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‘िाड्.मयीन प्रररप्रेक्ष्य’ हे प्रा. रा. ग. िाधि हयाांच ेमराठी समीक्षा प्रिाहातील अधधक 
एक महत्तत्तिाच े पुस्तक. मराठी साहहत्तय समीक्षा प्राांतात प्रा. रा. ग. िाधिाांची ओळख 
‘सिजनशील अभ्यासू समीक्षक’ अशी आहे. औपचाररकता म्हणून ही ओळख येथे क्रमप्राप्त 
आहे. एरव्ही, समीक्षालेखणीतून प्रा. िाधिाांनीच मराठी समीक्षेला निीन पररमाणे आणण निा 
आयाम प्राप्त करून हदलेला आहे.  

उपररननहदजष्ट पुस्तक विविध चचाजसत्ाांमध्ये िाचलेले लेख अथिा भाषण एकत् करून 
त्तया समीक्षालेखाच ेएक पुस्तक मराठीतील अभ्यासकाांना प्राप्त करून देण्याच्या हेतूने प्रकाशशत 
केलेले आहे. प्रस्तुत पुस्तक स्िरूप प्रकाशन औरांगाबाद हयाांनी प्रकाशशत केलेले आहे. सौ. उषा 
मुलाटे, प्रकाशक आणण डॉ. िासुदेि मुलाटे, प्रशसद्ध साहहजत्तयक हयाांनी हया पुस्तकाच्या 
प्रकाशनासाठी पररश्रम ेेतलेले आहे. हे पुस्तक माचज २००४ मध्ये (प्रथमाितृ्तती) प्रकाशशत झाले 
आहे. पुस्तकाची पषृ्ठसांख्या १४२ एिढी आहे. मुखपषृ्ठ आकषजक असून मलपषृ्ठािरील 
अशभप्राय पुस्तकाच े साररूप स्पष्ट करते. पुस्तकाची बाांधणी आणण लेखनाचा टाईप चाांगला 
आहे, हे साांगणे येथे क्रमप्राप्त आहे. 
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 ‘िाड्.मयीन प्रररप्रेक्ष्य’ हया पुस्तकाच्या प्रस्तािनेतनू डॉ. रा. ग. िाधिाांनी आपले लेखन 
‘मराठी साहहत्तय – समीक्षेच्या अभ्यासकाांना’ सादर केले आहे. आपले समीक्षाक्षेत्ाशी असलेले 
नाते पुस्तकाद्िारे अभ्यासकाांशी ेट्ट व्हािे, असा त्तयाांचा आग्रह आहे. एकूण नऊ प्रकरणाांद्िारे 
प्रा. िाधि याांच्या िेगिेगळ्या विषयािरील समीक्षा विचाराांचा आपल्याला पररचय प्रस्तुत 
पुस्तकातून ेडतो. भारतीय साहहत्तयाची सांकल्पना, विसाव्या शतकातील उपयोजित मराठी 
समीक्षा, रुपसांकल्पना आणण मराठी साहहत्तय, आधनुनक मराठी कवितेतील प्रयोगशीलता : 
१८५० – २०००, मराठी स्त्ीिादी काव्याच ेमूल्यमापन, गाांधीिाद आणण आांबेडकरिाद, मराठी 
िाड्.मयेनतहास – लेखनाच ेस्िरूप, िैचाररक मराठी ननयतकाशलके : काही विचार हया लेखाांतून 
प्रा. िाधि हयाांच्या समीक्षाविचाराांचा आढािा येतो. तथा, शिेटच े प्रकरण ‘मराठी साहहत्तय 
समीक्षा आणण माझी वपढी’ हयामधनू प्रा. िाधिाांच्या अभ्यासू समीक्षण कालाची िडणेडण ि 
त्तयाांच्या सहृदय वपढीची त्तयाांची सोबत हयाविषयी खदु्द िाधि प्रथमत:च माांडणी करतात, हे 
महत्तत्तिाच.े        

 ‘भारतीय साहहत्तयाची सांकल्पना‘ माांडताना भारतीय साहहत्तयाची ओळख, राष्रीय ि 
विश्िसाहहत्तयाच ेप्रारूप, तौलननक साहहत्तयाची प्रेरणा ि अभ्यास, पूिजगामी भारतीयत्तिाचा शोध, 
भारतीय साहहत्तयाची िडणेडण हया मुद्दयाांद्िारे भारतीय साहहत्तय सांकल्पनेची माांडणी केलेली 
आहे. भारतीय भाषाांचा तत्तकालीन ि उत्ततरकाळािरील प्रभाि, बदलती सिजनशीलता, 
मध्ययुगीन भाषचे्या अभ्यासातून नव्या विचार कल्पनाांचा व्यूह, इांग्रिीच्या प्रभािाने साहहत्तय 
प्रकारातील विविधता, िुन्या इनतहास- परांपरेचा अन्ियाथज नव्या भारतीय भाषा साहहत्तय 
सांकल्पनेशी लािण्याची गरि, नेमाड्याांचा देशीिाद, सानेगुरुिीांची आांतरभारती विचारप्रणाली, 
रविांद्रनाथाांचा विश्िसाहहत्तयाविचार हया सिज बाबीांचा विचार भारतीय साहहत्तय सांकल्पनेच्या 
िडणेडणीत महत्तिाचा आहे. सोबतच, फुले आांबेडकर विचारसरणी लोकसाहहत्तयाचा अभ्यास 
हेही त्तयाला पूरक आहे, असे िाधिाांना िाटते. 

 ‘विसाव्या शतकातील उपयोजित मराठी समीक्षा’ हया प्रकरणातून उपयोजित समीक्षेची 
व्याख्या ि िगीकरण केलेले आहे. एका अभ्यासपूणज आलेखाद्िारे मराठी समीक्षेचा आढािा प्रा. 
िाधिाांनी ेेतलेला आहे. पूिजसुरीांच े प्रबांध, साहहत्तयकृतीांच े समीक्षण, साक्षेपी सांपादन, 
शैलीविज्ञान समीक्षा, पुस्तक परीक्षणे हयाद्िारे एकोणीसाव्या शतकाचा विसाव्या शतकातील 
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समीक्षेसोबतचा अनुबांध स्पष्ट केलेला आहे. विसािे शतक – समीक्षेच,े त्तयातील आस्िादक 
समीक्षािाद, िीिनसन्मुख नैनतकतािादी दृजष्टकोन हयाचीही चचाज येथे आली आहे. समीक्षेतील 
अांगभूत अांत:साें षज, समीक्षेकररता साहहत्तय ननिडीचा प्रश्न, पांथीय प्रणालीची अपुरी धचककत्तसा, 
चाांगल्या समीक्षेच्या अांनतम ननकषाबाबत सांभ्रम हयाबाबत िाधिाांनी शांका उपजस्थत केल्या 
आहेत. शिेटी ते सांपन्न साहहत्तयाशभरूचीच्या सांिधजनाकररता उपयोजित समीक्षा केली पाहहिे ि 
हे कान िाड्.मयीन ननयतकाशलक, सांस्था, शालेय मराठी अभ्यासक्रम, विद्यापीठ अभ्यासक्रम 
हयाांनी करणे गरिेच ेआहे, असे सूचवितात.  

 ‘रूपसांकल्पना आणण मराठी साहहत्तय’ हया लेखातून प्रा. िाधिाांनी साहहत्तयाची अिस्था, 
रूपशसद्धी (रचना), कलेकरता कला, मढेकरी लयतत्तत्ति ि िाड्.मयीन महात्तमतेच े रूपवििेचन, 
नेमाडकृेत रूपसांकल्पना हयाची चचाज केली आहे. साहहत्तयाभासातील अशभरुचीची कच्ची बािू, 
मढेकर-नेमाडेंच्या रूपसांकल्पनेतील अपूणजता, दृकश्राव्य माध्यमाांच ेप्रभािी आक्रमणाच ेआव्हान 
इत्तयादी विषयी िाधिाांनी आपले परखड विचार माांडून साहहत्तयाच्या रूपासांबांधी ताजत्तिक ि 
सौंदयजशास्त्ीय माांडणीचा मानस व्यक्त केलेला आहे.  

 ‘आधनुनक मराठी कवितेतील प्रयोगशीलता’ या सदराखाली सन १८५० ते २००० हया 
दीडशतकीय आधनुनक कवितेची रूपशसद्धी ि रूपचचाज केलेली आहे. चाांगली मराठी कविता 
बाहयाांधगक कारणाने प्रयोगशीलते पासून का िांधचत झाली आहे?, नतच्या प्रयोगशीलतेची िाट 
मोकळी करण्याची ऐनतहाशसक गरि, मराठी कवितेचा सातश े िषाजचा इनतहास तथा विषय 
पेलणारी समीक्षीय क्षमता, तरीही प्रयोगशीलतचेा अपुरा विचार हया सोबत प्रयोगशीलतेची 
समि ऐनतहाशसक ि ताजत्तिक अांगासह कविलक्ष्यी अभ्यासाने िाढण्याची गरि, या सांबांधात 
लेुअननयातकाशलकाांच ेकायज, प्रयोगशीलते सांदभाजत त्तयाांची कल्पना-सतू् ेहया बाबीची चचाज प्रा. 
िाधि करतात.  

 ‘मराठीतील स्त्ी-िादी काव्याच े मूल्यमापन’ हया लेखातून प्रा. िाधिाांनी आपला 
स्त्ीिाद युरो अमेररकन प्रभािाखालील असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. स्त्ीिादाच्या बािू, 
काव्यमाध्यमातून स्त्ीिादाचा अविष्कार, मराठी स्त्ी काव्यातील शोषणाच ेसांदभज, स्त्ीकाव्याची 
भजक्तमागी परांपरा, विसाव्या शतकातील स्त्ीकाव्याची परांपरा, १९८० पूिीची परांपरा आणण 
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त्तयातील स्त्ीव्यजक्तमलू्ये, पुरुषी प्रतीमानतेच े अनुकरण, पाांढरपेशा मध्यमिगीय िगाजतील 
किनयत्ी िगज त्तयाांची चचाज आलेली आहे. १९८० नांतरच्या स्त्ीकाव्य परांपरेचा मागोिा आणण 
स्त्ीव्यजक्तमलू्याांतील पेच ओळखण्यातील यश, ननषेधयुक्त स्त्ीकाव्य ि मिाळपण, मानुषी 
शमथकदृष्टीचा िापर, चांगळिादाचा धोका हया बाबीांची चचाज करून अांनतम ननरीक्षणाद्िारे 
आपले मूल्यमापन माांडले आहे.  

 ‘गाांधीिाद आणण आांबेडकरिाद’ हया शोध ननबांधाद्िारे डॉ. िाधि हयाांनी हे दोनही िाद 
कालोधचत पररितजनाशी बाांधधत असल्याच े म्हटले आहे. इहिाद ि अध्यात्तमिाद या दोन्हीांची 
साांगड, परांपरा ि आधुननकतेचा मेळ ेालण्याची दोन्ही दशजनाांची आकाांक्षा, परस्पराांच े
पररष्करण, निी समाि सांस्कृती रचना, दशलत आत्तमकथनाांची प्रेरणा ि म. गाांधीिीांचा 
आत्तमसांेषज हा सिोत्ततम सांेषज, गाांधीिादाची आधनुनकतेची धचककत्तसक िाटचाल तथा आांबेडकर 
िादाची धम्माची धचककत्तसक िाटचाल, पररितजन िाद्याांनी मूलधमज, शोधण्याची गरि ि सल्ला, 
‘हहांद स्िराज्य’ गाांधीिादी देशशयतेचा िाहीरनामा, फुले, आांबेडकरिाद आणण गाांधीिाद, 
गाांधीिादी साहहत्तय शसद्धाांत, हया विस्ततृ वििेचनातून गाांधीिाद ि आांबेडकरिाद हयाांचा 
अन्ियाथज िोडण्याचा, प्रा. िाधिाांचा प्रयत्तन हदसून येतो. 

 ‘मराठी िाड्.मयेनतहास – लेखनाचे स्िरूप’ या पाठातून साहहत्तयेनतहासाच ेपुनलेखन ही 
केिळ पूिजकालीन प्रयत्तनाांची प्रनतकक्रया नाही, तर ती बदललेल्या साांस्कृनतक िाड्.मयीन 
पयाजिरणाची एक कालोधचत गरि आहे, असे प्रा. िाधिाांचे मत आहे. नव्या साांस्कृनतक 
िाड्.मयीन पयाजिरणाची िटील आव्हाने, िाड्.मयीन परांपरेच े सिीिीकरण, साहहत्तयेनतहास ि 
निसिजन, इनतहासाची अपररहायजता, प्रणालीय इनतहास लेखन, प्रभािाांचा इनतहास, भाषाांतररत 
साहहत्तयेनतहासाची गरि, काही विषयाांच्या िाड्.मयेनतहासाच ेपुनलेखन या विषयाांची चचाज करून 
प्रा. िाधिाांनी, साहहजत्तयकाप्रमाणे साहहत्तयाचा इनतहासकार िन्माला यािा लागतो, असे म्हटले 
आहे. चाांगल्या िाड्.मयेनतहासासोबत चाांगले शसांद्धाांतन अटळपणे येतेच, हे साांगताांना प्रा. िाधि 
हयाांनी, िाड्.मयेनतहास आपल्या कालखांडाची समग्र िाड्.मयीन समि देण्याचा प्रयत्तन करतो, 
असे मत माांडले आहे. 
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 ‘िैचाररक मराठी ननयतकाशलके : काही विचार’ या लेखातून आधनुनकतेची िीिनमूल्ये 
ि त्तयाच े आव्हाने, बौवद्धक आशय ि प्रभािी गद्यशैली हयामुळे ननमाजण झालेली िैचाररक 
मराठी ननयतकाशलक परांपरा, ‘हदग्दशजन’ (१८४०) ते ज्ञानोदय, ज्ञानप्रकाश पासून आिच्या 
समाि प्रबोधन पत्रत्का, मौिे पयतंची १६० िषाजची मराठी िैचाररक ननयतकाशलकाांची दीेज 
परांपरा, मराठी िैचाररक स्िभािधमाजची माांडणी हयाांचा प्रा. िाधि हयाांनी पट माांडलेला आहे. 
‘निभारत’ च ेसांपादक आचायज शांकरराि देि हयाांच ेमराठी िैचाररक ननयतकाशलकाांच्या ननकोप 
ि तटस्थ दृष्टी सांबांधीच े सांपादकीय ननिेदन, िैचाररक ध्येयिाद,ननयतकाशलकाांच्या सूची 
ननशमजतीच े कायज ि पुनःश्च गरि, सद्यजस्थतीतील ननयतकाशलके – हदिाळी अांक हयाांनी 
िपलेली विचारप्रधान परांपरा, विचारकलहाांच े सुसांस्कृतपणे कराियाच े व्यिस्थापन म्हणिे 
िैचाररक ननयतकाशलके, बािारुमूल्ये ि व्यापारी दृजष्टकोन हे वििेकबुद्धीचे शत्,ू हेच आव्हान 
पेलणे, मानितेच े कल्याण हा ध्येयिाद िपणे, हया सिज बाबीांचा परामशज ेेिून प्रा. िाधि 
िैचाररक मराठी ननयतकाशलकाांच ेवपांपळपान सळसळत राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करतात. 

 ‘मराठी साहहत्तयसमीक्षा आणण माझी वपढी’ या पाठातून प्रा. िाधि हयाांनी प्रथमतःच 
आपल्या िडणेडणीिर भाष्य केले आहे. साठोत्ततरी कालखांडाचा जिज्ञासू साहहत्तयाभ्यासक 
म्हणून ओळख व्हािी, ही िाधिाांची आकाांक्षा होती. साहहत्तय, समाि-सांस्कृती याांच्यातील 
आांतररक दिुे ि त्तयाांच ेउद्बोधन भान माझ्या साहहत्तय ननशमजती ननशमत्तताच्या सहिासाने मला 
आणून हदले, असे िाधि सर साांगतात. मी ि माझ्या वपढीने काय शलहहले, यापेक्षा आम्हाला 
िाड्.मयीन पिाजच े साक्षीदार होता आले, हे मोलाच े ! हे िाधि याांच े विधान ननजश्चतच 
भूषणािह आहे. साहहत्तय-समीक्षा नाना हदशा, आकार-प्रकाराांनी समदृ्ध होताना लेखक ि त्तयाांच्या 
वपढीच्या समीक्षाितृ्तती उसळत राहहल्या ि त्तयातून सच्च्या साहहत्तय जिज्ञासूला लहान-थोर 
समीक्षक होण्यात भाग पाडते. मराठी साहहत्तयसमीक्षेने, सौंदयज शास्त्ाने लेखक ि त्तयाांच्या सुहृद 
िगाजला िाड्.मयीन दृष्टी ि अशभरुचीची देणगी शमळाली. मात्, एक खांत प्रा. िाधि व्यक्त 
करतात, दशलत चळिळीच्या रािकीयीकरणात दशलत साहहत्तयाचा दीप नीटपणे तेित ठेिण्यात 
अपयश आले, हे प्राांज्िळपणे नमूद करतात. साहहत्तय-समीक्षा सुसांस्कृत समािाची गरि, त्तयाच े
साक्षीदार, सहप्रिासी लेखक ि त्तयाांची वपढी, हयाबद्दल ‘आमच ेमहद् भाग्य’ असे म्हणतात. 
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साहहत्तयाइतके भरिश्याच ेसाधन आितरी कोणतेच नाही, असे मत व्यक्त करीत प्रा. िाधाि 
आपल्या वपढीतील विविध साहहजत्तयक, समीक्षक मांडळीचा, स्थळाांचा उल्लेख करतात. 

 प्रा. रा.ग. िाधि हयाांनी शलहहलेल्या ‘िाड्.मयीन पररप्रेक्ष्य’ या पुस्तकातील माझी काही 
ननररक्षणे ... 

१. विविध चचाजसत्ातील साशमक्षालेखाांचा अभ्यासकाांना पररचय व्हािा, हयाकररता पुस्तक.  

२. भारतीय साहहत्तय सांकल्पनेचा नव्याने विचार ि त्तयाच्या िडणेडण प्रकक्रयेची ओळख. 
३. सांपन्न साहहत्तयाशभरुचीकररता – सांिधजनाकररता उपयोजित मराठी समीक्षेची ओळख. 
४. साहहत्तयाच्या रूपासांबांधातील ताजत्तिक ि सौंदयज शास्त्ीय माांडणीचा मानस. 
५. आधनुनक मराठी कवितेतील प्रयोगशीलतेची कुां ठलेली िाट मोकळी करणे. 
६. मराठी स्त्ीिादी काव्य – त्तयातील मिाळपण आणण अनुकरणशीलता, चांगळिादाचा 

धोका, हयाांची िाणीि करून देण्याचा प्रयत्तन. 
७. गाांधीिादी मूल्ये ि आांबेडकरिादी पररितजन विचार हयाांच्या अन्ियाथाजतून निसमाि, 

मूलधमज, समाि सांस्कृती रचन स्िीकारून कालोधचत पररितजन साधणे.  

८. मराठी िाड्.मयेनतहासाच्या पुनलेखनाची गरि समिािून साांगणे. 
९. सुसांस्कृत समाि ननशमजतीसाठी सुसांस्कृत िैचाररक ननयतकाशलकाांची अत्तयािश्यकता. 
१०. साठोत्ततरी कालखांडाचा जिज्ञासू साहहत्तयाभ्यासक होण्याची सुप्ताकाांक्षा. 
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