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RESEARCH PAPER 

मराठी भाषा साहहत्य अहण संस्कृती या घटकावर संशोधनात्मक मांडणी करणे हा हवषय खूपच व्यापक अह.े 

यातील एका-एका घटकावर स्वतंत्रपणे मांडणी करून संशोधन लेख ऄथवा संशोधन प्रबंध हसद्ध करता 

येण्यासारखे अह.े या संदभााने ऄनेक संशोधकाने संशोधनही केली अहते; परंतु या शोधहनबंधासाठी 

जाणीवपूवाक हा हवषय हनवडण्याचे कारण या घटकातील ऄनुबंध लषातात घणेे हा होय. यातील एक घटक 

दसुर् या घटकाशी साखतीतील कडीप्रमाणे बांधलेला अह.े संशोधनायाया सोयीसाठी त्यावर स्वतंत्र संशोधन होत 

ऄसले तरी, या हतन्ही घटकांचा एकहत्रत हवचार करणे अवश्यक अह.े या घटकांपैकी भाषेचा हवचार केला तर, 

मानवी जीवनायाया घडणीत, हवकासात भाषेचा मोलाचा वाटा अह.े अज तर भाषेहशवाय मानवी जीवनाची 

कल्पनाच करता येणार नाही. 

भाषा ही संकेताची रचना अह.े भाषेमुतेच संवाद, हवहनयम शक्य झाला अह.े प्रस्तुत शोधहनबंधात भाषेचा 

ऄभ्यास ऄपेहषातत नसून, भाषा, संस्कृती यांचा ऄनुबंध लषातात घ्यायचा अह.े मुतात संस्कृती समजून घेण्यासाठी 
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भाषेची अवश्यकता अह.े साहहत्याची हनर्ममती भाषेतून झाली अह.े लेखन, वाचन, श्रवण, संभाषण, अकलन 

ही भाहषक कौशल्य अवश्यक अहेत. मराठी भाषेचा हवचार केला तर, मध्ययुगीन कात ते प्राचीन कातापासून 

मोठ्या प्रमाणावर साहहत्यहनर्ममती झाली अह.े यातील बसंसंय य हनर्ममती सजानात्मक ऄसून, ही हनमााती 

वैहवध्यपूणा ऄशी अह.े मध्ययुगीन कालखंडातील संत साहहत्य, महानुभावांचे साहहत्य, पंत साहहत्य व 

शाहहरांनी हनमााण केलेल्या साहहत्याचा समावेश होतो. त्यापूवीचा हवचार केला तर, मौहखक वाङ्मयाची एक 

समृद्ध परंपराच ददसून येते. तसेच अधुहनक कातातही मानवायाया स्वतंत्र ऄहवष्काराला महत्त्व येउन हवहवध 

वाङ्मय प्रकारात हवपूल साहहत्यहनर्ममती झाली अह.े सजानात्मक साहहत्यहनर्ममतीबरोबरच अधुहनक कातात 

भाषेयाया संदभााने मोठ्या प्रमाणावर लेखन झाले अह.े पुढे व्यावहाररक स्वरूपाचे लेखनही होउ लागले. 

अजयाया काताचा हवचार केला तर, या सवा घटकाचा पूनःहवचार करून नव्याने मांडणी करणे अवश्यक वाटू 

लागले अह.े माणसांचे जगणे, त्याचे सुख-दःुख, तो भाषेहशवाय ऄन्य कोणत्याही साधनाहशवाय आतके 

प्रभाहवपणे व्यक्त करू शकत नाही. पे्रम, हजव्हाता, बंधुभाव ह ेमाणसायाया जगण्याचे महत्त्वाचे ऄसे भाव अहते. 

लोकशाही व्यवस्थेचा हवचार केल तर, स्वातंत्र्य, समता, सामाहजक बांहधलकी ही मूल्य ेभाषेतूनच अहवष्कृत 

होतात. संस्कृतीची रचना या मूल्यावर अधाररत अह.े म्हणून या सवा घटकांचा एक ऄंतररक ऄनुबंध ऄसल्याचे 

ददसून येते. 

मानवी जीवनाला संुदरा बनवयाचे ऄसेल तर, त्यासाठी कला अवश्यक अहते. या कलेचाच एक भाग म्हणजे 

साहहत्य होय. याहशवाय संगीत, ऄहभनय, नृत्य, हचत्रकला ऄशा हवहवध कलातून मानवी जीवन म्हणजेच त्यांची 

संस्कृती समृद्ध झाली अह.े या कलांचे एका हपढीकडून दसुर् या हपढीकडे ऄदानप्रदान करणे भाषेहशवाय शक्य 

वाटत नाही. या ऄंगाने हवचार केला तर भाषा ह े एक संस्कृतीक अयुध अह.े संस्कृतीला, संस्कृतीयाया 

हनर्ममतीला हतयाया फुलण्या बहरण्याला भाषेची मदत झाली अह.े संस्कृतीची हनर्ममती, हतचे वहन व हवकास 

भाषेमुतेच झाला अह.े भाषाव्यवहार कशा पद्धतीने कायारत ऄसतो, त्यासंबंधी डॉ. ऄशोक केतकर म्हणतात, 

‘हवहशष्ट हवज्ञानषेातत्र, हवहशष्ट तंत्रहवद्या, कायदा अहण शासनव्यवहार, हवहशष्ट खेत ककवा कला यांची स्वतंत्र 

पररभाषा ऄसते, त्यात त्या षेातत्रामधल्या ठतक गोष्टी अहण बारकावे ऄसे दोन्ही रटपणार् या पाररभाहषक संज्ञा 

ऄसतात. ह्या पाररभाहषक संज्ञांयाया भोवती त्या षेातत्राशी संबंहधत ऄसा भाषाव्यवहार दफरत ऄसतो.’1 

मानवी जीवनात मूल्याला ऄहतशय महत्त्वाचे स्थान अह.े मुतात मानवी जीवन ह ेमूल्यावर ईभे अह.े मूल्य 

हरवलेला समाज कोणती संस्कृती घडवेल हा प्रश्न अह.े या मूल्याची घडवणूक व मानवी मूल्य घडवण्याचे काम 

साहहत्य करत ऄसते. ज्ञानाची हनर्ममती भावनेची ऄहभव्यक्ती ही भाषेयाया माध्यमातून व साहहत्यातून होत 
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ऄसते. साहहत्य ह े ज्ञानाबरोबरच ईद्बोधन व रंजनाचे काम करत ऄसते. ज्ञानहनर्ममतीयाया दषृ्टीने मराठीतील 

ऄनेक ग्रंथाचा ईल्लखे करता येइल. ईद्बोधन व प्रबोधन याचा हवचार केल तर, संतांयाया, महानुभावांयाया 

हनर्ममतीपासून अधुहनक कालखंडापयंत या प्रयोजनासाठी ग्रंथहनर्ममती झाली अह.े अधुहनक काताचा ईद्बोधन, 

प्रबोधनाचे युग म्हणूनच ईल्लेख केला जातो. साहहत्य कोणती मूल्य रुजवतात, यावरून ती संस्कृती घडत जात 

ऄसते. ग्रंथहनर्ममती बरोबर ग्रंथाचे वाचन महत्त्वाचे ऄसते. वाचन संस्कृती म्हणून अपण ज्याचा ईल्लेख करतो, 

ती संस्कृती एका बाजूला माणसांचे जीवन व दसुर् या बाजूला समाजाची संस्कृती घडवत ऄसते. वाचन ह े

संस्कारषातम ऄसते. तसेच ते ज्ञानषातप ऄसते. साहहत्य संस्कृतीतूनच नव्या समाजाची हनर्ममती होताना ददसते. 

संस्कृतीतील अचार, हवचार, चालीररती, रूढी-परंपरा, ईत्सव, सन, समारंभ ह े साहहत्यातून समाजजीवनात 

येतात. म्हणून संस्कृतीची हनर्ममती, संवधान, वहन साहहत्य करत ऄसते. पूवाजांचे ज्ञान हा संस्कृतीचा ठेवा 

ऄसतो. ज्या वनस्पतीचे ज्ञान (अरोग्य), जीवनशैली, हनसगााचे ज्ञान, ज्ञानाजाणायाया पद्धती ह े सवा भाषा 

साहहत्य व संस्कृतीला बांधून ठेवणारे घटक होत. धमा, कला याबाबी संस्कृतीत येत ऄसल्या तरी त्यांचे वहन व 

संवधान भाषेतून होते. सौंदया, वेशभूषा, केशभूषा हवहवध कला या संस्कृतीचाच घटक अहते. याचे भरणपोषण, 

वहन व संवधान करण्यात ऄनेक वेतेला भाषा व साहहत्य कारणीभूत झालेले ददसून येते. कलामूल्य संस्कृतीक 

मूल्ये व जीवनमूल्य याचा व्यापक दषृ्टीने हवचार केला तर ह ेसवा मूल्य मानवीजीवन संस्कृती व साहहत्याशी 

हनगडीत अहते. 

कला मूल्यायाया दषृ्टीने मानवीजीवनात ग्रंथाचे महत्त्व ऄहधकच अह.े ही ग्रंथसंस्कृती अनंद व ईद्बोधनायाया 

दषृ्टीने कशी महत्त्वाची अह,े ह ेसांगणारे रा.ग. जाधव याचं मत महत्त्वाचे वाटते. ‘तथाहप वाङ्मयीन संस्कृतीचा 

सवांत मोठा व महत्त्वाचा हवशेष म्हणजे समाजाला एका हनभेत अनंदाची व मार्ममक ईद्बोधनाची प्रहतसृष्टी 

ईभारून देणे हा होय, ऄसे मला वाटते. या प्रहतसृष्टीचवे हवधाते म्हणजे प्रहतभावंत माणसे. या प्रहतसृष्टीचे 

संवधाक म्हणजे रहसक व्यक्ती.’2 

समाजाबरोबरच भाषाही प्रगत होत ऄसते. भाषा प्रगत होत अह.े ह े ओतखण्यासाठी त्या भाषेत हनमााण 

होणारी ग्रंथहनर्ममती दकती ज्ञानाचे वहन करणारी अह,े यासंदभाात डॉ. सदाहशव देव म्हणतात, ‘एखादी भाषा 

प्रगत होत ह ेठरहवण्याचे एक साधन म्हणजे त्या भाषेत प्रहतवषी दकती ग्रंथहनर्ममती झाली अह ेही बाब लषातात 

घेणे! ग्रंथहनर्ममतीचा हवचार करीत ऄसताना ह ेग्रंथ दकती प्रकारचे होते? त्यातील दकती ग्रंथ ज्ञानवाही अहते? 

या ग्रंथांयाया हनर्ममतीमागील पे्ररणा काय अहते? या ग्रंथांची हनर्ममती दकती सुबक व अकषाक अहे?’3 
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खरे तर, मानवीजीवन समृद्ध करण्यासाठी ग्रंथालये महत्त्वाची भूहमका बजावत ऄसतात. या ग्रंथालयाची 

हनर्ममती ज्या समाजात व्यापक व समृद्ध झाली अह,े तो समाज प्रगतीयाया वाटवेर व समृद्धतेकडे गेलेला ददसून 

येतो. भारतीय समाजात ग्रंथालय चतवत व ग्रंथालये ह ेखूप ईहशरा सुरू झालेले ददसतात. अजयाया कातायाया 

संदभाात ग्रंथालय चतवतीचा नव्याने हवचार करण्याची गरज हनमााण झाली अह.े अज वतामानाचा हवचार 

केलर तर आंटरनेट, मोबाइल व आतर समाजमाध्यमे ही वाचनसंस्कृतीला मारक ठरत अहते. त्याचा पररणाम 

म्हणून ग्रंथालय, वाचनालय यांयायात एक ऄवरोध हनमााण झाला अह,े तो गतीमान करण्यासाठी वाचन 

संस्कृतीची चतवतच गतीमान करावी लागेल. वाचन कमी होण्याचा पररणाम ग्रंथहनर्ममती व हवतरणावरही 

झाला अह.े त्यामुते ग्रंथालयांना वाचक जोडण्यायाया अव्हानाला सामोरे जावे लागत अह.े अज ग्रंथालय 

हतहरेी पाततीवर संघषा करताना ददसून यतेात. एक बाजूला ग्रथंालय ईभे करण्यासाठी अर्मथक प्रश्न, दसुर् या 

बाजूला सामाहजक भान तर हतसर् या बाजूला वाचक जोडण्याचे अव्हान ईभे अह.े ग्रंथालय चतवतीत 

सेवाभाव महत्त्वाचा अह.े ऄनेक वेता वाचक वतामानपत्र वाचण्यायाया पलीकडे जात नाहीत. अर्मथक पाठबत 

हमतवण,े सामाहजकता हमतवणे व दजाा सुधारणे ह ेहतहरेी पाततीवरचे काम ग्रंथालयांना करावे लागत अह.े 

वाचन संस्कृती व ग्रंथ यायंायामध्य े अणखी एक महत्त्वाचा दवुा म्हणजे, हनयतकाहलके होत. भाषा, साहहत्य, 

संस्कृती व ग्रंथालय यांयाया दषृ्टीने हनयमाहलके महत्त्वाची भूहमका बजावतात. दैहनके, हनयतकाहलके ही भाषा, 

साहहत्य, संस्कृतीला ईपयुक्त ऄशीच ऄसतात. पण, यात ऄनेक संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे ऄसल्याचे डॉ. 

सदाहशव देव म्हणतात, ‘अज महाराष्ट्रात सुमारे 200 दैहनके (14 आंटरनेट अवृत्त्या) प्रहसद्ध होतात. त्यांची 

वाचकसंय या अता 2 कोटीपयंत पोहचली अह.े यात मराठी भाषेला ईपयुक्त ठरणारी साप्ताहहके, माहसके, 

हनयतकाहलके, धार्ममक वाङ्मय यांची भर पडते. हशषातणायाया होणार् या प्रसाराला समांतर ऄशी वृतपतपत्रांची वाढ 

अह.े या प्रसार माध्यमांची वाढ पररपूणा झाली ऄसे म्हणता येणार नाही. पण, या ध्येयपूतीसाठी ऄजून 

हशषातणसंस्था, वाचनालये, श्रवणालेय, ग्रंथ प्रकाशने यांचीही वाढ होणे अवश्यक अह.े’4 

वाचन संस्कृतीला बत देणार् या हनयतकाहलकांचा प्रारंभ मराठीत ‘दपाण’ या हनयतकाहलकापासून झाला. पुढे 

ऄनेक हनयतकाहलके येत गेली. 1832 हा बातशास्त्री जांभेकरांयाया ‘दपाण’चा प्रारंभ. त्यानंतर ‘ज्ञानोदय’, 

‘प्रभाकर’, ‘करमणूक’ ऄशी ऄनेक हनयतकाहलके अली. यातच 1881 ला हवष्णुशास्त्री हचपतूणकरांची 

‘हनबंधमाला’ अली. काही ‘शालपत्रके’ या कातात अली. त्यानंतर ‘सत्यकथा’, ‘अलोचना’, ‘ऄहभरूची’, 

‘छंद’, ‘युगवाणी’, ‘महाराष्ट्र साहहत्यपहत्रका’, ‘ऄहस्मतादशा’,  ‘कहवतातरी’, ‘लहलत’ ऄशा ऄनेक 

हनयतकाहलकांचा ईल्लेख करता येतो. ऄलीकडयाया कातात ‘मुक्तशब्द’, ‘अमची श्रीवाणी’, ‘सवाधारा’, ‘ढोल’, 
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‘खेत’, ‘ऄषातरगाथा’, ‘भाषा अहण जीवन’ ऄशा ऄनेक हनयतकाहलकांचा ईल्लेख करता येतो. समकालीन 

वास्तवावर भाष्य करणारे हनयतकाहलक म्हणून ‘पररवतानाचा वाटसरू’ या हनयतकाहलकाचा ईल्लेख करता 

येतो. ही सवा हनयतकाहलके ग्रंथालय, वाचनालय, वाचन संस्कृती यांना बत देणारी ऄशीच होती. याबरोबरच 

‘सत्यशोधकी’, हनयतकाहलकेही मोठ्या प्रमाणावर अली. ज्यात कृष्णराव भालेकर यांचे ‘ददनबंधू’, मुकंुदराव 

पाटलांचे ‘ददनहमत्र’, श्रीपतराव शशदे यांचे ‘हवजयमराठा’ व पुढे बाबा अढावांचे ‘पुरोगामी सत्यशोधक’, काही 

दहलत हनयमाहलकेही वाचन संस्कृतीला व प्रबोधनाला बत देणारी ठरली अहते. हशवराम जानबा कांबते यांचे 

‘सोमवंहशय हमत्र’ तसेच पुढे डॉ. बाबासाहबे अंबेडकरांनी ‘मुकनायक’,‘बहहष्कृत भारत’, ‘जनता’ ऄशा काही 

महत्त्वायाया हनयतकाहलकांचा ईल्लेख करता येइल. या सवा हनयतकाहलकांनी वाचन संस्कृती समृद्ध करण्याचे 

काम केले अह.े काही हनयतकाहलके तर चतवतीची भूहमका घेउनच पुढे अली. 

हनयतकाहलकांनी भाषा, साहहत्य अहण संस्कृती याला उजाा देण्याचे काम केले. प्रबोधनायाया कातात ही परंपरा 

समृद्ध ऄशीच राहहली. परंतु, कात जसा बदलत गेला, तसे ग्रंथालयाची संय या वाढली नाही. शासन अहण 

समाजाचे ग्रंथालय चतवतीकडे कमालीचे दलुाषात झाल्यामुते ग्रंथालय षातीण होत गेली. मोठ्या शहरांमधूनच 

ग्रंथालयाची चतवत काही प्रमाणात चालू राहहली. पुढे ही चतवत वाढावी म्हणून काही प्रयत्नही करण्यात 

अले व त्यातूनच ‘गाव हतथे ग्रंथालय’ ऄशी चतवत सुरू झाली. परंतु, केवत ऄनुदाने हमतहवण्यासाठी ग्रंथालये 

ऄहस्तत्वात अली. प्रकाशक ज्या ग्रंथावर ऄहधक सूट देतात, तेच ग्रंथ खरेदी करून दजााहहन पुस्तकांची खरेदी 

केवत ग्रंथालयाची तपासणी करण्यासाठीच केली जाते. त्यामुते या ग्रंथालयातील ग्रंथाचे वाचकच नाहीत. 

यामुते वाचन संस्कृती रोडावत चालली अह.े 

वाचन संस्कृती ही केवत ज्ञानासाठी नाही तर माणसायाया रठकाणी ऄसणार् या ऄपप्रवृतपती षातमहवण्यासाठी अह.े 

ग्रंथ वाचनाबद्दल भाष्य करताना ते कसे महत्त्वाचे अहे, ह े डॉ. सदाहशव देव सांगतात. ‘ग्रंथ वाचनातून 

हमतणारा अनंद पे्ररणादायक ठरतो पण एखाद्या ऄहभजात ग्रंथाने अपली जीवनहवषयक दषृ्टीच बदलून टाकली 

तर मात्र हा अनंद ऄनपेहषातत ईंची गाठतो व मन नम्र होते.’5 

वाचन ह े संस्कारषातम ऄसल्यामुते समाजात मूल्ये रुजहवली जातात. ज्ञानाला महत्त्व म्हणून ग्रथंाला महत्त्व. 

अधुहनक कातात तर ग्रंथालयांचा ईल्लेख ‘ज्ञान स्रोत कें द्र’ ऄसा केला जातो. मागील कातात छ. शाहू महाराज 

व महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी ग्रंथालय चतवत वाढहवण्यासाठी जाणीवपूवाक प्रयत्न केले. महाराजा 

सयाजीराव गायकवाड यांनी तर वाचन संस्कृती समृद्ध करण्यासाठी दफरते ग्रंथालय सुरू केले. नवसमाजायाया 

हनर्ममतीसाठी ग्रंथ व ग्रंथालये महत्त्वाची अहते. संस्कृतीची हनर्ममती, संवधान व वहन साहहत्य, ग्रंथ करतात. 
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ग्रंथालये वाचन संस्कृतीमध्ये वदृ्धी करण्यासाठी हवहवध ईपक्रम हाती घेतात. ग्रथंांना पुरस्कार देणे, कहव-

लेखकांचा सत्कार करणे, हवहशष्ट ददन साजरे करणे, यातून संस्कृती घडत जात ऄसते. ग्रंथांना पुरस्कार देणे हे 

एकाच वेती लेखक व वाचकावर कसा प्रभाव टाकते ह ेसांगताना डॉ. सदाहशव देव म्हणतात, ‘मराठी वाचकांचे 

वाचनीय अहण ऄथापूणा साहहत्याकडे लषात वेधण्यासाठी व ग्रंथांची योग्य हनवड करण्यासाठी ग्रंथपुरस्कार अहण 

पाररतोहषके ऄशा संकल्पनांचा ईपयोग होतो. ज्या ग्रंथांना पुरस्कार हमततात, त्यांयाया लेखकांना या योजनेतून 

ईतेपतजन हमतते व त्यांयायाकडून भहवष्यात अणखी चांगल्या वाङ्मय हनर्ममतीची ऄपेषाता करता येते. त्यामुते ऄसे 

ईपक्रम स्वागताहा अहते.’6 

 समाज व देश घडहवण्यात हशषातण जसे महत्त्वाचे अहे, तसे ह े सवा घडवून अणण्यात ग्रंथालये महत्त्वाची 

भूहमका बजावतात. वाचकांना गोडी लागावी म्हणून वाचकांयाया अवडी हनवडीनुसार त्यांना वाचन साहहत्य 

ईपलब्ध करून देण े महत्त्वाचे ऄसते. ज्ञान, मूल्य,े रंजन, अरोग्य, संशोधन यावर अधाररत ग्रंथ वाचकाला 

ईपलब्ध करून देणे अवश्यक अह.े समाज अहण संस्कृती बदलण्याचे महत्त्वाचे साधनच ग्रंथ अह.े 

भाषा, साहहत्य, संस्कृती यात एक ऄंतगात ऄनुबंध अह.े ग्रंथात जी मूल्ये अहते. त्याचे वहन भाषेतूनच केले 

जाते. भाषा संशोधनालाही उजाा पुरवते. भाषेमुते व्यहक्तमत्त्व घडते. व्यहक्तमत्त्वामुते कुटंुब, समाज, देश घडत 

जातो. यातूनच संस्कृतीही एक-एक पाउल टाकत मागाक्रमण करीत ऄसते. भाषा ह ेज्ञानहनर्ममतीचे, संवधानाचे व 

संगोपणाचे साधन अह.े संस्कृती, कला व साहहत्य याचे माध्यमही भाषा अह.े ग्रंथालये या सवा प्रदक्रयेला पुढे 

नेण्याचे काम करत ऄसल्यामुते भाषा, साहहत्य, संस्कृती व समाज यांयाया प्रवासाचा दीघा अलेखही या 

घटकायाया ऄभ्यासातून मांडता येतो. 
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