
१५० �नवडक मराठ प�ुतकांची याद� 
 

'महारा�� टाई	स'ने आप�या २९ जनू १९८६�या अंकात १५० �नवडक मराठ# पु%तकांची याद) 

'सव*+कृ�ट/नावाजलेल)' 	हणनू /0स1 केल). या पु%तकांची �नवड 'महारा�� टाई	स'ने %वत:च केल) होती. 

 

१. ल)ळाच4र5 / 6ी च7धर%वामी  

२. नामदेवाचे अभंग / संत नामदेव  

३. <ाने=वर) / संत <ाने=वर  

४. एकनाथाचंी भाAड े/ संत एकनाथ  

५. 6ी तुकाराम गाथा / संत तुकाराम  

६. 6ीदासबोध / समथC रामदास  

७. नवनीत / /शुराम ब�लाळ गोडबोले  

८. यमुनापयCटन / बाबा पदमजी  

९. वेदोFतधमC/काश / Gव�णबुाबा धमCचार)  

१०. आ<ाप5 / रामचंHपतं अमा+य बावडकेर  

११. थोरले माधवराव पेशवे / Gवनायक जनादCन IकतCने  

१२. मंुबईचे वणCन / गोGवदं नारायण माडगावकर  

१३. लोकJहतवाद)ंची शतप5 े/ गोपाळ हर) देशमुख  

१४. मोचनगड / रामचंH 0भकाजी गंुजीकर  

१५. शेतकयाCदचा आसूड / महा+मा Lयोतीराव फुले  

१६. संगीत सौभH / अOणासाहेब Iकल*%कर  

१७. �नबंधमाला / Gव�णशुा%5ी Pचपळूणकर  

१८. रामजोशीकृत लावOया / रांजोशी  

१९. भाऊसाहेबाचंी बखर / कृ�णाजी शामराव  

२०. Lयो�तGवCलास अथवा रा5ीची दोन घटका मौज / शंकर बाळकृ�ण द)STत 

२१. पण लTात कोण घेतो / हर) नारायण आपटे  

२२. वाईकर भटजी / धनधुाCर) (रा. Gव. Jटकेकर)  

२३. संगीत शारदा / गोGवदं ब�लाळ देवल  

२४. काळ प5ातील �नवडक �नबंध / 0शवराम महादेव परांजपे  

२५. भFतीमागC/द)प / ल. रा. पांगारकर  

२६. माझा /वास अथवा सन १८५७ साल�या बंडाची हIकगत / Gव�णभूट गोडसे  

२७. आम�या आयु�यातील काह) आठवणी / रमाबाई रानड े 

२८. कVचकवध / कृ�णाजी /भाकर खाडीलकर  

२९. सुदा	याचे पोहे अथाCत अठरा धाWयांचे कडबोळे / 6ीपाद कृ�ण को�हटकर  

३०. आयाCभारत / मोरोपतं पराडकर  

३१. ददुXवी रंगू अथवा पा�नपतचा शेवटचा संYाम / Pचतंामण Gवनायक वै[य  

३२. Jटळकांची कGवता / रे\ह. नारायण वा. Jटळक  

३३. गावगाडा / ]5बंक नारायण आ5 े 

३४. आ+मव+ृत / ढ_डो केशव कव̀  

३५. राPगणी अथवा का\यशा%5Gवनोद / वा. म. जोशी  

३६. केशवसुत यांची कGवता / केशवसुत (कaड. के. दामले)  



३७. मराठ# व इंYज : मराठेशाह)चे शतसावं+स4रक वाOगमय6ा1 / न. Pच.ं केळकर  

३८. 6ीमWमहाभारताचे मराठ# सुरस भाषातंर - उपसंहार / Pच. Gव. वै[य  

३९. महारा�� सार%वत / Gवनायक लeमण भावे  

४०. एकच fयाला / राम गणेश गडकर) 

४१. ताबें याचंी समY कGवता / भा. रा. ताबें  

४२. वाgवजैयंती / गोGवदंाYज ( रा. ग. गडकर))  

४३. लो. Jटळकाचें केसर)तील लेख / बाळ गंगाधर Jटळक  

४४. सगनभाऊकृत लावOया व पोवाड े/ गो. गो. अPधकार)  

४५. �नवेदन / धमाCनदं कोसंबी  

४६. 0शवछ5पती यांची सभासद बखर / कृ�णाजी अनतं  

४७. राजा 0शवाजी नावाची वीररस/धान कGवता / म. मो. कंुटे  

४८. झiडूची फुले / केशवकुमार (आचायC अ5)े  

४९. Gवरहतरंग / माधव Lयुल)यन (माधव 5.ं पटवधCन)  

५०. रणदुंदभुी / वामनराव जोशी  

५१. माझे रामायण / द+तो अfपाजी तुळजापूरकर  

५२. माह) जWमठेप / Gवनायक दामोदर सावरकर  

५३. लोकमाWय Jटळक यांचे च4र5 / न. Pच.ं केळकर  

५४. दौलत / ना. सी. फडके  

५५. %वातं5यशाह)र कवी गोGवदं याचंी कGवता / गोGवदं 5बंक दरेकर  

५६. पोपटपंची / जयकृ�ण केशव उपाjये  

५७. kाlमणकWया / m)धर \यकंटेश केतकर  

५८. फुलवात / अ�नल (आ+माराम रावजी धेशपांड)े  

५९. गुजगो�ट) / ना. सी. फडके  

६०. धावता धोटा / भा. Gव. वरेरकर  

६१. कळयांचे �न:=वास / Gवभावर) 0शnरकर (मालतीबाई बेडकेर)  

६२. मुFता+मा / ग. 5.ं माडखोलकर  

६३. Pचमणरावांचे चहाC ट / Pच.ं Gव. जोशी  

६४. Jदवाकरां�या नाटयछटा / शंकर काशीनाथ गग̀  

६५. आंधळयाचंी शाळा / 6ीधर Gवनायक वतCक  

६६. दोन धवृ / Gव. स. खांडकेर  

६७. %मतृीPच5 े/ लeमीबाई Jटळक  

६८. का0लदास / वा. Gव. 0मराशी  

६९. घराबाहेर / आचायC अ5 े 

७०. फुलांची ओंजळ / बी (नारायण मुरल)धर गुfते)  

७१. =यामची आई / सानेगुAजी  

७२. आजकालचा महारा�� / /भाकर पाjये  

७३. संपूणC आगरकर �नबंधसंYह / गोपाळ गणेश आगरकर  

७४. आधु�नक भारत / आचायC शं. बा. जावडकेर  

७५. अधCचHं / पंpडत स/े 

७६. लोकसता अथाCत भारतवषाCतील न[यांचे वणCन / काका कालेलकर  

७७. रणांगण / Gव6ाम बेडकेर  

७८. पाणकळा / र. वा. Jदघे  

७९. माझा संगीत \यासंग / गोGवदंराव टiबे  



८०. काह) 	हातारे व एक 	हातार) / Gव. द. घाटे 

८१. माaया आठवणी व अनभुव / कमCवीर Gवqल रामजी 0शदें  

८२. धुFयातनू लाल तायाC कड े/ अनतं काणेकर  

८३. उपेSTतांचे अंतरंग / 6ी. म. माटे  

८४. आयाr�या सणांचा /ाचीन व अवाCचीन इ�तहास / ऋgवेद) (वामन मं. दभुाषी)  

८५. कुलवध ू/ मो. ग. रांगणेकर  

८६. बालकवीचंी समY कGवता / बालकवी (5बंक बापजूी ठोमरे)  

८७. Gवशाखा / कुसुमागt (Gव. वा. 0शरवाडकर)  

८८. गीता /वचने / Gवनोभा भावे  

८९. काह) कGवता / बा. सी. मढ̀कर  

९०. दधूसागर / बा. भ. बोरकर  

९१. रावबहादरू दादोबा पांडुरंग - आ+मच4र5 व च4र5 / अनतं काकबा G/योळकर  

९२. माणदेशी माणसं / \यकंटेश माडगूळकर  

९३. सतरावे वषC / प.ु भा. भावे  

९४. नवी मळवट / शर�चHं मुिFतबोध  

९५. बाळ गंगाधरशा%5ी जांभेकर यांचे जीवनव+ृत व लेखनसंYह / ग. गं. जांभेकर  

९६. संतवाOगमयाची सामािजक फल6तुी / गं. बा. सरदार  

९७. वैJदक सं%कृतीचा Gवकास / लeमणशा%5ी जोशी  

९८. कमळण / अरGवदं गोखले  

९९. बJहणाबाईची गाणी / बJहणाबाई  

१००. गारंबीचा बाप ू/ 6ी. ना. पiडसे  

१०१. शीळ / ना. घ. देशपांड े 

१०२. मदृगंध / Gवदंा करंद)कर  

१०३. तलावातील चांदणे / गंगाधर गाडगीळ  

१०४. पडघवल) / गो. नी. दांडकेर  

१०५. मiद) / इंJदरा संत  

१०६. शेवgया�या शiगा / य. गो. जोशी  

१०७. 6ीमंत / Gवजर तiडुलकर  

१०८. ऋतुच7 / दगुाC भागवत  

१०९. गीतरामायण / ग. Jद. माडगूळकर  

११०. बहुnपी / Pचतंामणराव को�हटकर  

१११. पpंडतराज जगWनाथ / Gव[याधर गोखले  

११२. धग / उ1व ज. शेळके  

११३. देव चालले / Jद. बा. मोकाशी  

११४. अना0मकाची Pचतं�नका / प.ु य. देशपांड े 

११५. पा�नपत १७६१ / 5.ं ज. शेजवलकर  

११६. साGव5ी / प.ु 0श. रेगे  

११७. \यFती आvण व�ल) / प.ु ल. देशपांड े 

११८. रायगडाला जे\हा जाग येते / वसंत कानेटकर  

११९. कोसला / भालचंH नेमाड े 

१२०. %वामी / रणिजत देसाई 

१२१. माaया आठवणी / पांडुरंग Pचमणाजी पाट)ल  

१२२. च7 / जयवतं दळवी  



१२३. भारताचे 0श�पकार - वालचंH JहराचHं यांचे च4र5 / गं. दे. खानोलकर  

१२४. मराठयां�या स+तेचा उ+कषC / महादेव गोGवदं रानड े 

१२५. एक शूWय बाजीराव / Pच.ं 5य.ं खानोलकर  

१२६. माझे Gव[यापीठ / नारायण सुव̀  

१२७. बटाटयाची चाळ / प.ु ल. देशपांड े 

१२८. आदशC भारतसेवक गोपाळ कृ�ण गोखले / न. र. फाटक  

१२९. रानात�या कGवता / ना. ध_. महानोर  

१३०. संjयाकाळ�या कGवता / Yेस  

१३१. यगुातं / इरावती कव̀  

१३२. महा+मा Lयोतीराव फुले / धनंजय कVर  

१३३. �नवडक ठणठणपाळ / जयवतं दळवी  

१३४. समाधी व इतर सहा गो�ट) / Jदवाकर कृ�ण केळकर  

१३५. जे\हा माणसू जागा होतो / गोदावर) पAळेकर  

१३६. रामनगर) / राम नगरकर  

१३७. नटसwाट / Gव. वा. 0शरवाडकर  

१३८. गोतावळा / आनदं यादव  

१३९. धार आvण काठ / नरहर कुAंदकर  

१४०. काजळमाया / जी. एअ. कुलकनx  

१४१. रंग माझा वेगळा /सुरेश भट  

१४२. शूH पूवx कोण होते? / बाबासाहेब आंबेडकर  

१४३. नT5ांचे देणे / आरती /भू (Pच.ं 5.ं खानोलकर)  

१४४. भारतीय Gववाह सं%थेचा इ�तहास / Gव. का. राजवाड े 

१४५. बलुत ं/ दया पवार  

१४६. आठवणींचे पTी / /. ई. सोनकांबळे  

१४७. यTाचंी देणगी / जयंत नारळीकर  

१४८. उपरा / लeमण माने  

१४९. एका जWमात�या गाठ# / शर�चंH वासुदेव Pचरमुले  

१५०. संवाद / Gवजया राजाjयT 

 

Jह याJद तयार करणारे संपादक मंडळात खाल)ल सद%य होते  

१. 6ी. गोGवदं तळवलकर  

२. 6ी. प.ु ल . देशपांड े

३. 6ी. अAण Jटकेकर  

४. 6ी. अAण आठ�ये  

Jह माJहती जनेु जुलै २०११ �या " लोकराLय" अकातं /0स1 झाले आहे . 

'मराठ#तील साJह+यलेणी' या 0शषCकाखाल) द)पक घारे यांनी संक0लत केलेल) ह) याद) 'Yंथाल)'तफ̀ २५ ऑFटोबर 

१९८६ रोजी एका पुि%तके�या Aपात /का0शत झाल) आहे. 

 

 

 

 



वाचकां�या /�तI7या Gवचारात घेऊन २७ प%ुतकांची या याद)त नतंर भर घालOयात आल). 

१. गीतारह%य / बाळ गंगाधर Jटळक  

२. वीरधवल / नाथमाधव ([वारकानाथ माधव Gपतळे)  

३. न पटणार) गो�ट / नारायण हर) आपटे  

४. यशोधन / कवी यशवतं (यशवंत Jदनकर पiढारकर)  

५. गीताई / आचायC Gवनोबा भावे  

६. /�तभा-साधन / ना. सी. फडके  

७. दाजी / ना. ध_. ता	हणकर  

८. मखमल)चा पडदा / वसंत शांताराम देसाई  

९. Gव<ानबोधाची /%तावना / 6ी. म. माटे  

१०. मी कसा झालो? / आचायC अ5 े 

११. अठराशे स+तावनचे %वात5ंयसमर / Gव. दा. सावरकर  

१२. बनगरवाडी / \यकंटेश माडगूळकर  

१३. राजा 0शवछ5पती / ब. मो. पुरंदरे  

१४. ययाती / Gव. स. खांडकेर  

१५. िजfसी / मंगेश पाडगावकर  

१६. सं%कृती-संगम / द. के. केळकर  

१७. \यासपवC / दगुाC भागवत  

१८. शामराई / शामराव ओक  

१९. पोत / द. ग. गोडसे  

२०. पPथक / न. Gव. गाडगीळ  

२१. आनदं) गोपाळ / 6ी. ज. जोशी  

२२. यु1-नेत+ृव / Jद. वी. गोखले  

२३. 6ीमान योगी / रणिजत देसाई  

२४. मंुबई, Jदनाकं ... / अAण साध ू 

२५. सांगते ऐका / हंसा वाडकर  

२६. शोध बाळ-गोपाळाचंा / य. Jद. फडके  

२७. महारा�� सं%कृती / प.ु ग. सह|बु1 े

 


