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मराठी साहहत्य, संसृ्कती आहि इहतहास- वततमान काळातील खरे सोने 

 

डॉ मनोहर भीकाजी सिरिातो                                                     भंडारकर असजंक्य मोहनराव” 

िहायक प्रोफेिर                                                                       पीएच.डी शोधाथी    

परदेशी आसण भारतीय भाषा शाळा                                               परदेशी आसण भारतीय भाषा शाळा      

ओ पी जे एि युसनवसििटी, चुरू राजस्थान                              ओ पी जे एि युसनवसििटी, चुरू राजस्थान      

 

गोषवारा 

िासहत्य सनसमिती! वळ कयक्तिक प्रयत्न नव्हते तर िामूसहक सकंवा कॉपोरेट सकंवा कौटंुसबक प्रयत्न होते 

प्रयत्न, नामदेव आसण रकाकंुभार यांच्या घराण्यातील ठरासवक उदाहरणे! तेथे होते िमाजाच्या प्रते्यक 

थरातील िंत आसण लेखक! ईाईी सम माळी, िोनार सळ त्कालीन िासहत्य सनसमितीत कंुभार, अगदी महार 

यांचाही वाटा होता! पा प्रकारे द मराठी िासहत्याचा िुरुवातीचा काळ हा 'पुनजािगरणाचा काळ' म्हणता 

येईल! सतथे होता तेराव्या शतकातील िासहक्तत्यक पुनरुज्जीवन! 

 प्रास्ताहवक 

 

आसिटीशांचे आगमन आसण पासिमात्य सवचारप्रवाहांशी ंंप प्रयत्न अध्यात्मवादाच्या सवचारांवर कें सित 

होते! हा काही प्रमाणात िंसृ्कतचा वारिा होता आसण म कु्यगीन काळातील प्राकृत िासहत्य! -तर-

लौसककतेच्या सवचारांनी ताबा घेतला होता मराठी लेखकांची मने! हे त्यावेळच्या राजकीय आसण 

िामासजक पररक्तस्थतीमुळे झाले अिावे! धद्ध धमि हळूहळू नाहीिा झाला होता पण लोकांच्या मनावर 

त्याची छाप िोडली होती! दसवरोधी प्रभाव तेथे होते, परंतु  कोणत्याही प्रकारे चांगले नव्हते! शंकराचायि 

(इ! 800) यांनी केले धद्ध धमािच्या शेवटच्या खुणा सवरोध करतात, परंतु हे करत अिताना त्यांनी एक 

प्रकारचे त्वज्ञान पिरवले जे -तर-लौसककतेकडे प्रवृत्तीचा असधक प्रचार केला! त्यानंतर आलेले आचायि 

रामानुज आसण इतरांनी वरील मधे्य काही बदल केले आसण त्यांचे स्वतःचे त्वज्ञान तयार केले, परंतु 

िवििाधारणपणे 

जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन तिाच रासहला! त्यानंतरच्या काळात पुन्हा मुक्तिमांची आक्रमणे झाली! या 

आक्रमणांनी आणले त्यांच्या पार्श्िभूमीवर धासमिक आसण िामासजक बाबीमंधे्य नेहमीचा गोधंळ! अभंगात 

नामदेव त्याची, मुक्तिम आक्रमणांमुळे झालेल्या त्रािदायक पररक्तस्थतीबद्दल तक्रार करते! 2 तेथे होते या 

शिी जमा झाल्या आसण चे मन वळवण्यात यशस्वी झाले योदेवमहा सवलािु जो िकला काळ सनवािु! 
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न्यायतेम कोशी कहासतषु,  ं री रामचंि डी!एन! छ! XVIII 1804! 2 तुकीम मूती फोडल्या॰ 10 महाराष्टर  

राज्य गॅझेसटयर िांिाररक जगाच्या व्यवहारांपािून दूर अिलेले लोक!  

सनवृत्ती, ज्ञानेर्श्र आसण ित्यमलनाथ आसण इतर! सतिरी श्रद्धा होती आसद-नारायण आसण ती नामदेव, 

गोरा आसण इतर अनेक नामवंत िंतांनी त्याचा दावा केला होता! या तीन श्रद्धा 

अक असतशय प्राचीन मूळ अिल्याचा दावा! त्यांचा जन्म जुन्या वैसदक श्रदे्धतून झाला होता पण त्यांच्या 

स्वतःच्या देवव सत त्यांच्या अनुयायांिाठी सभन्न िंसहताबद्ध आचार सनयम! महानुभावाकडे कृष्ण होता 

आसण दत्ताते्रय, -सद-नाथांना सशव होते आसण आसद-नारायणाचे नारायण होते! मा महानुभाव सवर्श्ाि 

वेगवेगळ्या धतीवर सवकसित झाला आसण जुन्या वैसदक श्रदे्धपािून वेगळे झाला तर दोन धमाांनी वैसदक 

श्रदे्धपािून सततकीशी सविंगती मांडली नाही. 

मराठी साहहत्य आहि इहतहास 

महाराष्टर ी प्राकृत ही दसिणेकडील प्राकृत होती जी नमिदा आसण गोदावरीच्या काठावर बोलली जात 

होती!! वेगळी भाषा म्हणून महाराष्टर ीचे िवाित जुने उदाहरण BC अंदाजे सतियाि शतकातील आहे: पुणे 

सजल्ह्यातील जुन्नर येथील नाणेघाट येथील गुहेत िापडलेला दगडी सशलालेख ब्राह्मी सलपी वापरून 

महाराष्टर ीमधे्य सलसहला गेला होता! मराठीला असभजात दजाि समळवून देण्यािाठी महाराष्टर  राज्य 

िरकारने नेमलेल्या िसमतीने मराठी सकमाटर ि राज्य िरकारने नेमलेल्या िसमतीने मराठी सकमांॉंॉंॉॷ 

2 ंॉंॉ मराठी, महाराष्टर ी चे वु्यत्पन्न, बहुधा िातारा येथे िापडलेल्या 739 CE ताम्रपटातील सशलालेखात 

प्रथम पेकले आमासण! 11 The शतकाच्या उत्तराधाित अिलेल्या सशलालेखांमधे्य मराठीचे वैसशष्ट्य 

आहे, जे िहिा या सशलालेखखांमधे्य मराठीचे वैसशष्ट्य आहे, जे िहिा या सशलालेखांमधे्य िंवराठ 

िवाित जुने मराठी-केवळ सशलालेख हे सशलाहार राजवटीत जारी केलेले आहेत, ज्यात इ!ि! रायगड 

सजल्ह्यातील आिी तालुक्यातील 1012 CE दगडी सशलालेख आसण सदवे येथील 1060 सकंवा 1086 CE 

श्रवणबेळगोला येथील 1118 CE चा 2 ओळीचंा मराठी सशलालेख होयिळांनी सदलेल्या अनुदानाची नोदं 

करतो! हे सशलालेख अिे िूसचत करतात की बाराव्या शतकापयांत मराठी ही प्रमासणत सलक्तखत भाषा 

होती! तथासप, 13 श्या शतकाच्या उत्तराधािपयांत मराठीत कोणतेही वास्तसवक िासहत्य सनमािण झाल्याची 

नोदं नाही1 

                                                            
1 इंगोरे, कृष्णा (वऩंा ), ग्राभीण वाहशत्म आणण लास्तल  (डॉ. द. ता. बोवरे गौयल ग्रथं), 

स्नेशलधधन प्रकाळन, ऩुणे, २०११ . 
कदभ, भशेंद्र ; जाधल, लाभन ल वशरेखक (वऩंा), भाती आणण वसं्कृती (प्रा. द. ता. बोवरे 
वाहशत्म  वभीषा), फऱीलंळ प्रकाळन, नांदेड, २०१३. 
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12 शतकापयांत मराठी ही प्रमासणत सलक्तखत लाषा होती अिे पुराव्यांवरून सदिून येते! तथासप, 

मराठीतील वास्तसवक िासहत्याचे िवाित जुने रेकॉडि केवळ 13 व्या शतकाच्या उत्तराधाित आढळतात! 

िुरुवातीच्या मराठी िासहत्याचा उदय िेउना (यादव) राजवटीत झाला, कारण काही सवद्वानांनी अथे 

सिद्ध केउना (यादव) राजवटीत झाला, कारण काही सवद्वानांनी अथे सिद्ध केले मानो के मानो के मोन के 

मोन हे केले आहे 5! यादवांनी मराठीला िामान्य लोकांशी िंपकि  िाधण्यािाठी महत्त्वाची भाषा मानली 

, सं यादवांच्या राजवटीच्या शेवटच्या अधिशतकात मराठीने कन्नड आसण िंसृ्कत या सशलालेखांची 

प्रमुख भाषा म्हणून ज तथासप, यादवांच्या राजघराण्याने राज्याच्या सनधीतून मराठी िासहत्य न िुरुवातीचे 

मराठी िासहत्य मुख्यतः धासमिक आसण ताक्तत्वक स्वरूपाचे होते, आसण महानुभाव आसण वेंको के िांगी 

शेवटच्या तीन यादव राजांच्या कारसकदीत पद्य व गद्य, ज्योसतष, वैद्यक, पुराणे, वेदांत, राजे व दरबारी 

सवसपताना वाहांत! नलोपाख्यान, रुक्तिणीस्वयंवर आसण श्रीपतीची ज्योसतषरत्नमाला (१०३ ९) ही काही 

उदाहरणे आहेत! महानुभाव पंथाचे भास्करभट्ट बोरीकर हे मराठीत स्तोते्र रचणारे पसहले ज्ञात कवी 

आहेत! 

ज्ञानेर्श्र (1275-129 6) हे पसहले मराठी िासहक्तत्यक होते ज्यांचा व्यापक वाचकवगि आणसह खोल] 

अमृतानुभव आसण भावाथि दीसपका (ज्ञानेर्श्री म्हणून प्रसिद्ध) ही त्यांची प्रमुख कामे आहेत! 9ंावाथि 

दीसपका हे भगवद्गीतेवरील 9000 जोडप्ांचे दीघि भाष्य आहे! सवषू्ण िखाराम खांडेकर (1889-1976) 

यांच्या ययातीने त्यांना 1975 चा ज्ञानपीठ पुरस्कार समळवून सदला! त्यांनी इतर अनेक कादंबऱ्या, 

लघुकथा, सनबंध इत्यादीही सलसहले! डॉन धु्रव (दोन धु्रव), उल्का (उल्का), क्रौचंवध, या त्यांच्या प्रमुख 

कलाकृती आहेत! जललेला मोहर, अमृतवेल! 

विंत कानेटकर, कुिुमािज आसण सवजय तेंडुलकर यांिारख्या िासहक्तत्यकांनी 1960 आसण 1970 च्या 

दशकात मराठी नाटकाची भरभराट झाली! मराठी िासहत्यातील िंवेदनशीलतेतील प्रमुख प्रसतमान 

बदल [उद्धरण आवश्यक] चाळीिच्या दशकात बी!एि!च्या आधुसनकतावादी कसवतेने िुरू झाला! 

मढेकर! पन्नािच्या दशकाच्या मध्यात सलसटल मॅगसझन चळवळीने जोर पकडला! त्यात गैर-अनुरूप, 

मूलगामी आसण प्रायोसगक लेखन प्रकासशत केले! सलटल मॅगसझन चळवळीमुळे दसलत िासहत्य 

चळवळीलाही बळ समळाले! या मूलगामी चळवळीवर बाबािाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव 

होता आसण त्यांनी िासहक्तत्यक प्रसतष्ठानला आव्हान सदले होते जे मुख्यते्व मध्यमवगीय, शहरी आसण उच्च 

जातीचे लोक होते! सलसटल मॅगसझन चळवळीने अनेक नामवंत लेखकांना जन्म सदला! भालचंि नेमाडे हे 

प्रसिद्ध कादंबरीकार, िमीिक आसण कवी आहेत! शरद राणे हे िुप्रसिद्ध बालिासहक्तत्यक व्यिी 

आहेत! अरुण कोलटकर, सदलीप सचते्र, नामदेव ढिाळ, विंत आबाजी डहाके आसण मनोहर ओक हे 
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उले्लखनीय कवी आहेत! भाऊ पाधे्य, सवलाि िारंग, श्याम मनोहर, िुहाि सशरवळकर आसण सवश्राम 

बेडेकर हे िुप्रसिद्ध कथाकार आहेत! 

नव्वदच्या दशकात श्रीधर सतळवे यांच्या कसवता आसण िमीिेने आसण िौष्ठव, असभधानांतर आसण 

शब्दवेध यांच्याशी िंबंसधत कवीचं्या कसवतांमधून आणखी एक महत्त्वपूणि बदल िंवेदनशीलता िुरू 

झाली! नव्वदच्या दशकानंतर या 'नवीन मासिक चळवळीला' गती समळाली आसण उत्तरआधुसनकता 

आसण राष्टर वादाच्या सवरोधात उभे रासहलेले श्रीधर सतळवे यांच्यािारखे कवी आसण मन्या जोशी, हेमंत 

सदवटे, िसचन केतकर, मंगेश नारायणराव काळे, िलील वाघ, मोहन बोरिे, सनतीन कुलकणी, यांिारखे 

कवी! सनतीन अरुण कुलकणी, वजेश िोळंकी, िंदीप देशपांडे, विंत गुजिर ज्यांनी उत्तर-आधुसनक 

जीवनाच्या नव्या िेत्रांना स्पशि केला! मराठी िासहत्यातील िंवेदनशीलतेतील प्रमुख प्रसतमान बदल 

[उद्धरण आवश्यक] 2चाळीिच्या दशकात बी!एि!च्या आधुसनकतावादी कसवतेने िुरू झाला! मढेकर! 

पन्नािच्या दशकाच्या मध्यात सलसटल मॅगसझन चळवळीने जोर पकडला! त्यात गैर-अनुरूप, मूलगामी 

आसण प्रायोसगक लेखन प्रकासशत केले! सलटल मॅगसझन चळवळीमुळे दसलत िासहत्य चळवळीलाही 

बळ समळाले! या मूलगामी चळवळीवर बाबािाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव होता आसण 

त्यांनी िासहक्तत्यक प्रसतष्ठानला आव्हान सदले होते जे मुख्यते्व मध्यमवगीय, शहरी आसण उच्च जातीचे 

लोक होते! सलसटल मॅगसझन चळवळीने अनेक नामवंत लेखकांना जन्म सदला! भालचंि नेमाडे हे प्रसिद्ध 

कादंबरीकार, िमीिक आसण कवी आहेत! शरद राणे हे िुप्रसिद्ध बालिासहक्तत्यक व्यिी आहेत! 

अरुण कोलटकर, सदलीप सचते्र, नामदेव ढिाळ, विंत आबाजी डहाके आसण मनोहर ओक हे 

उले्लखनीय कवी आहेत! भाऊ पाधे्य, सवलाि िारंग, श्याम मनोहर, िुहाि सशरवळकर आसण सवश्राम 

बेडेकर हे िुप्रसिद्ध कथाकार आहेतअसभनांतर प्रकाशन, टाइम अँड से्पि, पॉपु्लर प्रकाशन, नवता 

प्रकाशन यांनी प्रकासशत केलेले काव्यिंिह आसण असभनांतर मासिकाचे सनयसमत अंक आसण िौष्ठव, 

शब्दवेधचे असनयसमत अंक हे मराठी कसवतेला जागसतक स्तरावर नेणारे आहेत! िमकालीन मराठी 

कसवता ही अरुण काळे, भुजंग मेश्राम यांिारख्या दसलत लहरी कवीचंी आसण प्रवीण बांदेकर, श्रीकांत 

देशमुख आसण वीरधवल परब यांिारख्या नवीन देशी कवीचंी कसवता आहे! 

                                                            
2 भयाठी: भयाठीरा अभबजात बाऴेचा दजाध भभऱाला मावाठी कोराशर लाढरा | भुफंई फातम्मा - टाइम्व 

ऑप इंडडमा ". द कोहटडडमन रयव्शोल्मूळन: व्शनाधक्मुरयामझळेन, रयभरजन आणण बायतातीर प्रीभॉडनध 
वालधजननक षेत्र. कोरबंफमा मुननव्शभवधटी पे्रव. णिश्चन री नोव्शेट्झके (2016). द कोहटडडमन 

रयव्शोल्मूळन: व्शनाधक्मुरयामझळेन, रयभरजन आणण बायतातीर प्रीभॉडनध वालधजननक षेत्र. कोरबंफमा 
मुननव्शभवधटी पे्रव. 
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नामदेव, भिी िंत आसण ज्ञानेर्श्रांचे िमकालीन हे या काळातील दुिरे महत्त्वाचे िासहक्तत्यक आहेत! 

नामदेवांनी मराठी तिेच सहंदीत धासमिक गीते रचली; त्यांच्या काही सहंदी रचना सशखांच्या पसवत्र 

पुस्तकात िमासवष्ट आहेत, गुरु िंथ िासहब!3 

एी एक िुरुवातीचे मराठी लेखक मुकंुदराजा होते, ज्यांनी सववेकसिंधू आसण परममृता सलसहली! दोन्ही 

िंथ अदै्वत तत्त्वज्ञानाशी िंबंसधत आहेत! काही पूवीच्या सवद्वानांनी त्याला 12 व्या शतकात िांसगतले, 

आसण सववेकसिंधू हा मराठीतील पसहला िासहक्तत्यक िाठीतील पसहला िासहक्तत्यक िाठीतील पसहला 

िासहक्तत्यक िाठीतील िासहक्तत्यक िी क 118 तथासप, बहुतेक भासषक इसतहािकार आता मुकंुदराजाच्या 

14 व्या शतकात सकंवा नंतरचे आहेत: सववेकसिंधू बहंुधा लीला  ही लीला  ही लीलासवसतत आहेत! 

िहमनी िल्तनत (१३४७-१५२७) आसण सवजापूर िल्तनत (१५२७-१६८६) च्या कीकेरो मानराहातो 

ज्ञानेर्श्रांचे मुख्य उत्तरासधत वव हव दख्खनवरील इिामी आक्रमणानंतर सवस्मरणात गेलेली ज्ञानेर्श्रीची 

अस्सल, िंपासदत आवृत्ती त्यांनी उपली त्यांनी भागवत पुराणाशी िंबंसधत अनेक अभंग (भिी कसवता), 

कथा आसण सकरकोळ कामे देखील सलसहली त्यांनी एकनाथी भागवत, भावाथि रामायण, रुक्तिणी स्वयंवर 

हस्तमलक आसण भारुड सलसहले! दािोपंत हे या काळातील आणखी एक सकरकोळ परंतु एकनाथांचा 

नातू मुिेर्श्र (१५७४-१६४५) यानेही मराठीत महाभारताच्या अनुवादािह अने अनेक िेर्श्र! 

गोव्यातील सििन धमिप्रचारक थॉमि स्टीफन्स यांनी सलसहलेले सक्रस्टा पुराण हे पसहले 1616 मधे्य 

प्रकारा! मराठी भासषक मराठ्ांनी 17 व्या शतकात स्वतःचे राज्य सनमािण केले! या काळात मराठी 

िासहत्याच्या सवकािाला वेग आला! जरी त्यांचा नेता, सशवाजी महाराज, 1674 मधे्य औपचाररकपणे 

राजा म्हणून राज्यासभषेक झाला होता, तरीही ते काही काळ पसिम महाराष्टर ातील मोठ्ा िेत्राचे 

वास्तसवक शािक होते! िुरुवातीच्या मराठा काळातील िुप्रसिद्ध कवी!  वच (आध ळ हआधरठव आध 

पआधरठठआधआधआध पआधरठठ आधआध ठठरठठ आधआध पआधरठठ आधआध त्यांच्या 

िमकालीन िमथि रांा. 

18 व्या शतकात, यथाथिदीसपका (वामन पंसडत यांनी), नलादमयंती स्वयंवर (रघुनाथ पंसडत), पांडव 

प्रताप, हररसवजय, रामसवजय (श्रीधर पंसडत यांनी केलेले) आसण महाभारत (मोरोपंत यांनी केलेले 

भाषांतर) यांिारख्या अनेक प्रसिद्ध िंथांची सनसमिती झाली! मन्या मराठी िासहत्याच्या ऐसतहासिक 

                                                            
3 इंगोरे, कृष्णा (वऩंा ), ग्राभीण वाहशत्म आणण लास्तल  (डॉ. द. ता. बोवरे गौयल ग्रथं), 
स्नेशलधधन प्रकाळन, ऩुणे, २०११ . 
कदभ, भशेंद्र ; जाधल, लाभन ल वशरेखक (वऩंा), भाती आणण वसं्कृती (प्रा. द. ता. बोवरे 
वाहशत्म  वभीषा), फऱीलंळ प्रकाळन, नांदेड, २०१३ 
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सवभागात बखर आसण कटवांचा िमावेश होता! 9ंेशवे राजवटीत कृष्ण दयाणिव आसण श्रीधर हे इतर 

प्रमुख कवी होते! भिी िंतांची चररते्र सलसहणारे लेखक मसहपतीही याच कालखंडातील होते 

सब्रसटश औपसनवेसशक कालखंडात (ज्याला मॉडनि पीररयड माणेही म्हणतात) सििन समशनरी सवल्यम 

केरी पाररयक पारूपनक्याचे पाररशनच्या कॅरीच्या शब्दकोशात कमी नोदंी होत्या आसण मराठी शब्द 

त्या वेळी प्रचसलत मोडी सलपीऐवजी देवनागीत 5 हो! कॅरी यांनी 1811 आसण 1820 मधे्य अनुक्रमे 

बायबलच्या नवीन आसण जुन्या कराराचे मराठीत भाषांतर केलेएी एक िुरुवातीचे मराठी लेखक 

मुकंुदराजा होते, ज्यांनी सववेकसिंधू आसण परममृता सलसहली! दोन्ही िंथ अदै्वत तत्त्वज्ञानाशी िंबंसधत 

आहेत! [11] काही पूवीच्या सवद्वानांनी त्याला 12 व्या शतकात िांसगतले, आसण सववेकसिंधू हा 

मराठीतील पसहला िासहक्तत्यक िाठीतील पसहला िासहक्तत्यक िाठीतील पसहला िासहक्तत्यक िाठीतील 

िासहक्तत्यक िी क 118 तथासप, बहुतेक भासषक इसतहािकार आता मुकंुदराजाच्या 14 व्या शतकात 

सकंवा नंतरचे आहेत: सववेकसिंधू बहंुधा लीला  ही लीला  ही लीलासवसतत आहेत!4 

िहमनी िल्तनत (१३४७-१५२७) आसण सवजापूर िल्तनत (१५२७-१६८६) च्या कीकेरो मानराहातो 

ज्ञानेर्श्रांचे मुख्य उत्तरासधत वव हव दख्खनवरील इिामी आक्रमणानंतर सवस्मरणात गेलेली ज्ञानेर्श्रीची 

अस्सल, िंपासदत आवृत्ती त्यांनी उपली त्यांनी भागवत पुराणाशी िंबंसधत अनेक अभंग (भिी कसवता), 

कथा आसण सकरकोळ कामे देखील सलसहली त्यांनी एकनाथी भागवत, भावाथि रामायण, रुक्तिणी स्वयंवर 

हस्तमलक आसण भारुड सलसहले! दािोपंत हे या काळातील आणखी एक सकरकोळ परंतु एकनाथांचा 

नातू मुिेर्श्र (१५७४-१६४५) यानेही मराठीत महाभारताच्या अनुवादािह अने अनेक िेर्श्र1831 मधे्य 

कॅप्टन जेम्स थॉमि मोल्सवथि आसण मेजर थॉमि कँडी यांनी व्यापक मराठी-इंिेसशली शोहान मराठी-

इंिेसशली! हे पुस्तक प्रकासशत होऊन िुमारे दोन शतके होऊनही अद्याप मुसित आहे! विाहतवादी 

असधकाऱ्यांनीही मोल्सवथिच्या नेतृत्वाखाली मराठीचे प्रमाणीकरण करण्याचे काम केले! त्यांनी या 

कामािाठी पुण्यातील ब्राह्मणांचा वापर केला आसण शहरातील या जातीद्वारे बोलल्या जाणायाि िंसृ्कत 

                                                            
4 शाटधभटु ळाटे, वसं्कृतचे प्राध्माऩक एभेरयटव, कॅभरपोननधमा वलद्माऩीठ, रॉव एंजेभरव, मूएवए 
मांनी त्मांच्मा "अ हशस्री ऑप इंडडमन भरटयेचय - ग्राभभॅहटकर भरटयेचय" मा ऩुस्तकानुवाय, 
ऩहशल्मा भयाठी व्माकयणाचे रेखक लेंकट भाधल शोत,े जे पोटध वेंट मेथे व्माख्मात ेशोत.े जॉजध 
कॉरेज, भद्राव (आता चेन्नई). व्मंकट भाधल मांची भयाठीलयीर तीन काभे (तंजोयच्मा 
तत्कारीन भयाठा लवाशतीत फोरल्माप्रभाणे) लऱ लऱ र ंं ंं र र त्मांचे भयाठी व्माकयण 
ऩुस्तक "भशायाष्र प्रमोग चंहद्रका" शे वय. 1827. मात वसं्कृतभध्मे 227 वतू्रे आशेत आणण 
त्मात वसं्कृत बाष्म, भांांी वसं्कृत वलबाग देलनागयी भरऩीत तय भयाठी भोडी भरऩीभध्मे 
भरहशरेरा आशे. 
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प्राबल्य बोलीचा मराठीिाठी प्रमासणत बोली म्हणून स्वीकार केला! सििन समशनयाांनी  मराठी 

िासहत्यात पािात्य रूपांचा पररचय करून सदला! [पीप 1] पसहल्या मराठी कादंबऱ्यांपैकी १ ९ ३ ९ मधे्य 

सवश्राम बेडेकर यांनी सलसहलेल्या आसण प्रकासशत! 

यावेळी मराठीला मराठी नाटकाने ििमपणे मदत केली! 'ंे 'िंगीत नाय' सकंवा मु्यसझकल्स नावाचा 

वेगळा प्रकारही होता! पसहले नाटक व्ही!ए! 1843 मधे्य भावे यांचे िीता स्वयंवर! नंतर सकलोस्कर 

(1843-85) आसण जी!बी! देवल (1854-1916) यांनी रोमँसटक िुगंध आसण िामासजक िामिी आणली! 

पण कृष्णाजी प्रभाकर खासडलकर (1872-1948) यांनी त्यांच्या बंदी अिलेल्या सकचका वध (1910) 

नाटकाने राजकीय डेस्य  नाटाटा नाटेट नावे यानंतर राम गणेश गडकरी आसण प्रल्हाद केशव अते्र 

यांच्यािारखे सदग्गज होते! 

केशविुत, बालकवी, गोसवंदािज यांिारख्या आधुसनक कवीनंी आसण रसवसकरण मंडळाच्या कवीनंी 

(जिे की माधव जु्यसलयन) रोमँसटक आसण क्तव्हक्टोररयन इंिजी कसवतांचा प्रभाव अिलेल्या कसवता 

सलसहल्या! हे मुख्यते्व भावसनक आसण गीतात्मक होते! प्रसिद्ध सवडंबनकार आसण राजकारणी प्रल्हाद 

केशव अते्र यांनी त्यांच्या ‘झेंडूची फुले’ या काव्यिंिडेरर पपंग 

िाने गुरुजी (1899-1950) यांनी मराठीतील बालिासहत्यात योगदान सदले! आई यामची आई, 

अक्तस्तकंदगोडे शेवता ही त्यांची प्रमुख कामे! त्यांनी अनेक वेस्टनि क्लासिक्सचे भाषांतर आसण िोप्ा 

भाषेत भाषांतर केले आसण गोडे गोष्ट्थी (गोड कथाक ंाि ६ जानेवारी १८३२ रोजी एक्तिन्स्टन कॉलेजचे 

बाळशास्त्री जांभेकर यांनी दपिण हे पसहले मराठी-इंिजी पासिक िुरू केले! 

24 ऑक्टोबर 1841 रोजी गोसवंद सवठ्ठल कंुटे यांनी प्रभाकरची िुरुवात केली! कंुटे हे पसहले 

व्याविासयक मराठी पत्रकार होते! प्रभाकर यांनी भारतीय कला आसण िंसृ्कतीचा गौरव केला! 

अमेररकन समशनयाांनी  1842 मधे्य ज्ञानोदय नावाचे मराठी मासिक िुरू केले ज्यामधे्य सहंदू धमािचा 

अपमान केला गेला परंतु त्यात सवज्ञान आसण तंत्रज्ञानाशी िंबंसधत लेखही होते![20] हे मासिक आजही 

छापले जाते! 12 फेबु्रवारी 1849 रोजी पुण्यात ज्ञानप्रकाशाची िुरुवात झाली! िुरुवातीच्या काळात 

त्याचे िंपादन कृष्णराज तं्र्यबक रानडे यांनी केले होते! 1904 पयांत ते िाप्तासहक प्रकासशत झाले, तेंव्हा 

ते दैसनक बनले! 1951 मधे्य त्याचे प्रकाशन बंद झाले! जनिलने सशिण आसण िामासजक िुधारणांचा 

पुरस्कार केला! लोकसप्रय मराठी कादंबरीकार हरी नारायण आपटे यांनीही त्याचे िंपादक म्हणून काम 

केले! महादेव गोसवंद रानडे आसण गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा िमावेश होता! १८६२ मधे्य इंदुप्रकाश या 

सद्वभासषक जनिलची मंुबईत स्थापना झाली! त्याचे िंपादन एम!जी! रानडे यांनी सहंदू धमाितील 

िनातनीपणावर टीका केली आसण िामासजक िुधारणांचे आवाहन केले! 1877 मधे्य ज्योसतबा फुले 



 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) 
Available online at: http://euroasiapub.org 
Vol. 10 Issue 2, February- 2020 
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | 

 

 

 
International Journal of Research in Economics & Social Sciences 

      Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 
  (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 

191 

आसण कृष्णराव भास्कर यांनी दसलत उत्थान चळवळीचा एक भाग म्हणून दीनबंधूची िुरुवात केली! 

दीनबंधू हे फुले यांनी स्थापन केलेल्या ित्यशोधक िमाजाचे अंग होते! इतर उले्लखनीय िुरुवातीच्या 

मराठी सनयतकासलकांमधे्य जगक्तन्मत्र (रत्नासगरीचे), शुभ िुचक (िाताऱ्याचे), वतिमान दीसपका आसण 

वतिमान िंिाह यांचा िमावेश होतो! 

िध्याचे लेखन, रेखाटनात्मक आसण प्रास्तासवक स्वरूप, एकसविाव्या शतकातील मराठी िासहत्यातील 

घडामोडीचें प्रक्तिक्तददपक्तिपरक्तिपक्तिपरिकदे िंक्तिष्ट्दे िंक्त्त्मक! यात कसवता, कादंबरी, लघुकथा, 

नाटक, प्रवाि लेखन िासहक्तत्यक टीका यािारख्या आवश्यक िासहत्य प्रकारीरर ते प्रासतसनसधक, 

वसु्तसनष्ठ सकंवा तटस्थ अिल्याचा कोणताही दावा करत नाही सकंवा ते िवििमावेशक अिल्याचा 

कोणताही दावा करत नाही सकंवा ते िवििमावेशक अिल्याचा कोणताही दावा करत नाही सकंवा ते 

िवििमावेशक अद्दीती षाहीतीष्याचे! उदारीकरणानंतरचा आसण जागसतकीकरणाचा िंदभि हा एक 

महत्त्वाचा ऐसतहासिक सवकाि आहे ज्याने ज्या िामासजक आसण िांसृ्कसतक से्पक्टरममधून लेखक 

उदयाि आले आहेत त्या िवि भाषा, वृत्ती, शैली आसण थीम यांना आकार देण्यात सनणाियक भूसमका 

बजावली आहे!  पा प्रकारे, लेखकांचे स्थान, त्यांच्या सपढ्या आसण त्यांच्या वृत्तीच्या दृष्टीने िमकालीन 

काळ सवषम आहे! 

जागसतकीकरण, उदारीकरण आसण खाजगीकरणामुळे झालेल्या प्रचंड िांसृ्कसतक आसण िामासजक 

पररवतिनाच्या दबावाखाली एकोणीि नव्वदच्या दशकात मराठी कसवतेच्या भाषेत लिणीय बदल झाला! 

एकोसणिाठ आसण ित्तरच्या दशकातील सलसटल मॅगसझन चळवळीचंा वारिा आसण त्यापलीकडे 

जाण्याचा प्रयत्न करणारऄ  या 'नव्या सलसटल मॅगसझन' चळवळीच्या पुनरुत्थानावर एकोसणिाठच्या 

दशकातील कसवता सकंवा 'नवोदतोत्तर' कसवता उदयाि आली! कसवतेची भाषा पुन्हा शोधून तो वारिा! 

नव्वदच्या दशकातील नवीन छोटी मासिके जिे 'शब्दवेध' (िंपादक रमेश इंगळे उत्राडकर आसण डी! 

जी! काळे, बुलडाणा), 'असभधा' (िंपादक हेमंत सदवटे, मंुबई), 'िािात ' (िंपादक रमेश राऊत, 

औरंगाबाद)) आसण 'िौष्ठव' (िंपादक श्रीधर सतळवे, मंुबई) यांनी िलील वाघ (जन्म 1 9 67), मंगेश 

काळे (जन्म 1 9 66), िंजीव खांडेकर (जन्म 1 9 58), मन्या जोशी (जन्म 1 9 58) यांिारख्या 

उदयोनु्मख आवाजांच्या िंपूणि सपढीला व्यािपीठ उपलब्ध करून सदले हेमंत सदवटे, त्रीधर सतळवे 

(1964), िसचन केतकर (1972), इतर अनेक! भुजंग मेश्राम (1959-2007), अरुण काळे (1954-

2008), मसलका अमरशेख (जन! 1957), प्रज्ञा पवार (ज! 1966) आसण कसवता महाजन (1967-2018) 

यांिारख्या कट्टर दसलत आसदवािी आसण स्त्रीवादी कवसयत्रीनंी उते्तजक लेखन िुरूच ठेवले ! या 

काळात कसवता! यातील अनेक कवीनंी सलसटल मॅगसझनमधून लेखन िुरू ठेवले अिले तरी त्यांचे िंिह 
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एकसविाव्या शतकालेल्या पसहिी पसहिी या नवीन कसवतेचा इंिजी अनुवादातील एक काव्यिंिह 

2005 मधे्य लाइव्ह अपडेट: या नावाने प्रकासशत आररके के पानी पानी िमकालीन मराठी कसवतांचे 

माझे भाषांतर आसण इतर कवीचंी असधक मासहती कृती ऑनलाइन पोएटर ी जनिल!5 

िासहत्य िंसृ्कतीच्या एका पैलूकडे ‘सवशेष अंक’ स्वरूपात सनयसमत ले ‘असभधा’ने‘ चौथी नवता ’(आधुा 

आधुसनकता) सवशेषांक आसण‘ सदलीप सचते्र सवशेषांक ’एकोसणिाव्या दशकाच्या मेरसधत मेश! 

'शब्दवेध'ने 1999 मधे्य' नव्वदोत्तरी 'मराठी कसवतेचा सवशेष अंक काढला! 'असभधानांतर'ने 2001 मधे्य 

21 व्या शतकातील मराठी कसवता सवशेषांक आसण 2006 मधे्य िमकालीन मराठीन मराठीन मराठ' 

नविर दशिन '(िंपादक प्रवीण बांदेकर, िावंतवाडी) यांनी 2009 मधे्य मराठी सलटील मॅगसझन 

लाळसवसवव चळवावा! एकोसणिाव्याच्या दशकातील सलसटल मॅगसझन चळवळीनंीही सवश्राम गुपे्त, श्रीधर 

सतळवे, प्रवीण बांदाकर िसचन केतकर, एकनाथ पगार, डी!जी काळे, महेंि भवरे आसण सनतीन ररंधे! 

अलीकडच्या मराठी कसवता आसण काव्य िमीिेच्या जडणघडणीत या नव्या आवाजांचा मोठा वाटा 

आहे! 'केल्याणे भाषांतर' (िंपादक अनघा भट्ट, पुणे) आसण 'माई मावशी' (िंपादक, नीरजा, गणेश 

सविपुते मंुबई) यांिारख्या अनुवादाला वासहलेल्या िासहक्तत्यक मासिकांचे योगदान उले्लखनीय आहे! 

पद्मगंधा आसण पेन काँिेि (2018) च्या अलीकडील सवशेष अंकात जगभरातील अनेक प्रमुख आसण 

लहान भाषांमधील लेखन, इंिजी भाषांतरािह सद्वभासषक स्वरूपात मराठी आसण त्यानंतर मराठीत 

सदलेले आहे! 

हनष्कषत 

 

एका अथािने मराठी वाङ्मयीन दृश्याचे या िंसिप्त आसण िवििमावेशक सवहंगावलोकनातील सचत्र 

रोमांचक आसण उत्साही सदित अिले, तरी मनोरंजन उद्योग, प्रिारमाध्यमे आसण नवीन माध्यमे, उि 

जातीयवाद यांच्या सवरोधात त्याच्या सटकावूपणाबद्दल गंभीर सचंता आहेत! जासतवाद आसण व्यापारीकरण 

                                                            
5 भयाठी: भयाठीरा अभबजात बाऴेचा दजाध भभऱाला मावाठी कोराशर लाढरा | भुफंई फातम्मा - टाइम्व 

ऑप इंडडमा ". 

द कोहटडडमन रयव्शोल्मूळन: व्शनाधक्मुरयामझळेन, रयभरजन आणण बायतातीर प्रीभॉडनध वालधजननक 

षेत्र. कोरबंफमा मुननव्शभवधटी पे्रव. णिश्चन री नोव्शेट्झके (2016). द कोहटडडमन रयव्शोल्मूळन: 

व्शनाधक्मुरयामझळेन, रयभरजन आणण बायतातीर प्रीभॉडनध वालधजननक षेत्र. कोरबंफमा मुननव्शभवधटी 
पे्रव. 
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जे जागसतकीकरणाने िुरू केले! वास्तसवक वाचकिंखे्यबद्दल देखील प्रश्न उपक्तस्थत केले जातात जेथे 

पुस्तके प्रकासशत करणे आसण पुस्तके सवक्रीिाठी सवसवध सवपणन धोरणे वाचन िंसृ्कतीच्या 

वास्तसवकतेवर मुखवटा घालतात! 
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