
रघुवीर सामंत 

जीवनाचे कालखंड, हाताळलेले वाङ्मय प्रकार, आणि वर्ाानुसार प्रकाणित िीर्ाके  

 
जन्म २४-१२-१९०९. मृतू्य १७-०९-१९८५.    

वयाच्या २०व्या वर्ाा पासून (१९२९) ते वयाच्या ५७ वर्ाां पयांत (१९६५) या दरम्यान ३५ वरे् ते सणिय लेखक होते 
पणहले पुस्तक प्रकाणित - हृदय (िब्दणदत्र) – २४-१२-१९३२. शब्दणचत्र हा पूिापिे नवा वाङमयप्रकार सादर केला.  
 
 

त्ांच्या जीवनकालाचे (१९०९-१९८५) तीन प्रमुख भाग 
  

१) १९०९ ते १९३८ - तीस वरे्ष                      

बालपि - िालेय णिक्षि - पदवी. लेखक म्हिून स्थाणपत, लग्न करून गृहस्थाश्रमात प्रवेश, णशक्षकी पेशा अनुसरला. 
 
२) १९३९ ते १९६५ –पंचवीस वरे्ष  
सुरूवातीच्या १०-१२ वर्ाांच्या अध्यापनाच्या काळात ते एक अतं्यत णवद्याथीणप्रय णिक्षक म्हिून अळखले जाउ लागले.. 

त्याचवेळी ते एक तरूि लेखक, कवी आणि काव्यगाय़क म्हिून देखील कायारत होते. साणहत्यात नवनवे प्रयोग करिारा 

हरहुन्नरी लेखक म्हिून नाव झाले. त्यानंतरची पुढील दिकभर वरे् त्यांनी मराठी साणहत्यातील णवणवध प्रकारात तसेच 

णचत्रपट, पयाटन आणि णिक्षि यासारख्या सजानिील के्षत्रांमधे्य मोलाचे योगदान णदले. स्वतःची सवा पुस्तके स्वतःच्याच 

प्रकाशनाद्वारे प्रकाणशत करिारा लेखक ही त्याची एकमेव णवशेर् ओळख. एकंदर ही पंचवीस वरे् त्यांच्या योगदानाची 

महत्वाची वरे् होती. एक साणहत्त्यिक म्हिून त्यांचा वाङ्मयीन कतुात्वाचा कालखंड १९२९-१९६५ असा ३६ वर्ाांचा होता असे 

णदसते. 

 

३) १९६५ ते १९८५ – वीस वरे्ष 
१९६५ पासून पुढील वीस वर्ाांचा काळ हा उतरिीचा काळ होता.. १९६५-६६ मधे वयाच्या ५६ व्या वर्ी, प्रकृती 

णबघडल्यामुळे, त्यांना ऐत्त्यिक सेवाणनवृत्ती स्वीकारावी लागली. ही िेवटची २० वरे् घरात समाजात व साणहत्त्यत्यक वतुाळात 

“नाकारलेल्या अत्त्यस्तत्वाची” म्हिून व्यतीत केली.. ज्यात त्याना जीवनातील प्रते्यक बाबतीत व्यावहाररक दृणिकोनातून 

नैणतक णनकर्ांमधे सामान्य णबघाड झालेला पहायला णमळाला.. इतके की, त्याला योग्य अशी पेन्िन देखील णमळणवण्यात ते 

अपयिी ठरले. ते स्वत:ला  बदललेल्या जगाशी जुळवून घेउ शकले नाहीत. त्यांनी बदललेल्या समाजाबद्दल नाराजी अणि 

कीव व्यक्त केली. 
 

रघुवीर सामंतांच्या साहित्ाचे प्रकारानुसार वगीकरण,शीर्षषके व अन्य तपशील 

 

वाङ्मय प्रकार                                                                              शीर्षषक   प्रकाशक प्रकाशन वर्षष 

/तारीख                

पृषे्ठ 

कादंबरी               

(८ कादंबऱ्या) 

 

उपकारी मािसे - १ 

प्रवासातले सोबती  
पाररजात प्रकािन माचा १९३८ २६६ 

 उपकारी मािसे - २ 

अभ्र पटल 
पाररजात प्रकािन माचा १९३८ २६७ 

 उपकारी मािसे - ३ 

आकाि गंगा 
पाररजात प्रकािन एणप्रल १९४० २४५ 

 उपकारी मािसे -४ 

घरोघरच्या देवी 
पाररजात प्रकािन एणप्रल १९४० २४५ 

     

 जीवन गंगा अमर ज्योती वाङ्मय जुलै १९४७ २१६ 

 आम्ही खेडवळ 

मािसे 
अमर ज्योती वाङ्मय णदवाळी १९४९ १४८ 

 आम्हाला जगायचंय् अमर ज्योती वाङ्मय २४-१२-१९५४ २१५ 

 भेटेन पुन्ां मॅजेत्त्यिक प्रकाशन २४-१२-१९८७ ३४७ 

   एकंदर ८ कादंबऱ्या  १७०४ पृषे्ठ 



     

शब्दहचत्र -         

(८ पुस्तके) 

 

हृदय भारत गौरव गं्रथमाला 

व पाररजात प्रकािन 
२४-१२-१९३२ १८० 

 तारांगि (णचत्रबंध) पाररजात प्रकािन २४-१२-१९४० १०४ 

वाङ्मय प्रकार शीर्षषक प्रकाशक प्रकाशन वर्षष 

/तारीख 

पृषे्ठ 

 मासलेवाईक प्रािी पाररजात प्रकाशन १५-८-१९५०  १२८ 

 हृदयातली िब्दणचते्र 

१ - भाव जीवन 
अमर ज्योणत वाङ्मय णदवाळी १९५१   ५६ 

 हृदयातली िब्दणचते्र 

२ - िहरचे भाई 
अमर ज्योणत वाङ्मय णदवाळी १९५१   ५४ 

 हृदयातली िब्दणचते्र 

३ - मायेची णकमया 
अमर ज्योती वाङ्मय णदवाळी १९५१   ७० 

 पणहले सात अमर जे्यणत वाङ्मय णदवाळी १९५१   ६३ 
 दुसरे सात अमर जे्यणत वाङ्मय णदवाळी १९५१   ५३ 
   एकंदर ८ पुस्तके ७०८ पृषे्ठ 

     

लघुकथा -            

(४ पुस्तके) 

 

वाळूतील पाऊले पाररजात प्रकािन २४-१२-१९३४ १५१ 

 तांडा पाररजात प्रकािन णडसेंबर १९४६ १०५ 
 णदलजमाई अमर जे्यणत वाङ्मय ०६-०९-१९५९ १४४ 
 णजवंत झरे अमर ज्योती वाङ्मय सप्टेंबर १९५९ १३६ 

   एकंदर ४ पुस्तके ५६५ 

     

लघुहनबंध -        

(३ पुस्तके) 

पित्या पाररजात प्रकािन णदवाळी १९३९ १०५ 

 रजःकि अमर ज्योती वाङ्मय णदवाळी १९४४ १३७ 

 मृगजळातली वादळे अमर ज्योती वाङ्मय २६-०१-१९५७ १२० 

   एकंदर ३ पुस्तके ३६२ 

     

बालवाङमय -   

(९ पुस्तके) 

मडक्यातला न्याय 

(उपलब्ध नाही) 
अमर ज्योणत वाङमय १९४४ (पुस्तक 

उपलब्ध नाही) 

 ३२ 

 जलदेवतेचा न्याय 

(अन्य लेखक) 
अमर ज्योणत वाङमय णदवाळी १९४४  ३२ 

 नणिबाची परीक्षा 

(अन्य लेखक) 
अमर ज्योणत वाङमय णदवाळी १९४४  ३२ 

 मािसाचे शेपूट अमर ज्योणत वाङमय णदवाळी १९५१  ५३ 

 प्रफुल्ल चंद्र रे (अन्य 

लेखक) 
अमर ज्योणत वाङमय णदवाळी १९४४  ३० 

 गीत ज्योणत -     

(हाव-भाव गीते) 
अमर ज्योणत वाङमय ऑक्टोबर १९४४  ३० 

 िूरांचा गाव         

(सह लेखक) 
अमर ज्योणत वाङमय णदवाळी १९४४  ३२ 

 अणजंक्य पंणडत अमर ज्योणत वाङमय णदवाळी १९४४  ३२ 

 कड्यावरील गाडी 

(सह लेखक) 
अमर ज्योणत वाङमय ५-१२-१९४४  ३० 

   एकंदर ९ पुस्तके २०९ 

     



काव्य  -                
(२ पुस्तके) 

आजची गािी पाररजात प्रकािन ०१-०८-१९३९ १२४ 

 रक्त - नी – िाई अमर ज्योणत वाङ्मय २४-१२-१९४७ १३३ 

   एकंदर २ पुस्तके २५७ 

     

वाङ्मय प्रकार शीर्षषक प्रकाशक प्रकाशन वर्षष 

/तारीख 

पृषे्ठ 

शास्त्रीय -          

(३ पुस्तके) 
 

ज्ञान पाररजात -                     

परडी-१               

मी अनंत णवश्वाचा 

रणहवासी 

अमर ज्योणत वाङ्मय १५-०८-१९६२ १६६ 

 ज्ञान पाररजात - 

परडी -२         

अथांग अंतराळात 

माय लेकरे 

अमर ज्योणत वाङ्मय २६-०१-१९६४ १५५ 

   एकंदर २ पुस्तके ३२१ 

     

भार्षांतर व 

रूपांतर (६ पुस्तके) 

सुरंगीची वेिी कनााटक प्रकािन १९३६ १४५ 

 टॉम सॉयर         

(माका  टे्वन यांचे) 
नव भारत जून १९५७ २४३ 

 इसापनीती   साणहत्य प्रकाशन १९५७ २६४ 

 राक्षस (मोबी णडक) 

(हमान मेलणवल) 
मॅजेत्त्यिक १९६२ ५९१ 

 अमर णवश्व साणहत्य - 

भाग १ 
भारतीय गं्रथ भवन सप्टेंबर १९६२ १२८ 

 अमर णवश्व साणहत्य - 

भाग २ 

भारतीय गं्रथ भवन सप्टेंबर १९६२ १२८ 

 लोक वाङमय गृहाचे 

एक अज्ञात पुस्तक 
लोक वाङमय गृह १९५९ णकंवा १९६० 

असावे 
अंदाजे २०० पृषे्ठ णकंवा 

त्या आसपास 

   एकंदर ७ पुस्तके १४९९ पृषे्ठ 

     

चररत्र -              

(२ पुस्तके) 
 

आदिा कृर्ीवल - 

(सखाराम णभकाजी 

पाटील) 

अमर ज्योती वाङ्मय २६-०१-१९४६ १८५ 

 बेरीज व वजाबाकी –

रघुवीर सामंतांचा 

जीवनपट णव.शं. 

चौघुले 

मॅजेत्त्यिक प्रकाशन २४-१२-१९९३  २६६ 

   एकंदर दोन पुस्तके ४५१ 

     

व्यक्तित्व हवकास  

(२ पुस्तके) 

आपले व्यात्त्यक्तत्व 

(स्वयं संस्कार)  
अमर ज्योणत वाङ्मय ०९-०५-१९५९ १७५ 

 व्यवहार चतुर कसे 

व्हावे 
मॅजेत्त्यिक प्रकाशन माचा १९५९  ९४ 

   एकंदर दोन पुस्तके २६९ 

     

नाट्य                    

(२ पुस्तके) 
 

घरोघरच्या देवी – 

उपकारी मािसे – 

खंड चौथा 

अमर ज्योती वाङ्मय २४-१२-१९४४ २१२ 



 एम् त्त्यव्हटॅणमन अमर ज्योती वांगमय २६-०१-१९५७  ६४ 

   एकंदर दोन पुस्तके २७६ 

     
     

     

वाङ्मय प्रकार शीर्षषक प्रकाशक प्रकाशन वर्षष 

/तारीख 

पृषे्ठ 

रसग्रिण             
(३ पुस्तके) 

शाकंुतल महारािर  गं्रथ भांडार सप्टेंबर १९५९ ११० 

 वेिी-संहार योजना प्रकाशन १७-०३-१९६१  ६१ 

 स्वप्न वासवदत्त            माणहत नाही माणहत नाही माणहत नाही 

   एकंदर तीन पुस्तके १७१ 

     

हनयतकाहलके    

(२ माणसके) 

पाररजात संपादक, मालक     

र. ज. सामंत 
जानेवारी १९३४ ते 

एणप्रल १९३५ 

१६ अंक 

 ज्योणत अमर ज्योणत वाङ्मयाचे 

माणसक मुखपत्र 
जानेवारी १९४० ते 

माचा १९४१ 

१५ अंक 

  

  
                                                                                                                                                                                                                            

अनुपलब्ध पुस्तके –१)शंभराची नोट – शालेय वातावरिातले दोन अंकी नाटक (हस्तणलत्त्यखत हरवले) 

                          २)मडक्यातला न्याय – बालवाङ्मय (णदवाळी १९४४) प्रत अनुपलब्ध. 

                          ३)वासवदत्त – रसग्रहि (१९६० ते १९६२ दरम्यान) पूिा तपशील माणहत नाहीत. 
                          ४)ज्ञान पाररजात परडी-३ अप्रकाणशत.. हस्तणलत्त्यखत अंशतः उपलब्ध 

                          ५)शीर्ाक माणहत नाही.. प्रकाशक लोकवाङ्मय गृह (१९६०-६१ दरम्यान) 
                              [भार्ांतरकाराचे नाव माणलनी कारकल यांचे (सौ सामंतांची भणगनी) णदले होते] 
                          ६)इतर अनेक महत्वाची कागदपते्र, अप्रकाणशत हस्तणलत्त्यखते व काव्य लेखन जपून ठेवले आहे. 
..........................................................………………………………………………………………………………………………………………………… 

दीपक रघुवीर सामंत, २९-०४-२० रोजी संपाणदत केले आणि पुिी केली 

 


