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 वि. िा. विरिाडकर तथा कुसुमाग्रज हे मराठी माणसाच्या हृदयवसिंहासनािर 

विराजमान झालेले अवितीय व्यक्तिमत्व आहे. मराठी सावहत्यात आपल्या लेखणीने 

समस्त मराठी माणसािर गारुड केलेले हे लेखक आहेत. मराठी सावहत्यातील प्रते्यक 

सावहत्यप्रकारचे लेखन करून त्यािंनी मराठी मनाला भुरळ घातली आहे. असे असले तरी 

त्यािंचा लौवकक आहे तो किी आवण नाटककार म्हणूनच. त्यािंनी कादिंबऱ्या ,लवलतवनबिंध 

आवण कथाही वलवहल्या आहेत. त्यािंच्या  नटसम्राट, कौिंतेय, दूरचे वदिे, दुसरा पेििा, 

आमच नाि बाबूराि, िैजयिंती, राजमुकुट यासारख्या नाटकािंनी नाट्यरवसकािंना िेड 

लािले. जीिनलहरी, वििाखा, वहमरेषा, िादळिेल, स्वगत, वकनारा, सवमधा या त्यािंच्या 

कवितासिंग्रहािंनी मराठी सावहत्यात आपले आढळ स्थान वनमााण केले आहे. बारा कथा, 

फुलिाली आवण सतारीचे बोल हे त्यािंचे कथासिंग्रह प्रवसद्ध आहेत. आहे आवण नाही हा 

लवलतलेख सिंग्रह आवण िाटेिरच्या सािल्या ( आठिणी ) या पुस्तकािंनी मराठी माणसाचे 

मन  वजिंकले आहे. कादिंबरीच्या के्षत्रात्तही त्यािंचे योगदान आहे. जान्हिी, िैष्णि आवण 

कल्पनेच्या तीरािर या त्यािंच्या कादिंबऱ्या प्रवसद्ध आहेत.  

 लोकमान्य वटळक यािंच्या वनधनानिंतर राष्ट्र ीय सभेची सूते्र महात्मा गािंधी यािंच्या हातात आली. 

त्यािंनी सत्य, अवहिंसा आवण सत्याग्रह या मूल्यािंचा उद्घोष करून सिासामान्य माणसामधे्य आत्मभानाची 

ज्योत पेटविली. त्यातूनच पुढे सिास्वाचा त्याग करणारी एक वपढीच वनमााण झाली. महात्मा गािंधी यािंनी 

इिंग्रजािंना चले जाि हा इिारा वदला. या चले जाि चळिळीचे  प्रभािके्षत्र िहराच्या मयाादा ओलािंडून 

ग्रामीण भागात पोहचले. या चळिळीच्या प्रभािामुळे मुरारिाडी या छोट्या खेड्यात जे नाट्य उभे रावहले 

त्याचे वचत्रण „िैष्णि‟ या कादिंबरीत वि. िा. विरिाडकर यािंनी केले आहे.  

 „िैष्णि‟ कादिंबरीचा नायक विनायक मास्तर हे आहेत. ते साक्तत्वक िृत्तीचे, सज्जन. रस्त्याने 

जातािंना त्यािंची नजर जवमनीिर क्तस्थर झालेली असे. कोणािीही बोलण्याऐिजी नदीकाठी वकिं िा 

माळरानािर ते एकटेच जाऊन बसत असत. त्यािंनी आयुष्यात कोणालाही दुखािले नाही. त्यािंच्या 

डोळ्यात नेहमी सौजन्य ओथिंबून िाहत असे. समाजात िािरतािंना सौजन्य आवण नम्रता यािंचा सुरेख 

सिंगम त्यािंच्या व्यिीमत्वात झालेला होता. विनायकरािािंचे घर अवतिय साधे होते. साध्या पद्धतीची 

बैठकीची खोली, मधे्य माजघर आवण आतली खोली स्वयपाकाची होती. बैठकीच्या खोलीत एक फाटकी 

आवण रिंग गेलेली सतरिंजी असायची. सतरिंजीिर वभिंतीला खेटून एका मलीन गादीची िळकटी ठेिलेली 

होती. वतच्या उसिलेल्या वििणीतून कापसाचे लहान पुिंजके गादीबाहेरच्या जगात कुतूहलाने पाहत होते. 

त्याच्या बाजूला एक आरामखुची, काळाच्या ओघात काळे पडलेले एक टाइमपीस, जुन्या पुस्तकािंचा 

गठ्ठा, वभिंतीिर दोन फोटो एक दत्ताचा आवण दूसरा महात्मा गािंधी यािंचा.  
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 विनायकराि लोकल बोडााच्या िाळेमधे्य नोकरी करीत होते. त्यािंना मवहनाकाठी बािीस रुपये 

पगार वमळत होता. त्या पगारािर त्याचा कसा- बसा त्यािंचा उदरवनिााह होत असे. त्यािंची पत्नी उमा 

अवतिय सोज्वळ होती. पतीच्या फाटक्या सिंसारात ती आनिंद मानणारी आहे. पररक्तस्थतीिी सिंघषा 

करतािंना विनायकराि यािंना वतचाच आधार आहे. एक नऊिारी साडी आिडली असतािंनाही ती लटकेच 

म्हणते, मला ती साडी आिडली नाही. उलट आपल्या निऱ्याचा कोट जुना झाला आहे म्हणून निा कोट 

घेण्याचा ती आग्रह करते. विनायकराि आवण उमा यािंना एक आरु नािाचे अपत्य आहे. मुरारिाडीच्या 

ज्या िाळेिर विनायक मास्तर काम करतात, तेथे त्यािंचे हेडमास्तर होते आबा गुरुजी. आबा गुरुजी िंचे 

िाळेकडे लक्ष्य कमी आवण राजकारणात जास्त असे. असे असले तरी विनायक मास्तरािंिर हुकुमत 

गाजविणे यात त्यािंना धन्यता िाटत होती. एकदा िाळा तपासणीसाठी लोकल बोडााचे साहेब येणार 

असतात. विनायकराि गुरुजी नेहमीप्रमाणे िाळेत गेले. “ विनायकराि िाळेची नोकरी म्हणजे सरकारने 

नजर केलेली जहावगरी समजता िाटत तुम्ही” असे आबा मास्तरािंचे िब्द त्यािंच्या कानी पडले. आबािंनी 

आपल्या हुकुमतीत विनायकरािािंना िाळा स्वच्छ करण्यास फमाािले. विनायकरािािंनी स्वतः िाळा 

सारिून घेतली. दुसऱ्या वदििी िाळा तपासणी  झाली. विनायकरािािंची आबािंच्या सािंगण्यािरून 

साहेबािंनी चागली खरडपट्टी काढली. विनायक मास्तरािंना नोकरी जाण्याचे भय िाटू लागले. विनायक 

मास्तर वनराि झाले. 

 मुरारिाडीपासून दीड मैलािर एक दगडी चौथरा होता. या चौथायााविषयी लोकािंच्या मनात 

अनेक समज – गैरसमज होते. ( सगळे समज – भूत हडळ, खैस िगैरे ) त्या चौथऱ्याकडे जाण्यास 

सहसा कोणी धजत नसे. मात्र रिंभाजी तासनतास त्या चौथऱ्यािर बसलेला असायचा. रिंभाजी हा 

सत्यिोधक चळिळीतील कायाकताा होता. त्याचा िहरािंिी पररचय झालेला होता. तो अत्यिंत धाडिी 

होता. त्याच्या नादी इिंदोरी वकिं िा मुरारिाडीतील कोणीही व्यिी लागत नसे. असाच एकदा तो त्या 

चौथऱ्यािर बसलेला असतािंना एक वभरकिं  ( टािंगा ) चौथऱ्याच्या वदिेने येत होते. त्यामधील एक बाई 

आपली सुटका करून घेण्यासाठी धडपडत होती. रिंभाजीने वभरके आडविले. वभरक्यामधे्य दलपतराि 

आवण रतनिेठ बसलेले होते. दलपतराि आवण रतनिेठ गािातील प्रवतष्ठीत आसाम्या (श्रीमिंत व्यिी) 

होत्या. दोघेही रगेल आवण रिं गेल होते. वबिंदूरािची विधिा सून पद्मािती वहला किेंकडे पोहोचविण्याच्या 

बहाण्याने फसिून घेऊन चाललेले होते. रिंभाजीने पद्माितीची दलपतराि आवण रतनिेठ यािंच्या 

तािडीतून सुटका केली. वतला घेऊन रिंभाजी विनायक मास्तरािंच्या घरी आला. पद्मािती जेमतेम 

विकलेली असली तरी िाचनाने वतचे मन सुधारकी विचारािंचे झाले होते. रिंभाजीने पद्माितीस विनायकराि 

गुरुजी यािंच्याकडे रहाियास सािंवगतले. 

 मुरारिाडीचे आराध्यदैित भैरिनाथाची यात्रा होती. ही यात्रा करून पद्मािती पुण्याला जाणार 

होती; पण उमा आवण विनायकराि यािंच्या आग्रहामुळे पद्मािती पुण्याला जाऊ िकली नाही. या 

याते्रमधे्य मालोजीराि महाराज यािंचे कीतान झाले. मालोजीराि महाराज हे महात्मा गािंधी यािंचे कट्टर 

अनुयायी होते. त्यािंनी प्रिचनाचा प्रारिंभ “मऊ मेणाहून आम्ही विषु्णदास” या सिंत तुकाराम महाराज 

यािंच्या अभिंगाने करून त्याचा अथा उलगडण्यास सुरुिात केली. एखाद्याला मदत करायची असल्यास 

गाय-िासरू असा से्नहभाि असािा असे सािंवगतले. दुबालािंना सामर्थ्ािान बनिा, दीनािंना धाररष्ट्ट्य बनिा, 

सेिा करा. अन्यायाविरुद्ध पेटून उठा. दृष्ट्पणािर िज्रप्रहार करा. भीतीचा त्याग करा. हा त्यािंच्या 

प्रिचनाचा सार होता. या गोष्ट्ीचा पररणाम विनायकराि मास्तर यािंच्या मनािर झाला. आपण प्रते्यक 

गोष्ट्ीला घाबरतो असे त्यािंना िाटले. त्यािंच्या मनातील भीती नाहीिी झाली. नोकरी गेली तरी बेहत्तर पण 
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आबा मास्तरािंचा अन्याय सहन करणार नाही, असे म्हणून त्यािंनी एके वदििी लोकल बोडााच्या 

साहेबािंसमोर नोकरीला रामराम ठोकला. नोकरी सोडून एखाद्या विजयी िीराप्रमाणे ते घरी आले. घरी 

उमा आजारी होती. डॉक्टरला आणण्यासाठी ते इिंदोरीला गेले. तेथील सरकारी दिाखान्यातील डॉक्टरािंनी 

घरी येऊन उपचार करण्यास नकार वदला. इकडे पद्मािती आवण रिंभाजी यािंनी खाजगी उपचार सुरु 

ठेिले होते. मास्तर प्रधान डॉक्टरािंना घरी घेऊन आले, तो पयंत उमेची प्राणज्योत मालिली होती. 

विनायकराि – पद्मािती – आरु एकत्र राहू लागले. नोकरी नसल्याने पैिाची चणचण भासू लागली. 

विनायकमास्तरािंनी हर प्रकारे दुसरी नोकरी वमळविण्याचा प्रयत्न केला. व्यापारी रतनिेठमुळे त्यािंना 

नोकरी देत नव्हते, उलट कािळे िकीलािंनी वदलेली नोकरी रतनिेठ मुळे गेली. 

 उदरवनिााहासाठी विनायकरािानी मुिंबईला जाण्याचा आवण नोकरी करण्याचा वनणाय घेतला. 

विश्वनाथ विके या तरुणाबरोबर मास्तर मुिंबईला गेले. १९४२ चा ऑगस्ट मवहना होता. महात्मा गािंधी यािंनी 

„चले जाि‟ ची घोषणा केली होती. स्वातिंत्र्य सिंग्रामाचे िारे सगळीकडे जोराने िाहत होते. विनायकराि 

आवण विश्वनाथ मुिंबईला पोहचले. मुिंबईतील जहािंगीर इमारतीत विके, चव्हाण ि गडकरी या आपल्या 

दोन वमत्रािंसह राहत होता. ८ ऑगस्ट १९४२ची सिंध्याकाळ होती. गिावलया टँकिर हजारो लोकािंची गदी 

जमली होती. तेथे विनायकराि, विके, चव्हाण आवण गडकरी चौघेही पोहचले. तेथे मोठी सभा झाली. 

गिावलया टँकिरील सभेनिंतर सिा मोठ्या नेत्यािंना पकडण्यात आले. त्याचा उदे्रक म्हणून वठकवठकाणी 

विटीि पोलीस आवण भारतीय जनता यािंमधे्य चकमकी सुरु झाल्या. सगळीकडे सिंचारबिंदी सुरु झाली. 

मृतू्य समोर असतािंनाही भारतीय जनतेचे धैया कमी झाले नव्हते. सुडाच्या, प्रवतकाराच्या आवण 

देिवनष्ट्ठे्यच्या आत्यिंवतक भािनेने अडाणी, अविवक्षतािंची मने उन्मत्त झाली होती. या चकमकीत चव्हाण 

गोळीबारात ठार झाला. विके पकडला गेला. 

 आपण बिंडाच वनिाण उभारणार? मुरारिाडीच्या िाळेतील खाली मान घालणारा 

आपणासारखा दुबळा िाळा मास्तर. विनायकरािािंना आठिलिं, “मायबापाहूनी आम्ही मायाििंत, करू 

घातपात ितु्रहुनी” असा मालोजीराि महाराजािंनी उपदेि केला आहे. आपण स्वतिंत्र आहोत. प्राणाची 

वकिं मत देऊन स्वातिंत्र्याचे रक्षण केले पावहजे. चव्हाणाचा तो पराहृम, त्याची वकडवकडीत मगू्रर िृत्ती, 

सिंघषाासाठी आपल्याला खुणाित आहे. रस्त्यात पावहलेले ते बवलदान, महात्मा गािंधी िंची तसबीर लािणारा 

कािंबळे िकील आवण आपण यात फरक पडतो तो कुठला? आपण चव्हाण, गडकरी, विके चािंगले वमत्र 

आहोत. आता िैष्णि होण्याची सिंधी आपल्यासमोर आली आहे.  

 िैष्णि होऊन विनायकराि मास्तर मुरारिाडीला आले. त्यािंनी रिंभाजीच्या मदतीने इिंग्रजािंविरुद्ध 

सित्र उठाि केला. इिंदोरीिर कब्जा वमळविला. कचेरी ताब्यात घेतली. वतरिंगा ध्वज डौलाने फडकू 

लागला. पोलीस, मामलेदार यािंना ताब्यात घेतले. सरकारी खवजना लुटला. गाि आवण तालुका एका 

िाळा मास्तरने स्वतिंत्र केला असला तरी विटीि पोवलसािंपुढे त्यािंचा वनभाि लागला नाही. रिंभाजी 

चकमकीत ठार झाला. मास्तर पकडले गेले.  

 वि. िा. विरिाडकर यािंच्या कादिंबरीतील पाते्र अवतिय मोजकी परिं तु मनाचा ठाि घेणारी 

आहेत. यातील प्रसिंगही आटोपिीर आहेत. घटनािंमधे्य नाट्यमयता येते. घटना हृमिार घडत जातात, 

त्यातून एक जीिनपट उभा केला जातो.  

 “विरिाडकरािंिर वि. स. खािंडेकर यािंचे सिंस्कार आहेत. त्यातून त्यािंनी „िैष्णि‟ ही कादिंबरी 

रचली आहे.”
१
 १९२० निंतर राष्ट्र ीय सभेची सूते्र महात्मा गािंधी यािंच्या हाती आली. महात्मा गािंधी यािंच्या सत्य, 

अवहिंसा या विचारािंचे मराठीत काही कादिंबऱ्यात वचत्रण येऊ लागले. साने गुरुजी, पे्रमा किं टक, भा. वि. 
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िरेरकर, वि. स. खािंडेकर, वि. वि. बोकील आवण िा. म. जोिी यािंच्या कादिंबऱ्यात काही प्रमाणात 

गािंधीिादाचे वचत्रण आले.  

हा गािंधीिादाचा पररणाम राजकारण आवण समाजकारणािर पडू लागला. सुविवक्षत, अविवक्षत गरीब – 

श्रीमिंत स्री- पुरुष इ.अनेक घटक राष्ट्र ीय चळिळीत सहभागी होऊ लागले. महात्मा गािंधी यािंनी विटीि 

सते्तला „चले जाि‟ चा आदेि वदला. याचे वचत्रण िैष्णि कादिंबरीत येते. “ फडके, खािंडेकर, ििं. बा. 

िास्त्री यािंनी या चळिळीचे वचत्रण आपल्या कादिंबरीत केले आहे. तसे “ वि. िा. विरिाडकरािंची „िैष्णि’ 

या चळिळीचा प्रभाि दिावितात.”
२ 

   

१९४२ चा कालखिंड हा नव्या युगाचा, नव्या जाणीिा प्रकट करणारा कालखिंड आहे. 

विनायकराि मास्तर अवतिय हळिे, घाबरट  अिा स्वभािाचे. सत्िील सत्प्रिृत्त. िाळेसाठी अपार कष्ट् 

करण्याची तयारी असलेले. मालोजीराि महाराज या गािंधीिादी विचारििंतािंचे प्रिचन ऐकल्यािर त्यािंच्यात 

अमुलाग्र बदल होतो. हेडमास्तर आबासाहेब आवण लोकल बोडााचे िाळा तपासणीस यािंच्यासमोर 

झुकायचे नाही. नोकरी गेली तरी बेहत्तर असा आत्मविश्वास त्यािंच्या मनात वनमााण होतो आवण ते 

हृािंवतकारक होतात. “ िैष्णि मधे्य १९४१ च्या लढ्यात वनमााण झालेले सिंतप्त िातािरण, तरुणािंना 

महात्मा गािंधीनी वदलेला सिंदेि आवण त्यामुळे वनमााण झालेली तरुण हृािंवतकारकािंची सिंघटना या घटना 

आधाराला घेऊन विनायकरािािंच्या व्यक्तिजीिनात घडलेल्या भािवनक, आिंतररक आवण मानवसक 

पररितानाचा िोध घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे.”
३
 या सिंदभाात िोभा देिमुख वलवहतात, “सामान्य 

माणिाच्या जीिनातील  असामान्यत्वाचा िोध घेण्याचे त्यािंच्या नाट्यलेखनीला िेड आहे. या कादिंबरीतही 

एक सामान्य िाळामास्तर विविष्ट् पररक्तस्थतीत, विविष्ट् प्रसिंगी असामान्यत्वाची वकती उिंची गाठू िकतो 

याचे वदग्दिान केले आहे.”
४ 

  

वि. िा. विरिाडकर यािंच्या िैष्णि कादिंबरीलाही राजकीय घटनािंचे पे्ररक अस्तर आहे. एक 

सामान्य विक्षक देिभिीच्या भािनेचा स्पिा होताच कसा अिंतबााह्य बदलून जातो, नेतृत्व करू िकतो 

याचे प्रत्ययकारी वचत्र या कादिंबरीत उमटले आहे”
५
 असे असले तरी या कादिंबरीच्या सिंदभाात एक आके्षप 

घेण्यात येतो, “पण ही कादिंबरी तिी फारच एकेरी स्वरुपाची िाटते”
६
 याचे कारण कुसुमाग्रजािंचे 

आिडते के्षत्र आहे ते कविता आवण नाटक. कविता आवण नाटक यापेक्षा कादिंबरीचे के्षत्र फार िेगळे आहे 

„विसृ्तत जीिनदिान‟ हा कादिंबरीचा मूळ गाभा आहे. वििाय कादिंबरीत सलगपणा, एकसिंघपणा आवण 

एकजीि अिी अनुभूती त्यात यािी लागते. कुसुमाग्रज हे मूळ काव्यिृत्तीचे, त्यािंना कादिंबरीचा 

आकृत्तीबिंध मानिणारा नाही. म्हणूनच िरील आके्षप साधारण पररक्तस्थतीत लक्षात घ्यािा लागतो. असे 

असले तरी हा प्रकार हाताळल्यामुळे समकालीन सावहक्तत्यकात त्यािंना नाते प्रस्थावपत करता आले. ही 

गोष्ट् लक्ष्यात घ्यािी लागते.   
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