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 „जान्हवी‟ ही वव. वा. विरवाडकर याांची उतृ्कष्ट कादांबरी आहे. १९५२मधे्य ही कादांबरी प्रविद्ध झाली. या 

कादांबरीत महांत, जान्हवी, विुदेव आवण वचत्रकार अिी मोजकीच चार पाते्र आहेत. यातील प्रते्यक 

व्यक्तीला स्वतःचा अिा पूववइवतहाि आहे. जान्हवी ही बालववधवा आहे. वतचे वडील देवाघरी गेल्यावर 

महांत वतची जबाबदारी घेतात. वतच्यावर चाांगले िांस्कार करतात. महांत म्हणजे गररबाांचे आश्रयस्थान. ज्ञान 

आवण तपश्चयाव याांचा िांगम महांताांच्या विकाणी झाला होता. वतिरी व्यक्ती म्हणजे विुदेव. एका इांग्रज 

अवधकाऱ्याच्या खुनाच्या कटात विुदेव िहभागी होता. आपली धरपकड होईल म्हणून तो भूवमगत झाला 

आवण िेलारवाडीला महांत आवण जान्हवी याांच्या िांपकावत तो आला. हाच विुदेव या कादांबरीचे कथानक 

आपल्या मुखातून िाांगत आहे.  

„जान्हवी‟ महांताकडे राहत अिताांना न कळत वतच्या स्रीिुलभ भावना प्रकट होऊ लागतात. 

वतच्या वस्रत्वाची वतला जाणीव होऊ लागते. महांताच्या मिातील जीवनापेक्षा वेगळे जीवन अनुभवावे अिे 

वतला वाटते. कुां चल्याच्या िहाय्याने जगातील ि ांदयव कागदावर बध्द करणारा वचत्रकार वतच्या आयुष्यात 

येतो. हे च थे पात्र. हा वचत्रकार जान्हवीच्या मनातील भावना कुां चल्याच्या िहाय्याने प्रकट करू लागतो. 

त्यातून दोघे एकमेकाांकडे आकवषवत होतात. वचत्रकाराचा जीवनववषयक दृष्टीकोन ि ांदयव वटपणारा, 

रविक आहे. जीवनाचा आनांद घेणे हे त्याचे उविष्ट जान्हवीला खूप पटते. वचत्रकार वतच्यािी 

मोकळेपणाने वागतो. एका क्षणी वचत्रकार आवण जान्हवी एकमेकाांना आवलांगन देताांना महांत पाहतात 

आवण महांताांचा स्वतःवरचा ताबा िुटतो.  

 जान्हवीचे य वन महांताांना अस्वस्थ करते. तपश्चयाव भांग पावते. महांताांची बाांधून िेवलेली 

वनिगवभावाना उफाळून वर येते. महांत एके रात्री जान्हवीच्या वबछान्याजवळ जातात.  त्याांचा अवतिय 

वेगळा स्पिव जान्हवीला जाणवतो. अिले कृत्य करणारे महांत आहेत, हे िमजल्यावर वतचे मन अस्वस्थ 

होते. वािनेने कहर केलेला अितो. महांत भ वतक िुखाकडे आकवषवत झालेले अितात. दुिऱ्या 

वदविीही महांत पुनः जान्हवीिी जवळीक करण्याचा प्रयत्न करतात. जान्हवी किीबिी महांताांच्या 

तावडीतून िुटका करून घेते. येथून पुढे कधीही महांताांच्या गडावर जाणार नाही अिा ती वनश्चय करते. 

विुदेवला ही गोष्ट जेंव्हा िमजते, तेंव्हा ते जान्हवीला वचत्रकाराबरोबर वनघून जाण्याचा िल्ला देतात. 

दोघेही गडावरून पायउतार होऊन वनघून जातात. विुदेव गडावर आल्यावर त्याला महांताांच्या 

पणवकुटीि आग लागल्याचे वदिते. दुिऱ्या वदविी त्याला महांताांचे अविेष त्याला तेथे वदितात. महांताांनी 

पश्चतापदग्ध होऊन स्वतःला जाळून घेतलेले अिते. “एका महान तपस्व्याच्या जीवनाची ही िोकाांवतका 

वाचकाला ववचारमग्न बनववते. कादांबरी वाचून झाल्यावर ही विरवाडकराांची एक िवाांग िुांदर रमणीय 

अिी अजोड कलाकृती आहे हीच भावना मनात राहते”
१
   



IJAAR                                 Vol.1 No.1                ISSN – 2347-7075 
(Sept-Oct 2013) 

  .                

                                                                 52 

 एकूणच „जान्हवी‟ कादांबरीचे कथानक चार व्यक्तीबरोबर वफरते. जान्हवी ही या कादांबरीची नावयका 

आहे. महांताचे वतच्यावर मुलीिारखे पे्रम आहे. विुदेविारखी बांधुतुल्य व्यक्ती, वतच्या आयुष्यात येते. तर 

वचत्रकार आवण  वतच्यात तृप्तप्रीतीचा आववष्कार पाहायला वमळतो.  

 महांत पारमावथवक आदिव वनमावण करू पाहत होते. नैिवगवक वािनेवर ववजय वमळववण्यािािी 

जीवनभर त्याांनी तपियाव केली. परां तु िेवटी जान्हवीला वचत्रकाराच्या बाहुपािात पावहल्यावर त्याांच्या 

मनातील मानवी निवगवक इच्छािक्ती उफाळून वर आली. ही इच्छािक्ती दडपली जात नाही. िांपूणव 

िरीरावर ववजय वमळववण्यािािी त्याांनी आयुष्यभर तप केले. तेच िरीर त्याांच्यावर ववजय वमळू पाहते 

म्हणून ते अस्वस्थ होतात. ज्या िरीरामुळे आपला नैवतक अध:पात झाला तेच िरीर ते नष्ट करतात. 

जान्हवीच्या जीवनात महांताांना वपत्याचे स्थान आहे. लहानपणापािून त्याांच्या छायेत ती वाढली आहे. 

महांताांचे िुिांस्कार वतच्यावर झाले आहेत. म्हणूनच महांत वतच्यािी अिभ्य वतवन करतात, तरीही ती 

त्याांच्यावर रागवत नाही. ती जेंव्हा वतचा वप्रयकर वचत्रकार याच्याबरोबर जाण्याचा वनणवय घेते, तेंव्हा ती 

विुदेवकडे महाांताांिािी वनरोप िेवते. तो अवतिय हृदयस्पिी आहे. जान्हवी त्याांच्यावर रागवली नाही, 

त्याांनी तिा िमजही करून घेऊ नये. अिा वतचा वनरोप अितो.   

 या कादांबरीच्या वनवमत्ताने एक बालपण, तारुण्य, प्र ढत्व आवण वृद्धत्व अिा मानवी जीवनातील 

ववकािाचे वणवन येते. यात महांत याांची अवभलाषा मानवी जीवनातील नैिवगवक तत्व स्पष्ट करते. वनिगवधमव 

मानवी जीवनात चुकत नाही, ही गोष्ट येथे स्पष्ट होते. वव. वा. विरवाडकर याांनी या कादांबरीच्या रूपाने 

मानवी जीवनातील ित्य िाांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, “विरवाडकराांच्या वतन्ही कादांबऱ्या बाह्यतः वभन्न 

वदित अिल्या तरी त्याांचा अांवतम पररणाम एकच होत अितो आवण तो म्हणजे लेखकाने आपला 

आदिववाद आवण िाांसृ्कवतक, राजकीय व िामावजक जीवनािांबांधी धारणा, स्रीपुरुषपे्रमातील 

नैिवगवकता, त्यागाचे महत्व व िामान्य माणिाचे अिामान्यत्व याांचा स्वाभाववचत्राांच्या िाह्याने घेतलेला 

िोध !”
२
 या दृष्टीने वव.वा.विरवाडकर  महांत आवण जान्हवी यातील नाते ते स्पष्ट करतात.  

 वचत्रकार आवण जान्हवी याच्यातील पे्रम ही तारुण्यअवस्थेतील महत्वाची घटना. ि ांदयाविक्त 

वचत्रकाराकडे जान्हवीचे आकवषवत होत जाणे. ही घटना स्वतःला कुिेही बांवदस्त करीत नाही.  

तरुण्यात्तील आकषवण, मुग्ध पे्रम, पे्रमाची वनमवलाता या िवव गोष्टीचे प्रवतवबांब दोघाांच्या व्यक्तक्तवचत्रणात येते. 

जान्हवी आवण वचत्रकार याांनी महांताांचा गड िोडला आहे, ते नव्या जीवनाला िामोरे जाणार आहेत. 

त्यामुळे ही कादांबरी नव्या वळणावर जाते. “जीवनाला िामोरे जाण्यातील औतु्सक्य आवण त्यातील 

स्वाभाववकता ही कादांबरीची वतिरी पातळी िरते. नाजुक भावना-वािनाांनी बाांधला गेलेला माणूि व 

त्याच्या जीवनातील हषावमषावचे क्षण व प्रणय भावनेची तरल अवभव्यक्ती यामुळे या कादांबरीला एक नवे 

पररमाण वमळाले आहे”
३
 अिे कादांबरीच्या यिस्वीतेचे वणवन उषा मा. देिमुख याांनी केले आहे.  

 महांत आवण जान्हवी याांच्यातील नाते वपता-पुत्री अिे आहे. लहानपणापािून जान्हवीचा िाांभाळ 

महांताांनी केला आहे. महांताांच्या मनात जान्हवीववषयी अवभलाषा वनमावण झाल्यावरही जान्हवी क्तस्थर आहे. 

आध्याक्तिक आदिव वनमावण करू पाहणारे महांत, ववषय वािनेला बळी पडतात. जान्हवी त्याांच्यावर 

रागवत नाही, िांतापत नाही, तर ती महांताांची अवस्था िमजून घेते. यात जान्हवीची प्रगल्भता वदिून येते. 

या कादांबरीत जान्हवीचा मृदू ममतेचा आववष्कार ववलोभनीय आहे. या िांदभावत िोभा देिमुख 

वलवहतात, “स्रीिामर्थ्ावचा जो वेध विरवाडकराांनी त्याांच्या काव्य, नाटकातून घेतला आहे त्याचे प्रत्यांतर या 

कादांबरीत येते.”
४ 

  

  वव. वा. विरवाडकर याांनी मरािी िावहत्यातील अनेक िावहत्यप्रकाराांवर लेखन केले आहे. तरीही 

कादांबरी के्षत्रात त्याांची कादांबरी ववविष्ट स्थान का गािू िकली नाही? लेखनातील िलगता, एकिांघपणा 
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आवण एकािभाव त्यात वदित नाही.. “तर कादांबऱ्यातून ववववध िमस्या आवण ववववध ववषय स्वीकारले 

अिले कादांबरी लेखनामागील व्यक्तक्तमत्व प्रबोधकाचे आहे. जीवन अिे आहे यापेक्षा जीवन अिे अिावे 

याच आदिववादाने विरवाडकराांचे कादांबरी लेखन झाले”
५ 

 म्हणून कववता आवण नाटक या प्रकाराांमधे्य 

त्याांना जे उतु्तांग यि लाभले तिे यि त्याांच्या कादांबरीला लाभले नाही.  

 एकां दरीत „जान्हवी‟ कादांबरीत चार पात्राच्या िहाय्याने वव. वा. विरवाडकर याांनी आदिववाद 

व्यक्त केला आहे. त्यात तत्कालीन कादांबऱ्या मधे्य येणारा स्वछां द्वाद आहेच. मानवी जीवनातील 

आदिववाद त्याांनी स्वीकारला अिल्याने िामावजक प्रबोधन करताना, मानवी अवभलाषा आवण नैिवगवक 

भावना याांचे वचत्रण करून िन्मागव िोडल्यावर होणाऱ्या पररणामाचे वचत्रण या कादांबरीत त्याांनी केले 

आहे.       
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