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घटनाघडते.
चोरम्हिजे चोरीकरिारीव्यक्तीआणिचोरी

PLAGARISM
AND
CREDENTIL
STEALING: A RETROSPECT

म्हिजे "एखाद्याने आपली स्वतःची निंलेली वस्तत
आपल्या ताब्यात घेऊन ती आपली आहे" अिंे म्हििे.
याचाअथय चोरकरतोतीप्रत्येककृ तीचोरीअिंते,अिंे

SUMMERY

नाही; चोर व्यक्तीच्या इतरांप्रमािे जगताना होिाऱ्या

The paper deals with concept of
theft in general with a few selected verses in
Sanskrit Literature, from its etymological
meaning and the idea behind. It deals with
the concept of plagiarism in particular with
special reference to some thoughts on
plagiarism and credential stealing in ancient
Indian scriptures and Vaarakari Sampraday
in Maharashtra. The research article is
devided in thre parts: first deals with the
etymology – in englsih and Sanskrit; second
deasl with the considerable scope of the
concept of plagiarism and the last part deals
with the ancient and medival references
plagiarism in Sanskrit literature.

जैणवक कृ ती - खािेणपिे, झोपी जािे, प्रेम इत्यादी
कृ तीनां चोरी म्हिता येत नाहीत. उलट  "आपली
स्वतःची निंलेली वस्तत आपल्या ताब्यात घेऊन ती
आपिआपलीम्हििे"हीणवणशष्टकृ तीचोरीमानल्याने
अशी कृ ती करिारी कोितीही व्यक्ती चोर ठरते.
म्हितनच अचानकपिे एखादी प्रणिंद्ध व्यक्तीही णतची
चोरी उघडकीिं आली की चोर ठरू शकते. त्यामुळे
'चोराची'व्याख्याआणििंंकल्पनाआरे णखतकरण्यापेक्षा
'चोरी' या कृ तीची व्याख्या आणि िंंकल्पना आरे णखत
करिे महत्वाचे आहे. ती णनणित झाली की त्याप्रमािे
कृ तीकरिारीव्यक्तीचोरआहे,अिंेम्हितायेत.े 
चोरीआणिउचलेणगरी
चोरी आणि उचलेणगरी यात फरकआहे. चोरी
ही जािीवपतवयक के लेली कृ ती आहे तर उचलेणगरी
जािीवपतवयक के ली जाते अिंे नाही. णवशेषतः मुले वस्तत

"एकाची नक्कल म्हिजे वाङ् मयचौयय; दोघांची नक्कल

आवडली म्हितन उचलतन घेतात. बालके  चोर निंतात.

म्हिजेिंंदभय"

पि प्रौढांन हा आजार अिंत शकतो. गरज निंतानाही
णवल्िंनमीन्झर(१८७६-१९३३) 1
John Oswald

प्रस्तावना:
यािंंशोधनलेखाचेतीनभागआहेत–


भागएक:चोरी-िंंकल्पनेचे व्यापकस्वरूप



भाग दोन :  वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय
िंंकल्पनांचे व्यापकस्वरूप



भाग तीन :  'िंंस्कृ त' मधील वाङमयचौयय
आणिश्रेयचौययणवषयकणवचार:काहीिंंदभय

भागएक
चोरी:एकिंंकल्पना–व्यापकस्वरूप
चोरआणिचोरी
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"आपिएखादीवस्तत चोरावी"हाएकमानणिंकआजार
(क्लेप्टोमॅणनया

ककवा

क्लोपेमॅणनया

Kleptomania ककवाklopemania)आहे.
चोरी माितिंच करतो, अिंे प्राथणमक स्तरावर
म्हिता येईल. प्रेयिंी-णप्रयकर हे ह्रदयचोर तर खुद्द
ईश्वर; उदाहरिाथय पांडुरंग हा "पंढरीचा चोर"
अिंल्याचा भािं भक्ताला होतो. भारतीय िंंस्कृ तीिंह
जगातीलिंवयिंंस्कृ तींमध्येिंामान्यमाििंापािंतनव्हाया
िंंत,ऋषी,मुनीते खुद्दईश्वराने के लेल्याचोरीच्याकथा
आढळतात.
िंामाणजकदुररत
चोरी, वाटमारी, दरवडेखोरी हा अनेक
िंामाणजकदुररतांपैकीएकप्रकारआहे.िंामाणजकदुररते
6

अनेकप्रकारच्यादुव्ययवस्थांमुळेणनमायिहोतात.चोरीही
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पैिंे परत णमळणवता येतात, फिंवितक शोधतन दंडािंह

आर्थथक दुररत आहे. िंमजतील आर्थथक व्यवस्था दुबयल,

आर्थथक नुकिंानभरपाई होऊ शकते. पि णवचारांची

अन्यायी, णवषमताप्रधान इत्यादी अिंली की चोऱ्या,

चोरी झाली की नुकिंानभरपाई णमळिे अवघड जाते.

फिंवितक, लबाडी इत्यादी घटना घडत राहतात.

एकाचे णवचार दुिंऱ्याच्या नावावर गेले की बळी

िंमाजवादी णवचारिंरिीनुिंार भांडवलशाही ही या

व्यक्तीचे

िंाऱ्यांचापद्धतशीरअकय आहे.

पररिामकारकताव्यापकअिंते.

आर्थथक दुरीतांमुळे जशी चोरी होते, तिंे

कायमचे

नुकिंान

होते.

त्याची

पोणलिं

वाङमयचौयय आणिश्रेयचौयय हे िंुद्धाबौणद्धकदुररतांमुळे

पोणलिंम्हिजेचोरवचोरीचाशोधलावतनते

णनमायिहोते,अिंे दाखवतनदेतायेईल.बौणद्धकक्षमतेचा

प्रकरिन्यायालयातनेिारीव्यक्ती.Police हाइं णललश

अभाव,बौणद्धकणवकलांगता,दुबयलताहीदुररतेअिंलेला
कवी, लेखक, िंाणहणत्यक चोरी करतो. पि त्याचवेळेिं

शब्द आहे .Police हा इं णललश शब्द पंधराव्या शतकात

प्रणिंद्धीची हाव या दुररताची भर पडते. अशी णनबुयद्ध

फ्रेंच भाषेत police अिंा आणि लॅटीन भाषेत politia

माििंे इतर प्रबुद्ध माििंांचे णवचार, त्यांचे श्रेय

अिंा आला. त्याचे  लॅटीनीकरि politia अिंे झाले. ते

चोरतात. अशी  चोरी वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय,

ग्रीकभाषेतीलpoliteiaचे णनष्पाददतरूपहोते.हे िंारे 

अशादोन्हीप्रकारचीअिंते.अशािंाणहत्यचोरांचीबुद्धी
दोन-तीनपातळीवरकामकरते.

शब्द प्राचीन ग्रीक भाषेतील या polis शब्दापािंतन

अ) पणहलीपातळी:"आपिािंणवचारककवा

बनतात. Polis चा अथय 'शहर' अिंा होतो. 2  शहर

ज्ञान णनमायि करता येत नाही, णवचार

आतल्याआणिबाहेरच्याशत्रतपािंतनिंुरणक्षतठे विेहाया

िंुचत नाहीत", ही िंाणहत्य चोराची

िंाऱ्या शब्दांचा िंमान अथय होता. व्यापक अथय म्हिजे

स्वतःच्यामयायदांचीजािीव.

अथय 'िंावयजणनकप्रशािंन,िंुव्यवस्थाराखिे.एकाअन्य

आ) दुिंरी पातळी :  'काय चोरावयाचे आहे,
कु ठत नचोरावायचेआहे"याचीजािीव.
इ) णतिंरी पातळी : "आता, डल्ला किंा
मारायचा, कोिती पद्धती अमलात
आिावयाची",याचीजािीव.
चोरी कशी झाली, कु ठत न झाली  हे शोधतन
काढतात ते िंाणहत्य पोणलिं, णडटेक्टीव्ह, खबरे , गुप्तहेर

नोंदीनुिंार Police हा इं णललश शब्द फ्रेंच भाषेततन
अठराव्या शतकात प्रचणलत झाला. 3 प्राचीन ग्रीिंमध्ये
गुलामणगरीची प्रथा होती. ते िंावयजणनक गुलाम अिंत.
हेच तत्काणलन पोणलिं होते. त्यांच्यावर गदीचे णनयंत्रि
करिे हीमुख्यजबाबदारीहोती.गुन्ह्ाचातपािंमात्र
िंंबंणधतनागररकांनीचकरावयाचाअिंे.

इत्यादद मंडळी. चोराने कु ठत न, किंे आणि काय काय

आधुणनक अथायने police ही िंंकल्पना प्रथम

िंाणहत्य चोरले आहे; त्याचे रुपडे किंे बदलले आहे

फ्रेंच राजा लुई चौदावा याच्या कारदकदीत १६६७

त्याची चचाय होते; तर 'वाङमयचोरी म्हिजे काय?"

िंाली रुजली. पणहले पोणलिं अणधकारीपद १५ माचय

यावर णलणहिारे  लेखक चोरीच्या व्याख्या, प्रकार यांची

१६६७िंाली'लेफ्टनंटजनरलऑफपोणलिं'यानावाने

आणिचोरीच्याअपवादाचीवियने करतात.वाङमयचौयय

णनमायि झाले. पोणलिं हा शािंनाचा नोकर अिंतन

आणि श्रेयचौयय शोधक ककवा लेखक हे बहुधा िंाणहत्य

पोणलिंावर कायदा व िंुव्यवस्था राखिे,  मालमत्तेचे

चोरांच्याणतिंऱ्यापातळीचीचचायकरीतअिंतात.
फरकवपररिामकारकता
णशक्षि व िंंशोधन क्षेत्रातील चोर, दरवडेखोर
आणि पैशाची चोरी करिारे  म्हिजे आर्थथक क्षेत्रातील
चोर, दरवडेखोर ह्ांच्यात एक मतलभतत फरक आहे.
आर्थथक चोरी ही चोरीची बळी ठरलेली िंंबंणधत
व्यक्तीपुरती मयायददत राहाते पि िंंशोधन क्षेत्रातील

रक्षि,हीजबाबदारीिंोपणवलेलीआहे.आवश्यकप्रिंंगी
बळाचावापरकरण्याचेहीददलेगेलेआहेत.
'पोणलिं' हा मराठी शब्द म्हिजे Police या
इं णललशशब्दाचे णलप्यंतर आहे.'पोणलिं'लािंंस्कृ तमध्ये
'आरक्षक' (एकवचनी आणि बहुवचनी 'आरक्षक:' )
म्हितात. इतर कोित्याही भारतीय अथवा णवणवध

चोरी व्यापक िंांस्कृ णतक पररिाम घडणवते. ती मतळ

जागणतक भाषेत Police या इं णललश शब्दाला णवणवध

िंंशोधकाचीजित हत्याकरते.हे जास्तणवघातकअिंते.

िंमांतरिंंज्ञाअिंत शकतात.प्रस्तुतिंंदभायतPoliceया

आर्थथकनुकिंानभरूनकाढतायेत.े चोरीवचोरशोधतन

इं णललश शब्दाला  मराठीत 'पोणलिं' या मराठी
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शब्दाखेरीज प्रणतशब्द उपलब्ध नाही. 'पोणलिं' हे
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चोरवाङमयआणिपोणलिंीवाङमय

णलप्यंतर  रूपच मराठी मानाने, इतके   रुळले आहे.

चोर आणि चोरीच्या कथा िंांगिारे ,

त्यामुळे 'पोणलिं' हाच शब्द मतळ Police अथायने

चोरीणवषयकलेखनककवािंाणहत्यम्हिजे चोरवाङमय.

स्वीकारू.

त्यात चोर आणि चोरीणवषयक प्रत्येक कृ ती यांचा
व्यापक अथायने िंमावेश करता येईल. चोर, चोरीचे

चोरआणिपोणलिं
चोर ही खािंगी व्यक्ती अिंते तर पोणलिं ही
िंरकारी िंामाणजक यंत्रिा आहे. गुप्तहेर यंत्रिा ही
पोणलिंी यंत्रिेचा एक भाग अिंते. पोणलिंी खबरे  ते
लष्करी गुप्तचरिंंस्था अिंा गुप्तहेर यंत्रिेचा व्यापक पट
अिंतो.खािंगीगुप्तहेरहीव्यक्तीखािंगीअिंलीतरीती
पोणलिंी यंत्रिेला पतरक अिंते. (पतरक निंेल तर ती
'ब्लॅकमेलर'होऊशकते.)याअथायनेखािंगीगुप्तहेरिंुद्धा
िंामाणजक िंंस्था आहे, अिंे म्हिता येईल. 'पोणलिं' ही
िंंस्था िंरकारी यंत्रिेतील ठळक, उघड पात्र आहे.
त्याची लोकांना स्पष्ट िंामाणजक जािीव अिंते, ती
लोकांनामाणहतअिंते.पि'गुप्तहेर'हीिंंस्थािंामाणजक
अिंलीतरीतीव्यक्तीमतलतःगुप्तचअिंल्याने तीव्यक्ती
कोि?हेलोकांनामाणहतनिंते.
चोरांची टोळी अिंत शकते. 'पेंढारी' ही
मध्ययुगीन भारतात िंवयधमयिंमभाव बाळगिारी गुप्त
जमातहोती.पोणलिंांचीटोळीनिंते.कारितीयंत्रिा
अिंते.
कोिती कृ ती ही चोरी आहे ककवा तो चोरी
मानवी,अनैणतकठरवावी,हे ठरणविे कठीिआहे.गरज
ही िंामाणजक बाब अिंल्याने गरजेची वस्तत येनके न
णमळणविे,हीचोरीमानवीकीनाही,याचाणनिययदेिे
हा मतल्यात्मक पेच आहे. उदाहरिाथय माक्िंयच्या मते,
ही

छु प्या

चोरीची

पद्धती,

चोरांच्या

टोळयांची

आचारिंंणहता, चोरांचे कौटुंणबक जीवन इत्यादीणवषयक
कथा, कादंबरी, नाटक, नाटु कली, कणवता, णचत्रपट
इत्यादी िंाणहत्य म्हिजे चोरवाङमय. त्याउलट चोर व
चोरी शोधिे हा कें द्रसबदत अिंिारी कृ ती म्हिजे
पोणलिंीकृ तीणवषयक  लेखन ककवा िंाणहत्य म्हिजे

'पोणलिंीवाङमय' म्हित.
िंंस्कृ त, प्राकृ त, पाली, अधयमागधी या प्राचीन
भारतीय भाषा आणि मराठीिंह इतर अनेक भारतीय
प्रादेणशक भाषांमध्ये चोरीवर गंभीर, उपहािंात्मक ते
णवनोदी लेखन झाले आहे. मराठीत श्रीपाद कृ ष्ि
कोल्हटकर यांच्या  "चोरांचे िंंमेलन", पािंतन व्हाया द.
मा. णमरािंदारांच्या ''माझी पणहली चोरी" ते आज,
माणहत निंलेले अनेक णवनोदी लेखक चोरवाङमय
णनमायि करीत आहेत. महाराष्ट्रात तर देवाच्या आळं दी
बरोबर'चोराचीआळं दी'िंुद्धाआहे.
गेल्या काही वषांमध्ये चोरांचे जीवन
णचतारिारे  अनेकणचत्रपटहीणनघाले.ददग्रेटट्रेनरॉबरी

चोरीचीनैणतकपररमािे

भांडवलशाही

प्रकार,

चोरीवर

आधाररत

िंमाजव्यवस्थाआहे.पिलोकशाहीतहीचोरीयथािंांग
चालत अिंतेच ! णशवाय भारतीय विय-जाणतसलगभेदव्यवस्था ही धमायच्या अवगुंठनाखाली के लेली
चोरीचनाही,तरथेटदरवडेखोरीचम्हितायेत.े 
धनधान्य ते ह्रदयचोर अशा अनेक वस्तत
चोरीचे लक्ष्य अिंतात. णजची स्वतःला आणि इतरांना
गरज आहे ककवा णजला मतल्य आहे, अिंे वाटते, त्या
वस्ततचीचोरीकरिे,हाचोरीचाकें द्रसबदत आहे.गरजही
अथयशास्त्रीय िंंकल्पना आहे तर मतल्य ही तत्त्वज्ञानात्मक
िंंकल्पना आहे. म्हितन या काटेकोर अथायने पाहाता
चोरी, ही मतल्यशास्त्रीय (axiological) िंंकल्पना आहे.
िंुईिंारख्या दकरकोळ भौणतक, मततय वस्ततपािंतन
अणतभौणतक,अमततयज्ञानापयंतचोरीचीपरं पराआहे.
THE EXPLORER, VOL. 01, Issue 1, 2016

ते सहदीतील 'धतम १,२,३ ...., रॉय, िंारखे अनेक
णचत्रपट आहेत. िंवायत गाजलेली कादंबरी म्हिजे
माररयोपुझोचीगॉडफादर.
चोराबरोबर येिारी अपररहायय गोष्ट म्हिजे
तुरुंग, कारावािं. मग तुरुंगफोडीच्या कथा (जिंे की
िंध्याचा गाजिारा णचत्रपट 'शॉशँक ररडम्प्शन'). हे
अगदी घरफोडीच्या उलट अिंते. तुरुंगफोडीचे
हॉलीवतडमधील अनेक णचत्रपट गाजले. काही िंत्यकथा
तरकाहीकपोलकणल्पतकथा.िंावधानइं णडयािंारख्या
अनेकमाणलकाहीआहेत.
थोडक्यात; चोर आणि चोरी करण्यापािंतन
चोरालाधरण्यापयंतआणितोपळत नजाण्यापयंतअनेक
बाजत, पैलत चोर आणि चोरी या दोन घटकाभोवती
आहेत.यातीलप्रत्येकणनर्थमतीलाचोरीणवषयकिंाणहत्य
म्हिजे 'चोरवाङमय'  म्हिावे लागेल. णजतके  चोर व
चोरी कल्पक णततके  'पोणलिंी वाङमय' जास्त कल्पक
अिंतशकते.
भागदोन
वाङमयचौययआणिश्रेयचौयय
8
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दुिंऱ्याच्या मालकीच्या वस्तत त्याच्या नकळत,

ज्ञानाचीचोरीहािंवायतगंभीरप्रकारमानतायेईल.ही

िंंमतीवाचतन स्वतःच्या उपयोगाकररता घेिे म्हिजे

चोरी दोन पातळयांवर होते. एक, एका देशाने दुिंऱ्या

चोरी, चौययकमय, ककवा कोिताही जंगम माल,

देशाची माणहती चोरिे. दोन, णशक्षिक्षेत्रात ज्ञानाची

मालकाच्या परवानगीवाचतन त्याच्या ताब्याततन त्याच्या

चोरी होिे. देशांच्या गुप्तचरिंंस्था णवरोधी देशाची

नकळत

माणहती, त्यांचे ज्ञान चोरण्यात व्यग्र अिंतात. ती
कदाणचत गरजेची अिंत शकते. पि ज्ञानाच्या क्षेत्रात,
णशक्षिक्षेत्रात ज्ञानाची चोरीचे स्वरूप गंभीर अिंते.

नेिे

म्हिजे

चोरी.8

‘लतटमार’

व ‘दरोडेखोरी’ (रॉबरी अँड डकॉइटी) हे जंगम
मालमत्तेिंंबंधीचे गंभीर तिंेच दंडनीय स्वरूपाचे

ज्ञानाचीहीचोरीहोते,हे लक्षातघेतले तरज्ञानचौयय ही

गुन्हे मानलेजातात.

िंमाजव्यवस्थेची अवस्था िंतणचत करिारी बाब आहे.

िंनातनकल्पना
चोरीहीकल्पनाप्राचीनकाळापािंतनचीआहे. 

वाङमयचौयय हा ज्ञानचोरीचाच अणनवायय णहस्िंा आहे.

णवद्यमान काळात 'वाङमयचौयय' हे अकादाणमक ऋलवेदातचोरयाअथीतस्कर,तायत,स्तेन(स्तेन,स्तेय,ं )
चचायणवश्वाच्या अग्रभागी आहे. उच्चणशक्षि क्षेत्रात आणि वपररपंथीअिंे शब्दयेतात.'स्तेय'ं ,'स्तैन्यं'अिंेहीशब्द
िंाणहत्य क्षेत्रात वाङमयचौयय होऊ नये, यािंाठी
अणधकाणधकिंजगताबाळगलीजातआहे.
चोरवाङमयआणिवाङमयचौयय
चोरवाङमय आणि वाङमयचौयय या दोन
िंंकल्पनांमध्ये फरक आहे. चोरवाङमय म्हिजे
चोरीणवषयीचे

वाङमय.

वाङमयचौयय

म्हिजे

वाङमयाची, ज्ञानाची चोरी. प्रस्तुत िंंशोधन लेखात
ज्ञानाची चोरी म्हिजे वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय या
िंंकल्पनांचा िंंस्कृ त वाङमयाच्या िंंदभायत घेतलेला
शोध, णतचे प्राचीन, मध्ययुगीन भारतीय िंंदभय, यांचा
धांडोळाघेतलाआहे.
भाग(अ)
'चोरी'चीिंंकल्पना:िंंस्कृ तिंंदभय
व्युत्पणत्त:चौययकमय,चोरीPlagiarism
िंंस्कृ तमधील 'चुर्' या धाततपािंतन चौयय, चोरी
हेशब्दबनतात.4चोरीला'तस्करी'अिंाएकजुनाशब्द
आहे.कृ .पां.कु लकिीयांच्यामते,'तस्कर'शब्दाचामतळ
िंंधी ' तत्' +' कर' अिंा मतळ िंंधी अिंतन  पाणिनी
िंतत्रानुिंार 'त' चा लोप होऊन 'िं' येतोआणि  तस्कर
शब्द बनतो.5 व्युत्पणत्तकार वा. णश. आपटे यांच्या मते,
तस्कर म्हिजे चोर, लुटेरा.6 'चोर, चोरी, चौयय ' या
शब्दांची ककवा िंंकल्पनांची अनेक िंामाणिंक रूपे
पाहाताचोरीचे अनेकप्रकारके ले जातात,अिंे आढळते.
वस्तुचोर ते ह्दयचोर इत्यादी. 'महाराष्ट्रीय शब्दकोश'
मध्ये मला 'चोरी' या िंंज्ञेची िंवायत मोठी, दीघय नोंद
आढळली.7
'चोरी'चीिंंकल्पना
व्याख्या
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आहेत. त्यांचा अथय चोरी9. (गीवायिलघुकोशकार ओक
यांनी 'स्तेन' चा अथय 'चोर' अिंा ददला आहेच. पि
त्याचा अन्य अथय िंामर्थयय आणि बौद्धांचा स्ततप अिंाही
ददलाआहे.पुढे 'स्त्येनः'हाएकशब्दददलाआहे.10चोर
हा शब्द पुढे तैणत्तरीय आरण्यकाच्या शेवटच्या भागात
आढळतो.11ऋलवेदातीलचोरयाशब्दाचेवियन'तन्यततज

–वनगत'य म्हिजे 'अरण्यातराहूनआपलाजीवधोक्यात
घालिारा' अिंा आहे.12 वेदकाळात गुरे पळणविे हा
चोरीचा मुख्य प्रकार होता. माििंे पळणविे ही िंुद्धा
चोरीच िंमजली जात  होती.

13

अथवयवेदात

लांडगे, वाघ आणि चोर यांचा उपिंगय चुकणवण्यािंाठी
उपाय िंांगिाऱ्या ऋचा आहेत. याचा अथय अिंा की
चोरी ही प्राचीन आणि महत्वाची िंामाणजक िंमस्या
आहे.प्राचीनभारतीयकायदेिंंणहतािंमजल्याजािाऱ्या
(?!)'मनुस्मृती'मध्ये चोरी(स्तेय)आणििंाहिं(दरोडा)
यात फरक करून दोन ते वेगळे  गुन्हे मानले आहेत.
मनुन14
े  त्यांची व्याख्या (मनुस्मृती ८.३३२) ददली ती
अशी:

स्यातिंाहिंंत्वन्वयवत्प्रिंभंकमययत्कृ तम्
णनरन्वयंभवेत् स्तेयं हृत्वापव्यतेचयत्
अथय:
मालकाच्या
िंमक्ष
बलाने
त्याच्या
धनधान्याददकांचे जे अपहरि के ले जाते त्याला 'िंाहिं'
म्हितातआणिजेमालकाच्यापरोक्षअपहरिके लेजाते
त्याला'स्तेय'म्हितात.
मराठीणवश्वकोशातीलनोंद
'वाङ् मयचौयय'15

या

िंंकल्पनेची

मराठी

णवश्वकोशात नोंद घेण्यात आली आहे. ती नोंद श्री. दे.

9
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इनामदारयांनीणलणहलीआहे.Plagiarismयाइं णललश

2. परभाषेतील एखाद्या िंाणहत्यकृ तीच्या मतळ

शब्दाचे मराठी भाषांतर 'वाङ् मयचौयय' अिंे के ले अिंतन

आशयावर वा मध्यवती कल्पनेवर आधाररत

त्याचे णलप्यंतर म्हितन 'प्लेणजअररझम' हा शब्द

िंाणहत्यणनर्थमती

के ल्यािं

व ‘अमुक

अमुक

उपयोगातआिलाआहे.त्याअनुषंगाने'वाङ् मयचौयय'ही

िंाणहत्यावर आधाररत’ अिंा मतळ िंाणहत्यकृ तीचा

Plagiarism ची आवृत्ती आहे.  या नोंदीची मी के लेले

उल्लेखके ल्यािंतेहीवाङ् मयचौययठरतनाही.
3. कधीकधीदोनलेखकांनाएकचकल्पनािंुचतशकते.

पुनरय णचतस्वरूपपुढीलप्रमािे:
व्याख्या:
"एखाद्या

कथा, कादंबरी ककवा नाटक णलणहताना एकाच
लेखकाची

मतळ

िंाणहत्यकृ ती

तऱ्हेचा प्रिंंग दोघांनाही िंुचिे िंहज शक्य आहे.

पतियतः वाअंशतः दुिंऱ्यालेखकाने स्वतःच्यानावे प्रणिंद्ध

अशा बाबतीत मात्र कोिावरही वाङ् मयचौयायचा

करून ती स्वतःची अिंल्याचे भािंणविे, ह्ािं

आरोपकरिेिंयुणक्तकनाही.

‘वाङ् मयचौयय’  म्हितात.  वाङ् मयचौयय लेखक मतळ
िंाणहत्यकृ तीचाणनमायतानिंतानाहीत्यािंाणहत्यकृ तीचा

4. कोशवाङ् मयादी िंवयिंाधारि िंंदभयिंाणहत्याचा
उपयोग अध्यापन, िंंशोधन, वृत्तपत्रीय लेखन

णनमायता अिंल्याचा दावा करतो. मतळ िंाणहत्यकृ ती

इत्यादींिंाठी के ल्यािं तेही वाङ् मयचौयय म्हिता

लपणविे, ककवा रूपांतरात णतचा मुळीच उल्लेख न

येिारनाही.
5. काही णवषय आणि काही कल्पना वाङ् मयात

करिे,यालावाङ् मयचौययअिंेिंंबोधतात."

िंवयिंाधारिपिे व िंंकेताथायने रूढ अिंतात. त्या

वाङमयचौययआणिप्रणक्षप्तवाङमय
"वाङ् मयचौयायची

कृ ती

ही

प्रणक्षप्त

वाङ् मयाच्या नेमकी उलटी अिंते. आपले स्वतःचे लेखन
िंहेतुकपिे पतित
य ः ककवा अंशतः दुिंऱ्याच्या, णवशेषतः
पतवयकालीन लेखकाच्या नावे, खपणवण्याचा जो प्रयत्नत

कल्पनांची व णवषयांची वेगवेगळया लेखकांच्या
िंाणहत्यकृ तींमध्ये अनेकदा पुनरावृत्ती होते, तरीही
तेतिंेवाङ् मयचौययठरतनाही.
6. कोित्याही लेखकाच्या वाङ् मयीन जडिघडिीत
त्याच्या आधीच्या तिंेच िंमकालीन लेखकांचा व

अिंतो; त्यािंप्रणक्षप्तवाङ् मयम्हितात.प्रणक्षप्तवाङ् मय

त्यांच्या िंाणहत्यकृ तींचा िंंस्कार होत अिंतो. त्या

णलणहिारा लेखक स्वतःचे लेखनकतृयत्व नाकारून ते

िंाणहत्यातील मतळ आशयद्रव्याचे, कल्पनांच,े तंत्र

इतराच्या नावावर दडपतो. याउलट वाङ् मयचौयय

वा मांडिीचे,  शैलीचे कळत-नकळत अनुकरि,

करिारा लेखक दुिंऱ्याच्या लेखनाची अंशतः वा

उिंनवारीत्यालेखकाच्याउमेदवारीच्याकाळात

पतियतः िंहीिंही ककवा आपली उचलेणगरी लपेल इतके 

होतअिंते.तेहीवाङ् मयचौययमानतायेिारनाही.

फे रफार करून चोरी करतो आणि ते लेखन आपलेच

7. पि अशी एखादी पतवयणलणखत वा पतवयप्रकाणशत

आहे, अिंेदडपतनभािंणवतो."

िंाणहत्यकृ ती जशीच्या तशी हुबेहूब णतचा

वाङ् मयचौययअपवाद

आशयणवषय, मांडिी व शैली यांिंणहत पतियतः वा

या नोंदीत 'काय के ले अिंता' ककवा 'काय के ले
जाते, तेंव्हा ते लेखन 'वाङ् मयचौयय ठरत नाही', तेही
स्पष्ट के ले आहे." ही नोंद िंलग णनबंधवजा आहे. या
लेखनाचे मी वाचकांच्या िंोयीिंाठी आणि िंुलभ
आकलनािंाठी के लेले आहे. ते पुनरय णचत स्वरूप
पुढीलप्रमािे:
1. इणतहािं, पुरािे, णमर्थयकथा, मौणखक लोकिंाणहत्य
आदीिंाधनांचाकच्चीिंामग्रीम्हितनआधारघेऊन
त्यांवर आधाररत स्वतंत्र िंाणहत्यकृ ती णनर्थमल्यािं
तेवाङ् मयचौययठरतनाही.
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अंशतः, मतळ लेखकाचा उल्लेख न करता दुिंऱ्या
लेखकाने स्वतःच्या नावावर छापल्यािं ते
वाङ् मयचौययठरते.
8. एखाद्या परभाषेतील िंाणहत्यकृ तीचा अनुवाद वा
रूपांतरमतळलेखकाच्यापतवयिंंमणतणवनातिंेचमतळ
लेखकाचा व मतळ िंाणहत्यकृ तीचा उल्लेखही न
करता एखाद्या लेखकाने स्वतःच्या नावाने प्रणिंद्ध
के ल्यािंतेहीवाङ् मयचौययठरते.
श्रेयचौयय
10
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श्रेयचौयय यािंंदभायतचोराचे आणिचोरीचे काहीप्रकार

दुिंरी िंमस्या म्हिजे श्रेयचौयय. एखाद्याचे िंंशोधन,

मलाआढळले.ते प्रत्यक्षपिे वाङमयचौयय आणिश्रेयचौयय

िंाणहत्य यांची चोरी करता येतेच पि िंंशोधकाचे,

यांच्याशी िंंबणधत नाहीत. पि अशीही चोरी होऊ

लेखक, कवी, िंाणहणत्यक इत्यादी णनमायत्या व्यक्तीचे

शकते, याचा प्रत्यय येतो. णशवाय कळत-नकळतपिे

श्रेयही चोरता येत.े  इं णललशमध्ये वाङमयचौयय आणि

जवळपािं प्रत्येकजि अशा चोऱ्या करीत अिंतो. त्यात

श्रेयचौयय यांना उद्देशन
त  एकच िंंज्ञा उपयोगात आिली

'खािंचोरी'अिंाउद्देशअिंतोचअिंे नाही,तरआळिं

जाते, Plagiarism. या िंंज्ञच
े े णलप्यंतर 'प्लेगॅररझम'/'

हा दुगुयि या ज्ञानचोरीमागे अिंतो. दकत्येकदा अशी

प्लेणजअररझम'. िंंस्कृ त ककवा मराठी अथवा तत्िंम

नकळत चोरी के ली जािे, ही अबोध िंवय अिंते,

भारतीय भाषांमध्ये वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय यात
फरक के लेला आढळतो, पि इं णललशमध्ये हा फरक
आढळत नाही. मराठी णवश्वकोशातील 'वाङमयचौयय' ही
नोंद इं णललश ग्रंथांवर आधाररत अिंल्याने अिंा फरक
प्रणतसबणबतहोतनाही.बहुधात्याग्रंथांमध्ये अिंाफरक
के लेला निंावा. आणि िंंस्कृ तमधील िंंदभय घेतले
निंल्याने हा िंतक्ष्म भेद करिे शक्य झाले निंावे.
िंंस्कृ तमध्ये हा फरक ददिंतन येतो (त्याचे स्वरूप आपि
पाहूच).

एवढेच. ती णनरुद्देश आणि णनरुपयोगी तर अिंते; पि
उलट णतच्यामुळे तोटाच होतो. िंवायत मोठा धोका
म्हिजे अशा िंवयीततन णवनाकारि पाठभेद णनमायि
होतात आणि वाद णनमायि होऊ शकतात. या तऱ्हेच्या
चोरीमुळेलेखनपतित
य ाहालेखनणवषयकिंद्गुिधोक्यात
येतो.आणिअिंे:
1. कलमचोर : णलणहताना काही अक्षरे , काही भाग,
काही गोष्टी वगळिारा, त्या न णलणहता दाबतन
ठे विारा,िंांणगतल्याप्रमािेनणलणहिारा.

णवश्वकोशातील प्रस्तुत नोंदीत 'श्रेयचौयय' अशी

2. णवद्याचोर : (१) णशकणवताना णवद्यार्थयांपािंतन

वेगळी नोंद नाही, पि णतचे िंाधारि स्वरूप

काही भाग चोरून ठे विारा, ते न णशकणविारा

'वाङ् मयचौयय'यानोंदीतचस्पष्टके ले आहे.णतलाहीश्री.

णशक्षक. (२) गुरुपािंतन णवद्या चोरिारा, चोरून

इनामदार यांनी 'वाङ् मयचौयय' अिंेच म्हंटले आहे. ही

ज्ञानणमळणविारा.

नोंदअशी:

3. चोरणवद्या:गुप्तआणिगतढणवद्याअथवाकला.

"िंाधारिपिे बहुतेक िंाणहणत्यक पतवयप्राप्त

वाङमयचौयायचीगुप्तता

उपलब्धिंाणहत्याचाविंंदभयिंाधनांचाआधारभततकच्ची

वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय ही िंावयकाणलक,

िंामग्री म्हितन उपयोग करतात व तीततन स्वतःच्या

िंावयजणनक िंवय िंंस्कृ तींना कवेत घेिारी जागणतक

िंजयनशीलप्रणतभेने अनन्यिंाधारििंाणहत्याचीणनर्थमती

िंमस्या आहे. िंमकालीन महाजालाच्या काळात ती

करतात.

िंहज, िंोपी आहेच; णशवाय या िंुगमतेला जोडत न

उदा., जगप्रणिंद्ध

शेक्िंणपअर

ह्ाने

नाटककार

तत्कालीन

णवल्यम

इणतवृत्त,े पतवयप्रणिंद्ध

िंाणहत्य, घटना-घडामोडीआदीिंामग्रीचावापरकरून
स्वतःच्या प्रणतभाशक्तीच्या बळावर खािं स्वतःचे अिंे

चोरीचे एक वैणशष्ट्य म्हिजे चोरी होते पि त्याचवेळी
ती अज्ञात राहू शकते, उघडकीिं येऊ शके ल याची
शाश्वती निंते. अथायत हा दावा मयायददत अथायने करता
येतो.त्याचीदोनस्पष्टकारिेददिंतात.

श्रेष्ठ नाट्यवाङ् मय णनमायि के ले, त्याचे जनकत्व

पणहले अिंे की इं णललश (आंलल) ही जागणतक

शेक्िंणपअरकडेच जाते.ज्यावेळीएखाद्यािंाणहत्यकृ तीचे

अथवा आंतरराष्ट्रीय ज्ञानभाषा आहे ( की नाही

पतियतः वा अंशतः भाषांतर के ले जाते; वा त्यातील

याणवषयी दकतीही मतमतांतरे  अिंली तरी णतची
अणनवाययतानाकबतलकरण्यातअथय नाही.).इं णललशही

काही भागांचा वापर के ला जातो, त्यावेळी तिंा स्पष्ट

ज्ञानभाषा अिंल्यामुळे चोरी शोधिारी िंंगिकीय

उल्लेखकरिे हे िंभ्यतेचे वकृ तज्ञताबुद्धीचे लक्षिठरते.

यंत्रिा इं णललश भाषेच्या माध्यमाततन णवकणिंत करिे

अशी िंभ्यता व कृ तज्ञताबुद्धी न बाळगता के वळ

िंोपे झाले आहे. इं णललश भाषेच्या माध्यमाततन

उचलेणगरीकरूनके लेले लेखनवाङ् मयचौययठरते."

िंंशोधनीय चोर-पोणलिं खेळ रं गतो. पि चोर-

णनरुद्देशआणिणनरुपयोगीवाङमयचौयय

चोरीशोधक िंंगिकीय यंत्रिेची मयायदा अशी की



प्रादेणशक भाषेतील या चोऱ्या लक्षात याव्यात, अशा

'महाराष्ट्रीय शब्दकोश' मधील 'चोरी' या

िंंज्ञेची नोंदीत 16 आपल्या प्रस्तुत वाङमयचौयय आणि
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ररतीच्या प्रादेणशक भाषेतील िंंगिकीय यंत्रिा अद्याणप
उपलब्धहोऊशकल्यानाहीत.
दुिंरे  कारि अिंे की, वाङमयचौयय आणि

करण्याची वणहवाट म्हितन "Plagiarism" ही िंंज्ञा
आली अिंावी. Plaga चे मतळ इं डो-युरोणपयन भाषेत

श्रेयचौयय शोधाची ही िंंगिकीय यंत्रिा आजतरी

आहे. त्यानंतर Plagiarius चा प्रवािं इं णललशकडे िंुरु

णनिंगयणवज्ञानांपुरती मयायददत आहे, णतचा णवस्तार

झाला. १६०१ िंाली बेन जॉन्िंन या नाटककार

अद्याणप िंामाणजकणवज्ञाने आणि मानिं-नीणत आणि

िंमीक्षकानेिंाणहत्यचोरालाउद्देशतनplagiaryहाशब्द

मानव्यणवद्यापयंत

उपयोगात

णनिंगयणवज्ञानांच्या

झालेला

नाही.

णनयतकाणलकात

लेख,

णशवाय
णनबंध

प्रणिंद्धीिंकधीणमळालाइत्यादीचीनोंदकरण्याचीएक
व्याविंाणयक णशस्त आहे, तशी इतर णवद्याशाखेत
अद्याणप रुजलेली, रुळलेली नाही. काही िंन्मान्य

आिला.

इं णललश

णवचारणवश्वात

"Plagiarism" ही िंंज्ञा १६२० च्या दरम्यान
स्वीकारण्यात आली.  िंम्युएल जॉन्िंनने त्याच्या
१७५५िंालीप्रकाणशतझालेल्याशब्दकोशातplagiary

अपवादअिंतीलही.17

च्या "A thief in literature; one who steals the

भाषांतराचीिंमस्या

thoughts or writings of another", "The crime

Plagiarismचे मराठीभाषांतरनेमके कायव

of literary theft"अशाव्याख्याददल्याआहेत.

किंे करावे, हा िंंभ्रम ददिंतो. उदाहरिाथय Marxism,

प्राचीन रोमन कवी माशयल याने त्याच्या

Empiricism, Rationalism, Scientism या आंलल

काव्याची चोरी त्याचा प्रणतस्पधी कवी दफडेन्टीअिंने

िंंज्ञांचे भाषांतर माक्िंयवाद, अनुभववाद, प्रज्ञावाद,

के ल्याचीतक्रारके ली;त्यावेळीत्यािंाठीत्याने जोशब्द

णवज्ञानवाद अिंे के ले जाते, तिंे Plagiarism चे

वापरला त्याचे Plagiarius लॅटीन रूप आहे. ते

भाषांतरचौययवादअिंेके लेजातनाही.तिंेकरावेककवा

भाषाणवश्वात आणि णवचारणवश्वात एकदम चपखल

नाही, यावर स्वतंत्र चचाय होऊ शकते. Plagiarism

बिंले19.त्यावरून"Plagiarism"हाशब्दबनला,अशी

मधील ism या उपपदामुळे हा माक्िंयवाद, अनुभववाद

नोंद जॅक सलच या िंमीक्षकाने के ल्याची दखल इं णललश

इत्यादीिंारखा 'वाद' (ism) म्हिजे णवचारिंरिी अिंे
वाटले तरी Plagiarism ही णवचारिंरिी नाही. वर
उल्लेखल्याप्रमािे प्राचीनभारतातस्तेयशास्त्ररचण्याचा

णवदकपीणडयाने घेतलीआहे.20प्रस्तुतणवदकपीणडयातील
नोंदीिंाठी

Acceptable

जॅक

सलचच्या

Practice

of

The

Perfectly

Literary

Theft:

प्रयत्न झाला, पि डॉ. यशवंत रायकर यांच्या मते अिंे

Plagiarism, Copyright, and the Eighteenth

काही पुस्तक अणस्तत्वात आलेच नाही. ते फक्त एक

Century, in Colonial Williamsburg21 यालेखाचा

'कवीकल्पना' होती18 (आजच्या भाषेत 'चोर कल्पना'
म्हितयातकाय!?!)
Plagiarismचीव्युत्पणत्तआणिइणतहािं

इं णललशिंंज्ञा "Plagiarism"हीलॅटीनमधील
Plagiarius पािंतन बनते. Plagiarius म्हिजे
पळणविारा ककवा चोर; तर plagium म्हिजे प्रत्यक्ष

आधारघेण्यातआलाआहे.
वाङमयचौययहागुन्हानाही
जॅक सलचने अधोरे णखत के लेली एक महत्वाची
बाब म्हिजे 'वाङमयचौयय हा आजही गुन्हा नाही' हा
मुद्दा. यािंंदभायत तो अलेक्झांडर सलडे या िंंशोधकाचे
िंाधार मत या लेखात नमतद करतो. सलडेच्या मते,
इतरांकडत न शब्द अथवा कल्पना ही कु िाची व्यणक्तगत

पळणविे,चोरीचीकृ तीकरिे.त्याचे मतळplagaमध्ये

मालमत्ता आहे आणि त्या मुक्तपिे इतरांकडत न' उिंन्या'

आहे. Plaga चा अथय जाळे  ककवा िंापळा. एखाद्याला

घेिे यात काही गैर आहे ,अिंे कु िाला वाटलेले नाही.

जाळयात पकडिे, एखाद्यािंाठी िंापळा रचिे ही
गुप्तकृ ती आहे. ती कमालीच्या गुप्ततेने करावी लागते.
म्हितन कोितीही गुप्त कृ ती करिे, या अथायने
plagiarius हे णनष्पाददत रूप बनले गेले आणि तिंे
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अनेक शतके  लेखक, णचत्रकार, णशल्पकार आणि िंंगीत
रचनाकारमंडळीइतरांनात्यांच्यामतळकलेचीनक्कल
करण्यािं,त्यामतळकलेच्याप्रणतकृ तीबनणवण्यािंउद्युक्त
करीत अिंत. घटना, प्रिंंग, पात्रे आणि कल्पना12

िंंकल्पना हे अखेर' जनतेची मालमत्ता) '"publica

GENERAL ARTICLE
नक्कल करिे ही हलकी ,नीच चोरी आहे" यंग अशा

materies," the common property(अिंते)म्हिजे

चोरीिंाठी"sordid Theft"हाशब्दप्रयोगकरतो.

तीिंामान्यलोकांचे णनरीक्षिकरूनचणनमायिझालेली



अिंतात,अिंेप्राचीनरोमनकवीआणििंमीक्षकहोरािं
युवा लेखकांना िंांगतो आणि अशा लेखन घटकांना
यथेच्छ लुटा, अिंा जित आदेश देतो. त्यामुळे 
शेक्िंणपअरच्या िंाऱ्या िंदोतीिं नाटकांत त्याच्या
स्वतःच्या कल्पना अशा फारशा आढळत नाहीत, त्या
िंाऱ्या त्याने इकडत न णतकडत न उचललेल्या आहेत. याचे

सलच अधोरे णखत करतो की अशी णवचार,

कल्पना चोरीही  काहीशी णवणचत्र चोरी आहे, कारि
शब्द आणि कल्पना ह्ाच मुळात णवणचत्र िंंपदा आहेत.
'मीिंमजातुमचे पाकीटचोरले तरतुमचे पैिंे जातात,
पितुमचेशब्दककवाकल्पनाचोरल्यातरज्याचीचोरी
झाली आहे अशी कोितीही भरीव गोष्ट तुमच्यापािंतन
णहरावलीगेलल
े ीनिंते.प्राचीनकाळापािंतनलेखककवी

उत्तमउदाहरिम्हिजेशेक्िंणपअरच्याThe Tempest

अशा चोरीची तक्रार करीत अिंले तरी अठराव्या

या त्यातल्या त्यात शेक्िंणपअरचे स्वतःच्या िंमजल्या

शतकापयंतत्याचीदादघेतलीजातनव्हती.जगातील

जािाऱ्या नाटकातही फ्रेंच लेखक आणि तत्त्ववेत्ता

पणहला" प्रताणधकार कायदा "(copyright

मॉन्तेनचे अनेक लांबलचक उतारे  आढळतील.१८ व्या

लंडनमध्ये १०एणप्रल१७१०रोजीपारीतझालाआणि

शतकात तर अनेक लेखक इतरांवरच (म्हिजे अस्िंल
लेखकांवर) अवलंबतन होते. अस्िंल लेखकांबाबत एक
वेगळी गोष्ट म्हिजे ते लेखनाच्या आशयाद्रव्यािंाठी
णनिंगायवर अवलंबन
त  होते.  हेलेखक, कवी  बहुधा
णनिंगयकवी होते. णनिंगायचीनक्कल करूनअस्िंललेखन
करूपाहिाऱ्याकवी,लेखकांबाबतअलेक्झांडरपोपहा
कवीआणिधमयगुरूम्हितो,"णनिंगय आणिहोमरएकच
आहेत", "अणभजात िंाणहत्याततन चोरण्याणशवाय
आपल्यापुढे पयाययच नाही ; कारि  णनिंगायची नक्कल
करिे म्हिजेच त्यांची (अणभजात िंाणहत्य लेखची )
नक्कल करिे आहे".22  (" We have no choice but
to steal from the classics, said Pope,
because "To copy Nature is to copy them.")
सलच

पुढे

लेखनातील

'अस्िंलता'

(Originality) हामुद्दाउपणस्थतकरतो.त्याचे णनरीक्षि
अिंेकीलेखनातील'अस्िंलता'हामुद्दाआधुणनकअथायने
'आदशय'म्हितनप्रथमअठराव्याशतकातउपणस्थतझाला.
याबाबतीतीलमहत्वाचामैलाचादगडम्हिजे एडवडय
यंग या कवीने वाङमयचोरीचा के लेला णनषेध.१७५९
िंालचे त्याचे वक्तव्य प्रणिंद्ध आहे. त्याने नाणवन्य,
प्रणतभा यांचा पुरस्कार के ला आणि नक्कल करण्यावर
हल्लाबोलके ला.."अस्िंलताह्ाथोरणनर्थमतीअिंतात,
कारि त्या थोर लाभदायकता अिंतात; त्यांच्यामुळे
अक्षरवाङमयणवश्वाचे गिराज्यणवस्तारतराहाते,,आणि
ते याक्षेत्रातनेहमीचनवीनकाहीनाकाहीभरटाकत
अिंतात.अनुकरिकते मात्रएकाप्रकारे  जे आमच्याकडे
आहेत्याच्याके वळनकलादेतअिंतात.चांगलेलेखक
हे अस्िंल अिंतात, वाईट लेखक नक्कल करतात आणि
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act)

'बौणद्धक िंंपदा हक्क 'ही गोष्ट प्रस्थाणपत झाली. या
कायद्याचेनावददस्टॅटयतटऑफअॅन(The Statute of
Anne)अिंे होते..पिसलचलक्षातआितनदेतोकीहा
नक्कल करण्यािंंबंधीचा कायदा होता. वाङमयचोरीची
व्याख्या, णवस्तार ककवा ती थांबणविे इत्यादी हे या
कायद्याचे  थेट उदद्दष्ट  नव्हते. एखाद्या  वाङमयीन
कृ तीची अथवा  त्याच्या एखाद्या भागाची नक्कल
करण्यािंंबंधीहाकायदाहोता.म्हिजे बेकायदानक्कल
करून (आजच्या भाषेत झेरॉक्िं करून)  णवकिे ,
णवतरीतकरिेिंंबंधीहाकायदाहोता.हाकायदाएका
अथायने

बेकायदेशीर

प्रकाशक

आणि

प्रकाशक

मंडळीबाबत होता. 'लेखकाची परवानगी न घेता
लेखकाच्यानावािंहत्याच्यापुस्तकांचीछपाईकरूनती
णवकण्याला प्रणतबंध करिे' हाच मुद्दा या कायद्यामागे
होता.त्यामुळेवाङमयचोरीहागुन्हाचनव्हता.
वाङमयचोरी ही नैणतक बाब आहे तर
प्रताणधकार ही कायदेशीर बाब आहे आणि
वाङमयचोरीची प्रत्येक कृ ती काही कायद्याच्या णवरुद्ध
निंते.पिवास्तवातवाङमयचोरप्रताणधकारािंहअनेक
नैणतकगुन्हेकरीतअिंतात.

पत्रकाररता आणि

णशक्षिक्षेत्रात वाङमयचोरी हा गंभीर गुन्हा मानला
जातो.णवद्याथी,णशक्षक-प्राध्यापक,िंंशोधक,मागयदशयक
हे यात अग्रेिंर अिंतात. तथाणप आज एकणविंाव्या
शतकातअनेककायदे करण्यातआले आहेत.पदानवती,
आर्थथक लाभ अवनटी आणि प्रिंंगी िंक्तीची िंेवामुक्ती
अशाणशक्षाआहेतच.पििंामाणजकअपकीतीहामोठा
तोटाभोगावालागतो.
भागतीन
13
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आपल्या ग्रंथाचे श्रेय इतरांना देण्याची जगात

मध्ययुगीनिंंस्कृ तआणिमध्ययुगीनमराठीतीलमधील
`वाङमयचौययआणिश्रेयचौयय:काहीिंंदभय

िंवयत्र आहे, तशी ती भारतातही आहेच. ग्रंथाची

िंंस्कृ तवाङमयातीलवाङमयचोरीचीउत्पत्ती

अपयिपणत्रका हा भारतीय णवशेष आहे. ग्रंथ णिंद्धीिंाठी

भारतीय

िंंस्कृ णतकोशात

ददलेल्या

प्रेरिादेिाऱ्यादेव,देवता,देवतारूपीआद्यगुरु,मानवी

माणहतीनुिंार वेद आणि तदनुषंणगक वैददक आणि

गुरु, िंंत, महात्मे, िंमाज िंुधारक तिंेच ज्याची

अवैददक िंंस्कृ त वाङमय हे जगातील िंवायत प्राचीन

णवचारिंरिी मान्य आहे आणि ती पुढे न्यावयाची आहे

वाङमयम्हितनमानले जाते.भारतीयिंंस्कृ णतकोशातील

अिंे णवचारगुरु ; त्याचप्रमािे माताणपता, बंधुभणगनी,

"चौययकमय" या नोंदीनुिंार23 िंामान्यतः मनुष्याच्या

इतर आप्त आणि आर्थथक िंहायकताय, दाता यांना  ग्रंथ

उत्पत्तीबरोबरच चोरीची उत्पत्ती झाली, अिंे म्हिावे

अपयि करण्याची रीणत आहे. छपाईचा शोध

लागते.जगातीलिंवायतपणहलीचोरीशंखािंुरानेके ली.

लागल्यानंतर या अपयिपणत्रका अणधक ठळकपिे पुढे

तीही िंोन्यानाण्याची नव्हती तर वाङमयाची  होती.

आल्या.अथयिंहाय्यदेिारीिंंस्था,धणनकदानशतरपालक

याने के लेलीचोरीम्हिजे थेटवाङमयचौयय होते,म्हिजे

व्यक्तीयांनाग्रंथअपयिकरण्याचीरीणत१९व२०व्या

उचलेणगरी, नक्कल इत्यादी न होता, थेट वाङमयाचीच

शतकात आढळते. अगदी अणलकडील काळात णमत्र-

चोरी झाली. त्याने ब्रह्मदेवाजवळ अिंलेले चार वेद

मैणत्रिी, एखादी घटना, कृ ती, अगदी एखादे

चोरले! 24 वेद चोरून तो िंमुद्रात लपला. मग त्याला

आठविीतीलगाव-शहरयांनाहीपुस्तकअपयिकरण्यात

मारण्यािंाठी णवष्ितला मत्स्यावतार घ्यावा लागला.

आले.
या अपयिपणत्रकांचे वैणशष्ट्य म्हिजे पुस्तक

(पद्मपुराििंृष्टी.१३.९०-९१,स्कं दपुराि४.२.३३).25
अन्य कथेनुिंार मधु आणि कै टभ नावाचे दोन
शणक्तशालीराक्षिंांनीब्रह्माचेवेदपळवतनपाताळातदडी
मारली. ब्रह्माने भगवान णवष्िुकडे गाऱ्हािे नेल.े  मग
णवष्ितने हयग्रीव अवतार घेतला. गदयन, मुख घोड्याचे
आणिशरीरमाििंाचे अिंाहाअवतारहोता!हयग्रीव
पाताळात गेला. राक्षिंांचा वध के ला आणि वेद पुन्हा
ब्रह्मालाददले.नंतरचीकथाणहरण्याक्षयादैत्याने पृर्थवी
चोरण्याचा आहे. णहरण्याक्ष हा दैत्य पृर्थवी चोरून
पाताळातजातअिंतानाणवष्ितने वराहअवतारघेऊन
त्याला ठार मारले व पृर्थवीला वर आिले. (पद्मपुराि
िंृष्टी.

७५;

भागवत

पुराि

३.२८)

इं द्राने

णहरण्यकणशपुची गभयवती रािी पळणवली. णतचे नाव
कयाधत.  णहरण्यकणशपुला धडा णशकणवण्यािंाठी आणि
त्याचा वंशनाश करण्यािंाठी इं द्राने रािी कयाधतची

णनर्थमतीचे,त्यातीलणवचारांचेश्रेयदुिंऱ्यालाददलेजाते,
ही नम्रता आहेच; पि त्याचवेळी ग्रंथातील चुकांचे
उत्तरदायकत्व मात्र स्वतःकडे घेिे अशी अणधकाची
णवनम्रता आढळते. याचे िंुप्रणिंद्ध उदाहरिाथय म्हिजे
ज्ञानेश्वरीपणहलाअध्याय.
वारकरीिंंप्रदायातीलश्रेयापयि
श्रेय अपयि करण्याची आिखी एक रीणत
वारकरी िंंप्रदायात काहीवेळेिं आढळते. णवशेषतः िंंत
तुकाराममहाराजआणित्यांच्याणशष्यािंंतबणहिाबाई
यांच्या गुरुणशष्य नात्यात हा नम्र भाव आढळतो.
बणहिाबाईनीतुकाराममहाराजांचाएकिंुप्रणिंद्धअभंग
वाढणवला आहे, अिंे ददिंते. महाराष्ट्रातील भणक्त
िंंप्रदायाचीरचनाकशीझाली,याचे वियनतुकारामांनी
के लेआहे.तोअभंगम्हिजे,-

िंंतकृ पाझालीIइमारतफळाआली
ज्ञानदेवे रणचलापायाIउभारलेदेवालयाII
नामातयाचाकककरIतेिेके लाहाणवस्तारI
जनादयनएकनाथIखांबददलाभागवतII
तुकाझालािंेकळिंIभजनकरािंावकाशII

चोरी के ली. पि वाटेत नारद त्याला भेटला. त्याने हा
गभय श्रीणवष्ितचा भक्त बनतन णहरण्यकश्यपतचा वध करे ल
ककवा त्याच्या वधाचे कारि होईल, अिंे इं द्रािं
िंांणगतले.हागभयम्हिजेणहरण्यकश्यपतचामुलगाम्हिजे
प्रणिंद्धभक्तप्रल्हाद.याप्रल्हादालानारदाकडत ननारायि
मंत्र आणि णवष्िु भक्तीची दीक्षा णमळाली. अन्य
कथेनुिंारइं द्रालाप्रल्हादाचीमाणहतीहोती,पित्याला
भक्तीची णशकवि देिे हे काही  रािी कयाधत
णहरण्यकणशपुच्या ताब्यात अिंेतोपयंत शक्य नव्हते,
म्हितनणतलाचइं द्रानेपळणवले.
श्रेयापयिाचीभारतीयरीणत
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हा मतळ अभंग पाच ओळीचा आहे.
बणहिाबाईनीत्यातिंहावीओळजोडली,-

बणहिी म्हिे फडकती ध्वजा I णनरुपिा के ले
ओजाII
या कृ तीचे वियन 'बणहिाबाईनी के लेली

अनुवादात्मकपुनरय चना'अशाशब्दात"िंंतबहेिाबाईंची
गाथा" या पुस्तकाच्या लेणखका िंौ. शाणलनीबाई
14
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जावडेकरयांनीके ले आहे.26त्यापुढे अिंे दाखवतनदेतात
की'उदंडपाणहलीउदंडऐकली'िंारख्याअभंगात'तुका
म्हिे' ऐवजी 'बहेिी म्हिे' अिंे बहेिाबाईंनी स्वतःचे
नाम मुद्रांदकत के ले आहे. अथायत "हे िंवय आपल्या

मते शतद्रक हे दंतकथेतले नाव आहे. वामनकृ त
काव्यालंकारात, बािभट्टकृ त कादंबरीत आणि दण्डीकृ त
दशकु मारचररतातशतद्रकाचाउल्लेखआलेलाआहे."

िंद्गुरूशीआत्यंणतक िंमरिंता आणि तादात्म्याची खति

नोंदीत पुढे म्हंटले आहे की "राजशेखरच्या मते

आहे."अशीपुस्तीभा.पं.बणहरटआणिप.ज्ञा.भालेराव

शतद्रक राजाच्या पदरी अिंलेल्या राणमल व िंौणमल या

हे दोघे लेखकजोडतात.हे दोघे पुढे दाखवतनदेतातकी,

दोन कवींनी एक िंंयुक्त काव्य के ले अिंावे; म्हिजे

'बणहिाबाईनी काही अभंगात तर तुकोबांचे िंवय शब्द

मृच्छकरटकाची रचना के ली अिंावी आणि कवी-कताय

थोड्या फार घेऊन शेवटी "बणहिी म्हिे" म्हंटले आहे-

म्हितन शतद्रकाचे नाव घातले अिंावे, अिंाही णनष्कषय

उदा. "भणक्त प्रेम िंुख नेिवे आणिका" या तुकोबांच्या
अभंगात 'आणिका' ऐवजी "वैददका" शब्द घातला आहे.
खुद्द तुकोबांनी काही रठकािी नामदेवांची कडवी
वापरली आहेत. वारकरी िंंप्रदायाचा हा अनुभव
पाहाता अिंे म्हिता येते की, ही चोरीची ककवा
श्रेयचोरीचीकृ तीनाहीतरउलटयातकोितागैरप्रकार
निंतनआदराचीचभावनाआहे.'27
'मृच्छकरटक'चेश्रेय?!

काढला जातो. मृच्छकरटक हे नाटक शतद्रकाचेच आहे
ककवाकाययाबद्दलहीणवद्वानांतमतभेदआढळतात."
"भािंाच्या नावावर अिंलेल्या 'दररद्रचारुदत्त'
(चारुदत्त) व 'मृच्छकरटक' या नाटकांत लक्षिीय िंाम्य
आढळते. मृच्छकरटक हे भािंाचे ककवा अन्य कवीचे
अिंावे आणि त्याचा िंंक्षेप 'दररद्रचारुदत्त' या नावाने
के ला अिंावा ककवा दररद्रचारुदत्त या अपतिय नाटकािं

भारतीयांना 'मृच्छकरटक' हे नाटक माणहत

जोड देऊन मृच्छकरटक हे नाटक अन्य कवीने रचले

अिंते.मृच्छकरटक (मातीचीगाडी)यािंंस्कृ तनाटकाचा

अिंावे, अिंाही तकय  के ला जातो. मृच्छकरटक आणि

कताय म्हिजे शतद्रक28. हा राजा होता. या नाटकाच्या

दशकु मारचररत यांच्या भाषेत व आशयात बरे च िंाम्य

लेखन, रचना यांच्या श्रेयाबाबत िंंभ्रम आणि गोंधळ

अिंल्याने दंडी हाच या नाटकाचा कताय अिंावा अिंेही

आहेत. ('महाभारत' कते महषी व्यािं हे एकु लते ऋषी

एकमतआहे."

आहेत  की अनेक ऋषी, आहेत या वादािंारखा वाद

या नोंदीचे णनरीक्षि करता अिंे म्हिता येईल

शतद्रकाबाबतही आहेच. शतद्रक हा एकच राजा होता की

की, इतक्या प्राचीन काळी वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय

अनेक राजे होते; की हे पदनाम होते, या णवषयी

या िंंकल्पना प्रचणलत निंाव्यात. (अथायत एखाद्या

णनणितीनाही.)

उदाहरिावरून अिंा व्यापक णनष्कषय काढिे हे

'मृच्छकरटक' च्या वादांची िंंणक्षप्त दखल जोखमीचे आहे, हे णविंरता कामा नये.) उलट एकाच
मराठी णवश्वकोशातील 'शतद्रक'29 या नोंदीत घेण्यात नावाचे अनेक लेखक अिंिे, त्यांचे घरािे अिंिे ककवा
आली आहे. ही नोंद िंांगते की,  "मुळात शतद्रकाच्या

अनेकांनीलेखनकरूनमतळलेखकाच्यानावे ते देिे,अिंे

जीवनाणवषयी णनणित स्वरूपाची माणहती उपलब्ध

प्रकार घडत अिंत. या घटनेकडे दोन रीतींनी पाहाता

नाही. त्याचा काळही णनणितपिे िंांगता येत नाही.

येईल. एकतर, हा वाङमय प्रणक्षप्ततेचा प्रकार मानता

मृच्छकरटकाच्या प्रस्तावनेत त्याच्याणवषयी माणहती येईल आणि दुिंरे  म्हिजे अिंे लेखन, नव्या िंंकल्पना
ददली आहे; परं तु ती प्रणक्षप्त अिंावी. इणतहािंातपुरािांत शतद्रक नावाचे राजे होऊन गेल्याचे आढळते.
त्यावरून'शतद्रकम्हिजे िंंवतस्थापिाराणवक्रमाददत्यच
होय',

अथवा नवे भाष्य, णववरि आपले न मानता ज्यािं गुरु
मानले आहे, त्यािं ककवा मतळपुरुषािं अपयि करिे हा
कृ तज्ञतेचाभागमानावालागेल.
दशयन िंाणहत्य, उपणनषदे, महाकाव्ये, गीता,

अिंाही तकय  के ला जातो. काणलदािंाने

णवणवध स्मृणतग्रंथ व श्रुणतग्रंथ इत्यादी िंंस्कृ त पाली,

मालणवकाणिणमत्र  नाटकाच्या प्रस्तावनेत िंौणमल

अधयमागधी, प्राकृ त  इत्यादी भाषेतील वाङमय अिंे

कवीचा30 उल्लेख के लाआहे. याचा अथय हा शतद्रकराजा
काणलदािंपतवय अिंावा. कथािंररत्िंागरात उल्लेणखलेला
शतद्रकहाचअभीरराजाणशवदत्तहोय(इ.िं.िंु.२५०)
अिंे प्रा. कोनो31 चे मत आहे. आथयर बेररडेल कीथच्या
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प्रणक्षप्त वाङमय अिंत शकते. पि याचवेळेिं हे लक्षात
घेतले पाणहजे की प्रणक्षप्तेत दोन हेतत आणि दोन प्रकार
आहेत. एक चांगले वाङमय िंमाणवष्ट करिे आणि दुिंरे 
वाईट वाङमय घुिंडिे. पणहले णवधायक मानत आणि
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दुिंरे  णवघातक. दोन्ही कृ ती स्वरूपाने रचनात्मकच

आणिकरावे श्रेयनामिंंबोधन, अन्यथाजािावे

आहेत. पि त्यांचे हेतत वेगवेगळे  आहेत. णवधायकतेत

अिंेकाव्यचोरआणिपातकीघोर॥

िंमपयि,णवनम्रता,'इदम् नमम्'भावाचीणनष्कामवृत्ती
आहे. तर णवघातकतेतही हीच 'इदम् न मम्' ची वृत्ती
आढळे ल पि दुष्ट हेतत अिंतो, मतळ लेखकाची अपकीती
करिे,हाचमुख्यहेतत अिंतो.

गद्यानुवाद:
जुन्या कृ णत पुढे ठे ऊन त्या जशाच्या तशा वा
बदलतन तिंेच बरळे ल (णलहील ) तो पातकी
आणिकाव्यचोरआहे. 

श्रेयापयि:श्रेयनामावलीचीभारतीयपरं परा
नम्रतेच्या भतणमके ततन आपले काम पतवयिंुरीना
अपयि करण्याच्या या रीतीची दखल नव्याने आधुणनक
चचायणवश्वातघेतलीजातआहे.32अिंाएकठळकउल्लेख
एररक एम. गुरेवीच् (Eric M Gurevitch)33 या
िंंशोधकाने त्याच्या एका लेखात34 िंणवस्तरपिे के ला
आहे. िंंस्कृ त िंाणहत्यात बौद्धीक िंातत्य दाखवण्याच्या
दृष्टीने प्रभावांचे श्रेय नमतद करण्याची परं परा होती,
याकडेतोलक्षवेधतो.

ब)पंडीतणबल्हि38
मतळश्लोक:
िंाणहत्यपाथोणनणधमन्थनोत्थंकाव्यामृतं रक्षतहे
कवीन्द्राः।
यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्याथयचौराः
प्रगुिीभवणन्त।। 
भाषांतर:
हे कवी श्रेष्ठांनो, िंाणहत्यिंागराचे मंथन

के ल्यावरजे काव्यामृतउत्पन्नहोईल,त्याचे तुम्हीरक्षि
करा. कारि, दैत्यािंामान अिंिारे  काव्यचोर; ते काव्य
कवींचाअंशतःके लेलाउल्लेख35,'कादंबरी'कारबािाने
चोरण्यािंतत्परआहेत.
काणलदािंाने लेखन करताना आपल्या पतवीच्या

ददलेलीस्वतःच्यालेखनावरीलप्रभावांचीश्रेयनामावली
यांचीनोंदघेऊनगुरेवीचत्याचीकाहीउदाहरिेदेतो.हे

काव्यानुवाद:

िंंबंणधतश्लोकमलामराठीणवदकपीणडयावर36आढळले.

िंाणहत्यणनधीचे

तेथे त्यांचाकाव्यानुवादश्री.णनरं जनभाटे यांनीके लेला

काव्यामृतजे, रक्षावेहेकवीश्वर।

आहे आणि गद्यानुवाद श्री. अरसवद कोल्हटकर यांनी
के लाआहे.पित्यांचीयथाथयभाषांतरे मात्रतेथे नव्हती.
ती भाषांतरे  मी डॉ. अणनरुद्ध मंडणलक यांच्याकडत न
करून घेतली आहेत. हे श्लोक आणि िंंबणधत कवी

करीता

मंथन,

उिंळे 

कारिे काव्यचोरबैिंले दैत्याप्रमािे ते चोरण्या
तत्पर॥ 
गद्यानुवाद:

पुढीलप्रमािे:

हे कवीन्द्रांनो, िंाणहत्याच्या मागायतील ठे व्याचे

अ)िंोमदेविंुरी37 

मन्थनकरूनकाढलेल्याकाव्यामृताचे रक्षिकरा.कारि

मतळश्लोक:

दैत्यांप्रमािे त्यांच्यावर डाका घालायला टपलेले चोर

कृ त्वा कृ तीः पतवयकृताः पुरस्तात्प्रादरं  ताः
पुनरीक्षमािः।
तथैव जल्पेदथ यो ऽन्यथा वा िं काव्यचोरो
ऽस्तुिंपातकीच।।

वाढतआहेत. 
क)िंारं गधर39
अन्यवियपरावृत्त्याबन्धणचह्नणनगतहनै।
अनाख्यातःिंतामध्येकणविौरोणवभाव्यते।। 

भाषांतर:

भाषांतर:

दुिंऱ्याने के लेल्या पतवीच्या कलाकृ ती स्वःताच्या

िंंदभय न देताच जे दुिंऱ्याचे शब्द वापरतात,

म्हितन िंांगिे, त्यांचे परीक्षिही इतरांच्यािंमोर करिे आणि त्याचा उल्लेखही करीत नाहीत; आणि
आणि"हे आपलेचआहे"अिंे जोकथनकरतो;अिंाहा िंज्जनांमध्येही न ओळखला जािारा अिंा कवी 'चोर'
कवीकाव्यचोरआणिपातकीआहे,अिंेिंमजावे.
म्हितनगिलाजातो.
काव्यानुवाद:

काव्यानुवाद:
उपयोणगता

काव्य

दुिंर्याचे

अपुल्या

परशब्दउचलतीजे, िंंदभायच्याखुिेणवना।

कवनामध्ये, करा प्रस्तुत परीक्षिा त्यांच्या
िंमोर।
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न ही वदती श्रेयनाम, ऐशा कवींना चोर
जािा॥  
गद्यानुवाद :
दुिंर्याच्या लेखनाची आवृणत्त करून आणि
त्याच्याखुिालपवतनिंज्जनांच्यामध्येनओळखलाजाता
वावरिाराकाव्यचोरधन्यहोय. 
या िंंदभायत शोधाशोध करताना 'णमिंळपाव'
यािंंकेतस्थळावरआिखीकाहीबाबीआढळल्या.त्यात
श्रेयापयि णवकत घेण्याची एक घटनेची नोंद आढळते.
इतरांनीणलणहलेलेपिंंतपडलेआणितेआपल्यानावावर
अिंावे,अशीइच्छाव्यक्तहोिे;तथाणपिंंबणधतकवीने,
लेखकाने ते नम्रपिे नाकारिे, त्या नकाराची यथाथय
कारिेदेिे,अिंेउल्लेखत्यातआहेत.
यादवकालीनउल्लेख
हा प्रिंंग महानुभाव पंथाशी िंंबंणधत आहे.
महानुभाव पंथाचा "गद्यपद्य स्मृणतस्थळ"40 हा एक
महत्वाचा ग्रंथ अिंतन त्यात पंथाशी िंंबणधत अनेक
घटनांचीनोंदके लेलीआहे.याग्रंथात महानुभावीपंणडत

िंळें  अठरािंते रुणक्मिीिंैंवर ग्रंथु के ला:.... : वाणचता
वाणचता ये वोवीपािंी आले :देवाचेया दादुलेपनाचा
उबारा: न िंाहावेणच िंातांही िंागरा : भेि वोिंरोणन
राजभरा:दीधलीद्वारावती१
यावरररायें म्हणितले :याग्रंथाचाअभंगु मज
देयावा : म्यां जेतुकीया वोवीया तेतुके िंोनटके  अन
चौथरीया आिंु वोवाळणि घालीन : नरें द्रबािंीं
म्हणितले:नाराजेहोआमुचेयाकवीकु ळाबोलुलागैल:
मग त्याचे गवय हरले : रायािंी थोर चमत्कारु जाला :
........
प्रस्तुतिंंदभायतीलओळअशी:
"देवाचेया दादुलेपनाचा उबारा: न िंाहावेणच िंातांही
िंागरा:भेिवोिंरोणनराजभरा:दीधलीद्वारावती"
णतचा अथय : "देवाचे म्हिजे श्रीकृ ष्िाच्या
पराक्रमाचे तेज िंात िंागरही िंहन करू शकले नाही.
त्यांनी श्रीकृ ष्िाला घाबरून माघार घेतली  आणि
द्वारकाददली."43
ही ओळ वाचताच राजा रामदेवराय प्रभाणवत
झाला आणि त्याने ग्रंथ आपल्या नावावर करण्याची
ऑफर ददली. प्रत्येक ओवीिंाठी एक िंुवियमुद्रा आणि

नरें द्र यांच्या "रुणक्मिीस्वयंवर" या ग्रंथाच्या िंंदभायने

चौपटचांदीचेनािेअशीतीऑफरहोती.

एकप्रिंंगघडला.41नरें द्रपणण्डताने'रुणक्मिीस्वयंवर'हा

श्रेयचोरी:काणलदािंाचीहत्या

ग्रंथरचला.तोदेवणगरीचाराजारामदेवरायच्यािंमोर

चोरी आणि हत्या यांचा घणनष्ठ िंंबंध आहे.

िंादरके ला.इतक्याउच्चदज्यायचे वणनतांतिंुंदरकाव्य

यात आज णविंाव्या-एकणविंाव्या शतकात ही फारशी

ऐकत न " 'रुणक्मिीस्वयंवर' हे काव्य आपल्या नावावर

नवलाची घटना नाही.  चोर प्रिंंगी हत्या करण्यािं

अिंावे", अशी अणभलाषा राजा रामदेवराय यांच्या

मागेपुढे पाहात नाहीत, हे खरे  अिंले तरी श्रेयचोरी

उत्पन्नझाली.त्याबदल्यातप्रत्येकओवीिंाठीत्याने एक

वाङमयचोरी या क्षेत्रात अिंे घडत  नये, अिंे वाटिे

िंुवियमुद्राआणित्याच्याचौपटचांदीचे नािे देऊ,अिंे

स्वाभाणवकआहे.पिइथेहीचोरीइतक्याटोकालाजाते

नरें द्रपंणडतािंिंांणगतले.पि"इतरकवीलोकमलाबोल

की त्याततन हत्याही घडत  शकते, हे काणलदािंाच्या

लावतील"अिंेिंांगन
त नरें द्रानेत्यािंनम्रपिेनकारददला

जीवनावरून लक्षात येते. महाकणव काणलदािंाची हत्या

(आणिअिंे िंांगतातकीयाएकत िचप्रिंंगांमुळे व्यणथत

अशीचघडली,अशीकथाआहे.44

होऊन देवणगरीच्या राज्यदरबारचा त्याग करुन नरें द्र

काणलदािंाच्या

अनेक

चररतकथांमधील45

पंणडत महानुभव पंथात िंामील झाला.) या प्रिंंगाचे

त्याच्या 'कु मारदािं वृत्त' या कथेत मृत्यतची एक कथा

वियन42अिंे:

आहे.46काणलदािंहाकु मारदािंयाराजाचाणमत्रआणि

"नरींद्रबािंां भेरट: अनुिंरिः नरें द्र कणव: िंाळ
कणव : नृसिंह कणव : हे णतघे भाऊ : नॄसिंह कणवन
नलोपाख्यान के लें : िंाल कणवन रामायि के लें : तें
आपुलाले रामदेवरायापुढां म्हणितलें: तेथ नरें द्र कणव
बैिंले होते : तयांणिं भटोबािंांपािंौणन श्रवि होतें :
अवघें आईकौणन म्हणितलें : यैिंा द्वारके चा रामहाटु
वर्थितेती तरर तुमचेया पापा पुरिरि होतें : यैिंे
रायांदेखतां णनभर्थषले: मग तेही म्हणितलें: तुम्हीं एक
कवीत्वकरा:मां तुमणचयुणक्तपाहों:मगनरें द्रबािंींतेिें

दरबारी कवी होता. एकदा कु मारदािंाच्या राजिंभेत

THE EXPLORER, VOL. 01, Issue 1, 2016

एका पंणडताने एक श्लोकाधय ददला. तो श्लोक पतिय करिे
आणि तो पतिय के ल्यानंतर जो प्रश्न णनमायि होतो त्याचे
उत्तर देि,े  अिंे या आव्हानाचे स्वरूप होते. श्लोक पतिय
करिे आणि िंमस्येचे उत्तर देिे यािंाठी राजाने एक
हजारिंुवियनािीदेण्याचेजाहीरके ले.
श्लोकाधायचीओळअशीहोती:

"कमलेकमलोत्पणत्त:श्रतयतेनतुदृश्यते"
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-- म्हिजे कमळात कमळ उप्तन्न होते, अिंे ऐकतो

णनष्कषय:

पितेकोठे हीदृष्टीिंकिंेपडतनाही?"
हा श्लोकाचा उत्तराधय होता. त्याचा पतवायधय
रचावयाचाहोता.
काणलदािं राजिंभेत या प्रिंंगी उपणस्थत
नव्हता. तथाणप तो ज्या गणिके च्या प्रेमात होता णतला
राजिंभेतील प्रस्तुतचा वृत्तांत माहीत झाला. णतने तो
रात्री काणलदािंाला कथन के ला. त्याक्षिी काणलदािं
उत्तरला:

"बाले!तवमुखाम्भोजेकथणमन्दीवरद्वयम्"
-- म्हिजे '' हे बाले तुझ्या मुखरूपी कमळावर
(नेत्ररुपी)हीदोनकमळे कशी?
श्लोकपतिय झाला.तोअिंा47:

" बाले!तवमुखाम्भोजेकथणमन्दीवरद्वयम्
कमलेकमलोत्पणत्त:श्रतयतेनतुदृश्यते "
पुरस्काराच्या लोभाने त्या गणिके ने रात्री
काणलदािंावरणवषप्रयोगकरूनत्याचीहत्याके लीआणि
बक्षीिंणमळणवले.
काणलदािंाच्यायाप्रिंंगाबाबतअन्यएककथा
अशी:
राजा कु मारदािं हा श्रीलंकेचा राजा होता.
त्याने एका वेश्यागृहात या िंमस्येचा उत्तराधय णलणहला.
तेथे काणलदािं पोहोचला. त्याने तो पतिय के ला. तो
काणलदािंज्यावेश्येच्याप्रेमातहोता,णतलात्याने कथन
के ला.णतने तोमुखोद्गतकरूनणतने काणलदािंाचीहत्या

वाङमयचौयय आणि श्रेयचौयय  ही प्राचीन
िंमस्या आहे. णलणखत भाषा अणस्तत्वात आल्यानंतर
श्रेयाच्या अणभलाषेने अशी चोरी करण्याची इच्छा
णनमायिहोते.आधुणनककाळातयाबाबीगंभीरमानल्या
गेल्याआहेत;पररिामीप्रताणधकार,बौणद्धकिंंपदाहक्क
इत्यादी कायदेशीर तरतुदी आणि अनुषंणगक दंडात्मक
कारवाई इत्यादी गोष्टी पुढे आल्या आहेत. णवद्यमान
काळाच्या िंंदभायत या िंाऱ्या नव्या बदलाची नोंद घेिे
अणनवाययआहेच,णशवायश्रेयहीनैणतकहक्काशीणनगडीत
आहे त्यामुळे तो हक्क बजावण्याचा प्रत्येक लेखक,
णवचारवंत,कवीइत्यादींचाअबाणधतराणहलापाणहजे.
वाङमयचौयय आणिश्रेयचौयय होण्याचे अनेकदा
कारि अिंे घडते की िंंबंणधत लेखक, कवी इत्यादींना
िंंदभायिंणहत लेखन किंे करावे, इतरांचे श्रेयत्यांना देिे
हे नैणतक जबाबदारीआहे, याची जािीव निंते. म्हिजे
प्रणशक्षि, नैणतक जाणिवांचा अभाव या कारिामुळे हे
आधुणनक गुन्हे घडतात. ते टाळावयाचे अिंेल तर अशा
प्रकारच्याप्रणशक्षिाचीआणिप्रणशक्षकांचीणनतांतगरज
आहे. ही गरज के वळ उच्चणशक्षि क्षेत्रातील िंंशोधन
कायायपुरते िंीणमतनिंतन व्यापक िंामाणजक लेखनापयंत
त्याचपटणवस्तारीतआहे.त्यामुळेणतथेपयंतहेप्रणशक्षि
णझरपले पाणहजे आणि िंंशोधनणवषयक नैणतक
जाणिवांचाणवकािंझालापाणहजे.

के ली. नंतर राजाला कथन के ला आणि पुरस्कार

िंजयनशीलताहेशेतआहे,अिंाणवचारके लातर,

णमळणवला. राजाला हे वृत्त िंणवस्तर कळताच तो

प्रताणधकार(कॉपीराईट)हेकुं पिआहे

भयानकिंंतापला.इतकाकीतोस्वतःचकाणलदािंाच्या

जॉनओस्वाल्ड49

णचतेतगेलाआणिस्वतःलाकाणलदािंािंहजाळत नघेऊन
आत्महत्याके ली.48
3
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copy from two, it's research" Wilson Mizner :
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२०,नवीआवृत्ती–एणप्रल२९८८,िंंगमनेरमहाणवद्यालय
िंंगमनेर, ग्रंथालय क्र. 21245698,

P155: 4k/ दाते

य/45698. 

14

िंाथय मनुस्मृती, िंंपतिय मराठी भाषांतर, पान २२७,

वेदशास्त्रिंंपन्नणवष्िुशास्त्रीवामनबापट,प्रकाशक:राजेश
रमेश रघुवंशी, राजेश प्रकाशन, २६, णगरीजा िंोिंायटी,
एम.आय.ती.रोड,पुिे ३८;मुद्रक:श्री.गो.म.जोशी,
ज्ञानणवलािंमुद्रिालय,२७बुधवारपेठ,पुिे२,ककमतरु.
२००, िंंगमनेर महाणवद्यालय िंंगमनेर ग्रंथालय क्र.
Q2:4x1,1/बापट/46260.
15मराठीणवश्वकोश,खंड१५,इनामदार, श्री.दे.

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, णवभाग तेरावा, पान २०६, श्री.

https://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/

व्यं.के तकर,मुद्रक:श्री.व्यं.के तकर,ज्ञानकोशछापखाना,

khandas/khand15/index.php/component/conte

8

८४१,िंदाणशवपेठ,पुिे;प्रकाशक:महाराष्ट्रीयज्ञानकोश
मंडळ, णलणमटेड, नागपतर तफे  श्री. व्यं. के तकर, आवृत्ती
१९२५,.
9

गीवायिलघुकोश, कै . जनादयन णवनायक ओक (एम. ए.),

पान ५२४, िंुधारलेली चवथी आवृत्ती, ०१ ऑगस्ट
२००२, मतल्य: रु. २००/-, प्रकाशक : आनंद लाटकर,
कॉम्प-सप्रटकल्पनाप्रा.णल.पुिे३०
10

गीवायिलघुकोश,कै .जनादयनणवनायकओक(एम.ए.),

nt/article?id=11574
16

'महाराष्ट्रीय शब्दकोश', णवभाग णतिंरा पान १२३० ते

१२३४,िंंपादक:यशवंतरामकृ ष्िदाते (बी.ए.एल.एल.
बी.) व सचतामि गिेश कवे (बी.ए.), मुद्रक व प्रकाशक :
वरदा बुक्िं, ह. अ. भावे, ३९७/१, िंेनापती बापट रोड,
पुिे १६ मुद्रि :णस्मता सप्रटिंय, १०१९, िंदणशव पेठ, पुिे
२०,नवीआवृत्ती–एणप्रल२९८८,िंंगमनेरमहाणवद्यालय

पान ५२४, िंुधारलेली चवथी आवृत्ती, ०१ ऑगस्ट

िंंगमनेर, ग्रंथालय क्र. 21245698,

२००२, मतल्य: रु. २००/-, प्रकाशक : आनंद लाटकर,

य/45698. 

कॉम्प-सप्रटकल्पनाप्रा.णल.पुिे३०
11

भारतीयिंंस्कृ णतकोश,खंड३,पान४७८,"चौययकमय'',

िंंपादक : पंडीत महादेवशास्त्री जोशी, िंहिंंपादक :
तकय तीथय िंौ. पद्मजा होडारकर, श्री. व. ग. िंहस्त्रबुद्ध,े 
भारतीय िंंस्कृ णतकोश मंडळ, ४१०, शणनवार पेठ, पुिे

P155: 4k/ दाते

17

टीपक्रमांक०२पाहा. 

18

भारतीयस्तेयशास्त्र,डॉ.यशवंतरायकर,

http://www.lokprabha.com/20091120/sanskriti01.ht
m, acessed on March 16, 2016

३०, मतल्य रु. ६००/- आवृत्ती २००९, मुद्रक : अॅलटय डी.
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19
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19

Plagiarism: Grounds for Dismissal,

http://www.esm.rochester.edu/registrar/files/20
14/05/plagiarism_examples.pdf
20

Plagiarism,

https://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism,
acessed on March 16, 2016
21Jack

Lynch,The Perfectly Acceptable

Practice of Literary Theft: Plagiarism,
Copyright, and the Eighteenth Century,
http://www.writingworld.com/rights/lynch.shtml, acessed on
March 16, 2016
22

Jack Lynch,The Perfectly Acceptable

Practice of Literary Theft: Plagiarism,
Copyright, and the Eighteenth Century,
http://www.writing-world.com/rights/lynch.shtml
acessed on March 16, 2016
23

भारतीय िंंस्कृ णतकोश, खंड ३, पान ४७८, ''चौययकमय''

िंंपादक : पंडीत महादेवशास्त्री जोशी, िंहिंंपादक :
तकय तीथय िंौ. पद्मजा होडारकर, श्री. व. ग. िंहस्त्रबुद्ध,े 
प्रकाशक : भारतीय िंंस्कृ णतकोश मंडळ, ४१०, शणनवार
पेठ, पुिे ३०, मतल्य रु. ६००/- आवृत्ती २००९, मुद्रक :
अॅलटय डी. टी. सप्रटिंय, ओमकार १०/३, वडगाव (खुद)य ,

प्रकाशन,'तपियाय',३८१क,शणनवारपेठ,पुिे३०,मतल्य
रु.१८०/-,पान०७,लेखकाचीखािंगीप्रत.
28 मराठीणवश्वकोश,खंड१७,"शतद्रक"पोळ, मनीषा,
https://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/
khandas/khand17/index.php/component/conte
nt/article?id=10630
29 मराठीणवश्वकोश,खंड१७,"शतद्रक"पोळ, मनीषा,
https://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/
khandas/khand17/index.php/component/conte
nt/article?id=10630
30

टीपक्रमांक५पाहा.

31

टीपक्रमांक६पाहा.

32

"िंंदभय":मराठीणवदकपेडीया,श्रेयनामावलीची

भारतीयपरं परा 
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E
0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%
A5%8D%E0%A4%AD#cite_note-6
33 टीपक्रमांक०७पाहा.
34

Eric M Gurevitch, Read the Sanskrit texts: Why

both Rajiv Malhotra and his critics are wrong
about
plagiarism,http://scroll.in/article//743119rajivmalhotra-and-his-critics-are-both-wrong-sanskrit-

सिंहगड रोड, पुिे ३०, प्रत : िंंगमनेर महाणवद्यालय

texts-considered-plagiarism-a-crime, accessed on

िंंगमनेर,ग्रंथालयक्र. 21251544, k/जोशी/51544. 

January, 13, 2016

24

टीपक्रमांक०३पाहा.

25

टीपक्रमांक०४पाहा.

26

भा.पं.(भालचंद्रपंढरीनाथ)बणहरटआणिप.ज्ञा.

(पद्मनाभज्ञानेश्वर)भालेराव,"वारकरीिंंप्रदाय:उदयव
णवकािं",वारकरीिंंप्रदायाचाउदयआणिणवकािं,दुिंरी
आवृत्ती,जुलै१९८८,प्रकाशक:िं.कृ .पाध्ये,व्हीनिं
प्रकाशन,'तपियाय',३८१क,शणनवारपेठ,पुिे३०,मतल्य
रु.१८०/-,पान०८,लेखकाचीखािंगीप्रत.
27

भा.पं.(भालचंद्रपंढरीनाथ)बणहरटआणिप.ज्ञा.

(पद्मनाभज्ञानेश्वर)भालेराव,"वारकरीिंंप्रदाय:उदयव
णवकािं",वारकरीिंंप्रदायाचाउदयआणिणवकािं,दुिंरी
आवृत्ती,जुलै१९८८,प्रकाशक:िं.कृ .पाध्ये,व्हीनिं
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35टीपक्रमांक०८पाहा.



36 श्रेयनामावलीचीभारतीयपरं परा,
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A
4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%
A4%AD?oldformat=true#cite_note-5, accessed on
January, 13, 2016
37

टीपक्रमांक०९पाहा. 

38

टीपक्रमांक१०पाहा. 

39

टीपक्रमांक११पाहा. 

40

टीपक्रमांक१२पाहा.

41

डॉ.िंुहाणिंनीइलेकर,नरें द्रकृ तआद्यमराठीमहाकाव्य,

प्रकाशक : अरुि जाखडे, पद्मगंधा प्रकाशन, ३६/११,

20
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धन्वंतरी िंहकारी गृहरचना िंंस्था, पांडुरंग कॉलनी,
एरं डवन,पुिे४११०३८,प्रथमावृत्ती१५ऑगस्ट२००९,
मतल्य३००रुपये,पान४०-४१आणिपान३४०-४१.
'स्मृणतस्थळ' पान ४७ , स्मृणत क्र.११३, प्रकाशक :

42

%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E
0%A5%80%E0%A4%B8/%E0%A4%87%E0%
A4%A4%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A

महानुभव आश्रम, िंातारा, शताब्दी महोत्िंव ५ व ६ मे,

4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%

२०१२;  िंंपादक : वा. ना. देशपांडे, डॉ. व. णव. पारखे,

A4%E0%A5%80/%E0%A4%B8%E0%A4%A6

डॉ.प्रा.रमेशआवलगावकर.

%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%

43

टीपक्रमांक१३पाहा.

E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0

नतलकर,विंंतकृ ष्ि,''महाकणव काणलदािंकृ त रघुवंश",

%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A

44

कै .मनोहरयशवंततथाबापतिंाहेबजोशीस्मृणतग्रंथमाला,
प्रिंाद प्रकाशन, पुिे, पान  २५, प्रथमावृत्ती ०३ जतन

4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%

२०१२ ककमत ६०० रुपये, प्रत : िंंगमनेर महाणवद्यालय,

B0_%E0%A4%B8%E0%A4%9C%E0%A4%97

िंंगमनेर,क्र.५४४३३/१६/१२/१३.

%E0%A4%A4%E0%A4%BE/6

45

नतलकर, विंंत कृ ष्ि, महाकणव काणलदािंकृ त रघुवंश

प्रस्तावना :  "'महाकणव काणलदािंाबद्दल थोडेिंे" :
काणलदािंाच्या चार जन्मकथा : णवद्योत्तमा वृत्त, नवरत्न
वृत्त,भोजवृत्तआणिकु मारदािंवृत्त.
46

डॉ. रमाशंकर पाण्डेय, मालणवकाणिणमत्रम् – िंंस्कृ त-

सहदी व्याख्योपेतम्, चौखम्बा िंुरभारती ग्रन्थमाला,
चौखम्बा िंुरभारती प्रकाशन, वाराििंी, पान ०२, मतल्य
७५रुपये,िंंस्करि२०१०;प्रत:िंंगमनेरमहाणवद्यालय,
िंंगमनेर,क्र.O15.1/पाण्डेय/54475. 

Final 3 लेखकाच्याटीपा 
1. मतल्यशास्त्र (axiology): मतल्यांचे स्वतंत्र
अध्ययन

आणि

अध्यापन

करिारी

तत्त्वज्ञानातीलशाखा.
2. आता,हालेखवाचतनएखाद्याअशातऱ्हेच्या
भांडवलशाही व्यवस्थापकांिं येईल, आणि
त्याने तशी गरज पतिय के ली, म्हिजे शोध

डॉ. रमाशंकर पाण्डेय, मालणवकाणिणमत्रम् – िंंस्कृ त-

लावतन बाजारपेठ काबीज के ली तर त्याचे

सहदी व्याख्योपेतम्, चौखम्बा िंुरभारती ग्रन्थमाला,

श्रेय (मानधन णमळाले तर आनंदच आहे !)

चौखम्बा िंुरभारती प्रकाशन, वाराििंी, पान ०२, मतल्य

मला ददले जाईल याची शाश्वती नाही."या

47

७५रुपये,िंंस्करि२०१०;प्रत:िंंगमनेरमहाणवद्यालय,
िंंगमनेर,क्र.O15.1/पाण्डेय/54475. 

इथेचौययतळी"नक्कीचचौययकमयहोऊशके ल,
यात दकमान िंंशय घेता येऊ शकतो.

डॉ. रमाशंकर पाण्डेय, मालणवकाणिणमत्रम् – िंंस्कृ त-

िंंगिकीय यंत्रिा तिंेच नोंदीची िंंपादकीय

सहदी व्याख्योपेतम्, चौखम्बा िंुरभारती ग्रन्थमाला,

यंत्रिा उपलब्ध निंण्यामागे त्याच्या ग्राहक

चौखम्बा िंुरभारती प्रकाशन, वाराििंी, पान ०२, मतल्य

वगायचा अभाव ही मुख्य िंमस्या आहे.

48

७५रुपये,िंंस्करि२०१०;प्रत:िंंगमनेरमहाणवद्यालय,

अथायत ज्याक्षिी अशा ररतीच्या नोंदीच्या

िंंगमनेर,क्र.O15.1/पाण्डेय/54475. 

िंंपादकीय यंत्रिेिं मोठी बाजारपेठ आहे

49

आणि  'ग्राहकवगय कृ णत्रमररत्या णनमायि

णवदकपीणडया : िंाईट नोटीिं/इतर माणहती/िंदस्य

प्रताणधकारिंजगता/6

करता येतो', याचे भान िंातत्याने

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E

बाळगिाऱ्या भांडवलशाही व्यवस्थापकांना

0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%
A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4
%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE:%E0%A4%
B8%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%9F_
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येईल,त्याक्षिीहाअवकाशहीणवक्रीवस्तुनी
भरलाआणिभारलाजाईल.
3. आता,याचोरीचेस्वरूपिंमजत शकतनाही.
म्हिजे 'वेद'नावाचीपुस्तके ,खंडअिंे काही
त्याकाळी नव्हते. णनर्थमतीच्या प्राथणमक
21
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कालखंडात आणि नंतरही दीघयकाळ हे िंारे 

6. प्रा. स्टेन कोनो कोि ? हे काही पुस्तके ,

वाङमय मौणखक स्वरुपात होते, गुरु-णशष्य

इं टरनेट इत्यादीवर शोधण्याचा प्रयत्न के ला;

परं परे ने ते प्रवाणहत राणहले, ही वस्तुणस्थती

पितेकोिहेमलािंापडलेनाही!नावाचा

आहे.तीगुरुमुखीगुरु-णशष्यपरं पराहोती.

उल्लेखमराठीतआहे,णशवायस्पेसलगनाही.

4. हे अिंे िंंदभय शोधिे, णवशेषतः िंंस्कृ त

7. एररकएम.गुरेवीच् (Eric M Gurevitch)

वाङमयातील-

पुरािे,

कथाकथने,

महाभारत,रामायिइत्यादीचेिंंदभयशोधिे
अवघड आहे. कारि त्याच्या णवणवध
आवृत्त्या अिंतात. महाभारताची भांडारकर
प्रत जशी प्रमािभतत मानली जाते तशी
प्रमािभतत प्रत अशा िंंदभायची अिंत शके ल
अिंे नाही. अशा नोंदीचा लेखक जे िंंदभय
ग्रंथ वापरतो, ते उपलब्ध होिे अवघड
अिंते.म्हितननोंदलेखकजे िंंदभय देतोतेच
प्रमािमानावेलागतात.
5. हाउल्लेखएकाप्रिंंगाततनकळतो.हाप्रिंंग
नाटकाच्या प्रस्तावानेपर िंंवादात अिंतन तो
काणलदािंाने पाररपाश्वयक  या पात्राच्या

न्यतयॉकय  णिंटी, न्यतयॉकय ; येथे धमय आणि
िंंस्कृ तयाणवषयाचे अध्यापक,भाषांतरकार
आणि लेखक अिंतन ते भारतात णवशेष
अभ्यािंािंाठी २०१४ दरम्यान म्हैिंतर येथे
वास्तव्यािं होते. 'म्यतज इं णडया' आणि 'दी
णहप्पोक्रीट रीडर', णनयतकाणलकात त्यांची
िंंस्कृ तकाव्याचीभाषांतरे आणि'अणिंम्प्टोट
जनयल'आणि'दीसहदत'च्या'णबणझनेिंलाईन'
स्तंभातइतरलेखनप्रणिंद्धझालेआहे.

http://www.museindia.com/authorprofile.as
p?myr=2014&issid=56&id=2149

तोंडी घातला आहे. त्याततन त्याचे पतवयिंुरी

8. उदाहरिाथय 'रघुवंश' या महाकाव्याच्या

कळतात. हा िंंवाद अिंा : प्रणथतयशिंा

प्रथमिंगायचाणतिंराश्लोकअिंाआहे: मन्दः

भािंिंौणमल्लककणव
पुत्रादीनां
प्रबन्धानणतक्रम्य वतयमानकवेः कणलदास्यस्य
दक्रयायां कथं बहुमानः अथय : भािं,

कणवयशः प्राथी गणमव्याम्युपहास्यताम् I

िंौणमल्लक

आणि

कणवपुत्र

िंारख्या

मोठमोठ्या प्रणिंद्ध कणवची नाटके  िंोडत न
आजकालच्या

या

नवणशक्या

कवी

काणलदािंाच्या नाटकांना इतके  महत्व का
देतआहात?िंंदभय:डॉ.रमाशंकरपाण्डेय,
मालणवकाणिणमत्रम्
व्याख्योपेतम्,

–

िंंस्कृ त-

चौखम्बा

सहदी

िंुरभारती

ग्रन्थमाला, चौखम्बा िंुरभारती प्रकाशन,
वाराििंी,पान०४,प्रथमअंक,मतल्य७५
रुपये, िंंस्करि २०१०; प्रत : िंंगमनेर
महाणवद्यालय, िंंगमनेर, क्र. O15.1/

प्रांशुलभ्ये फ़ळे  मोहात् उद्बाहुररवे वामनःI I
अथय : मंद (बुद्धीचा)  अिंतनही (एखाद्या
मोठ्या) कवीचे (कवीप्रमािे मला) यश
णमळावे अशी इच्छा करिारा मी,
(अगदी)अशा प्रकारे  हास्यास्पद (उपहािंाने
हिंत तुच्छठरलागेलेलाअिंा)ठरिारआहे.
की जिंं उं च हात अिंलेल्यािं (पुरुषािं)
णमळत  शके ल, अिंे फळ जिंे काही एखाद्या
बुटक्या (वामन) पुरुषाने हात उं च करून
णमळणवण्याचा (णवफल) प्रयत्न करावा.
भाषांतर : विंंत कृ ष्ि नतलकर, 'महाकणव
काणलदािंकृ त रघुवंश, कै . मनोहर यशवंत
तथा बापतिंाहेब जोशी स्मृणतग्रंथ माला,

पाण्डेय/54475. पुढे लेखक पाण्डेय यांनी

प्रिंादप्रकाशन,पुि,े पान९१,प्रथमावृत्ती

िंतणचत के ले आहे की " भािंाची नाटके 

०३ जतन २०१२ ककमत ६०० रुपये, प्रत :

उपलब्ध आहेत, पि िंौणमल्लक आणि

िंंगमनेर महाणवद्यालय, िंंगमनेर, क्र.

कणवपुत्रयांच्यारचनाणमळिेअशक्यआहे!

५४४३३/१६/१२/१३.
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9. िंोमदेव िंुरर : इ.िं .शतक १० वे पतवायधय :

राजाकृ ष्िराजयांच्यादरबारातगेला.तेथे

हा एक ददगंबर पंथीय जैन कवी होता. तो

त्याने गंगाधरशास्त्री या पंणडताचा पराभव

देविंंघाचा आचायय होता. नेणमदेव हा याचा
गुरु. महेंद्रदेव हा धाकटा भाऊ होता.
नेणमदेवाप्रमािे िंोमदेव िंुरी हा मोठा
तकय शास्त्री होता. त्याचा प्रणिंद्ध ग्रंथ म्हिजे
यशणस्तलकचंप.त  या चंपतचे आठ भाग आहेत.
त्यांना

'उच््वािं

म्हितात.

यशणस्तलकचंपतचे एकत ि आठ भाग आहेत.
पणहल्या पाच 'उच््वािंात अवंतीचा राजा
यशोधर याचे चररत्र वर्थिले आहे. शेवटच्या
तीन 'उच््वािंात' जैनांच्या धमयणिंधान्ताचे
णवस्तृत णववेचन आहे. ते िंोमदेव िंुरीने
गुिभद्राच्या

उत्तरपुरािातील

एका

कथानकावरून हे चररत्र णलणहले. ते िंंस्कृ त
मध्येआहे.जैनिंाणहत्याप्रमािेयाचाजैनेतर
िंाणहत्यातही

अणधकार

नीणतवाक्यामृत,

होता.

त्याने

युणक्तसचतामिी,

णत्रवगयमहेंद्रमातणलिंंज्ल्प,षण्िवणतप्रकरिव
अध्यात्मतरं णगिी

हे

ग्रंथ

णलणहले.

नीणतवाक्यामृत हा ग्रंथ त्याच्या प्राचीन
भारतीय धमयशास्त्र, अथयशास्त्र व नीणतशास्त्र
यांच्या िंखोल अध्ययनाचे फळ आहे.
अररके िंररचा मुलगा बदद्दग याने िंोमदेव
िंुररला एक गाव इनाम ददल्याचा उल्लेख
एकाताम्रपटावरआहे.
10. णबल्हि (इ.िं. ११ वे शतक) काणश्मरी
पंणडत आणि महाकवी. जन्म: खोनमुख,
प्रवरपुरानजीक काश्मीर. मृत्यत काल :
उपलब्धनाही.ब्राह्मिकौणशकगोत्रणपता:

के ला. तेथन
त  त्याला गुजराथ येथे धारा
नगरीत राजा भोजकडे जाण्याची इच्छा
होती. तथाणप राजाचा मृत्यत झाल्याने त्याने
िंोमनाथ येथे गेला. तेथतन परतताना
कनायटकात चालुक्याची राजधानी कल्याि
येथे गेला. तेथे चालुक्य िंम्राट णवक्रमाददत्य
'िंहावा' याने त्याला एक हत्ती आणि
नीलछत्र देऊन राजिंभेत 'णवद्यापती' हे पद
ददले. जीवनाच्या अखेरपयंत णबल्हि
णवक्रमाददत्याच्या आश्रयािं राणहला. तेथे
त्याने णवक्रमांकदेवचररतहे महाकाव्यरचले.
णबल्हि खरा णवदलध कवी वाटतो. दीघय
िंमािं व अनुप्रािं यांचा त्याने फारिंा
उपयोग के लेला नाही. वीररिं प्रधान आहे
पि शृंगार व करुि रिंही आढळतात.
त्याच्या रचनेत इं द्र व्रज्या आणि वंशस्थ ही
दोनवृत्तेचआढळतात.
11. िंारं गधरहािंंस्कृ तकवीहोता.त्याचाकाल
अंदाजे १४ वे शतक अिंावा. त्याने 'पद्धती'
हा औषधणवषयक  ग्रंथ णलणहला, अिंे
म्हितात. िंाकाम्बरी देशाच्या भतपती राजा
हणम्मरा यांचा पितत आणि राघव या
राजाचा नातत अिंावा. म्हिजे राघवचा
मुलगा दामोदर याचा िंारं गधर हा मुलगा
होता, अशी माणहती णमळते. िंंदभय :
History of Sanskrit Literature, M.
Krishnamachariar, Assisted by M.

ज्येष्ठकलशआणिनागदेवीघरािेअणिहोत्री

Srinivasachariar, page 386, Motilal

वडील व आजोबा वैददक महापंणडत.

Banarsidass

वणडलांनी पतंजलीच्या महाभाष्यावर टीका
णलणहली. णबल्हिाने लहानपिीच वेद,

Publishers,

Delhi;

ISBN: 81-208-0284-5, Price: Rs.

व्याकरि व काव्यशास्त्र यांचे अध्ययन पतिय

695/- प्रत : िंंगमनेर महाणवद्यालय

के ले.तोकाश्मीरमध्ये अिंतानाचत्याचे ग्रंथ

िंंगमनेर,

ख्याती पावले होते. इ.िं. १०६२-६५
दरम्यानत्याने देशाटनके ले.पंजाब,मथुरावृंदावन, ते कनौज, प्रयाग, काशी, इत्यादी
करीत तो बुंदल
े खंड येथे डहाल प्रांताचा
THE EXPLORER, VOL. 01, Issue 1, 2016
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त्याची रचना इ.िं.१३१२ दरम्यान झाली

इतरटीपा:

अिंावी. त्याची रचना म्हाइं भटाने के ली.
त्यात त्यात नागदेवाचायय यांच्या आठविी
ग्रणथत के ल्या आहेत. त्यांना 'स्मृणत'

15. होमर (Homer)हाप्राचीनग्रीकमहाकवी
होता. त्याने इणलअड (Iliad) आणि ओडेिंी

म्हितात.त्याएकत ि२६०आहेत.इिंवीिंन

(Odyssey) ही दोन महाकाव्ये णलणहली.

१२९०

युरोणपयन िंाणहत्यणवश्वाचा तो पणहला
लेखक मनाला जातो. होमरचा काल

मध्ये

ज्ञानेश्वरीच्या

णलणहल्या
आधी



गेलेल्या
म्हाइं भटाने

चक्रधरस्वामींचं गद्य चररत्र णलणहले, ते 

अणनणितआहे.अंदाजे इिंवीिंनपतवय ८५०

‘लीळाचररत्र’.  ' लीळाचररत्र' मधील

ते १२५० हा त्याचा काळ अिंावा.

चक्रधरस्वामींची वचने  िंंग्रणहत करून
महानुभावांनी ‘िंतत्रपाठ’ची णनर्थमती के ली.
‘िंतत्रपाठ’हायािंंप्रदायाचामतलभततपणवत्र
प्रमािग्रंथ होय. म्हाइं भटाने  स्वामींचे
उत्तराणधकारी नागदेवाचायय यांचंही चररत्र
णिंद्ध के लं. त्याचं नाव ‘स्मृणतस्थळ’.
'स्मृणतस्थळ', ‘रुक् णमिीस्वयंवर’, ‘वस्त्रहरि’

वेगवेगळया इणतहािंकारांनी णवणवध मते
नोंदणवली आहेत. प्लेटोने (इ.िं.पत. ४२८ ते
इ.िं.पत. ३४८ अंदाजे) त्याच्या 'ररपणब्लक'
या ग्रंथात प्राचीन ग्रीकांना होमर दकती
महत्वाचा होता, याचे िंणवस्तर वियन के ले
आहे. "शोकांणतके चा पणहला अध्वयतय",
"ज्ञानाचा नेता" आणि "याने ग्रीिंला
णशकणवले"अशाशब्दातप्लेटोहोमरचे णचत्र

आणि ‘िंह्ादद्रवियन’ हे ग्रंथ  महानुभाव

रे खतो. होमरच्या बहुतेक िंवय लेखनापैकी

िंंप्रदायातमान्यआहेत.

अधे लेखन पपायरिं झाडाच्या पानावर

13. "देवाचेया दादुलेपनाचा उबारा: न
िंाहावेणच िंातांही िंागरा : भेि वोिंरोणन
राजभरा
:
दीधली
द्वारावती"
णतचा अथय : "देवाचे म्हिजे श्रीकृ ष्िाच्या
पराक्रमाचे तेज िंात िंागरही िंहन करू
शकले नाही. त्यांनी श्रीकृ ष्िाला घाबरून
माघार घेतली  आणि द्वारका ददली."
देवाचे – श्रीकृ ष्िाचे,  दादुलेपनाचा –
पराक्रमाचा,  उबारा – उष्िता, तेज;  न
िंाहावेणच – िंहन झाले नाही, िंातांही –
िंात,भेि–घाबरून,वोिंरोणन–ओिंरिे
,कमीहोिे,राजभरा–श्रीकृ ष्ि,दीधली-
ददली,द्वारावती-द्वारका: स्मृणतस्थळ पान

णलणहलेले इणजप्तमध्येिंापडले.
16. एडवडय यंग(Edward Young )(०३जुलै
१६८३-०५एणप्रल१७६५)हाइं णललशकवी
होता. त्याच्या Night thoughts on life,
death, and immortality ; and, A
paraphrase on part of the Book of
Job  या मुळे तो प्रणिंद्ध झाला. त्याने

१७५९ िंाली िंम्युएल ररचडयिंन या अन्य
लेखकाला Conjectures on original
composition in a letter to the
author of Sir Charles Grandison ...

४७ , स्मृणत क्र.११३, महानुभव आश्रम,

यानावाचेएकदीघयपत्रणलहीले.त्यातत्याने

िंातारा, शताब्दी महोत्िंव ५ व ६ मे,

वाङमयचोरीचा णधक्कार करून िंाणहत्यची

२०१२;  िंंदभय ग्रंथ िंंपादक : वा. ना.

'अस्िंलता' य गुिाचा गौरव के ला. तथाणप

देशपांडे, डॉ. व. णव. पारखे, डॉ. प्रा. रमेश

हा िंंदभय देताना लेखक सलचने एक चतक

आवलगावकर
14.

के ली आहे. त्याने या पत्राचे नाव
Conjectures Concerning Original
Composition अिंे ददले आहे; ते मुळात
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Conjectures

on

original

composition in a letter to the
author of Sir Charles Grandison ...

अणभनेता

आणि

महत्वाचा इं णललश नाटककार िंमजला
जातो.



त्याचवेळी त्याने शेक्िंणपअरवर

के लेल्या

याने १७५३ िंाली Sir

शेक्िंणपअरचा

Grandison यानावाचीकादंबरीणलणहली.
त्यािं उद्देशतन यंगने हे पत्र णलणहले होते.
त्यात

तो

नकला

आणि

अस्िंलता

(Originality)याचीचचायकरतो.

व्या

शतकात

पुढे

टोकदार

टीके मुळे

त्याला

मानले

जाते! 

शत्रत

शेक्िंणपअरनंतर नऊ वषांनी त्यांचा जन्म
झाला. तोअणतशय बुणद्धमान पि भांडखोर
होता.  रं गमंचावर अणभनय करताना त्याने
द्वंद्वयुद्धाच्या प्रिंंगात दोन नटांना खरे च
मारूनटाकले. 

17. नकला आणि अस्िंलता हा मुद्दा युरोपात
१८

होता.

शेक्िंणपअरनंतरचा िंवायत प्रभावी आणि

अिंे आहे. यंगचा णमत्र िंम्युएल ररचडयिंन
Charles

िंमीक्षक

20. िंम्युएल जॉन्िंन) Samuel Johnson (

आला.

 ,(१७८४-१७०९)लेखक ,िंंपादक ,कवी ,

अद्भुतरम्यतावादी चळवळीत 'अद्भुतरम्य

 ,िंमीक्षकपत्रकार आणि शब्दकोशकार ,

अस्िंलता' (romantic originality) या

व्युत्पणत्ततज्ज्ञ  याला डॉ. जॉन्िंन नावाने

नावाने ही िंंकल्पना आली. शेक्िंणपअरच्या

ओळखले जाते .नऊ वषांच्या अथक

काळात आधीच अणस्तत्वात अिंलेल्या

श्रमानंतर त्याने एकट्याने  A Dictionary

कोित्यातरी िंाणहत्यकृ तीचा आधार घेऊन

of the English Language  हा

णलणहिे, म्हिजे "एखाद्या िंाणहत्यात व

शब्दकोश १७५५ िंाली णिंद्ध के ला .

आपल्यालेखनात िंाम्यआढळले तरी त्यात
गैरनमानिे"मंजतरहोते.खुद्दशेक्िंणपअरने

 त्यानंतर१५० वषांनी Oxford English

कोितेही "अनावश्यक नावे लेखन शोध"

Dictionary प्रणिंद्ध होईपयंत जॉन्िंनचा

के ले नाहीत. हा मुद्दा प्रथम एडवडय यंगने

शब्दकोशहाचप्रमािमनालाजातहोता. 

उपणस्थत के ला. तो िंाणहत्य णवश्वात

त्याने  The

अग्रभागी राणहला. णविंाव्या शतकात

Shakespeare हे टीकात्मक पुस्तक

अलेक्झांडर सलडे या लेखक िंमीक्षकाने
''Plagiarism and Originality''हे पुस्तक
१९५२ िंाली णलणहले, ते आजही प्रस्तुत
आहे.
18. णमशेलडी मॉन्तेन(२८ फे ब्रुवारी १५३३–
१३

िंप्टेंबर

१५९२)

हा

Plays

of

William

१७६५ िंाली णलणहले  .त्यानंतर The
Lives of the Poets या पुस्तकात त्याने
अनेककवींचीणचदकत्िंाके ली.
21. अलेक्झांडर सलडे (Alexander Lindey),

फ्रेंच

(१८९६–११नोव्हेंबर१९८१)कायदेतज्ञ

प्रबोधनकाळातील एक महत्वाचा आणि

आणि प्रताणधकार, िंेन्िंॉरणशप आणि

अत्यंत प्रभावी तत्त्ववेत्ता होता. त्याने

वाङमयचौयय या णवषयावरील क्रणमक

णलणहलेले 'णनबंध' (The Essay) युरोपीय

पुस्तकांचे लेखक. त्यांचा जन्मबुडापेस्ट येथे

िंाणहत्यणवश्वातपररिामकारकठरलेआहेत.

झालाआणिमृत्यत न्यतयॉकय येथे झाला.त्यांचे

19. बेनजॉन्िंन(Ben Jonson)बेनबेन्जाणमन
जॉन्िंन (११ जतन १५७२ – ०६ ऑगस्ट
१६७३) हा प्रणिंद्ध नाटककार, कवी,
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and

Originality''

हे

१९५२ िंाली प्रणिंद्ध झालेले पुस्तक
वाङमयचौयय याणवषयवारआहे.
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22. अलेक्झांडर पोप (Alexander Pope), 
(२१मे १६८८–३०मे १७४४),उपहािं
लेखनाबद्दल प्रणिंद्ध णब्रटीश कवी, होमरच्या
लेखनाचेभाषांतरकरिे,हेत्याचेध्येयहोते.
the heroic

couplet

या

नावाने

ओळखल्या जािाऱ्या काव्य प्रकाराबद्दल
पोप प्रणिंद्ध आहे. त्याचे परं परा लेखक,
कवी, तत्त्ववेत्ते आणि तत्काणलन िंमाज
जीवन, बौणद्धक जीवन इत्याददणवशायीचे
त्याचे णनरीक्षि अफाट होते. तो मार्थमक
आणिकाव्यात्मटीके मुळेप्रणिंद्धीिंआला.
23. माशयल : प्राचीन रोमन कवी  माक्युयज

कलाकार मंडळीना नव्या प्रेरिा आढळल्या.
त्याचीणनर्थमतीमतल्यवानठरली.ज्युव्हेनाल,
उत्तरकालीन

अणभजात

िंाणहत्य

,

कोलोनगीयान पुनरुज्जीवन ,फ्रान्िं आणि
इटलीतीलप्रबोधन,णिंगलोडॉओडोआणि
आधुणनकइं णललशआणिजमयनकाव्ययावर
माशयलचा मोठा प्रभाव होता. तो
अद्भुतरम्यतावादी चळवळीच्या काळात
ओिंरला. त्याचा एक प्रणिंद्ध चुटका ककवा
एक वाक्य अिंे : " तुम्ही णलणहलेले तुमचे
पान तुमच्याणवरुद्ध उभे आहे आणि ते
तुम्हालािंांगते आहे कीतुम्हीचोरआहात!
"

वेलररअिं माशयलीिं (Marcus Valerius

24. गोसवद बल्लाळ देवल (१८५५- १९१६) :

Martialis  ), (जन्म :अंदाजे माचय ३८ ते

यांनी १८८९ िंाली 'मृच्छकरटक' चे

४१ ,मृत्यत : १०२ ते १०४) त्याचा जन्म

प्रयोगालाअनुकतलअिंे मराठीरूपांतरके ले.

णहस्पाणनया प्रांतात ऑगस्टिं णबब्लीिं या

तेरं गभतमीवरलक्षवेधीठरले.

गावात झाला. इं णललश णवचारणवश्वात

25. परशुरामपंत तात्या गोडबोले (१७९९-

'माशयल ' (Martial) नावाने प्रणिंद्ध आहे .

१८७४) : यांनी मृच्छकरटक भाषांतररत

ज्यािंआधुणनककाळातEpigramsचुटका

के ले. 

म्हितात त्याचा तो जनक मानला जातो.

26. दंडी  (जन्म: पाचव्या शतकाचा उत्तराधय ते

मराठीत त्याचे भाषांतर िंाधारितः

िंहाव्या शतकाचा पतवायधय ककवा िंातव्या

"कोरीव काव्यात्म िंतत्र" अिंे करता येईल.

शतकाचा उत्तराधय ते आठव्या शतकाचा

अथायत त्याततन Epigrams चा पतिय अथय

पतवायधय अंदाजे):  हा िंंस्कृ त भाषापंणडत,

व्यक्त होऊ शके ल अिंे नाही. िंम्राट

िंाणहणत्यकआणिकणवहोता.त्याच्यातीन

डोणमणशयान ,नव्हाय आणि ट्राजन यांच्या

प्रमुख िंाणहत्यकृ तीआहेत : 'काव्यादशय',

कालखंडात इ.िं .८६ ते १०३ दरम्यान
त्याचे Epigrams चे बारा खंड प्रणिंद्ध
झाले. या छोट्या कणवतांमध्ये त्याने त्याचे
पररणचतश्रीमंतणमत्र,धणनकमंडळीआणि
भानगडबाजिंत्ताणधकाऱ्यांचेतिंेचरं गल
े व
रगेल िंमाजजीवनाची णखल्ली उडणवली. 
त्याच्या Epigrams त त्याकाळात उगम
पावलेल्या अद्भुतरम्यतावादाचे णचत्र
रं गणवले आहे. मध्युगात युरोणपयन
प्रबोधनकाळात माशयलच्या काव्यप्रणतभेचा
नव्याने शोध लागला. त्याच्या काव्यात
प्रबोधनकालीन कवी, लेखक, णचत्रकार,
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'दशकु मारचररत' आणि'अवंणतिंुन्दरीकथा':
27. आथयर बेररडेल कीथ (Arthur Berriedale
Keith), (जन्म : ५ एणप्रल १८७९, मृत्यत :
०६

ऑक्टोबर

१९४४):

णवख्यात

प्राच्यणवद्याणवशारद, ऑक्िंफडय णवद्यापीठात
िंंस्कृ त आणि पाली ह्ा भाषांचे तिंेच
प्राच्यणवद्यांचे अध्ययन. १९१४ पािंतन
एसडबरो

णवद्यापीठात

तौलणनक

भाषाशास्त्र

िंंस्कृ त
ह्ा

आणि

णवषयांचे

अध्यािंनस्थ प्राध्यापक म्हितन हयातभर
त्यांनीकामके ले.
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28. राजशेखर (नववे व दहावे शतक ककवा
९३०-९७७? अथवा ८८० ते ९२० ?):
प्रणिंद्ध कणव, नाटककार,  हा नाटककार
कमीआणिकणवजास्तहोता.तो महाराष्ट्रीय
(क्षणत्रय)होता.
29. णहरण्याक्ष  : णहरण्याक्ष = णहरण्य म्हिजे
िंोने, अक्ष म्हिजे डोळा. म्हितन णहरण्याक्ष
=िंोन्यावरणखळलेलीदृष्टी.
अंदाजे ) : काणश्मरी िंंस्कृ त पंणडत,
प्रणतभािंंपन्न महाकणव; काणश्मरचे राजे
नरे श अनंत (१०२८-१०६३) आणि त्याचा
पुत्र व उत्तराणधकारी राजा कलश (१०६३१०८९) यांचा दरबारीकवी होता. एका
प्रभावशाली, वैभविंंपन्न, िंनातनी, उच्च
ब्राह्मि कु टुंबात त्याचा जन्म झाला.  )
मुख्य

रचना

म्हिजे

"िंमयमातृका" आणि "दशावतारचररत".
"िंमयमातृका"  हे एका वेश्येचे आत्मवृत्त
अिंतन,

तत्काणलन

िंमाजाच्या

छु प्या

जीवनावरप्रकाशटाकते.त्यातआठअध्याय
आहेत. त्यात वेश्याजीवनाचे णचत्रि अिंतन
वेश्यांपािंतन बचाव किंा करावा, याचे
प्रणशक्षिआहे
31. 'दुकतलचोर'दुकतल=√दु+ऊलच्, कु क् .अथय=
१. जविंापािंतन बनणवलेला कपडा. २.
महागडेकपडे.३.णस्त्रयांचेकपडे.
32. स्कं न्न ककवा स्कन्न (वाळत न गेलल
े े) :
गीवायिलघुकोश, कै . जनादयन णवनायक ओक
(एम.ए.)
33. मॉरीिं

ब्लतमदफल्ड

भेद

आढळतो.

ज्या

पंडीत

महादेवशास्त्री जोशी िंंपाददत भारतीय
िंंस्कृ णतकोश(खंड३,पान४७९)मधतनमी
ही माणहती णमळणवली ती नोंद आणि या
प्रस्तुत माणहतीचा मतळस्रोत अिंलेल्या श्री.
व्यं. के तकरांचा महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, या
दोन्ही कोशात  या णवद्वानाचा उच्चार 'ब्राँम्
दफल्ड' अिंा आहे. तथाणप डॉ. यशवंत
रायकर यांच्या 'लोकप्रभा' मधील लेखात

30. क्षेमन्े द्र ( जन्म : अज्ञात, मृत्यत : १०७०

क्षेमेन्द्राची

मला

(Maurice

Bloomfield, जन्म : २३ जानेवारी
१८५५, मृत्यत : १२ जतन १९२८): पीएच.

(भारतीय स्तेयशास्त्र, डॉ. यशवंत रायकर,
http://www.lokprabha.com/200911
20/sanskriti01.htm)'मॉररिंब्लतमदफल्ड'
अिंा के ला आहे. शंका येवतन मी
महाजालावर शोध घेतला तेंव्हा कोशातील
उच्चार चुकीचा अिंल्याचे लक्षात आले.
तरीही पुन्हा खात्री करून घेण्यािंाठी त्या
'ब्राँम् दफल्ड' ची णवणवध स्पेसलगे करून
नावाने शोध घेतला तेंव्हा अशा उच्चाराच्या
नावाचा कु िी लेखक नाही, अिंे लक्षात
आले. Maurice Bloomfield या नावापुढे
मात्र इं णललश णवदकपेडीयावर माणहती
उपलब्ध आहे. त्यामुळे िंंदभीय दोन्ही
कोशातील उच्चार चुकीचा आहे, आणि
रायकरयांचाउच्चारविंंदभय अचतकआहे;हे
मीयेथेअधोरे णखतकरतो.
34. कर्थतके य:

सहदत

पुरािकथांतील

णशव-

पावयतीचा जेष्ठ पुत्र व देवांचा िंेनापती.
त्याच्या जन्माबाबत पुरािांत णवणवध कथा
आहेत. रामायिात तो अिी व गंगा यांचा
पुत्रअिंल्याचे म्हटलेआहे.त्याचीइतरनावे
:
स्कं द, कु मार, षडानन, अंगार, िंेनानी, देविंे
नापती, अणिभत, व्दादशकर, गुह, गंगा-

डी.,एल.एल.डी.,अमेररकनभाषाकोणवद

पुत्र, महािंेन, मंगळ

आणि िंंस्कृ ततज्ज्ञ. ब्राँम् दफल्ड

णिंद्धिंेनणवशाखइ.यानावांनीत्याचेबरे च

की

Maurice Bloomfield ?: या णवद्वानाच्या
मराठी उच्चाराबाबत (णलप्यंतरि बाबत)
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(ग्रह), 

शणक्तधर, 

उल्लेख आढळतात. कृ णत्तकांनी त्याचा
प्रणतपाळके लाम्हितनत्यालाकार्थतके यनाव
आहे.दणक्षिभारतातत्यालामुरुग(मतरुगि)
27
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अथवा िंुब्रह्मण्य अिंे नाव आहे .त्याच्या

= 'मी' शी िंंबंणधत सचतन म्हिजेच " मी

णवणवध मततीही आहेत. तो युद्धदेव मानला

आत्माआहे!".म्हितनमत्स्य=आत्मसचतन.

जातो.दणक्षिभारतातमात्रतोणवद्येचादेव



मानलागेला.देवांचेिंेनापतीत्वकरुनत्याने
तारकािंुर व मणहषािंुर ह्ा दैत्यांचा वध

 

के ल्याच्या कथा पद्म, मत्स्यादी पुरािांत
तिंेच महाभारतातआहेत.
35. णवल्िंन मीन्झर (Wilson Mizner),
(जन्म: १९ मे १८७६, मृत्यत : ०३ एणप्रल
१९३३): अमेररकन नाटककार, िंंवादतज्ज्ञ
आणि उद्योजक. त्याने णलणहलेले दी डीप

पपयल (The Deep Purple) हे नाटक
१९१० मध्ये रं गभतमीवर आले आणि तो
प्रणिंद्धीच्या झोतातआला.तोआणित्याचा
भाऊ अॅडीिंन मीन्झर यांनी णमळत न अनेक
घोटाळे  आणि भानगड के ल्या; त्या इतक्या
लक्षवेधी ठरल्या की त्यावर स्टीफन
िंोन्धीम्िं या णनमायत्याने 'वाईज गाईज,
गोल्ड !' (Wise Guys, Gold! )आणि
'बाउन्िं'  (Bounce) नावाचा  रोड शो
के ला. १९३१ च्या दरम्यान वॉनयर ब्रदिंयचा
प्रमुखडेररलझानुकयाने णवल्िंनमीन्झरला
िंवोत्तमपटकथालेखकम्हितनणनयुक्तके ले.
णशवायत्यालाअणधकचे उत्पन्नम्हितनलॉिं
एंजेणलिं येथे 'दी ब्राऊन डबी' हे महागडे
रे स्टॉरं टवॉनयरब्रदिंयकाढत नददले.
36. हयग्रीव: घोड्याचे मस्तक (हयवदन).
हयग्रीव=हर्  धातत,म्हितनणनष्पन्नअथय =
हरि करने, ग्रीव = गृ धातु , म्हिजे ज्ञान.
म्हितनहयग्रीव(हरग्रीव)चाअथय होतो,"
ज्ञान हरि करिारा, ज्ञानप्रेमी अथायत्
ज्ञानाणभमानी : हयग्रीव हा अिंुर होता,
त्याला त्याच्या अिंुरी ज्ञानाचा अणभमान
होता.
37. मत्स्यावतार : मत्स्य= मद् +स्य. 'मद्' हे
िंवयनाम,त्याचाअथय 'मी'शीिंंबंणधतआणि
'स्यम्'चाअथय आहे –सचतन.म्हितनमत्स्य
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