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डॉ. गो.मा.पवाि  

डॉ. गो.मा. पवार ह ेजषे्ठ समीक्षक व महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंद ेयािंचे चररत्रकार म्हणनू 

ओळखले जातात. प्रा. पवार यािंचा जन्म सोलापरू वजल्ह्यातील (ता. बा ी) पानगाव 

या गावी झाला.  ालेय व क्षण नरखडे तर उच्च माध्यवमक व क्षण सोलापरू येथील 

हरीभाई दवेकरण प्र ालेतनू पूणण झाले. पदवीचे व क्षण (बी.ए.) स. प. महाववद्यालय 

पणु े व पदव्यतु्तर (एम.ए.) पणु े ववद्यापीठातून झाले. मराठवाडा ववद्यापीठ (डॉ. 

बाबासाहबे आिंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ ) औरिंगाबाद  १९७६ साली 

‘ववनोदाचा औपपत्तीक ववचार’ या ववर्षयावर वा. ल. कुलकणी यािंच्या 

मागणद णनाखाली पीएच.डी. पदवी प्राप्त केली. त्यानिंतर काही कालावधीसाठी ववदभण 

महाववद्यालय, अमरावती (१९५९-६०) ज्ञानववज्ञान महाववद्यालय, औरिंगाबाद (१९६०-६८) मराठवाडा ववद्यापीठ, 

औरिंगाबाद (१९६८-६९) येथे आवधव्याख्याता व प्रपाठक म्हणनू अध्यापन कायण केले. पढुे कोल्ह्हापरू येथील 

व वाजी ववद्यापीठाच्या मराठी आवधववभागात १९७९ ते १९९२ या काळात प्राध्यापक व ववभागप्रमखु या पदावर 

कायणरत होते. सौंदयण ास्त्र, समीक्षा, एका लेखकाचा अभ्यास – व्यिंकटे  माडगळुकर इत्यादी  अभ्यासपवत्रकें चे ते 

अध्यापन करत असत. मळुातच समीक्षा ह ेत्यािंचे वव रे्ष अभ्यासके्षत्र होते. सावहत्यासवहत इतर व क्षण ववर्षयक 

सिंस्थामध्ये त्यािंचा सरीय य सहभाग असे. १९७० पासनू ते पणु्यातील समाज प्रबोधन सिंस्थेच्या कायणकारी मिंडळावर 

सदस्य होते. महाराष्ट्र राज्याची महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंद ेसावहत्य सिंपादन सवमती सदस्य (१९७३-१९७८) महाराष्ट्र 

राज्य सिंस्कृती मिंडळ सदस्य (१९७७-८०, व २००६ पासनू ) अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामिंडळ सदस्य 

(१९७४-७९), ववद्यापीठ अनुदान मिंडळाची आधवुनक भारतीय भार्षा सवमती सदस्य (१९८०- ८४) म्हणनू ते  

कायणरत होते. काही कालावधीसाठी औरिंगाबाद येथील मराठवाडा सावहत्य पररर्षदते वचटणीस पदाचीही जबाबदारी 

त्यािंनी पार पाडली आह.े २००६ पासनू महाराष्ट्र सावहत्य सिंस्कृती मिंडळाचे सदस्य म्हणनूही त्यािंनी काम पावहले 

आह.े व वाजी ववद्यापीठाच्या अभ्यास मिंडळामध्ये व ववद्यापीठाच्या ववववध सवमत्यामध्येही त्यािंनी  उल्ह्लेखवनय 

काम केले आह.े  

प्रबोधनात्मक कायण करणाऱ्या अनेक जषे्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यात ते सतत असत. प्रारिंभीचे त्यािंचे वचैाररक 

सिंरीयमण ह े वववकेवनष्ठ जीवनदृष्टी (१९६६) या स्ववलवखत ग्रिंथातनू आववष्ट्कृत झाले आह.े पढुे अध्यापनाच्या 

अनरु्षिंगाने त्यािंची ग्रिंथ वनवमणती झालेली वदसते. साहित्यमलू्य आहि अहिरुची (१९९४) हिनोद: तत्त्ि आहि स्िरूप 

(२००६) मराठी हिनोद हिहिध अहिष्काररूपे (२०१५), सहुृद आहि संस्मरि े (२०१७) व्यंकटेश माडगळुकर 

साहित्य आहि व्यहित्ि (२०१९) ह े त्यािंचे ग्रिंथ प्रकाव त आहते. प्रा. पवार यािंची समीक्षामािंडणी ही तावववक 

स्वरूपाची आह.े त्यािंनी समीक्षाव्यवहारात आवभरुचीला कें द्रवती स्थान वदलेले आह.े त्यािंनी नाटक वाङ्मयासिंबधीची 

सखुावन्तकेची सिंकल्ह्पना मािंडली. पाश्चात्य व भारतीय सावहत्य ास्त्रज्ञािंनी ववनोदाववर्षयी मािंडलेल्ह्या उपपत्तींचा 

सखोल अभ्यास केला आवण त्याआधारे ववनोदववर्षयक वसद्धान्त मािंडला. वास्तववक ववनोदात्म सिंकल्ह्पनेचा स्वतिंत्र 

आकृवतबिंध मािंडण्याचे महववपणूण कायण केले. मराठी सावहत्यववश्वातील समीक्षा, नाटक यासिंबधीचे त्यािंचे सिं ोधन 

आवण सैद्धावन्तक ग्रिंथाची वनमीती आवत य महववपूणण आह.े  



 महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंद ेआवण त्यािंचे कायण या बद्दल गो. मा. पवारािंना वव ेर्ष आस्था होती. त्यािंच्या 

कायाणची महववपणूण दखल घणे ेव त्याचे सिं ोधन करण,े हचे त्यािंचे जीवनध्येय होते. ह ेयासिंबधी गो. मा. पवार यािंच्या 

द े-ववद ेातील अभ्यास दौऱ्यावरून स्पष्ट होते. महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंदेंच्या कायाणववर्षयी (मलुभतू) सिं ोधन 

सामग्री वमळववण्यासाठी ववद्यापीठ अनदुान मिंडळाच्या योजनेनसुार १९८३ मध्ये इिंग्लिंड, नेदरलिंड, इटली येथे प्रवास 

दौरे झाले. भारत द ेातील मिंगलोर, मद्रास, तिंजावर, बडोदा, वदल्ह्ली, बेळगाव, मुिंबई, पणु ेइत्यादी वठकाणी १९८७ 

ते १९९२ या काळात महर्षी व िंदचे्या कायणसिं ोधनासाठी अभ्यास दौरे केले. या त्यािंच्या अभ्यासपूणण 

जगभ्रमिंतीवरूनच त्यािंची महर्षी व िंद ेया व्यवक्तमत्वाववर्षयीची वव ेर्ष वनष्ठा वनद णनास येते. ह ेमलूभतू सिं ोधन कायण 

करीत असताना महर्षी व िंदेंच्या जीवनकायाणवर त्यािंनी पुस्तके वलवहली मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशदं े (राष्ट्रीय 

चररत्रमाला) (१९९०), मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशदं े(भारतीय सावहत्याचे वनमाणते) (२०००), मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशदं े

(कुमार वाचकासाठी) (२००४), मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशंद े जीिन आहि कायय (बहृतचररत्र) (२००६) इत्यादी 

ग्रिंथाची वनवमणती केलेली आह.े तर सिंपावदत ग्रिंथात हनिडक मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशदं े (१९९९) , मिर्षी हिठ्ठल 

रामजी हशदं ेसमग्र िा्मयय ंडं -१  (सिंपादन १९९०) मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशदं ेजीिन ि कायय (२००४) इत्यादी 

समाव े आह.े महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंदेंच्या या ववस्तारीत व प्रबोधनात्मक जीवनपटाचा व्यापक पैस प्रस्ततु 

स्ववनवमणती व सिंपावदत ग्रिंथामधून उलघडण्याचे महववपणूण  काम केले आह.े  

 डॉ. गो.मा. पवार यािंच े मराठी सावहत्यके्षत्रातील समीक्षा, ववनोद वसद्धान्त, नाटकाववर्षयीची सिंकल्ह्पना 

मािंडणी  इत्यादी  सिंबिंधीच्या महववपणूण योगदानामळेु एक साके्षपी समीक्षक आवण ‘महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंदेंच्या 

जीवनकायाणचे मलुभतू सिं ोधन व वचिंतन यामळेु द्रष्ट े इवतहास सिं ोधक या दोन असामान्य कायाणमळेु त्यािंच्या 

व्यवक्तमत्वास व वाङ  मयीन सिं ोधाक य लेखनास सन्मावनत व परुस्कृत केले गलेे. त्यामध्ये महाराष्ट्र  ासनाने 

१९९० साली गो. मा. पवारािंना त्यािंच्या  कै्षवणक व सामावजक कायाणबद्दल ववद्यापीठीय पातळीवरील आद ण 

व क्षक म्हणनू सन्मावनत केले. त्याचबरोबर १९९४ साली कडोली, वज. बेळगाव येथील सावहत्य सिंमेलनाचे 

अध्यक्षपद भरू्षववले. डॉ. व. वद. कुलकणी स्मतृी परुस्कार, भरैुरतन दमाणी परुस्कार, व ववगरीजा प्रवतष्ठान परुस्कार, 

कुडूणवाडी, रा. ना. चव्हाण प्रवतष्ठानचा ‘महर्षी ववठ्ठल रामजी व िंद े परुस्कार, मुिंबई पद्मश्री ववख े पाटील सावहत्य 

परुस्कार प्रवरानगर, महाराष्ट्र फौंडे नचा मराठी सावहत्य पुरस्कार, मुिंबई, धोडीराम माने सावहत्यरत्न परुस्कार, 

औरिंगाबाद,  रद प्रवतष्ठानचा  रद परुस्कार, सोलापरू, मराठवाडा सावहत्य पररर्षदचेा य विंतराव चव्हाण परुस्कार, 

औरिंगाबाद इत्यादी परुस्कार त्यािंना प्राप्त झाले आहते. तर मिर्षी हिठ्ठल रामजी हशदं ेजीिन ि कायय या बहृत चररत्र 

ग्रिंथास २००७ चा सावहत्य अकादमी परुस्कार दऊेन त्यािंना सन्मावनत करण्यात आले आह.े सोलापरू ववद्यापीठाच्या 

वतीने सन २०१६ साली जीवन गौरव परुस्कार दऊेन त्यािंच्या कायाणचा गौरव करण्यात आला आह.े  

व वाजी ववद्यावपठातील मराठी आवधववभागातील स्थापनेनिंतरच्या प्रारिंभीच्या जडणघडणीत गो. मा. पवारािंनी 

महववपणूण कामवगरी केली आह.े नवनवीन अभ्यासरीयमािंची मािंडणी व अध्यापन, ववववध उपरीयमािंचा समाव े करून 

ववभागाच्या ववकासास मोठा हातभार लावला. अ ा या असामान्य व्यवक्तमत्वाचे जीवनकायण मराठी सावहत्य क्षेत्रात 

मोलाची भर घालणारे आह.े  

 प्रा. पवार यािंचे जवळ जवळ पन्नासहून अवधक सिं ोधनपर लेख प्रकाव त झाले आहते त्यात नामविंत 

लेखकािंच्या सावहत्यकृतीचे महवव, त्यािंची बलस्थाने वाडमयीन सिंस्कृतीतील अवभरुची सिंघर्षण, सामावजक 

दृवष्टकोनातनू सावहत्यािंची वचवकत्सा या ववववध ववर्षयावर आवण कथासमीक्षा, मराठी ववनोदाची समीक्षा असे 

अनेकववध महववपूणण ववर्षय आपल्ह्या सिं ोधनपर लेखािंमधून अधोरेवखत केलेले आहते.  



सेवावनवतृ्तीनिंतर ह े ते ववववध सावहत्य व सामावजक उपरीयमािंमध्ये सहभागी असत वयाच्या ८८ व्या वर्षी 

वदृ्धापकाळाने १६ एवप्रल २०१९ रोजी त्यािंचे द:ुखद वनधन झाले. 

 

 

डॉ. ल. िा. नसििाबादकि एम.ए., पीएच.डी. 

डॉ. ल. रा. नवसराबादकर ह ेसिंत सावहत्याचे अभ्यासक व व्यासिंगी सिं ोधक 

म्हणनू ओळखले जातात. लक्ष्मण रामदास नवसराबादकर यािंचा जन्म जळगाव 

वजल्ह्यातील नवसराबाद या गावी झाला. प्रा. नवसराबादकर यािंचे  ालेय व 

महाववद्यालयीन व क्षण जळगाव वजल्ह्यात झाले. पदवी व पदव्यतु्तर व क्षण पणुे 

ववद्यापीठातनू झाले. रा.  . वावळिंबे यािंच्या मागणद णनाखाली ‘सामावजकदृष्ट या 

उपेवक्षतािंच्या जीवनाचे मराठी लवलत वाङ मयातील वचत्रण’ (१८५७ – १८७०) 

या ववर्षयावर पीएच.डी. पदवी (१९७४) प्राप्त झाली. रयत व क्षण सिंस्थेच्या सद 

गरुू गाडग े महाराज महाववद्यालय कराड (१९६०-६२), रा. ब. नारायणराव 

बोरावके महाववद्यालय श्रीरामपरू (१९६२-१९७५), श्री  हाजी छत्रपती महाववद्यालय कोल्ह्हापरू (१९७५-१९७९), 

तर १९७९ ते १९९५ या काळात व वाजी ववद्यापीठाच्या मराठी ववभागात प्राध्यापक म्हणनू कायणरत होते. १९९२ 

ते १९९५ या काळात ते ववभागप्रमखु होते. प्राचीन मराठी वाङ मयाचा इवतहास, अवाणचीन वाङ मय, 

वनयतकावलिंकाचा अभ्यास या अभ्यासपवत्रकािंचे अध्यापन करीत असत. प्राचीन मराठी वाङ मय ह ेत्यािंचे वव रे्ष 

अभ्यासक्षेत्र होते. प्रा. नवसराबादकर सरािंच्या मागणद णनाखाली बावीस ववद्यार्थयाांनी एम. वफल व दहा ववद्यार्थयाांनी 

पीएच.डी. पदवी प्राप्त केली. त्यािंचे प्राचीन मराठी िाङ्मयाचा इहतिास, आचायय अत्रे : साहित्यदशयन, व्याििाररक 

मराठी इत्यादी ग्रिंथ प्रकाव त आहते. तर इतरािंच्या सहकायाणने सिंपावदत केलेले ग्रिंथ प्रकाव त केले आह.े 

डॉ. ह.े वव. इनामदार यािंच्या समवते प्रा. ग.ंबा. सरदार साहित्य समालोचन (१९८०), डॉ. वनमणलकुमार फडकुले 

यािंच्या सहकायाणने हनिडक लोकहितिादी (१९८४) हा ग्रिंथ सिंपावदत केला आह.े तर नव्या उमी, निी हितीजे 

(१९८७), मिाराष्राचे लोकनाथ संत एकनाथ (डॉ. ह.े वव. इनामदार व डॉ. मो. स. गोसावी यािंच्या सहकायाणने ग्रिंथ 

सिंपावदत (१९८८) केले आहते. याव वाय डॉ. ह.े वी. इनामदार यािंच्या समवते मिाद्वाराच्या पायथ्याशी  (१९९०) 

हा ग्रिंथ सिंपावदत तर प्रा. वन. ना रेळेकर यािंच्या सहकायाणने  ‘ग्रिंथ श्रेष्ठ ज्ञानदवेी, (१९९१) ग्रिंथ सिंपावदत. त्यािंचा 

प्रबोधनाचा पिूयरंग (१९९२) हा ग्रिंथ प्रकाव त झाले आहते. प्रा. नवसराबादकर यािंनी मराठी ववर्षयाचा अभ्यासरीयम 

आवण मराठी ववभाग यासिंबिंधीचे महववपणूण उपरीयम सरुू केले. त्याअिंतगणत जनू १९८३ पासनू ववभागामध्ये 

‘सामावजक दृवष्टकोनातनू वाड मयाचा अभ्यास’ या अभ्यासपवत्रकेचे अध्यापन करण्यात सरुुवात केली. अ ी 

अभ्यासपवत्रका सरुू करणारा महाराष्ट्रातील हा पवहलाच ववभाग होता. जनू १९९५ मध्ये ववद्यापीठ अनदुान 

आयोगाकडे सतत व फारस करून प्राध्यापकासाठी उद्बोधन वगण प्रथम सरुू केला. त्याचबरोबर उपयोवजत मराठीचा 

पदवी अभ्यासरीयमात समावे  करण्यासाठी वव ेर्षरूपाने प्रयत्नही केले. सदर अभ्यासरीयमाची १९८३ ला प्रत्यक्षात 

सरुुवात करण्यात आली. त्यासाठी ‘व्यावहाररक मराठी पदववका’ हा स्वतिंत्र अभ्यासरीयमही केला. प्रा. नवसराबादकर 

यािंचे सिंत, ग्रिंथ परीक्षण,े समाज ास्त्रीय दृवष्टकोनातनू सावहत्य अभ्यास या ववववध ववर्षयावर पन्नासहून अवधक 

सिं ोधनपर लेख प्रकाव त आहते. दोन सिं ोधन प्रकल्ह्पािंच ेकाम त्यािंनी पणूण केले आह.े त्यामध्ये ‘१९५० निंतरच्या, 



मराठीतील वाड मयववर्षयक वनयतकावलकािंची सचूी या प्रकल्ह्पात ‘अवस्मताद ण’ वनयतकावलकाची १९८२ पयांतची 

सचूी डॉ. ह. वस. वनमणळे यािंच्या सहकायाणने पणूण (अप्रकाव त)  केली आह.े  

नसररबादकर यािंनी ववववध सवमत्यािंवर सदस्य म्हणनू काम केले आह.े पणु,े व वाजी, कनाणटक, गलुबगाण, गोवा 

ववद्यापीठािंच्या मराठी अभ्यास मिंडळािंवर त्यािंनी काम पावहले आह.े वदल्ह्ली ववद्यापीठाच्या वाङ मय  ाखचेे ते काही 

काळ सदस्य रावहले होते. सिंत सावहत्य ग्रिंथ पाररतोवर्षक सवमती, आका वाणी सािंगली कें द्राच्या सल्ह्लागार सवमती, 

Indian open schooling delhi या सिंस्थेच्या मराठी अभ्यासरीयम व पाठ यपसु्तक वनवमणती सवमती, पणु ेववद्यापीठ 

पणु,े डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरिंगाबाद, राष्ट्रसिंत तकुडोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठ, 

नागपरू, उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ जळगाव, गोवा ववद्यापीठ गोवा, बनारस ववश्वववद्यालय, वाराणसी, गलुबगाण 

ववद्यापीठ गलुबगाण या ववद्यापीठाच्या प्राध्यापक वनवड सवमतीत ववर्षयतज्ज्ञ म्हणनू काम केले आह.े प्रा. 

नसीराबादकर इतर सािंस्कृवतक उपरीयमात ही वहरवहरीने सहभाग घते. त्यािंनी  १९९७-९८ या वर्षी आका वाणी 

सािंगली कें द्रावरून ‘तकुा म्हण’े हा प्रकल्ह्प वर्षणभर चालववला. आका वाणीच्या कोल्ह्हापरू आवण सािंगली कें द्रावरून 

त्यािंची तीस आका भावर्षते प्रसाररत झाली आहते. व वाय दैवनक ‘तरूण भारत’च्या साप्तवहक परुवणीत २०११ या 

वर्षाणत ‘राष्ट्रसिंत तकुडोजी’ या ववर्षयावर लेखनमावलका प्रवसद्ध झाली आह.े   

 डॉ. ल. रा. नवसराबादकर ह े सिंतसावहत्यावर अवधकािं ाने समरस झाले. त्यािंच्या सिंत सावहत्यावरील 

अभ्यासपणूण लेखनाने  मराठी सावहत्यववश्व समदृ्ध केले. त्याचबरोबर गिं. बा. सरदार यािंच्या सावहत्यावरील (१९८० 

मध्ये प्रकाव त) त्यािंची समीक्षा महाराष्ट्रात खपू नावाजली गलेी. भार्षा  दु्धीच्या व मराठी भार्षा प्रसारात 

‘व्यावहाररक मराठी’ या ग्रिंथाचे महववाचे योगदान आह.े महाराष्टातील बहुतेक ववद्यापीठातील मराठी अभ्यासरीयमात 

या पसु्तकाचा समाव े आह.े वनवतृ्तीनिंतरही ते सावहत्य चळवळीत सतत सरीय य असत.  

 

प्रा. प्रभाकर पाटील    

प्रा. प्रभाकर पाटील ह ेसमीक्षक व सावहत्याचे व्यासिंगी अभ्यासक म्हणनू ओळख होती. 

त्यािंनी महववपणूण अस ेनाट यलेखन केले. प्रभाकर  िंकर पाटील यािंचा दादर (मुिंबई) येथे ४ 

म े१९३७ रोजी झाला.  ालेय व क्षण छवबलदास लल्ह्लुभाई हायस्कूल दादर मुिंबई, तर 

महाववद्यालयीन व क्षण क ती, एम. डुिंगर सी. कॉलेज दादर येथे झाले. डॉ. गो.मा. पवार 

यािंच्या मागणद णनाखाली ‘तकुाराम व कबीर यािंच्या सावहत्याच्या तौलवनक अभ्यास’ या 

ववर्षयावर पीएच.डी. पदवीसाठी सिं ोधन करत होते. सिं ोधन प्रबिंध पणूण होण्याअगोदरच 

१८ ऑगस्ट १९९६ रोजी प्रभाकर पाटलािंचे हृदयववकाराने आकवस्मक वनधन झाले. 

प्रारिंभी ते डेक्कन एज्यकेू न सोसायटीचे क ती कॉलेज दादर, मुिंबई (१९६३-१९७२) या काळात मराठीचे व्याख्याता 

म्हणनू कायणतर होते. त्यानिंतर ववद्याववधणनीचे अण्णासाहबे वतणक कॉलेज वसई, वजल्ह्हा ठाण े(१९७२- १९७९) येथे 

मराठी ववभागप्रमखु म्हणनू काम पावहले.  पढु ेमुिंबई ववद्यापीठाच्या मराठी ववभागात (१९७०-१९७९) काही काळ 

सव्याख्याता म्हणनू कायणरत होते. १९७९-१९९६ या कालावधीत व वाजी ववद्यापीठाच्या मराठी ववभागात 

अवधव्याख्याता या पदावर कायणरत होते. सौंदयण ास्त्र, समीक्षा, तौलवनक अभ्यासपवत्रकेचे ववभागात ते अध्यापन 

करत. नाटक हा वाङ मय प्रकार त्यािंचे वव ेर्ष अभ्यासके्षत्र होते. इिंग्रजी व वहिंदी या दोन्ही भार्षेवर त्यािंचे वव रे्ष प्रभतु्व 

होते. ववद्यार्थयाांनी नेहमी परीक्षाथी न राहता कायम ज्ञानाथी रहाव,े अ ी त्यािंची ठाम भवूमका होती. मराठी 

ववभागाखरेीज इतर अवधववभागात ते अध्यापन कायण करत. व वाजी ववद्यापीठाच्या लवलतकला ववभागातील 



नाट य ास्त्र ववभागात सहव्याख्याता म्हणनू, तर व वाजी ववद्यापीठाच्याच पत्रकाररता आवण सिंवाद ास्त्र 

ववभागामध्ये सहव्याख्याता म्हणनू अध्यापन करत होते. तसेच कोल्ह्हापरू येथील आय.ए.एस. रेवनिंग सेंटरसाठी 

मराठी ववर्षयाचे अध्यापनही त्यािंनी केले. नाटक वचत्रपट सावहत्यकृती यासिंबधी समीक्षात्मक सिं ोधनपर लेख 

ववववध वनयतकावलकामधनू व वतृ्तपत्रातनू प्रकाव त झालेले आहते. सावहत्यातील सिंप्रदाय, सौंदयण ास्त्र, 

नाट यप्रयोग, वचत्रपट, लवलतकला यासिंबिंधी समीक्षापर लेखन केले. ग्रिंथ परीक्षणे प्रवसद्ध आहते. सावहत्यकृती, 

वचत्रपटातील सकू्ष्म बारकाव्याच्या समीक्षात्मक नोंदी ह ेसरािंचा लेखाचे महववपणूण ववै ष्ट ये आह.े त्यातील काही 

वनवडक सिं ोधनलेखाचा आढावा घते असता, सावहत्यातील सिंप्रदाय (डॉ. रा.  . वावळिंबे) महाराष्ट्र टाईम्स 

(रवववार आवतृ्ती) ११ सप्टेबर १९६६, महानभुव डॉ. ववष्ट्ण ूवभकाजी कोलते, एवप्रल – म े– जनु १९६७, सौंदयाणनभुव 

(प्रभाकर पाध्ये) सकाळ कोल्ह्हापरू (रवववार आवतृ्ती) ९ जानेवारी १९८३, वालेत उभी मी (नाट यप्रयोग परीक्षण) – 

महाराष्ट्र टाईम्स (रवववार आवतृ्ती) २८ म े१९६७, वपकासाचे नाटक (पसु्तक पररचय) महाराष्ट्र टाईम्स (रवववार 

आवतृ्ती) ९ सप्टेंबर १९६७, व्यासािंचा कायाकल्ह्प (वसिंत कानेटकर) महाराष्ट्र टाईम्स (रवववार आवतृ्ती), २४ माचण 

१९६८  मधील नाटक  महाराष्ट्र टाईम्स (रवववार आवतृ्ती) १ जनू  १९७५ लोकववलक्षण नाटककार – टेवनसी 

वववलयम्स , सकाळ कोल्ह्हापरू  (रवववार आवतृ्ती) : १२  चेम्मीन (वचत्रपट परीक्षण) : महाराष्ट्र टाईम्स (रवववार 

आवतृ्ती) ९ ऑक्टोबर १९६६, जीवनद ी वचत्रपट वनमाणता सत्यवजत रे : सकाळ कोल्ह्हापरू (रवववार आवतृ्ती) ३१ 

वडसेंबर १९८२ भारतीय कलासिंवदेन ीलतेचा आत्मत्रयी अववष्ट्कार : अलममेलकर : सकाळ कोल्ह्हापरू (रवववार 

आवतृ्ती) १९ वडसेंबर १९८२ लवलतकला व लालीतवाङ मय ( द.ु का. सिंत ) सकाळ कोल्ह्हापरू (रवववार आवतृ्ती ) 

१९ जनु १९८३, ला बातादण ( पसु्तक पररचय ) महाराष्ट्र टाईम्स (रवववार आवतृ्ती ) ७ म े१९६७, कववता आवण 

प्रवतमा ( सधुीर रसाळ) सकाळ कोल्ह्हापरू : (रवववार आवतृ्ती) ३ जलैु १९८३ इत्यादी  लेख उल्ह्लेखनीय आहते.  

प्रा. प्रभाकर पाटील यािंच्या प्रकाव त पसु्तकािंमध्ये अहिित (तीन अिंक  नाटक) मिंदावकनी प्रका न, कोल्ह्हापरू 

(१९८६), आहददास्य (तीन अिंक  नाटक) आल्ह्बेर काम्यू यािंच्या कालीगलु्ह्यातील कथा वस्तबूीजाचा मराठी 

नाट याववष्ट्कार, आभा प्रका न  (२७ फेब्रवुारी २०२०) ह ेनाटक अहिित व आहददास्य ही दोन्ही नाटके समाज 

व्यवहारात मनषु्ट्यतवव आवण माणसूपण कसे हरवत चालले आह,े ह े तत्कालीन वास्तव समस्यािंचे गिंभीर द णन 

घडववतात. आवददास्य त्यािंचे दसुरे नाटक पाश्चात्य नाटकाचा मराठी अववष्ट्कार असला तरी प्रभाकर पाटील यािंच्या 

अभ्यासपणूण लेखणीतनू उतरलेले एक वचैाररक नाटक आह.े ज ेमानवी जावणवलेा समग्र अवस्तत्वाववर्षयी अिंतमुणख 

करते. त्यािंची नाटके महाराष्ट्र राज्य नाट यस्पधेत ववववध कें द्रातनू २५-३० वर्ष ेसातत्याने सादर झाली.  

प्रा. पाटील यािंच्या अवभमत या नाटकाचा गजुराती भार्षेत अनवुाद झाला आह.े अहमदाबाद दरूद णनवर त्याची 

आवती कालनी सिंवाद या नावाची मावलका तेरा भागात प्रकाव त झाली. याव वाय प्रा. पाटील यािंनी अनेक 

एकािंवकका वलवहल्ह्या आहते. त्यापैक  काही एकािंवकका राम कोलारकर यािंनी सिंपावदत केलेल्ह्या ग्रिंथात समाववष्ट 

आहते. महाराष्ट्रातील ववववध महाववद्यालयािंनी, नाट यमिंडळािंनी या एकािंक काचे सादरीकरण केले. प्रा. पाटील 

अनेक चचाणसत्रात सहभाग घतेला. मराठी भार्षा सजणन ील लेखन, आधवुनक मराठी  सावहत्य, भार्षाववज्ञान, मराठी 

माध्यमािंचा वापर या व इतर अनेकववध ववर्षयासिंबिंधीचे मागणद णनपर व्याख्याने तसेच  ोधवनबिंधािंचे वाचन त्यािंनी 

केले आह.े  

प्रा. प्रभाकर पाटील ह ेबहुश्रतु व्यवक्तमत्व होते, ववद्यावथणवप्रय व क्षक होते. त्यािंच्या अध्यापनाचा ववद्यार्थयाांवर 

मोठा पररणाम होत असे. त्यािंच्यामध्ये वचत्रपट, कला, सावहत्य यािंच्यातील समन्वय साधण्याची एक सजृन ील दृष्टी 



होती. अनभुवाने नाट यके्षत्रातील त्यािंचे समीक्षात्मक लेखन ह ेमराठी सावहत्य के्षत्रास लाभलेले समदृ्ध करणारे आह.े 

मराठी सावहत्य व कला क्षेत्रात व्यस्त असताना अकाली हृदय ववकाराने २८ ऑगस्ट १९९६ रोजी वनधन झाले.   

 

 

प्रा. िमेश केशव ढाविे 

प्रा. रम े ढावरे ह ेव स्त ीर अभ्यासक व सिं ोधक होते. मराठी अवधववभागाची १९७९ 

साली नव्यानेच सरुुवात झाली होती. नवनवीन ववर्षयाचे अध्यापन करण्याचा त्यािंनी 

स्वइच्छेने भार उचलला होता. वव रे्षत: ववभागाच्या उभारणीत त्यािंनी वनष्ठेने कायण पार 

पाडले. आिंबेडकरवादी प्रणालीचे ते कायणकतेही होते. त्यामळेु त्यािंचा लोकसिंग्रह ही 

अमयाणद होता. अ ा या अभ्यास ू व कतृणत्व ील व्यवक्तमत्वाचा जन्म सोलापरू 

वजल्ह्यातील मिंगळवढेा या गावी झाला. त्यािंचे माध्यवमक व क्षण त्यािंच्या मळूगावी झाले. 

महाववद्यालयीन व क्षण पिंढरपरू येथे झाले. पदव्यतु्तर व क्षण कोल्ह्हापरू येथील मराठी अवधववभागातनू पणूण झाले. 

प्रा. एस. एस. भोसले यािंच्या मागणद णनाखाली ते ‘सत्य ोधक रीयािंतीबा महात्मा ज्योवतबा फुले जीवन व कायण’ या 

ववर्षयावर पीएच.डी.सिं ोधनाचे कायण करत होते. परिंतु, त्यािंच्या अकाली वनधनामळेु त्यािंचा प्रबिंध अपणूण रावहला. 

अवधववभागात एम. वफल. पदवी अभ्यासरीयम सरुू करण्याच्या कामात ह े त्यािंनी वव रे्ष सहकायण केले होते. 

सावहत्याची सािंस्कृवतक पाश्वणभमूी, लोकसावहत्य, दवलतसावहत्य या अभ्यास पवत्रकें चे ते अध्यापन करत. दवलत 

आवण वचैाररक सावहत्य ह ेत्यािंचे वव रे्ष अभ्यास के्षत्र होते. समाजमलू्ह्ये आवण ववद्यार्थयाणबद्दल त्यािंना आवत य 

आत्मीयता होती. ववद्यार्थयाांना केवळ पसु्तक  ज्ञानग्रहण करण ेइथपयांत सीवमत न ठेवता अध्ययनास असणाऱ्या 

सावहत्यकृतीबद्दल स्वत:चा दृवष्टकोन तयार करण्याची मानवसकता ते तयार करत. 

 आिंबेडकरवादी ववचारधारा असणारे प्रा. रम े ढावरेंनी त्यावेळी प्रकाव त होणाऱ्या सोबत साप्तावहकातनू 

लेखन करीत असत म. फुलेंच्या समाजकायाणच्या भवूमकेवर गािंगल या व्यक्त नी  िंका व्यक्त केली त्यावळेी त्यािंच्या 

मताचे खिंडन करून म. फुलेंची प्रमावणक कायणप्रणाली पटवनू दणे्यासाठी एक पवुस्तका वलवहली त्या पवुस्तकेचे नाव 

मिात्मा फुले हिपयायस आहि िस्तहुस्थती असे होते. अवत य परखड  ब्दात त्यािंनी या सत्याचा अपलाप करणाऱ्या 

टीकेचे खिंडण केले. मळुातच ते कृवत ील व्यवक्तमत्व होते त्यािंनी दवलत चळवळीतील जेष्ठ ववचारविंत राजा ढाले 

यािंच्यासोबत ‘धम्मावलपी’ नावाचे मावसक सिंपावदत करत होते. त्या मावसकातनू ढावरे यािंचे महववपणूण सिं ोधनपर 

लेख प्रकाव त होत. त्यामध्ये  स्त्रवरीययेच्या टेबलावर या नावाचे सदर चालत. त्या अिंतगणत ढावरे यािंचे काही लेख 

प्रकाव त झाले आहते. या मावसकातनू ते वहिंद ूधमण व बौद्ध तववज्ञान यािंच्यातील वभन्न ववचारसरणीच्या प्रत्यिंतराची 

मािंडणी करत असत. त्याचबरोबर दवलत चळवळीतील महववपणूण कायणकत्याांची वव ेर्ष ओळख ते आपल्ह्या 

‘धम्मावलपी’ या मावसकातनू जनसामान्यािंना करून दते. त्याचबरोबर त्यािंनी म. फुलेंच्या कायाणववर्षयी ववपुल लेखन 

केले. ते त्या काळी इवतहास अवधववभागातनू प्रवसद्ध होणाऱ्या ‘लोक ाही दिंडक’ मावसकातून प्रकाव त झाले होते. 

कॉमसण कॉलेज, कोल्ह्हापरू येथे ते आिंबेडकरवादी चळवळ, दवलत सावहत्य, दवलत पँथर व समाजप्रबोधन इत्यादी 

ववर्षयासिंबिंधी मागणद णनपर चचाणसत्राचे ते आयोजन करत. ते कथा, कववता या वाङ मय प्रकारातही लेखन करत. 

अन्याय, अत्याचार, बिंडखोरी वतृ्ती इत्यादी महववपणूण ववर्षय त्यािंच्या सावहत्य लेखनाचे कें द्र होते.  

वव ेर्षतः १९७४ च्या नामािंतर हक्क मराठवाडा ववद्यापीठ आिंदोलनामध्ये त्यािंचा सरीय य सहभाग होता. दवलत 

पँथर स्थापनेमध्ये त्यािंचा सरीय य सहभाग होता. दवलत पँथर स्थापनेमध्ये त्यािंचा मोलाचा वाटा आह.े त्याचबरोबर 



१९७८ ते १९८२ च्या दरम्यान ते सािंगलीच्या आका वाणी कें द्रातनू ‘मकु्तवचिंतन’ या कायणरीयमाद्वारे फुले,  ाहू, 

आिंबेडकर यािंच्या कायाणचे सामावजक सािंस्कृवतक महवव पटवनू दते. अ ा हरहुन्नरी व्यवक्तमत्वाचा अकाली १९९१ 

साली हृदयववकाराने मतृ्य ूझाला.   

 

 

डॉ. िवींद्र ठाकूि  

डॉ. रवींद्र ठाकूर ह ेमराठी भार्षतेील कादिंबरीकार, कवी लेखक व समीक्षक म्हणनू 

ओळखले जातात. प्रा. ठाकूर यािंचे  सिंपणूण नाव रवींद्र नारायण ठाकूर असे असनू त्यािंचा 

जन्म जळगाव वजल्ह्यातील उत्राण (ता.एरिंडोल) या गावी झाला. त्यािंचे  ालेय व क्षण 

सिंत ज्ञानेश्वर महाववद्यालय, सोयगाव वज. औरिंगाबाद येथनू पणूण झाले. सपु्रवसद्ध लेखक 

आनिंद यादव यािंच्या मागणद णनाखाली र. वा. वदघ ेयािंच्या सावहत्यावर पीएच. डी. पदवी 

(१९९०) प्राप्त केली. प्रारिंभी वदनानाथ मिंग ेकर महाववद्यालय उदगीर, य विंतराव 

चव्हाण महाववद्यालय, कोल्ह्हापरू येथ ेअध्यापनाच ेकायण केले (१९८५ ते १९९२ ) त्यानिंतर १९९२ ते २०१७ या 

काळात व वाजी ववद्यापीठाच्या मराठी ववभागात प्राध्यापक म्हणनू कायणरत होते. त्यािंच्या मागणद णनाखाली अनेक 

ववद्यार्थयाांनी एम.वफल. आवण पीएच.डी.च ेसिं ोधन पणूण केले आह.े त्यािंनी ववववध पसु्तकािंना प्रस्तावना वलवहल्ह्या 

आहते. तसेच त्यािंचे ववववध ववर्षयावरील सिं ोधनपर लेखनही प्रकाव त झाले आह.े याव वाय ववश्वको  आवण 

मराठी वाङ्मयको ासाठी अनेक नोंदीचे लेखन केले आह.े अनेक चचाणसत्रामधनू वनबिंधवाचन, तसेच वाङ मयीन 

ववर्षयावर अनेक महाववद्यालये, सावहत्यसिंमेलने आवण ववद्यापीठातनू व्याखाने वदलेली आहते. व वाजी ववद्यापीठ 

अवधसभा व अनवुाद आयोगाच्या सवमत्यावर सदस्य म्हणनू ते काहीकाळ कायणरत होते. डॉ. रवींद्र ठाकूरािंचे वाङ 

मयीन लेखन लेखन ववपलु आह.े कववता, कथा, कादिंबरी, नाटक समीक्षापर ग्रिंथ इत्यादी लेखनासह काही सिंपावदत 

व अनवुावदत ग्रिंथाची वनवमणती त्यािंनी केली आह.े कववतासिंग्रहामध्ये अहनकेत (१९८१) दस्तरुंदु्द (२००४) ितयमान, 

कथासिंग्रहाअिंतगणत  पीळ आहि इतर कथा (२०१६), तर कादिंबरी सावहत्यप्रकारामध्ये मिात्मा (१९९९), उद्या, पनु्िा 

िाच ंळे (१९९९), धमययदु्ध (२००३) व्िायरस (२००८) दािी हदशा इत्यादी कादिंबऱ्या प्रकाव त आहते. तर 

क्ांतीसंगर (२०११), मिारथी किय (२०१७) इत्यादी  नाटक प्रकाव त आहते. मराठी ग्रामीि कादबंरी  (१९९३), 

आनंद यादि व्यिी आहि िा्मयय (१९९५), सावहत्य, समीिा आहि संिाद (१९९९) प्रिाि आहि प्रहतहक्या : 

१९९५ नंतरच्या कहितेचा सािेपी आढािा (१९९९) मराठी कादबंरी : समाजशास्त्रीय समीिा (२००७), 

साहिहत्यक आनंद यादि (२०११), मराठी कादबंरी सचूी  इत्यादी  समीक्षापर ग्रिंथ प्रकाव त झाले आहते. सिंपावदत 

लेखनामध्ये क्ांतीजागर  (१९९९), ना. हि. जोशीकृत पिु ेिियन (२००१), साहित्य संिाद (२००३), आत्मसंिाद 

(२००६), अहिष्कार (२०१३) इत्यादी  ग्रिंथाचा समाव े आह.े हनिडिकुीतील घोटाळा (२००१) ह े त्यािंचे 

अनवुावदत पसु्तक आह.े वव ेर्षतः डॉ. रवींद्र ठाकूर सरािंच्या पसु्तकािंचे इतर भार्षते अनुवाद झालेले आहते. इिंग्रजी 

अनवुाद मिात्मा – The great soul (2009) वहिंदी अनवुाद मिात्मा  - मिानायक, इिंग्रजी इ-बकु – Mahatma 

Jyotirao Phule (2018) E Book असे काही अनवुाद झाल ेआहते.  

त्याचबरोबर सोलापरू व कोल्ह्हापरू आका वाणी कें द्रातनू मिात्मा कादिंबरीचे रीयम : प्रसारण २००१, २००२ 

साली झाले. पाररवाररक सावहत्य सिंमेलन आरग (वमरज) २००४, दहाव ेजनसावहत्य सिंमलेन, मोझरी (२००५) 



ग्रामीण सावहत्य सिंमलेन, कोल्ह्हापरू (२०१२), तसेच समतावादी ववद्याथी  सावहत्य सिंमलेनाचे  त्यािंनी अध्यक्षपद 

भरू्षववलेले आह.े  

डॉ. रवींद्र ठाकूर यािंच्या ग्रिंथास ववववध मान्यवर सिंस्थािंच ेप्राप्त झाले आहते. ज्यामध्ये वभ. ग. रोहमारे उत्कृष्ट ग्रिंथ 

परुस्कार १९९५, व वाजी ववद्यापीठाचा ग्रिंथ परुस्कार १९९५ आनंद  यादि  : व्यिी अमी िा्मयय या ग्रिंथासाठी 

वमळाला आह.े तर महानभुाव ववश्वभारती परुस्कार १९९६ कादबंरीकार र. िा. हदघ.े ग्रिंथास, रणजीत दसेाई परुस्कार 

२००० आवण महेता पवब्लव िंग हाउस पणु,े रा. त.ु पाटील परखड परुस्कार २००२ मिात्मा कादिंबरीस, व वाजी 

ववद्यावपठाचा उत्कृष्ट ग्रिंथ परुस्कार २००६,  साहित्य : समीिा आहि संिाद ग्रिंथास, जनसारस्वत परुस्कार अमरावती 

डॉ. ज.े पी. नाईक परुस्कार, जळगाव सयूोदय सावहत्यगौरव परुस्कार, जळगाव वव.वभ.कोलते ग्रिंथश्रेष्ठता परुस्कार 

२०१३, साहिहत्यक आनंद यादि या समीक्षा ग्रिंथास प्राप्त  झालेले आहते. तसेच २००७ चा व वाजी ववद्यापीठाचा 

गणुविंत व क्षक परुस्कारसदु्धा त्यािंना प्राप्त झाला आह.े  

सेवावनवतृ्तीनिंतरही सरािंचे लेखनकायण सरुू आह.े ते ववववध चचाणसत्रामध्ये सहभागी असतात. मराठी 

सावहत्यक्षेत्रात अवत य लक्षणीय स्वरूपाचे सावहत्यलेखन त्यािंनी केले आह.े ग्रामीण सामाजजीवनातील ववववध 

पैलूिंचे अवत य पारद ी वचत्रण ठाकूर यािंच्या लेखनातनू वनद णनास येते.  

 

प्रा.डॉ.सवश्वनाथ सशांदे 

मराठी ववभाग व वाजी ववद्यापीठ कोल्ह्हापरू येथनू प्राध्यापक व ववभाग प्रमखु म्हणनू 

सेवावनवतृ्त झाले आहते. सध्या ते साववत्रीबाई फुले पणु ेववद्यापीठ, पणु ेयेथे महात्मा 

फुले अध्यासन कें द्राचे समन्वयक म्हणनू कायणरत आहते. ववववध महाववद्यालय व 

ववद्यापीठात त्यािंनी २७ वर्ष ेअध्यापन  केले आह.े व वाजी ववद्यापीठ कोल्ह्हापरू येथे 

मराठी ववभागात १९९२ साली प्रपाठक म्हणनू ते रुज ू झाले. लोकसावहत्य या 

अभ्यास ाखते त्यािंनी वव ेर्ष लेखन आवण सिं ोधन कायण केले.लोकसावहत्याचे 

अभ्यासक आवण सिं ोधक म्हणनू त्यािंची वव ेर्ष ओळख आह.े 

लोकसावहत्याच्या अनरु्षिंगाने त्यािंचे ववपलु लेखन प्रकाव त झाले आह.े लोकधाटी :अिलोकन ि हिचार, 

पारंपररक मराठी तमाशा आहि आधहुनक िगनाट्य, शाहिरी िाङमयाची धारा,लोकसाहित्य मीमांसा िाग एक 

आहि दोन, लाििीचे लािण्य , मराठी शाहिरी पोिाडा, मराठी पोिाडा, शोधयात्रा लोक रंगिमूीची, मोनोग्राफ 

ऑफ मराठी पोिाडा (इिंग्रजी) यासारख्या अनेक ग्रिंथािंचे लेखन त्यािंनी केले आह.े ववववध मावसके आवण 

वनयतकावलकािंतनू लोकसावहत्याच्या अनरु्षिंगाने १०० हून अवधक  ोधवनबिंधािंचे लेखन त्यािंनी केले आह.े राज्य 

आवण राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक चचाणसत्रात  ोधवनबिंधाच े सादरीकरण केले आह.े दािंगटी पोवाडा, माणद ेी 

तमा ा, तमा ातील दवे यतेची अिंग,े लोकसावहत्याचे मौवखक स्वरूप, मराठी समीक्षेतील नव ेप्रवाह,गोंधळ: एक 

प्रयोगरुप कला ,१९६० निंतरचे मराठी सावहत्य आवण स्त्रीवाद, लोक लढे लोकप्रबोधन व लोककला, भारतीय सिंत 

सावहत्य आवण लोकसावहत्याच्या नव्या वद ा,मराठी प्रायोवगक नाटक ह े त्यािंचे  ोधवनबिंध वव ेर्ष चचेचे ठरले 

आहते. मराठी वाङ मय को ात काही लेखन नोंदी त्यािंनी केल्ह्या आहते. वतणमानपत्रातनू त्यािंनी ववपलु स्वरूपात 

लेखन केले आह.े  



मराठी तमा ा आवण वगनाट य, मराठी दिंतकथा, मोनोग्राफ ऑफ मराठी पोवाडा, लोकदवे खिंडोबा आवण 

वाघ्यामरुळीचे जागरण यासारख्या बहृद सिं ोधन प्रकल्ह्पािंसाठी ववद्यापीठ अनदुान आयोग आवण तत्सम सिंस्थाद्वारा 

अनदुान प्राप्त झाले होते. राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक चचाणसत्रात तज्ज्ञ मागणद णक म्हणनू त्यािंचा कायम सहभाग 

रावहला आह.े अनेक नामािंवकत व्याख्यानमालेत त्यािंनी व्याख्याने वदली आहते. एस.एन.डी.टी ववद्यापीठ मुिंबई, 

सोलापरू ववद्यापीठ सोलापरू, उस्मावनया ववद्यापीठ हदैराबाद, सिंत गाडगेबाबा ववद्यापीठ अमरावती, स्वामी रामानिंद 

तीथण ववद्यापीठ नािंदडे, साववत्रीबाई फुले पणु े ववद्यापीठ पणु,े डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ 

औरिंगाबाद या ववद्यापीठािंच्या अभ्यास मिंडळ आवण वनवड सवमत्यािंवर सदस्य म्हणनू त्यािंनी काम केले आह.े 

व वाजी ववद्यापीठातील मराठी ववभागात अनेक चचाणसत्र व  उद्बोधन वगाांचे आयोजन त्यािंनी केले. महाराष्ट्र राज्य 

सावहत्य सिंस्कृती मिंडळ, ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या अनेक सवमत्या, मराठी राजभार्षा स्थायी सवमती इत्यादी 

अनेक  ासक य व अ ासक य सवमत्यािंवर सदस्य म्हणनू त्यािंनी काम पावहले आह.े याव वाय व वाजी 

ववद्यापीठाच्या वसनेट आवण मॅनेजमेंट कौवन्सलचे ते माजी सदस्य आहते. सावहत्य आवण सिं ोधन के्षत्रातील त्यािंच्या 

कायाणचा अनेक परुस्कारािंनी गौरव करण्यात आला आह.े व वाजी ववद्यापीठाचा उत्कृष्ट पीएच.डी. प्रबिंधासाठीचा 

वव.रा. करिंदीकर परुस्कार यािंना १९८८ साली प्राप्त झाला आह.े तसेच य विंतराव चव्हाण वाङ मय परुस्कार महाराष्ट्र 

 ासन, मराठी सावहत्य पररर्षद पणु,े लोकसावहत्य सिं ोधन मिंडळ औरिंगाबाद ,सावहत्य अकादमी फेलोव प,  दवक्षण 

महाराष्ट्र सावहत्य सभा कोल्ह्हापरू यासारख्या सावहत्य सिंस्थािंकडून त्यािंच्या वाङ  मयीन कायाणचा गौरव करण्यात 

आला आह.े भटके ववमकु्त जाती जमाती सिंघटना पणु ेया सिंस्थेचे कायणकाररणी सदस्य म्हणनू त्यािंनी काम पावहले 

आह.े तसेच समाज ववकास व सिं ोधन सिंस्था मुिंबई या सामावजक सिंस्थेमध्ये सदस्य म्हणनू, तर वतवमर भदे भटके-

ववमकु्त आधार कें द्र भोगाव सोलापरू या सिंस्थेमध्ये उपाध्यक्ष म्हणनू त्यािंनी काम पावहले आह.े 

 

डॉ. कृष्णा सकिवले 

 

डॉ. कृष्ट्णा वकरवले ह ेजषे्ठ सिं ोधक व ववचारविंत म्हणनू ओळखले जातात. परुोगामी 

आवण आिंबेडकरी चळवळीतील प्रभावी वके्त म्हणनू त्यािंची वव रे्ष ख्याती होती. त्यािंचे 

सिंपणूण नाव कृष्ट्णा रामभाऊ वकरवले. त्यािंचा जन्म बीड वजल्ह्यातील टाकळी आचायण 

(ता. परळी वजैनाथ) या गावी झाला. प्रा. वकरवले यािंचे  ालेय व क्षण बीड 

वजल्ह्यातच झाले. पदवी आवण पदव्यतु्तर व क्षण औरिंगाबादच्या डॉ. बाबासाहबे 

आिंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठातनू पणूण झाले. डॉ. गिंगाधर पानतावण े यािंच्या 

मागणद णनाखाली त्यािंनी ‘महाराष्ट्रातील दवलत  ाहीर आवण त्यािंच्या  ावहरी” या 

ववर्षयावर डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरिंगाबाद येथनू पीएच. डी. पदवी (१९८७) प्राप्त केली. 

गरवारे वावणज्य महाववद्यालय पणु े(१९८७ -१९९०), पणु ेववद्यापीठ, पणु े(१९९०-१९९६) सहायक व सहयोगी 

प्राध्यापक म्हणनू ते कायणरत होते. त्याचबरोबर पणु े ववद्यापीठातील डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर अध्यासनाचे 

समन्वयक (१९९९-२००२) होते. व वाजी ववद्यापीठ कोल्ह्हापरू येथील मराठी ववभागात २००२ ते २०१६ या 

काळात प्राध्यापक या पदावर ते कायणरत होते. २००५ ते २००८ आवण २०१४ ते २०१६ या कालावधीत त्यािंनी 

ववभागप्रमखु म्हणनू कायणभार सािंभाळला आह.े त्याचबरोबर कोल्ह्हापरू येथील व वाजी ववद्यापीठाच्या डॉ. 



बाबासाहबे आिंबेडकर सिं ोधन व ववकास कें द्राचे सिंचालक (२००५ -२०१६ ) होते. मध्यगुीन मराठी वाङ्मयाचा 

इवतहास, सौंदयण ास्त्र, वचैाररक सावहत्य, दवलत सावहत्य या अभ्यासपवत्रकेचे ते अध्यापन कर.त लोकवाङ मय व 

 ावहरी वाङ मय, दवलत वाङ मय, मध्ययगुीन मराठी वाङ मय ही त्यािंची वव ेर्ष अभ्यास के्षत्र होती. वव ेर्षतः 

आिंतराष्ट्रीय कायणरीयमातही त्यािंचा सहभाग होता. १ जलैु २००१ ते २९ जलैु २००१ या कालावधीत ते जपान 

द ेातील दयतोबुिंका ववद्यापीठ, टोवकयो येथील ‘जपानमधील बदु्ध धम्म’ या ववर्षयावर सिं ोधन करण्यासाठी गलेे 

होते.. यावळेी ‘भारतीय बदु्ध धम्म’ आवण दवलत सावहत्याच्या अनरु्षिंगाने त्यािंनी व्याखाने वदली होती. प्रा. वकरवले 

यािंचे आबेंडकरी शाहिरी एक शोध (१९९२), ग्रामीि साहित्य (१९९२), दहलत चळिळ आहि साहित्य (१९९६), 

संघरहितांची अधम्म चळिळ  (१९९९), आरिि तत्त्ि : िास्ति आहि हिपयायस (२००६) जातीअतंाचा लढा 

एक मिुहचंतन (२००७), िारतीय साहित्याचे हनमायते बाबरूाि बागलू (२०१२) इत्यादी  स्ववलवखत ग्रिंथ आहते. 

तर सिंपावदत ग्रिंथ समग्र लेंक बाबरूाि बागलू’ (२००२), दहलत – ग्रामीि साहित्य शब्दकोश ंंड पहिला (अ ते 

घ ) (२०१२)  आवण दहलत – ग्रामीि साहित्य शब्दकोश ंंड पहिला (च ते न ) (२०१३) इत्यादी ग्रिंथ प्रकाव त 

झाले आहते.  

 प्रा. वकरवलेंनी मराठी सावहत्य क्षेत्रात दवलत व ग्रामीण सावहत्य सिंकल्ह्पनेची सैद्धावन्तक मािंडणी करण्याचे 

महववपणूण कायण केले आह.े दोन बहृत सिं ोधन प्रकल्ह्प ही पणूण केलेले आहते. त्याअिंतगणत ‘दवलत – ग्रामीण सावहत्य 

 ब्दको ’ : तीन खिंड प्रकाव त, ‘Impact of wild sericulture on socio economic development of 

tribal and economically weaker sections and women Empowerment from western 

Maharashtra – CSIR , New delhi ह ेदोन प्रकल्ह्प होत. प्रा. वकरवले यािंचे राष्ट्रीय व आिंतरराष्ट्रीय स्तरावर 

ववववध लेख प्रवसद्ध झाले आह.े  

त्यापैक  वारकरी सिंप्रदाय, नव ेवाङ मयीन प्रवाह, महात्मा फुलेंची सामावजकता, मराठी नाटक आवण रिंगभमूी, 

दवलत सावहत्याचे सौंदयण ास्त्र, मराठी भार्षा आवण सावहत्य सिंवचत, मराठी  ावहरी वाङ मय आवण ववकास, मराठी 

भार्षा उपजीववकेचे साधन बनायला हवी, मराठी मध्ययगुीन वाङ मय व सिंकल्ह्पना या ववववध  ववर्षयावर लेख 

प्रवसधद्ध आहते त्याचबरोबर प्रा. वकरवले सरािंनी चचाणसत्र व कायण ाळेमध्ये ववववध ववर्षयावर  ोधवनबिंध वाचलेले 

आहते. त्या अिंतगणत महात्मा फुले आवण आधवुनक भारत, ग्रामीण व दवलत सावहत्याची वाटचाल, दवलत रिंगभमूी, 

मराठी तमा ाची पवूण परिंपरा या व इतर अनेक ववर्षयावरती  ोधवनबिंध वाचन केलेले आह.े  त्याचबरोबर त्यािंनी 

अनेक पररसिंवादामध्ये प्रमखु वके्त म्हणनू सामावजक व सािंस्कृवतक ववर्षयावरती आवण सावहत्य, समाज, 

भार्षासिंस्कृती भार्षचेे कृती ील उपरीयम भार्षा माध्यम ेइत्यादी  सिंबधी आपले अभ्यासपणूण वववचेन मािंडलेले आह.े 

प्रा. वकरवले यािंच्या मागणद णनाखाली २० ववद्यार्थयाांनी पीएच.डी. आवण १८ ववद्यार्थयाांनी एम. वफल. पदवी प्राप्त 

केली आह.े त्यािंच्या  ैक्षवणक व सामावजक कायाणतील योगदानाबद्दल ववववध  परुस्कार प्राप्त झाल े आहते. 

‘अवस्मताद ण वाङ्मय परुस्कार’ औरिंगाबाद १९९२ (आबेंडकरी शाहिरी : एक शोध या सिं ोधनपर ग्रिंथासाठी), ‘दया 

पवार स्मतृी परुस्कार’, पररवतणन सावहत्य महामिंडळ मुिंबई २००३ (सामावजक व सिं ोधन कायाणसाठी ), ‘महाराष्ट्र 

 ासन सावहत्य सिंस्कृती मिंडळाचा रा. ना.चव्हाण वाङ्मय परुस्कार’ मुिंबई २००३ (समग्र लेंक बाबरूाि बागलू), 

‘पररवतणनवादी वाङ मय सेवा परुस्कार’,  ाहू व क्षण सिंस्था पिंढरपरू २००७  (सामावजक व वाङ मयीन कायाणसाठी) 

‘आिंबेडकरी गौरव परुस्कार’, ‘डॉ. बाबासाहबे आिंबेडकर जयिंती महोत्सव मिंडळ, व वाजी ववद्यापीठ, कोल्ह्हापरू. 

(सामावजक व आिंबेडकर चळवळीतील सहभागासाठी)’, ‘व क्षक गौरव, व व महोत्सव, आजी माजी ववद्याथी स्नेह 

मळेावा, व वाजी ववद्यापीठ, कोल्ह्हापरू. आदी परुस्कार प्राप्त. तर काही सिंमलेनािंचेही अध्यक्ष स्थान त्यािंनी भरू्षववले 



आह.े दसुरे  अवखल भारतीय आिंबेडकरी यवुा पररर्षद, नागपरू (२२ फेब्रवुारी २००९), दसुरी अवखल भारतीय 

आिंबेडकरी वचैाररक सावहत्य सिंमलेन, सोलापरू (१४ व १५ जानेवारी २०११), ३१ व ेअवस्मताद ण सावहत्य सिंमलेन, 

जळगाव (२३ व २४ नोव्हेंबर २०१२), पवहले अवखल भारतीय नागविं ीय सम्यक रीयािंती सावहत्य सिंमलेन 

वालचिंदनगर ता. इिंदापरू वज. पुण,े (२५ म े२०१३) इत्यादी सिंमलेनािंचे त्यािंनी अध्यक्षस्थान भरू्षववले.  प्रा वकरवले 

यािंनी मराठी भार्षसेिंबधी अनेक कृती ील कायणरीयम राबववले. मराठी भार्षचेे सिंवधणन व जोपासना करण्याकररता ते 

सदवै आग्रही रावहले. सेवावनवतृ्तीनिंतरही त्यािंनी ववववध सावहत्य व सामावजक उपरीयमािंत सहभाग नोंदववला.  वयाच्या 

६३ व्या वर्षी त्यािंचे ३ माचण २०१७ रोजी आकवस्मक वनधन झाले. 

 

 

प्रा. िाजन गवि  

मराठी सावहत्यात ख्यातनाम लेखक म्हणनू राजन गवस सवणपररवचत आहते. व वाजी 

ववद्यापीठाच्या मराठी ववभागात प्राध्यापक आवण ववभागप्रमखु या पदावरून ते २०१९ 

साली सेवावनवतृ्त झाले. करिंबळी (ता.गडवहिंग्लज, वज.कोल्ह्हापरू) ह ेत्यािंचे जन्मगाव. भाऊ 

पाध्ये यािंची कथा हा त्यािंच्या पीएच.डी. प्रबिंधाचा अभ्यास ववर्षय होता. कमणवीर वहरे 

कॉलेज, गारगोटी, साववत्रीबाई फुले पणु ेववद्यापीठ पणुे यावठकाणी प्राध्यापक म्हणनू त्यािंनी 

काही काळ अध्यापन केले आह.े मराठी सावहत्यात जवळपास चाळीस वर्षण ते सातत्याने 

लेखन करत आहते. कथा, कादिंबरी, कववता, लवलत, समीक्षा इत्यादी ववववध प्रकारातनू त्यािंनी लेखन केले आह.े 

चौंडकं, िडंारिोग, हधंगािा, कळप, तिकट, ब-बळीचा या त्यािंच्या कादिंबऱ्या मराठी सावहत्यात वव रे्ष चचेत 

रावहल्ह्या. ररििािायली मुंगी, आपि मािसात जमा नािी ह ेत्यािंचे कथासिंग्रह प्रवसद्ध आहते. ि दंका हा काव्यसिंग्रहही 

प्रवसद्ध झाला आह.े काचाकिड्या, कैहफयत, लोकल ते ग्लोबल इत्यादी पसु्तकातनू त्यािंनी लवलत लेखन केले 

आह.े िाऊ पाध्ये यांची कादबंरी, रोकडे पाझर, िाऊ पाध्ये यांची कथा,  ततृीयपंथीयांची बोली, लैंहगक 

लोककथांचा मानसशास्त्रीय अभ्यास,िाहर्षक सजयन आहि उपयोजन इत्यादी ग्रिंथातनू त्यािंनी समीक्षा लेखन केले 

आह.े भालचिंद्र नेमाडे यािंच्या कादिंबऱ्यािंचा सािंगोपािंग चचाण करणारे चांगदिे चतष्ु्टयासंबंधी सिंपादन प्रवसद्ध आह.े 

त्यािंच्या तिकट या कादिंबरीला सावहत्य अकादमी परुस्काराने सन्मावनत करण्यात आले आह.े सिंस्कृती परुस्कार, 

महाराष्ट्र फाउिंडे न अमरेरका, लाभसेटवार परुस्कार अमरेरका, ह.ना.आपटे परुस्कार महाराष्ट्र  ासन, वव. स. 

खािंडेकर परुस्कार, भरैूरतन दमाणी परुस्कार, नरहर कुरुिं दकर परुस्कार, मह े वनकम परुस्कार इत्यादी ववववध 

नामािंवकत परुस्कारािंनी त्यािंच्या सावहत्यकृतींना गौरववण्यात आले आह.े 

‘मरुाळी’ या खडे यापाड यातील वस्त्रयािंच्या समस्या मािंडणाऱ्या, त्यािंच्या वाचनाची आवड जोपासणाऱ्या आवण 

नवीन वलहू पाहणाऱ्या लेखकािंना प्रोत्साहन दणेाऱ्या मावसकाची त्यािंनी सरुुवात केली. गले्ह्या तेरा वर्षाणपासनू ते या 

मावसकाचे सिंपादक म्हणनू कायण पाहात आहते. ववववध चचाणसत्र आवण व्याख्यानािंतनू त्यािंनी आपले ववचार 

सातत्याने मािंडले आहते. महाराष्ट्रातील अनेक सामावजक सािंस्कृवतक चळवळीत त्यािंचा सहभाग रावहला आह.े 

वव ेर्षत: महाराष्ट्रातील दवेदासी चळवळीत त्यािंचे कायण वव रे्ष उल्ह्लेखनीय स्वरूपाचे आह.े  

सावहत्य अकादमीच्या जनरल कौवन्सल कवमटी, इिंवडयन इवन्स्टट यटू ऑफ ऍडव्हान्स स्टडी व मला, भार्षा 

सल्ह्लागार सवमती महाराष्ट्र  ासन, महात्मा गािंधी इवन्स्टट यटू मॉरी स, महाराष्ट्र फाउिंडे न अमरेरका, भवरलाल 



जनै प्रवतष्ठान जळगाव या महववाच्या सिंस्थािंवर सदस्य म्हणनू त्यािंनी काम पावहले आह.े व वाजी ववद्यापीठ 

कोल्ह्हापरू, सिंत गाडगबेाबा ववद्यापीठ अमरावती, बनारस वहिंद ू ववश्वववद्यालय बनारस, सयाजीराव गायकवाड 

ववद्यापीठ बडोदा, गोवा ववद्यापीठ गोवा या ववद्यापीठािंच्या अभ्यास मिंडळावरती ववर्षयतज्ज्ञ, सदस्य म्हणनू त्यािंनी 

काम पावहले आह.े  

राजन गवस यािंच्या समग्र कादिंबऱ्या मराठी वाङ  मयीन के्षत्रात प्रयोग ील कादिंबऱ्या म्हणनू आजही चचेत 

आहते. कृर्षीजन सिंस्कृतीचे सावहत्य ही नवी सिंकल्ह्पना मराठी सावहत्यामध्ये त्यािंनी मािंडली. त्यािंच्या चौंडकं, 

िडंारिोग, तिकट, ब-बळीचा तसेच तेरा कथािंचा कन्नड इिंग्रजी-वहिंदी आसामी गजुराती इत्यादी ववववध भार्षािंमध्ये 

अनवुाद केला आह.े राजन गवस यािंच्या समग्र सावहत्यावर अनेक ववद्यापीठातून एम.वफल. आवण पीएच.डी. 

पदवीसाठी सिं ोधन करण्यात आले आह.े 1975 ते 1989 या कालावधीत देवदासी चळवळीमध्ये त्यािंचा सवरीयय 

सहभाग रावहला आह.े जटामकु्त  चळवळीमधील त्यािंचा सहभाग महववपणूण आह.े समाज ील जीवनदृष्टी, 

ऐ िं ीनिंतरचा ग्रामीण महाराष्ट्र, उपेवक्षत विंवचत समहूद णन, द ेी कथन लैी या दृष्टीने त्यािंचे कथात्म सावहत्य महववाचे 

ठरते. दवेदासी समहू जीवनाचे अिंतणभदेी द णन मािंडणाऱ्या त्यािंच्या कादिंबऱ्या लक्षवके्षी ठरल्ह्या आहते. त्यािंनी १३ 

ग्रिंथािंना प्रस्तावना वलवहल्ह्या आहते. याव वाय महाराष्ट्रातील प्रख्यात ८५ व्याख्यानमालामध्ये त्यािंनी व्याख्याने 

वदली आहते. महाराष्ट्रातील ववववध सावहत्य सिंमलेनािंचे अध्यक्ष म्हणनू त्यािंनी काम पावहले आह.े 



 


