हा त्यांचा संग्रह २००७ साली प्रकाहशत झाला. यात त्यांनी 

हनसगााची हवहवध रूपे, वकृ्षवेलींचे फुलणे, फळणे, बहरणे, पश-ूपक्षांचे जीवन, आत्यादी 

गोष्टींचा सकू्ष्म वेध घेतलेला अह.े कथालेहखका ऄसल्यामळेु त्यांच्या लहलतहनबंध 

ऄनेकदा कथेच्या वळणावर जाताना हदसतात व त्यांच्या प्रासंहगक ऄनभुवांना ‘मी’ची 

हचंतनशील वतृ्ती प्राप्त झालेली हदसते. 

नव्वदोत्तर काळातील गोमंतकीय लहलतहनबंधांचा हवचार करताना मेघना 

कुरंुदवाडकर यांचाही ईल्लेख करावा लागतो. त्यांच्या अयषु्यातील काही ऄहवस्मरणीय 

प्रसंगांचे हचंतनशील वणान त्यांनी त्यांच्या ‘णतची कथा णनराळी’ व ‘साठा उत्तराची 

कहाणी’ (२०१०) या संग्रहात केलेले अह.े त्यांच्या लेखनावर आरावती कवे यांच्या 

‘पररपतूी’तील लेखांची छाप जाणवते. ते वेगळ्या वळणावर जाणारे, ‘मी’ची 

संवेदनशीलता ऄहभव्यक्त करणारे लहलतहनबंध वाटतात. हस्त्रयांच्या जीवनात डोकावणारी 

सामाहजक हपडा त्यांच्या मनाला ऄस्वस्थ करते, मात्र त्यातनू स्त्रीवादी जाणीव डोकावत 

नाही. 

ऄंजली अमोणकर यांनी कहवतेबरोबर लहलतगद्यलेखनही केलेले अह.े 

त्यांनी सदरलेखनाच्या माध्यमातनू हा साहहत्यप्रकार हाताळला. त्यांचा ‘णहतगजु’ हा संग्रह 

२०१४ साली प्रकाहशत झालेला अह.े यात त्यांच्या प्रांजळ व संवादी ऄशा भाषेची 

झलक पाहायला हमळते. त्यांनी त्यांच्या मनाला हभडलेल्या महत्त्वपणूा प्रसंगांचे वणान 

त्यांच्या लहलतहनबंधातनू केलेला अह.े ‘तोबा तोबा’ या लहलतहनबंधात त्यांनी 

ऄवतीभवती वावरणाऱ्या माणसांच्या मतु्सिहेगरीतनू ईद ्भवणाऱ्या हवनोदी प्रसंगांचे वणान 

केलेले अह.े त्यांच्या लहलतलेखनाचे हवषय ऄत्यंत हलकेफुलके ऄसतात, परंत ुत्यातील 

‘मी’चे भाष्य ऄनभुवी व मनोवेधक ऄसल्याचे जाणवते. 

शांता लाग ू यांनी दखेील अपल्या ऄनेकांगी साहहत्यात 

लहलतहनबंधलेखनाची भर घातलेली अह.े त्याच्या ‘उभ्या आडव्या रेषा’ (२००६) या 
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संग्रहामध्ये त्यांच्या ठाइ ऄसलेलय्ा एका गहृहणीचे दशान घडते. त्यांच्या 

लहलतहनबंधातील हवषयात अढळून अलेली त्यांची हनरीक्षणशक्ती त्यांच्या लेखनाची 

ऄनभुतूी करून दतेे. मात्र ते ऄनभुव दनंैहदन जीवनातील अहते. स्त्रीचे मन नेहमी अपल्या 

कुटंुबाभोवती घटुमळत ऄसते ह े यातनू वाचकांना ऄनभुवायला हमळते. ऄनेक 

स्त्रीलेहखकांनी अपल्या लहलतहनबंधांसाठी कौटंुहबक हवषय हनवडलेले, यातनू त्यांची 

मखु्य पे्ररणा त्यांचे वैयहक्तक जीवन ऄसल्याचे हदसनू येते.   

मनोहर कोरगावकर यांनी कथा व लहलतगद्य ह ेसाहहत्यप्रकार हाताळलेले 

अहते. त्यांचे ‘जसे पहावे तसे’, ‘पलीकडचे मन’ (२०११), ‘तरांग’ (२०१६) आत्यादी 

संग्रह लहलतलेख स्वरूपाचे लेखन घेउन हनमााण झालेले अहते. त्यांच्या मनाला भरुळ 

घालणारे हलके फुलके ऄनभुव त्यांनी लहलतहनबंधातनू कोरले. याच स्वरूपाचे 

लहलतहनबंध गीता नायक यांनी देखील हलहहलेले अहते. कोकणीचे लेखक रमेश 

वेळूसकर यांनी गीता नायक त्यांच्या ‘णदल खलुास’ (२०१५) संग्रहाहवषयी म्हटलेले की - 

‚गीता नायक या नॉस्टाहल्जयात रमणाऱ्या लेहखका अहते. गतकाळातील जीवन 

अजच्या ऄनभुवांसकट जगताना त्या हनसगावणानात गढून जातात.‛ वेळूसकर यांचे मत 

लक्षात घेण्यासारखे अह.े केवळ नायकच नाहीत तर ऄनेक लेखकांमध्ये ह ेलेखनवैहशष््टय 

अढळून अलेले अह.े गीता नायक अपल्या भाषेत ऄनेक सभुाहषते, म्हणी अहण 

वाक्प्रचारांचा वापर करतात. त्यांच्या नमाहवनोदी लेखनातदखेील त्यांची हचंतनशीलवतृ्ती 

हदसनू येते. 

गोमंतकीय लेखकांनी लहलतहनबंधांद्रारे अपली लेखनकलाच 

जोपासलेली अह;े व त्यांचे ह ेलेखन सदरलेखनाच्या माध्यमातनू झालेले हदसनू येते. वर 

ईल्लेख केलेल्या लेखकांबरोबर पढुील लेखकांचा दखेील समावेश यात होतो. भारती 

पावसकर (कवडसे, २००१) राजेंद्र केरकर (मातीचे गायन, २००७), ज्ञानेश्वर कोलवेकर 

(पाररजात, २०१०), हवठ्ठल ठाकूर   (आस्वादके, २०११), ऄहजत पैंहगणकर (णनष्पणथ वकृ्ष, 

२०१०) नहलनी दशेपांडे (सोनेरी क्षण, २०११), वृंदा कंटक (बकुळ ओांजळ, २०१३) 
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प्रहतभा कारंजकर (माझीया माहरेाां, २०१२) लक्ष्मी जोग (सगुांध, २०१४), ऄहमता दसेाइ 

(नातां णनसगाथशी, २०१५) ऄपवूाा ग्रामोपाध्ये (अपवूाथई, २०१६) आत्यादी.  

प्रस्ततु प्रकरणातून गोमंतकीय लहलतहनबंधांचा जो ईहापोह केलेला अह,े 

त्यात लहलतहनबंधसदृश्य लेखन कमी व स्फुट ऄशाप्रकारचे लेखन ऄहधक अढळून येते. 

त्यांचा हवचार करताना हव. शं. चौघलेु यांनी सचुवलेली ‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना लक्षात 

घ्यावी लागते. कारण वरील काही गोमंतकीय लेखकांचे लहलतहनबंध वगळले तर 

एकहवसाव्या शतकात गंभीर प्रकृतीचे, लाहलत्याचा स्पशा ऄसलेले लहलतहनबंध 

क्वहचतच अढळून येतील. गोमंतकीय लहलतहनबंधकार म्हणनू ईल्लेख केलेल्या बहुतेक 

लेखकांचे लहलतहनबंधसंग्रह ह े स्फुट ऄशा स्वरूपाचे हलके फुलके लेखन अह.े त्यात 

अढळून येणारे लेखन ह े‘लहलतहनबंध’ या साहहत्यप्रकाराच्या घाटाचे ऄसल ेतरी त्यात 

अत्माहवष्कार, हचंतनशीलता, भावहनक गुंतागुंत व काव्यात्मक भाषा यांचा ऄभावच 

अढळून येतो. त्याच ऄनषंुगाने प्रमखु ऄशा मराठी लहलतहनबंधकारांचय्ा प्रभावातनू 

झालेले लेखन त्यात मोजकेच अह.े गोमंत प्रदशेात नैसहगाक व सांस्कृहतक समधृ्दता 

ऄसनूही गोमंतकीय लेखकांच्या लहलतहनबंधात त्याचा समावेश झालेला हदसत नाही. 

गोमंतकीय लेखक हलके फुलके हवषय घेउन मोठ्या प्रमाणात लहलतगद्य हनमााण करीत 

ऄसल ेतरी पसु्तक रूपात ते प्रकाहशत होताना हदसत नाही. तसेच गोमंतकात ऄत्याधहुनक 

जीवनजाहणवेची मानहसकता घेउन नवी हपढी जन्माला येत अहे, त्यामळेु मराठी भाषेतनू 

लहलतसाहहत्य हनमााण होताना अढळून येत नाही. त्यात लहलतहनबंधासारख्या 

साहहत्यप्रकाराला येथे वाव हमळणे ऄनपेहक्षत अह.े 

 या प्रकरणातून नव्वदोत्तर काळातील साहहत्याच्या पाहठशी ऄसलेली या 

काळाची सामाहजक व सांस्कृहतक पाश्वाभमूी थोडक्यात तपासलेली अह े व त्याच 

ऄनषंुगाने नव्वदोत्तर काळातील महत्त्वाच्या लहलतहनबंधकारांचा ईहापोह घेतलेला अह.े 

या काळातील हनसगावणानपर लहलतलेखन करणारे लेखक, अठवणी अहण 

ऄनभुवस्वरूपाचे लेखन करणारे लेखक, तसेच स्त्रीलेहखकांच्या लहलतलेखनातून 
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जाणवलेला अत्माहवष्कार व गोमंतकीय लेखकांचे लहलतलेखन आत्यादी वैहशष््टयांनसुार 

नव्वदोत्तर काळातील लहलतलेखनाचा परामशा घेतला व ऄभ्यासातनू अढळून अलेली 

महत्त्वाची वैहशष््टये नोंदवलेली अहते. याप्रकारे या प्रकरणाचे ईहिष्ट साध्य झालेले ऄसनू 

एकूण प्रकरणातनू हनदशानास अलेले हनष्कषा पढुीलप्रमाणे मांडलेले अहते. 

 

   २.३. लनष्कर्ष 

 साहहत्यकृतींच्या अशयघनतेचे बदलत जाणारे रूप ह े सामाहजक कारणांमळेु न 

मानता मानवी अत्मचैतन्य ऄथवा बदलत्या संवेदनशीलतेमळेु मानावे ऄसे 

समीक्षकांचे मत प्रस्ततु प्रकरणात मांडण्यात अलेले अह.े परंतु प्रस्ततु ऄभ्यास हा 

समाजशास्त्रीय पद्धतीने केलेला ऄसल्यामळेु त्यासाठी नव्वदोत्तर काळातील 

सामाहजक व सांस्कृहतक हस्थती जाणनू घेतली; तर या काळातील लहलतलेखन 

ऄभ्यासता बदलत्या सामाहजक संवेदनशीलतेमळेु या काळात साहहत्यकृतींच्या 

अशयघनतेत पररवतान घडून अलेले अह.े 

   त्याचप्रमाणे या काळातील अत्महनष्ठ  स्वरूपाचे लेखन ह ेअत्मचैतन्यवतृ्तीतनू 

तसेच बदलत्या मानवी संवेदनशीलतेतून जन्माला अलेले अह े व या काळात 

हलहहले गेलेले ग्रामीण व दहलत साहहत्य याला ऄपवाद अह.े 

 या साहहत्यप्रकाराचे वैहशष््टय म्हणजे प्रसन्न वतृ्तीने हनसगााकडे पाहाताना, सहज 

स्वाभाहवक जीवनात घडलेले प्रसंग ऄनभुवताना, अत्माहवष्काराची  ढ ऄसणे. 

ह े घटक लहलतहनबंधलेखनासाठी महत्त्वाचे अहते; परंत ु अनंद यादव यांनी 

सांहगतल्याप्रमाणे भतूकाळात भोगलेला एखादा क्षणही लेखकाच्या मनाची 

भाववतृ्ती जागतृ करीत ऄसल्यान,े तोही हततकाच महत्त्वाचा ठरत ऄसतो व 

म्हणनूच या काळातील लेखकांनी अठवणी अहण ऄनभुवांना लहलतलेखनात 

महत्त्वपणूा भर घातलेली हदसनू येते. 
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 लहलतगद्य या व्यापक साहहत्यप्रकाराचा हवचार करताना या काळात प्रामखु्याने 

सामाहजक अशय ऄसलेले लेखन हवपलु प्रमाणात झालेले हदसते. ‘मी’चा 

रोमाँहटकपणा कमी होउन सभोवतालचे वास्तव हचहत्रत करण्याकडे भर दणेारा हा 

काळ होता. त्यामळेु लहलतलेखनात अढळून येणारी लाहलत्यपणूाता या काळात 

कमी झालेली, मात्र लहलतलेखनातील प्रसरणशीलता, लवहचकता अहण 

सवासमावेशकता याचा परेुपरू वापर या काळातील लहलतगद्याने केलेला अह.े 

त्यात खलेुपणा, मकु्ततेचा अहवष्कार अढळून येतो. हा साहहत्यप्रकार हवहवध 

के्षत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी हाताळलेला ऄसल्यामळेु हवहवध भौहतक, 

नैहतक व मानहसक हस्थतीतील मन त्याला लाभलेले अह े व त्यात हवहवध 

हवषयांची भर पडलेली अह.े  

 स्वातंत्र्योत्तर काळापासनू लहलतहनबंधाच्या कक्षा हवस्तारत गेल्यामळेु हव. शं. 

चौघलेु यांनी लहलतगद्यासाठी ‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना ईपयोहजलेली हदसते; व 

नव्वदोत्तरकालीन लहलतहनबंधांचा हवचार करताना ‘मकु्तगद्य’ ही संकल्पना त्याला 

लागहूी पडते; परंत ु ऄशाप्रकारे एकाच साहहत्यप्रकाराला भरमसाट नावाने 

 ळखले जाण्याने त्या साहहत्यप्रकाराची ऄनेक व्यहक्तमत्त्वे हनमााण होतील म्हणनू 

‘लहलतगद्य’ याच नावाने हा साहहत्यप्रकार  ळखला जाणे व त्यातील 

प्रकृहतस्वभावानसुार तो लहलतहनबंध, प्रवासलेख हकंवा लहलतलेख अह ेह ेठरवण े

योग्य. 

 साठोत्तर काळात ईदयास अलेले हवहवध साहहत्यप्रवाह नव्वदोत्तर काळातील 

लहलतहनबंधाच्या बदलत्या स्वरूपास कारणीभतू अहते. त्यांच्या प्रभावातनू 

सामाहजक अशयाचे लहलतलेखन झालेले हदसते. तसेच वाङ् मयीन 

हनयतकाहलकांनीही या साहहत्यप्रकाराच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भहूमका 

हनभावलेली अह.े पण सदरलेखनातनू हनमााण झालेले साहहत्य बरेचसे प्राथहमक 
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दजााचे झालेले हदसनू येते. खासकरून काही लेखकांनी वायफळ हलहून कमी 

वेळात प्रहसध्दी हमळहवण्याच्या हौसेतून ह ेलेखन केलेले अह.े 

 नव्वदोतत्र काळात दगुाा भागवत, श्रीहनवास हवनायक कुलकणी, व्यंकटेश 

माडगळूकर, हवजय तेंडुलकर, ऄहनल ऄवचट, रत्नाकर मतकरी, शांता शेळके, मध ु

मंगेश कहणाक, यशवंत पाठक, रवींद्र हपंगे, शांता शेळके, हशरीष पै, हवजया 

राजाध्यक्ष, ऄरुणा ढेरे, केशव मेश्राम, आदं्रहजत भालेराव, चंद्रकुमार नलगे आत्यादी 

लेखकांचा महत्त्वाचे लहलतहनबंधकार म्हणनू ईल्लेख करता येतो. या काळातील 

बहुतांश लहलतलेखन ‘लहलतलेख’, ‘प्रवासवणान’, ‘व्यहक्तहचत्रण’, ‘अठवणी 

अहण ऄनभुव’ या लहलतगद्यप्रकारांमध्ये झालेले हदसनू येते. 

  या काळात अठवणी अहण ऄनभुवपर लेखन मोठ्या प्रमाणात झाललेे अह ेव 

नव्वदपवूीपासनू गत ्काळातील अठवणींच्या हनहमत्ताने या साहहत्यप्रकाराला वाव 

हमळाल्यामळेु नव्वदोत्तर काळात झालेले वायफळ लेखन ह े अठवणी ऄन ्

ऄनभुवांच्याच स्वरूपाचे ऄसल्याचे लक्षात येते; परंत ु नव्वदोत्तर काळात ऄनेक 

लेखकांनी गणुात्मक ऄसे लेखनदखेील केलेले अह.े ईदा. व्यंकटेश माडगळूकर, 

आदं्रहजत भालेराव, शांता शेळके, आहंदरा संत, प्रहतमा आगंोले आत्यादींचे ईत्तम दजााच े

अठवणी ऄन ्ऄनभुवस्वरूपलेखन प्रकाहशत झालेले अह.े 

  या काळात हनसगावणानपर लेखन मोजकेच अढळून अलेले अह े व याला 

कारणीभतू या काळात माणसाच्या वाट्याला येणारे शहरी धकाधकीचे जीवन होय; 

मात्र संवेदनशील हचंतनशीलता साधणारा एखादा ‘मी’ हा ऄजाणतेपणी 

हनसगावणानाकडे झकुलेला हदसतो. ईदा. ग्रेस हकंवा फादर फ्ांहसस हदिीटो. 

 या काळात स्त्रीलेहखकांची लहलतलेखनाच्या हदशेने मोठ्या प्रमाणात वाटचाल 

झालेली हदसते. प्रामखु्याने लहलतगद्यलेखन करण्यासाठी जी ‘मी’ची भावहनक 

गुंतागुंत वा संवेदनशीलता हवी ऄसते ती स्त्रीलेहखकांकडे ईपजतच ऄसल्यामळेु हा 
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साहहत्यप्रकार समधृ्द करण्यास त्यांचा मोलाचा वाटा अह.े ईदा. हशरीष पै, आरावती 

कवे, दगुाा भागवत, ऄरुणा ढेरे, प्रहतमा आगंोले, अदींनी या काळात केलेले लेखन 

लहलतहनबंध या साहहत्यप्रकारात गणुात्मक भर घालणारे अह.े 

  नव्वदोत्तर काळातील गोमंतकीय साहहत्यात लहलतहनबंध हा वाङ् मयप्रकार रूढ 

होण्यागोदर त्याचे बदललेले स्वरूप म्हणजेच ‘मकु्तगद्य’ रूढ झालेला हदसतो. 

याला कारणीभतू गोमंतकीय प्रदशेात अधहुनक जीवनजाहणवेची मानहसकता घेउन 

जन्माला येणारी नवी हपढी होय. गोमंत प्रदशेात मराठी भाषेतनू लहलतसाहहत्य 

हनमााण होणे मंदावलेले अह,े त्यात लहलतहनबंधासारख्या साहहत्यप्रकाराला येथे 

वाव हमळणे कठीण गोष्ट हदसनू येते; परंत ु ऄनेक गोमंतकीय लेखकांनी दजेदार 

लहलतहनबंधलेखन करण्याचा प्रयत्नही केलेला हदसनू येतो. ईदा. समेुधा कामत, स.ु 

म. तडकोड आ. 

  नव्वदनंतरचे लहलतहनबंध गंभीरपणे हाताळणाऱ्या लेखकांची संख्या ऄत्यल्प 

ऄसल्यामळेु पढुील काळात या साहहत्यप्रकाराला दयु्यमत्व प्राप्त होण्याची शक्यता 

अह,े हकंवा हा साहहत्यप्रकार काळाच्या प्रवाहात आहतहासजमा होण्याचीही शक्यता 

अह.े  मात्र स्वैर व स्फूट ऄशा लेखनाचे ह ेएकमेव माध्यम ऄसल्यामळेु कालांतरने 

हा साहहत्यप्रकार मोठ्या प्रमाणात हाताळला जाउ शकतो.  

 

********** 
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 प्रास्तानवक 

प्रस्ततु प्रबंधातनू ‘नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधांचा णचणकत्सात्मक 

ऄभ्यास’ हा श्रीणनवास णवनायक कुलकणी, व्यंकटेि माडगळूकर, ग्रेस व ऄणनल ऄवचट 

या णनवडक लेखकांच्या लणलतलेखनाच्या ऄनषंुगाने केलेला अह.े त्यात श्रीणनवास 

कुलकणी यांचा णवचार सववप्रथम करण्यात अला तो त्यांच्या लेखनवैणिष््टयामळेु. 

वास्तणवक त्यांचा नव्वदोत्तर काळात ‘कोरडी भभक्षा’ हा एकच संग्रह प्रकाणित झालेला 

अह.े मात्र ‘कोरडी भभक्षा’ मधील लणलतणनबंधांचे स्वरूप पाहाता त्यात कुलकणी यांच्या 

सरुुवातीच्या काळातील लणलतणनबंधांच्या तलुनेने पररवतवन झालेले णदसनू येते. त्यातनू 

त्यांच्या नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधात अढळून अलेली वैणिष््टये ऄभ्यासता 

येतील, म्हणनू प्राणतणनणधक लणलतणनबंधलेखक म्हणनू त्यांची णनवड केलेली अह.े 

 प्रस्ततु प्रकरणातून सववप्रथम श्रीणनवास कुलकणी यांच्या व्यणक्तमत्त्वाचा व 

वाङ् मयाचा थोडक्यात अढावा घेउन त्यांच्या नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधसंग्रहाचा 

णचणकत्सात्मक ऄभ्यास केलेला अह.े ‘कोरडी भभक्षा’ या संग्रहातील मोजकेच 

लणलतणनबंध ह ेनव्वदोत्तर काळातील ऄसल्यामळेु त्यांच्या नव्वदपवूीच्या लणलतणनबंधांचा 

अधार घेत त्यांच्या या काळातील लणलतणनबंधात अढळून अलेले बदल ऄभ्यासलेले 

अहते. 

३.१. लेखकाची िूनिका 

श्रीणनवास णवनायक कुलकणी ह े णनसगावच्या साणनयायात वाढलेले लेखक 

अहते व त्यांच्या लणलतलेखनातनू या णनसगावची ऄचकू प्रणचती येते. त्यांचे णजवलग णमत्र 

म्हणजे त्यांच्या साणहत्यातून डोकावणारे पि,ू पक्षी अणण चालता बोलता भेटलेली माणसं. 

ती त्यांच्या मनाला भरूळ घालतात. त्यांचे लणलतलेखन वाचताना अपल्याही मनात 

त्यांच्याणवषयी णजव्हाळा णनमावण होतो. श्रीणनवास कुलकणीनंी ज्या अत्मीयतेने हा 
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साणहत्यप्रकार हाताळला त्या अत्मीयतेने हाताळणारे लेखक मराठीत ऄभावानेच भेटतील. 

१९३५ ते १९४५ या काळात गो. णव. करंदीकर यांनी ज्या प्रकृतीचा लणलतणनबंध मराठी 

साणहत्यात जन्माला घातला, तेव्हापासनू एका ठराणवक साच्यात ऄसलेला लघणुनबंध 

णवकणसत झाला ऄसे म्हणता येते. गो. णव. करंदीकरांच्या लणलतणनबंधातनू णवलक्षण 

संवेदनिीलता ऄसलेला ऄकृणत्रम ऄसा ‘मी’ व्यक्त झालेला अह.े यापवूी ‘मी’ला 

कोणत्याही लेखकाने एवढा लवणचक करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. करंदीकरांच्या 

लणलतणनबंधाला मळुातच ती काव्यात्मकता लाभलेली होती. हीच कणवतेची लय 

करंदीकरनंतर श्रीणनवास कुलकणी यांच्या लणलतणनबंधात णदसनू अली. श्रीणनवास 

कुलकणीचं्या लणलतणनबंधांची तलुना करंदीकरांच्या लणलतणनबंधांिी करण्यात अलेली 

अह.े णवजया राजायायक्ष यासंदभावत णलणहतात - ‚करंदीकरांचा लघणुनबंध वाचकांच्या 

मनात णजवंत, िाश्वत अह ेअणण तो णततका वाढतोही अह.े ती वाढ किी होत अह,े या 

प्रश्नाचे ईत्तर श्रीणनवास कुलकणी यांच्या काव्यात्मक लणलतणनबंधातून णकंवा अज 

णलणहल्या जाणाऱ्या वैचाररक णपळाच्या कोणत्याही लणलतणनबंधातून णमळेल.‛
१
 

करंदीकरांच्या लणलतलेखनात अढळून अलेली ही वैचाररक णपळ मोजक्याच लेखकांच्या 

लणलतणनबंधात णदसनू येते. त्यात कुलकणी यांचा समावेि होताना णदसतो. 

३.१.१. व्वयक्ती आनण वाङ  िय 

प्रामखु्याने श्रीणनवास णवनायक कुलकणी यांच्या लणलतणनबंधातील 

अत्मणचंतनपर लेखनाला त्यांचे गतकालीन जीवन कारणीभतू अह.े त्यांनी त्यांच्या बहुतेक 

लणलतलेखनातून  गतायषु्यािी णनगडीत संवेदनांना स्थान णदलेले अह.े णवषय णनवडण्याचे 

स्वातंत्र्य लेखकाजवळ ऄसणे ह ेलणलतगद्याचे एक वैणिष््टयच मानले जाते ऄन ् कुलकणी 

यांचे लणलतणनबंध ह े त्यांच्या अयषु्यातील ऄनभुवच अहते, त्यामळेु ते त्यांच्या 

लणलतणनबंधातनू ऄणधक अत्मीयतेन ेऄणभव्यक्त झालेले णदसतात. 
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 श्रीणनवास कुलकणी यांचा जन्म २० नोव्हेंबर १९३६ रोजी सांगलीतील 

औदुबंर या गावी झाला. त्यांनी त्यांच्या लहानपणापासनू रामायण, महाभारतातील कथा 

ऐकल्या होत्या. तकुारामाचे ऄभंग, मोरोपंतांच्या अयाव, वामन पंणडतांचे श्र्लोक, संस्कृत 

मराठी वचन,े संस्कृत स्तोते्र ह े सवव त्यांच्या लहानपणी त्यांच्या कानावरून गेलेले. 

लोकगीतांतील ऄवीट गाणी, ओव्या.... सरू अणण िब्द ह ेसवव त्यांच्या बालपणी त्यांच्या 

कानावर पडलय्ामळेु त्यांना त्यात गोडी णनमावण झाली. कऱ्हाडला त्यांच्या अजोळी ते गेले 

की णतथल्या रॉयल टॉकीजमयाये त्यांना ऄनेक णसनेमा पाहायला णमळत. त्या णचत्रपटांमधली 

गाणी ऄनेक वषव त्यांच्या स्मरणात राणहली. त्यांची अइ एका णवद्रान ब्राह्मणाची मलुगी 

होती व ती छान गीते, ओव्या गायची. त्यांचे वडीलही त्या काळात मॅट्रीक झालेले होते व ते 

ईत्तम णचत्रकार होते. त्यांची णचते्र पाहून मामा वरेरकर, ऄनंत काणेकर यांनीदखेील त्यांची 

प्रिंसा केली होती. त्यांनाही भरपरू वाचनाची तसेच िास्त्रीय गायनाची अवड होती. 

णचत्रकला, संगीत, कणवतेसारख्या गोष्टी त्यांच्या चार णपढ्यांनी जोपासल्या होत्या. श्रीणनवास 

यांना बालपणीच ऄिा व्यक्तींचा सहवास लाभलेला, त्यामळेु त्यांना ही लेखनाची अवड 

रक्तातनूच णमळाली ऄसे म्हणता येते. ‚िब्दिक्तीचा णवचार करणारी, िब्दाला हरतऱ्हाने 

जागं करणारी माणसं माझ्या असपास होती‛ - ऄसे त्यांनी म्हटलेले अह.े त्यांच्या 

लेखनाची पवूवपे्ररणा ही याच सांस्कृणतक पयाववरणात ऄसल्याचे ते सांगतात.
२
 

 श्रीणनवास कुलकणी यांचा त्यांच्या बालपणी ऄनेकदा अयायाणत्मक 

गोष्टींिी, ऄद ्भतू िब्दिक्तींिी संबंध अलेला, मात्र मळुात णिक्षणाची अवड होती म्हण ू

त्यांनी तो नाद सोडून णदला. त्यांच्या लणलतलेखनात औदुबंर व कृष्णाकाठच्या पररसरातील 

ऄनेक ऄनभुव अहते. ऄनेकदा अयायात्मात स्वतःला वाहून नेण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर 

अलेला अह.े एवढेच नव्ह ेतर ते सन्यासी होण्याच्या मागाववर होते; मात्र ते वेळेत सावरल.े  

 त्यांच्या लेखनात सरुुवातीपासनू त्यांच्या बालपणीची ही संस्मरणे अलेली 

णदसनू येतात. त्यांनी त्यांच्या बालपणी कणवतेचा छंद जोपासला होता मात्र कोणत्याही 
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गोष्टीच्या अहारी जाण्याची त्यांची वतृ्ती मळुातच नव्हती, त्यामळेु कणवतेिी ते बांधील 

राणहले नाहीत. मात्र लणलतलेखनात त्यांनी स्वतःला वाहून नेले. णविेषकरून हा 

वाङ् मयप्रकार त्यांच्या गतायषु्यात रमण्यास त्यांना साथ दते ऄसल्याने त्यांनी मोठ्या 

अत्मीयतेने तो जोपासला. कुलकणी यांचे ऄसे मत होते की - ‚अपल्याकडे खरोखर काही 

ऄसेल तर ते राहील. अपोअप फुलेल. त्याचा स्वतःपरुता, दसुऱ्याला ईपसगव न पोचवता 

यायास धरावा. नसेल तर ते जाइलही. त्याचा िोक किाला.‛
३
  

मळुात लणलतणनबंध णलणहणारे लेखक आतर ऄनेक साणहत्यप्रकार 

हाताळताना णदसतात; मात्र कुलकणीणंवषयी सांगायचे झाले तर त्यांनी लणलतणनबंध हाच 

प्रकार मोठ्या णनषे्ठने हाताळलेला अह.े केवळ लणलतणनबंध णलहून या के्षत्रात प्रणतष्ठा प्राप्त 

करणारे ते मराठीतले पणहले लेखक मानले जातात.
४
 ‘डोह’ (१९६५), ‘सोन्याचा भपिंपळ’ 

(१९७५), ‘पाण्याचे पिंख’ (१९८७), ‘कोरडी भभक्षा’ (२०००) अदी त्यांचे 

लणलतणनबंधसंग्रह मराठीतील प्रमखु लणलतगद्यांपैकी अहते. त्यांच्या या चारही 

लणलतणनबंधसंग्रहात माणसू अणण णनसगव यांचा िोध घेणारे ऄनभुव अलेले अहते. 

बालपणापासनू णनसगावच्या साणनयायात वाढल्यामळेु त्यांच्या लेखकणनष्ठ बदु्धीला णनसगावनेच 

प्रगल्भ केलेले णदसनू येते. 

 मााँतेनच्या मते णनबंधाचे वैणिष््टय म्हणजे स्फुट स्वरूपाचे ऄनभुव मकु्त 

स्वरूपात मांडण ेव या भणूमकेने पे्रररत होउनच श्रीणनवास कुलकणी यांनी ‘कोरडी भभक्षा’ 

मधील लणलतणनबंध णलणहलेले अहते. ‘लणलतणनबंध’ या साणहत्यप्रकारात वैयणक्तक 

ऄनभुवांना स्थान ऄसल्यामळेु त्यात अपले णवचार, अपले मत, अवडीणनवडी सांगणारे 

अत्मणनष्ठ कथन येत ऄसते णकंवा याप्रकारचे कथन करणे हीच त्याची गरज ऄसते. 

लणलतणनबंध अत्मकथनपर ऄसतो ह ेलक्षात ठेउन तो णलहावा; व हीच कुलकणी यांच्या 

लणलतणनबंधांची प्रमखु पे्ररणा णदसनू येते. 
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३.१.२. नव्ववदपूवीच्या लनलतननबांधाांची वैनिष्ट ये 

१. ‘डोह’ 

कुलकणी यांनी १९६० पासनू ‘मौज’ व ‘सत्यकथा’मधनू लणलतलेखनाला 

सरुुवात केलेली. त्यांचा ‘डोह’ हा पणहला संग्रह १९६५ साली प्रकाणित झाला. यात त्यांनी 

त्यांचे १९६५ पयंत प्रणसयाद झालेले लेख ऄंतभूवत केलेले अहते. ‘डोह’ वाचल्यावर 

लणलतणनबंध या वाङ् मयप्रकाराच्या णकती कलात्मक संभाव्यता लेखकाने िोधल्या अहते 

याचे अश्चयव वाटल्याखेरीज राहात नाही. यातील लणलतणनबंधात त्यांनी बालपणी त्यांच्या 

मनाला भरुळ घालणाऱ्या ऄनेक ऄद ्भतू गोष्टींचे वणवन केलेले अह.े ‘आम्ही वानरािंच्या 

फौजा’, ‘मनातल्या उन्हात’, ‘डोहाच्या पलीकडे’, ‘वारा वाह ेरुणझणु’, ‘पाणी’, ‘ससुरींचे 

भदवस’ आत्यादी लणलतणनबंधांचे स्वरूप पाणहल्यावर णविेषत्वाने ह े जाणवते. त्याचप्रमाणे 

त्यांच्या कुटंुबातील व्यक्तींचा, त्यांच्या बालपणािी णनगणडत गोष्टींचा, अजबूाजचू्या 

णनसगवप्रणतमांचाही त्यात समावेि होताना णदसतो. मात्र ते केवळ स्मरणरंजनात्मक लेखन 

वाटत नाही कारण त्यातील घटना या केवळ घटना नसनू ते मनाला अकणषवत करणारे णवषय 

अहते, म्हणनूच लणलतणनबंध या साणहत्यप्रकाराची प्रकृती त्यांना प्राप्त झालेली णदसनू येते.  

‘डोह’मयाये कुलकणी यांना णवषयाचे वणवन सरेुख जमलेले णदसते व त्यातनू 

त्यांची िब्दसंपदाही ओघवताना णदसते. ‘ससुरींचे भदवस’ मधील हा संदभव पहा - ‚ससुरीचे 

रूप कसे ऄसेल ह ेमनात पाल खपू मोठी करून मी डोळयांपढेु अणलेले होते. पण णतची 

छद्मी दृष्टी, करकरीत दाढा, चुंबळ एवढा णतच्या िरीराचा पढुचाच पाण्यातून वरती अलेला 

भाग मी णचत्रिाळेच्या सणचत्र आसापनीतीत पणहल्यांदा पाणहला.‛
५
 ‘वारा वाह े रुणझणु’ 

मधील हा संदभव पहा - ‚दवेाखालच्या फरिीच्या अवारात पडलेली ऄंणजरासारखी लाल 

ईंबरे.... अडव्या सडकेच्या वळणावरली करंजझाडांची पसरलेली जांभळी फुले... 

नागेििास्त्र्यांच्या चढणीवरल्या णिकेकाइच्या झाडाच्या पेरेदार तांबड्या िेंगांची खालची 
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पखरण...‛
६
 या स्वरूपाची भाणषक गणुसंपदा त्यांच्या लेखनाचे वैणिष््टयच म्हणावे लागले. 

त्यांच्या भाषेला प्रादणेिकतेचे दालन व लेखकांच्या जडणघडणीचे संस्कार अहते. 

 पण त्यांच्या लेखनातील प्रामखु्याने लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे 

गावाकडील ऄद ्भतू ऄिा दवैी वातावरणाचा त्यांच्या बालमनावर झालेला पररणाम. 

‘डोहाच्या पलीकडे’ मयाय े ते दवेळाणवषयी, दवेीणवषयी, डोहाणवषयी सांगतात तेव्हा या 

गोष्टीचा प्रत्यय येतो. बालपणी गावात एखाद ेदेउळ ऄसते; त्या दवेळािी णनगडीत एखादी 

सत्य णकंवा णमथ्यकथा ऄसते; ती जाणनू घेण्याची णतथल्या लहान मलुांना फार ईत्सकुता 

ऄसते; तीच ईत्सकु्ता श्रीणनवासांच्या बालमनावर णबंबलेली होती व म्हणनूच ‘डोह’सारखा 

संग्रह त्यांच्या हातनू णनमावण झाला.  

२. ‘सोन्याचा नपांपळ’ 

‘सोन्याचा भपिंपळ’ (१९७५) हा संग्रहदखेील याच वातावरणात जन्माला 

अलेला णदसतो. फक्त यात लेखकाच्या णवचारांची प्रगल्भता वाढलेली होती. यातील लेख 

ह े ७०च्या दिकात प्रणसयाद झालेले अहते, परंत ु णवषय मात्र ‘डोह’प्रमाणे त्यांच्या 

बालपणीच्या अठवणींतनूच जन्माला अलेले. ‘घिंटीवाला’ या लणलतणनबंधात त्यांनी 

स्वतःच्या भावाचे व्यणक्तणचत्रण ऄत्यंत भावनात्मकरीत्या साकारलेले अह.े त्यांच्या 

लेखनाचे एक वैणिष््टय म्हणजे ते त्यांच्या जीवनातील व्यक्तींना अपल्या साणहत्यात 

सामावनू घेतात; त्यांच्यािी णनगणडत अत्मणचंतन हा त्या लेखनाचा मखु्य गाभा ऄसतो. 

कुलकणीचं्या लेखनात भावणनक गुंतागुंतीबरोबर ‘मी’ची तटस्थताही 

अढळून येते. वास्तणवक त्यात ऄंतभूवत झालेल्या व्यक्तींचे, नैसणगवक घटकांचे वणवन सजीव 

ऄन ्सौष्ठवतेने केलेले ऄसते, त्यामळेु ‘मी’ची ही संवेदनिीलता त्यांच्या लणलतणनबंधाच्या 

णवषयाला कोणत्याही प्रकारे तडजोड करू दते नाही. ऄथावत, ह ेलेखन ९० पवूीचे अह.े या 

काळात लणलतणनबंधाच्या णवषयात भावणनक गुंतागुंत व णचंतनात्मकता ऄपेणक्षत ऄसायची. 
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श्रीणनवास कुलकणीचं्या लेखनात ती णचंतनात्मकता णनसगववणवन करताना, प्राणी सषृ्टी, वास्तू 

णकंवा स्थळवणवन करताना अढळून अलेली अह;े मात्र बऱ्याचदा ते वाचकांनाही 

णवचारमग्न करताना णदसनू येतात. त्यांच्या लेखनिैलीत एकप्रकारची सचूकता णनमावण 

झालेली णदसते. ईदा. ‘आस्तीक आस्तीक’ या लणलतणनबंधात त्यांनी सापाणवषयीचे त्यांचे 

ऄनभुव सांणगतलेले अहते. ‚साप ऄनेकदा अपला पाठलाग करतो. त्याची अणण 

मनषु्याची भेट घडायची ऄसते तेव्हा तो एखाद्याला णदसतो, कधी कधी एकच साप एखाद्या 

व्यक्तीला ऄनेकदा णदसतो तो त्यांच्यात काहीतरी संबंध ऄसतो म्हणनू.‛
७
 या स्वरूपाच्या 

सचूक लेखनिैलीमळेु केवळ णवषयाबद्दल नव्ह े तर त्या ठराणवक लेखकाबद्दलच दखेील 

अपलय्ा मनात कुतुहल जागे होते. खरे म्हणजे त्यांना णवषयानरुूप णचंतन साधता येते व 

त्यातनूच ह ेअत्माणवष्कारी लेखन जन्माला येते. 

३. ‘पाण्याचे पांख’ 

 त्यांच्या ‘पाण्याचे पिंख’ या लणलतणनबंधसंग्रहात दखेील त्यांच्या 

ओघवत्या भाषेत णनसगववणवन अले अह.े त्यांच्या लणलतणनबंधातील तरल प्रणतमासषृ्टी 

त्यांच्या अत्माणवष्कारात भर घालताना णदसते. फुलपाखरे, झाडांची पाने, वड, णपंपळ 

आत्यादी त्यांच्या णनसगवप्रणतमा संवेदनिीलतेचे णवणभन्न दिवन घडवतात. त्यातनूच जागी होते 

ती त्यांची काव्यात्मक िैली. ‘उशीरा उठणारे फुलपाखरू’ या त्यांच्या लणलतणनबंधात ते 

फुलपाखराच्या ऄद ्भतू सौंदयावचे सणचत्र वणवन करतात. त्यांच्या बालपणीच्या 

अठवणीतील फुलपाखरांणवषयीचे ह े वणवन पहा - ‚औदुबंरला अमच्या ऄंगणातल्या 

णभंतीवर ऄसंख्य णचमकुली फुलपाखरं पंख पसरून रात्रीची बसलेली. त्यांच्या सुंदर 

णठबक्याणठबक्यांच्या पंखांनी णभंत िोणभवंत झालेली. अणण ऄंगणातल्या झाडांवर दसुरी 

मोठी फुलपाखरं येउन बसली होती. पण त्यांनी अपले दोन्ही पंख एकमेकांना णचकटवनू 

ईभे केले होते.‛
८
 मंगेि पाडगावकर यांनी ‘पाण्याचे पिंख’ या संग्रहाणवषयी मत मांडलेले 

अह ेकी ‚बालकवींच्या प्रणतभेने कणवता न णलणहता जर गद्य णलणहले ऄसते तर ते लेखन 
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श्रीणनवास कुलकणी यांचेच लेखन झाले ऄसते.‛ यावरून कुलकणी यांच्या काव्यात्मक 

भाषािैलीचा प्रत्यय येतो. ‘पाण्याचे पिंख’ हा संग्रह त्यांच्या डोह व सोन्याचा भपिंपळ या 

संग्रहांच्या तुलनेने ऄणधक काव्यात्मक झालेला णदसनू येतो, परंत ु त्यात त्यांची 

णचतंनात्मकता काहीिी स्थलुही झालेली अह.े केवळ ऄनभुवकथनाकडे त्यांचा कल 

णदसतो. ‘आलोक’, ‘पाहुणा’, ‘रत्ना नावाची मावशी’, ‘उिंच उभे आभाळ’, ‘एका मलुाची 

आई’, आत्यादी लणलतणनबंध सामाणजक ऄिा अियाचे म्हणजेच त्यांना भेटलेल्या 

माणसांवर अधाररत अहते. तर ‘उशीरा उठणारे फुलपाखरू’, ‘फुलािंची वाट’, ‘पाखरािंची 

रात्र’, आत्यादी णनसगावतील घटकांचा अस्वाद घेणारे अहते.  

त्यांच्या ‘डोह’, ‘सोन्याचा भपिंपळ’ व ‘पाण्याचे पिंख’ यातील 

लणलतणनबंधांच्या तुलनेने बराच वैचाररक णचंतनाचा णवकास पढुील काळातील 

लणलतणनबंधांमयाये अढळून अला. त्याचे स्वरूप पढुील णववेचनातून जाणनू घेउया. 

 

३.२. नव्वव्वदोत्तर काळातील लनलतननबांधाांचा अभ्यास : 

                   ‘कोरडी निक्षा’ च्या अनुषांगाने 

 ‘कोरडी भभक्षा’ हा लणलतणनबंधसंग्रह म्हणजे त्यांच्या लणलतलेखनाची 

ईत्तरावस्था होय. यात त्यांनी अपल्या चौफेर दृष्टीकोनातनू, ऄखंड णचंतनात्मकतेतनू, 

यणुक्तवाद साधनू त्यांना भावलेल्या प्रत्येक णवषयाची णचणकत्सा केलेली अह.े त्यांचे णचंतन 

ह े अत्मणचंतन अह,े ते ‘मी’च्या ऄवतीभवती णफरणारे अह,े मात्र तय्ातनू सामाणजक 

जाणीवही डोकावते ह ेयांचा अस्वाद घेताच लक्षात येते. वास्तणवक पि-ूपक्षांच्या संपकावत 

अल्यावर केलेले णचंतन; बालपणीच्या अठवणी अणण ऄवतीभवतीच्या ऄनभुवातून 

साधलेले णचंतन, लेखक झाल्यानंतर मनाला भावलेल्या णवषयाचे णचंतन या भणूमकेतनू 

‘कोरडी भभक्षा’तील लणलतणनबंध जन्माला अलेले अहते. पढेु ‘कोरडी णभक्षा’तील 

लणलतणनबंधांचे स्वरूप व वाङ् मयीन वैणिष््टये जाणनू घेउया. 
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 ३.२.१. स्वरूप आनण वाङ  ियीन वैनिष्ट ये 

 श्रीणनवास णवनायक कुलकणी यांचा ‘कोरडी भभक्षा’ हा लणलतणनबंधसंग्रह 

२००० साली प्रकाणित झालेला अह.े या संग्रहात १९८० ते २००० या दोन दिकात 

प्रणसयाद झालेले एकूण सोळा लणलतणनबंध अहते. ‘कोरडी भभक्षा’ मधील लणलतणनबंध 

णवणवध णवषयांचे ऄसले तरी त्यातनू लेखकाची जीवनदृष्टी समान भासते. पि ूपक्षांणवषयीचे 

त्यांचे अकषवण यातील बहुतेक लणलतणनबंधांमधनू णदसनू येते. याणिवाय कुलकणी यांचे 

जीवनणवषयक णवणवध दृष्टीकोन जे त्यांच्या ऄवतीभवतीच्या वातावरणाच्या मायायमातनू 

त्यांना सांगावेसे वाटतात, त्यांचाही ऄनभुव या संग्रहात घ्यायला णमळतो. एकूण सायाया व 

सरळ जीवनिैलीत रमणारे लेखकाचे मन या लणलतणनबंधांच्या मळुािी ऄसलेले णदसते. 

 यातील ऄनेक लणलतणनबंध कथेच्या वळणाने गेलेले अह.े यातील णवषय 

सहजपणे मांडलेले नाहीत, तर त्यांना वाचकांसमोर ईघड करण्याऄगोदर त्यांच्या मनात एक 

प्रकारची ईत्सकुता णनमावण केलेली अह.े ‘कोरडी भभक्षा’ मधील काही लणलतणनबंधांचे 

णवषय ऄगदी संवेदिील ऄसे भावणनक पातळीवरचेच अहते, तर काही सहज स्फुरलेले 

अहते. त्यांचे ‘ये ये घारी’, ‘मािंजराचे जग आभण भपिंगल’, ‘भचवभचवभरुा थवा’, 

‘कावळ्याची गोष्ट’, ‘भ्ािंत’ अदी लणलतणनबंध त्यांच्या अवडत्या णवषयावर म्हणजे पि-ू

पक्षी ऄिा णनसगवघटकांवर अधाररत अहते व ‘धळुाप्पा अण्णा’, ‘वामन चारी’, 

‘पिंभडतदादा’ अदी लणलतणनबंध व्यणक्तणचत्रणपर अहते. तसेच काही लणलतणनबंध 

अठवणी अणण ऄनभुवातनू जन्माला अलेल े अहते ईदा. ‘कोरडी भभक्षा’, ‘पाळत’, 

‘उसण’, ‘एक अविंढा’, ‘बवुाची आई’, ‘दसुरा अथथ’ आत्यादी.
 

त्यामळेु त्यांच्या 

प्रकृणतस्वभावात एक द्रदं्रात्मकता णदसनू येते. काही णनसगावच्या अत्मीयतेतनू जन्माला 

अलेले, तर काही सामाणजक व सांस्कृणतक णचंतनातनू, जेणेकरून या लणलतणनबंधांना 

णविेष ऄिा साच्यात बंणदस्त करता येत नाही. यात प्रत्येक णवषयाचे लेखन ह ेलेखकाच्या 
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प्रवतृ्तीवैणिष््टयानसुार झालेले अह.े त्यामळेु प्रत्येक लणलतणनबंधाचा स्वतंत्ररीत्या ऄभ्यास 

केलेला अह.े
 

‘ये ये घारी’: लेखकाांची सांवेदनिील दृष्टी 

 ऄचानकपणे ऄंगणात अलेल्या घारीणवषयीचे कुतुहल दिवणवणारा ऄत्यंत 

संवेदनिील भावनेने णलणहलेला ‘कोरडी भभक्षा’ मधील  पणहलाच लणलतणनबंध म्हणजे ‘ये 

ये घारी’. हा १९९७ साली मौजच्या णदवाळी ऄंकात प्रणसयाद झालेला. सकाळच्या वेळी 

ऄंगणात येउन बसलेल्या घारीच्या हालचाली पाहत लेखक अणण त्यांचे कुटंुब बसलेले 

होते. णततक्यात त्यांच्या फाटकािी एक तीस-पणस्तिीतला खेडवळ तरूण अला. अत 

येउन त्याने त्या पक्षाणवषयी णवचारले की ‚ह्ये कोन हायेत?‛ लेखकांनी त्याला प्रणतप्रश्न 

केला की ‚कोण अह ेते तुम्हीच सांगा‛, कारण त्यांना ती घार अह ेका गरुड याणवषयी 

संभ्रम होता. तेव्हा त्या तरुणाने माणहती परुवली की ‚ती घारच अह ेमात्र णतला नसु्ती घार 

म्हण ूनका, ह े तमुचे कुणीतरी पवूवज अहते जे तमुच्या दारात मरायला अलेले अहते‛.
९
 

त्या तरुणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी त्या गोष्टीवर णवश्वास ठेवला नाही मात्र त्याकडे पणूवपण े

दलुवक्षही केले नाही. त्या घारीणवषयी णनमावण झालेल्या कुतहुलाने लेखकांची णचंतनिीलता 

जागतृ झाली. त्यांच्या मनात त्या पक्षाणवषयी पे्रम अणण णजव्हाळा णनमावण झाला. ती घार 

ईपािीपोटी मरू नये म्हणनू त्यांचे कुटंुब ऄनेक प्रयत्न करू लागल.े णतच्या ऄन्नाची सोय 

केली. ऄनेक णदवस त्याणठकाणी राहून िेवटी ती घार जास्वंदीच्या बुंयायात णनष्प्राण झाली 

तेव्हा त्यांनी णतच्या कलेवरावर ऄंत्यसंस्कारही केलते. त्यांनी परसातील नारळाच्या 

बुंयायाजवळ खड्डा करून णतला णतथे परुले व णतच्यासाठी नैवेद्य दाखवला. घार गेल्यावर 

दोन णदवसांनी तो तरुण पनु्हा त्यांच्या दारी अला अणण घारीणवषयी अवजूवन चौकिी करू 

लागला. त्याने सांणगतले की त्या घारीचा व अपला काहीतरी संबंध ऄसावा, कारण घार 

गेली त्याच्या दसुऱ्याच णदविी त्यांच्या घरातील एक वयृाद स्त्री गेली. ऄिाप्रकारे 

लेखकाच्या जीवनातील एक ऄनणभज्ञ ऄनभुव त्यांनी ‘ये ये घारी’ मयाये णचणत्रत केलेला 
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अह.े कुलकणी यांच्या लणलतलेखनात णनसगवप्रणतमांच्या अधारे झालेला अत्माणवष्कार हा 

कल्पनािक्ती व वास्तवणचत्रण यांच्या एकत्रीकरणाने लक्षवेधक ठरतो. 

‘िाांजराचे जग आनण नपांगल’: ननरागस छांद जोपासणारा लेखक 

 या लणलतणनबंधात कुलकणी यांनी मांजरीसारख्या ऄत्यंत सामान्य 

णवषयाला लाणलत्यमय रूप प्राप्त करून णदलेले अह.े १९८४ मयाये साधनाच्या णदवाळी 

ऄंकात ‘मािंजराचे जग आभण भपिंगल’ प्रणसयाद झालेला. ‘कोरडी भभक्षा’ मधील मोजकेच 

लणलतणनबंध नव्वदपवूव काळात प्रणसयाद झालेले अहते, त्यात या लणलतणनबंधाचा समावेि 

होतो. या लणलतणनबंधातून प्रथम त्यांनी त्यांच्या गावातील मांजर या प्राण्याच्या एकूण 

वावराणवषयीचे त्यांचे णनरीक्षण मांडलेले अह े व त्यानंतर त्यांनी पाळलेल्या ‘णपंगल’ या 

मांजरीच्या अठवणी णचणत्रत केलेल्या अहते. श्रीणनवास कुलकणीनंा लहानपणापासनू पि-ू

पक्षांचा णजव्हाळा होता, मात्र ‘मािंजराचे जग ...’ यात त्यांनी ऄसे सांणगतलेले अह े की 

त्यांच्या कुटंुबातील मंडळींना पवूी मांजरीचा ऄत्यंत णतटकारा होता, त्यांच्या घरात मांजर 

पाळण्याची कुणीही णहम्मत केलेली नव्हती. बालपणी त्यांच्या घरातील बापरूाव 

मांजरीणवषयीच्या नकारात्मक गोष्टी सांगनू सवांना भडकवायचे, त्यामळेु त्यांच्या घरात 

मांजरीणवषयीची अस्था कुणाच्याही मनात नव्हती. परंत ुपलीकडच्या घरातील धोंडूबाइच्या 

घरात भरपरू मांजरी होत्या. णभक्षा मागनू या मांजरांचे पोट भरणाऱ्या धोंडूबाइणवषयी 

लेखकांनी अस्थापवूवक णनरीक्षण मांडलेले अह.े ते णलणहतात - ‚णकतीतरी मांजरं 

णतच्याकडे मकु्कामाला ऄसत. पोरं ऄसलेल्या मांजऱ्या, दांडगेश्र्वर बोके, आतकी मांजरं 

णतच्याकडे गणु्यागोणवंदाने किी नांदत ह ेएक कोडंच ऄसे. भले भले रानबोके णतने वठणीवर 

अणलेले. मांजरांिी धोंडूबाइ माणसांप्रमाणे बोलत ऄसे.‛
१० 

धोंडूबाइणवषयी सांगनू त्यांनी 

प्राण्यांवर णजवापाड प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीचे एक ईदाहरणच णदललेे अह.े  

 पढेु त्यांनी गावात कधी कधी होणाऱ्या बोक्यांच्या मारामाऱ्यादेखील 

णवस्ताराने रंगवनू सांणगतल्या अहते. त्यात त्यांनी रानमांजरीबद्दल, फासेपरयायांबद्दलही 
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णलणहलेले अह.े मांजरे मारणारे फासेपारधी कधी कधी गावात येत. त्यांची मांजर 

पकडण्याची पद्धतीचे ह े वणवन पहा - ‚एक मांजर हरेायचं, अणण मग त्याला कुठे कोंडी 

करून पकडायचे याचे णहिेब होत. ठराणवक णठकाणी पांगनू पारयायातले गडी ईभे राहात 

अणण हाके घालत घालत ते मांजर नेमके सापळयात धरत.‛
११

  

 ‘मांजराचे जग “.’ या लणलतणनबंधाचे प्रमखु अकषवण म्हणजे त्यांच्या 

घरात णपंगलचा प्रवेि. णपंगल ह े त्यांनी पाळलेलं एकमेव मांजर. ते लहान ऄसताना वाट 

चकूुन यांच्या घरी अलेले अणण त्यांनी याला ठेउन घेतले. नंतर लेखकांनी णपंगल त्यांच्या 

घरात कसा लहानाचा मोठा झाला, त्याच्या सवयी, खाणे-णपणे, वागणे याचे सकू्ष्म वणवन 

केलेले अह.े णपंगलला णचमण्या खाण्याची, लोकांच्या कोंबड्या पळवनू खाण्याची वाइट 

सवय होती. णपंगलमळेु त्यांच्या घरच्यांना गावातील लोकांच्या णिव्या खाव्या लागल्या; 

मात्र णपंगलणवषयीचे त्यांचे पे्रम कधीच कमी झाले नाही. या लणलतणनबंधाचे वैणिष््टय म्हणजे 

यात लेखकांनी ऄनेक साणहणत्यक व्यक्तींचा ईल्लेख केलेला अह.े आणंदरा संत अणण प्रकाि 

संत अदी मंडळींची त्यांच्या घरात ईठबस होती. प्रकाि संतांची मलुगी ईमा णहनेच त्याला 

‘णपंगल’ ऄसे लाडाने म्हटलेले. श्री. प.ु भागवत यांनी दखेील णपंगल पंज्याने जेवतो ह ेपाहून 

‘तो गेल्या जन्मी भटजी ऄसावा’ ऄसे म्हटले होते. ऄिाप्रकारे हा लणलतणनबंध या 

मांजराच्या कौतकुाने भरून गेलेला अह.े परंत ुलेखकांच्या कुटंुबाने घर बदलल्यावर णपंगल 

िेवटी त्यांना णवसरून गेला. तो नव्या घरी अलाच नाही. ह ेसवव कथन करीत ऄसताना हा 

लणलतणनबंध कुठेतरी भावणनक टोक गाठताना णदसतो. वास्तणवक लेखकांच्या कुटंुणबयांना 

लागलेला णपंगलचा लळा हा एखाद्या पाळीव प्राण्यािी त्याच्या घरच्या मंडळींचा ऄसतो, 

तसाच अह.े मात्र कुलकणीनंी केलेले ऄगदी सकू्ष्म गोष्टींचे वणवन बरेच काही सांगनू जाते. 

णपंगलचा त्यांच्या घरातील प्रवेि, त्याचे झालेले कौतकु अणण त्रास आत्यादी सवव 

वास्तवणचत्रण अह े ह े यातील भाषािैलीतनू जाणवते. लणलतणनबंध या वाङ् मयप्रकाराला 
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काल्पणनक वणवन ऄणभप्रेत नसते, तर त्याला वस्तणुस्थतीचे भान ऄसणे गरजेचे ऄसते. ह े

भान ‘मािंजराचे जग आभण भपिंगल’ मयाये णदसनू अलेले अह.े 

 

‘नचवनचविुरा थवा’ 

    ‘ये ये घारी’, ‘मािंजराचे जग आभण भपिंगल’ अदी लणलतणनबंध जसे 

कुलकणीचं्या अवडत्या णवषयावर म्हणजेच पि-ूपक्षांवर अधारीत अहते, तसाच 

‘भचवभचवभरुा थवा’ हा देखील त्यांच्या णजव्हाळयाच्या णवषयावर म्हणजेच णचमण्यांवर 

अधाररत लणलतणनबंध अह.े ग्रेस, व्यंकटेि माडगळूकर अदी मंडळींप्रमाणे कुलकणी 

दखेील णचमण्यांचे कौतकु करायला णवसरले नाहीत. हा लेख मौजच्या णदवाळी ऄंकात 

१९८९ साली प्रणसयाद झालेला. कुलकणी यांनी त्यांचय्ा पत्नी आलासोबत सरेुख संवाद 

साधनू या लणलतणनबंधाला अकषवक केलेले अह.े तय्ांच्या पत्नीला दखेील पक्षांचे वेड 

होते. ‘ये ये घारी’ मयाये जसे घारीणवषयी वणवन केलेले अह ेतसेच ‘भचवभचवभरुा...’ मयाय े

णचमण्यांच्या एकूण हालचालींचे सकू्ष्म वणवन अलेले अह.े वास्तणवक णचमणय्ा अणण 

घारीमयाये खपू फरक अह.े णचमण्या ऄवखळ, चंचल ऄसतात. त्या णचवणचव करीत येतात 

ऄन ईड्या मारत दाणा णटपता णटपता भरू करून ईडून जातात. त्यांचे माणसांच्या 

ऄवतीभवती ऄसणे, चोचीत चोच घालणे, जगुणे, एकमेकांच्या पाठोपाठ राहाणे, झुंबड 

करून णचवणचवाट करणे सारे काही णवलक्षण ऄसते व ह ेसवव लेखकांनी ऄचकू णटपलेले 

अह.े लेखकांना जेव्हा कोणत्याही पि ूणकंवा पक्षाणवषयी अकषवण वाटते तेव्हा ते अपल्या 

खास ऄिा काव्यात्मक िैलीतनू ती भावना ऄणभव्यक्त करतात. वास्तणवक ते वाचकांच्याच 

मनात काही प्रश्न ईपणस्थत करतात व तय्ा पि-ूपक्ष्यािी संबंणधत दोन-तीन ईदाहरणेही 

दतेात. जसे ‘भचवभचवभरुा..’ यात त्यांनी घरािेजारी जमा झालेला नर णचमण्यांचा कळप 

पाहून अणिकेच्या एका प्रचंड फुलपाखराच्या जातीचा ईल्लेख केलेला अह े ‘की त्या 

फुलपाखरात नरच सवावणधक ऄसतात’. ऄिाप्रकारच्या त्यांनी णदलेल्या संदभांतनू त्यांच्या 
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प्रचंड वाचनाची कल्पना येते व करंदीकरांच्या लणलतणनबंधांप्रमाणे त्याला वैचाररकता प्राप्त 

होताना णदसते. 

 या लणलतणनबंधात त्यांनी णचमण्यांणवषयी ऄनेक गोष्टी सांणगतल्या अहते, 

पण ते सांगताना त्याअधारे ताणत्त्वक णचंतनदेखील ईद्धतृ केललेे अह.े बोलता बोलता 

त्यांची पत्नी व ते णनळावंतीच्या पोथीणवषयी बोल ूलागतात. त्यांची पत्नी म्हणते ‚पक्षांची 

भाषा अपल्याला ऄवगत झाली तर णकती छान होइल नाही.‛ तेव्हा ते म्हणतात ‚होय, पण 

मला वाटतं, जे चराचर णदसतं ना ते एकमेकांिी संपकव  साध ूपाहतं. मग त्या संपकव  भाषेची 

रूपं काहीही ऄसोत. िब्द काहीही ऄसोत. भाषेच्या ऄंतगवत लयी काहीही ऄसोत.‛
१२

 

ऄिाप्रकारे पक्षांच्या भाषेणवषयी लेखक एखाद े गंभीर अत्मणचंतन साधतात व अपल्या 

पत्नीलाही त्यात सामील करून घेतात.  

 ‘भ्ाांत’: लानलत्यिय नवषयाचे गूढ 

  ‘भ्ािंत’ हा ‘कोरडी भभक्षा’ मधील ऄखेरचा लणलतणनबंध अह.े परंत ु

लाणलत्याच्या बाबतीत तो प्रथमस्थानी येतो. कारण यातील णवषय लणलतणनबंध या 

साणहत्यप्रकारािी साधम्यव साधणारा अह.े मनषु्याला एखाद्या गोष्टीचा भ्रम होतो तेव्हा 

त्याच्या मनाची ऄवस्था त्याला णकती खोलपयंत णवचार करायला लावते याचा प्रत्यय 

‘भ्ािंत’ मयाये येतो. 

  लेखकांचे वडील म्हणजे दादा जेव्हा अजारी होते तेव्हा तय्ांना ऄधनू मधनू 

कोणत्यातरी गत ्काळात घडलेल्या गोष्टीची अठवण होइ व ते भ्रणमष्टासारखे वागत व 

म्हणनू त्यांना णवद्यानगर येथील एका हॉणस्पटलमयाये दाखल केलेले. त्याकाळी णतथला 

अजबूाजचूा णनसगव ऄत्यंत मोहक होता. तो दादांना औदुबंरची त्यांच्या गावची अठवण 

करून दइे. त्यांना औदुबंरातच ऄसल्याचा भास होत ऄसे.  

  या लणलतणनबंधाचा मखु्य णवषय म्हणजे हॉणस्पटलच्या खोलीत णकतीतरी 

णदवस णभंतीवर बसलेल ेएक केसरी रंगाचे सुंदर फुलपाखरू. ते फुलपाखरू जराही हालचाल 
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करीत नव्हते म्हणनू सवांच्याच मनात त्याच्याबद्दल एक गढू अश्चयव णनमावण झालेले. त्या 

केसरी फुलपाखरािेजारी एक काळं-तपणकरी फुलपाखरूही येउन बसले तेव्हा लेखक 

म्हणाले - ‚चार णदवस झाल,े या केसरी फुलपाखराला ना ऄन्न, ना पाणी. ते का थांबलं 

ऄसेल. कोणी पाठवलं ऄसेला की यदृच््या अलं ऄसेल. ते बघत ऄसेल का 

अपल्याकडे?‛ यावरून दादा म्हणाले की ‚आथंच तर सारं रहस्य सामावलेलं अह.े ते 

समजलं की ऄगदी णवश्र्वाचं रहस्य ईलगडेल.‛
१३ 

ऄिाप्रकारची तत्त्वणचंतनपर ऄिी भाषा 

कुलकणी यांच्या लणलतणनबंधात डोकावताना णदसते. पण मजेिीर गोष्ट म्हणजे ज्या 

फुलपाखराणवषयी ते एवढे खोलात जाउन णवचार करतात ते मळुात फुलपाखरूच नव्हते. ती 

ऄसते णभंतीला णचकटलेली एक रंगीत कॅप्सलू. ऄिाप्रकारे कुलकणी यांनी या काळात एका  

हलक्या फुलक्या णवषयाला लणलतणनबंधाचे रूप णदलेले अह.े या लणलतणनबंधाचा अिय 

लाणलत्यमय अह े ऄसे म्हणण्याच े कारण हचे की ते णभंतीवरील कॅप्सलू त्यांना एका 

फुलपाखराप्रमाणे भासले म्हणनू त्यांनी त्याच्या सौंदयावचे भरभरून वणवन केलेले अह.े त्या 

फुलपाखराणवषयी त्यांच्या मनात णनमावण झालेली गढू णचंतनात्मकताही त्यांनी व्यक्त  

केलेली अह;े परंत ु िेवटी त्यांचा भ्रम दरू झाल्याने ईपहास णनमावण होतो ऄन ् हा 

लणलतणनबंध सववसामान्य पातळीवर जाताना णदसतो. 

  कोरडी भभक्षा मधील ‘ये ये घारी’, ‘मािंजराचिं जग...’, ‘भचवभचव भरुा थवा’ 

व ‘भ्ािंत’ ह ेलणलतणनबंध समान प्रकृतीचे अहते. यातनू लेखकाच्या मनात तरळणारी पि-ू

पक्षांणवषयीची अस्था णदसनू येते. ‘डोह’, ‘सोन्याचा भपिंपळ’ व ‘पाण्याचे पिंख’ या 

संग्रहांमधनू दखेील या स्वरूपाचे णवषय अलेले अहते. वास्तणवक कुलकणी यांना 

णनसगावतील घटकांमयाये त्यांच्या लणलतणनबंधाचे सौंदयव अढळून अलेले अह.े परंत ु‘ये ये 

घारी’ या लणलतणनबंधात लेखकांनी लेखक झाल्यानंतरचा ऄनभुव णचणत्रत केल्याने त्यात 

त्यांची भावणनक गुंतागुंत कमी व भाणषक अत्माणवष्कार ऄणधक णदसनू येतो. १९९३ साली 

प्रणसयाद झालेल्या ‘भ्रांत’च्या बाबतीतही हाच ऄनभुव येतो; परंत ु‘मांजरीचं जग...’ यातील 
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णवषय बालपणीच्या अठवणीतनू जन्माला अल्यामळेु त्यात जनु्या धाटणीचा लणलतणनबंध 

डोकावताना णदसतो.  

   कुलकणी यांनी णनसगावतील घटकांव्यणतररक्त आतर ऄनेक णवषय 

लणलतलेखनासाठी णनवडले, त्यात काही अठवणी अणण ऄनभुवात्मक व बरेच सामाणजक 

अिय ऄसलेले णवषय अहते. 

 

 ‘कोरडी निक्षा’: अनवस्िरणीय प्रसांगनचत्रण 

   ‘कोरडी भभक्षा’ या लणलतणनबंधावरून या संग्रहाला ह े िीषवक दणे्यात 

अलेले अह.े त्याचे स्वरूप अठवणी अणण ऄनभुवात्मक ऄसल्यामळेु वाङ् मयीन दृष््टया 

तो सववसाधारण लणलतणनबंध भासतो; तरीही काही प्रसंगांचा थेट ‘मी’च्या जीवनािी संबंध 

येत ऄसल्याने ते प्रसंग णकंवा ऄनभुव लेखकाच्या दृष्टीने महत्त्वपणूव ठरतात. या 

लणलतणनबंधात त्यांनी त्यांच्या गतायषु्यातील कडू-गोड स्मतृींवर प्रकाि टाकलेला अह.े 

यात अलेला मखु्य प्रसंग त्यांच्या अयषु्यातील महत्त्वाचा प्रसंग अह े ह े त्यातील 

भावनाणवष्कारातून जाणवते. 

   लेखक बालपणी ज्या अश्रमात राहायचे णतथे अठवड्याला रोज माधकुरी 

मागायला व दर रणववारी कोरडी णभक्षा मागायला जावे लागत ऄसे. दर रणववारी कोरडी 

णभक्षा मागण्यासाठी दोन मलुांची जोडी केलेली ऄसे, ते नेमनू णदलेल्या णवभागात जात. 

िहरातल्या काही भागात ईच्चवगीय लोकं राहात, त्यांच्याकडे कोरडी णभक्षा मागायला 

जाणे म्हणजे मलुांची मजाच होती, कारण भरपरू खायला-प्यायला णमळे. त्यांचे वैभव पाहून 

लेखक अणण त्यांचे जोडीदार थक्क व्हायचे.  

 ते एकदा त्यांचा जोडीदार णगरीसोबत कोरडी णभक्षा मागायला गेले ऄसता 

वखारभागातील अिाराणींच्या घरातील अजींनी त्यांना दर रणववारी णभक्षा मागनू झाली 

की तांदळू णनवडण्यासाठी घरी बोलावले व त्याबदली त्यांना पैसेही णमळणार ऄसे 
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सांणगतले. ठरल्याप्रमाणे ते दर रणववारी णभक्षा मागनू झाल्यावर अिाराणींच्या घरी तांदळू 

णनवडण्यासाठी जाउ लागले. लेखकाच्या कामावर अिाराणींची अइ फार खषू झाली 

होती. मात्र णगरीचे काम त्यांना मानवल ेनाही. तरी दोघे नेमाने जात होते म्हणनू अजींनी 

त्यांचे काम चालचू ठेवले, परंत ुअश्रमातील ह ेिेवटचे वषव होते व त्यांना परीक्षेसाठी फॉमव 

फी भरायची होती तेव्हा णगरीने लेखकाला सचूवले की त्यांनी अिाराणींच्या अआवजवळ 

फीची मदत मागायला हवी. लेखकाला ह ेपटले नव्हते, तरी फी भरणे अवश्यक होते म्हणनू 

ते दोघेही अिाराणींच्या अइकडे मदत मागायला गेले व त्यांनी लगेच पैसेही काढून णदल.े 

पण ऄनपेणक्षत तेव्हा घडले जेव्हा लेखकाला फसवनू णगरी अिाराणींच्या कायावलयात 

त्याला घेउन गेला व त्याने णतथेही फीसाठी पैसे माणगतले. ऄसे दोन्हीकडून पैसे घेणे 

लेखकाला फार चकुीचे वाटले परंतु त्याक्षणी ते काहीही करू िकले नाहीत. अपण 

कुणालातरी फसवल े या गोष्टीन े त्यांना ऄपरायायासारखे वाटू लागले व स्वतःच्या 

खोटेपणाचा रागही अला. ऄिाप्रकारे बालपणी ऄजाणतेपणी घडलेल्या एका चकुीचे 

समथवन त्यांनी ‘कोरडी णभक्षा’ मधनू केलेले अह.े  

 ‘कोरडी भभक्षा’चे एक वैभशष््टय म्हणजे लेखकांनी गत ्काळातील 

अठवणींचे ऄगदी सकू्ष्म वणवन केलेले णदसते. खासकरून कोरडी णभक्षा मागायला गेल्यावर 

त्यांना जो खाद्यपदाथांचा अस्वाद घ्यायला णमळे, तय्ाचे वणवन पहा - ‚जेव्हा ते 

वखारभागातील पथृ्वीराज मालूंच्या घरी णभक्षा मागायला जायचे तेव्हा णतथली अजी 

त्यांना मोहरीच्या तेलात तरंगणारं बाळकैरीचं णवलक्षण लोणचं वाटीतनू अणनू द्यायची 

अणण त्या लोणच्याच्या अठवणीने अठवडाभर त्यांच्या तोंडाला पाणी सटुायचे.‛
१४

 

ऄिाप्रकारे लणलतणनबंधाला िोभेल ऄिी काव्यात्मक वणवनिैली त्यांच्या लणलतलेखनात 

णदसनू येते; परंत ु हा ऄनभुव नव्वदपवूीचा ऄसनू जनु्या लणलतणनबंधाचे रचनातंत्र त्याला 

प्राप्त झालेल ेणदसते. 
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‘पाळत’: अनुिवनवश्वातील लनलतलेखन 

 ‘पाळत’ हा लणलतणनबंध १९९२ साली तरूण भारतच्या णदवाळी ऄंकात प्रणसयाद 

झाललेा. या लणलतणनबंधात एका मणतमंद व्यक्तीच्या णवलक्षण वागण्याचा लेखकांना 

अलेला ऄनभुव णचणत्रत झालेला अह.े लेखक झाल्यानंतर एकदा ते णवमानाने आदंरूला 

त्यांच्या मामाच्या गावी गेलेले. मामा अमी ऑणफसर होते. त्यांचे प्रणतणष्ठत घराणे होते. 

जनुा वाडा होता. घरी मामा, मामी, त्यांचा मणतमंद मलुगा ऄजय व धाकटी लग्नाची मलुगी 

मोना, एवढीच माणसे होती. बाकी दोन मलेु कामाच्या णनणमत्ताने बाहरेगावी रहात.  

 मामांच्या घरी लेखकांचे अदराणतथ्यात स्वागत झाले मात्र मजेिीर गोष्ट 

म्हणजे मणतमंद ऄजयने त्यांना णनरािाजनक वागणकू णदली. तो सतत त्यांच्यावर पाळत 

ठेउन ऄसे. त्यांना णनरखनू बघत ऄसे. त्यांनी वापरलेले टॉयलेट व बेसीन ऄजयने पाणी 

ओतनू स्वच्छ धतुले; पोह ेखात ऄसताना त्यांची बिी ऄजयने णकचनमयाये नेउन ठेवली; 

दोरीवर वाळत घातलेले त्यांचे ओले कपडे काढून त्यांच्या ऄंगावर फेकले; मोनाने 

काढलेले त्यांचे णचत्र फाडले; त्यांची बॅग ईसकली; एवढेच नव्ह ेतर एके पहाटे ते झोपलेले 

ऄसताना ऄजयने त्यांना काठीने जोरजोरात झोडपले ऄन ् त्यांना बरेच लागले व िेवटी 

त्याच णदविी ते अपल्या घरी परतले. 

 वास्तणवक हा लणलतणनबंध ऄनभुवकथनातनू लेखकाच्या जीवनातील एक 

संवेदनिील प्रसंग सांगतो. मात्र लणलतणनबंध म्हणनू याचे वाङ् मयीन वैणिष््टय यात 

डोकावणाऱ्या लाणलत्यपणूव भाषेत अह.े मामाच्या वाड्याचे लेखकांनी केलेले ह ेवणवन पहा 

- ‚मामांच्या ऄंगणात सुंदर झाडे होती. णतथे बचुाच्या झाडांचे, णिरीषांचे मोठमोठे वकृ्ष 

होते. ऄंगणात दोन्ही बाजलूा फुलझाडे लावली होती. िेवग्याचे छाटलेलं झाड, 

कडुणलंबाचा मोठा वकृ्ष झाला होता. एवढा मोठा कडुणलंब मी पवूी पाणहला नव्हता.‛
१५

 या 

स्वरूपाचे मनोवेधक वणवन यात अलेले अह.े तसेच कुलकणीचं्या लेखनाचे वैणिष््टय 

म्हणजे एखादा गढू व ऄद ्भतू ऄनभुव ते त्यांच्या लणलतणनबंधात ऄंतभूवत करतात, तो 
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‘पाळत’मयाये दखेील अलेला अह.े ईदाहरणाथव, ‚मामाच्या वाड्याजवळच्या दग्यावत 

वषावच्या काही ठराणवक णदविी ऄल्लाची फेरी यायची तेव्हा सगळीकडे एक घमघमीत 

सगंुध दरवळायचा व त्यांच्या वाड्यापयंत तो सगंुध यायचा, तेव्हा दग्यावत कुणीही नसे‛. 

दसुरे ईदाहरण पहा - ‚लेखक मामांबरोबर गाव णहडंायला गेले ऄसता मामा त्यांना एका 

डोंगराच्या पायथ्यािी घेउन गेले. णतथे एक दगडी तट होता. कुणा नाथपंथी धनुीवाले 

बाबांचे दउेळ होते. ऄज्ञात कालापासनू णतथे त्या धनुी णजवंत होत्या. धरुाचा अणण राखेचा 

दपव नाकाला जाणवायचा.‛
१६

 ऄिाप्रकारे ऄद ्भतू अणण अयायाणत्मक गोष्टींचे त्यांच्या 

जीवनातील स्थान त्यांच्या साणहत्यातनू णदसनू येते. मात्र या स्वरूपाचे वणवन करीत 

ऄसताना ते लणलतणनबंधाच्या मळू णवषयात णवसंगती णनमावण होणार नाही याची णनगा 

राखतात. 

 ‘उसण’: िानहतीपूणष अनुिव 

 ‘उसण’ हा ‘कोरडी भभक्षा’ मधील एका स्वतंत्र णवषयावर अधाररत लेख 

अह.े हा ‘णसंहासन’च्या णदवाळी ऄंकात १९८४ साली प्रणसद्ध झालेला. ईसण म्हणजे 

पाठीत णकंवा िरीराच्या ठराणवक भागात लचक भरल्यामळेु िरीराच्या त्या भागाला प्रचंड 

वेदना होणे. णिरेत िीर गुंतल्यामळेु ईसण भरत ऄसते. लेखकांना जेव्हा ईसण भरली तेव्हा 

ते कायावलयात होते. त्यांच्या कायावलयातील एक कन्नड मलुगी णतथे ईपणस्थत होती, णतने 

याला कन्नडमयाये ‘ककव  तुंबतू’ म्हणतात ऄसे सांणगतले. या अजाराला वैद्यकीय ईपाय 

नाहीत. ईसण ईतरवणाऱ्या व्यक्तीला बोलावनू ती ईतरवावी लागते. पायाळू माणसांनाच ते 

जमते. लेखकांना ईसण भरली तेव्हा त्यांनी पायाळू माणसू िोधण्याचा खपू प्रयत्न केला. 

त्यांनी पायाळू नाहीतर णमंध सयुादा चालतात ऄसे सांणगतले अह.े ‘णमंध’ कोणाला 

म्हणतात ही माणहतीदखेील परुवली अह.े बाइ बाळंत झाल्यावर णतची पाळी पनु्हा सरुू 

व्हायच्या अत जर ती गरोदर राणहली तर ते जन्माला येणारे मलू णमंध ठरते.’ ‘णमंध’चा 

िाणब्दक ऄथव ‘दसुऱ्याच्या ईपकारात ऄसणे’. म्हणजे जन्माला येणारे ते बाळ पणहल्या 



122 

 

बाळाच्या हक्कावर ताबा णमळवते म्हणजे ते पणहल्या बाळाच्या ईपकारात जगत ऄसते 

म्हणनू त्याला ‘णमंध’ ऄसे म्हणतात. एखाद्या णवषयावर बोलता बोलता त्याच्यािी 

संबंणधत दसुऱ्या णवषयाची माणहती परुवणे ह े कुलकणी यांच्या लणलतलेखनाचे वैणिष््टय 

ऄसले तरी या लणलतणनबंधात ह ेऄनेकदा ऄसंबद्धरीत्या अलेले णदसते.  

 या लणलतणनबंधात त्यांनी ईसण भरली ऄसताना माणसाला णकती त्रास 

होतो या गोष्टीबद्दल कमी व ईसण किी भरते व ती किी ईतरवायची या गोष्टीबद्दल 

ऄणधक सांणगतले अह.े लेखकांना ईसण ईतरवायला ऄनेकांनी ईपाय सांणगतले. िेवटी 

त्यांना कळले की त्यांच्याच कायावलयातील ऄजय नावाच्या व्यक्तीची नकुतीच लग्न 

झालेली बहीण पायाळू अह.े ती माहरेपणाला अलेली ऄसता ऄजय स्वतःहून लेखकांना 

त्याच्या घरी घेउन गेला. मजेिीर गोष्ट म्हणजे त्या मलुीने लेखकांचे तोंडही न बघता 

अपल्या पायाच्या ऄंगठा हळूवारपणे तीन वेळा पाठीवरून खाली णफरवनू ईसण 

ईतरवली. ऄिाप्रकारे लेखकांना त्यांच्या घरी तीनवेळा जावे लागले व त्यांचे दखुणे 

अपोअप कमी झाल.े 

 वैद्यकीय िास्त्रात या अजारावर ईपाय नव्हता; परंत ु डॉक्टर मंडळींना 

पायाळू लोकांकडून ईसण ईतरवनू घेणे वगैरे ऄंधश्रयादचेाच भाग वाटे. ईसण ईतरवण्याचा 

ते ईपाय म्हणजे माणसाला वर ईचलनू गोल णफरवनू खाली अपटणे. तो लेखकांनी 

णवनोदाचा भाग म्हणनू सांणगतलेला अह.े एकूण हा लणलतणनबंध हलका-फुलका, चालता 

बोलता संवाद साधत णलणहलेला, एखाद्या अजाराणवषयीची माणहती परुवणारा वाटतो; व 

‘कोरडी भभक्षा’ मयाये त्यांनी या स्वरूपाचे लेखन ऄंतभूवत केल्यामळेु या संग्रहाचे वैणिष््टय 

बाणधत झालेल ेणदसते. 

 सािानजक सिजूतींचे दिषन: ‘कावळयाांची गोष्ट’  

  ‘कावळयांची गोष्ट’ हा लणलतणनबंध हसंच्या णदवाळी ऄंकात १९८५ 

साली प्रणसयाद झालेला. ‘भचवभचवभरुा थवा’ मयाये लेखकांनी जसे णचमण्यांणवषयी 
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णलणहलेले अह ेतसे ‘कावळ्यािंची गोष्ट’ मयाये कावळयांणवषयी नव्ह,े तर मलुासाठी ऄनेक 

बाळंतपणांना सामोरं जाणाऱ्या एका स्त्रीणवषयी णलणहलेले अह.े त्याचे वैणिष््टय म्हणजे 

लेखकांनी एका लक्षवेधक ऄिा ईदाहरणातनू कावळा या पक्षाचे अपल्या समाजातील 

महत्त्व ईद्धतृ केलेले अह.े 

 अरसबाइ लेखकांच्या पत्नी आलाच्या बऱ्याच पररचयाच्या होत्या. त्या 

नेहमीच कावळयांणवषयी लेखकांना ऄंधश्रयादचे्या गोष्टी सांगत. एकदा कावळयाने त्यांच्या 

घरात नाणं टाकलं म्हणनू त्यांना धनलाभ झालेला. कावळयांणवषयी अरसबाइनंी 

सांणगतलेलय्ा या सवव   िकुनाच्या गोष्टी त्यांच्या वणडलांनी त्यांना णिकवनू ठेवल्या होत्या. 

ते  ज्योणतषिास्त्राचे जाणकार होते. त्यामळेु अरसबाइनंा या सवव गोष्टींणवषयी श्रयादा होती. 

 या लणलतणनबंधात लेखकांनी अरसबाइचंे दःुख कें द्रस्थानी ठेउन 

अत्मणचंतनच साधलेल ेअह.े अरसबाइनंा केवळ मलुीच होत होत्या. त्यांच्या या मलुींचे 

संगोपन त्या व्यवणस्थतपणे करीत होत्या, मात्र त्यांच ेमलुासाठी भरपरू प्रयत्न चाल ूहोते. 

अरसबाइ नेहमी लेखकांना व त्यांच्या पत्नींना अपल्या घरी बोलवत म्हणनू एके णदविी 

ते त्यांच्या घरी गेले, तेव्हा अरसबाइ पनु्हा गरोदर अहते ऄसे त्यांना कळले. व मजेिीर 

गोष्ट म्हणजे त्यांचे पती घरातील सवव कामे करत होते. ते लेखकांना म्हणाले की –  

‚अमच्याकडे स्त्रीस्वातंत्र्य अह‛े. 

 ह े ऐकून लेखकांना थोडे समाधान वाटले. मात्र णतथनू णनघाल्यावर लेखकांच्या पत्नींनी 

सांणगतले की- 

‚ह ेसवव अम्हाला दाखवण्यासाठी होते. खरे म्हणजे ते मलुासाठी अरसबाइचंा भरपरू छळ 

करतात. मारतात सयुादा.‛  

 त्यांच्या सासबूाइनंी म्हणे अरससाहबेांना ऄट घातलेली की जर यावेळी 

त्यांना मलुगा झाला नाही तर त्यांनी अरसबाइनंा टाकावं अणण दसुरं लग्न करावं; पण 

काही णदवसांनी त्यांच्या सासबूाइ वारल्या व त्यांच्या णपंडाला कावळा णिवेना. मग 
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अरससाहबेांनी बाइनंा स्मिानात नेउन ऄसे म्हणायला लावले की, ‘मला मलुगा झाला 

नाही तर मी ह्यांचं दसुरं लग्न लावनू दइेन.’ तेव्हा कुठे त्यांच्या णपंडाला कावळा णिवला! 

ऄिाप्रकारे मलुासाठी एका स्त्रीचे अपल्या समाजात होणारे िोषण या लणलतणनबंधातून 

णदसनू अलेले अह.े तसेच कावळयांणवषयी अपल्या समाजात ऄसलेल्या िकून-

ऄपिकूनाच्या गोष्टींही लेखकांनी ईद्धतृ केलेल्या अहते. कुलकणी यांचे समजणचंतन या 

लणलतणनबंधातनू णदसनू येते. 

 ‘दुसरा अथष’: िावकथन 

  ‘दसुरा अथथ’ हा लणलतणनबंध १९९२ साली ‘साधना’मधनू प्रणसयाद 

झालेला. या लणलतणनबंधात कुलकणी यांनी माणसाच्या एकतफी णवचार करण्याच्या 

पयादतीवर दृष्टीक्षेप टाकलेला अह.े माणसाच्या बोलण्याची, वागण्याची एक दसुरी बाज ू

ऄसते. कधी कधी कोणत्यातरी कारणाने अपण ती बाज ूपाहू िकत नाही अणण चकूीचे 

णनष्कषव काढतो. हा मदु्दा घेउन त्यांनी मतप्रणतपादन केलेले अह.े 

  लेखकांनी त्यांच्या पररचयाचे साहबे व त्यांच्या पत्नी यांच्या बाबतीत 

त्यांना अलेला ऄनभुव सांणगतला अह.े साहबेांचे चांगले वाचन होते. पेश्याने ते वकील 

होते. णवद्यापीठाच्या णवधीिाखेचे ते सदस्यही होते. त्यांची पत्नी मधरुा व मलुगी मीरा 

यांच्यािी लेखकांचा चांगला पररचय होता. लेखकांचे त्यांच्या घरी येणे-जाणे होते. एकदा 

सहज ते गेले ऄसता साहबेांनी त्यांना गंमत म्हणनू पतुळयांचा हार दाखवला, जो त्यांना 

केस णजंकल्यामळेु कुणीतरी बक्षीस म्हणनू णदलेला. मात्र लेखकांना तो हार दाखवायला 

त्यांच्या पत्नी मधरुाची साफ मनाइ होती व ही गोष्ट लेखकांना खटकली. अपण गरीब 

माणसांना ऄसे वागवत ऄसतो, ऄसे त्यांनी त्यांच्या बालपणीच्या एका प्रसंगावरून 

मधरुाच्या लक्षात अणनू णदले. तेव्हा मधरुाला ऄत्यंत वाइट वाटले, कारण लेखकांनी 

णतच्या तिा वागण्याचा दसुरा ऄथव काढलाय ह े णतच्या यायानात अलेले; परंत ु त्यांचा 

णतच्याणवषयी गैरसमज झालाय ह ेणतनेही पटवनू णदले. वास्तणवक साहबेांनी तो हार यापवूी 
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ऄनेकांना दाखवला होता; ऄन ्णतच्यामते ऄिाप्रकारे त्यांनी त्या हाराचे प्रदिवन करायला 

नको, म्हणनू ती साहबेांना यावेळी ऄडव ू पाहत होती. मधरुाचा खरा हते ू लक्षात येताच 

लेखकांना अपल्या संकुणचत बयुादीचा राग अला. ते मनात म्हणाले की ‚अपण 

कोणत्याही गोष्टीचा सवांगीण णवचार करतो. सगळया बाज ूअपल्या लक्षात येतात ऄिी 

एक सकू्ष्म ऄहतंा अत कुठंतरी होती, ती झर झर णवरून गेली.‛
१८

 याणठकाणी त्यांचे 

अत्मणनष्ठ णचंतनच णदसनू येते. 

  या लणलतणनबंधातदखेील कुलकणी यांनी ऄत्यंत साधा सरळ णवषय 

मांडलेला णदसतो. यातनू कोणताही सामाणजक णवषय णकंवा कोणत्याही प्रकारच्या ऄद ्भतू 

ऄनभुव प्रत्ययास येत नाही. तर  सववसाधारणपण े माणसाच्या वतृ्तीमळेु त्याच्या मनाला 

होणारा गैरसमज णदसनू येतो. वास्तणवक वैयणक्तक ऄनभुवातून जन्माला अलेले णवषय 

लणलतणनबंधाला ऄणभप्रेत ऄसतात; मात्र कोणताही णवषय जो लाणलत्य णनमावण करण्यास 

ऄक्षम ठरलेला अह,े त्याचा लणलतणनबंधात समावेि करण्यापेक्षा लणलतलेख म्हणनू 

स्वतंत्र ईल्लेख करणे योग्य. 

‘धुळाप्पा अण्णा’, ‘पांनडतदादा’: प्रिावी व्वयनक्तनचत्रणे  

  लेखकांचे भावी अयषु्य घडवण्यास मदत करणारे, सामाणजक कायावत 

स्वतःला झोकून दणेारे, िांत अणण पे्रमळ स्वभावाचे ऄसे ‘धळुाप्पा अण्णा’ यांचय्ावर 

अधाररत हा व्यणक्तणचत्रणपर लणलतणनबंध ‘सकाळ’मयाये १९८५ साली प्रणसद्ध झालेला. 

यात कुलकणी यांनी धळुाप्पा ऄण्णांच्या व्यणक्तणचत्रणाबरोबर गतकाळातील अठवणींनाही 

ईजाळा णदलेला अह.े  

  स्वातंत्र्यपवूव काळात लेखकाच्या गावी म्हणजे मौजे ऄंकलखोप येथे 

राष्ट्रीय चळवळीचे वातावरण होते. त्यांची वाडी औदुबंर येथे सववत्र नारेबाजी चालायची, 

प्रभातफेरी व्हायची, पोणलसांची धरपकड चालचू ऄसायची. चौथीनंतर त्यांना ऄंकलखोप 

येथील िाळेत जावे लागले तेव्हा णतथेही समान वातावरण होते. स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय 
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भाग घेणारे पढुाऱ्यांची ईठबस याणठकाणी होती. त्यातीलच एक धळुाप्पा ऄण्णा होते. 

लेखकांच्या िाळेत प्रामखु्याने राष्ट्रसेवेच्या सवव सभा भरत. सभेत गावातील सवव ज्येष्ठ 

मंडळी ऄसत. त्यात धळुाप्पा ऄण्णाही सहभागी होत. 

  धळुाप्पा ऄण्णांचे एकूण व्यणक्तमत्त्व लेखकांना अकषवक वाटायचे. त्यांच्या 

वागण्या-बोलण्यात मदृ ू ऄसा अजववी भाव होता. त्यांचे िाळेतील सवव मलुांवर लक्ष 

ऄसायचे व हुिार मलुांच्या प्रगतीकडे ते खास यायान द्यायचे. कुणी हुिार णवद्याथी त्यांच्या 

नजरेतनू सटुला नाही. गावातील िाळेला ईत्तम णिक्षक लाभावेत, णतथल्या णवद्याथ्यांना 

ईत्तमोत्तम णिक्षण णमळावे, यावर त्यांचे ऄणधक लक्ष ऄसायचे. लेखक गावातील िाळेत 

णिकत ऄसताना त्यांच्या णिक्षणाकडे धळुाप्पा ऄण्णांनी णविेष लक्ष परुवलेले जेणेकरून 

त्यांना पढेु णिक्षक होता येइल. 

 या लणलतणनबंधात लेखकांनी स्वतःच्या िैक्षणणक चढईताराणवषयीही 

णलणहलेले अह.े लेखक णिक्षक झाल्यानंतर गावातील िाळेतच त्यांना रूज ूकरून घ्यावे 

यासाठी धळुाप्पा ऄण्णांचे प्रयत्न चाल ू होते. टे्रणनंग कॉलेजमयाये लेखकांना दाखला 

णमळावा म्हणनू त्यांनी ऄनेक णिफारसी केल्या. मात्र लेखकांना मळुात णिक्षकी पेिा 

अवडत नव्हता, त्यामळेु दाखला णमळूनही ते णतथे राणहले नाहीत. त्यांना खाजगी नोकरी 

करायची होती. या गोष्टीचा धळुाप्पा ऄण्णांना राग न येता ईलट त्यांनी ‚लेखकांनी सणुस्थर 

व्हावे यातच त्यांना अनंद अह‛े ऄसे म्हटले. पढेु ऄनेकदा लेखकांचा धळुाप्पा ऄण्णांिी 

संपकव  अला मात्र त्यांनी लेखकांच्या नोकरीसंदभावत कोणतीही दखल घेतली नाही; परंतु 

जेव्हा धळुाप्पा ऄण्णांनी लेखकांचा रेणडओवरील कायवक्रम ऐकला तेव्हा त्यांना ऄत्यंत 

अनंद झाला व त्यांनी पत्रातनू लेखकांना तसे कळवलेही. 

  हा लणलतणनबंध त्यांच्या आतर लणलतणनबंधांप्रमाणेच भावनात्मकतेकडे 

झकुताना णदसतो. मात्र धळुाप्पा ऄण्णांणवषयी लेखकांच्या मनात ऄसलेला अदर, त्यांनी 

लेखकांना णिक्षक होण्यासाठी मदत केलेली ऄसतानाही लेखकांची माघार, त्यांचा 
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एकमेकांिी झाललेा पत्रव्यवहार, आत्यादी गोष्टींणवषयी णलणहताना त्यांनी अत्मणचंतनाऐवजी 

दीघव ऄनभुवकथनाकडे ऄणधक भर णदलेला अह.े यात लेखक केवळ धळुाप्पा 

ऄण्णांणवषयी सांगत नाहीत तर ते त्यांच्या स्वतःच्या णिक्षणाणवषयी, स्वातंत्र्यलढ्याणवषयी, 

एकूण गावातील वातावरणाणवषयीही सांगतात. णिवाय या लेखात चाळीस वषांपवूीचे 

वातावरण णचणत्रत झालेले अह.े १९४७ साली स्वातंत्र्य णमळाल्यावर त्यांच्या गावी 

जल्लोिाचे जे वातावरण होते त्याचे णचत्र त्यांनी हुबेहुब ईभे केलेले अह.े यावरून हा एक 

व्यणक्तणचत्रण वजा अठवणी अणण ऄनभुव कथन करणारा लणलतणनबंध अह े ऄसे 

म्हणता येते. धळुाप्पा ऄण्णांचे लेखकाच्या जीवनातील स्थान जरी दयु्यम ऄसले तरी 

यातनू त्यांनी धळुाप्पा ऄण्णांची त्यांच्या मनात ठसलेली प्रणतमाच यिस्वीरीत्या ईभी 

केलेली अह.े 

 कुलकणी यांचा ‘पिंभडतदादा’ हा लणलतणनबंध त्यांच्या ‘धळुाप्पा ऄण्णा’ 

या लणलतणनबंधासारखाच अह.े मात्र त्यांनी यात स्वातंत्र्यलढ्याच्या काही चळवळींचा 

ईल्लेख तपिीलाने केलेला अह.े पंणडतदादा या व्यणक्तरेखेणवषयी सांगताना लेखकांनी 

सरुुवातीला अपल्या बालपणाणवषयी सांणगतलेले णदसते. या लणलतणनबंधात १९४२ च्या 

चळवळीचा ईल्लेख अलेला अह.े लेखकांचे वडील णचते्र काढायचे त्याबद्दल, पंणडतदादा 

अणण त्यांच्या वणडलांमयाये होणारा गोड संवाद, स्वातंत्र्यलढ्यातील पंणडतदादाचा सक्रीय 

भाग आत्यादींचे वणवन या लणलतणनबंधाची वेगळी िैली ऄधोरेणखत करणारे अह.े 

 धळुाप्पा ऄण्णांप्रमाणे पंणडतदादा ह े लेखकांच्या जीवनातील कतृवत्ववान 

ऄसे व्यणक्तमत्त्व होते. लेखकांनी यात पंणडतदादांचा जीवनपट ईलगडून न दाखवता केवळ 

त्यांच्या पररचयाचे व्यणक्तमत्त्व ईलगडल ेअह.े ते स्वातंत्र्यपवूवकाळाचे प्रणतणनणधत्त्व करणारे 

अहते. केवळ राजनैणतक णनकषांवर लेखकांना त्यांचे व्यणक्तमत्त्व भावलेले नव्हते, तर 

पंणडतदादांच्या कणवतांनी लेखकांना ऄणधक अकणषवत केले होते. ते ‘सधुािंश’ू या नावाने 
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कणवता णलहीत. णकलोस्करमयाये प्रणसयाद झालेली त्यांची ‘श्रावणात कधी येते तझुी 

आठवण’ ही कणवता वाचनू लेखकांना त्यांचा ऄगदी मोह पडला होता. 

  लेखक धळुाप्पा ऄण्णा व पंणडतदादांची पोट भरून स्ततुी करतात. या 

स्वरूपाचे प्रभावी व्यणक्तमत्त्व णनवडून त्यांचे अपल्या जीवनातील स्थानच ऄधोरेणखत 

करणे ह े नव्वदपवूीच्या लणलतलेखनात मोठ्या प्रमाणात अढळून येत होते. स्वातंत्र्योत्तर 

काळात ऄिा अठवणी अणण ऄनभुवांची जंत्रीच णनमावण झाली होती. 

‘वािन चारी’: व्वयनक्तनचत्रणातील आत्िानवष्कार 

 वामन चारी ह ेगोव्यातील नावाजलेले मणूतवकार. त्यांनी गोव्यातील ऄनेक 

दवैतांच्या मतू्याव साकारल्या अहते. ऄिा या सववसामान्य पण अपल्या कलेच्या बळावर 

दवैरूपी कला घडवणाऱ्या व्यक्तीणवषयी कुलकणी यांनी या लणलतणनबंधात णलणहलेले 

अह.े 

 लेखक साणहत्य ऄकादमीची प्रवासवतृ्ती घेउन गोव्यात अले होते. कवळे 

या गावातनू ते िंकर रामाणी यांच्याबरोबर त्यांच्या जन्मस्थळी जायला णनघाले होते. 

त्यावेळी गोव्याच्या णनसगवरम्य वातावरणाचे अल्हाददायक दिवन त्यांना घडले. त्यानी 

केलेले िंकर रामाणींच्या वाडीचे ह ेवणवन पहा-   

‚वाडीत णिरता णिरता दोन्ही बाजलूा बकुळीची दोन मोठी झाडं होती. सकाळच्या 

कोवळया ईन्हात लालसर मातीवर बकुळफुलांचा गच्च सगंुधी सडा पडला होता. तरीही 

झाडं फुलांनी लगडलेलीच होती. ऄवतीभवतीची हवाही मंद गंधानं भरून गेलेली होती. 

अम्ही झाडाखाली ईभे राणहलो. एक एक फुल ऄलगद वरून णनघनू अमच्या ऄंगावर 

ईतरू लागलं. आतकं अनंददायक स्वागत दसुरं कोणतं ऄसेल?‛
१९

  

 या लणलतणनबंधात वामन चारींचा ईल्लेख खपू नंतर अलेला अह.े 

सववप्रथम  िंकर रामाणींनी लेखकांना अपले जुने घर दाखवले. तद ्नंतर ते त्यांना 

गावातीलच लक्ष्मीनारायणाच्या मंणदरात घेउन गेले. णतथल्या लक्ष्मीनारायणाच्या मतूीचे 
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ऄनपुम लावण्य बघनू लेखकांना फारच अनंद झाला व त्यांनी मणूतवकाराणवषयी चौकिी 

केली. तेव्हा रामाणी लेखकांना त्यांच्याच गावच्या वामन चारी यांच्या घरी घेउन गेले. 

वामन चारी त्यावेळी घरीच होते. त्यामळेु त्यांच्याच मखुातनू ते कस े मणुतवकार घडले 

याणवषयी लेखकांना ऐकायला णमळाले.  वामन चारी मळूचे सतुार. तरुण ऄसताना एकदा 

त्यांनी गोव्यातील एका पोतुवगीज साहबेांच्या गाडीची हरवलेली णकल्ली बनवनू णदलेली, 

म्हणनू खिू होउन ते साहबे चारींना अपल्यासोबत मुंबइला घेउन गेले व तय्ांना गोदीत 

नोकरी णमळवनू णदली. चारी मुंबइत स्थाइक झाल.े त्यांचे लग्नही झाले मात्र मुंबइत त्यांचे 

मन रमेना म्हणनू ते नोकरी सोडून गोव्यात अपल्या घरी परतले. एकदा त्यांच्या पत्नींना 

दृष्टांत झाला की मोठ्या पावसात गावच्या मंणदराचे छप्पर वाहून गेले व मतूी दभंुगली व 

कुणीतरी चारींना ती मतूी घडवण्याची णवनंती केली. त्यांचे ह े स्वप्न खरेच ठरले. काही 

णदवसांनी णचक्कार पाउस अला व मंणदराचे छप्पर कोसळून लक्ष्मी-नारायणाची मतूी 

दभंुगली. या घटनेला चारी कुटंुबाने मनावर घेतले व त्यांनी हातात कोणतीही मणूतवकला 

नसताना दसुरी मतूी घडवण्याचे काम हाती घेतले व खरोखरच त्यांच्या हातून लक्ष्मी-

नारायणाची एक सुंदर मतूी तयार झाली. ऄिाप्रकारे ते एक कुिल मणूतवकार झाले. 

 ऄिा णनसगावच्या साणनयायात वाढलेल्या मणूतवकाराच्या कलेकडे पाहून 

कुलकणीनंी त्यांचे भरभरून कौतकु केलेले अह.े परंत,ु ‘वामन चारी’ हा लणलतणनबंध 

लक्ष वेधनू घेतो तो गोव्याच्या णनसगववणवनामळेु. तसेच या लणलतणनबंधाचे वैणिष््टय म्हणजे 

‘मािंजराचे जग आभण भपिंगल’ प्रमाणे या लणलतणनबंधातही मराठीतील साणहणत्यक व्यक्तींचा 

ईल्लेख अलेला अह.े िंकर रामाणी, मंगेि पाडगावकर, बा. भ. बोरकर आत्यादी कवींच्या 

घरी लेखकांचे जाणे झालेले. तसेच लेखकांनी जेव्हा वामन चारी प्रमाणे औदुंबरच्या एका 

वयृाद णिल्पकाराचा ईल्लेख केला तेव्हा त्यांनी दगुाव भागवत व व्यंकटेि माडगळूकर 

यांचादखेील ईल्लेख केलेला अह.े ऄिाप्रकारे सहज ते अपल्या समकालीन 
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साणहणत्यकांचा समावेि त्यात करून, काव्यात्मक भाषेबरोबर अपल्या लणलतणनबंधाला 

वास्तवणचत्रणाचे वैणिष््टय प्राप्त करून दतेात.  

 ‘बुवाची आई’, ‘लेखकाची सखी’: सवषसािान्य िाणसाांची व्वयनक्तनचते्र 

 व्यणक्तणचत्रणात्मक लणलतणनबंध णलणहणे ह े कुलकणी यांचे एक वैणिष््टय 

अह.े मात्र ‘बवुाची आई’ हा लणलतणनबंध ‘वामन चारी’, ‘धळुाप्पा अण्णा’ 

यांच्यासारख्या एखाद्या कतृवत्वसंपन्न व्यक्तीवर अधाररत नसनू हा एका सववसामान्य 

खेडवळ स्त्रीवर अधाररत अह.े बवुाच्या अइने  अपल्या खेडवळ भाषेतून अपली 

जीवनकथा सांणगतली अह ेती ऄत्यंत रंजनात्मकरीत्या या लणलतणनबंधातनू ओघवताना 

णदसते.  

 बवुा हा नावाप्रमाणे कुणी साधबूवुा नव्हता तर तो मंडइच्या गाळयात 

तांदळू णवकणारा दकुानदार होता. परंत ु त्याच्याजवळ िास्त्रीय गायनाची कला होती. तो 

ऄत्यंत सरेुख गायचा. बवुाच्या अइने धान्य णवकायचा धंदा सरुू केलेला, तो धंदा बवुा 

चालवायचा. अपल्या अइनेच अपल्याला लहानाचे मोठे केले ऄसे तो सवांना 

सांगायचा; मात्र लेखकांसाठी अश्चयावची गोष्टी ही होती की बवुाची अइ सवांना सांगायची 

की तो णतचा कुणीच नाही. 

 एकदा लेखक कुतहुलापोटी बवुाच्या अइकडे गेले ऄसता णतने लेखकांना 

अपल्या वऱ्हाडी भाषेत अपला जीवनपट ईलगडून सांणगतला. ती म्हणाली ‚थोरल्या 

भावानं माजं पाच-साव्या वरसी माज्या सक्क्या मामासंगं लगीन लावनू णदलं. मी िाप 

झगुारलं त्येला. त्यो म्हातारा चाळीस वरसाचा भादा बैल. दाडवान णपकल्येल. अवं, मी 

कालवाडीगत छलमाडी. मी साऱ्यांना सांणगतलं, ‘मी ह्या म्हाताऱ्याचा सौसार का करू?’ 

करनार न्हाइ!‛
२०

  णतने नवऱ्याला नांदणवले नाही म्हणनू णतच्या जीवनात ऄनेक संकटे 

अली व त्यावर मात करीत खंबीरपणे ती जीवन जगली. बवुा लहान ऄसताना वाट 
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चकुलेला. तो णतच्या घरी अला म्हणनू णतने त्याच्यावर दया करून त्याला सांभाळला; पण 

सववजण तो णतच्याच पापाचे फळ अह े ऄसे म्हण ू लागले. तेव्हापासनू तो णतचा मलुगा 

नाही ऄसे ती सवांना सांग ूलागली. णतचे तसे सांगण्यामागचे अणखीन एक कारण म्हणजे, 

बवुाने अपल्या बायकोला टाकली होती व दसुऱ्या कुणा मलुीला पळवनू णतच्याबरोबर 

संसार थाटलेला. त्यामळेु बवुाची अइ त्याचा ऄणधकच राग करू लागली. ऄिा 

स्त्रीणवषयी लेखकांनी या लणलतणनबंधात णलणहलेले अह.े 

  ऄिाप्रकारे बवुाच्या अइच्या चटपटीत संवादातून णतचे व्यणक्तमत्त्व खलुत 

जाते. ‘बवुाची आई’ सारख्या व्यणक्तणचत्रणातनू समाजातील दःुखी, कष्टी माणसांचे मन, 

त्यांची अपल्या समाजात होणारी कुचंबणा अपल्याला जवळून पाहायला णमळते. 

व्यंकटेि माडगळूकरांचे ‘माणदिेी माणसं’ ह े व्यणक्तणचत्रण ऄनेकदा कथा या 

साणहत्याप्रकारात सामाणवष्ट केल ेजाते ते त्यातील सामाणजक अिय व कथनवैणिष््टयामळेु. 

‘बवुाची आई’ हा लणलतणनबंधदखेील या स्वरूपाच्या व्यणक्तणचत्रणात ऄंतभूवत होताना 

णदसतो. मात्र ठराणवक वैणिष््टयांमळेु अपण तो लणलतणनबंध अह ेऄसे म्हण ूिकतो. ईदा. 

त्यात ‘मी’ने साधलेला संवाद, वास्तवणचत्रण आत्यादी. त्यात प्रथमपरुुषी णनवेदन एका 

ठराणवक मयावदते घडताना णदसते व ‘मी’ हा एका तटस्थ भणूमकेतनू णवषय मांडत जातो.  

 दसुरे व्यणक्तणचत्रण ‘लेखकाची सखी’ ह े लेखकांिी णवणवध णवषयांवर 

संवाद साधणाऱ्या त्यांच्या सखीणवषयीचे अह.े यात ते व्यणक्तणचत्रणावर भर दणे्याऐवजी 

एखादा णवषयच मांडताना णदसतात. त्यांच्या संवादात ऄनेक तत्त्वणचंतनपर णवषय अलेले 

अहते. ते चालता बोलता सहज मारलेल्या गप्पांतनू साणहत्य, पनुजवन्म, णवश्वास-

ऄंधणवश्वास अदी णवषयांवर चचाव करताना णदसतात. 

  लेखकांच्या सखी या त्यांच्याकडे मणुद्रत िोधनाचे काम पाहायच्या. त्यांना 

संपादनाच्या कामात यांची बरीच मदत होत ऄसे. पण त्यांच्या पतींची व लेखकांची जनुी 

ओळख होती. त्यावरून या दोघांचे काम करता करता बरेच बोलणे होत ऄसे. त्या नेहमीच 
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अपल्या पतीच्या स्वभावाणवषयी लेखकाजवळ णवचारपसू करीत. त्यांना अपल्या 

पतींणवषयी लेखकांकडून ऐकून घेण्याची ईत्सकुता लागनू राहायची. त्यांना लेखकांचे 

ऄतींणद्रय ऄनभुवांवरील लेखन अवडत ऄसे. कुलकणी यांचा सापाणवषयी  एक लेख 

प्रणसयाद झालेला त्यावरून त्यानी ईत्साहाने लेखकांना सापाणवषयीचा तो ऄनभुव सांगायला 

लावला. तसेच, लेखकांना कणवतालेखनाचा दखेील नाद होता. तो नाद कसा सटुला 

त्याणवषयीदखेील त्यांच्यािी चचाव केलेली अह.े या लणलतणनबंधातनू कुलकणी यांच्या 

व्यणक्तमत्त्वाचा ठाव लागतो. 

 लेखकांनी एकदा त्यांच्या ‘धनाणन भमूौ’ या लेखात पद्मावती येथे समाधी 

ऄसलेलय्ा िंकर महाराजांणवषयी णलणहलेले. तो लेख बाइनंा फार अवडला. त्यांचा त्या 

महाराजांवर भरपरू णवश्वास होता. त्या सतत लेखकांना पद्मावतीला जाण्याचा अग्रह करीत. 

बाइनंी लेखकांना िंकर महाराजांचा त्यांना अलेला ऄनभुवदखेील सांणगतला अह.े 

त्यांचा मलुगा महाराजांच्या कृपेमळेु अह ेऄसे त्यांनी सांणगतले. सवावत महत्त्वाचे म्हणजे 

बाइनंी लेखकांना सांणगतले की त्यांच्या मलुीचा हा पनुजवन्म अह.े ती लहान ऄसताना 

णतला णतच्या गत ्जन्मीच्या घराची अठवण व्हायची व ते णतला णतथे घेउनदखेील गेलेले. 

कुलकणीचं्या लेखनात ऄिाप्रकारचे ऄद ्भतू णवषयांचे, णवश्वास-ऄंधणवश्वासांचे एक स्वतंत्र 

जगच ऄनभुवायला णमळते. लेखकाची सखी ही केवळ मायायम अह.े वास्तणवक या सवव 

णवषयांवर ऄणधक चचाव करण्याची ईत्सकु्ता लेखकांनाच लागनू राणहलेली णदसते. 

  ‘बवुाची आई’ हा नव्वदपवूी प्रणसद्ध झालेला लणलतणनबंध अह े व 

‘लेखकाची सखी’ हा नव्वदोत्तर काळातील. ‘लेखकाची सखी’ हा लेखनदृष््टया 

ऄणभव्यक्तीचे णवणवध प्रयोग दाखवतो व ‘बवुाची आई’ सववसामान्यतः त्यांच्या अयषु्यात 

डोकावणाऱ्या व्यक्तींणवषयी कुतहुल व अस्था प्रकट करतो. ह ेदोन्ही ऄनभुव त्यांचे लेखक 

झाल्यानंतरचे अहते; परंतु एकात सामाणजक पररणस्थतीचे दिवन घडते तर दसुऱ्यात मानवी 

मनणस्थतीचे वैचाररक णचंतन घडते. 
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 ‘आत्िध्यान’ 

 हा ‘कोरडी भभक्षा’ मधील सवावत ऄणधक कथेच्या वळणाने जाणारा 

लणलतणनबंध अह.े ‘आत्मध्यान’ मौजच्या णदवाळी ऄंकात १९९२ साली प्रणसद्ध झालेला. 

‘लेखकाची सखी’ या लणलतणनबंधात सांणगतल्याप्रमाणे कुलकणी यांच्या लेखनातील 

ऄतींद्रीय ऄनभुवांचा प्रत्यय त्यांच्या ‘आत्मध्यान’ सारख्या लणलतणनबंधांमधनूही येतो.  

 लेखकांच्या पररचयाच्या एका स्त्रीकडे ‘अत्मयायान’ करण्याची ऄद ्भतू 

िक्ती होती. लेखकांना जेव्हा याचा प्रत्यय अला तेव्हा ते भारावनू गेले. त्या बाइ ऄचानक 

ऄनेक वषांनी लेखकांना भेटल्या तेव्हा त्यांना पाहताचक्षणी लेखकांना अश्चयव वाटल े

कारण त्यांच्या वयाप्रमाणे त्यांच्या णदसण्यात ऄणजबात फरक पडलेला नव्हता. त्या बाइचंी 

धाकटी मलुगी लग्नाची झाली होती, तरी त्या ऄगदी तरुण वाटत होत्या. त्यानंतर त्यांनी 

लेखकांिी ऄनेक गोष्टींवर चचाव केल्या. त्यांच्या बोलण्यावरून व वागण्यावरून त्यांचा 

अपल्या िरीरावर ताबा अह ेऄसे लेखकांच्या यायानात अल.े त्या लेखकांना म्हणाल्या 

की ‚अपले िरीर एका णवणिष्ट ऄवस्थेत येउन अतल्या अत पेट घेउ िकते.‛ या 

बाइिंी संवाद साधनू लेखकांना ऄिा ऄसंख्य गोष्टींचे ज्ञान झाले. याला अपण लेखकांचे 

ऄतींद्रीय ऄनभुव म्हण ूिकतो. 

 बाइनंा कणवता णलणहण्याचा तसेच कणवता वाचनाचाही नाद होता. त्या 

एकदा लेखकांना म्हणाल्या ‚मी कॉलेजात ऄसताना वाचलेल्या कणवता ऄणलकडे मला 

वारंवार अठव ूलागल्या अहते. एखादा ढग तरळत तरळत ऄनपेणक्षतपणाने अपल्याकडे 

वळावा अणण अपणावरच कोसळावा ना तसंच होतं काहीसं.‛
२१ 

या त्यांच्या 

ऄणभव्यक्तीतनू लेखकांचीच काव्यात्मक णचंतनिीलता णदसनू येते.  

 या लणलतणनबंधातील ऄणतिय अश्चयवजनक भाग म्हणजे लेखकांच्या 

पररचयाच्या त्या बाइकंडे अत्मयायान करणय्ाची ऄद ्भतू िक्ती ऄसणे. त्या एकदा 

लेखकांच्या घरी अल्या ऄन ्सांग ूलागल्या की त्यांना अत्मयायान करता येते. अत्मयायान 
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म्हणजे णववस्त्र होउन त्या अपल्या िरीराला अरिात पाहायच्या व ते संपणूव िरीर 

त्यांच्या पररचयाचे झाले की त्या एके णठकाणी डोळे णमटून यायान लावनू बसायच्या व 

स्वतःला हव्या त्या णठकाणी, नाहीतर एकापेक्षा ऄनेक णठकाणी जाउन ईपणस्थत 

राहायच्या. एवढेच नव्ह े तर त्या णजथे जातील णतकडची लोकं त्यांना पाहू िकायची, 

त्यांच्यािी बोलायची, मात्र त्यांना णतथले काहीही खाता णपता येत नसे. णकत्येकदा 

अत्मयायानात ऄसताना त्या लेखकांच्या घरीही येउन गेलेल्या ऄसे त्यांनी कबलू केले. 

त्या णदविी त्या बाइ लेखकाच्या घरून गेल्यावर लेखकांना अणण त्यांच्या पत्नींना त्यांची 

मलुगी भेटली व ती सांग ूलागली की णतची अइ दोन णदवस झाले दापोलीला गेलेली अह.े 

ऄथावत, घरी येउन गेले ते त्यांचे यायान होते ह ेलेखकांच्या लक्षात अल.े 

 अत्मयायानाच्या ऄवस्थेणवषयी लेखकांनी या लणलतणनबंधात ऄत्यंत 

ठोसपणे सांणगतलेले अह;े मात्र ते सहजासहजी पटत नाही.  लेखकांचा हा ऄतींद्रीय 

ऄनभुव चमत्काररक व काल्पणनक वाटतो. मात्र त्यांचे वास्तवािी णनगणडत वणवन आतके 

प्रत्ययकारी ऄसते की ते लणलतणनबंध या साणहत्यप्रकाराचेच लक्षण ऄसल्याचे पटते. 

‘आत्मध्यान’, ‘कोरडी भभक्षा’, ‘पाळत’ अदी लणलतणनबंधांना कथेचा घाट लाभलेला 

अह.े मात्र त्यात ‘मी’चे ऄणस्तत्व प्रकट झालेले अह े व ते वास्तवािी णनगणडत काही 

परुावेही दतेे, म्हणनू त्यांना लणलतणनबंधाचे रचनातत्त्व प्राप्त झालेल ेणदसते.  

 

३.२.२. वातावरण 

 ‘कोरडी भभक्षा’ मधील बहुतेक लणलतणनबंधांचा काळ ९० पवूीचा अह.े 

लेखकांचे बालपण ज्या णठकाणी गेले त्या औदुबंर गावातील बऱ्याच अठवणी यातनू 

अलेल्या अहते. ईदा. ‘धळुाप्पा अण्णा’, ‘पिंभडतदादा’ आत्यादी. त्यामळेु त्यांच्या 

बालपणीचे एकूण वातावरण म्हणजे स्वातंत्र्यपवूवकाळाचे णचत्र ईभे करण्यात ते यिस्वी 

झालेले अहते. ‘धळुाप्पा अण्णा’ मधील त्यांचे ह े वणवन पहा - ‚स्वातंत्र्य णमळायच्या 
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अधी एक वषव मी औदुबंरच्या िाळेत जाउ लागलो. औदुबंरवाडीपेक्षा ऄंकलखोप खपू 

मोठे. खादीचे कपडे, टोप्या पेहरणारे अणण जे काही खपू मोठे वेगळे घडणार अह े ते 

घडवनू अणण्यात ज्यांचा महत्त्वाचा वाटा ऄसावा, ऄिा पषु्कळ व्यक्ती णतथे वावरताना 

णदसत होत्या.‛ तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळाच े वातावरणही त्यांनी त्याच वैणिषट््याने 

रेखाटलेले अह.े ईदा. ‘धळुाप्पा अण्णा’ मयाये ते णलणहतात - ‚स्वातंत्र्यानंतर लगेचच 

महात्माजींची माथेणफरूने हत्या केलेली. त्या प्रक्षोभाच्या झळया दिेभर ईठल्या होत्या. 

अमच्या औदुबंरसारख्या णचमकुल्या वाडीपयंत पोहोचल्या होत्या.‛
२२ 

यावरून ते त्यांच्या 

नव्वदपवूवकाळात अठवणी अणण ऄनभुावातच रमलेले णदसतात. त्यांच्या लणलतलेखनात 

प्रयोग करण्याचे धाडस त्यांनी केलेले नव्हते. णदवाळी ऄंकात लेख णलणहण्याच्या णनणमत्ताने 

त्यांनी ह ेसववसाधारण णवषय णनवडले होते.
 

 परंत ु तय्ांच्या लेखनाचे प्रमखु वैणिष््टय म्हणजे णनसगववणवन. त्यामळेु 

त्यांच्या एकूण साणहत्यात एक सौंदयवमय वातावरण णनमावण झालेले णदसते. ‘मािंजराचे जग 

आभण भपिंगल’ मयाये त्यांनी सरुुवातीपासनू ऄखेरपयंत फक्त मांजरांणवषयीच सांणगतलेले 

अह ेमात्र धोंडूबाइने णतचे मेलेले मांजर एका क्षीण फुलं येणाऱ्या डाणळंबाच्या मळुात परुले 

तेव्हा तो डाणळंब कसा लालभडक टपोर फुलांनी बहरला होता व डाणळंबांनी लगडून गेला 

होता याचे त्यांनी सरेुख वणवन केलेले अह.े त्यांच्या पाळत या लणलतणनबंधाचा णवषयही 

ऄगदी णनराळा अह;े मात्र त्यांनी त्यांच्या मामाच्या गावाला जाताना केलेले आदंरूच ेह ेवणवन 

पाहा- ‚दोन्ही बाजूंनी णहरवीगार िेतं पसरलेली होती. पाण्याचे लोट पंपातून वरती ईसळत 

होते. जागोजागी िेतकऱ्यांच्या वस्त्या होत्या. णवणहरी होत्या. णतथला टाप ूझाडांनी ऄणधक 

दाट झालेला होता. झाडांच्या त्या दाट णहरव्या रंगात अटोपिीर साधीसधुी घरं णदसत, 

मधेच एक मोरांचा कळप अडवा अला. पढंु झपापता मोर, मागं लांडोऱ्या-मोराच्या 

मागावर.‛
२३

 या स्वरूपाच्या वणवनावरून त्यांच्या एकूण लणलतलेखनात णनसगवसौंदयव प्रकट 

होताना णदसते. मात्र त्यांनी त्यांच्या ‘ये ये घारी’ व ‘भ्ािंत’ मधील णनसगव घटकांना प्रणतमांचे 
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रूप प्राप्त करून णदलेल े अह.े या दोन्ही लणलतणनबंधात घार व फुलपाखरू यांचे वणवन 

‘मी’ने तटस्थ राहून ऄत्यंत संवेदनिीलरीत्या केलेले णदसते. हा त्यांच्या लणलतणनबंध 

लेखनाचा णवकासच म्हणावा लागेल.  

त्यांच्या लेखनाचे अणखीन एक वैणिष््टय म्हणजे ऄद ्भतू ऄिी दवैी 

वातावरणणनणमवती करून अपले ऄतींद्रीय ऄनभुव त्याद्रारे साकारण.े कुलकणीचंे एकूण 

व्यणक्तमत्त्व णवश्वास-ऄंधणवश्वास यांच्या ऄवतीभवती वावरणारे अह.े त्यांच्या 

बालपणापासनू त्यांना ऄद ्भतू ऄिा गढू गोष्टींचे अकषवण होते. ते त्यांच्या 

लणलतलेखनातून जाणवते. ‘ये ये घारी’ मयाये एका खेडवळ तरुणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी 

‘ती घार त्यांची पवूवज अह’े यावर ऄप्रत्यक्षपणे णवश्वास ठेवलेला. ‘मािंजराचिं जग....’ या 

लणलतणनबंधात त्यांच्या कुटंुबाने जेव्हा घर बदलले तेव्हा त्यांच्या अइने णपंगल घरात 

राहावा म्हणनू णतचे नाक चलुीवर घासलेले पण णपंगल नवीन घरात णटकलाच नाही. ह ेसवव 

त्यांनी ऄत्यंत संवेदनिीलरीत्या सांणगतलेले अह.े ‘पाळत’ मयाये वषावच्या ठराणवक णदविी 

दग्यावत कुणीही नसताना सववत्र एक णवणिष्ट सगंुध दरवळायचा; तसेच धनुीवाले बाबांच्या 

दवेळात ऄज्ञात कालापासनू धनुी किा णजवंत होत्या, ‘कावळ्याची गोष्ट’ या 

लणलतणनबंधात कावळयांणवषयीचे ऄनेक िकुनऄपिकुन सांणगतलेले अहते, ईदा. 

अरसबाइ सांगतात की ते त्यांना मलुगा का मलुगी होणार अह ेते पाहाण्यासाठी िहरात 

टेस्ट करायला जाणार होते, तेव्हा एक कावळा त्यांच्याकडे पाहून गोल गोल णघरट्या घाल ू

लागला तेव्हा त्यांना ऄपिकून झाला ऄसे वाटले. ‘लेखकाची सखी’ मयाये पद्मावतीच्या 

िंकर महाराजांवर लेखकांच्या सखीचा ऄसलेला भरपरू णवश्वास त्यांनी दाखवला अह.े 

आत्यादी सवव गोष्टीमळेु अपल्याला कुलकणी यांचे श्रयादाळू व्यणक्तमत्त्व ऄनभुवायला णमळते 

व ते व्यणक्तमत्त्व त्यांच्या लणलतणनबंधांचे वातावरण गढू अणण ऄद ्भतू करते; परंत ु

नव्वदोत्तर काळातील त्यांच्या लणलतणनबंधांचा णवचार करता यात लेखकांचे प्रगल्भ ऄसे 

व्यणक्तमत्त्व अढळून अलेले अह,े जे त्या ऄनभुवात लाणलत्याचा अत्माणवष्कार प्रकट 
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करते. वसंत अबाजी डहाके म्हणतात- ‚णनसगावची गढूता अणण मानवी स्वभावाची 

गढूता, णनसगव अणण माणसू यांच्यामधला संघषव अणण समन्वय. पढुच्या काळात णनयती, 

प्रारब्ध, पररणस्थती, मानवी णवकार, समहुातल्या व्यक्तींची एकमेकांिी ऄसलेल्या 

नात्यांतील गुंतागुंत, सामाणजक संरचनेतील पररदृढता अणण वैयणक्तक स्वतंत्रता यातील 

पेच, या वेगवेगळया रूपांतनू त्याच अद्य णवषयांकडे लेखक जाताना णदसतात. 

धमवणवषयक, ऄयायात्मणवषयक, इश्वरणवषयक प्रत्यय णकंवा प्रश्न हा अरंभीच्या मराठी 

साणहत्याचा वारसा णवसाव्या ितकातील साणहत्यापयंत चालत अलेला अहे. ऄणस्तत्व, 

सत्य अणण ज्ञान या संदभावतले अयायाणत्मक प्रश्न या ितकाच्या ईत्तराधावतील काही मराठी 

साणहत्यकृतींतनू ईच्चारले गेलेले अहते.‛
२४ 

कुलकणी यांच्या साणहत्यातनू याच गोष्टीचा 

प्रत्यय येतो; परंत ु ते कोणत्याही णवचारांचा अग्रह धरीत नाहीत. ते तटस्थ राहून 

अत्मानभुव प्रकट करीत जातात.
 
 

 ३.२.३. िाषा आनण लेखनिैली 

 श्रीणनवास कुलकणी यांचे लणलतणनबंध भाणषकदृष््टया संपन्न ऄसलेले 

णदसनू येतात. त्यांनी ते सवव प्रमाण मराठी भाषेत णलणहलेले अहते. त्यातूनच त्यांचे 

व्यणक्तमत्त्व ऄणधकाणधक झळकताना णदसते. त्यांचा जन्म कोल्हापरू जवळ सांगली 

णजल्ह्यातील श्री दत्तात्रयांचे तीथवके्षत्र ऄसलेल्या औदुबंर या गावी झाला. त्यांनी घरात 

लहानपणापासनू रामायण, महाभारताच्या कथा ऐकलेल्या. तकुारामाचे ऄभंग, 

मोरोपंतांच्या अयाव, वामन पंणडतांचे श्र्लोक, संस्कृत मराठी वचने, संस्कृत स्तोते्र ह े सवव 

लहानपणी त्यांच्या कानावरून गेलेले, त्यामळेु प्रमाण मराठीची समयृाद िब्दसंपदा 

त्यांच्याजवळ होती. तसेच त्यांना कणवता णलणहण्याचाही नाद होता. त्यांच्या काव्यात्मक 

िैलीच्या खणुा प्रामखु्याने त्यांच्या लणलतगद्यात णदसनू अलेल्या अहते. ‘भचवभचवभरुा 

थवा’ या लणलतणनबंधातील त्यांचे ह ेवणवन पहा- 
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‚समोर काळयाकरंद कड्याच्या खाली तळाला णहरवी पोपटी वनस्पतीची मखमल. 

णतथनू घरापयंत सपाट केलेला खडका-मातीचा भाग. मधेच एक णनवळिंख पाण्याचा 

लहानसा जलािय. त्याच्या काठािी एक कसलंसं डोक्याएवढ्या ईंचीचं रानवट झडूुप. 

णफकट पोपटी रंगाच.ं तपणकरी बुंयायाचं.‛
२५

 

   तसेच ‘पिंभडतदादा’ या लणलतणनबंधातील ह ेवणवन पहा, 

   ‚पणश्र्चमेकडे एक णखडकी होती. संयायाकाळी कोमल, णपवळी ईन्ह ेणतकडून अत यायची. 

त्या ईन्हाच्या ईमलणाऱ्या सोनेरी णपवळेपणात मी बसायचो अणण मागे बघायचो, ऄगदी 

मागेपयंत पसरलेले पंणडतदादांचे ऐसपैस घर णदसायचे. त्यांच्या घरातली सगळी 

हालचाल णदसायची. त्यांच्या ऄंगणातले दवेकापिीचे अडव्या बांयायाचे झाड णदसायचे. 

फुललेल्या कदवळी णदसायच्या. णहरव्या णनळसर, डुलणाऱ्या काळया तळुिी णदसायच्या. 

लाल, णकरणमजी कौलार णदसायचे...‛
२६

  

त्यांच्या सकू्ष्म वणवनिैलीला ही काव्यात्मक भाषा लाभल्यामळेु त्यांचे लणलतणनबंध 

लाणलत्यसंपन्न झालेले णदसनू येतात; परंत ु गतकाळातील स्मतृींतनू णनमावण झालेल्या या 

लणलतणनबंधांमयाये अढळून येणारे ह ेहुबेहूब वणवन अत्माणवष्काराच्या भावनेतनूच झालेले 

णदसते. कुलकणी यांनी केवळ प्रमाण मराठीचाच नाही तर सांगली कोल्हापरूच्या बोली 

भाषेचा प्रयोग देखील त्यांचा लणलतलेखनातून केलेला अह.े 

 ‘ये ये घारी’ या लणलतणनबंधात येडगेवाडीहून अलेला एक खेडवळ तरुण 

णतथल्या धनगर समाजाची भाषा बोलत होता. त्याच्या भाषेचे दिवन या लणलतणनबंधातनू 

घडताना णदसते. ईदा. लेखक जेव्हा त्याला घारीणवषयी णवचारतात तेव्हा तो म्हणतो, 

‚सांगतो नव्ह ं का. ह े हाएत तमुचे पवूवज कोनीतरी. तमुच्या दारात मराया अल्येत. णहतं 

तमुच्या दारातच मरनार अणन तमुचं पांग फेडनार!‛
२७

 तसेच त्या तरुणाच्या संवादात ऄनेक 

बोली भाषेचे िब्द अलेले अहते. ईदा. पआल्यांडाव (पणहल्यांदा), गेल्याव (गेल्यावर), 
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मोप वेतं (खपू हाडं), येळंला कळळ (वेळी कळलं). यावरून खदु्द लेखकांना ही भाषा 

ऄवगत ऄसावी ऄसा तकव  काढता येतो.  

 त्यांच्या ‘बवुाची आई’ या व्यणक्तणचत्रणपर लणलतणनबंधातील एका 

खेडवळ स्त्रीची भाषाही रांगडी ऄिी अह.े ईदा. णतच्या भावांनी णतचे लग्न वयस्कर 

मामािी लावनू णदले तेव्हा णतने किाप्रकारे अपण त्यांच्यासंगे नांदणार नाही ह ेसांणगतले 

पहा: ती म्हणाली, ‚ह्ये बगा! ह्यो भाड्या माजा अज्जा िोबंल. त्येचा सौसार मी काइ 

करनार न्हाइ! हां. अता तुमच्या कुळाला बट्टा लागल असइ मी काइ करनार न्हाइ. दसुरं 

लगीन लावनार न्हाइ! पाट लावनार न्हाइ. मी ऱ्हाइन वांजोटी जलमभर!‛
२८

 बवुाच्या 

अइच्या प्रत्येक संवादात एक नवीन बोली िब्द अढळून येतो. ईदा. ‘बवुा लै गळुमाट 

बोलतो तमुच्याबरुबर’, ‘त्यो म्हातारा चाळीस वसावचा भादा बैल’, ‘अणन या भावजया 

णटंगान्या!’ आत्यादी भणषक अणवष्कार या लणलतणनबंधातनू झालेले अह.े 

 ‘कोरडी भभक्षा’ मयाये अढळून येणारी लेखकांची णनवेदनपयादतीच एकूण 

भाषाणवश्काराला संवेदनिील व लाणलत्यमय करणारी अह.े लेखकांनी कोणत्याही 

प्रकारची पाल्हाळीकता णनमावण करण्याचा प्रयत्न णकंवा िब्दांची पनुरावतृ्ती केलेली 

अढळून येत नाही. त्याच्या भाषेत लणलतणनबंधाला िोभेल ऄिी काव्यात्मक लय व 

णचंतनिीलतेला िोभेल ऄिी वाक्यरचनादखेील अहे. ईदा. ‘ये ये घारी’ मयाये त्यांनी ऄसे 

म्हटलेले की ईदयनचा धाणमवक गोष्टींवर णवश्वास नव्हता तरी त्याने घारीच्या कलेवराचे 

ऄंत्यसंस्कार ऄगदी पद्धतिीरपणे पार पाडले तेव्हा लणलताला अश्चयव वाटले, तेव्हा ईदयन 

म्हणाला, ‚अपणहून अलेल्या पक्ष्याची ऄंत्ययात्रा अपण औणचत्याने काढायला नको 

का? अणण णवश्वास ऄसो, नसो. रूढींना त्यांची त्यांची एक िक्ती ऄसते ना?‛
२९

 ही 

लेखकांची िैली त्यांच्या लेखनातील चैतन्य गणुांचा अणवष्कार करणारी अह.े 

 ‘कोरडी भभक्षा’ मधील ऄनेक लणलतणनबंधांमयाये णमस्कील णवनोदी भाग 

अढळून अलेला अह.े लेखकांच्या खासगी जीवनातनू त्यांच्या लेखनात या स्वरूपाच े
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णनवेदन णनमावण झालेल े णदसते. ईदा. ‘मािंजराचिं जग आभण भपिंगल’ मयाये एकदा णपंगलने 

पाटलीणबाइचं्या कोंबडीची मान तोडून पळवली तेव्हा पटलीणबाइनंी बोक्याला णिव्या 

दते कोंबडीचे धड घरी नेले. ह ेपाहून लेखकांच्या घरात भांडी धवुायला येणारी खािीबाइ 

म्हणाली- ‚बरं झालं. पाटणलनीला कालवान झालं. न्हाइतर पाटलीन लइ की चेंगाट. येक 

अंडंसयुादा घरी खानार न्हाइ. साऱ्यांचा पैसा करनार.‛
३०

 तसेच अत्मयायान या त्यांच्या 

लणलतणनबंधात दखेील या स्वरूपाची णवनोदी भाषा अलेली अह.े ईदा. ‘आत्मध्यान’ 

मधील बाइनंी जेव्हा लेखकांना त्यांनी साठी ओलांडली अह े तरी त्यांना णदवस जाउ 

िकतात ऄसे सांणगतले, तेव्हा लेखक म्हणाले- ‚वेडपट अहात, साठी बदु्धी नाठी झाली 

तमुची‛. मात्र यात णवनोदापेक्षा लेखकांनी केलेला णवरोधच णदसनू येतो. या संग्रहातील 

काही लणलतणनबंधांना लेखकांच्या भाणषक िैलीमळेु वाङ् मयीन महत्त्व प्राप्त झालेले णदसनू 

येते. तर काहींचा अिय लाणलत्य णनमावण करायला ऄक्षम ठरलेला णदसतो. ईदा. दसुरा 

ऄथव, ईसण आत्यादी. सारांि, त्यांच्या नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधांमयाये णवषयदृष््टया 

पररवतवन घडून अलेले अह,े भाणषकदृष््टया नाही. श्रीणनवास कुलकणी यांनी 

सामाणजकदृष््टया संवेदनिील ऄसे णवषय त्यांच्या नव्वदपवूीच्या लणलतणनबंधांसाठी 

णनवडलेले, ते नव्वदोत्तर काळात अत्मचैतन्यवतृ्तीकडे वळलेले णदसतात. 

 या प्रकरणातलू श्रीणनवास णवनायक कुलकणी यांचा ‘कोरडी भभक्षा’ हा 

नव्वदोत्तर काळातील संग्रह ऄभ्यासलेला अह;े तर यातील काही लणलतणनबंध ह े

नव्वदपवूीचे अहते व नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधांपेक्षा काही णभन्न स्वरूपाचे 

णवषय त्यात अलेले अहते, म्हणनू प्रस्ततु प्रकरणातून या दोहोंतील फरक ऄभ्यासण्याचा 

प्रयत्न केलेला अह.े अता पढुील प्रकरणाकडे वळण्याऄगोदर प्रस्तुत प्रकरणाच्या 

ऄभ्यासातनू प्राप्त झालेले णनष्कषव सववप्रथम पाहू. 
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 ३.३. ननष्कषष 

 मााँतेनच्या मते णनबंधाचे वैणिष््टय ह ेस्फुट स्वरूपाचे ऄनभुव मकु्त स्वरूपात मांडणे होय; व 

या भणूमकेने पे्रररत होउनच श्रीणनवास कुलकणी यांनी ‘कोरडी भभक्षा’मधील लणलतणनबंध 

णलणहलेले णदसतात. लणलतणनबंधात वैयणक्तक ऄनभुवाला महत्त्व ऄसल्यामळेु त्यात 

अपले णवचार, मत, अपल्या अवडीणनवडी यांचे कथन करता येते णकंवा या स्वरूपाचे 

कथन करणे हीच त्याची गरज ऄसते. लणलतणनबंध हा अत्मकथनपर ऄसतो ह े लक्षात 

ठेउन तो णलहावा लागतो. कुलकणी यांनी अपल्या समग्र लणलतगद्यातनू लणलतणनबंधाचे 

हचे वैणिष््टय यायानात ठेवनू लेखन केलेले अह.े 

 लणलतणनबंधलेखनात ‘मी’ला अलेले ऄनभुव महत्त्वाचे ऄसतात; मात्र त्यात केवळ 

ऄनभुव म्हणनू णवषयवस्तू अलेली नसते तर ते ‘मी’चे त्यात जीवनणवषयक अकलन, 

‘मी’चा दृष्टीकोनही ऄसतो. कुलकणी यांच्या एकूण लणलतगद्य लेखनामयाये ह े

जीवनणवषयक अकलन, त्यांचे तत्त्वणचंतन अढळून अलेले अह.े तसेच करंदीकरांच्या 

लणलतलेखनात अढळून अलेली वैचाररक णपळ ही कुलकणी यांच्या लणलतलेखनात 

ऄनभुवता येते. 

 कुलकणी यांच्या ‘डोह’, ‘सोन्याचा भपिंपळ’ व ‘पाण्याचे पिंख’ यातील लणलतणनबंधांच्या 

तलुनेने त्यांच्या नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधांमयाये वैचाररक णचंतनाचा णवकास 

अढळून अलेला अह.े 

 त्यांच्या चारही लणलतणनबंधसंग्रहात माणसू अणण णनसगव यांचा िोध घेणारे ऄनभुव 

अलेले अहते; परंत ु त्यांच्या नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधात णनसगव ऄणधक 

संवेदिीलरीत्या प्रकट झालेला अह.े त्यात णनसगवप्रणतमांच्या अधारे झालेला 

अत्माणवष्कार हा कल्पनािक्ती व वास्तवणचत्रण यांच्या एकत्रीकरणाने लक्षवेधक ठरतो. 
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 ‘कोरडी भभक्षा’ मधनू कुलकणी यांनी त्यांच्या प्रत्येक णवषयाचे, त्यांना पडलेल्या प्रत्येक 

प्रश्नाच े परुावे िोधलेले णदसतात. त्यांचे णचंतन ह े अत्मणचंतन ऄसले तरी तय्ातनू 

सामाणजक जाणीवही डोकावते. पि-ुपक्षांच्या संपकावत अल्यावर केलेले णचंतन, 

बालपणीच्या अठवणी अणण ऄवतीभवतीच्या ऄनभुवातून साधलेले णचंतन, लेखक 

झाल्यानंतर मनाला भावलेल्या णवषयाचे णचंतन, आत्यादी णचंतनिीलतेतून ‘कोरडी 

भभक्षा’तील लणलतणनबंध जन्माला अलेले अहते. 

 लणलतणनबंधाला कुठलाही णवषय चालतो; परंत ु ज्या लाणलतणनबंधाच्या भाषेत लाणलत्य 

अढळून येते त्यांचाच णवचार लणलतणनबंध म्हणनू करणे आष्ट. ‘कोरडी भभक्षा’ मधील 

बहुतेक लणलतणनबंधातनू लाणलत्य अढळून अलेले अह.े ईदा. ‘ये ये घारी’, ‘कोरडी 

भभक्षा’, ‘पाळत’, ‘भचवभचवभरुा थवा’, ‘मािंजराचे जग...’,‘भ्ािंत’ आत्यादी; परंत ु काही 

णवषय लणलतणनबंध या साणहत्यप्रकारात ऄंतभूवत होत नाहीत. ईदा. ‘उसण’, ‘दसुरा अथथ’ 

आत्यादी. ह े णवषय चालता-बोलता घडलेल्या प्रसंगानी बांधलेले अहते. णवचारांच्या 

ओघात ते पढेु सरकत जातात, त्यात लाणलत्य अढळून येत नाही. 

 ‘कोरडी भभक्षा’मधील ऄनेक लणलतणनबंध कथेच्या वळणान े झुंकलेले णदसतात, कारण 

ज्या काळात ते णलणहले गेलेले अहते (१९७५ ते १९९५) तो काळ नवकथेच्या 

णवकासाचा काळ होता. ऄनेक लेखक कथा या साणहत्यप्रकारात णवणवध प्रयोग करीत. 

ईदा. ‘आत्मध्यान’, ‘कोरडी भभक्षा’, ‘पाळत’ अदी त्यांच्या लणलतणनबंधांना कथेचा घाट 

लाभलेला अह.े मात्र ते त्यात वास्तवािी णनगणडत काही परुावे दतेात म्हणनू त्यांना 

लणलतणनबंधाचे रचनातत्त्वही लाभलेले अह.े 

 कुलकणी यांच्या लेखनाची पवूवपे्ररणा बालपणी ईपभोगलेल्या सांस्कृणतक पयाववरणात अह े

ऄसे त्यांनी सांणगतलेले व याची सत्यता पटते. त्यांच्या लेखनाचे अणखीन एक वैणिष््टय 

म्हणजे ऄद ्भतू ऄिी दैवी वातावरणणनणमवती करून अपले ऄतींद्रीय ऄनभुव त्याद्रारे व्यक्त 
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करणे. म्हणनूच ‘पाळत’, ‘लेखकाची सखी’ अदी लणलतणनबंधांमधनू गढू, ऄद ्भतू 

वातावरण व श्रयादा-ऄंधश्रयादा बाळगणारी णवचारिैली डोकावताना णदसते. 

 ‘कोरडी भभक्षा’ मधील ‘ये ये घारी’, ‘मािंजराचिं जग...’, ‘भचवभचव भरुा थवा’ व ‘भ्ािंत’ ह े

लणलतणनबंध समान प्रकृतीचे अहते. यातनू लेखकाच्या मनात तरळणारी पि-ु

पक्षांणवषयीची अस्था णदसनू येते. ‘मांजरीचं जग...’ यातील णवषय बालपणीच्या 

अठवणीतनू जन्माला अलेला अह.े त्यात जनु्या धाटणीचा लणलतणनबंध डोकावताना 

णदसतो, तर नव्वदोत्तर काळातील ‘ये ये घारी’  व ‘भ्रांत’ मधनू त्यांनी प्रयोगिील ऄसे 

अत्माणवष्कारी णनवेदन केलेले अह.े 

 लणलतणनबंध या वाङ् मयप्रकाराला काल्पणनक वणवन ऄणभप्रते नसते, त्याला वस्तणुस्थतीचे 

भान ऄसावे लागते व ह ेभान ‘कोरडी भभक्षा’ मधील लणलतणनबंधांमयाये अढळून अलेले 

अह.े तसेच कुलकणी यांनी अपल्या समकालीन साणहणत्यकांचा समावेि त्यात करून 

त्याला वास्तवणचत्रणाचे वैणिष््टय प्राप्त करून णदलेले अह.े 

 त्यांच्या नव्वदपवूीच्या बहुतेक लणलतणनबंधांमधनू सामाणजक अियाचे लेखन अलेले 

अह.े ईदा. ‘पंणडतदादा’, ‘बवुाची अइ’ तर तर नंतरच्या लणलतणनबंधांमधनू व्यणक्तगत 

णचंतनिीलता प्रकट झालेली णदसनू येते. ईदा. ‘ये ये घारी’, ‘भ्रांत’ आ. त्यांनी 

सामाणजकदृष््टया संवेदनिील ऄसे णवषय त्यांच्या नव्वदपवूीच्या लणलतणनबंधांसाठी 

णनवडलेले, ते नव्वदोत्तर काळात अत्मचैतन्यवतृ्तीकडे वळलेले णदसतात. 

 कुलकणी त्यांच्या नव्वदपवूव काळात अठवणी अणण ऄनभुावातच ऄणधक रमलेले 

अहते. त्यांच्या लणलतलेखनात णवणवध प्रयोग करण्याचे धाडस त्यांनी केलेले नव्हते. ईदा. 

‘डोह’, ‘सोन्याचा भपिंपळ’ आत्यादी. ‘कोरडी भभक्षा’ मधील बहुतेक लेखन ह े णदवाळी 

ऄंकात प्रणसयाद करण्याच्या ईद्दिेातनू झालेले ऄसल्यामळेु यात त्यांनी सववसामान्य णवषय 

णनवडलेले णदसतात व म्हणनूच त्यांची भाषािैली काव्यात्मक ऄसनूही त्यांना जे सांगायचे 

अह ेते वाचकांना लगेच अकळते ऄन ्ते त्यांच्या रृदयालाही स्पिूवन जाते. 
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 ‘कोरडी भभक्षा’ या लणलतणनबंधसंग्रहात अढळून येणारी णनवेदनपयादती णतच्या एकूण 

भाषेला संवेदनिील व लाणलत्यमय करणारी अह.े लेखकांनी कोणत्याही प्रकारचे 

पाल्हाळीक वणवन णकंवा पनुरावतृ्ती केलेली णदसत नाही. त्याच्या भाषेत लणलतणनबंधाला 

िोभेल ऄिी काव्यात्मक लय अह े अणण णचंतनिीलतेला िोभणारी वाक्यरचना 

अढळते. 

 या संग्रहातील काही लणलतणनबंधांना लेखकांच्या भाणषक िैलीमळेु वाङ् मयीन महत्त्वही 

प्राप्त झालेले णदसते, ईदा. ‘भ्ािंत’, ‘मािंजराचिं जग’; तर काहींचा अिय लाणलत्य णनमावण 

करायला ऄक्षम ठरलेला णदसतो; ईदा. ‘उसण’, ‘दसुरा अथथ’. एकूण सायाया व सरळ 

जीवनिैलीत रमणारे लेखकाचे मन या लणलतणनबंधांच्या मळुािी अह.े परंत ु त्यांच्या 

नव्वदोत्तर काळातील लणलतणनबंधांमधनू त्यांचे जीवनणवषयक अकलन ऄणधक प्रगल्भ 

झालेले णदसनू येते.  

*********** 
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३.४. सांदिष - प्रकरण तीन 

१. राजायायक्ष, णवजया; ‘प्रास्ताभवक’, करंदीकरांचे समग्र लघणुनबंध (गो. णव. करंदीकर), 

पॉप्यलुर प्रकािन, मुंबइ, प्रथमावतृी - १९९७, प.ृ ८३. 

२. कुलकणी, श्रीणनवास णवनायक; ‘माझ्या लेखनाच्या पवूथपे्ररणा- सािंस्कृभतक पयाथवरणात’, 

लणलत- (णदवाळी ऄंक), नोव्हेंबर- णडसेंबर २०१४, प.ृ ४४. 

३. कुलकणी, श्रीणनवास णवनायक; ‘कोरडी भभक्षा’, मौज प्रकािन गहृ, मुंबइ, प्रथमावतृ्ती - 

२०००, प.ृ१४०. 

४. कांदोळकर, सणचन; ‘श्रीभनवास भवनायक कुलकणी यािंच्या आभण अन्य प्रमखु 

लभलतभनबिंधकारािंच्या लभलतभनबिंधातील आत्माभवष्कार: एक अभ्यास’, मराठी 

लणलतणनबंधातील अत्माणवष्काराचे स्वरूप (१९३०-१९९०), (पीएच.डी. प्रबंध), गोवा 

णवद्यापीठ, १९९८, प.ृ २१८. 

५. कुलकणी, श्रीणनवास णवनायक; ‘डोह’, मौज प्रकािन, मुंबइ, १९६५, प.ृ १२८. 

६. ततै्रव, प.ृ ९१. 

७. कुलकणी, श्रीणनवास णवनायक; ‘सोन्याचा भपिंपळ’, मौज प्रकािन- मुंबइ, १९७५. 

८. कुलकणी, श्रीणनवास णवनायक; ‘पाण्याचे पिंख’, मौज प्रकािन, प्रथमावतृ्ती - १९८७, प.ृ 

४४. 

९. कोरडी भभक्षा’, उ.भन. प.ृ २. 

१०.  ततै्रव, प.ृ ३६. 

११.  ततै्रव, प.ृ ३९. 

१२.  ततै्रव, प.ृ ८२. 

१३.  ततै्रव, प.ृ१७२ 

१४.  ततै्रव, प.ृ १६. 

१५.  ततै्रव, प.ृ ६५ 
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१६.  ततै्रव, प.ृ ६४. 

१७.  ततै्रव, प.ृ ११०. 

१८.  ततै्रव प.ृ १६६. 

१९.  ततै्रव, प.ृ ६९. 

२०.  ततै्रव, प.ृ११३. 

२१.  ततै्रव, प.ृ १५६. 

२२.  ततै्रव, प.ृ २७. 

२३.  ततै्रव, प.ृ ५४. 

२४. िहा, मणृाणलनी; णटळक, णवद्यागौरी (संपा.); ‘अधणुनक मराठी साणहत्य अणण 

सामाणजकता’, पद्मगंधा प्रकािन, पणुे, प्रथमवतृ्ती - २००७, प.ृ १०४. 

२५.  कोरडी भभक्षा’, उ.भन., प.ृ २७८. 

२६.  ततै्रव, प.ृ १३६. 

२७.  ततै्रव, प.ृ २. 

२८.  ततै्रव, प.ृ ११३. 

२९.  ततै्रव, प.ृ १३. 

३०.  ततै्रव, प.ृ ४७. 

 

*********** 
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प्रकरण चार 

  व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या लललतलेखनाचा अभ्यास: 

‘सरवा’, ‘एक एकर’ ‘डोहातील सावल्या’ 

या पसु्तकाांच्या अनषुांगाने 

 

     ४.१. लेखकाची भूलमका १४८-१५९ 

 ४.१.१. व्यक्ती आिण वाङ् मय  

 ४.१.२. माडगळूकराांच्या लिलतगद्याचे वैििष््टय  

 

 ४.२. नव्वदोत्तर काळातील लललतलेखन  १५९-१७७ 

 ४.२.१. सरवा           

 ४.२.२. एक एकर  

            ४.२.३. डोहातील सावल्या 

 ४.३. नव्वदोत्तर काळातील लललतलेखनाची वैलशष््टये              १७७-१८० 

    ४.४. लनष्कषष    १८०-१८२ 

    ४.५. संदभष     १८३-१८५ 
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 प्रास्तालवक 

 नव्वदोत्तर काळातील लिलतिनबांधाांचा िचिकत्सात्मक अभ्यास िनवडक 

लेखकाांच्या  अनषुांगाने करताना श्रीिनवास िवनायक कुलकणी याांच्या लिलतिनबांधाांचा 

अभ्यास मागील प्रकरणातनू करण्यात आला. त्यात त्याांच्या नव्वदोत्तर काळातील 

लिलतिनबांधाांचे स्वरूप लक्षात घेतले. त्याचप्रमाणे प्रस्ततु प्रकरणातून व्यांकटेि माडगळूकर 

याांच्या लिलतलेखनाचा अभ्यास करण्याचे उििष्ट समोर ठेवलेले आह.े व्यांकटेि 

माडगळूकर याांनी नव्वदपवूीपासनू मराठी लिलतगद्यात मौिलक भर घातलेली असल्याने 

त्याांच्या लिलतलेखनाचा िवचार प्रस्ततु अभ्यासिवषयातनू करणे योग्य वाटले. या 

प्रकरणातून सववप्रथम माडगळूकराांच्या व्यिक्तमत्त्वाचा व त्याांच्या एकूण सािहत्यिवश्वाचा 

आढावा घेतलेला आह ेव त्याच अनषुांगाने ‘सरवा’, ‘एक एकर’ व ‘डोहातील सावल्या’ या 

नव्वदोत्तर काळातील सांग्रहात आढळून आलेल्या लिलतिनबांधलेखनाची वैििष््टये 

िोधलेली आहते. 

 ४.१. लेखकाची भूलमका  

 कादांबरी, कथा, नाटक, प्रवासवणवन, व्यिक्तिचत्रण, स्फुटलेखन, भाषाांतर, 

मािहतीपर लेखन, पटकथा लेखन ह े सवव िवषय हाताळणारे, अनेक लिलतकलाांत िनपणू 

असलेले, मातीिी साधर्मयव राखणारे, चौकस बिुददमत्ता असलेल े लेखक, अिी व्यांकटेि 

माडगळूकर याांची मराठी सािहत्यात ओळख आह.े त्याांचे ‘माणदशेी माणसं’ या 

व्यिक्तिचत्रणाला व ‘बनगरवाडी’ या कादांबरीला मराठी सािहत्यात िविेष स्थान प्राप्त 

झालेले िदसते. त्याांचे सािहत्य िहन्दी, इांग्रजी, कन्नड, जमवन, रिियन आदी भाषाांमदये 

भाषाांतररत झालेले आह.े माडगळूकराांच्या एकूण लिलत सािहत्यातून त्याांचा सामािजक व 

वैचाररक दृष्टीकोन आढळून येतो. १९७५ साली गोमांतक सािहत्य सांमेलनाचे अदयक्षपद व 

अांबेजोगाई येथे १९८३ साली झालेल्या ५७ व्या अिखल भारतीय मराठी सािहत्य 
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सांमेलनाचे अदयक्षपद त्याांनी भषूिवलेले आह.े त्याांच्या सत्ताांतर या कादांबरीला सािहत्य 

अकादमीचा परुस्कार िमळालेला आह.े त्याांच्या जीवनाचे एकूण कायव अन ्त्याांची गणुवत्ता 

लक्षात घेता त्याांना िटळक महाराष्ट्र िवद्यापीठाने ‘डी. िलट्’ ही अत्यचु्च पदवी बहाल 

केलेली आह.े 

 ४.१.१. व्यक्ती आलण वाङ् मय 

   माडगळूकराांचे समग्र सािहत्य र्महणजे दिेीकार लेणे आह.े त्यात 

एतििेीयत्व आिण िवदिेीयत्व ह ेदोन्ही गणुधमव भेटतात. त्याांच्या लेखनाची खरी पाळेमळेु 

मातीत रूतलेली आहते व दिे िवदेिात भटकां ती करणे हा त्याांचा व्यासांग असल्यामळेु 

त्याांना िवषयही भरपरू िमळालेले आहते. ६ जलैु १९२७ रोजी साांगली िजल्यातील 

‘माडगळू’ या महाराष्ट्रातील लहानिा खेड्यात त्याांचा जन्म झाला. माडगळूकर त्याांच्या 

पवूावयषु्ट्यापासनू रानोमाळ भटकले, अठरापगड जातींच्या लोकाांच्या सहवासात रािहले, 

घरात रमनू काल्पिनक भाविविव्ात तरांगण्यापेक्षा घराबाहरे पडून सामान्य लोकाांत ते 

वावरले व त्याांच्या िवश्र्वात रमले; त्यामळेु त्याांच्या भटक्या मनाला भावलेल्या िवलोभनीय 

िनसगावचे वणवन त्याांच्या लिलतसािहत्यातनू येते. ससुांस्कृत मदयमवगीय समाजाचे िचत्रण 

करण्यापेक्षा जाितवांत रानटी पररिस्थतीचा मागोवा त्याांनी घेतला व याचे प्रितिबांब त्याांच्या 

इतर सािहत्यावर व लिलतगद्यावर पडलेल ेिदसते.  

सववप्रथम माडगळूकराांनी िनयतकािलकाांमधनू आपल्या लेखनाची सरुुवात 

केलेली. त्याांचे प्रमखु लेखन त्याांनी त्याकाळात आिथवक तरतदुीसाठी हाताळले होते व 

लिलतगद्यासारखा प्रकार हाताळून चाांगले वाचक लाभणार नाहीत या गोष्टीची त्याांना परेुपरू 

कल्पना होती; र्महणनूच कथा कादांबरीसारखा लोकिप्रय प्रकार त्याांनी लेखनासाठी िनवडला. 

पण ते त्याांच्या ‘प्रवास: एका लेखकाचा’ या आत्मचररत्रात्मक लेखसांग्रहात िलिहतात की, 

‚गणुवान अिी मोठी पसु्तकां  लेखकाला िबलकुल सगुावा लाग ून दतेाच जन्माला येतात 
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आिण मोठी ठरतात. ती एक अितिय स्वाभािवक आिण नैसिगवक घटना असते.‛
१  

यावरून 

त्याांची सािहित्यक जाणीव प्रत्ययास
 
येते. 

माडगळूकर र्महणतात ‚माझी लेखनाची भाषा ही गऱु्हाळावर बोलावनू रस 

द्यावा तिी लोकाांनीच मला िदलेली आह‛े. लहानपणी त्याांच्या कुटुांबात त्याांना पे्रमळ 

माणसां िमळाली, त्याांनीच गोष्टी साांगण्याचा वसा िदला. त्याांची आई लहानपणी श्रावण 

मिहन्याच्या सरेुख कहाण्या साांगे. आिदत्य- रेणबुाईची, िकु्रवारच्या व्रताची कहाणी साांगे. 

रानात गेले की गरुां राखणारा रामा सावलीत बसनू गोष्टी साांगे. त्याांचे वडीलदखेील 

चकव्याच्या गोष्टी फार रांगवनू साांगत. गावातील देवळात िनयिमत होणारे पोथ्या- परुाणाांचे 

वाचन, अधनू मधनू होणारी कीतवने, पोवाडे, जत्रेच्या वेळी पािहलेले तमािे, या सवव 

गोष्टींमळेु माडगळूकराांच्या आतील लेखक कळत-नकळत घडलेला आह.े
२
 गो. मा. पवार 

माडगळूकराांिवषयी िलिहतात, ‚माडगळूकराांच्या सांवेदनिीलतेचा िविेष र्महणजे ते अस्सल 

ग्रामजीवनाचा अनभुव घेऊ िकतात. सांवेदनिीलता ही ग्रामीण, दिेी असल्याििवाय 

त्याचा अनभुव घेता येत नाही. त्याांच्या सांवेदनिीलतेचा आणखीन एक िविेष आवजूवन 

साांगावासा वाटतो तो असा की ह ेसगळां िचत्रण करताना ते माणसू आिण पि ूयाांच्या जोडीने 

वनस्पतीसषृ्टीचाही त्याांत समावेि करतात.‛
३
 त्याांच्या ‘रानमेवा’  व ‘एक एकर’  या 

सांग्रहातनू याचाच अनभुव येतो. 

माडगळूकराांना िलिहण्याची स्फूती त्याांच्या आजबूाजचू्या आपे्तष्ाांकडूनही 

िमळाली होती. जसजसा त्याांच्या जवळपासचा िमत्रवगव वाढत गेला त्याांना िलिहण्या-

वाचण्याची अिधकािधक स्फूती िमळत गेली. त्याांना इांग्रजीची पसु्तके वाचण्यास अनेकाांनी 

प्रोत्साहन िदले. त्याचबरोबर त्याांनी िलयाम ओ फ्लॅहटी, जॉन स्टाईनबेक, गॉकी, मोपासा 

इत्यादी लेखकाांचे वाचन केले. अिाप्रकारे इतर भािषक सािहत्य ऐन उमेदीच्या काळात 

वाचल्यामळेु सािहत्य हा धोधाट प्रवाह आह े याची जाणीव त्याांना झाली. िलयाम ओ 

फ्लॅहटी, जॉन स्टाईनबेक, व्हनॅ गॉग याांचे त्याांनी चररत्रलेखदेखील िलिहलेले आहते. ते 
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जेव्हा चररत्रलेखन िकां वा व्यिक्तिचत्रण करतात तेव्हा ते चररत्रनायकाच्या सािहत्यालाही वाव 

दतेात. बऱ्याचदा ते त्याांचे एखाद े लेखन िकां वा कथा त्यात अांतभूवत करतात. उदा. 

फ्लॅहटीच्या चररत्रलेखात त्याच्या दोन सत्यकथा त्याांनी अांतभूवत केलेल्या आहते.
४ 

 व्यांकटेि माडगळूकर याांचे परेुसे ििक्षण झालेले नसताना त्याांनी स्वबळावर 

आपल्या व्यिक्तमत्त्वाची ओळख िनमावण केली व प्रचांड लोकिप्रयता िमळवली. त्याांनी इतर 

अनेक सािहत्यप्रकार हाताळलेले असले तरी त्याांची खरी ओळख मराठी कथा व 

कादांबरीच्या क्षेत्रात िनमावण झालेली आह.े त्याांच्या प्रादिेिक कथाांचा िवस्तार डोळे 

िदपवणारा आह.े तसेच मराठी नवकथेच्या जडणघडणीत त्याांचा वाटा मोठा आह.े मात्र वर 

साांिगतल्याप्रमाणे ते अनेक के्षत्राांिी पारांगत रािहले व त्यातीलच एक क्षेत्र र्महणजे लिलतगद्य 

होय. त्याांनी िवपलु प्रमाणात लिलतगद्यलेखन केलेले आह.े माडगळूकराांिवषयी 

अिधकािधक जाणनू घ्यायचे असेल तर त्याांच्या लिलतगद्याद्वारेच ते जाणनू घेता येते. त्याांचे 

लिलतगद्य र्महणजे त्याांचय्ा व्यिक्तमत्त्वाचा सवाांगीण पट आह.े भाषेचे सादरीकरण, ितची 

नादमयता, आवाहकता, िचत्रमयता, सचूकता ही त्याांची खास िैली त्याांच्या कथेप्रमाण े

त्याांच्या लिलतगद्यातही आढळून येते. ते र्महणतात- ‚जांगलातल्या वाटाांनी मला बऱ्याचदा 

अज्ञात गोष्टींकडे नेले.‛ त्याांचय्ा जीवनातच त्याांचय्ा सािहत्याची खरी िैली होती. 

काल्पिनक जगापेक्षा वास्तव जग त्याांच्या लिलतलेखनातनू अनभुवायला िमळते त्याच े

कारण िनसगाविवषयी त्याांना असलेली आस्था आिण ओढ.  

४.१.२.  माडगूळकरांचय्ा लललतगद्याचे वैलशष््टय 

  नव्वदनांतरच्या लिलतिनबांधाांचा अभ्यास करताना माडगळूकराांच्या 

लिलतगद्याचा िवचार हतेपुवूवक करावा लागतो. ‘पांढऱ्यावर काळ’े(१९७१), ‘वाटा’ 

(१९७६), ‘रानमेवा’ (१९७८), ‘नागझिरा’ (१९७९), ‘झचते्र आझण चररते्र’(१९८३), 

‘जंगलातले झदवस’(१९८४), ‘परवचा’ (१९९४), ‘सरवा’ (१९९४) ‘प्रवास एका 

लेखकाचा’(१९९४), ‘एक एकर’(१९९८), ‘चररत्ररंग’ (१९९८) ‘डोहातील सावल्या’ 
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(२०००), इत्यादी पसु्तकाांमधनू माडगळूकराांनी त्याांचे िविवधाांगी लिलतगद्यलेखन प्रिसदद 

केलेले आह.े ‘पांढऱ्यावर काळ’े, ‘परवचा’, ‘सरवा’ इत्यादी सांग्रह स्फुट अिा स्वरूपाचे 

अनभुव साांगणारे आहते; तर ‘जंगलाचे झदवस’, ‘नागझिरा’ आदी जांगलातील अनभुव, 

तसेच काही व्यिक्तगत अनभुव घेऊन अवतरलेले आहते. त्यामळेु लिलतिनबांधाची एकच 

एक साचेबांद व्याख्या गहृीत धरल्यास वरील सांग्रहाांमधील लिलतिनबांधसदृश्य लेखन 

िोधताना अनके अडचणी येतात. मात्र त्याांची सहजसलुभ भाषा व िनसगविवषयक 

सांवेदनिीलता पाहाता त्याांच्या लिलतलेखनाला लिलतिनबांधाचे वैििष््टय लाभलेले िदसते. 

इथे आनांद यादव याांनी माांडलेले मत लक्षात घ्यावे लागते. लिलतिनबांधाची व्याख्या स्पष्ट 

करताना ते र्महणतात, ‚मानसिास्त्रीय दृष््टया सािहत्यात व्यक्त होणारे अनभुव ‘मी’च्या 

जीवनातीलच असतात. कधी ते उघड उघड आत्मिनष् लेखन पददतीने प्रत्यक्षरूपात, तर 

कधी वस्तुिनषे्चे रूप धारण करून छुप्या पददतीने अगर दसुऱ्या व्यक्तीच्या नावावर 

अप्रत्यक्ष रूपात, तर कधी आदिववादाच्या उदात्तीकरणाच्या प्रेरणेने स्वेतर मानवी मनाच्या 

आिवष्ट्काराच्या रूपात अवतरत असतात.‛
५
 (पहा प.ृ ८) माडगळूकराांच्या लिलतिनबांधाचे 

स्वरूप पाहाता ते वस्तिुनषे्चे रूप धारण करून व आत्मिनष् भावनेने पण काहीसे छुप्या 

पददतीन े ‘मी’ने िलिहलेले आहते, त्यामळेु त्याांच्या लिलतलेखनातील ही वैििष््टये 

लिलतिनबांधसदृि लेखनासाठी महत्त्वाची ठरतात; परांत ुलिलतगद्यातील ‘लिलतलेख’ या 

उपप्रकारात िवषयवस्तलूा अिधक प्राधान्य िदलेले असते असे आनांद यादव याांनीच 

लिलतगद्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना साांिगतलेले आह.े िनसगव, प्राणी, वस्त,ू एखादा चेतन 

अथवा अचतेन घटक याप्रकारचे िवषय ‘लिलतलेख’ या लिलतगद्यातील उपप्रकारात 

अांतभूवत होतात. यात ‘मी’ला प्रत्यक्ष स्वरूपात आपल्या भावना, िवचार प्रकट करता येत 

नाहीत. ते अिधक वस्तिुनष् अिा स्वरूपाचे वणवन असते. मग माडगळूकराांच्या एकूण 

लिलतलेखनाच्या भिूमकेचा िवचार केला तर त्यात ‘मी’च्या भावनाांना अल्प महत्त्व प्राप्त 

झालेले असल्याने त्याांना ‘लिलतलेख’ असे आपण र्महण ूिकतो.  
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 वास्तिवक माडगळूकराांनी त्याांच्या लिलतलेखनातनू मानवजातीची 

वन्यावस्था, त्याच्या सांस्कृती सांस्काराांची प्राथिमक अवस्था मोठ्या िनषे्ने जोपासलेली 

आह.े उदा. ‘माणदिेी माणसां’ या व्यिक्तिचत्रणपर कथासांग्रहात त्याांनी रेखाटलेला 

खेड्यापाड्यातील ‘माणसू’. त्याांच्या सािहत्यात डोकावणारा हा माणसू त्याांच्या लेखनाच्या 

कें द्रस्थानी आहचे; परांत ु त्याांना पि,ू पक्षी, ओढे, नाल,े झाडे-झडुपे इत्यादी िनसगावचे 

घटकदखेील िततकेच महत्त्वाच ेवाटतात व या सवव गोष्टींचा अनभुव त्याांच्या लिलतगद्यातनू 

येतो. त्याांचे लिलतगद्य त्याांच्या कथा-कादांबरी एवढे नावाजलेले नसले तरी त्यातनू 

सािहत्याला िोभनू िदसणारी एक सौंदयवसषृ्टी नक्कीच प्रत्ययाला येते. 

त्याांचे थोरले बांध ू ग. िद. माडगळूकर याांनी दखेील ‘मंतरलेले झदवस’ या 

सांग्रहातनू आठवणी व अनभुव स्वरूपाचे लेखन केलेले आह.े मात्र इतर कोणतेही 

लिलतसािहत्य त्याांच्या जीवनात किवतेचे स्थान घेऊ िकलेले नाही. व्यांकटेि 

माडगळूकराांनी मात्र लिलतगद्याला, कथा- कादांबरी इतकेच िजव्हाळ्याचे स्थान िदलेले 

िदसते. त्याांच्या अनेक कथासांग्रहात त्याांचे लिलतिनबांधच अांतभूवत झालेले िदसतात. उदा. 

‘पांढऱ्यावर काळ’े, ‘परवचा’, ‘रानमेवा’ इत्यादी सांग्रहाांमदये त्याांनी कथा व लिलतिनबांध 

एकत्र आणलेले आहते. यातनू लिलतगद्याला ते दयु्यम न ठरवता कथेच्या बरोबरीने 

तोलतात ही गोष्ट लक्षात येते. 

१  माडगूळकर व इतर लललतलनबंधकार 

माडगळूकराांच्या लिलतगद्याची तलुना गो. िव. करांदीकर (स्पशााची पालवी) 

िकां वा श्रीिनवास िवनायक कुलकणी (सोन्याचा झपंपळ) आदींिी करता येत नाही. या 

लेखकाांच्या लेखनात िनसगाविवषयी आस्था होती. त्याांची भाषा अिधक आत्मिनष्, 

सांवेदनिील व कल्पनािवलासी होती. मात्र माडगळूकराांनी केवळ एक सािहत्यप्रकार र्महणनू 

स्वाांत:सखुाय भावनेतनू ह ेलेखन केलेले िदसते. यात त्याांच्या सांवेदनिीलतेचा भाग कमी व 

वस्तिुनष् िचांतनात्मकता अिधक आढळून येते. ते केवळ व्यासांग र्महणनू जांगलाची मािहती 
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एकत्र करून त्याला लिलतलेखनाचे रूप देतात. पण बऱ्याचदा त्यात त्याांचा 

आत्मािवष्ट्कारही आढळून येतो. ह ेलिलतिनबांध त्याांच्या बालपणीच्या आठवणींचे स्वरूप 

घेऊन अवतरलेले आहते व त्यात त्याांनी िवषयाला प्राधान्य िदललेे िदसते; मात्र ते िवषय 

‘मी’च्या भाविवश्वात कुठेतरी गुांतलेले असल्यामळेु त्यात सांवेदनिीलताही िनमावण झालेली 

आह.े 

मारुती िचतमपल्ली याांच्या लेखनािी माडगळूकराांच्या लिलतलेखनाची 

तलुना करता येते. मारुती िचतमपल्ली याांचे ‘जंगलाचं दणे’ं (१९८५) मधील लिलतिनबांध 

व माडगळूकराांचे जांगलाच्या अनभुवािवषयीचे लिलतिनबांध समान प्रकृतीचे आहते. त्यात 

बऱ्याच प्रमाणात सार्मय आढळून येते. मारुती िचतमपल्ली याांची िनसगव जाणनू घेण्याची 

उत्सकुता आिण माडगळूकराांची उत्सकुता एकसमान आह.े मात्र िचतमपल्ली आपल्या 

लिलतलेखनात आत्मािवष्ट्काराला अिधक सांधी दते नाहीत. ते प्रामखु्याने वस्तुिनष् 

राहण्याचा प्रयत्न करतात व त्याांना अरण्यजीवनाचा गाढा अभ्यास आह े याची प्रिचती 

त्याांच्या लेखनातून येते. उदा. ‘झहमावरील दवेदार’ या लिलतिनबांधात िचतमपल्ली याांनी 

दवेदार वकृ्षाच्या अलौिकक  समान रीतीने सौंदयावचे वणवन केलेले आहे; व त्याांनी ‘िविपांग 

िवलो’ या िचनी वकृ्षाचे देखील समान रीतीन ेवणवन केलेले आह.े ही सवव िवषयवस्तूांिीच 

एकिनष् राहून केलेली वणवन ेआहते ह ेलक्षात घ्यावे लागते.
६ 

२  लनवेदनशैलीतील वैलवध्य 

व्यांकटेि माडगळूकर कादांबरीकार िकां वा कथाकार र्महणनू जेव्हा 

आपल्याला भेटतात तेव्हा त्याांच्यातील लेखक समाजािी, माणसािी नाते साांगणारा असतो 

व ते जेव्हा लिलतिनबांधकार र्महणनू भेटतात तेव्हा तो थेट िनसगाविी नाते साांगणारा असतो. 

अथावत त्याांनी सािहत्यप्रकारानसुार बदलणारी लेखनिैली स्वीकारलेली आह.े मात्र िनसगव 

र्महणजे त्याांच्यासाठी िनव्वळ िहरवळ नव्ह.े माणसू हा सदुदा त्याांच्यासाठी िनसगावचाच घटक 

आह.े ते त्याांच्या लिलतिनबांधातनू िनसगावचा िवचार करतात तेव्हा अवघा चराचर हा िनसगव 
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असतो. त्याांच्यासाठी िनसगवचक्राचा एक भाग र्महणजे माणसू. अनेकदा ते थोरो, ररचडव बटवन, 

जॉजव िेल्लर, मॅक्सवेल आदी िनसगावच्या सािनदयात राहून लेखन करणाऱ्या लेखकाांचा 

उल्लेख आपल्या सािहत्यात करतात. थोरोने रानावनात भटकून िनसगावचे पजून करून 

जीवनाचे रहस्य जाणले होते. त्याांच्यािवषयी माडगळूकराांच्या मनात आत्मीयता जाणवते. 

थोरोच्या िवचाराांप्रमाणे िनसगावतील आदीम सांस्कृती त्याांना िजवांत करावीिी वाटते. माणसू 

र्महणनू जगताना खेड्यापाड्यातील जीवनािी िबलगणे त्याांना अिधक सजवनिील वाटते व 

याचा प्रत्यय त्याांच्या लिलतलेखनाद्वारे येतो. तसेच ह ेसवव न्याहाळताना त्याांची एक छाांिदष्ट 

वतृ्ती िदसनू येते. अिी छाांिदष्ट वतृ्ती व जन्मापासनू लाभलेली प्रितभा याने माडगळूकराांचे 

सािहत्य वाचनीय झालेले आह.े त्यातील अनभुव एक ठरािवक साच्यातून घेतलेले अनभुव 

नाहीत, त्यात त्याांचा मनस्वी आस्वाद आह.े ते जीवनसन्मखु लेखन असल्यामळेु त्याला 

कुठल्याही अनावश्यक िचांतनसन्मखुतेची गरज भासत नाही. अिवनाि सपे्र याांनी त्याांच्या 

लेखनािवषयी असे र्महटलेले आह ेकी ‚लिलतलेखन ह ेप्रामखु्याने आत्मािवष्ट्कार स्वरूपाचे 

असले तरी ते करणाऱ्याचे व्यिक्तमत्त्व जेवढे समदृद आिण िवकसनिील असेल तेवढे 

लेखनही अिधकािधक प्रगल्भ बनते आिण मग एकारलेपणाऐवजी व्यापकपणा जाणव ू

लागते.‛
७ 

आनांद यादव माडगळूकराांच्या कथेिवषयी िलिहतात की ‚त्याांची कथा ही 

‘माणस’े आिण त्याांच्या भोवतीची पररिस्थती याांच्या सांबांधावर व सांघषाववर िस्थर होते. 

त्याांना ‘माणस’े िप्रय आहते र्महणनू त्याांची कथा व्यापक होते. माडगळूकराांची कथा एखाद्या 

तटस्थ आिण अिलप्त ‘ऑब्झव्हवरने’ िलिहलेली वाटते. त्यामळेु त्याांचे िनवेदन थांडपणे एका 

सरळ रेषेत जाते. माडगळूकराांच्या अिलप्ततेमळेु व तटस्थतेमळेु त्याांना िनवेदनपददतीला 

ग्रामीण वळणाची नागर भाषा परेुिी वाटते.‛
८
 त्याांच्या लिलतगद्याची िनवेदनिैलीदखेील 

याच स्वरूपाची आह.े त्याांच्यातला िनरीक्षक त्याांच्या प्रत्येक कृतीतनू जाणवतो  व ती 

अिलप्तता आिण तटस्थताही जाणवते. 
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त्याांनी बालपणी जे अनभुवले त्याला त्याांनी लेखक झाल्यानांतरची प्रगल्भ 

दृष्टीभेट िदलेली आह.े त्याांच्या रानमेवा या पसु्तकातील त्याांच्या िैलीचे उदाहरण पहा-

‚गावाभोवती फड्या िनवडुांगाची पषु्ट्कळ बेटे माजलेली होती. त्यावर लालभडक, पण 

बारीक कुसळाांनी भरलेली माांसल, रसाळ बोंडे लागत. फडात बेताने ििरून ही बोंडे 

हस्तगत करणे ही फार िजिकरीची गोष्ट होती. पण तरवड, िनगुवडी असल्या झाडाांच्या एसक्या 

बनवनू आर्मही फडात ििरत अस ू आिण हातातल्या काठीने फडे वाकवनू एसकीने बोंडे 

काडीत अस.ू बोंड िमळाले की, तरवडाच्या डहाळीने त्याची कुसे झाडायची आिण वरची 

साल अलगद काढून आतला गोड गर खाऊन मोकळे व्हायचे.‛
९
 अिा स्वरूपाची 

वणवनिैली लेखकाच्या देिीयतव्ाची  ओळख पटवनू दणेारी आह.े  

 

३  लललतगद्य पुस्तकांलवषयी 

माडगळूकराांचे सगळे बालपण िकन्हई, कुां डल आिण माडगळू या तीन 

गावाांच्या पररसरात गेले. रानोमाळ भटकणे हा त्याांचा बालपणापासनूचा छांद. त्यातनू त्याांना 

जे गवसले ते त्याांनी त्याांच्या ‘रानमेवा’ या लिलतिनबांधात अांतभूवत केलेले आह.े ‘रानमेवा’ 

हा त्याांचा सांग्रह १९७८ साली प्रकािित झालेला. माडगळूकराांनी रानातील फळा-फुलाांना 

‘रानमेवा’ र्महटललेे व त्याचेच अनभुवी वणवन तय्ात आलेले िदसते. यातील लिलतिनबांध 

अितिय बालसलुभ भाषेत िलिहलेले असले तरी त्याांची सांवेदनिील जीवनिैली त्यातून 

अनभुवायला िमळते. िचांचा, िचांचेचे मोहर, बोरे, जाांभळे, उांबरे, कवठे, िपांपळाची िपकलेली 

िपांपरे, आदी फळाांचा जो त्याांनी रानोमाळ भटकून आस्वाद घेतला, एवढेच नव्ह ेतर ते खात 

खात ते ज्या िकटकाांमागे धावले, त्या सवव गोष्टींची िविेष मािहती ‘रानमेवा’मधील 

लिलतिनबांधाांमधनू आलेली आह.े 

माडगळूकराांच्या ‘नागझिरा’ (१९७९) हा सांग्रहदेखील त्याांच्या प्रमखु 

लिलतगद्य पसु्तकाांपैकी आह.े या पसु्तकाची पायाभरणी किी झाली यािवषयी ते िलिहतात 
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- जॉन िेल्लर याांची ‘The year of the Gorilla’ व ‘The Deer and the Tiger’ ही 

पसु्तके त्याांनी वाचली. ििवाय जेन गडुालची आििकेच्या जांगलात राहून िलिहलेली 

पसु्तकां , डगल हिॅमल्टन व गॅव्हीन मॅक्सवेल याांनी िलिहलेली जांगलातील अनभुवाांिवषयीची 

पसु्तकां  त्याांना अत्यांत प्रभावी वाटली; व मराठीत अिी पसु्तके नाहीत यािवषयीची खांतही 

वाटली. पाश्चात्य दिेात मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारी या िवषयाबिलची आस्था 

भारतीयाांमदये नाही व ती कमतरता कुठेतरी भरून काढली पािहजे यासाठी त्याांनी प्रयत्न 

केलेले आहते. ते कािझरांगा अभयारण्य, नवेगावबाांधवर तर कधी कोरेगाव येथील 

मोराांिवषयी काहीतरी िलहीत रािहले. एके िदविी त्याांनी महाराष्ट्राच्या मखु्यमांत्रयाांना पत्र 

िलिहले की त्याांना यािवषयी अिधक लेखन करण्यासाठी त्याांच्या सहकायावची गरज आह.े 

तेव्हा तत्कालीन मखु्यमांत्री वसांतराव पाटील याांनी त्याांची नागिझरा अभयारण्यात जाऊन 

राहाण्याची व्यवस्था केली. माडगळूकर ितथे तब्बल एक मिहना रािहले व त्याांनी ितथल्या 

अद ्भतू अिा वन्य जीवनाचे अत्यांत बारकाईने िनरीक्षण करून ितथल्या वन्यजीवनाचे वणवन 

केले. ते सवव ‘नागझिरा’ या त्याांच्या सांग्रहात आलेले आह.े या पसु्तकातील त्याांची भाषा 

मनाला भरूळ घालते कारण ते त्याांचे िजवांत अनभुव आहते. प्रवासलेख र्महणता येतील 

अिा स्वरूपाचे ते लेखन नसनू ते केवळ जांगलातील अनभुवाचे िचत्रण आह.े 

माडगळूकराांनी ‘वानरे’ या लिलतिनबांधात जांगलातील वानराांिवषयी अगदी बारकाईने 

िटपलेले आह.े त्याांचे खाणे िपणे, राहाणे, त्याांच्या हालचाली, स्वतःच्या बचावासाठीची 

तत्परता इत्यादी वणवन वाचताच त्याांच्या अभ्यासक वतृ्तीची कल्पना येते; मात्र अत्यांत साधी 

सरळ वणवनिैली वापरल्यामळेु, त्याांच्या भाविवश्वाची िहतगजु त्यात नसल्यामुळे ह ेलेखन 

वाचकिप्रय अिा लिलतगद्याांतगवत सामावले जात नाही.
१०

 श्रीिनवास कुलकणी ांनी १९६१ 

साली िलिहलेला ‘आम्ही वानरांच्या फौजा’ हा लिलतिनबांध वाचल्यावर त्याांच्या 

लािलत्यपणूव भाषािैलीचा सगुावा त्यात लागतो. तसेच दगुाव भागवत याांच्या ‘ऋतचुक्र’ 

मधील लिलतिनबांधाांना पािहल्यावर त्याांच्या भावस्पिी वणवनिैलीतनू तो िनसगव जागा 
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झाल्याचा भास होतो. मात्र माडगळूकराांच्या लिलतिनबांधाांना भाषेपेक्षा िवषय अिधक िप्रय 

आहते, त्यामळेु िवषयािी एकिनष् रािहल्यामळेु त्याांच्या भाषेचे सौंदयव त्याांना अिधकािधक 

खलुवता आलेले नाही. ‘मी’चा आत्मािवष्ट्कार घडवनू आणण्याची सांधी त्याांना प्राप्त होत 

नाही. उदा. ‘वाटा’ या सांग्रहात त्याांनी ‘नंदीवाला’ या लिलतिनबांधात नांदीवाल्याच्या 

पालािवषयी सरेुख िटपलेले आह,े मात्र त्याांची मािहती दणे्याच्या नादात ते वस्तिुनष् 

िववेचनातच डुबलेले िदसतात. परांत ु या लेखात िेवटी त्याांनी असेही र्महटलेले आह े की 

‚मांगेि पाडगावकराांच्या मनात एक िजप्सी खोल दडून आह ेतसा माझ्या मनात नांदीवाला 

आह.े‛
११ 

यातनू त्याांची भाविनक गुांतागुांत प्रत्ययास येते. वास्तिवक त्याांच्या कथेच्या जवळ 

जाणाऱ्या लिलतिनबांधाांना या स्वरूपाचा आत्मािवष्ट्कार लाभलेला िदसतो. 

 ‘परवचा’ हा त्याांचा १९९४ साली प्रकािित झालेला सांग्रह आह.े यात 

त्याांचे एकूण ७३ लेख प्रिसदद झालेले आहते. ह ेसवव स्फुट स्वरूपाचे लेखन असल्यामळेु 

त्याांनी वतवमानपत्रातील लेखनासाठी जे िविवध िवषय हाताळलेले त्यातील बहुतेक या 

सांग्रहात अांतभूवत झालेले आहते. चालता बोलता सापडलेल्या िवषयावर िलिहणे याचा 

लिलतगद्यात सामावेि होत असतो; परांत ु या सांग्रहातील भाषािैली पाहाता िकां वा 

िवषयाच्या अनषुांगाने ‘मी’चे आत्मिचांतन लक्षात घेता त्याांना लिलतिनबांध असे र्महणता येत 

नाही. ‘परवचा’ मदये आढळून आलेले िविवध लेख सदर िवषयाांचे आहते- ‘महाराष्ट्रातील 

चोर’, ‘बाहरेचे पदाथा खाण्याचा होणारा मोह’, ‘घोड्यांचा कमी होत चाललेला वापर’, 

‘सशांची झशकारी करणारी जमात’, ‘स्फोटक वापरून मझच्िमारी करण्याने झनसगााची 

होणारी हानी’ इत्यादी.
१२

 त्याांचे ‘जंगलातले झदवस’, ‘नागझिरा’ या सारखे 

लिलतिनबांधसांग्रह प्रकािित झाल्यानांतर ‘परवचा’मधील हलके फुलके लेखन प्रभावी वाटत 

नाही.
 
उदा.

 
‘आपण लोक’ या लेखात त्याांनी च्यइुांग गमच्या िकरकोळ उपद्रवािवषयी 

िलिहलेले आह;े ‘व्यसनी हझिणी’मदये त्याांनी ऑस्रेिलयात एका गावातील हत्तींच्या 

कळपािवषयी मािहतीपणूव िलिहलेले आह;े परांत ु यात काही िनसगविवषयक मािहती दणेारे 
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लेखही आलेले िदसतात. उदा. ‘झनसगाप्रेम’ यात त्याांनी बनावद ग्रािझिमक व मलुगा मायकेल 

ग्रािझिमक या आििकेतील सेरेनगटी या अभयारण्यासाठी लढणाऱ्या िनसगवप्रेमींिवषयी 

िलिहलेल े आह.े यातील िवषय ह े सामाजिचांतनाकडे झकुलेले िदसतात. मात्र त्या 

िचांतनाकडे वळताना ते िनसगव घटकाांचा आधार घेतात ह ेत्याांचे वैििष््टयच र्महणावे लागेल. 

परांत ु या सांग्रहातील लिलतिनबांधाांसाठी माडगळूकराांनी आत्मािवष्ट्कारी असे भािषक 

रचनातत्त्व स्वीकारलेले नसल्यामळेु पढुील नव्वदोत्तर काळातील लिलतिनबांधाांच्या 

िववेचनात परवचा या सांग्रहाचा िवचार करण्यात आलेला नाही. त्याांच्या नव्वदोत्तर 

काळातील लेखनाचा िवचार हा लिलतिनबांधाची स्वरूपवैििष््टये आढळून येणाऱ्या 

सांग्रहाांच्या आधारे केलेला आह.े 

४.२. नव्वदोत्तर काळातील लललतलेखन 

 व्यांकटेि माडगळूकर याांचे नव्वदोत्तर काळातील लिलतलेखन 

अभ्यासण्यासाठी त्याांच्या ‘सरवा’, ‘एक एकर’ व ‘डोहातील सावल्या’ या 

लिलतिनबांधसांग्रहाांची िनवड केलेली आह.े त्याांच्या या सांग्रहाांमदये िविवधाांगी असे लेखन 

आलेले असले तरी त्याांच्या लिलतिनबांधाांची भाषा ही त्याांच्या सरुुवातीच्या 

लिलतिनबांधाांिीच साधर्मयव राखणारी आह.े या लिलतिनबांधाांमधनू त्याांच्या मनातील 

िनसगविवषयक, वन्यजीवनिवषयक आस्था अिभव्यक्त होताना िदसते. त्याांचे बहुतेक लेखन 

आत्मिनष् असले तरी ते ‘मी’च्या अनभुवाांना िविवधाांगी रूप दऊेन पारदिी करून सोडणारे 

आह.े यात िविवध सांस्कृती, भाषा, प्राणी व पिक्षजीवन, ग्रामजीवन, िनसगवसषृ्टीवणवन 

डोकावताना िदसते. ‘मी’ला जाणवणारी सामािजक आस्था या लिलतलेखनाच्या मळुािी 

आह,े र्महणनूच ह े लेखन आत्मिनष् होण्याऐवजी वस्तिुनष् झालेले िदसते. अिवनाि सपे्र 

याांनी माडगळूकराांचे लेखन याच त्याांच्या वैिवदयामळेु पनुःपनु्हा वाचावेसे वाटते असे 

र्महटलेले आह.े
१३

 त्याांच्या लिलतलेखनाची ही वैििष््टये नव्वदोत्तर काळातील लिलतिनबांध 

अभ्यासताना लक्षात घेण्यासारखी आहते. 
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४.२.१. सरवा 

‘सरवा’ हा लिलतिनबांधसांग्रह १९९४ साली प्रकािित झालेला आह.े 

िेताच्या जिमनीवर उरलेलां धान्य गोळा करायला जाणां याला माणदिेात ‘सरवा’ असे 

र्महणतात. या सांग्रहात माडगळूकराांनी अनेक िवषयाांचे लिलतिनबांध एकत्र केलेले िदसतात. 

‘पराभव’ या त्याांच्या लिलतिनबांधात त्याांनी सावरीच्या वनािवषयी सरेुख वणवन केलेले 

आह.े ‘िाल्मली’ र्महणजे सावरीचे वकृ्ष या वकृ्षाइतके सुांदर व िहरवेगार दसुरे वकृ्ष नाही. या 

वकृ्षाच्या सौंदयावचे रहस्यच त्याांनी उलगडले िदसते. माडगळूकराांच्या लिलतलेखनाचे एक 

वैििष््टय र्महणजे ते अनेक िमथक कथाांचा, पौरािणक कथाांचा वा रहस्य कथाांचा आधार 

घेऊन त्याांचे लिलतिनबांधलेखन प्रभावी करतात. उदा.‘पराभव’ मदये त्याांनी िाल्मली 

वकृ्षािवषयी साांगताना महाभारतात त्याांना आढळून आलेली िाल्मली वकृ्षाची एक सुांदर 

कथा साांिगतलेली आह,े ती कथा अिी- 

‘िहमालयाच्या पायथ्यािी एक प्रचांड िाल्मली वकृ्ष होता. प्रचांड खोड, 

िविाल िवस्तार त्यामळेु असांख्य जीव त्याच्या सावलीत िवसावत. एका पावसाळी सकाळी 

एक वाऱ्याची झळूुक वकृ्षातळी थाांबली अन ्िाल्मली वकृ्षाला बघनू चकीत झाली. त्या 

वायलूहरीने त्याला प्रणाम केला व र्महणाली-  

‚ह े वकृ्षशे्रष्ा त ू असा सखुरूप, सदुृढ, सढुाळ िदसतोस, प्रभांजनानां 

(ििक्तिाली वारा) तझु्यावर वरदहस्त ठेवलेला िदसतो.‛  

वकृ्ष र्महणाला- ‚कोण प्रभांजन, मी ओळखत नाही! मी कुणाच्याही कृपेवर 

उभा नाही, मी स्वतःच्या ताकदीवर उभा आह.े जा जाऊन प्रभांजनाला साांग.‛  

वाऱ्याच्या झळुकेने ही गोष्ट प्रभांजनाच्या कानावर घातली. प्रभांजनाने 

वाऱ्याच्या झळुकेकडे िनरोप पाठिवला की तो सांदयाकाळी िाल्मली वकृ्षाला भेटायला येत 

आह.े िाल्मली वकृ्षाला ही गोष्ट कळताच त्याने यकु्ती केली. त्याने एक-एक पान, लहान 

डहाळ्या, काटक्या कुटक्या व काही फाांद्याही मोडून पायदळी टाकल्या. कारण झांजावाताने 
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त्याांचा िटकाव लागणार नव्हता ह ेत्याच्या लक्षात आलेले. तो सरळसोट असा उघडा होऊन 

प्रभांजनाची वाट पाहू लागला. प्रभांजन धवु्वा उडवत त्या िठकाणी आला आिण िाल्मली 

वकृ्षाला बघनू खो-खो हस ूलागला अन ्र्महणाला,  

‚अरे परुाणवकृ्षा, स्वतःच्या सामथ्याववर उभा आहसे अिी फुिारकी 

मारणारा त ू केवळ मी येणार ही बातमीच ऐकून स्वतःचा केवढा नाि करून घेतलास? 

पराभव र्महणतात तो हाच.‛
१४

 

िाल्मली वकृ्षाचे सौंदयव िविद करताना माडगळूकराांनी ही कथा अिाप्रकारे 

रांगवनू साांिगतल्यामळेु यातनू त्याांच्या भािषक सौंदयावची प्रिचती येते. अिाप्रकारे िमथककथा 

व परुाणकथाांना लिलतलेखनात स्थान दऊेन दगुाव भागवत, इरावती कवे याांच्या 

लिलतिनबांधाांप्रमाणे माडगळूकराांनी त्याांचे लेखन आकषवक केलेले आह.े   

‘सरवा’ मधील ‘अनोळखी शब्द’ या लिलतिनबांधात त्याांनी अनोळखी 

माणसे भेटल्यानांतर किी लहान मलुाांना भीती वाटते तिी त्याांना अनोळख्या िब्दाांची 

वाटायची, ह े रांजनात्मकरीत्या साांिगतलेले आह.े त्या अनोळखी िब्दाांचा अथव 

कळल्याििवाय त्याांना चैन पडत नसे. अिा अनेक अनोळखी िब्दाांिवषयी त्याांनी या 

लिलतिनबांधात िलिहलेले आह;े तर या लिलतिनबांधातनू त्याांचे आत्मिनष् िचांतन डोकावते. 

त्याांनी ‘गद ्धागाढव’, ‘नसराणी’, ‘अजरूा’, सािदल आदी िब्दाांचे अथव 

िोधललेे आहते. त्याांच्या सवव लेखनात अिाप्रकारचे िवषय अनोळखी वाटत असले तरी ह े

त्याांच्या लेखनातील वैिवदय आह ेह ेलक्षात घ्यावे लागते.  

‘झवद्याझथादशा’ या लिलतिनबांधात त्याांनी त्याांच्या बालपणीच्या 

िवद्यािथवदिेतील कडूगोड आठवणी साांिगतलय्ा आहते. वास्तिवक त्याांचे बालपणीचे 

जीवन खडतर व त्रासदायक होते; परांत ु त्याांच्या लेखनात त्याांनी उदासीनतेचा िपांडधमव 

स्वीकारलेला िदसत नाही. त्याांनी त्याांच्या आत्मिनष् लेखनातून खेळकर वतृ्तीचेच हलके-

फुलके िनवेदन केलेले आह.े ते रात्री अभ्यास करता यावा र्महणनू िमत्रासोबत गावातील 
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मांिदरात झोपत, अिाप्रकारे कुठेही िदवसरात्र िहांडल्याने त्याांचे कपडे जास्त लोळत व ते 

धणु्याकरता त्याांच्याजवळ साबणही नसायचा. मग तो िमळवण्यासाठी करावे लागलेले सवव 

प्रयत्न, िाळेतील रिी िवकून िमळवलेल्या साबणाचय्ा वड्या, ह े सवव त्याांनी या 

लिलतिनबांधातनू आठवणींच्या रूपात माांडलेले आह.े या आठवणींतनू त्याांचे आत्मिनष् 

िचांतन तर डोकावतेच व त्याचबरोबर तत्कालीन समाजाचे िचत्रही डोळ्यासमोर उभे राहाते. 

माडगळूकराांच्या वाचनात अनेक बोधकथा आलेल्या, र्महणनू बोधकथेत 

आढळून येणारा प्राणीदेखील त्याांनी लिलतिनबांधाचा िवषय र्महणनू िनवडलेला आह.े 

त्याांच्या ‘बोधकथांतील पाते्र’ या लिलतिनबांधात त्याांनी कोणत्याही बोधकथेत वारांवार 

आढळून येणाऱ्या प्राण्याांचा व पक्षाांचा मागोवा घेतलेला आह.े ससा, कावळा, िसांह, 

कोल्हा, हरण, वानर इत्यादी प्राणी बोधकथाांमधनू वारांवार येतात. अिा त्याांच्या कोणत्या 

गणुाांमळेु त्याांचा समावेि अिा कथाांमदये केला जातो, यािवषयीचा उलगडा त्याांनी 

‘बोधकथाांतील पाते्र’ या लिलतिनबांधातनू केलेला आह.े अिाप्रकारे िविवध परीने त्याांचे 

प्रािणसषृ्टीिी जडलेले नाते जाणवल्यावाचनू राहात नाही. 

‘वाचन’ या लेखात त्याांनी लेखक होण्याच्या मागाववर असताना त्याांना 

चाांगल्या वाचनाची आवड किी जडली यािवषयी िलिहलेले आह.े  

यात ते र्महणतात, ‚िवसाव्या ितकात मी मुांबईला आलो. गांगाधर 

गाडगीळाांचा व माझा पररचय झाला आिण त्याांनी सचुवलां, र्महणनू मी गॉकीचां ‘चाईल्डहूड’ 

ह ेपसु्तक, स्टाइनबेकचां ‘ग्रेप्स ऑफ राथ’ व िलयाम फ्लॅहटी या आयरीि लेखकाच्या सुांदर 

प्रािणकथा वाचल्या.‛
१५  

या लिलतिनबांधातनू त्याांच्या जडणघडणीची मािहती िमळते.
 

 ‘सरवा’ यातील िनसगावचे जवळून अवलोकन करणारा एक लिलतिनबांध 

र्महणजे ‘सकाळी उठोनी’. जानेवारी मिहन्याच्या ओसरत्या थांडीत सकाळी उठोन िेतावर 

गेल्यावर रोज िदसणाऱ्या पि-ूपक्षयाांची मािहतीवजा िनरीक्षणे त्याांनी यात नोंदवलेली आहते. 

लेखकाच्या हातात या प्राण्याांना िटपण्यासाठी बांदकू असायची, पण ती काढायच्या आतच 
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ह े पाहुणे गडप व्हायचे; परांत ु त्याांच्या लेखणीने त्याांना अगोदरच िटपलेले असायचे. 

लेखकाांनी यािठकाणी केलेले खारींचे ह ेवणवन पहा- 

‚उांदीर, िचमण्या, पारवे याांच्याप्रमाणे खारी दखेील माणसाच्या आश्रयाला 

राहायला लागल्या आहते. पाच पटे्टवाल्या जांगलातल्या आिण तीन पटे्टवाल्या गावातल्या 

रानातल्या. नर, मादी एकत्र आली की नांतर सहा आठवडे जातात. झाडावर गवताचां, 

धाग्याांचां, पानाांचां गबाळां घरटां करून िकां वा घराच्या िभांतीत एखादां बरां बीळ बघनू खार पोरां 

घालते. माझ्या झोपडीतल्या माळ्यावर पालथ्या टाकलेल्या िनगुवडीच्या फोकाांनी िवणलेल्या 

मोठ्या हाऱ्याखालीच खारीनां घरटां केलां होतां.‛
 १६ 

माडगळूकर अनेकदा या स्वरूपाच्या 

लेखनिैलीतून भािषक सौंदयव िनमावण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याांच्या ‘वाचन’ मदय े

दखेील या स्वरूपाची प्रािणसषृ्टी अनभुवायला िमळते. 

अिाप्रकारे एखाद्या प्राण्याच्या िवणीचे वणवन, त्याचे खाद्य, ििकार, तसेच 

त्याांच्या बरीकसारीक हालचालींचे वणवन त्यानी ‘सरवा’मधनू केल्यामळेु लिलतिनबांध 

वाङ् मयाचे हचे वैििष््टय प्रामखु्याने िवचारात घ्यावे लागते.  परांत ुअनेकदा त्यातील िवषय 

अत्यांत हलके फुलके वाटतात. उदा, खार, बेडूक, उांदीर, िकटक आदी सववसाधारण प्राण्याांना 

त्याांनी कें द्रस्थानी ठेऊन लेखन केलेले िदसते. 

त्याांनी ‘जझमनीवरच्या बेडकासंबंधी काही झवचार’ या लेखात बेडकाांच्या 

समागमािवषयी, िवणीिवषयी, पाण्यातील त्याांच्या वास्तव्यािवषयी भरभरून िलिहलेले 

आह.े त्याचप्रमाणे मदयेच िवषयाांतर करून यात त्याांनी वसांत ऋतचूे अत्यांत रमणीय वणवनही 

केलेले आह.े यावरून त्याांची आत्ममग्न वतृ्ती प्रत्ययास येते, जी सदोिदत िनसगावतच रमलेली 

असते. 

‘सरवा’ मधील एक महत्त्वाचा लिलतिनबांध र्महणजे ‘मी हिी मारला’. यात 

त्याांनी एक अद ्भतू अनभुव कथन केलेला आह.े ब्रह्मदिेात ते सबिडिव्हजनल पोिलसच्या 

हुदद््यावर होते तेव्हा एका मस्तीला आलेल्या हत्तीला मारण्याचा प्रसांग त्याांच्यावर आला. 
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तेव्हा चक्क ितथल्या लोकाांचा िवश्वास सांपादन करण्यासाठी िकां वा त्याांना कुणी हस ू नये 

यासाठी त्याांनी तो हत्ती मारला. इथे एक वेगळ्या वतृ्तीचे माडगळूकर आपल्याला पहायला 

िमळतात. हा लेखही कथेच्या वळणाने जाताना िदसतो; परांत ु हा एक अनभुव आह े ह े

त्यातील ‘मी’च्या भिूमकेतून स्पष्ट होते. 

अनेकदा माडगळूकराांच्या लिलतिनबांधाांचा आिय हा जीवनिवषयक 

तत्त्वज्ञान साांगणारा करणारा असतो. उदा. ‘सरवा’ मधील ‘हॉझस्पटलमधले झदवस’ या 

लेखात ते िलिहतात - ‚मला वाटतां, जख्ख र्महातारां होण्यापेक्षा दांग्या धोप्यात मरावां. नैसिगवक 

मरण र्महणजे सावकाि, वेदनामय, वासाळ मरण‛
१७

 हॉिस्पटलमधील त्याांचा एक अनभुव 

कथन करताना त्याांनी ह े वाक्य िदलेले आह.े  वास्तिवक लिलतिनबांधातनू या स्वरूपाचे 

तत्त्विचांतन करणे लेखक बऱ्याचदा टाळतात, कारण त्याांनी िनवडलेल्या िवषयाच्या 

मादयमातनू त्याांना वाचकाांिी थेट सांवादच साधायचा असतो, त्यामळेु वाचकाांना जे 

अपेिक्षत असते त्यावर ते अिधक भर दतेात. 

‘लेखनाचा मोबदला’ या लिलतलेखातनू त्याांनी प्रिसदद इांग्रजी कादांबरीकार 

जॉजव ऑरवेल याांच्या जीवनाचा पट उलगडण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े माडगळूकराांनी 

जॉजव ऑरवेल याांची काही पते्र यातनू प्रिसदद केलेली आहते. या पत्राांतनू ऑरवेल याांच्या  

जीवनातील चढउतार अधोरेिखत झालेले आहते. परांत ु त्यात माडगळूकराांच्याच ठाई 

असलेली वाचनाची ओढ दृष्टीस पडते, जी त्याांना िविवध लेखकाांच्या व्यिक्तगत आयषु्ट्यात 

डोकावण्यास प्रवतृ्त करते.  

माडगळूकर र्महणतात- ‚आणखी एक आनांद दणेारां वाचन र्महणजे 

िनसगववाचन. यासाठी पायाांनी चालावां लागतां. डोळ्याांप्रमाणे नाकाचा आिण कानाचाही 

उपयोग करावा लागतो.‛
१८ 

माडगळूकर
 
याांची ही िनरीक्षणिक्ती जागतृ असल्याचा प्रत्यय 

‘सरवा’मधील ह े लिलतिनबांध वाचनू नक्कीच येतो. िनसगव, प्रािणसषृ्टीिवषयीची त्याांची 

आवड व त्या आवडीिवषयीची िचिकत्सक बदु्धी या लिलतिनबांधाांच्या मळुािी आह;े परांत ु
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त्याांचे काही लिलतिनबांध केवळ आठवणी आिण अनभुवाांच्या स्वरूपात अवतरलेले 

िदसतात. उदा. ‘फाशी’, ‘आठवणीतले माटे’, ‘झवद्याझथादशा’, ‘नोकरी – पसु्तकांच्या 

दकुानातली’इत्यादी. यात ‘फािी’ हा कथास्वरूप अनभुव आह;े तर ‘झवद्याझथादशा’ हा 

बालपणीच्या अनभुवातनू स्फुरलेला लेख आह.े त्यामळेु त्यात भािषक लािलत्य व 

आत्मिचांतन साधायला सांधी न िमळाल्यामळेु ते लिलतलेख स्वरूपाचेच लेखन वाटते. 

      ४.२.२. एक एकर 

    माडगळूकराांनी पणु्यापासनू बाराएक िकलोमीटर अांतरावर एक एकर िेत 

िवकत घेतलेले. या जिमनीच्या सािनदयात राहून त्याांना जे िवषय गवसले ते त्याांनी या 

सांग्रहात माांडलेले आहते. त्याांच्या ‘प्रवास एका लेखकाचा’ या पसु्तकात ते िलिहतात, ‚मी 

िेत घेतलां, ते समाधान, उत्साह, आनांद याांचां एकरी उत्पन्न िकती काढता येतां, ते 

आजमावण्यासाठी.‛
१९

 वास्तिवक त्याांनी िजथे जमीन िवकत घेतलेली तो भाग अत्यांत 

िनसगवसांपन्न होता. ितथल्या मातीतील कणाकणात सौंदयव लपलेले होते. ितथे राहून त्याांनी 

कोणकोणते पि ू व पक्षी पािहल े व ितथल्या जिमनीत कोणकोणते उत्पन्न त्याांनी काढले 

इत्यादी सवव गोष्टींचे वणवन या सांग्रहात त्याांनी बारकाईने िटपलेले आह.े याििवाय िनसगवप्रेमी 

र्महणनू इतर िठकाणच्या भटकां तीतून त्याांना आलेले अनभुवदखेील यात आलेले आहते. 

‘एक एकर’ हा लिलतिनबांध केसरीच्या िदवाळी अांकात १९९३ साली प्रिसदद झालेला व 

१९९८ साली त्याचे पसु्तक रूपात प्रकािित झाल.े तर यातील लिलतिनबांधाांमदये आढळून 

आलेली िविवध वैििष््टये पढुील िववेचनातनू माांडलेली आहते. 

एक एकर जिमनीिवषयी माडगळूकर र्महणतात की ह ेिेत घेण्यापवूी त्याांनी 

पावसाळ्यात, उन्हाळ्यात व िहवाळ्यात ितथे ते जाऊन पािहले होते. पावसाळ्यात 

सरुुवातीला हळदी रांग ल्यालेले सगु्रण नराला पाटाकडेच्या बाभळींना घरटी िवणताना त्याांनी 

ऐकलेले होते. टेकडीच्या बाजचू्या बाांधावर वाढलेल्या करवांदीवर लाल िपवळ्या रांगाची 

‘कळलावी’ फुलां फुललेली पािहली होती. ह ेसवव पाहूनच त्याांनी ते िेत िवकत घ्यायचा 
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िनणवय घेतला. या त्याांच्या िववेचनातून त्याांच्यातील एक काव्यदृष्टीच अनभुवायला 

िमळते.
२०

  

 ते ‘एक एकर’ या लिलतिनबांधात िलिहतात- ‚माणसानां आपल्या 

आयषु्ट्यात केलेल्या कोणत्याही बऱ्यावाईट कृत्यापेक्षा त्यानां लावलेले वकृ्ष जास्त काळ 

िटकतात. माझ्या गाजलेल्या पसु्तकाांपेक्षा मी लावलेले आिण जोपासलेले आांबा आिण 

िचांच यासारखे महावकृ्षच जास्त काळ िटकतील‛
२१

 िनसगव माणसाला भरभरून दतेो व तो 

भरभरून प्रेमही करायला ििकवतो, ही त्याांच्या मनाची धारणा या त्याांच्या वैचाररक 

िचांतनातून पाहायला िमळते. 

 लेखक र्महणनू त्याांचा प्रवास पाहाण्यापेक्षा रानोमाळ भटकणारा िनसगवप्रेमी 

र्महणनू त्याांचा प्रवास अिधक अनभुवसांपन्न आह.े त्याांची सकू्षम िनरीक्षणिक्ती, अभ्यासक 

वतृ्ती इत्यादीचा प्रत्यय त्याांच्या लिलतिनबांधातून येतो. ‘एक एकर’ या लिलतिनबांधात 

त्याांनी केलेले ह ेवणवन पहा, ‚इरड िकडे, र्महणजे िेणाचे गोळे ढकलीत नेणारे िकडे, जागले 

र्महणजे िकरवऽऽ असा सतत आवाज करणारे िकडे, गडमुांग्या, झाडमुांग्या, ताांबड्या मुांग्या याांची 

घरटी आिण वाळवीची वारुळे एकरात व एकराबाहरे आढळतात. या सगळ्या िकटकाांची 

नोंद मला करायची आह.े‛
२२ 

यािठकाणी त्याांची िनसगविवषयक उत्सकुता एका सरळ 

प्रवाहात वाहात िेवटी ती लिलतिनबांधाचे रूप धारण करते. 

   एक एकर ही जमीन त्याांनी घेतली तेव्हा त्या जिमनीत काहीतरी 

िपकवायच ेस्वप्न त्याांनी उरािी बाळगलेले. सववप्रथम त्याांनी वेगळ्या जातीचे सीताफळाचे 

िबयाणे िमळवले; प्लािस्टकच्या िपिवीत त्याची रोपे तयार केली; नांतर ती एका राांगेत 

लावली; ती लवकरच वाढू लागली. असेच त्याांनी इतर झाडाांसाठीही केले. यात त्याांनी 

अवतीभवतीचे िनसगवसौंदयव दखेील बारकाईने िटपलेले आह.े 

   एकरातील घराभोवतीचे ह ेवणवन पहा-  
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‚घराजवळ एक सबुाभळूही ताडमाड वाढली होती. उन्हाळ्यात  ितच्या िेंगाचे खळुखळेु 

फुटून िबयाांचा सडा खाली पडे आिण पावसाळ्यात अहीमही रावणाच्या रक्तथेंबातनू 

राक्षस जन्माला येत तिी असांख्य रोपां जन्म घेत.‛
२३  

या
 

लिलतिनबांधात त्याांनी एकराच्या अवतीभवती वावरणाऱ्या, त्याांना भेटलेल्या 

माणसाांिवषयीही िलिहलेले आह;े त्यामळेु त्याांचे सामािजक भान यािठकाणी अनभुवायला 

िमळते. 

माडगळूकराांना झाडा-झडुपाांचा, फुला-फळाांचा, पि-ुपक्षय्ाांचा िजव्हाळा 

होता तो केवळ लिलत लेखनापरूताच मयाविदत रािहला नाही. त्याांना िचत्रकलेचीही आवड 

होती. वन्यप्राण्याांिवषयी त्याांना असलेला िजव्हाळा त्याांच्या िचत्रकलेच्या मादयमातनू 

अिभव्यक्त झालेला िदसतो. ‘रानातली रेखाटनं’ मधनू िचत्रकलेिवषयीचे त्याांचे ह े वेड 

अनभुवायला िमळालेले आह.े या लिलतिनबांधात ते त्याांच्या समधमी 

िनसगवअभ्यासकाांबरोबर राजस्थानला गेले असता तेथील जांगलखोरींमदये आढळणाऱ्या 

पि-ु पक्षय्ाांची रेखाटनां त्याांनी काढलेली आहते. तो अनभुव त्याांनी यात कथन केलेला 

आह.े रणथांबोरच्या अभयारण्यात तळ्याच्या काठावर चरत असलेले िपसारा गळून पडलेले 

मोर, नोव्हेंबरच्या थांडीत अांगावर िाल लपेटून उन्हात बसलेली राजस्थानी माणसां, ितथे 

मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारे पाांढरे होले पक्षी, चहा िपणारे िपटुकले कोकटी पक्षी, एका 

अपघातात मतृ पावलेला िचांकारा, आदी रेखाटने त्याांनी काढलेली आहते. ‘रानातली 

रेखाटनं’ मधनू आलेले ह ेसवव वणवन लेखकाांच्या चौकस व्यिक्तमत्त्वाची, दरूदृष्टीची ओळख 

करून दतेात. 

 ‘एक एकर’ या लिलतिनबांधात ते िलिहतात- ‚उवविी, राजा, िचत्ता, हळदी, 

राणी पाकोळी, भटक्या, हबिी अिी काही फुलपाखरेही एकरात तरांगताना िदसतात. त्याांना 

िचतारायचां र्महणजे फुलपाखरां पकडण्याचां साधन बनवनू िभरीिभरी िहांडायला हवां. हाही 

उद्योग मला करायचा आह‛े
२३
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माडगळूकराांचे ह े उद्योग र्महणजे एका कलेला दसुऱ्या कलेच्या साहाय्याने 

गोंजारणे होय. त्याांच्या ‘डोहातील सावल्या’ या सांग्रहातील ‘पजान्यात ् अन्नसंभव’ या 

लिलतिनबांधात ते िलिहतात- 

 ‚िब्दाांपेक्षा रांग ह ेकमी वापरातले मादयम िचत्रकाराचे असते र्महणनू ते भाग्यवान‛.
२४

  

यातनू त्याांना अल्पाक्षर िैली िप्रय होती या गोष्टीचा सगुावा लागतो. 
 

पक्षी-प्राण्याांिवषयीची त्याांची आवड त्याांना रानावनात िभरिभर िफरवत 

असली तरी त्याांनी अनभुवलेले िवषय ह े अभ्यासपवूवक माांडलेले आहते. त्या अनभुवाांना 

लेखकाांच्या कल्पनािक्तीपेक्षा िवचारिक्तीचा आधार असतो. वन्य पि-ूपक्षी आपली हि 

ठरवत असतात व या गोष्टीचा अनभुव त्याांना एकदा ‘नागझिरा’ अभयारण्य िफरत असताना 

आला. माडगळूकर ितथे मिहनाभर रािहले व तेथील पिपुक्षयाांचा मागमसू घेत, त्याांची 

रेखाटने काढीत िफरले. एकदा असेच भटकत असता एकाएकी िझरिमर पाऊस आला व ते 

एका मोठ्या वकृ्षाच्या खोडाजवळ उभे रािहले, तेव्हा त्याांना भप्पकन वाघाच्या मतु्राचा वास 

आला. त्याांचय्ा अभ्यासानसुार वाघ आपली हि जाहीर करण्यासाठी इतर पिूांना कळावे 

र्महणनू ही तरतदू करीत असतो. एखाद्या वकृ्षाच्या खोडाला लागलेला हा वास तीन मिहने 

तरी िटकतो; तसेच अन्य पि ू आपली हि जाहीर करण्यासाठी आपल्या िवषे्चा दखेील 

वापर करतात. ही सवव मािहती त्याांनी ‘वनझवद्या’मधनू परुवलेली आह.े ‘अभयारण्यात राहून 

ितथले जीवन अनभुवायचे असेल तर ितथल्या खाणाखणुा कळल्या पिहजेत’ ही त्याांच्या 

वाचनात आललेे गोष्ट ितचा त्याांना अरण्यवाचन करताना भरपरू लाभ झाला.  

 ‘वनझवद्या’ मदये पिपुक्षयाांच्या खाणाखणुाांचे अथव कसे काढायचे इत्यादी 

बरीच मािहती िदलेली आह.े जसे, गवतात हरणे ज्या जागी बसतात त्या खणुा, जांगलात 

पाणथळ जागी उमटलेले गव्याचे खरू, िचतळाच,े साांबराचे, नीलगाईचे खरू इत्यादी खणुा 

किा ओळखायच्या त्याची उदाहरणे िदलेली आहते. तसेच, वाघ ििकार किी करतो; 

गरुाांना कसे धरतो;  वाघाने मारलेल्या व िबबट्याने मारलेल्या जनावराांच्या खणुा किा 
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ओळखायच्या; याचेही अभ्यासपवूवक िववेचन त्याांनी केलेले आह.े या सांग्रहामदये 

माडगळूकराांच्या एकूण जीवनाचा दयास िदसनू आलेला आह.े त्याांनी िनसगाविी जवळीक 

साधण्यासाठीचे प्रयत्न त्यात िदसनू आलेले आहते. त्याांचे वाचनही गाढे होते. त्याांनी 

जगप्रिसदद पक्षी-प्राणी प्रेमींना आपलेसे केलेले. त्याांच्या वाचनात अनेक पक्षीिास्त्रज्ञाांचे 

अनभुव आलेले आहते. जॉजव िेल्लर, जेन गडुाल, िवल्यम ब्राऊन, डेिव्हड मेि, रॉबटव 

केनेडी इत्यादींचे लेख जगप्रिसदद मािसक नॅिनल िजओग्रािफकमदये प्रिसदद होत, ते 

माडगळूकर आवडीने वाचत. तो त्याांच्या िनसगववाचनाचा वैचाररक आधारच होता. 

माडगळूकराांना थोरो जसा िप्रय होता तसा जॉजव िेल्लर हा वन्यप्राण्याांचा 

अभ्यासकही होता. ‘वनझवद्या’ मधनू त्याांनी िेल्लरच्या वाघाच्या अभ्यासाबिल बरीच 

िनरीक्षणे माांडलेली आहते. उदा. ििकार करण्याअगोदर वाघाचे वीस प्रयत्न फुकट जातात; 

तरुण पषु्ट प्राणी वाघाला क्विचत सापडतात; अपांग, िक्ती नसलेले, आजारी प्राणीच 

वाघाच्या तावडीत सापडतात; ह े िेल्लरने माांडलेले त्याचे िनरीक्षण माडगळूकराांनी 

आस्थापवूवक वाचले व स्वतःच्या वन्यसषृ्टीिवषयक लेखनात त्याच्या िनरीक्षणाांचे हुबेहूब 

िववेचन केले. 

 त्याांनी िवल्यम ब्राऊनने िदलेली सापािवषयीची मािहतीही माांडलेली आह.े 

मारुती िचतमपल्ली याांचा सापाच्या आवाजाची मािहती दणेारा लेखदखेील रोमाांचक आह;े 

परांत ुमाडगळूकराांच्या लेखाचे वैििष््टय र्महणजे िवल्यम ब्राऊन याांनी जे सापािवषयी तब्बल 

दहा वषे सांिोधन केले त्याची अभ्यासपवूवक मािहती एकत्र करून ती त्याांनी त्याांच्या लेखात 

साांिगतलेले आह.े खळुखळु्या सापािवषयीची मािहती त्याांनी यात िदलेली िदसते. न्ययूॉकव  

स्टेटच्या उत्तरेला एकदा िवल्यमने खळुखळु्या साप पकडलेला. त्यान े त्याला ओळखले 

कारण ते िपल्ल ूअसताना त्याने त्याला पकडलेल ेव त्यावर खणू करून ठेवली होती. त्याांनी 

खळुखळु्या सापाच्या जातीिवषयी बरीच मािहती परुवलेली आह.े अिाप्रकारे 

माडगळूकराांनी त्याांचे प्राण्याांिवषयीचे कुतुहल इतर लेखकाांच्या अनभुवकथनाद्वारे व्यक्त 
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केलेले िदसतात. ‘शंभर वषे वयाचे माझसक’ या लिलतिनबांधात त्याांनी ‘कॅनेडी याने केलेले 

गरूडाचे सांिोधन’, ‘स्टन्ले िब्रडन याांचा कान्हा नॅिनल पाकव मधील वाघाचा मागोवा’ 

इत्यादी िवषयाांचे िववेचन माांडलेले आह.े यातून माडगळूकराांचे िनसगावच्या मळुात 

ििरण्याचे प्रयत्नच दृष्टीस पडतात. मात्र ते कुठेच ती मािहती आपण किी िमळवली, 

आपल्याला यािवषयाची िकती तळमळ  आहे; ह ेिसद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. 

‘एक एकर’मधील ‘अझतथी अभ्यागत’ हा मात्र वेगळ्या िवषयाचा 

लिलतलेख आह.े यात त्याांनी त्याांच्या पणु्यातील एरांडवणा भागात बाांधलेल्या घराचे िकस्से 

साांिगतलेले आहते. तसेच त्याांच्या घरात डोकावणाऱ्या िविवध पक्षी-िकटकाांिवषयीही 

िलिहलेले आह.े झरुळां, कोळी, पाली, मािा, मधमािा, िचलटां, पतांग, भूांगे, गोगलगाई 

तसेच िचमण्या, वटवाघळू, कोंबड्या, मुांगस इत्यादी िकटकां  व पक्षी त्याांच्या या घराभवती 

वस्तीला असत. एकदा एक कोंबडा त्याांच्या परसात आला. आजारी वाटत होता र्महणनू 

लेखकाांनी त्याला दाणे टाकले, त्याच्यासाठी पाणी ठेवले; पण तो जागचा हलतच नव्हता. 

दसुऱ्या िदविी एकाएकी त्याचा ओरडण्याचा आवाज आला व तो नाहीसा झाला. बहुतेक 

बोक्याने त्याला फस्त केले असावे असा अनमुान लावण्यात आला. यावर लेखक 

र्महणतात- ‚िनसगव हा जीवनिक्तीने इतका समदृद आह ेकी, यात असांख्य िजवाांचे बिलदान 

होते. काहींना खाऊन टाकण्याची मभुा िमळालेलीच असते.‛
२५

 माडगळूकराांचे ह े

जीवनिवषयक तत्त्वज्ञान अिाप्रकारे त्याांच्या बहुतेक लिलतिनबांधाांमधये् आलेले िदसते. 

यावरून लेखकाांच्या वैचाररक पे्ररणेत सामािजक िस्थतीचे भान िदसनू येते.  

माडगळूकराांनी अनेकदा त्याांच्या लिलतलेखनातनू त्याांच्या ििकारीच्या 

छांदािवषयी सकारात्मक िलिहलेले आह.े माडगळूकराांना ििकारीचा छांद होता मात्र त्याांच्या 

मनात पिपुक्षयाांिवषयी जो िजव्हाळा होता त्याला त्याांनी कधीच तडा जाऊ िदला नाही. 

त्याांच्या ‘प्रवास: एका लेखकाचा’ या पसु्तकातील ‘धायरीच्या खारी’ या लिलतिनबांधाचेच 

उदाहरण पहा- त्याांनी यात धायरीच्या एकरात माजलेल्या खारींिवषयी िलिहलेले आह.े 
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‘एकरात िपकलेली डािळांबे खायला खारी येत, त्यामळेु डािळांबाांची भरपरू नासाडी होई. 

मोठ्या प्रमाणात वाढलेली खारींची सांख्या िनयांत्रणात आणण्यासाठी माडगळूकराांना अनेक 

उपाय करावेसे वाटले. त्याांना एअरगनने िटपणे, एखादा बोका बाळगनू त्याला खारी 

पकडण्यास तरबेज करणे, खारींना िवष घालनू मारणे, वगैरे िवचार त्याांच्या मनात आले; 

मात्र माडगळूकराांना ह े सवव उपाय िहांसक व अनैितक वाटले. त्याांनी चाांगल्या डािळांबाांना 

प्लॅिस्टकची िपिवी घालनू ती डािळांबे वाचवण्याचा प्रयत्न केला. जो उपाय त्याांच्या मनाला 

योग्य वाटला तोच त्याांनी केला; पण यापवूी त्याांनी अनेक िहांसक उपाय केल्याची कबलुीही 

िदलेली आह.े जसे, त्याांनी त्याांच्या फ्लॅटवर पाली आिण पारव्याांचा उपद्रव कमी व्हावा 

र्महणनू एक पििवयन बोका पाळला होता व तो उत्तमप्रकारे पाली आिण पारव्याांची ििकार 

करायचा; तसेच त्याांनी माडगळूच्या जनु्या घरी त्याांनी त्याांच्या कुत्रयाला उांदीर पकडायला 

ििकवललेे इत्यादी. अथावत, अिा जनावराांचा उपद्रव वाढला की िनसगावचे सांतुलन िबघडते 

व त्याांना िनयांत्रणात आणण्यासाठी असे उपाय करावे लागतात, ह े त्याांनी िविवध 

उदाहरणाांसिहत पटवनू िदलेले आह.े
२० 

 ‘गोष्ट – मैत्रीची आझण वैराची’ या लिलतिनबांधात त्याांनी त्याांच्या ििकारीचा 

अनभुव कथन केलेला आह.े यात ते िलिहतात की ििकारीच्या नादामळेु त्याांना पषु्ट्कळ भले 

िमत्र भेटली. त्याांच्या गावचा बाप ूरामोिी याच्या सोबत ते रानावनातून, डोंगर पठारावरून 

िफरले. ते एकदा िहांडता िहांडता लोटेवाडीच्या कुरणात रात्री वाट चकुलेले. बाप ूर्महणाला ते 

कुठे कुठे िकतीदा वळले ते त्याच्या दयानात आह;े मग ते अांधारात पायपीट करत, वळणां 

घेत, चढ उतार काढीत चालत रािहले. या स्वरूपाच्या प्रसांगिनिमवतीने लिलतिनबांधाची 

सरुुवात झाल्यामळेु ती प्रथमदिवनी एक कथा वाटते; परांत ुरामोिासोबत घडलेला हा प्रसांग 

साांगनू झाल्यावर ते इतर सोबत्याांिवषयीही साांग ूलागतात तेव्हा ही कथा नसनू अनभुवकथन 

आह े याची प्रिचती येते. आकषवक सरुुवात व नांतर मािहतीपणूव िेवट ह े एक माडगळूकर 

याांच्या लिलतिनबांधलेखनाचे वैििष््टय र्महणावे लागेल. मराठी लिलतिनबांधाच्या के्षत्रात ना. 
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सी. फडके, इरावती कवे, मारुती िचतमपल्ली आिदांनी लिलतिनबांधलेखनासाठी ही िैली 

स्वीकारली होती. 

माडगळूकराांचे आणखीन एक वैििष््टय या सांग्रहात िदसनू येते ते र्महणजे 

अनभुवकथन करताना तो आत्मिनष् पद्धतीने न करता वस्तिुनष् पद्धतीने करणे व सदोिदत 

िवषयािी एकिनष् राहाणे; मात्र त्याांच्या आवडीचा िवषयच त्याांच्या लेखनाचा भाग 

झाल्यामळेु ते त्यात पणूवतः एकरूप झालेले िदसतात व त्यामळेु त्याांना या गोष्टीचे भान राहात 

नाही की ते व त्याांचे अनभुव ह े वेगळे आहते. त्याांच्या या लिलतिनबांधाांमदये 

आत्मिचांतनाचा भाग आढळून येत नाही. मात्र पिपुक्षयाांच्या जीवनात व मानवी जीवनात जे 

अांतर व सार्मय आह,े ते अांतर तय्ाांनी अनेकदा दाखवलेले आह.े जसे माणसाला 

पोटापाण्यासाठी दाही िदिा धुांडाळाव्या लागतात तिा पिपुक्षयाांनाही लागतात; मात्र प्राणी 

आिण पक्षी यातील सत ्प्रवतृ्तीचे दिवन माणसात क्विचतच होते, असे मत त्याांनी व्यक्त 

केलेले आह.े पिपुक्षी अन्नासाठी एखाद्याचा जीव घेतात; मात्र आधी िनिश्र्चत करून 

पददतिीरपणे एखाद्याचा खनू करणे हा माणसाचा गणुधमव त्याांच्यात नाही. र्महणजे अमानवी 

कृत्य ह ेबहुतेकवेळा माणसूच करीत असतो असे त्याांनी माांडलेले आह.े 

‘एक एकर’ मधनू नव्वदोत्तर काळातील लिलतिनबांधाांची आढळून आलेली 

वैििष््टये र्महणजे या सांग्रहात दृष्टीस पडणारा भािषक आत्मािवष्ट्कार होय. व्यांकटेि 

माडगळूकर याांना िनसगवसषृ्टीिवषयक जी आस्था होती ती साठोत्तर काळातील 

लिलतिनबांधकाराांच्या लेखनात प्रामखु्याने आढळून आलेली आह;े परांत ु माडगळूकराांनी 

अत्यांत अभ्यासपवूवक या लेखनप्रकाराला सांदभाांचा आधार िदल्यामळेु त्यातील वैचाररक 

मलू्य वाढलेले िदसते. उदा. त्याांच्या लिलतलेखनात अनेक जागितक दजावच्या िनसगवप्रेमींचे 

अनभुवकथन अांतभूवत झाल्यामळेु त्याांच्या लेखनाचे वैचाररक मलू्य वाढलेल ेआह.े 

हने्री मरू या ििल्पकाराने घडवलेल्या करारा माबवलिवषयी त्याांनी आकषवक 

िलिहलेले आह.े करारा माबवलकडे ओढले गेलेले इतर ििल्पकार मायकल अँजेलो, 
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सेिलनी, दोनातेलो याांच्या ििल्पकलेचा उल्लेखही त्याांनी केलेला आह.े माडगळूकराांनी 

आजमावलेली लेखनिैली ही कलात्मक तर वाटतेच ििवाय कोणत्याही कलेच्या मळुात 

जाऊन ती कला जाणनू घेण्याची ओढही यातून िदसनू येते. उदा. ‘चष्ट्मेवाला’ या पक्षाचां 

घरटां एकदा त्याांना दृष्टीस पडलेले, त्याच ेत्याांनी अगदी सकू्षम िनरीक्षण माांडलेले आह.े ‘ती 

अांडी उबवण्याच्या कामात आई बाप गढून गेलेले. िपल्ल मोठी होऊन घरट्याबाहरे पडू 

लागली; परांत ु त्यातले एक िपल्ल ूअपघातात मेले’ यािवषयी माडगळूकराांनी तकव  काढला 

की त्या िपल्लाांपैकी जे िपल्ल ूअिक्त होते तेच नेमके मरण पावले व या गोष्टीचे अिधक 

स्पष्टीकरण त्याांनी इांिपररअल गरूडाचे त्याांच्या वाचनात आलेले उदाहरण देऊन केलेले 

आह.े या त्याांच्या िैलीचा िवचार नव्वदोत्तर काळातील वैििष््टयाांच्या अांगाने करता येतो; 

परांत ु लिलतिनबांधलेखनात आत्मिनष् लेखनाला स्थान असल्यामळेु त्यात या पद्धतीचे 

मािहतीवजा लिलतलेखन त्याला वस्तिुनष् स्वरूप प्राप्त करून दतेे, र्महणनूच लिलतिनबांधाचे 

स्वभाविविेष िोधताना माडगळूकराांच्या लेखनातील मयावदा जाणवतात. 

४.२.३. डोहातील सावल्या 

माडगळूकराांचा ‘डोहातील सावल्या’ हा लिलतिनबांधसांग्रह २००० साली 

प्रकािित झालेला. यात लिलतगद्य व कथा या दोन्हींचा समावेि झालेला आह े र्महणनू 

याचा कथासांग्रह असादखेील उल्लेख करता येतो. माडगळूकराांचय्ा अनेक पसु्तकाांमदय े

त्याांच्या लिलतगदय् अन ्कथाांचे एकित्रत प्रकािन झालेले आह.े उदा. ‘पांढऱ्यावर काळ’े, 

‘रानमेवा’, इत्यादी. ‘डोहातील सावल्या’ या सांग्रहात केवळ एकच कथा आलेली आह े

बाकी सवव लिलतिनबांध स्वरूपाचे लेखन आह.े खासकरून यातील पिहलाच लिलतिनबांध 

हा त्याांच्या आवडत्या िवषयावर र्महणजे मोरावर आधाररत आह.े ‘मोर बघायला 

कोरेगावला’ यात त्याांचे मोरािवषयीचे सकू्षम िनरीक्षण पाहून अिनल अवचटाांच्या ‘मोर’ या 

लिलतिनबांधाची आठवण येते. परांत ुमाडगळूकराांनी कोरेगावच्या अभयारण्यात िदसलेल्या 

मोरािवषयीचे वणवन पक्षीिास्त्राच्या पररपे्रक्षयातनू माांडलेले आह.े िनसगवघटकाांचे वणवन 
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करताना जी अभ्यासक वतृ्ती त्याांच्या ठाई िदसनू आलेली आह,े तीच यािठकाणीही 

अनभुवायला िमळते. 

ते र्महणतात- ‚सगुरण पक्षापािी, घारी िगधाडाांपािी आह े तो िहाणपणा 

मोरापािी नाही. आपले घरटे सरुिक्षत जागेत बाांधावे ह ेत्याांना माहीत नाही. लाांडोरी कुठेतरी 

जिमनीवरच अांडी घालते आिण पोरां अांड्याबाहरे पडताच तरुुतरुु चालायला लागतात, 

आपणच दाणा िटप ू लागतात. त्याांचा िपसारा ह े त्याांचे सवाांगात सुांदर अांग, त्यालाच ते 

अिधक जपतात.‛ मोरािवषयीची िविवध मािहती माडगळूकराांनी या लिलतिनबांधात 

िटपलेली आह.े
२६

 ही मािहती िटपत असताना ते लािलत्यमय भाषेचा प्रयोग करतात मात्र 

त्याची भाषािैली ही सवाांना समजेल उमजेल अिीच असते. ‘एक एकर’ मधील 

लिलतिनबांधाांची भाषािैलीदखेील याच स्वरूपाची आहे; परांत ु त्या भाषािैलीतनू 

कोणत्याही प्रकारचे काल्पिनक वातावरण िनमावण होणार नाही याची काळजी त्याांनी 

घेतलेली आह.े या भाषािैलीला माडगळूकराांच्या वाचनात आलेल्या सांदभाांची जोड 

िमळाल्यामळेु व त्याांच्या िनवेदनपद्धतीमळेु ते वास्तविचत्रण असल्याचे पटते. उदा. ‘जत्रेच्या 

रात्री’ या त्याांच्या लिलतिनबांधात गावच्या जते्रला जाण्यासाठी िनघालेल्या लोकाांचे वणवन 

त्याांनी अिाप्रकारे केलेले आह.े यात ते िलिहतात- ‚आमच्या गावचेही लोक जते्रला िनघत. 

कुणी दवेाला, कुणी बैलजोडी घ्यायला, तर कोणी खोंड िवकायला. मग मिुाम जते्रच्या 

िनिमत्ताने जरीचे फेटे बासनातनू िनघत. बैलाांच्या ििांगाांना िपतळी िेंब्या घातल्या जात, 

गाडीवर नवा तट््टया बसे. ििांगाांना गोंडे आिण गळ्यात चांगाळ्या बाांधलेल्या िखलारी 

बैलजोड्या, तट््टयाच्या गाड्याांना जुांपनू चाांगल्या दहा वीस गाड्या िनघत. आत किबला 

असल्यामळेु या गाड्याांना पडद े असत. गाड्याांच्या मागे नव्या कासऱ्याला बाांधलेली 

िवक्रीची जनावरे असत.भल्या सकाळी गाड्याांची राांगच्या राांग खरसडुीच्या वाटेला लागे.‛ 

या लिलतिनबांधात पढेु त्याांनी जते्रत भरलेल्या तमािाच्या फडाांची मािहती िदलेली आह.े 
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तमािात गायली जाणारी गीतेही घेतलेली आहते.
 
ह े केवळ जत्रेचे वणवन वाटत नाही. 

तत्कालीन समाजाच्या चाली-रीतींच,े त्याांच्या भािषक सांपदचेे दिवनही त्यातनू घडते.
 २७  

त्याांच्या ‘प्रदशान’ या लिलतिनबांधातून त्याांनी एका प्रदिवनात लावलेल्या 

िचत्राांचे वणवन केलेले आह.े त्या िचत्राांमधील िनसगावचे वणवन करीत असताना तो िनसगव 

प्रत्यक्ष त्याांच्या समोर उभा असल्याचे भासते. त्याांनी केलेले एका िचत्राचे वणवन पहा- 

‚धवुाांधार पाऊस पडून गेला होता, तरी आभाळात ढग होतेच. झाडेझडेु ओलीिचांब झालेली 

होती. जिमनीवर पोपटी रांगाचे गवत सववत्र माजलेले होते आिण चांद्रभागेच्या आकाराची नदी 

लाल पाण्याचा िवस्ततृ सांथ प्रवाह घेऊन धो- धो वाहत होती. लाल पाण्याचा प्रवाहच 

तेवढा डोळ्यात भरत होता. या िचत्राकडे पाहता-पाहता प्रवाहाची गाज कानावर येत होती. 

मातीचा सगुांध जाणवत होता आिण येताना छत्री आणायला पािहजे होती, असे पटकन 

मनात येऊन जात होते.‛
२८

 या वणवनावरून त्याांच्या स्वैर दृष्टीकोन अनभुवायला िमळतो. त्या 

िचत्रात त्याांना जे िदसले ते त्याांनी आपल्या कल्पनािक्तीने िजवांत केलेले आह.े ‘िचत्राकडे 

पाहाताना त्याांना प्रवाहाची गाज ऐकू येते’ या स्वरूपाचे काल्पिनक वणवन त्याांनी मोजक्याच 

लिलतिनबांधातनू केलेले आढळून येते. यातनू त्याांच्या सौंदयवदृष्टीचा अनभुव येतो. 

  ‘कररअप्पानंतर मीच’ या लिलतिनबांधात त्याांनी ऑस्रेिलयातील केन्सवच्या 

प्रवासाचे, ितथल्या वास्तव्याचे अनभुव साांिगतलेले आहते. वास्तिवक ितथला िनसगवच 

त्याांच्या लेखनाचा िवषय झालेला आह.े त्याांचे ह ेवणवन पहा, ‚सरता नोव्हेंबर मिहना होता 

आिण गलुमोहराची झाडे फुलोऱ्याने ताांबडी लाल झाली होती. चाफा, घाणेरी, िांकेश्र्वर ही 

आपली मांडळी ितकडे केव्हा गेली, कोण जाणे; पण ती सगळी सरेुख फुलली होती.‛
२९

 

त्याांच्या ‘सरवा’ मधील पाळत या लिलतिनबांधात दखेील अिाप्रकारचे वणवन आलेले 

आह.े झाडापेडाांिवषयी त्याांना असलेली आवड तर या स्वरूपाच्या लेखनातनू िदसनू येतेच, 

ििवाय त्याांच्या आवडीिवषयी त्याांच्या मनात िनमावण होणारे कुतुहल अन ्आश्चयवही त्याांच्या 

अनभुवकथनातनू पहायला िमळते. ते सांधी साधनू िचांतनात्मकतेला वाव िमळवनू दतेात 
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खरे; परांत ु यात कुठेही आत्मिनष् िनवेदन करीत नाहीत. ‘कररअप्पानंतर...’मधनू त्याांनी 

ऑस्रेिलयातील िविवध झाडाांिवषयीची मािहती साांिगतलेली आह.े र्महणजे ‘ग्रास रीज’ 

िकां वा ‘ब्लॅक बॉईज’ ह े िललीच्या जातीचे फुलझाड हात दोन हात बटुके होते आिण 

त्याच्या डोक्यावर गवताच्या िझांज्या होत्या. तसेच ितथली वारुळेदखेील आपल्यापेक्षा 

आकषवक होती, ती फुगीर अिी स्तुपाच्या आकाराची होती; इत्यादी सांदभव त्याांच्या 

लािलत्यमय िैलीचे उदाहरण र्महणनू घेऊ िकतो. त्याांच्या ‘वाघाच्या मागावर’ या 

कथासांग्रहातील ‘कांगारूचं चांगभलं’ या अनभुवकथनात त्याांनी ऑस्रेिलयाच्या 

काांगारूां च्या ििकारीचा िकस्सा साांिगतलेला आह.े तो साांगत असताना ऑस्रेिलयातील 

त्याांच्या जांगलातील भटकां तीिवषयी, ितथल्या िनसगाविवषयीही भरभरून िलिहलेले आह.े
३०

 

‘झपकासोचे घबुड’ या लिलतिनबांधात त्याांनी पाब्लो िपकासोने पाळलेल्या 

घबुडािवषयी िलिहलेले आह.े िपकासोने घरात अनेक पक्षी पाळलेले; मात्र त्याच्या 

घबुडािवषयी माडगळूकराांनी जेव्हा वाचले तेव्हा त्याची प्रितमाच त्याच्या डोळ्यासमोर उभी 

रािहली आिण त्याांना लिलतिनबांधासाठी एक िवषय गवसला. िनसगव, प्राणी, पक्षी, माणसू 

याांच्याभोवती माडगळूकराांची िचांतनिीलता जागतृ होते ह े त्यातील आियावरून लक्षात 

येते. या लिलतिनबांधात िपकासोचे िचत्रकलिेवषयीचे तत्त्वज्ञानदखेील आलेले आह.े 

िपकासोने आपल्या अनेक िचत्राांमदये प्राण्याांच्या प्रितमा साकारल्या होत्या; परांत ु त्याने 

त्याच्या प्रेयसीचे िचत्र मात्र एखाद्या फुलझाडासारख ेिचतारलेले होते व याचे माडगळूकराांना 

कौतकु वाटले. ते त्याांनी या लिलतिनबांधातनू व्यक्त केलेले आह.े 

‘पजान्यात अन्नसंभव’ यात ते िलिहतात- ‚थोरो र्महणतो, की कृिषकमव ही 

एक कला आह े असे प्राचीन दैवते, कथा काव्ये सिूचत करतात, पण आपण ही कला 

बेमवुवतपणे, िघसाडघाईने हाताळतो. मत्सर, स्वास्थ्य यामळेु ही भमूी आपली मालमत्ता 

आह,े सांपत्ती िमळिवण्याचे साधन आह,े असे समजनू चालण्याची जी िवषयासक्त, नीच 

प्रवतृ्ती आपणा सवावत आढळून येते; ितच्यामळेु िेतीप्रमाणे आमचाही अधःपात होतो.‛
३१ 
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माडगळूकराांचय्ा वैचाररक िचांतनाला समाजिास्त्रीय बैठक आढळून येत असली तरी वरील 

उदाहरणाप्रमाणे त्याांचे आत्मिचांतन नेहमी िनसगवप्रितमाांच्या बाजनेू झकुलेले िदसते. 

डोहातील सावल्या मदये अनेक नवीन िवषय आलेले आहते; परांत ुत्यातही िनसगावला, पि-ु

पक्षयाांना िविेष स्थान आह.े 

‘पजान्यात ् अन्नसंभव’ मदये त्याांनी पावसाळी वातावरणाचे सरेुख वणवन 

केलेले आह.े ‚काळेिनळे ढग आकािात जमनू कसा गडगडाट होतो..... वीजबाई कोसळू 

नये र्महणनू मग घाई गडबडीने अांगणात पहारी टाकायच्या. धो-धो पाऊस कोसळला आिण 

रस्त्यारस्त्याांवर गढूळ ताांबड्या पाण्याचे लोट वाहू लागले की- ‚अगाबाबा, मायांदाळ पानी 

आदळलां आज!‛ र्महणनू ओढा बघायला धावायचे.‛
३२

 माडगळूकराांनी ग्रामीण वातावरण 

त्याांच्या सािहत्यात हाताळले मात्र त्याांची भाषा मात्र ग्रामीण नव्हती ती दिेी लकबीची 

नागरी भाषाच होती. परांतु त्याांच्या कथा-कादांबऱ्याांमधनू मात्र माणदिे भागातील बोली 

भाषा प्रकट होताना िदसते. 

 ४.३. नव्वदोत्तर काळातील लललतलेखनाची वैलशष््टये 

  व्यांकटेि माडगळूकर याांनी साठोत्तर काळापासनू मराठी लिलतलेखनात भर 

घातलेली व नव्वदोत्तर काळात त्याांच्या लिलतलेखनात वैचाररकतेच्या दृष्टीने पररवतवन 

झालेले िदसनू येते. त्याांनी व्यिक्तगत अनभुव अत्यांत तटस्थ राहून साांगण्याचा दयास 

सरुुवातीपासनू धरला होता, तो नव्वदोत्तर काळातही त्याांनी कायम ठेवला; मात्र त्याांनी 

िनवडलेल्या िवषयात आियाच्या दृष्टीने प्रगती होत गेलेली िदसते. उदा. त्याांच्या 

‘पांढऱ्यावर काळ’े, ‘नागझिरा’ आदी लिलतिनबांधसांग्रह अनभुवकथनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे 

आहते मात्र नव्वदोत्तर काळात प्रकािित झालेल्या सांग्रहाांपैकी ‘एक एकर’ व ‘डोहातील 

सावल्या’ यातील लिलतिनबांधाांमदये अनभुवकथनाबरोबर आियपणूव लेखन अिधक 

आलेले आह.े तसेच त्याांनी भािषक आत्मािवष्ट्कारावर भर िदल्यामळेु ते लेखन अिधक 

लािलत्यसांपन्न झालेले आह.े  
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  माडगळूकर आपल्या लिलतिनबांधातील िवषयाला अिधक प्राधान्य दतेात, 

त्यामळेु त्याांचे लेखन आत्मिनष् न होता वस्तुिनष् होत जाते. त्याांच्या आठवणी आिण 

अनभुव कथनात ‘मी’ हा महत्त्वाचा घटक असला तरी त्यातही ‘मी’ला भावलेल्या वस्तूांना 

(प्राणी, पक्षी, िनसगव, माणसू आदी) लेखनिैलीच्या मादयमातनू अिधक महत्त्व िदलेले 

आढळून येते. ह ेत्याांच्या एकूण लिलतलेखनाचे वैििष््टय आह;े परांत ुनव्वदोत्तर काळातील 

बहुसांख्य लेखकाांच्या लिलतलेखनामदये ही वस्तुिनष् िचांतनात्मकता आढळून आलेली 

िदसते व याला कारणीभतू तत्कालीन सामािजक पररिस्थतीचा त्याांच्या लेखनावर झालेला 

पररणाम. या काळात समकालीन सामािजक वास्तव रेखाटणारे दिलत, ग्रामीण आदी 

सािहत्य अिधक प्रमाणात िनमावण होत होते व त्याला वाचकाांचा प्रितसादही िमळत होता. 

वास्तिवक सत्तर-ऐिीच्या दिकामदये ग्रामीण भागावर िहरी सांस्कृतीचा प्रभाव पडू 

लागलेला; परांत ु ग्रामीण सांस्कृतीतनू ज्या प्रकारचे सािहत्य िनमावण होत होते ते प्रामखु्याने 

आत्मािवष्ट्कारी नजरेतनू ग्रामजीवनातील, खेड्यापाड्यातील मानिसकताच अिधक व्यक्त 

करणारे होते. त्याचप्रमाणे लिलतिनबांध या सािहत्यप्रकाराच्या बाबतीतही अनेक लेखकाांनी 

वास्तवजीवनािी सांलग्न असे िवषय िनवडलेले िदसनू येतात. ही वास्तवातील सत्य िोधनू 

काढण्याची प्रामािणक प्रेरणा नव्वदोत्तर काळातही िदसनू आलेली आह.े व्यांकटेि 

माडगळूकर याांनी आपल्या लिलतलेखनात त्याांच्या स्वैर भटकां तीतनू त्याांना भावलेला 

िनसगव जरी िचित्रत केलेला असला तरी त्याच्या कें द्रस्थानी माणसूच िदसनू येतो. उदा. 

‘सरवा’ मधील ‘पराभव’ या लिलतिनबांधात त्याांनी िाल्मली वकृ्षाची जी दांतकथा 

साांिगतलेली आह,े वास्तिवक ितचा आिय हा मनषु्ट्य प्राण्याच्याच वतृ्तीिी िनगिडत आह.े 

त्याचप्रमाणे माडगळूकराांनी अनेक वनअभ्यासकाांचे अनभुवकथन कें द्रस्थानी ठेऊन त्याांच े

लिलतिनबांध िलिहलेले आहते. याद्वारे मानवी जीवनाची वन्यसषृ्टीतील भाविनक गुांतागुांतच 

अनभुवता येते. ऐिी-नव्वदच्या दिकात िनसगाविी एकरूप झालेली मानवी िववेकबदु्धी 

माडगळूकराांच्या लेखनाची प्रमखु पे्ररणा होती असे र्महणता येते. 
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  माडगळूकराांनी ‘एक एकर’, ‘रानातली रेखाटनं’, ‘वनझवद्या’, ‘शंभर वषाांचे 

माझसक’ यासारखे िवषय िनवडून माणसू व िनसगावचे नाते वैचाररक अिा पातळीवर जाऊन 

माांडलेले आह.े यात आढळून येणाऱ्या प्रवतृ्तींना लेखकाच्या प्रगल्भ आत्मिचांतनाचा 

आधार असला तरी प्रामुख्याने त्याला त्याांच्या वस्तिुनष् िैलीमळेु ह े गणु लाभलेले 

िदसतात. उदा. ‘रानातली रेखाटनं’ मदये त्याांनी जांगलात कुठेकुठे राहून रेखाटनां केली ते 

साांगताना आत्मिनष् भिूमकेतनू ह े लेखन केलेले िदसते; मात्र त्यात ‘मी’ची भाविनक 

गुांतागुांत जाणवत नाही. एक आवड र्महणनू त्याांनी तो छांद जोपासलेला आह ेव तटस्थ राहून 

लेखन केलेले आह.े वास्तिवक ‘मी’ची भाविनक गुांतागुांत असलेले लेखन नव्वदोत्तर 

काळात मांदावलेले होते व माडगळूकराांच्या लिलतलेखनाचा िवचार ही गोष्ट प्रामखु्याने 

जाणवते. 

   त्याांच्या ‘एक एकर’ व ‘डोहातील सावल्या’ या सांग्रहात त्याांचे 

जीवनिवषयक तत्त्वज्ञान आलेले आह;े मात्र ते मयाविदत स्वरूपातच त्याांच्या तत्त्वाांची माांडणी 

करतात. त्यात वाहून जात नाहीत. वास्तिवक वाचकाांना त्याांचे लिलतलेखन कोणत्याही 

प्रकारे पाल्हाळ िकां वा बोजड वाटणार नाही याची काळजी ते घेतात. नव्वदोत्तर काळात 

प्रामखु्याने सांवेदनिील अिा वाचकाांचा अभाव असल्यामळेु या काळातील लेखकाांच्या 

लेखनिैलीत हा फरक आढळून आलेला आह.े या काळातील वाचकाांची अिभरूची अिा 

तत्त्वज्ञानापासनू दरू जाणारी आह;े र्महणनूच माडगळूकराांसारख्या सांवेदनिील लेखकाांच्या 

आत्मािवष्ट्कारात या स्वरूपाचे जीवनिवषयक तत्त्वज्ञान अिधक न येण्यामागचे ह े कारण 

स्पष्ट आह.े िव. स. खाांडेकर, गो. िव. करांदीकर, दगुाव भागवत इत्यादी लेखकाांच्या 

लिलतलेखनात प्रामखु्याने या तत्त्वज्ञानाचे घटक आढळून आलेले; मात्र ऐिी- नव्वदच्या 

दिकात समाजात वैचाररक िस्थत्यांतर घडून आल्यामळेु या स्वरूपाचे तत्त्विचांतन साांगणे 

कालबाय वाटू लागलेले. परांत ु लिलतिनबांधासारख्या सािहत्यप्रकारात या स्वरूपाच्या 

लेखनाची भर पडत होती, कारण ‘मी’चे मतप्रितपादन करण्याच्या दृष्टीनेच या 



180 

 

सािहत्यप्रकाराची िनिमवती झालेली आह.े परांतु माडगळूकराांना मात्र काळाच्या 

प्रवाहाबरोबरच ह े लेखन चाल ूठेवणे योग्य वाटले. त्याांनी तत्त्विवचाराांऐवजी वास्तविचत्रण 

करणे महत्त्वाचे मानले व यातनूच त्याांचे लिलतलेखन आकारास आलेले आह.े 

  प्रस्ततु प्रकरणातनू माडगळूकराांच्या लिलतलेखनाचा परामिव घेण्यात 

आलेला आह.े त्याांच्या सािहत्याचा व्याप नव्वदोत्तर काळापयांत पसरलेला आहे; मात्र त्याांचे 

सािहत्य प्रामखु्याने साठोत्तर काळापासनू िनमावण झालेले असल्यामळेु या काळाच्या मानाने 

नव्वदोत्तर काळात त्याांच्या लिलतलेखनात मोजकीच भर पडलेली िदसते. त्यामळेु 

अभ्यासासाठी केवळ ‘सरवा’, ‘एक एकर’ व ‘डोहातील सावल्या’ या तीनच सांग्रहाांचा 

िवचार करता आलेला आह.े या अभ्यासातून साांगता येणारी त्याांच्या लिलतलेखनाची 

वैििष््टये िनष्ट्कषवरूपात पढेु माांडलेली आहते.  

४.४. लनष्कषष 

 व्यांकटेि माडगळूकर याांनी ज्या गांभीरतेने कथालेखन हाताळले त्याच गांभीरतेने 

लिलतिनबांधलेखन हाताळलेले आह;े परांत ु या सािहत्यप्रकाराला कथेच्या मानाने दयु्यम 

महत्त्व असल्यान ेत्याांचय्ा लिलतलेखनाची फारिी दखल घेतलेली िदसनू येत नाही. 

 माडगळूकर स्वतः लिलतिनबांधाला कथेच्या मानाने दयु्यम समजत नव्हते. त्याांचे अनेक 

लिलतिनबांध ह े त्याांच्या कथासांग्रहात अांतभूवत झालेले आहते. उदा. ‘रानमेवा’, ‘वाटा’ 

इत्यादी. वास्तिवक प्रकािकाांनी मागणीच्या दृष्टीने त्याांची ही सवव पसु्तके कथासांग्रह र्महणनू 

प्रकािित केलेली आहते व र्महणनूच त्याांचे कथा सािहत्य ह ेमोठ्या सांख्येने आढळून येते. 

 त्याांचे लिलतलेखन ह ेमखु्यतः ‘आठवणी आिण अनभुव’ स्वरूपाचे असनू त्यात त्याांच्या 

बालपणीच्या आठवणी, पि-ुपक्षय्ाांिवषयीची त्याांची आवड व जांगलाच्या भटकां तीतील 

अनभुव अांतभूवत झालेले आहते. ते ‘मी’चे वैयिक्तक अनभुव आहते. कधी ते उघड उघड 

आत्मिनष् लेखन पददतीने येतात, तर कधी वस्तुिनषे्चे रूप धारण करून दसुऱ्या व्यक्तीच्या 
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नावावर िकां वा िनसगावतील घटकाांच्या नावावर येतात, त्यामळेु त्यात वैिवदय आढळून येते. 

मात्र त्यात ‘मी’ची महत्त्वकाांक्षा आढळून येते नाही. 

 आनांद यादव याांनी लिलतगद्याचे उपप्रकार िनिश्चत करताना लिलतिनबांधाची जी वैििष््टये 

ठरवलेली ती व्यांकटेि माडगळूकराांच्या लेखनािी काही प्रमाणात जळुणारी आहते. त्याांचे 

ह ेलिलतलेखन प्रामखु्याने वस्तिुनष् ठरत असले तरी यात िवषयवस्तिूी िनगिडत ‘मी’चा 

अनभुव आह.े वास्तिवक लिलतगद्यातील ‘लिलतलेख’ या उपप्रकारात िवषयवस्तलूा 

अिधक प्राधान्य असते; परांत ु माडगळूकराांच्या लिलतलेखनात आत्मिनष् लेखनपद्धतीचा 

दखेील अांतभावव झालेला आह,े त्यामळेु त्यात आठवणी आिण अनभुवाांिी िनगिडत 

लिलतिनबांधसदृश्य लेखन आलेले िदसनू येते. 

 माडगळूकराांच्या नव्वदोत्तर काळातील लिलतिनबांधसांग्रहातनू आढळून येते की त्याांनी 

लेखनकलवे्यितररक्त इतर अनेक छांद जोपासले होते. जसे, िचत्रकला, िेती, ििकारी 

इत्यादी. त्यामळेु त्याांची लेखनकला जोपासण्यासाठी त्याांना या सवव छांदाांचा लाभ झाला. 

‘एक एकर’ मधील ‘रानातली रेखाटनं’, ‘अन्नासाठी दाही झदशा’ व ‘डोहातील सावल्या’ 

मधील ‘प्रदशान’, ‘झपकासोचे घबुड’, आदी लेख याची उदाहरणे आहते. 

 माडगळूकराांच्या नव्वदोत्तर काळातील लिलतिनबांधात त्याांचे जीवनिवषयक तत्त्वज्ञान 

आलेले आढळून येते; मात्र इतर लिलतिनबांधकाराांच्या तलुनेने ह ेतत्त्वज्ञान अल्पप्रमाणात 

आलेले आह.े या काळातील वाचकाांची अिभरूची अिा तत्त्वज्ञानापासनू अिलप्त राहाणारी 

होती व माडगळूकराांना या गोष्टीची परेुपरू जाणीव होती. 

 नव्वदोत्तर काळात माडगळूकराांच्या लिलतलेखनात वैचाररकतेच्या दृष्टीने पररवतवन झालेले 

आह.े या काळातील त्याांच्या लिलतिनबांधाांमदये अनभुवकथनाबरोबर आियपणूव लेखन 

अिधक झालेले आह.े त्याांच्या आयषु्ट्यात त्याांनी घेतलेले अभतूपवूव अनभुव त्याांच्या 

लिलतलेखनात अांतभूवत झालेले िदसतात. 
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 जीवनात घडलेल्या घटना जिा घडल्या तिा प्रामािणकपणे साांगणे ह े त्याांच्या लेखनाचे 

दयेय होते, र्महणनूच त्याांच्या लिलतलखेनात त्याांनी ‘मी’ला महत्त्व दणे्याऐवजी 

वास्तविचत्रणाला महत्त्व िदलेले िदसते. त्याांच्या अिलप्ततेमळेु व तटस्थतेमुळे त्याांच्या 

िनवेदनपददतीला एक वळण लाभलेले आह.े अिा स्वरूपाचे प्रामािणक िैलीचे वळण 

नव्वदोत्तर काळातील लेखकाांचे प्रमखु वैििष््टय मानण्यात आलेले. अिनल अवचट याांनी 

दखेील त्याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लिलतलेखनासाठी ही िैली आजमावली होती; परांत ु

त्याांनी त्यातून सामािजक जीवनजाणीव व्यक्त केली होती.  

************** 
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प्रास्तालवक 

  कवी ग्रेस ह े मराठी काव्यातील एक सतत खणुावणारे बेट आह.े 

मराठीतील एक अनवट कवी असादखेील तयाांचा उल्लेख केला जातो. काव्य ज्याला 

मनापासनू आवडते तयाला ग्रेस याांची कक्तवता प्रथम दर्शनात भारावनू टाकेल. वास्तक्तवक 

आपल्या कक्तवतेतनू तयाांनी क्तनक्तमशतीप्रक्तिया आक्तण मानवी जीवन याांचे तत्त्वज्ञान, क्तवक्तवध 

प्रक्ततमा-प्रतीकाांच्या आधारे व भाषाक्तवष्कारातून अक्तभव्यि केलेले आह.े क्तचक्तकतसकाांना 

तयाांचे काव्य पेलणे आव्हान वाटते.  ‘संध्याकाळच्या कििता’ क्तकां वा ‘चंद्रमाधिीचे प्रदशे’ 

इतयादी सांग्रहातील गढू आक्तण ममशग्राही कक्तवताांचा वेध घेण्याचा प्रयतन अनेक समीक्षकाांनी 

केलेला आह,े मात्र तयाांना ग्रेस याांच्या कक्तवतेचा अचकू ठाव लागलेला नाही. ग्रेस याांनी 

कक्तवतेत ज्या भावनाक्तवष्काराची रचना केलेली, तीच रचनारै्ली तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांसाठी स्वीकारली. तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी काव्यातमकता क्तनमाशण 

करणारे क्तवक्तभन्न प्रयोग केलेले आहते, म्हणनूच तयाांच्या नव्वदोत्तर काळातील 

लक्तलतक्तनबांधाांच ेआकलन करून तयाांच्या भाक्तषक व भावक्तनक आतमाक्तवष्काराचे स्वरूप 

या प्रकरणातनू अभ्यासलेले आह.े 

         ५.१. लेखकाची भूलमका 

 ५.१.१. गे्रस याांचे वाङ् मयीन व्यलिमत्त्व 

  ग्रेस याांचे पणूश नाव माक्तणक सीताराम गोडघाटे. १९५५ पासनू ‘छांद’ व 

‘सतयकथा’मधनू तयाांच्या कक्तवता प्रक्तसध्द होऊ लागल्या होतया व तेव्हापासनू ते ग्रेस या 

कक्तवनामाने सवाांच्या पररचयाचे झाले. ‘संध्याकाळच्या कििता’ (१९६७) या तयाांच्या 

पक्तहल्या कक्तवतासांग्रहाला ‘राज्य साक्तहतय परुस्कार’ प्राप्त झालेला आह.े तसेच तयाांच्या 

‘राजपतु्र आिण डािलिंग’ (१९७४) व ‘चंद्रमाधिीचे प्रदशे’ (१९७७) या कक्तवतासांग्रहाांना 
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दखेील राज्य साक्तहतय परुस्कार प्राप्त झालेला आह.े १९७१ ते ७४ या काळात तयाांनी 

‘यगुवाणी’ व १९७५ ते ७६ या काळात ‘सांदभश’ या क्तनयकाक्तलकाांचे सांपादन केललेे. ते 

‘साक्तहतय अकादमी’च्या सल्लागार मांडळाचे आक्तण ‘महाराष्र राज्य क्तवश्वकोर्’ क्तनक्तमशती 

मांडळाचे सदस्यही राक्तहलेल ेआहते; तसेच काही काळ तयाांनी अध्यापनाचेही कायश केलेले 

आह.े तयाांचे एकूण सात लक्तलतक्तनबांधसांग्रह आढळून येतात. ‘चचचबेल’ (१९७४), 

‘िमतिा’ (१९८७), ‘संध्यामग्नपरुुषाची लक्षणे’ (२०००), ‘मगृजळाचे बांधकाम’ 

(२००३), ‘िाऱ्याने हलते रान’ (२००८), ‘कािळ ेउडाले स्िामी’ (२०१०) व  ‘ओल्या 

िेळूची बासरी’ (२०१२). तयाांच्या ‘िाऱ्याने हलते रान’ या सांग्रहाला साक्तहतय 

अकादमीचा परुस्कार लाभला ही मराठी लक्तलतक्तनबांधाची एक यर्स्वी वाटचालच 

म्हणावी लागेल.  

 माक्तणक गोडघाटे याांनी ‘ग्रेस’ ह ेनाव स्वीकारलेले याक्तवषयी ते म्हणतात - 

‚इक्तन्ग्रड बगशमन या हॉक्तलवडू अक्तभनेत्रीचे ते चाहते होते. तयाांच्या प्रक्ततभारूपाचा पक्तहला 

साक्षातकार तयाांना इक्तन्ग्रडला पाहूनच झाला. ‘इन ऑफ द क्तसक्सस्थ हकॅ्तपनेस’ या बोलपटात 

इक्तन्ग्रड एका भाववतृ्तीत सापडली असता बोलपटात क्ततच्यासांबांधी साधे वाक्सय येते- ‘र्ी 

इज इन ग्रेस’, नांतर माक्तणक गोडघाटे याांच्या साांगण्यावरून रामदास भटकळ व तारा 

वनारसे ही मांडळी क्ततला लांडनमध्ये भेटायला गेलेली, तेव्हा तयाांच्याकरता इक्तन्ग्रडने 

आपला एक फोटो स्वाक्षरी करून पाठवला. या क्ततच्या प्रक्ततसादाने भारावनू जाऊन 

माक्तणक गोडघाटे याांनी ‘ग्रेस’ ह े नाव धारण केले, म्हणनूच तयाांनी ‘सांध्याकाळच्या 

कक्तवता’ या इक्तन्ग्रड बगशमनला अपशण केलेल्या आहते.
१
  

ग्रेस याांच्या कक्तवताांचे आकलन आक्तण आस्वाद याांचा प्रश्न जेव्हा क्तनमाशण 

होतो  तेव्हा कक्तवतेच्या अथाशक्तवषयी र्ांका क्तनमाशण होताना क्तदसते; याच कारणास्तव 

तयाांच्या कक्तवताांना दबुोधतेचा क्तर्क्सका लागलेला आह.े अक्षयकुमार काळे याांनी ग्रेस याांची 

मलुाखत घेतलेली. काळे म्हणतात, ‚अवाशचीन काळापासनू म्हणजे मढेकराांच्या 
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कक्तवताांपासनू मराठी काव्याच्या दबुोधतेचा प्रश्न अक्तधकाक्तधक गुांतागुांतीचा होत गेलेला 

आह.े प.ु क्तर्. रेगे, क्तवांदा करांदीकर, क्तदलीप क्तचते्र, अरुण कोल्हटकर, वसांत गजुशर, वसांत 

आबाजी डहाके, क्तवलास सारांग इतयादी कवींच्या कक्तवता सवशसामान्य रक्तसकाांपासनू दरू 

गेल्या तया आकलन आक्तण आस्वादाच्या प्रश्नामळेुच. अांतमशनातील भावना नकोइतक्सया 

खोलात जाऊन प्रकट करताना तयाांचे अक्ततखाजगीकरण झाल्यामळेु तयाांच्या क्तनक्तमशतीची 

अवस्था चकव्यासारखी झालेली आह.े रचनेत क्तवक्तवध प्रयोग केल्याने सवशसामान्य 

रक्तसकाांना ही कक्तवता आस्वादणे अर्क्सयच होऊन जाते. याच कके्षत सामावणारी याांची 

कक्तवता आह.े‛
२
 ग्रेस याांचे लक्तलतक्तनबांधदखेील तयाच्या या कक्तवतेचीत परांपरा पढेु नेणारे 

आहते. तयामळेु तयाांच्या कक्तवतेला वगळून तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांचा क्तवचार करता येत 

नाही. तयाांनी अनेकदा आपल्या लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये आपल्या कक्तवतेतील दुुःख व्यि 

केलेले आह.े 

जेव्हा दबुोधतेचा क्तर्क्सका तयाांच्या कक्तवतेला लागला, तेव्हा तयाांनीच 

दबुोधतेला आपल्या कक्तवतेचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले. ते आपल्या एका 

लक्तलतक्तनबांधात क्तलक्तहतात- ‚माझ्या कक्तवतेच्या नाकात तर जन्मतुःच कणाशला जर्ी 

कवचकुां डले र्रीरासमवेत क्तमळाली होती, तर्ी दबुोधतेची बेसरक्तबांदी जन्मापासनू टोचनू 

आलेली आह.े‛
३
 अर्ाप्रकारे तयाांनी आपल्या अनाकलनीय कक्तवताांचे समथशन तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू केलेले आह.े क्तवचारक्तवश्वाबरोबरच सांवेदनाक्तवश्वात झालेले आमलूाग्र 

पररवतशन तयाांच्या कक्तवतेमध्ये आढळून येते ते वास्तक्तवक तयाांच्यार्ी सहानभुतूी 

असल्याक्तर्वाय समजनू घेणे आक्तण आस्वादणे अवघड आह.े ग्रेस याांच्या काव्यक्तवश्वाला 

याच भावनेने समजनू घेतल्यास तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांचे आकलन र्क्सय आह.े 

गे्रस याांचे बालपण आलण लिक्षण 

 ग्रेस याांच्या घरची आक्तथशक पररक्तस्थती सवशसाधारण होती. तयाांचे वडील 

लष्करात नोकरीला होते. नागपरूच्या कनशलबाग या मजरू व ततसम वगाशची वस्ती 
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असलेल्या पररसरात ते राहायचे. बालपणीच तयाांच्या आईच्या जाण्याने तयाांना तयाांच्या 

लहान भावांडाांना साांभाळावे लागलेले, तयामळेु बालपण ह ेकधी तयाांना उपभोगताच आले 

नाही. ऐन उमेदीच्या काळातच तयाांची अर्ी मानक्तसक ओढाताण झालेली क्तदसते. 

आईच्या मतृयचूे क्तचत्र सदवै तयाांच्या अांतकरणात र्ल्य बननू राक्तहले. तसेच दक्तलत 

समाजात जन्म झाल्यामळेु सामाक्तजक नैराश्य तर तयाांच्या वाट्याला आलेच; परांत ु

तयाकाळात दक्तलत वगाशची जी दनै्यावस्था असायची तर्ी याांच्या कुटुांबाची नव्हती, मात्र 

मळुात क्तनरार्ावादी वतृ्ती असल्यामळेु कक्तवता, सांगीत, क्तचत्रकला अर्ी चैतन्यमय प्रक्ततभा 

असनूसदु्धा ते अखांडपणे दुुःखालाच कवटाळत राक्तहले. याच कारणास्तव तयाांच्या 

उत्तरकाळात क्तनमाशण झालेले काव्य व लक्तलतक्तनबांध ह े आनांदापेक्षा अक्तधक 

एकाकीपणाची, दुुःखभोगाची जाणीव करून दणेारे आह.े 

 ग्रेस याांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा क्तवचार करताना तयाांच्या क्तर्क्षणाची बाजहूी 

लक्षात घ्यावी लागते. तयाांचे महाक्तवद्यालयीन क्तर्क्षण वसांतराव कला, समाजक्तवज्ञान 

सांस्था, नागपरू येथे झालेले व याच महाक्तवद्यालयात नांतर तयाांनी अध्यापनाचे कामदखेील 

केले. तयाांनी कुमारवयातच आपले घर सोडलेले व कक्तवतेला आपलेसे केलेले. नागपरुात 

तया काळी मराठी कक्तवसांमेलनाांना ऊत आला होता. तयात ते आवजूशन उपक्तस्थत असत. 

तयाांची कक्तवता वाचनाची एक वेगळी रै्ली होती. तयाांच्या अनवटतेचा सरू तेव्हाच 

रक्तसकाांना जाणवला. तयाांना क्तहन्दी आक्तण इांग्रजी क्तचत्रपटाांची ओढ होती ह े तयाांच्या 

काव्यातनू जाणवते. तयाांचा छांदीष्ट अन ् नाक्तदष्ट स्वभाव, आजबूाजचू्या वातावरणाची 

ग्रहणर्ीलता अन ् सांवेदनर्ीलता, ह े सवश तयाांच्या लक्तलतसाक्तहतयावर पररणाम साधणारे 

होते. तयाांनी वैद्यकीय क्तर्क्षण घेणाऱ्या समुती माटेंर्ी लग्न केले. तयाांना ते लीली म्हणनू 

हाक मारीत. क्ततलाही अनेकदा तयाांनी आपल्या प्रक्ततभेने आपल्या काव्यक्तवश्वात अांतभूशत 

केलेले आह.े तयाांच्या आईप्रमाणे तयाांच्या पतनींचा दखेील लवकरच मतृय ूझाला व ग्रेस 

याांना क्तमक्तथला, माधवी व राघव या तीन मलुाांच्या आईची भकू्तमका पार पाडावी लागली. 
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कौटुांक्तबक जीवनात घडलेल्या या सवश गोष्टींचे र्ल्य तयाांच्या कक्तवतेतनू तसेच तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू तयाांना व्यि करता आलेले आह.े तसेच ‘तयाांची कक्तवता दबुोध आह’े 

असे जेव्हा म्हटले गेले तेव्हा ती टीकासदु्धा तयाांनी हसतमखु पचवली; परांत ु तयाांच्या 

मतृयनूांतर तयाांच्या कक्तवतेचा वांर् क्तनवांर् राहाणार ह ेवेगळ्याच प्रकारचे दुुःख सतत तयाांना 

व्याकूळ करत राक्तहले. ह ेदुुःखदखेील तयाांच्या क्तनक्तमशतीच्या मळुार्ी असल्याचे क्तदसनू येते. 

 जयांत पराांजपे याांनी ‘ग्रेस आक्तण दबुोधता’ या तयाांच्या ग्रांथात अनेक 

समीकरणां माांडलेली आहते. तयाद्रारे ग्रेस याांच्या अनाकलनीय भाषेचा मोघमपण े

अन्वयाथश लावता येतो. ‘ग्रेस याांच्या दबुोधतेचे कारण तयाांचे व्यक्तिमत्त्व आह’े या 

क्तनष्कषाशपयांत पराांजपे पोचलेले आहते. ग्रेस याांनी तयाांच्या साक्तहतयातील भाषेला आपल्या 

व्यक्तिमत्त्वाचा रूपबांध प्राप्त करून क्तदलेला आह.े तयाांच्या साक्तहतयातील तयाांचे व्यक्तिमत्त्व 

उदासीनता आक्तण दुुःखाने भारलेले क्तदसते. एकाकीपणाला ते आपले सहोदर मानतात. 

तसेच रोमँक्तटक कवींचा हा एक वकृ्तत्तक्तवरे्ष आह े की जे तीव्रतम स्वरूपाचे अनभुव ते 

स्वतुः प्रतयक्ष जीवनात घेतात तेच आपल्या कक्तवतेत माांडतात. जण ू काही ते स्वतुःचे 

रृदयच आपल्यासमोर उघड करून दाखवीत असतात.
४
 ग्रेस म्हणतात- ‚आई गेल्यापासनू 

जो अनाथपणा आला आह ेतो मात्र जीवनातनू कोणतयाही नातयाांनी मोहरीएवढाही भरून 

काढता आलेला नाही.
५ 
तयाांच्या अनेक कक्तवता आईला समक्तपशत आहते. तयाांच्या 

अांतकरणाला व्याकूळ करणाऱ्या गतायषु्यातील या आठवणी तयाांना सतत उदासीनतेकडे 

नेत राक्तहल्या. तयाांच्या लक्तलतक्तनबांध व कक्तवतेतनू या तयाांच्या मनोवस्थेचे अनेक सांदभश 

आलेले आहते. ह े दुुःख व्यि करण्यासाठी ते आपल्या आतमाक्तवष्कारात इतर अनेक 

गोष्टींना अांतभूशत करतात. उदा. तयाांच्या ‘संध्याकाळच्या कििता’ वाचनू 

सांध्याकाळक्तवषयीची तयाांची उक्तद्रग्नता लक्षात येते. तसेच तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांमधनूदखेील सांध्याकाळचे एक भयग्रस्त रूप पाहायला क्तमळते. तसेच 

एखादा थकलेला सांन्यासीही तयाांच्या साक्तहतयातून डोकावताना क्तदसतो. त्र्यां. क्तव. 
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सरदरे्मखु म्हणतात- ‚तयाला तो थकवा सांध्येचा भार म्हणजेच कामाश्वासाचा आवेग 

सहन करताना आलेला असतो.‛
६
 इथे सांन्यासी व सांध्याकाळ या दुुःख जाक्तणवेच्या 

कलातमक प्रक्ततमा आहते. मानवी जगण्यातील सारे भोग, सारे दुुःख, सारे र्ोक ग्रेस याांना 

सांध्याकाळच्या समयी एकरूप झालेले भासतात. मात्र अक्तवनार् आवलगावकर म्हणतात, 

‚ह े दुुःख सांध्याकाळचे नाही, ही तयाांच्या पोरकेपणाची अस्वस्थ जाणीव आह.े व्यस्नी 

वडील, सावत्र आया, तयात मरणोन्मखु आई, आक्तण लहान लहान भावांडे ही तयाांच्या 

बालपणाची पररक्तस्थतीही तयाांच्या भाषारै्लीला कारणीभतू आह.े‛
७
 एखाद्या लेखकाचे 

वैयक्तिक आयषु्य इतक्सया आतमक्तनष्ठपणे प्रकट होताना  वास्तक्तवक आतमचररत्रातातनूच 

आढळून येते; परांत ुग्रेस याांनी तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातून ते केलेले आह.े 

 तयाांच्या लेखनात ही दबुोधता येते कुठून? असा प्रश्न क्तवचारला असता ते 

असे म्हणाले की ‚ती माांडणीच्या पातळीवर अवलांबनू असते. अद ्भतूाचे मला अचाट 

आकषशण आह.े भाषेत मी चकवा क्तफरवतो असे म्हणतात. पण तसे नाही. दबुोधता ही 

मखु्यतवेकरून अद ्भतूाच्या अवतरणामळेु येते. ह ेअद ्भतू जाणीवेला तडुवनू नेणीवेच्या 

प्रदरे्ात स्वप्नभमूीत घेऊन जाते.‛
८
 तयाांच्या कक्तवतेतील दबुोधतेचा अन्वयाथश लावता 

येतो, मात्र तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधासारख्या गद्याचा दबुोधतेर्ी साांगड घालण्यामागचा हतेू 

पाहणे व तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातील  आतमाक्तवष्काराचे स्वरूप तपासणे आवश्यक असते. 

 

   ५.१.२. गे्रस याांच्या लललतलनबांधाांचे स्वरूप  

 तयाांच्या कक्तवताांइतकेच मराठी रक्तसकाला भारावनू टाकणारे तयाांचे साक्तहतय 

म्हणजे तयाांचे लक्तलतक्तनबांध होय. मराठी साक्तहतयात गो. क्तव. करांदीकर, श्रीक्तनवास कुलकणी 

याांच्यानांतर ‘लक्तलतक्तनबांध’ हा साक्तहतयप्रकार गांभीरपणे हाताळणारा लेखक असा ग्रेस 

याांचा उल्लेख करता येतो. तयातनू अनेकदा सांज्ञाप्रवाही कादांबरी वा कथेचा स्त्रोत 

वाहाताना क्तदसतो. तयाांनी लक्तलतक्तनबांध या साक्तहतयप्रकारात केवळ गणुातमकच नाही तर 
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सांख्यातमकदृष््टयाही भर घातलेली आह.े तयाांची कक्तवताच याक्तठकाणी गद्यस्वरूपात 

अवतरलेली क्तदसते. ‘िाऱ्याने हलते रान’ या तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधसांग्रहाला साक्तहतय 

आकादमीचा परुस्कार लाभला तो याच वैक्तर्ष््टयामळेु. तयाांच्या कवीप्रक्ततभेचा 

साक्षातकारच या सांग्रहातून घडतो व म्हणनू आर्यगत क्तवकासाच्या कोणतयाही टप्प्याांचा 

र्ोध घेणे ह े तयाांच्या कक्तवतेबाबत जसे व्यथश आह,े तर्ीच क्तस्थती तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाचीही आह.े मात्र सांदभाांची सखोलता व सांपिृता पाहून तयाांच्या या दोन्ही 

साक्तहतयप्रकाराांना प्रमाण महत्त्व प्राप्त झालेले क्तदसते. तयाांच्या ‘चचचबेल’ या लक्तलतक्तनबांध 

सांग्रहापासनू ते ‘ओल्या िेळूची बासरी’ पयांत तयाांच्या प्रक्ततभेचा झालेला क्तवकास हा डोळे 

क्तदपवणारा आह.े ‘चचचबेल’मध्ये तयाांनी ‘नेपालीचे गॉड प्रॉिमस’ या लक्तलतक्तनबांधात सात 

वषाांच्या नेपालीचे क्तनरागस रृदय कोरलेले आह.े या लक्तलतक्तनबांधाला काव्यातमकतेचा 

स्पर्श तर आहचे; परांत ु तयात क्तवषयवस्तचू्या अवतीभवतीचे क्तचत्रणही आढळून येते. 

‘िचमण्या’ या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी अतयांत सवशसामान्यपणे क्तचमण्याांक्तवषयीचा तयाांचा 

व्यक्तिगत अनभुव क्तचक्तत्रत केलेला आह.े ‘क्तचमण्या घरात येऊ नयेत म्हणनू लेखकाांनी 

तयाांचे घरटेच अांगणात जाळले व तयानांतर क्तचमण्या तयाांच्या घरात कधीच क्तफरकल्या 

नाहीत’. या गोष्टीचे तयाांना झालेले दुुःख तयाांनी आपल्या काव्यातमक भाषेतनू अतयांत 

सहजपणे व्यि केलेले आह.े
९
 अर्ाप्रकारे तयाांच्या रै्लीतनू अतयांत तरल भावनेने क्तचक्तत्रत 

झालेले साधे सरळ क्तवषय तयाांच्या ‘चचचबेल’ या सरुुवातीच्या सांग्रहातनू भेटताता. 

‘चचचबेल’मध्ये ग्रेस याांचा नवखेपणा तर जाणवतोच, क्तर्वाय तयात लक्तलतक्तनबांध या 

साक्तहतयप्रकाराचे ताक्तत्त्वक स्वरूप लक्षात घेऊन केलेले लेखनही पाहायला क्तमळते. परांत ु

नव्वदोत्तर काळात प्रकाक्तर्त झालेल्या ‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ व ‘मगृजळाच े

बांधकाम’ यामध्ये ते धीट, क्तस्थर आक्तण आिमक झालेले आहते. ग्रेस याांनी ‘मगृजळाचे 

बांधकाम’मध्ये म्हटलेले की ‚प्रतयेक कलावांत कलाकृती क्तनमाशण करतो म्हणजे तो 

मगृजळाचे बाांधकाम करीत असतो‛.
१०
 मराठीत अर्ा स्वरूपाचे सजृनर्ीलतेचा उतकट 
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आक्तवष्कार असलेली अक्तभव्यिी क्सवक्तचतच आढळून येईल. वास्तक्तवक ग्रेस याांनी 

‘लक्तलतक्तनबांध’ या साक्तहतयप्रकाराचा आतमा ओळखनू तयाद्रारे तयाांच्या गढू 

क्तचांतनातमकतेला वाट करून क्तदलेली. पद्याऐवजी गद्यातनू कलाकृती अक्तधक अक्तभव्यि 

होते व ग्रेस याांच्या कक्तवता पाक्तहल्या तर अर्ा अक्तभव्यिीचीच तयाांना गरज होती, म्हणनू 

तयाांनी गद्यालेखनाचा आधार घेतलेला; परांत ु तयाांच्या उतकट भावनाक्तवष्कारामळेु तयाांच े

गद्यदखेील गुांतागुांतीचे झाललेे आह.े ग्रेस आपल्या लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये अनेक सांदभश 

माांडतात, मात्र तयाांच्यात साधम्यश राखत नाहीत. तयाांच्या भाषेतील जटीलता, व्याक्तमश्रता 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांचे स्वरूप बोजड करते, तयामळेु तयाांचे अनभुवक्तवश्वही हाती लागत 

नाही. क्तवलास खोले तयाांच्याक्तवषयी क्तलक्तहतात- ‚आतयांक्ततक वैयक्तिक अनभुतूीतनू 

स्फुरलेले ह े लयदार गद्य थोर गायकाने बेभान होऊन एखादा राग आळवता आळवता 

तयात स्वतुःच रमनू जावे आक्तण रक्तसकाांचेही भान हरपण्याजोगी क्तस्थती उतपन्न करावी 

इतके स्वैर आक्तण सरेुल आह.े‛
११ 
परांत ु ग्रेस याांचे लक्तलतगद्य काहींनाच सरेुल वाटते ही 

वस्तकु्तस्थतीही लक्षात घ्यावी लागते. 

 वास्तक्तवक तयाांना लक्तलतगद्य स्फुरले ते स्तांभलेखनासाठी; मात्र तयाांच्या 

सांग्रहातील लक्तलतक्तनबांधाांना पाहून असे जाणवत नाही की ते क्तवक्तवध रचनाकाळातील 

आहते. ते आपल्या लेखनरै्लीर्ी नेहमी एकक्तनष्ठ राक्तहले. तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातून 

तयाांच्या मनातील उलथापालथीचे क्तचत्रण इतक्सया क्तजवांतपणे झालेले क्तदसते की अनेकदा ते 

तयाांचे लक्तलतक्तनबांध नसनू आतमकथन आह ेअसा भास होतो. 

१   लललतलनबांधातील काव्यतत्त्व 

 रवींद्र र्ोभणे असे म्हणतात की ‚कक्तवतेपेक्षा गद्यातून एखाद्या कलावांताचे 

अनभुवक्तवश्व अक्तधक पररणामकारकपणे वाचकाांच्या काळजाला क्तभडते.‛ पण ग्रेस याांच्या 

बाबतीत तसे घडलेले आढळून येत नाही. तयाांच्या कक्तवतेला आकलनाच्या कके्षत 

आणण्याच्या उक्तिष्टाने ग्रेस याांनी या साक्तहतयप्रकाराची क्तनवड केलेली क्तदसते; परांतु तयाांच्या 
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कक्तवताांचे जसे सामान्य वाचकाांना आकलन होत नाही, तसेच गद्याचेही होत नाही. ग्रेस 

तयाांच्या कक्तवतेक्तवषयी असे म्हणतात की ‚अनभुवग्रहणाची व अनभुवाच्या अक्तभव्यिीची 

कोणतीही जनुीनवी परांपरा मी स्वीकारलेली नाही‛
१२
 तयाांच्या या क्तवधानाने तयाांच्या 

क्तवलक्षण कक्तवतेच्या अनवटतेचा जसा सगुावा लागतो तसाच तयाांच्या लक्तलतगद्याचाही 

लागतो.  

ग्रेस याांनी काव्यभाषेक्तवषयी एक भकू्तमका माांडलेली आह.े ते म्हणतात, 

‚जी भाषा आपण वापरतो ती साांस्कृक्ततक व सामाक्तजक अथाशने पणूश वाकलेली आह,े तेव्हा 

सामाक्तजक अथाशचे व साांस्कृक्ततक अथाशचे बाांडगळू क्ततच्यावरून दरू सारले पाक्तहजे. म्हणजे 

सजृनातमक कल्पनार्िीने क्ततला सतत तासत गेले पाक्तहजे. इतके की क्ततची व सांवेदनेची 

भाषा एकच होईल. या क्तियेत नको असलेल्या भाषेचा जो जो स्तर आडवा येईल तयाला 

ही तासले पाक्तहजे. अगदी या क्तियेच्या सांपिृक्तबांदपूयांत ह ेजर झाले तरच र्बदाांचा पद्मबांध 

हा र्बदाांमध्ये स्वराांचा पद्मबांध क्तनमाशण करू र्कतो.‛
१३

 

‚काव्यभाषेने नेहमीचा सामाक्तजक व साांस्कृक्ततक सांकेताांमधनू क्तनक्तित 

होणारा अथश टाळून सांवेदनेच्या पातळीवर पोहोचले पाक्तहजे‛ असे ते मानतात.
१४
 तयाांनी 

भाषेला तासण्याची जी प्रक्तिया सचुवलेली तयाक्तवषयी जयांत पराांजपे क्तलक्तहतात- ‚ही 

तासण्याची क्तिया सांपिृक्तबांदपूयांत चाल ूठेवली तर आपण नेमके कुठे पोहोच?ू मला वाटते 

अथशदृष््टया क्तवचार करता, आपण थेट व्यतुपत्तीने क्तसध्द होणाऱ्या र्बदाच्या मूलाथाशर्ी 

येऊन पोहोच‛ू.
१४ 
परांत ु ग्रेस याांनी र्बदाांना अथशदृष््टया तासण्यासाठी भावनाांचा आधार 

घेतला, तयामळेु तयाांचे र्बदही अनाकलनीय झाल.े ते म्हणतात-  

भाषास ही क्तनकामी र्बदासही परेुना 

सांवेदनाच द्यावी अथाशस काय पनु्हा? 

काव्याची भाषा स्वतुःच्या अांगभतू गणुाांकडे लक्ष खेचणारी असते म्हणजे 

ती आर्यहीन असते, वा अथश व्यि करणारी नसते, अर्ी एक टोकाची भकू्तमका रक्तर्यन 
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रूपवादामध्ये आढळते. ग्रेस याांनी ‘तकाशतीत’ या र्बदाांचा वापर आपल्या कक्तवतेत 

केलेला आह.े फ्यचूररस्टाांनी ‘तकाशतीत र्बद’ अर्ी एक सांकल्पना माांडलेली. येथे 

र्बदाच्या व्यावहाररक अथाशला पणूश छेद दऊेन एक नादमय व दृष्याक्तवष्कार एवढ्याच 

दृष्टीने तयाांच्याकडे पाक्तहलेले असते. पढेु याकडून स्फूती घेऊन ‘मतूश काव्य’ Concrete 

poetry ही चळवळही सरुु झालेली. या प्रकारात र्बदाच्या अथाशला क्तकां वा तयाच्या 

भाक्तषक र्बदपणाला छेद दऊेन एक दृश्य आक्तवष्कार या दृष्टीने तयाांच्याकडे पाक्तहलेले 

असते. इतक्सया टोकाला जाऊन केलेले प्रयोग मराठी काव्यात सापडत नसले तरी प.ु क्तर्. 

रेगे (पषु्कळा) आक्तण ग्रेस आदी कवींनी नादानकृुतींना साकारणारे र्बद वापरून कक्तवता 

क्तलक्तहलेल्या आहते. म. स.ु पाटील म्हणतात- ‚एक प्रकारचे चेटूक करण्याची र्िी या 

कक्तवतेत अवतरते. ती एका वेगळ्या अनभुवक्तवश्वात आपल्याला नेते. क्ततथे सगळ्या 

असांगती एका सांगतीमध्ये एकजीव होतात.‛
१५ 
ग्रेस याांच्या कक्तवतेत ही चेटूक करण्याची 

र्िी आहचे पण तया कक्तवतेतील असांगतींना सांगतीत बदलणे अवघड काम असते, तयाांच े

लक्तलतक्तनबांधदखेील तयात मागे राक्तहलेले नाहीत. 

          २. कलात्मक प्रतीके आलण प्रलतमाांचा वापर 

 ग्रेस याांच्या कक्तवतेप्रमाणे तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात अनेक कलातमक 

प्रतीके भेटतात व तयाांची पनुरावतृ्ती होत असल्याने आपल्यालाही तयाांचा पररचय होतो. 

तयाांच्या जीवनात डोकावणाऱ्या दुुःखाचे प्रक्ततक्तबांबच या प्रतीकाांच्या रूपात पाहायला 

क्तमळते. उदा. थडगे, सरण, अश्र,ू मतृय,ू राख, सांध्याकाळ, रात्र, दपुार, आदी प्रतीके 

वाचकाांच्याही मनाला दुुःखाने व्यापनू टाकतील अर्ी आहते. परांत ुफुले, आकार्, क्तनझशर, 

वाळू, डोंगर, नदी, सागर इतयादी रोमँक्तटक प्रतीकेही तयाांच्या आतमर्ोधाचा भाग झालेली 

आहते. तयाांची सांवेदनर्ील भाषा सजग आह े याचा भास या प्रतीकाांच्या उभारणीतनू 

होतो. ‚कलातमक प्रतीके ही कोणतयाही प्रतयक्ष अक्तस्ततवात असणाऱ्या वस्तूांचा क्तनदरे् 

करीत नाहीत, तर सांवेदनाच्या व भावनाांच्या घडणीचा प्रतयक्ष अनभुव ही प्रतीके दतेात.‛ 
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अर्ी भकू्तमका सझून लँगर याांनी Philosophy in a New Key (1942) आक्तण 

Feeling and Form (1953) या ग्रांथामध्ये माांडलेली आह.े
१६ 

कक्तवतेसारख्या 

वाङ् मयप्रकारात या कलातमक प्रतीकाांची उभारणी महत्त्वपणूश असते. ग्रेस याांनी तयाांच्या 

कक्तवतेप्रमाणेच तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातून या प्रतीक आक्तण प्रक्ततमाांचा वेध घेतलेला आह.े 

तयाांच्या साक्तहतयातील क्तजवांत प्रक्ततमा म्हणजे तयाांची पतनी लीली, साऊल, माधवी इ. 

आहते; तसेच तयाांनी अनेक पौराक्तणक प्रक्ततमाांचाही वारांवार आधार घेतलेला आह.े उदा. 

दौपदी, राधा, रुक्तक्समणी इतयादी. अर्ा काल्पक्तनक प्रक्ततमाांचा उपयोग मराठी 

लक्तलतक्तनबांधातनू गो. क्तव. करांदीकर, दगुाश भागवत आदी लेखकाांनीही केलेला; मात्र ग्रेस 

याांनी आपली काव्यप्रक्ततभा दाखवण्यासाठी करण्यासाठी तयाांचा वापर केल्यामळेु या 

प्रतीकाांमळेु तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात क्तवसांगती क्तनमाशण झालेली क्तदसते. 

 ग्रेस म्हणतात- ‚मी मळुात प्रक्ततमावादी नाही, तर मी प्रतीकवादी आह.े मी 

प्रक्ततमावादी भासतो कारण मी एखाद्या छोट्यार्ाही कक्तवतेत प्रक्ततमाांचा वषाशव करीत 

असतो. माझ्या काव्यात येणाऱ्या चांद्र, सयुश, गांगा, उक्तमशला इतयादी प्रक्ततमा माझ्या 

अनभुवक्तवश्वाला तोलनू धरणाऱ्या प्रतीकाांची र्क्तिकें द्रे आहते.‛
१७
 तयाांच्या मते प्रक्ततमा या 

प्रतीकर्क्तिकें द्रातनूच अवतरत असतात. तयाांच्या अन्वयाथश लावणे गरजेचे असते. 

वास्तक्तवक तयाांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एकटेपणाच या प्रक्ततमाांची क्तनक्तमशती करीत असतो ह े

सतयदखेील तयाांनी स्वीकारलेले आह.े 

३  भालर्क, सांगीत अन ्लचत्रकलेचा व्यासांग 

ग्रेस केवळ मराठी भाषेर्ीच बाांधील राक्तहलेले नाहीत तर तयाांना इांग्रजी, 

क्तहन्दी, उदूश भाषेचाही व्यासांग होता ह े तयाांच्या साक्तहतयातनू क्तदसनू आलेले आह.े ‘चलत 

मसुाििर मोह िलया रेऽ िपंजडेिाली मुिनया’, क्तकां वा ‘द मनू हू िॉच्ड द टे्रन्स ्गो बाय’ या 

स्वरूपाची र्ीषशके ते तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांना दतेात व अनेक क्तहन्दी, इांग्रजी काव्यपांिीही 
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तयात अांतभूशत करतात. उदा. दवेदास या क्तहन्दी क्तचत्रपटातील नाक्तयका चांद्रमखुीच्या वेदना 

ज्या गीतातून व्यि झालेल्या आहते ते तयाांच्या लक्तलतलेखनाचा भाग झालेले आढळते. 

‚क्तमली कौन सी खता पर 

मझेु इस कदर सजा ये!‛ 

तसेच तयाांच्या आवडतया कवींच्या कक्तवता कें द्रस्थानी ठेऊन तयाांच्या अन्वयाथश 

लावण्याचा प्रयतन ते करत. उदा. क्तसक्तल्व्हया प्लाथ याांची ‚The womb rattles it’s 

pod, the moon discharges itself from the tree with nowhere to go‛ 

‘चाईल्डलेस िमुन’ या र्ीषशकाची तयाांची प्रक्तसध्द कक्तवता ग्रेस याांनी घेतलेली आह.े ग्रेस 

लक्तलत कलेची तुलना करताना या कलेला सांगीताच्या जवळही नेऊ पाहातात. वास्तक्तवक 

‚सांगीत ही प्रतयक्ष सांवेदनाांवर आधारलेली, सवशशे्रष्ठ लक्तलतकला आह.े उलट 

काव्यकलेच्या आस्वादाला भाषेची मयाशदा पडते‛ अर्ी मढेकराांची भकू्तमका होती व याची 

पणूश ओळख ग्रेसना होती. ग्रेस याांच्या कक्तवताांच्या ओळी ज्या नादमयतेची एक लकेर 

ओढतात, तयाांना सांगीतकलेचीही साथ लाभलेली क्तदसते. ह ेसांगीत तयाांच्या कक्तवतेत कुठून 

आले असा प्रश्न तयाांना अक्षयकुमार काळे याांनी क्तवचारला असता ग्रेस म्हणाले- ‚माझ्या 

क्तनक्तमशतीप्रक्तियेत भाषेची जी उलथापालथ, क्ततच्या साांस्कृक्ततक अथाशच्या खच्चीकरणाची 

जी प्रक्तिया सारखी सरुू असते ती मला माझी भाषा सांगीताक्तभमखु करण्यासाठीच, म्हणजे 

खऱ्या अथाशन े भाषेला माझ्या काव्याची मातभृाषा करायची असते‛
१८
 ग्रेस याांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू तयाांची सांवेदनर्ील भाषा व तयाांचा क्तवक्तवधाांगी र्बदसांभार तर भेटतोच 

तयाचप्रमाणे तयाांनी रेखाटलेली क्तचते्रही पाहायला क्तमळतात. तयाांनी आतमर्ोधाच्या क्तवक्तवध 

तऱ्हा आतमसात केलेल्या व क्तचत्रकलेच्या माध्यामातनूही ते आतमर्ोध घेताना क्तदसनू 

आलेले आहते. तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांच्या क्तवषयाप्रमाणे एखाद े रेखाटन तया पसु्तकातनू 

डोकावताना क्तदसते. तयाांच्या व्यासांगी व्यक्तिमत्त्वाची एक ओळख या तयाांच्या छांदाद्रारे 

झालेली आह.े 
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  तयाांची सभुाक्तषते तयाांच्या कक्तवताांप्रमाणे लक्तलतक्तनबांधालाही सांस्कारर्ील 

करणारी आहते. तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातनू तयाांचे काव्यबीज आढळून येण्यामागे तयाांची 

सभुाक्तषतप्रवण भाषाही कारणीभतू आह.े तयाांच्या ‘िहिाळी प्रारबधांच्या बागांचे अििसार’ 

या लक्तलतक्तनबांधात ते क्तलक्तहतात, ‘राजा व्हावे पण रे, अांबारीवरचा नको’, अर्ाप्रकारे 

आपल्या सजृनर्ील काव्यतत्त्वाचा व क्तचांतनातमकतेचा आधार घेत तयाांनी आपल्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू भाक्तषक  आक्तवष्कार केलेला आह.े
१९  

४   सहोदराांचा सांदभष 

 तयाांची लेखनजाणीव प्रगल्भ करण्यामागे ज्या सहोदराांचा हात होता, 

तयाांचीही भेट अधनूमधनू तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातनू घडते. मराठीतील तसेच इतर भाक्तषक 

लेखक ग्रेस याांनी वाचलेले व तयाांच्या क्तवचाराांनी ते प्रभावीत झालेले. उदा. सांत ज्ञानेश्र्वर, 

सांत रामदास, रवींद्रनाथ टागोर, क्तव्हन्सेंट व्हने गॉग, रॉबटश फ्रॉस्ट, एक्तमली ब्ाांटे, एक्तमली 

क्तडकन्सन, ररल्के, लाकाश इतयादी लेखकाांचा उल्लेख वारांवार तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधलेखनातून होतो. तयाांना ते आपल्या जीवनातील सहोदर मानतात. 

‘मगृजळाचे बांधकाम’मध्ये ते ररल्केच्या ओळी दऊेन म्हणतात- ‘ररल्के तर 

नाळजोडणीच्या, नाळ- तोडणीच्याही परमाथाशने माझा सहोदर आहचे.’ अर्ाप्रकारे तयाांचे 

सहोदर कोणतया ना कोणतया नातयाने तयाांच्यार्ी सांबांक्तधत असतात व ते वरील 

उदाहरणाप्रमाणे क्तवरोधाभास क्तनमाशण करणारे दखेील असतात. 

 ग्रेस याांच्या लक्तलतक्तनबांधात अनेक पौराक्तणक व आध्याक्ततमक सांदभशही 

आलेले आहते. याला तयाांनी तयाांच्या व्यक्तित्त्वात मलूतुःच सांिाांत झालेल्या 

मॅटाक्तफक्तजकल आक्तण क्तस्पररच्यअुल पॅर्न्सचे कारण क्तदलेले आह.े
 
तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात 

भारतीय पौराक्तणक कथाांमधील प्रक्ततमाांची जी पनुरुिी होते, तयातच ऊक्तमशला, सीता, 

द्रौपदी, काक्तलांदी, रुक्तक्समणी, राधा, मीरा इतयादींचा समावेर् होतो. मात्र यातून कोणतयाही 

प्रकारची आध्याक्ततमकता क्तकां वा वैचाररकता प्रकट होत नाही तर तयात तयाांची स्त्रीक्तवषयक 
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सांवेदनर्ील वतृ्ती व क्ततच्यार्ी समदुुःखी होण्याची वतृ्तीच क्तदसनू येते. क्तवर्ेषकरून 

स्त्रीप्रक्ततमा या तयाांच्या वास्तवजीवनात वावरणाऱ्या असल्याने तयाांचीही पनुरावतृ्ती तयात 

होताना क्तदसते. उदा. सकु्तमत्रा, लीली, माधवी आदी तयाांच्या कुटुांबातील क्तस्त्रया या तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांमधील प्रमुख प्रक्ततमा आहते. अनेकदा तयाांच्या सांदभाशत एखादा प्रसांग 

असांबद्धरीतया येताना क्तदसतो. साक्तहतयकृतीमध्ये एखाद्या गोष्टीची पनुरावतृ्ती कर्ी होते 

याचे नेमके उत्तर कवीलाही माहीत नसते. द. ता. भोसले आपल्या ‘काव्यानिुिाच्या 

पनुराितृ्तीची कारणे’ या क्तनबांधात असे क्तलक्तहतात- ‚लौक्तककदृष््टया क्तवषय एकच वाटला 

तरी तयातून कक्तवतारूप धारण करणारा अनभुव एकाच जातीचा- एकाच स्वरूपाचा 

नसतो.‛
२०
 परांत ु ह े तयाांनी काव्यानभुवाच्या बाबतीत प्रक्ततपादन केलेले आह.े वास्तक्तवक 

ग्रेस याांच्या लक्तलतक्तनबांधात भेटणाऱ्या या प्रक्ततमा तयाांच्या मागे-पढेु, अवतीभवती 

तातकाक्तलक रूपात, घटना-प्रसांगाांमळेु अवतरलेल्या प्रक्ततमा आहते. तयाांच्या 

अनभुवक्तवश्वाची ती पे्ररणास्थाने आहते, म्हणनूच तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातनू स्वाभाक्तवकपणे 

तयाांची पनुरावतृ्ती होताना क्तदसते.  तयाांना ते सहोदर मानतात व या सहोदराांच्या बाबतीत 

ग्रेस बह तेकवेळा भावनातमक क्तचांतनही करतात , तयामळेु अनेकदा क्ततथे क्तवसांगती क्तनमाशण 

होताना क्तदसते. 

५  िैली व आियातील दुबोधता  

  ग्रेस याांच्या काव्याच्या बाबतीत दबुोधतेचा प्रश्न क्तनमाशण झाला होता तो 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाच्या बाबतीतही कायम राक्तहला. तयाांच्या साक्तहतयात ही दबुोधता 

कुठून क्तनमाशण झाली याचा क्तवचार यापवूीच्या क्तववेचनातनू दखेील आलेला आह े . ग्रेस 

याांच्या लेखनात दुुःख, मतृय,ू क्तनक्तमशती, एकाकीपणा, प्रेमभाव, र्रीरसांबांध इतयादी 

अनभुवाांचा जाणीवपवूशक आक्तवष्कार होताना क्तदसतो. तयात गढू-धसूर, अद ्भतू 

वास्तवक्तचत्रण, तयाचप्रमाणे उदासीनता, प्रायुः र्ोकभावना इतयादी घटक आढळून येतात. 
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ह ेसवश ‘मी’च्या आांतररक गढूगहन क्तवश्वातून येत असल्याने यातून डोकावणारा आतयांक्ततक 

व्यक्तिक्तनष्ठ आतमाक्तवष्कार साक्तहतयात दबुोधता क्तनमाशण व्हायला जबाबदार ठरत असतो.  

  तसेच ग्रेस याांच्या साक्तहतयात नेक्तणवेतील क्तवश्व अवतरत असल्यामळेु ते 

दबुोध होत जाते असेही मत माांडण्यात आलेले आह.े जयांत पराांजपे याांनी ‚ग्रेस फँटसीच्या 

तांत्राद्रारे नेणीवप्रधान अर्ा मानवी अनभुवाच्या तळार्ी दडलेल्या सतयाचे दर्शन 

घडवतात‛ असे म्हटलेले आह.े परांत ु तयाांच्या नेक्तणवेतील सांदभाशत आकषशक प्रक्ततमाही 

असतात, आकषशक भाषाही असते, नादमयता व लयही असते; मात्र ह े सगळे सांदभश 

इतक्सया क्तवसांगतीने येतात की वाचक तया साक्तहतयाच्या भावाथाशपयांत पोहोचचू र्कत नाही. 

अनेकदा व्याकरणाचे क्तनयम बदलल्यामळेु ते लेखन अनाकलनीय झालेले क्तदसते. उदा. 

वाक्सयाच्या माांडणीत मोडतोड करणे, सांबांधदर्शक र्बद न वापरणे, नवीन सामाक्तसक रूपे 

वापरणे, क्तियापदाांची जागा बदलणे, अल्पाक्षरी रचना करणे इतयादी त्रटुी भाक्तषक 

पातळीवर क्तनमाशण झाल्यामळेु तयाांचे साक्तहतय अताक्तकश क व अथशक्तवन्मखु होताना क्तदसते. 

तयाांच्या रचनेत दबुोधता क्तनमाशण होण्याचे दसुरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तयाांची अनभुव 

घेण्याची पद्धत. ते अनभुव तयाांच्या रूढ सांकेतानसुार अक्तभव्यि करण्याची पद्धतही 

क्तनराळी असते. उदा. तयाांच्या ‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ या सांग्रहात तयाांनी अनेक 

प्रक्तसध्द कवींच्या कक्तवताांचा आस्वाद घेतलेला आह;े परांत ु तो आस्वाद तयाांनी अतयांत 

वैयक्तिक पातळीवर जाऊन घेतलेला क्तदसतो व तो आस्वाद ते नेक्तणवेच्या पातळीवर 

जाऊन घेत असल्याचे अधनू मधनू जाणवत राहाते. अनेक घटना ते एकत्र बाांधतात व 

तयाांचा अतक्सयश सांबांध जळुव ू पाहातात. तसेच ते आपल्या तत्त्वक्तचांतनातून अनेक प्रश्नही 

क्तनमाशण करतात. वास्तक्तवक तयाांच्या प्रश्नाांचा भक्तडमारच ते वाचकाांवर करतात. तयाांच्या या 

र्ैलीला समीक्षकाांनी प्रश्नचरू रै्ली असे म्हटलेले आह.े
२१
 तयाांच्या लेखनातील वास्तक्तवक 

सतय व कलातमक सतय याांच्यातील अांतर नाक्तहसे झाले तरच तयाांच्या र्ैलीची कलातमक 

प्रतीती आस्वाद्य होते, नाहीतर ते लेखन दबुोधच वाटत राहील. 
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६  वास्तवलचत्रण व अनुभवलवश्वातील सांदभष 

 ग्रेस याांनी तयाांच्या आतमक्तनष्ठ स्वरूपाच्या लेखनात वास्तवक्तचत्रणाला 

महत्त्व क्तदलेले आह,े परांतु अनेकदा तयाांचे अनभुवक्तवश्व ह े काल्पक्तनक भासते. तयाांच्या 

साक्तहतयार्ी समभाव असलेले तयाांचे क्तवद्याथी तयाांच्या या अक्ततवास्तवतेक्तवषयी साांगतात 

की ‚ग्रेस याांच्या कक्तवतेत क्तकां वा लक्तलतगद्यात येणारा अक्ततवास्तवाचा परमोच्च उतसव हा 

चषू म्हणनू येत नाही. क्तवश्वमनाचे स्पांदन आक्तण मानवी मनाचे स्पांदन याांचा एकमेळ होऊ 

लागला की ग्रेसच्या प्रक्ततभेला धमुारे फुटतात‛.
२२
 अक्षयकुमार काळे याांनी असेही मत 

माांडलेले की ग्रेसच्या काव्यातील प्रक्ततमा वास्तव आक्तण अक्ततवास्तव याांच्या प्रदरे्ातील 

अनभुतूीची क्तवलक्षण भेसळ करतात.
२३ 
जसे ‘लाटाांवर हलेकावे घेणारे नेपालीचे पे्रत 

फादरला क्तदसले’ हा ‘चचचबेल’मधील सांदभश, तसेच ‚मास्कोच्या स्टेर्नवर रुळाांखाली 

आतमहतया करणारी अॅना आणखी काय वेगळे साांगते? बांदकुीचा चाप ओढून स्वतुःचा 

जीव घेणारा हके्तमांग्वे? आक्तण दोन डबल आतमहतया की क्तद्रदल आतमहतया?‛
 
‘मगृजळाच े

बांधकाम’ मधील हा सांदभश
 
पाहून तयाांनी सरुुवातीपासनू अर्ा प्रकारच्या अक्ततवास्तव 

क्तचत्रणाला महत्त्व क्तदलेल ेव पढुील काळातील लेखनातही ते कायम ठेवलेले लक्षात येते. 

 लक्तलतक्तनबांधलेखन ह ेएका अथाशने लेखकाचे आतमगत असते, मग तयात 

सामाक्तजक दस्तावेज म्हणनू लेखक काही सांदभश अांतभूशत करीत असतो. तयातून वाचक 

आक्तण लेखकाचे नातेही क्तदसनू येते. या सांदभाशत बोलायचे झाले तर ग्रेस याांनी प्रामखु्याने 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये जीवनक्तवषयक तत्त्वज्ञानच साांक्तगतलेले आह.े ग्रेस वास्तक्तवक 

आपल्या अनभुवाच्या मळुार्ी जातात तेव्हा नकळत तयाांच्या लेखनातनू ह े क्तचांतन 

घडताना आढळून येते. तयाांच्या ‘चचचबेल’ ते ‘ओल्या िेळूची बासरी’ पयांतच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये ह े वैक्तर्ष््टय आढळून आलेले आह.े उदा. नव्वदोत्तर काळातील 

‘कािळ े उडाले स्िामी’ या तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधसांग्रहातील लेखाांमधनू तयाांनी 
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कावळ्याांक्तवषयी आपल्या समाजातील बऱ्यावाईट समजतुींचे क्तचांतन माांडलेले आह;े परांत ु

याांचा आस्वाद घेताना हहेी लक्षात घ्यावे लागते की कॅन्सरसारख्या आजारावर मात करून 

ग्रेस साक्षात मतृयवूर क्तवजय क्तमळवनू जेव्हा घरी परतले तेव्हा तयाांच्या हातून ही क्तनक्तमशती 

झाली. अर्ाप्रकारे द्रांद्रावस्थेत ते वाचकाांना आणनू सोडतात. परांत ु तयाांच्या लेखनातील 

सकू्ष्म गोष्टींचे अवलोकन करता अक्तधकतम ते आपल्या अनभुवाांपयांत वाचकाांना पोहचचू 

दते नाहीत. तयाांच्या दुुःखात समदुुःखी होण्याची सांधीदखेील वाचकाांना प्राप्त होताता 

क्तदसत नाही, कारण तयाांच्या भावनाांचे सांिमण केवळ क्तवक्तर्ष्ट सांदभाांपयांत मयाशक्तदत असते, 

ज्यात वाचकाांची अक्तभरूची क्तनमाशण होणे अवघड गोष्ट असते. साराांर्, ग्रेस याांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांचा सकू्ष्मपणे अभ्यास करता येईल अर्ी ससुतू्रता तयाांत नाही, तयामळेु 

नव्वदपवूीचे अन ्नव्वदनांतरचे असे वगीकरण करून क्तवर्ेष काही हाती लागत नाही. तरी 

तयाांच्या नव्वदनांतरच्या लक्तलतक्तनबांधाांचा वेध घेण्याचा प्रयतन या प्रकरणातून केलेला आह.े 

तयाांच्या नव्वदोत्तर काळातील लक्तलतक्तनबांधसांग्रहाांमध्ये आढळून आलेली सवश वैक्तर्ष््टये ही 

तयाांच्या अनभुवक्तवश्वापासनू तयाांच्या काव्यक्तवश्वापयांत पसरलेली आहते, म्हणनूच तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांचा अभ्यास करण्यासाठी तयाांच्या कक्तवतेतील तरलता, र्बदलाघव, 

भावनाक्तवष्कार इतयादींचा वरील क्तववेचनात र्ोध घेतला. मखु्यतुः तयातनूच तयाांचे एकूण 

लक्तलतगद्य आकारास आलेले आढळून येते. 

 

 ५.२.   गे्रस याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लललतलनबांधाांचा वेध  

   ग्रेस याांनी क्तवपलु प्रमाणात लक्तलतक्तनबांधलेखन केललेे, तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधलेखनाचे स्वरूप आपण मागील क्तववेचनातनू पाक्तहल.े तयाांच्या ‘चचचबेल’, 

‘िमतिा’ आदी नव्वदपवूीच्या लक्तलतलेखनाचे स्वरूप पाक्तहल ेतर लक्षात येते की तयात 

तयाांनी गढू धसूर रै्लीचा वापर करून आतमर्ोध घेण्याचा प्रयतन केलेला आह.े तसेच 

तयात अनेक गत ्काळातील आठवणी आक्तण दांतकथाांचा सांदभशही आलेला आह.े उदा. 
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‘िमतिा’ मध्ये अनेक कथाांर् आलेले आहते; परांत ुतयातही असांगती क्तनमाशण झाल्यामळेु 

तयाांचा ठाव लागत नाही. तयात आढळून येणारा ‘मी’ मात्र आतमर्ोधात मग्न व 

कासावीस झालेले क्तदसतो. वास्तक्तवक तयाांच्या प्रगल्भ बकु्तध्दमत्तचेा तयाला स्पर्श 

झाल्यामळेु नेक्तणवेच्या परमोच्च क्तबांदपूयांत ह े लेखन पोहोचलेले आह े व तयाची अांक्ततम 

फलश्रतुी सौंदयश हीच आह.े आपल्या दुुःखजाणीवेतनू सौंदयश क्तनमाशण करण्यासाठीच  

तयाांच्या सरुुवातीच्या लक्तलतक्तनबांधाांची क्तनक्तमशती झालेली क्तदसते. 

    तयाांच्या नव्वदोत्तर काळात प्रकाक्तर्त झालेल्या लक्तलतलेखनाचा वेध 

पढुील क्तववेचनातून घेतलेला आह.े तयातनू तयाांच्या लक्तलतलेखनाची वेगळी वैक्तर्ष््टये 

र्ोधणे ह ेया प्रकरणाचे मखु्य उक्तिष्ट आह.े 

५.२.१. सांध्यामग्न पुरुर्ाची लक्षणे 

ग्रेस याांच्या ‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ (२०००) या सांग्रहात कक्तवता, 

गद्य व क्तचत्रकला याांचे क्तमश्रण तयार झाललेे आह.े या सांग्रहाचे उक्तिष्ट स्पष्ट करताना ग्रेस 

म्हणतात की ‚या अगोदर प्रकाक्तर्त कक्तवतासांग्रह ‘राजपतु्र आिण डािलिंग’ यात तयाांच्या 

हातनू ‘सांध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ ही ओळ उगवनू बसली आक्तण तयाांच्या तथाकक्तथत 

क्तनक्तमशतीक्तवश्वात ते अनोख्या प्रकारे वचनबद्ध झाले,‛ म्हणनूच हा लक्तलतक्तनबांधसांग्रह 

तयाांच्या हातून क्तनमाशण झालेला आह.े अर्ा प्रकारे ग्रेस तयाांच्या क्तनक्तमशतीक्तवषयी बाांधले 

गेलेले असतात; मात्र तयाांच्या रचनेक्तवषयी ते कधीच बाांधील राहात नाहीत. यावरून 

तयाांच्या क्तनक्तमशतीप्रक्तियेची प्रेरणा तर क्तदसनू येते.  

या सांग्रहातील लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये तयाांच्या कक्तवता, लक्तलतगद्य, क्तचत्रकला 

याांची अनाकलनीय अर्ी तरल सषृ्टी क्तनमाशण झालेली आह.े तयाांच्या कक्तवतेचाच अकश  

तयाांनी या सांग्रहातील लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये ओतलेला आह.े तयाांच्या ‘सिललसंिचताचा 

शोक’ या लक्तलतक्तनबांधात ते क्तलक्तहतात- ‚सखुदुुःखाच्या आांदोलनातील क्तनक्तमशतीतत्त्वाची 
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वाट दाखवणारा जोडक्तबांदचू फि मला हवा असतो.‛
२४
 ते या पद्धतीने तयाांच्या 

आतमाक्तवष्कारातनू तयाांच्या क्तनक्तमशतीचा र्ोध घेताना क्तदसतात. तयाांच्या प्रक्ततमाच या 

क्तनक्तमशतीच्या कें द्रस्थानी आहते, ज्याांचा तयाांनी र्ोध घेतलेला आह.े परांत ु ह े क्तनक्तमशतीतत्त्व 

गवसण्यापवूी ते ज्या भावक्तनक अवस्थेत असतात तया अवस्थेतूनच तयाांच्या हातनू अर्ा 

ओळीची क्तनक्तमशती झालेली क्तदसते. 

ते म्हणतात- ‚गांगेच्या क्तवर्ाल पात्रावर डोके टेकतोच आह ेमी‛
२५
तयाांच्या 

प्रक्ततमासषृ्टीच्या अवतीभवती जर्ी तयाांची कक्तवता क्तफरते तसेच तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाच े

अनभुवक्तवश्वदखेील क्तफरते. तयाांच्या ‘प्रस्तराखालचे स्िगत’ या लक्तलतक्तनबांधात ते 

वाचकाांना उिरे्नू क्तलक्तहतात, ‚तमु्ही जायबांदी करून ठेवलेले माझे पाखरू क्ततकडे 

दरे्ाांतरात सैरभैर होऊन गेले आह.े माझ्या एका मायेच्या स्पर्ाशने ते पनु्हा जीव धरेल, 

तगेल याची खात्री आह.े‛
२६ 
याक्तठकाणी लेखकाांनी पाखराची प्रक्ततमा अनसुरलेली आह.े 

गांगा, पाखरू आदी क्तनसगशप्रक्ततमा सौंदयाशच्या आतमानभुतूीचा भाग म्हणनू आलेल्या 

आहते. तयाांच्या खुांटलेल्या क्तनक्तमशतीला मायेच्या स्पर्ाशची गरज आह ेही तयाांची भावनाही 

इथे क्तदसनू येते. जाणते अजाणतेपणी तयाांच्या पोरकेपणाची जाणीव तयाांच्या क्तनक्तमशतीच्या 

मागे असल्याचे क्तदसते. बालपणी तयाांच्या आईच्या जाण्याने जी सांवेदनर्ीलता तयाांच्या 

अखांड आयषु्यात दाटून आलेली तीच या सांदभाांच्या कें द्रस्थानी असल्याचे लक्षात येते. 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात आढळून येणारे दुुःखाचे प्रक्ततक्तबांब तयाांच्या 

आतमर्ोधाच्या मळुार्ी आह.े ग्रेस वेगवेगळ्या भावक्तनक क्तस्थतींमध्ये आरूढ असतात. 

केवळ तयाांच्या भाषारै्लीमळेु आस्वादाच्या बाबतीत तयाांची क्तनक्तमशती गुांतागुांतीची झालेली 

क्तदसते; मात्र तयातील सकू्ष्म सजृनर्ील प्रक्ततभाकण वेचले तर तयातील सौंदयश उघड होते. 

‘सिललसंिचताचा शोक’ यात ते क्तलक्तहतात- ‚वास्तव सतयाची क्तनक्तमशती ह ेमाझे ध्येय तरी 

कुठे आह.े‛ तयाांच्या साक्तहतयाचे ध्येय काल्पक्तनक वणशनरै्लीवर क्तनभशर आह.े ‚वास्तवसतय 

क्तजथे सांपेल क्ततथे काव्यसतय उगवेल‛.
२७ 
असाही क्तवचार तयाांनी आपल्या लक्तलतक्तनबांधातनू 
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व्यि केलेले आह.े तयाांच्या या क्तवधानाांनी तयाांच्या क्तनक्तमशतीची जाणीव कक्तल्पतालाच धरून 

असल्याचे जाणवते.  

क्तवर्ेषकरून तयाांच्या वास्तवक्तचत्रणात तयाांच्या आयषु्यातील 

एकाकीपणाच आह े अन ् तयाांच्या कक्तल्पत सषृ्टीत तयाचे गढू रूपाांतर झालेले आह.े ते 

म्हणतात- ‚हा एकाकीपणा नाकारताही येत नाही आक्तण स्वीकारताही येत नाही.‛
२८
 

तयाांच्या एकाकीपणाच्या जाक्तणवेतनूच तयाांच्या असांख्य रचना झालेल्या आहते. ‚मी 

महाकवी दुुःखाचा, दुुःख भडकल्याक्तर्वाय तावनू, सलुाखनू क्तनघत नाहीत माझे र्बद. 

आक्तण र्बद तावनू, सलुाखनू क्तनघाल्याक्तर्वाय उद ्भवत नाही माझी कक्तवता.‛
२९
 तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाला तयाांचे कवीमनच अक्तधकाक्तधक लवक्तचक करत जाते. ‚कवी म्हणनू 

जगायचे असेल तर मी दुुःख टाळू र्कत नाही‛
३०
 असेही ते म्हणतात, कारण तयाांच्या 

क्तनक्तमशतीच्या मळुार्ी तयाांची कक्तवताच आह े आक्तण तया कक्तवतेच्या मळुार्ी तयाांची 

दुुःखजाणीव. ‘अिंगातील माझे अंग’ या लक्तलतक्तनबांधात ते असे म्हणतात की ‚तकुाराम 

हा दवैी रोमाांचवादाचा पक्तहला, खरा प्राचीन दीक्तक्षत ठरतो, कारण तयाची अभांगवाणी 

म्हणजे वास्तवातले वैदग्ध आक्तण वास्तवातली क्तवरिी, तयातून उलगडत जाणारा 

रोमाांचवादी मिुीचा कलारूप साक्षातकार होय‛ ह ेतकुारामाांच्या र्बदाथाांचे तत्त्वज्ञान ग्रेस 

याांनी साांक्तगतले. यावरून ग्रेस याांच्या साक्तहतयातनू डोकावणारा सामाक्तजक दृष्टीकोनच 

जाणवतो. ते आपल्या काव्याचे आतमतत्त्व तकुाराम आदी सहोदराांच्या काव्यार्ी जळुव ू

पाहातात. 

लक्तलतक्तनबांधाचे मळू वैक्तर्ष््टय एखाद्या क्तवषयाचे वणशन आतमक्तनषे्ठने, 

सौष्ठवपणूश व सजीवतेने, स्वच्छांदपणे करणे असते; परांत ु ग्रेस याांच्या लक्तलतक्तनबांधाांचे 

क्तवषयच तयाांच्या भाववतृ्तीतनू जन्माला आलेले असतात आक्तण तयात डोकावणारे सांदभश 

तयाांच्या मनाची स्वैर भटकां ती असते, तयामळेु तयाांना क्तवषयार्ी एकक्तनष्ठ राहाता येत नाही. 

‘डोळ्यातील बबुळुांची मांिदयाळी’ या लक्तलतबांधाचा क्तवषय म्हणजे ग्रेस जेव्हा तयाांची 
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पतनी लीलीला हॉस्टेलवर भेटायला जायचे तेव्हा क्ततच्या डोळ्याचे सौंदयश तयाांना जाणवले 

असा आह.े मात्र ते क्ततच्या भेटीसाठी मिुाम सांध्याकाळची वेळ क्तनवडायच,े तयामळेु ते या 

लक्तलतक्तनबांधात सांध्याकाळचेच वणशन करण्यात अक्तधक गढून गेलेले आहते. तयाांनी केलेले 

ह ेवणशन पहा... ‚सयूाशस्ताच्या वेळी सयूोदयाचा स्वच्छ, मलूभतू क्तदलासा आता रात्रीच्या 

अांधारात गडप होणार म्हणजे क्तवश्वासघातकी काळोखात तो नष्ट होणार, पढुचा सयूोदय 

येईपयांत, तरीही भाबडा, थरथरता सांक्तधकाल दोघाांना जवळ येऊच दते नाही.‛
३१
 तयाांनी 

आपल्या लक्तलतक्तनबांधाांमधनू अर्ा वणशनर्ैलीला अक्तधक महत्त्व क्तदलेले आह.े या 

लक्तलतक्तनबांधात पढेु तयाांनी लीलीच्या आकार्गामी भेदक डोळ्याांचेही वणशन केलेले 

आह;े मात्र लीलीचे अक्तस्थक्तवसजशन करताना तयाांना स्फुरलेली ही काव्यओळ मळू क्तवषयात 

क्तवसांगती क्तनमाशण करणारी आह.े ते क्तलक्तहतात- 

आक्तण आई नसलेल्या 

पोरासारखे ह ेमाझे 

र्हाणे डोळे हलकेच सोडून दतेो, 

नदीच्या प्रवाहात
३२

 

या काव्यपांिीतही डोळ्याांची प्रक्ततमा उभी राक्तहलेली आह;े परांत ु ती सांक्तदग्ध वाटते. ती 

प्रक्ततमा तयाांचा मुलगा राघवच्या डोळ्यातील अश्रूांक्तवषयीची आह ेका तयाांच्या स्वतुःच्या 

याचा ठाव लागत नाही. द. क्तभ. कुलकणी तयाांच्याक्तवषयी क्तलक्तहतात की ‚ग्रेस याांचे गद्य ह े

प्रक्ततभाक्तनक्तमशती नाही तर प्रक्ततभाक्तवकृती आह.े प्रक्ततभाक्तवकृतीतून क्तवस्कळीतपणा, 

असांबध्दता, क्तनथशकता अन ् मखु्य म्हणजे क्तवध्वांस क्तनमाशण होतो.‛
३३
 परांत ु वरील 

काव्यपांिीतनू क्तनमाशण झालेले सौंदयश न्याहाळता तयात प्रक्ततभाक्तवकृती क्तदसनू येत नाही. 

तयात ते भावक्तनकरीतया गुांतलेले आहते, म्हणनूच ते अर्ा असांबद्ध प्रसांगाांना एकत्र 

आणतात, ज्यातनू क्तवसांगती क्तनमाशण होते. परांत ुग्रसे याांची ही रै्ली आह.े वास्तक्तवक या 

लक्तलतक्तनबांधाची सरुुवातच लीलीच्या म्हणजेच तयाांच्या पतनीच्या भतूकाळातील 
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आठवणीतनू झालेली आह.े तयाांना लीलीचे डोळे इतर क्तवषयाांपेक्षा अक्तधक आकषशक 

वाटतात, परांतु सांध्याकाळक्तवषयीही तयाांना क्तवरे्ष आकषशण असल्यामळेु ते प्रसांगानरुूप 

सांध्याकाळचेही वणशन तयात करतात अन ् र्ेवटी भानावर येऊन वतशमान क्तस्थतीत 

डोकावतात. तेव्हा तयाांनी लीलीच्या अक्तस्थक्तवसजशनाच्या वेळी नदीच्या प्रवाहात 

वहाणाऱ्या अश्रूांचा (प्रक्ततमा) उल्लेखही केलेला आह.े तयाांच्या स्वैर भटकां तीतून तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाची क्तनक्तमशती कर्ी वाहात जाते याचीच प्रक्तचती याक्तठकाणी येते व या तयाांच्या 

प्रक्ततभाक्तनक्तमशतीच्या खणुा आहते हदेखेील लक्षात येते. 

 दसुरे उदाहरण पहा- ‘िनझचरणीच्या ह दंक्यातील रक्त’ या लक्तलतक्तनबांधात 

तयाांनी राजस्थानच्या पषु्कर या स्थळाचे क्तनसगशवणशन केलेले आह.े मात्र तयाांनी यातून पषु्कर 

पाहायला आलेल्या जेक्तनफरचे क्ततच्या गाईडर्ी जळूुन आलेल्या र्रीरसांबांधाांक्तवषयी 

अक्तधक क्तलक्तहलेले आह.े पढेु तयाांनी यात अक्तनल अवचट आक्तण सनुांदा अवचट व अर्ोक 

काळे आक्तण अक्तजता काळे या दाांपतयाांचा उल्लेखही केलेला आह.े वास्तक्तवक जेक्तनफर, 

सनुांदा आक्तण अक्तजता या क्ततघींच्या क्तनझशरासम हसण्याचा ठाव तयाांनी या लक्तलतक्तनबांधातून 

घेतलेला आह;े परांत ु यात ग्रेस याांच्या आतमर्ोधाचाच प्रतयय अक्तधक येतो. 

जेक्तनफरक्तवषयी ते क्तलक्तहतात- ‚थांडी, गाईडवाले, अांधार, धकेु याांच्या सांभोगचिात क्ततने 

मला समाक्तवष्ट केले असते का?‛
३४ 
अर्ाप्रकारे ग्रेस तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातील कुठल्याही 

सांदभाशत ‘मी’चा क्तवसर पडू दते नाहीत. तयात अनेक सहोदराांचा उल्लेख होतो मात्र 

तयाांचाही फार अल्प सांबांध असतो. ग्रेस तयाांच्या क्तवषयाांतराची नाळच तयाांच्या मळू 

क्तवषयार्ी जोडू पाहातात, तयामळेु तयाांना सतू्रबद्धताच राखता येत नाही. वरील सांदभाशत 

तयाांना जेक्तनफर आक्तण तयाांच्या सांबांधाांचे दुुःख व्यि करायचे होते; परांत ु ते न करता या 

लक्तलतक्तनबांधातील वातावरण क्तनक्तमशतीला तयाांनी अक्तधक महत्त्व क्तदलेले आह.े यातील 

सौंदयश तेव्हा जाणवते जेव्हा ते सनुांदा अवचट व अक्तजता काळे या क्ततघींच्या क्तनझशरणी 

हसण्याचा उल्लेख करून तयाांच्या स्मतृींना उजाळा दतेात. 
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 तयाांच्या ‘मगृजळाचे बांधकाम’ या लक्तलतक्तनबांधसांग्रहाचे र्ीषशक तयाांना 

‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ याचे लेखन करतानाच प्राप्त झालेल.े ‘संध्यामग्न परुुषाची 

लक्षणे’ या सांग्रहात ‘मगृजळाचे बांधकाम’ हा लक्तलतक्तनबांध आलेला आह.े याचा आर्य 

एका वेगळ्या क्तदर्ेने जाताना क्तदसतो, क्तजथनू रे्वटी काहीच गवसत नाही. उदा. 

सरुुवातीला ते वेण ू या तयाांच्या आयषु्यातील प्रक्ततमेचे क्तहक्तडांबेच्या कथेर्ी साधम्यश लाव ू

पाहातात व नांतर ते उगाचच वेणचू्या आठवणीत रमून जाऊन क्ततच्या पाांगळ्या क्तमत्राचा व 

तयाच्या वधृ्द मैक्तत्रणीच्या सांबांधाक्तवषयी बोलनू क्तवषयाांतर साधतात. वेणलूा ते 

साांडयोद्धाच्या मरणाचा र्ोक कसा सांपिृ होतो याचे उदाहरणही दतेात. तयात मध्येच ते 

दीर भावजयीच्या सांबांधाांक्तवषयी बोलतात. वेणचू्या सैतान नवऱ्याक्तवषयी बोलतात. अन ्

अखेरीस म्हणतात ‚You  are constructing a mirage“ वेण!ू त ू मगृजळाच े

बाांधकाम करते आहसे ना!‛
३५

 या लक्तलतक्तनबांधातून तयाांनी वेणचू्या दुुःखालाच वाट 

मोकळी करून क्तदलेली आह.े वेणचू्या व स्वतुःच्या भावनाांचे प्रकटीकरण करणे एवढाच 

या लक्तलतक्तनबांधाचा हते ू क्तदसतो. अर्ाप्रकारे अक्ततभावक्तनकतेपोटी ते असांबद्ध सांदभाांचा 

समावेर् आपल्या लक्तलतलेखनात करीत असल्याने या स्वरूपाचे लेखन 

प्रक्ततभाक्तनक्तमशतीच्या कोणतयाही खणुा दाखवत नाही; परांत ुग्रेस याांचा क्तपांडधमश रोमँक्तटक व 

सौंदयशवादी कवीचा आह ेव तयादृष्टीने तयाांच्या लक्तलतलेखनाचा उतकषशक्तबांद ूतपासला तर 

तयातील अथशच्छटा स्पष्ट होतात. उदा. वेण ूही तयाांची जवळची प्रक्ततमा असल्याने क्ततच्या 

सांदभाशत तयाांचे आतमगत स्वाभाक्तवकपणे व्यि होताना क्तदसते. 

 ‘नदी: सारंगाचे दणेे’ या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी क्तपांपळ, जाांभळुी आदी 

वकृ्षाांचा सांबांध तयाांच्या प्रक्ततमेर्ी लावलेला. ते तयाांच्या प्रक्ततमेला स्नग्धरा म्हणतात. यात 

आणखीन एक प्रक्ततमा म्हणजे ‘नदी’ आह.े ते स्नग्धरेला उिरे्नू म्हणतात- ‚मी नाही 

पाक्तहली तझुी मनोभाक्तवनी नदी. क्ततच्या उपनद्या, सख्या, साजणी, तरीही सवश नद्याांच े

नदीपण माझ्यातनू, माझ्या र्बदाथाांतनू सारखे वाहत असतेच‛
३६

 व नांतर तयाांनी तयाांची 
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कक्तवताच क्तदलेली आह;े पण लक्तलतक्तनबांधाचा मखु्य आर्यच याक्तठकाणी क्तदसनू येत 

नाही. तयाांनी नदीच्या असांख्या र्िींचे सजशनर्ील प्रकटीकरण केलेले आह.े तसेच सांत 

ज्ञानेश्र्वर, हरमान हसे, रवींद्रनाथ टागोर, लॉकाश आदी रचनाकाराांच्या साक्तहतयातील नदीचे 

सौंदयशही कुतहुलाने तपासलेले आह.े यावरून सौंदयाशस्वाद घेऊन काव्याक्तवष्कार करणे 

तयाांचे अांक्ततम ध्येय क्तदसनू येते. ‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ मधील सवशच लक्तलतक्तनबांध 

समान रचनातत्त्वाचे आहते, परांत ुतयातील अनभुवक्तवश्व क्तभन्न आह.े  

            ५.२.२. मृगजळाचे बाांधकाम  

‘मगृजळाचे बांधकाम’ यात सामनातील ‘उतसव’ परुवणीतून प्रक्तसध्द 

झालेले लक्तलतक्तनबांध अांतभूशत झालेले आहते. या लक्तलतक्तनबांधसांग्रहात ग्रेस याांनी तयाांच्या 

काव्यातमक भाषेला अक्तधक अनवट, भावगभश केलेले आह.े यातील लक्तलतलेखनातनू 

तयाांची आांतररक वास्तवात धसूरता क्तनमाशण करण्याची रै्ली क्तदसनू येते. तयाांच्या 

अांतमशनातनू कक्तवता जर्ी बांधनाांची सवश चौकटां ओलाांडून बाहरे पडते, तसेच प्रयतन 

तयाांच्या गद्याची भाषा करताना क्तदसते. तयाांचा पक्तहला प्रयतन म्हणजे ‘द्रौपदी सजििते 

िचंधी कृष्णकरंगळीसाठी’ हा लक्तलतक्तनबांध आह.े  यात ते म्हणतात- 

मी हलेन अश्रपूरुता 

मी क्तनजेन स्वप्नाकाठी 

द्रौपदी सजक्तवते क्तचांधी 

जर्ी कृष्णकरांगळीसाठी
३७

 

द्रौपदी ही ग्रेस याांच्या अनेक प्रक्ततमाांमधील एक प्रमखु प्रक्ततमा आह.े ते 

म्हणतात- ‚दौपदी कृष्णकरांगळीला क्तचांधी बाांधत नाही तर ती सजक्तवते‛. यावरून 

सौंदयशसत्तेचे अक्तधष्टान दृष्टीगोचर करणे हा तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधलेखनाचा हते ूक्तदसनू येतो 

व मॅक्तजक पोएरीच्या क्तदरे्ने तयाांची वाटचालही क्तदसनू येते. 



211 

 

 ते  म्हणतात- ‚मगृजळ ह ेभासाचे प्रतीक की तया सतयाभासाची प्रक्ततमा 

की कलावांताच्या मनोक्तनक्तमशत भावसतयाची पनुक्तनशक्तमती?‛
३८
 वास्तक्तवक या स्वरूपाच्या 

क्तवधानाांचा अन्वयाथश लावता क्तनक्तमशतीतत्त्वाच्या खोलात जाऊन मॅक्तजक पोएरीचा र्ोध घेण े

येथे तयाांना अक्तभपे्रत असल्याचे जाणवते; परांत ु या क्तठकाणी तयाांनी जो प्रश्न उपक्तस्थत 

केलेला आह े तयातनू वास्तक्तवक तयाांच्या काव्यक्तनक्तमशतीतील काल्पनाक्तवलासाचेच दर्शन 

घडते. 

 या लक्तलतक्तनबांधसांग्रहातही तयाांच्या इतर सांग्रहाांप्रमाणे र्बदक्तवपलुता व 

सामाक्तसक र्बदाांचा प्रयोग झालेला आह.े उदा. अन्वयव्यक्ततरेकसाांधणी, आतमसामग्री, 

लावण्यतांद्री, प्रक्ततभाप्रािन इतयादी र्बद तयाांच्या साक्तहक्ततयक जाक्तणवेचे दर्शन घडवणारे 

आहते. तयाांच्या इतर सांग्रहाांमधनू डोकावणारा ‘सांध्यामाईचा र्ोक’ (सांध्याकाळचे उदास 

वणशन) सदु्धा यात आह.े यात तयाांनी छांदी व अक्तभधेक्तवषयी जे मतप्रक्ततपादन केलेले ते असे- 

‚सांध्यामाईच्या र्ोकाने दरवळणाऱ्या या माझ्या क्तचमकुल्या दालनाची मी क्तजवाच्या 

जोखमीने पाहणी करीत असतानाच, माझ्याभोवती, माझ्या दहेाभोवती छांदीचे आख्यान 

वारुळाप्रमाणे जम ू लागले.‛ ‚छांदीचा वल्कलयोग आक्तण क्ततची वारुळधारणा मला 

अजनूही समज ू र्कली नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे छांदीची आक्तण माझी 

कधीही गाठभेट झाली नाही. फि अक्तभदकेडून- ती अक्तभदचे्या प्रतयेक रिपेर्ीतनू मकुाट 

वावरत असल्यामळेु, फि अक्तभधेनेच अनेक सकू्ष्म क्तपांजणीतनू तर बरेचदा ढोबळ दांग्यातनू 

क्ततचे प्रक्षेपण माझ्यात सतत करण्याचा प्रयतन चालक्तवला.‛ अर्ाप्रकारे तयाांच्या कक्तवतेच्या 

बाांधणीची सकू्ष्म क्तवचारधारा, काव्यक्तनक्तमशतीत अजाणतेपणी सामावणारी छांदोबद्ध रचना व 

याक्तवषयी तयाांच्या मनात दाटून आलेले कुतुहल तयाांच्या ‘संध्यामाईचा शोक’ मध्य ेप्रकट 

झालेले आह.े तयाांच्या कक्तवतेचा सकारातमक प्रवास, छांदोमय कक्तवता रचण्याचा तयाांचा 

ध्यास येथे अनभुवायला क्तमळतो. तसेच ते म्हणतात- ‚ही छांदी माझ्या क्तनक्तमशतीक्तवश्वाक्तवषयी 
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अपरांपार आकषशण बाळगणारी एक अनागर वतृ्तीची समांजस मादी आह.े‛
 ३९
 तयाांनी 

छांदीला एक प्रक्ततमारूपच क्तदलेले जाणवते. 

  ‘ओिीमागची चंद्रकोर’ या तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात दखेील अर्ाच 

प्रकारची भावना तरळताना क्तदसते. 

माझ्या गाईचा आचळ 

एक क्तचमटु क्तनखारा; 

ओवीमधल्या मातकृा 

झाल्या अक्षराांच्या तारा... 
४०

 

तयाांच्या समग्र कक्तवतेच्या रचनातत्त्वाक्तवषयी तयाांच्या तरल भावना, अतयांत सजृनर्ील 

सांदभाांसह तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातून व्यि झालेल्या आहते. ‚र्ह दणेे आक्तण कुरघोडी 

करणे हा यमनेुचा बाणाच नाही. काक्तलयाचे क्तवष स्वीकारूनही क्ततच्या कुर्ीवर मात्र साधा 

क्तनळसर चराही नाही उमटला.‛
४१  
यातून ते तयाांच्या अनवट  कक्तवतेचे आतमतत्त्व क्तकती 

दृढ आह ेयाचेच स्पष्टीकरण दतेाना क्तदसतात. ‘नदी बडुाली डोहामध्ये नदीचा महापात्रा’ 

या लक्तलतक्तनबांधात ते म्हणतात, ‚र्बदाथाांच्या अस्ताअलीकडे आक्तण सांवेदनाांच्या 

उदयापलीकडचे ह े क्तनक्तमशतीकारण ज्यावेळी माझ्या वाणीत उगवले तयावेळी सवश 

तातकाक्तलक सांदभाांची नीक्ततमत्ता राखनूही मी आपोआप सांदभशर्नू्य होत गेलो...‛
४२
 

म्हणजेच ते तयाांच्या सखोल सांवेदनर्ील व्यांग्याथी भाषेमळेुच आकलनापासनू दरू गेलेले 

आहते ह े तयाांनाही माहीत आह;े परांतु तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाच्या बाांधणीत अनेक 

सांदभाांची गोची झालेली क्तदसते; यालाही तयाांची काव्यभाषाच कारणीभतू आह.े 

‘मगृजळाचे बांधकाम’मधील बह तेक लक्तलतक्तनबांध सांध्येला अपशण केलेले 

आहते. ‘स्िप्नपरुाणातील दतंकथा’, ‘मंत्रशोधाची संध्याकाळ’, ‘िहमिंती संध्येच े

गिहिर’, यातनू सांध्याकाळ ही तयाांच्या मनाची एक अवस्था वाटते; तसेच ती तयातील 

एक प्रक्ततमाच वाटते. ‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ मधील लेखनातनू दखेील ते प्रकषाशने 
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जाणवते. तयाांच्या मनाला सांध्याकाळची आपोआप सलगी होते. कदाक्तचत तयाांच्या 

काव्यक्तनक्तमशतीला ते वातावरण प्रेरणा दते असेल क्तकां वा तयाांना अक्तधक आतममग्न करीत 

असेल. 

  ‘मगृजळाचे बांधकाम’ मध्ये ते तयाांच्या क्तनक्तमशतीतत्त्वार्ी अक्तधक सांलग्न 

झालेले क्तदसनू येतात. ‚क्तवराणीच्या आतमस्पांदनाचे, अमतृाह नी थोर क्तवष साांभाळणारे माझे 

सभ्य, प्राचीन अथाशन्तरन्यास, घरांदाज हाकातल्या स्वक्तस्तक वाटावरून चालत येणाऱ्या, 

क्ततच्या मातीच्या पावलाांना नदीच्या सांक्तधकाल क्तकनाऱ्यात आजशवाने बोलावतात“.. 

माझ्या प्रेमाचा, प्रीतीचा, प्रणयाचा सांदरे् दणे्यासाठी‛. तसेच या सांदभाशनांतर पढेु ते क्तवधान 

करतात की ‚ह े असे क्तनक्तमशतीकुळाची बडदास्त न राखणारे इच्छाक्तवधान, अवतरण 

माझ्याकडून सांभवलेच कसे, काहीच कळेनासे होते अर्ावेळी.‛
 ४३

 अथाशत, तयाांच्या 

क्तनक्तमशतीप्रक्तियेतील दोष जेव्हा तयाांच्या लक्षात येतात तेव्हा ते असे आतमक्तचांतन करतात. 

तयावेळी तयाांची भावक्तस्थतीत गरुफटलेली अवस्था तयाांच्या लेखनप्रिीयेतनू अनभुवायला 

क्तमळते. वास्तक्तवक स्वप्नील भावावस्था तयाांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अपररहायश भाग आह ेअन ्

तयातनूच तयाांचे बह ताांर् लेखन जन्माला आलेले आह.े 

 ‘समदु्र सोडून दरू िनघालेल्या जळिंतीच्या िाटा’ या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी 

बालकवींक्तवषयी क्तलक्तहलेले आह.े बालकवींच्या उदासीचा स्त्रोत केवळ ‘औदुांबर’ ही 

कक्तवताच आह;े बाकी तयाांच्या कक्तवताांना ते जमलेले नाही, असे मत ग्रेस याांनी माांडलेले 

आह.े ‚सौंदयशसत्तेचा पररसर क्तवस्तीणश आक्तण दरूगामी असला तरी कलावांताच्या सत्तेच े

कें द्र, तयाच्या एखाद्या कलाकृतीतच असते.‛
४४ 
ग्रेस आपल्याला कलावांताची मयाशदा 

साांगनू अप्रतयक्षपणे आपल्या साक्तहतयातील मयाशदाांचे समथशन करतात. 

  तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी अगक्तणत प्रक्ततमाांना स्थान क्तदले याबिल स.ु 

प्र. कुलकणी याांनी असे मत माांडले की ‚क्तनगुशण क्तनराकार भावावस्थेला आकार दतेाना ह्या 

अनवट प्रक्ततमासषृ्टीचा आधार ते घेतात. बाह्य सांवेदना आक्तण आांतरसांवेदना याांचे नाते 
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जळुवनू प्रतीक-प्रक्ततमाांची बाांधणी होत असते. पण सांवेदनाांना प्रक्ततमाबध्द करणे एवढाच 

कलेचा हते ूनसतो. तया सांवेदनाांतील लयगतीला प्रकट करणे, तयातील तरलतेची पनुघशटना 

करणे म्हणजे मगृजळाचे बाांधकाम करण्यासारखे आह.े‛
४५ 

ही सांवेदनेतील लयगती, 

तरलतेची पनुघशटना स.ु प्र. कुलकणी याांना ग्रेस याांच्या काव्यात आढळून आलेली म्हणनू 

तयाांनी असे म्हटलेले आह.े अथाशत मगृजळाचे बाांधकाम म्हणजे तयाांचे काव्य आह े ह े

यातनू प्रतीत होते. 

५.२.३.  ‘वाऱ्याने हलते रान’ 

‘िाऱ्याने हलते रान’ (२००८) या लक्तलतबांधसांग्रहातनू ग्रेस याांची 

क्तचांतनर्ीलता अक्तधक समधृ्द, अनभुवसांपन्न झालेली क्तदसते. या सांग्रहातील 

लक्तलतक्तनबांधातनू तयाांनी क्तनक्तमशतीतत्त्वाच्या पणूशतवाचा र्ोध घेतलेला आह.े अनांत 

काळाच्या पररश्रमानांतर वास्तवक्तवश्र्व व सजृनक्तवश्र्व यातील फरक तयाांनी ओळखलेला 

आह ेव तो तयाांनी यातून माांडलेला क्तदसतो. वास्तवसतय अपणूश असते काव्यसतय तयाला 

पररपणूश करते; म्हणजे काव्यसतयाच्या माध्यमातनू मानवी जीवनाचा अथश उलगडतो असे 

ग्रेस मानतात. ‘जसे घायाळाचे बाळ, मकेु रांगते अंगणी’ या लक्तलतक्तनबांधात घायाळाचे 

बाळ म्हणजे सयूशपतु्र कणश व अांगण ह ेमयाशक्तदत अवकार्ाचे प्रतीक आह.े परांतु ते तयाांच्या 

क्तनक्तमशतीप्रक्तियेतील मयाशदाांक्तवषयी बोलत आहते.
४६
 ग्रेस याांचे नव्वदोत्तर काळातील 

लक्तलतक्तनबांध ह े अनेक लोककथा, परुाणकथा, दांतकथाांनी सांपन्न झालेले आह.े अर्ा 

सांदभाांच्या आधारे ते क्तनक्तमशतीतत्त्वाची बाांधणी तपासतात; तसेच समकालीन 

जीवनप्रणालीतील आतमक्तचांतनाचा प्रवाहही तयाांच्या लेखनातनू क्तदसनू येतो. उदा. केर्वने 

क्तदलेल्या रांगीत क्तठपके असलेली बदामाची वाळलेली पाने ग्रेस याांना तयाांच्या घराजवळील 

बदामाच्या क्तपवळ्या पानाांपेक्षा अरक्तसक वाटली. तयाांनी आपल्या रै्लीतून कलाकृतीच े

क्तनक्तमशतीपवूश रूप व तयाची  क्तनक्तमशती पणूश झाल्यानांतरची रूप क्तकती क्तभन्न असते हे 

साांगण्याचा प्रयतन केलेला आह.े उदा. ‘दबाकें  आई ह ैसीनेमें कौनसी आँहें? कुछ आज 
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रंग तेरा सािला लगे ह ैमझेु....’ असे काव्यमय र्ीषशक असलेल्या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी 

केर्व या तयाांच्या महत्त्वाच्या प्रक्ततमेने तयाांना आणनू क्तदलेल्या बदामाच्या पानाक्तवषयी 

क्तलक्तहलेले आह.े ‚I could not read those colorful spots on its body‛ असे 

तयाांनी तया पानावरील क्तठपक्सयाांचे वणशन केलेले आह‛े
४७ 
व काही काळानांतर पनु्हा केर्वन े

जेव्हा बदामाची वाळलेली तीन पाने आणनू क्तदली तेव्हा तया पानाांचे सौंदयश ओळखता न 

आल्यामळेु तयाांनी स्वतुःला रांगाांधळेपणा जडलेला आह ेअसे क्तवधान केलेले आह.े यात 

तयाांनी क्तनक्तमशतीक्तवषयक तत्त्वज्ञान साांगताना म्हटले की ‚पनुक्तनशक्तमशती फि जीवनाचीच 

पनुक्तनशक्तमशती असते पण ती कलेच्या के्षत्रातील अांक्ततम वास्तव आह.े‛ तयाांनी अर्ाप्रकारे 

कलेचे आतमतत्त्व अनेक लक्तलतक्तनबांधाांमधनू व कक्तवताांमधनू र्ोधलेले आह.े 

‘िाऱ्याने हलते रान’मधील लक्तलतक्तनबांधात लेखक केर्व, साऊल, रेवती 

आक्तण आलाप या तयाांच्या जवळच्या प्रक्ततमाांचा पनुुःपनु्हा उल्लेख करतात. ते तयाांच्या 

आधारे वाचकाांच्या मनात मानवी जीवनक्तवषयक कुतहुलही जागे करतात. याांना आपण 

ग्रेस याांच्या क्तनक्तमशतीतील क्तजवांत प्रक्ततमा म्हण ूर्कतो. ग्रेस तयाांच्या आजबूाजलूा घडणाऱ्या 

घटनाांचा अतयांत आतमीयतेने ठाव घेत असतात. साऊलने क्ततच्या अांगणातील पाररजात 

माांजरींपासनू वाचवण्यासाठी तयाभोवती बेतबाांबचूे कुां पण बाांधले पण रे्जारीच वाढणारे 

औदुांबराचे झाड सांधीप्रकार्ाआड येत असल्याने तयाचा कोयतयाने क्तर्रच्छेद केला.
४८ 
 

तयाचप्रमाणे ‘गोंदणगािातील मंत्रधनू’ मधील हा सांदभश पहा- ‚गोंदणगावातील राधा 

आक्तण मांथरा या प्रौढाांची गोंदणक्तिया सकु्तमते्रला खटकायची. गोंदण टोचणी व 

गोंदणधनूीवर केवळ आपल्या गोऱ्या कातडीचा हक्सक आह े म्हणनू राधा व मांथराच्या 

क्तर्सवी गळ्याांमध्ये आपली अणकुचीदार नखाांची बोटे कचकचनू रुतवावीत असे क्ततला 

वाटायचे.‛
४९
 सकु्तमत्रा (तयाांच्या आईचे नाव होते) आक्तण साऊलची याांची ही बेलगाम 

स्वप्ने सतत लेखकाांच्या आतमक्तचांतनाच्या मळुार्ी असल्याचा भास होतो. अनेकदा 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातून सकु्तमत्रा ही तयाांची आवडती प्रक्ततमा म्हणनू समोर येते; परांत ु
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अनेकदा ग्रेस क्ततचा उल्लेख धसूरपणे करतात व क्तनरथशक क्ततच्या सांदभाशत गढूताही क्तनमाशण 

करतात. 

 ‘िियोगिनष्ांची मनधरणी’ या लक्तलतक्तनबांधात तयाांनी लीलीच्या 

अक्तस्थक्तवसजशनाच्या नांतरची दाटून आलेली उदासी दृगोच्चर केलेली आह.े क्तवयोग, क्तवरह 

या मानवी जीवनातील अपररहायश अवस्था आहते असे ते साांगतात. ‘संध्यामग्न परुुषाची 

लक्षणे’ या सांग्रहातदखेील लीलीच्या अक्तस्थक्तवसजशनाचा सांदभश आलेला आह.े अर्ाप्रकारे 

काही सांदभश तयाांनी वास्तव जीवनातनू घेतलेले आहते तर काही सांदभश काल्पक्तनक; ह े

तयाांच्या समग्र लक्तलतलेखनाच्या बाबतीत घडताना क्तदसते.  

  ते म्हणतात- ‚साऊलचा तयाांना सांदरे् आह े की तयाांनी भतूकाळाची 

उगाळणी करू नये व भतूकाळाची मनधरणीही करू नये.‛ ते असेही म्हणतात की 

‚साऊलचे ते प्राचीन रांगपरुुष आहते.‛ साऊलच्या सांदरे्ाचे उत्तर दतेाना ते केर्वला 

म्हणतात - ‚Every artist has to define the past by his creation. For a 

common man the past is a past. It leaves some scars ad goes away from 

the present. It is not the case with an artist of a great genius. His every 

moment of present becomes creative, more creative and more ancient 

with this dynasty of past. Thus he creates epic, legends around him‛.
५०
 

अर्ाप्रकारे एखाद्या साक्तहतय क्तनमाशतयाला भतूकाळार्ी सांलग्न राहावेच लागते. तयावाचनू 

महाकाव्याची क्तनक्तमशती होणे र्क्सय नाही अर्ी ग्वाही ते दतेात. वास्तक्तवक लेखक कोणतेही 

क्तनक्तमशतीक्तवषयक मत माांडण्यासाठी एखाद्या प्रक्ततमेचा आधार नक्सकी घेतात. साऊल ही 

प्रक्ततमा तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांमधनू अनेकदा डोकावते अन ् ती बऱ्याचदा काल्पक्तनक 

व्यक्तिरेखा वाटते. मात्र अवास्तव सांदभाांचीच माांडणी एवढी पक्सकी असते की सांभ्रम 

क्तनमाशण झाल्यावाचनू लक्तलतक्तनबांध पढेु जात नाही. साराांर्, तयाांच्या प्रक्ततमा वास्तव 
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जीवनातील असतात मात्र तयाांच्याबाबतीत क्तनमाशण झालेले प्रसांग वास्तव आहते की 

अवास्तव, या क्तनष्कषाशपयांत वाचकाांना पोहोचता येत नाही. 

 मानवी जीवनातील आांतररक सतयाचा मागोवा घेताना स्त्री-परुुषाच्या 

र्ारीर सौंदयाशक्तवषयी बोलणे क्तकां वा स्त्री-परुुष सांबांधाांक्तवषयी बोलणे एखाद्या सजृनर्ील 

लेखकाला टाळता येत नाही व ग्रेस याांनाही ते टाळता आलेले नाही. ‘चचचबेल’ पासनू ते 

‘ओल्या िेळूची बासरी’ पयांत तयाांनी क्तनक्तमशतीप्रक्तियेच्या सांदभाशत बोलताना अनेकदा 

वासना, र्रीरसांबांध आदी भावना एखाद्या प्रक्ततमेच्या माध्यमातनू अतयांत सांवेदनर्ीलतेन े

दृगोच्चर केलेल्या आहते.  अथाशत ही सांवेदनर्ीलता तयाांच्या कवीमनाचीच फलश्रतुी 

आह.े द्रौपदीची पाच दहेाांची परुुषक्तनष्ठा, भारणीची दहेपरुुष आक्तण परुुषदहे बदलत 

जाण्याची रीत, देहाच्या उद ्घोषातनू उगवलेला परतीच्या प्रवासाचा आतममांत्र, बाळलेणी 

तडुवनू पे्रमाला सामोरे जाण्याचा अॅनाचा वासक्तनक आकाांत, इतयादी ग्रेस याांच्या 

क्तनक्तमशतीप्रक्तियेतील र्ारीरसांबांधाांचे स्थान अधोरेक्तखत करणारी उदाहरणे आहते. यातही 

तयाांच्या आतमर्ोधाच्या खणुा क्तदसनू येतात. ‘पाडव्याच्या रात्रीचे पालाण’ मध्ये लेखक 

म्हणतात ‚साऊलला क्ततच्या स्वप्ननायकाची दरदरून टाकणारी ददूशर्ा नको होती, म्हणनू 

क्ततने आपल्या बागेत दुुःखाांच्या वासनामय क्तठणग्याांची आरास माांडून ठेवली होती. 

दुुःखाच्या क्तठणग्याांचा हा गोंदणभाव माळून क्ततने स्वप्ननायकाच्या राह टीवर पाडव्याच्या 

रात्रीचे पालाण माांडले‛.
५१
 ‘पाडव्याच्या रात्रीचे पालाण’, ‘वासनामय क्तठणग्याांची आरास’, 

इतयादी सांदभाांचा सटुा सटुा अथश लावनू वाक्सयपातळीवर याांचा ससुांगत अथश आकळतो 

खरा; परांत ु याच समानतेचे र्बदभाांडार जेव्हा तयाांच्या कक्तवतेतून येतात तेव्हा ती दबुोध 

वाटू लागते. 

 वास्तक्तवक साऊल अन ् स्वप्ननायकाचा आांतरसांबांध हचे तयाांच्या 

‘िाऱ्याने हलते रान’ मधील बह तेक लक्तलतक्तनबांधाांचे क्तनक्तमशतीतत्त्व आह.े ‘िाऱ्याने हलते 

रान’मध्ये तयाांच्या साऊल या प्रक्ततमेची अगक्तणतवेळा पनुरावतृ्ती झालेली आह.े साऊल 
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तयाांच्या आयषु्यात असताना क्तलक्तहलेले ह ेलक्तलतक्तनबांध असावेत. ‚साऊलच्या पक्तहल्या 

प्रक्ततभावांत क्तप्रयकराचे स्मरण ठेऊन, तयाला आतमक्तदप्तीने लख्ख करीत, मला क्ततच्या 

पक्तहल्या स्वप्नाचे माहरेपण नीट नेटके आक्तण नेकीवांत तालाने करावयाचे आह.े तेही याच 

प्रारबधवादी क्तहवाळ्यात.‛
५२

 असे ते ‘अिहल्येच्या िशळतेील िशल्पिािाचे अििसार’ या 

लक्तलतक्तनबांधात क्तलक्तहतात. येथे साऊलच्या मनाचा क्तवचार ते आतोनातपणे करताना 

क्तदसतात, तयात तयाांनी साऊलच्या पक्तहल्या क्तप्रयकराचा, पक्तहल्या स्वप्नाचा क्तवचार करून 

साऊलपणाचा अक्ततरेकच केलेला आह.े यावरून साऊल ही तयाांच्या जीवनातील 

महत्त्वाची व्यक्तिरेखा असल्याचे लक्षात येते. ह े तयाांच्या आतमक्तनष्ठ लेखनाचे वैक्तर्ष््टय 

म्हणावे लागेल. 

 ग्रेस याांच्या लक्तलतलेखनात क्तनसगश हा अग्रस्थानी असतो व ‘िाऱ्याने 

हलते रान’मध्ये क्तवक्तवध सांदभाांची उभारणी करताना तयाांच्या हातनू बऱ्याचदा क्तनसगशसौंदयश 

दृगोच्चर झालेल ेआह.े परांत ु ते केवळ क्तनसगशवणशन करीत नाहीत तर तो क्तनसगश तयाांच्या 

प्रक्ततमाांच्या सांदभाशत आल्यामळेु तो गढू व धसुर झालेला असतो. ‘संध्यामग्न परुुषाची 

लक्षणे’ व ‘मगृजळाचे बांधकाम’ याांच्या तलुनेने ‘िाऱ्याने हलते रान’ मधील 

लक्तलतलेखन क्तनसगशप्रक्ततमाांनी अक्तधक बहरलेले आह.े ग्रेस याांनी तयाांच्या नव्वदोत्तर 

काळात लक्तलतक्तनबांध या साक्तहतयप्रकाराची र्िीस्थाने हरेली होती ह े तयाांच्या 

क्तनसगशप्रक्ततमाांवरून क्तदसनू येते. वाऱ्याने हलते रान या सांग्रहातील क्तवषयाांना क्तनसगशदत्त 

सांदभाांचाच आधार क्तमळालेला आह.े      

 ५.२.४. ‘ओल्या वेळूची बासरी’ 

 हा ग्रेस याांचा र्ेवटचा लक्तलतक्तनबांधसांग्रह २०१३ साली प्रकाक्तर्त 

झाललेा आह.े अगदी अांक्ततम काळात समग्र जीवन जगल्यानांतर जे काही बाकी राक्तहलेले 
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क्तकां वा तयाांच्या वैचाररक अक्तधष्ठानातून पररपक्सव अांतकरणाला जीवनक्तवषयक जे काही 

आकळले, ते सवश तयाांनी यात माांडण्याचा प्रयतन केलेले आह.े 

 तयाांनी कॅन्सरसारख्या आजारावर मात केलेली अन ्ज्या अर्ि अवस्थेत 

ते होते तयातनू साकारलेला हा आतमाक्तवष्कार आह.े तयाांना दोन वेळा कॅन्सरसारख्या 

आजाराने क्तपडलेले व दसुऱ्यावेळी तयाने तयाांचा बळी घेतला. पक्तहल्या आजारपणातनू 

तयाांचे ‘कािळ े उडाले स्िामी’ ह े पसु्तक क्तनमाशण झालेले; व दसुऱ्याांदा ते जेव्हा 

हॉक्तस्पटलमध्ये र्ेवटची घटका मोजत होते तेव्हा ‘ओल्या िेळूची बासरी’सारखा सांग्रह 

तयाांच्या हातून क्तनमाशण झाला. या सांग्रहाच्या आरांभीच तयाांनी हॉक्तस्पटलमध्ये क्तलक्तहलेली 

स्वगताची पत्रक्तलपी क्तदलेली आह.े 

घरभर सरणाचे पात्र साांडुक्तन जाई 

क्तफरुक्तन क्तफरुक्तन माझा वांर् क्तनवांर् होई! 

ग्रेस याांनी या कक्तवतेच्या ओळी तयाांच्या तथाकक्तथत मतृयपूत्रात रोवलेल्या आहते. सरण 

म्हणजे क्तचताच साांडली आह े सांपणूश आयषु्यात व मतृयनूांतर तयाांचा वांर् म्हणजेच 

काव्यक्तनक्तमशतीचा वांर् क्तनवांर् होणार याच े दुुःखच या काव्यपांिीतनू व्यि होत आह.े 

तयाांच्या कक्तवतेला दबुोधतेचा क्तर्क्सका मारण्यात आलेला व याचा स्वीकारही तयाांनी 

केलेला; मात्र तयाांच्या पिात तयाांच ेअनवट काव्य वांर्हीन होणार या दुुःखाची जाणीव 

तयाांचे अांतकरण क्तपळवटून टाकणारी होती. 

 ‘िनििंशाचा अनिंुश’ या लक्तलतक्तनबांधातून तयाांनी तयाांच्या 

क्तनक्तमशतीप्रक्तियेचा क्तनजधमशच पडताळून सलुाखनू पाक्तहलेला आह.े ते तयाांच्या घरदाराची, 

कुटुांबातील व्यिींच्या कलाक्तनक्तमशतीची दखेील चाचणी करतात. तयाांची कन्या क्तमक्तथलेच्या 

कक्तवतेचा आर्य उलगडून आतमर्ोध घेण्याचा प्रयतनही तयाांनी केलेला आह.े  

 आपली क्तनक्तमशतीप्रक्तिया क्तकती तरल आह ेह ेक्तसध्द करण्यासाठी ग्रेस याांनी 

नेहमीच आपल्या लेखनात काही प्रयोग केलेले आहते. ‚ओल्या वेळूची बासरी कधी होत 
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नसते तयासाठी वेळू वाळलेलाच पाक्तहजे‛ हा सांदभश तयाांनी महानभुाव पांथाचे प्रवतशक 

चिधराांच्या ‘वेळुवाचा दृष्टान्त’ मधनू घेतलेला आह.े चिधर म्हणतात चांदनाच्या 

अवतीभवती असलेल्या वकृ्षाांना चांदनाच्या सगुांधाची बाधा होते मात्र वेळूला होत नाही 

कारण तो आतनू पोकळ असतो. मात्र केवळ पोकळ वेळूतनूच बासरीचे सरू क्तनमाशण 

होतात असे साांगनू चिधराांनी महानभुाव पांथाच्या द्रतैी तत्त्वज्ञानाचा उद ्घोष केलेला आह.े 

पण ग्रेस म्हणता की ‚चांदनार्ी जर ओला वेळू एकजीव झाला तर चिधराांच्या द्रतैी 

मतावर कुऱ्हाड पडेल.‛
५३

 अर्ाप्रकारे एखाद्या आध्याक्ततमक तत्त्वज्ञानाचा ग्रेस अनेकवेळा 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातनू उद ्घोष क्तकां वा तयाचे खांडन करतात. ते म्हणतात- ‚ओल्या 

वेळूची बासरी वाजणारच नाही मात्र एखाद्या प्रक्ततभावांताचा श्वास जर अक्तततटीने समग्र 

अक्तस्ततवाची फुां कर मारून वेळूचा ओलावा स्वतुःत आतमसात करून, आपल्या 

फुां करीतील वारा वेळूच्या ररकाम्या पोकळीत जर प्रके्षक्तपत करू र्कला, तर ओल्या 

वेळूची बासरी वाजण्याचा चमतकार घडू र्कतो.‛
५४
 येथे ग्रेस आपल्या क्तनक्तमशतीप्रक्तियेचे 

र्िीकें द्रच एकवटताना क्तदसतात. जे अर्क्सय आह े ते एखाद्या प्रक्ततभावांताला प्रयतनाने 

साध्य करता येते यावरील तयाांचा क्तवश्वास ते प्रक्ततपादन करतात. 

 ‘ग्रहणातील चंद्रकोर’ या लक्तलतक्तनबांधात ते म्हणतात ‚क्तनक्तमशतीप्रक्तियेतून 

प्रक्ततमा क्तनमाशण होत असतात. प्रक्ततमाांची अक्तभव्यिी तया तया भाषेच्याच माध्यमातनू होत 

असल्यामळेु, भाषाांच्या सांस्कार अथाांची आक्तण तया तया भाषेतील र्बदकोर्ाक्तधक्तष्ठत 

अथाांची अनेक दडपणे तया तया प्रक्ततमेच्या अांगाभोवती सतत वावरत असतात, तयामळेु 

प्रक्ततमेचा खरा सांवेदनर्ील सजृनाथश चटकन लक्षात येत नाही. म्हणनूच खऱ्या 

प्रक्ततभार्ाली प्रक्ततमेचा अथश हा नेहमीच कालोत्तीणश मानला पाक्तहजे.‛
५५
 तयाांनी तयाांच्या 

अनाकलनीय प्रक्ततमाांचा अन्वयाथश लावताना तयाांना कालोत्तीणश मानण्याचा आग्रह 

धरलेला आह.े अर्ाप्रकारे तयाांनी आपल्या प्रक्ततभेचे स्थान वैचाररक पातळीवर माांडलेले 

क्तदसते. ते म्हणतात- ‚ज्यावेळी कलावांत कलेची क्तनक्तमशती करतो; तयावेळी क्तनसगशसत्ता 
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आक्तण जीवनसत्ता याांना समाांतर ठेऊन सौंदयशसत्ता स्वयांभ ूआक्तण क्तनरपवाद राहाते.‛ तयाांनी 

तयाांच्या कक्तवतेत आक्तण लक्तलतक्तनबांधात अवतरलेल्या ‘साऊल’ या प्रक्ततमेचा र्ोध 

पनुुःपनु्हा घेतलेला आढळून येतो. ‘ओल्या िेळूची बासरी’तील लक्तलतक्तनबांध 

उत्तरकाळात क्तलक्तहलेले आहते व साऊल ही प्रक्ततमा तयाांच्या गतायषु्यात येऊन गेलेली 

होती. क्ततचा सांदभश सरुुवातीच्या (वाऱ्याने हलते..) लक्तलतक्तनबांधाांमधनू बऱ्याचदा आलेला; 

मात्र क्ततचा उगम कधी झाला ह ेर्ोधण्याचा प्रयतन तयाांनी ‘ओल्या िेळूची बासरी’मधनू 

केलेला आह.े 

  ‘ग्रहणातील चंद्रकोर’मध्ये ते म्हणतात- ‘माझ्या क्तजवाला हरैाण करणारी 

साऊल ही एक प्रक्ततमा आह.े I know that after the final meet to an ocean, no 

river retain her identification, but in art, only and only self 

identification exists. So I am just going reverse to my base of beginning 

where I found this image.
५६

 तयाांच्या प्रक्ततमार्ोधात तयाांचे आतमर्ोधाचे प्रयतनच 

क्तदसनू येतात; अन ्साऊलचे उगमस्थान धुांडाळत असताना ग्रेस याांना मीरा आक्तण क्ततच्या 

क्तदराचे नातेही स्मरलेले आह,े तेव्हा असांबध्दता क्तनमाशण होते. तयाांनी रवींद्रनाथ टागोर 

याांच्या कक्तवतेच्या अनवुाक्तदत ओळीही पढेु क्तदलेल्या आहते. 

भावजयीत क्तदसते 

अधी बाईल क्तदराला; 

बाई तर्ीच र्ोधते 

दीर, लग्नाचा बाह ला.... 

 ग्रेस याांनी साऊलक्तवषयी साांक्तगतलेले की क्ततचा क्तप्रयकर तयाांच्यात अांतर 

ठेवण्यासाठी क्ततच्यासमोर पालकाची जडुी ठेवी. पालकाची जडुी ही क्तनसगशसत्तेसारखी 

अबोल असते, क्ततला मानवी सत्ता पाक्तहजे तेव्हा ती वापरू र्कते. याक्तठकाणी आपल्याला 

लक्षात येते की ग्रेस याांनी एक प्रक्ततमा उलगडता उलगडता अनेक प्रक्ततमाांचा सांकर 
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साधलेला आह.े साऊल व ग्रेस याांच्यामधील अांतर व साऊल व क्ततच्या क्तप्रयकरामधील 

अांतर या दोघाांच्याही दुुःखाांची समान कारणे आहते. ते म्हणतात- ‚साऊलने केलेला माझा 

कोवळा दहेतयाग म्हणजे काय? एखाद्याला आपल्या दहेापासनू तोडून काढणे होय‛ येथे 

पनु्हा साऊन अन ्ग्रेस याांच्यामधले नाते क्तदसनू येते.
५७ 

‘ओल्या िेळूची बासरी’ तील अर्ा 

अनेक लक्तलतक्तनबांधाांमधनू लेखकाची साऊलक्तवषयीची सांवेदनर्ीलता क्तदसनू आलेली 

आह.े साऊल वास्तक्तवक तयाांच्या जीवनातील खपू जवळची व्यिी होती. ‘ओल्या िेळूची 

बासरी’ मध्ये लेखकाने क्ततचा जन्मकाळही क्तटपलेला आह.े तयाची मलुगी क्तमक्तथलाने 

केलेला हा आरोपही या गोष्टीला आधार दतेो. ती म्हणते- ‚साऊलसांगोपना ग्रेस याांनी 

तयाांच्या मलुाांच्या बालपणाचा सगळा प्राचीन वाटा क्तवसक्तजशत करून टाकला आह.े‛
५८
 

रे्वटची घटका मोजताना तयाांना होणार ह े साऊलचे स्मरण साथश वाटते. ‘मगृजळाच े

बांधकाम’मध्ये धसूर वाटणारी साऊल ही प्रक्ततमा ‘ओल्या िेळूची बासरी’मध्ये स्पष्ट व 

ठळक झालेली आह.े 

त ूहसलीस तेव्हा 

दुुःखात क्तमसळली जाई; 

त ूदᴤूᴤर तरीही घेते 

मज कुर्ीत सांध्यामाई 

 ‘घनांनी िाकलेला मी, िुलांनी झाकलेला मी..’ या लक्तलतक्तनबांधात ते 

र्ेवटी आपल्या आजारपणाने उद ्भवलेल्या यातनाांचे क्तचत्रण करातात. ‚मरणाची एवढी 

तरल इच्छा असनूही, क्षणात जीव उखडून फेकण्याची तरल आतमहतयाही साधत 

नाही.‛
५९  
ते क्तदनानाथ मांगेर्कर स्मरणाथश स्थापन केलेल्या हॉक्तस्पटमध्ये आपली र्ेवटची 

घटका मोजत होते, तेव्हा तयाांना रृदयनाथ मांगेर्कर याांचे भरपरू सहकायश लाभलेले. तेव्हा 

तयाांनी ‘सयूच बडेु, ऊन ढळ ेउचल पाय चल ग बये, िचखलािर कमळांचा िार कधी टाकु 

नये!’ या लक्तलतक्तनबांधात तयाांचे साध्या र्बदात आभार व्यि केलेले आहते. या 
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लक्तलतक्तनबांधातनू पक्तहल्याांदाच ते काव्यभाषेचा वापर करीत नाहीत. ते म्हणतात- ‚आपले 

सगळे वागणे बोलणे ह ेउच्चाराांच्या गौरवाने सतत वाकलेले असते, क्तकां वा भारावलेले तरी 

असते. उच्चाराांच्या या भारावलेपणात, वाकलेपणात, एखाद्या नेकीच्या सजृनर्ील 

जीवाचा अनेकदा कोंडमारा होतो.‛ ते आपल्या भाषेतील हा गणुदोषही साांगतात. 

काव्यमय रै्लीतनू उभारलेले तयाांचे लक्तलतक्तनबांध तयाांच्या र्ीषशकापासनूच रै्लीगत 

झालेले क्तदसतात. तयाांच्या सवश लक्तलतक्तनबांधाांची र्ीषशके पाक्तहले तर ह े लक्षात येते. 

‘िांबाितो जेव्हा। अंकुराचा पोत। तेव्हा माझा हात। सोडू नये।’ क्तकां वा ‘िणव्यामध्ये उिा 

तरी मी िाळत नाही घाि....’ या स्वरूपाच्या र्ीषशकाांमध्ये ग्रेस याांच्या दुुःखभोगाचे 

काव्यमय बीज रोवलेल े क्तदसते; परांतु आपल्या दुुःखभोगाला नकोइतके प्राधान्य देऊन 

तयाांच्या काव्यमय भाषेची मयाशदाच ते आखत जातात.  

 ‘ओल्या िेळूची बासरी’ या सांग्रहात मात्र कमतरता जाणवते ती तयाांच्या 

इतर लक्तलतक्तनबांधाांमध्ये आढळून येणाऱ्या दांतकथाांची. आयषु्याची अखेरची घटका 

मोजताना ते कोणतयाही क्तमथ्याचा आधार घेत नाहीत. तयात तयाांच्या प्रक्ततमा व सहोदराांची 

उपक्तस्थती तर आहचे मात्र तयाांच्याक्तवषयी ते केवळ एखादा दसुरा यकु्तिवाद माांडतात. 

तयाांच्या आतमर्ोधाची तळमळ या लक्तलतक्तनबांधाांमधनू फारर्ी जाणवत नाही. ते 

ढोबळपणे जीवनाक्तवषयीचे तत्त्वज्ञान माांडत जातात. तयाांनी ज्ञानेश्वरीतील अक्तभसार माांडून 

आपल्या अद्रतैी तत्त्वज्ञानाचे मलूतत्त्वच पडताळून पाक्तहलेले आह.े 

 ग्रेस याांच्याक्तवषयी द. क्तभ. कुलकणी याांनी अनेक समीक्षातमक क्तवचार 

माांडलेले आहते. ते तयाांच्या लक्तलतगद्याक्तवषयी म्हणतात की ‚ग्रेस ह े जरी या 

लक्तलतक्तनबांधाांचे लेखक असले तरी माक्तणक गोडघाटे हचे नाव क्ततथे र्ोभनू क्तदसते. तयाांच्या 

कक्तवताांमध्ये आढळून येणारी क्तनक्तमशतीर्ीलता तयाांच्या गद्यात नाही. ‘चचचबेल’ या तयाांच्या 

पक्तहल्या सांग्रहामध्ये आांक्तर्क तरी नवक्तनक्तमशती आह,े परांत ुिमाने तयाांचे लक्तलतगद्य नांतर 

क्तनक्तमशतीर्नू्य होत गेलेले क्तदसते.
 ६० 

कुलकणी याांच्या मतानसुार ग्रेस याांचे काव्य अन ्
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नव्वदपवूीचे लक्तलतक्तनबांध नवक्तनक्तमशतीच्या कके्षत उतरणारे होते व नव्वदनांतरच्या काळात 

तयातील क्तनक्तमशतीर्ीलता कमी होत गेली. परांत ु तयाांचे ‘िाऱ्याने हलते रान’ व ‘ओल्या 

िेळूची बासरी’ तील लक्तलतलेखनाचे स्वरूप अभ्यासले असता ते भाक्तषक दृष्टीने अक्तधक 

प्रौढ व आर्यप्रधान झालेले क्तदसनू येतात. तयाांचे आतमक्तचांतन क्तनसगश, काव्य, परतत्त्व 

इतयादी घटकाांर्ी एकरूप झालेले आह.े वास्तक्तवक तयाांच्या सवश र्ांकाांचे क्तनरसन 

आयषु्याच्या या टोकाला येऊन झाललेे आह;े म्हणनूच तयाांची भाषा अक्तधकाक्तधक 

प्रगल्भ, वैचाररक भासते. क्तनक्तमशतीतत्त्वाचा क्तवचार करता करता रे्वटी तयाांना र्रीररक 

यातनाांचा सामना करावा लागलेला तेव्हा तयाांच्या लक्तलतलेखनाचा कल मानवी दहेाच्या 

पारमाक्तथशक वाटचालीकडे झकुलेला होता. मानवी जीवनक्तवषयक तत्त्वज्ञान साांगणाऱ्या 

तयाांच्या सवश सहोदराांक्तवषयीही तयाांना आस्था वाटू लागली होती; तसेच तयाांच्या काव्यमय 

भाषेला एक मयाशदा आह े याची जाणीवही तयाांना झालेली. तयाांनी तयाांच्या अखेरच्या 

काळातील लक्तलतगद्यात काव्य क्तमसळताना असांबद्ध रचना क्तनमाशण होणार नाही याची 

काळजी घेतलेली आह;े परांत ु या स्वरूपाचे लेखनच तयाांचे वैक्तर्ष््टय होते. आपल्या 

काव्याला अथशपणूशता प्राप्त करून दणे्यासाठीच तयाांनी लक्तलतगद्याची क्तनक्तमशती केलेली, ह े

सतय तयाांच्या साक्तहतयाचा अनेकाांगी क्तवचार करताना लक्षात घ्यावे लागते. 

 

      ५.३. गे्रस याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लललतलनबांधाांची वैलिष््टये 

   ग्रेस याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लक्तलतक्तनबांधाांचा वेध घेतला असता तयात 

या काळाच्या अनषुांगाने बदललेल्या सामाक्तजक क्तस्थतीच्या प्रभावातून क्तनमाशण झालेले 

लक्तलतलेखन आढळून येत नाही; कारण ग्रेस याांचे एकूणच लक्तलतसाक्तहतय तयाांच्या 

आतमचैतन्यवतृ्तीतनू जन्माला आलेले आह.े तयाांच्या काव्याथाशचा आतमाच तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू वाहाताना क्तदसतो. ‘चचचबेल’ ते ‘ओल्या िेळूची बासरी’ पयांत तयाांचे 

आतममग्नतेतनू क्तचरांतनाकडे जाण्याचे प्रयतन दृष्टीस पडलेले आहते. तयात आढळून येणारे 
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सांदभश तयाांच्या वैयक्तिक जीवनानभुवातनू स्फुरलेले असले तरी तयात मानवी मनोवस्थाांचेच 

दर्शन घडते. 

    तयाांच्या सरुुवातीच्या लक्तलतक्तनबांधाांचे स्वरूप जाणनू घेतल्यावर तयाांच्या 

नव्वदोत्तर काळातील लक्तलतक्तनबांधात फारसा फरक आढळून येत नाही. तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांची भाषारै्ली ही सरुुवातीपासनू क्सलीष्ठ अन ् काव्यातमक होती. तयात 

आढळून येणारे सांदभश क्तकां वा कथाांर् ह ेप्रारांभापासनू क्तवसांगत व अनाकलनीय होते; परांत ु

नव्वदोत्तर काळात तयाांचा आतमाक्तवष्कार अक्तधक प्रौढ गांभीर झालेला क्तदसतो. 

क्तनक्तमशतीप्रक्तियाक्तवषयक तयाांच्या कल्पना अक्तधक समधृ्द अन ्व्यापक होत गेलेल्या आहते; 

अन ् तयाांच्या सांदभाांना अक्तधकाक्तधक सखोलताही प्राप्त झालेली आह.े उदा. ‘संध्यामग्न 

परुुषाची लक्षणे’ या लक्तलतक्तनबांधसांग्रहात डोकावनू पाक्तहले असता तयात तयाांच्या मनाची 

उदास अवस्था अक्तधक तीव्र झालेली अनभुवायला क्तमळते, तयामळेु तयात अगक्तणत असे 

वासनाांकृत सांदभशही अांतभूशत झालेले क्तदसतात. ‘िािल्मकीच्या एका डोळ्यातील रामायण’ 

या लक्तलतक्तनबांध तयाांनी तयाांना मॅटाक्तफक्तजकल फॉमश कसा सापडला तयाक्तवषयी क्तदलेला हा 

सांदभश पाहा- 

 तयाांची प्रक्ततमा अांजनी तयाांना म्हणते- ‚माझी सगळी वसे्त्र र्यनमांक्तदरातील रुद्राक्षाच्या 

खाांबाला अडकवनू- But remember one thing, you can take off my clothes 

but you cannot make me naked, फि माझ्या वक्षावरच्या चांद्रहारात असलेली 

पाचचूी माळ अर्ा बेताने कुरवाळ की माझ्या स्तनी थोडासाही धक्सका लागता कामा नये. 

तयावेळी माझ्या डोळ्यातील काजळ कदाक्तचत र्भु्रधवल होईलही, पण तेवढ्यावरून 

अांजनीचे काजळसतू्र पकडता येणार नाही.‛
६१
 तयाांनी र्यनमांक्तदरात तया पाचचू्या माळेला 

स्पर्श केला तेव्हा कुठे तयाांना तयाांच्या आध्याक्ततमक कक्तवतेचा दहे सापडला. या 

लक्तलतक्तनबांधाचा काळ लक्षात घेतला तर तयाांच्या कक्तवतेचा दहे सापडायला तयाांना बराच 

अवधी लागलेला क्तदसतो. अर्ाप्रकारचे वाक्सयाांर् तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधात वारांवार येतात, 
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ज्यामळेु तयाांच्या कक्तवतेची क्तनक्तमशतीप्रक्तिया तर उलगडतेच क्तर्वाय तयाांची आतममग्न 

अवस्थाही उलगडत जाते. तसेच अनेकदा तयाांच्या या रोमँक्तटक सांदभाांची पनुरावतृ्ती 

होताना क्तदसते. र्ृांगार, वासना, दहेजाणीवे तसेच तया रचनेला लाभलेला आध्याक्ततमक 

आर्य तयाांच्या नव्वदोत्तर कालीन लक्तलतक्तनबांधाला आतयांक्ततक लाक्तलतयसांपन्न पातळीवर 

घेऊन जाताना क्तदसतो. ‘मगृजळाचे बांधकाम’, ‘िाऱ्याने हलते रान’ या सांग्रहाांमधनू 

दखेील ग्रेस याांच्या क्तवक्तवध रोमँक्तटक अवस्थाांची एक सांघक्तटत अवस्था पाहायला क्तमळते. 

  आता ‘िमतिा’ (१९८७) या सांग्रहातील हा सांदभश पहा, ‚सकु्तमते्रची वस्त्राांचा 

नागवेपणा फाडणारी प्रक्ततमा, माझ्या आईची आकृती. स्नेह आटलेल्या क्तदव्याच्या सांयमाने 

सांपत सांपत जाणारी.‛
 
यात दखेील तयाांनी सकु्तमते्रची प्रक्ततमा वस्त्राांच्या नागवेपणाने उभी 

केलेली असली तरी तयात वासनाांकृत अथश क्तनमाशण होत नाही. यात तयाांच्या आईच्या 

मतृयचूी दुुःखजाणीव आह.े परांत ु तयाांच्या नव्वदोत्तर काळातील ‘संध्यामग्न परुुषाची 

लक्षणे’, ‘मगृजळाचे बांधकाम’ यातील लक्तलतक्तनबांधाांनी ही मयाशदा ओलाांडलेली क्तदसनू 

येते. तसेच यात दवैी कल्पनेचे, इश्वराच्या अक्तस्ततवाबिलचे सांदभश मोठ्या प्रमाणात 

आलेले आहते; परांत ुतयाांच्या मनाच्या स्वैर भटकां तीतून होणारे ह ेआतमक्तचांतन स्वसांबद्धता 

दर्शवणारे नाही ह ेलक्षात घ्यावे लागते. ‘राघि… माझा जोिगया परुुष’ या लक्तलतक्तनबांधात 

ते म्हणतात- ‚ज्ञानदवेाांर्ी मी र्ाि असनूही द्रतैाच्या अक्तवभाशवाने क्तवरोध नोंदवतोच की! 

कुां डक्तलनीचा, पाठीच्या कण्यातनू उध्वशगामी होणारा मागश, मलाही हवाच आह.े तयाक्तर्वाय 

द्रतैयाची आक्तलांगनतांद्री, चुांबनरीत देहभावाचे आवार माांडूच र्कत नाही.‛
६२ 

या 

स्वरूपाच्या वाक्सयरचनेतनू द्रतैी मताचे खांडन करणे ही तयाांनी अनसुरलेली एक र्ैलीच 

आह.े
 
तसेच तयाांच्या सहोदराांच्या सांदभाशत एखादा तत्त्ववाद माांडणे हा दखेील तयाांच्या 

लक्तलतलेखनाचा एक वैक्तर्ष््टयपणूश भाग आह.े ह े प्रामखु्याने तयाांच्या नव्वदोत्तरकालीन 

लक्तलतलेखनात पाहायला क्तमळते.    
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  तयाांच्या सरुुवातीच्या लक्तलतक्तनबांधामधनू ते स्वतुःच्याच क्तनक्तमशतीप्रक्तियेच्या 

र्ोधात मग्न आहते; परांतु तयाांच्या उत्तरकाळातील लक्तलतलेखनातून हा र्ोध पणूश झालेला 

क्तदसनू येतो. तयाांचे अखांड लेखन ह ेआतमपर आक्तण आतमचररत्रातमक अांर् असलेले 

लेखन आह;े परांत ु तयाांच्या उत्तरकाळातील लक्तलतलेखनातून तयाांनी आतमपर लेखनाद्रारे 

मानवी व दवैी कल्पनेचा र्ोध घेतलेला आह.े मात्र यातही ते वैयक्तिक दुुःखाच्या 

वतुशळातनू बाहरे पडलेले क्तदसत नाहीत. ते तयाांच्या या लक्तलतलेखनाच्या गभाशत सदवै 

आह.े 

  ग्रेस याांच्या लक्तलतक्तनबांधात आढळून येणारी दुुःखाची जाणीव वास्तक्तवक 

तयाांच्या वैयक्तिक जीवनातील एकाकीपणातनू क्तनमाशण झालेली आह;े परांत ु ते तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू वास्तववणशन करून ती जाणीव व्यि करीत नाहीत, तर वास्तवार्ी 

क्तनगक्तडत कक्तल्पत सषृ्टीतनू दुुःखाचे सांदभश दृग्गोचर करीत ती व्यि करतात. ही तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांची खास अर्ी रै्लीच म्हणावी लागेल. ही प्रक्ततभा सांदभशमय करताना तयाांनी 

अनेक प्रतीक-प्रक्ततमाांचा आधार घेतलेला आह.े वास्तक्तवक तयाांच्या कक्तवताांमधनूच या 

प्रक्ततमाांची क्तनक्तमशती झालेली आह;े परांत ु या प्रक्ततमा लक्तलतक्तनबांधातनू येताना तया अक्तधक 

ठळक झालेल्या आहते. उदा. साक्तवत्री, राधा, द्रौपदी, सती इतयादी तयाांच्या समोर 

आपापली दुुःख जाणीव घेऊन क्तनमाशण झालेल्या प्रक्ततमा आहते. वास्तक्तवक तयाांची कक्तवता 

ही तयाांच्यासाठी एक प्रक्ततमाच आह.े ‘ओिीमागची चंद्रकोर’ या लक्तलतक्तनबांधात ते 

आपल्या काव्य ओवीना उिरे्नू क्तलक्तहतात ‚माझ्या नखक्तर्खान्त बरगड्याांचे सरण 

पेटवनूही तलुा मैक्तथलीसारखे अक्तग्नपरीक्तक्षत केले तरीही, क्तनभाव लागत नाही. तझु्यार्ी 

जारकमश करून तझुा यार झालो आक्तण माझ्याच एखाद्या सांक्तधकालाच्या मांदमांद सरणावर 

क्तनवाांत क्तनजून गेलो, तर कदाक्तचत तझु्या कपाळावर क्तनळे गोंदण उगवनू येईल आक्तण मग 

मात्र क्तनधाशस्तपणे तहूी, तझु्या समग्र सांगतीच्या, ओवीमागच्या चांद्रकोरीची, चाांदीची सकू्ष्म 
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क्तननादघांटा ऐकू र्कर्ील.‛
६३ 

अर्ाप्रकारे अगक्तणत वेळा ग्रेस याांनी आपल्या 

क्तनक्तमशतीतत्त्वाची रूपरेषा न्याहाळलेली, गोंजारलेली क्तदसनू येते.  

  तयाांच्या नव्वदोत्तर काळातील लक्तलतक्तनबांधाांचे आणखीन एक वैक्तर्ष््टय 

क्तदसनू येते ते म्हणजे यातनू तयाांनी क्तहन्दी, इांग्रजी भाक्तषक सांदभाांचा व कक्तवताांचा 

अगक्तणतवेळा आधार घेतलेला आह.े तयाांनी ररल्के, गालीब, तकुोबा आदींच्या रचना 

पावलोपावली क्तदलेल्या आहते, ते तयातील सौंदयशमलू्य दाखवण्यासाठी. तसेच या 

लक्तलतक्तनबांधाांमधनू सरण, क्तचता, मतृय,ू दहेतयाग, आतमहतया इतयादी र्बदाांर्ी सख्य 

साधनू ते क्तवक्तवध सांदभाांची पनुक्तनशक्तमशती करीत राहातात. तयाांना नवनवीन र्बदरचना 

करायला आवडतात. तयात ते इतके गढून जातात की र्बदचमतकृतींमळेु वाक्सयाचा अथश 

समजण्यास अवघड झालेला आढळून येतो. तयामळेु ग्रेस याांना जे साांगावयाचे होते ते 

वाचकाांच्या वैचाररकतेला आव्हान दणेारे ठरलेले आह.े साराांर्, तयाांच्या नव्वदोत्तर 

काळातील लक्तलतक्तनबांधातून तयाांनी प्रामखु्याने तयाांच्या कक्तवताांचा अन्वयाथश लावण्याचा 

प्रयतन केलेला आह.े आतमर्ोध घेणे ह ेतयाांच्या लक्तलतलेखनाचे परम उक्तिष्ट असले तरी 

नव्वदोत्तर काळात तयाांनी क्तनक्तमशतीप्रक्तियेक्तवषयी अक्तधक क्तचांतन साधनू मानवी 

जीवनसांबांक्तधत दवैी कल्पनेचे तत्त्वज्ञान साांक्तगतलेले आह.े तयाांच्या साक्तहतयाचे ध्येय 

काल्पक्तनक वणशनरै्लीवर क्तनभशर असल्याचे तयाांच्या नव्वदोत्तरकालीन लक्तलतलेखनातनू 

जाणवते; परांत ु साक्तहतयाचा सामाक्तजकदृष्टया अभ्यास करता असे आढळून येते की या 

काळातील साक्तहतय प्रामखु्याने वास्तवक्तचत्रणावर भर दणेारे असल्यामळेु ग्रेस याांनी तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधाांमधनू वास्तवार्ी क्तनगक्तडत अनेक सांदभश एकत्र केलेले आहते. तयात तयाांच्या 

गतायषु्यात घडलेल्या घटनाांचा समावेर् होतो; पण ते नेक्तणवेतील गढू सांदभाांच्या आधारे 

क्तनमाशण झालेले क्तदसते. 

 ग्रेस याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लक्तलतलेखनाचे आकलन करून 

तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधाांचा वेध प्रस्ततु प्रकरणातनू घेतलेला आह.े नव्वदोत्तर काळातील 
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लक्तलतक्तनबांधाांचे स्वरूप जाणनू घेताना ग्रेस याांच्या लक्तलतक्तनबांधलेखनाचा क्तवचार 

लाभदायक ठरतो, कारण याकाळातील लक्तलतगद्याचे एक क्तवकक्तसत रूप तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू पाहायला क्तमळते. परांत ुग्रेसवतृ्तीतून जन्माला आलेल्या लक्तलतक्तनबांधाांची 

परांपरा मराठी साक्तहतयात कुणी पढेु नेलेली नाही; म्हणनूच ‚क्तफरुनी क्तफरुनी माझा वांर् 

क्तनवांर् होई‛ असे तयाांनीच आपल्या काव्यातनू म्हटलेले आह.े या क्तववेचनाच्या आधारे 

हाती लागलेले क्तनष्कषश पढुीलप्रमाणे माांडलेले आहते: 

 

 ५.४.  लनष्कर्ष 

  कवी ग्रेस याांनी अतयांत तरल बधु्दीने लक्तलतक्तनबांध हा वाङ् मयप्रकार हाताळलेला आह;े 

मात्र तयाांच्या काव्यप्रक्ततभेमळेु तयात गढूवादी वतृ्ती क्तनमाशण झालेली क्तदसते. तयाांनी कक्तवतेत 

ज्या स्वरूपाची रचनार्ैली स्वीकारली, तीच र्ैली लक्तलतक्तनबांध या गद्य 

वाङ् मयप्रकारासाठी स्वीकारल्यामळेु तयात काव्यतत्त्वाचा स्पर्श झालेला आह.े 

  ग्रेस याांचे बालपण अतयांत दुुःखात गेल्यामळेु ऐन उमेदीच्या काळातच तयाांची मानक्तसक 

ओढाताण झालेली क्तदसते. आईच्या मतृयचूे दुुःख, सामाक्तजक नैराश्य व मळुात 

क्तनरार्ावादी वतृ्ती असल्यामळेु ते अखांडपणे दुुःखालाच कवटाळत राक्तहले. याच 

कारणास्तव तयाांच्या उत्तरकाळात क्तनमाशण झालेले काव्य व लक्तलतक्तनबांध ह ेआनांदापेक्षा 

अक्तधक एकाकीपणाची, दुुःखभोगाची जाणीव करून दणेारे आह.े 

  तयाचप्रमाणे तयाांच्या मतृयनूांतर तयाांचे काव्य क्तनवांर् होणार ह ेदुुःख, क्तनक्तमशतीप्रक्तियेबाबतच े

दुुःख इतयादी दुुःखाांच्या प्रकटीकरणासाठी तयाांनी आपले वैचाररक बळ एकवटून अनेक 

प्रक्ततमा-प्रक्ततकाांची काल्पक्तनक सषृ्टी क्तनमाशण केली होती. 

  ग्रेस तयाांच्या सांपणूश लक्तलतलेखनातनू तयाांच्या प्रक्ततमासषृ्टीर्ी एकक्तनष्ठ राक्तहलेले क्तदसतात; 

परांत ु तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातील अनेक प्रक्ततमा प्रतयक्षपण े तयाांच्या आयषु्यात 
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वावरल्यामळेु ते या प्रक्ततमाांनाही परेुसा न्याय दऊे र्कलेल े नाहीत. अनेकदा तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधामधनू या प्रक्ततमाांचा सांकरच झालेला क्तदसनू येतो, ज्यामळेु अनेक प्रक्ततमा 

क्तनरथशकपणे तयात वावरताना क्तदसतात. 

  ग्रेस तयाांच्या नव्वदपवूीच्या लक्तलतक्तनबांधाांमधनू आतमर्ोधात मग्न व कासावीस झालेले 

क्तदसतात. तयाांच्या प्रगल्भ बकु्तध्दमत्तेचा तयाांच्या लक्तलतलेखनाला स्पर्श झाल्यामळेु 

नेक्तणवेच्या परमोच्च क्तबांदपूयांत ह े लेखन पोहोचलेले आह;े परांत ु तयाांची अांक्ततम फलश्रतुी 

सौंदयश हीच आह,े तयामळेु तयाांच्या लेखनाचे वाचकाांना आकलन जरी झालेले नसले तरी 

सौंदयाशनभुतूी नक्सकीच येते. 

 तयाांच्या नव्वदोत्तर काळातील लक्तलतक्तनबांधाांमधनू तयाांनी क्तनक्तमशतीतत्त्वाच्या खोलात जाऊन 

मॅक्तजक पोएरीचा र्ोध घेतलेला आह;े व तयात तयाांच्या कक्तवतेचा सकारातमक प्रवास, 

छांदोमय कक्तवता रचण्याचा ध्यास इतयादी घटक क्तदसनू आलेले आहते. तयाांच्या 

लक्तलतक्तनबांधातनू अनेकदा सांज्ञाप्रवाही कादांबरी वा कथेचा स्त्रोत वाहाताना क्तदसतो. 

 नव्वदोत्तरकालीन लक्तलतक्तनबांधातून ग्रेस याांचे आांतररक मन ह े बाह्य सांदभाांर्ी अक्तधक 

समरूप झालेले क्तदसते. तयात अनेक रोमँक्तटक सांदभाांची पनुरावतृ्ती होताना क्तदसते. र्ृांगार, 

वासना, दहेजाक्तणवेच्या आसपास भटकणारे आर्य तयाांच्या नव्वदोत्तरकालीन 

लक्तलतक्तनबांधाांना अतयांत रोमँक्तटक पातळीवर घेऊन जातात. अनेकदा तयाांची तकश सांगती 

लागत नाही. केवळ काव्यानभुतूीच्या पररपे्रक्ष्यातनू तयाांचा आस्वाद घेतला तरच तयाांचा 

बोध होतो. तयाांच्या ‘संध्यामग्न परुुषाची लक्षणे’ यातील लक्तलतक्तनबांधाांमधनू वासना, 

र्रीरसांबांध इतयादींची प्रतीकातमक उभारणी झालेली आह.े तयाांच्या अनेक 

लक्तलतक्तनबांधातनू क्तवषयवासनेचे मध्यवती आर्यसतू्र असलेले क्तववेचन आढळून येते. 

 या काळातील साक्तहतयाचा सामाक्तजकदृष्टया अभ्यास करता असे आढळून येते की 

नव्वदोत्तरकालीन साक्तहतय प्रामखु्याने वास्तवक्तचत्रणावर भर दणेारे आह;े परांत ुग्रेस याांच्या 

लक्तलतक्तनबांधात आढळून येणारे वैक्तर्ष््टय म्हणजे ते तयाांच्या लक्तलतक्तनबांधातनू वास्तवार्ी 
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क्तनगक्तडत कक्तल्पत सषृ्टी क्तनमाशण करून तयाांची दुुःखजाणीव व्यि करतात. तयाांच्या 

साक्तहतयाचे ध्येय काल्पक्तनक वणशनरै्लीवर क्तनभशर असल्याचे तयाांच्या नव्वदोत्तरकालीन 

लक्तलतलेखनातून प्रकषाशने आढळून आलेले आह.े 

 तयाांच्या ‘िाऱ्याने हलते रान’ या सांग्रहातील लक्तलतलेखन ह े क्तनसगशप्रक्ततमाांनी अक्तधक 

बहरलेले आह ेव यावरून तयाांनी नव्वदोत्तर काळात ‘लक्तलतक्तनबांध’ या साक्तहतयप्रकाराची 

र्िीस्थाने हरेली होती ह े लक्षात येते; तसेच तयातून तयाांची स्वैर आतमक्तचांतन साधनू 

क्तवषयाांतर करण्याची वतृ्तीही पररपक्सव झालेली क्तदसते. 

  ग्रेस याांनी नव्वदनांतरचे लक्तलतक्तनबांध अक्तधकाक्तधक लयबध्द करण्याच्या नादात 

वाचकाांपासनू दरू नेलेल ेआहते. तयाांच्या पिात तयाांचे अनवट काव्य वांर्हीन होणार या 

दुुःखाची जाणीव या लक्तलतलेखनातून पदोपदी व्यि होताना क्तदसते. तयाांनी तयाांच्या 

दुुःखभोगाला नकोइतके प्राधान्य दऊेन तयाांच्या काव्यमय भाषेला केवळ दुुःखाचे प्रतीक 

म्हणनू उभे केलेले आह.े  

 ग्रेस याांना तयाांच्या जीवनातील उत्तरावस्थेत र्ारीररक यातनाांना सामोरे जावे लागलेले, 

तयामळेु या काळातील तयाांचे लक्तलतलेखन पारमाक्तथशक तत्त्वज्ञानाकडे अक्तधक झकुलेले 

आह.े या काळात मानवी जीवनक्तवषयक तत्त्वज्ञान साांगणाऱ्या सांत ज्ञानेश्वर, तुकाराम इ. 

सहोदराांक्तवषयीही तयाांच्या मनात आस्था क्तनमाशण झालेली क्तदसनू येते; परांत ु तयाांनी या 

सहोदराांचे आध्याक्ततमक तत्त्वज्ञान आतमक्तनष्ठ क्तचांतन पद्धतीतनू माांडलेले आह.े 

 ग्रेस याांच्या या काळातील लक्तलतक्तनबांधाची भाषा अक्तधकाक्तधक प्रगल्भ व वैचाररक 

झालेली आह;े मात्र तयाांनी भाक्तषक सौंदयशसषृ्टीला अक्तधक पथृक रूप क्तदल्याने तयातील 

र्बदलाक्तलतय व वाक्सयरचनेची तकश सांगती लागत नाही. वास्तक्तवक याच काळात तयाांना 

तयाांच्या काव्यमय भाषेची मयाशदा लक्षात आललेी. तसेच तयाांच्या इांग्रजी व इतर 

भाषेतील साक्तहतयाच्या वाचनाने तयाांच्या  लेखनरै्लीवर सांस्कार झालेले क्तदसतात. परांत ु
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तयाांची आध्याक्ततमक कक्तवता ही तयाांना तयाांच्या दरे्ी साक्तहतयाच्या वाचनानेच क्तमळालेली 

आह.े 

 ग्रेस याांचे नव्वदोत्तरकालीन लक्तलतक्तनबांधलेखन ह े ‘मी’च्या आतमचैतन्य व उदासीन 

वतृ्तीतनू क्तनमाशण झालेले आह;े तरी तयाांच्या नव्वदोत्तरकालीन लक्तलतक्तनबांधातून 

जीवनाबिल, ईश्वराच्या अक्तस्ततवाबिल, मानवाच्या सखुदुुःखाबिल, समाजजीवनातील 

नैक्ततकतेबिल प्रश्न उपक्तस्थत झालेले क्तदसनू येतात. 

**************** 
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  प्रास्तानवक 

 मागील प्रकरणातून श्रीननवास कुलकणी, व्यांकटेि माडगळूकर व ग्रेस 

याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतननबांधाांचा अभ्यास झालेला आि.े या काळातील 

लनलतननबांध या वाङ् मयप्रकाराची स्वरूपवैनिष््टये अभ्यासताना वरील नतन्िी लेखकाांच्या 

लनलतलेखनाच्या नचनकत्सात्मक अभ्यासातनू मित्त्वपणूण असे ननष्कर्ण िाती लागलेले 

आिते. परांत ुनव्वदनांतरच्या लनलतननबांधाांचा अभ्यास करताना आपल्याला अननल अवचट 

याांच्याकडे दलुणक्ष करता येत नािी. त्याांच्या लनलतलेखनाचे वैनिष््टय म्िणजे सामानजक 

पे्ररणेतनू उदयास आलेले नवर्य त्याांनी ननवडले. अिा नवर्याांना िात घालण्याचे धाडस 

अद्यानप लनलतगद्याच्या कक्षेत कोणी केलेले नदसनू येत नािी. अिा सवणव्यापी 

सानिनत्यकाच्या लेखनाचा ठाव घेणे या अभ्यासाच्या दृष्टीने लाभदायक ठरेल, म्िणनू प्रस्ततु 

प्रकरणातून त्याांच्या लेखनाचा सामानजक दृष्टीकोनातनू अभ्यास केलेला आि.े त्याांच्या 

लनलतगद्यातील वैनिष््टयाांचा िोध घेऊन त्यातील मानवतावादी तत्त्वाांचा नवचार करणे या 

प्रकरणाचे मखु्य उनिष्ट आि.े 

६.१. लेखकाची भूनमका 

अननल अवचट याांनी लनलतननबांध, आठवणी व अनभुव, प्रवासवणणन, 

प्रासांनगक स्फुट लेखन, व्यनक्तनचत्रण इत्यादी सवणच लनलतगद्यप्रकार िाताळललेे आिते; पण 

ते नविेर्त्वाने ओळखले जातात ते त्याांच्या ररपोटाणज व सामानजक नवर्याांच्या 

लनलतलेखनासाठी. अननल अवचटाांनी आपल्या एका मलुाखतीत साांनगतलेले की 

‚िोनर्ताांचे दुुःख मला दसुऱ्याच्या नजरेने पािता येत नािी‛, म्िणनूच त्याांनी स्वतुः त्या 

माणसाांमध्ये वावरून, त्याांचे ननरीक्षण करून त्याांचे सामानजक प्रश्न माांडलेले आिते.
१
 

 अननल अवचट याांचा जन्म २६ ऑगस्ट १९४४ रोजी पणुे नजल्यातील 

ओतरू या गावी झाला. त्याांनी १९६७ साली आपले एम.बी.बी.एस.च ेनिक्षण पणूण केले; पण 

लेखनाची आवड ननमाणण झाल्यामळेु वैद्यकीय क्षेत्र सोडून ते नि लान्स पत्रकार झाले. 
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लेखणीतनू सामानजक प्रश्न अनधक उत्तमप्रकारे माांडता येतात याची जाणीव त्याांना झालेली. 

ते ‘साधना’ या साप्तानिकात १९६९ ते १९७२ पयंत सिसांपादक या पदावर कायणरत रानिले, 

तसेच त्याांनी ‘परुोगामी सत्यिोधक’ या तै्रमानसकाचे कािी वर् े सांपादन केले. परांतु 

याव्यनतररक्त त्याांनी स्वतुःला समानजक कायाणतिी पणूणपणे झोकून नदलेले. त्याांच्या 

आयषु्यातील सवाणत मित्त्वाचे कायण म्िणजे त्याांनी ‘मकु्ताांगण’ या सांस्थेची स्थापना केली. 

‘मकु्ताांगण’च्या माध्यमातनू त्याांना समाजातील व्यसनाधीन लोकाांना व्यसनमकु्त करण्याचे 

नवधायक कायण करता आले. अिा प्रकारे समाजकायणकते, पत्रकार, सांपादक म्िणनू ते 

सवांच्या पररचयाचे आितेच, परांत ुमराठी सानित्यके्षत्राला त्याांची ओळख आि ेती त्याांच्या 

लनलतगद्य लेखनामळेु.
२ 

                  ६.१.१ अननल अवचट: व्यक्ती आनण वाङ् मय 

 अननल अवचट याांच्या एकूण सानित्याचे स्वरूप पािाता सामानजक 

आियाचे लनलतलेखन त्याांनी केलेले नदसते. वास्तनवक कथा, कादांबरी, नाटक, कनवता 

आदी सानित्यप्रकाराांतनू िा सामानजक आिय पवूीपासनू प्रकट िोत आलेला; परांत ु

अवचटाांनी िा आिय सरृदय अिा समाजननरीक्षकाच्या भनूमकेतनू माांडल्यामुळे केल्यामळेु 

तो अनधक सकस वाटतो. समाजदिणन घडवताना त्याांनी केलेले प्रयत्न, त्याांचे पररश्रम ि े

केवळ सानित्याच्या माध्यमातनू नदसनू येत नािीत तर प्रत्यक्ष ते त्याांच्या अनभुवनवश्वातून 

जाणवतात. कमल दसेाई याांनी असे म्िटलेले आि े की ‚अननल अवचट ि े वास्तनवक 

बनिमुणख अिा स्वभावाचे आिते. त्याांना लोकाांिी बोलायला, लोकाांमध्ये नमसळायला 

आवडते. ते सवण जगाकडे बालसलुभ वतृ्तीने बघतात. अनतिय कुतुिलाने ते स्वतुःला 

समाजसन्मखु मानतात. सामानजक वास्तवतेवर दृढ श्रध्दा असलेलां त्याांचां व्यनक्तमत्त्व आि े

ि ेत्याांच्या नलखाणातून जाणवते. त्याांना खपू प्रनसध्दी नको आि,े त्याांचे लेखन अांतुःपे्ररणेतनू 

िोते. ते सगळां जग या अांतुःपे्ररणेतनू बघतात. अनेकवेळा ते लोकाांच्या गराड्यात नमळून 
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नमसळून दखेील त्याांच्यापासनू अनलप्त रािातात. समाजातील वास्तव लोकाांच्या दृष्टीला 

आणनू दणे्याचे काम त्याांनी केले, मात्र या गोष्टीचे शे्रय त्याांनी कधीच घेतले नािी.‛
३
  

 अननल अवचट याांनी ज्या सामानजक प्रवतृ्तीतून लनलतलेखन केले ते 

बिुताांि ‘लनलतलेख’ या लनलतगद्याांतगणत सामावणारे लेखन आि.े त्याांचे सामानजक 

नवर्याांवरील सांग्रि म्िणजे ‘वेध’ (१९७४), ‘हमीद’ (१९७७), ‘छेद’ (१९७९), ‘माणसं’ 

(१९८०), ‘संभ्रम’ (१९८०) ‘परु्णिया’ (१९८३), ‘वाघ्यामरुळी’ (१९८३), ‘कोंडमारा’ 

(१९८५), ‘धागे अडवे उभे’ (१९८६), ‘गदि’ (१९८६), ‘धार्मिक’ (१९८९), ‘कायिरत’ 

(१९९७) इत्यादी. मात्र त्याांनी लानलत्यपणूण अिा िैलीतनू िलके-फुलके नवर्यिी 

िाताळलेले आिते, त्यामुळे त्याांचे सांपणूण सानित्य ि ेसामानजक ननकर्ाांवर मोजता येत नािी. 

उदािरणाथण त्याांच्या ‘मोर’ (१९८९), ‘स्वतःर्वषयी’(१९९०), ‘जगण्यातील काही’ 

(२००५), ‘मस्त मस्त उतार’ (२००६), ‘बहर र्िर्िराचा’ आदी सांग्रिामधनू 

‘लनलतननबांध’ व ‘आठवणी आनण अनभुव’ या लनलतगद्याच्या उपप्रकारात सामावणारे 

आत्मननष्ठ असे लेखन आलेले आि.े 

 त्याांच्या ‘जगण्यातील काही’ या आठवणी व अनभुवपर सांग्रिातून त्याांनी 

त्याांच्या बालपणीचे नचत्र आपल्या समोर उभे केलेले आि.े 

मुांजाबा डोंगराला 

दगडी वेिीला 

कौलारू िाळेला 

डोिातील मासोळीला 

नदीवर अश्र ूढाळणाऱ्या 

सासरुवानिणींना िी...... 

 

अिाप्रकारे प्रारांभी काव्यात्मक ननवेदन करून त्याांनी ि े पसु्तक त्याांच्या गतायषु्यातील 

अमलू्य अिा घटकाांना अपणण केलेले आि.े यावरून त्याांनी बालपणी ग्रामीण जीवनाचे 
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अनभुव घेतलेले आिते ि े लक्षात येते; व या अनभुवाांमळेुच त्याांना वास्तव जीवनािी 

प्रत्यक्षपणे सन्मखु िोता आलेले आि.े
४
 

 अननल अवचट स्वतुःबिल साांगतात की त्याांना फ्यचुररनस्टक नवचार 

करता येत नािी. ते कृती मित्त्वाची मानतात व लेखन िीच आपली कृती असेिी ते 

म्िणतात. त्याांच्या लेखनातनू असे जाणवते की त्याांना कुठलीिी मित्त्वकाांक्षा नािी. ते 

स्वतुःला सानिनत्यक मानत नािीत व लोक म्िणतात त्यालािी नाकारत नािीत. ते म्िणतात- 

‚मी जेव्िा एकटा असतो तेव्िा कोण असतो? तर असां वाटतां की अरे बापरे ि ेकरायचय 

आपल्याला, ि े रानिलांय अजनू‛ अथाणत सामानजक कायण करण्याची तळमळ त्याांना सतत 

जाणवते आनण याच त्याांच्या वतृ्तीला ते आपले अनस्तत्व मानतात. 

  त्याांनी वरच्या थराचे व अत्यांत खालच्या थराचे जीवन जगणाऱ्या 

माणसाांमधील फरक दाखवनू नदलेला आि.े ते म्िणतात- ‚कामगार लोकाांना धड दोन घास 

जेवता येत नािी व आपण नकतीतरी वरच्या थरात जगतो. या दोन्िींची तुलना नािी िोऊ 

िकत. िी अस्वस्थता वाचकाांच्या मनात ननमाणण व्िायला िवी.‛ याच भावनेतनू त्याांनी 

िोनर्ताांचे जीवन आपल्या लेखनातनू माांडले. एखादी कलाकृती कोणतािी फापटपसारा न 

दाखवता नेमकां  काय दाखवते तसां आपण नलिावां, अिी त्याांची धारणा आि.े 

  त्याांच्या ररपोटाणजवर समीक्षकाांनी अनेक नटका केलेल्या आिते. ‘ि े

लनलतगद्य आि ेका? ि ेकाय नलनिताय? कोण वाचणार? त्यापेक्षा कादांबरी  नलिा!’ असे 

सल्लेिी दणे्यात आले; परांत ु त्याांनी जे कािी नलनिलां ते अनेक काळ नटकलां. पररनस्थतीचे 

िुबेिूब वणणन करणे म्िणजे त्याांच्या मते एखादा फोटोग्राफ काढणे िोय. त्यात बदल कसा 

सांभवणार? म्िणनूच ते वास्तवनचत्रण मानले जाते. या नवचारधारेतनू अवचटाांनी अनेक 

समाज पालथे घातलेले आिते. वाघ्यामरुळी समाज, दवेदासी समाज, आनदवासी समाज, 

झोपडपट्टीती समाज, भटक्या नवमकु्त जातीतील समाज आदी समाजाचे नचत्रण तर त्याांनी 

केलेच, त्यानिवाय त्याांनी व्यसनाधीन माणसाांवरिी नलनिले; तसेच भानामती-भतूबाधा या 

अांधश्रध्दचे्या गोष्टींनािी त्याांनी आपल्या लनलतलेखाांचे नवर्य बनवले आिते. अवचटाांनी 
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एक लेखक म्िणनू आपली भनूमका पार पाडत असताना एक सामाजकायणकत्याणचीिी 

जबाबदारी पार पाडलेली आि.े 

  अवचटाांनी आपल्या लेखनासाठी बरीच पायपीट केली, कारण त्याांना 

वस्तनुस्थतीला त्याांच्याच नजरेतनू पािायचे िोते. ते पािात असताना त्याांना अनेक त्रास 

सिन करावे लागले. नमळेल त्या प्रसांगाला तोंड द्यावे लागले. त्याांचा सांघर्ण त्याांनी 

माांडलेल्या नवर्यातूनच अनभुवायला नमळतो; परांत ु त्या सांघर्ाणतून त्याांच्या व्यनक्तगत 

जीवनानवर्यी नलनिलेले आढळून येत नािी. 

  त्याांनी स्वतुःनवर्यी जे थोडेफार नलनिले त्यानवर्यी ते साांगतात की 

‚बािरेच्या समाजासारखां आपलांिी आयषु्य सामानजक वास्तवाचा एक भाग आि.े 

त्यालािी तपासणे गरजेचे आि.े‛ त्याांनी इतराांच्या आयषु्याकडे पािात असताना स्वतुःच्या 

आयषु्यातिी झाकून पानिलेले आि.े त्याांनी पत्नी सनुांदा व मलुींनवर्यीिी आपल्या 

लनलतगद्यातनू नलनिललेे आि.े त्याांच्या या व्यापापायी ते आपल्या कुटुांबाला ते परेुसा वेळ 

दऊे िकले नािीत िदेेखील त्याांनी कबलू केलेले आि.े त्याांचे नलखाण िचे त्याांचे काम 

िोते.
५ 

‘सनंुदाला अठवताना’ (२००७) िा त्याांच्या पत्नींच्या स्मरणाथण नलनिलेला स्वतांत्र 

लेखसांग्रि आि.े अवचटाांच्या लनलतगद्याचे असे अनेक पैल ूननमाणण झालेले आिते. 

  अवचट याांना त्याांच्या सामानजक कायाणबिल अनेक परुस्कार नमळालेले 

आिते. त्याांच्या ‘गदि’ या पसु्तकात त्याांनी ड्रग्जच्या नवळख्यात सापडलेल्या तरुणाांच्या 

व्यथा माांडल्या यासाठी २०१३ साली त्याांना राष्रपती प्रणव मखुजी याांच्यािस्ते ‘राष्रीय 

परुस्कार’ प्राप्त झाललेा आि.े त्याांच्या ‘मकु्ताांगण’ या व्यसनमकु्तीचे कायण करणाऱ्या 

सांस्थेसाठी त्याांना व त्याांच्या पत्नींना अनेक परुस्कार प्राप्त झाललेे आिते. तसेच सानित्य 

अकादमीतफे त्याांच्या ‘सषृ्टीत गोष्टी’ या पसु्तकाला ‘बालसानित्य’ िा परुस्कार प्राप्त झालेला 

आि.े अननल अवचट याांचे ि े नवधायक कायण आजिी चाल ू आि.े त्याांच्या पसु्तकाांच्या 

यादीत अजनूिी भर पडत आि.े 
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६.१.२. अवचट याांच्या लनलतलेखनाचे स्वरूप व वैनिष््टय 

 लनलतकलाांचा िते ू िा जीवनातील सौंदयाणचे दिणन घडनवणे, वाचकाांच्या 

मनाला आनांद दणे ेअसतो. अवचटाांच्या लनलतसानित्याचा ितेू मात्र वाचकाांना सामानजक 

वास्तवाची जाणीव करून दणेारा आि.े वास्तनवक अवतीभवतीच्या सामानजक जीवनाचा 

अनभुव घेणे व त्या अनभुवाांचे िबदाांकन करणे, या गोष्टीचाच त्याांच्या लेखणीला ध्यास 

लागनू रानिलेला आि.े त्याांच्या लेखनाचे स्वरूप पािता ते सांवेदनिील, बधु्दीसांपन्न, 

मानवतावादी, सौंदयणपजूक व वास्तववादी असे लेखन आि.े अवचट याांनी जे 

लनलतसानित्य नलनिले ते नलनिण्यामागील त्याांच्या प्रेरणा लक्षात घेऊन त्याांच्या 

सांवेदनिीलतेचा व आत्मानवष्काराचा नवचार करावा लागतो.  

  अवचट याांच्या ‘वाघ्यामरुळी’, ‘माणसं’, ‘गदि’, ‘धार्मिक’, ‘वेध’, 

‘कायिरत’ इत्यादी लनलतगद्यसांग्रिाांचे स्वरूप तपासता ते ररपोटाणज स्वरूपाचे लेखन 

असल्याचे लक्षात येते. ररपोर्ािज म्िणजे काय? पत्रकाररतेच्या क्षेत्रात काम करताना 

पत्रकाराांना सामानजक नकां वा राजकीय अिा नवनवध नवर्याांवर स्वतांत्र लेख नलिावे 

लागतात. ज्या नवर्यावर ते आधाररत आिते त्या नवर्याची अभ्यासपवूणक मानिती गोळा 

करून ते नलनिलेले असतात व ते पसु्तक रूपातिी प्रनसध्द केले जाते. प्रामखु्याने या 

स्वरूपाच्या लेखनाला ‘ररपोटाणज’ असेच म्िणतात. ऑक्सफडण इांग्रजी िबदकोिात ररपोटाणज 

(Reportage) या िबदाचा अथण Factual Journalistic presentation of an 

account in a book or other text असा आि.े
६ 

अथाणत, अवचटाांच्या लनलतलेखनाला 

सामानजक नवर्य नमळाले ते त्याांच्या पत्रकाररतेमळेु. 

 वास्तनवक जेव्िा त्याांना अवतीभवतीच्या पररनस्थतीचे कुतिुल वाटायला 

लागलेले तेव्िा त्याांनी वतणमानपत्रातनू ते व्यक्त करण्यास प्रारांभ केला िोता. वतणमानपत्रातनू 

केवळ सामानजक नवर्यच त्याांना नलिायला आवडत. त्यातनूच ‘माणसं’(१९८०) सारखा 

त्याांचा लेखसांग्रि जन्माला आला. ‘माणसं’ िा त्याांचा सांग्रि म्िणजे मराठी लनलतगद्याच्या 
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नवकसनिील व्यनक्तमत्त्वाची ओळखच म्िणावी लागेल. यात त्याांनी समाजातील 

तळागाळातील माणसाांचे रृदय नपळवटून टाकणारे अनभुवनचत्रण केलेले आि.े समाजात 

वावरत असताना ज्याांच्याकडे बघनू आपले अांतुःकरण कळवळते; ज्याांची नेिमी दया येते; 

ज्याांची जीवनपद्धती बघनू कधी कधी नतटकारािी वाटतो; ज्याांच्या िाल-अपेष्टा आपल्याला 

बघवत नािी; अिा रस्त्यावरील नभकाऱ्याांचे, मजरू-कामगाराांचे, भटक्या नवमकु्त लोकाांचे 

नजवांत नचत्रण ‘माणसं’ मधनू आलेले आि.े यात दषु्काळग्रस्त भागातनू ििरात आलेले, 

रस्त्यावर काम करणारे, भारी वजन वािणारे, नमरचीच्या नगरणीत राबणारे, अस्वच्छ 

जाग्याांवर काम करणारे असे गरीब मजरू-कामगार आपल्याला भेटतात. िे या ठरानवक 

समाजाचेच नव्ि ेतर सांपणूण िोनर्त समाजाचे नचत्रण आि.े तसेच यात केवळ त्याांच्या दुुःखी 

अवस्थेचे लेखन आलेले नसनू ते दुुःख कुठून ननमाणण झाले? त्याांच्या समस्या कोणत्या 

आिते? त्याांचे ननवारण काय? आदींचा नवचारिी आलेला आि.े  

 नमरची, नसमेंट, तांबाखचू्या गोदामात काम करणारे ि ेकामगार कुठून आलेले 

आिते? त्याांना त्याांच्या कामाचा किाप्रकारे त्रास िोतोय? त्याांना त्याांच्या कामामळेु 

कोणत्या कौटुांनबक समस्याांना सामोरे जावे लागते? इत्यादी मानिती लेखकाांनी प्रत्यक्ष त्या 

गोदामाच्या नठकाणी जाऊन ‘कोण माणसं कोण जनावरं’ या लेखात माांडलेली आि.े यातून 

समाजातील एका िोनर्त वगाणचे दिणन तर घडतेच, तसेच एखाद्या लेखकाची सामानजक 

कायाणनवर्यीची तळमळिी अनभुवायला नमळते. सानित्यातील प्रत्यक्ष कृतीतून नदसनू येणारी 

लेखकाची तळमळ त्या सानित्याला अनधक समपणक बनवते. सामाजकल्याण करण्याच्या 

उनिष्टानेच ती कलाकृती ननमाणण झालेली आि ेि ेजाणवते.
७
 

 ‘माणसं’ प्रमाणेच इतर अनेक सामानजक नवर्याांवर नलिून अवचटाांनी 

त्याांच्या लनलतलेखनाची एक नदिा नननित केलेली आि.े त्याांचे लेखन आत्मननष्ठ 

भावनेतनू झालेले नसनू ते वस्तनुनष्ठ भावनेतून झालेले आि े असे वाटत रािाते; मात्र 

लेखकाांची भनूमका केवळ ननरीक्षणकत्याणची नसनू सिानभुतूीची व आत्मानवष्काराचीिी 

आि.े ‘माणसं’ प्रमाणेच त्याांच्या ‘वेध’, ‘हमीद’, ‘छेद’, ‘संभ्रम’, ‘परु्णिया’, ‘वाघ्यामरुळी’, 
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‘कोंडमारा’, ‘धागे अडवे उभे’, ‘गदि’, ‘धार्मिक’, ‘कायिरत’ इत्यादी सांग्रिाांमधनू अनेक 

सामानजक प्रश्नाांना त्याांनी वाट करून नदलेली आि.े 

  ‘कायिरत’ या त्याांच्या सांग्रिात त्याांनी कायणिीनता, भ्रष्टाचार, अनस्थर 

राजकारण यात गरुफटलेल्या आनदवासी समाजाचे नचत्रण केलेले आि.े या सांग्रिातनू 

समाजकायाणत स्वतुःला झोकून दणेाऱ्या कािी व्यक्तींनवर्यी लेखकाांनी आपले अनभुव 

माांडलेले आिते; व त्याांच्या कतृणत्वाची ओळख करून नदलेली आि.े िी माणसे सामानजक 

सधुारणा करण्याचे ध्येय घेऊनच जन्माला आलेली आिते. लेखक त्याांना भेटले, त्याांच्या 

समस्या जाणनू घेतल्या, त्याांच्यामध्ये वावरले, राजकारणामळेु त्याांना िोणारे त्रास त्याांनी 

समजनू घेतले व अत्यांत तटस्थ रािून ते सवण माांडले; परांत ु ते त्या व्यक्तींचे व्यनक्तनचत्रण 

वाटत नािी, कारण अवचटाांनी सवणस्वी त्याांच्या समाजकायाणला कें द्रस्थानी ठेऊनच ि ेलेखन 

केलेले आि.े पढुील नववेचनातनू त्याांच्या ‘कायिरत’ या सांग्रिाचा नव्वदोत्तर काळातील 

लनलतलेखन म्िणनू स्वतांत्र नवचार केलेला आि.े याच स्वरूपाचे लेखन असलेला त्याांचा 

‘कायिमग्न’ िा लेखसांग्रि देखील अनलकडे प्रकानित झालेला आि.े 

 त्याांनी आपल्या ‘धागे अडवे उभे’ या लनलतलेखसांग्रिात असे म्िटलेले 

आि े की ‚ज्या ज्या वेळी स्वतुःच्या कतृणत्वानवर्यी मनात नवचार येतात, त्यावेळी मी ि े

मानवसमिू नजरे समोर आणतो आनण स्वतुःनवर्यीच्या त्या नवचाराांची स्वतुःलाच लाज 

वाटू लागते. मी एखाद्या यांत्रमाग-कामगाराच्या पोटी जन्माला आलो असतो आनण वयाच्या 

पाचव्या वर्ाणपासनू विी फणीच्या कामाला जुांपलो गेलो असतो तर?, या समिूामध्ये 

जन्मणाऱ्या बिुतेकाांच्या वाढण्याला केवढ्या मयाणदा असतात! या थरात जन्मलेली िुिार 

िुन्नरी मलुां जागच्या जागी नजरून जात असतील, बघता बघता यांत्रमागावर िात नकां वा पाय 

िलवणारे  ते त्या यांत्राचा एक भाग बननू जात असतील. एखाद्याच्या नननमणतीक्षमतेचा, 

जगण्याच्या उमीचा नाि करणां ि े मला त्या माणसाच्या खनुापेक्षािी भयांकर वाटतां.‛
८
 

अवचट याांची िीच वैचाररकता त्याांच्या सांपणूण सामानजक सानित्याच्या मळुािी आि.े ‘धागे 
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अडवे उभे’ मधनू त्याांनी आपल्या समाजातील देवदासी चालीचे नवदारक सत्य उघड उघड 

केलेले आि.े 

 अवचट ि े लनलतननबांधलेखनाकडे योगायोगाने वळल.े ते एकदा एका 

व्याख्यानासाठी मनूतणजापरूला गेलेले असता नतकडे एका स्नेयाांच्याघरी उतरललेे, नतथे 

त्याांच्या गच्चीवर त्याांनी मोर पानिला. त्या मोराच्या सौंदयणदिणनाने ते मांत्रमगु्ध झाल.े ती 

सौंदयाणनभुतूी त्याांच्या अांतमणनाला नभडली व त्याांना लनलतननबांधलेखन लेखनाची प्रेरणा 

नमळाली. ‘मोर’ िा त्याांनी नलनिलेला पनिलाच लनलतननबांध आि.े यात ते केवळ मोराचे 

सौंदयणच न्यािाळीत बसलेल े नािीत तर त्याच्यािी ननगनडत त्रासदायक गोष्टींचेिी वणणन 

त्याांनी केलेले आि.े त्याांच्या ‘मोर’ या लनलतननबांधातनू ‘मी’चा आत्मानवष्कार 

अनभुवायला नमळतो. त्याांच्या आत्मनचांतनाची बाल्यावस्था तेथे नदसनू येते. िा सांग्रि 

१९८९ साली प्रकानित झालेला आि.े 

 ‘मोर’नांतर अवचटाांनी अनेक लनलतननबांध नलनिले; परांत ु त्याांच्या 

सौंदयणवेधी लनलतननबांधाांपेक्षा प्रामखु्याने त्याांच ेसमाजसन्मखु लेखनच अनधक वाचकनप्रय 

ठरलेले नदसते. त्याांच्या ‘अप्त’ (१९९७) या सांग्रिातिी व्यनक्तनचत्रणात्मक लेखन आलेले 

आि.े व्यनक्तनचत्रण म्िणजे आपल्याला भेटलेल्या नकां वा भावलेल्या व्यक्तीची नवनिष्ट 

मानिती लेखस्वरूपात देणे. ‘अप्त’ या सांग्रिात मात्र अवचटाांना भेटलेल्या व्यक्तींच्या 

जीवनातील सामानजक दडपणाचे नचत्रण आलेले आि.े ते या व्यक्तींनवर्यी तटस्थपण े

नलनितात. या व्यक्तींच्या जीवनात त्याच्या व्यवसायामळेु ननमाणण झालेले वातावरण, 

बरीवाईट पररनस्थती, कुटुांबातील समस्याांमळेु ओढवलेले दुुःख, कधी कधी त्याांच्या 

स्वतुःच्याच नवकृतीमळेु वाट्याला आलेली भोगावळ, इत्यादी गोष्टींच े नचत्रण लेखकाांनी 

केलेले आि.े त्याांच्या ‘अप्त’ या सांग्रिाचा अभ्यास पढुील नव्वदोत्तर काळातील 

सानित्याच्या नववेचनातनू सनवस्तरपणे केलेला आि.े 

 ‘ऄमेररका’ या त्याांच्या पसु्तकातनू अमेररकेतील सांस्कृतीचे सकू्ष्म ननरीक्षण 

करून त्याांनी नतकडचे मलूभतू प्रश्नच माांडलेले आिते. अमेररकासारख्या राष्रातील लोकाांचे 
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सामानजक जीवन नकती तणावग्रस्त आि;े नतथल्या लोकाांमध्ये ऐक्य नािी; त्याांचे नवचार 

बरुसटलेले आिते; आधनुनकीकरणामळेु त्याांचे नवचार, नतथली सांस्कृती नीनतभ्रष्ट झालेली 

आि;े व या सवण गोष्टी अवचटाांना नतथे जाऊन खटल्या म्िणनू त्याांनी त्या ‘ऄमेररका’ मधनू 

माांडलेल्या आिते. वर वर झगमगीत नदसणारे नतथले जीवन आतनू नकती पोकळ आि े

याची जाणीव ते करून दतेात. नव्वदोत्तर काळातील लनलतलेखनाचा नवचार करताना 

‘ऄमेररका’ या सांग्रिाचािी स्वतांत्र अभ्यास करण्यात आलेला आि.े 

स्फुट अिा लेखनातनू ननमाणण झालेल्या ‘र्दसले ते’ (२००६) या सांग्रिात 

त्याांनी त्याांच्या जीवनातील कािी अनवस्मरणीय अनभुव माांडलेले आिते. त्याांनी भटक्या 

नवमकु्त समाजावर अनेक लेख नलनिले, त्यामळेु त्या लोकाांिी त्याांची चाांगली मैत्री झालेली, 

ते त्याांनी  ‘र्दसले ते’ मधील  ‘बदली अर्ण प्रमोिन’ या लेखात नलनिलेले आि.े तसेच 

त्याांच्या रोजच्या जीवनात त्याांना काय वेगळे नदसले आनण जाणवले, त्याांच्या मलुींसोबत 

घालवलेले कािी क्षण, त्याांच्या ररपोर्ािज नलनिण्याच्या प्रनियेत त्याांना आलेले अनभुव, 

इत्यादी नवर्य त्याांनी ‘र्दसले ते’ मधनू ससुतू्रपणे माांडलेले आि.े त्याांच्या भारी-बोजड 

नवर्याांच्या मानाने ‘र्दसले ते’ मधील लेख सटुसटुीत वाटतात. उदा. त्याांच्या ‘भीक’ या 

लेखात त्याांनी एका रकमधनू ओतरूला जाताना भेटलेल्या एका गरीब कुटुांबाचे वणणन केलेले 

आि.े या लेखाचे स्वरूप त्याांच्या ‘माणसं ’ मधील लेखाांिी नमळते जळुते आि,े मात्र 

लेखकाांनी आपल्या मनाची घालमेल त्यात व्यक्त केलेली आि.े वास्तनवक लेखकाांना त्या 

कुटुांबाला मदत म्िणनू पैसे द्यायच े िोते, मात्र लोकलज्जेमळेु ते दऊे िकले नािीत. 

अिाप्रकारे ‘र्दसले ते’ मधील बिुतेक लेखाांचे स्वरूप पािाता त्यातील समाजनचत्रण ि े

आत्मननष्ठ भावनेतनूच केलेले आढळून येते. 

 त्याांच्या ‘जगण्यातील काही’ (२००५) या सांग्रिात मात्र 

लनलतननबांधस्वरूपाचे ‘मी’चा आत्मानवष्कार साधणारे लेखन आलेले आि.े 

सानित्यानिवाय, सांगीत व नचत्रकला आदींची जाण आनण प्रावीण्य असलेल्या कलावांताचे 

मन या लेखाांमधनू प्रकट झालेले आि.े त्याांनी आपल्या आयषु्यातील कािी मित्त्वाच्या 
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आठवणी वाचकाांिी सांवाद साधनू अनभव्यक्त केलेल्या आिते. उदा. बालपणी त्याांचे 

पोिणे, गावातल्या घराजवळची आड, त्याांचे ओतरूचे घर, त्याांचे दवेघर, गरुुजी, िाळा, 

त्याांची मुांज, पणु्यातील घर, या सारख्या आठवणी त्याांनी ‘जगण्यातील काही’ या सांग्रिातून 

नटपलेल्या आिते. ‘र्दसले ते’ प्रमाणे ‘जगण्यातील काही’ या सांग्रिाचे स्वरूप िलक्या 

फुलक्या नवर्याांनीच आकारास आलेले आि.े  

अवचट याांना सांगीत, गायन, ओररगामी, लाकडाांचे निल्प तयार करणे व 

नचत्रकलेचीिी आवड िोती. त्याांच्या ‘छंदार्वषयी’ (२०००) या पसु्तकातून या सवण 

गोष्टींबिल जाणनू घ्यायला नमळते. त्याांच्या ‘मस्त मस्त उतार’ (२००६), ‘सषृ्टीत-गोष्टीत’ 

(२००७), ‘मजेदार ओररगामी’, इत्यादी सांग्रिाांमधनू त्याांनी असे नवर्य िाताळलेले 

नदसतात. वास्तनवक त्याांच्या सामानजक लेखनाचा व्याप एवढा मोठा आि ेकी त्यापढेु िी 

पसु्तके िलकी फुलकी वाटतात. ‘माझी र्चत्तरकथा’ मधनू त्याांनी त्याांच्या नचत्रकलेनवर्यी 

सनचत्र माांडलेले आि.े त्याांनी केलेल्या प्रवासात त्याांनी पानिलेल्या व अनभुवलेल्या क्षणाांचे 

प्रनतनबांब त्याांच्या या सांग्रिातनू उमटलेले आि.े  त्याांच्या लनलतलेखनाची भार्ा अत्यांत 

लवनचक आि,े जिी नवर्यवस्त ूतिी ती बदलते. 

   त्याांच्या ररपोटाणज स्वरूपाच्या लेखनातनू प्रकट िोणारा ‘मी’ िा 

समाजकायणकताण म्िणनू आपल्याला भेटतो तर त्याांच्या आत्मननष्ठ लेखनातनू प्रकट िोणारा 

‘मी’ िा एका सामान्य लेखकाच्या भनूमकेतून भेटतो. त्याांच्या लनलतगद्याचे स्वरूप पािाता 

त्याांची सवणच पसु्तके लनलतगद्यात सामावणारी नािीत; परांत ु ि े लेखन लनलतगद्याच्या 

सीमारेर्ाांना जरूर स्पिण करणारे आि.े अवचटाांचे सामानजक आियाचे लेखन सांिोधकाच्या 

भनूमकेतनू जन्माला आलेले आि.े सानित्यात िी सांिोधनवतृ्ती वास्तवनचत्रण करणाऱ्या 

लेखकाांच्या ठाई नदसनू येते. सानित्यकृती पररणामकारक करण्यासाठी वास्तवनचत्रण 

करणाऱ्याला सांिोधकाची भनूमका पार पाडावी लागत असते. उदा. अवचटाांनी दवेदासी 

समाजाचे नवदारक सत्य जाणनू घेण्यासाठी प्रथम वेश्या वस्तीला भेट देऊन नतकडच्या 

बकाल पररनस्थतीचा वेध घेतला, यातनू त्याांची सांिोधनवतृ्तीच नदसनू येते. त्यामळेु त्याांच्या 
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ठाई एक लेखक, एक समाजकायणकताण जसा नदसतो तसाच एक सांिोधकिी नदसतो. अवचट 

याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतलेखनाचा नवचार करताना त्याांच्या या सवण भनूमका 

लक्षात घेतलेल्या आिते.  

 

    ६.२. अननल अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतलेखनाचा 

सामानिकदृष््टया अभ्यास 
 ६.२.१. सामानिक सानहत्याची सांकल्पना  

 सानित्यकृतीला आपण सामानजक केव्िा म्िणतो? आपण सामानजक 

नाटक, सामानजक कादांबरी, सामानजक कनवता असे अनेकदा म्िणतो मात्र सामानजक 

लघनुनबांध नकां वा लनलतननबांध असे म्िणताना आढळून यते नािी. कारण सामानजक िा 

िबद ठरानवक सानित्याच्या सांदभाणतच वापरला जातो. नविेर्त्वाने ज्या सानित्यकृतीतून 

मध्यमवगाणच्या वतणमान समस्या वा त्याांच्या वतणमान नस्थतीगतीचे नचत्रण िोते त्या 

सानित्यकृतीला आपण सामानजक म्िणत असतो.
९ 

मग
 
बाकीच्या वगाणत डोकावणाऱ्या 

समाजाला सामानजक सानित्याचे ननकर् लाग ू पडत नािीत का? वास्तनवक कोणत्यािी 

लेखकाच्या अवतीभवती वतणमान नस्थती िी असतेच. त्याच्या भोवतालची सामानजक व 

साांस्कृनतक पररनस्थतीच त्याला सानित्यनननमणतीसाठी उद्यकु्त करीत असते. जन्मल्यापासनू 

लेखकाच्या मनावर जे सांस्कार िोतात, त्याच्या वाट्याला जे जीवन येते त्यातनूच त्याची 

जीवननवर्यक दृष्टी उत्िाांत िोत असते. म्िणनूच कोणतािी सानिनत्यक स्वतुःभोवतीचे 

वतणमान वास्तव टाळू िकत नािी. म्िणजे परमाथाणने सवणच सानित्यकृती या सामानजक 

असतात.
१० 

 

 मात्र एखाद्या सानित्यप्रकारातनू सामानजक आिय िा ज्याप्रकारे व्यक्त िोतो 

तसा तो सवणच सानित्यप्रकारातून िोतो असे नािी. उदा. कथा, कादांबरी, नाटकातून 

सामानजक आिय जसा व्यक्त करता येतो तसा कनवतेतनू करता येत नािी; परांत ु मराठी 

सानित्याची परांपरा पानिली की असे नदसनू येते की सांत सानित्याने एकीकडे आत्मिोध घेत 
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असताना दसुरीकडे सामाजसापेक्ष सानित्य ननमाणण केलेले आि.े त्याचप्रमाणे कवी 

केिवसतु, सावरकर, कुसमुाग्रज, नारायण सवेु, मनुक्तबोध आदींनी त्याांच्या आधनुनक 

कनवतेतून उत्तमप्रकारे सामानजक आिय व्यक्त  केलेला आि.े अथाणत, आत्मननष्ठ 

स्वरूपाच्या सानित्यातूनदखेील सामानजक ननकर् आढळून येतात. मग ती 

लनलनतननबांधासारख्या सानित्यप्रकारातनू ते येणे स्वीकायण आि.े 

१  सांस्कृती आनण समाि: 

 अनेकदा सानित्यातनू व्यक्त िोणारा सामानजक आिय िा केवळ 

लेखकाच्या अवतीभवतीचे वातावरण म्िणनू आलेला असतो. अनेकदा त्या 

सानित्यकृतीतील वतणमान समाज िा अांधकू असतो, तेव्िा त्याला सामानजक सानित्य असे 

म्िणणे योग्य ठरत नािी. अथाणत, समाजिास्त्राच्या भनूमकेतनू एक सामानजक सांस्था म्िणनू 

सानित्याचे केले जाणारे आकलन ि ेबिुताांि सानित्याचा एक साधन म्िणनू उपयोग करून 

नसध्द िोणारे आकलन असते. या भनूमकेमधनू नवनिष्ट लेखकाच्या सानित्यकृतीमध्ये 

सामानजक वास्तव कसे सापडते याचा िोध घेतला जातो. तसेच सानित्यकृतीचा समाजावर 

काय पररणाम िोतो याचा दखेील िोध घेतला जातो. िररश्र्चांद्र थोरात असे म्िणतात की 

‚समाज आनण सानित्य याांचे सांबांध अनधक नेटकेपणे ननरखणे कधी िक्य िोते? यासाठी 

सानित्याला समाजाच्या कके्षबािरे काढून समाजािी सांबांनधत तरी समाजािून वेगळ्या अिा 

‘सांस्कृती’ या सांकल्पनेमध्ये त्याला समानवष्ट करणे गरजेचे ठरते.‛ सानित्य िी एक 

साांस्कृनतक वस्त ूअसते आनण त्यामळेु ती सांस्कृतीचा अनवभाज्य घटक असते.
११

 म्िणनूच 

सांस्कृती जेव्िा सानित्यातनू डोकावते तेव्िा नतला कें द्रस्थानी ठेवनू त्यात आढळून आलेला 

नवनिष्ट समाज िा नतचे प्रतीक म्िणनू अभ्यासावा लागतो. साराांि, सामानजक सानित्य ि े

नवनिष्ट सांस्कृतीचे फनलत असते. 

२  सामानिक वास्तव: 

सामानजक सानित्यकृतीतून नचनत्रत िोणाऱ्या वास्तवाचे स्वरूपिी जवळून 

पािावे लागते. ‘सानित्यकृतींमधील समाजनचत्रण’ या ननबांधात म. स.ु पाटील असे 



251 
 

म्िणतात- ‚वास्तव नकां वा समाज िी माणसाने केलेली रचना आि.े नतच्यामागे त्याच्या 

तषृ्णा आिते; त्याची जीवनदृष्टी आि े आनण त्याला उपलबध िोणारा भानर्क अवकाि 

आि े आनण सगळ्यात मित्त्वाची गोष्ट म्िणजे या सगळ्यातनू साकार िोणारा 

सानित्यकृतीचा रूपबांध नकां वा नतची सांरचना आि.े‛ प्लेटोच्या सानिनत्यक नवचाराांच्या 

धतीवर त्याांनी असेिी साांनगतलेले आि े की ‚वास्तवाची व समाजाची रूपे भारे्त 

कोरण्याच्या प्रनियेतच वास्तवाचे वा समाजाचे नवरूपण िोत असते. पण मळुात वस्तमुात्र 

आपणाांस अगम्य रािात असल्यामळेु त्याचे मळू स्वरूप आपल्याला तुलनेसाठी उपलबध 

िोत नािी. त्यामळेु समाज आनण वास्तव याांची अनधकृत नचत्रणे कोणती ते ठरनवणे िक्य 

नदसत नािी.‛
१२

 म्िणजेच सानित्यकृतीतनू व्यक्त िोणारे समानजक वास्तव ि ेसांपणूण वास्तव 

नसते, एका मयाणनदत अवकािापतेू ते वास्तव समोर येत असते. 

३  सामानिक सानहत्याचा नवकास: 

 सामानजक सानित्याचा नवचार करताना प्रामखु्याने मध्यवगीय जीवन 

जगणारा नकां वा बिुजन समाज िा त्याच्या कें द्रस्थानी असतो. प्रामखु्याने समिूमनाचा 

आत्मानवष्कार या सानित्यातनू घडत असतो व त्यात नदसनू येणारी जीवनदृष्टी ि े दसुरे 

मित्त्वाचे लक्षण मानले जाते. अवचट याांनी आपल्या लेखनातनू जो उपेनक्षत समाज उभा 

केला त्यालािी आपल्या सानित्यात परांपरा आि.े वास्तववादी भनूमकेतनू समाजनचत्रण 

करणे िी परांपरा समाजप्रबोधनाच्या काळापासनू मराठी सानित्यात अवतरलेली आि.े 

भारतात ग्रामीण, आनदवासी इत्यादी बिुजनाांचे दुुःख एकोनणसाव्या ितकापासनू 

सानित्याद्वारे प्रकट िोत आलेले आि.े  

नव्वदोत्तर काळात उदयास आलेले सामानजक सानित्य ि ेसाठोत्तर काळात 

उदयास आलेल्या लेखकाांनी आपापल्या समाजाला कें द्रस्थानी ठेऊन ननमाणण केललेे आि,े 

म्िणनू ते अनधक नवकनसत झालेले नदसते. साठोत्तर काळात एकूणच उपेनक्षत समाजाचे 

नचत्रण मोठ्या प्रमाणात झालेले आढळून येते. या काळात निक्षणाचा प्रसार झाल्यामळेु 
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तळागाळातील माणसाांना वाचा फुटली िोती. सामानजक िक्क नमळनवण्यासाठी लेखणी या 

िस्त्राचा उपयोग िोतो याची त्याांना परेुपरू जाणीव झालेली. सामानजक नवर्याांवरील 

लेखनासाठी ि े लेखक नविेर्त्वाने  कथा, कादांबरी, कनवतेचाच आधार घेत िोते. या 

काळात उपेनक्षत समाजाच्या पररवतणनाची प्रनिया गनतमान झालेली. साठच्या दिकात 

एकूणच सांस्कृतीच्या पनुनवणचाराची प्रिीया कें द्रस्थानी िोती. साठोत्तरी सानित्यातनू या सवण 

गोष्टींचा उिापोि झालेला नदसनू येतो. 

४   उपेनित समािाचे नचत्रण: 

उपेनक्षत समाज असे म्िणत असताना केवळ दनलत वा मिार, माांग याांना 

सांबोधनू िी सांकल्पना स्पष्ट िोत नािी. तर त्यात जात- धमण, रूढी परांपरा आदींच्या 

नवळख्यात सापडून दररद्री जीवन जगणारा प्रत्येक माणसू अांतभूणत िोत असतो. वास्तनवक 

सवणण मानल्या गेलेल्या सवण जातींव्यनतररक्त इतर जाती-जमातीतील व्यक्तींना उपेनक्षत मानले 

गेलेले आि.े
१३

 पण नविेर्तुः दनलत-ग्रामीण सानित्यप्रवािाांच्या पे्ररणेतनू वास्तववादी 

नवचारसरणीचे सानित्य प्रचांड गतीने ननमाणण झालेले आि;े व दनलत जाणीवेतनू ननमाणण 

झालेले सानित्य ि ेसामानजक सानित्याचे बलस्थान मानले जाते. 

अनेक भटक्या जाती-जमाती पोटापाण्यासाठी गावोगावी भटकत असतात. 

वैद,ू कैकाडी, गोसावी, पारधी, पोतराज, गोंधळी, रामोिी, बेरड, वासदुेव आदी जाती-

जमातींच्या लोकाांना ठरानवक असे ननवासस्थान नसतेच मळुी. याांच्या वाट्याला अनेक 

नपढ्याांपासनू िाल अपेष्टा आलेल्या आिते. आनथणक तरतदुीसाठी त्याांना नकोत्या कामाला 

अल्पमोबदल्यात रािावे लागते. एक काम सटुले की दसुरे िोधण्यासाठी गावोगावी, नवनवध 

ििराांमध्ये भटकावे लागते, अिाने त्याांच्या जीवनाला कािी अथण रािात नािी. ते आजन्म 

दररद्रीच रािातात. अिा भटक्या नवमकु्त समाजासाठी िासनाने अनेक योजना राबवल्या 

आिते; परांत ुत्या कधीच त्याांच्यापयंत पोिचत नािीत. त्याांना मोफत निक्षण नमळावे म्िणनू 

जागोजागी निक्षणाच्या सोई करण्यात आलेल्या आिते; मात्र धड ननवारा, अन्न-पाणी 
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नसलेल्या मलुाबाळाांना निक्षणासाठी वेळ नमळेल तरी कसा? अिाच भटक्या नवमकु्त 

लोकाांचे भावनवश्व सानित्यातनू प्रकट िोताना नदसते. सामानजक सानित्याच्या दृष्टीकोनातनू 

ि ेसानित्य मित्त्वाचे ठरत असते.
१४

 

५  भटक्या नवमुक्ताांचे सानहत्य: 

अननल अवचट याांनी ज्या समाजाला आपल्या लेखणीतनू न्याय नमळवनू 

दणे्याचा प्रयत्न केला त्यात भटक्या नवमकु्त जातींचा अांतभाणव िोताना नदसतो. वर ननदेि 

केल्याप्रमाणे िा समाज अनेकाांनी आपल्या कथा, कादांबरी, आत्मकथनातून नचनत्रत केलेला 

आि.े 

मराठी लनलतसानित्यात अनेकाांनी भटक्या नवमकु्ताांचे नचत्रण केलेले नदसते. 

उदा. नवभावरी निरूरकराांनी त्याांच्या ‘बळी’ या कादांबरीतनू गनु्िगेार समाजाचे नचत्रण 

केलेले आि.े गनु्िगेारी कायद्यामळेु जन्माला आलेला िा समाज आि.े त्याांच्या बांनदस्त, 

रखडलेल्या जीवनाचे दिणन आपल्याला ‘बळी’ मधनू घडते. 

व्यांकटेि माडगळूकर याांनी दखेील ‘माणदिेी माणसे’ व्यनक्तनचत्रणातनू 

माणदिेातल्या मागासलेल्या समाजाचे िुबेिूब नचत्र उभे केलेले आि.े या सांग्रिातनू 

डोकावणाऱ्या सवणच व्यनक्तरेखाांमधनू ग्रामीण भागातील बकाल व दररद्री जीवनाचे दिणन 

घडते. या सवण ठरानवक अिा उपेनक्षत समाजाचे प्रनतनननधत्व करणाऱ्या व्यक्ती आिते. 

 कैकाडी या जातीत जन्माला आलेले लक्ष्मण माने याांनी ‘उपरा’ या 

आत्मकथनातनू आपल्या मागासलेल्या समाजाचे वणणन करून या समाजातील िाल-

अपेष्टाांचे स्वरूप उघड केलेले आि.े नभमराव गस्ती याांच्या ‘बेरड’ या कादांबरीतून बेरड या 

समाजाचे नचत्रण आलेले आि.े त्यात मिाराष्र, कनाणटक राज्याच्या सीमावती भागातील 

बेरडाांच्या जीवनाचा वेध त्याांनी घेतलेला आि.े  

नत्रां. ना. आते्र याांच्या ‘गावगाडा’ या पसु्तकात उदरननवाणिानननमत्त बिुकृत 

वेर्े लोक खळी मागण्यासाठी खेड्यावर फेऱ्या घालायचे त्याांचे नचत्रण आलेले आि;े तसेच 
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यात नकत्येक भटक्या जातींचा सांदभण त्याांनी नदलेला आि.े उदा. नघसाडी, पाचाळ, बेलदार, 

नांदीबैलवाले उफण  नतरमल, भतु्ये, आराधी, कातकानडणी, कुडबडेु जोिी, कानफाटे इत्यादी 

नामावळीतनू भटक्याांच्या अपररनचत जातींची ओळख िोते.  

अिाप्रकारे अनेक सानित्यकृतींमधनू भटक्या-नवमकु्त समाजाचे भावनवश्व 

प्रकट झालेले नदसनू येते. पाांडुरांग पाटील (वनजारी बनजारी), अनजत नमणेकर (नफरस्ता), 

रामचांद्र नलावडे (दगडफोड्या), नवमल मोरे (तीन दगडाांची चलू), कचरू नगरे (भटक्या), 

अिोक पवार (नबराड) इत्यादी नवनवध पसु्तकाांचा आपण यादृष्टीने उल्लेख करू िकतो.
१५

 

साठोत्तर काळात उदयास आलेल्या दनलत, ग्रामीण तसेच आनदवासी सानित्यप्रवािाांच्या 

पे्ररणेतनू नव्वदोत्तर काळात या स्वरूपाचे सानित्य मोठ्या प्रमाणात ननमाणण झालेले नदसते. 

 

६.२.२.  अननल अवचट याांचे नव्वदोत्तर काळातील समानिक 

लनलतलेखन 

अननल अवचट याांनी सामानजक स्वरूपाचे लनलतलेखन करून या 

सानित्यप्रकाराला एक नवकनसत रूप नदलेले आि.े त्याांनी लनलतगद्याला आत्मननष्ठ 

लेखनाबरोबर सामानजक लखेनाची पररभार्ा प्राप्त करून नदलेली आि.े त्याांचे नव्वदोत्तर 

काळातील सानित्यदखेील नवनवध लनलतगद्यप्रकाराांचे स्वरूप घेऊन अवतरलेले नदसते. 

‘स्वतःर्वषयी’ (१९९०), ‘जगण्यातील काही’ (२००५), ‘र्दसले ते’ (२००६), ‘मस्त मस्त 

उतार’ (२००६), ‘सषृ्टीत गोष्ट’ (२००७), ‘सनंुदाला अठवताना’ (२००७) आदी त्याांचे 

सांग्रि नव्वदोत्तर काळातील त्याांच्या आत्मननष्ठ लेखनातून ननमाणण झालेले आिते. यातील 

लेखनाचे स्वरूप आत्मननष्ठ जरी वाटत असले तरी त्यातनूिी एखादा समाज डोकावतो. उदा. 

त्याांचे ‘र्दसले ते’ मधील लनलतलेखाांचे नवर्य त्याांच्या आठवणी आनण अनभुवाांतून 

स्फुरलेले आिते व त्यात अनेकदा त्याांच्या ररपोटाणज नलनिण्याच्या प्रनियेतनू त्याांना 

गवसलेला एखादा प्रसांगिी डोकावताना नदसतो. त्यातनूच त्याांच्या ननरीक्षणातील एखादी 
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व्यक्ती नकां वा कुटुांब व त्याच्यािी ननगनडत समिूिी भेटतो. ‘उन्हाळा’ या त्याांच्या लेखात 

त्याांनी नबिारमधील वास्तव्याचे, नतकडच्या दािक उन्िाळ्याच े वणणन केलेले आि.े मात्र 

त्याांनी त्या उन्िाळ्यात बळी पडणारे नबिारी ररक्षावाले, कामगार याांच्या व्यवसायानवर्यीिी 

बरीच मानिती नदलेली आि.े साराांि, अवचटाांच्या एकूण लनलतलेखनाचा व्याप िा एका 

समाजननरीक्षकाच्या भनूमकेतनू सांपन्न झालेला आि.े 

१  ‘िगण्यातील काही’ मधील आत्मननष्ठ लेखन 

वतणमानपत्रातनू प्रनसध्द झालेल्या स्फुट अिा लेखनान े आकारास आलेले 

अवचटाांचे लनलतननबांध त्याांच्या ‘जगण्यातील काही ’ (२००५) या सांग्रिात प्रनसध्द 

झालेले आिते. पणु्यानजीक असलेले ओतूर ि ेत्याांचे ननसगणरम्य गाव, नतथली त्याांची िेती-

बेनसक िाळा, त्यात निकवली जाणारी िेतीची कामे, गावच्या नदीत पोिणे, आडाचे पाणी 

काढणे, ओतरूच्या घरातील दवेघर, ओतरूच्या देवळाची वास्त ू इत्यादींची अनरुूप वणणने 

‘जगण्यातील काही’ मध्ये आलेली आिते.  

लेखकाांनी ओतरूच्या त्याांच्या वाड्याचे वणणन यात केलेले आि.े 

‘मालकाचा पोरगा’ या लनलतननबांधातून जनु्या घराचे सतुारकाम चाललेले असताना त्याांनी 

केलेले ि ेवणणन पिा- 

‘घरापलीकडां वाडगां िोतां. वाडग्याच्या बोळात तोडलेल्या झाडाांची भली 

मोठी खोडां येऊन पडायची. सतुार तीन वािाांचा नत्रकोण करून त्यात ते खोड नतरपां उभां 

करायचे. चौकटीच्या मधोमध भली मोठी करवत बसवनू एक जण खोडावरच्या बाजलूा व 

एक खाली उभा रािून ती चौकटवाली करवत धरायचे. वरखाली, वरखाली करत कापणां 

सरुू व्िायचां. कापत चाललेल्या नचरेतनां लाकडाचा भसु्सा प्रत्येक वेळी खाली पडत 

रािायचा. मला वाटायचां खालनू करवत ओढू लागावां. पण ि ेकाम मोठ्या माणसाांचां. मला 

कोणी जवळच येऊ द्यायचां नािी.’
१६

 या स्वरूपाच्या त्याांच्या लेखनातनू त्याांची वणणनिैली 
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तर नदसनू येतेच यानिवाय बालपणापासनू त्याांना मजरू कामगाराांनवर्यी असलेली 

आपलुकीिी प्रत्ययास येते. 

‘जगण्यातील काही’ मधील इतर लनलतननबांधाांमधनू त्याांचे मिानवद्यालयीन 

निक्षण, पणु्यातील िालाखीचे जीवन, नतथले भाड्याचे घर, लोकमान्य नगर, येरवड्यातील 

पररसर, नाना पेठ, या त्याांच्या नवनवध ननवासस्थानी त्याांनी घालवलेले आयषु्यातील 

अनवस्मरणीय क्षण आल्यामळेु त्यात त्याांचा लेखक िोण्यापयंतचा प्रवास अगदी जवळून 

अनभुवायला नमळतो. या स्वरूपाच्या आत्मननष्ठ लेखनातनू त्याांचे लनलतननबांधसदृश्य 

लेखन नदसनू येते; परांतु ‘मालकाचा पोरगा’ या लनलतननबांधात आढळून आलेले 

समाजनचांतन यातील इतर लनलतननबांधाांमधनूिी आढळून येते. या प्रकरणाचे मखु्य उनिष्ट 

त्याांच्या सामानजक लनलतलेखनाचा परामिण घेणे आि ेम्िणनूच पढुील नववेचनात त्याांच्या 

‘अप्त’, ‘ऄमेररका’, ‘कायिरत’ व ‘पणु्याची ऄपवूािई’ इत्यादी लनलतगद्यसांग्रि ज्यातनू 

त्याांनी सामानजक स्वरूपाचे लेखन केले, त्याांचा नचनकत्सात्मक अभ्यास केलेला आि.े 

२  अमेररका: एक समािनचत्रण 

‘ऄमेररका’ िा अवचट याांच्या अमेररकेतील अनभुवाांवर आधाररत 

लेखसांग्रि १९९२ साली प्रकानित झालेला आि.े यातील लेखाांना आपण प्रवासवणणन असे 

न म्िणता अमेररकेच्या सांस्कृतीचे दिणन घडवणारे लनलतलेखन म्िण ूिकतो. यात आलेले 

लेखकाांचे अनभुव ि े नवर्याच्या गाभ्यात निरून वस्तनुस्थतीिी एकरूप िोणारे अनभुव 

आिते. एका जागनतक स्तराांवर शे्रष्ठ व िक्तीिाली ठरलेल्या राष्राच्या सांस्कृतीवर थेट टीका 

करण्याचे त्याांचे धाडसच येथे नदसनू येते. एखाद्या दिेातील समाज, नतथली नवचारसरणी, 

मानवी मलू्य नकतपत दबुणल अस ू िकतात याचा प्रत्यय यातील ‘कुरंु्ब’, ‘िॉर्पंग’, 

‘वकील’ आदी लेख वाचनू येतो. अननल अवचट याांनी सामानजक अिा स्वरूपाचे नवपलु 

लेखन केलेले आि.े माणसाांच्या मलूभतू प्रश्नावर अनेक पसु्तके नलनिलेली आिते. मात्र 

‘ऄमेररका’चा नवचार करताना असे आढळून येते की ते नतथल्या सांस्कृतीचे आनथणक प्रश्न 
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नािीत तर ते नतथल्या नीती-मलू्याांचे प्रश्न आिते.  

या नठकाणी ‘ऄमेररका’ ि े पसु्तक एक प्रवासवणणन का ठरत नािी याचा 

नवचार करावा लागतो. मराठी वाङ् मयाच्या इनतिासात प्रवासवणणन या वाङ् मयप्रकाराला 

सतत उपेनक्षत स्थान नमळालेले आि.े वास्तनवक ‘प्रवासवणणन’ िी इतर वाङ् मयनननमणतीच्या 

प्रनियेसारखीच एक गढू प्रनिया आि.े प्रवासवणणनातील अनभुवनवश्व ि े वास्तव जगािी 

म्िणजे प्रामखु्याने प्रवासी, लेखक, प्रवास व प्रदिे या त्याांच्या मळू घटकाांिी ननगनडत 

असते व लेखकाच्या प्रवासामळेु ते ननमाणण िोत असल्याने ते वेगळे ठरत असते. असा 

अनभुवाचा आगळेपणा इतर कोणत्यािी वाङ् मयप्रकारात आढळून येत नसल्याने 

प्रवासवणणन िा वेगळा वाङ् मयप्रकार ठरतो.
१७

 प्रवासवणणनात लेखकाने केलेला प्रवास िाच 

त्याचा मखु्य नवर्य असतो. प्रवासवणणनात स्थळवणणन, प्रदिेवणणन करणे अनभप्रेत असते. 

प्रवासवणणनात अनेकदा लेखकाचे आत्मनचांतनिी आढळून येते. मात्र ‘ऄमेररका’ या 

पसु्तकाचे स्वरूप पािता त्यात प्रवासी आनण प्रवास ि े दोन घटक असनूदखेील 

नवर्यवस्तलूा त्याांचा  स्पिण झालेला नदसनू येत नािी. त्यात वास्तवप्रदिे आि;े परांत ुत्यात 

प्रदिेाचे वणणन नािी, तर प्रदिेातील समाजाचे वणणन आि.े यातील अनभुवनवश्व ि ेवास्तव 

जगािी ननगनडत आि,े मात्र ते प्रवासामळेु ननमाणण झालेले नसनू लेखकाच्या नतथल्या कािी 

काळातील वास्तव्यातनू ननमाणण झालेले आि.े अथाणत ते प्रवासवणणन नकां वा प्रदिेवणणन नसनू 

अमेररकेतील सांस्कृतीचे नचत्रण आि ेि ेलक्षात घ्यावे लागते. 

‘ऄमेररका’ ि े प्रवासवणणन नािी असे म्िणण्याचे आणखीन एक कारण 

म्िणजे लेखकाांनी स्वतुः ‚आपण प्रवासवणणन नलनिलेले नसनू नतथे जाऊन ज्या ज्या गोष्टी 

जाणवल्या त्या नलिून काढल्या व ि ेपसु्तक जन्माला आले’ असे मत व्यक्त केलेले आि.े 

त्याांना कधी परदिेात जाऊन नतथले सुांदर प्रदिे पािाण्याची इच्छा नव्ितीच मळुी; पण 

जेव्िा इांटरनॅिनल रायटसण असोनसएिनच्या (आयोवा) नननमत्ताने त्याांना अमेररकेला 

जाण्याची सांधी नमळाली तेव्िा त्याांनी ती सोडली नािी व त्याांच्या नमत्राांनीदेखील त्याांना 

बजावनू ठेवललेे की ‘नतथे जाऊन प्रवासवणणन नलनिलेस तर याद राख!’ कारण अमेररकेवर 
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अनेकाांनी प्रवासवणणने नलनिलेली आिते व त्याांच्या मते त्यात आणखीन एक भर पडायला 

नको.‛ पण पढेु अमेररकेिून परतल्यावर असेच एकदा नमत्रपररवार जमला असता 

अमेररकेवर बोलताना अवचटाांना असे जाणवल े की त्याांच्याजवळ नलनिण्यासारखे बरेच 

कािी आि.े मग त्याांनी ि ेपसु्तक नलनिले. अमेररका िा सवणगणुसांपन्न असा दिे आि;े तरी 

नतथला समाज व सांस्कृती व यात ज्या त्रटुी अवचटाांना जाणल्या त्याच त्याांनी उघड 

केलेल्या आिते. 

आयोवा प्रोग्रामच्या नननमत्ताने जगभरातून अमेररकेत लेखक, कवी जमलेले. 

अमेररकेचे दिणन घेताना अवचट याांना प्रत्यक्ष नतथे काय पािता व अनभुवता आले त्याचा 

मागोवाच त्याांनी घेतलेला आि.े अमेररकेत जे कािी पयणटन के्षत्र म्िणनू दाखवले जाते ते 

अगदी िलु्लक आि.े उांचच्या उांच इमारती, नको त्या वस्तूांना मित्त्व दणेारी सांग्रिालये 

आनण त्याांच्या नावाने वर येणारा व्यापारी वगण व त्याांच्यातील स्पधाण. अमेररकेला जाऊन 

टोराांटो, नायगाराचा धबधबा, वॉनिांगटन, नव्िएतनाम, कॅनलफोननणया, सानिानन्सस्को इत्यादी 

नठकाणी जाऊन नतथल्या प्रनसध्द स्थळाांना भेट दतेाना लेखकाांनी अनेक गोष्टी आपल्या 

दनुबणणीतनू पानिल्या. त्याांनी ‘माणसं’, ‘अप्त’ नकां वा ‘परु्णिया’ नलनिताना वापरलेली िीच ती 

दनुबणण. अमेररकेतील समाज प्रत्येक गोष्टीचा फायदा घेतो. तो फारफार तर पैिाांच्या बाबतीत 

व राष्राच्या बाबतीत सांवेदनिील नदसतो; पण कािी गोष्टींना गरजेपेक्षािी अनधक मित्त्व  

दतेाना आढळतो. जसे ते नतथले रस्ते अत्यांत स्वच्छ गळुगळुीत ठेवतात. प्रवािाांसाठी 

केलेल्या सखुसोई, खाण्यानपण्याच्या व्िरायटीज सवण कािी गरजेपेक्षा दपु्पट नमळण्याची सोय 

ठेवतात. अमेररकन लोकां  नदवस-रात्र जीवन कसे ससुय िोईल याच प्रयत्नात असतात. 

ऑटोमॅनटक यांत्रणाांच्या आधारे उघडणारे दरवाजे, ऑटोमॅनटक सीट बेल्टस,् ऑटोमॅनटक 

नगयरच्या गाड्या, मोठमोठ्या रक्ससाठी रस्त्यावर वेगळी लेन इत्यादी. लेखकाने 

‘वातावरण’ या त्याांच्या लेखात नतथल्या पयणटन स्थळाांची िी थोडी चाांगली थोडी दसु्तर 

बाज ूमाांडलेली आि.े 

‘िॉर्पंग’ या त्याांच्या लेख वाचताच जाणवते की अमेरीकेची आधनुनक 
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सांस्कृती जिीच्या तिी आपल्याकडे आलेली आि.े नतथला मॉलसारखा प्रकार, त्यामळेु 

ररटेल दकुानदाराांवर िोणारा पररणाम, त्यात ग्रािकाांना आकनर्णत करण्याच्या तरतदूी, 

पाकी ांगच्या सोयी, अगदी सगळे तसेच्या तसे अवचटाांनी वणणन केलेले आि.े नतथे जाताच 

नतथली लोकां  िॉनपांगसाठी वेडी आिते ि े त्याांच्या लक्षात आले; परांतु एकदा एक वस्तू 

नवकत घेतली की जास्त वेळ नतचा वापर न करता नतला कचऱ्यात फेकून दणे्याचा प्रकार 

लेखकाांनी नतथे पानिला व तो त्याांना नवनचत्र वाटला. एखाद्या गोष्टीची टीव्िी, वतणमानपत्रात 

नको तेवढी जानिरात करायची; लोकाांनी खरेदी करावी म्िणनू दकुानात भरमसाठ माल 

लावायचा; प्रत्येक सण-उत्सवाांसाठी वेगवेगळे िॉनपांग सेल; व या सवण गोष्टींमळेु िोणारी 

पैिाांची उधळपट्टी; िी नतथली सांस्कृती आि.े या सांस्कृतीचे आज जगभरात अनकुरण 

झालेले आि.े जागनतकीकरणामळेु ि े आज भारतातिी पािायला नमळत आि.े ‘िेडीट 

काडण’सारखी सांकल्पना आज भारतात घरोघरी पोिोचलेली आि ेती सवणप्रथम याच राष्राने 

मागाणला लावली. ग्रािकाांना कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त खरेदी करायला लावणे व 

त्याांचे नखसे खाली करणे िा अमेरीकेचाच उद्योग िोता. 

प्रत्येक दिेात नतथल्या पररनस्थतीमळेु, सांस्कृतीमळेु ननमाणण झालेल्या 

समस्या या असतातच. अमेररकेच्यािी आिते. नतकडचा माणसाांमधला स्वच्छांदीपणा, 

घटस्फोट, निांसाचार, नवभक्त कुटुांबपद्धती, गरीब-श्रीमांत भेदभाव इत्यादीतनू सामानजक 

अधोगतीच डोकावताना नदसते. पण आपल्या दिेात िुांडा, दवेदासी, स्त्रीभ्रणूित्या, जातीभेद 

आि;े ते अमेररकेत नािी. नतथल्या स्वाथी समाजव्यवस्थेमळेु नतथल्या लोकाांना 

एकटेपणाला सामोरे जावे लागते ते एकनवसाव्या ितकात भारतातिी आढळून आलेले 

आि.े अिा समस्याप्रधान सांस्कृतीतनूच सामानजक सानित्य जन्माला येत असते; परांत ु ते 

सानित्य त्या समाजासाठी ननमाणण झालेले नसते, तर त्या समाजाचे िुबेिूब नचत्रण त्यात 

झालेले असते, एवढेच. साराांि, आपल्याला अवचट याांच्या लेखनातील सामानजकता 

नवनवध सांस्कृतींच्या आधारे अनभुवता येते; त्यात केवळ तळागाळातील समाजच डोकावत 

नािी तर उच्चवगीय समाजवास्तव देखील डोकावताना नदसते. 
१८ 
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३  ‘आप्त’ मधील व्यनक्तनचत्रण आनण समाि 

अननल अवचट याांनी प्रामखु्याने आपल्या सामानजक लेखनातून 

तळागाळातील माणसाांचे नचत्रण केलेले; परांत ु‘अप्त’ व ‘ऄमेररका’ या सांग्रिातील लेखन 

उपेनक्षत अिा समाजाचे प्रनतनननधत्व करीत नसनू यात नविेर्त्वाने मध्यमवगीय समाजाचे 

जीवनदिणन घडवणारे नचत्रण आलेले आि.े  

आप्त म्िणजे आपे्तष्ट, आपली माणसां. ‘अप्त’ िा सांग्रि १९९७ साली 

प्रकानित झालेला आि.े या सांग्रिात भेटणारी माणसे िी सामान्य जीवन जगणारी माणसे 

आिते. ती नेिमीच आपल्या अवतीभवती वावरत असतात. त्याांना भेटून त्याांच्यानवर्यी 

नविेर् असे कािी आपल्याला जाणवत नािी; परांतु अवचट याांनी आपल्या ननरीक्षणातनू 

त्याांचे समाजातील स्थान खोलवर तपासलेले आि.े या सांग्रिातील ‘तीन व्यवसार्यक’ या 

लेखातून त्याांनी व्यवसायािी एकननष्ठ असलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात ननमाणण 

झालेल्या बऱ्यावाईट नस्थतींचे दिणन घडनवलेले आि.े घाटगे नचवडेवाल्याचा नचवडा 

पणु्यात फार प्रनसध्द िोता. ते स्वतुः आपल्या घरात नचवडा बनवत. नचवड्यात कोणत्यािी 

प्रकारची भेसळ न करता तो बनवल्यामळेु व तो चनवष्ट व नटकाव ू असल्यामुळे त्याांच्या 

धांद्यात बरीच वाढ झालेली. त्याांच्या वनडलाांनी िा व्यवसाय सरुू केला िोता, नांतर त्याांच्या 

मलुाने तो साांभाळला. िा व्यवसाय त्याांनी कष्टाने उभा केलाय व कष्टानिवाय कािीिी साध्य 

िोत नसते, असे घाटग्याांच्या कुटुांनबयाांिी सांवाद साधता लेखकाांना पटले. कोणत्यािी 

व्यवसायात माणसाला कष्ट ि ेकरावेच लागतात. अिा नवनवध स्तरातील कष्टकरी माणसाांना 

भेटणे, त्याांच्यािी सांवाद साधणे लेखकाांच्या दृष्टीने एका सांवेदनिील लेखकाचे कतणव्यच 

असते. 

‘अप्त’ मधनू नवनिष्ट असा समाज आढळून येत नसला तरी मध्यमवगीय 

जीवन जगणारा, आपल्या कुटुांनबयाांसाठी कष्ट करणारा, सामानजक दडपणाखाली रािून प्राप्त 

जीवन जगणारा माणसू नक्कीच भेटतो. त्याांच्या जीवनात केवळ कष्टच नािीत तर त्याांच्या 

कुटुांबातील माणसाांमळेु ओढवलेले दुुःख, त्याांना भोगाव्या लागलेल्या माननसक 
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यातनादेखील आिते. ‘तीन व्यवसार्यक’ मध्ये जसे घाटके नचवडेवाल ेयाांच्या कष्टाचे फळ 

नदसनू येते तसेच त्यात निांपीकाम करणारे वडील व बॅण्ड वाजवण्याचा धांदा करणारा मलुगा 

याांच्या नात्यातील द्वांद्विी नदसनू येते. 

काका वणे याांचा निांप्याचा व्यवसाय िोता, त्यातच त्याांच्या घरात पारांपररक 

बॅण्ड वाजनवण्याचा धांदादेखील िोता. त्याांचा मलुगा कुमार याला बॅण्डसाठी आधनुनक 

यांत्राांचा वापर करायचा िोता; पण वनडलाांना ते मान्य नव्िते. त्याांना पारांपररक सानित्य 

वापरूनच िा व्यवसाय चालवायचा िोता. यातून आपल्याला समाजात वावरणाऱ्या दोन 

नपढ्याांतील वैचाररक भेद नदसनू येतो. या व्यनक्तनचत्रणातील व्यक्ती काल्पननक नसनू 

लेखकाांनी प्रत्यक्ष भेटून त्याांच्यािी सांवाद साधलेला आि.े त्याांना भेटलेली िी माणसे रोज 

आपल्या अवतीभवती वावरणाऱ्या सवणसामान्य माणसाांचे प्रनतनननधत्व करणारी आिते. 

‘अप्त’ मधील लेख ररपोटाणज स्वरूपाचे जरी नसले तरी त्यातील नवर्याांमध्ये सामानजक 

आिय ननमाणण झालेला नदसनू येतो. नव्वदोत्तर काळातील लनलतलेखन म्िणनू ‘आप्त’ या 

पसु्तकाचा वेगळा नवचार करण्यात आलेला आि.े 

‘अप्त’ मधील ‘जेपी’ िी व्यनक्तरेखा कौटुांनबक पररनस्थतीमळेु मनोनवकृतीला 

सामोरी गेलेली आि.े ती आपल्या समाजातील कौटुांनबक दडपणाखाली माननसक रूग्ण 

झालेल्या व्यक्तींचे  प्रनतनननधत्व करते. लेखकाांची पत्नी सनुांदा मनोरुग्णालयात डॉक्टर िोती 

व जेपी िा नतथला एक पेिांट िोता. तो अधनू मधनू खपू चाांगला वागायचा, डॉक्टराांची कामे 

करायचा, इतर रूग्णाांना काय िवे नको ते आणनू द्यायचा; म्िणनूच उत्सकुतेपोटी लेखकाांनी 

त्याच्यानवर्यी चौकिी केली तेव्िा त्याांना समजले की त्याच्या थोरल्या भावाने प्रॉपटीच्या 

नादापायी जेपीचा माननसक छळ केलेला आि.े जेपी जेव्िा बरा िोऊन रुग्णालयातनू घरी 

गेला तेव्िा कािी नदवसाांनीच त्याने आत्मित्या केली, पण त्याच्या आत्मित्येचे कारण 

िेवटपयंत उघड िोऊ िकले नािी. आपल्या समाजात कौटुांनबक कलि व आनथणक 

समस्येपायी कािी लोकाांचे जीवन उद्धवस्त िोत असते, ि ेसत्य जेपीच्या व्यनक्तनचत्रणातनू 

लेखकाांनी उघड केलेले आि.े माणसाच्या साध्या स्वभावामळेु आजबूाजचूी माणसेच नव्ि े
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तर त्याची सख्खी भावांडे नकां वा मलेुदखेील त्याची फसवणकू करीत असतात. जेपी िा 

आधनुनक काळात समाजात फोफावलेल्या दाांनभकतेचा एक बळी आि.े 

कोणतािी समाज िा बऱ्यावाईट चालीरीतींनी सांपन्न िोत असतो. नजथे 

जेपीच्या भावासारखी माणसे असतात नतथे ‘दोन गरुू’ या व्यनक्तनचत्रणात नदसनू आलेली 

ननुःस्वाथण भावनेने लोकाांची सेवा करणारी माणसेिी असतात. िी माणसे आपल्या 

व्यविाराने समाजात एकमेकाांवर सांस्कार करीत असतात. ‘दोन गरुू’ या व्यनक्तनचत्रणातनू 

लेखकाांनी समाजातील या प्रवतृ्तीचे दिणन घडवलेले आि.े  

आगािे ि े अत्यांत कमी िलु्कात योगवगण घ्यायचे. त्याांची योगनवद्या 

निकवण्याची पद्धत अत्यांत सोपी िोती; त्यामळेु त्याांच्या वगाणला नेिमी गदी असायची; परांतु 

ते कुणालािी नाकारत नसत. लेखकाांना पनिल्या भेटीतच त्याांच्या चाांगल्या स्वभावाचे दिणन 

घडले. त्याांच्या कामानवर्यी, त्याांच्या स्वभावानवर्यी अवचटाांनी या लेखातनू बरेच कािी 

साांनगतलेले आि.े 

तसेच या लेखातील दसुरे गरुू ि ेअांगाला तेल मालीि करणारे साने आिते. 

तेिी उत्तम प्रकारे तेल मालीि करत. त्याांचा िात लागताच िरीरातील साऱ्या वेदना दरू िोत. 

याांच्यािी कामाचे बारीक वणणन लेखकाांनी केलेले आि.े या दोन गरुूां बिल साांगनू लेखकाांनी 

समाजात वावरणाऱ्या कािी व्यक्तींच्या स्वभावाच ेउदािरण नदलेले आि.े माणसाने आपला 

फायदा-तोटा न पािाता ननुःस्वाथणपणे आपले सामानजक कतणव्य पार पाडले पानिजे, िा सांदेि 

ते या लेखातून दतेात. अिा सवणसामान्य व्यक्तींचे ननरीक्षण करून ते माांडणे त्याांच्या 

सामानजक लेखनाचे एक वैनिष््टयच आि.े 

या व्यक्तींच्या सांदभाणत अवचटाांनी म्िटललेे आि े की ‘कािी लोकाांना मी 

नकत्येक वर्े पािात िोतो, ज्याांनी स्वतुःची कािी मलू्ये ठरवली िोती. आता नचवडेवाला 

घाटग.े त्याचे स्वतुःचे ननयम िोते– भेसळ करायची नािी. नचवडा मोठ्या प्रमाणात कामगार 

लावनू करताना दजाण नबघडेल म्िणनू कुटुांबाच्या मेिनतीवरच व्यवसाय करायचा. आमचे 

योगाचे सर इतकी कमी फी घ्यायचे ती सदु्धा िॉलचे भाडे दणे्यासाठी. बाकीचे योगा 
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निकवतात पण त्याांच्या जीवनात योग नसतो, िी माणसां खरी सांस्कृती नटकवनू धरणारी 

असतात.’ म्िणनूच लेखकाांनी या व्यक्तींना आपे्तष्ट म्िटलेले आि.े
१९  

 ४. ‘कायषरत’: समािकायष करणाऱयाांची व्याक्तीनचते्र 

 अननल अवचट याांच्या पसु्तकाांचे स्वरूप कोणतेिी असो प्रामखु्याने त्याांच्या 

सामानजक सानित्याच्या कें द्रस्थानी माणसूच असतो. ‘कायिरत’ या पसु्तकाचे स्वरूप पािता 

ते ‘माणसं’ या पसु्तकािी नमळते जळुते म्िणजेच ररपोटाणज स्वरूपाचे लनलतलेख वाटतात, 

मात्र ‘माणसं’ मध्ये आलेला समाज िा नागरी वास्तवात जगणारा आि ेतर ‘कायिरत’ मधील 

समाज ग्रामीण वास्तवात जगणारा आि.े  ‘कायिरत’ ची तलुना ‘अप्त’ या व्यनक्तनचत्रणपर 

सांग्रिािी करू िकतो, कारण ‘कायिरत’मधील नवर्य व्यनक्तनचत्रणातनू आकारास आलेले 

आिते. सरेुखा दळवी, काका चव्िाण, डॉ. बावस्कर, निरेमठ, अरूण दिेपाांडे, अभय बांग 

इत्यादी व्यक्तींना भेटून त्याांचे जीवनचररत्र जाणनू घेतल्यावर लेखक अत्यांत प्रभानवत झाले 

व त्याांच्यावर लेख नलनिण्याची पे्ररणा त्याांना नमळाली व ‘कायिरत’ िा सांग्रि १९९७ साली 

प्रकानित झाला. 

 सरेुखा दळवी या मिाराष्रातील आनदवासी समाजासाठी वावरल्या आिते. 

त्याांच्या आदोलनात त्याांना ज्या नबकट पररनस्थतीला सामोरे जावे लागललेे त्याचे िुबेिूब 

वणणन ‘सरेुखा दळवी अर्ण र्तची चळवळ’ या लेखातनू आलेले आि.े पेण- 

पनवेलनजीकच्या डोंगराळ भागातल्या आनदवासींच्या भल्यासाठी या तरुणीने आपले 

जीवन वेचले. सरेुखाताई ांच्या कामाचा ररपोटणच अवचटाांनी तयार केलेला आि.े  

 त्या कायणक्षेत्रात कातकरी, ठाकूर िा समाज िोता. सरेुखाताई श्रनमक िाांती 

सांघटनेच्या खाली या भागात कायण करीत िोत्या. या लोकाांना रोजगारीसाठी, अन्नासाठी जी 

वणवण करावी लागे त्याबिल अवचटाांनी सरेुखाताई ांकडून जाणनू घेतले व ते या लेखातून 

माांडले. वीटभट्टी व कोळसाभट्टी कामगाराांच्या समस्या सोडवणे ि ेसरेुखाताई ांचे या भागात 

काम करण्याचे उनिष्ट िोते. या लेखातनू या कायणकत्यांच्या कामाचे स्वरूप तर कळतेच 
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निवाय त्या ज्या समाजासाठी वावरल्या त्याांच्या िाल-अपेष्टाांचीिी कल्पना येते. ि े केवळ 

व्यनक्तनचत्रणच नसनू त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या समाजकायणकत्यांचा तो आलेख आि.े 

उदािरणाथण ि ेवणणन पिा: ‘कमलाकर आनण कमल िलेम ि ेकातकरी समाजातलां कुटुांब. 

दोघेिी डोंगरातल्या एका गावात रािून सांघटनेचां काम करतात. दोघेिी िसरे, बोलके. 

कामानननमत्त तालकु्याच्या गावातिी जाऊन येऊन असतात. कमलने आतापयंत १३ 

लोकाांना सव्िीस लावनू नदलीय. आनदवासींच्या राखीव जागा कधीच भरल्या जात नािीत. 

कारण ती मानिती त्याांच्यापयंत वेळेत कधीच पोिोचत नािी. कमल ‘एम्प्लॉयमेंट बयरुो’ 

सारखां काम करते.’ यानठकाणी भेटणाऱ्या या कायणकत्यांना पािून नव्वदोत्तर काळात 

मागासवगीय समाजाची प्रगत नस्थतीच नदसनू िोते. 

 त्याांच्या ‘वनमग्न’ या लेखात वनज्योती चलू बननवणारे काका चव्िाण 

याांच्यानवर्यी जाणनू घ्यायला नमळालेले आि.े चांद्रपरू नजल्यातील अनतदाट जांगलभागात 

सागाच्या झाडाांची लागवड करण्याचे काम त्याांनी केलेले. कोणत्यािी कामासाठी लागणारे 

यांत्र ते स्वतुः सांिोधन करून बनवीत. सागाची रोपां लावण्याचे मिाकठीण काम त्याांनी स्वतुः 

बनवलेल्या यांत्राचा वापर करून केलेले आि.े धळुां, सािी, नांदरूबार या भागात लेखक 

नफरले नतथल्या छोट्या छोट्या गावाांमध्ये काका चव्िाणाांनी आपले प्रयोग करून घनदाट 

वाढवलेली जांगले त्याांना नदसली. त्याांच्या कायाणनवर्यीची इत्यांभतू मानिती लेखकाांनी 

स्वानभुवाने परुवलेली आि.े ‘वनमग्न’मधनू अनोखे असे सामानजक कायण करणारी व्यक्ती 

आपल्याला भेटते. आपल्या अवतीभवतीचा माणसू, प्रदिे, भमूी, पयाणवरण, साांस्कृनतक 

मलू्ये इत्यादी समाजाचे आत्मबल असते, याांचे जतन करणे म्िणजे समाजाचे जतन करणे ि े

लेखकच आपल्या नवर्यातनू पटवनू देतात. 

 एका गावात नवांच ू दांिाने मोठ्या प्रमाणात लोकां  मरत िोती. त्याांच्यावर 

उपचार करणारे डॉ. बावस्कर याांच्या सामानजक कायाणवर ‘हा र्वंचवाला उतारा’ िा लेख 

अवचटाांनी नलनिलेला आि.े डॉ. बावस्कराांनी नवांचदूांिावर उपाय नमळावा म्िणनू अनेक 

प्रयोग केलेत. रूग्ण कसा मतृ्य ूपावतो याचे खोल वैज्ञाननक ननरीक्षण करून और्धोपचार 
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िोधल.े िा त्याांच्यानवर्यीचा तपिील अवचटाांनी अत्यांत वस्तनुनष्ठपणे त्याांच्या वैद्यकीय 

भारे्तच नदलेला आि.े तसेच बावस्कर याांच्या व्यनक्तमत्त्वाची ओळख करून दतेाना त्याांचे 

बालपण, निक्षण, नोकरी इत्यादी िी सवण मानितीदेखील परुवलेली आि.े मात्र नवर्यवस्तचूा 

खरा कल िा ‘नवांचदूांिावर उपाय िोधणारे बावस्कर’ याच नदिेन ेझकुलेला आि.े त्यामळेु 

नवांचदूांिाने मतृ्यमुखूी पडणारा समाजदखेील या  लेखातनू नदसनू येतो. 

  अवचटाांनी या पसु्तकातनू कनाणटक भागात अनेक सामानजक चळवळींमध्ये 

कायणरत असलेले निरेमठ; सामानजक कायाणत सिभागी व प्रामखु्याने अांधश्रध्दनेवरूध्द 

चळवळ लढणारे अरुण देिपाांडे; तसेच वैद्यकीय के्षत्रात रािून सामानजक चळवळींमध्ये 

भाग घेणारे अभय बांग याांच्या कायाणचािी लेखस्वरूपात तपिील नदलेला आि.े 

 एकूणच ‘कायिरत’ मधनू आपल्याला या कायणकत्यांबरोबर लेखकाांचीिी 

सामानजक चळवळ नदसनू येते. यातनू अधोरेनखत झालेला समाज िा ननरागस व दबुणल 

आि.े त्याला सिाय्याची गरज आि.े अिातनू त्याांच्यासाठी कुणीतरी वावरतय िी 

अवचटाांच्या सामानजक लनलतलेखनासाठी प्रेरणादायक अिी बाब आि;े म्िणनूच त्याांच्या 

नस्थतीच े वास्तवनचत्रण त्याांनी केलेल े आि.े या पसु्तकातील भार्ा वस्तुननष्ठ वाटते व 

अनेकदा लेखकाांची वैचाररकतािी त्यातून डोकावताना नदसते; परांत ुसांपकाणत आलेल्या या 

व्यक्तींिी थेट सांवाद साधल्यामळेु ‘मी’चे अांतुःकरणिी सांवेदनिील झालेले नदसते. उदा. 

कनाणटकातील तुांगभद्रा नदीच्या प्रदरू्णाचे पररणाम जाणनू घेण्यासाठी ते गेलेले तेव्िा 

जवळच्या गावातील लोकाांिी सांवाद साधनू त्याांनी त्याांच्या नपण्याच्या पाण्याच्या समस्या 

जाणनू घेतल्या. नतथे नबलाण फॅक्रीमळेु किाप्रकारे नदीचे पाणी प्रदनूर्त झालेले आि े व 

आजबूाजचू्या गावातील लोकाांना जगणे कसे असय झालेले आि ेि ेत्याांनी ‘निरेमठ आनण 

धारवाडची चळवळ’ या लेखातून माांडलेले नदसते. अिाप्रकारे नव्वदोत्तर काळातील या 

सांग्रिातनू अवचट याांनी आधनुनक काळात वाढत्या प्रदरू्णामळेु ननमाणण झालेल्या समस्याांचे 

भानच वाचकाांना करून नदलेले आि.े
२० 
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 ५. ‘पुण्याची अपूवाषई’ आनण समाि 

 ‘पणु्याची अपवूाणई’ िा अननल अवचट याांचा पणुे ििरावरील ररपोटाणज 

स्वरूपाचा लनलतलेखसांग्रि आि.े िीर्णकाप्रमाणे यातनू पणुे ििराची अपवूाणई डोकावताना 

नदसते. पणु्यातील प्रनसध्द बाजारपेठ बोिरी आळी, जनुा बाजार, तसेच पणु्यातील नेिमी 

गजबजलेली स्थळां, म्िणजे पणुे स्टेिन, पणुे कॅम्प, नवद्यापीठ, रेसकोसण, मांडई, आदींचे 

प्रभावी वणणन त्याांनी या सांग्रिातनू केलेले आि.े बोिरी आळीतील स्िू नखळ्याांची, सतुार 

ित्याराांची दकुाने, धार काढणारे दकुान, कुलपू-नकल्लीचे दकुान, चणे-िेंगदाणे भाजायची 

भटभुांजाची भट्टी, सांतोर् बेकरी आदी पणु्यातील प्रनसध्द व्यापाऱ्याांच्या कामाचे स्वरूप 

अवचटाांनी तपासनू ते आपल्या सकू्ष्म वणणनिैलीतनू माांडलेले आि.े 

 पणुे ििरानवर्यी अवचट याांना खास नजव्िाळा असला तरी ते पररनस्थतीचे 

िुबेिूब वणणन करायचे टाळत नािीत. त्याांना नवर्यवस्त ू जिी आि े तिीच दाखवायची 

असते. उदा. जनु्या बाजाराचे त्याांनी केलेले ि े वणणन पिा- ‚िा बाजार सगळा घाणीत, 

रस्त्यावर बसला आि,े बाजचू्या झोपडपट्टीतले लोक इथे सराणस नवधी करतात. बधुवार 

आनण रनववार जुना बाजार भरतो. त्या नदविी ि े दकुानदार सफाई कामगाराांना जादा पैसे 

दऊेन ते साफ करून घेतात.‛
२१

 या स्वरूपाचे वणणन त्याांच्या ‘माणसां’ या लेखातदखेील 

आलेले आि.े   

 ‘स्रे्िन’ या लेखात त्याांनी उभे केलेले ि े दृश्य पिा- ‚स्टेिनचा नजना चढू 

लागलो. मध्यावर असतानाच माणसाांचा लोट वरून आला. माणसाांवरूनच ओळखलां की 

िी एखादी पॅसेंजर नकां वा दौंड-बारामती िटल नकां वा लोकल असावी. वानडया कॉलेजचे 

नवद्याथी, अप-डाऊन करणाऱ्या, सेंरल नबनल्डांगमध्ये काम करणाऱ्या नोकरदार नस्त्रया, 

िाताला, पायाला प्लॅस्टर लावनू, कुबड्या घेऊन चाललेले ससनूचे पेिांट्स, डोक्यावर रांक 

नकां वा गाठोडी घेतलेली खेड्यातली माणसां आनण जनरल पनबलक नदसत िोती. नदीच्या 

परुातली धार ओलाांडता येऊ नये तसां झालां.‛
२२

अवचट एखाद्या स्थळाचे वणणन करताना 

आपण नतथे नवख ेअसल्याचे भासवतात ि ेत्याांच्या िैलीचे ते वैनिष््टय नतथे आढळून येते.  
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ते कोणतेिी वास्तव नचनत्रत करताना त्या वास्तवािी अांतमूणख िोऊन ते करतात. नतथली 

प्रथमोपनस्थत अनभुतूी व्यक्त करतात. ते वाचकाांना उििेनू केलेले सांभार्ण आि े याचा 

नवसर ते पडू दते नािीत. 

 त्याांचे ननरीक्षण समाजसापेक्ष नजरेतनू िोत असल्याने त्यात आढळून येणारे 

कोणतेिी स्थळ त्याांच्यासाठी समाजाएवढेच मलू्यवान असते. उदा. ‘स्रे्िन’ मध्ये ते 

म्िणतात- ‚स्टेिन ि ेसमाजाचे तांतोतांत प्रनतनबांब आि.े नतकडांिी असांच. नजकडे व्िी. आय. 

पी. नतकडे सधुारणा. नतकडे चकाचक. बाकी मग किाचां कािी का िोईना, खेड्यातनू 

डोक्यावर ओझे घेऊन आलेला माणसू कधी तिार करतो का?‛
२३

 पणु्याच्या स्टेिनचे जेव्िा 

ननवनीकरण झाले तेव्िा कािी मनिने कािी प्लॅटफॉमणस ्चकाकत िोते व कािी तसेच जनुाट 

िोते, तेव्िाचेच ि े ननरीक्षण आि.े यातनू प्रवासी समाजाचे नचत्र ते उभे करतात. तसेच 

स्टेिनवर नेिमीच ठाण माांडून बसलेली, नतथे काम करणारी अनाथ मलेु व त्याांना आपलेसे 

माननू त्याांच्यावर चाांगले सांस्कार करणारी सदुषे्णा याांचीदखेील ओळख ते करून दतेात. 

सदुषे्णा या तरुणीच्या व्यनक्तनचत्रणात सरेुखा दळवी िी ‘कायिरत’ मधील समाजकायणकताणच 

डोकावते; पण मखु्यतुः या लेखातून स्टेिनवर रािाणाऱ्या त्या अनाथ मलुाांचे जीवनवास्तव 

नचनत्रत करण्यावरच लेखकाांनी भर नदलेला आि.े 

 ‘पणुे कॅम्प’ या लेखात त्याांनी चाांगले ननरीक्षण माांडलेले आि.े नतथली प्रनसध्द 

कपड्याांची दकुाने, निांपी, िॉटेल्स, बेकरी इत्यादींचा बराच तपिील त्याांनी नदलेला आि.े 

अवचटाांचे व त्याांच्या पत्नी सनुांदाचे वारांवार नजथे जाणेयेणे िोते, त्या दकुानाांनवर्यी त्याांनी 

भरभरून साांनगतलेले आि.े ते या दकुानदाराांच्या प्रामानणक व्यवसायाचा प्रामखु्याने उल्लेख 

करतात. िा व्यापारी वगण त्याांच्यासाठी समाजाचे एक प्रतीक म्िणनू आलेला आि.े लेखक 

त्याांच्यािी एकरूप िोतात व सांवाद साधत त्याांच्याकडून बरेच कािी जाणनू घेतात. ते कुठून 

आललेे आिते? नकती वर्े िा व्यवसाय करीत आिते? किाप्रकारे त्याांचा व्यवसाय 

चालतो? इत्यादी चौकिी करून त्याांनी या समाजानवर्यी अनधकानधक जाणनू घेतलेले 
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आि.े तळागाळातील माणसाांिी त्याांनी साधलेला सांवादच त्याांच्या लनलतलेखनातील 

आत्मानवष्कार आि.े 

 त्याांच्या भार्ािैलीचे एक नविेर् म्िणजे ते अनेकदा वास्तव नचत्रणात लानलत्य 

ओतण्याचा प्रयत्न करतात. पणुे कॅम्पमधील ि े उदािरण पिा- ‚मधल्या गोलात तर 

चैतन्याचा धमुाकूळच. उत्सािाची कारांजीच जिी. कोनथांबीर स्वस्त झाली, तेव्िा चक्क 

कोलाांटी उडी मारून परत वर येऊन िातात दोन जड्ुया घेऊन पाच पैसे-पाच पैसे असे म्िणत 

नाचत िोते. िा निरवा जल्लोर् अभतूपवूण िोता.‛
२३

  

 तसेच त्याांच्या ‘र्हरवे जग’ िा लेख तर लानलत्यपणूण अिा भारे्त नलनिलेला 

आि.े यातनू पणु्यानजीक असलेल्या टेकड्याांचे ननसगणवणणन आलेले आि.े पणु्याच्या 

आसपास नकती टेकड्या आिते, ते नकतीदा नतकडे जाऊन आले, चढले उतरले, एवढेच 

नािी तर त्याांची वैनिष््टये साांगनू नतथल्या नवनवध झाडाांनवर्यी त्याांनी कौतकुच केलेले आि.े 

या लेखात कोणतािी समाज आढळून येत नािी. परांत ु अनेक ननसगणप्रनतमा मात्र भेटतात. 

एका दरीचे वणणन करताना ते म्िणतात- ‚रोज सकाळी आम्िा दोघाांना या सुां-दरीकडे जायचा 

नादच लागला.‛
२४ 

 
‘पणु्याची ऄपवूािई’ मधील लनलतलेखाांमध्ये लेखकाांची उपनस्थती लक्षणीय 

आि.े ते वेगळे कािी माांडण्याचा प्रयत्न करतात. या पसु्तकातील प्रत्येक लेखाला 

रेखानचत्राांची सोबत लाभलेली आि,े म्िणनू ते अनधक आकर्णक वाटतात. या सांग्रिातून 

बोिरी आळी, जुना बाजार, स्टेिन, पणुे कॅम्प आदींची रेखानचते्र पािायला नमळतात. मात्र 

त्याांची भार्ािैलीदखेील त्या पररनस्थतीचे नचत्र िुबेिूब डोळ्यासमोर आणते. वास्तनवक 

लेखकाांनी या स्वरूपाच्या लेखनात नवर्यवस्त ूिी एक वतणमान सामानजक नस्थती आि ेयाचे 

भान ठेऊन वणणन केलेले आि.े कोणत्यािी प्रकारचे काल्पननक नचत्रण करून त्याांनी या 

समाजावर अन्याय िोऊ नदलेला नािी ि ेत्याांचे एकूण सामानजक लेखन वाचनू लक्षात येते. 
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 ६.२.३. अननल अवचट याांच्या सामानिक सानहत्याचे वाङ् मयीन मूल्यमापन 

 अननल अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतलेखनाचे सामानजक 

स्वरूप आपण आतापयंत अभ्यासले. आता अभ्यासनवर्य ठरलेल्या सानित्यकृतीतील 

कोणकोणते घटक वाङ् मयीनदृष््टया त्या सानित्यकृतींना समपणक ठरवतात, तसेच नव्वदोत्तर 

काळातील सानित्य म्िणनू या सानित्यकृतींमधनू कोणकोणते घटक मित्त्वाचे आिते, ि े

अभ्यासकाच्या दृष्टीकोनातून जाणनू घ्यायचे आि.े 

 नव. िां. चौघलेु असे म्िणतात- ‚कालमानपरत्वे, लेखकपरत्वे सानित्यातील 

सामानजक आियात आनण आनवष्कारात नस्थत्यांतर झालेले नदसनू येते. उदािरणाथण 

मिायधु्दपवूणकालीन, मिायधु्दोत्तर आनण साठोत्तरी सानित्यातील जीवनानभुव आनण त्याांचे 

आनवष्करण यातील वेगळेपणाची जाणीव अलीकडच्या दनलत, ग्रामीण, कां गाल आनण 

िोनर्ताांच्या वास्तव नचत्रणावरून िोते.‛ तसेच ते म्िणतात- ‚गेल्या तीस चाळीस वर्ांत 

सानित्यनननमणती व सानित्यव्यविारातील पररनस्थती खपू बदलली आि.े अनभुवाला प्रत्यक्ष 

नभडण्याची वतृ्ती लेखकाांमध्ये आलेली आि.े‛
२५

 िीच अनभुवाला प्रत्यक्ष नभडून सामानजक 

आिय व्यक्त करण्याची वतृ्ती अवचटाांच्या लनलतलेखनातून पािायला नमळते. ‘माणसं’ या 

नव्वदपवूीच्या लेखसांग्रिात त्याांनी ‘वस््या माणसांच्या’ या लेखात पणु्याच्या झोपडपट्टीचे 

नवदारक वणणन केलेले, तसेच ‘पणु्याची ऄपवूािई’मध्ये निराबाग झोपडपट्टीचे वणणन केलेले 

आि;े परांत ु निराबाग झोपडपट्टीचे केवळ व्यावसानयकाांची मानिती परुवण्याइतपतच वणणन 

आलेले आि.े अथाणत, ‘पणु्याची ऄपवूािई’ मधनू नवदारक वास्तवनचत्रण करणे त्याांनी 

टाळलेले आि;े िा त्याांच्या नव्वदोत्तरकालीन सानित्यात जाणवणारा फरक आि.े 

  ज्या तळागाळातील समाजाला अवचटाांनी नव्वदपवूी आपल्या सानित्यातून 

स्थान नदलेले, ते स्थान नव्वदोत्तर काळात बदललेले नदसनू येते. मखु्यतुः त्याांच्या सामानजक 

लनलतलेखनासाठी लागणारे वास्तव वेगवेगळ्या रूपात अवतरलेले आि.े त्याचे स्वरूप 

कािी प्रमाणात िलके फुलके झालेले आि.े उदा. ‘अप्त’ मधील ‘तीन व्यावसार्यक’ नकां वा 

‘दोन गरुू’ िी व्यनक्तनचत्रणे समाजातील वास्तवािी ननगनडत आिते; परांत ु त्याचे स्वरूप 
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सवणसामान्य वाटते, त्यात आढळून आलेल्या समाजाला कोणत्यािी गांभीर समस्या नािीत; 

नकां वा त्याांच्या समस्या या ‘माणसं’ मधल्या मजरू, कामगार समाज नकां वा ‘कोंडमारा’ 

मधल्या दनलत समाजाच्या तलुनेने सवणसामान्य आिते. 

 तसेच अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतगद्यात लानलत्यगणु व 

सांवेदनिील भार्ािैलीचािी अभाव जाणवतो. ‘अप्त’ व ‘पणु्याची ऄपवूािई’ मधील 

लनलतलेखाांच्या नवर्याांमध्ये कािी प्रमाणात लानलत्यगणु नमसळलेले आिते; मात्र 

‘कायिरत’ व ‘ऄमेररका’ मधील लेखाांमध्ये तसे करण्याची सांधीच नािी, कारण सामानजक 

अांगाने मोठ्या व गांभीर अिा समस्या त्याांनी या सांग्रिामधनू माांडलेल्या आिते. परांत ुत्याांच्या 

‘जगण्यातील काही’ या सांग्रिामध्ये आढळून येणाऱ्या आत्मननष्ठ प्रसांगाांमधनू सांवेदनिील 

भार्ािैली व ‘मी’चा आत्मानवष्कार आलेला आि.े उदा. त्याांच्या ‘घर’ या लेखात ते 

नलनितात की ‘त्याांनी त्याांच्या पत्नीला नमळालेल्या क्वॉटणरमध्ये कािी वर्े घालवली मग ते 

सोडल्यावर एके नदविी एका स्नेयाांच्या घरी ते चिाला गेले असता ते तेच क्वॉटणर ननघाल.े 

तेव्िा त्याांनी ते घर अत्यांत बारीक ननरखनू पानिले. ते घर पणूण बदलनू गेले िोते, त्या स्नेयाांनी 

ते अत्यांत व्यवनस्थत ठेवले िोते. त्या घरात बदललेल्या प्रत्येक वस्तूांचे वणणन त्याांनी केलेले 

आि.े त्याांना ते घर वेगळे वाटले; पण िेवटी ते त्या घराबािरेील पायरीवर जाऊन बसले, 

नजथे ते पवूी बसायचे तेव्िा त्याांना तोच पवूीचा स्पिण जाणवला. घरासमोरील झाडे, मैदान, 

सगळे तसेच आि े याची जाणीव झाली.’ िी भावननक गुांतागुांत त्याांच्या नव्वदोत्तर 

काळातील आत्मननष्ठ लेखनातून पािायला नमळते. ‘पणुे कॅम्प’ या लेखात त्याांनी बधुानी 

वेफर नविेत्यानवर्यी असे नलनिलेय की ‚एकेकाळी ते एकीकडे वेफसण तळत आनण 

िेजारीच नवकत. ती पायरी मला छान वाटे. त्याांच्या धांद्यात वाढ िोणां अपररिायणच िोतां. 

आता ते पॅक करून ठेवलेले वेफसण नवकतात. पण माझां मन त्या पायरीवरच अडकून बसलां 

आि.े‛
२६

 

 त्याांच्या एकूण सानित्याला लनलतगद्य या सानित्यप्रकाराच्या दृष्टीकोनातनू 

पािाता त्याांची सवणच पसु्तके लनलतगद्यात सामावणारी आिते असे म्िणता येत नािी. 
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त्याांनी अनेक सांग्रिात अनतवस्तनुनष्ठ भावनेतनू केलेले लेखन केवळ लनलतगद्याच्या 

सीमारेर्ाांना स्पिण करते. त्यात लानलत्य येत नािी तर केवळ नवर्यानरुूप वस्तुननष्ठ वणणन 

येते. 

 वास्तनवक सामानजक सानित्यातील वस्तनुस्थतीचे ननरीक्षण करता स्वच्छांदी 

भावनेतनू झालेले नचत्रण तेथे अनभप्रेत नसते. अवचट याांचे सामानजक पे्ररणेतनू उदयास 

आलेले सानित्य ि ेवस्तनुनष्ठ िैलीतनूच जन्माला आलेले आि.े परांत ुलनलतसानित्यातील 

सामानजक आिय िा सानित्यकृतींमधील आत्मननष्ठ स्वरूपाच्या लेखनातनू अनधकतम 

अनभव्यक्त झालेला नदसतो. उदा. दनलत आत्मकथनातनू झालेले सामानजक आियाचे 

लेखन. मात्र लनलतननबांध नकां वा लनलतगद्यप्रकारातील लेखनाचा नवचार करता त्यात 

आढळून येणारे आत्मननष्ठ लेखन ि ेप्रामखु्याने आल्िाददायक असते. ननसगाणतील घटकाांचा 

नकां वा मानवी जीवनातील सौंदयण घटकाांचा िोध घेणे तेथे अनभप्रेत असते. त्या दृष्टीने 

अवचटाांनी नचनत्रत केलेले नव्वदोत्तरकालीन समाजवास्तव ि े मानवी जीवनाचाच िोध 

घेणारेच वास्तव आि.े लेखकाांनी यात नवर्यवस्तचूी सकारात्मक बाज ू माांडलेली आि.े 

त्याांची आिावादी वतृ्ती नतथे नदसनू येते. तसेच लनलतगद्याचे आणखीन एक वैनिष््टय 

म्िणजे अवचट याांच्या सवणच लनलतलेखनातनू त्याांचे स्वानभुव आलेले आिते; त्यामळेु 

त्याला आपण अनभुवातनू स्फुरलेले समाजनचांतन म्िण ूिकतो. समाज आनण सानित्याचे 

नाते िा अभ्यासाचा नवर्य आिे. सानित्यातनू जो समाज नदसतो त्या आधारे आपण 

ठरानवक कालखांडाची रूपरेर्ा न्यािाळू िकतो. तो समाजच तो कालखांड आि ेअसे आपण 

म्िण ूिकतो. 

 अननल अवचट याांच्या सांपणूण सानित्याचा नवचार करता त्याांचे सामानजक 

आियाचे लनलतलेखन ि े लनलतननबांध या सानित्यप्रकाराच्या तानत्त्वक स्वरूपात बसत 

नािी. त्याांचे स्वरूप आनांद यादव याांनी साांनगतल्याप्रमाणे ‘लनलतलेख’ या लनलतगद्याच्या 

उपप्रकारात समावणारे आि,े कारण त्याांनी त्याांचे समानजक नवर्य ि े वस्तनुनष्ठ 

लेखनिैलीतून िाताळलेले आिते. त्याांच्या सानित्यातील ‘मी’ िा केवळ नवर्यवस्तचू्या 
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अांगाने अनभव्यक्त िोताना नदसतो. नव्वदोत्तर काळात बदलेल्या जीवनजानणवेचा नवचार 

करता लनलतननबांध िा लानलत्यपणूण अिा भानर्क आत्मानवष्कारातनू नलनिला जाणारा 

सानित्यप्रकार या काळात मांदावलेला नदसनू येतो  व लनलतलेख नलनिण्याचे प्रमाण 

वाढलेले नदसनू येते. 

 प्रस्ततु प्रकरणातनू अननल अवचट याांच्या एकूण लनलतसानित्याचे स्वरूप 

लक्षात घेऊन त्याांच्या ९०नांतरच्या लनलतलेखनाचा सामानिक अभ्यास केलेला आि.े 

सवणप्रथम लेखक म्िणनू त्याचा पररचय करून घेताना त्याांच्या लनलतलेखनाची जडणघडण, 

सामानजक लेखनाच्या नदिेने त्याांचा झालेला प्रवास तपासला व नांतर त्याांच्या एकूण 

लनलतलेखनाचे स्वरूप व त्यात आढळून आलेली वैनिष््टये अभ्यासलेली आिते.  

 तसेच या प्रकरणातून त्याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतलेखनाचा 

सामानजक अभ्यास करण्यापवूी सवणप्रथम मराठी सानित्यातील सामानजक सानित्याचे 

रूपरेर्ा लक्षात घेतलेली आि े व त्या अनरु्ांगाने अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील 

लनलतलेखनातून आलेला समाज अभ्यासलेला आि.े साराांि, या प्रकरणाच्या माध्यमातनू 

एका व्यासांगी लेखकाचे समाजसापेक्ष लनलतलेखन अभ्यासनू लनलतननबांध या 

सानित्यप्रकाराचे सामानजक अांग अनभुवता आलेले आि.े त्यात साांगता येतील असे ननष्कर्ण 

पढेु नदलेले आिते. 

 

६.३. ननष्कर्ष 

 अननल अवचट याांनी लनलतगद्यातील सवण सानित्यप्रकार िाताळलेले आिते; परांतु 

ते त्याांच्या ररपोटाणज स्वरूपाच्या लेखाांिी ते अनधक बाांधील रानिलेले नदसतात. 

त्यात आढळून येणारे सामानजक लखेन त्याांच्या एकूण लनलतगद्य वाङ् मयाच्या 

कें द्रस्थानी आि.े त्याांच्या लनलतलेखनाची भार्ा लवनचक असनू नवर्यवस्तूप्रमाण े

ती बदलते.  
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 अवचटाांच्या सामानजक लेखनातील ‘मी’ िा अत्यांत तटस्थ असतो. आत्मननष्ठ 

लेखन करणे त्याांना मान्य नािी. तळागाळातील लोकाांनवर्यी असलेली त्याांच्या 

मनातील सांवेदनिीलता िीच त्याांच्या सामानजक लेखनाच्या मळुािी असलेली 

सानिनत्यक भनूमका आि.े 

 अवचटाांनी वस्तुननष्ठ लेखनाबरोबर आत्मननष्ठ स्वरूपाचे लेखनदखेील केलेले आि;े 

परांत ुवास्तवनचत्रण करून सामानजक प्रश्न माांडणे िचे त्याांच्या जीवनाचे एकमेव ध्येय 

िोते, म्िणनू त्याांच्या इतर लेखनाचे नवर्य ते अनधक पररणामकारपणे माांडू िकलेले 

नािीत. परांत ु त्याांच्या आत्मननष्ठ स्वरूपाच्या लेखनातनूदखेील त्याांची सामानजक 

भनूमका आढळून आलेली आि.े उदा. ‘नदसले ते’ आनण ‘अप्त’ मधील लेखन 

ररपोटाणज स्वरूपाचे लेखन नसनू अनिुमे ते अनभुवपर व व्यनक्तनचत्रण करणारे 

लनलतगद्यलेखन आि;े तरी त्यातनू समानजक प्रश्न डोकावलेले आि.े 

 व्यवसायाने पत्रकाररतेचा पेिा असल्याने व मळुात बनिमुणख व्यनक्तमत्त्व असल्याने 

त्याांना लोकाांिी बोलता आले; त्याांच्या वेदना समजनू घेता आल्या; व या 

स्वरूपाच्या लेखनाला ते अनधक न्याय दऊे िकले. इतर कोणत्यािी लेखकाला या 

स्वरूपाच ेलेखन इतक्या पररणामकारकपणे करता आलेले आढळून येत नािी. 

 त्याांच्या नव्वदोत्तर काळातील ‘अप्त’ या व्यनक्तनचत्रणपर सांग्रिात आलेल्या व्यक्ती 

या उपेनक्षत समाजाचे प्रनतनननधत्व करीत नसनू त्या मध्यमवगीय समाजात 

वावरणाऱ्या आिते. तेव्िा लेखकाांना केवळ तळागाळातील समाजाला कें द्रस्थानी 

ठेऊन लेखन करायचे नव्िते तर एकूण समाज व माणसू त्याांच्यासाठी मित्त्वाचा 

आि.े 

 ‘ऄमेररका’ ि े पसु्तक ‘प्रवासवणणन’ नकां वा ‘प्रदिेवणणन’ नसनू अमेररकेतील 

सांस्कृतीचे दिणन घडवणारे आि े लनलतलेखन आि.े यातनू अमेररकासारख्या 

राष्राच ेसामानजक प्रश्न त्याांनी माांडलेले आिते. नवसाव्या ितकाच्या उत्तरकाळात 
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अमेररकन सांस्कृतीत आढळून आलेले सामानजक प्रश्न एकनवसाव्या ितकात 

भारतातिी जागनतकीकरणाच्या प्रभावातून पािायला नमळतात. 

 अवचट याांच्या ररपोटाणज स्वरूपाच्या लेखनासाठी नवर्यवस्त ू ठरलेल्या, नवनवध 

सामानजक चळवळींमध्ये कायणरत असलेल्या व्यक्तींचे नचत्रण ‘कायिरत’ या 

सांग्रिातनू आलेले आि.े यात आढळून आलेल्या व्यक्तींची भनूमका सामानजक 

िाांतीसाठी अत्यांत मित्त्वाची आि, तसेच यामध्ये नदसनू येणारा समाजिी मित्त्वाचा 

आि.े उदा. आनदवासी भागातील राजकारणात गरुफटलेला समाज, 

नवांचदूांिासारख्या नकरकोळ व्याधीने मतृ्यमुखुी पडणारा समाज, प्रदनूर्त पाणी नपऊन 

प्रत्येक घटका मरणोन्मखु िोणारा समाज आपल्याला ‘कायिरत’ मधनू पािायला 

नमळतो.  

 अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील सामानजक लनलतलेखनाचा नवचार करताना 

त्यात नवर्यानरुूप बदल झालेला नदसनू येतो. नव्वदपवूी ‘माणसं’, ‘संभ्रम’, ‘धागे 

अडवे उभे’ या सांग्रिात त्याांनी ग्रामीण समाजाचे वास्तवनचत्रण केलेले तर 

नव्वदोत्तर काळात त्याांनी नागरी समाजाकडे आपले लक्ष वळवल ेआि.े ‘माणसं’ 

या सांग्रिातून त्याांच्या लेखनाच्या कें द्रस्थानी खेड्यापाड्यातून ििरात आलेला 

समाज आि;े तर ‘अप्त’ व ‘पणु्याची ऄपवूािई’ मध्ये नागरी जीवन जगणारा, ििरात 

स्थाईक झालेला व्यापारी वगण आि.े 

 अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लेखनातनू या काळाच े समानजक प्रश्न 

बदललेले नदसनू येतात. साठोत्तर काळात समाजाला जगण्याचे मलूभतू प्रश्न िोते 

त्याचे स्वरूप बदललेले आढळून येते. नव्वदोत्तर काळातील सामानजक सानित्यातनू 

समाजाला आधनुनक काळात जागनतक समस्याांना सामोरे जावे लागत आि.े या 

काळातील समाजाच्या समोर आनथणक प्रश्न तर आितेच निवाय नैनतक मलू्याांच्या 
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नवघटनाचे प्रश्निी त्याच्या समोर उपनस्थत झालेले नदसनू येतात. उदािरण ‘अप्त’ या 

सांग्रिातील ‘जेपी’ ि ेव्यनक्तनचत्रण. 

 अवचट याांच्या नव्वदोत्तर काळातील लनलतगद्यात लानलत्यगणु व सांवेदनिील 

भार्ािैलीचा अभाव आढळून येतो. ‘अप्त’ व ‘पणु्याची ऄपवूािई’ मधील 

लनलतलेखाांच्या नवर्यामध्ये लानलत्यगणु नमसळण्याची सांधी आि ेमात्र ‘कायिरत’ 

व ‘ऄमेररका’ मधनू त्याांनी सामानजक अांगाने मोठ्या व गांभीर समस्या माांडल्यामळेु 

त्यात लानलत्य नमसळण्याची सांधी प्राप्त िोत नािी.  

 लनलतगद्याचे आणखीन एक वैनिष््टय अवचटाांच्या लेखनात आढळून येते ते म्िणजे 

अवचट याांच्या सवणच लनलतलेखनातून त्याांचे स्वानभुव आलेले आिते, त्यामळेु 

आपण त्याला अनभुवातून स्फुरलेले समाजनचांतन असे म्िण ू िकतो. त्याांचे 

लनलतगद्य आिावादी वतृ्तीतनू आकारास आलेले समाजनचांतन आि.े 

 परांत ु अननल अवचट याांचे लनलतलेखन ि े लनलतननबांध या सानित्यप्रकाराच्या 

तानत्त्वक स्वरूपात बसणारे नािी. त्याांचे स्वरूप आनांद यादव याांनी साांनगतल्याप्रमाणे 

लनलतलेख या लनलतगद्याच्या उपप्रकारात समावणारे आि.े त्याांचे सामानजक 

आियाचे लेखन ि े सांपणूणतुः नवर्यवस्तचू्या अांगाने झालेले नदसनू येते. साराांि, 

नव्वदोत्तर काळात बदलेल्या जीवनजानणवेचा नवचार करता लनलतननबांध िा 

लानलत्यपणूण अिा भानर्क आत्मानवष्कारातनू नलनिला जाणारा सानित्यप्रकार या 

काळात ‘लनलतलेख’ या लनलतगद्याच्या उपप्रकारात अनधक नलनिला गेलेला 

नदसतो. 

 ********** 
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समारोप 

 प्रस्ततु शोधप्रबंधातून ‘१९९० नंतरच्या मराठी लललतलनबंधाचा 

लचलित्सात्मि अभ्यास: लनवडि लेखिांच्या अनुषंगाने’ केलेला ऄसनू सर्वप्रथम 

या ऄभ्यासात ‘लललतलनबंध’ या र्ाङ् मयप्रकाराचे सैध्दालततक स्र्रूप लक्षात घेतलेले 

अह े र् त्यानषंुगाने नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधाचा ऄभ्यास र्ाङ् मयीन 

लर्शे्लषणपद्धतीने केललेा अह.े तर एकूण ऄभ्यासलर्षयातनू अकारास अलेले प्रबंधाचे 

स्र्रूप या लिकाणी मांडत अह.े 

 तर प्रस्ततु ऄभ्यासासािी अखण्यात अलेली प्रमखु ईलिष्ट ेपढुीलप्रमाणे होती:- 

१. मरािीतील लनर्डक लेखकांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांच्या अधारे या 

काळातील लललतलनबंधांचे र्ाङ् मयीन मलू्यमापन करणे. 

२. त्यासािी प्रथम ‘लनबंध’ र् ‘लललतलनबंध’ या र्ाङ् मयप्रकारांचे सैध्दालततक स्र्रूप, 

त्यांच्यातील फरक ऄभ्यासणे र् मरािी लललतलनबंधाची सरुुर्ात कुिून झाली याचा 

शोध घेणे.  

३. मरािी लललतलनबंधाच्या लर्कासाचे लर्लर्ध टप्पे ऄभ्यासनू सरुुर्ातीपासनू ते १९९० 

पयंत या र्ाङ् मयप्रकारात झालेल्या बदलांचा शोध घेणे. 

४. मरािीतील प्रमखु लललतगद्य लेखकांच्या लललतलेखनाचा ऐलतहालसक अढार्ा 

घेउन त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधसदृश्य (लललत गद्य) लेखनाचे 

स्र्रूपलर्शेष ऄभ्यासणे.    

 र्रील प्रमखु ईलिष्टांनसुार प्रस्ततु प्रबंधाच्या प्रकरणांची मांडणी एकूण सात 

प्रकरणातून करण्यात अलेली अह:े 

प्रिरण एि- लललतलनबंधाचे सैध्दालततक स्र्रूप र् मरािीतील लललतलनबंधाचा 

लर्कास. 
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प्रिरण दोन- नव्र्दोत्तर काळातील महत्त्र्ाचे लललतलनबंधकार र् त्यांच्या 

लललतलनबंधांची रै्लशष््टये. 

प्रिरण तीन- श्रीलनर्ास कुलकणी यांच्या ‘कोरडी भिक्षा’तील लललतलनबंधांचा 

ऄभ्यास. 

प्रिरण चार- व्यंकटेश माडगळूकर यांच्या लललतलेखनाचा ऄभ्यास: ‘सरवा’, ‘एक 

एकर’, ‘डोहातील सावल्या’ या पसु्तकांच्या ऄनषंुगाने. 

प्रिरण पाच- ग्रेस यांचे नव्व्दनंतनचे लललतलनबंध: अकलन अलण र्ेध 

प्रिरण सहा- ऄलनल ऄर्चट यांच्या लललतलेखनाचा समालजकदृष््टया ऄभ्यास. 

प्रिरण सातवे- समारोप र् लनष्कषव. 

प्रस्ततु ऄभ्यासाच्या पलहल्या प्रकरणातून सर्वप्रथम ‘लनबंध’ या 

लललतलनबंधाच्या मळू रूपाची थोडक्यात ओळख करून घेतलेली अह,े त्यानंतर 

लघलुनबंधापासनू लललतगद्यापयंत लर्लर्ध टप्प्यांनी लललतलनबंधाचा झालेला लर्कास 

ऄभ्यासलेला अह;े र् यातून १९२५ पासनू नव्र्दोत्तर काळापयंत मरािी लललतलनबंधात 

मौललक भर घालणाऱ्या प्रमखु लेखकांचा अढार्ादेखील घेतलेला अह.े तसेच दसुऱ्या 

प्रकरणातून नव्र्दोत्तर काळात लललतलनबंधाचा लर्कास कसा झाला, त्याच्या 

बदललेल्या स्र्रूपास कोणकोणते घटक जबाबदार अहते र् या काळात कोणत्या 

लेखकांनी लललतलनबंध समदृ्ध करण्यास हातभार लार्लेला अह,े ह े सर्व घटक 

ऄभ्यासलेले अहते. तद ्नषंुगाने शोधप्रबंधातील तीन ते सहा या प्रकरणातून लनर्डक 

लेखकांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधलेखनाची स्र्रूपरै्लशष््टये ऄभ्यासलेली 

अहते. समारोपातनू सर्वप्रथम पलहल्या र् दसुऱ्या प्रकरणातून अलेल्या 

लललतलनबंधाच्या सैद्धालततक स्र्रूपाचा पनुलर्वचार केलेला अह;े र् नव्र्दोत्तर काळात 

अढळून अलेली लललतलनबंधाची रै्लशष््टये लनर्डक लेखकांच्या लेखनरै्लशष््टयांसह 

सारांशरूपात मांडलेली अहते.  
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         अ.  लनबंध आलण लललतलनबंधाचा लविास 

  फ्रें चमध्ये सर्वप्रथम मााँतेन या लेखकाने ‘एसे’ (१५८०) हा गद्य 

र्ाङ् मयप्रकार रूढ केलेला, त्याच ेस्र्रूप स्फुट ऄशा ऄनभुर्ांचे मकु्त लचंतन होते. काही 

काळानंतर बेकन या आगं्रजी लेखकाने त्याचे स्र्रूप रै्चाररक करून लनबंध (एसे) हा 

र्ाङ् मयप्रकार आगं्रजीत रूढ केला, म्हणनूच सर्वसाधारणपणे मााँतेनला अत्मलनष्ठ 

लनबंधाचा जनक मानला जातो र् बेकनला रै्चाररक लनबंधाचा; परंतु मरािीत हा 

र्ाङ् मयप्रकार आगं्रजीच्या ऄनकुरणातनू अलेला अह,े त्यामळेु मरािीत सर्वप्रथम 

रै्चाररक लनबंध अलेला लदसतो. 

 १९व्या शतकात ‘लदग्दशवन’ (१८४०) र् ‘प्रभाकर’ (१८४१) या 

लनयतकाललकांतून प्रामखु्याने या स्र्रूपाच्या लेखनाला सरुुर्ात झालेली. लशर्ाय पढेु 

ऄशा ऄनेक लनयतकाललकांनी लनबंधलेखन प्रलसध्द करून तत्कालीन समाजाला ज्ञान, 

मालहती र् मनोरंजनाचा परुर्िा केला. बाळशास्त्री जांभेकर, लोकलहतर्ादी, कृष्णशास्त्री 

र् लर्ष्णशुास्त्री लचपळूणकर, गोपाळ गणेश अगरकर, बाळ गंगाधर लटळक अदींनी 

लर्चारप्रधान लनबंधलेखन करून तत्कालीन सामाजाला प्रेरणा दणे्याचे काम केले. 

त्यामागे त्यांची आगं्रजी सत्तेलर्रुध्द स्र्ीकारलेली लर्चारधारा लदसनू येते. सारांशरूपाने ऄसे 

म्हणता येते की अत्मलनष्ठ स्र्रूपाचा लनबंधाला १९व्या शतकात आगं्रजीच्या 

ऄनकुरणातनू मरािी र्ाङ् मयात रै्चाररक लनबंध हा प्रथम लललहण्यात अला. 

 अपल्याकडील लेखकांनी आगं्रजीतील रै्चाररक लनबंधाचे ऄनकुरण 

केले, कारण १९ व्या शतकातील सालहत्याचे स्र्रूप लक्षात घेता या काळात 

लाललत्यमय ऄशा लेखनप्रकारात रमण्या- गमण्याची मभुा नव्हती. ऄथावत कथा- 

कादबंरी र्ाङ् मय लललहले जात होते; परंत ुलललतलनबंध प्रलसध्द करण्याचे माध्यम र्तृ्तपते्र 

तथा लनयतकाललके ऄसल्यामळेु त्यालिकाणी लर्चारांना अव्हान करणारे सालहत्यच 

स्र्ीकारण्याची प्रर्तृ्ती ऄलधक होती. परंत ुयाच काळात लनबंधलेखन करणारे लर्ष्णशुास्त्री 

लचपळूणकर, लश. म. परांजपे, न. लच. केळकर यांना र्ाङ् मयीन बैिक ऄसलेल्या 
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लनबंधाची जाणीर् झालेली, म्हणनूच त्यांनी ओज, प्रासाद, लर्नोद, ईपहास, र्क्रोक्ती 

आत्यादी गणु ऄसलेली भाषा त्यांच्या लनबंधलेखनात र्ापरली. १९व्या शतकात 

लचपळूणकरादी लेखकांच्या लनबंधातूनच मरािी लललतलनबंधाच्या पाउलखणुा लदसनू 

अलेल्या. तसेच यांच्याबरोबर ज्या लेखकांनी रै्चाररक लनबंधात सौंदयव लनमावण 

करण्याचा प्रयत्न केला त्यात श्रीपाद कृ. कोल्हटकर र् न.लच. केळकर अदींचाही 

ईल्लेख होताना लदसतो. 

  र्ास्तलर्क १९२६ साली रत्नाकर मालसकातून ‘गजुगोष्टी’ नार्ाचे सदर 

ललहून ना. सी. फडके यांनी लघलुनबंध (पयावयाने लललतलनबंध) या र्ाङ् मयप्रकारास लदशा 

लमळर्नू लदली. ते आगं्रजी सालहत्याच्याच ऄनकुरणाचे फललत होते. ऄथावत, आगं्रजीमध्ये 

मााँतेन प्रकृतीचा एसे यायला रे्ळ लागला नाही. फडके यांनी लमत्राशी मारलेल्या 

गप्पांच्या स्र्रूपात लकंर्ा एखाद ेमतप्रलतपादन करण्याच्या ऄलर्भावर्ात लघलुनबंधलेखन 

केलेले अह.े एखाद्या लर्षयार्र चचाव करणे र् ती खेळकर र्तृ्तीने मांडणे हचे त्यांच्या 

गजुगोष्टीचे मखु्य स्र्रूप होते. फडके काळातील लघलुनबंधाची रै्लशष््टये पाहाता त्यात 

व्यलक्तलर्लशष्ट दृष्टीकोन, मकु्त लर्हार करीत मतप्रलतपादन करणे, प्रसतन र्तृ्तीची भाषा 

र्ापरून लर्षय मांडत लनष्कषावपयंत पोहोचणे, ऄसे त्याचे स्र्रूप होते. परंत ु त्यांचे 

समकालीन लर्. स. खांडेकर यांनी मााँतेनच्या र्ळणाचा लघलुनबंध ललहून अत्मलनष्ठ 

प्रकृतीचे लललतलेखन यात रूढ केले. अनंद यादर् यांनी खांडेकरांनाच लघलुनबंधाचा 

जनक मानलेले अह,े कारण त्यांनी मााँतेनप्रमाणे ऄनभुर्लर्श्वातनू अत्मशोध घेण्याचा 

प्रयत्न केलेला. फडके ह े कलार्ादी लर्चारांचे होते. त्यांनी हलक्याफुलक्या र्स्तूंना 

सौंदयावचा मलुामा चढर्ीत जीर्नाचा अनंद कसा लटुायचा ह ेसांलगतले, तर खांडेकर ह े

जीर्नर्ादी लर्चारांचे होते त्यामळेु त्यांनी लललतलनबंधातनू मानर्ी जीर्नलर्षयक 

सखोल लचंतन ऄत्यंत तटस्थ र् साके्षपी र्तृ्तीने मांडले. याच्यासंगतीने ऄनंत काणेकर 

यांनीदेखील स्र्ातंत्र्यपरू्व काळातील लललतलनबंधात लर्शेष भर घातली. त्यांच्या 

लललतलनबंधाचे रै्लशष््टय म्हणजे मानर्ी स्र्भार्लर्शेष ऄत्यंत बारकाइने र्णवन करून 
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सांगणे र् लमस्कीलपणे समाजातील एखादी समस्या मांडणे. फडके-काणेकर यांनी 

प्रामखु्याने मध्यमर्गीय समाजाला कें द्रस्थानी िेउन लघलुनबंधलेखन केलेले. सारांश, 

१९२६ ते १९३० पयंत प्रलसध्द झालेल्या फडके, खांडेकर र् काणेकर यांच्या 

सरुुर्ातीच्या लघलुनबंधांमध्ये प्राथलमक स्र्रूपाच्या लललतलनबंधाची रै्लशष््टये अढळून 

अली होती. 

 स्र्ातंत्र्योत्तर काळ नर्सालहत्याचा काळ मानला जातो. या काळातील 

लललतलनबंध अपली सर्व बंधने सोडून मकु्त झाला होता. फडके-खांडेकरांच्या काळात 

लघलुनबंधाचा ईदय झाला, मात्र सर्वसाधारणपणे हलकेफुलके लर्षय मांडणारा एक 

सालहत्यप्रकार म्हणनू त्याला मातयता लमळाली; परंत ु स्र्ातंत्र्योत्तर काळात गंभीर 

लचंतनशील र्तृ्तीचे लर्षय ऄलधकालधक डोकार् ू लागले. छंदांलर्षयी सांगणे, 

ऄलर्स्मरणीय प्रसंग सांगणे, ऄनभुर् कथन करणे, मनाला स्फुरलेल्या लर्चारातून 

मतप्रलतपादन करणे आत्यादी स्र्रूपाचे लघलुनबंध लललहणे या काळात मंदार्ले र् ऄगदी 

रै्यलक्तक पातळीर्रचे अत्मलनष्ठ स्र्रूपाच,े ऄनभुर्ातून मकु्तालर्ष्कार साधणारे 

लललतलनबंध लललहले जाउ लागल.े ऄथावत, खांडेकरांनीच या स्र्रूपाच्या 

लघलुनबंधलेखनाची सरुर्ात केलेली. परंत ुत्याला पढुील काळातच चालना लमळाली. 

 

 ब. स्वातंत्र्योत्तर िाळातील लललतलनबंध 

 १९४१ पासनू गो. लर्. करंदीकर यांनी लललतलनबंध लेखनास अरंभ 

केल्याने र्रील लस्थती लनमावण झालेली लदसनू येते. करंदीकरांनी अपल्या महालर्द्यालयीन 

जीर्नात चालवस ् लॅम्ब यांचा लनबंधसंग्रह र्ाचलेला, त्यामळेु त्यांनी या 

र्ाङ् मयप्रकारातली शलक्तस्थाने हरेली होती. त्यांनी ऄलतईत्कट, भार्लनक गुंतागुंत प्रकट 

करणारी भाषाशैली अपल्या लघलुनबंधांना र्ापरली. त्यांच्या लघलुनबंधातून त्यांची 

कलर्ताच डोकार्त होती; तसेच काव्यानभुतूीबरोबर त्यात लर्षयाची संरे्दनशीलताही 

जाणर्त होती. करंदीकरांनी अपल्या लचंतनशील र्तृ्तीने सौंदयवस्पशावबरोबर त्याला 
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रै्चाररकताही प्राप्त करून लदली. ‘स्पर्ााची पालवी’ र् ‘आकार्ाचा अर्ा’ या संग्रहातील 

त्यांच्या लघलुनबंधांचे स्र्रूप लक्षात घेता समीक्षकांनी त्यांना लघलुनबंध ऄसे न म्हणता 

लललतलनबंध ऄसे म्हणणेच योग्य मानलेले अह.े त्यांचे समकालीन कुसमुार्ती दशेपांडे, 

आरार्ती करे्, दगुाव भागर्त अदींनी याच काळात अपली रे्गळी ऄशी शैली स्र्ीकारून 

स्र्ातंत्र्योत्तर काळात लघलुनबंधाच ेलर्कलसत ऄसे रूप मरािी सालहत्याला लदलेले अह.े 

आरार्ती करे् यांनी या सालहत्यप्रकारात सामालजक ऄसे लर्षय हाताळून नर्नर्ीन प्रयोग 

केलेले लदसतात. १९४९ साली प्रकालशत झालेला त्यांचा ‘पररपतूी’ हा 

लललतलनबंधसंग्रह याचे ईदाहरण अह.े तसेच दगुाव भागर्त यांच्या ‘ऋतचुक्र’ (१९५६), 

‘िावमदु्रा’ (१९६०) अदी संग्रहातील लललतलनबंधांचा भाषालर्लास पाहाता नव्या 

जाणीरे्च्या लललतलनबंधाने ऄनभुर् जसे ऄसतील तसेच ते व्यक्त करण्याचे तंत्र 

अजमार्ललेे लदसनू येते. स्र्ातंत्र्योत्तर काळात एकूण मरािी सालहत्याचा लर्चार केला 

तर या काळात सामालजक लस्थतीशी ऄनरुूप र्ाङ् मयलनलमवती झालेली लदसनू येते; र् 

अत्मलनष्ठ स्र्रूपाचे, कलार्ादी जाणीरे्चे लेखनही ऄलधकालधक लनमावण झालेले लदसते. 

र्ास्तलर्क खांडेकरांच्या लघलुनबंधातदखेील स्र्ातंत्र्योत्तर काळातील लललतलनबंधाचे 

रै्लशष््टय अढळून अलेले. त्यात लचंतनशीलता होती, जीर्नलर्षयक तत्त्र्ज्ञान होते; परंतु 

त्यांनी जतुया र्ळणाची शैली स्र्ीकारून लर्षय हलकेफुलके करून मांडायचे तंत्र र्ापरले, 

त्यामळेु नव्या लललतलनबंधाची भार्र्तृ्ती त्यांना गर्सली नाही. परंत ुत्यांच्या लेखनाच्या 

ईत्तरार्स्थेत लललतलनबंधाचे लर्कलसत रूपही पाहायला लमळते. सारांश, खांडेकरांच्या 

लललतलेखनापासनू लललतलनबंध लर्कलसत झालेला होता, परंत ुलललतसालहत्याचा एक 

सौंदयवरे्धी प्रकार म्हणनू र् करंदीकर, आरार्ती करे्, दगुाव भागर्त अदी लेखकांनीच 

त्यात अत्मलर्ष्कार केल्यान े लघलुनबंधाला लललतलनबंध ही संज्ञा १९५० नंतरच 

रूढाथावने प्राप्त झाली. अनंद यादर् यांनी ‘सालहत्य: ऄध्यापन अलण प्रकार’ या ग्रंथात 

लघलुनबंधाला ‘लललतलनबंध’ ही संज्ञा ऄलधक समपवक ऄसल्याचे प्रलतपादन केलेले 

अह.े त्यांच्या मते नर्सालहत्याच्या काळात लललतलनबंधातून ‘मी’त्र् जाणीर्परू्वक नरे् 
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रूप धारण करू लागलेले होते. मिुाम पलर्त्रा (पोझ) घेउन सांगणाऱ्या िोस लर्चारांचे 

स्र्रूप जाउन लचंतनात्मकता अलेली, गप्पांचे खेळकर स्र्रूप जाउन तो ऄंतयावमी 

गंभीर बनलेला होता. 

क.  लललतलनबंध आलण लललतगद्य: स्वरूप अन ्वेगळेपण 

 स्र्ातंत्र्योत्तर काळातच लघलुनबंधाला लललतलनबंध ऄसे संबोधन प्राप्त 

झाल ेर् ६० नंतर त्यात भरपरू लेखन होउ लागले. या काळात लाललत्याचा लर्लेशही 

नसलेले लेखन मोि्या प्रमाणात लललहले जाउ लागले, त्यामळेु त्यांना लललतलनबंध 

म्हणण्याऐर्जी लललतलेख, स्फुट लेखन ऄसेच म्हणणे पयावप्त मानले गेले. म्हणनूच या 

सर्व लललतलेखनाला एकाच सालहत्यप्रकारात सामार्नू घेण्यासािी ‘लललतगद्य’ ही 

संकल्पना ऄलस्तत्र्ात अलेली अह.े प्रामखु्याने सािोत्तर काळापासनू 

लललतलनबंधसदृश्य सर्व लेखन ह ेलललतगद्य म्हणनू  ओळखले गेलेले अह.े 

 या काळात लललतलनबंधलेखनात लर्लर्ध लर्षय ऄंतभूवत होउ लागले 

होते. लनसगवर्णवन लकंर्ा र्स्तरु्णवन, अिर्णी ऄन ्ऄलर्स्मरणीय ऄनभुर्, प्रर्ास लकंर्ा 

स्थळर्णवन, व्यक्ती लकंर्ा छंदालर्षयी, आत्यादी लर्षयात भरपरू प्रमाणात लललतलेखन 

होउ लागले होते. तसेच लर्ज्ञान, शास्त्र, संगीत, लचत्रकला आत्यादी ऄगलणत लर्षयांचे 

लेखनही त्या त्या क्षेत्रातील व्यक्तींकडून शैलीगत लनबंधस्र्रूपात होउ लागले होते. 

पररणामी या लेखनाला सालहत्यात ऄंतभूवत करून घेण्यासािी त्यांचे लनलित ऄसे स्र्रूप 

सांगणे किीण होउन बसले; परंत ु ते सर्व गद्य स्र्रूपात ऄसल्याकारणाने त्याला 

लललतगद्यातच ऄंतभूवत करणे सोइस्कर मानले अले. 

 प्रामखु्याने ज्या लेखनाला लनबंधाची बैिक अह ेपण ते रै्चाररक नाही 

ऄशा स्र्रूपाच े सर्वच लेखन लललतगद्य मानल े जाते र् त्याची भाषा लललतसदृश 

ऄसण्याची ऄटही या लिकाणी गौण झालेली अह.े परंत,ु लर्लभतन लर्षयांर्रील 

लललतलेखन ह े लेखकांनी सहज रै्चाररक र् र्स्तलुनष्ठ पद्धतीने केलेले लदसनू येते. ते 
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केर्ळ लनबंध स्र्रूपात अह ेम्हणनू त्याचा ऄंतभावर् लललतगद्यात होणे लललतगद्य या 

र्ाङ् मयप्रकाराला ईपरोधक िरते, मात्र जे सालहत्य लाललत्याच्या स्पशव होउन, 

सजृनात्मक अत्मालर्ष्कार साधनू लनमावण झालेले अह ेत्याचाच ऄंतभावर् लललतगद्यात 

होणे आष्ट. ईदा. लचत्रकला हीदखेील एक कलाच अह ेम्हणनू लचत्रकलेशी संबंलधत प्रत्येक 

ऄलभव्यक्तीला सालहत्यात स्थान दणे्याऐर्जी जर लेखकाने सजृनात्मक अत्मालर्ष्कार 

साधनू, त्याला लाललत्य प्रदान करून लदलेले ऄसेल तरच या कलाकृतीचा ऄंतभावर् 

लललतगद्यात व्हार्ा. 

   र्ाचकाला पररलचत लकंर्ा ऄपररलचत जगाचा पररचय करून दतेा दतेा 

लर्चारप्रर्तृ्त लकंर्ा ऄंतमुवख बनायला लार्ण्याची क्षमताही या र्ाङ् मयप्रकारात अह.े 

प्रकाश संत यांनी त्यांच्या ‘चाांदण्यातील रस्ता’ या लललतलनबंधसंग्रहात त्यांच्या 

लचत्रकलेचे सौंदयव अत्मलनष्ठ शैलीने, अकषवक रचनात्मकता र्ापरून ईलगडून दाखलर्ले 

अह.े तसेच त्यातनू त्यांनी अिर्णी अलण ऄनभुर्ात्मक लेखनदखेील लततक्याच 

लाललत्यपणूव शैलीने केलेले अह.े त्याचप्रमाणे लचत्रपट क्षेत्र ह े एक व्यापक क्षेत्र अह.े 

त्यातदखेील जीर्नलर्षयक लचंतनशील ऄनभुतूींचे दशवन घडते. ईदा. ऄरुण खोपकर 

यांच्या ‘भचत्रव्यहू’ र् ‘चलत भचत्रव्यहू’ या दोतही पसु्तकांना लललतगद्यातील सजृनशील 

कलाकृती मानण्यात अलेल ेअह.े 

 अनंद यादर् यांनी सर्वसाधारणपणे लललतगद्याचे अिर्णी अलण 

ऄनभुर्, लललतलनबंध, लललतलेख, प्रर्ासर्णवन र् व्यलक्तलचत्रण ह ेपाच प्रमखु ईपप्रकार 

मानलेले अहते. परंत ुर्र सांलगतल्याप्रमाणे या पाच प्रकारांव्यलतररक्त आतर ऄनेकप्रकारचे 

लललतलेखन लललतगद्यांतगवत येते. तसेच अिर्णी अलण ऄनभुर्, लललतलनबंध, 

लललतलेख आत्यादींचे सालहत्यात स्र्तंत्र ऄसे ऄलस्तत्र्ही अह,े तरी त्यांना लललतगद्याच े

ईपप्रकार  मानण्यात अले कारण ते या स्र्रूपात लललहलेले लललतलनबंधच ऄसतात. 

सािोत्तर काळात हौशी लेखकांनी र्तवमानपत्र लकंर्ा लनयतकाललकांसािी ज्या स्र्रूपाचे 
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लललतगद्य लललहले त्यात एकसमानता नव्हती; पररणामी लर्लर्ध प्रकारचे लेखन एकाच 

संग्रहातनू प्रकालशत होउ लागले र् लललतगद्य या नार्ान ेते ओळखले जाउ लागले. 

 अनंद यादर् यांनी लललतगद्याच्या पाचही ईपप्रकारांना ऄंलकत करून 

त्यातील ‘मी’ची भलूमका पडताळून त्याप्रमाणे या सालहत्यप्रकारांचे रै्लशष््टय शोधलेले 

अह.े जसे ‘अिर्णी अलण ऄनभुर्ा’मध्ये प्रामुख्याने ‘मी’च्या जीर्नाशी संबंलधत 

लर्षय मांडलेला ऄसतो, त्यातील ‘मी’ हाच लर्षय ऄसतो; परंत ु यात ऄनेकदा 

लललतलनबंधसदृश्य लेखनही लनमावण होत ऄसते, कारण लललतलनबंधातील ‘मी’ची 

भलूमकादखेील ऄनभुर्कथनातनू अत्मशोधाचीच ऄसते. त्यांनी लललतलनबंधालाही 

लललतगद्याचा एक ईपप्रकार मानलेला अह.े सारांश, लललतगद्यांतगवत अलेले सर्व 

ईपप्रकार ह ेलललतलनबंधाचीच लर्लर्ध रूपे अहते. लललतलनबंधाचे मळू रूप पालहले तर 

तो या सर्व ईपप्रकारांना प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे व्यापनू ईरतो; म्हणनूच त्यांना लललतलनबंध ही 

संज्ञा साथवक र्ाटते. मात्र सालहत्याभ्यासाच्या दृष्टीने र्रील ईपप्रकारांना त्यांच्या 

लनबंधस्र्रूप रचनातंत्रामळेु लललतगद्यात स्थान लदलेले अह े ह े लक्षात घ्यारे् लागते, 

कारण लललतगद्य ही व्यापक संकल्पना अह े र् एक सालहत्यप्रकार म्हणनू त्याचा 

ऄंलगकार केलेला अह.े 

ड. वततमानपत्रातील लेखनातून लनमातण झालेले लललतगद्य 

 लललतलनबंध हा सरुुर्ातीपासनू प्रथम र्तवमानपत्र र् लनयतकाललकांमधनू 

प्रलसध्द करण्याच्या ईिशेाने लललहला गेलेला अह.े पािात्य सालहत्यातदखेील ‘पसवनल 

एसे’ ऄगोदर र्तवमानपत्रातनू प्रलसध्द होउन नंतर पसु्तक रूपात येत ऄसतो. मरािी 

सालहत्याच्या संदभावत प्रामखु्याने स्र्ातंत्र्योत्तर काळापासनू सदरलेखन करण्याच्या 

ईलिष्टाने मोि्या प्रमाणात लललतलनबंधलेखन होउ लागलेल.े त्या दृष्टीने ना. सी. फडके, 

लर्. स. खांडेकर, गो. लर्. करंदीकर, श्रीलनर्ास कुलकणी, शांता शेळके, मंगेश 

पाडगार्कर, माधर् अचर्ल आत्यादी सर्वच लेखकांनी सदरलेखन करण्याच्या हतेनेू या 

सालहत्याची लनलमवती केलेली अढळून येते. सािोत्तर काळात र्तवमानपते्र अलण 
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लनयतकाललके यांच्यासािी सदर लेखन करणारा एक गट मोि्या प्रमाणात लललतलेखन 

करताना अढळतो; तसेच लर्लर्ध क्षेत्रातील लेखक हा सालहत्यप्रकार हाताळतात 

त्यामळेु र्ाङ् मयेतर लर्षयांचाही त्यात समारे्श झालेला लदसतो. रलर्र्ार परुर्ण्या, 

साप्तालहके, र्ाङ् मयीन लनयतकाललके आत्यादींचा लललतगद्याच्या लर्कासात मोलाचा र्ाटा 

अह.े रे्गरे्गळ्या लर्षयांचे लेखन या ईपप्रकारांच्या स्र्रूपात होउन नंतर ते 

पसु्तकरूपात प्रकालशत करताना ते सर्व एकाच संग्रहातनू प्रलसध्द केलेले ऄसते, त्यामळेु 

लललतगद्याच्या लर्कासात र्तवमानपते्र र् लनयतकाललकांची भलूमका महत्त्र्ाची मानली 

जाते. परंत ु या स्र्रूपाचे लेखन ऄमयावद स्र्रूपात होउ लागल्याने त्याचा दजावही 

खालार्लेला लदसतो. कारण लललतसालहत्याला ऄपेलक्षत ऄसलेले लललतलेखन त्यात 

मोजकेच होताना अढळून येते. तसेच या र्ाङ् मयप्रकाराला प्रामखु्याने अत्मलनष्ठ 

स्र्रूपाचे लेखन ऄलभप्रेत ऄसल्याने या काळात अिर्णी अलण ऄनभुर्ातून स्फुरलेले 

लेखन र् अत्मचररत्रात्मक लेखन ऄलधक झाललेे अह ेर् पररणामी या स्र्रूपाचे लेखन 

जरी ते लाललत्यमय ऄसले तर ऄलधक काळ र्ाचकांमध्ये अपली ऄलभरूची लजरं्त िेर् ू

शकले नाही. 

येथे नव्र्दपरू्व काळातील लललतलनबंधाच्या लर्कासाची संलक्षप्त नोंद 

केलेली अह.े  प्रस्ततु शोधप्रबंधाचे प्रमखु ईलिष्ट नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधाचे 

स्र्रूप जाणनू घेणे अह,े मात्र त्यापरू्ी लललतलनबंध या र्ाङ् मयप्रकाराची सरुुर्ात कुिून 

झाली र् सरुुर्ातीपासनू ते नव्र्दपयंत त्यात झालेली पररर्तवने पाहणे ऄभ्यासाच्या दृष्टीने 

महत्त्र्ाचे होते. प्रामखु्याने नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधात अढळून अलेले बदल 

ऄभ्यासण्यासािी त्याचे मळू स्र्रूप लक्षात घेतल्याने, त्याच्या पढुील काळातील 

बदललेल्या रूपाची कारणमीमांसा करता येते, म्हणनू प्रस्ततु प्रबंधातनू सर्वप्रथम या 

र्ाङ् मयप्रकाराची रूपलनलिती करून नंतर त्यांच्या लर्कलसत रूपाची कारणमीमांसा 

केलेली अह.े  
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१. नव्वदोत्तर िाळातील लललतलनबंधांची वैलिष््टये  

 नव्र्दोत्तर काळातील सालहत्याचे रै्लशष््टय ह े की सािोत्तर काळात जी 

सामालजक र् सांस्कृलतक लस्थत्यंतरे झाली त्याचा प्रभार् नव्र्दोत्तर काळातील 

सालहत्यार्र पडलेला लदसतो. सािोत्तर काळात दललत, ग्रामीण, प्रादलेशक अदी 

सालहत्यप्रर्ाहांचा ईदय झाला. दललत, ग्रामीण सालहत्य चळर्ळीतनू कथा, कादबंरी, 

कलर्ता, अत्मकथन या सालहत्यप्रकारांची मोि्या संख्येने नर्लनलमवती झाली. तसेच 

सािोत्तर काळात पािात्य सालहत्यातील अधलुनकर्ादी, ईत्तरअधलुनकर्ादी, स्त्रीर्ादी, 

ऄलस्तत्र्र्ादी आत्यादी सालहलत्यक र्ादांची अपल्या सालहत्याला ओळख झाली. त्याचेच 

प्रलतलबंब अपल्याकडील पढुील काळातील सालहत्यार्र पडलेले लदसते. कथा, कादबंरी, 

कलर्ता आत्यादी र्ाङ् मयप्रकारांमध्ये तर या र्ाङ् मयीन लस्थत्यंतराचा पररणाम जाणर्तोच; 

परंत ु लललतलनबंधासारख्या लेखकाच्या भार्नालर्ष्कारातून जतमाला अलेल्या 

सालहत्यप्रकारान े ह े बदल स्र्ीकारलेले अहते का? तसेच सर्वसाधारणपणे या 

र्ाङ् मयप्रकारात अढळून अलेल्या बदलांना ईपयुवक्त सामालजक लस्थती कारणीभतू 

अह,े का लेखकाचे अत्मचैततय कारणीभतू अह?े ह ेजाणनू घेणे सदर ऄभ्यासाचे मखु्य 

ईलिष्ट होते र् त्यासािी नव्र्दोत्तर काळातील सामालजक लस्थतीच ेसर्व घटक लक्षात घेणे 

अर्श्यक होते, म्हणनूच सर्वप्रथम शोधप्रबंधाच्या लितीय प्रकरणातनू नव्र्दोत्तर 

काळातील सामालजक र् सांस्कृलतक लस्थतीचे लनरीक्षण केले, ते पढुीलप्रमाणे अलेले 

अह:े 

 नव्र्दोत्तर काळ हा अधलुनक तंत्रज्ञानाचा काळ अह.े संगणक यगुास 

प्रारंभ याच काळात झाला. नव्र्दोत्तर काळात एकीकडे स्र्ातंत्र्योत्तर काळात लशक्षणाचा 

प्रसार झालेल्यामळेु ईपेलक्षत समाज लशकून पढेु अलेला लदसनू येतो र् दसुरीकडे 

अधलुनक जीर्न जगणारी मानर्ी संरे्दनशीलता नष्ट झालेली लदसते. तसेच लर्साव्या 

शतकात ऄनेक ऐलतहालसक घटना घडल्या, ज्याचा या काळातील समाजमनार्र 

बौलध्दक तसाच मानलसकरीत्या पररणाम झाला. एकीकडे अधलुनकीकरण, शहरीकरण, 
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ज्यामळेु माणसांपासनू दरुार्लेला, ऄलस्तत्र्ाबिल शंका ईपलस्थत करणारा माणसू या 

काळातील सालहत्यातनू भेटतो; तर दसुरीकडे ग्रामीण जीर्न जगणारा, लतथल्या समस्या 

मांडणारा, समहूमनाचा अत्मालर्ष्कार साधणारा माणसू भेटतो. नव्र्दोत्तर काळातील 

समाजमनाचा लर्चार करताना जतमाला अलेली ही मानलसकता लक्षात घ्यार्ी लागते. 

 नव्र्दनंतर अधलुनक तसेच ईत्तराधलुनक सालहत्याचा प्रभार् अपल्या 

सालहत्यार्र काही प्रमाणात पडलेला लदसतो. ईदा. मकरंद सािे यांची ‘अच्यतु आठवले 

आभि आठवि’ (२००३) र् रंगनाथ पिारे यांची ‘नामषु्कीचे स्वगत’ (१९९९), या 

ऄनकु्रमे अधलुनक र् ईत्तराधलुनक जालणरे्च्या जर्ळ जाणाऱ्या कादबंऱ्या या काळात 

लललहल्या गेलेल्या अह.े तसेच ऄलस्तत्र्र्ाद, ऄलतर्ास्तर्र्ाद, स्त्रीर्ाद आत्यादी 

सालहत्याचे नर्नर्ीन प्रर्ाह या काळात लनमावण झालेले अहते. तसेच या काळात 

अत्मचररत्र र्ा अत्मलनष्ठ स्र्रूपाचे लनबंधलेखन ऄसलेले सालहत्य मोि्या संख्येने 

लललहले गेलेल े लदसनू येते. त्यादृष्टीने लललतलनबंध हा अत्मलनष्ठ स्र्रूपाचा, 

र्ाङ् मयांतगवत लस्थत्यंतरातील लर्लचकतेला सामोरा गेलेला र्ाङ् मयप्रकार अह े ह े

लक्षात घ्यारे् लागते. तसेच कोणत्याही पररर्तवनाला सालहत्याकडे पाहण्याचा लेखकाचा 

दृष्टीकोन जसा कारणीभतू ऄसतो तसेच समाजाकडे पाहाण्याचा त्याचा दृष्टीकोनदखेील 

कारणीभतू ऄसतो, म्हणनूच लललतलनबंधासारख्या लललतसालहत्यातून लेखकाचे 

व्यलक्तमत्त्र् जसे पाहायला लमळते र् तसेच तो या समाजाचाच प्रलतलनधी ऄसल्यान ेतो 

समाजदखेील पाहायला लमळतो. सारांश, नव्र्दोत्तर काळाचे स्र्रूप लक्षात घेता 

काहीप्रमाणात लललतलनबंधासारख्या र्ाङ् मयप्रकाराने सामाजसापेक्ष पररर्तवन 

स्र्ीकारलेले अह.े त्यात दललत, ग्रामीण अदी सालहत्यप्रर्ाहांचा प्रभार्ातनू लनमावण 

झालेले सालहत्य लदसनू येते. 
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 २. नव्वदोत्तर िाळातील महत्त्वाचे लललतलनबंधिार 

 नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांचे स्र्रूप ह े लेखकाच्या 

अत्मचैततयर्तृ्तीतनू तसेच लर्लर्ध प्रर्तृ्तीतून, सामालजक र् सांस्कृलतक जालणरे्तनू 

अकारास अलेले अह.े प्रामखु्याने सािोत्तर काळात ज्या लेखकांनी 

लललतलनबंधलेखनास प्रारंभ केला, त्यांचेच लललतलेखन पढुील काळात चाल ूरालहलेले 

लदसते. नव्र्दनंतरच्या लललतलेखनाचा लर्चार करताना सर्वप्रथम या लेखकांच्या 

लललतलनबंधांचा लर्चार करार्ा लागतो. ईदा. दगुाव भागर्त, व्यंकटेश माडगळूकर, 

श्रीलनर्ास लर्नायक कुलकणी, मध ुमंगेश कलणवक, लर्. र्ा. लशरर्ाडकर, लर्जय तेंडुलकर, 

अनंद यादर्, ग्रेस, मारुती लचतमपल्ली, लशरीष पै, रर्ींद्र लपंगे, लर्जया राजाध्यक्ष, शांता 

शेळके, ऄलनल ऄर्चट, रत्नाकर मतकरी, केशर् मेश्राम आत्यादी लेखकांचे लललतलेखन 

र्तवमानपते्र, लनयतकाललकांच्या माध्यमातनू प्रलसध्द झालेले अह.े या लेखकांनी 

प्रामखु्याने सािोत्तर काळापासनू लललतलेखनास सरुुर्ात केलेली. या सालहत्यप्रकाराच्या 

बाबतीत अपल्याला ऄसे अढळून येते की र्तवमानपत्र र् सदरलेखनाच्या माध्यमातनू 

लललहण्यात अलेले ह ेसालहत्य लर्लर्ध कालखंडात लललहले गेल्याने त्यास पसु्तकरूपात 

प्रलसध्दी लमळेपयंत बराचसा कालार्धी जात ऄसल्याने त्यात अढळून येणाऱ्या 

लर्षयांर्र याचा पररणाम झालेला लदसतो; परंत ु प्रत्येक लललतसालहत्य ते लललहणाऱ्या 

लेखकाच्या खास ऄशा रै्लशष््टयाने संपतन होत ऄसते. त्यात लेखकाच्या व्यलक्तमत्त्र्ाचा 

र् त्यांच्याशी लनगलडत सामालजक प्रेरणेचा एखादा घटक ऄसतो; त्याने अत्मालर्ष्कार 

करण्यासािी स्र्ीकारलेला अर्डीचा लर्षय ऄसतो; ज्याचा त्याच्या सालहत्यार्र 

पररणाम झालेला लदसनू येतो. म्हणनूच लितीय प्रकरणातनू नव्र्दोत्तर काळातील 

लललतलनबंधकारांचे त्यांच्या रै्लशष््टयनसुार र्गीकरण करून त्याप्रमाणे त्यांच्या 

लललतलखेनाचा ऐलतहालसक अढार्ा घेतलेला अह.े लनसगवर्णवन करून लललतलेखन 

करणारे लललतलनबंधलेखक म्हणनू श्रीलनर्ास कुलकणी, मध ु मंगेश कलणवक, माधर् 

गडकरी आत्यादी लेखकांच्या लललतलनबंधांची लेखनरै्लशष््टये लक्षात घेतलेली अहते. 



291 
 

तसेच अिर्णी अलण ऄनभुर्पर लललतलेखन करणारे महत्त्र्ाचे लललतलनबंधकार 

म्हणनू व्यंकटेश माडगळूकर, मारुती लचतमपल्ली, ऄलनल ऄर्चट, लर्जय तेंडुलकर 

यांच्या लेखनाचा स्र्तंत्रपणे परामशव घेतलेला अह.े अिर्णी अलण ऄनभुर्पर 

लेखनात लनसगवर्णवनदखेील अढळून येते; परंत ुया लेखकांचे महत्त्र्ाचे रै्लशष््टय म्हणजे 

लनसगवर्णवनातनू अत्मलनष्ठ ऄनभुर् कथन करणे, त्यामुळे त्यांचा ईल्लेख अिर्णी अलण 

ऄनभुर्पर लेखनाच्या संदभावत केलेला अह.े  

 लललतलनबंधलेखनाचे अणखीन एक रै्लशष््टय म्हणजे स्त्रीलेलखकांनी 

मोि्या प्रमाणात या स्र्रूपाचे लेखन करून अत्मालर्ष्कार साधलेला अह;े त्यामळेु 

नव्र्दोत्तर काळातील स्त्रीलेलखका म्हणनू दगुाव भागर्त, शांता शेळके, लशरीष पै, लर्जया 

राजाध्यक्ष, र्ासंती मजुमूदार, ऄरुणा ढेरे आत्यादी लेलखकांच्या लललतलेखनाचा परामशव 

लितीय प्रकरणातनू घेतलेला अह.े त्यांच्या लेखनजाणीरे्त स्रै्र अत्मलचंतन अढळून 

येते. 

 गोमंतकीय प्रदशेातही ऄनेक मरािी भाषक र्तवमानपत्रातून 

लललतलनबंधसदृश्य लेखन करीत अलेले अहते. त्यांच्या लेखनातनू प्रामखु्याने 

गोमंतकीय लनसगव, आथल्या माणसांचे स्र्भार्लर्शेष पाहायला लमळतात. म्हणनूच  लितीय 

प्रकरणातून गोमंतकीय लेखकांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलेखनाचा अढार्ा 

घेतला. यात माधर्ी दसेाइ, समेुधा कामत दसेाइ, स.ु म. तडकोड, ऄंजली अमोणकर, 

रेखा लमरजकर आत्यादी लेखकांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधातून 

अत्मलचंतनाबरोबर सौंदयवगणु अढळून अलेले अहते. गोमंतकीय लललतलेखनातनू 

मकु्तगद्य स्र्रूपाचे लेखन मोि्या प्रमाणात झालेले लदसनू येते. 

 नव्र्दोत्तर काळात ज्या प्रमुख लेखकांनी लललतलनबंधलेखन केले त्यांचा 

ईल्लेख र्र लदलेला अहचे, लशर्ाय काही नर्ोलदत लेखकांनीही या काळातील 

लललतगद्यात भर घातलेली, त्यांचाही थोडक्यात परामशव घेण्याचा प्रयत्न लितीय 

प्रकरणातून केलेला अह.े ईदा. रर्ींद्र लपंगे, राम शेर्ाळकर, ऄरुणा ढेरे, महशे 
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एलकंुचर्ार, प्रलतमा आगंोले, प्रकाश संत, ऄरुण खोपकर, ऄरुण साध,ू सरेुश िादशीर्ार, 

ईत्तम कांबळे, प्रर्ीण दर्णे, आत्यादी ऄनेक लेखकांनी प्रामखु्याने र्तवमानपत्रातील 

सदरलेखनातनू हा सालहत्यप्रकार हाताळलेला अह.े या लेखकांच्या लललतगद्यातनू ऄसे 

अढळून अले की या काळात मोि्या संख्येने अिर्णी अलण ऄनभुर्ातनू स्फुरलेले 

लललतलनबंधलेखन झालेल े अह.े या स्र्रूपाच्या लेखनात अढळून अलेले घटक 

म्हणजे गतकाळातील स्मतृी, अिर्णीत रालहलेला एखादा प्रसंग लकंर्ा व्यलक्तलर्षयी 

सांगणे होय. त्याचप्रमाणे या काळातील लललतलनबंधातनू लनसगवर्णवन करीत ऄसताना 

दरुार्लेल्या लनसगावची लागनू रालहलेली ओढ, त्यातून भेटणाऱ्या लर्लर्ध लनसगवप्रलतमा 

र्कृ्ष, पाने, फुले, दगड, पश-ूपक्षी, नदी, ओहोळ, डोंगर, टेकडी, समदु्र आत्यादी लर्षय 

प्रामखु्याने लदसनू अलेले अहते. त्यातनू अधलुनक काळातील माणसाच्या मनाला 

ईदास करणारा एकाकीपणाही, र् त्यातनू साधलेला अत्मालर्ष्कारही अह.े लललतगद्य 

या व्यापक सालहत्यप्रकाराचा लर्चार करताना या काळात प्रामखु्याने सामालजक अशय 

ऄसलेले लेखनही लर्पलु प्रमाणात झालेले लदसते र् त्यामळेु लललतगद्यातील लाललत्य 

या काळात कमी होउन लर्शेषत्र्ाने र्स्तलुनष्ठ लेखनाला पे्ररणा लमळालेली अह.े तसेच 

या काळातील बहुतेक लेखन ह ेर्तवमानपत्रातील सदरलेखनातनू झालेले ऄसल्याने या 

काळातील नर्ोलदत ऄशा लेखकांनी दजेदार ऄसे लललतलनबंधलेखन  मोजकेच केलेले 

लदसते; कारण र्तवमानपत्रांसािी केलेल े सदरलेखन रे्ळेत ललहून पणूव करताना तो एक 

लललतसालहत्याचा प्रकार अह े याचा त्यांना लर्सर पडलेला लदसतो. तसेच 

सदरलेखनासािी लर्लर्ध लर्षयांची मागणी ऄसल्याने लललतलनबंधाला ऄपेलक्षत 

ऄसलेला अत्मालर्ष्कार त्यातनू येणे ऄर्घड गोष्ट ऄसते. तरी र्रीलपैकी ऄनेक 

लेखकांनी सदरलेखनातून या स्र्रूपाचे लेखन करून अपल्या भालषक शैलीतून 

ऄनभुर्ांची जोड दउेन लर्शेष भर घातलेली अह.े 
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 ३. लनवडि लेखिांच्या लललतलेखनाच्या अनुषंगाने नव्वदोत्तर 

िाळातील लललतलनबंधांचा अभ्यास  

 नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांचा लचलकत्सात्मक ऄभ्यास 

करण्यासािी या काळात लेखन करणाऱ्या लनर्डक लेखकांच्या लललतलेखनाचा 

ऄभ्यास या शोधप्रबंधातील तीन ते सहा या प्रकरणातनू केलेला अह.े प्रबंधाच्या 

लतसऱ्या प्रकरणातनू श्रीलनर्ास लर्नायक कुलकणी यांच्या ‘कोरडी भिक्षा’ या संग्रहातील 

लललतलनबंधांचा ऄभ्यास अलेला अह.े ‘कोरडी भिक्षा’ या संग्रहात कुलकणी यांच्या 

गतकालीन जीर्नाशी संबंलधत लर्षय ऄनभुर्ायला लमळतात, म्हणनूच या संग्रहाला 

नव्र्दपरू्वकालीन पाश्ववभमूी लाभलेली अह.े परंत ु कुलकणी यांचे सािोत्तर काळात 

प्रलसध्द झालेले ‘डोह’ र् ‘सोन्याचा भपांपळ’मधील लललतलनबंध पाहाता ‘कोरडी भिक्षा’ 

मधील लललतलनबंधांमध्ये ईल्लेखनीय बदल घडून अलेले लदसनू येतात. त्यांच्या 

सरुुर्ातीच्या लललतलनबंधांमध्ये अलेले लर्षय अिर्णी अलण ऄनभुर्पर अहते, पण 

त्यातनू प्रामखु्याने डोकार्ते ते त्यांचे लनसगवलर्षयक अत्मलचंतन. तसेच त्यांची 

सरुुर्ातीची शैली ही लर्षयाशी लनगलडत भार्नालर्ष्कार साधणारी अह,े तर ‘कोरडी 

भिक्षा’ मधील त्यांची लेखनशैली ही भार्लनक गुंतागुंत लनमावण न करता लर्षयाच्या 

ऄनरुोधाने जीर्नलर्षयक तत्त्र्लचंतन साधणारी अह.े  परंत ु या दोतही काळातील 

लललतलनबंधांमध्ये अढळून येणारा समान गणुधमव म्हणजे ऄद ्भतू ऄशा दरै्ी 

र्ातार्रणाचा त्यांच्या मनार्र झालेला पररणाम त्यात लदसनू येतो. 

 र्ास्तलर्क ‘कोरडी भिक्षा’ हा लललतलनबंधसंग्रह म्हणजे त्यांच्या 

लललतलेखनाची ईत्तरार्स्था अह;े त्यामळेु प्रामखु्याने त्यांचे लेखक झाल्यानंतरचे 

ऄनभुर् त्यात अलेले अहते. या ऄर्स्थेत पोहोचल्यानंतर त्यांना सामालजक लर्षयांर्र 

मतप्रलतपादन करण्याची जाणीर् झालेली, म्हणनूच यातील बहुतेक ऄनभुर् ह ेसामालजक 

पे्ररणेतनू जतमाला अलेले लदसतात. त्यांच्या ‘धळुाप्पा अण्िा’ या व्यलक्तलचत्रणपर 

लललतलनबंधातनू त्यांनी समाजातील एका कतृवत्र्संपतन व्यक्तीची ओळख करून लदलेली 
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अह;े तसेच ‘कावळ्याची गोष्ट’, ‘बवुाची आई’, आत्यादी त्यांच्या लललतलनबंधांमधनू 

त्यांनी समाजातील सर्वसामातय माणसांलर्षयी त्यांना र्ाटणारे कुतहुल व्यक्त केलेले 

अह.े कुलकणी यांनी ‘कोरडी भिक्षा’ मधनू लभतन प्रकृतीचे लर्षय मांडण्याचा प्रयत्न 

केलेला अह.े जसे त्यांच्या ‘आत्मध्यान’ या लललतलनबंधातनू त्यांनी त्यांच्या 

पररचयाच्या एका स्त्रीने अत्मध्यान करून एकाच रे्ळी ऄनेक लिकाणी प्रकट होण्याची 

शक्ती प्राप्त केलेली, तो ऄनभुर् अलेला अह;े परंतु ‘आत्मध्यान’ या लललतलनबंधाला 

कथात्मक अशय प्राप्त झालेला लदसनू येतो. ऄथावत, त्यांनी जरी कथासालहत्य लललहलेले 

नसले तरी त्यांच्या लललतलनबंधांचे लर्षय ह ेनर्कथेशी साधम्यव राखणारे र्ाटतात; परंत ु

त्यात अढळून येणारी ‘मी’ची ईपलस्थती त्याला कथेपासनू रे्गळे करते र् त्यात 

र्स्तलुस्थतीची कल्पना लनमावण करते. 

 कुलकणी यांच्या लललतलेखनाचे प्रमखु रै्लशष््टय म्हणजे त्यांना 

लनसगावची, पशपुक्षयांची ओढ होती. त्यांच्या लललतलनबंधलेखनाचे लर्षय ह े प्रामखु्याने 

पशपुक्षयांच्याच सौंदयावचे संरे्दनशील दशवन घडर्णारे अहते. ‘कोरडी भिक्षा’ मधील 

त्यांचे ‘ये ये घारी’, ‘भचवभचविरुा र्वा’, ‘भ्ाांत’, ‘कावळ्याची गोष्ट’, ‘माांजराचे जग 

आभि भपांगल’ अदी लललतलनबंध पशपुक्षांलर्षयीचेच अहते. ऄशाप्रकारे लनसगव, 

माणसू, अलदमता यांच्याशी त्यांच्या मनाचे ईत्कट नाते ऄसल्याचा प्रत्यय त्यांच्या 

सर्वच लललतलनबंधांतनू येतो. कुलकणी यांनी लललतसालहत्यातील केर्ळ लललतलनबंध 

हा र्ाङ् मयप्रकार लललहलेला अह;े त्यामळेु ते पणूवपणे या र्ाङ् मयप्रकाराला तयाय दउे 

शकलेले अहते. लललतलनबंधातून लेखक अत्मलनष्ठ लेखन करीत ऄसतो, त्यात 

‘मी’ला अललेे ऄनभुर् तो रै्चाररक र् काल्पलनक लचंतन करीत मांडत ऄसतो. 

कुलकणी यांच्या लललतलनबंधांचे हचे रै्लशष््टय प्रामखु्याने ‘कोरडी भिक्षा’ या नव्र्दोत्तर 

काळातील संग्रहातनू अढळून अलेले अह.े कुलकणी यांनी माणसाच्या मनात 

ऄसलेले लनसगवलर्षयक गढू अकषवण, त्यांच्यामधला संघषव, माणसाच्या मनात लनमावण 

होणारे सामालजक प्रश्न, आत्यादींना त्यांच्या लललतलेखनात स्थान लदलेले अह.े परंतु 
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त्यांच्या जीर्नात अध्यात्माला लर्शेष स्थान अह े हदेखेील त्यातनू जाणर्ते. 

अध्यात्मालर्षयीचे लर्शेष अकषवण त्यांनी त्यांच्या लललतलनबंधलेखनातनू प्रकट केलेले 

अह.े नव्र्दोत्तर काळात प्रकालशत झालेल्या त्यांच्या लललतलनबंधातनू त्यांचा 

अध्यालत्मक दृष्टीकोनही बदलेला जाणर्तो. प्रामखु्याने त्यांनी यात अध्यात्माशी 

संबंलधत गोष्टींना र्स्तुलनष्ठ पध्दतीने हाताळलेले अह.े ईदा. ‘लेखकाची सखी’, ‘ये य े

घारी’ आ. लललतलनबंधांमधनू ह ेप्रामखु्याने जाणर्ते. 

 व्यंकटेश माडगळूकर यांनी दखेील नव्र्दपरू्ीपासनू लललतलनबंधलेखन 

केलेले अह.े त्यांच्या नव्र्दोत्तरकालीन लललतलेखनाचा ऄभ्यास चौयाया प्रकरणातनू 

करण्यात अलेला अह.े व्यंकटेश माडगळूकर यांनी ‘मािदरे्ी मािसां’ मधनू 

व्यलक्तलचत्रणात्मक कथा लललहलेल्या. त्या ज्या व्यक्तींलर्षयी त्यांनी लललहल्या त्या 

त्यांच्या जीर्नात येउन गेलेल्या व्यक्ती होत्या. व्यक्तीलचत्रण हादखेील लललतगद्याचा 

एक प्रकार मानला जातो. अनंद यादर् यांनी या व्यलक्तलचत्रणाबिल ऄसे म्हटलेले अह े

की ‚या व्यलक्तलचत्रणात माणसे ‘मी’ला कुिेतरी भेटलेली ऄसतात, परंत ु ती ज्या 

स्र्रूपात त्या व्यलक्तलचत्रणात लदसतात, त्याच स्र्रूपात ती भेटलेली ऄसतात ऄसे 

नाही‛. व्यंकटेश माडगळूकर यांच्या व्यलक्तलचत्रणाला ईिशेनू त्यांनी ह ेईद ्गार काढलेले 

अहते. पण माडगळूकरांनी त्यांच्या लललतगद्यातून व्यलक्तलचत्रणपर लेख लललहलेले 

अढळून येत नाहीत. 

माडगळूकर यांनी त्यांच्या लललतलेखनातनू पशपुक्षांशी, त्यांच्या 

लनसगवर्ाचनाशी संबंलधत लेखन ऄलधक केलेल े अह.े त्यांच्या लललतलनबंधसदृश्य 

लेखनाला पाहून ते ऄनभुर् त्यांनी जगलेले अहते याची जाणीर् होते. प्रस्ततु प्रकरणातनू 

व्यंकटेश माडगळूकरांच्या नव्र्दोत्तर काळातील ‘सरवा’, ‘एक एकर’ व ‘डोहातील 

सावल्या’ या लललतलनबंधसंग्रहांचा लचलकत्सात्मक ऄभ्यास केलेला अह.े 

माडगळूकरांनी मखु्यत्रे् मरािी कथेच्या क्षेत्रात अपला िसा ईमटर्ल्याने, त्यांच्या 

लललतलेखनाला लर्शेष ऄसा प्रलतसाद लमळालेला अढळून येत नाही. त्यांनी केर्ळ 
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अपले छंद जोपासण्यासािी ह ेलललतलेखन केलेले अढळून येते. त्यांच्या रानार्नातील 

भटकंतीत त्यांना अलेले ऄनभुर् त्यांनी ऄत्यंत र्स्तलुनष्ठ पध्दतीन े मांडलेले अहते; 

तसेच त्यांच्या काही लललतलनबंधांमधनू गतकाळातील स्मतृींना त्यांनी ईजाळा 

लदल्यामळेु त्यात संरे्दनशील लनरे्दन डोकार्ताना लदसते. ईदा. त्यांच्या ‘रानमेवा’ या 

नव्र्दपरू्ीच्या संग्रहात त्यांनी बालपणीच्या अिर्णींना स्थान लदलेले अह.े त्यांच्या 

बालपणी त्यांनी रानार्नात भटकून जो रानमेर्ा चाखला त्याची चर् ऄजनू त्यांच्या 

लजभेर्र ऄसल्याच ेसागनू तो ऄनभुर् ऄत्यंत संरे्दनशीलपणे त्यांनी सांलगतलेला अह;े 

परंत ु त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळात प्रकालशत झालेल्या संग्रहांमध्ये त्यांनी लेखक 

झाल्यानंतरचे ऄनभुर्च ऄलधक कोरलेले लदसतात. ईदा. ‘डोहातील सावल्या’ या 

संग्रहातील ‘पजान्यात ्अन्नसांिव’ या लेखात त्यांनी पार्साळी र्ातार्रणाचे सरेुख र्णवन 

केलेले अह;े परंत ुया स्र्रूपाच्या त्यांच्या लेखनातून कुिेच ‘मी’चे ऄलस्तत्र् जाणर्त 

नाही. त्यांनी त्यांच्या लललतलेखनातनू मखु्यतः हाताळलेले लर्षय ह ेर्तय प्राणी, पक्षी र् 

झाडे- झडुपे ऄसल्यामळेु त्यांना या गोष्टींलर्षयी ऄसलेला लजव्हाळाच यातून ऄलधक 

दृष्टीस पडतो. 

 त्यांच्या ‘वनभवद्या’ या लललतलनबंधातनू त्यांनी अपण पशपुक्षांच्या 

खाणाखणुा कशा ओळख ू शकतो याची मालहती लदलेली अह.े या स्र्रूपाच्या 

लेखनशैलीतून त्यांच्या लेखनार्र मारुती लचतमपल्लींच्या लेखनाची छाप जाणर्ते; परंत ु

त्यांनी काही नर्ीन लर्षयदखेील हाताळलेले अहते. ईदा. लपकासोच्या लचत्रातील 

‘घबुड’, त्यांच्या ‘रानातली रेखाटने’ लकंर्ा त्यांनी जेव्हा शेत लर्कत घेतले तो ‘एक 

एकर’ मधील ऄनभुर्, आत्यादी त्यांनी ऄत्यंत लाललत्यपणूव शैलीतनू मांडण्याचा प्रयत्न 

केलेला अह.े  

  माडगळूकरांना लर्लर्ध के्षत्रांची ओढ होती, परंत ु त्यांचा सर्ावत 

अर्डीचा लर्षय म्हणजे ‘त्यांना भेटलेली लकंर्ा अर्डलेली माणसे’ जी त्यांच्या 

लललतलनबंधातदखेील भेटतात. ज्यांची पसु्तके र्ाचनू माडगळूकरांना त्यांच्या 
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जीर्नालर्षयी लनस्सीम अत्मीयता लनमावण झालेली र् ज्यांच्या जीर्नानभुर्ातून त्यांना 

लनसगवलर्षयक संरे्दनशील ऄसे लेखन करता अले ते लेखक म्हणजे लर्ल्यम ब्राउन, 

जाजव ऑररे्ल, गॉकी, स्टाइनबेक, डग हलॅमल्टन, गॅव्हीन मॅक्सरे्ल, जॉजव शेलर आत्यादी. 

यांची पसु्तके र्ाचल्यामळेु माडगळूकरांना लललतलेखनासािी ईत्तमोत्तम लर्षय 

लमळालेले लदसता; परंत ु त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील ‘परवचा’ या संग्रहातून त्यांनी 

ऄत्यंत हलकेफुलके लर्षय हाताळलेले अहते ही गोष्ट दखेील खटकते. ईदा. 

‘महाराष्रातील चोर’, ‘बाहरेचे पदार्ा खाण्याचा होिारा मोह’, ‘घोड्याांचा कमी होत 

चाललेला वापर’ आत्यादी; त्यामळेु ते र्तवमानपत्र लकंर्ा लनयतकाललकांसािी लललहलेले 

लेखन ऄसल्याची प्रलचती येते. परंत ु त्यांच्या ‘सरवा’, ‘एक एकर’ र् ‘डोहातील 

सावल्या’ या संग्रहातील लललतलनबंध ह े पणूावथावने त्यांच्या लचंतनशील लेखनशैलीची 

जाण करून दणेारे अह.े या संग्रहांमध्ये अढळून येणारे लेखनदखेील सदरलेखनातनू 

जतमाला अलेले अह;े मात्र त्यातील लर्षय ह ेएका ऄनभुर्संपतन लेखकाला गर्सलेले 

लर्षय र्ाटतात. त्याचप्रमाणे त्यांचे अणखीन एक रै्लशष््टय म्हणजे त्यांच्या 

लललतलनबंधांचे लनरे्दन ह े थंडपणे एका सरळ रेषेत जाते. त्यांच्या ऄललप्ततेमळेु र् 

तटस्थतेमळेु त्यांच्या लनरे्दनपध्दतीला एक लशस्त लागलेली लदसते. तसेच त्यांच्या 

लललतलनबंधलेखनाला ग्रामीण र्ळणाची नागर भाषा लाभलेली लदसनू येते. र्ास्तलर्क 

त्यांच्या ऄनेक कथासंग्रहामधनूच त्यांचे लललतलनबंधलेखन प्रकालशत झालेले अह,े 

यार्रून लललतगद्याला यांनी दयु्यम न िरर्ता कथेच्या बरोबरीनेच हाताळल े ही गोष्ट 

लक्षात येते; मात्र र्ाचकांना लललतलनबंधापेक्षा कथाच ऄलधक अर्डतात ह े गलृहत 

धरून प्रकाशकांनी त्यांची बहुतेक पसु्तके ही कथासंग्रह म्हणनू प्रकालशत केलेली अहते; 

र् याच र्तृ्तीमळेुच माडगळूकरांचे लललतलनबंधलेखन र्ाचकांपयंत योग्य पद्धतीने 

पोहोचलेले लदसनू येत नाही.  

नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांमध्ये जीर्नलर्षयक तत्त्र्ज्ञान 

मांडण्याची र्तृ्ती कमी झालेली ह ेमाडगळूकरांच्या लललतलेखनातून लदसनू येते. जीर्नात 
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घडलेल्या घटना जशा घडल्या तशाच प्रामालणकपणे सांगणे ह ेत्यांच्या लललतलेखनाचे 

ध्येय होते. म्हणनूच त्यांच्या लललतलेखनातून त्यांनी ‘मी’ला ऄलधक महत्त्र् लदलेले 

नव्हते. त्यांचे लेखन ह े‘लललतलेख’ या लर्षयर्स्तूला प्राधातय दणेाऱ्या लललतगद्याच्या 

जर्ळ जाणारे अह;े परंत ुत्यांनी भालषक औलचत्य साधल्याने ते लललतलनबंध या मीच्या 

अत्मालर्ष्कारातनू जतमाला अलेल्या ते र्ाङ् मयप्रकारातील ऄसल्याचे पटते. सारांश, 

माडगळूकरांच्या जीर्नात व्यक्त झालेले ऄनभुर् ‘मी’चे रै्यलक्तक ऄनभुर् अहते; परंतु 

कधी ते ईघड ईघड अत्मलनष्ठ लेखन पध्दतीने येतात, तर कधी र्स्तलुनषे्ठचे रूप धारण 

करून दसुऱ्या व्यक्तीच्या नार्ार्र लकंर्ा लनसगावतील घटकांच्या नार्ार्र अलेले अहते. 

त्यामळेु त्यांच्या लललतलनबंधात नव्र्दोत्तर काळातील सालहत्यात अढळून येणारी 

अधलुनक लेखनजाणीर् लदसनू अलेली अह.े     

    शोधप्रबंधाचे पाचरे् प्रकरण ह ेकर्ी ग्रेस यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील 

लललतलनबंधलेखनार्र अधाररत अह.े मालणक गोडघाटे यांनी ‘ग्रेस’ ह े कलर्नाम 

स्र्ीकारलेले र् त्यांच्या लललतलनबंधलेखनात दखेील ते र्ापरले. ग्रेस यांच्या कलर्तांच्या 

बाबतीत लनमावण झालेला अकलन अलण अस्र्ादाचा प्रश्न त्यांच्या लललतलनबंधांच्या 

बाबतीतही लनमावण झालेला लदसतो. ग्रेस यांनी त्यांच्या काव्यात भार्नांचे नकोआतके 

खाजगीकरण केल्यामळेु त्यांच्या लनलमवतीची ऄर्स्था चकव्यासारखी झालेली अह.े ग्रेस 

यांनी त्यांच्या रचनेत लर्लर्ध प्रयोग केल्याने सर्वसामातय रलसकांना ही कलर्ता अस्र्ादणे 

ऄशक्य झाल े म्हणनू समीक्षकांनी त्यांच्या कलर्तांना दबुोध िरर्ल.े ग्रेस यांचे 

लललतलनबंध त्याच्या कलर्तेचेच गद्य रूपांतर अह;े त्यामळेु त्यांची ऄनर्ट शैली 

त्यांच्या लललतलनबंधातून दखेील अलेली लदसनू येत. त्यांच्या लललतलनबंधांचे एकूण 

स्र्रूप पाहाता त्यांनी काव्यात्मक लनरे्दनाला महत्र् लदलेले लदसते. परंत ु नव्र्दोत्तर 

काळात ह े लनरे्दन ऄलधक तत्त्र्लनष्ठ झाल्याने प्रलतभेची एक रे्गळी लकेर त्याला 

गर्सलेली लदसनू येते. अपल्या कलर्तेप्रमाणे प्रलतमा र् प्रतीकांचा र्ापर त्यांनी त्यांच्या 

लललतलनबंधातनू केलेला; परंत ु त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलेखनातनू तो 
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ऄलधक गढू ऄथावने झालेला लदसनू येतो. त्यांचे लनलमवतीप्रलक्रयेचे लचंतन र् अत्मशोध 

करणारे लनरे्दनदखेील त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधातून ऄलधक 

सखोलपणे अलेले अह;े त्यामळेु त्यांनाही कलर्तेचीच लय प्राप्त झालेली लदसते. 

 त्यांच्या ‘सांध्यामग्न परुुषाची लक्षिे’ या नव्र्दोत्तर काळातील 

लललतलनबंधसंग्रहातून त्यांनी संध्याकाळचे र् माणसाचे नाते ईलगडून दाखर्ण्याचा 

प्रयत्न केलेला अह.े त्यांच्या सर्व लललतलनबंधसंग्रहांचे रै्लशष््टय म्हणजे लनसगवर्णवनात 

गढून गेलेला ‘मी’ त्यालिकाणी भेटतो. ईदा. ‘भनर्ारिीच्या ह ांदक्यातील रक्त’ या 

लललतलनबंधात त्यांनी राजस्थानच्या पषु्करचे लनसगवर्णवन केलेले अह,े मात्र ते सौंदयव 

पाहायला अलेल्या जेलनफरचे लतच्या गाइडशी जळूुन अलेल्या शरीरसंबंधांलर्षयीही 

त्यांनी लललहलेले अह.े ऄथावत त्यांच्या कलर्तेप्रमाणे लललतलेखनातनूही त्यांनी मानर्ी 

शरीरसंबंधांना लनसगावआतकेच महत्त्र् लदलेले लदसते, म्हणनूच त्यांच्या प्रत्येक 

लललतलनबंधातनू ते मानर्ी लनलमवतीतत्त्र्ाचा लर्चार मांडून त्याच्याशी लनगलडत 

प्रलतमालर्श्व लनमावण करतात. 

ग्रेस यांनी त्यांच्या लललतलनबंधांना एखाद्या लर्लशष्ट लर्षयाशी बांधनू 

िेर्ललेे लदसनू येत नाही. ते त्यात लर्चारांची (काल्पलनक) स्रै्र भटकंतीच करीत 

राहातात. लनसगव, मानर्ी नातेसंबंध, मानर्ी मन, जीर्न-मतृ्य,ू अदी लर्षयाची लसद्धता 

त्यांच्या एकूण अशयात ऄसते; परंत ु ते प्रत्येक लर्षयाला नर्ीन पररमाण प्राप्त करून 

दतेात. त्यांची काव्यानभुतूी दणेारी भाषा त्यांचे लेखन शैलीदृष््टया पररपक्र् करीत 

ऄसल्याने लाललत्याची कमतरता त्यालिकाणी भासत नाही. ग्रेस शब्दाच्या व्यार्हाररक 

ऄथावला पणूव छेद देउन एक नादमय दृष्यालर्ष्कार म्हणनू त्याकडे पाहातात. प.ु लश. रेगे 

(पषु्कळा) अलण ग्रेस या कर्ींनी नादानकृुतींना साकारणारे शब्द र्ापरून कलर्ता 

लललहलेल्या अहते; र् ग्रेस यांनी त्यांच्या लललतलनबंधातून दखेील याच स्र्रूपाचे 

नादानकृुत शब्द लनमावण केलेले अहते. 
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त्यांच्या ‘मगृजळाचे बाांधकाम’ या लललतलनबंधसंग्रहातनू त्यांनी 

काव्यात्मक लनरे्दनाची लर्लशष्ट पातळी गािलेली अह.े भालषक सौंदयवसत्ता ही 

त्यांच्यासािी अशयापेक्षा मौल्यर्ान होती. र्ास्तलर्क प्रलतमा-प्रतीकांचा र्ापर हा 

अपण केर्ळ कलर्तेतनू करीत ऄसतो र् ‘लललतलनबंध’ हा एकमेर् ऄसा गद्य 

र्ाङ् मयप्रकार अह े की ज्यात काव्यात्मक भाषाशैलीचा र्ापर करण्याची लेखकाला 

मभुा ऄसते; म्हणनूच ग्रेस यांनी त्याच्या काव्यप्रलतभेचा परेुपरू र्ापर अपल्या गद्यातनू 

केलेला अह.े परंतु त्यांच्या ऄलतईत्कट भार्नालर्ष्काराला त्यांचे स्र्तःचे व्यलक्तमत्त्र्च 

जबाबदार अह.े 

 त्यांच्या नव्र्दपरू्वकालीन लललतलनबंधाचे स्र्रूप ह े ऄलधकतम 

लर्षयाच्या ऄर्तीभर्ती रालहलेले लदसते. मात्र जसजसे त्यांचे लेखन प्रगल्भ होत गेले, 

लर्षयांतराचे ममवच त्यांना गर्सलेले अह.े त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील  

लललतलनबंधांची शीषवकेसधु्दा मळू अशयापासनू दरू गेलेली लदसनू येतात. र्ास्तलर्क ते 

अपले लनलमवतीलर्षयक तत्त्र्ज्ञान मांडण्यासािी लर्लर्ध प्रलतमांचा अधार घेतात, ज्यामळेु 

ऄसंबद्ध ऄशा प्रतीक-प्रलतमांची लनलमवती झालेली लदसते. ईदा. केशर्, साउल, लीली, 

सलुमत्रा या व्यक्तींची ते लजरं्त प्रलतमा साकारतात; परंत ु ते करीत ऄसताना ते या 

व्यक्तींच्या ऄलस्तत्र्ाचा, त्यांच्या नात्याचा ईल्लेख करणे टाळतात. र्ास्तलर्क या 

त्यांच्या अयषु्यातील महत्त्र्ाच्या व्यक्ती अहते; परंतु त्यांच्या लललतलनबंधात मात्र त्या 

केर्ळ प्रलतमा म्हणनू र्ार्रलेल्या अहते. जर अपल्याला त्यांच्यालर्षयी थोडीफार 

मालहती ऄसेल तर त्यांचा सगुार्ा लागतो; परंत ु बहुतेकरे्ळा त्या गढू ऄन ् धसुरच 

र्ाटतात. त्यांच्या लललतलनबंधात अढळणाऱ्या लनसगवप्रलतमा, दरै्ीप्रलतमा, मानर्ीप्रलतमा 

अदी ग्रेस यांच्या अत्मालर्ष्काराच्याच लर्लर्ध तऱ्हा अहते, यांच्या माध्यमातनूच ते 

संर्ाद साधत जातात.  

 ग्रेस यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधातनू त्यांच्या अयषु्याची 

अत्मकें द्री ईत्तरार्स्था लदसनू अलेली अह.े २०१३ साली प्रकालशत झालेल्या त्यांच्या 
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‘ओल्या वेळूची बासरी’ यात त्यांनी त्यांच्या अजारपणाच्या यातना शब्दांलकत केलेल्या 

अहते. त्यांनी समग्र जीर्न जगनू झाल्यानंतर मनात डोकार्णारी गंभीर लचंतनशीलता 

लर्लर्ध संदभव दउेन प्रकट केलेली अह.े ईदा. भारतीय संस्कृतीतील, रै्लदक-धमवलर्षयक 

तत्त्र्ज्ञान, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुाराम अदींच्या र्ाङ् मयात डोकार्णारे लनरूपण, 

आत्यादीचा परेुपरू अधार त्यांनी घेलेला अह.े ग्रेस यांना कॅतसरसारख्या अजाराने 

लपडलेले. त्यांच्या या ऄर्स्थेत ऄसताना झालेल्या यातनांचे काव्यमय प्रकटीकरण 

प्रामखु्याने ‘ओल्या वेळूची बासरी’ मधनू झालेल ेअह.े 

घरभर सरणाचे पात्र सांडुलन जाइ 

लफरुलन लफरुलन माझा रं्श लनरं्श होइ! 

त्यांनी या काव्यपंक्ती त्यांच्या तथाकलथत मतृ्यपूत्रात रोर्ल्या होत्या. र्ास्तलर्क त्यांच्या 

मनात एका गोष्टीची खंत दाटून अलेली, ती म्हणजे त्यांच्या पिात त्यांचे काव्य लनरं्श 

होणार ही. र्ास्तलर्क त्यांच्या अत्मालर्ष्काराची जाणीर्च स्र्कें लद्रत ऄसल्यामळेु 

त्यामळेु त्यांच्या लललतलनबंधातनू केर्ळ अत्मलनष्ठ लेखन झालेले लदसनू येते. एखाद्या 

प्रलतभारं्त कर्ीच्या व्यलक्तमत्त्र्ाचेच दशवन त्यात घडते. या स्र्रूपाचे लललतलनबंध 

मरािीत ऄद्याप कुणी लललहलेले अढळून येत नाही. लललतगद्याच्या आतर कोणत्याही 

ईपप्रकारात भर घालण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केलेला लदसनू येत नाही; ते केर्ळ त्यांच्या 

लललतलनबंधाशीच बांधील रालहलेले अहते. नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांचा 

लर्चार करताना ग्रेस यांचे ऄनर्ट लललतलनबंध लक्षात घ्यारे् लागतात. त्यांच्या 

नव्र्दोत्तरकालीन लललतलनबंधातून त्यांनी अध्यालत्मक तत्त्र्ज्ञानाची कास धरलेली 

अह.े ऄथावत केर्ळ संरे्दनशील भाषाशैलीतून दःुख प्रकट करणे म्हणजे 

लललतलनबंधलेखन नव्ह ेह ेत्यांच्या लक्षात अलेले. 

 ग्रेस नंतर नव्र्दोत्तर काळात लललतलेखन करणारे प्रालतलनलधक लेखक 

म्हणनू ऄलनल ऄर्चट यांच्या लललतलेखनाचा िार् प्रबंधाच्या सहाव्या प्रकरणातनू 

घेतलेला अह.े ऄलनल ऄर्चट यांनी नव्र्दपरू्वकाळापासनू लललतलेखन करून 
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लललतगद्यात मोि्या संख्येने भर घातलेली अह.े त्यांनी लललतलनबंध, लललतलेख, 

अिर्णी अलण ऄनभुर्, प्रर्ासर्णवन, व्यलक्तलचत्रण आत्यादी लललतगद्याच्या ईपप्रकारात 

सामार्णारे सर्वच लेखन केलेले अह;े परंत ुते लर्शेषत्र्ाने ओळखले जातात ते त्यांच्या 

सामालजक अशयाच्या लललतलेखनामळेु, जे त्यांनी ररपोटावज स्र्रूपाच्या 

लललतलेखनातून केलेले अह.े प्रामखु्याने त्यांनी सामालजक अशय ऄसलेले लर्षयच 

अपल्या लललतलेखनासािी लनर्डलेले लदसतात. या सामालजक लेखनातनू त्यांनी केर्ळ 

लललतगद्य हा सालहत्यप्रकार हाताळलेला नसनू त्यात समालर्ष्ट समाजाचे प्रलतलनलधत्र् 

केलेले अह.े त्यांचे लेखन म्हणजे लर्लर्ध समाजाचे जीर्नदशवन होय. 

नव्र्दोत्तर काळात प्रकालशत झालेल्या त्यांच्या पसु्तकांपैकी 

‘जगण्यातील काही’, ‘आप्त’, ‘अमेररका’, ‘कायारत’ व ‘पणु्याची अपवूााई’ या लनर्डक 

संग्रहातील लललतलेखनाचा ऄभ्यास सहाव्या प्रकरणातनू केलेला अह.े ‘जगण्यातील 

काही’ यात ऄर्चट यांनी अिर्णी अलण ऄनभुर् स्र्रूपाच ेलेखन प्रकालशत केलेले 

अह;े परंत ु त्यातील काही लर्षयातनू त्यांचे समाजलचंतनही डोकार्ताना लदसते. 

ईदाहरणाथव ‘मालकाचा पोरगा’ या त्यांच्या लललतलनबंधातून जतुया घराचे सतुारकाम 

चाललेले ऄसताना लतथे काम करणाऱ्या सतुारांचे, त्यांच्या कामाच्या पद्धतीचे लचत्र 

त्यांनी ईभे केलेल े अह.े यार्रून  ऄर्चट यांच्या लललतलेखनाचा प्रकृलतस्र्भार् 

अत्मलनष्ठ लेखनाकडून र्स्तलुनषे्ठकडे झकुलेला लदसतो र् म्हणनूच 

लललतलनबंधलेखनाऐर्जी त्यांनी लर्षयर्स्तचु्या ऄंगाने ऄनभुर् व्यक्त करणारे 

लललतलेख लललहणे ऄलधक पसंत केलेले लदसते.    

 ‘आप्त’ या त्यांच्या संग्रहातनू ऄर्चटांनी त्यांना भेटलेल्या व्यक्तींलर्षयी 

लललहलेले अह.े ही सामातय जीर्न जगणारी माणसे अहते. यांच्या जीर्नापासनू पे्ररणा 

घेउन त्यांना सालहत्यात स्थान दणेे ऄर्चटांना योग्य र्ाटले, कारण ती समाजाचे 

प्रलतलनलधत्र् करणारी माणसे अहते. छोटा-मोटा व्यर्साय करणारा व्यार्साइक, योग 

लशक्षण दणेारा योगगरुू, माललश करणारा गरुू, तसेच कौंटंुलबक क्लेशाने मानलसक 
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संतलुन गमार्नू बसलेला जे.पी. आत्यादी व्यलक्तरेखा ‘अप्त’ मधनू भेटतात. मात्र त्यात 

कुिेच लेखकाचे अत्मलनष्ठ लेखन अढळून येत नाही. यात संपणूवपणे लर्षयाच्या 

ऄनरुोधाने लनरे्दन अलेले लदसते. लर्लर्ध स्तरातील कष्टकरी माणसांना भेटणे, 

त्यांच्याशी संर्ाद साधत त्यांच्या समस्या मांडणे, र् तळागाळात र्ार्रणाऱ्या माणसांची, 

त्याच्या हालऄपेष्टांची जाणीर् र्ाचकांना करून देणे ह े त्यांच्या लेखनाचे परम ईलिष्ट 

अह.े  

‘अमेररका’ या त्यांच्या संग्रहात त्यांनी ऄमेररकेच्या सामालजक 

समस्यांना शब्दांलकत केलेले अह.े र्ास्तलर्क ते लतथे लफरले; त्यांनी तो दशे पालहला; 

पण लतथनू परतल्यार्र सर्वसामातय लेखक करतो त्याप्रमाणे त्यांनी प्रर्ासर्णवन लललहले 

नाही. तर त्यांनी लतथल्या अधलुनक संस्कृतीचे, लतथल्या सामालजक समस्यांचे लचत्रण 

करणारे पसु्तक लललहलेले अह.े येथे ऄर्चट यांचा लर्लशष्ट रूढीबाहरे जाउन लर्चार 

करण्याचा दृष्टीकोन लदसनू येतो. ऄनेकदा ते सर्व गोष्टींकडे लर्रोधाभासाने पाहातात 

ऄसेही जाणर्ते; परंत ु त्यांचा हते ू केर्ळ र्ास्तर्लचत्रण करून त्या समाजाचे दशवन 

घडर्णे ऄसाच अह.े ईदा. ऄमेररकन लोकं लदर्स-रात्र जीर्न कसे ससुह्य होइल याच 

प्रयत्नात ऄसतात, ह े त्यांना लतथे राहून जाणर्ल.े ऑटोमॅलटक यंत्रणांच्या अधारे 

ईघडणारे दरर्ाजे, ऑटोमॅलटक सीट बेल्टस,् ऑटोमॅलटक लगयरच्या गाड्या, मोिमोि्या 

ट्रकस ्सािी रस्त्यार्र रे्गळी लेन; ह े सर्व बघनू लेखकांना ऄमेररकन लोकांच्या एकूण 

जीर्नपद्धतीची कल्पना अली. तसेच ऄमेररकेत सर्वप्रथम जागलतकीकरणाच्या खणुा 

अढळून अलेल्या, ग्लोबल माकेट ही संकल्पना लतथे खपू अधी ईदयास अलेली; 

मॉलसारख्या प्रकारामळेु ररटेल दकुानांर्र होणारा पररणाम, आत्यादी सर्व लेखकांनी 

र्स्तलुनष्ठ पद्धतीने मांडलेले अह.े परंत ु ह े लललतलनबंधलेखन नव्ह;े कारण ‘मी’चे 

अत्मलनष्ठ लचंतन लकंर्ा ऄमेररकेचे मनोरे्धक र्णवन त्यातनू अलेले लदसत नाही. त्यातनू 

मांडलेले लर्षय ह े त्या संस्कृतीचे प्रश्न अहते. यात ऄधनूमधनू संर्ादात्मक 

लनरे्दनशैलीचा र्ापर र् प्रसंगलनलमवती केलेली लदसनू येते; परंत ु ते लललतगद्याच्या 
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‘लललतलेख’ या ईपप्रकारात ईतरणारे लेखन अह ेह ेनक्की. 

त्यांच्या ‘पणु्याची अपवूााई’ या संग्रहातील लेखांचे स्र्रूपदेखील 

‘ऄमेररका’ सारखेच अह;े परंत ु त्यात लेखकांनी पणु्यातील व्यापाऱ्यांच्या कामाचे 

लनरीक्षणच ऄलधक मांडलेले अह.े  पणुे शहरालर्षयी त्यांना खास लजव्हाळा ऄसल्याचे 

त्यांच्या र्णवनशैलीतून जाणर्ते. पणुे कॅम्प, रेसकोसव, जनुा बाजार, स्टेशन आत्यादी 

गजबजीच्या लिकाणी जाउन लतथल्या छोट्या-मोि्या व्यापाऱ्यांचे, त्यांच्या कामाच्या 

पद्धतीचे, स्टेशनर्र छोटी-मोिी कामे करणाऱ्या गरीब, ऄनाथ मलुांचे सलचत्र र्णवन त्यांनी 

केलेले अह.े या स्र्रूपाच्या त्यांच्या लेखनातनू जाणर्ते की त्यांनी नव्र्दपरू्ी प्रकालशत 

झालेल्या ‘माणसं’ मधनू जे र्ास्तर्लचत्रण केललेे र् त्यापेक्षा रे्गळा ऄसा समाज त्यांनी 

नव्र्दोत्तर काळात लनर्डलेला अह े र् त्यांच्या रे्गळ्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न 

केलेला अह.े केर्ळ मजरू-कामगार, झोपडपट्टीत राहाणाऱ्या ईपेलक्षत, भटक्या समाजाच े

लचत्रण त्यांनी केलेले नसनू, एकूण मानर् जातीत जतमाला अलेल्या शोलषत समाजाचे 

मलूभतू प्रश्न त्यांनी त्यांच्या लललतलेखांतनू मांडलेले अहते. 

  त्यांच्या ‘कायारत’ या पसु्तकातनू त्यांनी ऄशाच समाजासािी कायव 

करणाऱ्या व्यक्तींचे दशवन घडर्लेले अह.े ऄर्चटांना लर्लर्ध भागात जाउन ररपोटावज 

लेखन करायला संधी लमळायची, त्या संधीचा त्यांनी योग्य र्ापर करून घेतलेला अह.े ते 

महाराष्ट्रातील ऄत्यंत दगुवम भागात लफरले, लतथे काम करणाऱ्या समाजकायवकत्यांना 

भेटले; ऄशाच लोकांचे व्यलक्तलचत्रण त्यांनी ‘कायारत’ मधनू मांडलेले अह.े त्यांच्या 

नव्र्दोत्तर काळातील लर्षयात ह ेनालर्तय अढळून अलेले लदसते. त्यांनी व्यलक्तकें द्रीत 

समस्यांना समाजलचंतन करून मांडले. तसेच नव्र्दपरू्ी ज्या लर्षयांना त्यांनी हात 

घातला होता ते ऄत्यंत रृदयद्रार्क ऄसे लर्षय होते. ईदा. भटका समाज, दललत समाज, 

दरे्दासी समाज, भानामती करणारा समाज, पलुणवया मधनू अलेला लबहारी समाज 

आत्यादी. या लर्षयांचे स्र्रूप नव्र्दोत्तर काळात काही प्रमाणात हलके फुलके झालेले 

अढळून येते. ईदा. ‘आप्त’ मधील ‘तीन व्यवसाभयक’, ‘दोन गरुू’ लकंर्ा ‘अमेररका’ 
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मधील ‘वकील’, ‘र्ॉभपांग’ ह े लर्षय र्ास्तर्ाशी लनगलडत जरी ऄसले तरी त्यांच्या 

समस्या सर्वसामातयच र्ाटतात. तसेच त्यांच्या नव्र्दोत्तर काळातील लललतलेखनात 

लाललत्यगणु र् संरे्दनशील भाषाशैलीचा ऄभार्ही अढळून येतो. ऄथावत ती 

संरे्दनशीलता केर्ळ लर्षयानरुूप येते. र्ास्तलर्क सामालजक सालहत्यातील 

र्स्तलुस्थतीचे लनरीक्षण करताना स्र्च्छंदी भार्नेतून झालेले लचत्रण तेथे ऄलभपे्रत नसते. 

ऄथावत, ते र्ाचकलप्रय नजरेतनू केलेले लेखन नसते. अपण ज्याला काल्पलनकता 

म्हणतो, ती केर्ळ हलक्या फुलक्या लर्षयातून लकंर्ा काव्यात्मक भाषाशैलीतील 

लललतलनबंधातनू येणे ऄपेलक्षत ऄसते; परंत ु लललतलेखातनू केर्ळ लर्षयर्स्तशूी 

एकलनष्ठ राहाणे र् र्ाचकांना र्स्तलुस्थतीची जाणीर् करून दणेे पयावप्त ऄसते. 

 कुलकणी यांच्या ‘कोरडी भिक्षा’ मधील जो लललललनबंध अत्मालर्ष्कार 

घडर्णारा अह,े तोच माडगळूकरांच्या लेखानातून ऄसनूदखेील र्स्तुलनषे्ठकडे झकुलेला 

लदसतो. तसेच ग्रेस यांच्या लेखनातनू तो अत्मलनष्ठ ऄसनू ऄलधक भार्लनक पातळीर्र 

गेलेला लदसनू येतो, तर ऄलनल ऄर्चट यांच्या लललतगद्यातून तो भर्लनक पातळीर्र 

ऄसनू दखेील ‘लललतलेख’ या प्रकारात  र्स्तुलनष्ठ होउन ऄर्तरलेला लदसतो.  

  तर ऄशाप्रकारे या संशोधनलर्षयातनू लनर्डक लेखकांच्या ऄनषंुगाने 

नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांचा ऄभ्यास केलेला अह,े तर एकूण ऄभ्यासातनू मी 

ज्या ससंुगत लनष्कषांप्रत पोहोचले ते पढेु लदललेे अहते.  

 

 ************ 
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      लनष्िषत 

 १९व्या शतकात समाजप्रबोधन करण्याची गरज लनबंध या र्ाङ् मयप्रकाराने पणूव 

केलेली अह,े म्हणनू मरािी सालहत्यात लललतलनबंधापरू्ी ‘लनबंध’ हा मोि्या 

प्रमाणात लललहण्यात अला; परंत ु हळूहळू रै्चाररक लनबंधात जेव्हा लाललत्य येउ 

लागले तेव्हाच खरी लललतलनबंधलेखनास सरुुर्ात झालेली. ईदा. लर्ष्णशुास्त्री 

लचपळूणकर र्  लश. म. परांजपे अदींनी या स्र्रूपाचे सौंदयवपणूव लनबंध लललहलेले र् 

पढेु १९२६ साली ना. सी. फडके यांच्या गजुगोष्टीने र् लर्. स. खांडेकर यांच्या 

लेखनाने लललतलनबंध हा मरािी सालहत्यात रूढ झाला. 

 ‘लललतलनबंध’ त्या गद्य रचनेला म्हणतात ज्यात एका मयावलदत अकारात एखाद्या 

लर्षयाचे र्णवन अत्मलनषे्ठने, स्र्च्छंदपणे, सौष्ठर् र् सजीर्तेने केलेले ऄसते. या 

प्रकारचे लेखन कधी ‘मी’च्या अत्मालर्ष्कारासािी होते तर कधी ‘लर्षयर्स्तू’च्या 

ऄंगाने होते, त्यामळेु त्याच्या घाटाच्या बाबतीत ऄलनलितता लनमावण होताना लदसनू 

येते; म्हणनू लनलित घाट नसलेला सालहत्यप्रकार (फॉमवलेस फॉमव) म्हणनू याच्याकडे 

पालहल ेजाते. 

 लललतगद्याची लनलमवती ही मळू लललतलनबंधात झालेल्या लर्लर्ध लेखनप्रयोगाने 

झालेली अह.े लललतलनबंध, लललतलेख, अिर्णी अलण ऄनभुर्, व्यलक्तलचत्रण र्ा 

प्रर्ासलेख आत्यादी लललतगद्याचे ईपप्रकार अहते; ऄनेकदा या ईपप्रकारांची 

सरलमसळ झालेली लदसनू येते. लललतगद्याच्या ईपप्रकारात जर िरालर्क लर्षयाच्या 

संदभावत 'मी’चे अत्मलचतंन लकंर्ा लाललत्यगणु ऄसलेली भाषाशैली अढळून 

अली तर त्याला ‘लललतलनबंध’ ऄसेही संबोधता येते. ईदा. दगुाव भागर्त यांचे 

‘पैस’ मधील लेखन. 

 नव्र्दपरू्वकालीन सालहलत्यक र् सामालजक जाणीरे्चा प्रभार् नव्र्दोत्तर काळातील 

सालहत्यार्र पडलेला लदसनू येतो; परंतु नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांचे स्र्रूप 
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जाणनू घेता, त्यार्र या काळातील सामालजक र् सांस्कृलतक पररलस्थतीचा फारसा 

पररणाम जाणर्त नाही. दललत र् ग्रामीण लेखकांनी केलेले लेखन याला ऄपर्ाद 

अह.े  या काळात भारी संख्येने यांचे अिर्णी अलण ऄनभुर्पर लेखन ईदयास 

अललेे अह.े मानर्ी मनाच्या कोंडलेल्या भार्ना, त्यांच्या बऱ्यार्ाइट स्मतृींना 

जागा करून दणे्यासािी त्यांनी या र्ाङ् मयप्रकाराचा अधार घेतलेला अह.े ईदा. 

आदं्रलजत भालेरार् यांचे ‘गाई घरा आल्या’ र् केशर् मेश्राम यांचे ‘गळतीचे क्षण’. 

 लललतगद्य या व्यापक सालहत्यप्रकाराचा लर्चार करताना या काळात लर्पलु प्रमाणात 

तो लनमावण झाल्यामळेु, लललतलनबंधात अढळून येणारी लाललत्यपणूवता या काळात 

कमी झालेली लदसनू येते. नव्र्दोत्तर काळात मोि्या संख्येने र्तवमानपत्रातील 

सदरलेखनातनू र् लनयतकाललकातनू लललतलेखन होउ लागल्यामळेु या काळातील 

लेखकांनी या र्ाङ् मयप्रकाराचा दजाव सांभाळलेला लदसत नाही. यात एकीकडे 

र्ाचकलप्रय दृष्टीकोनातून तर दसुरीकडे गणुात्मक लेखन झालेले लदसनू येते; र् ज्या 

लेखकांनी यात गणुात्मक भर घातलेली अह,े त्यांनी दखेील र्तवमानपत्र र् 

लनयतकाललकांमधनू लललतलनबंधलेखन हाताळलेले लदसते. 

 नव्र्दोत्तर काळात अिर्णी अलण ऄनभुर्पर लेखन मोि्या प्रमाणात झालेले लदसनू 

येते; परंत ुयातदखेील लललतलनबंधाप्रमाणे ‘मी’ची भार्ात्म शैली, संरे्दनशीलता र् 

लर्षयांच्या ऄनषंुगाने प्रकट झालेले अत्मलनष्ठ लेखन झालेले अह.े नव्र्दनंतर र् 

त्या ऄगोदरपासनू गतकाळातील अिर्णी व्यक्त करण्याच्या लनलमत्ताने या 

लेखनप्रकाराला र्ार् लमळत अलेला अह.े मात्र मोि्या प्रमाणात होणारे र्ायफळ 

लेखन अिर्णींच्या स्र्रूपात होत ऄसल्यामळेु कालांतराने या सालहत्यप्रकाराला 

दयु्यमत्र् प्राप्त झालेले लदसते; परंत ु या स्र्रूपाच्या अिर्णी अलण ऄनभुर्ातनू 

ऄनेक चांगले लललतलनबंधसंग्रहदखेील लनमावण झालेले अहते. ईदा. आलंदरा संत  

यांचा ‘मदृगांध’ (१९९६).  
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 नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंधांचे स्र्रूप लक्षात घेता ऄसे अढळून येते की 

ऄलतपाल्हाळ र् संरे्दनशील भार्नेतून लनमावण झालेले लेखन र्ाचकांना कंटाळर्ाणे 

र्ाटत ऄसल्यान ेर् र्ाचकांचा त्याला फारसा प्रलतसाद लमळत नसल्याने या काळात 

ते लललहणे मंदार्लेले; तसेच र्ाचकलप्रय नजरेतून जे जे लललतलेखन झाले त्यात 

संरे्दनशील भाषाशैली नष्ट झालेली लदसनू येते. पण स्र्ात्मसखुाच्या भार्नेतनू 

लनमावण  झालेले संरे्दनशील भाषाशैली ऄसलेले लेखनही नव्र्दोत्तर काळात 

झालेले अह,े ह ेग्रेस यांच्या ईदाहरणातनू लदसनू येते. 

 या काळातील लललतलनबंधलेखनात लनसगवर्णवनपर लेखन मोजकेच झालेले 

अढळून येते, याला कारणीभतू या काळात माणसाच्या र्ाट्याला येणारे शहरी 

धकाधकीचे जीर्न होय; मात्र अिर्णी अलण ऄनभुर्पर लेखनात गत ्काळात 

रममाण होणारा ‘मी’ हा लनसगवर्णवनाकडेच ऄलधक झुकलेला अह.े ईदा. मध ुमंगेश 

कलणवक यांचा ‘मातीचा वास’ लकंर्ा महशे एलकंुचर्ार यांचा ‘मौनराग’ आत्यादी. 

 या काळात अिर्णी अलण ऄनभुर्ातनू ‘मी’ गतायषु्यात हरर्लेल्या माणसांचा 

सहर्ास शोधताना लदसतो र् यातूनच व्यलक्तलचत्रणपर लेखन अकारास अलेले 

लदसते. ईदा. श्रीलनर्ास कुलकणी यांचा ‘कोरडी भिक्षा’, भास्कर चंदनशीर् यांचा 

‘रानसय’ लकंर्ा आदं्रजीत भालेरार् यांचा ‘घरीदारी’. ऄशाप्रकारे लललतगद्याच्या आतर 

ईपप्रकारांची एकमेकांमध्ये सरलमसळ झालेली लदसनू येते. 

 या काळात स्त्रीलेलखकांनी मोि्या प्रमाणात लललतलेखन केलेले अह.े प्रामुख्याने 

लललतगद्यलेखनाला जी ‘मी’ची भार्लनक गुंतागुंत र्ा संरे्दनशीलता हर्ी ऄसते, ती 

यांच्या अत्मालर्ष्कारात अढळून अलेली अह.े लललतलनबंध हा र्ाङ् मयप्रकार 

समधृ्द करण्याच्या दृष्टीने स्त्रीलेलखकांचा मोलाचा र्ाटा अह;े परंत ु हलके-फुलके 

लर्षय लनर्डून लललतलनबंधाची बाल्यार्स्थाच त्यांनी समधृ्द केली लदसते. याला 
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काही ऄपर्ादही अहते. ईदा. दगुाव भागर्त, ऄरुणा ढेरे, प्रलतमा आगंोले आत्यादीं 

लेखकांनी लललतलनबंधलेखनातून भालषक अत्मालर्ष्कार साधलेला अह.े 

 नव्र्दोत्तर काळातील लनर्डक लेखकांचे लललतलनबंधलेखन तपासता ऄसे अढळून 

अले की या काळातील लेखक सांस्कृलतक संलचताशी, मानर्ी नाते-संबंधांशी 

एकरूप झालेला अह.े तो गतकाळात रमनू हरर्लेली मलूतत्त्रे् शोधण्याचा प्रयत्न 

करीत अह.े लनसगावशी संबंध प्रस्थालपत करण्याचा प्रयत्न करताना त्याच्या मनात 

पक्षी-प्राणी यांच्यालर्षयी ऄद ्भतू लजव्हाळा लनमावण झालेला लदसनू येतो; तसेच 

लर्लर्ध सामालजक संघषव र्  समस्यांलर्रुध्दही त्याच्या मनात अस्था लनमावण झालेली 

लदसते. 

 या काळातील लललतलनबंधांचे मळू रूप लललतगद्यातील आतर प्रकारांमध्ये ऄलधक 

लमसळललेे लदसते. श्रीलनर्ास कुलकणी यांनी त्यांच्या ‘कोरडी भिक्षा’ या संग्रहात 

लललतलनबंधसदृश लेखनाला कथेचा अशय अलेला अह.े ईदा. ‘अत्मध्यान’ या 

लललतलनबंधात त्यांनी एका स्त्रीच्या अत्मध्यान करण्याच्या ऄद ्भतू शक्तीलर्षयी 

सांलगतलेले अह.े एखाद्या कथेप्रमाणे त्यात काल्पलनकता डोकार्ताना लदसते; पण 

कुलकणी यांच्या लललतलेखनातील ‘मी’ हा लतथे ईपलस्थत ऄसल्याने तो 

लललतलनबंध अह ेयाची प्रलचतीही येते. 

 या काळात लललतलनबंध ऄलधकालधक र्स्तुलनषे्ठकडे झकुलेला लदसतो. ईदा. 

व्यंकटेश माडगळूकर यांनी ‘मी’ला अलेले ऄनभुर् ऄत्यंत तटस्थ शैलीतनू 

मांडलेले अहते. त्यांना पशपुक्षयांलर्षयी अकषवण ऄसल्यामळेु त्यांनी त्यांच्या 

लललतलेखनातून र्तयजीर्नाची बरीच मालहती अकषवक लनरे्दनशैली, प्रसंगलनलमवती 

करून मांडलेली अह.े त्यात त्यांचे र्स्तलुस्थतीशी ऄनरुूप ऄसे लनरीक्षणच लदसनू 

येते. ते ‘अिर्णी अलण ऄनभुर्’ या र्ाङ् मयप्रकारात समालर्ष्ठ होत ऄसले तरी 
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‘मी’ ची गुंतागुंत त्यात अढळून येत नाही. या काळात र्स्तलुनष्ठ पद्धतीने लललहलेल्या 

लललतलनबंधातही लेखकाच्या शैलीमळेु लाललत्यगणु अढळून अलेले अहते. 

  ग्रेस यांनी काव्यानभुतूी देणारे लललतलनबंध या काळात लललहले. त्यांनी ऄलतईत्कट 

भार्नालर्ष्काराला लललतलनबंधाचे रूप लदलेले अह.े संरे्दनशीलतेला लर्षयर्स्त ू

बनर्नू लललतलनबंधातनू लाललत्य प्रकट करण्याचे काम मरािीत करंदीकर, दगुाव 

भागर्त यांच्यानंतर ग्रेस यांनी केलेले अह;े मात्र नव्र्दोत्तर काळात ग्रेस यांनी 

ऄलधक भार्नालर्ष्कारी लनरे्दन केलेले लदसते. त्यांच्या लर्षयाचे अकलन करून 

घेण्यासािी त्यांची प्रलतभाशक्ती समजनू घ्यार्ी लागते. त्यांनी सांलगतलेले 

लनलमवतीप्रलक्रयालर्षयक तत्त्र्ज्ञान लर्लक्षण ऄसे अह.े या स्र्रूपाचे लललतलनबंध जर 

मरािीत ऄलधकालधक लललहले गेले तर ते या सालहत्यप्रकाराचे बलस्थान िरेल. 

 परंत ुग्रेस यांनी ज्या पद्धतीचे लललतलनबंध लललहले त्या स्र्रूपाचे काव्यात्मक शैली 

लाभलेले लललतलनबंध मरािीत जर्ळ जर्ळ नाहीतच. नव्र्दोत्तर काळात ज्यांनी या 

स्र्रूपाचे संरे्दनशील भाषाशैली लाभलेले लललतलनबंध लललहले त्यात फादर 

फ्रांलसस लदलब्रटो, यशरं्त पािक, महशे एलकंुचर्ार, ऄरुण खोपकर, प्रकाश संत 

आत्यादींची नार्े घेता येतात; परंतु त्यांनी ग्रेस यांची गढू कल्पनालर्लास साधणारी 

लनरे्दनशैली स्र्ीकारलेली नाही. र्रील लेखकांच्या लललतलनबंधांचे स्र्रूप 

प्रसंगानरुूप स्रै्र अत्मलचंतन साधत ऄलभव्यक्त होणे ऄसेच अह;े र् बऱ्याचदा ते 

लललतगद्याच्या आतर ईपप्रकारांमध्ये लमसळलेले लदसते.  

 ऄर्चटांच्या सामालजक लेखनातील ‘मी’ हा ऄत्यंत तटस्थ अह.े अत्मलनष्ठ लेखन 

करणे त्याला मातय नाही. तळागाळातील लोकांलर्षयी ऄसलेली लेखकांच्या 

मनातील संरे्दनशीलताच त्यांच्या लललतगद्यलनलमवतीची प्रमखु पे्ररणा अह.े 

 ऄलनल ऄर्चटांच्या लेखनार्रून नव्र्दोत्तर काळात समालजक प्रश्न बदललेले लदसनू 

येतात. सािोत्तर काळात समाजाला जगण्याचे मलूभतू प्रश्न होते, त्यांचे स्र्रूप 
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बदललेले अढळून येते. नव्र्दोत्तर काळातील सामालजक अशयाच्या 

लललतगद्यातनू या समाजाला अधलुनक काळात जागलतक समस्यांना सामोरे जारे् 

लागलेले लदसनू येते. या काळातील समाजाचे अलथवक प्रश्न तर या सालहत्यातनू 

दृष्टीस पडतातच, लशर्ाय नैलतक मलू्यांच्या लर्घटनाचे प्रश्नही त्यांच्या समोर ईपलस्थत 

झालेले लदसतात. 

 नव्र्दोत्तर काळातील लललतलनबंध ह े लेखकाच्या अत्मचैततयर्तृ्तीतनू लनमावण 

झालेले अहते, तसेच त्यात सामालजक र् सांस्कृलतक कारणांमळेुही बदल घडून 

अलेले लदसतात. लर्शेषकरून र्स्तुलनष्ठ भार्नेतनू लललहलेल्या ‘लललतलेख’ या 

ईपप्रकारात मोि्या संख्येने भर पडलेली अह.े 

 या काळात लललतलनबंध हा सालहत्यप्रकार गंभीरपणे लललहणाऱ्या लेखकांची संख्या 

मोजकीच ऄसल्यामळेु पढुील काळात या सालहत्यप्रकाराला दयु्यमत्र् प्राप्त होण्याची 

शक्यता अह,े लकंर्ा तो काळाच्या प्रर्ाहात आलतहासजमा होण्याचीही शक्यता अह;े  

मात्र स्रै्र र् स्फुट लखेनाचे ह ेएकमेर् माध्यम ऄसल्याने भलर्ष्यकाळात लललतगद्य 

हा सालहत्यप्रकार मोि्या प्रमाणात हाताळला जाउ शकतो. 

 तर प्रस्ततु शोधप्रबंधातील लर्रे्चनातून काही चांगली लनरीक्षणे हाती 

लागलेली अहते, जेणेकरून संशोधनाचे मखु्य ईलिष्ट साध्य झालेले अह.े कथा, 

कादबंरी या र्ाङ् मयप्रकारांच्या बरोबरीने लललतलनबंधासारख्या र्ाङ् मयप्रकाराची 

ऄलधक दखल घेतली जाणे गरजे अह.े हा सालहत्यप्रकार लर्कलसत झाल्याने ईत्तमोत्तम 

र्ाङ् मयीन रै्लशष््टये लनमावण होउन अधलुनक मरािी सालहत्याच्या लर्कासात मौललक भर 

पडेल. तसेच मरािी सालहत्याभ्यासात लललतगद्य या र्ाङ् मयप्रकाराच ेऄलधक संशोधन 

होणे गरजेचे अह,े कारण कथा कादबंरीतनू हाताळले न जाणारे नर्नर्ीन लर्षय, 

जीर्नानभुर् लललतगद्यातून येताना लदसतात त्यांचा ऄभ्यास अधलुनक मरािी सालहत्याचे 

बदलते स्र्रूप ऄभ्यासण्यासािी लनलितच लाभदायक िरेल.  
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२  शबकट वाट वाशहवाट-  कॉशन्टनेन्टि प्रकािन,  पणुे, १९६८ 

३  सती - कॉशन्टनेन्टि प्रकािन,  पणुे, १९६८ 

४  काळाबरोबर चिा – कॉशन्टनेन्टि बकु सव्हीस , पणुे, १९६२ 

५  पशत गेिे ग काठेवाडी – मनोरंजन प्रकािन, मुंबइ, १९७० 

६  नामा सातपतेु - कॉशन्टनेन्टि प्रकािन,  पणुे, १९७८ 

७  कुणाचा कुणािा मेळ नाही – राष्ट्रसेवा दि प्रकािन, पणुे, १९८० 

८  त ूवेडा कंुभार - कॉशन्टनेन्टि प्रकािन,  पणुे, १९८६. 
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२  राजपतु्र अशण डाशििंग- पॉप्यिुर प्रकािन, मुंबइ, १९७४ 

३  चंद्रमाधवीचे प्रदिे- पॉप्यिुर प्रकािन, मुंबइ, १९७७ 

४  सांध्यपवाुतीि वैष्ट्णवी- पॉप्यिुर प्रकािन, मुंबइ, १९९५ 
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