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सामंतांच्या प्रकाशित पुस्तकांतील िब्दशित्र, कथा, शिबंध व काव्य यांिी यादी                                                     

िब्दशिते्र                                                                (शब्दचिते्र, स्वभावचिते्र) 

हृदय                                                                 (शब्दचिते्र व गोष्ट ींिा एक सींग्रह)                                                                                                      

भारत गौरव ग्रींथमाला – पुष्प १०९, कर्ााटक प्रकाशर् सींस्था   प्रथमावृत्तट (२४-१२-१९३२). पृषे्ठ २४६                                                                  

(यात र्ाव कुमार रघुवटर असे छापले. या पुस्तकाच्या प्रचसद्धट समयट सामींत २३ वर्ाांिे होते)  

     शटर्ाक                                      लेखर् स्थार् व काल         पूवा प्रचसद्धट        

           १)अींधुक आठवण                             र्ाचसक, २४-१२-१९२४      गृहलक्ष्मट   (हे चलचहले तेंव्हा सामींत १५ वर्ाांिे होते)                                                                      

भाग-१         २)स्पींदर् -१ चवहींगम दृचष्                    र्ाचसक, २४-०५-१९३२              

           ३)स्पींदर् -२ मुींग्ाींच्या जगात            पुणे, ४-१-१९३२               लोकचशक्षण                                                   

           ४)स्पींदर् -३ अप्ाींिट बैलाींिट जोडट       पुणे, सप्टेंबर १९३१            लोकचशक्षण                                                      

           ५)स्पींदर् -४ सींचधप्रकाश                     पुणे, ३ एचप्रल १९३१          प्रगचत          (र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                                  

           ६)स्पींदर् -५ भींगटण                           र्ाचसक, १५ मे १९३१         प्रगचत, ज्योत्स्ना                                             

           ७)स्पींदर् -६ भूक                              पुणे, २४ मािा १९३१                                                                                  

           ८)स्पींदर् -७ जटवर्                            पालघर, एचप्रल १९३०        प्रगचत                                                        

           ९)स्पींदर् -८ सुभान्या                          पालघर, एचप्रल १९२९        प्रगचत                   

भाग -२         १०)स्पींदर् -१ अींध चभकारट                   मुींबई, सप्टेंबर १९२९           प्रगचत                                                             

          ११)स्पींदर् -२ पाटटवालट                       मुींबई, सप्टेंबर १९२९           प्रगचत                                                          

          १२)स्पींदर् -३ मासळटचवकट                  मुींबई, सप्टेंबर १९२९           प्रगचत                                                     

          १३)स्पींदर् -४ व्हव्हक्टोररयावाला             मुींबई, सप्टेंबर १९२९           प्रगचत                                                        

          १४)स्पींदर् -५ महींमद                         मुींबई, सप्टेंबर १९२९           प्रगचत                                                          

          १५)स्पींदर् -६ चिर्ट कापडचवक्या         मुींबई, सप्टेंबर १९२९            प्रगचत                                                                

          १६)स्पींदर् -७ परदेशगमर्                  मुींबई, सप्टेंबर १९२९            प्रगचत         *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                             

          १७)स्पींदर् -८ लखपतट                       मुींबई, सप्टेंबर १९२९           प्रगचत                                                          

          १८)स्पींदर् -९ जन्म                            पालघर, सप्टेंबर १९२९        प्रगचत                                                        

          १९)स्पींदर् -१० मृतू्य                           मुींबई, ऑक्टोबर १९२९       प्रगचत                                                                                              

भाग -३       २०)स्पींदर् -१ धाकूिे आयुष्य                पुणे, जारे्वारट १९३२                                                                         

         २१)स्पींदर् -२ टर ामडर ायव्हर                   र्ाचसक, मे १९३०               प्रगचत                                                                

         २२)स्पींदर् -३ गणपत चशपाई                र्ाचसक, मे १९३०               प्रगचत                                         

         २३)स्पींदर् -४ केशवमामा                    पुणे, २० ऑगस्ट १९३१                                                                         

         २४)स्पींदर् -५ सेवाधमा                        धुळे, मे १९२९                   प्रगचत         *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                           

         २५)स्पींदर् -६ माळटण                       र्ाचसक, ५ जूर् १९३१          प्रगचत, ज्योत्स्ना                                            

         २६)स्पींदर् -७ माईींिा रमेश                पुणे, २० चडसेंबर १९३०                                                                                                       

भाग -४      २८)स्पींदर् -१ चर्राळट पहाट                ठाणे, जुलै १९२८                 प्रगचत        *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                                       

         २९)स्पींदर् -२ तारा                            पुणे, ऑगस्ट १९३०              प्रगचत                                                              

         ३०)स्पींदर् -३ तोि इचतहास                ठाणे, र्ोव्हेंबर १९३१                                                                           

         ३१)स्पींदर् -४ सूड (प्रचतमा पूजर्)        पुणे, ऑगस्ट १९३१               यशवींत       *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                   

         ३२)स्पींदर् -५ पींकस्य प्रक्षालर्म्          पालघर, १० एचप्रल १९३०                       *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                        

         ३३)स्पींदर् -६ डायरटिा उपयोग          पालघर, २१ जूर् १९३०          प्रगचत         *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                                 

         ३४)स्पींदर् -७ हरवलेले तारे               पुणे, मािा १९३१                   प्रगचत         *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)           

        ३५)स्पींदर् -८ गोष्टिट गोष्                 ठाणे, सप्टेंबर १९३२                                *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले)                                     

         ३६)स्पींदर् -९ हृदय                          ठाणे, १२ र्ोव्हेंबर १९३२                         *(र्ींतरच्या आवृत्तटत वगळले) 

.................................................................................................................................................................... ....................................................................... 
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हृदय (सुधारलेली दुसरी आवृत्ती), पाररजात प्रकािि,                                                                                 

१५ ऑगस्ट १९५०, पृषे्ठ १८०, (यात र्ाव रघुवटर सामींत असे छापले). 

हृदयातली िब्दशिते्र -१ भावजीवि                                                                                                                               

१)पोट –            (सोम्या)                       २४-३-१९३१                   (मूळ हृदयमधूर्)                                                                                     

२)जटवर् –         (जटवर्)                       एचप्रल १९३०                   प्रगचत                                                                                    

३)िाकोरट -       (सुभान्या)                     एचप्रल १९२९                   प्रगचत                                                                                      

४)पशुत्व –         (अप्ाींिट बैलाींिट जोडट)  सप्टेंबर १९३१                  लोकचशक्षण                                                                                

५)माणुसकट –    (हींबटरिा धर्ट)               ३-४-१९३१                     ...................................................................... *(र्वे अचधकिे)                                                                     

६)कटटक सृष्ट – (मुींग्ाींच्या जगात)           ४-१-१९३२                    लोकचशक्षण                                                                                        

७)चवहींगम दृष्ट – (भराऱ्या)                      २४-५-१९३२               (मूळ हृदयमधूर्)                                                                                                   

८)जन्म –           (स्वगाप्राव्हि)                  सप्टेंबर १९२९                 प्रगचत                                                                                                 

९)मृतू्य –           (महाप्रयाण)                  ऑक्टोबर १९२९             प्रगचत                                                                               

हृदयातली िब्दशिते्र -२ िहरिे भाई                                                                                                                  

१)म्हाद्या –         (अींध चभकारट)               सप्टेंबर १९२९                  प्रगचत                                                                                          

२)म्हमद्या –       (फुगेवाला)                   सप्टेंबर १९२९                   प्रगचत                                                                                           

३)काव् िाव् –    (चिर्ट कापडचवक्या)      सप्टेंबर १९२९                   प्रगचत                                                                                         

४)याकूब –        (व्हव्हक्टोररयावाला)         सप्टेंबर १९२९                  प्रगचत                                                                                     

५)तुलसटदास –  (टर ाम डर ायव्हर)              मे १९३०                        प्रगचत                                                                                          

६)गणपत –       (चशपाई)                      मे १९३०                         प्रगचत                                                                                            

७)धाकू –          (कामगार)                   ६-१-१९३२                      मूळ हृदयमधूर्                                                                                    

८)केशवमामा –  (कारकूर्)                   २०-८-१९३१                    मूळ हृदयमधूर्                                                                                                     

९)बॅ मार्कामे –  (लखपतट)                   सप्टेंबर १९२९                  प्रगचत                                                                                       

हृदयातली िब्दशिते्र -३ मायेिी शकमया                                                                                                             

१)भींगटण -                     (लडकट)          १५-५-१९३१                   प्रगचत, ज्योत्स्ना                                                                                          

२)कोळटण –                 (भागू)              सप्टेंबर १९२९                  प्रगचत                                                                                    

३)माळटण –                  (मैर्ा)              ५-६-१९३१                     प्रगचत, ज्योत्स्ना                                                                                  

४)पाटटवालट –               (गींगा)              सप्टेंबर १९२९                  प्रगचत                                                                         

५)चर्खळलेलट िाींदणट – (माईींिा रमेश)   २०-१२-१९३०                  पुणे, २० चडसेंबर १९३०                                                                             

६)पाळण्यािट दोरट –     (वात्सल्य)         २४-१२- १९२४                (“अींधुक आठवण” हे मूळ हृदय मधटल)                                               

७)तुटलेलट तारका -      (तारा)              ऑगस्ट १९३०                  (तारा मूळ हृदय मधटल)                                                                           

८)तोि इचतहास –         (काचलीं दट)         र्ोव्हेंबर १९३१                  ठाणे, र्ोव्हेंबर १९३१                                                                                                        

९)घरोघरच्या देवट –      (व्हिया)                       -                            ................................................................. *(र्वे अचधकिे)                                                                                  

टीप – र्ींतर १९५१मधे हृदय पुस्तकाच्या तटर् भागाींिट तटर् स्वतींत्र पुस्तकेहट प्रकाचशत केलट. 

............................................................................................................................. ......................................................................................................... 

मासलेवाईक प्राणी                                                                                     स्वभावचिते्र                                                                                                                                          

प्रथमावृत्तट, दसरा १८६२, ऑक्टोबर १९४०, पृषे्ठ १०२                                                                                                                    

(यात प्रथमावृत्तटत सात स्वभावचिते्र होतट. चितटयावृत्तटत तट िौदा केलट. त्यार्ींतर तट दोर् पुस्तकात प्रते्यकट सात चवभागूर् प्रचसद्ध केलट) 

१)फणसािे गरे                                                                                                                                                                      

२)मर् िींगा                   

३)तरणा म्हातारा                 

४)चशस्तटिा चशलेदार                           

५)परमेश्वरट ललाट प्रकाश                        

६)एम् एस् एम्                     

७)कावळे हेडसर 

.................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
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मासलेवाईक प्राणी (िौदा स्वभावचिते्र)                                                              स्वभावचिते्र                                                                            

सुधारलेलट चितटय आवृत्तट, १५ ऑगस्ट १९५०, पृषे्ठ १२८                                                                                                           

१)चशस्तटिा चशलेदार                    प्रथमावृत्तटतूर्               

२)फणसािे गरे            प्रथमावृत्तटतूर्                               

३)कावळे हेडसर            प्रथमावृत्तटतूर्             

४)व्हस्थतप्रज्ञ                                                      *(र्वटर् वाढवले)                              

५)परमेश्वरट प्रकाश           प्रथमावृत्तटतूर्               

६)बाबूजट                      *(र्वटर् वाढवले)                     

७)न्यायदेवता                     *(र्वटर् वाढवले)                                     

८)एम् एस् एम्              प्रथमावृत्तटतूर्                                 

९)तरणा म्हातारा            प्रथमावृत्तटतूर्               

१०)रेचडयो                       *(र्वटर् वाढवले)                             

११)मर्िींगा             प्रथमावृत्तटतूर्                   

१२)तो ओशाळा                        *(र्वटर् वाढवले)                    

१३)उस्तादजट                                                   *(र्वटर् वाढवले)                                                                                                                           

१४)दैन्य                                                          *(र्वटर् वाढवले)  

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

मासलेवाईक प्राणी पचहले सात                                                                      स्वभावचिते्र                                                  

दटपावलट १८७३ (ऑक्टोबर १९५१) पृषे्ठ १ ते ६३                                                                                                                       

१)चशस्तटिा चशलेदार                 

२)फणसािे गरे                                   

३)कावळे हेडसर                 

४)व्हस्थतप्रज्ञ                                                                             

५)परमेश्वरट प्रकाश                  

६)बाबूजट                                    

७)न्यायदेवता               

.................................................................................................................................................................................................. ......................................  

मासलेवाईक प्राणी दुसरे सात                                                                        स्वभावचिते्र                                                   

दटपावलट १८७३ (ऑक्टोबर १९५१) पृषे्ठ ६४ ते १२८                                                                                                             

८)एम् एस् एम्                                       

९)तरणा म्हातारा                   

१०)रेचडयो                                             

११)मर्िींगा                        

१२)तो ओशाळा                                     

१३)उस्तादजट                                                                                                                                                                       

१४)दैन्य                                                     

..................................................................................... ............................................................................................................................. ......................  

टटप –                                                                                                                                                                         

१)“मासलेवाईक प्राणट” मधटल बऱ्याि स्वभावचित्राींिट पूवाप्रचसद्धट पाररजात, ज्योचत चकीं वा तत्कालटर् अन्य चर्यतकाचलकाींत झालट असावट.              

२)मासलेवाईक प्राणटच्या मूळ (पचहल्या) आवृत्तटत सात स्वभावचिते्र समाचवष् होतट तट दुसऱ्या आवृत्तटत वाढवूर् िौदा केलट.                        

३)र्ींतर तट चवभागूर् दोर् भागात प्रचसद्ध केलट. 
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कथासंग्रह - 

वाळूतील पाऊले –                                                                                                   कथा सींग्रह                                                                                                                           

पाररजात प्रकाशर्, २४-१२-१९३४ प्रथमावृत्तट, पृषे्ठ १६०.                                                                                                                               

(यातहट कुमार रघुवटर हेि र्ाव/सहट चदलट आहे. सामींताींर्ट “सुरींगटिट वेणट” हे १९३५ मधटल पुस्तकहट कुमार रघुवटर या र्ावारे् चलचहले. 

त्यार्ींतर १९३८मधे उपकारट माणसे खींड-१ खींड-२ व माणसािे शेपूट हट तटर् पुस्तके प्रचसद्ध केलट. यातटल पचहलट दोर् रघुर्ाथ ज सामींत या 

र्ावारे् चलचहलट हे चर्व्हश्ित आहे कारण त्या दोर्हट पुस्तकाींच्या प्रतट उपलब्ध आहेत. चतसरे माणसािे शेपूट हे पुस्तकहट बहुदा त्याि र्ावारे् 

प्रचसद्ध केले असावे. मात्र त्यािट १९३८ मधटल प्रत उपलब्ध र्ाहट. एक चर्व्हश्ित कट १९३९ पासूर् त्याींर्ट आपले साचहव्हत्यक र्ाव रघुवटर सामींत 

असेि कायम केले.)            

   लेखर् स्थार् व काल            पूवा प्रचसद्धट                                                                                 

१)समता                              चडसेंबर १९३३                         -              प्रथम प्रचसद्धट                                                                                                          

२)माझट देवट                        ६ चडसेंबर १९३४                      -              प्रथम प्रचसद्धट                                                                                                      

३)मृगजळ                           ठाणे, चडसेंबर १९३३            (पाररजात)                                                                                                      

४)पूवाजाींिट आठवण             ठाणे, जुलै १९३४                 (पाररजात)                                                                                                    

५)जगावेगळीं                        ६ र्ोव्हेंबर १९३४                 (पाररजात)                                                                                                 

६)वासाींचस जटणााचर्               पुणे, जारे्वारट १९३२            (पाररजात)                                                                                             

७)लवींग्ा फटाक्यार्ा आग    मुींबई, ९ चडसेंबर १९३४               -             प्रथम प्रचसद्धट                                                                                                         

८)गडगडलेलट चिता             मुींबई सप्टेंबर १९३४              (पाररजात)                                                                                          

९)आिार आचण चविार          चडसेंबर १९३४                    प्रथम प्रचसद्धट                                                                                                        

१०)जटवर् सींयोग                  एचप्रल १९३३                       (चवहींगम)                                                                                        

११)शािज्ञािा शेवट             ठाणे, मािा १९३४                 (पाररजात)                           (श्रट मुकुीं द मर्ोहर याींिे मदतटरे्)                                      

१२)दयाावरटल वादळ            र्ाचशक, जारे्वारट १९३३        (लोकचशक्षण)                                                                                    

१३)एका क्षणात                   मुींबई, २४ ऑक्टोबर १९३४     (पाररजात)                                                                                           

१४)ग्रींथ आचण ग्रींथकार         ठाणे, सप्टेंबर १९३३                (चर्झार चदवाळट अींक १९३३) – (*दुसऱ्या आवृत्तटत हा लेख वगळला.)                                                                 

१५)देऊळ                        मुींबई, १५ चडसेंबर १९३४          प्रथम प्रचसद्धट                                                                                                

१६)कोसळणारा वाडा         मुींबई फेबु्रआरट १९३४             (पाररजात)                                                                                           

१७)खडा                          ठाणे, चडसेंबर १९३३               (पाररजात)  

.................................................................................................................................................................................. ...................................................... 

वाळूतील पाउले शितीयावृत्ती, २४-८-१९४५, पृषे्ठ १५१. (र्ाींव रघुवटर सामींत असे चदले आहे) कथा सींग्रह                                    

(या आवृत्तटत सवा लेखाींिा क्रम बदलला आहे व एक लेख “ग्रींथ आचण ग्रींथकार” वगळला.) 

१)दयाावरटल वादळ               र्ाचशक, जारे्वारट १९३३                                                                                                           

२)माझट देवट                        ६ चडसेंबर १९३४                                                                                                                                     

३)मृगजळ                           ठाणे, चडसेंबर १९३३                                                                                                                 

४)समता                              चडसेंबर १९३३                                                                                                                                      

५)खडा                               ठाणे, चडसेंबर १९३३                                                                                                               

६)कोसळणारा वाडा             मुींबई फेबु्रआरट १९३४                                                                                                             

७)जगावेगळीं                        ६ र्ोव्हेंबर १९३४                                                                                                                     

८)देऊळ                            मुींबई, १५ चडसेंबर १९३४                                                                                                                                      

९)वासाींचस जटणााचर्               पुणे, जारे्वारट १९३२                                                                                                                

१०)लवींग्ा फटाक्यार्ा आग   मुींबई, ९ चडसेंबर १९३४                                                                                                                           

११)पूवाजाींिट आठवण            ठाणे, जुलै १९३४                                                                                                                        

१२)शािज्ञािा शेवट             ठाणे, मािा १९३४                                                                                                                 

१३)गडगडलेलट चिता            मुींबई सप्टेंबर १९३४                                                                                                                

१४)एका क्षणात                    मुींबई, २४ ऑक्टोबर १९३४                                                                                                        

१५)जटवर् सींयोग                  एचप्रल १९३३                                                                                                                             

१६)आिार आचण चविार        चडसेंबर १९३४        

.............................................................................................................................................................................. ........................................................   
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तांडा                                                                                                            कथा सींग्रह                                                   

दटपावलट (ऑक्टोबर), १९४६, पृषे्ठ १४४ 

१)उस्तादजटींिीं देऊळ                                                                                                                                                         

२)पाताळ यींत्र                                                                                                                                                                   

३)िाींदटिट वाटट                                                                                                                                                                   

४)दोघाींर्ा जोडणारीं  पाचटाशर्                                                                                                                                                    

५)पण, तो बसला र्ाहट                                                                                                                                                            

६)”मार डाला”                                                                                                                                                               

७)ब्रम्हदेवािट ए-मो                                                                                                                                                              

८)मृदुींगट जटवर्                                                                                                                                                                     

९)त्या पेढ्ाींिट लज्जत                                                                                                                                                               

टटप – यातटल लेखर्ाच्या पूवाप्रचसद्धट चवर्यट चर्व्हश्ित माचहतट उपलब्ध र्ाहट. 

........................................................................................................................................................ ................................................................................. 

मृगजळातली वादळं                                                                                               कथा सींग्रह                                                          

२६-१-१९५७, पृषे्ठ १२० 

१)दयाावरटल वादळ                                                                                                                                                             

२)माझट देवट                                                    वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                                 

३)मृगजळ                                                       वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                                                   

४)समता                                                         वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                    

५)खडा                                                           वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                     

६)कोसळणारा वाडा                                          वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                                       

७)जगावेगळीं                                                     वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                  

८)देऊळ                                                         वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                                                          

९)वासाींचस जटणााचर्                                            वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                  

१०)लवींग्ा फटाक्याींर्ा आग                                वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                   

११)पूवाजाींिट आठवण                                        वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                            

१२)शािज्ञािा शेवट                                         वाळूतटल पाउले मधूर्                                                                                                                                       

१३)देहान्त                                                                                                                                                                       

१४)मार्वट भूतदया                                                                                                                                                                 

१५)त्या पेढ्ातल अमृत                                                                                                                                                  

१६)सौजन्यािे मोल                                                                                                                                                                  

टटप – “मृगजळातटल वादळे” मधटल बऱ्याि लेखर्ािट पूवाप्रचसद्धट उर्ःकाल, वसुधा चकीं वा तत्कालटर् अन्य चर्यतकाचलकाींत झालट असावट. 

............................................................................................................................. ............................................................................................................. 

शजवंत झरे                                                                                                                कथा सींग्रह                                                                 

सप्टेंबर १९५९, पृषे्ठ (या पुस्तकाच्या उपलब्ध प्रतटमधे १३० पृषे्ठ आहेत.) 

१)पींढरटिट वारट                                                                                                                                                                

२)ररकामा ग्लास                                                                                                                                                                  

३)चर्मक हराम                                                                                                                                                                 

४)हपूसिा अींबा                                                                                                                                                                   

५)चजवींत झरे                                                                                                                                                                  

६)दुबळ्ाींिट दुचर्या                                                                                                                                                            

७)मोहािट फळीं                                                                                                                                                                   

८)र्ोकरट लागलट                                                                                                                                                                              

टटप – १)“मृगजळातटल वादळे” मधटल बऱ्याि लेखर्ािट पूवाप्रचसद्धट उर्ःकाल, वसुधा चकीं वा तत्कालटर् अन्य चर्यतकाचलकाींत झालट असावट.     

२) यातटल काहट कथा “ऑल इींचडया रेचडयो” मुींबई येथूर् प्रसाररत झाल्या होत्या. ते कथावािर् स्वतः श्रट सामींत याींर्ट सादर केले होते.  

............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
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लघुशिबंध व शित्रबंध                                                                                                                                                

पणत्या –                                                                                                                                                  लघुचर्बींध                                                                                                                                                                        

चडसेंबर १९३९, पृषे्ठ १०५      

१)बदलते देखावे -१  – रस्त्यािट चर्वड                                                                                                                                      

२)बदलते देखावे -२ – िष्म्ाींिट चर्वड                                                                                                                                   

३)बदलते देखावे -३ - भावर्ाींच्या हालिालट                                                                                                                                 

४)खोल दडलेला इचतहास                                                                                                                                                  

५)खेडवळ आर्ींद-१ गाडट – जोडट                                                                                                                                     

६)खेडवळ आर्ींद-२ “स्वारटच्या गाडट”च्या स्वाऱ्या                                                                                                              

७)अरण्यातटल फेरफटके-१ तयारट व चदशा                                                                                                                         

८)अरण्यातटल फेरफटके-२ अरण्यातटल आर्ींद सागर                                                                                                          

९)अरण्यातटल फेरफटके-३ डोींगर आचण सपाटट                                                                                                                   

१०)मार्वट समाज-१ गरगरणारा भोवरा                                                                                                                                

११)मार्वट समाज-२ रे्ते व तुम्हट आम्हट                                                                                                                                 

१२)मार्वट समाज-३ तुम्हट आम्हट                                                                                                                                             

१३)कु्षद्र त्याग                                                                                                                                                                

१४)माणुसकट आचण व्यसर्                                                                                                                                                    

१५)एक प्रसींग                                                                                                                                                                     

१६)दोर् स = माणुसकट                                                                                                                                                      

१७)रेचडयो                                                                                                                                                                                   

टटप – यातटल लेखर्ाच्या पूवाप्रचसद्धट चवर्यट चर्व्हश्ित माचहतट उपलब्ध र्ाहट.  

..................................................................................................... ............................................................................................................................. .......... 

तारांगण                                                                                                        लघुचर्बींध  (चित्रबींध)                                                                           

२४-१२-१९४०, पृषे्ठ १०४ 

१)तारा – १      गररबटिे सौजन्य                                                                                                                                                 

२)तारा – २     दात आचण मोतट                                                                                                                                                 

३)तारा – ३     कल्पर्ाींच्या आट्यापाट्या                                                                                                                                    

४)तारा – ४     न्यायदेवतेिीं घड्याळ                                                                                                                                          

५)तारा – ५     पररव्हस्थतटिे बळट                                                                                                                                                

६)तारा – ६     एक जुर्ाट चशलालेख                                                                                                                                         

७)तारा – ७     टळलेला अपघात                                                                                                                                             

८)तारा – ८     ढालटच्या दोर् बाजू                                                                                                                                              

९)तारा – ९     खोट्यािा सासुरवास                                                                                                                                           

१०)तारा – १०  पैशािीं सोींग                                                                                                                                                        

११)तारा – ११  बोळक्यािट लाज                                                                                                                                               

१२)तारा – १२  भटो भटो                                                                                                                                                         

१३)तारा – १३  सोदे आचण मींडळट                                                                                                                                          

१४)तारा – १४  माणसातला मट                                                                                                                                                   

१५)तारा – १५  ओळखटिा अर्ोळखट                                                                                                                                    

१६)तारा – १६  हरवलेल्या वसू्त                                                                                                                                          

१७)तारा -१७   भवार्ट आयिट परक्षा                                                                                                                                     

१८)तारा – १८  एक गोड अजा                                                                                                                                                 

१९)तारा – १९  शुज्जण                                                                                                                                                       

२०)तारा -२०   शल्ये                                                                                                                                                         

२१)तारा – २१  अहींकारट भूतदया                                                                                                                                                    
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२२)तारा -२२   ब्रम्हघोटाळा                                                                                                                                                              

टटप – यातटल काहट लेखर्ािट पूवाप्रचसद्धट पाररजात व/चकीं वा ज्योचत यातूर् झालट होतट परीं तु तपशटलवार चर्व्हश्ित माचहतट उपलब्ध र्ाहट.                                                                                                                                                  

........................................................................................................................................... ...............................................................................................  

रजःकण                                                                                                                      लघुचर्बींध                                                                                    

चदवाळट १९४१, पृषे्ठ १३७  

१)चिमूट पचहलट – मोजणट मापणट                                                                                                                                          

२)चिमूट दुसरट – पढवलेले पोपट                                                                                                                                           

३)चिमूट चतसरट – शुक् शुक् मींडळट                                                                                                                                       

४)चिमूट िवथट – हट तरट पसींत  (एक आकाश र्ाचटका)                                                                                                             

५)चिमूट पािवट – सरडा                                                                                                                                                      

६)चिमूट सहावट – मर्ािे मरण                                                                                                                                               

७)चिमूट सातवट – कल्पर्ाींिे काजवे                                                                                                                                        

८)चिमूट आठवट – मट व काहट र्ाणट                                                                                                                                       

९)चिमूट र्ववट – व्हखसा खालट                                                                                                                                               

१०)चिमूट दहावट - सुखरूप बाळ-बाळीं तटण                                                                                                                             

११)चिमूट अकरावट -िुटपुट लावणारट बाळे                                                                                                                            

१२)चिमूट बारावट – ० तूर् १०० (शून्यातूर् शींभर)                                                                                                                                    

टटप – यातटल काहट लेखर्ािट पूवाप्रचसद्धट पाररजात व/चकीं वा ज्योचत यातूर् झालट असावट परीं तु तपशटलवार चर्व्हश्ित माचहतट उपलब्ध र्ाहट.  

............................................................................................................................. ............................................................................................................  

शदलजमाई                                                                                                                         लघुचर्बींध                                                                                                

२६-९-१९५९, पृषे्ठ १३४ 

१)चवडा िाींगला रींगवा                                                                                                                                                              

२)तुमिे आमिे सींदेश                                                                                                                                                          

३)सींगचत चर् रींग-सींगचत                                                                                                                                                         

४)कशात काय                                                                                                                                                              

५)चदलजमाई                                                                                                                                                                    

६)पावसाळट तत्वज्ञार्                                                                                                                                                        

७)पावसाळट गुने्हगारट                                                                                                                                                     

८)पावसाळट छत्र                                                                                                                                                            

९)पावसाळट धोरण                                                                                                                                                                

१०)२०० याडाांवर कट पावला पावलावर                                                                                                                                      

११)र्ॉट पेड्                                                                                                                                                                 

१२)इहलोकटिीं अमृत                                                                                                                                                             

१३)पैसे खाणाऱ्या प्राण्यापासूर् सावध                                                                                                                                       

१४)एक न्यारट सुपारट                                                                                                                                                             

१५)व्यापार व व्यापारट                                                                                                                                                                       

टटप – यातटल काहट लेखर्ािट पूवाप्रचसद्धट तत्कालटर् उर्ःकाल, वसुधा यातूर् चकीं वा अन्य चर्यतकाचलकाींतूर् झालट होतट परीं तु तपशटलवार 

चर्व्हश्ित माचहतट उपलब्ध र्ाहट.                                                                                                                                                    

.................................................................................................................................................................................................. ..........................................  
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