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प्रस्तावना
• प्रवासविषन हा वाडमय प्रकाि  प्रामुख्याने एखाद्या 
व्यक्तीने केलेल्या प्रवासाववषयी माहहती वाचकांना 
देत असतो. प्रवास कििे व त्याचबिोबि आपल्या 
प्रवासाचे अनभुव कर्न कििे ही मािसाची एक 
सहज प्रवतृ्ती असल्याचे हदसत.े मािसू नेहमीच्या 
त्याच्या दैनंहदन हदनक्रमात काही बदल करून 
बाहेिील हठकािी फिरून येतो. त्याच्या येण्याच्या 
या र्ोष्टीला पयषटनाचा वविंर्ळुा असेही म्हटले 
जात.े 'जो चालतो त्याचे भाग्य चालते' आणि 
मािसाचे जीवनही ववकससत होते. प्रवासविषन या 
प्रकािात सामान्यपिे एखाद्या हठकािी ‘वास 
कििे’ फकंवा ‘िहािे’हे महत्त्वाचे मानले जात.े



प्रवासविषन : व्याख्या व अर्ष

• इंग्रजी भाषेत प्रवासाला journey फकंवा Travel असे म्हितात.
• प्रवासविषन हा नपुसकसलरं्ी शब्द प्रवास + विषन या दोन 

शब्दांचा समळून झालेला जोडशब्द आहे.
• प्रवासविषन म्हिजे पिदेश संचाि होय.
• प्रवासविषन म्हिजे स्वदेश सोडून अन्यत्र जािे फकंवा 

देशाटन कििे.
• प्रवासविषन म्हिजे पिदेशात केलेला तात्पुिता वास, 

पिदेशात प्रवास किताना िाहिे.
• ' प्र ' म्हिजे दिू ' वस ' हा धात ू' िाहिे' असा अर्ष 

व्यक्त कितो.
• प्रवास या मूळ शब्दाचा अर्ष ' दिू िाहिे' ति ' विषन' या 

शब्दाचा अर्ष प्रशंसा, र्ौिव, ववशषे र्ोष्टी सांर्िे, शब्दचचत्र 
अशा स्वरूपाच ेअनेक अर्ष हे महािाष्र शब्दकोशात 
आढळतात.



प्रवासविषन : घटक

• प्रवासी - प्रवासी म्हिजेच लेखक हे स्वतः बोलत असतो. 
लेखक आपला प्रवासववषय  अनुभव ' मी ' च्या भाषेत 
मांडत असतो. त्यामुळे प्रवासविषना मधील ' मी ' हा 
प्रवासविषनाचा प्रमुख घटक असतो.

• प्रवास - जि प्रवासच नसेल ति प्रवासविषन कशाचे 
किायच?े ' प्रवास' हा घटक प्रवासविषनाचा महत्त्वाचा 
कें द्रीभूत घटक मानावा लार्तो. कािि तो प्रवासी व आणि 
प्रदेश या दोन घटकांना जोडिािा महत्त्वाचा दवुा असतो.

• प्रदेश - प्रवासविषनात व्यक्त होिािा ' प्रवास ' म्हिजे 
केवळ स्र्ळ नव्हे ति त्या त्या प्रदेशाला एक प्रकािच े
स्वतःच ेअस्स्तत्व असत.े लेखक त ेप्रवासविषनात व्यक्त 
कित असतो. हा प्रवास  लेखकाशी अव्यक्त भाषेत बोलत 
असतो. तसेच प्रवासविषनात साकाि होिािा प्रदेश हा  
एखाद्या मािसाप्रमािे प्रवासी लेखकाला भेटत असतो.



प्रवासविषन : स्वरूप

• प्रवासविषन हा लसलतर्द्याचा च एक प्रकाि 
आहे.

• प्रवासविषन हा मोकळा आणि लवचचक असा 
साहहत्यप्रकाि आहे.

• प्रवासविषनात लेखकाच्या व्यस्क्तमत्त्वाच्या 
अभ्यास किायला महत्त्वाचे स्र्ान असते.

• प्रवासविषनात लघुकर्ा, लसलत ननबंध, 
आत्मकर्न, वैचारिक ननबंध व व्यस्क्तचचत्र 
अशा अनेक वाडमयप्रकािांचे संसमश्र रूप असते.



प्रवासविषन : पे्रििा
• आपि अनभुवलेले, पाहहलेले भोर्लेले दसुऱ्याला सांर्िे. 

आपल्या अनभुवात कोिालातिी सहभार्ी करून घेिे ही 
प्रवास विषनात्मक  लेखनाची मळू पे्रििा आहे. 

• पिकीय लोकांचा संबंध आणि प्रवास ववषयक सलुभता
• आधनुनक काळामध्ये बदललेली प्रवास ववषयक भसूमका
• आत्माववष्काि याची प्रबळ पे्रििा
• सौंदयषर्ानाची पे्रििा
• भाषांतिाची पे्रििा
• ज्ञानदानाची व ज्ञानग्रहिाची पे्रििा
• वतषमानपत्र, ननयतकासलके, माससके यांच्यापासनू 
समळालेली पे्रििा



प्रवासविषन:  वाटचाल

• प्राचीन काळात महानुभाव पंर्ातील ऋधीपुिविषन
• नामदेवांची तीर्ाषवळी
• इ.स. 1835 नाना नािायि यांचे ' इंग्लंड देशाचे विषन‘
• इ. स. 1852 शामिाव मोिोजी यांचे ' काशी प्रवास'; स्वततं्र पहहले 

प्रवासविषन होय.
• इ. स. 1883 ववष्िपुंत र्ोडसे र्ुरुजी यांचे ' माझा  प्रवास' हे 

मिाठीतील वाड्मयीन दृष््या पहहले प्रवास विषन म्हिनू प्रससद्ध
• इ. स. 1883 पंडडता िमाबाई यांचे ' इंग्लंडचा प्रवास' पहहल्या स्त्री 

प्रवासी लेणखका
• इ. स. 1883 मध्ये र्ोववदं जोशी, बळवंत हटळक, िामिाव कोठािे 

इत्यादींचे प्रवासविषन लेखन.19 व्या शतकामध्ये िा. सभ. जोशी, अनंत 
कान्हेकि, श्री. िा. हटळेकि, र्ंर्ाधि र्ाडर्ीळ, प्रभाकि पाध्ये, 
पु.ल.देशपांड ेइ

• अलीकडच्या कालखंडामध्ये माधव र्डकिी, लीला देशपांडे, िमेश मंत्री, 
िवींद्र वपरें्, हदलीप चचत्र,े मीना प्रभू, नीला पांढिे इत्यादी होय.



समािोप
प्रवासविषन या वाडमय प्रकािाची व्याख्या व 

अर्ष, त्याचे महत्त्वपूिष घटक, प्रवासविषनाची 
व्याप्ती व स्वरूप, प्रवास विषनाच्या पे्रििा तसेच 
प्रवासविषन या वाडमयप्रकािाची वाटचाल इत्यादी 
घटकांचा र्ोडक्यात आढावा येर्े घेण्यात आलेला 
आहे. यासशवाय प्रवासविषनातील अडचिी, प्रवास 
लेखकाची प्रनतभा, प्रवास विषनकाि लेखकाची 
लेखन शैली इत्यादी र्ोष्टींचा समावेशही 
प्रवासविषन या वाडमय प्रकािात येतो.




