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आत्भचरयत्र लाड्भमप्रकायाच ेस्लरुऩ आकरन करुन घेण्मावाठी त्माॊच ेस्लरुऩ वलळऴे 
आकरन करुन घेणे क्रभप्राप्त आशे. मा लाड्भमप्रकायाच्मा लाड्भमीन प्रदीघघ ऩयॊऩयेचा 
इततशाव आऩल्माऩढेु ठेलणाय नाशी, ना त्माॊची स्लरुऩ भीभाॊवाशी कयणाय नाशी. भी 
पक्त मा आत्भचरयत्राच्मा आकरना वॊदबाघत काशी हदळा इथे नोंदलण्माचा प्रमत्न 
कयणाय आशे. त्माआधाये वलद्मार्थमाांना आत्भचरयत्र मा कथात्भक लाड्:भमीन प्रकायाच े
आकरन शोईर. 
 तत्ऩलुी प्रा.डॉ.ला.र.कुरकणी माॊनी आत्भचरयत्र लाड्:भम प्रकायावॊफॊधी काम 
म्शटरे त ेइथे ठेलतो ते भरा ‘आऩरुा चच लाद आऩणावी’ अभ्मावण्मावाठी भशत्लाच े
लाटते. 
 ला.र.कुरकणी अवे म्शणतात- ‘‘चरयत्र रेखन शा चरयत्र वलऴमाच्मा र्जीलनाचा 
वलघ फायीक-वायीक तऩळीर गोऱा करुन त्मातून त्माच े र्जीलनचचत्र तमाय कयीत 
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अवतो, मेथे ज्मा र्जीलनाच ेचचत्र ेयेखाटालमाच ेअवत ेत ेस्लत:चचे र्जीलन अवल्माभऱेु 
त्माचा तऩळीर गोऱा कयण्माचा प्रश्नच नवतो, मेथे प्रश्न लेगऱाच अवतो ल तो 
म्शणरे्ज त्मा तऩळीराच्मा र्जॊर्जाऱात न अडकता आऩल्मा र्जीलनाच े वम्मकरुऩ 
ध्मानात घेण्माचा ल त्माच ेदळघन घडलनू आणण्माचा’’. 
 ‘प्रत्मेक खयेखुये आत्भचरयत्र शे ज्मा प्रभाणे ज्मा व्मक्तीने त ेलरहशरेरे अवत े
त्म व्मक्तीच े र्जीलनचचत्र अवते. त्माचप्रभाणे अनेक फाफतीत ते तुभच े आभचशेी 
र्जीलनचचत्र अवते. आत्भळोध आत्भदळघन शे र्जीलनालय अवा काशी प्रकाय टाकू ळकत े
की त्मा र्जीलनातीर ककतीतयी गुढस्थऱे एकदभ प्रकालळत शोतात ल त्माभऱेु 
आऩल्मारा आऩल्मा र्जीलनाचाशी अथघ रालता मेऊ रागतो. एका व्मक्तीच्मा 
र्जीलनावॊफॊधीच े आऩरे कुतूशर बागलणे एलढेच कामघ खयेखुये आत्भचरयतर्   कयीत 
अवते. त ेआम्शा लाचकाॊनाशी अॊतभुघख फनवलते. आत्भळोध ्  कयामरा रालते. आऩल्मा 
र्जीलनाचा गॊबीयऩणे वलचाय कयामरा रालते. शे्रष्ठ दर्जाघच्मा लाड्:भमाच्मा हठकाणी 
शीच ळक्ती अवते ‘ 
 मा ऩाश्लघबलूभलय ‘ आऩरुाचच लाद आऩणावी ‘ लाड्भमीन आत्भचरयत्राच े
स्लरुऩ, अभ्मावल्माव आकरनाच्माहदळा स्ऩष्ट शोतीर. अवे भरा लाटते. 
 ‘आपऱुा चि वाद आपणासी’ या ववषयी थोडसेे- 
 ‘ वॊत तकुायाभाॊच्मा लॊळाचा आणण लायळाचा एक अवलबाज्म बाग फनरेल्मा 
आणण त्माप्रभाणे लाणी-बलूभका आणण लतृी अॊगी फाऱगणारमा भनोलतृ्तीचा ल 
दाॊबीकतेलय तुटून ऩडणाया प्रवॊगी कठोय फनणाया शा तनष्ठालॊत कामघकताघ 
र्जवाहदवतो, तवाच एक  अलबर्जात प्रततबेचा करालॊत म्शणूनशी चॊद्रकाॊत लानखड े
माॊच े अनबुल ‘वत्म अवत्माळी भन केरे ग्लाशी नाशी र्जुभातनरे फशूभता’ माचा 
प्रत्मम ऩनु्शा एकदा लाचकाॊना आणून देणाया बावऴक आवलष्काय लानखड ेमाॊनी केरा 
आशे. अवे म्शणाले लाटते. माभऱेुच की काम आत्भचरयत्राच ेळीऴघक अन्लथघक ठयत.े 
शी अन्लथघकता र्जऩण्माच े काभ र्जाणणलऩलुघक केरेल्माच े कुठेच र्जाणलत नाशी. 
वशर्जता आणण स्लाबावलकता शा वलळऴे त्माॊच्मा अनबुल वभधृ्दीरा प्राप्त झाल्माच े
हदवनू मेते’ 
कथात्मकता : 
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 आत्भचरयत्र शा लाड्:भमप्रकाय  कथात्भक अवनू र्जीलनाच े अचधकाचधक 
लास्तलदळघन घडवलणे शा आत्भचरयत्र रेखनाभागचा शेतू अवतो. 
‘आऩरुाचच लाद आऩणावी’ शे चॊद्रकाॊत लानखडचे े आत्भचरयत्र मा भध्मे त्माॊनी 
आऩल्मा र्जीलनाळी वॊफध्द अवणारमा र्जीलनाच ेवत्मदळघन स्लाबावलकऩणे कयण्माव 
ते ऩात्र ठयरे आशेत का? त्माॊच्मा आत्भचरयत्र रेखनाभागीर शेत ू शा आत्भगौयल 
ककॊ ला आत्भप्रदळघन आशे का? का, त्माॊनी त्माॊच्मा र्जीलनातीर घडरेल्मा आणण 
र्जगताॊना आरेल्मा प्रत्मेक र्जीलनानबुलाॊच ेवत्मदळघन घडवलणे शा अवल्माच ेअनबुल 
कथन केरेल्मा स्लरुऩालरुन हदवनू मेते ककला अलास्तलता,अप्रस्ततुता आणण अकायण 
ओढून ताणून अनबुलाच े दळघन घडवलरेरे आढऱून मेते. मावलऴमी वलदमाघर्थमाांना 
भाहशती करुन द्माली, आकरन करुन द्माले. मा वलघ फाफतीत रेखक खया 
उतयराका नाशी माची भीभाॊवा अभ्मावकाने र्जरुय कयाली, तवे कयणे अऩरयशामघ 
ठयत अवत.े 
प्रामाणणकता : 
 चॊद्रकाॊत लानखड ेमाॊनी आऩल्मा आत्भचरयत्राभध्मे र्जो र्जीलनऩट चचत्रीत केरा 
आशे,तो र्जीलनप्रलाव ज्मा र्जीलनभलू्माॊनी पे्ररयत झारा आशे. त्मा र्जीलनभलू्माॊच्मा 
वॊलधघनावाठी र्जी बलूभका घेलनू र्जगताॊना हदवतात. त्मा वलऴमीचा त्माॊचा त्माग 
आणण गततळीरता ल त्मा प्रलाशी व्मक्तीभनारा आरेल्मा अनबुलाॊच े स्लरुऩ, 
तत्लभलू्माॊळी रेखक कवा प्राभाणणक याहशरा आशे. शे अभ्मावकाॊच्मा रषात आणून 
तय द्मालेच त्मालळलाम त्माॊनी तत्ल आणण व्मलशायाच्मा ऩातऱीलय आरेल्मा प्रत्मेक 
अनबुलाच ेरेखकाने मथाथघ आकरन कवे करे आशे शे आळम आणण अलबव्मक्तीच्मा 
वजर्जलतलेय अलरॊफनू कवे आशे शे शी फघाल.े 
घटणा,प्रसंग आणण व्यक्तीदशशन : 
 चॊद्रकाॊत लानखड े शा एक चऱलऱीचा तनष्ठालॊत कामघकताघ आशे. मा 
कामघकत्माांच ेशे आत्भचरयत्र आशे मोच बान वतत लाचकाॊना अवाले रागत.े चऱलऱ 
आणण तनष्ठा ह्मा लेगऱमा अव ू ळकत नाशी कायण तनष्ठालॊत कामघकत्माांच्मा 
र्जोयालयच चऱलऱीच े अजस्तत्ल अलरॊफनु अवते. माच े बान लानखडनेी आणण 
चऱलऱीत अन्म व्मक्तीॊनीककतऩत वाॊबाऱरे माच े अनके घटना प्रवॊगाॊच्मा 
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भाध्मभातुन लानखड ेमाॊनी चचत्रीत केरे आशे. मावलऴमीच े त्माॊना झारेरे आकरन 
आणण त्माॊनी रालरेरा अन्लमाथघ आळम आणण अलबव्मक्तीतून आरेल्मा जर्जलतॊऩणे 
कवे चचत्रीत केरे आशे. मा वॊफॊधीची र्जाणणल वलद्मार्थमाांना करुन देणे शा एक बाग 
आशे. तवेच अनेक घटना प्रवॊगाच्मा तनलभताॊने ज्माॊचा ज्माॊचा वशवॊफॊध ककॊ ला 
वशलाव राबरा आशे, त्मा व्मक्तीच्मा लतृ्ती-प्रलतृ्तीचा, स्लबाल ललैळष्टमाॊचा आरेरा 
अनबुल उरगडून कवा दाखवलरा, त्मा अनबुलाच ेनेभके स्लरुऩ कवे आशे शे रषात 
आणुन द्माले. 
िररत्रननवेदन आणण भाषाशऱैी : 
 ‘आऩरुाचच लाद आऩणावी’ मा आत्भचरयत्रातीर जर्जलनचचत्र स्लत:रेखक 
येखाटत अवल्माभऱेु अनबुल कथनाची ळरैी शी प्रथभऩरुुऴी आशे. आऩल्मा र्जीलनाच े
चचत्र आऩण वाॊगत अवल्माभऱेु ‘आऩरुाचच लाद आऩणावी’ आकायारा आरेरे आशे. 
तत्लतनष्ठ र्जीलनारा आकाय देण्माच े त्माॊच े प्रमत्न आणण तो इभान याखत कवा 
र्जगतो शे तय भशत्लाच ेआशेच, ऩयॊत ु त्मालळलाम तनलेदन कवे कयतो शे शी तततक 
अन्लथघक ठयत.े रेखक र्जवा र्जीलनाच्मा प्रलाशी आणण गततळीरतेरा आत्भवात 
करुन त्मालय कवा स्लाय शोतो, अन ् तततकाच त्मा वभार्जलास्तलाचा अथघ रालनू 
त्माभधीर वत्म र्जोखतो, भाखतो त्माच ेस्लरुऩ आणण अकरन कयता-कयता त्माॊच्मा 
तनलेदन आणण बाऴाळरैीचा वुॊदय वभन्लम कवा घारतो शे फघाले. लचैारयक 
वौंदमाघफयोफय वॊतलचनाचा वयेुख भेऱ, चारयत्रकाय आऩल्मा चरयत्रारा आणण 
चारयत्र्मारा वभधृ्द फनवलण्माचा त्माचा प्रमत्न ककती स्लाबावलकऩणे चाररेरा आशे, 
शे आकरन करुन घ्माले. र्जवा र्जगण्मात आशे तवाच तो अलबव्मक्त कवा आशे शे 
ऩाशणे भोठे भरे्जळीय आशे. त्माॊच्माच ळब्दात वाॊगामच ेझाल्माव (ळलेटच्मालय ऩशा.) 
 ‘‘भाझ्मातीर लवध्दाथाघरा पुरण्मा-परण्मा-फशयण्माची आकाॊषा आशे. 
भाझ्मातीर लवध्दाथाघरा फधु्द र्जयी शोता आरे नाशी, तयी वभधृ्द र्जरुय शोता आरे. 
शीच वभधृ्दी भाझ्मा आमषु्माची ‘कभाई’ आशे.’’ 
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