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अवाचीन मराठी वाङमयातील टीका लखेनाच ेिववचेन 

 

ा. डॉ. यशोद ीमतंराव पाटील 
सहा यक ा यापक 

मराठी िवभाग 
िववेकानंद कला, सरदार दिलप सग वािण य व िव ान महािव ालय, 

औरंगाबाद, महारा , भारत 
 

तावना : 

व तुत: मराठी टीकेची परंपरा उ वलच आह.े भरतमुनी, अिभनवगु , म मट, िव नाथ 

इ यादी ह ेितचे दरूचे आ  दृ ीआड झाले तरी, गो. ग. आगरकर, िव. कृ. िचपळूणकर, ी. 

कृ. को हाटकर, न. च. केळकर, बा. अ. िभड,े मा. ं. पटवधन इ यादी रिसकांनी ितला 

लहानची मोठी केली. आता ती ौढा वत:चेच समंजसपणाने िनरी ण करीत आह.े या 

कामी ितला◌ा डॉ. रा. श.ं वा ळबे, ा. वा. ल. कुलकण , ा. द. के. बेडकेर,  

डॉ. व. द. कुलकण , ा. स. िश. भावे इ या दकांची मोठीच मदत िमळत आह.े ती इथली 

(लौ कक) क  दसुरी कुठली? (अलौ कक) असा इहवादाचा आिण गूढवादाचा पेच संग ितने 

रिसकांपुढे टाकला आह.े अनेक रिसक ित या ात व अ ात, व तुगत वा मनोगत, कट वा 

अ कट इ. छंदांचा (स दयाचा) शोध घे यात म  झाले आहते. ितला आप या इतर भाषा 

भिगन चीच ओढ लागून रािहली आह े असेच नाही, तर परदशेातील भाषाभिगन या 

प रचयाची ितला उ सुकता आह.े आज या िव ानयुगात ितने थलकालाचे अंतर ओलांडल े
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आह,े आिण पर परिवरोधी िवचारिविनमयां या े ात ितचे पाऊल पुढेच पडत आह.े अशा 

या ित या ि िन  व व तुिन  व पांशी एक प हो यात वाचकांनाही आनंद होत 

आह.े) 

 

अवाचीन मराठी वाङमयातील टीका लखेनाच ेिववचेन :  

टीकाकार हा एक वतं  ेचा लेखक असून कवी, नाटककार कवा कादबंरीकार यां या 

यो यते माणेच याची कृती वतं  तीची असते ही क पना मराठी वाङमयात हळूहळू 

दढृमूल होत आह.े ीपाद कृ ण को हाटकरां या लखेसं हाला तावना िलिहतांना  न. 

च. केळकर यांनी यांचे काही वग पाडल.े यात पोलीस, यायाधीश व कायद े िनमाण 

करणारा यांचा यांनी समावेश केला. यापैक  ‘‘म ल हा पोलीसात अंतभूत होतो. िश क 

व कायद े करणारा ह े जवळजवळ एकच, आिण िम ाचा समावेश यायाधीशात होऊ 

शकेल,’’ असे ते हणतात. यायाधीशाची समतोल बु ी व िम ाची सहानुभूती, ही या 

टकेत दसून येते ती टीका उ  दजाची होय. ही यांची िवचारसरणी आज या टीकेचे 

मह व ितपादन करणारीच आह.े ंथ व थंकार ह ेही इतर सृ  व तंूइतकेच वा यिवषय 

होऊ शकतात असहेी यांचे मत आह.े 

टीका लेखन ही एक कारची वतं  वा यकृती आह,े आिण वा य िवकासाचे ते एक 

मह वाचे अंग आह.े कोण याही वा य कारात याला वत:चे वैिश  े दाखिवता येत 

नाही, तोच टीकालेखनाकड े वळतो. टीका ही वा यवृ ावरील िवघातक, ब ली आह,े 

सृजनशील कलेचा दजा खालावला हणजेच टीकाकारांचा सुकाळ होतो, अशा कार या 

समजुती वाङमय े ात पूवापार चालत आ या आहते. 

कले या ांतात धं ा या दृ ीचा िशरकाव झाला हणजे वरील गो ी होतात ह ेखरे, पण 

टीकाकार हणजे वा य वृ ावरील एक बांडगुळ अस े मानणे हणजे टीके या ख  या 
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अथाचा िवपयास कर याजोगे आह.े टीकाकार हा िचत संगी िव वंसक असतो, पण तो 

तेवढाच काही याचा वभावधम होत नाही. कातर वभावा या कवीला कधीकधी याची 

िभती वाटली तरी या याकडून होणा  या रस हणा या अभावी याची कला अपूण 

राहणार हहेी खरेच. ‘‘पहा उघिडले दयाला । यात सुख ेघाला भाला ।। कोमल कौश ये 

नटला । कर तुमचा जरी कती असला ।। तरी तयाने माझी कवने – जरा पशणे ।। सहन न 

होणे मुळी मला ’’ अस ेरे. टळक यांनी उदगार काढल ेअसल ेतरी ते रिसकांची मनधरणी 

कर यास व दृ ीिवना दृ य करील काय’ हणून कलेचे साथक रिसकच करतो, असा िव ास 

कट कर यास चुकले नाहीत. मागील करणात ाचीन मराठी कव चा रिसकांकड े

पाह याचा दृ ीकोण कसा असे याचे िववेचन केल े आह.े याव नही ाचीन मराठी 

वा यातील रिसकांचे थान ह े वतं  होते, अस े दसून येईल. कवी माणे टीकाकार दु मळ 

असतो, आिण किवता जशी गवतासारखी उदडं माजते तसाच टीकेचाही पैâलाव होतो ह े

खरे; पण याव न टीकाकारांचा सुकाळ हणजे वतं  लखेकांचा दु काळ ठरत नाही. 

टीकाकाराला वतं  लेखका माणेच मान दे याची वृ ी मराठी वा यात आरंभी 

हट या माणे अिधकािधक बळावत आह.े ‘सुधारक’ या का ा या आरंभी डॉ. मा. . 

पटवधन यांनी आज या काळातील टीकाकारांचे काय ह े एक कारे कसे कठीण होऊन 

बसले आह,े याचे मा मक िववेचन केले आह.े ‘सु या’ बरोबर ‘ओल’े ही जळते आिण ‘छुपी 

आवड’ व ‘ दखाऊ ितटकारा’ असणा  या ढ गी रिसकांस डो यावर घेऊन नाचणारे वाचक 

आढळतात. डॉ. पटवधन यांचा साि वक संताप वरील लखेात  झाला आह.े वा तिवक 

पाहता या वा यात नवी सृ ी, नवी दृ ी व नवी तु ी या तीन गो ी उदयास येत आहते 

या वा यात वरील दृ ीकोनांचे नवे नवे टीकाकार िनमाण होणे ह े अप रहायच नाही 

काय? 
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वतं  ितभे या टीकाकारांचा गौरव करतांना ग. यं. माडखोलकर यांनी नभोवणीव न 

केले या आप या एका भाषणात खालील उदगार काढले क , ‘‘सृजनशील टीकाकार हा कवी 

आिण कादबंरीकार यां यापे ाही एका परीने े  हणावा लागेल.’’ 

वा यिन मतीस कारणीभूत होणा  या आ वृ ीच टीका मक वृ ी सभंवते, याचे 

िववेचन मानसशा ीय करणात केल ेआह.े याव नही टीकाकाराला वतं  लेखक मानणे 

ह े इ  ठरेल. चालू करणात इं जी अंमलात मराठी उदयास आले या टीकाकारां या 

कायाचे कालानु माने टीका मक िववेचन करावयाचे ठरिवले आह.े 

मराठी वा यातील गे या स वाशे वषातील उ ोम म लखेकांचा आढावा घेत यास अस े

दसून येते क , यात ब तेक पिह या तीचे लखेक ह े पिह या तीचे टीकाकार हणून 

िस ीस आले. उंबराचे फळ तेवढे दसावे पण याचे फूल मा  या या पोटात गु  रीतीने 

राहावे, या माणे वरील लेखकांचे टीकाकत व यां या इतर कारां या वा यकृतीत 

सकृ शनी लु   झा यासारखं दसते. क तुरीमृगा माणे वरील लखेकांना आप या ठकाणी 

न जाणवलेला हा टीका मक सुगंध वा यात दरवळ यािशवाय कसा राहील? 

संशोधन, संकलन व दशन ह े जे टीकेचे तीन कार राजवाड े यांनी इितहासकारां या 

कायास लावल ेआहते, तेच टीकाकारा या कायासही लागू पडणारे आहते. िचपळूणकरां या 

अगोदरचे आिण यांचे समकालीन टीकाकार ह े पिह या दोन वगात येतात. यांचे काय 

केवळ संशोधना मक व संकलना मक व पाचेच झाले. 

संपादन-कौश य ह ेएक टीकेचे मुख अंग होय, आिण ते कट करणा  या टीकारांतही काही 

मुलभूत गुण असतात याची जाणीव ठेवली पािहजे. संपादन कौश य ही एक कारची 

वतं  अशी टीकेची शाखाच होय. मा  या टकेला शा शु  वळण िमळणे आव यक 

असते. 
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ाचीन मराठी कवी हा त कालीन टीकाकारां या चचचा आवडता िवषय झाला होता. 

सं कृत थंापासून िवषयांची, िवचारांची आिण अलंकारांची उसनवारी मोरोपंत, वामन 

पंिडत, मु े र इ या दकांनी केली. यांनी आप या का िवषयांक रता रामायण, 

महाभारत, भागवत या ंथातील आ याने िनवडली. याव न वरील कवी ह ेपरपु  आहते 

असा एक पुवप  आह.े यां या या मताचे िनराकरण यांनी केले या टीकाकारांची चचा 

ामु याने नजरेसमोर येते. मुळ सं कृतीतील वा यीन कृती व ित या आधारे वरील 

कव नी िलिहले या आया, ओ ा व ोक यांचा तुलना मक अ यास के यास कथानकातील 

सं ेपिव तार अलंकारांतील नावी य, िवचारांतील मौिलकता या बाबत त यांनी 

दाशखिवलेली वतं ता ल ात घेऊन यांचे यथाथ मु यमापन कर याची टीकाप ती 

त कालीन रिसक वगात दसून येते. 

उदाहरणाथ, रामचं  िभकाजी गंुजीकर यांनी ‘‘मोरोपंतांचा श द हणजे केवळ वा य 

ही क पना सोडून यां या ीती या एकश ेएकवीस ोकांम येच जो पुवापार असंगतपणा 

कवा इतर दोष असतील तेही दाखिवणे हा टीकाकारांचा धम आह.े’’ असे हटले. (िव. 

िव तार पु. १ अं. ४) आिण तदनुसार ‘केकादशा’ चे गुणदोष िववेचन केले. तथािप जु या 

मराठी कव नी सं कृत ंथातून िवषय व कथाभाग तोच असला तरी या या वणनात कमी 

अिधक भर टाक याची यांची वतं  बु ी व क पनाश  दसून आली. हा मु ाही 

गंुजीकरांनी ल ात घेतला. अशाच कारे वामन दाजी ओक यांनी ‘कृ णिवजया’ या 

आ यानांचे, आिण नारायण च. केळकर यांनी ‘श यपवा’ चे या या मूळ कृत या 

संदभात तौलिनक परी ण क न मोरोपंतां या वतं  कतृ वाने िनदान केले. सारांश, 

ाचीन मराठी कव नी रामायण महाभारतादी ंथांतील कथानका या बाबतीत 

सं ेपिव ताराचे धोरण ठेवले व मानवी जीवनातील खळबळ उडवून दणेा  या संगांचे, वा 
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या मनातील सघंषाचे िच ण करताना आप या ितभेचे वातं य अबािधतच ठेवले 

असा िन कष त कालीन काही टीकाकारांनी काढला. 

‘‘कथासु ास जेथे ाधा य असले तेथ ेपािहजे िततके यावे, पण जेथे िवचार सु ास ाधा य 

असेल तेथ े िवचारांचा अपकष होऊ नये हणून आपण आपली यमकािभ ची आडवी येऊ 

दऊे नये’’, असा भाषांतरकार कव चा दृ ीकोन होता. डॉ. केतकर यांचे यासंबंधीचे खालील 

उदगारही, मोरोपंतांना जे परोपजीवी कवी हणतात यांनी तर िवशेषच ल ात ठेवल े

पािहजेत. ‘‘मोरोपंतांचे काय केवळ मुलकृितपरी ण नसून नवकृतीकरण ह े होते. 

का परी णा या पुढची कृती यास करावयाची होती. क पना करा क , एका 

इमारती माणे दसुरी एक इमारत बांधली आह.े दसुरा◌ी इमारत बांधताना थूलपणे जरी 

दो ही सार याच दस या, तरी पिहली व नंतरची या दो हीही इमारतीत पु कळ फरक 

आह.े अशा वेळेस दसुरी इमारत बांधणा  या मनु यास पिह या इमारतीवर केवळ टीकाच 

करावयाची नसते, तर या या दृ ीने काही य  स दयिवषयक सुधारणाच करावयाची 

असते.’’ (महारा ीयांचे का परी ण .१३) याचा अथ ाचीन कव चे सं कृत 

वा यातील ंथांचे मराठी भाषेतील रस हण हणजे वतं  कलाकृतीचे मं दरच होय. 

मोरोपंतां या किवतेसंबंधी आदरभाव दाखिवणा  या टीकालेखनाचा एक ाितिनिधक 

नमुना हणून वै. बाळकृ ण म हार हसं यांनी इ. स. १८७९ म ये िलिहले या 

मोरोपंतावरील िनबं◌ंधातील पुढील उतारा उ लखेनीय वाटतो. ‘‘मोरोपंतांची क येक प े 

वतं पणे आनंदजनक आहते व कती एकंदर बंधात सलं  असताना आनंदाला सवतात. 

तथािप भारतादी ंथरचनेतील यां या वतं  क पना आिण वतं  रचले या ंथातील 

क पना ा सवाचे एक करण क न पािहल े असता मोरो पंतांसारखी किवता फूत  

आजपयत झाले या कोण याही महारा  कवीस न हती, व पंताने रचलेला आह े इतका 

का ंथही दसु  या मराठी भाषाकवीने रचललेा नाही ह े प  दसते, दसुरे किवतेचा 



“Knowledge Scholar” 

An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research 
Volume: 06, Issue: 05, Sept. – Oct. 2019                                                    eISSN NO. 

2394-5362 

Impact Factor (SJIF) – 5.266 

http://www.ksijmr.com   Pg. Nos. 04-13    Page | 10 

आ मा जो रस तो या माये या आ याने राहतो, ती चम का रक क पनाही मोरोपंतां या 

का ात सव  भरललेी आह.े कोण याही िवषयाचे वणन करताना येक गो ीचे व प 

दृ ा तादी अलंकारांनी उ कषक न दाखिव याचा य  मोरोपंतांनी प ात केललेा 

आढळतो. कतीएक ठकाणी यां या क पना इत या उ वल व उदा  आढळतात क , या 

कामात ते नामां कत सं कृत कव ची पधा करीत आहते क  काय असा भास होतो.’’ (‘‘हसं’ 

कृत मोरोपंत’,आवृ ी २ री, पृ  ९८-९९) ही मोरोपंतावरील िन ाज ेमाचे एक टोक 

दाखिवणारे टीका होय. या. रानड े यांनी केकावलीवरील घेतले या आ ेप आिण यांचे 

िचपळुणकरांनी केलले े खंडन, हा वादिववादा मक मनोरंजनाचा भाग िचपळूणकरांवरील 

वतं  टीकेत पुढे च चला आह.े 

वै. या. मू. महादवे गो वद रानड े यांनी आप या समालोचन माक दृ ीने त कालीन 

लेखकां या िविवध वा य कारांतील लहानमो ा पु तकांचे समतोल बु ीने प र ण 

क न यांना उ ेजन दल.े ‘ओ रएटंल ा सलटेर’ या अिधकार पदाव न यांनी 

मराठीतील पु तकां या परी णाचे काय केल.े 

इ.स. १८६४ पयत या मराठीत िस  झाले या पु तकांचा पिहला आढावा आिण 

याच माणे इ.स. १८९८ पयत या िस  झाले या मराठीतील ग प  ंथांचा दसुरा 

आढावा घेऊन यांनी साठ िनवडक पु तकांची यांदी िस  केली. यात का ा मक १७, 

च र िवषयक-१०, इितहासा मक-४, कि पत कथा मक १०, नाटका मक-१०, 

शा ीयिवषयक २, व िनबंध व वासा मक ७ िमळून एकंदर साठ पु तके येतात.  

 

 टीकाकारां माणेच इतर आधुिनक टीकाकारांची गत वैिश े यां या 

टकालेखांतून कट झाली आहते. उदा. ी. वा. ना. दशेपांड ेयांची स दयिवषयक क पना 

व तीत यांचे गूढावर ेम करणारे व आ मसा ा कारावर भर दणेारे मन, ा. भ. ी. 
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पंिडत यांची आधुिनक मराठी का ा या रस हणात दसून येणारी कलादृ ी आिण 

रिसकता, ाचीन व अवाचीन मराठी वा यातील काहीशा दृ ीआड झाले या 

वा य वाहा या ‘वाटा’ ची व ‘वळणां’ ची मा मक पहाणी कर याचा ा. गो. म. कुलकण  

यांचा ागितक दिृ कोन, ा. माधव मनोहर यांची जु या न ा वा याकड े पाह याची 

िच क सक व वा तवावर भर दणेारी वृ ी डॉ. ामोपा ये यांची ऐितहािसक 

कादबं  यां या िनरी णातून आढळणारी अना ही तौलिनक दृ ी, डॉ. पि डत आवळीकर 

यांचे ‘ वामी’, ‘सुधारक’ इ यादी कलाकृत वरील  परी णलेखांतून कट झालेल े सखोल 

‘वा य चतन’, लघुकथां या िववेवचनात ा.म.ना. अदवंत यांची दसून येणारी 

स दयिपपासु अ यासू वृ ी, ा. भालचं  खांडकेर यां या ना कलेवरील टीकेत दसून 

टेणारा िव ेषणा मक मनोभाव, डॉ. सु. रा.चुनेकर यांनी माधवराव पटवधन यां या सम  

वाङमयीन कायाचे केललेे िच क सक रस हण, सािह यातील ीितभावने या द वाचे-

भ चे – ा. मुरलीधर जावडकेर यांनी केलले े साधार संशोधन इ यादी या या 

टीकाकारांची थूल वैिश े ल ात घेत यास आधुिनक मराठी वा यात िविवध वा य 

कारा माणेच टीकावा मय कारांचे दालन अनेकांनी कस ेगजबजून गेले आह ेते दसून 

येईल. टीका हा एक लिलत वा याचा कार होय, ह े को हाटकरांनी केललेे खालील 

िनदान खरे झाललेे पा न कोणास आनंद वाटणार नाही ! 

 ‘‘टीका मक वा य हसेु ा अशा िविवध (बोधपर व मनोरंजक) कार या वा यात 

येऊ शकते. कारण याव न टीकािवषयीभूत कृतीचे व प जस े प  होते, तसे 

टीकाकारांचे िविवध मनोधमही  होतात. या वाङमया या मुळाशी असणारे 

स दयशा  (), समाजशा ,. िनतीशा , त व ान इ या दकात ितपा दले या 

िवषयासंबंधाने इतका मतभेद आह े (व तो जगा या अंतापयत तसाच रहावयाचा) क , 
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यावरील अनेक ंथात िवचारां या व भाषे या वैिच यास बराच अवसर िमळून, यांचा 

समावेश मनोरंजक वाङमयात होऊ शकतो.’’ (को हाटकर लेखसं ह : पान ५३९) 

  

समारोप : 

‘‘कला मक रीतीने जीवन-दशन घडिवणे हा कलेचा अंगभुत धम व काय आह.े’’ 

(सािह यिवचार : पान ९०) या एका वा यात ा. द. के. बेडकेर यांनी टीका े ातील 

अनेक ांना एकि त आणले आह े असे वाटते. कलेतील भावना शा दृ ा लौ कक 

व पाची वाटली, तरी ितची तीती िविश  कला मक पातळीव नच रिसकांना यावी 

लागते, कला िनहतुकपणे िनमाण झाली तरी कलावंता या व इतरां या जीवनिवकसनाचा 

हतूे ित यात अ य पणे िथत झाललेाच असतो. स दयकृतीचा अनुभव हा कलावंतानेच 

िनमाण क न अनुभवललेा असतो. इ यादी बेडकेरांची मते सािह यिवचारात कट झाली 

आहते. (सािह यिवचार : पृ. ९७,९९,१०७ पहा) ि मानावर य ा य पणे 

उमटले या अनेक अवांतर सं कारांचा प रणाम ित या कलाकृत वर अप रहायपणे होतोच. 

‘ ान, नीती व कला यांची सांगड घात यामुळे कलेचे वैिश  े नाहीसे होत नाही.’ 

(‘सािह यिवचार’ : पान ५२ अशी यांची ापक दृ ी आह.े मा  कला मक पातळीव नच 

कलेचे जीवनदशन काय करावे, असा यांचा दिृ कोण यां या टीकािवषयक 

िवचारसरणीमधून आढळतो.पौर य व पा ा य टीका ंथातील ा ा ा  िवचारांचा 

कलादृ ा समतोल िवचार करणारी यांची वरील मनोवृ ी अना ही व स यसंशोधक 

रिसकांची आह ेयाचा यय रिसकांस येतो.  
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