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एका अनभुवी इंग्रजी प्राध्यापकाच्या लेखणीतनू उतरलेला अजरामर इंग्रजी वाङ्मयाचा अनपुम खजजना. 
महाववद्यालयीन अध्ययनात इंग्रजी साहहत्याच्या तथाकथथत "अवघड"पणामळेु गमावलेले अमर 

वाङ्मयाच ेलाललत्य अनभुवा, त्याच्या आनंदाची ओळख करून घ्या. शके्सवपयरची नाटके, गाजलेल्या 
कादंबऱ्या यांचा आस्वाद सोप्या मराठी कथानकातून लमळवा. 
 

How to get your copy: 

तुमची ऑर्डर खालील पत्त्यावर पाठवा: 
abjoshi@yahoo.com 
 

पसु्तकमलू्य: 

रू. २०० + shipping 
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पुस्तकाविषयी अजून थोडसेे: 

एप्रिल २०११ मध्य ेपणु्यातील ज्येष्ठ नागररक सघंाच्या प्रिखर ससं्थचे्या माप्रसक मुखपत्राच े- "िज्योत"चे - सपंादक श्री. 
आबासाहेब नादंरु्ीकर यांनी माझ्यापढेु एक िस्ताव ठेवला - िज्योतच्या िकेर्ो वाचकांची मागणी आहे की इंग्रजीमधील 
िप्रसद्ध साप्रहत्यकृतींचा पररचय थोर्क्यात, कथानक-रूपात सांगणारी अिी एक लेखमाला िज्योतमध्ये सरुू करावी; आप्रण 
मी ती जबाबदारी स्वीकारावी. कल्पना अिी होती की दर मप्रहन्याला एका साप्रहत्यकृतीचा ५-६ पानात हा पररचय करून 
द्यावा. सवडिथम मी Gift of Magi या O. Henry च्या कथचेा पररचय िास्ताप्रवक, िमुख पाते्र व सपं्रिप्त कथानक या 
साच्यात करून प्रदला. िज्योतच्या ज्येष्ठ वाचकांना तो खूप आवर्ला. २०१४ च्या अखेरपयंत ही िथा प्रनयप्रमत चालू 
राप्रहली. िके्सप्रपयरची गाजलेली नाटके, नतंर महाकाव्ये, व नतंर गाजलेल्या कादंबऱ्या या क्रमान ेमाझी ही लेखमाला चालू 
राप्रहली. दर मप्रहन्याला बऱ्याच वाचकांकरू्न तोंर्ी व फोनद्वारे अनकूुल, उत्तेजनपर अप्रििाय येत राप्रहले.ज्येष्ठ वाचकांच्या 
या अनकूुल िप्रतसादामुळे हे सवड लेख पसु्तकरूपान ेिकाप्रित कराव ेअिी कल्पना पढेु आली. माझ्या सवड ज्येष्ठ प्रमत्रानंी 
त्याला पाप्रठंबा प्रदला. िज्योतमधील लेखमालेदरम्यान मला एका प्रवद्याप्रथडनीचा फोन आला की मी Count of Monte Cristo 
या कादंबरीवर असाच कथारूप सपं्रिप्त लेख प्रलहावा. याचा अथड काही तरूण वाचकही माझे लेख वाचत होते व त्यांना 
उपयुक्त समजत होत.े 
 
इंग्रजी साप्रहत्य हा एक अफाट महासागर आहे. प्रिप्रटि लेखनाव्यप्रतररक्त अमरेरकन साप्रहत्य, िारतीय साप्रहत्य अस ेअनके 
उपसागर त्यात आहेत. या महासागरातील काही मोजकेच मौप्रक्तक मी तुमच्यापढेु सादर करीत आहे. िामुख्यान ेEnglish 
Classics अस ेज्यांना सबंोधतात अिा पसु्तकांचा यात समाविे आहे. 
 
खालील इंग्ललि पसु्तकांचा कथारूप पररचय या कथासगं्रहात तुम्हाला सापरे्ल: 
 

1. Hamlet by William Shakespeare 
2. The Trojan War by Homer 
3. Macbeth by William Shakespeare 
4. Iliad by Homer 
5. King Lear by William Shakespeare 
6. Odyssey by Homer 
7. Othello by William Shakespeare 
8. Paradise Lost by John Milton 
9. As You Like It by William Shakespeare 
10. 20000 Leagues Under the Sea by Jules Verne 
11. Merchant of Venice by William Shakespeare 
12. Moby Dick by Herman Melville 
13. A Midsummer Night's Dream by William Shakespeare 
14. Pride and Prejudice by Jane Austen 
15. Twelfth Night by William Shakespeare 
16. French Revolution 
17. A Tale of Two Cities by Charles Dickens 
18. Romeo and Juliet by William Shakespeare 
19. The Mayor of Casterbridge by Thomas Hardy 
20. Julius Caesar by William Shakespeare 
21. Two on a Tower by Thomas Hardy 
22. Antony and Cleopatra by William Shakespeare 
23. Return of the Native by Thomas Hardy 
24. The Tempest by William Shakespeare 
25. The Count of Monte Cristo by Alexander Dumas 
26. The Winter's Tale by William Shakespeare 


