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मराठी साहित्य, संसृ्कती आहि इहतिास- वततमान काळातील खरे सोने 

 

शोधार्थी “भंडारकर अह ंक्य मोिनराव” 

ओ पी  े एस युहनवहसतटी, चुरू रा स्र्थान 

 

गोषवारा 

साहित्य हनहमतती! वळ कयक्तिक प्रयत्न नव्हते तर सामूहिक हकंवा कॉपोरेट हकंवा कौटंुहिक प्रयत्न िोते प्रयत्न, नामदेव 

आहि रकाकंुभार यांच्या घराण्यातील ठराहवक उदािरिे! तेरे्थ िोते समा ाच्या प्रते्यक र्थरातील संत आहि लेखक! ईाईी 

हम माळी, सोनार हळ त्कालीन साहित्य हनहमततीत कंुभार, अगदी मिार यांचािी वाटा िोता! पा प्रकारे द मराठी साहित्याचा 

सुरुवातीचा काळ िा 'पुन ातगरिाचा काळ' म्हिता येईल! हतरे्थ िोता तेराव्या शतकातील साहिक्तत्यक पुनरुज्जीवन! 

 प्रास्ताहवक 

 

आहिटीशांचे आगमन आहि पाहिमात्य हवचारप्रवािांशी ंंप प्रयत्न अध्यात्मवादाच्या हवचारांवर कें हित िोते! िा कािी 

प्रमािात संसृ्कतचा वारसा िोता आहि म कु्यगीन काळातील प्राकृत साहित्य! -तर-लौहककतेच्या हवचारांनी तािा घेतला 

िोता मराठी लेखकांची मने! िे त्यावेळच्या रा कीय आहि सामाह क पररक्तस्र्थतीमुळे झाले असावे! धद्ध धमत िळूिळू 

नािीसा झाला िोता पि लोकांच्या मनावर त्याची छाप सोडली िोती! दहवरोधी प्रभाव तेरे्थ िोते, परंतु  कोित्यािी प्रकारे 

चांगले नव्हते! शंकराचायत (इ! 800) यांनी केले धद्ध धमातच्या शेवटच्या खुिा हवरोध करतात, परंतु िे करत असताना त्यांनी 

एक प्रकारचे त्वज्ञान पसरवले  े -तर-लौहककतेकडे प्रवृत्तीचा अहधक प्रचार केला! त्यानंतर आलेले आचायत रामानु  

आहि इतरांनी वरील मधे्य कािी िदल केले आहि त्यांचे स्वतः चे त्वज्ञान तयार केले, परंतु सवतसाधारिपिे 

 गाकडे पािण्याचा दृष्टीकोन तसाच राहिला! त्यानंतरच्या काळात पुन्हा मुक्तिमांची आक्रमिे झाली! या आक्रमिांनी 

आिले त्यांच्या पार्श्तभूमीवर धाहमतक आहि सामाह क िािीमंधे्य नेिमीचा गोधंळ! अभंगात नामदेव त्याची, मुक्तिम 

आक्रमिांमुळे झालेल्या त्रासदायक पररक्तस्र्थतीिद्दल तक्रार करते! 2 तेरे्थ िोते या शिी  मा झाल्या आहि चे मन 

वळवण्यात यशस्वी झाले योदेवमिा हवलासु  ो सकला काळ हनवासु! न्यायतेम कोशी किाहतषु,  ं री रामचंि डी!एन! 

छ! XVIII 1804! 2 तुकीम मूती फोडल्या। 10 मिाराष्टर  राज्य गॅझेहटयर सांसाररक  गाच्या व्यविारांपासून दूर असलेले 

लोक!  

हनवृत्ती, ज्ञानेर्श्र आहि सत्यमलनार्थ आहि इतर! हतसरी श्रद्धा िोती आहद-नारायि आहि ती नामदेव, गोरा आहि इतर 

अनेक नामवंत संतांनी त्याचा दावा केला िोता! या तीन श्रद्धा 
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अक अहतशय प्राचीन मूळ असल्याचा दावा! त्यांचा  न्म  ुन्या वैहदक श्रदे्धतून झाला िोता पि त्यांच्या स्वतः च्या देवव हत 

त्यांच्या अनुयायांसाठी हभन्न संहितािद्ध आचार हनयम! मिानुभावाकडे कृष्ण िोता आहि दत्ताते्रय, -हद-नार्थांना हशव िोते 

आहि आहद-नारायिाचे नारायि िोते! मा मिानुभाव हवर्श्ास वेगवेगळ्या धतीवर हवकहसत झाला आहि  ुन्या वैहदक 

श्रदे्धपासून वेगळे झाला तर दोन धमाांनी वैहदक श्रदे्धपासून हततकीशी हवसंगती मांडली नािी. 

मराठी साहित्य आहि इहतिास 

मिाराष्टर ी प्राकृत िी दहििेकडील प्राकृत िोती  ी नमतदा आहि गोदावरीच्या काठावर िोलली  ात िोती!! वेगळी भाषा 

म्हिून मिाराष्टर ीचे सवातत  ुने उदािरि BC अंदा े हतसयात शतकातील आिे: पुिे ह ल्ह्यातील  ुन्नर येर्थील नािेघाट येर्थील 

गुिेत सापडलेला दगडी हशलालेख ब्राह्मी हलपी वापरून मिाराष्टर ीमधे्य हलहिला गेला िोता! मराठीला अहभ ात द ात 

हमळवून देण्यासाठी मिाराष्टर  राज्य सरकारने नेमलेल्या सहमतीने मराठी हकमाटर त राज्य सरकारने नेमलेल्या सहमतीने 

मराठी हकमाॉॉॉॷ 2 ंॉंॉ मराठी, मिाराष्टर ी चे वु्यत्पन्न, िहुधा सातारा येरे्थ सापडलेल्या 739 CE ताम्रपटातील हशलालेखात 

प्रर्थम पेकले आमाहि! 11 The शतकाच्या उत्तराधातत असलेल्या हशलालेखांमधे्य मराठीचे वैहशष्ट्य आिे,  े सिसा या 

हशलालेखखांमधे्य मराठीचे वैहशष्ट्य आिे,  े सिसा या हशलालेखांमधे्य संवराठ सवातत  ुने मराठी-केवळ हशलालेख िे 

हशलािार रा वटीत  ारी केलेले आिेत, ज्यात इ!स! रायगड ह ल्ह्यातील आिी तालुक्यातील 1012 CE दगडी हशलालेख 

आहि हदवे येर्थील 1060 हकंवा 1086 CE श्रवििेळगोला येर्थील 1118 CE चा 2 ओळीचंा मराठी हशलालेख िोयसळांनी 

हदलेल्या अनुदानाची नोदं करतो! िे हशलालेख असे सूहचत करतात की िाराव्या शतकापयांत मराठी िी प्रमाहित हलक्तखत 

भाषा िोती! तर्थाहप, 13 श्या शतकाच्या उत्तराधातपयांत मराठीत कोितेिी वास्तहवक साहित्य हनमाति झाल्याची नोदं नािी1 

12 शतकापयांत मराठी िी प्रमाहित हलक्तखत लाषा िोती असे पुराव्यांवरून हदसून येते! तर्थाहप, मराठीतील वास्तहवक 

साहित्याचे सवातत  ुने रेकॉडत  केवळ 13 व्या शतकाच्या उत्तराधातत आढळतात! सुरुवातीच्या मराठी साहित्याचा उदय 

सेउना (यादव) रा वटीत झाला, कारि कािी हवद्वानांनी अरे्थ हसद्ध केउना (यादव) रा वटीत झाला, कारि कािी 

हवद्वानांनी अरे्थ हसद्ध केले मानो के मानो के मोन के मोन िे केले आिे 5! यादवांनी मराठीला सामान्य लोकांशी संपकत  

साधण्यासाठी मित्त्वाची भाषा मानली , हं यादवांच्या रा वटीच्या शेवटच्या अधतशतकात मराठीने कन्नड आहि संसृ्कत 

या हशलालेखांची प्रमुख भाषा म्हिून   तर्थाहप, यादवांच्या रा घराण्याने राज्याच्या हनधीतून मराठी साहित्य न सुरुवातीचे 

मराठी साहित्य मुख्यतः  धाहमतक आहि ताक्तत्वक स्वरूपाचे िोते, आहि मिानुभाव आहि वेंको के सांगी शेवटच्या तीन 

यादव रा ांच्या कारहकदीत पद्य व गद्य, ज्योहतष, वैद्यक, पुरािे, वेदांत, रा े व दरिारी हवहपताना वािांत! नलोपाख्यान, 

रुक्तििीस्वयंवर आहि श्रीपतीची ज्योहतषरत्नमाला (१०३ ९) िी कािी उदािरिे आिेत! मिानुभाव पंर्थाचे भास्करभट्ट 

िोरीकर िे मराठीत स्तोते्र रचिारे पहिले ज्ञात कवी आिेत! 

                                                           

 1 इंगोले, कृष्णा (संपा ), ग्रामीण साहित्य आहण वास्तव  (डॉ. द. ता. भोसले गौरव गं्रथ), से्निवर्धन प्रकाशन, पुणे, २०११. 
कदम, मिेंद्र ; जार्व, वामन व सिलेखक (संपा), माती आहण संसृ्कती (प्रा. द. ता. भोसले साहित्य समीक्षा), बळीवंश प्रकाशन, 

नांदेड, २०१३. 
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ज्ञानेर्श्र (1275-129 6) िे पहिले मराठी साहिक्तत्यक िोते ज्यांचा व्यापक वाचकवगत आिहि खोल] अमृतानुभव आहि 

भावार्थत दीहपका (ज्ञानेर्श्री म्हिून प्रहसद्ध) िी त्यांची प्रमुख कामे आिेत! 9ंावार्थत दीहपका िे भगवद्गीतेवरील 9000 

 ोडप्ांचे दीघत भाष्य आिे! हवषू्ण सखाराम खांडेकर (1889-1976) यांच्या ययातीने त्यांना 1975 चा ज्ञानपीठ पुरस्कार 

हमळवून हदला! त्यांनी इतर अनेक कादंिऱ्या, लघुकर्था, हनिंध इत्यादीिी हलहिले! डॉन धु्रव (दोन धु्रव), उल्का (उल्का), 

क्रौचंवध, या त्यांच्या प्रमुख कलाकृती आिेत!  ललेला मोिर, अमृतवेल! 

वसंत कानेटकर, कुसुमाि  आहि हव य तेंडुलकर यांसारख्या साहिक्तत्यकांनी 1960 आहि 1970 च्या दशकात मराठी 

नाटकाची भरभराट झाली! मराठी साहित्यातील संवेदनशीलतेतील प्रमुख प्रहतमान िदल [उद्धरि आवश्यक] 

चाळीसच्या दशकात िी!एस!च्या आधुहनकतावादी कहवतेने सुरू झाला! मढेकर! पन्नासच्या दशकाच्या मध्यात हलहटल 

मॅगहझन चळवळीने  ोर पकडला! त्यात गैर-अनुरूप, मूलगामी आहि प्रायोहगक लेखन प्रकाहशत केले! हलटल मॅगहझन 

चळवळीमुळे दहलत साहित्य चळवळीलािी िळ हमळाले! या मूलगामी चळवळीवर िािासािेि आंिेडकरांच्या 

तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव िोता आहि त्यांनी साहिक्तत्यक प्रहतष्ठानला आव्हान हदले िोते  े मुख्यते्व मध्यमवगीय, शिरी आहि 

उच्च  ातीचे लोक िोते! हलहटल मॅगहझन चळवळीने अनेक नामवंत लेखकांना  न्म हदला! भालचंि नेमाडे िे प्रहसद्ध 

कादंिरीकार, समीिक आहि कवी आिेत! शरद रािे िे सुप्रहसद्ध िालसाहिक्तत्यक व्यिी आिेत! अरुि कोलटकर, 

हदलीप हचते्र, नामदेव ढसाळ, वसंत आिा ी डिाके आहि मनोिर ओक िे उले्लखनीय कवी आिेत! भाऊ पाधे्य, हवलास 

सारंग, श्याम मनोिर, सुिास हशरवळकर आहि हवश्राम िेडेकर िे सुप्रहसद्ध कर्थाकार आिेत! 

नव्वदच्या दशकात श्रीधर हतळवे यांच्या कहवता आहि समीिेने आहि सौष्ठव, अहभधानांतर आहि शब्दवेध यांच्याशी 

संिंहधत कवीचं्या कहवतांमधून आिखी एक मित्त्वपूित िदल संवेदनशीलता सुरू झाली! नव्वदच्या दशकानंतर या 'नवीन 

माहसक चळवळीला' गती हमळाली आहि उत्तरआधुहनकता आहि राष्टर वादाच्या हवरोधात उभे राहिलेले श्रीधर हतळवे 

यांच्यासारखे कवी आहि मन्या  ोशी, िेमंत हदवटे, सहचन केतकर, मंगेश नारायिराव काळे, सलील वाघ, मोिन िोरसे, 

हनतीन कुलकिी, यांसारखे कवी! हनतीन अरुि कुलकिी, व ेश सोळंकी, संदीप देशपांडे, वसंत गु तर ज्यांनी उत्तर-

आधुहनक  ीवनाच्या नव्या िेत्रांना स्पशत केला! मराठी साहित्यातील संवेदनशीलतेतील प्रमुख प्रहतमान िदल [उद्धरि 

आवश्यक] 2चाळीसच्या दशकात िी!एस!च्या आधुहनकतावादी कहवतेने सुरू झाला! मढेकर! पन्नासच्या दशकाच्या 

मध्यात हलहटल मॅगहझन चळवळीने  ोर पकडला! त्यात गैर-अनुरूप, मूलगामी आहि प्रायोहगक लेखन प्रकाहशत केले! 

हलटल मॅगहझन चळवळीमुळे दहलत साहित्य चळवळीलािी िळ हमळाले! या मूलगामी चळवळीवर िािासािेि 

आंिेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव िोता आहि त्यांनी साहिक्तत्यक प्रहतष्ठानला आव्हान हदले िोते  े मुख्यते्व मध्यमवगीय, 

                                                           

2 मराठी: मराठीला अहभजात भाषेचा दजाध हमळावा यासाठी कोलािल वाढला | मंुबई बातम्या - टाइम्स ऑफ इंहडया ". द 

कोहटहडयन ररव्होलू्यशन: व्हनाधकु्यलरायझेशन, ररहलजन आहण भारतातील प्रीमॉडनध सावधजहनक के्षत्र. कोलंहबया युहनव्हहसधटी पे्रस. 

हिश्चन ली नोवे्हट्झके (2016). द कोहटहडयन ररव्होलू्यशन: व्हनाधकु्यलरायझेशन, ररहलजन आहण भारतातील प्रीमॉडनध सावधजहनक 

के्षत्र. कोलंहबया युहनव्हहसधटी पे्रस. 
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शिरी आहि उच्च  ातीचे लोक िोते! हलहटल मॅगहझन चळवळीने अनेक नामवंत लेखकांना  न्म हदला! भालचंि नेमाडे 

िे प्रहसद्ध कादंिरीकार, समीिक आहि कवी आिेत! शरद रािे िे सुप्रहसद्ध िालसाहिक्तत्यक व्यिी आिेत! अरुि 

कोलटकर, हदलीप हचते्र, नामदेव ढसाळ, वसंत आिा ी डिाके आहि मनोिर ओक िे उले्लखनीय कवी आिेत! भाऊ 

पाधे्य, हवलास सारंग, श्याम मनोिर, सुिास हशरवळकर आहि हवश्राम िेडेकर िे सुप्रहसद्ध कर्थाकार आिेतअहभनांतर 

प्रकाशन, टाइम अँड से्पस, पॉपु्लर प्रकाशन, नवता प्रकाशन यांनी प्रकाहशत केलेले काव्यसंिि आहि अहभनांतर 

माहसकाचे हनयहमत अंक आहि सौष्ठव, शब्दवेधचे अहनयहमत अंक िे मराठी कहवतेला  ागहतक स्तरावर नेिारे आिेत! 

समकालीन मराठी कहवता िी अरुि काळे, भु ंग मेश्राम यांसारख्या दहलत लिरी कवीचंी आहि प्रवीि िांदेकर, श्रीकांत 

देशमुख आहि वीरधवल परि यांसारख्या नवीन देशी कवीचंी कहवता आिे! 

नामदेव, भिी संत आहि ज्ञानेर्श्रांचे समकालीन िे या काळातील दुसरे मित्त्वाचे साहिक्तत्यक आिेत! नामदेवांनी मराठी 

तसेच हिंदीत धाहमतक गीते रचली; त्यांच्या कािी हिंदी रचना हशखांच्या पहवत्र पुस्तकात समाहवष्ट आिेत, गुरु िंर्थ साहिि!3 

एी एक सुरुवातीचे मराठी लेखक मुकंुदरा ा िोते, ज्यांनी हववेकहसंधू आहि परममृता हलहिली! दोन्ही िंर्थ अदै्वत 

तत्त्वज्ञानाशी संिंहधत आिेत! कािी पूवीच्या हवद्वानांनी त्याला 12 व्या शतकात सांहगतले, आहि हववेकहसंधू िा मराठीतील 

पहिला साहिक्तत्यक िाठीतील पहिला साहिक्तत्यक िाठीतील पहिला साहिक्तत्यक िाठीतील साहिक्तत्यक िी क 118 तर्थाहप, 

िहुतेक भाहषक इहतिासकार आता मुकंुदरा ाच्या 14 व्या शतकात हकंवा नंतरचे आिेत: हववेकहसंधू िहंुधा लीला  िी 

लीला  िी लीलाहवहतत आिेत! 

सिमनी सल्तनत (१३४७-१५२७) आहि हव ापूर सल्तनत (१५२७-१६८६) च्या कीकेरो मानरािातो ज्ञानेर्श्रांचे मुख्य 

उत्तराहधत वव िव दख्खनवरील इिामी आक्रमिानंतर हवस्मरिात गेलेली ज्ञानेर्श्रीची अस्सल, संपाहदत आवृत्ती त्यांनी 

उपली त्यांनी भागवत पुरािाशी संिंहधत अनेक अभंग (भिी कहवता), कर्था आहि हकरकोळ कामे देखील हलहिली त्यांनी 

एकनार्थी भागवत, भावार्थत रामायि, रुक्तििी स्वयंवर िस्तमलक आहि भारुड हलहिले! दासोपंत िे या काळातील 

आिखी एक हकरकोळ परंतु एकनार्थांचा नातू मुिेर्श्र (१५७४-१६४५) यानेिी मराठीत मिाभारताच्या अनुवादासि अने 

अनेक िेर्श्र! 

गोव्यातील हििन धमतप्रचारक र्थॉमस स्टीफन्स यांनी हलहिलेले हक्रस्टा पुराि िे पहिले 1616 मधे्य प्रकारा! मराठी भाहषक 

मराठ्ांनी 17 व्या शतकात स्वतः चे राज्य हनमाति केले! या काळात मराठी साहित्याच्या हवकासाला वेग आला!  री त्यांचा 

नेता, हशवा ी मिारा , 1674 मधे्य औपचाररकपिे रा ा म्हिून राज्याहभषेक झाला िोता, तरीिी ते कािी काळ पहिम 

मिाराष्टर ातील मोठ्ा िेत्राचे वास्तहवक शासक िोते! सुरुवातीच्या मराठा काळातील सुप्रहसद्ध कवी!  वच (आध ळ 

                                                           

3 इंगोले, कृष्णा (संपा ), ग्रामीण साहित्य आहण वास्तव  (डॉ. द. ता. भोसले गौरव गं्रथ), से्निवर्धन प्रकाशन, पुणे, २०११. 
कदम, मिेंद्र ; जार्व, वामन व सिलेखक (संपा), माती आहण संसृ्कती (प्रा. द. ता. भोसले साहित्य समीक्षा), बळीवंश प्रकाशन, 

नांदेड, २०१३ 
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िआधरठव आध पआधरठठआधआधआध पआधरठठ आधआध ठठरठठ आधआध पआधरठठ आधआध त्यांच्या 

समकालीन समर्थत राा. 

18 व्या शतकात, यर्थार्थतदीहपका (वामन पंहडत यांनी), नलादमयंती स्वयंवर (रघुनार्थ पंहडत), पांडव प्रताप, िररहव य, 

रामहव य (श्रीधर पंहडत यांनी केलेले) आहि मिाभारत (मोरोपंत यांनी केलेले भाषांतर) यांसारख्या अनेक प्रहसद्ध िंर्थांची 

हनहमतती झाली! मन्या मराठी साहित्याच्या ऐहतिाहसक हवभागात िखर आहि कटवांचा समावेश िोता! 9ंेशवे रा वटीत 

कृष्ण दयाितव आहि श्रीधर िे इतर प्रमुख कवी िोते! भिी संतांची चररते्र हलहििारे लेखक महिपतीिी याच कालखंडातील 

िोते 

हब्रहटश औपहनवेहशक कालखंडात (ज्याला मॉडनत पीररयड मािेिी म्हितात) हििन हमशनरी हवल्यम केरी पाररयक 

पारूपनक्याचे पाररशनच्या कॅरीच्या शब्दकोशात कमी नोदंी िोत्या आहि मराठी शब्द त्या वेळी प्रचहलत मोडी 

हलपीऐव ी देवनागीत 5 िो! कॅरी यांनी 1811 आहि 1820 मधे्य अनुक्रमे िायिलच्या नवीन आहि  ुन्या कराराचे मराठीत 

भाषांतर केलेएी एक सुरुवातीचे मराठी लेखक मुकंुदरा ा िोते, ज्यांनी हववेकहसंधू आहि परममृता हलहिली! दोन्ही िंर्थ 

अदै्वत तत्त्वज्ञानाशी संिंहधत आिेत! [11] कािी पूवीच्या हवद्वानांनी त्याला 12 व्या शतकात सांहगतले, आहि हववेकहसंधू 

िा मराठीतील पहिला साहिक्तत्यक िाठीतील पहिला साहिक्तत्यक िाठीतील पहिला साहिक्तत्यक िाठीतील साहिक्तत्यक िी क 

118 तर्थाहप, िहुतेक भाहषक इहतिासकार आता मुकंुदरा ाच्या 14 व्या शतकात हकंवा नंतरचे आिेत: हववेकहसंधू िहंुधा 

लीला  िी लीला  िी लीलाहवहतत आिेत!4 

सिमनी सल्तनत (१३४७-१५२७) आहि हव ापूर सल्तनत (१५२७-१६८६) च्या कीकेरो मानरािातो ज्ञानेर्श्रांचे मुख्य 

उत्तराहधत वव िव दख्खनवरील इिामी आक्रमिानंतर हवस्मरिात गेलेली ज्ञानेर्श्रीची अस्सल, संपाहदत आवृत्ती त्यांनी 

उपली त्यांनी भागवत पुरािाशी संिंहधत अनेक अभंग (भिी कहवता), कर्था आहि हकरकोळ कामे देखील हलहिली त्यांनी 

एकनार्थी भागवत, भावार्थत रामायि, रुक्तििी स्वयंवर िस्तमलक आहि भारुड हलहिले! दासोपंत िे या काळातील 

आिखी एक हकरकोळ परंतु एकनार्थांचा नातू मुिेर्श्र (१५७४-१६४५) यानेिी मराठीत मिाभारताच्या अनुवादासि अने 

अनेक िेर्श्र1831 मधे्य कॅप्टन  ेम्स र्थॉमस मोल्सवर्थत आहि मे र र्थॉमस कँडी यांनी व्यापक मराठी-इंिेहशली शोिान 

मराठी-इंिेहशली! िे पुस्तक प्रकाहशत िोऊन सुमारे दोन शतके िोऊनिी अद्याप मुहित आिे! वसाितवादी 

अहधकाऱ्यांनीिी मोल्सवर्थतच्या नेतृत्वाखाली मराठीचे प्रमािीकरि करण्याचे काम केले! त्यांनी या कामासाठी पुण्यातील 

ब्राह्मिांचा वापर केला आहि शिरातील या  ातीद्वारे िोलल्या  ािायात संसृ्कत प्रािल्य िोलीचा मराठीसाठी प्रमाहित 

                                                           

4 िाटधमुट शाटे, संसृ्कतचे प्राध्यापक एमेररटस, कॅहलफोहनधया हवद्यापीठ, लॉस एंजेहलस, यूएसए यांनी त्यांच्या "अ हिस्ट्री 

ऑफ इंहडयन हलटरेचर - ग्राममॅहटकल हलटरेचर" या पुस्तकानुसार, पहिल्या मराठी व्याकरणाचे लेखक वेंकट मार्व 

िोते, जे फोटध  सेंट येथे व्याख्याते िोते. जॉजध कॉलेज, मद्रास (आता चेन्नई). वं्यकट मार्व यांची मराठीवरील तीन कामे 

(तंजोरच्या तत्कालीन मराठा वसाितीत बोलल्याप्रमाणे) वळ वळ ल ंं ंं ल ल त्यांचे मराठी व्याकरण पुस्तक "मिाराष्ट्र  

प्रयोग चंहद्रका" िे सर. 1827. यात संसृ्कतमधे्य 227 सूते्र आिेत आहण त्यात संसृ्कत भाष्य, मााी संसृ्कत हवभाग 

देवनागरी हलपीत तर मराठी मोडी हलपीमधे्य हलहिलेला आिे. 
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िोली म्हिून स्वीकार केला! हििन हमशनर यांनी मराठी साहित्यात पािात्य रूपांचा पररचय करून हदला! [पीप 1] 

पहिल्या मराठी कादंिऱ्यांपैकी १ ९ ३ ९ मधे्य हवश्राम िेडेकर यांनी हलहिलेल्या आहि प्रकाहशत! 

यावेळी मराठीला मराठी नाटकाने सिमपिे मदत केली! 'ंे 'संगीत नाय' हकंवा मु्यहझकल्स नावाचा वेगळा प्रकारिी 

िोता! पहिले नाटक व्ही!ए! 1843 मधे्य भावे यांचे सीता स्वयंवर! नंतर हकलोस्कर (1843-85) आहि  ी!िी! देवल (1854-

1916) यांनी रोमँहटक सुगंध आहि सामाह क सामिी आिली! पि कृष्णा ी प्रभाकर खाहडलकर (1872-1948) यांनी 

त्यांच्या िंदी असलेल्या हकचका वध (1910) नाटकाने रा कीय डेस्य  नाटाटा नाटेट नावे यानंतर राम गिेश गडकरी 

आहि प्रल्हाद केशव अते्र यांच्यासारखे हदग्ग  िोते! 

केशवसुत, िालकवी, गोहवंदाि  यांसारख्या आधुहनक कवीनंी आहि रहवहकरि मंडळाच्या कवीनंी ( से की माधव 

जु्यहलयन) रोमँहटक आहि क्तव्हक्टोररयन इंि ी कहवतांचा प्रभाव असलेल्या कहवता हलहिल्या! िे मुख्यते्व भावहनक आहि 

गीतात्मक िोते! प्रहसद्ध हवडंिनकार आहि रा कारिी प्रल्हाद केशव अते्र यांनी त्यांच्या ‘झेंडूची फुले’ या काव्यसंिडेरर 

पपंग 

साने गुरु ी (1899-1950) यांनी मराठीतील िालसाहित्यात योगदान हदले! आई यामची आई, अक्तस्तकंदगोडे शेवता िी 

त्यांची प्रमुख कामे! त्यांनी अनेक वेस्टनत क्लाहसक्सचे भाषांतर आहि सोप्ा भाषेत भाषांतर केले आहि गोडे गोष्ट्र्थी (गोड 

कर्थाक ंास ६  ानेवारी १८३२ रो ी एक्तिन्स्टन कॉले चे िाळशास्त्री  ांभेकर यांनी दपति िे पहिले मराठी-इंि ी 

पाहिक सुरू केले! 

24 ऑक्टोिर 1841 रो ी गोहवंद हवठ्ठल कंुटे यांनी प्रभाकरची सुरुवात केली! कंुटे िे पहिले व्यावसाहयक मराठी पत्रकार 

िोते! प्रभाकर यांनी भारतीय कला आहि संसृ्कतीचा गौरव केला! अमेररकन हमशनर यांनी 1842 मधे्य ज्ञानोदय नावाचे 

मराठी माहसक सुरू केले ज्यामधे्य हिंदू धमातचा अपमान केला गेला परंतु त्यात हवज्ञान आहि तंत्रज्ञानाशी संिंहधत लेखिी 

िोते![20] िे माहसक आ िी छापले  ाते! 12 फेबु्रवारी 1849 रो ी पुण्यात ज्ञानप्रकाशाची सुरुवात झाली! सुरुवातीच्या 

काळात त्याचे संपादन कृष्णरा  तं्र्यिक रानडे यांनी केले िोते! 1904 पयांत ते साप्ताहिक प्रकाहशत झाले, तेंव्हा ते दैहनक 

िनले! 1951 मधे्य त्याचे प्रकाशन िंद झाले!  नतलने हशिि आहि सामाह क सुधारिांचा पुरस्कार केला! लोकहप्रय 

मराठी कादंिरीकार िरी नारायि आपटे यांनीिी त्याचे संपादक म्हिून काम केले! मिादेव गोहवंद रानडे आहि गोपाळ 

कृष्ण गोखले यांचा समावेश िोता! १८६२ मधे्य इंदुप्रकाश या हद्वभाहषक  नतलची मंुिईत स्र्थापना झाली! त्याचे संपादन 

एम! ी! रानडे यांनी हिंदू धमाततील सनातनीपिावर टीका केली आहि सामाह क सुधारिांचे आवािन केले! 1877 मधे्य 

ज्योहतिा फुले आहि कृष्णराव भास्कर यांनी दहलत उत्थान चळवळीचा एक भाग म्हिून दीनिंधूची सुरुवात केली! 

दीनिंधू िे फुले यांनी स्र्थापन केलेल्या सत्यशोधक समा ाचे अंग िोते! इतर उले्लखनीय सुरुवातीच्या मराठी 

हनयतकाहलकांमधे्य  गक्तन्मत्र (रत्नाहगरीचे), शुभ सुचक (साताऱ्याचे), वततमान दीहपका आहि वततमान संिाि यांचा 

समावेश िोतो! 
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सध्याचे लेखन, रेखाटनात्मक आहि प्रास्ताहवक स्वरूप, एकहवसाव्या शतकातील मराठी साहित्यातील घडामोडीचें 

प्रक्तिक्तददपक्तिपरक्तिपक्तिपरिकदे संक्तिष्ट्दे संक्त्त्मक! यात कहवता, कादंिरी, लघुकर्था, नाटक, प्रवास लेखन 

साहिक्तत्यक टीका यासारख्या आवश्यक साहित्य प्रकारीरर ते प्राहतहनहधक, वसु्तहनष्ठ हकंवा तटस्र्थ असल्याचा कोितािी 

दावा करत नािी हकंवा ते सवतसमावेशक असल्याचा कोितािी दावा करत नािी हकंवा ते सवतसमावेशक असल्याचा 

कोितािी दावा करत नािी हकंवा ते सवतसमावेशक अद्दीती षािीतीष्याचे! उदारीकरिानंतरचा आहि  ागहतकीकरिाचा 

संदभत िा एक मित्त्वाचा ऐहतिाहसक हवकास आिे ज्याने ज्या सामाह क आहि सांसृ्कहतक से्पक्टरममधून लेखक उदयास 

आले आिेत त्या सवत भाषा, वृत्ती, शैली आहि र्थीम यांना आकार देण्यात हनिातयक भूहमका ि ावली आिे!  पा प्रकारे, 

लेखकांचे स्र्थान, त्यांच्या हपढ्या आहि त्यांच्या वृत्तीच्या दृष्टीने समकालीन काळ हवषम आिे! 

 ागहतकीकरि, उदारीकरि आहि खा गीकरिामुळे झालेल्या प्रचंड सांसृ्कहतक आहि सामाह क पररवततनाच्या 

दिावाखाली एकोिीस नव्वदच्या दशकात मराठी कहवतेच्या भाषेत लििीय िदल झाला! एकोहिसाठ आहि सत्तरच्या 

दशकातील हलहटल मॅगहझन चळवळीचंा वारसा आहि त्यापलीकडे  ाण्याचा प्रयत्न करिाऱ या 'नव्या हलहटल मॅगहझन' 

चळवळीच्या पुनरुत्थानावर एकोहिसाठच्या दशकातील कहवता हकंवा 'नवोदतोत्तर' कहवता उदयास आली! कहवतेची 

भाषा पुन्हा शोधून तो वारसा! नव्वदच्या दशकातील नवीन छोटी माहसके  से 'शब्दवेध' (संपादक रमेश इंगळे उत्राडकर 

आहि डी!  ी! काळे, िुलडािा), 'अहभधा' (संपादक िेमंत हदवटे, मंुिई), 'सािात ' (संपादक रमेश राऊत, औरंगािाद)) 

आहि 'सौष्ठव' (संपादक श्रीधर हतळवे, मंुिई) यांनी सलील वाघ ( न्म 1 9 67), मंगेश काळे ( न्म 1 9 66), सं ीव 

खांडेकर ( न्म 1 9 58), मन्या  ोशी ( न्म 1 9 58) यांसारख्या उदयोनु्मख आवा ांच्या संपूित हपढीला व्यासपीठ उपलब्ध 

करून हदले िेमंत हदवटे, त्रीधर हतळवे (1964), सहचन केतकर (1972), इतर अनेक! भु ंग मेश्राम (1959-2007), अरुि 

काळे (1954-2008), महलका अमरशेख ( न! 1957), प्रज्ञा पवार ( ! 1966) आहि कहवता मिा न (1967-2018) 

यांसारख्या कट्टर दहलत आहदवासी आहि स्त्रीवादी कवहयत्रीनंी उते्त क लेखन सुरूच ठेवले ! या काळात कहवता! यातील 

अनेक कवीनंी हलहटल मॅगहझनमधून लेखन सुरू ठेवले असले तरी त्यांचे संिि एकहवसाव्या शतकालेल्या पहििी पहििी 

या नवीन कहवतेचा इंि ी अनुवादातील एक काव्यसंिि 2005 मधे्य लाइव्ह अपडेट: या नावाने प्रकाहशत आररके के 

पानी पानी समकालीन मराठी कहवतांचे माझे भाषांतर आहि इतर कवीचंी अहधक माहिती कृती ऑनलाइन पोएटर ी 

 नतल!5 

साहित्य संसृ्कतीच्या एका पैलूकडे ‘हवशेष अंक’ स्वरूपात हनयहमत ले ‘अहभधा’ने‘ चौर्थी नवता ’(आधुा 

आधुहनकता) हवशेषांक आहि‘ हदलीप हचते्र हवशेषांक ’एकोहिसाव्या दशकाच्या मेरहधत मेश! 'शब्दवेध'ने 1999 मधे्य' 

                                                           

5 मराठी: मराठीला अहभजात भाषेचा दजाध हमळावा यासाठी कोलािल वाढला | मंुबई बातम्या - टाइम्स ऑफ इंहडया ". 

द कोहटहडयन ररव्होलू्यशन: व्हनाधकु्यलरायझेशन, ररहलजन आहण भारतातील प्रीमॉडनध सावधजहनक के्षत्र. कोलंहबया युहनव्हहसधटी 

पे्रस. हिश्चन ली नोवे्हट्झके (2016). द कोहटहडयन ररव्होलू्यशन: व्हनाधकु्यलरायझेशन, ररहलजन आहण भारतातील प्रीमॉडनध 

सावधजहनक के्षत्र. कोलंहबया युहनव्हहसधटी पे्रस. 
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नव्वदोत्तरी 'मराठी कहवतेचा हवशेष अंक काढला! 'अहभधानांतर'ने 2001 मधे्य 21 व्या शतकातील मराठी कहवता 

हवशेषांक आहि 2006 मधे्य समकालीन मराठीन मराठीन मराठ' नविर दशतन '(संपादक प्रवीि िांदेकर, सावंतवाडी) 

यांनी 2009 मधे्य मराठी हलटील मॅगहझन लाळहवहवव चळवावा! एकोहिसाव्याच्या दशकातील हलहटल मॅगहझन 

चळवळीनंीिी हवश्राम गुपे्त, श्रीधर हतळवे, प्रवीि िांदाकर सहचन केतकर, एकनार्थ पगार, डी! ी काळे, मिेंि भवरे 

आहि हनतीन ररंधे! अलीकडच्या मराठी कहवता आहि काव्य समीिेच्या  डिघडिीत या नव्या आवा ांचा मोठा वाटा 

आिे! 'केल्यािे भाषांतर' (संपादक अनघा भट्ट, पुिे) आहि 'माई मावशी' (संपादक, नीर ा, गिेश हवसपुते मंुिई) 

यांसारख्या अनुवादाला वाहिलेल्या साहिक्तत्यक माहसकांचे योगदान उले्लखनीय आिे! पद्मगंधा आहि पेन काँिेस (2018) 

च्या अलीकडील हवशेष अंकात  गभरातील अनेक प्रमुख आहि लिान भाषांमधील लेखन, इंि ी भाषांतरासि 

हद्वभाहषक स्वरूपात मराठी आहि त्यानंतर मराठीत हदलेले आिे! 

हनष्कषत 

 

एका अर्थातने मराठी वाङ्मयीन दृश्याचे या संहिप्त आहि सवतसमावेशक हविंगावलोकनातील हचत्र रोमांचक आहि उत्सािी 

हदसत असले, तरी मनोरं न उद्योग, प्रसारमाध्यमे आहि नवीन माध्यमे, उि  ातीयवाद यांच्या हवरोधात त्याच्या 

हटकावूपिािद्दल गंभीर हचंता आिेत!  ाहतवाद आहि व्यापारीकरि  े  ागहतकीकरिाने सुरू केले! वास्तहवक 

वाचकसंखे्यिद्दल देखील प्रश्न उपक्तस्र्थत केले  ातात  ेरे्थ पुस्तके प्रकाहशत करिे आहि पुस्तके हवक्रीसाठी हवहवध 

हवपिन धोरिे वाचन संसृ्कतीच्या वास्तहवकतेवर मुखवटा घालतात! 
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