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संपादक यसंपादक यसंपादक यसंपादक य    मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत    
 

'२००० नंतरचे सािह य वाह : व प आिण आकलन' हा मह वपूण 
संदभ ंथ आप या हाती देताना आ हाला आनंद होत आह.े भारतीय 
वातं या या अमृत महो सवािनिम  आम या महािव ालया या वतीन े
ाचाय डॉ. वसंत िबरादार पाटील यां या मागदशनाखाली िविवध 

िवषयांवर ऑनलाईन रा ीय चचास े, कायशाळा, प रषदा घे यात 
आ या. यापैक च मराठी िवभागा या वतीने '२००० नंतरचे 
सािह य वाह: व प आिण आकलन' या िवषयावरची एक दवसीय 
रा ीय ऑनलाईन कायशाळा द.२६ नो हबर २०२१ रोजी भारतीय 
'संिवधान गौरव दना' चे औिच य साधून घे यात आली. या कायशाळेला 
महारा ातून आिण देशा या इतर भागातूनही मोठा ितसाद िमळाला. 
सदरील कायशाळे या िनिम ाने संदभ थं कािशत कर याचे जाहीर 
क न, या अनुषगंान े उपिवषय सूचवून शोधिनबंध पाठिव याचे आ ही 
आवाहन केल ेहोते. आम या आवाहनाला ितसाद देऊन नामां कत आिण 
नवो दत अशा िविवध तरांतील संशोधक, अ यासकांनी अ यासपूण 
शोधिनबंध पाठिवले. वेळेची मयादा देऊनही आ हाला अ पवेळेम ये जो 

चंड ितसाद िमळाला, यामुळे आ ही भारावून गेलो आहोत. या या 
शोधिनबंध लेखकांनी आ हाला आवजून, वेळेतला वेळ काढून शोधिनबंध 
पाठिवले आिण या मह वा या सां कृितक, वा यीन उप मात आपला 
कृितशील सहभाग न दिवला; या सवाचे आ ही मनःपूवक आभार  
करतो.    
        आम या कसान िश ण सारक मंडळाचे अ य , सिचव आिण सव 
स माननीय पदािधकारी िविवध उप म राबिव यासाठी आ हाला 
नेहमीच ो साहन देत असतात; यांचे मनःपूवक आभार.  

यािनिम ाने २००० नंतर या सािह य वाहां या िन मती, व प 
आिण भिवत ासंबंधी अ यंत मूलगामी अशा व पाची दीघ तावना 
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िल न आिण या ंथाचे संदभमू य अधोरेिखत क न आमचे मनोबल 
वाढिवले याब ल आमचे मागदशक आिण महािव ालयाचे ाचाय 
डॉ.वसंत िबरादार पाटील यांचेही मनःपूवक आभार. महािव ालयाचे 
उप ाचाय आिण 'नॅक' सम वयक डॉ. दगुादास चौधरी, अंतगत गुणव ा 
हमी क  सम वयक डॉ. नागराज मुळे, थंपाल ा. परमे र इंगळे, 
कायालयीन अधी क शांत ड गळीकर आिण सव सहकारी ा यापक, 
कायालयीन कमचा यांचे आभार. सदरील संदभ ंथासाठी लेखन करणा या 
सव लेखकांचेही मनःपूवक आभार. 

या थंाचे आशयानु प असे संुदर मुखपृ  िचतारणारे आमचे िम , 
न ा िपढीतील मह वाचे िच कार  संतोष ध गडे यांचे आिण हा ंथ 
आकषक, संुदर, डौलदार व पात कािशत के याब ल काशक िम  ा. 
राजेश उंबरकर यांचेही िवशेष आभार. सदरील ंथासाठी यांनी यांनी 
आ हाला सहकाय, मदत केली, आ हाला ो सािहत केले, या सवाचे 
हा दक आभार मानून हा ंथ वाचकां या हवाली करत आहोत.  

ध यवाद. 
 
                                                                        

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब        
डॉडॉडॉडॉ....    अिनलअिनलअिनलअिनल    मुंढेमुंढेमुंढेमुंढे    
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समाज जीवना या एकूणच घडामोड चे सवागपूण िच ण 
सािह या या मा यमातून होत अस यामुळेच सािह याला समाजाचा 
आरसा असे संबोध यात येत.े सािह यातून समाज जीवनातले जे जे वा तव 
आह,े याचे कला मक ित बब गोचर होते. यामुळे सािह य आिण समाज 
यांचा अन यसाधारण संबंध अस याचे दसून येते. मुळातच मराठी 
सािह य ह ेएक सामािजक प रवतनाचे अप य आह,े असे आपण हणतो. 

ाचीन व म ययुगीन काळात िविवध धम सं दायांनी आपाप या 
सं दायां या सारासाठी समाज सुधारणेची भूिमका घेऊन चंड माणात 
सािह याची िन मती केलेली आह,े  ह े िव दतच आह.े म ययुगीन काळात 
संतांचे सािह य, पंतांचे सािह य आिण तंतां या सािह याने आिण िविवध 
सं दायांनी मराठी सािह याला अनमोल अशी ऐितहािसक देणगी दलेली 
आह.े मराठी सािह यिन मतीची खरी मु तमेढ नाथ सं दाय, महानुभाव 
सं दाय, वारकरी सं दाय, समथ सं दाय आदी सं दायांनी रोवून, 
सािह य िन मतीलाही चालना दललेी आह.े 

इ. स. १८१८ नंतर  समाज जीवनात या सव तरात दृ य व अदृ य 
व पात चंड बदल झाले. येथूनच आपण पुढे आधुिनक युगात वेश क  

लागलो. आधुिनक मराठी सािह याचे काल मानुसार ट पे केले तर 
आपणास असे हणता येईल क , इ.स.१८१८ त े १९२० हा आधुिनक 
सािह यिन मतीचा पिहला ट पा सामािजक व राजक य ांतीचा होता. 
इ.स. १९२० ते १९४७ हा वातं यपूव वातं य चळवळीचा कालखंड 
होता. इ. स. १९४७ ते १९६० हा वातं यो र नविनमाणाचा कालखंड 
आिण इ.स.१९६० ते १९९० हा प रवतनवादी िवचारांचा, चळवळ चा 
आिण तेव ाच माणात िव ाना या जािणवेचा हा काळ आह.े या 
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काळात ामीण, दिलत, आ दवासी, ीवादी, मुि लम, िवमु  भटके अशा 
िविवध वंिचत घटकांचे सािह य वाह  िनमाण झालेल ेआहते. हणून हा 
कालखंड वा यीनदृ ा मह वाचा आह.े ह ेजरी खरे असल ेतरी  इ.स. 
१९९० त े २००० हा कालखंड जागितक करणान े ापलेला आिण 
सामािजक, राजक य, आ थक, सां कृितक े ात चंड ांती घेऊन 
आललेा हा काळ आह.े या काळात समाज जीवनातील अनेक वंिचत 
घटकांचे सािह य वाह दमदार पात सािह य ांतात दाखल झालेल े
आहते, असे आपणास दसून येईल. 

इ.स. २००० ह े वष केवळ आप या भारत देशालाच न ह;े तर 
जगभरात ह े वष ितकूल पण अ यंत मह वाचे ठरलले े वष आह.े ह े वष 
एकिवसा ा या न ा शतकाची सु वात महामारी या ारंभाने करणारे 
ठरल े आह.े तसेच जागितक करणा या प रणामान े आिण भावाने 
समाजातली अनेक छोटे-छोटे घटक आपल े जगण,े आपली जीवन प ती 
आप या सािह यातून श दब  क  लागल.े यातून २००० नंतरची 
किवता, कथा, कादंबरी, नाटक, च र - आ मच र  यासह इतर सव 
लिलत ग  वा य कारात चंड सािह यिन मती  झालेली आह.े इ.स. 
२००० नंतर या िलिह या गेले या सािह यातून भौितक सुधारणा, 
यांि क करण, औ ोगीकरण, शहरीकरण, ी सुधारणावाद ह े काहीसे 
दलुि त झालेले समाजातील घटक नोकरी- वसाया या िनिम ाने 

वाहात आल ेह ेखरे; परंत ुमाणूस हा माणसापासून व माणुसक पासून दरू 
गेला; हहेी वा तव नाकारता येत नाही. हणून वाथ  वृ ीत चंड 

माणात वाढ झालेली दसते.इथ े येक माणूस समोर या ला एका 
वेग या नजरेन े वतः या फाय ासाठी पा  लागला. ही बाब संवेदनशील 
मनाला न खटकली तरच नवल. दर यान  ामीण भागातला शतेी वसाय 

चंड माणातील ओढावलेला दु काळ, नैस गक आप ी या या तडा यात 
सापडला आिण बळीराजा हलाखीचे जीवन जग ू लागला. याचे जगण े
केिवलवाणे बनू लागल.े याला एक कडे यांि क करणा या भावाचा, तर 
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दसुरीकडे िविवध आप ी झेला ा लाग ूलाग या. आिण यातून याला खच 
व उ पादनाचा मेळ लागत न हता. याने शेतातून काढले या उ प ाला 
बाजारात िमळणारा भावही कवडीमोल होता. या सग या िवसंगतीमुळे 
बळीराजा अ रशः नागवला जात होता. यातून याची अ व थता वाढत 
होती. आिण या सव बदलांचे िच ण २००० नंतर या सािह यातून 
जोरकसपणे उमटू लागल.े ते उमटू न लागण ेह ेआ याचे ठरेल. 
 प रवतनाचाप रवतनाचाप रवतनाचाप रवतनाचा    धागाधागाधागाधागा    शोध याचाशोध याचाशोध याचाशोध याचा    यययय         

तुत ंथाम ये ंथाचे संपादक कवी, समी क आिण चळवळीतील 
अ यासू ि म वाचे डॉ. मारोती कसाब आिण सहसंपादक संत 
सािह याचा न ाने अ वयाथ लावणारे ो. डॉ. अिनल मंुढे यांनी आप या 

चंड िचकाटी व िज ी या बळावर इ.स. २००० नंतर या  िविवध 
सािह य वाहांचे व प ात हावे, या उदा  हतेून े हा ंथ साकारला 
आह.े यात अनेक मैलाचा दगड ठरले या मह वा या सािह यकृत चा 
परामश ब सं य समी कांनी यातून घेतला आह.े हा केवळ 
सािह यकृत चाच वेध नाही तर तो इ.स. २००० नंतर या सािह या या 
िव तृतपटाचाही धांडोळा आह.ेह े या ंथातील िविवध संशोधना मक 
लेखनातून शोधिनबंधातून जाणवत.ेया काळातील लेखकांनी या दमदार 
सािह य कृती घेउन सािह या या े ातही दाखल झाले व यां या 
लेखनातील यांनी टपलेल ेप रवतन  श दां कत केलेल ेआहते. त े यां या 
काळाचे वा तव आह.े ह ेवा तव हणजे सािह यातून आलले ेएकूणच बदल 
व प रवतन तथा वेगळेपण आह.ेआिण तेच येथ े मा यवर समी कांनी 
आप या शोधिनबंधातून श दां कत केलेल ेआहते.  

इ.स. २००० नंतर मराठी सािह याम ये पूवापार चालत आलले े
सािह य वाह ीण होऊन प रवतनवादी व वा तववादी सािह य 

वाहां या दोन धारा कशा अि त वात आ या ह े ही दाखवून देणारे व 
यातून प रवतनाचा धागा कसा बदलत गेलाय हचे या ंथातील 

संशोधना मक लेखातून दसतेय. 
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ब कोनीब कोनीब कोनीब कोनी    सािह यसािह यसािह यसािह य    लखेनातीललखेनातीललखेनातीललखेनातील    परखडपरखडपरखडपरखड    वा तववा तववा तववा तव        
काळ कोणताही असो या काळाचे सािह य लेखनातनू  ित बब 

उमटत असते. लेखक ह े काळाचे ितिनिध व आप या सािह यातून 
अिभ  करीत असतात. हणूनच या ंथातील लेखनाशयाकडे ल  
वेधल े असता एक मह वाचे वैिश  जाणवत े ते हणजे यातील सवच 
समी ा मक लेख  ह ेइ.स. २००० नंतर या सािह य वाहातल ेआहते. या 
काळात झालेल ेलेखन ह ेब कोनी कसे आह ेहचे प पण ेदाखवून देणारे 
आह.े लेखक मग तो थािपत असो क  नवो दत असो या या  या 

वाहात या एखा ा कलाकृतीतील आशय - िवषय िविवधता आिण 
मांडणीतील तं  कौश य, आकृितबंध, जीवन िच ण, पयावरण, 
नैस गकता, जग याची उमेद, आ मह या, कौटंुिबक ,िविवहांचे , 
जातीतून उ वलेल े , राजक य ह त ेप, सामािजक िवकलांगपणाचा 
परखड वेध घेत घेत यातून िनमाण होणा या मनाचा कोतेपणेचे भावगभ 
वणन, यासह ितचे भािषक वैिश े यासह इतर िविवधांगांनी 
सािह यिव ाची घुसळण कशी झालेली व ितचे वेगळपण कसे आह े ह े
दृ गोचरीत करणारे आह.े 
िवषयाचंीिवषयाचंीिवषयाचंीिवषयाचंी    िविवधतािविवधतािविवधतािविवधता::::    

इ. स.२००० नंतर या सािह य वाहात या लेखकांनी तेच ते िवषय 
आिण ितच ती भाषा तेच ते िवषयही नाकारल े आहते. ह े या सािह य 

वाहातील आिव कृत झाले या सािह यकृत चे बोलके ल ण आह े हहेी 
दसते. 

ब सं य कथाकार, कादंबरीकार आिण कव नी आप या 
सािह यलेखनातून आप आप या बोलीभाषेतून आप या  भू देशातील 
सािह य लेखना या प रभाषा आिण यां या मयादा ओलांडून आप या 
सभोवतीचे भौगोिलक व पयावरणीय भाविव  सािह यकृतीतून कसे 
मनो  प तीने िचि त केल े आह,े याचाही या थंातून वेध घे यात 
आललेा आह.े 
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या वाहात या लेखकांनी जे जे लेखन केल ेआह ेत े ामािणक आह.े 
उ फूत आह.े ती यां या भावािव काराची ि थती आह.े एवढेच न ह ेतर 
यांनी  आप या रोज या जग यातून, वाग यातून, बोल यातून, यांनी 

अनुभवलले े अनुभव िव  टपल े आह.े जग यातली  िवसंगती आिण 
जग याची ददु य अिभलाषचेा नेमका गाभा पकडून याचे झालेल े

कटीकरण ह े नेमके कसे आह े याची गोळाबेरीज मो ा अ यासपूण 
मांडणीतून श दब  के यामुळे हा इ.स. २००० नंतर या सािह य वाहात 

चंड माणात अंतबा  बदल कसे कसे होत गेल ेह े दसून येते. आिण ते 
बदल कसे झाले? याचीही कारणमीमांसा या ंथा या मा यमातून न ान े
वाचकांसमोर आलेल ेआह.े 
साठो रीसाठो रीसाठो रीसाठो री    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह या यासािह या यासािह या यासािह या या    सीमारेषासीमारेषासीमारेषासीमारेषा    धसूरधसूरधसूरधसूर    झा याचेझा याचेझा याचेझा याचे    संकेतसंकेतसंकेतसंकेत    

साठो री सािह याने मराठीत अनेक वाह उदयास आल.े वेगवेग या 
जनजीवनाची  सािह यातून अनुभूती घेता येऊ लागली. अनेकांना ह े
अनुभविव  अप रिचत होते. या साठो री सािह याने त बल चार दशके 
आपल ं अिधरा य गाजवल.े पण दर यान या काळात याची जी ारंभी 
धार होती उ राधात ती धार हळूहळू कमी होत जाऊ लागली. तेच तेच 
अनुभव.ितच ती भाषा. फरक काय तो फ  लेखकाचाच होता. 

पण, इ. स. २००० नंतर याच साठो री सािह यात संतसािह य, 
आंबेडकरी सािह य, ामीण सािह य, ीवादी सािह य, मु लीम मराठी 
सािह य, आ दवासी सािह य, संिवधानिन  सािह य यांसह इतर साठो री 

वाहां या सीमारेषा पुसट झाले या पण नवीन आयामासह अवतीण 
झालेल े ह े सािह य आह,े ह े दाखवून देणारे यातील िविवध सािह यकृती 
वरील अ यासकांचे लेख या थंात असून ह ेया ंथाचे मह वाचे वैिश े 
आह.े 
साठो रीसाठो रीसाठो रीसाठो री    सािह या यासािह या यासािह या यासािह या या    रेणतेनूचरेणतेनूचरेणतेनूचरेणतेनूच    सािह यसािह यसािह यसािह य    िन मतीिन मतीिन मतीिन मती        

साठो री सािह य वाह आिण या वाहातील लेखक हचे इ.स. 
२००० नंतर या काळातील सव वा य कारातील नव लेखकांचे ते 
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ेरणा थान कसे ठरलले े आहते व यां या ेरणनेेच ही सािह य िन मती 
कशी झालेली आह,े याचे अ य  प आप याला या सािह य वाहां या 
मा यमातून कािशत झाले या वेगवेग या लेखनातून द द शत झालेल े
दसून येत.े 

इ.स. २००० नंतर या लेखकांनी अगोदरच या सािह याला एका 
िविश  चौकटीतून बाहरे काढत काढत याला ापक प दलेल े आह.े 
एवढेच न ह ेतर मराठी सािह याला ब तरीय प कसे ा  झालेल ेआह े
ते यातील िनवडक काही सािह यकृत वर केले या संशोधना मक लेखांतील 
भा यातून दसून येते. 

आज मानवी जीवन ह ेअिधक धकाधक चे, पधचे, जीवघेणे, तांि क, 
ाचाराचे, दरुाचाराचे, लोभीपणाचे, अवषण त, नीितहीन, मू यहीन, 

दखा ाचे, ततेचे कसे झालेल े आह.े व कधी कधी ह े जीवन नाहक 
ततेत कसे गुंतलले े आह,े याचाही िवचार करणारे इ. स. २००० 

नंतरचे सािह य  सािह यही भरपूर माणात िलिहल ेगेलले ेया िनिम ाने 
पुढे आलेल े आह.े ह े या ंथातून आप याला दसून येते. याचे ह े

ाितिनिधक प या ंथातनू जाणवते. 
समाजा या अनेक पदरी जीवनानुभूतीचे िच  या २००० नंतर या 

वाहातील लेखकां या भािषक आिण अनुभव िव ातून श दब  झालेल े
आह.े माणसां या सामािजक व मानिसक गुलामी या  जोखडातून या या 
मु चा दाटून येणारा कंार हा २००० नंतर या िविवध सािह य 

वाहांतील कलाकृत तून उ कटतेन ेसाकार झालेला आह.े 
िव ानवादीिव ानवादीिव ानवादीिव ानवादी    वववव    माणसुक चामाणसुक चामाणसुक चामाणसुक चा    दिृ कोनदिृ कोनदिृ कोनदिृ कोन    

गत अनेक वष माणसा या मानगुटीवर अंध देची भू  थैमान घालत 
आहते. जाद-ू टोणा जारणमारण तं , लबिमरची, गंडदोरे, भूतबाधा 
आ दचा वावर होता. तो आजही पूणतः संपु ात आलेला नाही. पण, 
िव ाना या कसोटीवर तपासून जे जे यो य ठरणारे आह े तो 
वीकारति यची सारसार दृ ी िश णान े द यामुळे इ.स. २००० 
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नंतर या वाहातील लेखक याच अनुभूतीतून आपल े कसदार व स े  
अनुभव  केल.ेएवढेच न ह े तर  या सािह याने िव ाना या व 
माणुसक या दिृ कोनातून सम  सम ीकडे पाह याची कशी गरज आह ेह े
प  केल ेअसून, ती काळाची गरज होती. ह ेया काळातील सािहि यकांनी 

अगदी अलगदपण ेकसे हरेलले ेआह ेते जाणवते. 
िवशेष हणजे २००० नंतर या सािह याचे व प ह े अगदी प  

आह.े या वाहतील लेखक िन: सं द ध आहते. यांचा कसलाही भाविनक 
ग धळ नाही. िवचाराने ते झपाटलेल े आहते. मनाची ं  अव था सु ा 
नाही. कसलीही चलिबचल ि थती नाही. ते कोण याही गुं यात अडकलेल े
नाहीत. यां या िवचारांची प ता, मांडणीचा बेधडकपणा तेवढीच 
कमालीचा संयतपणाही हा या वाहातील लेखकां या लेखनात दसून 
येतो. हणजेच २००० नंतरचे सािह य ह ेशुगर कोटेड व पाचे सािह य 
नाही. कोणाला पटो अथवा न पटो आप या भावना, आपला िवचार, 
आपण घेतलेल े अनुभव लेखकाने िबनधा तपण े मांडलले े आहते.त े कसे 
मांडल ेगले ेआहते, याचे अंतरंग कसे आह े याचा िच क सक अ यास काही 
िनवडक सािह यकृत या आधारे येथे कर यात आला आह.े यातूनच या 

वाहतल े सािह य ह े कािवळीला जशी औषधाची 'मा ा' ावी लागत े
तशी 'मा ा' देणारे ह ेसािह य आह.े 
िविवधिविवधिविवधिविवध    ि थ यतंरंि थ यतंरंि थ यतंरंि थ यतंरं    टपणारेटपणारेटपणारेटपणारे    सािह यसािह यसािह यसािह य    

२००० नंतर या वाहातील सािह य ह े वेगवेग या ि थ यंतरा या, 
अनेक घटना संगा या न दी टपणारे सािह य आह.े याचे ताजे उदाहरण 
हणजेच  'कोिवड १९' या जागितक महामारीचेच आप याला देता 

येईल.या महामारीने असं य ाणीजात घशात घातली अस याचा इितहास 
ताजा आह.े या महामारीने जागितक आकाश कवेत घेतल े होते. बला  
देशही हातबल झाले होते. सगळीकडे मृ यूचे तांडव माजल े गेल े होते. 

येखजीव वतःला सुरि त कसा ठेवता येईल याकडे ल  देत होता. 
यातून येकाला जग याची असोशी लागली होती. तरीही जवळचे 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                12121212    
 

 

अनेकजण दरू झाले. अशा दु तर संगी नातेबंधही कामी येत न हत.े 
य  संपक, संवाद न हताच. प रणामी या काळात मोबाईल सार या 

यं ाचा वापर जा त वाढला. अन ् दरू दरू राहणारी माणसं, नातेसंबंध 
मोबाइलमुळे  जवळ आल.े यासह मोबाईलचे अनेकिवध प रणाम, िविवध 

े ावर कसे पडल े याचे ित बब २००० नंतर या सािह याने 
मा यमातून अधोरेिखत केलले ेआह.े  

२००० नंतरचा कालखंड हा नैस गक आप ी, जागितक महामारी, 
सामािजक प रवतन, राजक य स ांतरं आिण  सां कृितक े ासह इतर 

े  ढवळून काढणारा आह.े ‘कोि हड – 19’ सार या महामारीने जीवनाचे 
मोल वाढवले आह.े माणूस माणसाला समजू शकला, ह ेिवशेष. 

या काळात ाचाराला सावजिनक आ य लाभललेा अस याचे 
सािह यातून सूिचत होते. तो जळी, थळी, का ी, पाषाणी अशा 
व पाचा बनला गलेा आह.े ाचारा या हातात हात घालून येक 

माणूस वतः या ीमंतीची व  सजवू लागला. य ात तो साका ही  
लागला. इथं येकाला आपण 'मोठा' कसा होऊ, ' ीमंत' कसा होऊ, 
भौितक दृ ीन े 'समृ ' कसा होऊ या अिभलाषेपोटी तो सराईतपण े गु ह े
क  लागला. आिण यातून ाचाराचे तण माजल.े ह ेतण समाजमनावर 

चंड माणात वाढलेल े दसून येऊ लागल.े याची बोच संवेदनशील 
मना या लेखकांना सहन होणे श य न हत.े पयायाने याचे आिव करण 
सािह या या मा यमातून होऊ लागल.े 
    बाजारवादबाजारवादबाजारवादबाजारवाद    सपंु ातसपंु ातसपंु ातसपंु ात    आणणारेआणणारेआणणारेआणणारे    सािह यसािह यसािह यसािह य    

२००० या अगोदर या सािह य लेखनातनू काही ठरािवक लेखकांनी 
आपली लेखणी िविश  चाकोरीची, िविश  िवचारांचीच ठेऊन तोच तोच 
िवचार पटवून दे यासाठी आपली लेखणी सतत िजवंत ठेव याचा आटोकाट 

य  केला होता ह ेआप याला िव दतच आह.े 
पण, २००० नंतरचे सािह य हे बाजारवादी व पाचे सािह य नाही. 

मुखव ाचे तर नाहीच नाही. ते कोण याही वाईट चाली रती, 
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कुिवचारांना  ितलांजली देणारे आह.े जे चांगल े आह,े मानवजाती या 
भ यासाठी जे जे यो य आह;े ते ते वीकारणारे आह.े तसेच लेखकां या 
िव ानवादी दिृ कोनामुळे व अि त ववादा या लढाईमुळे लेखकां या 
सािह यातून अगोदरचा बाजारवाद संपु ात आला. एखा ाचा उदोउदो 
करण,े याचीच री ओढण े ह े २००० नंतर या लेखकांना पसंत नाही. त े
असूही नये. याचे उ म उदाहरण हणजे या वाहातील ह ेसािह य होय. 

२००० नंतर या कालखंडातील सािह याने खो ा ित चेा, खो ा 
चेह या या आड दडललेा खरा चेहरा समोर आण याचा ामािणक य  
केलेला आह.े हणून या सािह य वाहातील ह ेसािह य खो ा चेह याचा 
बुरखा टरटरा फाडणारे सािह य आह.े अस याचा अस य चेहरा व स याचा 
स य चेहरा या सािह यातून पुढे आललेा आह.े 
िविवधिविवधिविवधिविवध    पात यावंरचापात यावंरचापात यावंरचापात यावंरचा    सघंषसघंषसघंषसघंष    टपणारेटपणारेटपणारेटपणारे    सािह यसािह यसािह यसािह य    

अिलकड या चार पाच वषापासून सतत सामािजक अ थैय दसते. 
एक कडे जातीय व धा मक ताणतणाव दसतोय. तर दसुरीकडे ह े सव 
काही संपु ात आल ेपािहजे ही भूिमका घेणा-यांचा एक वग पुढे येतोय. या 
िशवाय येनकेन कारे इथ ंएकमेकां या िवरोधात उभं राहणा-यांची सं या 
काही कमी नाही, असेही िच  लेखकां या, कव या नजरेतून सुटलेल े
नाही.    

हणून २००० नंतर या सािह यातून अनेक िवचारांचा संघष, 
जात चा संघष, धमाचा संघष यासह इतर वेगवेग या पातळीवरचे संघष 
समाजात दसून आल.े याचा प रणाम असा झाला क , इथ ंमाणसाला खरं 
बोलू दल ेजात नाही आिण खरं बोलणा याला समाजाबाहरे फेकले जाते. 
याला दलुि त केल े जाते. ते  कसे केले जाते, याचे मोठे बोलके िच ण 

२००० नंतर या सािह य वाहात आलले े आह.े आिण याचे केलेल े
मू यमापन या ंथातनू वाचकांना वाचायला िमळते. हहेी या ंथाचे एक 
वैिश  होय.    
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सतंसतंसतंसतं    सािह या यासािह या यासािह या यासािह या या    अ वयाथाचीअ वयाथाचीअ वयाथाचीअ वयाथाची    न ानेन ानेन ानेन ाने    माडंणीमाडंणीमाडंणीमाडंणी    
२००० नंतर या संत सािह या या समी ेसंदभात संत सािह याचे 

गाढे अ यासक कै. डॉ. यशवंत साधू यां या लेखना या अनुषगंान े
शोधिनबंध संत सािह या या अ यासाचा नवा अ वयाथ मांडणारा आह.े  

जागितक करणा या काळातही संत सािह याचे आिण या या 
समी ेचे मह व अधोरेिखत करणारा हा शोधिनबंध या संदभ ंथाचे मू य 
वृ गत करणारा आह.े डॉ. साधू यांनी आपला िवचार, सं कार व िशकवण 
कधी दृ ीआड न करता आज या काळातही भागवत सं दायाची पताका 
फडकािवत ठेव याचे काय आप या संत सािह य िवचारांवरील लेखनातून 
व परखड वाणीतून जे केल े आह,े तसेच ान, भ , योग यांची सुरेख 
मांडणी क न पंच व परमाथ याची आज या वा तवात सुयो य सांगड 
कशी घालावी याचे चतन क न माणसाने स ा, संप ी, स मान या या 
मागे न लागता संतांची िशकवण, संतांचा िवचार, संतांची वाट चोखाळावी 
हा मूलगामी िवचार एक ितभासंप  लेखक व संत सािह याचे सा ेपी 
संपादक हणून डॉ. साधू यांचे काम िनि तच गौरवा पद अस याचा 
िनवाळा देत म ययुगीन मराठी संत सािह या या पैलूचें आज या 
वा तवात चतन, मनन क न आप या भाविनक व वैचा रक ित या 
'मंथन' या ंथातील िविवध लखेांतून व संत सािह याला अ म देणा या 
दवाळी अंकांतून मांडून सन २००० नंतर या सािह यात िनि तच भर 

घातली अस याचे या ंथातील संतसािह या या अनुषंगाने आले या 
शोधिनबंधातून स माण आल ेआह.े ह ेया थंाचे यश आह.े 
संिवधानवादीसंिवधानवादीसंिवधानवादीसंिवधानवादी        मू येमू येमू येमू ये    जवणाराजवणाराजवणाराजवणारा    सासासासािह यिह यिह यिह य    वाहवाहवाहवाह        

२००० नंतर या काळाचे एक मह वाचे अप य हणजे संिवधानवादी 
सािह य वाह. भारतीय संिवधान हचे एक जीवन मू य मानून जगणारा 
एक मोठा वग या काळात अि त वात आललेा असून, या वगान े समता, 
वातं य, मानवता, बंधुता आिण याय या संवैधािनक मू यांवर आधा रत 

समाज रचनेचे व  पािहलेल ेआह.े  
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संिवधानवादी सािह य वाहाची सै ांितक मांडणी क न 
संिवधानवादी सािह याची आव यकता आिण िच क सा करीत करीत 
संिवधान मू यांचा पुर कार करणारे ह े संिवधानवादी सािह य देशाची 
पुनमाडणी कर यासाठीची त व णाली वीकारणारे आह.े तसेच भारतीय 
मनाचे, वतनाचे िविवध पैलू वा तववादी दृ ीने टपून येका या मनात 
संिवधानिन  मू ये जवणारे आह.े 

एकूणच जीवनवादी दृ ीकोनातून संिवधानिन  सािह य वाहाची 
मांडणी या थंातून थमतः झाली आह.े हणून    डॉ. अनंत राऊत यांचा 
शोधिनबंध या संदभ ंथाचे मू य वाढवणारा आह.े 

एकंदरीत २००० नंतर या संपूण सािह य वाहांची सिव तर दखल 
या ंथातील लेखकांनी घेतली असून, भावी िप ांसाठी िनि तच ती 
मागदशक ठरणार आह े , याचा मला िव ास वाटतो. आघाडीचे कवी, 
समी क, व े  डॉ. मारोती कसाब आिण संत सािह याचे अ यासक, 
ह.भ.प. ो. डॉ. अिनल महाराज मंुढे यां या अथक प र मातून आकारास 
आललेा '२००० नंतरचे सािह य वाह: व प आिण आकलन' हा ंथ 
मराठी सािह यातील मूलगामी िववेचन करणारा पिहला विहला ंथ  
आह,े यात शंका नाही. संपादक डॉ. मारोती कसाब आिण ो. डॉ. अिनल 
मंुढे यांचे मन:पूवक अिभनंदन ...! 
 

ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    
महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 
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व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन    

डॉडॉडॉडॉ. . . . भारतभारतभारतभारत    
हंडीबागहंडीबागहंडीबागहंडीबाग    

21 

04. '±êúÃÖÖ™üß' �úÖ¤üÓ²Ö¸üßŸÖæ−Ö ×“Ö×¡ÖŸÖ -      
—ÖÖ»Öê»Öê ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß“Öê ×“Ö¡Ö�Ö 

›üÖò. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö 
Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ÃÖ¸ü�ú™êü 

31 

05050505....    सिंवधानवादीसिंवधानवादीसिंवधानवादीसिंवधानवादी    सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    
आिणआिणआिणआिण    दशादशादशादशा    

डॉडॉडॉडॉ. . . . अनतंअनतंअनतंअनतं    दादादादा. . . . 
राऊतराऊतराऊतराऊत    

37 

06060606....    लोकसवंादलोकसवंादलोकसवंादलोकसवंाद    यथाथयथाथयथाथयथाथ    : : : : एकएकएकएक    वाङ्वाङ्वाङ्वाङ्
मयीनमयीनमयीनमयीन    चळवळचळवळचळवळचळवळ        

डॉडॉडॉडॉ. . . . द ा यद ा यद ा यद ा य    . . . . 
डंुबरेडंुबरेडंुबरेडंुबरे    

53 

07070707....    २०००२०००२०००२०००    नतंरचेनतंरचेनतंरचेनतंरचे    च र लखेनच र लखेनच र लखेनच र लखेन    : : : : 
व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    ा ीा ीा ीा ी    

डॉडॉडॉडॉ. . . . कैलासकैलासकैलासकैलास    इंगळेइंगळेइंगळेइंगळे    58 

    

08080808....    

2000    नतंर िलिहलेल ेसतं नतंर िलिहलेल ेसतं नतंर िलिहलेल ेसतं नतंर िलिहलेल ेसतं 
िवचारावरील सािह य ािवचारावरील सािह य ािवचारावरील सािह य ािवचारावरील सािह य ा....डॉडॉडॉडॉ. . . . 
यशवतं शकंर साध ूयाचं ेयोगदान यशवतं शकंर साध ूयाचं ेयोगदान यशवतं शकंर साध ूयाचं ेयोगदान यशवतं शकंर साध ूयाचं ेयोगदान     

डॉ. मातड द. 
कुलकण     

 
65 

09090909....    एकिवसा  याएकिवसा  याएकिवसा  याएकिवसा  या शतकातील मराठी  शतकातील मराठी  शतकातील मराठी  शतकातील मराठी 
कादबंरी कादबंरी कादबंरी कादबंरी ::::    काही िनरी णेकाही िनरी णेकाही िनरी णेकाही िनरी णे    

डॉडॉडॉडॉ....    िव लिव लिव लिव ल    जंबालेजंबालेजंबालेजंबाले    72 

10101010....    अ सलअ सलअ सलअ सल    जीवनानभुवाचाजीवनानभुवाचाजीवनानभुवाचाजीवनानभुवाचा    
द ताऐवजद ताऐवजद ताऐवजद ताऐवज    : ': ': ': ' मिृतसादमिृतसादमिृतसादमिृतसाद''''     

डॉडॉडॉडॉ. . . . रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    
बदनेबदनेबदनेबदने     

84 

11111111....    2000    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    
सािह याचेसािह याचेसािह याचेसािह याचे    वगेळेपणवगेळेपणवगेळेपणवगेळेपण    

डॉडॉडॉडॉ. . . . कातंकातंकातंकातं    जाधवजाधवजाधवजाधव    92 

    

12121212....    

ि िनि िनि िनि िन     जािणवतेनूजािणवतेनूजािणवतेनूजािणवतेनू    व तिुनव तिुनव तिुनव तिुन     
जीवनाचाजीवनाचाजीवनाचाजीवनाचा    लेखालेखालेखालेखा----जोखाजोखाजोखाजोखा    माडंणारेमाडंणारेमाडंणारेमाडंणारे    
आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन: ': ': ': 'वाळूवर यावाळूवर यावाळूवर यावाळूवर या    रेषारेषारेषारेषा'''' 

डॉडॉडॉडॉ. . . . अिनलअिनलअिनलअिनल    
ंकटरावंकटरावंकटरावंकटराव    मुढेंमुढेंमुढेंमुढें 

 
104 

    

13131313....    

२००० २००० २००० २००० नतंर या नतंर या नतंर या नतंर या ामीण ामीण ामीण ामीण कथा कथा कथा कथा 
सािह यातील मानदडंसािह यातील मानदडंसािह यातील मानदडंसािह यातील मानदडं    ::::    िवशेष िवशेष िवशेष िवशेष 
सदंभसदंभसदंभसदंभ----ईईईईडा डा डा डा पीपीपीपीडाडाडाडा    टळोटळोटळोटळो 

डॉडॉडॉडॉ. . . .     दीपक दीपक दीपक दीपक 
सभुाषराव सभुाषराव सभुाषराव सभुाषराव 
सयूवशंीसयूवशंीसयूवशंीसयूवशंी    
 

 
 

114 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                17171717    
 

 

14141414....    2000    नंतरचेनंतरचेनंतरचेनंतरचे    सािह यसािह यसािह यसािह य    ----    आठवणीचाआठवणीचाआठवणीचाआठवणीचा    

बटवाबटवाबटवाबटवा::::    एकएकएकएक    अनभुवअनभुवअनभुवअनभुव    कथनकथनकथनकथन        
डॉडॉडॉडॉ. . . . दलीपदलीपदलीपदलीप    सावतंसावतंसावतंसावतं     

126 

15151515....    _amR>dmS>çmVrb H$Wm gm{hË`_amR>dmS>çmVrb H$Wm gm{hË`_amR>dmS>çmVrb H$Wm gm{hË`_amR>dmS>çmVrb H$Wm gm{hË`    S>m°. _mYd OmYdS>m°. _mYd OmYdS>m°. _mYd OmYdS>m°. _mYd OmYd 134 

    

16161616....    

‘धूळपरेणीधूळपरेणीधूळपरेणीधूळपरेणी’ कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    ामीणामीणामीणामीण    
जीवनाचाजीवनाचाजीवनाचाजीवनाचा    सघंषसघंषसघंषसघंष    

डॉडॉडॉडॉ. . . . गो वदगो वदगो वदगो वद    
शंकररावशंकररावशंकररावशंकरराव    
राम दनवेारराम दनवेारराम दनवेारराम दनवेार 

 
140 

17171717....    ‘‘‘‘ऐसेऐसेऐसेऐसे    कुणबीकुणबीकुणबीकुणबी    भूपाळभूपाळभूपाळभूपाळ’’’’    मधीलमधीलमधीलमधील    
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी 

डॉडॉडॉडॉ. . . . जयदेवीजयदेवीजयदेवीजयदेवी    
पवारपवारपवारपवार    

148 
 

18181818....    भंगले या जीवनाच ेअ व थ भंगले या जीवनाच ेअ व थ भंगले या जीवनाच ेअ व थ भंगले या जीवनाच ेअ व थ 
क णा क क णा क क णा क क णा क : : : : आतंरभगेाआतंरभगेाआतंरभगेाआतंरभगेा    

डॉडॉडॉडॉ. . . . ानदवे ानदवे ानदवे ानदवे 
राऊतराऊतराऊतराऊत    

152 

19191919....    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यसािह यसािह यसािह य    आिणआिणआिणआिण    कृषीकृषीकृषीकृषी    जीवनजीवनजीवनजीवन    
: : : : एकएकएकएक    अनबुंधअनबुंधअनबुंधअनबुंध 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बीबीबीबी. . . . जीजीजीजी. . . . 
ीरामेीरामेीरामेीराम े

164 
 

20202020....    ‘‘‘‘िनवडंुगिनवडंुगिनवडंुगिनवडंुग    तेततेेते    बोधीवृबोधीवृबोधीवृबोधीवृ ’’’’    वचैा रकवचैा रकवचैा रकवचैा रक    
अिध ानअिध ानअिध ानअिध ान    बळबळबळबळ    करणारेकरणारेकरणारेकरणारे    आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    

डॉडॉडॉडॉ....    जय थजय थजय थजय थ    
सभुाषरावसभुाषरावसभुाषरावसभुाषराव    जाधवजाधवजाधवजाधव    

170 

    

21212121....    

आसारामआसारामआसारामआसाराम    लोमटेलोमटेलोमटेलोमटे    यां यायां यायां यायां या    कथाकथाकथाकथा    : : : : 
व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष 

डॉडॉडॉडॉ. . . . द ाद ाद ाद ा    शदेशदेशदेशदे    
सजंयसजंयसजंयसजंय    नामदवेरावनामदवेरावनामदवेरावनामदवेराव    
आठवलेआठवलेआठवलेआठवले    

 
184 

    

22222222....    

‘‘‘‘िबराडिबराडिबराडिबराड’’’’    : : : : बेलदारां याबेलदारां याबेलदारां याबेलदारां या    अ सलअ सलअ सलअ सल    
लोकजीवनाचेलोकजीवनाचेलोकजीवनाचेलोकजीवनाचे    दशनदशनदशनदशन    घडिवणारेघडिवणारेघडिवणारेघडिवणारे    
आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सजंयसजंयसजंयसजंय    हापगुंडेहापगुंडेहापगुंडेहापगुंडे     
192 

23232323....    यशवतंयशवतंयशवतंयशवतं    मनोहरमनोहरमनोहरमनोहर    यां यायां यायां यायां या    दोनदोनदोनदोन    
कादबं याकादबं याकादबं याकादबं या    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दु यतंदु यतंदु यतंदु यतं    कटारेकटारेकटारेकटारे    200 
 

    

24242424....    

कथाकार दनशे काळे यां या कथाकार दनशे काळे यां या कथाकार दनशे काळे यां या कथाकार दनशे काळे यां या 
२००० २००० २००० २००० नतंर या कथा वाड्नतंर या कथा वाड्नतंर या कथा वाड्नतंर या कथा वाड्....मयाच ेमयाच ेमयाच ेमयाच े
व पव पव पव प 

डॉ....    ि यदशनी 
वसंतराव दशेमुख    

 
208 

25252525....    ामीणामीणामीणामीण    मिु लममिु लममिु लममिु लम    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यसािह यसािह यसािह य    
एकएकएकएक    मलूाधारमलूाधारमलूाधारमलूाधार    वाहवाहवाहवाह    

शखेशखेशखेशखे    शफशफशफशफ     
बो डेकरबो डेकरबो डेकरबो डेकर    

216 

26262626....    भूभभूूभूकंपात हरवलले ंकंपात हरवलले ंकंपात हरवलले ंकंपात हरवलले ं––––        ‘‘‘‘इथ ंहोत ंइथ ंहोत ंइथ ंहोत ंइथ ंहोत ं
एक गावएक गावएक गावएक गाव’ ’ ’ ’     

ाााा. . . . दु  यंदु  यंदु  यंदु  यंत त त त 
आनदंरावआनदंरावआनदंरावआनदंराव    शदेशदेशदेशदे    

223 

27272727....    मायमायमायमाय    पाढंरीत यापाढंरीत यापाढंरीत यापाढंरीत या    माणसाचीमाणसाचीमाणसाचीमाणसाची    क णक णक णक ण    
कहाणीकहाणीकहाणीकहाणी    ‘‘‘‘मलामलामलामला    माणसातमाणसातमाणसातमाणसात    यायचयंयायचयंयायचयंयायचयं’’’’    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मममम. . . . ईईईई. . . . 
तगंावारतगंावारतगंावारतगंावार 

229 

28282828....    आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    ीीीी    डॉडॉडॉडॉ....    सीसीसीसी. . . . एसएसएसएस....    
आवारेआवारेआवारेआवारे    

238 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                18181818    
 

 

29292929....    ामीणामीणामीणामीण    मनोभगंाचेमनोभगंाचेमनोभगंाचेमनोभगंाचे    ययकारीययकारीययकारीययकारी    
दशनदशनदशनदशन    घडवणारीघडवणारीघडवणारीघडवणारी    कादंबरीकादंबरीकादंबरीकादंबरी    : : : : तुडवणतुडवणतुडवणतुडवण    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सभुाषसभुाषसभुाषसभुाष    
िनवृ ीिनवृ ीिनवृ ीिनवृ ी    शेकडेशेकडेशेकडेशेकडे            

246 

    

30303030....    

२०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    जातजातजातजात    
वा तवाचेवा तवाचेवा तवाचेवा तवाचे    उ कटउ कटउ कटउ कट    िच णिच णिच णिच ण    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    
कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    : " : " : " : " िभ डिभ डिभ डिभ ड"""" 

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    
कसाबकसाबकसाबकसाब 

 
255 

    

31313131....    ''''गावठीगावठीगावठीगावठी    िग ािग ािग ािग ा' ' ' ' अ सलअ सलअ सलअ सल    
गावगा ाचेगावगा ाचेगावगा ाचेगावगा ाचे    िच णिच णिच णिच ण 

एमएमएमएम. . . . एसएसएसएस. . . . जाधवजाधवजाधवजाधव....  
266 

32323232....    ''''मराठीमराठीमराठीमराठी    आ मकथना मकआ मकथना मकआ मकथना मकआ मकथना मक    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    : : : : 
िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    सदंभसदंभसदंभसदंभ    ''''फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी' ' ' '     

डॉडॉडॉडॉ. . . . गो वदगो वदगो वदगो वद    काळेकाळेकाळेकाळे    279 

33333333....    मराठीमराठीमराठीमराठी    कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील    अथजगतअथजगतअथजगतअथजगत    : : : : 
''''फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी'''' यायायाया    िनिम ानेिनिम ानेिनिम ानेिनिम ान े

डॉडॉडॉडॉ. . . . िशवराजिशवराजिशवराजिशवराज    
पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    

287 

34343434....    २०००२०००२०००२०००    नतंरचेनतंरचेनतंरचेनतंरचे    दिलतदिलतदिलतदिलत    सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : 
एकएकएकएक    दिृ ेपदिृ ेपदिृ ेपदिृ ेप    

डॉडॉडॉडॉ....    वनमालावनमालावनमालावनमाला    ल ढेल ढेल ढेल ढे 295 

35353535....    डॉडॉडॉडॉ. . . . रामरामरामराम    वाघमारेवाघमारेवाघमारेवाघमारे    यां यायां यायां यायां या    कादंबरीकादंबरीकादंबरीकादंबरी    
लेखनाचेलेखनाचेलेखनाचेलेखनाचे    व पव पव पव प    वववव    विैश ेविैश ेविैश ेविैश े    

डॉडॉडॉडॉ. . . . राज कुमारराज कुमारराज कुमारराज कुमार    
ल मणरावल मणरावल मणरावल मणराव    लोणेलोणेलोणेलोणे    

301 

    

36363636....    

२०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    ामीणामीणामीणामीण    
कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील    वा तिवकतावा तिवकतावा तिवकतावा तिवकता    

डॉडॉडॉडॉ. . . . अिनताअिनताअिनताअिनता    
कािशनाथकािशनाथकािशनाथकािशनाथ    
सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    

 
306 

    

37373737....    
दोनदोनदोनदोन    हजार हजार हजार हजार नतंरचीनतंरचीनतंरचीनतंरची    मराठी मराठी मराठी मराठी 
कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    
((((‘‘‘‘ हदूहदूहदूहदू’’’’    आिण आिण आिण आिण ‘‘‘‘सनातनसनातनसनातनसनातन’’’’))))    

डॉ. ताप 
गायकवाड    
डॉ. भाकर 
कांबळे    

 
311 

38383838....    bbbb----l 2000 uarjps ejkBh l 2000 uarjps ejkBh l 2000 uarjps ejkBh l 2000 uarjps ejkBh 
ckylkfgR; % Lo:Ik o oSf’k”VÓksckylkfgR; % Lo:Ik o oSf’k”VÓksckylkfgR; % Lo:Ik o oSf’k”VÓksckylkfgR; % Lo:Ik o oSf’k”VÓks    

lfork fHkok lfork fHkok lfork fHkok lfork fHkok 
/kuoMs/kuoMs/kuoMs/kuoMs    

322 

39393939....    विंचतांविंचतांविंचतांविंचतांचेचचेेचे    मराठी सािह यमराठी सािह यमराठी सािह यमराठी सािह य: : : : एक एक एक एक 
समी ासमी ासमी ासमी ा    

डॉडॉडॉडॉ. . . . राजकुमार राजकुमार राजकुमार राजकुमार 
दादाराव तरडेदादाराव तरडेदादाराव तरडेदादाराव तरडे    

331 

    

40404040....    
२००० २००० २००० २००० नतंरचेनतंरचेनतंरचेनतंरचे    ऊसतोड ऊसतोड ऊसतोड ऊसतोड 
कामगारां  याकामगारां  याकामगारां  याकामगारां  या जीवनावरील  जीवनावरील  जीवनावरील  जीवनावरील 
कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    लखेनलखेनलखेनलखेन    

डॉडॉडॉडॉ. . . . अशोक अशोक अशोक अशोक 
िनवृ  तीिनवृ  तीिनवृ  तीिनवृ  ती ठोसर ठोसर ठोसर ठोसर    

 
336 

    

41414141....    
2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖî̧ üÖ×�Ö�ú 
“Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
´ÖÆü¢¾Ö 

¯ÖÏÖ. ²Öß. ‹. ³ÖÓ›üÖ¸êü  
341 

42424242....    ''''काकाकाका    ध रलाध रलाध रलाध रला    परदसेपरदसेपरदसेपरदसे' ' ' ' कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    
धनगरधनगरधनगरधनगर    समाजजीवनाचेसमाजजीवनाचेसमाजजीवनाचेसमाजजीवनाचे    िच णिच णिच णिच ण 

केशवकेशवकेशवकेशव    बालासाहबेबालासाहबेबालासाहबेबालासाहबे    
कुकडेकुकडेकुकडेकुकडे    

348 
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44443333....    
२०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    
वाङमयाचेवाङमयाचेवाङमयाचेवाङमयाचे    वेगळेपणवेगळेपणवेगळेपणवेगळेपण    ::::    
িিিিवशेषवशेषवशेषवशेष    सदंसदंसदंसदंभभभभ    ––––    हेहहेेहे    वयचवयचवयचवयच    असंअसंअसंअसं    असतअसतअसतअसत    

डॉ. . . . लिलता    
स यनारायण    
आ या 

 
355 

44444444....    २००० २००० २००० २००० नतंनतंनतंनतंरररर या मराठी या मराठी या मराठी या मराठी 
कादबंरीचेकादबंरीचेकादबंरीचेकादबंरीचे    व प व प व प व प     

डॉडॉडॉडॉ. . . . लग पालग पालग पालग पा    
गळुाळेगळुाळेगळुाळेगळुाळे    

363 

45454545....    काळोखा या िवळ यातनू काशाचा काळोखा या िवळ यातनू काशाचा काळोखा या िवळ यातनू काशाचा काळोखा या िवळ यातनू काशाचा 
माग दाखिवणारामाग दाखिवणारामाग दाखिवणारामाग दाखिवणारा    ““““रं यारं यारं यारं या””””                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

अगंदअगंदअगंदअगंद    ीपतीीपतीीपतीीपती    भुरेभुरेभुरेभुरे    374 

    

44446666....    
२०००२०००२०००२०००नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    
सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    

ाााा. . . . शातंशातंशातंशातं    कांबळेकांबळेकांबळेकांबळे     

383 

    

44447777....    
२०००२०००२०००२०००नतंरनतंरनतंरनतंर या आ मकथनातील या आ मकथनातील या आ मकथनातील या आ मकथनातील 
मातगंांमातगंांमातगंांमातगंां या या या या आ मकथनाचं ेआ मकथनाचं ेआ मकथनाचं ेआ मकथनाचं े
वेगळेपणवेगळेपणवेगळेपणवेगळेपण    

दीदीदीदीपक रायभान पक रायभान पक रायभान पक रायभान 
कारकेकारकेकारकेकारके    

 
391 

    

48484848....    

कृिषक त माणसां या मनोव थचे ेकृिषक त माणसां या मनोव थचे ेकृिषक त माणसां या मनोव थचे ेकृिषक त माणसां या मनोव थचे े
िच ण िच ण िच ण िच ण     
करणाकरणाकरणाकरणा----या कथाः या कथाः या कथाः या कथाः ''''आतंरभेगाआतंरभेगाआतंरभेगाआतंरभेगा''''    

डॉडॉडॉडॉ. . . . शकंर शकंर शकंर शकंर 
हणमतंराव हणमतंराव हणमतंराव हणमतंराव 
क याणेक याणेक याणेक याणे    

 
401 

    

49494949....    
२०००२०००२०००२०००    नंतर या मरामरामरामराठी 
कथकथकथकथना ममममकककक    सािह यातील 

मसं कृसं कृसं कृसं कृती        

 
डॉ. सतेज दणाणे        

 
406 

50505050....    २००० २००० २००० २००० नतंर या ि यां या नतंर या ि यां या नतंर या ि यां या नतंर या ि यां या 
िनवडक आ मकथनाचंा मागोवा  िनवडक आ मकथनाचंा मागोवा  िनवडक आ मकथनाचंा मागोवा  िनवडक आ मकथनाचंा मागोवा      

क पना सतीश 
पवार    

416 

51515151....    २०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    मराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातील    
ामीणामीणामीणामीण    कादंबरीचेकादंबरीचेकादंबरीचेकादंबरीचे    बदलतेबदलतेबदलतेबदलते    व पव पव पव प 

ाााा. . . . पांडुरंगपांडुरंगपांडुरंगपांडुरंग    
कांबळेकांबळेकांबळेकांबळे 

425 

    

52525252....    

कायक या याकायक या याकायक या याकायक या या    आ मकथनातीलआ मकथनातीलआ मकथनातीलआ मकथनातील    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    : : : : एकएकएकएक    आकलनआकलनआकलनआकलन    
((((२०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    िनवडकिनवडकिनवडकिनवडक    
आ मकथनां याआ मकथनां याआ मकथनां याआ मकथनां या    संदभानेसंदभानेसंदभानेसंदभाने    ))))    

भरतकुमारभरतकुमारभरतकुमारभरतकुमार    
िशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराव    
गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    

 
430 

53535353....    जयराजजयराजजयराजजयराज    खनुेखनुेखनुेखनुे    यां यायां यायां यायां या    ‘‘‘‘आगड बआगड बआगड बआगड ब’ ’ ’ ’ यायायाया    
कथासं हाचेकथासं हाचेकथासं हाचेकथासं हाचे    भाविवभाविवभाविवभाविव  

लिलता मान सग 
गोपाळ 

442 

54545454....    ‘तीनतीनतीनतीन    दगडाचीदगडाचीदगडाचीदगडाची    चूलचूलचूलचूल’    मधीलमधीलमधीलमधील    
लिेखकेचालिेखकेचालिेखकेचालिेखकेचा    सघंषसघंषसघंषसघंष    

डॉडॉडॉडॉ. . . . क पनाक पनाक पनाक पना    गोरलेगोरलेगोरलेगोरले    446 

55555555....    २००० २००० २००० २००० नतंरच ेआ दवासी सािह यनतंरच ेआ दवासी सािह यनतंरच ेआ दवासी सािह यनतंरच ेआ दवासी सािह य    डॉ. . . . शंकर 
िशवाजी मुंडे 

452 

56565656....    बालकामगाराचंेबालकामगाराचंेबालकामगाराचंेबालकामगाराचंे    अ व थ अ व थ अ व थ अ व थ 
अनभुविवअनभुविवअनभुविवअनभुविव : : : : ‘‘‘‘हरवललेे बालपणहरवललेे बालपणहरवललेे बालपणहरवललेे बालपण’’’’    

ाााा....    संदीप परदशेीसंदीप परदशेीसंदीप परदशेीसंदीप परदशेी    459 
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57575757....    

वाहवाहवाहवाह     सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    यां यायां यायां यायां या    ''''गोधडगोधडगोधडगोधड' ' ' ' 
का सं हातका सं हातका सं हातका सं हात    िचि तिचि तिचि तिचि त    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    
आ दवास चेआ दवास चेआ दवास चेआ दवास चे    दुदुदुदु::::खखखख    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मथरुामथरुामथरुामथरुा    मवेाडमवेाडमवेाडमवेाड     
464 

    

58585858....    

‘‘‘‘आठवण चंआठवण चंआठवण चंआठवण चं    गाठोडंगाठोडंगाठोडंगाठोडं’’’’: : : : आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    
लेखन कारातीललेखन कारातीललेखन कारातीललेखन कारातील    उ कटउ कटउ कटउ कट    अनभुूअनभुूअनभुूअनभुूतीतीतीती    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    
गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    
आवचारआवचारआवचारआवचार    

 
470 

    

59595959....    

2000    नतंर मराठी कादंबरीत नतंर मराठी कादंबरीत नतंर मराठी कादंबरीत नतंर मराठी कादंबरीत 
आललेे सहकारी कारखानदारीच ेआललेे सहकारी कारखानदारीच ेआललेे सहकारी कारखानदारीच ेआललेे सहकारी कारखानदारीच े
िच णिच णिच णिच ण    

डॉ. पंढरीनाथ 
ध डगे 

ा. िवनायक 
जाधव    
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डॉडॉडॉडॉ. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    
नारायणरावनारायणरावनारायणरावनारायणराव    मुंढेमुंढेमुंढेमुंढे    
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61616161....    

‘‘‘‘राजक यराजक यराजक यराजक य    ितरंदाजीितरंदाजीितरंदाजीितरंदाजी’ ’ ’ ’ भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    
िनवडणुक चेिनवडणुक चेिनवडणुक चेिनवडणुक चे    सू मसू मसू मसू म    वववव    िमि कलिमि कलिमि कलिमि कल    
िव ेषणिव ेषणिव ेषणिव ेषण 

    
ाााा. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िगरीिगरीिगरीिगरी    
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62626262....    िविवधिविवधिविवधिविवध    भावतरंगाचंीभावतरंगाचंीभावतरंगाचंीभावतरंगाचंी    गुफंनगुफंनगुफंनगुफंन    
""""भावानबुधंभावानबुधंभावानबुधंभावानबुधं    """" 

रामदासरामदासरामदासरामदास    
राजगेावंकरराजगेावंकरराजगेावंकरराजगेावंकर 
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63636363....    २०००२०००२०००२०००    नतंरचीनतंरचीनतंरचीनतंरची    वेधकवेधकवेधकवेधक    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    : : : : 
''''कािहलीकािहलीकािहलीकािहली'...'...'...'...    

डॉडॉडॉडॉ. . . . माधवमाधवमाधवमाधव    
हैबतकरहैबतकरहैबतकरहैबतकर    
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64646464....    वेदनाचंावेदनाचंावेदनाचंावेदनाचंा    वेधवेधवेधवेध    घेणारीघेणारीघेणारीघेणारी    कथाकथाकथाकथा    : : : : 
‘‘‘‘अ व थअ व थअ व थअ व थ    तांडातांडातांडातांडा’’’’    

डॉडॉडॉडॉ....    िवनायकिवनायकिवनायकिवनायक    
पवारपवारपवारपवार    
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आकलनआकलनआकलनआकलन    आिणआिणआिणआिण    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण        

ाााा. . . . गौतमगौतमगौतमगौतम    
गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
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66666666....    ामीण कादंबरी ामीण कादंबरी ामीण कादंबरी ामीण कादंबरी : : : : अनभुवां या अनभुवां या अनभुवां या अनभुवां या 
पातळीवरील कला मक पपातळीवरील कला मक पपातळीवरील कला मक पपातळीवरील कला मक प    

डॉडॉडॉडॉ. . . . केशव पाटीलकेशव पाटीलकेशव पाटीलकेशव पाटील    520 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बीबीबीबी. . . . आरआरआरआर. . . . 
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डॉडॉडॉडॉ....    भारतभारतभारतभारत    हडंीबागहडंीबागहडंीबागहडंीबाग    
´ÖÖ•Öß †¬µÖ�Ö ´Ö¸üÖšüß †³µÖÖÃÖ ´ÖÓ›üôû, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ´Ö ü̧Öšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü. 

 

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदेड आिण कसान 
िश ण सारक मंडळ, उदगीर संचिलत महा मा फुले महिव ालय 
अहमदपूर, मराठी िवभाग आयोिजत एक दवसीय रा ीय ऑनलाईन 
कायशाळा आज दनांक 26 नो हबर 2021 रोजी आप या सवा या सा ीने 
संप  होत आह.े या कायशाळेचा िवषय ‘2000 नंतर या सािह य वाहांचे 
व प आिण आकलन‘ हा िनि त केलेला आह.े 

या कायशाळेचे अ य  आमचे िम  ाचाय डॉ. वसंत िबरादार, 
कायशाळेसाठी उपि थत असलेल े सं थेचे सिचव स माननीय ानदेव 
झोडग े साहबे, बीजभाषक आमचे िव ाथ  िम  डॉ. सदािशव सरकटे, 
स ा य ा डॉ. ितभा जाधव, िनबंधवाचक डॉ. जय थ जाधव, डॉ. िव ल 
जंबाले, डॉ. ि यदशनी देशमुख, संयोजक डॉ. मारोती कसाब, डॉ. अिनल 
मंुढे, महािव ालयाचे सव िश क-िश केतर कमचारी आिण या होवू 
घातले या ऑनलाईन कायशाळेत सहभागी अ यासक, िनबंधलेखक 
िम हो, 

खरे तर देशाला या ना या कारणानी बािधत करणारी आिण देशा या 
महास े या व  पाहणारी िविवध मा यमे, राजक य, सामािजक, आ थक 

े ावर भा य करणारे िव ेषक, देशाला घडवणारी आिण बुडवणारी 
नवनवीन धोरण ेयांनी झाकून घेतलले ेत ड 1999 पयत हळूहळू उघडायला 
सु वात केली आिण 2000 साली िविवध मा यमे, धोरण,े ांती, नैस गक, 
कृि म आप ी, हवामान यात हळूहळू हालचाली सु  झा या या 2000 
पयत. 
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तसे पाहता 2000 ह े वष अनेक अथानी, िवचारांनी, अनके , 
सम या, कुतूहलाचे िवषय, वेगवान घडामोडी अशा िविवध दिृ कोनातून 
जागितक पाळीवर मह वाचे वष ठरलले े आह.े या वषात राजक य, 
सामािजक, शै िणक, सां कृितक े ात घडामोडी झाले या दसतात न ह े
तर समाजवादी रिशयाचा पाडाव आिण जागितक भांडवलवादी 
अमे रकेचा उदय अशी पा भूमी लाभलले ेह ेवर्ष वरील अथानी जगा या 
इितहासात न दवले गलेेल े वष आह.े या न ा जागितक भांडवलवादी 
युगाची सु वात इ.स. 1990 साली झालेली होती. 1990 साली या युगाची 
सु वात झालेली तरी, याचे प रणाम जाणवायला 2000 ह ेवष उजाडल.े 
आिण 2000 नंतरच खाजगीकरण, उदारीकरण, जागितक करण यांचे 
प रणाम य  समाजजीवनावर दसू लागल.े अनेक कारणांनी अनेक 
पात यांवर कुठ याही कार या साधनिवरहीत अमानुषय जीवन जगणा-
या सामा य-अितसामा य लोकांचे या काळात चंड हाल सु  झाले. 
मुठभरच पण ताकदीने एकवटलेल ेशोषक आिण अितसं येन ेअसलले ेपण 
भेदभाव आिण अिवचार यांनी िवखुरलेल ेशोिषत असे दोन वग या काळात 
ठळकपण े दसू लागल.े याची िचती आिण खर जाणीव आप या देशात 
तरी 2014 पासून आजपयत होवू लागललेी आह.े ह े आपण सवजण 
डोळसपण ेपहात आहोत. खरे तर 2014 ते 2021 पुढे 2024 पयतचे िच ण 
सवच वा य कारात होणे गरजेचे वाटते. कारण इं जां या दीडश े
वषा या काळात सु ा एवढे शोषण झाले नाही, तेवढे 2014 ते 2021 या 
सात-आठ वषात झालेल ेअनुभवायला िमळाल ेआह.े 

एकूण काय तर सव े ातील अनेक पात यांवर शोिषतां या दःुखांचे 
आिण दा र ाचे िच ण करणा-या कलाकृती कवा सािह यकृती या 
काळात अभावानेच िनमाण झा या अस या तरी यांची न द घेण े
आव यक ठरत.े हा िवचार ल ात घेवून महा मा फुले महािव ालया या 
मराठी िवभागाने ‘2000 नंतर या सािह य वाहांचे व प आिण 
आकलन‘ हा मु य िवषय घवूेन ऑनलाईन प तीने अ यंत मह वाची 
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रा ीय कायशाळा आयोिजत केली ही सं था, महािव ालय आिण 
कमचारी यां या दृ ीने गौरवाची बाब आह.े 

2000 नंतर या सािह य वाहांचे व प आिण आकलन हा मु य 
िवषय असला तरी देशातील िविवध िव ापीठातील संलि त िविवध 
महािव ालयातील मराठी िवषया या अ यापक, अ यासकांना सामावून 
घे यासाठी आिण मु य िवषयाला याय िमळावा हणून जवळपास 19 
उपिवषय िनि त केले आहते. जेणेक न ब तेक अ यासकांना आप या 
मतांची न द घेता यावी हणून ंथ कािशत केला व बोलता यावे हणून 
कायशाळेचे आयोजन केल ेह ेअिभनंदनीय आह.े 

आपण आजपासून वीस वष मागे वळून पािहले तर आप या असे 
ल ात येईल क , खाजगीकरण, उदारीकरण आिण जागितक करण यावर 
आधा रत कवा हा आशय असणा-या किवता, कथा, नाटक आिण कादंब-
यांची िन मती झाली. एका बाजूस मुठभर भांडवलदारांचे हीत 
जोपासणारी बाजा  सं कृती िनमाण झाली तर दसु-या बाजूस शेतकरी, 
शेतमजूर, ामीण सं कृती, कृिषजीवन, एकूणच गावगाडा िखळिखळा 
झाला. हा गंभीर  ‘सेझ’ या कादंबरीतून हाताळला गलेा आह.े हणून 
तर ‘सेझ’ ही कादंबरी जागितक करणातील नवीन आ थक नीतीचे अप य 
आह,े असेच हणावे लागत.े कारण शंकर सखाराम यांनी ततु कादंबरीत 
जुने  बाजूस ठेवून नवीन  कसे िनमाण झाल े कवा जाणीवपूवक 
िनमाण केले या या न दी य -अ य  केले या आहते. 

िवशेषतः िवषमता, शोषण, पधा, नफेखोरीस मह व, सहकार, 
ढ गीपणाचे राजकारण, ाचार, महागाई, िश णातील ग धळ, 
शहरीकरण, कृिषजीवनाची भेसूरता, बदलती जीवनशैली, बाजा  
अथ व था, चंगळवाद, अनके अ मानी सुलतानी संकटे, स ासंघष, 
गुंतागुतं, नािपक , िम ित चेे अवमू यन, बेकारी, यं सं कृती, 
नातेसंबंधातील दरुावा, शेतक यांचे उ व त जीवन, कजबाजारीपणा, 
सावकारी पाडा, आ मह या, शेतजिमनीवरील सरकार भांडवलदार 
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सावकार यांची अित मण े या आिण अशा अनेक सम यांवर 2000 
नंतर या कादंबरीत लेखन झालेल ेआह.े उदा: राजन गवस ‘ब- बळीचा’, 
भारत काळे-‘ऐसे कुणबी भुपाळ’, रव दर् शोभणे-‘पांढर’, कैलास द ड -
‘कापूसकाळ’, रमेश इंगळे-‘िनशाणी डावा अंगठा’, पु कराज गावडे-
‘य लाई’, नंदा खरे-‘उ ा’, ितमा इंगोल-े‘पाटटाईम’,  ध डजा इंगोल-े
‘रे वाई कोटर’ तसेच सेलझाडा, राव, पाच आ याचं चाक, बोडखी, 
पडघम, र  अित र , तं ा, ग हणी या आिण अशा अनके कादंब या 
तर भीमराव वाघचौरे, अशोक कुलकण , सुशील धसकटे, िवजय जावळे, 

शांत पोखाडा, आसाराम लोमटे ह ेआिण इतर या काळातील मह वाचे 
कादंबरीकार आहते. 

कादंबरी माणेच ‘कथा’ या वा य काराचे दालन मराठी सािह यात 
समृ  आिण संप  आह.े खरे तर सांगणे आिण ऐकणे हा माणसाचा मूळ 
वभाव आह.े अशा कथेला दीघ अशी परंपरा आह.े परंत ु 2000 नंतरची 

कथा ितचे व प कसे आह?े ह ेइथ ेअिभ ेत आह.े हणून तर काळानु प 
कथेचे कथानक, ि रेखा, वातावरण, भाषा, शैली या घटकात बदल 
होत गलेेल े दसतात. इथ े 2000 नंतरची दिलत, ामीण, आ दवासी, 

ीवादी, जनवादी, कथा आिण यातील वा तव मह वाचे आह.े ह ेवा तव 
समाजाला अ व थ करणारे असे आह.े उदा: ामीण भागातील लोकां या 

था, वेदना, सवण यां याकडून दिलतांवर होणारे अ याय, यांचे 
जीवनानुभव, शोिषत वंिचतांचे दःुख, ा-अंध ा, जातीपातीचे 
राजकारण, गु हगेारी वृ ी, वैध  ा  झाले या ि यांचे दःुख, 
राजक य वैमन यातून ि यांवर होणारे अ याय, ऊसतोड कामगारांचे 
दःुख, यां या मुलां या िश णाचा , वृ ांचे , मुकादमाकडून होणारे 
शोषण अशा कतीतरी घटनांचे, सम यांचे िच ण 2000 नंतर या कथा 
वा यातून आलेल ेआह.े यात ितिनधीक व पात काह ची नावे सांगता 
येतील. उदा: आबासाहबे वाघमारे-आनभाव, एल.पी. उगल-ेशापीत 
सौभा य, कुमार खरात - मला मणसात यायचंय, रामराव झंुजारे-का या 
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मायची कहाणी, सुरेश पाटील-गावाकडची माती, कोळपणी, अंबादास 
केदार-िचपाड, एकनाथ िख लारे-मरणाला पश क न आलोय अशी अनेक 
नावे सांगता येतील. 

कथा, कादंबरी या वा य कारा माणेच नाटक हा वा य कारही 
2000 नंतर वा तवाचं भान घेवून, काही नवे आदश समाजासमोर ठेवता 
येतील का? असा  आिण आशावाद घेवून पुढे आला आह.े ब तेक 
नाटककारांनी नाटके िलिहली ती समाजात घडले या घटनांवर आधारीतच 
आहते. समाजात काही जातीय, धा मक दंगली झा या, दिलतांवरील 
अ याय असतील अनेक राजक य िनवडणुका असतील, दवंगत महापु ष, 
राजक य नेत ेअसे नाटकांचे िवषय आहते. तसेच राजक य िनवडणुक तील 
ने यां या पावसातील सभा, नेते कवा मं ी यांची सभागृहातील 
किवताज य भाषणे, मन क  बात, कोरोनाकाळातील थाळीनाद, मी पु हा 
येईन, पाणी फाऊंडेशन, राजक य भाषणात आवडणा या मुल ना पळवून 
आण याची भाषा तसेच भूकंप, सुनामी, पानसरे, दाभोळकर, कलबुग  
यांची ह या, ईडी, पहाटेचा शपथिवधी, प ांतर, वाढती महागाई, रे वे, 
िवमान, बँका यांची िव , सबंध देश भांडवलदारां या हाती दे याची 
वाटचाल, राजक य ने यांवर होणारा खच आिण क हत पडलले े गरीब, 
भूकबळी ह ेसव घटक सािह यात कवा नाटकात येणे गरजेचे आहते. आिण 
ह े सवच वलंत िवषय आहते. वतमानात या शासक य व थेचा 
दटु पीपणा ब तेक नाटकातून पहावयास िमळतो. गलुामाला अिधकारपद 
िमळालं क  तोही अ य गलुामांना मु  कर याऐवजी गुलामी लादणा या 

व थेचा वतःच एक भाग बनतो आिण वतः या उ कषासाठी या 
व थेचा पुरेपूर वापर करतो. सवणाकडून दिलतांवर िविवध 

पात यांवरील होणारे अ याय, अ याचार, सं कृती या नावाखाली दली 
जाणारी हीन वागणूक याचा वेध घेतानाच सुधारले या दिलतांकडूनही 
कसा अ याय केला जातो याचे िच ण काही नाटकातून आलले ेआह.े यात 
2000 नंतरचे नाटककार हणून बापू घो  े यां याच नावाची न द घेता 
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येईल. यां या फादर, यातनाउ सव, िवषारी पालवी, चडवा, अंजली, 
मगरिमठी, चंड चंड, उदाहरणाथ या ना कृती उ लेखनीय आहते. 

संत गाडगेबाबा यां या िवचारांची पा भूमी असलेल े िव ल वाघ 
यांचे ‘आधारया ा’ ह ेनाटक 2000 नंतर या नाटकातील मह वाचे नाटक 
आह.े तर अगदी अलीकडचे ‘देश हा धमावर चालत नाही तर रा यघटनेवर 
चालतो’ असे ठासून सांगणारे राजकुमार तांगडे यां या नाटकाचाही 
वैिश पूण उ लेख करावा लागतो. तांगडे यांचे डंा या सम येवर 
आधा रत पिहल ेनाटक ‘बिहण मा या ीतीची’ आह.े तर आकडा, यातना, 
िहतश ू, च ाजाम, पटी आिण सवदरू चचत असलले े ‘िशवाजी 
अंडर ाऊंड इन भीमनगर मोह ला’ हे नाटक अनेक वैिश ांनी मह वाचे 
आह.े याच माणे इतर नाटककारही उ लेखनीय आहते. 

कादंबरी, कथा, नाटक या वा य कारा माणेच किवता या 
वा य कारात 2000 नंतर घटना, थळ, काळ आिण अनुभवा माणे बदल 
झालेल े दसतात. िवशेषतः ीभूण ह या, महानगरीय संवेदना, वाढती 
महागाई, बेकारी, शेतक यांची आ मह या, डंा, िवनाअनुदािनत शाळा, 
महािव ालये, इं जी िश णाचा पुर कार, सुिशि तांमधील 
जाती व था, गिल छ राजकारण, समाज, जात आिण धम यातील खोटे 
प रवतन, अंध ा, सवणा या घरातील इतर जातीतील मोलकरणीचे 

, भाऊबंदक , ना याना यातील संवेदनशील , िवदरू िवधवांचे , 
बालकामगार, वेठिबगारी, पु हा येवू घातलले े बालिववाह, घट फोट, 
नोकरी, डोनेशन, मुलामुल या ल ाचे  ह ेआिण अनेक नवे  घेवून 
2000 नंतरची किवता वाचकांसमोर आली आह.े 

या या हणून नवीन समकालीन जाणीवा आहते या सव जाणीवा 
श दा पांत बाहरे येतात, तेच खरे सािह य आह.े ते सािह य 2000 नंतर 
िनमाण झालेल ेआह.े स ःि थतीत िनमाण झालेल ेअनेक  सािह यातून 
िवशेषतः किवतेतून पुढे आलेल े आहते. शेख श बीर नावाचे कवी आहते. 
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यां या गांधी आिण ी ूण ह या यांचा िवचार करायला लावणा-या 
खालील ओळी आहते. कवी हणतात- 

‘‘‘‘बापजूीबापजूीबापजूीबापजूी    
ज मालाज मालाज मालाज माला    यायचंयायचंयायचंयायचं    असलेअसलेअसलेअसले    तरतरतरतर    
नकानकानकानका    यवेूयवेूयवेूयवेू    मलुगीमलुगीमलुगीमलुगी    होवनूहोवनूहोवनूहोवनू    
नाहीनाहीनाहीनाही    तरतरतरतर    पु हापु हापु हापु हा    एकदाएकदाएकदाएकदा    
तमुचातमुचातमुचातमुचा    होईलहोईलहोईलहोईल    खनूखनूखनूखनू    
फरकफरकफरकफरक    इतकाचइतकाचइतकाचइतकाच    असलेअसलेअसलेअसले    कककक     
यायायाया    गो यागो यागो यागो या    हो याहो याहो याहो या    बंदकू तनूबंदकू तनूबंदकू तनूबंदकू तनू    झाडाय याझाडाय याझाडाय याझाडाय या    

यायायाया    गो यागो यागो यागो या    असतीलअसतीलअसतीलअसतील    
नकेा    असललेंअसललेंअसललेंअसललें    पाडाय यापाडाय यापाडाय यापाडाय या’.’.’.’.    

असे अ यंत भयावह, िवदारक िच  किवतेतून आल े आह.े कळी 
उमलाय या अगोदरच ितला कसं कु करल ं जातं. आज आ ही सुिशि त 
हणतो ह े खोटं आह े असं वाटायला लागल ं आह.े उ ू समाज व थेत 
ीज माचं वागत कर याऐवजी ितचा खून गभतच केला जातोय. 

‘य  नारीय ी पुज त े रम त े त  देवता’ अशी हणणारी आमची 
सं कृती कुठे चालली आह ेया ाचे अवलोकन करण ेगरजेचे आह.े खरं तर 
संसाराचा गाडा चालायचा असेल तर, या संसाररथाचे दो ही चाक 
संतुलीत आिण मजबूत असणं गरजेचे असतं. आ ही या अशा अिवचारानं 
एक चाक डळमळीत करतोय कवा मोडू पहातोय आिण संसारच 
कोलमडून टाकतोय ही भयावह अव था किवतेमधून वाचायला, 
अनुभवायला आिण अंतमुख करायला लावते. 

वातं य, समता, बंधुता आिण पुरोगािम व ह े श द आता सरासपण े
ावहा रक िव ात वापरल े जातात. एकूण सािह यातही 

समाज बोधनासाठी यांचा पुरेपूर वापर केला जातोय. मानवी जीवन 
सुकर हो यासाठी किवतेतून यांचा आिव कार होणेही िततकेच मह वाचे 
आह,े पण तो आिव कार कला मकतेला बाधा येवू न देता अगदी सहजपणे 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                28282828    
 

 

गोचर केला जातोय. 2000 नंतरची जी किवता आह,े ित यात 
जागितक करणाचा वेगवान वाह मानवी शोषणाची ऐितहािसक 
कारणमीमांसा हणजेच एकूण जागितक करणाचे िच ण पहावयास 
िमळते. ीचे बं द त जीवन, ितला मोकळा ास िमळ यासाठीची ितची 
धडपड, ऊसतोड कामगारांची दयनीय अव था, ी या सृजनशील 

ि म वाचे ितचे ांजळपण आिण िततकेच दय ावक अनुभव 
किवतेतून  होताना दसतात. अशा अनुभव िचि त करणा या काही 
किवची नावे सांगता येतील. उदाः अ ण काळे-नंतर आलले ेलोक, अजीम 
नवाज राही- वहाराचा काळा घोडा, बाबाराव माडावी-पाखरं, संजीवनी 
तडेगांवकर-फुटवे, अ ं द दारातून बाहरे पडताना, िशवाजी पाटील- ास, 
क पना दधुाळ-िसझर कर हणतेय माती, भारती रेवडकर-उंबरठा, कैलास 
भाले-पोळणा या साव या, पृ वीराज तौर-उगवतीचे रंग, िशरीष पाटील-
वेदना, कैलास द ड-ऊसा या किवता, भोग स  द े उ हाचा आिण 
जागितक करणाची सु वात व वास सांगणारी अगदी पिहली उ म 
कांबळे यांची ‘जागितक करणात माझी किवता’ याच माणे राम झाडे, 
वैजनाथ उदय, गौतम गायकवाड, मारोती कसाब, अिनल ग हाणे, संजय 
आघाव, अ ण पवार, दादाराव गुंडरे या आिण अशा अनके कव या 
किवता 2000 नंतर या सव तरावरील वा तवाचे िच ण करताना 
दसतात. 

कथा, किवता, कादंबरी, नाटक या वा य कारा माणेच आ मकथन 
कवा आमच र  या काळात धाडसाने िलिहल े गेल े नाहीत. िलिहल े ते 

अगदी बोटावर मोज याइतकेच आहते. ही आ मच र े अ यंत ांजळ, 
कुठेही अिव ासाचा आडपडदा न ठेवता, जे भोगल,े अनुभवले, चांगल े
झाले, वाईट झाले, दगा झाला, अशा अनुभवाचे िच ण आ मच र ात 
आलले े आह.े या आ मच र ांचा िनदश इथ े करतो. उदा: सधुताई 
सपकाळ-मी वनवासी, शरद पवार-लोक माझे सांगाती, मा ती 
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सावळकर-मी पािहलेला या, सखा-सखाराम गायकवाड, महादेव 
गायकवाड-तंगाई, नवनाथ गोरे-फेसाटी. 

आ मच र ां माणेच अ यंत मोजके असे लिलत लेखन 2000 नंतर 
झालेल ेआपणास दसते. कारण लिलत लेखनात भावना, क पना, िवचार 
आिण थोडेफार वा तव असत.े 2000 नंतर तर एकूण समाजाम ये भयान 
असे वा तवच पसरलले े दसते. ह े वा तव कृि म, नैस गक, पयावरणीय 
असे आह.े या वा तवाचे बोट ध न खालील लिलत लेखकांनी लिलत 
लेखन केलेल े आह.े उदा: काश कामतीकर- व गंधा, रंगअनगं, 
ि ितजरंग, िवकार िवलसते, अंजली भोयळ-धानोरकर-मनतरंग, वसंत 
िबरादार-िहरवे झंकार, सावली सावली ऊन दे, भावानुबंध इ. 

वरील वा य कारा माणेच वैचा रक वा य, संत िवचारावरील 
वा य काही िवचारवंतांनी िलिहलले े आह.े परंत ु सदर वा य अ यंत 
अ प माणात आह.े अ प माणात िलिहल े असल े तरी यात भरपूर 
वैचा रक ताकद आह.े उदा: डॉ. यशवंत मनोहरांनी डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां यावरील ताि वक िवचार, डॉ. हाद लुलेकर यांचे 
बाबासाहबे आिण इतर बोधनकार यां यावरील वैचा रक लेखन, 
योिगराज वाघमारे यांचे बाबासाहबेांचे िशलेदार, दनेश मोरे यांचे 

बोधनकालीन जातीअंताचा अ ामािणक लढा, गौतम गायकवाड यांचे 
बाबासाहबेां या थंावरील वैचा रक संपादन, डी.टी गायकवाड यांचे 
बाबासाहबेांचे त व ान आशय आिण िव ेषण, नवनाथ रेप ेआिण अनतं 
राऊत यांचे संिवधानावरील िवचार, शु ाचाय गायकवाड यांचे आंबेडकरी 
िवचार असे काही वैचा रक लेखन करणारे िवचारवंत आहते. 

संतिवचारावरील सािह यात िव ंभर वराट यांनी वराटांचे शासक, 
िवजेचे अभंग, नामा हणे या शीषकांची ंथिन मती केली आह.े यांचे 
भा ड, अभंग ह े2022 नंतर या िवचारांची िन मती आह.े तर नामा हण े
ह े यात त व ान आह.े बालाजी तुमवाड, राज  भोसले यांनीही संत 
िवचारावर काहीसे िलिहले आह.े 
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थोड यात काय तर 2000 नंतर सवच वा य कारात कमी अिधक 
माणात िलिहल ेगेल ेआह.े जे िलिहल ंते अ यंत दजदार आिण ताकदपूण 

आह.े ब तेक लेखक कव या न दी मी घेत या आहते. िव तारभया तव 
यां या न दी घेत या आहते, यातल े काही बेदखल आहते असे वाटले 
हणून जाणीवपूवक यांचे उ लखे इथ ेघेतल ेआहते.  

मला ‘2000 नंतर या सािह य वाहाचे व प आिण आकलन’ या 
िवषया या कायशाळेसाठी उ ाटक हणून िनमंि त केल,े उ ाटक य 
मनोगत  कर याची संधी िमळवून दली याब ल आपणा सवाचे 
मनापासून आभार आिण या कायशाळेचे उ ाटन झाले असे जाहीर क न 
थांबतो. 

ध यवाद. 

 
*** 
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'±êúÃÖÖ™üß' �úÖ¤üÓ²Ö¸üßŸÖæ−Ö ×“Ö×¡ÖŸÖ - —ÖÖ»Öê»Öê ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß“Öê 
×“Ö¡Ö�Ö 

 

¯ÖÏÖê±êúÃÖ¸ü ›üÖò. ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ÃÖ¸ü�ú™êü 
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö, 

�ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü, ÷Öœüß, ŸÖÖ. ÷Öê¾Ö¸üÖ‡Ô ×•Ö. ²Öß›ü. 
¯ÖÎÖÃŸÖÖ×¾Ö�ú : 

ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü3Ö¯Ö3Öê 1960 "µÖÖ −ÖÓÓŸÖ¸ü ÷ÖÏÖ´Öß3Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖê‡Ô-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 
¯ÖÖêÆü“Ö3µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. �úÖµÖªÖ−Öê ²ÖÆãü•Ö−ÖÓÖ−ÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ×´ÖôÖ»ÖÖ. 
ŸÖ¸üßÆüß ²ÖÆãü•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ �úÖê3ÖŸµÖÖÆüß �ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¯Öœüß“Öê ×¿Ö�Ö3Ö ‘Öê3Öê ŸÖÃÖê ÃÖÖê¯Öê 
−Ö¾ÆüŸÖê. †−Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¸üÃŸÖÖ †›ü¾Öæ−Ö ˆ³µÖÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ´ÖÖ÷ÖÔ �úÖœü3Öê 
†Ö×3Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö �ãú™ãüÓ²ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö3Ö3Öê Æüê †ŸµÖÓŸÖ •Öß¾Ö‘Öê3Öê ÆüÖêŸÖê. 
µÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¯Öœüß“µÖÖ †ÃÖÓ�µÖ ×¿Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓ−Öß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆüê. ´Æü3Öæ−Ö“Ö Æüß 
�úÖ¤üÓ²Ö¸üß ¯Ö×Æü»µÖÖ ×¯Öœüß“µÖÖ ‹�æú3Ö“Ö ¬Ö›ü¯Ö›üß“Öß ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü šü¸üŸÖê. ¯ÖÎŸµÖ�ÖÖŸÖ −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üê 
Æüß µÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü −ÖÖÆüßŸÖ. ¬ÖÖ÷Ö¸üÖ“µÖÖ ¤üÆüÖ-²ÖÖ¸üÖ ‘Ö¸üÖÓ“Öß ¾ÖÃŸÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹�úÖ 
”ûûÖê™ü¶Ö¿ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»ÖÖ −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ˆ““Ö×¿Ö×�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ×»Ö�ÖÖ3Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ, ¯Ö¸üÓŸÖã 
†Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã×¿Ö×�ÖŸÖ ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü“Ö ÆüÖêŸÖê. ²Öê�úÖ¸üß“µÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü 
†ÖîÂÖ¬Ö ±ú¾ÖÖ¸ü3Öß“Öß �úÖ´Öê �êú»Öß. ×¯Ö�úÖÓ−ÖÖ �ÖŸÖ ™üÖ�úÖµÖ“Öß �úÖ´Öê �êú»Öß. µÖÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ 
†−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê '±êúÃÖÖ™üß' �úÖ¤üÓ²Ö¸üßŸÖß»Ö ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß“Öê ×“Ö¡Ö3Ö ‡ŸµÖÖ¤üß �úÖÆüß ´ÖãªÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü 
‘Öê‰ú−Ö “Ö“ÖÖÔ �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¿Öê¾Ö™üß �úÖÆüß ×−ÖÂ�úÂÖÔ ÆüÖŸÖß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›ü3Öß µÖÖ 
�úÖ¤üÓ²Ö¸üßŸÖ �êú»Öê»Öß †ÖœüôæÖ µÖêŸÖê. 
−Ö¾ÖÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üê µÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ : 

†Ó÷Ö3Ö¾ÖÖ›üß ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê ¤üÆüÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ »Öê�Ö�úÖ−Öê •µÖÖ-•µÖÖ ¾Öêôß ¾Ö÷ÖÔ×¿Ö�Ö�úÖÓ“ÖÖ 
�ãúšü»µÖÖ −Ö �ãúšü»µÖÖ �úÖ¸ü3ÖÖ´Öãôê  ´ÖÖ¸ü �ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆüê. ŸµÖÖ-ŸµÖÖ ¾Öêôß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô-
¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß ¾Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Öê −Ö¾ÖÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ×¿Ö�Ö�úÖ�ú›êü �êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖ‰ú»Ö 
šüê¾Ö»µÖÖ“Öê †Öœüôæ−Ö µÖêŸÖê. †−Ö¾ÖÖ3Öß ¯ÖÖµÖÖ−Öê, ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ŸÖê»Ö −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ, ±úÖ™ü»Öê»Öê �ú¯Ö›êü“Ö 
†Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖ»Öæ−Ö, ¯ÖÖê™üÖŸÖ ³Öæ�êú“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ³Ö›ü�úÖ ‘Öê‰ú−Ö ÃÖÓ̄ Öæ3ÖÔ ×¿Ö�Ö3Ö »Öê�Ö�úÖ−Öê ¯Öæ3ÖÔ �êú»Öê 
†ÖÆüê. �Ö3ÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôÖ ×¿Ö�úÖ×¾Ö¿Öß ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Ö �Ö3Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôÖ −ÖÖ�úÖê¿Öß 
¾ÖÖ™üê. †¿ÖÖ ×«¬ÖÖ ´Ö−ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß »Öê�Ö�úÖ−Öê �úÃÖê²ÖÃÖê ×¿Ö�Ö3Ö ¯Öæ3ÖÔ �êú»Öê. ÷Ö×3ÖŸÖ †Ö×3Ö 
‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ¤üê�Öß»Ö µÖÖ ¤üÖê−Æüß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ´ÖêÆü−ÖŸÖ �úºþ−Ö ´ÖÖêšü¶Ö 
�úÂ™Ö−Öê ¯ÖÖÃÖ ÆüÖê‰ú−Ö µÖ¿Ö ×´Öô×¾Ö»Öê. »ÖÆüÖ−Ö¯Ö3ÖÖ¯ÖÖÃÖ−Ö“Ö ‘Ö¸ü“Öß ¾Ö ²ÖÖÆüȩ̂ ü“Öß �úÖ´Öê �úºþ−Ö 
¯ÖÎÃÖÓ÷Öß ‡ŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê»Ö´Ö•Öæ¸üß �úºþ−Ö »Öê�Ö�úÖ−Öê ×¿Ö�Ö3Ö ¯Öæ3ÖÔ �êú»Öê»Öê †ÖÆüê. 
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»Öê�Ö�ú •µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¿ÖÖôêŸÖ •ÖÖŸÖ −ÖÃÖŸÖ ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê»Ö´Ö•Öæ̧ üß �ú¸ü3µÖÖÃÖÖšüß 
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ−ÖÖ 
´Æü3ÖÖµÖ“Öß  ''²ÖÖôÖ ŸÖÃÖÓ �ú¹ý×−Ö¸üÓ. ²ÖŒ�úô ¿ÖÖôÖ ×¿Ö�úÖ¾ÖÓ, ¯Öã×»ÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÓ, ´Ö÷Ö ¿ÖÖôÖ −ÖÖµÖ 
×¿Ö�ú»ÖÓ ´Æü3Ö•Öß †Ö´Ö“µÖÖ ¾ÖÖ3Öß ŸÖã»ÖÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖµÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ.''1  
»Öê�Ö�úÖ“Öê ¯ÖÎÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö�Ö3Ö ´ÖÖ−Öê ¾ÖÃŸÖß¾Ö¸ü“µÖÖ ¿ÖÖôêŸÖ ÆüÖêŸÖê. “ÖÖî£Öß“µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ �ÖÓ›ü 
¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôê ¤üÖê−Ö¤üÖ “ÖÖî£ÖßŸÖ −ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¸üÖ²Ö¸üÖ²Ö ¸üÖ²Ö3µÖÖ¯Öê�ÖÖ ¿ÖÖôÖ ×¿Ö�ú3Öê Æüê 
�ú¬ÖßÆüß “ÖÖÓ÷Ö»Öê µÖÖ“Öß •ÖÖ3Öß¾Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖŸÖ¾Öß“Öß ¯Ö×¸ü�ÖÖ ¤üê�Öß»Ö ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Öãœüê 
†Öšü¾Öß ŸÖê ¤üÆüÖ¾Öß“Öê ×¿Ö�Ö3Ö −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üê ²ÖÖêÚ›ü÷Ö´Ö¬µÖê ¸üÖÆæü−Ö“Ö ¯Öæ3ÖÔ �ú¸üŸÖÖŸÖ. ×ŸÖ£ÖêÆüß —
ÖÖ›ü»ÖÖê™ü, ¯ÖÖ3Öß ³Ö¸ü3Öê ‡. �úÖ´Öê �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ¤üÆüÖ¾Öß“µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ »Öê�Ö�úÖ»ÖÖ •Öê¾ÆüÖ 
÷Ö×3ÖŸÖÖ“Öß †›ü“Ö3Ö µÖêŸÖê, ŸÖê¾ÆüÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß−Öê ŸÖê ÷Ö×3ÖŸÖ ×¿Ö�úŸÖÖŸÖ. »Öê�Ö�úÖÓ−ÖÖ 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖŸÖê²Ö§»Ö Æüß ×Æü3Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Ö¸üÓŸÖã ŸÖêÆüß ŸÖê ×−Ö´Öæ™ü¯Ö3Öê ÃÖÆ−üÖ �úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê 
×¿Ö�Ö3Ö ¯Öæ3ÖÔ �ú¸üŸÖÖŸÖ. †�ú¸üÖ¾Öß �úÃÖß²Ö¿Öß ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¸üÖ¾Öß“µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ †³µÖÖÃÖ 
−Ö �ú¸üŸÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ −Ö •ÖÖŸÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×−Ö¬µÖÖ−Öê ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰ú−Ö ¯Öê¯Ö¸ü ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖŸÖ †Ö×3Ö 
¿Öê¾Ö™üß −ÖÖ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üÓŸÖã −ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÀ“ÖŸÖÖ¯Ö —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê ¯Öã−ÆüÖ −Ö¾µÖÖ−Öê ×¿Ö�ú¾Ö3Öß 
»ÖÖ¾Öæ−Ö ‡ÓšüÖ•Öß ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ²Öß.‹.“µÖÖ ×ŸÖ−Æüß ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¾Ö›ü ×´Öôê»Ö ŸÖÃÖê »Öê�Ö�ú 
�úÖò»Öê•Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. '´ÖÖ3ÖÃÖÓ •ÖÖê›üÖ¾Öß �ú¿Öß' Æüê »Öê�Ö�úÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê ¯ÖãÃŸÖ�ú 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ“Ö3µÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖê£Ö−æÖ ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ“Öß ÷ÖÖê›üß ×−Ö´ÖÖÔ3Ö ÆüÖêŸÖê. ‹�æú3Ö“Ö 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖß−Ö �úÖôÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë−ÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×−Ö´ÖÖÔ3Ö ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¯Öãœüê ŸÖê 
‹´Ö.‹. ¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ †ŸµÖÓŸÖ Æü»ÖÖ�Öß“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß ¯Öæ3ÖÔ 
�ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü �úÖ´Ö �úºþ−Ö †Ö¯Ö»Öê ×¿Ö�Ö3Ö ¯Öæ3ÖÔ �ú¸ü3µÖÖ“ÖÖ ¬µÖÖÃÖ 
šüê¾Ö3Öê ÆüÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ �Ö¸üÖê�Ö¸ü“Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¿Ö�ú3µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÎê¸ü3ÖÖ¤üÖµÖß šü¸üê»Ö †ÃÖÖ“Ö †ÖÆüê. 
'±êúÃÖÖ™üß' ´Ö¬Öß»Ö −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üê µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ : 

†ÖÙ£Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ Æüß“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖê»ÖÖ •Ö−´Ö ¤üêŸÖê. †ÖÙ£Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß ³ÖŒ�ú´Ö 
†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÎ×ŸÖÂšÖ ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¯Ö¸üÓŸÖã ÷ÖÏÖ´Öß3Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ãüÂ�úÖôß 
³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾Öêôê¾Ö¸ü ¯ÖÖ3Öß −ÖÖÆüß, ¾Öß•Ö −ÖÖÆüß, •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ “ÖÖ¸üÖ −ÖÖÆüß, ŸµÖÖ´Öãôê ¤üÖê−Ö ¾Öêôê“Öê ¯ÖÖê™ü 
³Ö¸ü3µÖÖÃÖÖšüß �ãú™ãüÓ²Öê“µÖÖ �ãú™ãüÓ²Ö ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü3ÖßÃÖÖšüß ÃÖÆüÖ-ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 
¤üÖê−Ö ¾Öêôê“Öê •Öê¾Ö3ÖÃÖã̈ Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê™ü³Ö¸ü ×´ÖôŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôê −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë−ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖ�ú›êü 
¬ÖÖ¾Ö ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ÷Ö»Öß. †Ö•ÖÆüß †¿ÖÖß †−Öê�ú ŸÖ¹ý3Ö ¿ÖÆü¸üÖ�ú›êü ¯ÖÖê™üÖ¯ÖÖ3µÖÖ“Öß ÷Ö¸ü•Ö 
³ÖÖ÷Ö×¾Ö3µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ ÷Öê»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÷ÖÖ›üÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö3µÖÖÃÖÖšüß 
÷Ö¸üß²Öß“µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ´Ö¬µÖê �ú•Öì ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ �ú•ÖÖÔ“Öê ¾µÖÖ•Ö ±êú›ü3µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖµÖãÂµÖ 
‘ÖÖ»Ö¾Ö3ÖÖ¸üß †−Öê�ú �ãú™ãüÓ²Ö ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÎ×ŸÖ×−Ö×¬ÖŸ¾Ö ´Æü3Öæ−Ö −Ö¾ÖÖÖ£Ö 
÷ÖÖȩ̂ üë“Öê �ãú™ãüÓ²ÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ¤ãü¤üð¾Öß ¤ü¿ÖÖ¾ÖŸÖÖ¸üÖ“Öê '±êúÃÖÖ™üß' ´Ö¬ÖÖ»Ö ×“Ö¡Ö3Ö Æüê 
†ŸµÖÓŸÖ †Ã¾ÖÃ£Ö �úºþ−Ö ÃÖÖê›üŸÖê. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß »Öê�Ö�úÖ“µÖÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ŸÖÖë›ü“Öê ¾ÖÖŒµÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê 
¾ÖÖ™üŸÖê. ''±ãú™ü�Óú ÷ÖÖ›ü÷ÖÓ ×‘Ö¾Ö−æÖ ‘Ö¸üÖ“Öß ¾ÖÖ™ü “ÖÖ»ÖŸÖ ÆãüŸÖÖê. ±ãú™ü�úß ‘ÖÖ÷Ö¸ü, ±ãú™ü�Óú ÷ÖÖ›ü÷ÖÓ 
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†Ö×3Ö ±úÖ™ü�úÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü µÖÖ ×ŸÖ−Æüß“Öß ™üŒ�ú¸ü »ÖÖ÷Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. �ãúšü¾Ö¸ü †ÃÖ“ÖÓ ¸üÖÆü3ÖÖ¸ü ÆüÖ 
´Ö»ÖÖ²Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê.''2 †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß ™üŒ�ú¸ü “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. ¤üÖ×¸ü¦¶Ö»ÖÖ †ÓŸÖ −ÖÖÆüß †¿Öß 
−ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ �ãú™ãüÓ²ÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆüê. �úÖê3ÖŸÖÖ“Ö ¯ÖÎ¿−Ö ÃÖã™üŸÖ −ÖÖÆüß. ´Ö÷Ö ŸÖÖê �ú•ÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖÖê 
�úß ³Öæ�êú“ÖÖ, ¾ÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖê �úß ×−Ö¾ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ÃÖ÷ÖóµÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ¤üÖÃÖ¾ÖÔ�úÖô ÆüÖŸÖ 
•ÖÖê›æüÖ ˆ³µÖÖ. ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öß —Ö›ü »ÖÖ÷Ö»Öß �úß ‘Ö¸üÖŸÖ �ãúšüê ²ÖÃÖÖ¾Öê ÆüÖ ¯ÖÎ¿−Ö, ³ÖÖ�ú¸üß �ú¸üÖµÖ“µÖÖ 
ŸÖ¸ü “Öæ»Ö ¯Öê™üŸÖ −ÖÖÆüß. †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü '‘ÖÖ»ÖÖµÖ»ÖÖ �ú¯Ö›êü −ÖÖÆüßŸÖ, “Ö›Ëü›üß †ÖÆüê ŸÖ¸ü ¿Ö™üÔ −ÖÖÆüß, 
�ãú3ÖÖ“µÖÖÆüß †Ó÷ÖÖ¾Ö¸ü †Ó÷Ö³Öºþ−Ö �ú¯Ö›üÖ −ÖÖÆüß, ¸üÆüÖµÖ»ÖÖ ×−Ö™ü−Öê™ü�êú ‘Ö¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÖê™ü³Ö¸ü †®Ö 
–−ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¤üÖ×¸ü¦¶ÖŸÖ −ÖÖ£ÖÖ“Öê �ãú™ãüÓ²Ö †Ö»Öê»ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ´ÖÖ÷Öê ™üÖ�úßŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ �úÖœüŸÖÖ−ÖÖ 
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ3ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿ÖßÆüß µÖÖ �ãú™ãüÓ²ÖÖ»ÖÖ ÷ÖÖê›ü¬ÖÖê›ü �ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôŸÖ −ÖÖÆüß. ¯ÖÖêóµÖÖÃÖã̈ Ö 
›üÖêóµÖÖ−Öê ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¤ãüÃÖ¸üê ¤ãü:�Ö −ÖÖÆüß. −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë“Öê ×¿Ö�Ö3Ö 
�úÖ²ÖÖ›ü�úÂ™ �úºþ−Ö —ÖÖ»Öê. ×¿Ö�ú3µÖÖ“Öß ‡“”ûûÖ −ÖÃÖæ−ÖÆüß �ú¬Öß ÃÖã²ÖÖŒ�úÖ“µÖÖ †Ö÷ÖÏüÆüÖ−Öê ŸÖ¸ü 
�ú¬Öß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê ´Æü3Öæ−Ö ŸÖ¸ü �ú¬Öß ×´Ö¡ÖÖÓ−Öß †Ö÷ÖÏüÆü �êú»ÖÖ ´Æü3Öæ−Ö ¯ÖÎ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †ÃÖê 
�ú¸üŸÖ-�ú¸üŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß ²Öß.‹.“Öß ×›ü÷ÖÏß ¯Öæ3ÖÔ �êú»Öß. ¯Ö¸üÓŸÖã ŸÖ¸üßÆüß −Ö¾Ö−ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãüÓ²ÖÖ“ÖÖ 
³Öæ�êú“ÖÖ ¯ÖÎ¿−Ö �úÖµÖ´Ö“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ¯ÖÎ�úÖ¿ÖÖ“ÖÖ †Ó¬Öã�úÃÖÖ ×�ú¸ü3Ö �ãúšæ−üÖ ŸÖ¸üß µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß 
†Ö¿ÖÖ −Ö¾ÆüŸÖß. −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ¯ÖÎê´ÖÖ“Öß ÃÖã̈ Ö ×²Ö•ÖÖÓ�ãú¸üê ±ãú™ü»Öê»Öß †Öœüôæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. 
¯Ö¸üÓŸÖã •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ»Ö¯ÖêÂ™Ö´Öãôê ŸµÖÖÓ“Öê ŸµÖÖ ÷ÖÖêÂ™ß�ú›êü »Ö�Ö“Ö •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. �úÖ¸ü3Ö ŸÖ¿Öß 
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÆüß −Ö¾ÆüŸÖß ¾Ö ¾ÖµÖÆüß −Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖÖ−Öã³Ö¾Ö ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ−ÖÖ −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ 
ÃÖÖê›ü»Öß −ÖÖÆüß. −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ µÖê3ÖÖ·µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“Öê Ã¾Öºþ¯Ö †−Öê�ú ¯Ö¤ü¸üß, †−Öê�ú ÃŸÖ¸üßµÖ 
†ÃÖ»Öê»Öê †ÖÆüêŸÖ. �ãúšüêÆüß ÃÖã�ÖÖ“ÖÖ �ú¾Ö›üÃÖÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ÷Öôß�ú›êü †Ó¬ÖÖ¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»ÖÖ, �ÖÖ“Ö 
�Öô÷µÖÖÓ−Öß ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ›üÖë÷Ö¸ü¾ÖÖ™üÖ ŸÖã›ü×¾ÖŸÖ ×¤ü¿ÖÖ×Æü−Ö •Ö÷Ö3Öê. �úÖê3ÖŸµÖÖ“Ö ÷ÖÖêÂ™ßÃÖÖšüß 
†−Öã�æú»ÖŸÖÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ÷ÖóµÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ÃÖ÷Öôß�ú›êü ÃÖÓ�ú™üê ‹�ú ÃÖÓ�ú™ü †ÖÆüê, ŸÖÖê¾Ö“Ö¸ü 
¤ãüÃÖ¸üÓ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÆüÖŸÖ •ÖÖê›æ−üÖ ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖê. †¿Öß ÃÖÓ�ú™üÖÓ“Öß ´ÖÖ×»Ö�úÖ“Ö †ÖÆüê. —ÖÖê̄ Ö›üß 
•ÖôÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ̄ Öæ3ÖÔ �ãú™ãüÓ²Ö ÃÖÖŸÖ †Öšü ´Ö×Æü−Öê †�Ö¸ü¿Ö: ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‹�ú¤üÖ 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ»ÖÖ †Ö÷Ö »ÖÖ÷Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÎ“ÖÓ›ü −Öã�úÃÖÖ−Ö ÃÖÖêÃÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Ö»Öê 
ÆüÖêŸÖê. −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ŸÖÃÖê »ÖÆüÖ−Ö¯Ö3ÖÖ¯ÖÖÃÖ−æÖ“Ö �ãú¯ÖÖê×ÂÖŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖ¯ÖÎ́ ÖÖ3Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ŸÖê ¾ÖÖ¸üÓ¾ÖÖ¸ü 
†Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›üÖµÖ“Öê. ŸµÖÖŸÖ“Ö ²ÖÖ¸üÖÆüß ´Ö×Æ−üÖê ¯ÖÖê™ü´ÖÖ¸üÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôê �úÖµÖ´Ö †¿ÖŒŸÖ¯Ö3ÖÖ 
†ÃÖê. †¿ÖÖ¯ÖÎ�úÖ¸üê −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üëÓ“ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ´Æü3Ö•Öê †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß —ÖÖ»Öê»Öß 
'±êúÃÖÖ™üß' ÆüÖêµÖ. −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë−Öß µÖÖ“Ö Ç¤üµÖÖŸÖ ¤ü²Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ÃÖãÓ²Ö¸üÖ−Ö ÷ÖßŸÖÖ«Ö¸üê Ø�ú¾ÖÖ 
ÃÖãÓ²Ö¸üÖ�µÖÖ−ÖÖŸÖ−æÖ �úÖ¾µÖÖŸ´Ö�ú Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ 'Ã¾Ö'“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¾Ö×¾ÖÀ¾ÖÖ»ÖÖ †¬ÖÖê¸üê×�ÖŸÖ 
�êú»Öê †ÖÆüê. ±êúÃÖÖ™üß µÖÖ �úÖ¤üÓ²Ö¸üß“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ“ÖÖ ÃÖãÓ²Ö¸üÖ−Ö µÖÖ †Öê¾Öß−Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖãÓ²Ö¸üÖ−Ö 
´Æü3Ö•Öê †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖÖŸÖß»Ö ÷ÖŸÖ�úÖ»Öß−Ö †Öšü¾Ö3Öß“Öê Ã´Ö¸ü3Ö ÆüÖêµÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ−Öß 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö µÖê3ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öã»Öß“µÖÖ •Ö−´ÖÖ“Öê ¾Öêôß ´ÖÖÖŸÖ 
µÖê3ÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ´Öã»Öß“µÖÖ •Ö−´ÖÖ²Ö§»Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ¬Ö−Ö÷Ö¸üß 
†Öê¾Öß ÷ÖßŸÖÖ´Ö¬Öæ−Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. −ÖÖ¾Ö−ÖÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë−Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»µÖÖ¾ÖÃ£Öê̄ ÖÖÃÖæ−Ö 
ŸÖê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖß−ÖÖ ×¿Ö�Ö3Ö ¯Öæ3ÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ •Öß¾Ö−Ö¯ÖÎ¾ÖÖÃÖ, ¬Ö÷Ö¬Ö÷ÖŸÖÖ ³Öê¤ü�ú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ 
±êúÃÖÖ™üßŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ †ÖÆüê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ²ÖÖ¸üÖê´ÖÖÃÖ ¸üÖ²Ö¸üÖ²Ö ¸üÖ²Öæ−ÖÆüß −Ö¾Ö−ÖÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë“µÖÖ 
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�ãú™ãüÓ²ÖÖ“ÖÖ ¤ãü:�ÖÖ“ÖÖ ›üÖë÷Ö¸ü �ú´Öß ÆüÖêŸÖ −Ö¾ÆüŸÖÖ. ´Öã»Öà“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆüÃÖÖšüß �Ö“ÖÔ, �úÖ�úÖÓ“Öê 
†Ö•ÖÖ¸ü¯Ö3Ö, −ÖÖ£ÖÖ“Öê ×¿Ö�Ö3Ö ŸµÖÖ´Öãôê †ÖÙ£Ö�ú ˆŸ¯Ö®ÖÖ¯Öê�ÖÖ �Ö“ÖÔ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÎ́ ÖÖ3ÖÖŸÖ 
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôê �ãú™ãüÓ²ÖÖ“ÖÖ ›üÖê»ÖÖ¸üÖ ÃÖÖÓ³ÖÖô3Öê †×ŸÖ¿ÖµÖ ×•Ö�úß¸üß“Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö3Ö 
±êúÃÖÖ™üßŸÖæ−Ö †Ö»Öê †ÖÆüê. ¯Ö¸üÓŸÖã −Ö¾µÖÖ ˆ´Öê¤üß−Öê �ãú™ãüÓ²ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÎŸµÖê�ú ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü-ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
“ÖÖ»ÖŸÖ“Ö †ÖÆüê †Ö×3Ö ¿Öê¾Ö™üß �úÃÖê²ÖÃÖê −ÖÖ£ÖÖÓ−Öß ‹¾Öœüê ×¿Ö�Ö3Ö �ú¹ý−ÖÆüß ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü“Ö ¸üÆüÖ¾Öê 
»ÖÖ÷ÖŸÖê. 
'±êúÃÖÖ™üß'´Ö¬Öß»Ö ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß“ÖÖ ¯ÖÎ¿−Ö : 
 †Ö¯Ö»µÖÖ �úÂ™ÖÓÓ“ÖÖ ³ÖÖê÷Ö¾Ö™üÖ ´Öã»ÖÖ“µÖÖ −Ö×¿Ö²Öß µÖê‰ú −ÖµÖê, µÖÖÃÖÖšüß −Ö¾Ö−ÖÖÖ£Ö 
÷ÖÖȩ̂ üë−Öß ¿ÖÖôÖ ×¿Ö�úÖ¾Öß, ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ²Ö−ÖÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß ×�ú´ÖÖ−Ö †¯Öê�ÖÖ 
ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸üÓŸÖã »Öê�Ö�úÖ“ÖÖ �ú»Ö ×¿Ö�Ö3ÖÖ�ú›êü −Ö¾ÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê †Ö‡Ô •µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´Ö•Öæ̧ üß»ÖÖ 
•ÖÖ‡Ô»Ö ×ŸÖ£Öê »Öê�Ö�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡ÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖµÖ“Öê †Ö×3Ö �ÖêôÖµÖ“Öê, —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü“µÖÖ Ø“Ö“ÖÖ 
¯ÖÖ›üÖµÖ“µÖÖ, ³Öã‡Ố Öæ÷ÖÖ“Öß ¾Öê»Ö ˆ¯Ö™æü−Ö ¿Öë÷ÖÖ �ÖÖµÖ“µÖÖ †Ö×3Ö ´Ö−ÖÃÖÖêŒŸÖ ³Ö™ü�úÖµÖ“Öê ÆüÖ 
−ÖÖ£ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖêŸÖÖ. −ÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß 
»Öê�Ö�úÖ“µÖÖ †Ö¾Ö›üß“Öß 'Ø¿Ö÷Ö¸üß' −ÖÖ¾ÖÖ“Öß ÷ÖÖµÖ ×¾Ö�æú−Ö ™üÖ�ú»Öß †Ö×3Ö −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë−ÖÖ 
›ÒêüÃÖ ×¾Ö�úŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öß †Ö¾Ö›üŸÖß ÷ÖÖµÖ ×¾Ö�ú»µÖÖ²Ö§»Ö −Ö¾Ö−ÖÖ£ÖÖ»ÖÖ �Öǣ Ö ¾ÖÖ‡Ô™ü 
¾ÖÖ™ü»Öê ÆüÖêŸÖê, ¯Ö¸üÓŸÖã ¯ÖµÖÖÔµÖ“Ö −Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß •ÖÖ3Öß¾Ö šüê¾Öæ−Ö ŸÖê ¿ÖÖôêŸÖ 
•ÖÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ¯Ö¸üÓŸÖã ¿ÖÖôê“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß −ÖÖ£ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ−Öß −ÖÖ¾Ö 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, ¯Ö¸üÓŸÖã ×³ÖŸÖß´Öãôê −ÖÖ£ÖÖ“µÖÖ ŸÖÖë›æü−Ö ¿Ö²¤ü ×−Ö‘ÖŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ−ÖÖ 
×¿Ö�Ö�úÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ¸ü �ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»ÖÖ. µÖÖ−ÖÖ ˆ»Ö™ü ¯Ö×¸ü3ÖÖ´Ö ´Æü3Ö•Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖôêŸÖ •ÖÖ¾ÖêÃÖê“Öê 
¾ÖÖ™üŸÖ −Ö¾ÆüŸÖê. ‹�úß�ú›êü ³Öæ�ú †Ö×3Ö ¤ãüÃÖ¸üß�ú›êü ¿ÖÖôÖ −ÖÖ£ÖÖ“Öß ÃÖŸ¾Ö¯Ö×¸ü�ÖÖ“Ö ¯ÖÖÆüŸÖ 
†ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ�ú¸üßŸÖÖ ÷ÖÖ‡Ô»ÖÖ ×¾Ö�æú−Ö �ú¯Ö›êü †Ö3Ö»µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü −ÖÖ£ÖÖ»ÖÖ 
†Ã¾ÖÃ£Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖ´Öãôê ¯Öã−ÆüÖ �úÃÖê²ÖÃÖê ¿ÖÖôêŸÖ •ÖÖ3µÖÖÃÖ −ÖÖ£ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. 
×¿Ö�Ö3ÖÖ“µÖÖ †¿ÖÖ µÖÖ ×²Ö�ú™ü ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖÖŸÖ −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üë−ÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓÓ“Öß ÃÖÖ£Ö Æüß ²ÖÆãü¤üÖ ×´ÖôŸÖ 
−ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôê ÃÖŸÖŸÖ �úÖîŸÖæ�ú ÆüÖê3µÖÖ¯Öê�ÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ�ú›æü−Ö †¯Ö´ÖÖ−Ö ¾Ö ´ÖÖ¸ü“Ö ÃÖÆ−üÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ 
»ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ¿ÖÖôêŸÖ •ÖÖ3µÖÖ“Öß ´Ö−ÖÛÃ£ÖŸÖß Æüß ²ÖÆãüŸÖê�ú¤üÖ −ÖÃÖŸÖê“Ö. ¯Ö¸üÓŸÖã �ãú™ãüÓ×²ÖµÖÖÓ“µÖÖ 
†Ö÷ÖÏüÆüÖ−Öê Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß−Öê −ÖÖ¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üê ¯Öãœü“ÖÖ ‹�ú-‹�ú ¾Ö÷ÖÔ “ÖœüŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö 
†Ö¯Ö»Öê ×¿Ö�Ö3Ö ‹´Ö.‹. ¯ÖµÖÕŸÖ ¯Öæ3ÖÔŸ¾ÖÖÃÖ −ÖêŸÖÖŸÖ. −Ö¾Ö−ÖÖÖ£ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÎ¾ÖÖÃÖÖŸÖ 
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê“Ö †Ö3Ö�Öß �úÖÆüß ×´Ö¡Ö ³Öê™üŸÖÖŸÖ. ³Ö™ü�ÓúŸÖß �êú»µÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖÖ¸ü�µÖÖ“Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖßÆüß †ÖµÖãÂµÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾Ö›ü Æüß “ÖÖ»Öæ“Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ 
³Ö™ü�ÓúŸÖß´Öãôê  ×´Öôê»Ö ŸÖê †®Ö �ÖÖ3Öê †Ö×3Ö ×´Öôê»Ö ×ŸÖ£Öê ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. 
³Ö™ü�ÓúŸÖß �ú¸ü3ÖÖ·µÖÖ �ãú™ãüÓ×²ÖµÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †¿Öß †−Öê�ú ¯ÖÎ¿−Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ³Öæ�ú, 
÷Ö¸üß²Öß, ¤üÖ×¸ü¦¶, †–ÖÖ−Ö, ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÎ¿−Ö, †Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖê. ¯Ö¸üÓŸÖã ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´Öã�µÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ´Æü3Ö•Öê 
²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖ“Öß †ÃÖŸÖê. ±êúÃÖÖ™üß µÖÖ �úÖ¤üÓ²Ö¸üßŸÖ ¯Ö¿Öã̄ ÖÖ»Ö�ú, †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸ü�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖ¹ý3ÖÖ“Öß �ú£ÖÖ ¾µÖŒŸÖß´Ö−ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü´Ö−ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö3Ö �ú¸üŸÖê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¤ãü:�Ö, ¤üÖ×¸ü¦¶ ¾Öê¤ü−ÖÖ ¯ÖÎ�ú™ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †Ö•ÖÆüß 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ ÃÖã̈ Ö 
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÷ÖÏÖ´Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö †ŸµÖÓÓŸÖ ³ÖµÖÖ−Ö�ú †ÃÖæ−Ö ÷ÖÏüÖ´Ö•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯ÖÎ“ÖÓ›ü †ÓŸÖ²ÖÖÔÊ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆüê. 
•ÖÖ÷Ö×ŸÖ�úß�ú¸ü3Ö, ²ÖÖ•ÖÖºþ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ¾ÖÃŸÖæ ÃÖê¾ÖÖ �ú¸ü, ¾ÖÖœüŸÖß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ‡Ô, 
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ �ú´Öß Ø�ú´ÖŸÖ, ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü3Ö, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸üß, �úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖ¸üß �Óú¯Ö−µÖÖ“ÖÖ 
¾ÖÖœüŸÖÖ ¯ÖÎ³ÖÖ¾Ö, ÃÖŸÖŸÖ ¤ãüÂ�úÖô, −ÖÖ×¯Ö�úß, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü3ÖÖ“ÖÖ ·ÆüÖÃÖ, †Ö¸ü�Ö3ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö 
´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê, •ÖÖŸÖß»ÖÖ †Ö»Öê»Öê ´ÖÆü¢¾Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß3Ö •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔÃŸÖ¸üßµÖ ¾Ö 
�ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü3ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê �éúÂÖßÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß •Öß¾Ö−Ö´Öæ»µÖê −ÖÂ™ ÆüÖêŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
×¿Ö�Ö3Ö ‘Öê‰ú−Ö ÆüÖŸÖ, Ç¤üµÖ, ›üÖê�êú µÖÖ»ÖÖ �úÖ´Ö −ÖÖÆüß. ŸµÖÖŸÖ−æÖ †Ö»Öê»Öê −Öî̧ üÖ¿µÖ, −Ö¾µÖÖ 
†Ó¬ÖÁÖ¨Ö, ²Öã¾ÖÖ²ÖÖ•Öß µÖÖÓ“Öê ³ÖµÖÖ¾ÖÆü †Ö�ÎúÖô-×¾Ö�ÎúÖô ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸ü3Ö �ú¸üŸÖ †ÖÆüê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 
²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Ó÷ÖÖê¯ÖÖÓ÷ÖÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ‘Öê3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÎµÖŸ−Ö '±êúÃÖÖ™üß' �úÖ¤üÓ²Ö¸üßŸÖ 
�ú¸ü3µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆüê. 
 •ÖÖ÷Ö×ŸÖ�úß�ú¸ü3Ö, ²ÖÖ•ÖÖ¹ý ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö µÖÖ´Öãôê †Ö•Ö“ÖÖ ¯ÖÎŸµÖê�ú ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö 
Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý3Ö ÆüÖ ÆüÖȩ̂ ü¯Öô−æÖ ×−Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê. †ÃÖÓ�µÖ ŸÖ¹ý3Ö ¾Ö÷ÖÔ ¾µÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ 
×¾Öô�µÖÖŸÖ †›ü�ú»Öß †ÖÆüê. −Öã�úŸÖß“Ö ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê3ÖÖ¸üß ´Öã»Öê Æüß −Ö�úÖê ŸµÖÖ ´ÖÖ÷Öá »ÖÖ÷Ö»Öß 
†ÖÆüêŸÖ. †Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ �úÂ™ÖÓ“Öß •ÖÖ3Öß¾Ö ¤üê�Öß»Ö †Ö•Ö“µÖÖ ŸÖ¹ý3Ö¾Ö÷ÖÖÔ»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ 
−ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôæ−Ö µÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ“Ö −Ö¾Öß−Ö ×¯Öœüß»ÖÖ ²ÖÆãü¤üÖ —Ö™ü�úÖ ×−Ö3ÖÔµÖ Æü¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. 
×¿Ö�Ö3ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü   —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê. ¯Öæ¾Öá“µÖÖ �úÖôÖŸÖ ²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê•Ö3µÖÖ‡ŸÖ�úß“Ö »ÖÖê�Óú 
×¿Ö×�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôê ŸµÖÖÓ−ÖÖ �Öǣ Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖôÖŸÖ 
÷Öã¹ý•Öß ÆüÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ¸ü3ÖÆüÖ¸ü, ¤üê¾Ö †ÃÖê. ŸµÖÖ¾Öêôê“Öê ¤ãü¤üð¾Ö †ÃÖê �úß, ¯ÖÓŸÖÖê•Öß ¾Öô3ÖÖ“µÖÖ 
÷Öã¹ý•Öß“ÖÖ“Ö ŸµÖÖ�úÖôß ¯ÖÎÖ´Öã�µÖÖ−Öê ³Ö¸ü3ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôê ²ÖÆãü•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö3ÖÖ“Öß 
†×ŸÖ¿ÖµÖ ÆüêôÃÖÖÓ›ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ŸµÖÖ²Ö§»Ö ¤ü÷Ö›ü¶Ö ´Æü3Ö•Öê −ÖÖ£ÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡Ö 
´Æü3ÖŸÖÖê, ''†¸üê µÖê −ÖÖŸµÖÖ, »Ö÷ÖÖ ´Öß �ú¾ÖÖ ¾ÖÖ" −ÖŸÖãµÖÖ �úÖ? �úÃÖÖ ´Ö•µÖÖŸÖ ÆüÖµÖ, ÃÖ¸üÖ»ÖÖ 
Ã™üÖ¸ü"µÖÖ ¯Öã›ü¶Ö ×¤ü»ÖÓ ´Æü3Ö•Öß ÃÖ¸ü ¯ÖÖÃÖ �ú¸üŸµÖÖŸÖß. ´µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ×¤ü¿Öß ŸÖÓ²ÖÖ�æú ¯Öã›üß²Öß 
×¤ü»Öß. ÃÖ¸ü ´Æü3ÖÖ»ÖÓ, †ÆüÖê ¤ü÷Ö›æü¿Öê™ü ŸÖæ ¯ÖÖÃÖ —ÖÖ»Ö“ÖÓ ´Æü3Öæ−Ö ÃÖ´Ö•Ö.' ´Æü3Ö•Öê µÖÖ¾Öºþ−Ö 
×¿Ö�Ö�úÖÓ“ÖÖ −Öế Ö�úÖ ¥üÂ™ß�úÖê−Ö �úÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ Æüê ÃÖÆü•Ö »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ¾Öºþ−Ö ×¿Ö�Ö3ÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ 
»Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôê ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß ¾ÖÖœü3µÖÖÃÖ Æüê ‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê �úÖ¸ü3Ö Æüß »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 
¾ÖŸÖỐ ÖÖ−ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß ‹�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ : 
 ²Öê�úÖ¸ü ´Æü3Ö•Öê •µÖÖ»ÖÖ �úÖ´Ö ×´ÖôÖ»Öê»Öê −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¾µÖŒŸÖß ÆüÖêµÖ. ¯ÖÎ£Ö´Ö 
²Öê�úÖ¸üß ´Æü3Ö•Öê −Öế Ö�êú �úÖµÖ Æüê •ÖÖ3Ö−æÖ ‘Öê3Öê ÷Ö¸ü•Öê“Öê šü¸üŸÖê. ŸÖ¸ü '²Öê�úÖ¸üß ´Æü3Ö•Öê †¿Öß 
ÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêµÖ �úß, ×•Ö£Öê ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÎ“Ö×»ÖŸÖ ´Ö•Öæ̧ üß“µÖÖ ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖê, 
¯Ö¸üÓŸÖã ŸµÖÖ»ÖÖ �úÖ´Ö ×´ÖôŸÖ −ÖÃÖŸÖê.' ŸµÖÖ´Öãôê ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß´Öãôê  ¤üê¿ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †−Öê�ú 
ÃÖ´ÖÃµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. ²Öê�úÖ¸üß´Öãôê ¤üê¿ÖÖ“µÖÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“µÖÖ ÃÖã̧ ü×�ÖŸÖŸÖê»ÖÖ ¬ÖÖê�úÖ 
×−Ö´ÖÖÔ3Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüê. ²Öê�úÖ¸üß Ø�ú¾ÖÖ ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü µÖÖ´Ö¬µÖê ‹�ú †¾ÖÃ£ÖÖ †¿Öß †ÖÆüê �úß, 
µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê ŸÖÃÖê“Ö �úÖ´Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã̈ Ö ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸üÓŸÖã �úÖ´Ö ×´ÖôŸÖ 
−ÖÖÆüß. ¤ãüÃÖ¸üß ²ÖÖ²Ö ´Æü3Ö•Öê ×•Ö£Öê ¾µÖŒŸÖß �úÖ´Ö �ú¸ü3µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸üÓŸÖã ×ŸÖ“Öß �úÖ´Ö 
�ú¸ü3µÖÖ“Öß ‡“”ûÖ −ÖÃÖŸÖê. �úÖÆüß ¾ÖêôÖ �úß •Öê£Öê ¾µÖŒŸÖß“Öß �úÖ´Ö �ú¸ü3µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ ¯Öæ3ÖÔ̄ Ö3Öê 
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. Ø�ú¾ÖÖ ×ŸÖ»ÖÖ �ú×−ÖÂš ¯ÖÖŸÖôß¾Ö¸ü �úÖ´Ö �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. “ÖÖî£ÖÖ ´Öã§Ö 
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´Æü3Ö•Öê ¾µÖÛŒŸÖ�ú›êü ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, �úÖî¿Ö»µÖ ‡“”ûûÖ¿ÖŒŸÖß †ÃÖæ−ÖÆüß �úÖê3ÖŸµÖÖ“Ö ×šü�úÖ3Öß �úÖ´Ö 
¯ÖÎÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ»ÖÖ ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß ´Æü3ÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ÷ÖÏÖ´Öß3Ö ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö 
¯ÖÎ́ ÖÖ3ÖÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ‡“”ûûê×¾Ö¹ý¨ ²Öê�úÖ¸ü ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷ÖŸÖê. Æüê ×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü ÃÖŸµÖ †ÖÆüê. −Öế Ö�êú 
×�úŸÖß »ÖÖê�ú ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü †ÖÆüê µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö ‘Öê3Öê �úšüß3Ö †ÖÆüê. ²Ö¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß ¾ÖÖœü3µÖÖ“Öê 
¯ÖÎ́ Öã�Ö �úÖ¸ü3Ö ´Æü3Ö•Öê »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœüß“Öß •ÖÖÃŸÖ ÷ÖŸÖß Æüê ÆüÖêµÖ. µÖÖ´Öãôê ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß ¾ÖÖœüŸÖ 
÷Öê»Öß. †¯Öã·µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ×¾Ö�úÖÃÖÖ´Öãôê µÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÁÖ´Ö¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ×«ŸÖßµÖ ¾Ö ŸÖéŸÖßµÖ 
�Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôê ²Öê�úÖ¸üß ¾Öê÷ÖÖ−Öê ¾ÖÖœüŸÖ ÷Öê»Öß. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü 
¿ÖêŸÖß´Ö¿ÖÖ÷ÖŸÖß“Öê ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»Öê Ã¾Öºþ¯Ö µÖÖ´Öãôê †–ÖÖ−Ö ¾Ö ×−Ö¸ü�Ö¸üŸÖế Öãôê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 
¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ¯Ö¸üÓ̄ Ö¸üÖ÷ÖŸÖ ¯Ö¨ŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôê ³Öǽ Öß“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü�úŸÖÖ 
�ú´Öß ¸üÖÆü3Öê †Ö×3Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖ −ÖÖÆüß ¯Ö×¸ü3ÖÖ´Öß ²Öê�úÖ¸üß ¾ÖÖœüŸÖê. 
×−ÖÂ�úÂÖÔ : 
१) '±êúÃÖÖ™üß' Æüß −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö ÷ÖÖȩ̂ üê µÖÖÓ“Öß ‹�úÖ ÃÖã×¿Ö×�ÖŸÖ ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ×¯Öœüß“Öß ‘ÖãÃÖ´Ö™ü ¾µÖŒŸÖ 

�ú¸ü3ÖÖ¸üß �úÖ¤üÓÓ²Ö¸üß †ÖÆüê. 
२) ×�úŸÖßÆüß ÃÖÓ�ú™üê †Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ−ÓÖÖ ŸÖÖë›ü ¤üê3µÖÖ“Öß ´Ö−ÖÖê¾Öé¢Öß ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. 
३) ×¿Ö�Ö3ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ¯ÖÖê™üÖ“Öß �Öô÷Öß ³Ö¸ü3µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ �êêú»Öê»ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖÆüê. 
४) 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖÆüß ²Öȩ̂ üÖê•Ö÷ÖÖ¸üß“Öß ÛÃ£ÖŸÖß Æüß †ŸµÖÓŸÖ ×¾Ö¤üÖ¸ü�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ 

†ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôæ−Ö µÖêŸÖê. 
५) ×¿Ö�Ö3Ö ‘Öê¾Öæ−Ö ÃÖã̈ Ö ´ÖÖê»Ö´Ö•Öæ̧ üß ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¯ÖÎ×“ÖŸÖß µÖêŸÖê. 
६) ×¿Ö�Ö3ÖÖ“ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¹ý ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×−Ö¤üì¿Ö−ÖÖÃÖ µÖêŸÖÖê. 

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 
1) ÷ÖÖȩ̂ üê −Ö¾Ö−ÖÖ£Ö, '±êúÃÖÖ™üß', †�Ö¸ü¾ÖÖ›ü.´ÖµÖ ¯ÖÎ�úÖ¿Ö−Ö, ¯Öã3Öê, “ÖÖî£Öß †Ö¾Öé¢Öß, 9 ÃÖ¯™üë²Ö¸ü 2010 
2) ŸÖ¡Öî¾Ö, ¯Öé. 23 
3) ŸÖ¡Öî¾Ö, ¯Öé. 136 
4) ¯Ö×¸ü´Ö»Ö œü¾Öôê�ú¸ü, 'ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ‡Ó¦¬Ö−Öæ', ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü 5 †Öò÷ÖÃ™ü 2018, ¯Öé. 7 
5) ŸÖ¡Öî¾Ö, ¯Öé. 80 
6) Ã−ÖêÆü»Ö ÃÖÖôê, '±êúÃÖÖ™üß' ‹�ú ÷ÖÏüÖ´Öß3Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö×“Ö¡Ö3Ö, ¸üÖ•Öê ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, •ÖŸÖ 
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संिवधानवादीसंिवधानवादीसंिवधानवादीसंिवधानवादी    सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    आिणआिणआिणआिण    दशादशादशादशा    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . अनतंअनतंअनतंअनतं    दादादादा. . . . राऊतराऊतराऊतराऊत    
मुख, मराठी िवभाग, पीप स कॉलेज, नांदडे 

       

   मराठीम ये वतमानात संिवधानवादी सािह य अि त वात नाही. 
संिवधानवादी सािह याचा िस ांत मांडून असा सािह य वाह उदयाला 
येऊ शकेल काय? 'संिवधानवादी सािह य िस ांत आिण दशा'या मा या 
आगामी थंाम ये मी या ा या संदभात सै ांितक मांडणी क न 
खा ीपूवक नमूद केले आह े क  असा सािह य वाह िनि तच उदयाला 
येऊ शकतो. आिण याला असं य धुमारे फुटून तो मो ा माणात 
िवकिसत होऊ शकतो. कारण भारत भूमीम ये संिवधानवादी 
सािह य वाह उदयाला ये यासाठी व िवकिसत हो यासाठी खूप मोठा 
ताि वक, मू या मक व जीवनानुभविवषयक आधार आह.े भारतीय 
समाजजीवनाम ये उपल ध असललेी वैिव यपूण अनभुव सामु ी 
संिवधानवादी जीवनदृ ी असले या ितभावंत सािहि यकाचा पश 
हो याची आतरुतेन े वाट पाहत आह.े परंत ु सु प  अशी संिवधानवादी 
जीवनदृ ी लाभलेल े सािहि यकच इथ े अि त वात नाहीत. हणून जे 
संिवधानवादी सािह य िनदान १९५५ ते ६० पासूनच िनमाण हो याची 

या सु  हावयास हवी होती. परंत ुती झाली नाही. ती या सु  न 
हो याची कारणे भारतातील िविश  समाज व थेत  दडललेी आहते. हा 
िस ांत मांडत असताना या सा या कारणांचा शोध मी घतेललेा आह.े 
वतमान कालखंडातील सािहि यक कोण या मनोवृ ीचे आहते? यांचा 
तर कोणता आह?े ते कोण या कारची सािह यिन मती करतात? 

याचीही मांडणी केली आह.े  वतमान वा यीन पयावरणाची िच क सा 
करत करतच संिवधानवादी सािह याचा िस ांत मांडला आह.े सदरील 
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िस ांता या ारे सािह य े ात कायरत असले या सव मंडळ ना 
संिवधानवादी सािह य िन मती या दशा दले या आहते.  
अपिे तअपिे तअपिे तअपिे त    ाचंीाचंीाचंीाचंी    उ रेउ रेउ रेउ रे    ::::----    

संिवधानवादी सािह य िस ांतासंदभात काही  उपि थत केल ेजाऊ 
शकतात. उदाहरणाथ संिवधानवादी सािह याचा सवतासुभा कशासाठी? 
असा  वतमानात िविवध सािह य वाहांम ये सािह य िन मतीचा,  
 समी ेचा अथवा सािह या या चार- साराचा वहार करणा या काही 
मंडळ या मनात  िनमाण होऊ शकतो. ते असा  उपि थत क  
शकतात क  १९६० नंतर िनमाण झाले या दिलत, ामीण, ीवादी 
इ यादी सािह य वाहातील सािह याम ये संिवधान मू ये येतातच. मग 
हचे वाह अिधक सकस बनव याचा य  कर याऐवजी संिवधानवादी 
सािह याचे वेगळे िस ांत कशासाठी? अशा कार या अपिे त ाला 
उ र देणे मी माझे कत  समजतो. माझे असे मत आह े क , दिलत, 

ामीण, ीवादी इ यादी सािह य वाह मह वाचेच आहते. यातून 
संिवधानमू यांचा पुर कार केलेला न च दसून येईल. तरीही यांना 
परीपूणपण ेसंिवधानवादी सािह य वाह असे हणता येऊ शकणार नाही. 
कारण या वाहातील सािह या या अनुभव ाला   संिवधानवादी 
भूिमके या दिृ कोनातून अनके मयादा अस याचे दसून येते. हणून 
वतमानातील छो ा-मो ा सािह य वाहांना वतः या पोटात सामावून 
घेणारा सवसमावेशक असा संिवधानवादी सािह य वाह िनमाण 
होणे अ याव यक आह.े संिवधानवादी सािह या या िस ांताचे मंडन 
कर यासाठी वतमान सािह य वाहांची संिवधानवादी दिृ कोनातून 
िच क सा करण ेअप रहाय आह.े या िच क सेतूनच अपेि त ांची उ रे 
िमळू शकतील.  
     सदरील ंथात ही िच क सा िव ताराने केलेली आह,े परंत ु इथ े ती 
संि पणे मांडतो. दिलत सािह य हा १९६० नंतर उदयाला अललेा 
मह वपूण असा सािह य वाह आह.े या सािह य वाहातील लेखकांनी 
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संिवधान मू यांचा पुर कारही केलेला आढळतो. भारतातील पूवा पृ य 
माणसांचे जीवनानुभव हा या सािह याचा क बद ू आह.े या सािह य 

वाहातील काही अपवादा मक लेखक वगळता ब तांश लेखक 
पूवा पृ यांची अनुभव क ा ओलांडून लेखन करताना दसत नाहीत. 

ामीण सािह यातून ाम आिण कृषी सं कृतीशी संबंिधत माणसांचे जीवन 
िचि त होते. या क े या बाहरे या सािह य वाहातील लेखक फारसे 
जाताना दसत नाहीत. यातील लेखक संिवधानवादी जीवन दृ ी पासून 
बरेच दरू असलेल े दसतात. ीवादी, आ दवासी इ यादी सािह य 

वाहांना देखील या या समूहां या मयादा आहते. माणसाला 
माणसापासून तोडणारी जाित व था आिण ी वगावर कायम वच व 
गाजवणारी िपतृस ाक व था या दोन कार या व थांनी 
माणसां या भोवती जी  कंुपण ेिनमाण केलेली आहते या कंुपणा या आत 
रा नच सारेजण लेखन करताना दसतात. यामुळे ते लेखन सवसमावेशक 
होऊ शकत नाही. संिवधानवादी जीवनदृ ी ही माणसा या मनाभोवतीची 
सव कंुपणे तोडून टाकणारी आिण सम  भारतीयांकडे एक माणूस हणून 
पाहणारी जीवन दृ ी आह.े या जीवनदृ ीतून लेखन केल े गेल े तर ते 

ापक आिण सखोल होऊ शकते. संिवधानवादी जीवनदृ ी सव 
भारतीयांना वतः या कलानुभवा या कवेत कवटाळू शकते. अशी 
जीवनदृ ी सघन जीवनानुभवाचा यय देणारे लेखन क  शकत.े 
यासाठी संिवधानवादी सािह य िनमाण होणे आव यक आह.े 

यांना आपण ितभावंत कलावंत व  नविनमाते सािहि यक हणतो, 
यांची िनपजच इथ या संकुिचत, सड या कड या, खुर ा कर ा 

व थेत झालेली अस यामुळे काही अपवाद वगळता इथ या कुणालाच 
िवशाल अशा सािह य िन मतीची आभाळ झेप घेता येत नाही. सारेचजण 
इथ या जाित व थेन ेिनमाण केले या िविश  खुरा ात कवा डब यात 
ज माला येतात आिण या या डब यात या बार या बार या उ ा 
मार यातच ध यता मानतात. अस या बार या बार या उ ाच यांना 
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आभाळझेप घेणा या वाटतात. मराठी सािह यिव  ब तांशाने 
खुराडलले,ेकंुपनाळलेल,े डबकाडलले े आह.े इथ या खुरा ां या फ या 
काढणे, डबक  फोडणे आिण मराठी सािह य रा ीय व वैि क मानवतेला 
एकसमयाव छेदेक न कवटाळ या या मतेचे बनवणे हा संिवधानवादी  
सािह याचे िस ांतन कर याचा मुख हतेू आह.े 
      सािहि यक असण ेही फारच उ ुंग गो  असते. सािहि यकाचे मन ह े
िनतळ उदा   व संवेदनशील अशा मानवाचे मन असत.े असावे लागत.े 
सािहि यका या मनाभोवती कुठलेही खुराडे कवा कुठलीही कंुपने टकून 
राहता कामा नयेत. सािहि यकाचे मन जीवनिवशाल, आभाळ ापी व 
िव ापी झालेल े असावे लागत.े असे जीवनिवशाल व आभाळ ापी 
झालेल े सािहि यक मराठीम ये कती? या ाचे उ र फारसे 
समाधानकारक िमळत नाही. इथ या थािपत सािह य वाहात या 
सािहि यकांना आपली म यमवग य जीवन अनुभवांची संकुिचत डबक  
फोडता आली का? आप या म यमवग य कंुपणा या पलीकडे जाऊन 
इतरां या जीवनानुभवांचा खूप मो ा आ मीयतेने वेध घेऊन यांना सम  
जीवन ापी िन मती करता आली का? याचे उ र नाही असेच ावे 
लागत.े याला काही ापक व पाची अ प व प िन मती करणारे 
अपवाद असू शकतात. पण अपवाद काही िनयम होत नसतो.  जे हा 
सािहि यक बनत े ते हा ती जात, धम, वग यासार या खुरा ात राहता 
कामा नये. ती माणूस हायला हवी. उ ुंग, ापक व वैि क हायला 
हवी. सािहि यकाला सभोवती या सम  जीवनानुभवांना आप या 
सािह यकृती या कवेत कवटाळता यायला हवे. असे मराठी सािह य े ात 
घडताना दसते का? मराठी सािह यात असे िच  फारसे दसत नाही. 
मराठीतल े ब तांश सािहि यक आपाप या जात, धम, वग य डब यात 
डुब या मारणारेच आहते. आपली डबक  सोडून यांना सम  मानवतेस 
कवटाळता आलले े दसत नाही. मानवी जीवनानुभवाचा 
रा जीवनानुभवाचा िवशाल पट आप या सािह यकृतीतून कोणालाही 
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मांडता आलेला दसत नाही. मराठी सािह याचे ह े संकुिचत असे 
डबकाडलले े प पालटून टाक यासाठीच संिवधानवादी सािह याचे  
िस ांतन करावयाचे आह.े 
    जातधम य व थेन े यांची मन े खुरा ात क डून टाकली या 
वेगवेग या खुरा ातील सािहि यकांना रा ापी कसे होता येणार? 
िव ापी कसे होता येणार? अन ् भ द  अशा सािह यकृती कशा 
िनमाण करता येणार? याचे जातपण, धमपण, वगपण, लगपण गळून 
पडत,े तो खरा िव ापी सािहि यक बनू शकतो. असाच सािहि यक 
भ ोदा  अशा सािह यकृतीची िन मती क  शकतो. ा णी, 
म यमवग य ढीिन , परंपरािन  गटामध या सािहि यकांना सम  
मानवी जीवनाला कवटाळणारे भ  द  सािह य िनमाण कर या या 

ेरणा देणे, तसे वैचा रक, सां कृितक वातावरण िनमाण क न भारतीयांचे 
न ह ेरा िन  असे भाविव  घडवण ेहा या संिवधानवादी सािह य  
िस ांताचा मुख हतेू आह.े 
     १९६० नंतर उदयाला आलले े दिलत ामीण व ीवादी सािह य 

वाह ह े म यमवग य सािह यापे ा वेग या व पाचे असले तरी ह े 
वाह देखील जीवन िवशाल व पाचे आहते असे हणता येत नाही या 
वाहांम ये काही वेगळी मह वपूण सािह यिन मती करणा यांना देखील 

संिवधानवादी जीवनदृ ी पूणपण े ा  झालेली आह,े असे हणता येत 
नाही हणूनच यां या हातून देखील संिवधानिन  रा  जािणवे या सम  
भारतीय समाजजीवनाला आप या सािह या या कवेत घेता आलले ेनाही. 
या सािह य वाहांनी मराठी सािह या या अनुभव क ा िव ता रत 
केले या आहते ह ेमा यच करावे लागत,े तरीही यांना मराठी सािह या या 
अनुभव क ा पुरेशा माणात िव ता रत करता आले या आहते, असे मा  
हणता येत नाही. हणूनच मराठी सािह याम ये संिवधानवादी सािह य  
वाहाचा उदय हो याची गरज आह.े 
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िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय?:?:?:?:    
श दकोशांनी िस ांत या श दाचा नेमका कोणता अथ सांिगतलेला 

आह,े हे इथ े ल ात घेण े आव यक आह.े महारा  रा य सािह य आिण 
सं कृती मंडळान े िस  केले या मराठी श दकोशा या सहा ा खंडात 
िस ांत या श दाचा अथ अनके प त नी मांडलेला दसतो. यात असे 
हटले आह ेक  िस ांत हणजे   

(१) माणानुरोधान ेठरलेला िनणय, संशोधना दकांचे फल 
(२) ितपा दत त व, थािपत स य  
(३) त वाचे कथन; परमत व 
(४)  िन य, िनणय  
(५) िनयम मेय सारणी  
(६) योितष थं उदा. सूय िस ांत   
(७) प  व लपे गो   
(८)शा ीय भूिमका  

िस ांत या श दाचा अथ याच श दकोशात िस ांत काढ याची या 
असाही दला आह.े याम ये िस ांत या श दाचे केलेल ेिव ेषणही ल ात 
घे यासारखे आह.े ते असे  
१. िस ांत ंथाचा अ यासक   
२. योग क न पाहणारा, िस ांत ठरवणारा  
३. कोणतेही स य त व वगैरे थािपत करणारा असा दला आह.े 'मराठी 
श दर ाकर' या श दकोशाम ये वा.गो. आपटे यांनी िस ांत या श दाचा 
अथ गु  ितती, िनि त मत, िनणय, उपप ीयुक्त थं असा दला आह.े 
     िस ांतना या ारे ावंत  मानवी जीवनाला उपयु  अशी 
काहीएक नविन मतीच करत असतो. ही नविन मती एक उपप ीच असत.े 
आज जे अि त वात नाही, ते काही योग व यां या ारे अि त वात 
आणता येऊ शकते, अशी मांडणी िविश  िस ांता या ारे केली जात 
असत.े अशी मांडणी मानवी समाजाला गती या दशेन े पुढे पुढे घेऊन 
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जात असते. मानवी समाजजीवनातील काही एका स याला समजून 
घे यासाठी, मानवाने िनमाण केलेली सं कृती व या सं कृतीतील 
सािह याम ये नविनमाणाची दशा दे यासाठी सामािजक त य 
शोधां या ारे यांची मांडणी करता येऊ शकत.े अशा मांडणीचा ारे काही 
नविनमाणा या दशा देता येऊ शकतात. अथात ह े नविनमाण पूणपण े
नविनमाण नसत.े समाजजीवनात वेगवेग या व पात अि त वात 
असले या आधी याच घटकांवर काही बौि क, वैचा रक, सं कारा मक 

या क न जे अशा व पात आधी अि त वात नसेल, तसे नवे काही 
िनमाण कर या या ेरणा देण े व यातून ते य ात अि त वात आणण े
हणजेच िस ांतन करण ेअसत.े  

संिवधानसंिवधानसंिवधानसंिवधान    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय?:?:?:?:    
संिवधान हणजे पृ वीवरील िविश  सीमांनी ब  असले या 

भूभागावर राहणा या मानवी समूहांची व था, सु व था, मांडणी, 
खरेतर पुनमाडणी. या पुनमाडणीमधून या िविश  भूभागावरील मानवी 
समूहांचे एकजीव आिण गत अशा रा ात पांतर करावयाचे असत.े एका 
िविश  भूभागावरील मानवी समूहांना एकजीव आिण गत अशा रा ात 

पांत रत कर यासाठी या थंान ेमान िन , ापक व सवसमावेशक 
अशा त व ाना या व जीवनमू यां या आधारे रा य व था समाज 

व था, अथ व था इ याद शी सकल जनक याणकारी िनयम व था, 
सव  अशी कायदे व था बनवून दलेली असत े या ंथास संिवधान 
असे हणावे. 
संिवधानवादी जीवनदृ ी : 

संिवधानाने वीकारलेली नवरा िनमाण िवषयक त वे आिण 
िस ांतांना अनुस न ापक व सवसमावेशकपणे जीवनाचे आकलन व 
जीवनाची पुनमाडणी क  पाहणा या जीवनदृ ीला संिवधानवादी 
जीवनदृ ी असे हणता येईल. 
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    संिवधानवादाम ये जेजे वैचा रक अथवा ताि वक घटक समािव  
असतात, या घटकां या आधारे संिवधानवादाची िनि ती करता येऊ 
शकते. याची वैिश ेही मांडता येऊ शकतात. संिवधानवादाचे व प 
पुढील माण ेमांडता येईल. संिवधानवाद हा कि पतावर आधारललेा नसून 
वा तववादी व पाचा असतो. तो सम  जनक याणकारी जीवनमू यांना 
अनुसरणारा असतो. संिवधानवाद मानवी वातं याचे सवतोपरी र ण 
क  पाहणारा असतो व नविनमाण मतलेा ो सािहत करणारा असतो. 
संिवधानवादी  त व ानाचे व प मानवक ी आह.े संिवधानवादी  
जीवनदृ ी वतमानक ी व भिव यवेधी व पाची असत.े ती वाजवीपे ा 
अिधक भूतकाळाम ये मुळीच रा  इि छत नाही. वतमानकाळात देखील 
सं कृितक दृ ा पौरािणकतेम ये व भूतकाळाम ये रमणा या 
समाजमनाला वतमान काळाला पूरक अशा व भिव यवेधी व पा या 
सं कृितक दशा देण े ह े संिवधानवादाचे उ  असत.े संिवधानवादी  
दिृ कोन बुि वादी व िव ानवादी व पाचा असतो. तो मानवी 
इितहासाकडे अथवा देशा या इितहासाकडे संपूणपण े दलु  करणार 
नसतो, तर इितहासातील कालबा  गो ी नाका न वतमानाला उपयु  
अशा गो कडे ल  देणारा असतो. भारताचे एक आधुिनक रा  
घडव याची या अलीकड या राजक य व सामािजक वातं या या 
ल ान े सु  केली. या ऐितहािसक वारशाला संिवधानवाद सवािधक 
मह व देतो. संिवधानवाद आधुिनक भारताम ये नवी संिवधानिन  
सं कृती िवकिसत क  इि छतो. या सं कृतीला अनेक कंगोरे असतील. 
भारतातील मानवी ह  नाकारले या समाजगटां या जीवनानुभवातील 
अनेकिवध कंगो यांना हा दिृ कोन फार मह व देतो. ह वंिचतां या  

ा ितभेचा जाणीवपूवक िवकास घडवून आणला पािहजे ही 
संिवधानवादाची भूिमका असते. 
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संिवधानवादीसंिवधानवादीसंिवधानवादीसंिवधानवादी    सासासासािह यिह यिह यिह य    िस ातंाचीिस ातंाचीिस ातंाचीिस ातंाची    संिसंिसंिसंि     माडंणीमाडंणीमाडंणीमाडंणी    ::::----    
संिवधानवादी सािह याचा िस ांत मांडत असताना मराठी 

सािह यातील िवषयआशय, सािहि यकां या मनोवृ ी, सािह य े ात 
दसून येणा या िनरिनरा या वृ ी, वाह या संदभातील वा तव ल ात 

घेण े अप रहाय आह.े कारण या िस ांता ारे वतमानात अि त वात 
नसलेला संिवधानवादी सािह याचा वाह य ात आण या या दशा 

ावया या आहते. मराठी सािह याची वतमान जीवनानुभव भूमी कशा 
कारची आह,े हे ल ात घेत यािशवाय वतमानातील सािह यानुभव भूमी 

म ये संिवधानवादी सािह याचे रोपटे जवण े आिण या रोप ाचा 
महावृ  बनव यासाठी या वैचा रक, ताि वक दशा देण े श य नाही. 
हणून थम  वतमानात िलिह या जाणा या मराठी सािह या या 

िवषयआशयाचे व प थलूपणे ल ात घेऊन वेगवेग या मानिसकते या 
व वेगवेगळी जीवनदृ ी बाळगून वेगवेगळे लेखन करणा या सािहि यकांची 

मुख पाच तरांम ये िवभागणी केली. पुराणगुगं े सािहि यक, कि पतात 
रमणारे सािहि यक, लघ ु जीवनदृ ीचे सािहि यक, म यम जीवनदृ ीचे 
सािहि यक व िवशाल जीवनदृ ीचे सािहि यक अशी ती िवभागणी आह.े 
पुराणगुं या  सािहि यकांची मनोवृ ी ाचीन भूतकाळाम ये, दंतकथांम ये 
अथवा िमथकांम ये अडकून पडणारी अस यामुळे असे सािहि यक वतमान 
जीवनानुभवांना नवी जीवनदृ ी घेऊन िभडू शकण े कठीण असते. 
यां याम ये संिवधानवादी जीवनदृ ी िनमाण होऊ शकणेही अवघड 

असत.े यामुळे ते संिवधानवादी सािह य िनमाण क  शकत नाहीत. 
कि पतात रमणा या सािहि यकांची ि थतीही अशीच असत.े लघ ु
जीवनदृ ीचे सािहि यक केवळ ि गत अनुभवांम येच अडकून पडत 
अस यामुळे तेही संिवधानवादी सािह याची िन मती क  शकत नाहीत, 
परंत ु यांचा सािह य े ाम ये बराच मोठा भरणा असतो,  असे म यम 
जीवनदृ ीचे सािहि यक मा  संिवधानक ी सं कृतीकरणाची या 
घडवून आण यानंतर संिवधानवादी जीवनदृ ीचा वीकार क  शकतात. 
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आप या म यम जीवनदृ ी या क ा ओलांडून त े िवशाल व पा या 
संिवधानवादी जीवनदृ ीचे बनू शकतात. या तरातील सािहि यक 
संिवधानवादी सािह याची िन मती क  शकतात.  

संिवधानवादी सािह य िस ांत मांडणी या संदभात वतमानातील 
िविवध सािह य  वतुळातील जाणकार मंडळ याकडून काही  िवचारले 
जाऊ शकतात. उदाहरणाथ आपण याला संिवधानवादी जीवनदृ ी 
हणता, तशी जीवनदृ ी आिण संिवधानमू यांचा आढळ तर १९६० नंतर 

मराठीत उदयाला आले या सािह य वाहांमधील सािह यकृत म ये 
होतोच. असे असताना आपण संिवधानवादी सािह य िस ांताचा 
सवतासुभा का िनमाण करत आहात? अशा ांची उ रे देणेही अप रहाय 
होते. हणून पुढे वतमानातील िविवध सािह य वाहांची संि  अशी 
संिवधानवादी िच क सा केली. दिलत, ामीण, ीवादी व िव ान 
सािह य ह े िच क सािवषय बनवलेल े वाह आहते. सदरील सािह य 

वाहांम ये नकळतपण े काहीसा संिवधानवादी दिृ कोन आललेा दसून 
येतो, परंत ु यातील हा दिृ कोण प रपूण संिवधानवादी नाही. ह ेसािह य 

वाह ब तांशाने संिवधान मू यांचा पुर कार करणारेच आहते. असे असल े
तरी, मला जो सवसमावेशक असा संिवधानवाद सािह यकृत या 
मा यमातून आिव कृत होण े अपेि त आह,े या संदभात या वाहातील 
सािह याला काही मयादा पडतात. दिलत सािह य ह े दिलत समूहक ी 
आह.े ामीण सािह य ह े ामक ी, कृषकक ी आह.े ीवादी सािह य 

ीसमूहक ी आह.े िव ान सािह य ह े वतमान व भिव यात अपेि त 
असले या वै ािनक त यांचे, िविवध वै ािनक शोधां या मानवी 
भाविव ावर, जीवनावर होणा या प रणामांचे आिव करण करणारे 
सािह य आह.े िविश  समूहक ी अथवा िविश  घटकक ी असलेल े ह े
सािह य वाह मराठी सािह यात मह वपूण अशी भर घालतातच, असे 
असल ेतरी िविश  समूह अथवा िविश  घटकक ी भूिमका वीकार यामुळे 
या या वाहातील सािह यकृत या अनुभवरसायनास अनेकिवध मयादा 
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पडतात. संिवधानवादी जीवनदृ ीला अपेि त असललेा सकल मानवी 
जीवनानुभवांवरील सवसमावेशक कटा  सदरील सािह य वाहामधील 
सािहि यक टाकू शकत नाहीत. हणून ते त े सािह य या या समूहांचे व 
घटकांचे अनुभवािव करण कर यापुरतेच मया दत राहत.े संिवधानवादी 
सािह य िन मती कर यासाठी या वाहांमधील सािहि यकांनादेखील 
अिधक ापक व सवसमावेशक हावे लागणार आह,े ही भूिमका सदरील 
िच क सेतून मांडललेी आह.े 

संिवधानवादी सािह याचा िस ांत मांडत असताना िस ांत  ही 
नेमक  काय संक पना आह?े याचे िववेचन करणेही अिभ ेत होते. हणून 
पुढे िस ांत संक पनेचे प ीकरण केल े आह.े िस ांत भौितक,जीव, 
रसायन शा ांमधला असो, अथवा मान  शा ांमधला असो, तो नवे 
काही तरी िस  करत असतो. या या े ात काही एक नवी भर टाकत 
असतो. नविन मती या दशा देत असतो. या मांडणीत असे काहीच 
नसेल, या मांडणीला िस ांत हणता येऊ शकत नाही. 

भारतीय संिवधान हा संिवधानवादी सािह य िस ांता या मांडणीचा 
पाया आह.े भारत या वतमान सावभौम रा ाचा पायादेखील संिवधानच 
आह.े भारताचा पायाच संिवधान आह.े भारताला एक रा  हणून 
सवागांनी गत, सवागप रपूण व सवागसंुदर बनव यासाठी  
संिवधानवादी सािह याची गरज आह.े सदरील िस ांताची मांडणी करत 
असताना संिवधान हणजे काय? भारतीय संिवधानाचे त व ान काय 
आह?े संिवधानाने पुर का रललेी जीवनमू ये कोणती आहते? इ यादी 

ां या अनुषंगान ेसिव तर मांडणी करणे सदरील िस ांताचा मह वपूण 
भाग हणून आव यक होते. यासाठी मी पुढे संिवधान या संक पनेचा अथ, 
संिवधानाचे त व ान, संिवधानाने  पुर का रललेी जीवनमू ये यासंदभात 
िव तर मांडणी क न संिवधानवाद काय व कशा व पाचा असतो हे प  
केल ेआह.े  
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“संिवधानवाद हा एखा ाच अ यंितक बुि वान व कतृ ववान ने 
मांडललेा इझम नसतो, तर िविश  येयवादाने े रत झाले या  िविश  
भूभागातील मानवी समूहाने जगातील मानवक याणकारी 
त व णालीतील मू यमोती वेचून बनवलेला तो  इझम असतो. तो 
घडव याम ये काही ावंत चा पुढाकार असला तरी, तो सामूिहक 
रीतीन े चचा मक प तीन े ापक िवचारमंथन घडवून आणनू लोकशाही 
प तीन े सवानुमते वीकारलेला असतो. संिवधानवाद ही देखील एक 
िवचारधाराच असत.े त व णालीच असत.े भारतीय संिवधानवादाची 
त व णाली अथवा िवचारधारा पृ वीवरील िविश  भूभागावर वसले या 
भारत नावा या देशाची िविश  मू यां या आधारे पुनमाडणी क  पाहते. 
संिवधानाने वीकारलेली देशाची पुनमाडणी कर यासाठीची त व णाली 
हणजेच संिवधानवाद होय.” 

एवढीच मांडणी के यान े सदरील िस ांताला प रपूणता ा  होऊ 
शकत नाही. कारण सदरील िस ांता या ारे वतमान सािहि यकांना 
संिवधानवादी सािह याची िन मती कर यास वृ  करावयाचे आह.े 
संिवधानवादी सािह य िन मतीसंदभात कृती वण बनव यास आव यक 
असललेी मनोवृ ी घडव या या दशा ावया या आहते. यासाठी पुढील 
मांडणीत समाज व सािहि यकांची जीवनदृ ी घडत े कशी? हा  
उपि थत क न याची उ रे दली आहते. कुणीतरी आवाहन केल े हणून 
अथवा आदेश दला हणून कोणताही कलावंत आप या कलेची अथवा 
कोणताही सािहि यक आप या सािह याची उ कृ  िन मती क  शकत 
नसतो.  

सािहि यकाकडून ह ा या िवषय आशययावरील सािह यिन मती 
हावी असे वाटत असेल तर यासाठी सािहि यकाची ह ा या कारची 

मानिसकता जाणीवपूवक घडवावी लागत.े अशी मानिसकता  
घडव यासाठी िविश  सां कृितक पयावरणाची िन मती करावी लागत.े 
सािहि यकाकडून ह ा या िवषय आशययावरील सािह यिन मती हावी 
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असे वाटत असेल तर यासाठी सािहि यकाची ह ा या कारची 
मानिसकता जाणीवपूवक घडवावी लागत.े अशी मानिसकता  
घडव यासाठी िविशष्ट सां कृितक पयावरणाची िन मती करावी लागत.े 
कोण याही देश देशातल ेसां कृितक पयावरण ह ेिन वळ नैस गक नसते, 
तर काही भावशाली अशा मंडळ नी ते जाणीवपूवक िनमाण केलले े 
असत.े संिवधानवादी सािह याची िन मती कर यास लेखकांना वृ  
कर यासाठी संिवधानक ी सां कृितक पयावरण भारतात िनमाण करावे 
लागले. ह े सारे कर यासाठी सं कृतीकरणाची या काय असते? 
पारंप रक सं कृतीकरणाची या कशी असते, आिण संिवधानक ी 
सं कृतीकरण कसे केल ेपािहजे या मु ांची सिव तर मांडणी केली आह.े 
संिवधानक ी सां कृितक पयावरण तयार केले तरच संिवधानवादी 
सािह याची िन मती कर यासाठी पोषक अशी मनोवृ ी तयार होऊ शकत े
आिण अशा कारची पोषक मनोवृ ी तयार झालेल े सािहि यकच 
संिवधानवादी सािह याची िन मती क  शकतात अशी मांडणी याम ये 
केली आह.े 

सदरील मांडणीतून िस  होणारा संिवधानवादी सािह याचा संि  
आशय पुढील माण े मांडता येईल. भारतातील ाचीन व म ययुगीन 
सामािजक, राजक य ि थतीन ेइथ े जे सां कृितक पयावरण िनमाण केलेल े
आह,े या पयावरणात वेगवेग या सािहि यकांची िविश  अशी मनोवृ ी 
बनलेली आह.े पुराणगुगं े सािहि यक, आ मक ी सािहि यक, लघ ु
जीवनदृ ीचे, म यम जीवनदृ ीचे सािहि यक व िवशाल जीवनदृ ीचे 
सािहि यक असे सािहि यकांचे काही तर िनि त करता येतात. या सवच 
तरातील सािहि यकांना यां या िविश  जाणीवक ी मनोवृ ीतून बाहरे 

आण यासाठी संिवधानक ी सं कृितक पयावरण िनमाण केल े पािहजे. 
अशा पयावरणात या वेगवेग या तरातील सािहि यकां या मनात 
संिवधानवादी जीवनदृ ी जवली पािहजे. उपरो लेिखत सवच 
तरांमधील सािहि यकां या मनाम ये संिवधानवादी जीवनदृ ी जेलच 
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असे नाही. परंत ुअसा य  जाणकारांना करावाच लागले. हा य  करत 
असताना पुराण गुंग ेव आ मक ी तरातल ेसािहि यक सदरील भूिमकेला 

ितसादच देणार नाहीत कवा दला तरी अ प व प व पाचा ितसाद 
देतील, परंत ुसंिवधानक ी सं कृतीकरणा या येतून लघ ुजीवनदृ ी या 
सािहि यकांना कमान म यम जीवनदृ ीपयत आणता येऊ शकते आिण 
म यम जीवनदृ ीचे सािहि यक िवशाल व सवसमावेशक अशा 
संिवधानवादी जीवनदृ ीचे िनि तच बनवता येऊ शकतात. असे 
सािहि यक संिवधानवादी सािह याची िन मती िनि तच क  शकतात. 
िवशेषतः दिलत, ामीण, ीवादी व िव ान सािह या या वाहातील 
सािहि यक िवशाल व सवसमावेशक अशा संिवधानवादी जीवनदृ ीचे 
िनि तच बनवता येऊ शकतात. असे सािहि यक संिवधानवादी 
सािह याची िन मती िनि तच क  शकतात. िवशेषतः दिलत, ामीण, 

ीवादी व िव ान सािह या या वाहात िन मती करणारे सािहि यक 
प रपूणपण े संिवधानवादी जीवनदृ ीचे बनवता येऊ शकतात. कारण 
यां या मनात कळत-नकळतपण े मुळातच अ प  अशी संिवधानवादी 

जीवनदृ ी अि त वात असते. 
संिवधानक ी सं कृतीकरणा या येतून िनमाण झाले या 

संिवधानिन  सां कृितक पयावरणात याची जीवनदृ ी संिवधानवादी  
बनलेली असेल, असाच लेखक संिवधानवादी सािह याची िन मती क  
शकतो. संिवधानवादी जीवनदृ ी संकुिचत व आ मक ी नसून िवशाल व 
सवसमावेशक व पाची असते. ती पारलौ कक नसून इहवादी असते. 
माणसाचे माणसाशी असलेल े पर पर संबंध िवषमताधा रत, 
शोषणाधा रत असू नयेत, तर ते शोषणिवरिहत, समताधा रत असावेत. 
अंधिव ासास नकार, बुि वाद - िव ानवादाचा वीकार, नैस गक 
स यावरील िन ा, ू र अशा वाथ  वृ चा बंदोब त, लोकशाहीिन ा, 
पर परिनयं ण, िनयोजन, सकलमानव क याणका रता ही 
संिवधानवादाची मुख वैिश  ेअसतात. वातं य, समता, याय, बंधुता, 
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से युलॅ रझम, बुि वाद, िव ानवाद, मानवतावाद, स य, शांती, अ हसा, 
ा, शील, क णा, िन: पृहता, सेवा, याग, सहकार ही जीवनमू ये 

संिवधानवादा या क थानी असतात. अशा कारचा संिवधानवाद 
या या मनी जललेा असेल, असा लेखक आप या ाितभमायेची पाखर 

केवळ वतःपुरती, वकुटंुबापुरती, वजातीपुरती, ववगापुरती, 
व लगापरुती, वधमापुरतीच न पसरवता ती सकलजणांवर पसरवेल. 

िविश च न ह े तर सकल घटकांनी पीिडत अशा माणसां या दःुखाला 
संिवधानवादी अ वयाथक दृ ीतून सािह यब  करेल. केवळ सुटा सुटा 
माणूस, सुटा सुटा समूह िवशेष वाने क थानी न ठेवता िभ िभ  
वैिश ांनी यु  असले या माणसांना पर परांत िमसळवून आगळेच 
अनुभवरसायन घडव याचे योग करेल. अशा आग या योगातून तयार 
होणा या अनुभवरसायनाचे या सािह यात ययकारी आिव करण 
होईल, आशा सािह यास संिवधानवादी सािह य असे हणता येईल. 
संिवधानवादी सािह या या संदभात संि पण ेअसेही हणता येईल क , 
भारतीय संिवधानातील नवरा िनमाणिवषयक त व ानाला आ मसात 
के यानंतर एका िवशाल जीवनदृ ीतून सकल मानवी समूहांकडे मानव 
हणून बघून, भारतीय मानवी वतनाचे िविवध पैल ू वा तववादी दृ ीने 
टपणारे आिण यां या मनात संिवधानिन  नवभारतीय वाची मू य े
जवणारे सािह य ते संिवधानवादी सािह य असेल.  
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    ‘‘‘‘लोकसवंादलोकसवंादलोकसवंादलोकसवंाद    यथाथयथाथयथाथयथाथ’’’’    : : : : एकएकएकएक    वाङ्वाङ्वाङ्वाङ्मयीनमयीनमयीनमयीन    चळवळचळवळचळवळचळवळ        
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . द ा यद ा यद ा यद ा य    . . . . डुबंरेडुबंरेडुबंरेडुबंरे    
मुख, मराठी भाषा संशोधन क , िववेकानंद कला स.द.वा.िव. महािव ालय,  

औरंगाबाद 
तावनातावनातावनातावना    

मराठी वाङ्मयेितहासात मराठी िनयतकािलकांनी आपल े वेगळे असे 
थान िनमाण केल ेआह.े ‘शहाणे क नी सोडावे सकळ जन।’ या तुको चे 

सू  या वाङ्मय वहात दसून येते. मनोरंजनासोबत ानवधक सामु ी 
िनयतकािलकांनी वाचकांपयत पोहचिव याचे काम केल े आह.े १६६३ 
साली जमनीतील हबँग येथ े िस  झालेल े Erbauliche monaths-
Unterre-dungen हे वैि क पातळीवरील पिहले िनयतकािलक होय. 
नंतर या काळात mercuse gallant, �थेिनअन म युरी, लेडीज म युरी 
पासून त ेटाईम मॅगेिझन पयतचा वास अ यासावा लागतो. मधला काही 
कालखंड धम चार व सारासाठी या सािह य काराचा वापर कर यात 
आला तसा िविवध वातं य लढे, चळवळी यासाठीही हा सािह य कार 
उपयु  ठरला. 

इ.स. १८१८ सालचे पिहले बंगाली मािसक हणजे समाजदपण. 
यानंतर १९३२ साली सु  झालेल े बाळशा ी जांभेकरांचे ‘दपण’ ह े

सा ािहक व नंतरचे मािसक होय. नंतर िविवध भाषांमधून िनयतकािलके 
िस  होऊ लागली. यात मु ण-कलेचा िवकास झा यामुळे ान काश, 
ान सारक, उदयलहरी, स यदीिपका, ानचं ोदय, बालिम , 

िविवध ान िव तार, मनोरंजनपासून ते आज या महारा  सािह य 
पि केपयत सवच िनयतकािलकांनी समाजमनाची मशागत कर याचे 

भावी काय केल े आह.े जागितक करणा या रे ात ही चळवळ केवळ 
टकून रािहली नाही तर काही िनयतकािलकांनी अितशय उ म भूिमका 

िनभावली आह.े इ.स. २००० नंतर या सािह य वहाराची चचा 
करताना आप याला या िनयतकािलकांचे योगदान िवचारात यावेच 
लागत.े मराठी िनयतकािलक चळवळ सन् २००० नंतर काहीशी मंदावत े
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क  काय? अशी शंका येऊ लागली होती कारण २१ ा शतकात जी 
मािहती आिण तं ानाने झेप घेतली, यात वाचनसं कृती माग े पडेल 
अशी काहीशी शंका येऊ लागली होती. ब तांश वाचनसामु ी संगणकावर 
उपल ध झा याने मु त िनयतकािलकांचे भिव य धो यात येते क  काय? 
असे वाटू लागल ेहोते पण दजदार िनयतकािलकांवर याचा काहीच भाव 
झाला नाही. कारण आजही पु तक िव े यांकडे मराठी िनयतकािलकांना 
चांगली मागणी आह.े २००० नंतर या अ भागी असणा या 
िनयतकािलकांम ये ‘लोकसंवाद यथाथ’ या िनयतकािलकाची न द 
घेत यािशवाय पुढे जाणे अश य आह.े मंुबईमधून कािशत होणा या या 
िनयतकािलकाने वाचकां या मनात आपली वतं  ओळख िनमाण केलेली 
आह.े सािह य वहारात अथकारण हा मु ा बाजूला ठेवून केवळ मराठी 
भाषे या चार व सारासाठी झटणारे, मराठी सं कृतीचा वसा व वारसा 
जपणारे ‘लोकसंवाद यथाथ’ ह ेअ भागी असणारे असे िनयतकािलक आह.े 
लोकसवंादलोकसवंादलोकसवंादलोकसवंाद    यथाथयथाथयथाथयथाथ    एकएकएकएक    चळवळचळवळचळवळचळवळ    

या िनयतकािलकाची सु वात कृ णा को ावार या येयवे ा 
गृह थान ेसन् २००० म ये केली. कृ णा हा मराठवा ातील माणवत िज. 
परभणी येथून मंुबईत निशब आजमावयास आलेला एक गरीब त ण. 
सु वाती या काळात ‘नवयुग-नवाकाळ’ या दैिनकात काम केल े यानंतर 
‘ जास ाक र क’ या दैिनकात काम केले. यापूव  ते डॉ. कुमार 
स ष या ‘स या ही िवचारधारा’ या मािसकात जािहरातीचे काम 
पहायचे. ितथेच मराठी सािह याब ल असणारे ेम अिधक वृ गत झाले. 
या सािह य वेडामुळे ते मु ण वसायाकडे वळल.े यात यांना मुंबईतील 

िस  वृ प  िवतरक कै. सावळारामबोवा दांगट यांचे िचरंजीव आ. 
बाळासाहेब दांगट यांची साथ िमळाली. यां या ेरणेतून कृ णाज नी 
पिहला दवाळी अंक काढला तो हणजे ‘लोकसंवाद यथाथ’. या अंकाला 
पिह याच वष  अपे ेपे ा खूप मोठा ितसाद िमळाला प रणामी या 
दवाळी अंकाचे ैमािसकात के हा पांतर झाले ते समजलेच नाही. 

लोकांनी, लोकांसाठी लोकांशी साधलेला यथाथ संवाद हणजे ‘लोकसंवाद 
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यथाथ’ होय. यथाथदीिपकेनंतर ‘यथाथ’ हा श द जिव याचे कर याचे 
यथाथपण े काय को ावार करीत आहते. प रणामी या वाङ्मयीन 
िनयतकािलकाचा िव तार व पांतर सन् २००० या उ राधात 
‘साई ा पि लकेश स, मंुबई’ या काशन सं थेत झाले. या काशन 
सं थेन ेआजपयत शेकडो थं कािशत केले आह.े दजा या बाबतीत कुठेही 
तडजोड नस यामुळे या काशन सं थेला दरवष  लोकआ हा तव 
गुढीपाडवा िवशेषांक काढावाच लागतो. वातं य दन, जास ाक दन, 
दवाळी अंक व महारा  दन ही ैमािसके सन् २००० पासून 

आजतागायत िनयिमत कािशत होतातच. पण गुढीपाडवा िवशेषांकात 
आजपयत कधीच खंड पडला नाही. या काशन सं थेसोबतच को ावार 
यांनी २००३ म ये ‘कृ णा इंटर ायझेस’ या नावाने मु ण वसाय सु  
केला. को ावधीची गुंतवणूक असललेा हा वसाय यांनी यश वी क न 
दाखिवला. आज लोकसंवाद यथाथचे मु ण हणजे या वसायातील 
मानदंड बनलाय तो को ावारां या िन मुेळेच. 
‘‘‘‘लोकसवंादलोकसवंादलोकसवंादलोकसवंाद    यथाथयथाथयथाथयथाथ’’’’चेचचेेचे    वगेळेपणवगेळेपणवगेळेपणवगेळेपण    

‘लोकसंवाद यथाथ’ ह े केवळ ैमािसक नाही तर ती एक वाङ्मयीन 
चळवळ झालीय. मंुबईतील सु िति त अशा ‘एिशया टक थंालया’शेजारी 
एका मराठी माणसाचे, मराठी िनयतकािलकाचे कायालय मो ा डौलात 
उभे आह,े मराठी या चार व सारासाठी झटणारे ते एक वाङ्मयीन 
चळवळीचे क  झाले आह.े को ावारांना या कायात िवशेष सहकाय 
लाभल े त े हणजे अिनल लाकसवार यांचे. लाकसवार ह े महारा  
शासना या सेवेतून सहा यक अ पर कामगार आयु  हणून िनवृ  झाले 
आहते. अिनल लाकसवार हणजे मंुबईत मराठी माणसां या, मराठी 
सं कृती या र णासाठी झटणारा माणूस. यांनी को ावारांना वेळोवेळी 
मदत केलीच पण सािह यािवषयी असणा या ेमामुळे ‘लोकसंवाद यथाथ’ 
ही चळवळ हणून उभी केली. 

को ावारांचे ह े काय हणजे मराठी भाषे या िवकासासाठी सु  
केलेली एक लोकचळवळ आह,े असे मानून यांना समथ साथ दली ती 
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वाती नावकरांनी. नावकर हणजे प  कोकणी बाई. िचवटपणा काय 
असतो तो यां याकडून िशकावा. कामात झोकून देणे हणजे काय? याचा 
व तूपाठ हणजे वाती नावकर. या सु वातीपासूनच या 
िनयतकािलका या िनवासी संपादक हणून काम पाहतात. ा फक 
िडझाईन, लेआऊट, टाय पग, मु त शोधन, सािह याची िनवड, मुखपृ  
िन मती व सजावट या सव कामांचा भार यांनी गेली २१ वष समथपण े
पेलला आह.े येक काम ह ेआपलेपणान ेव जीव ओतनू कर याचा यांचा 
वभावगुण आह े हणून तर ‘लोकसंवाद यथाथ’ आज लोकि यते या 

िशखरावर आ ढ आह.े 
‘‘‘‘लोकसवंादलोकसवंादलोकसवंादलोकसवंाद    यथाथयथाथयथाथयथाथ’’’’चेचचेेचे    वगेळेपणवगेळेपणवगेळेपणवगेळेपण    

लोकसंवाद यथाथचे वेगळेपण हणजे यांचा दवाळी अंक होय. या 
दवाळी अंकासाठी काही प रसंवाद हणून सू  दले जाते. या सू ा या 

आधारे संपूण अंकात िवचारांची गुंफण असते. १) उदा. शील, चा र य 
आिण मानवीय कत , २) क णा, मा, शांती या त वांचे मानवी 
जीवनातील मह व ३) देशभ  जनता आिण रा यकत, ४) अ हसा, स य 
आिण सेवाधम, ५) िव  मानवाचा ज म; एक चतन, ६) जागितक 
तापमान वाढ, ७) आ मिनभर भारत; ाचीन, म ययुगीन आिण वतमान 
ि थती, ८) भौितकवाद आिण अ या म, ९) मानवी समुहातील जात, 
भाषा, वंश; उगम आिण िव तार, अशा िविवध िवषयांवर या वाङ्मयीन 
चळवळीने प रसंवाद घडवून आणलेल े आहते. देशिवदेशातील अनेक 
िवचारवंतांनी या िनयतकािलकामधून लेखन केलले ेआह.े िवशेष हणजे हा 
अंक भारतातील न ह ेतर परदशेी ंथालयांपयत पोहोचला आह.े यामुळे 
देशिवदेशातील खूप मोठा वाचकवग लोकसंवाद यथाथन ेिमळिवला आह.े 
आय.एस.ओ. मानांकन िमळिवले या या िनयतकािलकाने उ कृ  सािह य 
िन मतीचे रा य तरावरील अनके पुर कार िमळिवलेल ेआहते.  

या िनयतकािलकात प रसंवादासोबतच पौरािणक, ऐितहािसक, 
राजक य, लिलत, मािहतीपर, अ याि मक, वासवणन, का संवाद आ द 
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िवषयांवर लेखन समािव  केलेल े असत,े यामुळे एकसूरी न होता सव 
वयोगटातील वाचकवग या िनयतकािलकाची वाट पाहत असतो. छपाई, 
बांधणी, कागद, मांडणी यात कोठेही तडजोड केली जात नाही हणून तर 
गेली दोन दशके ही वाङ्मय चळवळ लोकमानसावर रा य करीत आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

ावसाियकरणा या पा भूमीवर कोणताही ‘अ ापारेश ु ापार’ न 
करता साि वक व त थपण े एखादे िनयतकािलक चालिवता येऊ शकत े
याचा व तुपाठ हणजे ‘लोकसंवाद यथाथ’ होय. या िनयतकािलकाने 
२००० नंतर या वाङ्मयेितहासात आपल े वतं  अि त व िनमाण केल े
आह.े कृ णा को ावार व वाती नावकरांनी मराठी भाषे या ेमापोटी 
चालिवलेल े ह े िनयतकािलक आज मानदंड ठरल े आह.े दजा या बाबत 
कोणतीच तडजोड नस यामुळे आज िवदेशात सु ा मराठी वाचकवग या 
िनयतकािलकाने िमळिवला आह.े मराठी िनयतकािलकां या इितहास 
लेखनाचे काम होईल ते हा या वाङ्मयीन चळवळीची न द समी कांनी 
घेत यािशवाय पुढे जाऊच शकत नाही. हणून इ.स. २००० नंतर या 
िनयतकािलकांम ये लोकसंवाद यथाथचे योगदान िवचारात यावे लागत.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    
१) मराठी िनयतकािलकांचा इितहास – कानडे रा.गो., मंुबई १९३८. 
२) हदी प का रता िविवध आयाम – (संपा) – वै दक वेद ताप, द ली १९७६. 
३) आधुिनक मराठी वाङ्मयाचा इित.-  डॉ. वसंत िबरादार 
४) लोकसंवाद यथाथ ैमािसक – (संपा) – कृ णा को ावार – सन् २००० पासून 

२०२१ पयतच ेसव अंक. 
५) मुलाखत – बाळासाहबे दांगट (माजी िवधानसभा सद य, मंुबई) 

 
 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतरचेनंतरचेनंतरचेनंतरचे    च र लेखनच र लेखनच र लेखनच र लेखन    : : : : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    ा ीा ीा ीा ी    
    

डॉडॉडॉडॉ....    कैलासकैलासकैलासकैलास    इंगळेइंगळेइंगळेइंगळे    
ा यापक व मराठी िवभाग मुख, राजषी शा  महािव ालय, पा ी, ता. फुलं ी, िज. 

औरंगाबाद 431111 
  

तावनातावनातावनातावना    
च र  हा  क ीय वां य कार असून यात संबंिधत या 

आयु याचा पट सलगपण े उघड या जातो. याम ये च र  लेखकाची 
भूिमका िनणायक असत.े कारण च र नायका या खाजगी आिण 
सावजिनक जीवनाचे सव ापी आकलन याला असते. यापैक  कोण या 
घटनेला कती व कसे मह व ायचे ह े लेखकच ठरवत असतो. येथे 
च र नायक हयात असो वा नसो याचा लेखन व मांडणीवर फारसा फरक 
पडत नाही. या वां य काराचा प रघ मराठी सािह या या अनुषंगान े
तपासताना एक दीघ परंपरा दिृ ेपात पडत.े लोकसािह यातील 
च र कथा, पुराण कथा, लोक कथा याम ये च र ाचे बीज व  सापडत े
.दसु या या खाजगी आयु यािवषयी कुतुहल व िज ासेपोटी लेखक 
िलिहतो व वाचकही वाचत असतो. याच भावनेतून संतां या काळात 
च र  लेखन झा याचे संदभ सापडतात. नामदेव आिण ानदेव यांनी 

मंती करताना "तीथावळी" म ये आलले ेअभंग ानदेवांचे च र च चाह.े 
पुढे शािहरी, पंिडती का  व या या मा यमातून च र कथा िस  
झा या. एकूण लेखना या तुलनेत च र लेखनाचे व प अ प असल ेतरी 
,या वां य काराने एकूणच मराठी सािह याला ापकता ा  क न 
दली आह.े िवशेषतः आधुिनक मराठी सािह यात च र  लेखनान े गती 

घेत याची दसून येत.े यात संत, समाजसुधारक, ांितकारक, राजे-
महाराजे यां यावर ही च र  मोठे माणात िलहीली गेली. वातं यो र 
काळानंतर मा  वां यीन वाह यामुळे या वां य काराला अिधक गती 

ा  होऊन, वेगवेग या े ातील, तरातील सामा य माणसंही च र  



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                59595959    
 

 

लेखनाचा िवषय झाली. याचा येक वतमान च र लेखनाचे व प 
ल ात घेत यानंतर येतो. 

तुत शोधिनबंधात च र  वां याचा पूवइितहास न दवता 
िव तारभया तव एकिवसा ा शतकातील (इ. स. 2000 त े 2020) दोन 
दशकात थं पान े िस  झाले या फ  काही िनवडक 
च र लेखननािवषयी भा य व मांडणी केली आह.े यातही येक वष  
दहा च र  ंथ िस  झाले असे गृहीत धरल े तर वीस वषात दोनशे 
च र  िस  होतात. या सवावर भा य येथे श य नाही. यापैक  िनवडक 
व मह वा या च र ावर वां यीन मू या मक िवचार व मांडणी येथ ेकेली 
आह.े यास ततु च र ांचा आधारभूत संदभ आह.े 

एकिवसा ा शतकातील पिह या दशकात िस  झालेल े "महष  
िव ल रामजी शदे जीवन व काय" (200४) ह े गो. मा. पवार यांनी 
िलिहलेल े च र  मह वपूण ठरल.े समाज बोधन चळवळीत शदे 
मह वाचे समाजसुधारक असूनहीही काहीसे दलुि या गेल े होते. इं लडं 
म ये िश ण पूण के यावर बडोदा सं थानात नोकरीची संधी येऊनही 
समाजसेवा करायची हणून यांनी ती नाकारली." िड डे िमशन" ची 
थापना, उ ोग, वसाय, कारखाने, दवाखाने उभा न यांनी िवशेषतः 

अ पृ यांसाठी अिवरत काय केल े . हणूनच यांना अ पृ यांचे कैवारी असे 
हट या जाते .या च र ाची मराठी सािह यात सांगोपांग चचा झाली 

अस यान े सािह य अकादमीचा पुर कार यास िमळाला. गो. मा. पवार 
यांनी यािनिम ाने च र  कसे असावे याचा व तुपाठच घालून दला. 

" थंांनी वेढललेा महापु ष- यशवंतराव च हाण" (२०१७) ह ेआनंद 
पाटील यांनी िलिहलेल े च र  यशवंतरावांचे ंथ ेम अधोरेिखत करत.े 
राजकारण समाजकारण या बरोबरच लेखक व ंथ ेमी यशवंतराव यां या 
क थानी आह.े राजकारणात त असूनही यशवंतरावांचे वाचन अफाट 
होते. अनेक लहान-मोठे लेखक-कवी यां याशी यांचा थेट संबंध होता. ते 
सतत सू मपणे वाचन करीत व आवड यािवषयी प वहार करीत. 
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सािह यािवषयी सखोल जाण यां या भाषणातून पदोपदी जाणवत. 
यामुळे अनेक सािहि यक ासपीठे यांनी आप या चतनशील व ृ वाने 

गाजवली. यांचे वतःचे समृ  ंथदालन याचा ठोस पुरावा आह.े येक 
ंथातील न दी, तळटीपा, खुणा याव न यांचे वाचन कती सव ापी 

होते याचा यय येतो. एका वेग या धाटणीचे च र  हणून याकडे 
पाहता येईल. वाचनसं कृती िवषयाची त ार करणा यांनी ह े चरी   
अव य वाचावे. ंथ ेमी यशवंतराव हा  दु मळ पैलू या च र ातून 
उलगडतो. 

"िमसाईल मॅन डॉ टर अ दलु कलाम" (२००४) ह े ाचाय व.न.इंगळे 
यांचे च चले गेलले े अ यंत मह वाचे च र  होय. शा ज्ञ हणून 
डॉ.कलाम यांचे काय मोठे होतेच पण रा पती झा यानंतर सामा यांपयत 
यां या आयु यािवषयी मािहती पोहोचिव याचे काय या च र ाने केल.े 

घरात िश णाची कुठलीही पा भूमी नसताना शालेय वयात अनेक कामे 
करीत कलम िशकतात, दा र ाशी संघष करीत शा , िवचारवंत आिण 
शेवटी रा पती असा वास करतात. यातून िमळणारी ेरणा अनेकांना 
फूत दायक ठरली. सवच वयोगटातील वाचकांनी ह े च र  मो ा 
माणात वाचले आह.े कलाम यां या खाजगी आयु यातील अनेक पैल ू

लेखक येथ ेउलगडून दाखवतो. सामा य त ेअसामा य व या वाटचालीमुळे 
आजही ह े च र  मराठी सािह यात लोकि यता टकून आह.े मराठी 
च र ातील ही मह वाची न द ठरली. 

"तमाशा िवठाबाई या आयु याचा" ह े योगीराज बागुल यांनी 
िलिहलेल े च र  एका उपेि त लोककलावंतांची शोका म गाथा मांडते. 
तमाशा आिण मराठी माणूस यांचे अनुबंध प े  कर यात अनेकांनी आयु य 
पणाला लावल े यातलेच एक ठळक नाव हणजे िवठाबाई भाऊ खुडे 
नारायणगावकर या होय. अ पृ य समाजात ज मले या िवठाबाई वया या 
अकरा ा वषापासून स र वषापयत फडावर नाच काम करतात. पती 
मा ती सावंत यां यासह अनेकांनी केलेल ेशोषण, कजबाजारीपणा यामुळे 
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उतारवयात यांना दा र  आल.े अनेक मान स मान, पुर कारान े
गौरवुनह  शेवट शोका म हावा, भाकरीसाठी उपासमार हावी ह े सव 
लेशदायक वाटते. योगीराज बागुल कुठलाही आडपडदा न ठेवता थेटपण े

ह े सव मांडतात. हे करीत असताना तट थपणाही जपतात. यामुळे ह े
च र  लोकपरंपरेचा जळजळीत इितहास उजागर करत.े वेगळा िवषय, 
आषय घेऊन आलेल ेह ेच र  मराठी सािह यात ल वेधी ठरल ेआह.े 

ब जन समाजासाठी युग वतक काम करणारे " ांितकारक खासेराव 
जाधव- ब जनां या क याणाचा यास" (२०१५) ह े बाबा भांड यांनी 
िलिहलेल े च र  मोलाचे ठरल े आह.े त े महाराज सयाजीराव गायकवाड 
यांचे पाठीराखे होते. वतः िश ण सं थेची थापना क न कमवीर 
भाऊराव पाटील डॉ. पंजाबराव देशमुख, पंढरीनाथ पाटील ,िवनायकराव 
पाटील, बापूसाहबे सोळंुके, काकासाहेब वाघ, मामासाहेब जगदाळे 
यांनाही यासाठी मदत केली. यासाठी शेती, कृषी, उ ोग, कारखाने, 
पतपे ा, जलसंधारण, िव ान लब, ंथालय उभारणीसाठी योगदान 
दल.े लोकमाणसांचे आदश छ पती िशवाजी महाराज यांचे मारक 

उभारल.े अिखल भारतीय मराठा िश ण प रषदेची थापना केली. 
एकूणच खशाबाराव जाधव यांचे काय ब जनां या क याणासाठी 
उ दारकारक ठरल.े अ यंत छोटे पण िततकेच सव ापी आयु य संि पण े
उलगडणारे लेखक बाबा भांड यांचे कसब वाचकाला बांधून ठेवते. मराठी 
च र  वा या या इितहासात या च र ाने वतःचे वेगळे थान िनमाण 
केल.े लेखन आिण मांडणीतही नवे बदल या च र ाने ढ केले. 

यािशवाय  एस. एम. जोशी- ग. . धान, सानेगु जी- राजा 
मंगळवेढेकर, ांित सह नाना पाटील -भारत पाटणकर,तं ा भील- बाबा 
भांड, प े  बापूराव- चं कुमार नलग,े बॅ. नाथ पै- जयानंद मठकर, भाई 
उ वराव पाटील- व.न. इंगळे, लोकपाल राजा सयाजीराव- बाबा भांड, 
अंगारवाटा (शरद जोशी च र )-भानु काळे, पाणीवाली बाई (मृणाल 
गोरे)- रोिहणी गवाणकर, शोध वामी िववेकानंदांचा- द साद 
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दाभोळकर, कॉ ेड ीपाद अमृत डांग-े अशोक चौसाळकर, कॉ ेड लगडे- 
िव ल मोरे इ यादी जवळपास दोनशे च र  कािशत झाली. जागितक 
तरावरील नेत,े समाजसुधारक, शा  यां या िवषयीचे अनुवा दत 

च र े िततकेच मह वपूण ठरली आह.े िव ा यासाठी िलिहली गेललेी 
छोटी-छोटी च र े सु दा वाचनीय ठरली आहते. मुलां या क पकतेला 

ेरणा देण े हा यांचा मु य हतेू आह.े बाल िमळावे आिण मुलांसाठी या 
त सम उप मांतून याचा यय येतो. याव न च र  वा याची उपल धी 
आिण मह व अधोरेिखत होते. 

या दोन दशकात िलिह या गेले या च र ांचा ापक दीघ पट 
दिृ ेपात ठेवून याची मीमांसा केली असता पुढील संि  िन कष 
न दवता येतात. 
1. मराठी सािह यात च र  वा यय इतर कारां या तुलनेत 

अ प माणात िलिहले गले े असले तरी, त े वाचनीय व ेरणादायी 
ठरल ेआह.े 

2. "च र " हा श द अ यासकांनी अलीकड या काळात ढ केला असला 
तरी या वां य काराची बीजे लोकसािह य, पुराण ं सािह यात 
सापडतात. याव न याचे ाचीन व िस  होते. 

3. या च र  लेखनामुळे जगातील युग वतक काय करणा या महान 
लेखकांची जीवनच र  अनेकापयत पोहोचले. 

4. च र  लेखना या िवषय झाले या सवच नी वतःब ल 
आ मच र ा मक लेखन केल े होते असे नाही. यामुळे अशांचे 
समाजासाठीचे शा त काय इितहास पान ेिचरंतन ठरल.े 

5. च र  हणजे च र नायका या आयु याची गो  नाही.  तर 
समकाळाचे सां कृितक, धा मक, भािषक, राजक य, आ थक घटकांचे 
साद- पडसाद अितसू मपण े यातून येत असतात. 
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6. च र  लेखनाची यशि वता लेखका या अ यासू व तकिन तेवर 
अवलंबून असत.े यामुळे असं य अ ान चे आयु य समाजाला 
कायम दशादशक दशादशक ठरल.े 

7. वां यीन चौकटीत सै ांितक पातळीवर च र लेखनाचे अनेक 
नवनवीन योग या काराला नवे आयाम देणारे ठरल.े 

8. ही सव च र े नुसती वां यीन कलाकृती नाही तर तो या या 
काळाचा ऐितहािसक  द तऐवज आह.े मानवी जग या या 
इितहासाचा तो ठोस पुरावा आह.े 

9. आजही िस  बरोबरच समाजासाठी अिवरत सेवाभावी काम 
करणारी शेकडो माणसं च र लेखनाचे िवषय आहते. ह े सव जण 
वेगवेग या े ात कायरत आह.े 

10. िवषय, आशय, लेखन, मांडणी, घटना म, समकाळ, प रि थती, 
भाषा, बोली, संवाद, व प, वैिश े या वा यीन मू या मकते या 
पातळीवर ही सव च र े यश वी ठरली आह.े 

11. दसु यांचे आयु य जाणून घे याचे कुतूहल जोपयत मानवी मनात 
जागृत राहील तोपयत च र  हा वां य कार िलिहला व वाचला 
जाईल. 
एकूणच मराठी सािह यात येक काळात च र  हा वा य कार 

जनमानसावर भाव कायम ठेवत आला आह.े याचे व प ापक झाले 
असून िस ीपासून जाणीवपूवक दरू रा न काम करणार्या ही 
या या लेखनाचा िवषय होतआह.े तं ान ांतीमुळे मु णात झाले या 

बदलाचा वीकार क न काशक आिण वाचक या वा य कारांशी 
जुळलेल ेआह.े सािह य वहारातील या सजगपणामुळे च र   वा याची 
जनमानसातील लोकि यता कती घ  होती याची िचती येते. हणून 

येक काळात मराठी सािह यात च र  वा याने आपल े अबािध व 
कायम जपल ेआह े 
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सदंभसदंभसदंभसदंभ:- 
1. सािह य अ यापन आिण कार ( वा.ल  कुलकण  गौरव ंथ) संपादन- ी.पु. 

भागवत, सुधीर रसाळ, मौज काशन, मंुबई- २०१९ 
2. वां मय कार संक पना व व प- संपा. आनंद वा कर अनुभव काशन, पुणे -

२०१८ 
3. िव ल रामजी शदे जीवन आिण काय- गो. मा. पवार 
4. ंथांनी वेढलेला महापु ष यशवंतराव च हाण (वा यीन च र )- आनंद पाटील, 

आनंद सागर काशन, को हापूर (२०१७) 
5. िमसाईल मॅन डॉ. अ दलु कलाम- व न. इंगळे, साकेत काशन ,औरंगाबाद- २००४ 
6. तमाशा िवठाबाई या आयु याचा- योगीराज बागुल, राजहसं काशन, पुणे 
7. ांितकारक खासेराव जाधव- ब जनां या क याणाचा यास- बाबा भांड, साकेत 

काशन, औरंगाबाद- २०१५ 
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2000    नंतर िलिहलेल ेसंत िवचारावरील सािह य नंतर िलिहलेल ेसंत िवचारावरील सािह य नंतर िलिहलेल ेसंत िवचारावरील सािह य नंतर िलिहलेल ेसंत िवचारावरील सािह य 
डॉडॉडॉडॉ. . . . यशवतं शकंर साधू यांच ेयोगदान यशवतं शकंर साधू यांच ेयोगदान यशवतं शकंर साधू यांच ेयोगदान यशवतं शकंर साधू यांच ेयोगदान  

 

डॉ. मातड द. कुलकण     
ा यापक - मराठी िवभाग मुख, सर वती िव ा मं दर कला महािव ालय, कनवट िज. 

नांदेड 
 

सतं परंपरासतं परंपरासतं परंपरासतं परंपरा    आिण    भ  सं दायभ  सं दायभ  सं दायभ  सं दाय::::    
मराठी आ याि मक आिण वाङमयीनपरंपरेत संत सािह याचे थान 

सव  रािहलेल े आह.े संत ाने र आिण संत तुकारामां या किवतेशी 
तुलना करावी अशी े  कवीता अ ाप मराठीत िनमाण झाली नाही. 
मराठी माणसां या मनावर कळत - नकळत संतपरंपरेचा सं कार 
झालेलाच असतो. महारा ातील भ  सं दायाने मानवी मनाचे भरण 
पोषण मो ा माणात केल.े "संत येती घरा - तोची दवाळी दसरा" 
समजणारा आमचा मराठी माणूस संत सािह यावर संतां या िशकवणीवर 
जीवापाड ेम करणारा आह.े हणूनच महारा ाला संतांची भूमी  असे 
हणतात. ी े  पंढरपूर - दे  - आळंदी - पैठण - जांब - मा र - 

को हापूर - तुळजापरू - जेजुरी - मंगळवेढा - तेर - ढा या गणमा य 
े ांनी महारा ाचे वैभव अिधक उंचावले आह.े हीच खरी महारा ाची 
ीमंती हणावी लागले भूमीवरील संत महा यांनी पु यपावन भूमीत 

ज म घेऊन ानाची, मानवतेची, एकतेची िशकवण दललेी आह.े 
परमि य महारा ात भागवत (वारकरी), महानुभाव, समथ, नाथ, द , 
वीरशैव, सुफ , नागेश सं दायाची वैचा रक आ याि मक बैठक गे या 
हजारो वषापासून प रप  असून तो वारसा आधुिनक काळातही पुढील 
िपढी पयत सं िमत कर यासाठी अनेक सं कृती या आ यानी इथ ं ज म 
घेतला व आपली आ या माची संत िवचारांची िशदोरी सवापयत 
पोहचिव याचा कसोसीने य  केला. 

यावेळी २१ ा शतकातील वारकरी सं दाय अ वयू थोर भा यकार, 
क तनकार, वचनकार, जे  समी क, मागदशक, थोर ापंिचक हणून 
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भागवत सं दायात ओळखले जाणारे भ ि य गु  हणजे ह.भ.प. ा.डॉ. 
यशवंत शंकर साधू कंधारकर होत यांना सं दायात बाळू महाराज या 
नावाने अिधक ओळखल े जाई. पंढरीची वारी, िव लाची भ , 
नाम मरणाचा यास यातनू साधू सरांची खरी ओळख दसून येते. आप या 
विडलांची संत िवचारांची, सं कारांची, िमरासदारी िव ापीठीय ोफेसर 
झा यावरही स मानाने, आनदंाने वीका न कपाळी बु ा, ग यात, 
तुळशीची माळ व चेह यावर कायम ि मत हा य, खां ावर उपरण,े अन 
िमतभाषी वभावाचे दशन कायमचे ठरलेल.े  
वै....शंकर महाराज खंदारकर िव त सं थे ारा, , , , ंथ काशन    ::::    

एकूणच संत सािह यावरील कायाचे योगदान या अनषुंगाने पा या.  
आप या विडलांची ंथ संपदा कािशत क न याचा उपयोग सं दाय 
उभारणीसाठी व भागवत भ  वाढीसाठी हावा या हतेूने वै. शंकर 
महाराज खंदारकर िव थ सं था उभा न शंकर महाराज खंदारकरांनी 
दजदार ंथसंपदा न ा िपढीसमोर आण याचे काय मो ा माणात साध ू
सरांनी केला. एकनाथी भावाथ यात एकनाथी भागवताचे  (दोन खंड) ी 
तुकाराम महाराज गाथा भा य (दोन खंड) ी अनुभवामृत भा य ी 

ानदेवांचे पसायदानसाथ ी एकनाथी भा डे या अशा महान थंांचा 
समावेश करता येईल. संत तकुाराम महाराजां या वचनानसुार "आ हा 
घरी धन श दांचीच र े" समजून मागील भा यकारांची ंथकारांची 
संतिवचारांची मेजवानी पुढील िपढीला समथपणे द ांची वृ ी डॉ. साध ू
सरांची ही होती. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . साध ूसराचं े ि वसाध ूसराचं े ि वसाध ूसराचं े ि वसाध ूसराचं े ि व    ::::----    

वाणीचा प पणा, भाषेचा िनभ डपणा व िवचारांचा कणखरपणा या 
ि सू ीतुन  डॉ. साध ूसरांचे ि म व िवकिसत होत गेल.े १९७२ म ये 
कनाटक ांतालगत  असले या उदगीर सार या तालु या या ठकाणी 
महारा  ए युकेशन सोसायटी या उदयिगरी महािव ालयात मराठी 
िवषयाचे ा यापक हणून काय करताना आपला िवचार, सं कार, आपली 
िशकवण कधी दृ ी आड न करता सात याने भागवतसं दायाची पताका 
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अिधक उंच कशी फडकेल याचाच िवचार केला. ासंग आिण समपण 
यातून सामािजक बांिधलक  जोपासणारे डॉ. साधू सर होत. आपल े
लौ कक जीवनही यांनी अनास  मनाने जगल.े वृ ी आिण िनवृ ीची 
अनुपम एक पता सरां या जीवनात दसून आली. त ेएक िस पु ष होते. 
पण आस  न हत.े नै कम  अ यासक व ि थत  कमयो यांचा आदश 
यांनी कायम आप या आचरणातून समोर ठेवला. संप ी या सरंचनेतून 

संतांची वाणी ही यांची खरी संप ी होती. साधंनात न ह ेतर उपासना, 
साधने, रममाण होणारे ह े अविलया होते. द ानी व द दृ ीचे 
आधुिनक काळातील "सर" हणून ओळख या जाणा या काळातील 
"गु जी" होत.े गु ज चे लाखो भ  सव  असून गु ज नी एक िवचार 
आप या आचरणातून समाजासमोर ठेवला. ान, भ , योग 
अनासिमलावू सुरेख बांधणी सरांम ये ययाला आली. पंच व 
वा तवाची सुरेख सांगड घालत उ म पंच उ म परमाथ िह केला. 

डॉ. साधू सरांना आप या पंचात खंबीरपणे साथ देत पंचाची 
जबाबदारी आप या खां ावर घेऊन आराधना, उपासना, चतन, मनन व 
लेखन यासाठी वेळ काढून िलखाणाला व धमाला वृ  करणा या सरां या 
सुिव  प ी ीमती शोभाताई यशवंत साधू यांचे योगदान सरांचे 

ि म व उभारणीत तेवढेच मह वाचे ठरते. मुळात सर नांदेड 
िज ातील ाचीन अशा ऐितहािसक, धा मक वारसा लाभले या 
कंधारचे. कंधार मधील भ  द  वाडा, आप या पूवजां या आ याि मक, 
आराधना, उपासना आजही मनाला  आनं दत करत. या साधू घरा याची 
परंपरा गगंाखेड-उमरखेड येथे असून साधू कुटंुबीय स मानान,े 
सांभाळताना दसून येतात. स ा-संप ी-स मान या मागे न लागता, 
संतांची िशकवण, संतांचा िवचार अन संतांची वाट समाजाला दे याचा 

य  अिधक मह वाचा आह.े एक ितभा संप  लेखक व सा ेपी संपादक 
हणून डॉ. साधू सरांचे काम िनि तच गौरवा पद हणावं लागेल. 

म ययुगीन-आधुिनक-वैचा रक वाङमयीन वाहाची औिच यपूण मीमांसा 
न मानणा यांचा डॉ. साधू सरांनी घेतललेा खरपूस समाचार यां या 
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परखड ि वाचे दशन घडवतो. अदृ य थोर महा याने जगाला हरैाण 
करणा या  कोरोना िवषाणू या भयावह-भीषण काळात १४ एि ल 
२०२० रोजी भूलोक चा शेवटचा िनरोप घेतला. 

जगतगु  संत तुकारामांचे परमि य िश य संत िनळोबाराय 
महाराजां या एकूणच वाङमयाचा अ यास करत अ यासपूवक शोध बंध 
िव ापीठाला सादर केला. या शोध बधातील िवचारावर सरांचे कै शंभू 
महाराज खंदारकर िव ास सं थेचे काशनाने १९९८ म ये “िनळोबाची 
अभंगवाणी” आकलन व आ वाद” या नावाने थं कािशत केला. या 

ंथाची चचा संपूण महारा भर मो ा माणात झाली. अ यासकांना 
नवी दृ ी दे याचे काय या थंान े मो ा माणात केल े आह.े यानतंर 
सात याने िविवध अंश संत िवचारावर लेखन करणा या डॉ. साधू सरांनी 
िनवडक लेखांचे संपादन ‘गवा ’या ंथातनू कािशत केला. हा थं 
समी ण कसे असावे याचे उ म उदाहरण हणावे लागेल. पुढे "मंथन" या 
आप या मह वा या ितस या थंातून डॉ. साधू सरांनी शोधिनबंध चचा व 
समी ा अशा तीन भागात िवभागणी क न लेखन काय होत आह.े 
यातील अंतासू  व अ यासातून अिध ान एकच आह े व ते म ययुगीन 

मराठी संत सािह य होय. संत सािह या या चतना या अनषुंगान े काही 
सामािजक / सां दाियक / सां कृितक ांची उकल कर याचा एक 
मह वपूण य  डॉ. साधू सरांनी या मंथन ंथातून केला आह.े 

म ययुगीन मराठी संत सािह या या पैलूचे चतन मनन क न 
यािवषयी यां या मनात या भाविनक व वैचा रक ित या उमट या 
याचे ित बब ‘मंथन’ ंथातून पाहायला िमळत.े डॉ. साधू सरांचे 

अचानक, अकाली – आकि मक सोडून जाण े सवासाठीच दःुखाचे झाले. 
यामुळे सरां या मनातील लखेन, क प ंथ लेखन िवषय अधवटच 
राहीले. या संपूण बाबी आपण अ यासक हणनू पूण करण े आपली 
सवाची जबाबदारी आह.े 
मराठी सतंसािह यातील योगदान मराठी सतंसािह यातील योगदान मराठी सतंसािह यातील योगदान मराठी सतंसािह यातील योगदान ::::    

“आधी केले। मग सांिगतल”े या वचनानुसार डॉ. साध ू सरांनी 
आरंभापासून अखेरीपयत चतन - मनन - लेखन यात वेळ घालवला. 
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रकामं टेक ा ग पा, िम ांचा घोळका, मौज मजा या सा याला फाटा देत 
आप या विडलांचा वारसा स मानाने चालवत संत ाने र, संत नामदेव, 
संत एकनाथ, संत तुकाराम समथ रामदास यां या सम  वा याचा 
अ यास केला. यातून िनमाण झालले े िवचार ंथ पातनू समाजासमोर 
ठेव याचे काय सरानी केले. महारा ातील कवा महारा ा बाहरेील 
नामां कत मािसकांतुन सात याने संत सािह यावर लेखन क न न ान े
भूिमका मांड याचे काय सरांनी केले. येक वषा या दवाळी अंकात संत 
सािह याला अ म देणा या अंकातून सरांचे लेखन दवाळीिनिम  
फराळा माणेच मनाची व िवचारांची भूक भागिवणारे ठरल.े पुढारी, 
युगबोध, काळ अशा नामां कत अंकातील लेख वाचकांना आनंद देत. 
आ ासकाची वाट दाखिवणारे आह.े डॉ. साधू सरांनी आप या चतनातनू 
मराठी सािह यात भर घातली आह.े मुळात औरंगाबाद येथील पूव या 
मराठवाडा िव ापीठातून पद ु र िश ण घेऊन आप या पीएचडी 
पदवीसाठी सरांनी संत सािह याचे गाढे अ यासक लेखक िवचारवंत डॉ. 
यु.म. पठाण यां या मागदशनाखाली अ यास केला. संत िवचारांची 
चुक या प तीन े मांडणी करणा यांना सरानी ‘ही मोडतोड कशासाठी’ 
तीन लेखातून खरपूस समाचार घेतला होता. 
क तन परंपरेच ंस  ेपाईकक तन परंपरेच ंस  ेपाईकक तन परंपरेच ंस  ेपाईकक तन परंपरेच ंस  ेपाईक::::    

संत नामदेवरावांनी "नाचू क तनाचे रंगी । ानदीप लावू जगी । 
हणत क तनातनू भगवत, भ  सवापयत पोहोचिव याचा य  केला. 

पंढरपूर पंजाब असा यांचा आतंररा यीय वास भागवतधमाची-वारकरी 
पंथांची पताका दरूवर फडकावणारा आह.े तेच िवचार तीच दशा तोच 
र ता वीका न क तनातून भागवत भ  पयत जा याचा माग 
सांगणा या डॉ. साध ू सरानी क तन परंपरेला सवापयत पोहोचिव याचे 
काम क न यां या मोठा चाहता भ  पसरला असून अभंगातील 

ो साहन ो यांना मं मु ध करणारे असेच ह े िवशेष. िस  कवी सुरेश 
भटां या ऐवढे दे पांडुरंगा या किवतेतील या िवना काही नकोरे । ऐवढे द े
पांडुरंगा' ाचसाठी मांडीला हा ‘तु या दारात दंगा’ हणत डॉ. साधू 
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सरानी क तन- वचनातून-भागवत भ चा िवचार खोलपयत 
पोहचिवला. 
िव ापीठीय सशंोधनातील स  ेमागदशक िव ापीठीय सशंोधनातील स  ेमागदशक िव ापीठीय सशंोधनातील स  ेमागदशक िव ापीठीय सशंोधनातील स  ेमागदशक ::::    

डॉ. साधू सरांची वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठीय 
संशोधक मागदशक हणून िव ापीठात िनवड झाली. आयु यात दलेल े
काम, ामािणकपणे क न आप या कतृ वाला माण मानणा या सरांनी 
संशोधन े ातही मह वपूण काम केले. डॉ. यु.म. पठाण सरांचे आपण 
िव याथ  आहोत हा साथ अिभमान सरांना असायचा. तीच गु ची 
संशोधन दृ ी वतःत जवत संशोधन कायात सरांनी मागदशक करत 
संशोधनाची एक िश त िनमाण केली. उ म दजाचे काम िव ा यानी केल े
पािहजे हाच अ ाहास असायचा. सरां या मागदशनाखाली संत 
सािह यावर दोन अ यासकांनी शोध बंध िव ापीठाला सादर केले. यात 

तुत लेखाचे लेखकांनी "संतकवी िव णुदास  आिण वाङमय या 
िवषयावरतर शंकर नगर येथील ा यापक डॉ. देगलरूकर यांनी "संत 
सािह याचा सामािजक  अ वयाथ" या िवषयावर काय पूण केल.े एक 
व तुिन  संशोधनाची बाब िव ापीठासमोर मांडणा या डॉ.साधू सरांचे 
संशोधक मागदशक हणून संत सािह यातील मागदशन / योगदान 
मह वाचे आह.े 

ितभासपं  गु ं च ेितभासपं  गु ं च ेितभासपं  गु ं च ेितभासपं  गु ं च े----    नामवतं िवनामवतं िवनामवतं िवनामवतं िव ाथ  थ  थ  थ  ::::    
उदयिगरी महािव ालयात अ ययन व अ यापन करत पदवी – 

पद ु रमराठी िवषयाला िशकव याचे मह वपूण काय डॉ. साधू सरांनी 
िनरंतर प र मपूवक - िन ने े - सात यपूण केले. उदयिगरी 
महािव ालयाचे डॉ. ना.य.डोळे ाचाय हणून तर डॉ. साध,ू डॉ. दबेु, डॉ 

भूने या व अशा अ यापकां या ानाचा उपयोग घे यासाठी ामीण 
भागातून शेकडो िव ाथ  महािव ालयात मराठी बरोबरच इतर िवषय 
घेऊन िश ण घेत असत. सरांनी असं य िव या याना पद ु र वगाचे 
िश त दते,े एक सं कार, एक दृ ी व एक आ मिव ास दे याचे काम केल.े 

यापैक  याच महािव ालयात उप- ाचाय पद जबाबदारीन े
सांभाळणारे मराठी अ यास मंडळाचे सद य तथा मराठी िवभाग मुख 
डॉ. राजकुमार म के, या महािव ालयाने ही संुदर कायशाळा आयोिजत 
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केली आह.े या महािव ालयाचे िश ति य ितभासंप  ाचाय डॉ. वसंत 
िबरादार, लातूर येथील नामां कत महािव ालयातील मराठी िवभाग 

मुख तथा जे  िवचारवंत लखेक डॉ. िशवाजीराव  जवळगेकर तसेच 
"अ र वाङमय या  आंतररा ीय याती ा  मराठी भाषा सािह याला 
गती दे याचे काम करणारे संपादक डॉ. नानासाहबे सूयवंशी, उदगीर 
मधील हावगी वामी महािव ालयातील मराठी िवभाग मुख डॉ. िचमुरे, 
डॉ. तांगावार तसेच नळेगाव येथील डॉ. ल  वाघमारे असे असं य ितभा 
संप  अ यास मराठी सािह यातून समाज बांधणीचे काय करत आहते. 
एकदंरीत लेखक डॉ. साध ू सरां या संत िवचारावरील चतन-मनन-
लेखनाचे काम पाहता २०२० नंतर एक जाणीव- एक दृ ी- एक िवषय-
एक आशय घेवून केललेे लेखन संत सािह यातील सरांचे योगदान िचरंतन 
िवचार दे यासाठी कायम साहा यभूत ठरणारे आह.े 

 
 

*** 
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एकिवसा  याएकिवसा  याएकिवसा  याएकिवसा  या शतकातील मराठी कादबंरी  शतकातील मराठी कादबंरी  शतकातील मराठी कादबंरी  शतकातील मराठी कादबंरी ::::    काही काही काही काही 
िनरी णेिनरी णेिनरी णेिनरी णे    

                

डॉ.    िव लिव लिव लिव ल    जबंालेजबंालेजबंालेजबंाले    
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö, ¤êü÷Ö»Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¤êü÷Ö»Öæ̧ ü ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü    

    

 ता ता ता तावनावनावनावना    : : : :     
एकिवसावे शतक एकंद रत सवच दृ ीने संिम तेचे शतक हणून 

ओळखतात. मराठी सािह याम ये सािह य वाह, सािह य वृ ी आिण 
सािह य लेखना या ेरणा यां या संिम तेचे शतक आह.े या शतकातील 
आरंभी  या दोन द  कात संिम तेमधून सािह य िन मती होताना दसते. 
एकिवसा ा शतका या पूव फ  मराठीच न ह ेतर सकल सािह  य े ात 
पयायाने संबंध मराठी सािह य कारात िविवध वा यीन वाहातून 
सािह य िन मती झाली. मराठी सािह या या उगम काळापासून सािह य 
िन मतीचे िविवध वाह दाखल झाललेे दसतात, ते ठळकपणे न द 
घे यासारखे आहते. उदा. संत पंथ, पतं, तंत, बखर इ यादी.  याच माणे 
आधुिनक काळातही ही सािह य वाहातूनच मराठी सािह याचा िवकास 
घडला. या काळात मराठी माणसांना इं जी सािह याचे साहचय घडले. 
यातून मराठीम ये लेखनाचे िविवध वाह दाखल झाल.े याचबरोबर 
वातं यो र कालखंडात शै िणक वाहाम ये दाखल झाले या 

नविशि तांनी तळागाळातील िविवध समाज व  सं कृतीसह  सािह याची 
िन मती झालेली दसत.े यामुळे सामािजक सां कृितक पयावरणाचे 
नािव यपूण पडसाद सािह यात उमटललेे दसतात. प रणामतः मराठी 
सािह य दिलत सािह य (आबेंडकरवादी सािह य), ामीण सािह य, 
आ दवासी सािह य, ीवादी सािह य, जनवादी सािह य इ यादी 
साठो री सािह य वाहांनी िवपुलतने िनमाण झाल.े या वाहांनी मराठी 
सािह याम ये गडदपणे ठसा उमटिवला. साठो री वाहात  मराठी 
कादंबरी ब िवध शाखा िव तारत िनमाण झाली. मराठी कादंबरीिव  
अशा सािह य वाहांना अपवाद ठ  शकत नाही, हचे िस  झाले. परंत ु
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िवशेषतः सन २००० नंतर पवूापार चिलत वाह ीण झाले आिण 
मराठी सािह  यातील संिम ता िनमाण झाली.    
शोधिनबधंाची गिृहतके शोधिनबधंाची गिृहतके शोधिनबधंाची गिृहतके शोधिनबधंाची गिृहतके ::::----        
१  ि सह कपूव लेखन करणारी कसललेी व वाहात अ भागी रा न 
नेतृ व करणारी लेखक मंडळी िविश  सािह य वाहातील मूलभूत त व 
सािह य वाहा या सीमारेषा पुसून जीवनिच णाम ये सरिमसळ क  
लागल.े  
२. दिलत सािह  य, ामीण सािह  य, आ दवासी सािह  य या वाहातून 
झाले या सन २००० पूव सािह य िन मतीतून पुन थान घडून आले. 
परंतु सन २००० नतंर  या कादंबरीम  ये सां कृितक आिण सामािजक 
रसायन अधोरेिखत झाललेे दसते. यातून मागील ि दशकातील मराठी 
कादंबरीची वाटचाल ब कोनीय झालेली दसत.े  
३. मराठी कादंबरीतील आशय, िवषय, मांडणी, तं कौश ये, आकृितबंध, 
जीवनिच ण,  पयावरण आिण भाषा या दृ ीने मराठी कादंबरीिव  
ढवळून िनघालेल े दसत.े  
४. मराठीमधील कादंबरीकारंनी वृ  ती, वाह, देश, आिण सािह य 
लेखना या प रभाषायां या मयादा ओलांडून सातासमु ापार आशयिव  
व भाविव  साकार यासाठी पुढाकार घेतला. ऐितहािसक द ताधारे 
पुनमाडणी कर या या उ खननामधून मराठी कादंबरीिव  साकारल.े 
उदा. पंिडत देशमुख – सकल दि ण द गािधपती,  गो वद काळे - 
महायो ा इ यादी. यातूनच मराठी कादंबरी भारतीय मुखवटाच 
बदलललेा आह.े दीघकाळ लखेन करणारी लेखकमंडळी ासंग आिण 
अ यासपूणतेमधून कादंबरीम ये  अंतबा  बदल घडवून आणल.े यामुळे 
कादंबरीने रा ीय आिण वैि क प धारण केल.े उदा. हद:ू जग याची एक 
समृ  अडगळ, िपिपिलका मुि धाम, सनातन इ यादी.  
शोधिनबधंाची  याशोधिनबधंाची  याशोधिनबधंाची  याशोधिनबधंाची  या  ती ती ती ती आिण मयादा  आिण मयादा  आिण मयादा  आिण मयादा ::::----     
१. मराठी कादंबरी वा य कारा  या क ा.  
२. सन २००० नंतरची मराठी कादंबरी म  यवत  मानललेी आह.े 
३. मराठी कादबंरी वा यातील िनवडक कादबंं-या आधारभूत मानले  या 

आहते.  
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४. वैि  वक भावातून व रा  ीय प रवेशातून कादंबरी िनमाण.  
एकिवसा  याएकिवसा  याएकिवसा  याएकिवसा  या शतकातील मराठी कादंबरी शतकातील मराठी कादंबरी शतकातील मराठी कादंबरी शतकातील मराठी कादंबरी    ::::    काही िनरी ण ेकाही िनरी ण ेकाही िनरी ण ेकाही िनरी ण े::::----    

मराठी सािह यात सन २००० लेखन करणारी मंडळी िति त व 
मा  यता ा  त लेखकांनी सािह  य वाहातून अनुभव समृ  असे लेखन 
केलेले दसत.े सािह य चळवळी या म यवत  रा न अ वयू हणून 
उ लेखणीय लेखकांनी सािह य वाहां या क ा िव तारत मराठी 
माणसां या सव पश  जीवनिच णाला ब आयामी अिव कारासह ाधा य 
दल.े सन २००० नंतर आंबेडकरवादी सािह य, ामीण सािह य, ीवादी 

सािह य, आ दवासी सािह य इ यादी साठो री वाहां या सीमारेषा पुसट 
झालेल े आहते. सािह यात नवनवीन आयाम िनमाण होत आहते. रा. रं. 
बोराडे, ना. ध . महानोर, नागनाथ कोताप ल,े राजन गवस, जगदीश 
कदम, नागनाथ पाटील, ितमा इंगोल ेइ यादी लेखकांनी ामीण सािह य 
चळवळ भ मपण े उभारललेी दसते. परंतु एकिवसा ा शतकात 
दप तंभा माण े ततु लेखक नवलेखकांचे रेणा थान ठरल ेआहते. तसेच 

ते वतःही लेखन करीत आहते. परंतु यां या लेखनाम ये जी सािह य 
वाहांची मू ये म यवत  असायची ती स या दसत नाहीत. 

आंबेडकरवादी लेखक सािह याला चौकटीमधून बाहरे काढत आहते. 
ब सां कृितक आिण सामािजक ब तरीयता सािह याचे क  बनत आह.े 
यातून कादंबरीचे वेगळेपण िस  होत आह.े मराठीतील मा  यता ा  त 

 थािपत व ासंगी लेखकांनी अ यासपूणतेमधनू मह यासाने दीघ 
 व पा  या  कादंब-यांचे लखेन केल.े कादंबरीम ये नवनवीन तं , 

आकृितबंध, आशय  आिण पबंधाचे नवे योग यातनू कादंबरीचे 
दालन समृ  करणारे ठरल.े  

१. भालचं  वनाजी नेमाडे यांची ’ हद.ू...’ (२०११) ही ब च चत 
कादंबरी. यामुळे नेमाडे मराठीम ये ानपीठ परु कारान े स मािनत 
कर यात आल.े यामुळे मराठी कादंबरी वा याचा सव  गौरव झाला. 
मराठी सािह य संभारात ानपीठ पुर कार िमळिवणारे चौथे लेखक 
हणनू नमेाडे यांचा  स मान ही बाब अिभमाना पद आह.े नमेाडे  या 

अनुभवातून उलगडणारी संुदर घ  वीण, भ  य सं  कृतीचे पा  हािळक 
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वणन, मानवी जािणवांचा अभूतपूव सोहळा, वाचकांना जखडून ठेव  याची 
कमया ह ेया कादंबरीत िनि तच अवणनीय आह.े तसेच या कादंबरीतील 

भाषा वाचकांना कठीण वाटते. परंत ु  यातील सार आिण लहजेा 
रस हणातील मजा देत.े मोरगाव या एका खेडयातील खंडेराव 
मोरगावकर या परुात   व संशोधकांची कथा या कादंबरीला लाभलेली 
आह.े अ  मयुगीन काळापासून ते गत मानवजाती  या उ  ांतीचा शोध 
घेणारा खंडेराव मोहजंोदडो - हड  पा सं  कृतीतील अवशेषावरील 
िव  लेषण ग धळ िनमाण करणारे आह.े कथेचा आ  मा असले  या नायक 
खंडेरावला जे  हा वैि कता कळायला लागत,े ते  हा िव ाळ  व पाची 
कादंबरी संपते. अनुभवाचा आवाका, जीवन जािणवांची अिभ  य  ती, 
कथनानु प शलैी, सािजवंत भाषायोजन, आशय वैिव  य, कथाबीजांची 
िवपुलता सुरस मांडणी यामुळे ‘ हद ु – जग  याची समृ  अडगळ’ ही 
बृह कादंबरी ठरते. दीघ ऐितहािसकता आिण सां कृितकदृ ा चिलत 
बाबी उलगडणारी एक तुत कादंबरी आह.े समकालीन कादंबरीिव ात 
लेखकांना दशादशक अशी सािह यकृती आह.े  

२. शरणकुमार लबाळे यां या ’सनातन‘ (१ जानेवारी २०१८) 
कादंबरीने मराठी कादंबरीिव ात परंपरागत आशय  (कथाबीज) घऊेन 
पुरोगामी भाविव  साकारल.े प रणामतः सािह य े ात भारतीय 
पातळीवरील स मानाचा समजला जाणा या सर वती पुर कारान े
‘सनातन‘करांचा स मान झाला. ही बाब मराठी सािह या या दृ ीन े
गौरवा पद आह.े गो ह  या केली  हणून  यांची ह  या केली  यांना .... ही 
अपणपि का लेखक वाचकांना कोण  या िवषयाकडे घेऊन जात आह ेयाची 
क  पना येते. सनातनमधील भाविव  वाचकांना एक वेगळी अनुभूती देत.े 
लेखनाचे नवीन तं कौश य, िनरा या प तीने हाताळ यामुळे ततु 
कादंबरी भारतीय सां कृितक प रवेशातून अवतीण झाललेी दसत.े 
प रणामतः िविवध सं थाना या लेखनकृतीची दखल यावी लागली. 
हणून शरणकुमार लबाळे आिण मराठी कादंबरी यांचे ऋणानुबंध अिधक 

दढृ हो यासाठी तुत लेखनकृती मैलाचा दगड ठरललेी आह.े हद ूधम –
सं  कृती  या िवषमतेवर भा  य करणारी  ततु कादंबरी आह.े हद ू
सं कृतीचे व भारतीय सं कृती सां कृितक पयावरणाचे बदलत ेनािव यपूण 
संदभ दसतात. माणसे बदलत आहते. नवसमाज िन मती होत आह.े 
परंपरागत मू यांना छेद दला जात आह.े परंतु मराठी माणूस 
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प रवतनशील जगतात सनातन मू ये टकव यासाठी धडपडत आह.े 
बहामनी रा  यातील सोनाई या गावातील होळी  या सणाने कादंबरीचा 
आरंभ होतो. आिण गायीची िवटंबना केली  हणून हद ूवािहणीचे त ण 
फादरचा खून करतात, येथे कादंबरी संपत.े उ  तर पेशवाईतील ा  हणीया 
वच  वाची समाज  यव  था आिण ई  ट इंिडया कंपनरी  या आगमनानंतर 
ि  ती धम चारकांकडून धमाची वाट आिण ल  करातील नोकरी  या संधी  
यामुळे अ  पृ  याची ित  ठा वाढते. याव न सां कृितक संिचताला कवेत 
घेऊन प रवतनाची वाट िनमाण करणारा िवचार ततु कादंबरीमधून 
आशय उ धृत झालेला दसतो. 

३. मराठी कादंबरीत बाळासाहबे लबडे यांची ’िपिपिलका मुि धाम' 
ही भारतीय व अधोरेिखत करणारी कादंबरी.  धम ,पथं ,जात ,देश ,  
परंपरा इ यादी वैिव यपूणतचेा संिवधािनक मू यादश कथन करीत 
धमिनरपे ता, सवधमसमभाव आिण धा मक सिह णुता इ यादी मू यांच े

कटन करीत साकारलेली आह.े यामुळे मराठी कादंबरीिव ात  तुत 
कादंबरी दखलपा  आह.े अनेक चचास े,  प रसंवाद,  कथालेखन 
िव ातील नािव य या कादंबरीतून कट झाललेी दसते. ादेिशक 
अनुभूती  या चौकटीबाहरे जाऊन समकालीन भारत सू म प तीन े
रेखाट  यात लेखकाला कमालीचे यश आल े आह.े ि  चन, जैन, हद,ू 
इ  लाम, व बौ  या धमातील मयादा परखडपण ेिवशद करीत कोणताही 
धम माणुसक साठी अपा  आह.े ह ेदशिवताना सं  कृत, इं जी, ऊद,ू हदी, 
पाली याभाषा मराठी िलपीमधून  य  त होतात. भािषक संिम ता 

 ययास येते. शीषकातील नावी  यपूणत े बरोबरच जाती  यव  थेतील 
फोलपणावर लेखकाने भा  य केले आह.े  

४. भट  या िवमु  त समाजाचे िच ण ’झोळी‘ या कािलदास शद या 
सािह यकृतीत आले आह.े याचबरोबर परंपरागत समाज व थेत भट या 
समाजात लेखणी हाती धर याची मुभा नसताना कालमानानुसार भटके 
िवमु  त कसे बदलताहते, गतशील समाजाचे गमक हरेत आहते, याचे मम 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा फुले, राजष  शा  महाराज अशा 
महामानवां या िवचारात आह.े ते जाणून भािवत झालेला भटका समाज 
यश वी माग मण करीत आह.े याचेच ित बब बदल या समाज 
वा तवातून या लेखनातून पयायाने कादंबरीम ये आप याला पाहावयास 
िमळते. एकिवसा ा शतकातील मराठी कादंबरीिव  जनवादी कादंबरी,  
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महानगरीय आिण िव ानवादी कादंबरीतून टप यात येत आह.े  तसेच 
समकालीन वा तवाला कवेत घेऊन कादंबरी लेखन केले जात आह.े या  
ब तरीयतेचे यंतर अिलकडील काळातील मराठी कादंबरीत पाहवयास 
िमळते. 

५. न  वदपूव पासून लेखन करणा-या काही कादंबरीकरांनी 
नवजािणवांचा शोध घऊेन नवनवीन आशय  य,, तं कौश  य, आकृितबंध, 
भाविव  व, लेखनातील िविभ  न योग वगैरे बाबातीत मराठी कादंबरी 
नववाटा आिण नवीन वळणे घते कादंबरी िनमाण केललेी दसते.  रंगनाथ 
पठारे यां  या ‘टोकदार सावलीचे वतमान’, ‘दःुखाचे  वापद’, ‘नामु  क चे 
 वगत’ (१९९९) या कादंब-यामधून राजक य वृ  ती- वृ  ती आिण 

नवशोषण  यव  थांचा आडवा-उभा छेद घेतलेला आह.े तसेच नैितक 
जािणवांचे ती  भान ठेवत वाचकांना अिधक  ग  भ कर  याचा य  न 
केलेला दसतो. या कादंब-यां  या पा  वभूमीवर मराठी वाचकांना आगळा 
आशय अिण िवषय प रचय क न देणारी  यांची ‘सातपाटील कुलवृ  तांत’ 
ही अितशय दीघ  व पाची मराठी कादंबरी. या कादंबरीत सातशे वषा न 
अिधक कालखंड सामावून ऐितहिसक घडामोड  या मा  यमांमधून 
िपढयान् िपढयांमधील सां  कृितक सं मण अधोरेिखत केलले े दसते. दीघ 
कालखंडाम  ये एखा ा घरा  या  या राजक य आिण सां  कृितक 
उलथापालथीमधून वांिशक संकर कसा घडत जातो आिण वैि क  तरावर 
वंशिव  तार पसरतो, याचे मा मक कथन येथे आललेे आह.े ऐितहािसक 
घडामोडी, भाव े े, आस  तवृ  ती आिण माणसा  या पयटन कर  याची 

वृ  ती इ  यादीमुळे मराठी वंश जातीय, सामािजक तथा धा मक  तरावर 
कसा सं िमत झाला, सां  कृितक सं मणामधून आजचे समाजवा  तव कसे 
ढवळून िनघाल,े मानवी वंशाचा तळ शोध  यानतंर सामािजक सिह  णुता 
कशी सापडेल, याचा येथ े घेता येतो. नवसमाज िन मतीचे  व  न घऊेन 

 तुत लेखन झाललेे दसत.े कादंबरीतील िवशाल पट िव  तार  यासाठी 
िवपूल पा ांचे उपयोजन केलले े दसते. हदी, इं ज, अफगाण, राज  थानी 
अशा वैि क आशयाशी पुरक पा े वैि कतेशी नाते दशिवतात.  यामुळे 
कादंबरीची वैि कता ठसठिसत होते. मराठी सं  कृती  या जागितक 
संदभातून कादंबरीचा पट उलगडत जातो. कथानक सात िवभागात 
िवकिसत केलेले आह.े राजक य घटना म आिण मराठा सं  कृतीची 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                78787878    
 

 

पाळेमुळे जगभरात कशी पोहचली याची ससंदभ मांडणी िवशद करणारी 
एक मह   वपूण सािह  यकृती  हणून  ततु कादंबरी मोलाची ठरते. 

 ६. राजन गवस ह े मराठीतील ितभावंत आिण िस ह  त लेखक. 
 यां  या च डक (१८८५), भंडारभोग (१८८९), धगाणा (१९९२), 

तणकट (१९९८) इ. कादंब-या. गाजले  या आहते. िवशषेतः ामीण 
कादंबरीकार  हणून गवसांची ओळख आह.े अिलकडील काळात  यांची ‘ब-
बळीचा’ ही उ  लेखनीय कादबंरी. या कादंबरीम  ये कृषक समाजातील 
भाविव  व सश  तपण े टपलले े आह,े एकिवसा  या शतकातील बदल  या 

ामीण समाजवा  तवाचा तळ शोधणारी  तुत कादंबरी आह.े अिलकडील 
काळातील ब-बळीचा याकादंबरीने आशय आिण अिभ  य  ती सश  तपण े
झालेली असून तं शैलीतील वेगिळक जाणवते.  

७. बाबू िबरादार यांनी संभूती २००५ आिण आिधवास २०२१ या 
कादंबरी लेखनातून सीमावत  ामिव  व साकारल ेआह.े नागनाथ पाटील 
यां  या लंबाडी, क डाणातलं जीणं (१९९७) या कादंब-यामधून सभोवतीचे 
शै िणक आिण सामािजक वा  तव अधोरेिखत झाले आह.े  यांची 
अिलकडील काळात कािशत झाललेी तराणी (२०१७) ही कादंबरी 
वंशवृ ी आिण समाजातील शै िणक े ातनू अिधकारी बनले  या 
 य  त  या राजक य मंडळ कडून होत असले  या वाताहतीचे भाविव  व 

साकारणारी कादंबरी आह.े  
८ .तसेच जी  .के .ऐनापरेु –  अिभसरण )२००२( , डांगोरा एका 

नगरीचा )यं .िव .सरदशेमुख( , म  वंतर, किबरा खडा बाजार मे, रोबो, 
सीमांत )दीनानाथ मनोहर( , गौतमाची गो  ट - )१९९८- अिनल दामले ), 
अंताजीची बखर, बखर अंत काळाची )नंदा खरे( , अ  युत आठवले आिण 
आठवण, ऑपरेशशन यमू )मकरंद साठे (या मह   वा या न द 

कर  यासार  या कादंब-या .ामीण समाजातील वावरणा-या लेखकांनी 
बदलते वा  तव अधोरेिखत कर  यामधून ामीणतेचे बदलते िनकष टपले .

याम  ये रमेश इंगळे उ ादकर  -  िनशानी डावा अगंठा )२००५( , सदानंद 
देशमुख - बारोमास )२००२( , चारीमेरा, ितमा इंगोल े - पाटटाईम 

)२००२( , कृ  णात खोत - गावठाण, झाड झबड, र दळा, रगाण 
)२०१९(, सुखदेव ढाणके – चेडा )२००१( , गणेश आवटे - गणगोत ,िभ ड 

– )२००५( , सीतारम सावंत -  देशोधडी, भुईभुई ठाव दे (),आनंद वगकर 
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- अवकाळी पावसा  या दर  यानची गो  ट या कादंब -यांमधून ब िवध 
सामािजकता ल णीय र  या  रेखाटली आहे .अलीकडील काळातील शलैी 

आिण कथानकातील नावी  य यादृ  टीने मह   वाचे कादंबरीकार  हणून 
वीण बांदेकरांचा उ  लेख करावा लागतो  .चाळेगतमधनू 

तळकोकणावरील भौितक आ मण दशिवताना दशावतारी खेळा  या 
मा  यमाचा वापर केला .तसेच कळसू ी बा लीनाटया  या कथनतं ाचा 

अवलंब करीत उज  या स डे  या बा  या या कादंबरीमधून वा  तवाचा 
आभास िनमाण केला आहे . याम  ये गत माणसे, सामा  य माणूस आिण 

धा मक मू  ये यातील अनुबंध  प  ट कर  यासाठी बा  यांची संवादशैली 
योजली आह े .बांदेकरांनी कादबंरी लेखनाचे िनराळे तं  योज  यामुळे त े
कादंबरीिव  वात  थान िस  केलेले दसतात .तसेच मराठीतील नवो दत 

ामीण लेखक, युवा सािह  य अकेदमी पुर  कार २०१८ ा  त नवपाथ गोरे 
यांची फेसाटी  -२०१७ ही कादबंरी समकालातील भट  या िवमु  त धनगर 

समाज  या वा  तव  यथा वेदनांचे िच ण करणारी आहे .  ततु 
कादंबरीम  ये आ   कथना  क िनवेदनशलैीमधून वाचकांना िखळवून 
ठेव  याचे लेखणीचे साम  य कमालीचे योजललेे दसत  िनवेदन आिण संवाद 

याक रता बोली प उपयोजन केलेल े आहे  ामीण कादंबरी भावळीतील 
फेसाटी ही आ  मकथना  मक कादंबरी. ित  याम  ये मढपाळ जमातीतील 
जीवनसंघषाची कहानी नायक नाथा  या थमपु षी िनवेदनामधून 
अधोरेिखत  होत.े या कादंबरीत एकिवसा  या शतकातील सामािजक 
मागासलेपण, कौटंुिबक अभाव  तता आिण युवकांची शै िणक 
उ  नतीसाठी धडपड ठसठिसत झाललेी आह.े तसेच महशे खरात यांची 
बुगाठ – २०२१  ही कादंबरी ामीण  ी  या संघषशील जग  याची गाथा 

 ट करत े  .महशे मोरे गावपांढरी -२०१० आिण झो -या -२०२१ या 
कादंब-या उ  लेखणीय आहते . 

समकालीन वा  तवाचे अधोरखन काही कादंब -यांतून आललेे आ ह◌े .
शेतमजुरां  या सम  यांचे अधोरेखन आसाराम लोमटे – तसनस, पालावरचे 
भटकंतीमय जगण े आ  मकथना  मक र  या कािलदास शदे - झोळी,  ी-

पु ष संबंधावरील भा  य मेघना पेठे - नातीचरामी , उ ोग े ातील 
भरडून िनघाले  या त णांचे िच ण करण गुरव – जुगाड, दु  काळ  त 
मराठवाडयातील ामीण िच ण सुशील धसकटे यांची जोहार, बदल  या 
अथकारणाचे ाम  यव  थेवरील प रणामांचे अधोरेखन शकंर सखाराम 
यांची सेझ, लॅशबॅक तं ांचा वापर केललेी सुखदेव थोरातांची काळेकरडे 
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 ो  स, बाबा भांड – तंटया, नंदा खरे उ ा, काश देशपांडे केजकर – 
बारदाना, ग.िप. मनूरकर – बु ज भीमराव वाघचौरे – नवं काटवन व 
पडीवरचे वचू या ल वेधी कादंब -यांतून बदलते आयाम, 

समाजवा  तवातील मू  यांतून िनमाण झालेल े  न आिण वाचकांचे सजग 
भान या समकालातील बाबी गडदपण ेसा ात होतात. 

९. याकाळातील आंबेडकरी कादंबरीमधून जातवा  तव आिण 
ि गत अथवा सामािजक दःुखा  या पिलकडील आशय  य सा ात 

केलेल ेआह.े उदा. दीनानाथ मनोहर –रोबोट 
१०.  ीवादी कादंबरी लेखनपरंपरेला अ  हे न किवता महाजन 

यांनी –  )२००५(  ही कादंबरी िलिहली. या जािणवा उ धतृ करताना 
किवता मु मकर यांनी ‘मी सािव ी जो तीराव’ (२००७) ही 
 यि िच णा  मक कादबंरी िलिहली. यामधनू सािव ीबाई फुल े यां  या 

जीवनकायावर काश टाकला.  यामधून  ीयांना ग डभरारी घे  यासाठी 
 ी उ ाराक तीक  हणून  ी िश णाचे महा   य अधोरिखत करणारी 

जाणीव िनमाण होईल.  याबरोबरच तेथील  न वाङमयातनू अधोरेिखत 
करणे  वाभािवक आह.े 

११. मराठीमधील ऐितहािसक कादंबरी  या परंपरेत पंिडत देशमुख 
िलिखत खजुराहो आिण सकल दि ण द  गािधपती -२००८ या 
लेखनकृतीचे वेगळेपण े नजरेत भरत.े रा  कूट राजां  या यु नीतीचा 
प रचय या थंातून घडेल. तसेच गोिवद काळे यां  या महायो ा महाराजा 
यशवंतराव होळकर -२०२१ या कादंबरीमधून ऐितहािसक वा  तवाचा 
न  याने शोध घतेललेा दसतो.    
उपसहंारउपसहंारउपसहंारउपसहंार    –     

 वातं यो  तर मराठी कादंबरी वा यात १९४७ त े१९६०, १९६० त े
१९९० आिण १९९० ते २०२० असे कालखंड कर  यात आल.े परंत ु
एकिवसा  या शतकातील मराठी कादबंरीची वाटचाल या लखेना  या 
अनुषगंान े२००० नतंरची मराठी कादंबरी हा कालखंड िस  होत आह,े 
असे दसते. समकालीन वा  तवाचे आशय  य घऊेन ाधा  याने  य  त 
होणा या कादंब या वेगळेपण ठळकपणे िस  करतात. याकालखंडातील 
दोन हजारपूव  मराठी कादंबरी लेखनाचे मानदडं दसतात. १९९० 
नंतर  या वैि क घडामोड चे लेखनावरील  पडसाद गडदपण ेजाणवतात. 
काळास ित या  हणून शै िणक वाह, समाजमू  ये, आदशमू  ये, 
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नैितकमू  यांची पडझड, बदलते समाजजीवनाचा वेध, आधुिनक करण, 
यांि ककरणाचा प रणाम, नवे आशयबंध, समथपण े बोलीभाषा, 
पोटसं  कृतीचा प रचय, यामधनू मराठी कादंबरी िनमाण झाली. 

साठो  तरी कालखंडातील सािह  याचे वाह सन २००० नंतर ीण 
झाले. लो कािभमुखता व लेखकािभमुखता या गडदपण ेअधोिखत झाललेी 
आह,े दोन हजार नंतरचे मराठी सािह यात  सामा  य माणसां  या जग  याचे 
रंग- तरंग उमटू लागल.े अिभजनांकडून ब जनांकडे सािह  याचा आिण 
पयायाने कादंबरीचा वास घडू लागला. कादंबरीत  याचे वाह, ेरणा, 

वृ  ती, जागितक करण, उदारीकरण, आधुिनकतेचा प रणाम, यांि कता, 
पारंप रक मू  यांचे उ  चाटन, मणभाष, संगणक करणामुळे भािवत 
जनजीवनाचे  पडसाद उमटलले े दसतात. अशा नवनवीन वाटा आिण 
वळणांनी २००० नतंरची मराठी कादंबरी अवतीण होत आह.े भाव े , 
काय े , सामािजक आिण सां  कृितक पयावरणाचे अिभसरण टप  यात 
मराठी कादंबरीने वैिव  यपूण दशन घडिवले आह.े आशय, िवषय, 
रचनातं , शलैी प िविवध आयाम नवकादंबरीम  ये आल ेआहते. 
सदंभा  तसदंभा  तसदंभा  तसदंभा  तवववव::::             
1. िवरंगी मी िवमु  त मी – अंजली जोशी (श  द काशन मंुबई, २०१६, पृ  ठ सं  या – 

३३६) 
2. न लबारी – सुरेश पाटील ( सं  कृती काशन पुणे, २०१९, पृ  ठ सं  या – ६२४) 
3. सनातन – शरणकुमार लबाळे ( सं  कृती काशन पुणे, २०१९, पृ  ठ सं  या – ६२४) 
4. बगळा – साद कुमठेकर (पार काशन मंुबई, २०१६, पृ  ठ सं  या – १५८) 
5. चाळेगत - वीण बांदेकर (श  द काशन मंुबई, २००९, पृ  ठ सं  या – ) 
6. उज  या स डे  या बा  या - वीण बांदेकर (श  द काशन मंुबई, २०१६, पृ  ठ सं  या 

– ) 
7. इंिडयन अॅिनमल फाम - वीण बांदेकर (श  द काशन मंुबई, २०१६, पृ  ठ सं  या – 

२५६ ) 
8. गाडन ऑफ ईडन ऊफ साई सोसायटी – मकरंद साठे (पा  युलर  काशन मंुबई, 

२०१९, पृ  ठ सं  या –१९२ ) 
9. छावणी – महादेव माळी– (श  द काशन मंुबई, २०१४, पृ  ठ सं  या –१९९) 
10. खो  यामधी खोपा – काश काळे (ह मस  काशन पुणे, २०१८, पृ  ठ सं  या – १४४) 
11. कापूसकाळ – कैलास द ड (मॅजेि टक काशन ठाणे, २०१५, पृ  ठ सं  या – २०७ ) 
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12. नामशेष होणारा माणूस – जय सग पाटील (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१५, 
पृ  ठ सं  या -१४७) 

13. जाग  या – ीराम दुग् (सायन  काशन पुणे, २०१८, पृ  ठ सं  या – १८०) 
14. इळनमाळ – अशोक पवार (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१४, आवृ  ती ितसरी, 

पृ  ठ सं  या -२०३) 
15. अवकाळी पावसा  या दर  यानची गो  ट - (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१५, 

आवृ  ती ितसरी, पृ  ठ सं  या -१५४) 
16. भरकटे  वर - ि र षकेश पाळंदे (श  द काशन मंुबई, २०१७, पृ  ठ सं  या –२१२) 
17. वारी  या वाटेवर – दशरथ यादव ( मन- रंजन काशन पुणे, २०१७, पृ  ठ सं  या – 

४३०) 
18. यंग इंिडयाचा ुप से  फ  – ल  मीकांत देशमुख ( दलीपराज काशन पुणे, २०१८, 

पृ  ठ सं  या –२६३) 
19. फ  ते तोरणमाळ – दनानाथ मनोहर – (श  द काशन मंुबई, २०१५, पृ  ठ सं  या –

२७५)  
20. तराणी – नागनाथ पाटील (सायन  काशन पुणे, २०१७, पृ  ठ सं  या – ३६८) 
21. बुगाठ – महशे खरात  (सायन  काशन पुणे, २०१७, पृ  ठ सं  या – ३६८) 
22. महायो ा – गो वद काळे (सायन  काशन पुणे, २०१७, पृ  ठ सं  या – ३६८) 
23. स  या - सुरेश पां शदे (कॉि टनटल  काशन पुणे, २००६, तृतीय आवृ  ती, पृ  ठ 

सं  या – २५६) 
24. ि कोणातील वादळ पेलताना – लितका चौधरी ( दलीपराज काशन पुण,े २०१६, 

पृ  ठ सं  या –२९०) 
25. कंुधा – अशोक कौितक कोळी (पॅा  युलर  काशन मंुबई, २०१०, पृ  ठ सं  या – 

२१४) 
26. यसन – ाने  वर काश जाधवर (  वयंदीप  काशन पुणे, २०१९, पृ  ठ सं  या – 

२६०) 
27. झंुड – द  ता मोरसे  (दया  काशन पुणे, २०१६, पृ  ठ सं  या – १०४) 
28. पापणी आड पाणी – इंदमुती ज धळे  (सूयमु ा  काशन नादंडे, २०१८,  पृ  ठ सं  या 

– १६७) 
29. पोटमारा- रव  पांढरे (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१६, पृ  ठ सं  या – १२८)  
30. फेसाटी – नवनाथ गोरे ( अ र वा य काशन पुणे, २०१५ पृ  ठ सं  या – २२५) 
31. अनपेि त एक रह  य - मंदार जाधव ( अ र वा य काशन पुणे, २०१५ पृ  ठ 

सं  या – १८४) 
32. फास – संजीव अनुवाद – बाळासाहबे पाटील ( भा  य ी काशन को  हापूर, २०१९, 

पृ  ठ सं  या – २८२) 
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33. ड गर प  याड – िशवाजीराव ठ बरे ( अनुबंध काशन पुणे, २००८ पृ  ठ सं  या – 
२२५) 

34. भुई भुई ठाव दे – सीताराम सावंत (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१५, पृ  ठ 
सं  या -२५८)  

35. पुरोगामी – राकेश वानखेडे (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१७, आवृ  ती दसुरी, 
पृ  ठ सं  या -३२७) 

36. चारीमेरा – सदानंद देशमुख (पा  युलर  काशन मंुबई, २०१६, पृ  ठ सं  या – ४३७ ) 
37. बारोमास - सदानंद देशमुख (पा  युलर  काशन मंुबई, २००३, पृ  ठ सं  या – ) 
38. आगळ – मह  कदम (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१२, पृ  ठ सं  या -२४४) 
39. तणस – मह  कदम (लोकवा य गृह काशन मंुबई, २०१५,  पृ  ठ सं  या -) 
40. धुळपावलं - मह  कदम (श  दालय काशन ीरामपूर , २००९, पृ  ठ सं  या - १५६) 
41. शेवटाचा आरंभ –  योती पुजारी (िव ा बु  स  काशन औरंगाबाद, २०१८, पृ  ठ 

सं  या - १९२) 
42. िपिपिलका मुि धाम – बाळासाहबे लबडे, ंथाली काशन, औरंगाबाद, २०१९, 

पृ  ठ सं  या - ३७८) 
43. आिधवास – बाबू िबरादार (गणगोत काशन, देगलूर, २०२१)  
44. गाडा – जगदीश कदम (िनमल काशन, नांदेड, २००९ पृ  ठ सं  या - १०४) 

 
  

*** 
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अ सलअ सलअ सलअ सल    जीवनानभुवाचाजीवनानभुवाचाजीवनानभुवाचाजीवनानभुवाचा    द ताऐवजद ताऐवजद ताऐवजद ताऐवज    : ': ': ': ' मिृतसादमिृतसादमिृतसादमिृतसाद''''    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . रामकृ णरामकृ णरामकृ णरामकृ ण    बदनेबदनेबदनेबदने    
ामीण महािव ालय, वसंतनगर ता. मुखेड िज. नांदेड 

 

    ' मृितसाद'  या ा.डॉ.भूषण जोरगलुवार (शहापूरकर) यां या सन 
२००० नंतर या मराठी सािह यात न ाने दाखल झाले या 
आ मकथनाब ल मला वाटललेी माझी मतं मी इथे न दवलेली आहते. 
कारण ह ेआ मकथन  सन २००० नंतर या मराठी आ मकथन या सािह य 

कारात मह वाची भर टाकणारे आह ेअसे मला वाटते. या आ मकथनाचे 
लेखक या प रि थतीत ज मल,े िशकल,े वाढले या प रि थतीचं 
वा तववादी िच ण यांनी या पु तकातनू अगदी जस या तसं िचतारल ं
आह.े  

मानवी जीवन ह े सुखदःुख िमि त धा यांनी बनलले े आह.ेकुणा या 
वा ाला अिधक सुख तर कुणा या वा ाला  अिधक दःुख दसते.असे 
असल ेतरी ही संत हणा या माणे 

सखुसखुसखुसखु    पाहतापाहतापाहतापाहता    जवाजवाजवाजवा    पाडेपाडेपाडेपाडे    llll    
दःुखदःुखदःुखदःुख    पपपपवताएवढेवताएवढेवताएवढेवताएवढे    llllllll    

    हचे खरे. जी माणसे सुखाने रळून जात नाहीत व दःुखाने खचत 
नाहीत. मानवी मू यांचा र ता न सोडता ती चालतच राहतात. इितहास 
अशाच माणसांची न द घेत असतो. मग आपाप या पातळीवर ती न द 
मह वाचीच असत.े माणसा या कायाचे मू यमापन समाज नेहमीच करत 
असतो; परंत ु या ला या याब ल जेवढे मािहती असत े तेवढे 
समाजाला मािहती असेलच असे नाही. जे हा एखादी  अनेक क ातून 
अनेक य ांतून यशोिशखर गाठत,े ते हा या या कायातून अनेकांना 
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ेरणा िमळावी हा कवा अ य काही उ ेश ठेवून आ मकथन िलिहल ेजाते. 
यातून या या जीवनाचा सवागीण प रचय आप यासमोर उभा 

राहतो. ह े िलिह यात या चा अहकंार नसतोच तर याला ह े
सांगायचे असते क , जीवनात अनेक क  आहते, अनेक अडचणी 
आहते, यांनी खचून जाऊ नका; तर यावर मात क न माग मण करत 
चाला.एक हदी कवी हणतो या माणे,  

असफलताअसफलताअसफलताअसफलता    एकएकएकएक    चनुौतीचनुौतीचनुौतीचनुौती    हैहहैैहै    वीकारवीकारवीकारवीकार    करोकरोकरोकरो    llll        
यायायाया    कमीकमीकमीकमी    रहरहरहरह    गईगईगईगई    देखोदेखोदेखोदेखो    औरऔरऔरऔर    सधुारसधुारसधुारसधुार    करोकरोकरोकरो    llll    

    जबजबजबजब    तकतकतकतक    सफलसफलसफलसफल    नननन    होहोहोहो    न दन दन दन द    चनैचनैचनैचनै    कोकोकोको    यागोयागोयागोयागो    तमुतमुतमुतमु    llll    
सघंषसघंषसघंषसघंष    काकाकाका    मदैानमदैानमदैानमदैान    छोडछोडछोडछोड    मतमतमतमत    भागोभागोभागोभागो    तमुतमुतमुतमु    llll        कुछकुछकुछकुछ    कयेकयेकयेकये    िबनािबनािबनािबना    जयजयजयजय    
जयकारजयकारजयकारजयकार    नहीनहीनहीनही    होतीहोतीहोतीहोती    llll    
    कोिशशकोिशशकोिशशकोिशश    करनेकरनेकरनेकरने    वालवालवालवाल     कककक     हारहारहारहार    नहीनहीनहीनही    होतीहोतीहोतीहोती    llllllll    

      काहीसे असेच जीवन ' मृितसाद' या आ मकथनात लखेक ा. डॉ. 
भूषण जोरगलुवार शहापूरकर यांचे आल ेआह.े 

मागील दोन मिह यापूव  हणजे आ◌ॅग ट २०२१ म ये दलीपराज 
काशन, पुण े येथून कािशत झालेल े ह े पु तक महारा ातील थोर 

िवचारवंत ा.डॉ. भूषण जोरगुलवार (शहापूरकर) यांचे जीवन च र  
आप या समोर ठेवते. एकूण ३३६ पृ सं या असलले े ह े पु तक यांनी 
आप या नातवंडांना अपण केल ेआह.े या पु तकाला 'िनतळ ि म वाचे 

ांजळ आ मकथन' ही तावना अ यंत समपक श दात महारा ातील 
यातक त सािहि यक तथा डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा 

िव ापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगु  डॉ.नागनाथ को ाप ल े यांची 
आह.े नुसती तावना वाचली तरीही पु तकाचे मह व िनि तच 
अधोरेिखत होते. डॉ.कोताप ल ेिलिहतात क , एकंदरीत वातं यानंतर या 
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पिह या पंधरा वीस वषात वाढले या, िवकिसत झाले या एका िपढीचे ह े
ाितिनधीक आ मच र  आह.े यामुळे याला िवशेष मह व ा  झाले 

आह.े लेखकान े मनोगतांतून या लेखना या पाठीमागची भूिमका िवशद 
करताना िलिहल ेआह ेक , मा या या लेखना या मागचा उ ेश वाचकांची 
सहानुभुती िमळिवणे कवा आप या आयु याचे चढ-उतार लोकां या समोर 
ठेवून एक दयापा   बनने असा नाही. आम या िपढी या बर्याच 
जणांचे आयु य थो ाफार फरकाने जवळपास असेच होते. आयु य 
जगताना कोणाला कधी कमी तर कुणाला जा त ास झाला असेल पण 
एक मा  खरे क  आ हाला आयु यात काहीतरी िमळव यासाठी खूप 
झगडावे लागल.े असे असल ेतरी ही ितकूल प रि थतीतही आ ही आनंदी 
होतो.आमची मानिसक ि थती अ यंत खंबीर होती. आ मह येसारखे 
िवचार आम या आसपास ही फरकत नसत. आजची िपढी भौितक 
सुखा या, समृ ी या काळात आह.े चंगळवादा या मगरिमठीत सापडलेली 
आह.े काही िमळिव यासाठी झगडावे लागत,े याची जाणीव फार कमी 
मुलांना आह.े आम या काळातील ितकूल प रि थती या पा भूमीवर 
आज या मुलांचे पाय जिमनीवर असावेत असे वाटते. वाडविडलांनी जे 
िमळवले ते सांभाळून ठेवून पुढील िपढीला तशी िशकवण ावी. आप या 
वडीलक चा वारसा जपावा. फ  संप ीच नाही तर सं कार आिण 
जीवनमू ये ही सांभाळून ठेवावी. असे उ ेश डो यांसमोर ठेवून यांनी ह े
आ मकथन आयु या या उतारवयात िलिह याचे सांिगतले आह.े 
     या आ मकथन थंाची कमत ४७० पये ठेवली आह.े पु तकाचे 
अ यंत बोलके मुखपृ  संतोष घ गडे यांनी रेखाटल ेआह.े आ मकथन एकूण 
एकोणीस संगातून साकारले आह.े आ मकथन वाचायला हातात घेतल ेक  
याचा शेवट होईपयत हातावेगळे कर याचे मन होत नाही. लेखकान े
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वण ले या अनेक संगाचे वाचन करताना ब याच वेळा असे जाणवते क  
ह ेवणन  लेखकाचे नसून आपलचे आह.े 
    आ मकथनाची सु वात आपली मातृभूमी हणजेच आपल ेगाव शहापूर 
पासून झाली असून यात गावाचे सवागाने प रपूण वणन आलले े आह.े 

या जडणघडणीत गावाचे कसे योगदान असत े याचा नमुना इथ े
पाहावयास िमळतो.गावाचा इितहास, भूगोल, लोकजीवन, सण-उ सव, 
भाषा,शेती - ापार,िश ण   यासार या अनेक बाब चा िव ताराने 
उ लेख लेखकाने केला आह.ेराजकारणाचा गावातील िशरकाव, गावाचे 
वातं य सं ामातील योगदान, हदैराबाद मुि सं ामातील योगदान, 

महा मा गांधी, िवनोबा भावे, आय समाजाचा गावावर झाललेा प रणाम 
वण ला आह.े एकंदर नांदेड िज ातील सवाथाने पुढारलेपण असलले ेह े
गाव असेच िच  यातून पुढे येते. 
     त तंर लेखक वतः या ज माची कहाणी, प रवाराचा प रचय क न 
देतो. या काळातील ज मले या मुलां या ज मतारखेतील ग धळ व णला 
आह.े आईचे लेखकाला वाढवतानाचे क , िश ण दे यासाठीची  ितची 
धडपड, प रवाराची जगतानाची धडपड व णली आह.े ाथिमक िश ण 
या काळात घेतो या काळात पालकांची िश णाब दलची असलेली 

अना था ही इथ े व णली आह.े लेखक िलिहतो क , या काळी िश ण 
हणजे वहारात सुलभता आण याचे एक साधन यापलीकडे िश णाकडे 

पािहले जात न हत.े या काळ  येक गो  पोटाशी िनगिडत अस याचे ही 
लेखका या मतातून दसते. याचा फटका लेखकाला बसला आह.ेअ यंत 
कमी वयापासून लेखकाला गुलाम हदैर नावा या या हॉटेलम ये 
काम करावे लागत,े यातही या बालकाला कती कारे क ाची कामे 
करावी लागली ह े ल ात येत,े िजलेबी िवक याचे काम करण,े लाकूड 
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फोडण,ेनीळ तयार कर याचे काम, देगलूरला हॉटेलातील वेटरचे काम, 
गुराखी हणून केलेल े काम अशी कतीतरी कामे लेखकाला बालवयात 
करावी लागली. सुदैवाने आज अशी कामे फार मो ा माणावर 
बालकांना करावी लागत नाहीत. एखाद-दोन अपवाद सोडल े तर. याच 
काळात लेखकाला पोह याचा छंद जडतो,कु े पाळणे, िच कला, 
गाढवावर बस यासाठीचा आटापीटा,नाटकाचा छंद, बासरी वाजवणे, 
िविवध खेळात ावी य िमळिवले जसे उंच उडी, लांब उडी, भाषण 
कर याचा छंद, सायकल चालवण,े िच पट पाह याचा छंद, नंतर 
महािव ालयीन काळात हालीबॉल, केट, टेबल टेिनस या खेळाचा छंद 
लागतो. या कारे लेखक अनेक छंद जोपासतो. 

िश णात वर या वगाची व था गावपातळीवर  नस याने िनमाण 
झाले या अडचणी ही इथे िवशद के या गे या आहते. लेखकाला ाथिमक 
िश णापासून ते पदवी व पद ु र िश णापयत अ यापन केले या अनेक 
िश कांची नावे मुखोदगत  असून यां या अ यापनाचे अनुभवही व णल े
आहते.आपल ेजीवन घडिव यात िश कांचे मोठे योगदान अस याब लची 
कृत ताही पदोपदी  झाली आह.े ाचाय व िश क या संबंधाने काही 
क सेही मजेदार व पात वण ले आहते. यामुळे आ मकथनात रोचकता 

िनमाण झाली आह.े बाल वयात  वतःला आलले ेअनुभव व अ य चे 
असे काही अनुभव व णले आहते क  ते वाचताना आपसूकच वाचका या 
चेह यावर हा य फुलत े व एका अथान े हे असे असू शकते याची खा ी 
वाटून ामािणकता दढृ होताना दसते. लेखकाने आपला वेडेपणा ही काही 

संगातून वण ला आह.े याव न लेखकाची लेखनातील ामािणकता 
समोर येत.े 
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काळमानात होत असले या बदलाकडे प तशीरपण े अंगुिलिनदश 
केला आह.े मग सु वाती या काळात साजरे केले जाणारे १५ ऑग ट व 
२६ जानेवारीचे रा ीय उ सव असोत क  िश णाब लची या काळात 
िव ा यात असलेल े अना था असो अथवा शेतमजुरांची या काळातील 

ामािणकता असो, ह े सव  दशवून आज सवच े ांत अ ामािणकता 
यामानाने वाढत अस याब ल चता  केली आह.े अलीकडे भौितक 

िवकास खूप झाला आह े पण नैितक िवकासाकडे हणावे तवेढे ल  दल े
जात नाही. ह े ही कषाने जाणवताना दसते. िश ण े ात 
एकमेकांिवषयी असललेा आदर मग तो ा यापक व सं थाचालक यातील 
असो क  ा यापक व िव ा यामधील असो, तो अिधक ीण होत जातोय 
याची चता लेखक करताना दसतो. ह े खरे आह े क  आज या िश ण 

े ात ते पािव य सव लोकांम ये रािहले नाही जे पुव या  काळी होते. 
लेखकाने आंतरजातीय िववाह क न ख या अथान े पुरोगािम वाचा 

आदश समाजासमोर ठेवला आह.े काळमाना माणे असे करन े िजक रीचे 
असूनही दो ही प रवारांकडून कुठलाच ास झाला नाही, याब ल आनंदही 

 केला आह.े आदश दा प य जीवन कसे असावे? आप या अप यावर 
आप या व-आचरणातून सं कार कसे करावेत? याचा आदश व तुपाठ 
हणजे ह ेआ मकथन आह.े 

डॉ. भूषण जोरगलुवार यांना तीन अप ये आहते. यापैक  दोन मुली व 
एक मुलगा. ित ही अप ये यात  डॉ. अनघा, डॉ. अचना व  डॉ. आनदं ह े
गुणव े या बळावर वै क य े ातील अ यु  पद ा ा  क न या 

े ात अ यंत ामािणकपणे काय करताहते, ह े आई-विडलां या 
सं काराचेच फलीत आह.े पड या काळात  सोिशकवृ ी अंगी बाळगून प ी 
आशा यांनी सोसलेल ेक  आज या ीने आदश यावा असे आह.े लेखक 
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दा प यांकडे असलेली संवेदनशीलता पदोपदी जाणवते. दोघेही व र  
महािव ालयात ा यापक असूनही अहकंाराचा लवलेश कुठेही पहावयास 
िमळत नाही. आज या िपढीने ह ेअनुकरण करण ेह ेअ यंत गरजेचे आह.े 
लेखकाला जेवढी मातृभूमीब लची ओढ कवा ेम आह े िततकेच यांनी 
आपली कमभूमी अहमदपरूवरही ेम केले आह.े हणूनच आपला डॉ.आनंद 
हा वै क य े ातील अ यु  पदवीधारक सुपु  अहमदपूरला थाियक 
हावा असे यांना वाटने व मुलाचेही येथ े थाियक होणे हचे दशवत ेक  

लेखक कमभूमीवर जीवापाड ेम करतात. आप या कामां ती लेखकाची 
िन ा कती ामािणक होती. ह े यां या िव ाथ ि य ा यापक 
अस याव नही  ल ात येते. लेखना या े ात यांनी केलेल ेकाय असेल 
कवा या रा यशा  िवषयाचे ा यापक हणून ते काय करत होते या 

िवषयाचा अ यास म बनिवणे, पु तक लेखन करण,े िविवध प रषदांमधून 
मागदशन करण े ही यांची कामा ती असलेली िन ाच आप यासमोर 
आणत.े हा आदश अलीकड या िपढीला घेण ेगरजेचे आह.े यांनी आप या 
िवषयात िमळिवलेल े सखोल ान व यांची अ यंत भावी अ यापन 
प ती व िव ा याचे ती असलेली कळवळ मी वतः अनभुवली आह.े 
कारण मी यांचा य  पदवी तरावरचा िव ाथ  रािहलो आह.े आदश 
दांप य जीवनािशवाय माणूस वतःची व प रवाराची गती क  शकत 
नाही, ह े यांनी आपली प ी ा. सौ. डॉ. आशा यां या संबंधाने 
जागोजागी सांिगतल े आह.े एक कारे वतः या प ीिवषयीचा 
कृत ताभावच  केला आह.े 

या आ मकथनात आप या नावाचे वेळोवेळी झालेल े नामांतर फार 
मजेशीरपण े व ितत याच ामािणकपणे वण लेल े आहते. िव ा यासाठी 
केलेली धडपड वाखाण याजोगी आह ेव यात यांनी िव ाथ  वेशासाठी 
केलेली धडपड असेल क  यांना व तीगृहात अ धा याची व था 
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कर यासाठी केललेी धडपड असेल.अथवा आप या महािव ालयाला 
महारा ात बारावीसाठी नामां कत बनिव यासाठी केलेल े य  असोत. ह े
न ा िपढीला ेरणा देणारे आह.े िम व कसे असावे? व एखा ाशी 
िम व के यावर िम ासाठी कसा याग करावा तसेच चांग या िम ांची 
संगत कशी आयु यात मह वाची असते, जोडलले े िम  आयु यभर कसे 
जोडून  ठेवावेत ह े माजी कुलगु  डॉ.नागनाथ कोताप ल,े ा. तुकाराम 
सुरकंुटे, ा. डॉ. यादव गायकवाड, ाचाय बी. पी. पानप े यां या 
िवषयी या वणनांतून आल ेआह.े 
     सेवािनवृ ी नंतरचा काळ ही आपणास चांग या प तीन ेजगता येऊ 
शकतो. आपण जर प रवारात सौज याने वागत रािहलो तर नातवंडांचे 

ेम आपणास कुठलाच ताण- तणाव येऊ देत नाही. वाटले तर आपणास 
या गो ीचा छंद आह े यात व:ताला गुंतवूण घेण ेमह वाचे आह.े  

     लेखक हणजे माझे गु  ा.डॉ. भूषण जोरगुलवार (शहापूरकर) यांनी 
ह े आ मकथन िल न मराठी सािह याला एक चांगला थं द याब ल 
वाचक ितिनधी हणून मी यांचे मनःपूवक आभार मानतो. 2000 
नंतर या मराठी सािह यात आप या वैिश पूण लेखनाची भर घालून 
आजूबाजू या एकूणच प रि थतीचे भान आणून देणारा मराठवाडा 
प रसरातील एका मा यवर लखेकाचा ' मृितसाद' हा  आ मकथनपर ंथ 
मराठी सािह यिव वात सरस ठरावा असाच आह.े वाचक यातील अनेक 
बाब  आप या आयु यात उतरिव यासाठी ामािणक  य  करतील असा 
मला िव ास वाटतो.  

 
*** 
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(संदभ: मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास आरंभपव) 

डॉडॉडॉडॉ. . . . कांतकांतकांतकांत    जाधवजाधवजाधवजाधव    
मराठी िवभाग मुख, पंिडत दीनदयाल उपा याय महािव ालय, देवणी िज.लातूर 

 

1990 साली सु  झाले या खाजगीकरण, उदारीकरण आिण 
जागितक करण या धोरणाचा य  2000 नंतरच समाजजीवनावर जसा 

भाव पडला तसा भाव संशोधना या े ातही पाहायला िमळतो. 
इ.स.2000 ह े वष जगावर भाव गाजिवणारे असून एका न ा युगाचा 

ारंभ हणून या वषाची न द जागितक इितहासात झालेली आह.े 
जागितक करणा या काळात संशोधना या े ात अमुला  बदल झालेला 
पाहायला िमळतो. अित ाचीन भारता या सामािजक-सां कृितक 
अ यासात अनंत अडचणी असूनही इितहास संशोधनाची मांडणी कर याचे 

य  भारतीय िवचारवंत म.जोतीराव फुल,े देवी साद चटोपा याय, डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर, डॉ. पजंाबराव देशमुख, डी. डी. कोसंबी, शरद 
पाटील, डॉ. आ. ह. साळंुखे या यातनाम अ यासकांनी केले या 
संशोधनाला आधारभूत साम ी मानत अनेक न ा मु ांची आिण 
संक पनांची पुनमाडणी डॉ. साहबे खंदारे यांनी आप या अनेक ंथातनू 
केलेली आह.े 

डॉ. साहबे खंदारे यांची एक कवी, योगशील नाटककार, ासंगी 
अ यासक, संशोधक, िव ाथ ि य िश क, उ म व ा, दरूदश  
समाज चतक अशी ब रंगी ओळख िनमाण झालेली आह.े गे या तीन-चार 
दशकापासून मराठी सािह या या ांतात संशोधना मक मौिलक लेखन 
करीत आहते. यांचे एकूणच लेखन मराठी सािह यात मोलाची भर 
घालणारे आह.े िवशेषतः लोकसािह या या े ातील यांचे लेखन आिण 
संशोधन िवशेष नािव यपूण आह.े डॉ. साहबे खंदारे यांनी संशोधना या 
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े ात आपली वेगळी ओळख िनमाण केली आह.े ही ओळख जपत 
‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास आरंभपव’ हा ंथ आतापयत 

कािशत चोवीस ंथांचा मुकुटमणी शोभावा असा ंथ परभणी या 
राजमु ा काशनान े 1 मे 2008 रोजी कािशत केला आह.े एकूण सात 

करण े आिण 687 पृ ां या ंथातनू मरा ां या वैभवी सं कृतीची 
पायाभरणी करणारा आिण आ दमातांना सम पत कर यात आले या या 

ंथा या मुखपृ ावरील छायािच  ह े वैभवी सं कृतीची सा  पटवून 
दे यास समथ आह.े अशा या ंथास महारा  रा य शासनाने ‘ ांित सह 
नाना पाटील इितहास लेखन वा य पुर कारान’े गौरिवल ेआह.े यािशवाय 
यां या अनेक ंथांना महारा  रा य शासना या वतीने द या जाणा-या 

उ कृ  सािह य िन मतीसाठी ‘मामा वरेरकर’, ‘संत गाडग े महाराज’ या 
पुर कारान े स मािनत केले आह.े याचबरोबर महारा  शासना या 
उ िश ण िवभागा या ‘उ कृ  िश क’ पुर कारासह अनेक पुर कारान े
गौरव झालेला आह.े 

भारतीय सं कृतीचे संशोधन झाले पािहजे, इितहासाचे संशोधन झाले 
पािहजे, इितहासाचे पुनलखन झाले पािहजे असे सव  बोलल ेजाते. ह ेकटू 
स य पा न डॉ. साहबे खंदारे या ा यिव ा यासकांने आंतरिव ाशाखीय 
संशोधन णाली ारे भारतीय इितहासा या संशोधनाचे आिण पुनलखनाचे 
काम हाती घेतल ेआिण यातून ‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’ 
‘आरंभपव’ हा थं कािशत झाला आह.े वतमान व थेन े कतीही 
दलुि त कर याचा य  केला तरी डॉ.साहबे खंदारे यांनी िनमाण केले या 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीला मा यता देणा-या देशातील पिह या 
विह या कायशाळेचे आयोजन 1993 म ये परभणी येथे क न 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीची मांडणी केली. यानंतर 
लोकसािह याला मूलभूत शोध सामु ी मानून डॉ.साहबे खंदारे यांनी 
आंतरिव ाशाखीय संशोधनाचा व तुपाठ ठरतील अशी ंथसंपदा िनमाण 
केली. ‘एका लोककथेचा अ यास’, ‘संुबरान: श द आिण योग’, 
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‘लोकसािह य: संकलन आिण शोध’, ‘आरा याची लोकगाणी’, 
‘लोकसािह य: श द आिण योग’ या ंथा ारे लोकसािह या या 
आंतरिव ाशाखीय अ यास प तीची ओळख सोदाहरण क न दली. 
‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’, ‘बु  जातक’, ‘भारतीय 
कृषीची लोकसं कृती’, ‘भारतीय कृिषसं कृती’ आिण ‘लोकना  परंपरा’ 
या थंातून डॉ. साहबे खंदारे यांनी भारतीय इितहासाचा, कृिषकांचा 
आिण लोकना ाचा शोध घे यासाठी ा यिव ा, भाषाशा , पुरात व, 
मानववंशा , मानसशा  आिण इतर सव सामािजकशा ाची 
आंतरिव ाशाखीय शोध अ वी ा कशी करावी याचा व तुपाठ िनमाण 
क न ठेवला आह.े 

आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीची मीमांसा होऊन भारतात सव 
शा ांचे मूलभूत संशोधन हावे यासाठी डॉ. साहबे खंदारे यांनी रा ीय 
तरावरील चार आंतरिव ाशाखीय संशोधन प रषदांचे परभणी येथे 

आयोजन क न पारंप रक संशोधन प तीला छेद दला आिण 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीची जवात िनमाण केली आह.े याचेच 
फिलत हणजे ‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’ या ंथाची 
िन मती झाली. अशा वैभवशाली थंाचे व प प  करताना 

ा यिव ा यासक ी.पु. ी. सरदार हणतात, ‘‘सदर  ंथाचा दजा 
अ यंत उ म आह े आिण मह म असाच आह.े यातच डॉ. साहबे खंदारे 
यां यासार या आंतरिव ाशाखीय संशोधनान े भारता या सामािजक-
सां कृितक इितहासाची केललेी शोध अ वी ा असे व प असलेला हा थं 
ख-या अथान े आंतरिव ाशाखीय संशोधनाचा व तुपाठच आह.े’’1 या 

ंथापासून एका न ा संशोधन णालीचा उगम झालेला आह ेअसे हणण े
वावगे ठरणार नाही. 

डॉ. साहबे खंदारे यांचा ‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’ 
हा केवळ मराठी भाषेत िलिहलेला इितहास ंथ नसून ाचीन भारता या 
आ दमकालीन इितहासा या अि व ेचा शोध थं आह.े या ंथाची 
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अ यासक ा केवळ इितहास या िवषयापुरती मया दत नसून अनेक 
िव ाशाखांचा आंतरसंबंध ल ात घेऊन दैवतकथाशा , पुरात व, 
मानववंशा , धमशा , वा यमीमांसाशा , भूगोल आिण भूशा , 
इितहास, समाजशा , मानसशा , रा यशा , ाणीशा , 
थाप यशा , औषधीशा , भाषाशा , वंश अशा सवच शा ांची 

िन मतीच जीवना या गरजेतनू झालेली आह.े यामुळे अशा जीवनाचा 
अ यास कर यासाठी आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीिशवाय ग यंतर 
नसते. हणूनच डॉ.साहबे खंदारे यांनी सािह य, कला, सामािजकशा े 
यासह िव ानाचा अ यास क न ाचीन इितहासाचा शोध 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीचा अ यास क न न ाने ंथाची 
मांडणी केली आह.े या न ा मांडणीब ल डॉ. ओम काश समदाणी 
िलिहतात, ‘‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’ या ंथाचा 
कालखंड मोठा असा आह.े लाख दोन लाख वषाचा हा कालखंड आह.े 
लेखकाची भाषाशैली देखील उ म आह.े या ंथा या संदभात आवजुन 
उ लेख केला पािहजे, तो हणजे अ यंत भावी, वाही भाषाशैलीत 
लेखकाने इितहास लेखन केल ेआह.े येथ ेकोठेही अिभिनवेश नाही. कोठेही 
आ मकता नाही. खरं हणजे इितहास हणजे काय? इित+ह+आस 
बरोबर इितहास. याचा अथ असा क  ’असे जे घडल,े तसे त ेिलिहल’े असं 
या ंथा या संदभात मला जाणवत नाही. पण कुठे-कुठे अ यंत जड शब्द 
लेखकाने वापरल े आहते. ब जनांचा इितहास ांिथक भाषेतच िलिहला 
गेला पािहजे; पण यात जडशील अशी श दरचना असता कामा नये असे 
मला वाटते. िनखळ वै ािनक दिृ कोन आिण इहवादी भूिमका या दोन 
गो ी मला या ंथात येक ठकाणी दसून आ या. हा अ यंत मह वाचा 
भाग आह.े खरं हणजे इसवी सना या 21 ा शतकात आपण बोलतो 
आहोत, ते हा ‘वै ािनकते या बाबतीत आता बोलायची गरज नाही’ अशी 
प रि थती िनमाण हायला पािहजे होती. पण एक कडे िव ानाची गती 
आिण दसुरीकडे आप यावरती वाढत जाणारा दैववादाचा भाव असं का 
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होतं? याची सु ा छाननी डॉ. साहबे खंदारे सार या समाजशा ांनी 
केली पािहजे. आिण मला असं दसतं क , डॉ. साहबे खंदारे यांनी असा 
दैववाद टाळून जे व तुिन  आह,े जे खरं आह,े जे स य आह,े ते अ यंत 
सुसं कृतपण ेया थंात िलिहल ंआह.े’’2 

ाचीन भारतीय िवचारवंतांनी केले या संपूण मांडणीला ‘धम’ हणून 
जे ‘अिध ान’ होते ते पारंप रक वै दक धमाचेच. भारतीय िवचारवंतांनी 
केलेल े ाचीन इितहासाचे संशोधन ही अ यंत मौिलक कामिगरी असून 
‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’ या ंथलेखनासाठीची ती 
आधारभूत साम ी आह.े जागितक तरावर भारतीय इितहासाचा जो 
अ यास झालेला आह े तो वै दक वा या या अ यासकांनी पुरिवले या 
मािहती या आधारे एम. वटरिन स, मॅ समुलर, ए. बी. क थ, आर. 
ि फथ, आर. फक, पी. ाऊन, रॉबट ि फॉ, एल.एच. मागन, -हाईस, 
ड यू. बेन, ड यू. डी. ि हटीने, आर. ई. युम अशा अ यासकांनी 
भारतीय इितहासाची जगाला ओळख क न दली आह.े या सव 
अ यासकांनी भारतीय िलिखत वा या या आधारे इितहासाचे संशोधन 
केल े आह.े ह े संशोधन करताना भारतीय भाषांमधील श दां या 

ु प ीकडे मा  ल  दलेल े नाही. हीच मह वाची बाब ल ात घऊेन 
डॉ.साहबे खंदारे यांनी ाचीन भारतीय इितहासाचा शोध 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन प तीने या ंथाची न ाने मांडणी केली 
आह.े 

‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक इितहास’ हा ंथ वाचत असताना 
वाचकां या मनात जे  उपि थत होऊ शकतील अशा ांचा खुलासा 
लेखकांनी थंातील आप या भूिमका मांडलेली आह.े यांनी केले या 
खुलाशातून अनेक अनिभ  गो ी वाचकांना कळू शक या आहते. ंथा या 
शीषकांत अंतभूत असणारा ‘मराठा’ या श दामुळे ंथाला जातीसंदभाने 
पािहले जाईल अशा सूचना यां या िहत चतकाकडून आ या हो या; 
तरीही यांनी या सूचना धुडकावून लाव या आिण यां या ांची उ रे 
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ंथाची भूिमका वाचताना आपणास िमळतात. यासंदभाने प ीकरण 
देताना डॉ. साहबे खंदारे िलिहतात, ‘‘एकतर ‘मराठा’ हा श द मुळातच 
जातीवाचक नाही; तर तो समाज वा समूहवाचक आह ेआिण समाज वा 
समूहाला इितहास काळात ब जन यासदंभाने ओळखल े जात असे. 
बळीपौ  आिण बाणपु  म-हा  यां या गणातील कृषक लोकांना 
कालांतरान े ब जन अथात मराठा संबोधल े आह.े’’3 ‘मराठा’ हा श द 
जाितवाचक नसून तो समाज अथवा समुहवाचक अस याचे सांगून ंथाच े

ापक व लेखकाने िस  केले आह.े 
अित ाचीन भारता या इितहासा या संदभाने संशोधन करताना या 

ंथा या शीषकाचा अ वय अिधक प  करताना डॉ. साहबे खंदारे 
हणतात, ‘‘या गणाचा पारंप रक वसा सांभाळणा-या मराठी, मराठा या 

आ दकालीन मूळिनवासी जमाती आताही केवळ आिण कनाटकात 
पहावयास िमळतात. मुळात सधू सं कृती या -हासानंतर बाणपु  म-हा  
याने िव यांचल ओलांडून तापी या खो-यात आप या गणसा ा याला 
सु वात केली. ते हाच मरा ां या वतं  इितहासाला सु वात झाली. 
त कालीन मराठा हा कृिषक ीत व थेत जीवन जगत होता. वतमान 
यांना ब जन हणतो या सव लोकां या पूवजांचा यात समावेश होता. 

कालांतरान े जाती या उ मानंतर हणजे सनारंभानंतर या काळात 
मरा ां या सामािजक व थेची शकल ेउडिव याचा कालब  काय म 
सु  झा यानंतर कृषी सं कृतीतील कमकौश यवाद आिण कायिवभाजन 
िस ांतानुसार िविवध जाती-जमात चा ज म झाला; परंत ु सं कृती या 
व पाव न ‘अिभजन’ आिण ‘ब जन’ अशी दरी िनमाण झालेली 

अस यान े ा णेतर सव जाती-जमाती या ब जन संक पनेत अंतभूत 
झा या. हा सां कृितक भेद इितहासा या काल मात अ यंत मह वाचा 
आह.े यामुळेच या ंथमालेला ‘मरा ांचा सामािजक-सां कृितक 
इितहास’ असे नाव दले आह.े येथ े‘मराठा’ हा श द ब जनांचे ितिनधी व 
करणारा आह.े’’4 आज समाजात िविवध जाती-जमाती अि त वात आ या 
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असून या अनुषगंान े या ंथाला दलेल े नाव समपक असे आह.े याचा 
खुलासा लेखकांनी केला आह.े िशवाय या ंथा या संक पनवेरील यांचे 
भा य बरेच काही सांगणारे आह.े तसेच इितहास लेखनाची नमेक  कोणती 
गरज आह?े इितहासाचे लेखन झाले नाही तर यातून भिव यात कसे धोके 
उ वू शकतात या बाबीही यांनी िनदशनास आणनू द या आहते. 

डॉ. साहबे खंदारे यां या इितहास या ंथाचे अ यंत मह वाचे 
वैिश  हणजे इितहास लखेनासाठी वापरललेी साधने साधारणतः 
ऐितहािसक कागदप  े आिण संदभानी इितहास लेखन केल े जाते; परंत ु
सामािजक-सां कृितक इितहासा या संशोधनासाठी वापरावयाची साधन े
ही ऐितहािसक साधनांपे ा वेगळी असतात. ही बाब डॉ. साहबे खंदारे 
यांनी सव थम या थंासाठी ल ात घेतली आह.े यापुढे जाऊन 
मानववंशशा , लोकसािह य आिण वा ीमांसेसह सव िव ान 
िव ानशाखा याचा उपयोग इितहासाची साधने हणून जसा केला, तसाच 
पुरात व उ खननातील साधने व व तूंचा उपयोग ऐितहािसक साधने 
हणून केलेला आह.े 

भारतीय इितहास संशोधनात ागैितहास हा एक म वाचा िवभाग 
आह.े भारतीय इितहासा या देशी आिण पा ा य अ यासकांनी 

ागैितहासाकडे हतेूतः दलु  केलेल े दसून येते. कारण इितहासा या 
संशोधनाची सु वात या लोकांनी ऋ वेद या सुसं कृत ंथापासून केली. 
परंत ु ऋ वेदपूवकालीन भारतीय इितहासाची साधने पूणतः दलुि या 
गेली. यामुळे खरा ाचीन भारतीय इितहास जगापुढे आला नाही. ही 
ऐितहािसक उणीव ल ात घऊेन डॉ.साहबे खंदारे यांनी ागैितहासाचा 
शोध घेताना ऋ वेदपूव भारतीय सामािजक-सां कृितक इितहासाचा शोध 
घे यासाठी पुरात व, मानववंशशा , वा यमीमांसा अशा 
िव ाशाखां या साहा याने व अनेक मह वा या साधनां ारे भारतीय 
इितहासाची न ाने मांडणी केली आह.े यासाठी भारतातील आिण 
जगभरातील अनेक उ खननांमधून सापडललेी साधने, िसटी पॅलेस, ि टश 
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व तूसं हालय यासह जगातील आिण भारतातील व तूसं हालय, पुरात व 
िवभाग कराची, इंिडयाना युिन ह सटी व तुसं हालय अशा अनेक 
यातनाम व तुसं हालयातील ऐितहािसक साधनांचा उपयोग डॉ. साहबे 

खंदारे यांनी या ंथासाठी केला आह.े याचबरोबर जगभरातील मह वपूण 
संशोधन सं थांचा आिण या या संशोधनाचा वापर या ंथा या 
िन मतीसाठी केला गलेा आह.े या सव बाबी ल ात घेता ‘मरा ांचा 
सामािजक-सां कृितक इितहास’ हा ंथ भारतीय इितहासाचा शोध घेणारा 
आिण संशोधनाला न ा दशा देणारा पिहला आंतरिव ाशाखीय ंथ 
ठरला आह.े 

सदरील ंथात एकूण सात करण ेआहते. ‘अ ाचा अथ’ या पिह या 
करणात धम, सं कृती आिण आ दम धारणांचा शोध घे यासाठी 

िमथकांचे व प शोधून यांचा अ वयाथ लावललेा आह.े यासाठी 
जगभरातील काही िमथक आिण वै दक धमातील िमथकांची मािहती 
दे यात आली आह.े ‘‘िमथकांचा संबंध हा धमाशी अस याचे जगभरातील 
िमथकांव न दसून येत.े मग ही िमथकं ंथिन  असोत क  मौिखक असोत 
अनेक वेळा एखा ा धम वा धमसं दाय समाज जीवनातून कालबा  होतो 
तरीही ही िमथकं टकून राहतात.’’5 िमथक हणजेच मानवजातीचा 

ारंभकाळाचा इितहास आिण आिधभौितकशा  आह.े याव न िमथकांचे 
मह व िस  कर याचा य  केला आह.े मरा ां या इितहासा या 
पाऊलखुणेवर पाय ठेवत पुढे जा याचा संक प आह.े या संदभाने डॉ.साहबे 
खंदारे हणतात, ‘‘मानवी समूहा या सामािजक-सां कृितक इितहासा या 
शोधाची सु वात ही िनसग आिण मानवासंबंधी जगभरातील िविवध 

ाचीन सं कृतीमधील िमथकांपासून करावी लागत.े’’6 याव न लेखकान े
िमथकांचा व तुिन पण ेअथ लाव याचा य  केला आह.े यातून यांना 
धम आिण माणूस याचा शोध घेण े सहजसा य वाटले. अनके िमथकांचे 
साधार िववेचन डॉ.साहबे खंदारे यांनी केले आह.े ाचीन पा ा य आिण 
भारतीय धम थंाबरोबर आधुिनक काळातील इंटरनेटसार या तं ानाचा 
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आधार घेऊन मािहती िमळिव याचा, संदभ शोध याचा य  तु यच 
आह.े ‘‘भारतीय मूळिनवसी मराठा समाज आपला इितहास िवस न 
बसला आिण वै दक िमथकांना माण मानून यालाच आपला इितहास 
समजून वहाररत झाला. पयायाने वै दक धमा या चातुव य व थलेा 
बळी पडला आिण आपली सामािजक-सां कृितक ओळख गमावून बसला.’’7 
वै दक सं कृतीतील अनेक िमथकांचे प ीकरण देऊन डॉ.साहबे खंदारे 
यांनी आप यावर िमथकांचा प रणाम झा यामुळे आपण खरा धम 
िवसरलो ह े प  केले आह.े िमथकातील अवा तवच आपण वा तव कवा 
स य मान यामुळे गैरसमजातून चातुव याची क पना आप या 
समाज व थेत ढ झाली आह ेहचे लेखकांनी साधार प  केल ेआह.े 

‘वा तवाचा शोध’ ह े दसुरे प्रकरण हमालतेील हासंबंधी भा य 
करणारे आह.े िव ाना या आधारे वा तव समजािव याचा य  केला 
आह.े सूयमालेतील बुध, शु , शिन, मंगळ, गु , पृ वी, सूय, चं , युरेनस, 
लेटो ही हांची मािलका आिण अशा हासंबंधी मािहतीचे िववेचन क न 

पुढे िलिहतात, ‘‘सृ ीची सूयमालेतील, सांगरांची िन मती ही ई राची, 
देवाची िन मती नसून ती एक नैस गक व पातील िन मती आह.े’’8 या 
प ीकरणाव न डॉ.साहबे खंदारे यांचा वै ािनक दिृ कोनावर कती गाढ 

िव ास आह ेहचे दसून येत.े यामुळेच यांनी अनेक वै ािनक-शा ांचा 
हवाला देत िव  ह ेदैवी, मायावी वा ई रिन मत असे काहीही नाही ह े
प  कर याचा य  केला आह.े 

‘िजवांचा ज म’ नावा या करणात मानवाची उ प ी थमतः कोठे 
झाली, या ाचा शोध घे यासाठी लेखकान े वेगवेग या शा ांनी 
आजतागायत लावले या शोधांचा आढावा घेतला आह.े ह े थंातील 
अितशय मह वाचे आिण मूळ िवषयाकडे घेऊन जाणारे मह वाचे करण 
आह.े पृ वीवरील िविवध कार या िजवांचा ज म, याचे अव थांतर, लय 
व पुनःिन मतीची नैस गक अव था दशिवताना सव िजवांचा ज म ही एक 
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नैस गक बाब अस याचे िस  केले आह.े अनेकिवध संदभाची न द घेत 
व तुिन  अशी मांडणी केली आह.े 

‘मानवाचा जीवनारंभ’ यासंबंधी िवचार करताना डॉ.साहबे खंदारे 
यांनी मानवाने वापरलेली ह यारे, याचा शोध, अ ीचा शोध लावून 
यातून जीवनोपयोगी बाब चा आिण अंगी असणा-या कलागणुांचा 

िवचारही केला आह.े यातही िच कला ही मानवाने संपादन केलेली कला 
मह वाची कला अस याचे प  केल े आह.े िशवाय िनसगा या 
घडामोडीतून नृ य, ना  व वरांना हण क न याचा मानवाने भािषक 
व पात कसा आिव कार केला ह े िविवध संदभ आिण िच ां या 

साहा याने प  कर याचा य  केला आह.े लेखकाने जागितक 
पातळीवरील मानवा या सामािजक-सां कृितक इितहासाचा आढावा 
घेतला आह.े ‘‘भारतातील या सामािजक-सां कृितक इितहासाचा आपण 
शोध घेत आहोत या समाजाचा उदय व िवकास या आिशया खंडातील 
भारतात झाला व तेथेच मरा ांची सं कृती उदयास आली व ि थरावली 
या आिशया खंडातील लोकसं कृतीचा शोध.’’9 ‘सं कृती या मागावर’ या 

पुढील करणात घेतला आह.े ‘‘जगातील सवदरू भागात मानवाचा उ म 
हो या या आधी, आरंभी आिशव खंडात हणजेच ग डवनातील स या या 
भारतातील पंजाब नजीक या िशवािलक टेक ां या भागात 
िशवमानवाचा उदय झाला. यानंतर या काळात जगातील सव खंडात 
मानवाचा उदय व िवकास झाला.’’10 असे सांगून ‘‘ब जन मरा ांचा 
सामािजक-सां कृितक इितहासा या शोधाची ऐितहािसक साधन े आिशव 
खडातील िविवध सं कृतीम येच अवशेष पात िवराजलेली आहते.’’11 ह े
डॉ.साहबे खंदारे यांनी केलेल ेिववेचन यो यच आह.े यांनी ह ेपुरा ािनशी 
िस  क न दाखिवले आह.े कारण पूविप ठका पािह यािशवाय सामािजक-
सां कृितक इितहास मांडण ेअश य आह ेअसे वाटते. 

‘अ ान इितहासाचा दीघावधी’ या भागात लेखकांनी मानवी 
सं कृती या अनेक अनिभ  ांना पश केला आह.े यात 
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पाषाण मयुगात ‘धम’ ही संक पना अि त वात न हती. परंत ु‘काम आिण 
अथ’ या दो ही उ प ाशी िनगिडत आिण वहारज य बाबी मानवा या 
वा ाला या काळात आले या अस याचे नमूद केले आह.े यािशवाय 
माणसाची धडपड ही अनभुव आिण तका या आधारे सु  अस याचे 
दशिवल ेआह.े तर ‘काळा या पड ाआडचा वैभवी इितहास’ या शेवट या 

करणात सधूकालीन परंपरा, लोकजीवन आिण समाजि थती, 
लोकमानस, लोककथा, लोकसंगीत, िशवसं कृती-िशवधम संघषाचे पव 
याब ल लेखकाचे चतन वाचायला िमळते. िशवाय अनेक उ खननातून 
भारतातील वैभवी सं कृती पुढे येऊन ितचे ‘ सधूसं कृती’ हणून वतमान 
जगापुढे आ याचे िविवध पुरा ािनशी िस  केल े आह.े आज मराठा 
समाजात जे ‘िवधी’ केलेल े पहावयास िमळतात याचे मूळ सधूकालीन 
कृषी सं कृतीत कसे सामावले आहते याचे यथाथ िववेचन डॉ. साहबे खंदारे 
यांनी घेतले या धांडो याची, प रिश ,े संदभ ंथसूची, िड शनरी, 
वेबसाईटस्, थं आिण वतमानप े याची सूची दलेली आह.े याव न 

ंथाची यो यता िस  होते. 
थोड यात एखा ा कोशवा या माणे असणारा ‘मरा ांचा 

सामािजक-सां कृितक इितहास’ खंड पिहला ‘आरंभपव’ हा ंथ िस  
करताना डॉ.साहबे खंदारे यांनी आंतरिव ाशाखीय संशोधन प ती ारे 
भारता या ाचीन समाज आिण सं कृतीची अ वी ा केली आह.े एका 
वा य ेमीने केलले ेह ेऐितहािसक लेखन िनि तच वाखाण याजोगे असून 
यांचा हा ंथ ख-या अथान े भारता या समाज आिण सं कृतीचा एक 

अमू य ठेवा आह.े डॉ.साहबे खंदारे यां या संशोधन लेखनाचे व प पूणतः 
वेगळे, व तुिन  आिण मूलभूत असेच आह.े या ंथापासून एका न ा 
इितहास लेखन शाखेचा उगम झाला आह.े ती शाखा हणजे सामािजक-
सां कृितक इितहास लेखन शाखा होय. ही 2000 नंतर या संशोधन 

े ातील ांितकारी प रवतन आह.े 
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मराठी िवभाग, महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 

 

२००० नंतर या सािह य वाहात आ मकथन या काराम ये चंड 
असे लेखन झालेल े आह.े जीवना या िविवध े ात कायरत असणारी 
मंडळी आप या ज मापासून ते िश ण, नोकरी, वसाय, कुटंुब, मुलेबाळे, 
आयु याचा शेवट काळ कसे जगल े व कसे जगत आहते, यािवषयी 

ि िनषठ् जािणवेतून आपल े वकथन मांडत असतात. अथात यांचे ह े
वकथन ि िन  जािणवेतून कट झालेल े असल े तरी यांना 

व तुिन तेकडे दलु  क न चालत नाही, तर व तुिन तलेा ध न यांना 
आप या आ मकथनात ि िन  भूिमका संग पान े साकार करा ा 
लागतात. याबाबतचे वकथन ते आप या मनोगतातून 
आ मािव कारा या पान ेश दब  करतात. माणूस जीवन जगत असताना 
अनुभवाचे मोठे गाठोडे या या गाठीशी असते. या गाठो ात यांनी 
आयु यात जगलेल,े भोगलले,े अनुभवलले े अनंत , संग,आठवणी 
असतात, ते त े संग या या मनात कायम घर क न बसलेल े असतात. 
याबाबतचे संग तो  यावेळी कथन करतो ते हा त ेजसे या तसे 
संग पान े व- कथनातून येत असतात. माणसा या जीवनात असे काही 
संग असतात क , यामुळे या या जीवनाला वेग या कारची कलाटणी 

िमळालेली असत ेत े संग, या आठवणी या या मनात कायम घर क न 
असतात. यावेळी तो आप या पूवायु यातील ण आठवायला लागले, 
यावेळी ते संग या यापुढे याकाळची व तुि थती उभी करतात आिण 
या ला सहज बोलते करतात. अशावेळी जे हा तो  बोलायला, 

िलहायला लागतो यावेळी तो श दांची वीण साधून आपल े आ मकथन 
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िलहायला लागतो. आ मकथन िलिहणारा लेखक आप या ारंभी या 
जीवनात पूणपण ेसमरस होऊन या या संगाला अथ देऊ पाहतो. 

सन २००० नंतरचा काळ अनेक बदलांना घेऊन आललेा आह.े या 
काळात आपण एकिवसा ा शतकात पदापण केल े आह.े समाज 
जीवना या एकूणच प रघात अनेक प रवतने झालेली आहते. माणसा या 
जग या - वाग यात अनेक बदल झालेले आहते. या काळात या या 
लेखकांनी आपली आ मकथन ेिलिहली आहते ते लेखक अगोदरचा काळ व 
नंतरचा काळ या सीमारेषेवरची आहते. यां या आ मकथनात जु या 
काळा या न दी घेत घेत न ा काळात आलेली प रवतन,ं याचे एकूणच 
समाजजीवनावर, कुटंुब जीवनावर झालेल े प रणाम याचा लेखाजोखा 
यां या आ मच र ातून िव तृत पात आललेा आह.े २००० पूव ची 

आ मच र ं व २००० नंतरची आ मच र ं यात काळाचा, बदलाचा फरक 
सहजपणे आपणांस जाणवतो. अथात येक आ मच र ाचे लेखक 
सु वातीला प रि थती या चंड िबकट अव थेतून आललेी आहते. यांनी 
आप या पूव आयु यात चंड काबाडक  केलेली आहते. ते तहान, भूक 
िवस न प रि थतीशी दोन हात करत माग मण करत आलेली आहते. 
यांनी आप या आयु यात खूप काही सोसलेलं आह,े अनभुवलेल ं आह,े 

पचवलेल ंआह.े या बळावरच ते पुढे आप या आयु यात आपाप या े ात 
नावलौ ककास पा  ठरल े आहते. ते जे हा आप या आयु यात पाठीमागे 
डोकावून पाहतात ते हा यांना तो जीवनपट जसा या तसा आप या 
नजरेसमोर दसतो, मग यातल ेअनेक जण याला व-कथना या पात 
श दब  क न आप या अनुभवाची िशदोरी पुढ या िपढीला बहाल करीत 
असतात. 

मराठी सािह यात आ मकथन, व-कथन, आ मवृ , आ मच र , 
आ मकथा असे िविवध नामािभधान या एका सािह य कारािवषयी 
वापरल े जातात. यातून लेखक वतः या जीवनाचा लेखाजोखा मांडून 
आपल े अनुभव पुढ या िपढीस एक कारे सम पत करीत असतो.  सन 
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२००० नंतर या काळात मराठी सािह यात भरपूर आ मकथन े िलिहली 
गेली आहते. याम ये डॉ. मा. ना. कागण े यांचे 'वाळूवर या रेषा' ह े
आ मकथन खूप काही सांगून जाणारे आह.े या आ मकथनाचा एकूणच 

वास ि िन  जाणीवेकडून व तुिन  जीवनाकडे नेताना दसतो. 
यां या जीवनात आलले े संग वाचकांना जग याला न च बळ देणारे 

आहते. यामुळे २००० नंतर या आ मकथा सािह य वाहात  न च भर 
घालणारे यांचे 'वाळूवर या रेषा' ह े आ मकथन िवचारात घे यासारखे 
आह.े खरेतर आ मकथन िलिह यामागचा उ ेश काय असतो ? आ मकथन 
का व कोणासाठी िलहायचे असते? आपल ेआ मकथन इतरांनी काय हणून 
वाचावे ?  कारण वतःचे जीवन वतःला मािहत असतेच, मग आपल े
आ मकथन परजनांसाठी का िलिहले जाते व परजन ती का वाचतात?  या 
सा या ांचा िवचार केला तर आप या ल ात येते क , माणसाला 
इतरां या जीवनािवषयी जाणनू घे याचे कुतूहल असत.े ती याची एक 

कारे ज मजात सवय असत.े यांचे आ मकथन वाचले जाते तो माणूस 
कोण या े ात नावलौ कक िमळवलेला आह?े याचे पूवायु य कसे होते? 
एखा ा िविश  संगी तो माणसू कसा जगला, वागला? याची एक कारे 

ेरणा वाचकाला िमळत असते. 'वाळूवर या रेषा' या आ मकथनात 
डॉ.मा.ना. कागण ेयांनी आप या या आ मकथन लेखनामागचा उ ेश केवळ 
िवरंगुळा िमळावा एवढाच अस याचे मनोगतात हटले आह.े आप या 
आ मकथनातून कोणी शहाणे हावे, यांना विडलक चा उपदशे कर याचा 
यांचा अिजबात हतेू नाही कवा यांनी आप या या आ मकथनातून या 
या काळाचे सामािजक, राजक य, सां कृितक िच णसु ा केलेल े नाही. 

फ  आपण जे जीवन जगलो, याकडे तट थपण ेमागे वळून पाहणे एवढाच 
हतेू यांनी सांिगतललेा आह.े वतःचे मृितरंजन हावे असा हतेू 
डो यासमोर ठेवून यांनी तुत आ मकथन िलिह याचे प  केले आह.े 
यां या आयु यात आलले े संग, यां या साि यात आले या , 
यामुळे यां या आयु याला िमळालेल ेवळण याला मह व देऊन याबाबत 
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यांनी वतः या अनेक आठवणी सांिगतले या आहते. आप या आयु याकडे 
मागे वळून पाहताना शेवटी माणूस हणून आपण आप या पदरी पडलले े
आयु य कसे जगलो? या संगी आपण इतरांशी कसे वागलो? तसे वागलो 
नसतो तर बरे झाले असत े का? असे अनेक  यािनिम ाने उपि थत 
क न याबाबत यांनी आपल ेमनोगत  केले आह.े 

आ मच र  िलिहणे जेवढे सोपे तेवढेच अवघडही आह.े याला आपण 
'तारेवरची कसरत' असे हणतो, तसे त े आह.े कारण यात अनेकदा 
आ म तुती अिधक होऊन पर नदा घड याचा संभव असतो. आप या 
चुकांवर पांघ न घालनू इतरां या चा र यावर शतोडे उडिव याचे काम 
देखील अनेकदा होऊ शकत.े हा धोका प क न डॉ. मा. ना. कागण ेयांनी 
अगदी यश वी र या ह े आ मकथन िलिहल े आह.े यांचे ह े आ मकथन 
वाचकांना बरेचसे भावलेले दसते. कारण या आ मकथना या आतापयत 
दोन आवृ या िनघाले या आहते, ह े या आ मकथनाचे यश अस याचे 
हणता येईल. 

माणसाने आ मकथन िलहावं का िल  नये? िलिहल ं तर त े कसं 
असावं? आ मकथन खरंच खरेपणा या कसोटीवर उतरत े का? आपल े
आ मच र  इतरांना, समाजाला मागदशक ठरत ेका? वतःचा आ मगौरव 
कर यासाठी तर हा आटािपटा चालललेा नसतो ना कवा इतरांची उणी-
दणुी काढ यासाठी आ मकथन िलिहल े जाते का? अशा अनके ां या 
अनुषगंान े मराठी आ मकथना या बाबतीत यापूव  झाले या अनेक चचा 
ल ात घेत या तर यात अनेक मत-मतांतरे, वाद-िववाद अस याचे 
आप या िनदशनास येईल. असे असण े वाभािवकही आह.े ज माला 
आललेा चराचर िव ातील येक माणूस एकमेकांपासून वेगळा आह.े 
वतं  आह.े यामुळे एकाचे जगण ेशंभर ट े  दसु याचे असत नाही. '  

ितत या वृ ी' हट या माणे येकाचे वभाव िनराळे असतात. 
यां या त हा आलग आलग असतात. वहारात एखा ा ची तुलना 

दसु या शी करत असलो तरी ती तुलना स यते या कसोटीवर उतरत 
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नाही. कारण येकाचे जगणे वागण,े यांचे अनुभविव  वेगवेगळे 
असतात. यामुळेच अनेकांना आपल ेजगण ेसांग याची िलिह याची गरज 
वाटते. या गरजेतून दजदार आ मच र  ज माला येत.े यां याकडे 
सांग यासारखं काहीतरी आह े आिण यांना त े सावजिनक र या घोिषत 
करावे असे वाटते या कोणीही आ मच र  िलहावे असे मला वाटते. 
कुठ याही आ मच र ातील खरे-खोटेपणा इतरांनी शोधण ेश य नाही त े
काम लेखकावरच सोपवायला हवे. अथात लेखक कती तट थपण ेिलिहतो 
ह े याचे यालाच ठाऊक असते. एकाची आ मकथा दसु याला कती 
उपयु  ठरत े हा मु ा बाजूला सोडला तर आ मच र  हा या चा 
इितहास असतो ह े िवस न चालणार नाही. खरेतर आप या भारतीय 
कुटंुब व थेत इितहास लेखनाची परंपरा नाही. यामुळे आप या 
माग या िपढीबाबत आपण अनिभ  असतो. आ मच र  लेखनामुळे या 

या जीवनाचा या या कुटंुबाचा एक कारे द तावेज तयार होतो 
हणून आ मकथन अ यंत मोलाचे आह ेअसे माझे मत आह.े 

'वाळूवर या रेषा' डॉ.मा.ना कागण ेयां या आ मकथनाबाबत िवचार 
क  जाता या आ मकथनाची तुलना इतर आ मकथनाशी होऊ शकत 
नाही, तशी ती करण े चुक चे ठरेल. तसे पािहले तर डॉ. मा.ना. कागण े
यांनी अ यापना या िनिम ाने आिण आवड हणून अनेक थोरामो ांची 
आ मच र े वाचली आहते. अिलकडची दिलत आ मकथन े यांना खूप 
भावली आहते. 'बलुत'ं, 'आठवणीचे प ी', 'को हा ाचं पोर', 'उपरा', 
ल मीबाई टळकांची ' मृितिच े' उ मला पवार यांचे 'आयदान' कामताची 
'इडली' नर  जाधव यांचे 'मी आिण माझा बाप'   यािशवाय माजी कुलगु  
जनाधन वाघमारे, ी िव लराव घुग ेअशा अनेक मा यवरांची आ मकथन े
लेखकाने वाचली आहते. यात या अनेक आ मकथनाची छाप यां या 
मनःपटलावर पडलेली आह.े तरीदेखील यांनी एका वेग या व वतं  
प तीन ेआपल ेआ मकथन िलिहल ेआह.े  
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'वाळूवर या रेषा' ह ेआ मकथन मराठी ामीण सािह यात मोलाची 
भर घालणारे आह.े लेखक या प रि थतीत ज मल,े वाढले, िशकले या 
प रि थतीचं वा तव िच ण यांनी आप या या आ मकथनातून केलेल े
आह.े कंधार तालु यातील 'गऊळ' नावा या गावांतगत चार वा ा- तांडे 
होते. यातील 'भोजूचीवाडी' ह े डॉ.मा. ना.कागणे यांचे गाव. नदीजवळ 
एका टेकाडावर वसलेली ही अगदी लहान व ती. लेखका या आजोबाचे 
नाव गणपतराव मुकादम असे होते. यांना गावात चार सणांचा मान 
होता. यांना इतरांशी बोल याचा फार छंद होता. ते अनेक क से, कथा 
रंगवून सांगत असत. या काळात ामीण भागात अंध ा भरपूर 

माणात होती अशा काळात देखील गणपतराव अंध ाळू न हत.े 
याबाबतचा लेखकाने सांिगतललेा संग फार मजेशीर आह.े एकदा एक 
योितषी यां या वा ात येऊन भिव य सांगू लागला. आजोबा 

गणपतरावांनी आप या चुलीतला िव तव गुपचूप योितषा या 
डो यावरील फे ात टाकला. काही वेळाने या फेटयाने पेट घेतला व तो 
योितषी ओरडायला लागला. आजोबा गणपतराव याला हणाल,े 'अरे, 
योतीषा, तुझे आता काय घडणार? ह े तुला ठाऊक नाही तर कशाला 

बायकापोरांना नादी लावतोस.' असे हर री आजोबा लेखकाने िचि त 
केल े आहते. असे अनेक मा मक क से व संग लेखकान े आप या या 
आ मकथनातून सांिगत याने ह े आ मकथन वाचकांना दबु ध वा 
कंटाळवाणे वाटत नाही. 

ामीण भागातला मु य वसाय पारंप रक शेती हा होय. पूव पासून 
आजतागायतपयत शेतीिवषयी या अनंत सम या शेतक यां या पाचवीला 
पुजले या आहते. या आ मकथनाचे लेखक डॉ.मा.ना. कागण े यांचा ज म 
देखील एका गरीब शेतकरी कुटंुबात झालेला. यामुळे यांनीदेखील ग रबी 
लहानपणापासून जवळून पािहलेली व अनुभवलेली होती. शालेय 
जीवनापासून ते महािव ालयीन िश ण पूण होईपयत ग रबीचे चटके 
यांना सहन करावे लागल ेआहते. वडील िनर र व आई सा र होती पण 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                110110110110    
 

 

घरची चंड ग रबी अस यान े यांची झालेली कुचंबना लहानपणापासून 
यांनी पािहलेली होती. यामुळे यांना आपल े बालपण आजोळी हणजे 

मामा या गावी घालवावे लागल.े ितकडेच आजी-आजोबांनी यांचे िश ण 
पूण केल;े मा  मामा या मुलीसोबत या िववाहातून पळ काढ यान े यांचे 
आजोळ कायम व पी मुक याची खंत लेखकांनी जी  केली आह ेती  
स दय वाचकां या मनाला चटका लावून जाणारी आह.े घर या गरीब 
प रि थतीमुळे आई-विडलांचा फारसा सहवास व ेम न लाभ यान े यांचा 
वभाव एकलक डा बनला. लेखकाचे बालपण आजोळी अिधक गेल े

अस यान े यां या लेखनात आजी आजोबा व तेथील अनेक संग, गंमती 
यांनी न दवले या आहते. बंगाली िव ा िशक या या नादात िश णाचं 

वष कसं वाया गेल ंव यामुळे आजोबांनी देवा या पाराजवळ जो ाने कसे 
बदडल.े हा संग िजतका मा मक आह,े िततकाच तो खूप काही सांगून 
जाणारा आह.े आजीने दले या माराचा क साही ल वेधक आह.े 
गावाकडे आ यानंतर यांनी या िशकारी पािह या यांची केलेली वणन े
अ यंत भावी व बहारदार आहते. यात या यात रानडु रा या 
िशकारीचा क सा मुळातून वाच यासारखा आह.े आता अशा िशकारी 
रािहले या नाहीत. लेखकाने या आ मकथनातून िचतारलेल े यांचे बालपण 
व यांचं आजोळ हा यां या जीवनातील एक मह वाचा इितहासच आह.े 
कारण असं गाव आता पाहायला िमळत नाही. त कालीन काळा या व 
गावगा ा या त हाच काही िनरा या हो या.  

माणसा या आयु यातील खडतर व क ाचे संग या या जग याला 
उभारी देत असतात. त तच कागण े यांचे जीवन आह.े महािव ालयीन 
िश ण घेताना यांना खूप अडचण ना त ड ावे लागल.े अितशय क ातून 
यांना िश ण यावे लागल.े भूिवकास बँकेत वसुली कारकून, पंचशील 

शाळेत िबनपगारी परंत ु दोन वेळ या जेवणावर िश काची नोकरी, 
िबलोली येथे न वद पये मिह यावर ाथिमक िश काची नोकरी करीत 
करीत यांनी बी.ए. पदवीचे िश ण पूण केल.े प रि थतीमुळे िश णात 
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खंड पडत गलेा परंत ु यांनी िश ण सोडल े नाही. िश ण घे या या या 
िज ीमुळेच ते आप या आयु यात ा यापक बनले. यांचे बी.ए. पूण 
होऊन पुढे ते एम.ए. मराठीचे िश ण नांदेड या पीप स 
महािव ालयांम ये घेऊ शकल.े डॉ. स. रा. गाडगीळ ा. राम शेवाळकर, 
नरहर कु ंदकर यां यासारखे यातनाम िवचारवंत यांना गु  हणून 
लाभल.े या महनीय िवचारवंतांमुळे यांना मराठी िवषयात गोडी िनमाण 
झाली. पद ु र िश ण घेतानाही यांनी िश का या नोक या के या. 
िश ण काळातील यांचा हा सगळा इितहास मोठा रंजक आह.े नांदेड या 
काही आठवणीही ल ात राहणा या आहते. अहमदपूर येथील महा मा 
गांधी महािव ालयात यांनी ा यापक हणून केलेली सेवा व या 
काळातील अ यापनाचे अनुभव, सहक मुख हणून केले या िवशेष 
कामाची वेगळी ओळख तेथील संगिच णासह  यांनी क न दली आह.े 
अ यापन कायाबरोबरच कॉलेज या वसतीगृहाचे रे टर, ा यापक 
संघटने या थािनक शाखेचे अ य पद भूषिवताना यांनी सांिगतलेल े
अनुभव फारच मा मक व त कालीन काळाला अनुस न आहते. संशोधक 
मागदशक हणून यांना आलेल ेअनुभव संशोधना या े ातील वा तिवक 
शोकांितका मांडणारे आहते. यां या कायकाळात यांना नामवंत अशा 
कत द  ाचाय मंडळ ची कायकुशलता पाह याचा योग आला. 
याबाबतीत यांनी अनेक संगातून ाचाय मंडळ या चांगुलपणाची 

महती सांिगतललेी आह.े सेवािनवृ ीचा सोहळा यांनी जो कथन केला 
आह े तो वाचकांना भाविनक बनवणारा आह.े या पेशात, या 
महािव ालयात आयु याची साठी पूण क न सेवािनवृ ीत पदापण 
करताना मनाची होणारी तगमग लेखकांनी जी सांिगतल ेआह ेती सु दय 
वाचकां या मनाला भाविनक साद घालणारी आह.े 'उ ापासून 
आप यासमोर िव ाथ  असणार नाहीत', ही क पनाच यांना सतावून 
सोडणारी आह.े 
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'वाळूवर या रेषा' या आ मकथनातील  करण 'मृ योमा अम यम् 
गमय' यामधून यांनी २०१३ म ये आप यावर उ वले या दयरोग व 
अॅ जो ला टी यािवषयी िलिहल े आह.े करणा या सु वातीलाच यांनी 
उपिनषदातील ोकाचा दाखला देत मृ यू व पुनज म यािवषयी माणसाला 
वाटणारे कुतूहल सांिगतल े आह.े ज माला आले या सग याच िजवांना 
मृ यू नको वाटतो. पण अमर कोण झालाय? कवा मृ यूनंतर जीवन, वग-
नरक जे असेल त ेभोगून कोण परत आलाय? परंत ु मृ यूचे व प आिण 
काय असेल तो पुनज म यािवषयी मानवाला भीतीयु  कुतहूल असतेच 
असत.ेजीवनाचे ह े अंितम स य डॉ. कागण े यांनी फार गांभीयपूवक 
सांिगतलले ेआह.ेमृ यू आिण मृ यूनंतरचे जीवन यासंदभातील खुशवंत सग, 
इ बाल, कबीर, आचाय रजनीश आद या िवचारांची यांनी केलेली 
ताि वक चचा बु दीिन  िवचारधारेची आह.े माणसाची जीवनशैली कशी 
असावी? िनरोगी आयु यासाठी कसे राहावे? काय खावे ? काय खावू नये? 
आपली दनचया कशी असावी? उ म आरो य ठेव यासाठी काय काय 
करावयास पािहजे? यांिवषयी यांनी केलेल े मागदशन एखा ा वै क य 

े ातील डॉ टरांनी करावे असे आह.ेकागण ेसरांची अ याि मक प रभाषा 
डोळस अस याची िचती देखील आप याला यां या या आ मकथनातून 
ल ात येते. याबाबतीत यांचे िवचार रोखठोक व िव ाना या कसोटीवर 
उतरतील असेच आहते. 

एकंदरीत 'वाळूवर या रेषा' ह े डॉ.मा. ना. कागण े यांचे वकथन 
असल ेतरी ते केवळ वतः या ि िन  जाणीवाच श दब  करत नाही, 
तर ते व तुिन  भूिमकेतून सम ीचा िवचार करताना दसतात. यांनी 
बालपणापासून प रि थतीशी झगडत झगडत केलेली वाटचाल यश वी 
जीवनाकडे कशी गलेी याबाबत या इ यंभूत न दी यांनी अनेक संग 
िच णासह केले या आहते. माणसाला आयु यात खूप ख ता खा ा 
लागतात, प रि थतीशी झंुजावे लागत,े आयु यभर धडपड, मरमर करावी 
लागत;े पण माणसाचं आयु य शेवटी वाळूवर या रेषांसारखं आह.े कारण 
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वाळूवर या रेषा काही काळाने िमटून जाणा या असतात, ह े मानवी 
जीवनाचं वा तव यांनी या आ मकथनातून िचतारलले ं आह.े यांनी 
आप या या आ मकथनाला दलेल ंनाव अगदी समपक अस याची खा ी ह े
आ मकथन वाच यानंतर आप या मनाला होते. 
संदभ:  
१. वाळूवर या रेषा, मु रंग काशन, लातूर - सुधा रत आवृ ी २०२१ 
२. माझा सा ा कारी दयरोग' अभय बंग- राजहसं काशन, पुणे - आवृ ी २००६ 
३. योगासने, ाणायाम- ी कशनजी महाराज - साकेत काशन, औरंगाबाद, आवृ ी 
२०१० 
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मराठी ामीण सािह यात अनेक सािहि यकांनी ामीण 

समाजजीवनातील आप या कथासं हातून चिलत समाज व थेत 
असले या सम यांची उकल केली आह.े च र  वासवण कादबंरी  नाटक 
आिण किवता या सािह य कारापे ा ’कथा‘ ही सवािधक लोकि यता ा  

झालेली दसत ेमुळात ’कथा सांगण ेआिण ती ऐकणे‘ही मानवी वाभािवक 
वृ ी आह े याचमुळे साधारण १९२० पासून मराठी ामीण 

समाजजीवना या जािणवा कथेतून अधोरेिखत झा या आहते .एकेकाळी 
चिलत असललेी मराठी कथा मो ा माणात शहरी समाजजीवनाचे 

िच ण करताना दसत.ेत तंर सवािधक भाग असललेा ामीण समुदाय हा 
या कथेम ये पढेु िवकिसत झाललेा आह.े ी.म. माटे)उपेि तां या अंतरंग (
र .वा . दघ,े ग. ल. ठोकळ आिण ग  .ह . पाटील यांनीही आप या कथा 
सािह यातून ामीण सामािजक जािणवा कट झाले या आहते .
सािह यस ाट अ णाभाऊ साठे  ,शंकरराव खरात , वामन होवाळ  ,बाबुराव 

बागुल अशा अनेक दिलत लेखकांनी दिलत भट या व प रघाबाहरे 
असणा या सामा य लोकांचे जीवन सािह यातून आणल ेआह ेसाधारणतः 
१९६० नंतर ंकटेश माडगूळकर यां या ’माणदेशी माणसं‘ या 
कथासं हापासून े रत होऊन आनंद यादव, ना  .ध . महानोर, मध ूमंगशे 
क णक,उ व शेळके  )िशळान(, शंकर कदम ,महादेव मोरे, भारत 
सासणे,रा.रं. बोराडे( रडा, वापसा, उ हाळी, चंुबळ, माघारी ),नागनाथ 
को ाप ले (क यू आिण इतर कथा, गांधारीचे डोळे,,र  आिण पाऊस, 
राजधानी) व भा कर चंदनिशव)अगंारमाती, जांभळढ ह, नवी वा ळं, 
िबरडं, भगळुवाणा, मरणकळा( अशा लेखकांनी ामीण बोलीभाषेतील 
अ सल श दकळा व यां या दनैं दन जीवनातील चढ-उतार याची कथेतून 
मांडणी केललेी आह.े वातं यपूव व वातं यो र अशा दोन ट याम ये 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                115115115115    
 

 

झालेली सामािजक राजक य,आ थक व शै िणक अशा जीवन े ातील 
प रवतनाची न द कथाकारांनी मो ा ताकदीने केललेी दसून येते. खरे 
तर सािह यातील येणारी नवी िपढी अिधक दमदार व दरूदृ ी असललेी 
बाबाराव मुसळे ,वासुदेव मुलाटे,रंगनाथ पठारे ,राजन गवस,सदानंद 
देशमुख  ,द .ता .भोसले ,मनोहर कदम,अ पासाहबे खोत,वामन चोरघडे ,

िव.शं.पारगावकर,  बाबाराव मुसळे, सखा कलाल ,अशोक कोळी, बालाजी 
सुतार,िवजय जावळे (लेकमात) ा पवार,चा ता सागर आिण मथ ु
सावंत अशा लेखकां या िपढीचानामो लेख करावा लागतो. यांनी ामीण 
सािह या या वाहातआप या कथालेखनातून जाणीवपूवक क ा िव तीण 
कर याचे मह वपूणकाय केल ेआह.े दवस दवस कथा सािह य अिधकािधक 
लोकि य बनत दसते, ामीण भागातील सामा य लोकांचे जगण,े हा या 
कथा सािह याचा क बद ूठरला. 

याच ामीण कथाकारांसमवेत कथाकार आसाराम लोमटे 
गावप रसरातील बदलाची िच े वेग या संवेदनशील दृ ीकोनातून 
िचि त करत आहते. भाबडा रोमॅ टकपणा, रजंकता, ादेिशकता अशा 
साप यात अडकले या ामीण कथलेा सम ी या, जीवनदशना या 
पातळीवर ने याचे काम या कथाकारांनी केले. यांनी  कथासृ ीत बदल या 
काळाचे  मू यभान दल ेआह.े दोन िप ांमधील अतंर, गितमान िवकास 
आिण मू य  हास यामधील ताणाचे पडसाद यां या कथेत आहते. शेतकरी 
आंदोलन,े शेतीसमोरील आ हान,े गावगा ातील भु वसंबंध, 
अवषण तता, ीशोषण, राजकारण अशा अनेक ांना पृ तरावर 
आणत यामागील कायरत व थांची िच क सा कर याचे काम यांची 
कथा करते. ामीण बोलीतील ओघव या भाषाशैलीतनू सजीव असे 
कथािश प घडिवल े आह.े मु य कथानकास समांतर उपकथानकां या 
मांडणीमुळे यां या कथेला अनेक मह व ा  झाले.नविशि तांचे द:ुख, 
खे ातील दबावतं ाचे राजकारण,सवसामा य कुटंुबातील शतेक यांचा 
कजबाजारीपणा, शेतमजुरांचे , राजकारणाचे बदलते वारे,सामा यांची 
लाचारी, आप या अवतीभवती ामीण जीवनाचे जे िच  पािहल,े 
अनुभवले या समाजजीवनाचे बदलते सामािजक संदभ घेऊन कथालेखन 
केलेले आह.े आप या लेखणीतनू याय दे याचा य  केला, यातीलच एक 
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नाव हणजे आ मभान असणारे परभणी येथील ये  कथाकार आसाराम 
लोमटे होत, आप या आलोक (२०१०),तसनसयांनतर नकुताच श द 
पि लकेशन, मंुबई यांनी कािशत केललेा ‘ईडा पीडा टळो’ (२०१०)या 
कथासं हातून भाविववश न होता वा तवाला सामोरे जात वा तव 

ामजीवन साकारले आह.ेया सं हात बेईमान, जीनगानीचा जाळ, िनचरा, 
चरक, ईडा पीडा टळोआिण होरपळ अशा एकूण सहा कथा समािव  
आहते. 

शेती हा लोकजीवनाचा मु य आधार  ,अथ व थेचा कणा 
आहे. आजही सुमारे ७०  %जनता शतेीवरच आपला उदरिनवाह करते .ती 
िनसगा या लहरीपणावर अवलंबून अस याने िविवध कार या कोरडा 
दु काळ  ,महापूर ,वादळे ,रोगराई अशा व पा या अ मानी आिण 
नैस गक संकटामुळे ही व था कोलमडून पडललेी आहे  .यामुळे सामा य 

माणूस सात याने दा र ाचे िवळ यात यािशवाय ढी ,था ,परंपरा व 
ना या-गो या या बंधनात अडकललेा आहे.  या कथासं हात अितशय 

दजदार आिण वा तववादी समाजजीवनाचं िच  उ या करणा या सश  
कथा. मराठवाडा प रसर हा ामीण भाग कृषी सं कृती व शेतक यांचे 
भावनांचा आलेख रेखाटणारा सािहि यकांचा प रसर आह.े शतेीशी 
संबंिधत अनेक सण, समारंभ, उ सव, या ा खे ा, ल सराई असे ामीण 
लोकजीवन िविवध संदभ या लखेनातून आललेे आहते. ब याचदा शेतीसाठी 
असललेी िनसगाची कमया एका देशात वरदान तर कधी शाप 
ठरते.उ हा यात िप या या पा याचा गंभीर  महारा ात िवशेषत: 
मराठवा ावर भेडसावत असतो.अनेकदा गावात रोजगार नाही ,

िपया या पा यासाठी नेहमीच संघष जनावरांना चारा नाही .दैनं दन 
उदरिनवाहासाठी लोकांना हाताला काम नाही . समाजातील अ य 

वगापे ा शतेीवर जगणारा शतेकरी क करी हा सात याने भरताना दसून 
येतो. अशातच माणसे आिण जनावरे जगवायची कशी ? हा वलंत  
उभा राहतो. आजही शतेक यांच शोषण थांबलेच नाही, व थेन े याचे 
कंबरडेच मोडल े अशावेळी आ मह यािशवाय या याकडे पयाय राहत 
नाही  ,या या दा र ाची था ,शतेक यांचे अ याकडून होणारे शोषण ,

शेतक याचा निशबी ओला ,तर कधी कोरडा दु काळ ,कायम पाचवीलाच 
पुजललेा आहे .संगी गाव ,घर-दार सोडून थलांतर कर याची वेळ 

येते. जगाचा पो शदा असूनही या यावर उपाशी तर कधी फर ता 
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हो याची वेळ चिलत व थेने िनमाण होते  ,संवेदनशील मनातनू 
गावे या गावे दु काळाने कसे होरपळून िनघाले ,याची खंत  केली 

आहे .मराठवाडा प रसर हा ामीण भाग कृषी सं कृती व शेतक यांचे 
भावनांचा आलेख रेखाटणारा सािहि यकांचा प रसर आहे .शतेीशी 

संबंिधत अनेक सण -समारंभ उ सव या ा े  ल सराई असे अनेक संदभ 
या लेखनातनू आललेे आहते त े यांचे वा तव िच ण आहे .
िनसग े असूनदाताआह,े असे आपण हणतो. कुटंुब व थेत था -वेदना 
दःुख तसेच प रि थतीसमोर हतबल झाललेा शेतकरी,  क करी अनेक वेळा 

िपकाला हमीभाव न िमळण,े बदल या दैनं दन व थते,पर परावलंबी 
जीवन,समाजकारण, राजकारण आिण अथकारण अशा अनेक गंभीर 
सम या त प रि थतीसमोर माणूस कसा हतबल होतो  ?याची क ण 

कहाणी ’ईडा पीडा टळो  ‘कथतेून आसाराम लोमटे यांनी अधोरेिखत केल े
आह.े    
भारत हा आपला कृिष धान दशे असून वातं य ा ीनंतर इं लंड माणेच 
संसदीय लोकशाही शासन णाली वीकार यात आली, जेणेक न सामा य 
माणसाला सुख िमळेल, या अपे ेन ेसवजन  सुखावल.े यासाठीच देशा या 
वातं य आदंोलनात सव तरातील माणसे मैदानात उतरली. परंत ु
वातं यपूव आिण वातं यो र कालखंडात भारतीय जनतेतयाचनुषंगान े

िवचारमंथन होत रािहल,े मा  या पधत प रि थतीत सामा य माणूस हा 
सामा याच रािहला ‘जैसे थे’याचप तीने िवकासापासून कोसोदरू रािहला, 
स े या आधाराने जाती-जातीतील व थेचे पाश आवळले गले.े 
वातं यो र कालखंडात जाती- जमातीमधील असणारे अंतर दवस दवस 

अिधकच वाढत रािहले. माणसा-माणसातील अिव ास वाढत गेला, 
समाजातील अशा प रि थतीमुळे जाितधमातील लोकांचे जगणे ह े
एकमेकांसाठी सहकायाची भावना न राहता पर परिवरोधी झाली. 
वातं यानंतर सवच सामािजक, सां कृितक, आ थक राजक य 

अशा व पाचे बदल झाले.घराघरात राजकारणाची चचा सु  झाली, 
राजकारणाची दशा बदलनू स ाक  काही िविश  िवचारसरणी, समूह 
आिण गटा या हातात आल.े यातून घराणेशाही उदय झाला. समाज 

व थापनाचा मु य भाग अस याचे आिण यातनूच व था 
राबिव याचे अिधकार ा  होत अस याचे आ यान े ामीण भागातील 
ब जन त ण राजकारणाकडे आक षत होऊ लागले. यासाठी िमळेल या 
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संधीचा फायदा घऊे लागल.ेखरे तर न ा िपढीचा दृ ीकोण सव ापी 
हायला पािहजे होता. मा  घडल ेउलटेच नवीन िपढी दशाहीन संकुिचत 

वृ ीची होत गेली.सामा यांना समाजजीवन उंचाव याचे दवा व  अनेक 
ने यानी दाखवले. लोकनायकांचे वैयि क समाजजीवन उंचावलेही परंत ु
सवसामा यां या पदरी िनराशाच पडली. परंतु या लोकने यां या 
पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे कायकत मा  शेवटी कायकतच रािहले. 
आह.े याच प रि थतीमुळे समाजा या वैचा रक व सामािजक 
अधोगती या ि थतीला ारंभ झालेला दसतो. अशा सवच बाब ना सू म 
रीतीने सहजपणे आसाराम लोमटे यांनी आप या दीघ कथां या 
मा यमातून वाचक वगासमोर रेखाटले आह.े 
जागितक करणा या या गितमान वाहात शेती,शेतकरी व क करी यांचे 
अि त व संपले आह.े गावागावातून उखडललेी िव थािपत 
झालेली, दशाहीनिपढीसमोर येत आह.े आपला गाव,नाती- माती 
यािवषयी आ मीयतेची भावना दवस दवस कमी होऊ लागली.याचे 
कारण हणजे आजचे असणारी वाथ  स ाक ी राजकारण होय.या 
राजक य दु  वृ ी च ामुळे सामा य शेतकरी, क करी,आलुतेदार, 
बलुतेदार, फर त ेव आ दवासी वगअसुरि त झाला, याच असुरि तते या 
भावनेतून तो कोण यातरी गटाचा प ाचा भाग झाला. याचाच अनुभव 
कथासं हात अ यंत तळमळीने  केला आह,ेयातील येक कथेत 
राजकारणी लोक आिण इतरांशी असललेे संबंध िवशद केले आहते. 

‘‘‘‘बईेमानबईेमानबईेमानबईेमान’’’’ही कथासं हातील पिहली कथा. कथेचा नायक भगीरथ हा 
सवसामा य कोरडवा  अ पभूधारक शेतकरी आह.े सरपंचपद 
ओबीसीसाठी राखीव िनघा याने आिण गावात मा यांची सं या अिधक 
अस याने एका पनॅलम ये नंबर लाग याने कुठलीही पूवपरंपरा नसताना 
िवरोधी गटाचा या पदाचा माणूस पड याने भगीरथ अचानकपण ेसरपंच 
होतो.मा  आपला पारंप रक वसाय आपली शेती भाती आिण आपण 
भले असा जीवन म असणारा तो  असतो. उपसरपंच सदाकाका 
आिण ामसेवक गावचा कारभार हाकतात. या न ा काय ाने 
सरपंचपद ओबीसीसाठी राखीव आललेे असत,े  याच न ा काय ानुसार 
यांना दोनच अप ये असतील अशाच ला कोण याही पदावर राहता 

येत असत.े पण  दोन मुली असणा या भगीरथ या प ीला ितस यांदा 
दवस गेल ेआहते.एरवी या गो कडे कोणीही ल  दल ेनसत,े पण सरपंच 
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पदावर असणा या भगीरथला ितसरेअप य होणार ? या बातमीने 
भगीरथ या प ातील सदाकाका याचे िहत चतक काळजीत पडतात, तर 
िवरोधी प ाचे गटाला भगीरथ सरपंच पदाव न कसा हटवता येईल?याच 
िवचारात यांना आनंदा या उक या फुटतात.सदाकाका भगीरथला याचे 
गांभीय पटवून देतात. पाऊस न पड याने महाग ा िबया याला पे न 
शेती या ांनी त असले या भगीरथपुढे मोठे संकट उभे राहत.े प ी 
सहजासहजी गभपात क न यायला तयार होणार नाही. ितची शारी रक 
अव था ही गभपात क न घे यासारखी नाही. तरीही साम-दाम-दंड-भेद 
या यायाने वतः या मना या िवरोधात जाऊन प रि थतीने कावून 
जाऊन भगीरथ डॉ टरांशी संगनमत क न गभपात करवून घतेो आिण 
आपले सरपंचपद शाबूत ठेवतो.सदाकाकाची चता कमी होते. िवरोधी 
प ा या लोकां या त डाला पाने पुसतो, मा  प ी ,आई-विडलांशीआिण 
वतःशी  बेईमानीके याचे द:ुख कायम या या मनात राहते. याची 

घालमेल प ी राहीची का ीत अडक यासारखी ितची अव था होते. 
सा याभो या आई-विडलांची तगमग ह ेसारे पा न वाचकवग सु  होतो, 
खरेतर हा  राजकारणाचा बळी हणून भगीरथ मनाला कुरतडत राहतो. 

‘‘‘‘िजनगाणीचािजनगाणीचािजनगाणीचािजनगाणीचा    जाळजाळजाळजाळ’’’’ ही कथा अ यंत बोल या व पाची आह ेआिण 
युवकांचे नेत ेयानंतर क करी शेतकरी शेतमजुरांची नतेे हणनू पुढे आलेल े
कोणालाही बोल यात हात ध न देणारे माधव भोईटे आपले वच व 
गाजवत आहते. म छ ची आई यागबाई जी  कृषी िव ापीठात हगंामी 
मजूर हणून कायरत असते. ितचा माधव भोईटे यांनी आयोिजत केले या 
मंुबईतील मं ालयावरील मोचात झाले या गोळीबारात मृ यू होतो. या 
वृ ीचा फायदा संघटनेची कामे क न घे यासाठी बेरक  मोिहते क न 
घेतो मु यमं यांना का ीत अडकवून आप या संघटने या माग या मा य 
करवून घेतो. यागबाई या चळवळीचे फार मोठे नुकसान झाले आह.े असे 
वरवर सांगनू ित या मृ यूचे भांडवल करतो आिण प रि थतीन ेगांजले या 
असहा य लाचार म छ ला वणवण फरत राहतो. खोटी सहानुभूती 
दाखवतोय दय ावक िच ण कथाकारांनी केल ेआह.े राजकार यांचा खरा 
चेहरा समोर आणला आह.े शेतमजुरांची दा ण अव था िचि त केली 
आह.े यामुळे वाचक आचंिबत होऊन जातो. 

िनचरा िनचरा िनचरा िनचरा या कथेतील ता यासाहबे शगडे बेताचे िश ण असललेे पण 
ीमंत घरा यातील आसपास या गावात यांची जोरदार कुमत आिण 
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दरारा असतो. विडलांची इ छा हणून ता या राजकारणात येतात, 
योगावर ितक ट िमळते आिण नातेवाईक व िम प रवारा या मदतीने 
ता या आमदार होतात. ता या आता वतःचे े  राजकारणच ह ेिनि त 
करतात. आमदार झा यानंतर लहानपणापासूनच असणारा ह ीपणा 
कठोरपणा पराव तत होतो. िशवीगाळ कर यास मागपेुढे पाहत नाहीत. 
कायकत, सरकारी अिधकारी यां यासमोर बोलायला कचरतात. काही 
अिधका यांनाता यांचा मारही खावा लागतो. ता या पदा या गु मत 
ताळतं  सोडून वागतात. मतदारसंघाचे सेवक हणून काय करणे अपेि त 
असते. पण ता या दहशत, दडपशाही धाक िनमाण करतात. मं ी 
झा यावर ता यां या दरा यात आणखी वाढ होते. ता या अिधक कठोरपण े
माणुसक शू य रीतीने वागतात. आप या घरातील कुटंुबातील माणसांनाही 
अरेरावीने वागवतात. ता यांचे पाने आज या राजकारणाचे वा तव िच  
श दब  केले आह.े आजही आपण पाहतो,क   वतःला सव वमानणारे 
उ टमग र नेत,े राजकारणी अवतीभोवती दसतात. यांचे वा तव दशन 
ता या मधूनच घडते ग व  मे मुरत राजकार यांना झटका दे याचा 
अिधकार जनतलेा आह.े याची जाणीव कथाकार लोमटे यांनी क न दली 
आह.े हणूनच पुढ या िनवडणकु त लोक यांना पाडतात आिण िश क  
पेशा असले या आचाय िवनोबा भावे यां या स े अनुयायाला सा या 
सरळ माग  असणा या केशवराव मान े यांना िनवडून दतेात. हणजेच 
आजकाल आचाय िवनोबा भावे, महा मा फुल े आिण महा मा गांधी 
यां यासार या िवचारांना घेऊन चालणारे केशवरावांसारखे अपवादा मक 

ि म व अस याचे कथाकारांनी रेखाटल ेआह.े 
                        ‘‘‘‘चरकचरकचरकचरक’’’’ या कथेतून शतेक याला नेहमीच िनसगा या लहरीपणाला 
सामोरे जावे लागते. नैस गक संकटांना त ड ावे लागते. पण एखा ा 
शेतक या या मुलाने िनवडणकु त पा ठबा देऊन िनवडून आणतात. 
आमदार झाललेा हा शेतक याचा त ण मुलगा गु मत येऊन सामा य 
जनतेकडे पाठ फरवतो.प रणामी सामा य जनता यातही त ण िपढी 
आमदाराची तोलमप ी न करता दसु या िवरोधी प ात सहभागी होऊन 
याच प ा या उमेदवाराचा चार करतात. याचा राग येऊन या 

गावातील लोकांचा सूड घे या या उ ेशाने आमदार ऊस उ पादक म यम 
शेतक यांचा ऊस कारखा यात जाऊन दे यासाठी आप या अिधकाराचा 
दु पयोग करतो. कजाने बेजार झाले या म यमवग य अ पभूधारक 
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शेतक याला जीव नकोसा होईल, अशी प रि थती िनमाण करतो. या 
िन ुर वृ ीचे दशन आसाराम लोमटे यांनी तुत कथतेूनघडिवले आहते. 
शेतक याला वारंवार लहरी िनसगाशी झंुजावे तर लागतेच. पण 
आमदारा या लहरी, ू र सूडबु ी या वृ ीमुळे शेतकरी हवाल दल होऊन 
जातो. याचे मन जग यातून उडून जात.े जीव मेटाकुटीला येतो, याचे 
जगण ेउ व त होते. संगी एखा ाचा जीवही जातो. ह ेवा तव आप या 
ठाशीव श दांमधून कथाकारांनी रेखाटल े आह.े व थे या चरकातून 
शेतकरी कसा िपळला जातो? याचे सगळीकडेच शोषण कसे होते? याचे 

दय ावक िच ण केल े आह.े राजक य दृ  वृ ीमुळे सामा य गरीब 
शेतकरी असुरि त अस याचे दसून येत.े कजबाजारीपणा, िपकवले या 
शेतमालासाठी हमीभाव नसणे, उ प ापे ा खच अिधक होणे आिण 
यातून िमळणारी अपमानाची वागणूक अशा सवच तरातून ामीण 

समाजात असललेी भयंकर अ व थता या कथेत रेखाटली आह.े 
                ‘‘‘‘ईडा ईडा ईडा ईडा पीपीपीपीडा टळोडा टळोडा टळोडा टळो’’’’ही शीषक कथा सकारा मक जीवनानुभवाचे दशन 
घडिवते, इतर कथांम ये शेतक यां या जीवनातील उ व तता वाचकमन 
हलेावून टाकते. परंत ुही कथा शेतक यांची भिवत  सकारा मक अस याचे 
दशिवते या कथतेील नते े संघटना मोच यांचा संदभ कथेत आललेा आह.े 
द  तराव माने िन: वाथ  वृ ीने शेतकरी, शोिषत पीिडत यासाठी काम 
करणारा आह.े याला पदाची लालसा नाही िनवडणूक लढवून पद 
िमळव याचा अ पलपोटेपणा, वाथ पणा या याकडे नाही. अ यंत साधी 
राहणी उ  िवचारसरणी, मवाळ बोलीभाषा यामुळे माणसे जोड याचे 
काम सात याने यांनी केल े आह.ेद  तराव मान े जवळपास दहा-बारा 
वषापासून शेतकरी संघटनेची िन ावंत कायकत असून सवच िज ात 
यांची कायकत मंडळी आहते. गांधी िवचारांना आचरणात आणणारा हा 

नेता होय. यांनी समाजातील अध  असणारी ि यांची श  ओळखून 
आिण आप या कायक या या फळीत चाणा  चतुर, याशील, सतक 
भिगन ना सामील क न घेतलेल े आह.े दवाळीचा भाऊबीजेचा सण 
असूनही या बिहणी द रावानी कापसाला यो य भाव िमळावा, यासाठी 
केले या रा ता रोको आंदोलनात आनंदान े सहभागी होतात. संगी 
जेलम ये जातात, पोिलसांचा लाठीमार सहन करतात. पण माग या मा य 
हो या या आनंदात सगळे दःुख िवस न जातात. एखा ा स या 
कायक याकडे आव यक असणारे, लोकांना जोड याचे बांधून ठेव याचे तं  
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द राव आिण सीताबाई या िनिम ाने ‘ईडा िपडा टळो’ या कथेतून 
श दब  केल ेआहते. 

सामा य माणसाची जीवनमू य संपणारी यं णा आिण चिलत 
व था माणसांम ये अिधकच संवेदनशू यतायेत अस याचे गंभीर वणन 

‘‘‘‘होरपळहोरपळहोरपळहोरपळ’’’’ या कथतेून होत.े वतमानकाळात ही ामीण भागातील  
ब तांशी तसेच आहते. कब ना याम ये अिधकचभर पडलेली दसून येत.े 
शेती, शेतकरी, शेतमजूर यां यात येणारे प रवतन केवळ ांचेच आह.े 
शेती, शतेी े ाशी संबंिधत लोक ह ेआपल ेदैनं दन  सोडव याम येच 

त आहते. वािभमान, आ मस मान िहरावून घेणारे आिण आ मनाश 
ओढवून घेणारे ठरत चालल े आह.े विडलोपा जत ीमंती असले या 
नानासाहबे मालधुरे पाटील यांनी सरपंचपदी असताना गावातील बौ  
मंडळी या अजाव न यांना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर पुत यासाठी 

ामपंचायती जागा दे याचा ठराव ामपंचायत सद यां या ब मतान े
पा रत क न घेतललेा असतो. आता यांची सरपंचपद इठोबा 
सुरव या या मुलाकडे िगरधरकडे गेललेेअसत.ेइठोबाने मुलाला शाळा 
झा यावर मु ाम कॉलेजम ये िश णासाठी मोठा साहबे हावा, हणून 
पाठवलेल े असते. तो अ यासापे ा पुढारपण कर यातच पुढाकार घेतो. 
आमदार संुदरराव िशरसाठला घेऊन येतो आिण गावात िशवसेनेची शाखा 
उघडतो. सगळे त ण या याचमागे जातात. राजकारणाची परंपरा 
नसले या िगरीधरला सरपंचपद िमळते.यामुळे मन दखुावललेे नानाजी प े  
राजकारणी आहते ते कपटीपणाने बुधवा ातील हरीला हाताशी ध न 
एका दगडात दोन प ी मार याचा य  करतात.िगरीधरला 
सरपंचपदा या कामात अडथळा करण,े अडचणीत टाकणे, 
वेळोवेळीकोण याही िनिमताने का ीत पकडण,े यातनू याला अयश वी  
ठरवण े आिण दसुरीकडे लोकां या मानिसकतेचा फायदा घेऊन 
िशवसेनावाले बौ  लोकांची ेरणा थान असणा या डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचा पुतळा म यवत  ठकाणावर उभा  दणेार नाहीत. याची 
खा ी अस यान ेबुधवा ातील लोकांना उकसवणे, पेटिवण ेआिण एक कडे 
आजुबाजू या गावांम ये गावाचे नाव खराब करण.े हा दु  हतेू ठेवून नाना 
कारवाया करतात. कु टल डाव आखतात. यांना वतःला मनापासून पुतळा 
उभा राहावा, असे वाटत नसतेच फ  आप याला महाराब ल 
सिह णूताभाव अस याचा आभास िनमाण करतात. प रणाम गावातील 
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शांततेने नांदणा या गावातील वातावरण दिूषत होते. ब जन समाज आिण 
बुधवा ातील एकमेकांिव  उभे राहतात. िनसगा या अवकृपेने पाऊस 
पडत नाही,महारांनी आप या जवळचे कडूकिमडूक पतु यासाठी गोळा 
केलेल ेअसते. पुढे पुतळाही उभा करता येत नाही आिण लोकांनी बिह कार 
टाक याने कुणी कामही दते नाही. प रणामी महारवा ातील लोकांना-
मुलाबाळांना उपासमारीला त ड ावे लागत,े मानहानी सोसावी लागते. 
वातं या या अनेक वषानंतरही तरीसु ा जाती-जातीतील तेढदरी 

अ ापही कमी न झा याचे भीषण वा तव समोर येते. लोकांना गाव सोडून 
पोट भर यासाठी थलांतर करावे लागत.े असा क ण संघषमय संग या 
कथेत वाचकांना िवचार वतक करतो. 

 थोड यात आसाराम लोमटे यांनी राजकारणा या खर, स याचा 
चेहरा आप या कथे या मा यमातून वाचकांपुढे आणललेा आह.े ामीण 
भागातील राजकारणाचे टोकाचे िव पू, भकास आिण भयंकर वा तव 
यातून अधोरेिखत केले आह.े दवस दवस मानवी जीवनमू यांचा होणारा 
हास, सां कृितक  े ा या सामािजक जीवना या मू यांचीहोत असललेी 

सरिमसळ, क त िवचार अिधकच बळावलेले दसतात.पूव  माणूस 
सावि क जीवनात आपल ेजगणे सोडून इतरांचा समाजाचा िवचार करत 
होता. तो आता समाजाला वत: या क थानी गृहीत धरत आह.े 
दवस दवस सभोवताली अिवचारांची बीजे अिधक जत अस याचे दसत 

आहते. शतेक याचे दःुखश दब  करणा  या, था, जळजळ, तळमळ 
होरपळ ितत याचउ सुकता वाढिवणा या मनाचा वेध घेणा या अितशय 
उ  दजा या जीवंत कथा आहते. तसेच ामीणकथा आशय, सु म 
िनरी ण, उमटले या मानवी जीवना या ित बब, िविवध घटना, संग, 
अनुभव, जग यातनू, बोल यातून, सुख-दःुख, आनंद, वा ाला आले या 
संघषातून समाजाला दशा देणारे कथानक, ऊजा, ेरणा,जग याला 
उभारी देणा या दजदारमराठवाडी बोलीभाषेतून वा तवाचे ययकारी 
िच ण आसाराम लोमटे यांनी आप या कथासं हातनू केलेआह.े  

‘ईडा पीडा टळो’ या कथासं हाब ल पाठराखण करतांना जे  
सािहि यक रंगनाथ पठारे हणतात, “आसाराम लोमटे यां या कथा 
आज या उ व त होत चालले या ाम समाजातील कोसळणी या कथा 
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आहते. यां या कथांतील दःुखा या फोटाचे वर आपलं अतंकरण घुसळून 
टाकतात. या दखुा या िमती, रीती आिण यांची घनता यांचं जड व 
आप याला िखळवून बांधून टाकत. मानवी समूहाचं खचून जाण,ं या 
उखडल जाण, या खे ामध या आज या भीषण वा तवाचं अतयांत भेदक 
िच  लोमटे यां या कथेतून उभं राहत. या कथां या दीघ वाने यां या 
समूह क ीत अस यान यात भरच पडते. आप या भावािनक जड वावर 

हर करणा या या वा यहारक कथा हणूनच फार मह वा या 
आहते.”कथासं हाचा िवषय ामीण जीवनातील वा तव लेखकांनी अ यंत 
समथपण े मांडलय. सामा य नाग रक व यांचे दनैं दन जगण े हा आह.े 

ामीण जीवनातील दाहक वा त  लेखकांनी अ यंत समथपणे मांडलय. 
जागितक करणा या नतंरची ामीण जीवनाची कोलमडून गलेेली अव था 
लोमटेसरांनी अ यंत भेदकपण े मांडली आहे  .’बेईमान ‘ कथतेील नायक 
भगीरथ आज या तमाम ामीण शेतकरी त णांच नेतृ व करतो तसेच 

’िजनगानीचा जाळ ‘मधील माधव भोईटे सारखे कामगार नतेे सु ा कसे 
शोषण क न व:तचे राजक य अि त व िनमाण करतात त ेवाचून मनसु  
होते. ‘िनचरा’ कथेतील ता यासाहबे शगडे यांची उतारवयातील 
अवहलेना पा न म सु  क न टाकते. सवच कथा अ यंत हदय पश  
आहते . 
िन कषिन कषिन कषिन कष ::::----  

ामीण सािह यातून सामािजक बांिधलक  जपून ती समृ  कर यात 
अनेक ामीण सािहि यकांचे उ लेखनीय योगदान रािहले आह.े 
शहरीकरण, यांि क करण आिण सेझ अशा आधुिनक करणाचा मो ा 

माणावर प रणाम ाम व थेवर झाला. पारंप रकता जाऊन या 
ठकाणी अ याधुिनक यं सामु ीचा वापर मो ा माणावर होऊ लागला. 

माणसाला िव ानामुळे िनसगावर मात करता आली, अनेक असा य 
रोगावर इलाज होऊ लागल.े िनपुि कांना उपचारांमुळे मुल ेहोऊ लागली. 
टे ट ुब बेबीमुळे ी या उदरािशवाय मूल ज माला येऊ 
लागले.परंपरागत खटारागाडी जाऊन मोटारगाडी तर  िविहरीवरील मोठ 
जाऊन इंिजन आले. माती या घरेजाऊन अ याधुिनक घरे िनमाण झाली. 
घरात अनेक सुखसोयी या व तू आ या.चूल जाऊन गॅस, जा याऐवजी 
िपठाची च तरपाटा जावून िम सर,वा शग मशीन आल.े परंपरागत 
जीवन जगणारा माणूस आधिुनक करणामुळे सुखावला,लोकांचे संयु  
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कुटंुबप ती ते िवभ  कुटंुबप ती असा समाजाचा वास झाला. 
‘आधुिनक युग’ ह े िव ानाचे अस यानेच मानवी जीवना या सामािजक, 
राजक य, आ थक, धा मक आिण सां कृितक अशा सवच जीवन े ात 
आमूला  बदल होऊन येकजण घ ाळा या का ावर वार झाला 
आह.े यामुळे लोकजीवन, पहेराव, दळणवळण आिण मनोरंजना या 
साधनामुळे कालोघात झाले या आधुिनकतेचा भाव या ामीण समूह 
सं कृतीवर झा याचे दसून येत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::----        
1. लोमटे आसाराम, ‘ईडा पीडा टळो,‘श द पि लकेशन’, मंुबई- २०१२ 
2. डॉ. मुलाटे वासुदेव, ‘ ामीण कथा व प - िवकास’, ‘सािह य सेवा काशन’, 

औरंगाबाद (ि .आ.२००५) 
3. (संपा.) नलगे चं कुमार, भा कर चंदनिशव,घर -िशवार, साकेत काशन’, औरंगाबाद 

( .आ.१९९९) 
4. (संपा.) नलगे चं कुमार, ामीण वा याचा इितहास, सुरेश एज सी, पुणे. 
5. डॉ. लुलेकर हाद, ‘साठो री सािह य वाह’, सायन पि लकेशन, पुणे.  

 
 

*** 
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अनभुवअनभुवअनभुवअनभुव    कथनकथनकथनकथन        

        

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . दलीपदलीपदलीपदलीप    सावंतसावंतसावंतसावंत    
मराठी िवभाग  मुख, ी िशवाजी कॉलेज कंधार 

 

‘आठवणीचा बटवा’ या वास वणनाचे लेखक ी भगवानराव पुजारी 
यांची ही पिहलीच कलाकृती असली तरी वाचकांना िखळवून ठेव याचे 
साम य िनि त या  वासवणनात आह.े लेखक आदश िश क पुर कार व 
गु  गौरव पुर कारान े स मािनत आहते. भगवान पुजारी यां या 
घरा यात िश णाचा कुठलाही वारसा  नसतांना रायवाडी येथ े ाथिमक 
िश ण चौथी पयत घेऊन पुढचे िश ण माळाकोळी येथील व तीगृहात  
रा न पूण केले. ांती योती सािव ीबाई फुले व म. योतीबा फुल ेयांचा 
िश णाचा वारसा घेऊन घडल.े रायवाडीत नंदीचे  पुजारी हणून  खापर 
पंजोबा, पंजोबा,  आजोबा, विडल, वत: अशा पाच िपढयां पासून नं दचे  
पुजारी हणून रािहल.े रायवाडी  कुलदैवत नं दके रची सेवा के यानंतर 
गावातून नांदेडला कौठा येथे थाियक झाल.े 

जाऊजाऊजाऊजाऊ        देवािचयादेवािचयादेवािचयादेवािचया    गावंागावंागावंागावंा    |  |  |  |  देवदेवदेवदेव    देईलदेईलदेईलदेईल    िवसावािवसावािवसावािवसावा    ||||    
देवादेवादेवादेवा    सागंेसागंेसागंेसागंे    सखुसखुसखुसखु    दुदुदुद:ु:::खाखाखाखा    |  |  |  |  देवदेवदेवदेव    िनवारीलिनवारीलिनवारीलिनवारील    भकुाभकुाभकुाभकुा    ||||||||    

पाच िपढयां रायवाडी गावात रा न नं दके र देव थानाची 
इमानदारीन े सेवा  के यानंतर नांदेड येथ े थाियक झा यानंतर लॉट 
खरेदी, घर बांधकाम करण ेयासाठी यांचे िम  भा.ग. देशपांडे सर यांनी 
आ थक मदत केली. बळ दले. यां यामुळेच नांदेड येथ े थाियक झाले. 
तीन मुलांना उ  िश ण दले. असे यांचे सुसं का रत कुटंुब आह.े आजही 
यांचे कुटंुब आड या  नड यांना आ थक मदत करतात. बळ देतात. 
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ेमाचा, मायेचा  आसरा देतात. लेखक िवचार करीत न बसता आले या 
प रि थतीला सामोरे गले.े  आडचणीवर मात क न जीवन जगत आहते. 
यां या द:ुखी मनाला िवरंगुळा वाटावा हणून तीथया ा मण करावं हा 

मनोमन संक प पूण केला. हा तीथया ा  देश मण कर याचा योग मुलांनी 
घडवून आणला.  

जाऊिनयाजाऊिनयाजाऊिनयाजाऊिनया    तीथातीथातीथातीथा    कायकायकायकाय    तवुातवुातवुातवुा        केलेकेलेकेलेकेले    |  |  |  |  धमधमधमधम    ािळलेािळलेािळलेािळले        वरीवरीवरीवरी    वरीवरीवरीवरी    ||||    
अतंरीचेअतंरीचेअतंरीचेअतंरीचे    शु दशु दशु दशु द    कासयानेकासयानेकासयानेकासयाने    झालेझालेझालेझाले    |  |  |  |  भषूणभषूणभषूणभषूण    वावावावा    केलेकेलेकेलेकेले    आपणआपणआपणआपण    यायायाया    ||||||||    

भारत मण करत असतांना रा यातील समाज, धम काय, देव, 
देवता, िन ा, भाव, भूमी, राहणीमान, ड गर द·या, वृ , वेली, जलाशय, 
सागर, सण उ सव, पीके, लोकव ती अनेक ादेिशक भूगोलाची थळ या 

वास वणनातून आलेली आहते. तसेच या  भू देशातून वास केला 
तेथील लोक जीवनाचे, लोकसं कृतीचे िच ण दसून येते. आठवणीचा 
बटवा या वासवणनातून लेखक अनुभवांचे, घटना संगाचे सामािजक 

ढी, वेषभूषा, शेती वसाय, राहणीमान, सं कृती, पश,ू प ी, 
चाली रती, परंपरा याची तुलना करताना दसतात.   

या भू देशात वास केला आह ेतेथील धम, समाज, सािह य, सं कृती 
व भाषा  यांची िविवध प े  उलगडतात. भगवान पुजारी यांचे ह े

वासवणन महारा , आं देश,  तािमळनाडू, गुजरात, राज थान, 
म य देश, अखंड, उ र देश, पंजाब, द ली, आ ा, िबहार, ओरीसा, 
बंगाल या  रा यासह नेपाळ सार या देशात यांनी केले या  या ेतील  

य  अनुभवावर ह े वासवणन आधारीत आह.े भगवान पुजारी यांनी 
आपला सेवाकाळ पूण के यानतंर देश - िवदेश मण क न  आठवणीचा 
बटवा हे वासवणन पु तक िलिहले आह.े या पु तकाचा  सवानाच फायदा 
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होणार आह,े इथ ं रा न हा वासाचा देव - दैवताचा आनदं घेऊ येऊ 
शकतो.  

गाडीगाडीगाडीगाडी    चाललीचाललीचाललीचालली    िडझलेचीिडझलेचीिडझलेचीिडझलेची    | | | | वाटवाटवाटवाट    गडेगडेगडेगडे    ड गराचीड गराचीड गराचीड गराची    ||||    
गाडीगाडीगाडीगाडी    चाललीचाललीचाललीचालली    शौलमलाशौलमलाशौलमलाशौलमला    | | | | दाटदाटदाटदाट    झाडी याझाडी याझाडी याझाडी या        वळणालावळणालावळणालावळणाला    ||||||||    

िडझेल या गाडीत वास करत असतांना नागमोडीवाट, घनदाट 
जंगल, उंच ताडमाड, उंचच उंच दगडावर दगड ठेवून  रचले या उतरंडी, 
एवढया दरी कपा रत देवाने कसे वा त  केले असेल असा  लेखकाला 
पडतो. हणून केदारनाथ, ब ीनाथ, हरी ार हा माग ख·या अथान े वग 
आह.े तर नािशक यंबके र, सोरटी, सोमनाथ, िभमाशंकर, पंढरपूर हा 
भाग मृ यू लोक आह.े भू - सपाटीपासून पाताळगगंा कती क.मी. अंतर 
असेल ह ेकळत नाही. तेथ ेगंगा ान कर याचा योग आला. तसेच शौलम 
प रसरात आ यानंतर आधुिनक कलावंतानी तयार केले या िशव, पावती, 
सर वती, नंदी, हनुमान ह े  जणू आम या वागतासाठी उभे अस याची 
जाणीव झाली.  

आठवणी या बट ातून - वास करतांना वाशांनी, साथीदारांनी  
मु ामा या थळी संगीत, भजन, गीत, भावगीत, भ गीत, ह रपाठ, 
अभंगाचा मनमुराद आनंद घेताना दसतो, भ मय वातावरण कसे 
िनमाण हावे ह े नमुद करतात. तसेच पायी चालतांना वाकडे मामांनी 
िविवध गीतातनू, भजनातून भ जणांना कसे बेहोश करत होते ह ेदेखील 

संग न दवतात. चला रामे री रामनाथाचे दशन घेऊ - कशी पाह याची  
ापकता गेय पान ेवणन देखील करतात. या िशवाय या या देवतां या 

ठकाणाची ऐितहािसक परंपरा, धा मक, इितहास, पुराणातील संदभ 
उ लेख केलेला आढळतो. तसेच ांतिनहाय वेशभुषा, खान - पान, 
सं कृती, परंपरा, राहणीमान या या िविश  न दी घेतले या आढळतात. 
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देव देवतां या नौस गक ठेवणीव न भौगोिलक प रसर, िनसग र यता 
याव न  वग, मृ यू, पाताळ याची मनाची क पना गु ज नी  केली 
आह.े  पयटना या शहरानुसार तेथील िविवध िपकांची, शतेीची यांची 
देखील न द घे यास िवसरत नाहीत.  

आठवणी या बट ातून  ऐितहािसक मं दरे, मं दराची उंची, ं दी, 
िन मती, इितहास जाणून घे याची वृ ी ही कलेत मह वाची वाटते. तसेच 
देवदेवतां या मुत  िवषयी मािहती, िलिखत उ लेख, पुरावे, संदभ, 
आ याियका यांची देखील संदभ जोड याचा उ म यास केला आह.े या 
या देवतां या घटनेशी व तेथील मह वा या गो ी सांगताना याचे अथ, 

इितहास, सं कृती, वा तिवकता प  करताना यांनी वाचन केले या धम 
ंथाचा व अ या म ंथाचे पुरावे ही यातील संदभ उ लेख क न देतात. 

मं दरा या समोर असलले े टॉल, नारळाची रास, फुले, फळे, फुलांची  
सजलेली दकुाने, शहरात चौकात पुढा·या या  ितमा िविवध भ  
इमारती हॉ पीटल या ब लची  कुतूहलता मनाला वेढ  लावणा·या  
गो ीची न द लेखकांनी घेतली आह.े आठवणीचा बटवा - वासवणनातून 
लेखक सेवा िनवृ ीनंतर अगदी हसत खेळत सुखाने, सुखी संसार क न 
जीवन वास करताना दसतात. त े एक येयवादी आहते, एखादी गो  
करायची हटल े क   ती पूण के यािशवाय राहत नाहीत. मागे हटायचे 
नाही  असा  यांचा वभावच आह.े तीथया ा वास  करतांना या 
देशासाठी मोतीलालजीचा याग, पंिडत जवाहरलाल नेह जीचे जीवन, 
व. इं दराज चे बिलदान तसेच व. राजीवजीचं बिलदान या सवाचे 

देशकाय, परा म, शौय, धाडस, लाल क ला याची सा  दसते.  
जेजजेेजे    देशासाठीदेशासाठीदेशासाठीदेशासाठी    लढलेलढलेलढलेलढले    | | | | तेततेेते    अमरअमरअमरअमर    ता येता येता येता ये        झालेझालेझालेझाले    ||||    

यानंीयानंीयानंीयानंी    देशासाठीदेशासाठीदेशासाठीदेशासाठी    दानदानदानदान    केलेकेलेकेलेकेले    | | | | तेततेेते    ध यध यध यध य    दानशरूदानशरूदानशरूदानशरू    बनलेबनलेबनलेबनले    ||||    
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शूरवीरांची  आठवण करतांना लेखक  दसतात.  
भारतीय सौिनक वत:साठी न जगता देशसाठी लढतात हणून आपण 

आज सुरि त आहोत. कधी कधी लढताना यांना देशासाठी वीर मरण 
प कारावे  लागत,े भारत - पाक  सीमा थळ, वाघा बॉडर येथे 
वजारोहण, जवानांचे संचलन, सलामीचा सोहळा पाह याचा योग 

लेखकाला आला आह.े  
ध यध यध यध य    आजीआजीआजीआजी    दनदनदनदन    िसमादशनाचािसमादशनाचािसमादशनाचािसमादशनाचा    

झालीयाझालीयाझालीयाझालीया    आयु याचाआयु याचाआयु याचाआयु याचा        शीणशीणशीणशीण    गलेागलेागलेागलेा....    
 आठवणी या बट ातील  भाषा स दय - आठवणीचा बटवा या 

तीथया ा वास वणनाची भाषा सरळ, साधी, सोपी, का मय असून 
माणसांना श द ब द खेळवून  ठेव याचे साम य या आठवणी या बट ात 
आह.े भाषेचे स दय िविवध ठकाणी दसून येते. उदा. दमून, थकून, िख  
झाले या शरीरान ेगंगते झोकून दल.े तरतरीत पणा आला,  आ ही सवच 
संदर, व छ पा यात मनमुरादपण ेपोह याचा आनंद लुटला.  

महानंदीला जाताना ड गर वळणाची वाट तुडवत वेळू या बेटांची 
ड गरराजी पाखलाही िशरता न ये यासारखे घनदाट जंगल, जंगलात वाघ, 
सह वा त ाला न च असतील. दवसा ढव या भला मोठा अजगर 

र याव न न भीता सरपटत होता. गाडीचीच गती थांबवावी लागली. 
कवा 20 क.मी. अंतर कापून गे यानतंर िवशाल सागर  आप या कुशीत 

होऊ या, जहाज नौका, प ी घेऊन हसत मुखाने आमचे वागत करीत 
होता.  

अशा कारची वणन ंया पु तकातून सगळीकडे आललेी आहते. यामुळे 
वाचकाला खेळवून ठेव याचे साम य पु तकाला ा  झाले आह.े  
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श दश दश दश द    साम यसाम यसाम यसाम य    : : : :     
लोक जीवनाला उपयु  असणा·या श दाची जडण घडण िवपूल 

माणात आठवणी या बट ात आढळून येते. ितमा व ितके याचा सढळ 
वापर अनेक  उदाहरणातून दसतो. तसेच काही  संगात चपखळ श दाची 
रचना वाचकाला खेळवून ठेवते. या श द साम यात घर, दार, मं दर 
यांचा प रसर तसेच भौगोिलक रचना, वन पती, पशू प ी, गाय, बौल व 
ाणी जीवन अनेक दसून येतात. उदा. गु जी या वेळी सव सवंगडयासह 
वासाला जाताता या गाडीन े वास करतात या गाडीला  स ावना हा 

श द योग वाप न स ावना ही गाडी राहात नाही जसी आई आप या 
लेकरांना कुशीत घेऊन जसा जीवन वास घडवत.े तसाच वास स ावना 
आई या ितकात आप या भ  लेकरांना घेऊन तीथया ेचा  वास 
घडवून आणत.े  

आठवणीचा बटवा - उपयु ता या वास  वणनातनू तर 
महारा ातील  तीथ े ा या दशनाचा अभास होत नाही तर या तीथया ा 

वास वणनात भारतातील अनके तीथ े ाचे  दशन घडून येत.े या दशनात 
केवळ देवी देवतांचे दशन न घडता तेथील लोकजीवन लोकसं कृतीचा 
इितहास डो यासमोर उभा राहतो. तेथील लोकांचा पेहराव, परंपरा,  

ढी, रती रवाज, घरे, दारे, व त,ू साधने याची सु दा मािहती ा  होते. 
हणजे  आठवणीचा बटवा या वास वणनातून सामािजक, सं कृितक, 

ऐितहािसक, भौगोिलक  मािहतीसह आ थक  मािहती  देखील ा  क न  
देते. हणून आठवणीचा  बटवा केवळ हा ंथ व पात राहात नसून  तो 
एक सां कृितक ठेवा आह ेअसे वाटते. 

आठवणीचा बटवा हा केवळ तीथया ा करणा·यासाठी उपयु  न ह े
तर तो सवच वाचक वगानी उपयु  ठरणारा आह े कारण आठवणी या 
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बट ात भारतीय लोक  जीवनाचे ितब ब प पण ेउलगडताना दसून 
येते. या या भू देशात वास घडला तेथील धम, समाज, सािह य, 
सं कृती व भाषा यांची  िविवध प े आप यासमोर उलगडतात. मराठी 
भाषेत धम भावनेने िलिहललेी वासवणने आहते. संपतराव गायकवाउ 
यांचे माझी ितथया ा  गो.ह. फडके यांचे िहमालयातील पशूपितनाथ 
या ा,  गो.िच.भाटे यांचे  काशी  रामे र या ा, ल.वा. नात ूयांचे गंगो ी 
वणन, ी पेठकर यांचे चा रधाम या ा, अ पपूणाबाई  सुगवेकर यांचे 
ि थळीचा वास तशाच कारे भगवानराव पुजारी (गु जी) यांनी 
गंगासागर तीथया ा, स नगड या ा, गोकणतीथ या ा, ब ीकेदार 
हरी ार या ा आिण अमरनाथ तीथया ा संगी केलेली वासवणने 
संकिलत क न आठवणीचा बटवा आप या समोर  ठेवला आह.े 
तीथया े या िनिम ाने जरी हा वास केला असला तरी देव देवता तेथील 
सण - उ सव व यांचे महा य एवढेच या वासवणनात  येत नाही तर 
या या भू देशांचा वास घडला आह े तेथील लोकजीवनाचे, लोक 

सं कृतीचे िच ण  यां या वासातून  घडतांना  दसते.  
आठवणी याआठवणी याआठवणी याआठवणी या    बट ातीलबट ातीलबट ातीलबट ातील    का ाका ाका ाका ा मकतामकतामकतामकता    

जाऊजाऊजाऊजाऊ    देवािचयादेवािचयादेवािचयादेवािचया    गावागावागावागावा    |  |  |  |  देवदेवदेवदेव    देईलदेईलदेईलदेईल    िवसावािवसावािवसावािवसावा    ||||    
देवादेवादेवादेवा    सागंोसागंोसागंोसागंो    सखुसखुसखुसखु    दुदुदुद:ु:::खखखख    | | | | देवदेवदेवदेव    िनवारीलिनवारीलिनवारीलिनवारील    भकूभकूभकूभकू    ||||||||    

तसेच  
----    जाऊिनयाजाऊिनयाजाऊिनयाजाऊिनया    तीथातीथातीथातीथा    कायकायकायकाय    तवुातवुातवुातवुा    केलेकेलेकेलेकेले    | | | | चमचमचमचम    ािळलेािळलेािळलेािळले    वरीवरीवरीवरीवरीवरीवरीवरी    ||||    

अतंरीचेअतंरीचेअतंरीचेअतंरीचे    शु दशु दशु दशु द    कासयानेकासयानेकासयानेकासयाने    झालेझालेझालेझाले    | | | | भषूणभषूणभषूणभषूण    वावावावा    ( ( ( ( तततत    ) ) ) ) केलेकेलेकेलेकेले    आपणआपणआपणआपण    यायायाया    ||||||||    
- मण  करत असताना िविवध रा यातील समाज, धमकाय, 

देवदेवता, िन ा, भाव, भमी, राहणीमान, ड गर द·या, िहम, वृ , वेली, 
जलाशय, सागर यांचे जमेल तवेढे िलखान केल ेआह.े  
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ी भगवानराव पुजारी गु जी यांचा  अमृतमहो सवी वषािनिम  
आठवण चा बटवा तीथया ा वास  वणन ंथाचा काशन सोहळा धा य 
व ंथतलुा द. 17/10/2021 रोजी िवकास नगर, सोसायटी, कौठा यां या 
राह या घरी संप  झाला. काय माचे अ य  ा य िव ापंडीत मा. 

ाचाय डॉ. साहबेराव खंदारे होते. तर िवशेष उपि थती ी िश.मो. ए यु. 
सो.ता. कंधारचे अ य  मा. ा. डॉ. पु षो मराव ध डग े होते. कृिष 
उ प  बाजार सिमती या माजी संचािलका आदरणीय ा. िच ाताई 
पाटील ध डग,े उपअ य  - मा. माधवराव पेठकर, मा. गु नाथराव 
पेठकर, ाचाय डॉ. जी.आर. पगडे, मुख पाहण ु ह.भ.प. नारायण 
महाराज- धनगर टाकळी, ी द िगरी महाराज, ी ही.जी. कदम, 
कॅ टन डॉ. दलीप सावंत यांनी मानप  देऊन गौरव केला.  

आठवणीचा बटवा या पु तकाचे उ ाटन कर यात आल.े यावेळी ी 
भगवानराव पुजारी गु जी यां या अमृतमहो सवी वषािनिम  यथोिचत 
स कार क न धा य व ंथ ान तुला कर यात आला. वाचन सं कृतीची 
चळवळ माणसा या मनात जिव याचे काय पुजारी कुटंूबानी केल.े 
येणा·या मुख पा ण े व ो यासह चारश ेपु तके वाटप क न एक नवा 
पायंडा ा. डॉ. उमेश पुजारी यां या कुटंूबानी समाजात जिवला आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    : : : :     

1)  आठवणीचा बटवा तीथया ा वासवणन ( भगवान पुजारी )  
2)  आठवणीचा बटवा, संपादन - ा. डॉ. उमेश भ. पुजारी  
3)  भगवान पुजारी यांच ेघेतलेली मुलाखत.  
4)  मा. ाचाय डॉ. साहबेराव खंदारे यां या सोबत केलेली चचा.  
5)  मा. ा.डॉ. पु षो मराव ध डगे व मा. ा. िच ाताईने केलेले भाषण.  
6)  काय मा या आढा ाव न   

 
*** 
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_amR>dmS>çmVrb H$Wmgm{hË`_amR>dmS>çmVrb H$Wmgm{hË`_amR>dmS>çmVrb H$Wmgm{hË`_amR>dmS>çmVrb H$Wmgm{hË`    
    

S>m°. _mYd OmYdS>m°. _mYd OmYdS>m°. _mYd OmYdS>m°. _mYd OmYd 
6 Hw$idmS>r, gmB©ZJar, H$m~amZJa Odi, dmS>r (~w.) Zm§XoS>-431605  

    

åmhmamï´>mVrc H$mhr àmXo{eH$ {d^mJm§n¡H$s _amR>dmS>m hm EH$ àmXo{eH$ {d^mJ. 
_amR>dmS>m àXoe Iè`m AWm©Zo 17 gßQ>|~a 1948 amoOr {ZOm_emhr amOdQ>rVyZ 
_wŠV Pmcm. øm àXoemcm àmMrZ Aem amï´>Hy$Q>, gmVdmhZ, `mXd AmXr amOdQ>r§Mm 
dmagm cm^cm Amho. _amR>r ^mfoVrc {dnwc dmL²_` _amR>dmS>çmV {Z_m©U Pmco. 
_hmZw^md nWm§Mo g§ñWmnH$ _hmË_m MH«$Yam§Zr _amR>dmS>çmVrc n¡R>U òWyZ 
Amnë`m _mZdVmdmXr H$m`m©cm gwédmV Ho$ë`mMm C„oI AmT>iVmo. Ë`mZ§Va g§V 
kmZoída, g§V Zm_Xod `m§À`mgh AZoH$ g§Vm§Zr _Ü` ẁJmV dmL²_`{Z{_©Vr H$ê$Z 
_amR>r dmL²_` g_¥X²Y Ho$co. _amR>r gm{hË`mVrc AmÚH$dr _wHw§$XamO ho 
_amR>dmS>çmVrc A§~mOmoJmB©Mo. AmÚ _amR>r H$d{`Ìr _hX§~m hr n¡R>UOdirc 
amdgJmdMr. AmÚ _amR>r JÚJ«§W "brimM[aÌ' hm n¡R>U n[agamVM aMcm Jocm. 
nwT>o AZoH$ {dMmad§V, coIH$m§Zr _amR>r dmL²_`{Z{_©Vr Ho$cr. _amR>dmS>çmZo 
_hmamï´>mcm ^mfm Am{U dmL²_`mÀ`m joÌmV g§nÞ ~Z{dÊ`mV _mocmMo `moJXmZ 
{Xco. _amR>dmS>m _wpŠVg§J«m_mZ§Va _amR>dmS>çmV _amR>r gm{hpË`H$ Am{U 
g_rjH$m§Mr \$ir {Z_m©U hmoV Jocr. àm_w»`mZo H$Wm, H$mX§~ar Am{U H${dVm `m 
dmL²_`àH$mam§V _amR>dmS>çmÀ`m gm{hpË`H$m§Zr amÁ` Am{U amï´>r` nmVirda 
Amnë`m coIZmMm R>gm C_Q>{dcm. gmo~VM _amR>dmS>m àXoemMo gm§ñH¥${VH$, 
^m{fH$, Eo{Vhm{gH$ Am{U ^m¡Jmo{cH$ doJionU XmIdyZ {Xco. 

^m¡Jmo{cH$ n`m©daU ho _mUgmÀ`m _mZ{gH$Voda à^md nmS>V AgVo. Ë`mVyZM 
àXoemZwgma _mUgmÀ`m ì`pŠV_ÎdmMr OS>UKS>U hmoV AgVo. `mcm _amR>dmS>çmMm 
_mUyg AndmX Zmhr. _amR>dmS>çmVrc g_mOOrdZmMo à{Vq~~ _amR>r gm{hË`mV 
C_Q>VmZm {XgVo. _Ü` ẁJmnmgyZ Vo AmOVmJm`V _amR>dmS>çmVrc ~XcË`m 
g_mOOrdZmMm doY òWo OÝ_ KoUmè`m gm{hpË`H$m§Zr Amnë`m {Z{_©VrV KoVcm 
Amho. 

AmYw{ZH$ H$mimV H$WoÀ`m _mÜ`_mVyZ H$WmH$mam§Zr g_H$mcrZ g_mOOrdZ 
VmH$XrZo {M{ÌV H$aÊ`mMm  à`ËZ Ho$cm. _amR>dmS>çmVrc H$WmcoIZmMr gwédmV 
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{XdmH$a H¥$îUm§À`m H$Wm coIZmZo Pmë`mMo ñnï> hmoVo.Ë`m§Zr B.g. 1915 nmgyZ 
H$WmcoIZmg àma§^ Ho$cm. Ë`m§Mo H$WmcoIZ g§» òZo Aën Agco Var _amR>r 
H$Wocm Zdo diU XoUmao Amho. H$Wocm H$WmnU XoÊ`mV Ë`m§Mm _moR>m dmQ>m Amho. 
Ë`m§À`m H$WoZo KQ>ZmàMwaVm H$_r H$ê$Z _mZdr _ZmÀ`m {MÌUmcm àmYmÝ` {Xco. 
"g_mYr Am{U ghm Jmoï>r', "ê$nJ{d©Vm Am{U BVa H$Wm', "_hmamUr Am{U BVa 
H$Wm' ho Ë`m§Mo H$Wmg§J«h hmoV. 

_amR>dmS>çmVrb H$WmboIH$m§À`m B.g.1990 nyduÀ`m boIZmMm `m boImV 
OmUrdnyd©H$ g_mdoe H$aÊ`mV Ambm Zmhr. `m boIH$m§Zr _amR>dmS>çmVrb H$Wobm 
geŠV d {d{dYm§Jr ~{ZdÊ`mgmR>r A{Ve` VmH$XrZo à`ËZ Ho$bo Ë`mV 
~r.aKwZmW, am.a§.~moamS>o, ^mñH$a M§XZ{ed, ZmJZmW H$moÎmmnëbo, dmgwXod _wbmQ>o, 
^r_amd dmKMm¡ao, CÎm_ ~mdrgH$a, _hmdra Om§oYio, XmXm Jmoao, ^maV gmgUo, 
~m~m ^m§S>, JUoe AmdQ>o, OJXre H$X_, N>m`m _hmOZ, B§Xþ_Vr Om|Yio, _Yw 
gmd§V, b{bVm JmXJo, A{dZme S>moig, gwIam_ {hdamio, adrM§Ð hS>gZH$a, 
àH$me _moJbo, J.nr._ZyaH$a, {d.e§.nmaJmdH$a, M§ÐH$m§V ^mboamd, Vw.e§.Hw$bH$Uu, 
JUoe AmdQ>o AmXr boIH$m§Mm g_mdoe Amho. 

B.g.1990 gmbr OmJ{VH$sH$aU ApñVËdmV Ambo Am{U g_mOì`dñWm 
PnmQ>çmZo ~XbÊ`mg gwédmV Pmbr. Joë`m Mmirg dfmªV Omo ~Xb Pmbm Zmhr Vmo 
1990Z§VaÀ`m H$mimV Pmbm. øm ~XbmMo àË``H$mar {MÌU _amR>dmS>çmVrb 
H$mhr H$WmH$mam§Zr Amnë`m H$WoVyZ Ho$bo Amho. 

1990 Z§VaÀ`m H$WmboIH$m§Vrb OJXre H$X_ ho EH$ à_wI hmoV. Ë`m§Mo 
"_w¸$m_mbm \w$Q>bo nm`', "_wS>Xo' d "AmIa' ho H$Wmg§J«h à{gÕ AmhoV. ~XbË`m 
J«m_OrdZmVrb gyú_m{Vgyú_ ~Xbm§Mr Zm|X H$X_m§Mr H$Wm KoVo. _amR>dmS>çmÀ`m 
Zm§XoS> {OëømVrb àXoe Am{U J«m_OrdZ Ë`m§À`m H$WoVyZ àË``H$marnUo {M{ÌV 
hmoVo. 

ImOJrH$aU, CXmarH$aU Am{U OmJ{VH$sH$aUmZo 1990 Z§Va g§nyU© 
g_mOOrdZ T>diyZ {ZKmbo. Ë`mMo à{Vq~~ g_H$mbrZ H$WmboIH$m§À`m H$WoV 
C_Q>bo Amho. `m H$WmboIH$m§V bú_rH$m§V Xoe_wI, {edmOr _aJri, ^mñH$a ~S>o, 
J.{n._ZyaH$a, à^mH$a haH$i, gwaoe OmYd, CÎm_ _wYi, Zmam`U qeXo, AmZ§X 
nnwbdmS>, AemoH$ AYm©nyaH$a, ZmJZmW nmQ>rb, amO|Ð Jhmi, {dO` dmH$S>o, 
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_YwH$a Y_m©nwarH$a, gaXma OmYd, ~m~m H$moQ>§~o, JUoe KmS>Jo, ZmJoe eodmiH$a, 
JUoe qeXo `m§À`mgh AÝ` H$mhr boIH$m§Mm g_mdoe hmoVmo. 

bú_rH$m§V Xoe_wI `m§Mo "H$Wm§Obr', "A§VarÀ`m JyT>J^u' d "CXH$' ho 
H$Wmg§J«h à{gÕ AmhoV. Ë`m§À`m "CXH$' H$Wmg§J«hmVyZ ^«ï> àemgH$s` §̀ÌUoMo 
{MÌU Ambo Amho. J«m_rU {dH$mgmbm amoIy nmhUmè`m ^«ïmMmamMo dmñVd {MÌU 
{edmOr _aJri `m§À`m "Owby_' H$Wmg§J«hmVrb "hobnmQ>m' H$WoVyZ òVo. "nm§T>a' 
Am{U "{MH$mim' `m H$Wmg§J«hm§VyZ ^mñH$a ~S>o PnmQ>çmZo IoS>çmV hmoUmè`m 
~XbmZo {Z_m©U Pmboë`m ZdrZ g_ñ`m§Mo {MÌU H$aVmV. "gnZgwJr' `m Zmam`U 
qeXo `m§À`m H$Wmg§J«hmVyZ ghH$mar MidirVyZ {Z_m©U Pmboë`m g_ñ`m§Mo {MÌU 
òVo. "amZ^yb' d "_°\$H$mo' ho ZmJZmW nmQ>bm§Mo H$Wmg§J«h. "amZ^yb' _YyZ Vo 

Am§Y« Am{U _amR>dmS>m `m§À`m gr_maofodarb OrdZ gmH$ma H$aVmV. amO|Ð Jhmi 
"H$m|S>r' Am{U "nmoqeXm' `m H$Wmg§J«hm§VyZ g_H$mbrZ g_mOdmñVd {M{ÌV 
H$aVmV. 

_amR>dmS>çmVrb H$mhr boIH$m§Zr _amR>rV XrK©H$Wm {bhÿZ H$WmdmL>²_`mbm 
g_¥Õ H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm Amho. `mV ZmJZmW H$moÎmmn„o, dmgwXod _wbmQ>o, ^maV 
gmgUo d Amgmam_ bmo_Q>o `m§Mm àm_w»`mZo gm_mdoe hmoVmo. ^maV gmgUo `m§Mo 
"Om°Z Am{U A§{Oar njr', "{MaXmh', "bmb \w$bm§Mo PmS>' B. H$Wmg§J«h AmhoV. 
XrK©H$WoVyZ _mUgmÀ`m _ZmMm doY KoÊ`mMo gm_Ï ©̀ d H$bmË_H$ _m§S>UrMo H$m¡eë` 
Ë`m§À`mOdi Amho. \±$Q>grnmgyZ \$moQ>moJ«m\$sH$ {MÌUmn ª̀V gd© e¡br§Mo Cn`moOZ Vo 
H$aVmV. EH$ ZOa àIa ~mø dmñVdmda d Xwgar ZOa Am§V[aH$ Vab 
^mdZmd¥Îmrda R>odyZ Vo OrdZ{MÌU H$aVmV.  

ZìdXZ§VaÀ`m XrK© H$WmH$mam§Vrb _hÎdmMo Zmd åhUOo Amgmam_ bmo_Q>o. 
"BS>m nrS>m Q>imo' Am{U "AbmoH$' ho Ë`m§Mo XmoZ H$Wmg§J«h. ZìdXZ§VaÀ`m 
XeH$mVrb J«m_rU H$WoMm n¡g ì`mnH$ H$aUmar H$Wm åhUyZ Amgmam_ bmo_Q>o `m§Mr 
H$Wm AmoiIbr OmVo. J«m_rU OrdZmV OmJ{VH$sH$aUmÀ`m à^mdmZo {Z_m©U 
Pmboë`m eoVH$è`m§À`m Am{W©H$ XwadñWoMo d gm_m{OH$ ì`dñWoÀ`m CVa§S>rVyZ 
AZw^dmg òUmè`m emofUmMo _Z hobmdyZ Q>mH$Umao {MÌU bmo_Q>o `m§À`m H$WoVyZ 
òVo. VimVë`m _mUgm§À`m, doJdoJù`m àH$mao hmoV Agboë`m, emofUmMo nmnwÐo 

Ë`m§Zr A{Ve` gmÜ`m nÕVrZo CbJSy>Z XmI{dbo AmhoV. "_r J«m_rU H$Wm {bhrV 
Zmhr. AmOMo Oo AñdñW H$aUmao, ~moMao, A§Jmda òUmao dV©_mZ Amho, VoM 
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Jmoï>tÀ`m ê$nmZo _m§S>Vmo. _mUgmÀ`m OJÊ`mMm emoY KoUo hrM Jmoï> _bm _hÎdmMr 
dmQ>Vo' Ago Vo Amnë`m _wbmIVrV åhUVmV. Ë`m§À`m H$WoZo _amR>r H$Wobm g_¥Õ 
Ho$bo Amho. 

X{bV, nr{S>V d§{MV _mUgm§À`m ì`WmdoXZm _wIa H$aUmar H$Wmhr 
_amR>dmS>çmV {Z_m©U Pmbr. `m H$WmH$mam§V A{dZme S>moig (_hmg§Ja), `moJramO 
dmK_mao (JwS>XmZr, CÐoH$, ~oJS>), gwIam_ {hdamio (nhmQ>, Am^mi Am{U 
OmJaU), CÎm_ Bb©oH$a (AmgdmVrb gwI), a{dM§Ð. hS>gZH$a(XmdU, gaUPim, 
_¥Ë ẁnyd© O~mZr), `mXd Jm`H$dmS> (AñdñW {H$Zmam), àH$me _moJbo(H$mdg), 
CÎm_ A§^moao (H$Wm ~wÕ OJmÀ`m), AZ§V amD$V (Vi^maV) {dbmg qgXJrH$a 
(JmanrQ>, CVa§S>, ^yH$~ir, ~mOma), EH$ZmW gmoZdUo (IÐmdi, ^§Jboë`m 
{Xem), {H$emoa KmoanS>o (YJ, Kwg_Q>) `m§À`mgh AZoH$ boIH$m§Mm g_mdoe hmoVmo. 

X{bV _mUgm§Zm Ambobo XmhH$ AZw^d A{dZme S>moig `m§À`m "_hmg§Ja' 
H$Wmg§J«hmVyZ g_W©nUo àH$Q> hmoVmV. gwIam_ {hdamio `m§Zr "nhmQ>' d "Am^mi 
Am{U "OmJaU' `m H$Wmg§J«hm§VyZ X{bV OrdZOm{Udm A{^ì`ŠV Ho$ë`m. àH$me 
_moJbo Amnbm {OVmOmJVm Jmd, JmdmVrb _mUgm§À`m JwU{deofmgh "H$mdg' 
_Yrb H$WoVyZ C^m H$aVmV. CÎm_ Bb©oH$a `m§Zr Amnë`m H$Wmg§J«hmVyZ J«m_rU 
OrdZmVrb n[adV©Zr` X{bV OrdZmMm doY KoVbm. _amR>dmS>çmVrb ~mobr^mfm 
Ë`m§À`m H$WoVyZ àË`H$marnUo òVo. `moJramO dmK_mao `m§Zr Amnë`m H$WoVyZ X{bV 
OrdZOm{Udm g_W©nUo {M{ÌV Ho$ë`m. X{bV d J«m_rU OrdZmMo `WmW© {MÌU 
H$dr-H$WmH$ma a{dM§Ð hS>gZH$a `m§À`m H$WoVyZ òVo. 

{dbmg qgXJrH$a ho AbrH$S>À`m H$mimV H$WmboIZ H$aUmao _hÎdmMo 
H$WmH$ma. Ë`m§Mr H$Wm J«m_rU Am{U X{bV OrdZmMm g§doXZerbVoZo doY KoVo. 
AkmZ, Xm[aÐ` A§YlÕm `mV {nMboë`m _mUgm§À`m OrdZmMo {MÌU H$aVo. X{bV 
Am{U J«m_rUËdmÀ`m gr_maofm Amobm§S>V nwT>o OmVo. EH§$XarVM, _amR>dmS>çmVrb 
~XbVo g_mOdmñVd, X{bVm§da hmoUmao AÝ`m`, AË`mMma, Ë`m§Zm gmogmì`m 
bmJUmè`m doXZm X{bV H$WoVyZ {M{ÌV hmoVmV. {ejU KoVë`mZ§Va X{bV VéUm§Mo 
nm§T>anoeo hmoÊ`mMr à{H«$`m; n¡gm Am{U OmVrÀ`m ~imda X{bV pñÌ`m§da hmoUmao 
AÝ`m`, AË`mMma; {ejU Am{U ZmoH$ar H$ê$Z pñWamdboë`m X{bV dJm©bm 
OmUdUmam Om{V^oX 1990 Z§VaÀ`m X{bV H$WoZo AYmoao{IV Ho$bm. 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                138138138138    
 

 

_amR>dmS>çmÀ`m H$Wmbo{IH$s_Ü ò àm_w»`mZo AZwamYm d¡Ú, aoIm ~¡Ob, 
b{bVm JmXJo, _Wy gmd§V, B§Xþ_Vr Om|Yio, gwZ§Xm Jmoao, N>m`m _hmOZ, d¥§Xm 
{XdmU, e¡bm bmo{h`m, gamoO Xoenm§S>o `m§Mm g_mdoe hmoVmo. AZwamYm d¡Ú `m§Mo 
"CÎmamÌ', "OmoJdm', "Jw§\$U' `mgh Odinmg 21 H$Wmg§J«h àH$m{eV AmhoV. 
Ë`m§Zr Amnë`m H$WoVyZ _amR>dmS>çmVrb gm_m{OH$ n[apñWVr, ñÌr_ZmMr Kwg_Q> 
{M{ÌV Ho$br. aoIm ~¡Ob `m§Mo "_mZg', "Am{X_', "ñdmV§Í`', "V_ñ`m' ho 
H$Wmg§J«h "{H$S>Z°qnJ', "ŠbmoZ' ho {dkmZH$Wmg§J«h àH$m{eV AmhoV. Ë`m§Zr 
ñÌrdmXr Ñ{ï>H$moZmVyZ H$WmboIZ Ho$bo. _Ü`_dJu` g_mOOrdZmVrb ñÌr-nwéf 
g§~§YmMo {MÌU Ë`m ghOVoZo H$aVmV. b{bVm JmXJo `m§Mo "Am ẁî`mÀ`m 
H$mR>mH$mR>mZo', "Xþ…I Am{U Aly' ho H$Wmg§J«h. Ë`m§À`m H$WoVyZ ñÌrÀ`m dmQ>çmbm 
nma§n[aH$ OJÊ`mVyZ Ambobo Xþ…I, doXZmly, OJÊ`mMr AJ{VH$Vm ì`ŠV hmoVo. 
J«m_rU OrdZmVrb àIa dmñVd, amOH$maU, Amnë`m H$WoVyZ g_W©nUo {M{ÌV 
H$aUmè`m H$Wmbo{IH$m _Wy gmd§V hmoV. "nmÊ`mVrb nm`dmQ>m', "{VMr dmQ>M 
doJir' Am{U "nmU~ir' ho Ë`m§Mo H$Wmg§J«h. X{bV, Cno{jV, d§{MV, pñÌ`m 
Am{U AZmW ho Ë`m§À`m boIZmMo {df` hmoV. J«m_rU amOH$maUmMo A§V…àdmh 
à^mdrnUo _m§S>Umè`m H$Wmbo{IH$m åhUyZ Ë`m§Mr AmoiI Amho. "ñne©', 
"diUmda' Am{U "AmoT>'> ho N>m`m _hmOZ `m§Mo H$Wmg§J«h. Ë`m§Zr Ë`m§À`m H$WoVyZ 
OrdZmZw^yVrMr A{^ì`ŠVr Ho$br Amho. 

gwZ§Xm Jmoao Amnë`m H$WoVyZ  Amnbo AZw^d g§doXZerbVoZo ì`ŠV H$aVmV. 
B§Xþ_Vr Om|Yio `m§Mo "^mfUqZXm' Am{U "~oXIb' ho H$Wmg§J«h hmoV. `mVyZ Ë`m§Zr 
Amnbo AmË_mZw^d ì`ŠV Ho$bo AmhoV.  

darb gd© H$WmboIH$ Am{U bo{IH$m§{edm` AbrH$S>À`m H$mimV AZoH$ 
OU H$WmboIZ H$arV AmhoV. Ë`mV ^maV H$mio (Xrjm), {dO` MìhmU (adU, 
dmS>m OmJm Pmbm), Zm_Xod JaS> (gmoZr), EhVoem_ Xoe_wI (g§Xb), erbd§V 
dmT>do (hmñ`agm`Z, hmñ`JmWm), AmZ§X H$X_ (AmS>Vmg, gmo`arH$), e§H$a 
{d^yVo (AmS>dmQ>), O`am_ IwUo, {ZVrZ H$moVmnëbo, ~~Z qeXo, {edmOr dmR>moao, 
JoUy qeXo hr H$mhr Zmdo gm§JVm òVrb. _amR>dmS>çmV {dkmZH$Wm Am{U 
~mbH$WmboIZhr Pmbo Amho. {dkmZH$Wm boIZmV X. ì §̀. OhmJraXma, aoIm 
~¡Ob, ~m~yamd Jm`H$dmS>, C_oe _mo{hVo, bú_rH$m§V Xoe_wI, Í §̀~H$ 
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AmgaS>mohH$a, AemoH$ AYm©nyaH$a, EH$ZmW A~yO, {dO` nmS>iH$a AmXr H$mhr 
boIH$m§Mr Zmdo gm§JVm òVrb.  

~mbgm{hË`mV _hmdra Om|Yio (Amgd§ JmiUmhr H$mgd§), am.a§.~moamS>o (nmonQ> 
CS>mbm ^wa©a©), gy ©̀H$m§V gam\$ (AmS>JmdM§ OmS> ^yV), a_oe {Mëbo (Jmoï>r 
AmOmo~m§À`m), XÎmm S>m§Jo (ghH$m ©̀ hoM loð>), ^mñH$a dmK_mao (AZmoIm 
dmT>{Xdg), Yw§S>ramO H$hmioH$a (gmo_y JmT>dmZ§ nmS>bm nmD$g), nwéfmoÎm_ 
amohUH$ma (_wbm§À`m JmoS> JmoS> Jmoï>r) àH$me KmX{JZo (Z¸$b nS>br _hmJ), ~~Z 
qeXo (N>moQ>çm§Mm AmQ>m{nQ>m, ~waOmdaM§ ^yV), JUy qeXo (^Jd§VmMm àgmX), 
amo{hUr H$mXr (~mbH${XZ Pmbm gmOam) g§O` EobdmS> ({^Ìm W|~), AZwamYm d¡Ú 
({_Ry>{_Ry> nmonQ>) Ho$.Eg. Xoe_wI (N>mZN>mZ Jmoï>r) AmXrgh AZoH$ boIH$m§Mm 
g_mdoe hmoVmo. _amR>dmS>çmVrb ~mbH$WoVyZ _Zmoa§OZmgmo~V ~mbH$m§Mo à~moYZ 
hmoVmZm {XgVo. A{Ve` gH$g Aer ~mbH$Wm {Z_m©U H$ê$Z _amR>dmS>çmÀ`m 
~mbH$WmboIH$m§Zr _amR>dmS>çmMo doJionU {M{ÌV Ho$bo Amho. 

_amR>dmS>çmÀ`m H$WmboIZmV AmUIrhr AZoH$ boIH$ bo{IH$m§Mm dmQ>m 
Amho; na§Vw {dñVma^`mñVd gd©M H$WmboIZmMm AmT>mdm `m boImV KoVm òUma 
Zmhr.  

EH§$X[aV, _amR>dmS>çmÀ`m H$WoMo ñdê$n Am{U {VÀ`m B{VhmgmMm _mJmodm 
KoVmZm Ago bjmV òVo H$s, `m H$WoZo _amR>dmS>çmVrb g_mOdmñVd {M{ÌV H$arV 
òWo dmdaUmè`m _mUgm§À`m A§V_©ZmMm doY KoÊ`mMm à`ËZ Ho$bm Amho. 

_amR>dmS>çmÀ`m dmQ>çmbm Ambobm àË òH$ joÌmVbm AZweof AYmoao{IV H$arV hr 
H$Wm g_mOdmñVd, Y_©H$maU, AW©H$maU, amOH$maU, {ejU, H¥$fr d 
J«m_g§ñH¥$Vr, ZmJaOrdZ àH$Q> H$aVo. àg§Jr _mUgm_mUgm§Vrb ^oX^md, 
VmUVUmd, emofU, AÝ`m`, AË`mMma gm_Ï`m©Zo àH$Q> H$aVo. _amR>dmS>çmÀ`m 
H$WoMm _hÎdmMm {deof åhUOo, `m H$WmH$mam§Vrb AZoH$ H$WmH$mam§À`m H$WoVyZ 
_amR>dmS>çmÀ`m ~mobr^mfoMm àË``H$mar dmna hmoVmZm {XgVmo. `mVyZ hr H$Wm 
_amR>r gm{hË`mV doJim R>gm C_Q>dVmZm {XgVo. 
g§X ©̂ …g§X ©̂ …g§X ©̂ …g§X ©̂ …    
1. _mVr Am{U g§ñH¥$Vr-àm.X.Vm.^mogbo  
2. _mVr Am{U _§WZ-àm.^mñH$a M§XZ{ed 
3. J«m_rU g§ñH¥$Vr-S>m°.AmZ§X `mXd 
4. am.a§.~moamS>o `m§Mr H$Wm … emoY Am{U g_rjm-àm.ì`§H$Q>r nmdS>o 
5. J«m_rU dmL²>_`mMm B{Vg-M§ÐHw$_ma ZbJo 
    

*** 
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 ‘धळूपरेणीधळूपरेणीधळूपरेणीधळूपरेणी’ कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील    ामीणामीणामीणामीण    जीवनाचाजीवनाचाजीवनाचाजीवनाचा    संघषसंघषसंघषसंघष    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . गो वदगो वदगो वदगो वद    शकंररावशकंररावशकंररावशकंरराव    राम दनवेारराम दनवेारराम दनवेारराम दनवेार    
मराठी िवभाग वै. धंुडामहाराज देगलूरकर महािव ालय दगेलूर 

    

ामीण सािह याचा िवचार करत असताना त े ि  क त तर 
असतेच पण  मना या जडणघडणीचे सु ा क  असत.े आिण  
यातील    मन  ह े  ाम  अव थतेील  क त  सं कृती या 

मा यमातून माग मण करत असते. या सं कृतीने िनमाण केलेल े
लोकमानस, या सं कृतीसाठी िनमाण झालेला ामजीवनाचा गावगाडा, 
आिण कृषी उपयोगी  समाज रचना इ यादी घटक हे  याला जबाबदार 
अस यान े ते ि म वाला क थानी ठेवून िलिहण े कवा िलहीत जाणे 
हणजे ते ामीण सािह याला आकार देत असतात ते ामीण सािह य. 
ामीण हा श द ामीण समाज व थेशी ामीण जीवनाशी िनगिडत आह े

या समाज व थेम ये ा णापासून ते आ दवासीपयतचे आिण बारा 
बलुतेदारपासून अठरा अलुतदेार  पयत सवजण समावेिशत असतात. 

ामीण सािह याम ये ाम व था मह वाची असत े आिण या 
ाम व थेम ये शेतकरी आिण शेती क ीभूत असत.े या सािह याम ये 

सामा य लोकांचे जीवन ित बिबत झालेल े असतात. यां या 
भावना यां या आकां ा िचि त झाले या असतात. एवढेच नाहीतर ही 
माणसे आप या भोवताल या िनसगासह एवढे िमसळलेले असतात क  
यांना तेथून वेगळेच करताच येत नाही. आिण यांना या ठकाणा न 

वेगळं कर याचा य  के यास संघष िनमाण होतो. आिण या संघषातून 
ामीण सं कृतीचा नाश होतो.  

ामीण सािह यात ामीण जीवनातील संपूण सुख आिण दःुख ामीण 
जीवनातील चढ-उतार ामीण जीवनातील ि थती आिण गती याचा 
अिव कार खरतेन े दसून येतो यामुळे ामीण संवेदना आिव कृत 
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झालेली दसते. शहरी सं कृतीचा यात लवलेश ही नसतो शहरी  
संवेदनाचा याम ये हा अभावअसतो. ामीण मनाचे िच ण ामीण 
सािह यात असत े खे ात राहणा या माणसा या जीवनानुभवांचे, 
जािणवांचे दशन या सािह यातून घडत असत.े ामीण हणजे गावातील 

ामातील ह े सव घटक याम ये येतात ामीण जीवन हणजे खे ा या 
मातीची जीवन, ममतेचे जीवन  ामीण भागातील लोकांची जग याची 
प त वेगळी, यांचे व व वेगळे असते. वािभमान आिण अिभमान 
या या बाबतीत ते वावलंबी असतात 'धूळपरेणी' या कादंबरीतील 

ामीण जीवन ामीण संघष पाहत असताना ी रामया ितस या 
िपढीतील शी संबंिधत सवगो ी पाहायला िमळतात. ही कादंबरी 
मराठवा ातील एका गरीब शेतकरी कुटंुबा या दोन िप ा यानंतर 
ितसरी िपढी कशी जीवन जगत ेयाचं वणन याम ये येते. कादंबरीत ह रबा 
िबरादर चा नात ू आिण नामूचा मुलगा ी राम हा आप या घरापासून 
कसा तुटत चालला आह ेह ेशेषराव मोिहते सरांनी असं जगण ंतोलाचं या 
कादंबरीतून दाखवून दल.ं याच कारे धूळपेरणीची शेतक यां या 
कुटंुबाची कथा न राहता आधुिनक िश ण घेऊन शेतीतून बाहरे पडणा या 
आिण घरापासून तुट या जाणा या त णाची कथा असलले े आपणास 
दसते. धूळपरेणी ही एक वतं  कादंबरी आह ेअसे आपणास हणता येईल 
ीराम हा बापाचा एकुलता एक मुलगा याचा चुलता आ पा िशकून 

मा तर झालेला परंत ु यांनी आप या घरापासून शेतीपासून कधीही दरू 
गेला नाही. याला ल  झा यानंतर बरेच वष मूल झाले नस यामुळे तो ी 
राम कडे ल  देतो, आप या पुत यान े खूप िशकावं, डॉ टर हावं, आिण 
आपली गावातील ित ा जपावी यांनी ीमंती िनमाण करावी आिण 
आप या कुटंुबाची ित ा पंच ोशीत मोठी करावी पैसा कमवावा आिण 
गावातील स ा क  आप या घराभोवती राहावं हा िवचार क न आ पा 

ीरामला खूप िशकवतात. 
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ीराम मा  लहानपणापासून या या शेता या म या या िविहरीवर 
बसवले या इंजना या आिण या या गुराढोरां या ेमात पडललेा आह.े 
याला वाटतं आपण शेतीच करावी कारण शेतीची मजा आह े ती कुठेच 

नाही याला कधीही िशक याम ये आनंद न हता परंत ु या या चुल या या 
रे ामुळे या यावर िशकायची वेळ आली तो िशकतो या यातून याला 
वाटतं आपला पुत या डॉ टर हावा पण या या याचे व  पूण होत 
नाही. शाळेला दां ा मारणारा गिणता या तासांम ये िच  काढणारा 

ीराम बोडा या परी ेत नापास होतो. याला नापास झा याची दःुख 
आह े पण यासोबत आनदं आह े क  एकदाची शाळा सुटली या दधुारी 
भावनेने तो घरी येतो याला वाटतं क  आता घरची मंडळी रागवतील पण 
कुणीच काही याला म्हणत नाही उलट याचे चुलत े याला िव ासात 
घेऊन आप या वतः या देखरेखीखाली िशकिव यासाठी ो सािहत 
करतात. ीराम हा शाळेतला एक शार िव ाथ  हणून ओळखला 
जायचा पण पुढे- पुढे याचे अ यासाकडे ल  लागेना या यातून आ पाला 
वाटायचे आपला पुत या डॉक्टर होईल परंत ु ीराम हा घरातून पळून 
जाऊन परभणीला कृषी िव ापीठात वेश घेतो. एम. ए सी ए ीक चर 
होतो या या या िश णाचा कालावधी तोच या कादंबरीचा मु य धागा 
आह.े आिण या कादंबरीतील संघष याच धा यापासून सु वात होतो. 

ीराम हा नेमका कसा आह े याचा व प पािहल े तर तो एक 
संवेदनशील आह े शार आह े पण यासोबत तो ह ी आिण दरुा हीसु ा 
आह ेतो बोल या या बाबतीत थोडा कंजूष आह ेपण िवचार कर या या 
बाबतीत मा  उदार आह.े यामुळेच याचे या या बाबतीत जसे गैरसमज 
आहते तसेच ते इतरां या  बाबतीतही आहते या यािवषयी कुणालाही 
काही कळत नाही तो आत या गाठीचा वाटतो. आिण या गरैसमजातूनच 
िनमाण होणा या कट –कटीना तो सतत त ड देत राहतो. यामुळे या या 
मागे कोणता ना कोणता नवीन उ ोग लागतो या या अशा वभावामुळे 
तो िम ापासून दरुावत जातो या या या दरुाव यामुळे तो एकाक  पडतो 
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आिण यातूनच तो िख  िनरस होत जातो. या प रि थतीमुळे तो 
वाचनाकडे वळतो सु वाती या काळात तो साने गु जी वाचतो िव.स. 
खांडेकर वाचतो आिण यानंतर तो थोरामो ांचे च र  वाचतो . याला 

ेस या किवता आवडू लागतात, या या दिृ कोनातून भालचं  नेमाडे ची 
'कोसला' ही कादंबरी थोर वाटते या सग याच पु तकांमधून तो 
भाबडेपणान े वतःची ितमा शोध याचा य  करीत राहतो. याला 
जोशी मा तर आवडत होते यामुळे तो सतत जोशी मा तरांची आठवण 
करतो. या या बोल यात नेहमीच जय काश नारायण, इं दरा गांधी, 
चं शेखर, मोहन धा रया, यांचे उ लेख येत असत. 

तो जे हा परभणीला िश ण घेत होता ते हा या या अनेक जािणवा 
िवकिसत होताना आपणास दसतात. परंत ुजाणीवापे ा या या मनातील 
ग धळ वाढत जाताना आपणास दसतो. महािव ालय जीवन जगत 
असताना महािव ालयाम ये मुलांचे िज हावार पडलेल ेगट यां याम ये 
दररोज होणा या मारामा या याला अ व थ करतात कॉलेजम ये 
िमळणारे िश ण काही कामाचे नाही असे याला वाटते. पण कॉलेजब ल 
याला ेम वाटते या महािव ालयातील ा यापक याला ऋषी माण े

वाटतात. आिण काही अितसामा य वाटतात याचा कॉलेज जीवन हणजे 
एक वेग याच घटनेची सा  देणारे आह.े याचे कॉलेज बाहेर या जगात 
गुंडागद  करणारे कॉलेज या बाबतीत ओळख असलले े दसून येते. या या 
कॉलेजम ये नेहमीच मुलाचे होणारे संप पोिलस सतत कॉलेजम ये बसून 
रहाण े िश कांची नेहमी होणारे संप मुलांचे नेहमी होणारे संप आंदोलन 
मोच यामुळे तो सतत कंटाळतो. यातच भर पडत े परी ेमधील कॉपीचा 
सुसाट आिण अशा वेग या वातावरणाम ये याचे िश ण चाल ूअसते तरी 
आप या कॉलेजातील िव ा यावर बाहरेचे जग अ याय करते आह े असे 
याला वाटते. याच काळात उ र भारता या आिण दि ण भारता या 

सहली क न तो परत येतो आिण कॉलेजमध या संप, मोच, बंद 
वेगवेग या माग या चळवळी यात तो सहभाग घेत राहतो. या या सोबत 
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याची अवांतर वाचनही चालू आह े तो महािव ालयात होणा या 
वेगवेग या पधम ये सहभागी होतो. आप या कुवती माणे िवचार आिण 
चतन ही करीत राहतो मध या एका काळात याला िसनेमा पाह याचा 

नाद लागतो, कालांतरान ेतो कमी होतो पण या मुळे संगीताची िवशेषतः 
गायनाची याला ओढ लागत.े यातच तो त ण होतो आिण त ण होत 
असताना उ ीिपत होणा या लिगक भावना, मुलीब ल वाटणारी ओढ, 
मुल ना ध े  मारण,े दरू उ साम ये तमाशाला जाणे ह ेसगळे तो करतो. 
याब ल याला कधीच प ाताप होत नाही पण मनात पाप भावना 
िनमाण होत आह ेयाची जाणीव मा  याला सतत होत राहते. तो एस. 
एम. जोशी या िशिबरात जातो, बाबाआमटे कडे मदान करतो, 
समाजवादी िवचाराने तो वाग याचा य  करतो, या या मनाला 
समाधान हवे असत,े काही क न दाखिव याची याची जी अद य इ छा 
असत ेती पूण होईल असे वातावरण याला कुठेच िमळत नाही. या या 
मनाम ये ह ेबदल जसे होत असतात तसे या या बाक या पात आिण 
वागणुक तही होत असतात .तो टॉप कपडे घालतो, बुटाला पॉिलश करतो, 
केसाचा वि थत भांग पडतो, कारण याला आता वि थत राहावे 
वाटते तो शहरी भाषा बोलतो, आिण या बदलाबरोबर तो घरापासून तुटत 
जातो, सु वातीला गाव शेता या म या या िविहरीवर बसिवलेल े इंजन 
आवडायचे, तो या या ेमात पडायचा पण आता तो यापासून अिल  रा  
लागला मळा ,गाई, हशी, ह ेसव याला आवडायचं पण आता या िवषयी 
दरुावा वाटू लागला. शेवटी–शेवटी तर जे जीवापे ाही मह वाचा 
वाटणारा मळा ितकडे याला जावसं वाटत न हतं. आयु याचा आिण 
जीवनाचं िश ण संपत आल ंपण याचा ग धळ नाही मा  कुठेही संपललेा 
दसत नाही. घर या यापासून पूणत: तुटलले ं आह े .आपण घरी जाऊन 

आता शेती क  शकत नाही ह े याला प ं  माहीत झालेल ं आह.े नोकरी 
करण ं याला कमीपणाचे वाटत आह,े िश ण घेत असताना चुल या या 
घरात या कारभारा या मज िव  वाग यान े यां याब लचा संताप 
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मनात दाटून आललेा असतो. ज मभर शेताम ये मजुरा माणे राबले या 
आई-विडलांचे क  आिण हा आला क  याला अ व थ करीत असत.े 
िश ण संप यावर पुढे काय हा  आ वासून या यासमोर उभा राहतो. 
समोर काळोख दसत आह े या काळोखात कुठे जायचे याचे उ र मा  
याला सापडत नाही. हणून याला ती परभणीची कॉलेजमधील व 

हॉ टेलम ये असणारी खोली ह ाची वाटते.  
शेषराव मोिहते यांनी थम पु षी िनवेदन प ती वाप न ीराम ची 

ही कहाणी आप यासमोर मांडललेी आह.े भालचं  नमेाडे यां या 
लेखनशलैीचा भाव शेषराव मोिहतेवर आपणास दसून येतो. 
मानसशा ीयदृ ा या कादंबरीचे िव ेषण के यास 'कोसला' 
कादंबरीमधील पांडुरंग आिण 'धूळपरेणी' मधील ीराम यां या मनाची 
अव था सारखीच आह े दोघेही उ िश णासाठी खे ातून शहरात गले.े 
दोघेही एकाच वयाचे आिण हचे वय या कादंबरी या भावाचे मु य 
कारण बनत.े मा  यां या शैलीवरील भाव सोडला तर ीराम आिण 
पांडुरंग यांचे ि म व िभ  व पाची असलले ेआपणास दसते. कोसला 
मधील पांडुरंग हा समाजाशी संघष करतो वेळ संगी बंडखोरी ही करतो, 
तसाच ीराम ही बंडखोरी करतो पण ीरामची बंडखोरी ही कृितशील 
वाटते, ीरामला सामािजक बांिधलक ची जाणीव आह ेतो जे हा शहरात 
गेला शहरातील अनेक बाबी यांनी वीकारल े असल े तरी तो मा  
गावाकडे आ यानंतर गावाकडील माती याला खुणावते. आई बाबाचं 
आठवण याला सतत येते, भारतातील अनेक शेतक यांचे दःुख याला 
आपल ेवाटते. शेतक यािवषयी सहानुभूती वाटते शेतक यां या जीवनाम ये 
काही तरी बदल घडून आणावा अशी श  आप या िश ण व थेत नाही 
या िवषयी याला दःुख वाटते. आिण यातूनच तो वैफ य त होतो या या 
मनातील ग धळ आिण या या मनातील उम या सव गो ी वाचकांनाही 
अ व थ करतात. ीरामचे आई वडील याचे दःुखही लेखकांनी वाचकां या 
मनात सरळसरळ उतरिवतात. ीराम हा आता शेतीपासून तुटत 
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चाललाय याला परभणीचे कॉलेज  आता शेतकर्यांची ि थती सुधा  
शकत नाही असे वाटते. या या मनातील असणारा गुंता कधीच सुटू शकत 
नाही असं याला वाटतं. याचे िश क याला श दात पकडून िन र 
करतात. काय सुसंगत आह ेकाय िवसंगत आह ेयाची जाण ीराम ला होत 
नाही. तो हणतो क  "मला यो य वाटेल तेच करीन मी काय करावं आिण 
काय क  नये ह ेठरवणारे तु ही कोण " असा हा िव ोह या या मनाम ये 
िनमाण होतो. संपूण समाज व थेमधील ाचार कती टोकाला जातो 
आिण या ाचाराची बीजे कुठपयत असतात याची य  जाणीव 
धूळपेरणी ही कादंबरी वाचत असताना आपणास होते. रंगनाथ 
पाटलासारखे िड टीसाहबेाचे ही वेगळे प कादंबरी वाचताना ल ात येते. 
नाना वेलणकर सारखे संघाचे योगिश क व यां या जीवनातील असणारे 
चढ-उतार आप या ल ात येतात .कुलगु  िड.के. साळंुखे सर मा तरांची 
मुलगी रेण,ू परभणीची िवजयाल मी यासारखे अनेक पा  मनाला चटका 
लावून जातात. सवात मह वाचं हणजे ामीण भागाचं िच ण करताना 
जागितक करणानंतर गावात िनमाण झालेला उदासवाणा िवचार, रोज 
सं याकाळी ामपंचायती या रेिडओवर ऐकणा या बात या, साहबेा या 
क ावर बसलेली चार रकामटेकडी माणसं, मा ती या पारामाग ेजु या 
मिशदीत रा ं दवस चालणारा स ग ाचा डाव, मिशदीपुढे बाबां या 
मठात गांजाची िचलीम पेटिव यानंतर येणारा कुबट भपकारा, आ पा या 
कराणा दकुानातून तंबाखूची पुढी घेऊन चोळीत बसलेल े रकामटेकडे वीस 

पंचवीस पोरं. गावाम ये न ाने उदयास आललेी िपलावळ .कोणी 
उमर याला तर कोणी लातूरला जाऊन नवीन िच पट पा न आललेी 
सांगून सांगून थकललेी, िच पटाची कहाणी कुणी ऐकत नाही हणून 
वांझो ा मनान ं वावरणारी त णाई आिण कमाई नाही काही हणून 
अपमान सहन करणारी अंगात भरपूर श  आह े पण कोणी कामच देत 
नाही या िनराश भावनेने फरणारी त णाई. अशी िनराशजनक ामीण 
भागाचे वणन धूळपेरणी या कादंबरीतून येत.े शेताम ये जे पेरतो त ेउगवेल 
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याची शा ती नाही, उगवल ंतर िपकल याची शा ती नाही, आिण िपकल ं
तर टकल याची शा ती नाही, आिण टकलं तर घरी येईल याची शा ती 
नाही, आिण घरी आल ंतर िवकल ंशा ती नाही, असा एकमेव वसाय 
हणजे शेती आिण ही शेतीची दरुाव था धूळपेरणी या कादंबरीतून 

शेषराव मोिहते यांनी दाखवून दली आह.े 

 
 

*** 
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‘‘‘‘ऐसेऐसेऐसेऐसे    कुणबीकुणबीकुणबीकुणबी    भपूाळभपूाळभपूाळभपूाळ’’’’    मधीलमधीलमधीलमधील    शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . जयदवेीजयदवेीजयदवेीजयदवेी    पवारपवारपवारपवार    
कै. ंकटराव दशेमुख महािवदयालय, बाभळगाव, ता. िज. लातूर. 

    

आधुिनक मराठी सािह याम ये कांदबरीचा कालखंड फार मोठा आह.े 
अनेक शतकांपासून कादंबरीचा समाजमनात भाव टकून आह.े याचे 
मु य कारण कादंबरी वा य कारात कोणताही िवषय सामाव याची 

व था असत.े हणजे मराठी कादंबरी ही वा तवतेचे िच ण असते. 
2000 नंतर या कादंबरीवर फ  शेती, माती व नाती यापुरती मया दत 
रािहलेली नसून ितचा सबंध जागितक करणाशी आलेला आह.े िश णामुळे 
आललेी जाणीव जागृती, पंचवा षक योजना, स ेचे िवक ीकरण, सहकारी 
बँका माला या भावातील चढउतार यावर जागितक करणाचा भाव पडत 
गेला. औ ोिगक ांतीने आमूला  बदल घडवून आणल.े पूव ची 
ह तकलेतनू व तूची िन मती बंद पडून आधुिनक सुबक अशा व तूचे 
आकषण वाढले. हणजे शेती वसायातही वषानुवष  कामे केले या 
लोकांनाही आपली कामे ता काळ हावीत असे वाटू लागल.े ता काळ 
हमीने काम क न देणारी यं णा यांना वेळेवर उपल ध होऊ लागली. 
शेतीतून नवनवीन योग सु  झाले. जागितक करणा या पाने नवनवीन 
औ ोिगक रण, खाजगीकरण, उदारीकरणान े िशरकाव केला. यािवषयी 
डॉ. दा. धो. काचोळे हणतात, “ऊजा, जलवाहतूक साधने, उ पादन, 
औषधी, संक रत िबयाणे, रासायिनक खते, दैनं दन गरजे या िविवध व तू, 
स दय साधने, म , कपडे, िसमट, पे ोल, घासलेट, कोळसा, लोखंडी 
इ यादी खिनज व त ू यांची िन मती औ ोिगक े ातील िविवध 
कारखा यांत होऊ लागली.”1 

जागितक करणा या या भावापासून कोणताही देश सुटू शकला 
नाही. ामीण समाजातील शतेी, शेतकरी, यांची कुटंुब व था यावरही 
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आधुिनक करणाचा भाव जाणवतो. जुनी संयु  कुटंुब नाहीशी होऊन; 
िवभ  कुटंुबाचा मो ा माणात िशरकाव झाला. ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ या 
कादंबरीतून लेखक भारत काळे यांनी दोन कुटंुबांचे जीवनिच  साकारल े
आह.े पिह या कुटंुबात दारकाबाई व ितचे दोन मुल ंकाशीनाथ, िव नाथ 
या या बायका िनमला, पु पा तर दसु या कुटंुबात बाळाजी, सखुबाई 
याची मुल ं ीपती, नामदेव, कशन यां या बायका गगंा, सुनंदा, कुसुम 

या पा ांतून समाज व थेतील कुटंुब व थेचे वा तव पूण िच ण 
करताना स ासंघष टपला आह.े कादंबरी या तावनेत भारत काळे असे 
हणतात क , " पूव चे वयंपणू खेडे ही संक पना आता मोडीत िनघाली 

आह.े माग या वीस-पंचवीस वषात शेतीचा उ पादनावरील खच हळूहळू 
वाढू लागला परंत ु उ प  मा  या माणात वाढत न हते. यामुळे 
शेतक यांची ि थती हलाखीची बनू लागली. बरं, दसायला उ प  भरपूर 
होऊ लागल,े परंत ु खचाचा िहशोब बराच अस यान े हातातला बराचसा 
पैसा यातच जाऊ लागला. याचाच प रणाम घरात या माणसात 
मालकािवषयी अिव ास होऊ लागला. ‘आपला मालक पैसे िवनाकारण 
खच करतोय’ अशी कुटंुबाची भावना बळावत गलेी िन घराघरांत संघष 
पेटत गेला."2 हणजेच भारतीय शेतीला िनसगा या अवकृपेचा फटका 
शेतक यांना बसतो. अितवृ ी, अवषण, वादळ, महापूर या नैस गक 
घटकांना सामोरे जावे लागत.े शेती ही िनसगा या पा यावर अवलंबून 
अस यान ेशेतक यांचे मोठे हाल होतात. कधी कधी शेती या पेरणीसाठी 
केलेला खचही शेतीतून िमळाले या उ प ातून फटत नाही. यामुळे चंड 
आ थक फटका शेतक यांना बसतो. याचा वाईट प रणाम कुटंुबावर होतो. 
यामुळे शेतक या या कुटंुबांत, नातेसंबंधात, अिव ास ताण-तणाव, 

हवेेदावे िनमाण होऊन संघष होतो याचे िच ण असे कुणबी भूपाळ या 
कादंबरीतून आल े आह.े कुण या या कुटंुबातील स ासंघष टपताना 
आपोआपच कुटंुबाचे िवभ पण, आई-विडलां या निशबी आलले ेवृ ा म 
याचे दःुख जगण ेहा पट कादंबरीत येतो. 
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ऐसेऐसेऐसेऐसे    कुणीकुणीकुणीकुणीबीबीबीबी    भपूाळभपूाळभपूाळभपूाळ।    दा रदा रदा रदा र ातातातात    सवकाळसवकाळसवकाळसवकाळ। 
परीपरीपरीपरी    अतंरीचाअतंरीचाअतंरीचाअतंरीचा।    अहकंारअहकंारअहकंारअहकंार    साडंीतीसाडंीतीसाडंीतीसाडंीती    नानानाना।    
दलदलीतीलदलदलीतीलदलदलीतीलदलदलीतील    मडूंकमडूंकमडूंकमडूंक।    उ ारणेउ ारणेउ ारणेउ ारणे    अकदंतअकदंतअकदंतअकदंत। 

मीमीमीमी    थोरथोरथोरथोर    हेहहेेहे    बजावीतबजावीतबजावीतबजावीत।सवसवसवसव    लोकांलोकांलोकांलोकां।। 
पधापधापधापधा    वाझंोटीवाझंोटीवाझंोटीवाझंोटी    दीनवाणीदीनवाणीदीनवाणीदीनवाणी।    ईषाहीईषाहीईषाहीईषाही    भासेभासेभासेभासे    केकेकेकेवीवीवीवीलवाणीलवाणीलवाणीलवाणी    

देतीदेतीदेतीदेती    नानानाना    यांयांयांयांनानानाना    फोडणीफोडणीफोडणीफोडणी।    असयूचेीअसयूचेीअसयूचेीअसयूचेी    
वासनाचंेवासनाचंेवासनाचंेवासनाचंे    दािगनेदािगनेदािगनेदािगने। िभचारानेिभचारानेिभचारानेिभचाराने    डागणेडागणेडागणेडागणे    
बायकापोराचेबायकापोराचेबायकापोराचेबायकापोराचे    लोढणेलोढणेलोढणेलोढण।ेिमरवीतिमरवीतिमरवीतिमरवीत    जाितजाितजाितजाित    

ऐसीऐसीऐसीऐसी    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    जीवनगाथाजीवनगाथाजीवनगाथाजीवनगाथा।    उलउलउलउलघ्घघ््घ्डूनडूनडूनडून    दाखदाखदाखदाखिवतीिवतीिवतीिवती    आताआताआताआता    
मजमजमजमज    पामरापामरापामरापामरा यायायाया    हातांहातांहातांहातां।    आआआआिणिणिणिणकककक    कायकायकायकाय।3333     

ह े कुण या या जीवनातील जगण,े याचे अनुभव मांडल े आहते. या 
संदभाने डॉ. मह  कदम हणतात, “कौटंुिबक स ाकारणातून अटळपण े
वा ाला येणारी शोकाि तका काशीनाथ, िव नाथ या भावाभावां या 
संघषा या पान े‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ म ये येत.े”4 अहकंारी वृ ीतून शेती 
करणा या भावाभावांतील संघष आला आह.े हा संघष यांचे जगण े
दःुखमय क न जाते. ह ेवा तव यांनी मांडल ेआह.े खरे तर एक  कुटंुबात 
एकमेकांवर िव ास, ा असण े आव यक आह.े कुटंुबातील सव 
सद यांनी ेमातून, यागातून पर पर सहकायातून काय के यास 
कुटंुबातील सवानाच आनंदान े जीवन जगता येते. ऐसे कुणबी भूपाळ या 
कादंबरी संदभाने द. ता. भगत हणतात, “कुणबी समाजाचे वाढते दा र  
आिण हजारो वषापासून चालत आले या सरंजामशाहीमुळे कुण या या 
मनात जललेी अहमं यता या दो ही या ित या तानात फरफट झाले या 
दोन कोरडवा  शेतकरी कुटंुबांची कहाणी हणजे भारत काळे या ता या 
दमा या लेखकांची ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ ही कादंबरी होय.5 द. ता. 
भगतां या मताव न असे ल ात येत े क , मराठवा ातील कुटंुबातून 
िप ान्िप ा चालत आले या सरंजामशाहीतील असूया, अहकंार याचं 
उ म उदाहरण आह.े कतीही वाईट संग आला तरी माणूस आपला 
अहकंार सोडायला तयार नाही ह े वरील िवधानाव न ल ात येते. या 
कादंबरीतून वयंपूण खेडे येत नाही. शेतीचा वाढलेला खच, बाजारा या 
जुगाराचा फटका यातून शेती अनेक वषापासून तो ात चालणारा 

वसाय आह.े यात अनेक शेतक यांना जागितक करणाला सामोरे जावे 
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लागल े आह.े सधन असणारी कुण याची कुटंुबे आ थक आ मणाने 
मोडकळीस आली आहते. या सव दःुखाचे मूळ शेती आह.े यातून भावा-
भावांत वैयि क वाथ वाढला, भांडणे लागली आिण पयायाने 
हातारपणी सुखा-समाधानाने जगणारे आई-बाप याची हाल-अपे ा सु  

झाली. घराघरांत ि यांची लागलेली भांडणे पु षांपयत येऊन यात 
आ मकपणा येऊ लागला. याचे ित बब कादंबरीतून आल ेआह.े भावा-
भावा या भाषेत अनेक िशवराळ िश ा आ या आहते; यातून ेमाचा 
ओलावा नाहीसा झा याचे िच  कादंबरीतून आल ेआह.े आज ह ेकुण याचे 
वा तव लेखकांनी मांडलले ेआह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष :  
१. शेतीसाठी एक  कुटंुब प ती उपयोगाची होती पण 

जागितक करणान ेकुटंुब िवभ  झालेली पाहावयास िमळाली. 
२. शेतीमालाला हमी-भाव नस याने शेतकरी उ व त होतो आह.े 
३. शेती नैस गक पा यावर अवलबूंन अस यान ेते अिनि त उ प ाचे 

कारण ठरत ेआह.े 
४. शेती व शेतकरी जागितक करणाने होरपळून िनघत आहते. 
५. अनेक कुणबी समाजातील लोकांचे आ थक कमरडे जागितक करणान े

मोडल ेआहते. 
६. आ थक कारण शेतक यां या संघषाचा मूळ घटक आह.े 

सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    : : : :     
१. डॉ. द. ध . काचोळे - ामीण नागरी  आिण सम या - कैलास पि लकेश स, 

औरंगाबाद थमावृ ी 15 जून 2014 
२. डॉ. रामचं  तुळपुळे – ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’, देशमुख आिण कंपनी पि लशस ा. िल. 

पुणे ( तावना 2000) 
३. भारत काळे – ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’, मलपृ ाव न उ घृत 
४. डॉ. मह  कदम - समकालीन मराठी कादंबरी - लेखक डॉ. जाधव जय थ, डॉ. 

देशमुख भरत – संपादक 1980 नंतरची मराठी ामीण कादंबरी व प आिण समी ा 
- अ ण काशन, लातूर 

५. द. ता. भगत – ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ - म ययुगीन ि थितशील जीवनाच े िच ण 
साजात एमेजू 2002  पृ. .45  

 

*** 
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भगंले या जीवनाच ेअ व थ क णा क भगंले या जीवनाच ेअ व थ क णा क भगंले या जीवनाच ेअ व थ क णा क भगंले या जीवनाच ेअ व थ क णा क : : : : 
आतंरभगेाआतंरभगेाआतंरभगेाआतंरभगेा    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ानदवे राऊतानदवे राऊतानदवे राऊतानदवे राऊत    
शहीद भगत सग महा, क लारी, लातूर. 

 
सुरे  रावसाहबे पाटील यांची 'िचखलवाटा' ही कादंबरी संशोधन 

काळात अ यासाचा, टीका ट पणीचा भाग बनू शकली. या अ यासातून 
यां या सम  लेखनीकडे ओढला गलेो. शेतकरी चळवळ ा आम या 

आ थे या िवषयावर अितशय गंभीर, तट थपण े केलेली यांची मांडणी 
मला खूप भावली. न पटणा या संगावर, मु ांवर, मयादांवर संगी 

ही झालो. ‘ ित ान’सार या दजदार िनयतकािलकात कतीतरी 
िच कारां या कलाकृतीवर सुर  पाटील आ थेवाईकपणे  झालेत. 
नवी, वेगळी व गंभीर मांडणी करणा यािवषयीते उ फूतपणे  होतात, 
िलिह यास भाग पाडतात. नकुतीच सुर  पाटलां या 'आतंरभेगा' ा 
पिह या कथासं हाची दसुरी आवृ ी देगलूर या गणगोत काशनाकडून 
हटके पात आली. आंतरभेगा या िनिम ाने सािह य ांतात झालेली सुर  
पाटलांची दमदार वाटचाल सकसते या कसोटीवर उतरणारी ठरली. 
िवषय मांडणीचं, खोलीचं नेमकं आकलन कसं असावं, याची जाणीव ती 
क न देत.े आप या भूमी आिण भूिमकेशी िन ा दशवत चळवळीचं, 
चळवळीतील कायक याचं थोरपण िवशद करणारी कथासं हाची 
अपणपि का लेखका या लेखनीची ामािणकता  करते. हणनूच 
पाटलांची लेखनी भूकंपाची िचरवेदना अनुभूती या पातळीवर मांडू 
शकली. शतेकरी चळवळी या मंथनातून आ यान े क क यां या नेम या 
दःुखाची कारण िवशद क  शकली. आजही सािह य ांतात शेतक यां या 
नावानं गळेकाढू, रड या, भाविनक लेखनीची वानवा नाही; पण शतेी, 
शेतक यां या दरुाव थेची नेमक  कारणमीमांसा करणारं लेखन 
अपवादभूतपण े पाहावयास िमळतं. सोबतच सुर  पाटलांचे ह े पिहल-ं
विहलं लेखनअप य जोरकसपण ेभािषक स दयाचा डौल सांभाळत उतरल ं
आह.े यात पिहलेपणा या खुणा कुठेही जाणवत नाहीत. या 
जोरकसपणाला सजीव व बहाल कर यात अगंभूतपणे मुरललेा यां या 
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ठायीचा िच कार णो णी डोकावत राहतो. हा दु धशकरा संधीयोग 
कमीजनां या वा ाला येतो. 'आंतरभेगा'तून येणा या अव या डझनभर 
कथा वेगवेग या िवषयांवर भा य करतात. या वाचकांना कधी 
अनुभूती या, कधी अ भूतते या, कधी चतनशीलते या, कधी 
बेगडीपणा या, कधी िवयोगा या तर कधी िवरहा या वैि कतेची अलगद 
सफर घडवून आणतात. कथानकातून आतंरबा पण उलगडून दाखवतात. 

ा सं हातील कथा मया दत अवकाशा या चौकटीत िसिमत न राहता 
कादंबरीचा भरग  ऐवज घऊेनसकसतेने िनपजू पाहतात. सुर  पाटील 
यां या 'िचखलवाटा' व 'झुली या खाली' या कादंबरीची िव ता रत उगवन 
बीज 'आतंरभेगा'तनूच िवकिसत झाली, ह े या कथासं हाचे बल थानच 
हणावं लागेल. 'ऋषीचे कुळ' व 'नदीचे मुळ' शोध याचं कुतूहल जसं 

सम त जनांना असत ं तसं सुर  पाटलां या कादंबरीची मुल थान ं
शोधणा या संशोधक, अ यासक, वाचकांनी हा कथासं ह ज र बारकाईन े
वाचावा. 

सुर  पाटील यांची कथा अनेकाथाने मला मह वाची वाटत.े िवशेषतः 
'भोवरा' सारखी कथा दोन कुटंुबाची ओढाताण सांगून थांबत नाहीतर 
शहरी म यमवग य व कृषी सं कृती या तरल जग याचं तट थपण े
तौलिनक िच ण करत.े हणून इथ ंनायक-खलनायक अशी ा पपा  न 
िनमाण होता समजुतीचा अभे  सेतू तयार होतो. मुलत: महा मा 
जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगेबाबा, कमवीर भाऊराव 
पाटील या थोरां या जागर कायातून िश ण प रघा या बाहरेची मुल ं
िशकू लागली. 'एवढे अनथ एका अिव ेने केले' हा 'आ मभानी' सूर 
िश णाचे मह व वाढ यास कारणीभूत ठरला. िशकून नोकरी ावर 
ि थरावललेी पिहली ाितिनधीक दिलत, आ दवासी, शतेकरी, शतेमजूर 
यासार या कुटंुबातून आललेी िपढी. या िपढी या मनात आप या 
माणसां या यागािवषयी कृत तेचा अपार अवकाश दाटलेला तर 
दसुरीकडे सुखासीन पांढरपेशी जग याची ओढ. अशा मानिसक ं ात 
सापडले या त णाईचे िच ण मराठी सािह यात अ पशा माणात आललें. 
जे आलंय ते खलनायक  बा यातून. 'कृत ' पात या िपढीला रंगव यात 
सािहि यकांची लेखणी िझजली. या िपढी या ाितिनिधक त णाई या 
मानिसक क डीचं तट थपण ेिच ण सुर  रावसाहबे पाटील यांनी 'भोवरा' 
कथेतून मांडलंय. ंकट, साधना, अजुन व आबा या मुख पा ाभोवती 
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कथेचं कथानक फुलत जात.ं कथे या आरंभीचं दीड दमडीचं दहा ओळीचं 
प  ंकट व अजुन यां या संसारात वादळ उभं क न थांबत नाहीतर 
इंिडया-भारताची टोक गडदपणे अधोरेिखत करतं. क करी कुटंुबातून 
नोकरी ावर ि थरावले या येक पिह या िपढीला ही कथा आपली 
वाटते. सवा या अपे ाचं क  रािह याने नोकरी या उ प ातून त ड 
बुजवताना होणारी मानिसक व आ थक क डी सुर  पाटील संयमान े
मांडतात. शहरीकरणाची बदलती समीकरण ं व गिणतीय अथकरणाचे 
आकडे झपा ान े गतीमान होतात. गाव-शहर, भारत- इंिडया यां या 
थैया मक च ात अडकलेला 'भोवरा'मधील नायक सुर  पाटील समथपण े

उभा करतात. इंिडया-भारताची तौलिनकता उभी करताना शेती या 
लुटीचा इितहास उजागर करतात. शेती वसायात तले या 'माणूस' 
कजबाजारी होवून उ व त होतोच पण कुटंुबातून बाहरे पडले या 
नोकरदाराचं उ प ही िगळून टाकतो, याची िच क सा ही कथा करते, 
हणून मह वाची ठरत.े काबाडक  क नही अ मानी-सुलतानी या 

भरोशावर िवसावलेला शतेी वसाय आतब ाचा ठरतो. खो ा 
सामािजक ित पेायी शेतीचं आकषण कमी होताना दसत नाही. 
शेतीकरणाचे 'मानस'शा  या कथेतनू-चपखलपण े येत.ंकधी िनसगान,े 
कधी सरकारी धोरणाने तर कधी जागोजागी परेले या अदृ य जळवांनी 
शेतकरी नागवला जातो. िनसगा या अवकृपेन ेएक तर शतेी िपकत नाही 
आिण िपकली तर 'रा त' भावात िवकत नाही. 'काळीमाय' ही भ गळिन ा 
या वसायातून बाहरेही पडू देत नाही. दशेातला एकमेव शतेी वसाय 
जो परवडत नाही पण सोडवतही नाही. 'यावष  नाही पुढ या वष  बरे 
दवस येतील' या आशावादातच शेतकरी कजबाजारी होवून उ व त 

झालेलाही कळत नाही. कोरडवा  शेतीपे ा ओिलताची शेती फायदेशीर 
ठरेल,असंही समृ ीचं सुखद व  दाखवलं जात ं पण शेतीतले 'िहरवेपण' 
बाजारी व थेत 'माती'मोल भावाने िवकलं जात असेल तर शेतक या या 
जीवनात समृ ी कशी नांदेल? हा  ही कथा सांगते. शतेकरी 
दा र ाची, आ मह येची 'कारणं' कृषीत , िवचारवंत हणव या 
जाणा याकडून चुक या दशनेे शोधली गलेी. आळसी, उधळप ा, 
अंध ाळू, दा ा, तमासिगरीचा नादीक अशी खलनायक  िवशेषण ं
लावून शेतक यास येडपट ठरवल ं गले.ं 'िनिम ' व 'कारण' ात गफलत 
केली गलेी. पण उ ोगाचा दजा शेती वसायाला िमळू न शक यामुळे 
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िपकवले या मालाला भाव ठरिव याचा अिधकार यास दला गेला नाही. 
कधी कधी उ पादनखचही भ न िनघत नाही. कथेचा नायक ंकट 
आप या नोकरीचा सारा पैसा शेती या उ थानासाठी खच करतो, पण कटू 
अनुभवाचा धनी बनतो. शतेक या या शािपत जग याला आिण शेती या 
आंध या खेळाला कंटाळले या ंकटचं वगत शतेी वसायाची ती ता 
सांगते. शेती िवकून अ य वसाय कर याची याची क पना शेती या 
जुनाट भ गळ िन पेुढे कुचकामी ठरते. "शेती या माया जंजाळातून 
िनसटलं पािहजे. गावाकडं सात ज म जरी आपण पैसा दला तरी 
कुण याचं घर सुधरणार नाही... यां या अडचण ना अतं नाहीच... 
आजपयत आपण यांना मोक या मुठीनं दलेच क ; आपण वत: या 
लेकराबाळाला काय हौस मौज केलीय? साधनाला तोळाभर सोनं आपण 
घेऊ शकलो नाही, क  कधी हॉटेलात ितला जेवायला नेल ं नाही... 
आपणास वतःला कधी भारी कपडे आपण घेतले नाहीत... पण नाही, ह े
असल ंवागण ंबंद केलं पािहजे. वत: या लेकराबाळाचा, घराचाही िवचार 
आपण केला पािहजेच... आपण गावा या घर या गरजा भागवणारं यं  
झालोय. घर या माणसां या भोवती फरणा या भोव या माणं झालीय ही 
जदगी... भोव या माणं!" ही हतबलता बेभरवशा या शेतीतून आली. 

शेती लुटी या असं य जळवा कुण याचं र  ाशन करायला आसुसले या 
आहते पण 'विहनीचे वाढलले े पोट' कवा 'माणसां या चोचीत चारा 
घालण ं अवघड असताना दादा, न ा चोची का तयार करत असेल? 
यासार या िनरी ण-संवादातून लोकसं यावाढीची ग भतता ही कथेत 
लपत नाही.  

शेतक यां या दा र ाची, ग रबीची कारण ं 'असं य' अ यासक, 
िवचारवंतानी 'ब सं य' पात न दवली. पण शी या दशकात शरद 
जोशी यांनी गरीबीचं अचूक िनदान स माण पटवून दल.ं शतेकरी संघटना 
उभा न जन आंदोलन केल.ं 'शेतमालाला उ पादन खचावर आधा रत 
कफायतशीर रा त भाव िमळाला पािहजे', हा एक कलमी काय म 

जनआंदोलनाचा भाग बनवला. पदरात पडेल ते आपल ं मानणा या 
शेतक यां या असंतोषाला वाट फुटली. या आंदोलनाचे संदभ सुर  पाटील 
'भोवरा' कथेतून मांडतात. शेतक यां या नवजागतृीचं ह े व  
अजुनराव या वगतातनू अधोरेिखत होते. "आता शेतक यानं गायीवनी 
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गप रा न भागायचं हाई. या सरकारला शग दावावं लागनार हाय... 
शेतक या या जोरावर उ ा मा न सगळी शतेक यालाच तुडवूला यात; 
पर आता शेतकरीबी र यावर येनार हाय, एक होनाराय! हामी र यावर 
आ यावर सरकारला हामचं आयकावंच लागलं. शेतक या या मालाला 
भाव ावाच लागलं. हातात मण ं एकच मागणं, हाम या मालाला 
चांगला भाव िमळाला फायजे. कारकुनं एक हो यात. हमाल बंड क  
शक यात, मग शेतकरी एक होऊ शकतनी का?... जरा येळ लागलं; पर 
एकदा का हा र यावर आला मग बगाच गमजा... आरं, चार कागदं काळं 
क न है याला पाच पाच, धा धा हजार पगार मोजताव तुमी नवकरदार; 
आन ् ये या मायला, रात दवस गांड फाड काम क न, माल िपकवून 
तुम या सा याचं पोट भरावं शेतक यानं, आन् उपाशीबी मरावं येनच. हा 
क चा याय हाय हतंो मी?"०१. 

शरद जोशी यां या आंदोलनाने ामीण भागातील दयेची याचना 
करणारा क करी शेतकरी आ मभानाची भाषा बोलू लागला. दा र ाचं 
नेमकं िनदान समजून घऊे शकला. तो संघ टत होऊन शोषणािव  
लढ यास र यावर आला, ही उ वल भिवत ाची नांदी ठ  शकत,े पण 
ही चळवळ सरकार या मुस या बांध यात यश वी ठ  शकेल का? सम त 
शेतकरी एक होऊन लढतील का? आज असं य जळवांनी िपऊन 
िनघाललेा, असं य गुं यात अडकललेा शेतकरी र यावर येईल का? असे 
असं य  न ज माला घाल याचं काम ही कथा करत.े 

'बे एक बे' सारखी कथा रोजिनशीचे वृ ांकन मांडत राहते.  कथेत 
िश क असलेला िनवेदक आप या भवताल या गो ी िवसंगती, 
उपहासा या झरो यातून टपत जातो. संगी चतना या पातळीवर  
होत राहतो. लेखक हा आप या कथा, किवता कवा कादंबरीतून 
अ य पण ेआपल ंआ म वगत, आ मच र च मांडत असतो. तसं ही कथा 
वाचताना णो णी जाणवत राहतं. या दीघपटा या कथतेून उणपंुरं एक 
वषाचं िनरी ण उजागर होतं राहतं. जून या म यभागात आरंभ बद ू
होणा या शाळाशाळांतून ाथना, रा गीताचे सूर आळवले जातात. पण 
शाळा ांगणा या बाहरे 'मा या देशावर माझे ेम' कवा 'सारे भारतीय 
माझे बांधव....' वगैरे गो ीचा अमल होतो का? चं भागे या वाळवंटापुरतं 
का होईना 'यारे सारे लहानथोर' या भ भावा सारखं ह े वातावरण. 
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एरवी मा याचा, चांभाराचा, कंुभाराचा, हा ाचा, श याचा, 
महाराचा, सोनाराचा, बामनाचा....ही जात िवशेषण संताचीही पाठ 
सोडत नाहीत. ितथं सामा यजनाचं काय ? ता यांचे बिलदान  
रा यक याना मरत असेल का? याचे उ र िनवेदकास िनराशादायी 
सापडते. आप या देशावर, बंधवूर ेम करण ं हणजे कुणा याही ि गत 
आयु यात ह त ेप न करता आपलं काम िन ने ेकर यासारखं आह,े असं 
िनवेदकास वाटतं. सोबतच माणसां या साि यापे ा पु तकाचं सािन य 
यास मोलाचं वाटतं. ह ली 'आदश िश क' पुर कारान े स मािनत 

सवगुणसंप  असतोच असं नाही. सनी, चा र यहीन, अ यास 
ासंगाचा अभाव असले या महाभागाची वण  अशा पुर कारासाठी होते. 

राजक य जवळीकता, लागेबांधे या बाबी स मानासाठी पुरेशा. असं 
ितका मक पा  'दशेमाने' सरां या पान े कथेत येते. 'िश णमहष ', 

'िश णस ाट', प रसराचे भा यिवधाते' हणव या जाणा या रा यक याना 
'िश णसं था' हणजे ह ाने राबवायची 'कुरणं' ठरली आहते. 
सं थाचालकां या चारसभेत मनािव ची लबाड भाषण करण,ं 
पोलिच ा वाटप करण,ं मतदार राजा या घरोघर जाऊन पैसे वाटप 
कर याची काम नैितकतेचे धडे िगरवायला लावणा या िश कांना 
अिन छेन े करावी लागतात. कुणीही यावं अन् िश क या पापिभ  

ा यावर चढावं. जनगणना करणे, मतदान या ा बनवणे, मतदान णाली 
यश वी करणे या करीता िश कासारखा अ य दसुरा गलुाम सापडणे श य 
नाही. समाज, सं था व शासनाचीही िश कािवषयी हीच भूिमका राहत 
आली. िश ण णालीचं सावळं, केिवलवाणं प सुर  पाटील मो ा 
ताकदीने उभे करतात. सा रता अिभयानाचे गमतीदार क से तर 
कथानकाची उंची वाढवतात. स ा, पैसा, गुडंिगरी ही यश वी 
लोकशाहीची ि सु ी बनू शकली. 'बे एक बे' या कथेचे कथानक शाळे या 
भवताल फुलत असलंतरी ानाजनापे ा ानबा  गो ी अिधक इथ ं
जोरकसपणे नांदतात, लाद या जातात. इथं पती-प ी िश क असूनही 
िजभेवर साखर ठेवत सतत पशैा या पाठीमागे धावणारे एलआयसी एजंट 
जगताप भेटतात. मॅनेजमट मबरची न कटणारी मुलगी नोकरी या 
बद यात ग यात अडकवून घतेललेे राज बडे सूयवंशी भेटतात. गावाकडे 
अ पांना बैल खरेदीसाठी पैसे ायचे क  बायको या भां ाचे सा संगीत 
थांबवायचं या का ीत सापडलेल े शेखर सान े भेटतात. इथचं सूयवंशी व 
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भावे मॅडमचे ेम करण गुजंी घालतं. वा याचा वाि मक  झालेला 
ाने र भोसल ेसारखा िव ाथ ही भेटतो. ही कथा पांढरपशेी चाकोरीब  

जग याची वतं  मािलका मांडत जाते. ह ेजगणं परावलंबी असतं. वरवर 
समाजमनाला सुखद वाटणारं जगण.ं झुल घातले या बैलागत पाठीवरचे 
चाबकाचे फटकारे न दसणारं. वेदना होते पण सांगता येत नाही. 
समाज व थेने कसंही वैराचारी वागायचं पण नैितकतेची, 
चा र यसंप तेची, चांगलुपणाची आचारसंिहता िश कांनीच आचारणात 
आणायची ही गृहीतके ध नच. 'बे एक बे' या कथेचं गिहरेपण अनेक 
अ यासकां या, जाण यां या नजरेतून सुटल ं नाही. हणून सुर  पाटील 
यां या या कथे या िव तारीत फां ा 'झुली या खाली' या कादंबरीतून 
उमटू शक या. 

सुर  पाटील यां या'िह सा' व 'आंतरभेगा' या कथातनू भूकंपाचा 
भेदकपट उभा राहतो. क लारी भूकंपा या दाहकतेची अनुभूती सुर  
पाटलांनी वतः भोगली अस याने या कथलेा वा तवतेचा, अनुभूतीचा 
गिहरा पश लाभला आह.े भूकंपाने झालेली मनु यहानी, िव हानी भ न 
न िनघणारी. मानवीसंहारासह मदती या पान ेआलले ंमानवी स ावनेचे 
दशन ह ेजगान ेअनुभवले. भूकंप त गाव या पुनवसनाचं काम सरकारी 
पातळीवर होत गलें पण मानवी मना या नातेबंधाचं पुनवसन भूकंपानंतर 
होऊ शकल ं नस याची 'सल' कथतेून येत.े यापूव  भूकंपाची क ण 
पा भूमी िवलास पाटील, रा. रं. बोराडे, जनादन वाघमारे, फ. म. 
शहा जदे यां यासार या लखेणीतून येत गेली. सुर  पाटलांसारखा 
संवेदनशील लेखक यास अपवाद कसा ठ  शकेल? 'िह सा' सार या 
कथेतून येणारी भूकंपाची दय ावकता वाचकांना सु  करते. अंगावर 
शहारे आणत.े अशाही काळात संवेदनशील, संवेदनाहीन मानवीवृ ी या 
उपांगाचे दशन  घडतं होतं. "गावाबाहरे एक मोठा ख ा खणला होता. या 
ख यात सामूिहक दफन केले जात होते. ते एकावर एक रचून, ॅ टरन े
माती टाकून तोच दफन िवधी केला जात होता. जागा िमळेल ितथ ं ते 
जाळली जात होती. ह े सारंच मृ यू याही अंगावर शहारे आणणारं होतं. 
मदत कर यासाठी अनेक सं था, कॉलेज, माणसं गावात आललेी. अ , 
औषध, कपडे वाटले जात होते. ब यांची गद  आता मदतकायात अडथळा 
िनमाण करत होती. काही वयंसेवी सं था तर मदती या नावाखाली 
नुस याच आप या नावाची मोठाली फलके लावून िमरवत हो या, फोटो 
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काढून घेत हो या. शासनाकडून कोण या मु ावर पैसा उकळता येईल 
याचाच िवचार करत हो या... दवसरा  ता पुर या िनवा यासाठी शासन 
प याचे शे स उभारत होते. अफवांना पेव फुट याने क येक गावकरी गाव 
सोडून जात होते." प रि थतीची ही गंभीरता सुर  पाटील मो ा 
ताकदीने कथेत मांडतात. भूकंपानंतरचा बदलता अवकाश,  नातेबंधाच े
बारकावे टपतात. भूकंपात 'माणसं' गे याचे दःुख हलकं पडून मदती या 
पैशाचा मोह अिधक बळ बनत गेला. या मोहात आई-वडील, भाऊ-
बहीण, पती-प ी ही नाती नाममा  उरतात. ा ना याला वहारा या 
आ थक गिणताचे थर चढतात. नाती कोरडी, शु क बननू जातात, याचं 
सू म िनरी ण 'िह सा' कथतेून येत.ं भूकंपात आई-वडील गे यावर 
िमळाले या मदतीत 'िह सा' मागणा या बिहणीचं कंगोरे वाथाध प 
िच ीत होतं. बाबासाहबेां या ' हद ू कोड बील' नजरेसमोर ठेव यास हा 
सांपि क िह सा गैर वाटत नाही पण 'आयबानी िज यापणी तुजी काय 
हौसमौज केली हाई. बघ, मे यावर आप या मरणा या पैशातनू तुजी हौस 
पुरी केलीय यानी' हा िशवादाचा संवाद कथेची मुळाधार सांगून जातो. 
'आंतरभेगा' सारखी कथा भूकंप पुनवसना या सम येची ती ता सांगून 
जाते. जु या गावचं 'गाव'पण पुनविसत गावात राहत नाही. ि . ना. अ  े
यांचा 'गावगाडा' पनुवसनात मोडीत िनघतो. याला शहरी रचनेचा 
मुलामा चढतो. पुनवसना या िनिम ाने शासक य पातळीवरील खलबतं, 

ाचार वाढीस लागतो. सरपंच, ामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील 
यांना, िहतसंबिधतांना सोयीचा क जा िमळतो पण सव सामा य 
क क  यां या पदरी होरपळ वा ाला येते. 'बळी तो कान िपळी' ही वृ ी 
बळावून ह ा या जागेवर पाणी सोड याची वेळ येत.े विडलधा याचं छ  
हरवले या त णाई या हाती पैसा आ यान े वैराचारीपण वाढीस 
लागत.े“भूकंपानतंर मानसात मानूस हायला हाई बगा. कुनी कुनाला 
पुसंना. जो तो आप या मनाचा राजा झाला. आरं नीट बसून हागायला 
ियना आसी पोरं दा  िपऊन धा यावर दसूला यात!... या ला घर या 
रो ा खाऊ वाटंनात. सं ाम आप या हाणपणी मो ा मानसानी डोळं 
वटारलं तर च ीत मुतायचो क  आपुन. आन् आता ही जवान पोर धडक 
मा न चा यात...'०२भूकंपानतंरचा हा बदल िनि तच न ा सम येला, 
आवाहनाला िनमं ण दतेो. पुनवसनाने गावाचं- शेताचं अंतर वाढीस 
लागलं. शेती करणं अवघड बनलंय. भूकंपानतंर रोजगारीचा  कळीचा 
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बनला. यां यात काम कर याची इ छा उरली नाही. धरणीकंपा या 
िचरलेपणातून अशा कतीतरी आंतरभेगा न ा  ांना सामोर जाणा या 
ठर या, याचा संवेदनीय पातळीवरील आिव कार'आंतरभेगा' मधून येऊन 
जातो. 

'अंधार चौकट' ही कथा कलेचं, ेमाचं उ कट प उलगडून दाखवते. 
या कथेतील नायक 'मणी' हा वसायाने फोटो ाफर. मानवी चेह याचं 
स दय जसं तो आप या कॅमे यात कैद करतो तसं िनरागस, िनमळ ेमाचा 
वषाव या या ि म वातून सहजपणे पाझरतो. सांपि क ि थतीन,े 
स दयाने उज ा असणा या शोभाला मनीचे ेम शारीरपातळीवरचे 
भासते. बा  रंग, प पा न माणूस आक षत, मोिहत होतो. काळोखा या 
गडद अंधारात ेमाचे िविवध रंग उधळणा या शरद मोरे या जीवनाची 
शोभा सहचा रणी बनते. पण गाडी, बंगला, पैसा या भौितक जंजाळा या 
अंधारचौकटीपे ा मणी - सुनयनाचे कलास  जग तोलामोलाचे वाटते. 
ोपदी-सैरं ी  ा पौरािणक ि रेखा मानवी जग या या टोकाची 
ितक बनून येतात. 'दु मन' सारखी कथा ीवादी चळवळीचं चतन मांडू 

पाहते. ीकडे 'माणूस' हणनू पाह याची 'साद' घालते. ''िपता र ित 
कौमाय । भरता र ित यौवने। पु  र ित वाध य। न ीचं वतं य अहतं: 
।।" ही मनुवादी िवचारबीज पु षी स ेत ीला बं द त क  पाहते. िपता, 
पती व पु  या पु षी जोखडात ितला जीवन कंठावं लागत.ं ि यां या 
मनाचा, भावनेचा, ेमाचा कुठेही िवचार केला जात नाही. सम त पु ष 
वग ीमु चा मागातील 'दु मन' आहते. अगदी ेम करणारा कातडी 
बचावू 'िव ाम'समु ा सहानुभूती या प याड उडी मा  शकत नाही. या 
कथेतील 'सुधा' ही ि रेखा ितका मक अगंान ेशोषकपणाची कठपुतळी 
बनते. ' ी ह े परमे राचे दसुरे प आह'े असले सुिवचार िनज व 
भतीवरील देखणेपणापुरती, गौरिव यापुरती व थे या पाईकांना ठीक 

असतात. पण अ सल जगणं दाहकते या कसोटीवर उत  शकत नाही. या 
कथेतील नाियका ी असूनही प रि थतीचं भांडवल न करता िनकरान े
संकटाचा सामना करत.े लाचार, दयेला भीक न घालता वािभमानाने जग ू
पाहते, ही कथेची जोरकस मांडणी ' ी' श चे महा मेपण िस द करत.े 
'कवच' कथेतील 'अपणा' ही ी ि रेखा ाच उंची या पातळीवर 
जाऊन पोहोचते. 'बोल े तैसा चाले....' या धारणेचं खरखुरं जगण ं जग ू
पाहते. वाणी, वतनीचा सम वय आण ूपाहत.े त याकाठी साधु वाचे ढ गी 
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प घऊेन बसललेे धीवरप ी कतीतरी माशांना िगळून बसतात. तसे 
समाजात समाजसुधारक वाचे बेगडी कवच प रधान करणारे सुधारक 
भेटतात. समाजसेवक, समाजसुधारक, दिलतिम , िश णमहष , 
िश णस ाट, परुोगामीपणाचे कवचकंुडल ं प रधान केलेल े भंपक लोक 
उजागरपण े वावरतात. जातीअंताचा लढा उभा न आंतरजातीय िववाह 
सोहळे क  पाहतात पण य  वतःवर वेळ येताच सोयीचा, 
सुरि तपणाचा ओलावा शोध ू पाहतात. 'कवच' कथतेील 'केशवभाई' 
समाजसेवकपणाचा बेगडी चेहरा घेऊन वावरतात. 'रणधुमाळी' सारखी 
कथा लोकशाहीचं बीभ स प मांडू पाहते. िनवडणुक या रगणातील 
यादे स ा, संप ी व गुंडिगरी या गुणा मकतेवर फरवली जातात. 
ाम तरावरील राजकारणाची रणधुमाळी अिधक बाळका ािनशी 

समजून यायची असेलतर ही कथा ज र वाचावी. राजकारणात स न 
माणसानी येऊ नये, असे श द कानावरती नेहमी पडतात. पण बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी समाजकारणाचा पाया राजकारणातनू उगम पावतो, असं 
हटलेल ेआह.े दजुना या संहारासाठी िनतीवान, ामािणक, चा र यसंप  

व ांजळ माणसाची राजकारण कशी गरज आह,े याची िनतांतता 
'रणधुमाळी' सारखी कथा सांगते. 'फसवणूक' सारखी कथा िव ाजन 
करणा या शालेय िव ा या या भाविव ाचे अंतरंग उलगडून सांगत.े 
कुसंगती या पशातून वतः या नाशाचा पाया कसा रचला जातो, याचे 
मा मक दय पश  िच ण ही कथा करते. आई-विडलांना फसवत िश ण 
सोडून अ य चंगळवादी गो ीत रममाण झाले या नायकाची ही कहाणी, 
सुर  पाटील तपशीलवारपणे मांडतात. ेमाचं बेगडी, णभंगुर ना  
'अथहीन' सार या कथेतून येतं. 'लालपाणी' सारखी कथा गाव-तालुका 
पातळीवरील राजकारणा या िहणकसपणाचं दशन मांडू पाहत.े 
शेतक यांना शासक य धोरणामुळे कसा मन ताप सहन करावा लागतो, 

ाची दय ावकता ही कथा सांगत.े 'िवपरीत' सारखी कथा 
लोकसंकेता या मागाने माग मण क न िव मयकारकता वाढीस लावते. 
भूतखेत, गु धन, देवीदेवता या का पिनक घ टतांना सजीव व बहाल 
क न कथानकाची रंगत वाढवते. वाचकांचे कुतूहल जागं करत.े 

सुर  पाटील यांनी 'आंतरभेगा' मधनू आप या भागाचं भािषक 
वेगळेपण जपलं आह.े िविश  भागातील भाषेचा उ ारणीय 'लहजेा' या 
भूमीचं, मातीचं, देशाचं िवशषेपण सांगून जातो. मराठवाडी बोलीभाषा 
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ही पाटलां या कथेची खािसयत ठरली. अलीकडे केशव खट ग यां या 
क पकतेतनू आकारास आललेा 'मराठवाडी बोली बोल ू कौतुके' हा 
हा सएप ुप िडजीटल मा यमाचा उ म योग क न बोलीभाषेचं 

संवधन करतोय. काळा या ओघात हरवत चाललेल ेश द न ानं संव धत 
केले जातात, ही तशी खूप मोठी उपल धी आह.े 'मराठवाडी बोली' ही 
पुरातन असलीतरी मराठवा ातील वेगवेग या िज ातून ती 
िनरिनरा या ढंगातून बोलली जात.े सुर  पाटील यां या कथेतनू 
उ मानाबाद, लातरू भागातील बोलीचे संवाद येऊन जातात. या भागा या 
िसमा आं -कनाटकाशी जोड या गे याने ितला उद-ूकानडीचा पश 
लाभतो. श द उ ारणाचा शेवट दीघ वाकडे झुकलेला असतो. उदा. 
'िनघलाव', 'करलालाय', 'जगवूलालाय', 'अडवूलालाय', 'इसरलाय', 
'जाजावलाय', 'जळनाराय', 'फायजेल', 'आणलेव', 'करलालीस', 
'बगलालाय', 'भाजला यावर', 'मनला यावर', 'बसिव याय', 
'रा हलालात', 'बगलूालेव', ' फरलालते', 'िघवूलालेत', 'भोगूलालेव', 
' हनला यात' ,'क लालाय', 'सांगलालाव', 'िशरलालास', 'िवचारलालाव', 
' हावलालाव', 'वाटूलालय' अशा कतीतरी श दांची भािषक लकब लातुरी 
बोलीचं वेगळेपण जपून ठेवत.े सुनील सव यांचे ब अथ  िच ाकषक 
मुखपृ  व सुर  जगताप, महशेकुमार जाधव, महशे िनरंतरे व शः 
सुर  पाटील यांनी कथासं हा या अतंरंगात पेरललेी रेखाटनं वाचकांना 
आक षत कर यात यश वी ठरतअसलीतरी सम त कथाशयात समरस 
हो यास ती अपयशी ठरली आहते. तरीही िच , रंग व रेषेवरचं पाटलांचे 

ेम लपून राहत नाही. ये  सािहि यक फ. म. शहा जदे यांची 
'भेगाळले या मानिसकतेचे दय पश  िच ण करणा या मनोवेधक ामीण 
कथा' या शीषकाखालील 'आंतरभेगा' ची मुलगामी तावना सू म 
बारकावे टपू शकली. अंतःकरण उकलू शकली पण 'भोवरा', 'िह सा', 
'दु मन', 'लालपाणी' व 'आतंरभेगा' सार या कथातून ाम जाणीव 

ित बबीत होत असलीतरी हा ' ामीण' कथासं ह आह,े असं हण याचं 
धाडसं होत नाही. कारण कथांची िनवेदन शलैी माणभाषेतनू  होते. 
यात समाजकारण, राजकारण, शासन, ेम जािणवा या सारखे 

वैिव यपूण िवषय कथेतून हाताळले गलेे आहते. सुर  पाटलां या िनवेदन 
शैलीतील सहजता, ांजळता वाचनीय ठरली. कथेत लीळाच र ासारखे 
छोटे छोटे आशयघन, अ पा री वा य थेट मनाला िभडतात. आशयाची 
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प रणामकारक वाढवतात. ''सुरे  पाटील यांची 'कथा' आपले 'स व' आिण 
' व व' पणाला लावून साका -आका  लागली. 'माणूस' शोधणारी, 
आतला 'माणूस' तपासणारी यांची अनुभूती ल णीय आह.े आतला 
भेगाळललेा माणूस रेखाटताना शेती-मातीचे शािपत अनुभव आिण 
भूकंपासारखे थरा न टाकणारे िच ण पाटील सराईतपण े साकारतात. 
मुलतः िच कलेची दृ ी, श दांचा आधार घेऊन, माणसांचे आतंरबा  'रंग' 
याहाळून 'माणूस' उभा कर याचा ते य  करतात. पिह याच सं हाची 
यांची 'वाट' आिण 'वाटचाल' िनि तच िव ासाह आह"े०४.  ह े िस  

कथाकार, समी क भा कर चंदनिशव यांचे भा य कथेची खोली, ापकता 
दशिवते. या कथलेा अनुभूतीचा, वा तवतेचा 'गिहरा' पश लाभ यान े
वतमान समाज मजीवनाचा, चळवळीचा िवशाल पट ती अनके संदभासह 
उभा करते, जो मला खूप मह वाचा,मोलाचा वाटतो.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

1) 'आंतरभेगा', सुर  रावसाहबे पाटील, ि तीय आवृ ी-२०२१, गणगोत काशन, 
देगलूर, पृ. ३०.  

2) पूव पृ.१६७. 
3) पूव पृ.३४. 
4) पूव . मलपृ  
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यसािह यसािह यसािह य    आिणआिणआिणआिण    कृषीकृषीकृषीकृषी    जीवनजीवनजीवनजीवन    एकएकएकएक    : : : : अनबुंधअनबुंधअनबुंधअनबुंध    
 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बीबीबीबी. . . . जीजीजीजी. . . . ीरामेीरामेीरामेीरामे    
दानकंुवर मिहला महािव ालय, जालना. 

                                       

झाकळलंझाकळलंझाकळलंझाकळलं    नभनभनभनभ    
ि ितजीि ितजीि ितजीि ितजी    ओ याओ याओ याओ या    धाराधाराधाराधारा    
िहर ािहर ािहर ािहर ा    सं कृतीलासं कृतीलासं कृतीलासं कृतीला    

म तीतम तीतम तीतम तीत    हलवीहलवीहलवीहलवी    
पावसाचापावसाचापावसाचापावसाचा    सागंावासागंावासागंावासागंावा    
घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    आललेाआललेाआललेाआललेा    वारावारावारावारा    

डॉ. बी.जी. ीरामे यांनी आप या वरील किवते या ओळी मधून 
िनसग आिण िहर ा सं कृतीचा पर परसंबंध िचि त केलेला आह.े कारण 
िहरवी सं कृती म तीत डूलायची  झा यास ितला वेळोवेळी िनसगा या 
पाऊस पी अमृतधारांची गरज असत.े असाच सहसंबंध मानवी जीवन व 
लिलत सािह याचा असतो. सािह य हणजे तरी काय असतं याचे उ र 
शोधत असताना नको हटल े तरी सािह य हणजे जीवनावरचे 'भा य' 
असत ं ह े उ र सहजच टीकाकारां या मुखातून बाहरे पडत असत.ं 
भारतासार या कृिष धान देशात ८० ते ८५ % लोक शेती वसाय 
करताना दसतात. हणून भारत हा कृिष धान देश समजला जातो. मग 
अशा कृिष धान देशात ज माला आललेला ितभावंत लेखक कवा कवी ह े
काही आकाशातून पडलेल े नसतात तर ते यां या अवतीभोवती या 
सं कृतीशी िनगिडत असतात." यांची जी काही जडणघडण होते ती 
यां या समाजातच होते. ' ितभा नावाची वेडी बहीण' यां याजवळ 

असली तरी हा माणूस िवकिसत होतो, िवचार करतो ते या या भोवतीचे 
समाजकारण, राजकारण, अथकारण, कुटंुब व था आिण सं कृती याला 
घडवीत असत.े िशवाय तो जे अनुभव कट क  पाहतो, ते तरी कुठल े
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असतात? या अनुभवाचे रसायन याला िमळालेल े असत े ते या या 
अवतीभवती या  प रसरातूनच याची दृ ी तयार झालेली असत,े तीही 
या याभोवती या िव ातील अनुभवातूनच. अवतीभवती चालणा या 

सामािजक चळवळीतून याचा अथच असा क , तो आप या भोवती या 
प रसरातून आशय ांची िनवड करतो आिण यातून याची दृ ी तयार 
होत गेललेी असत.े"१ यातील कृषी जीवनाशी िनगडीत असले या 
सिह यकांची सं कृती पुढील माणे सांगता येईल. " ामीण सं कृतीचा 
पाया कृिषसं कृती वर उभा आह े कृषी सं कृती ही आ सं कृती ित या 
उदरातून सकळ सं कृती िनमाण झा या, कृषी सं कृतीशी मािणक 
असललेा शेतकरी कब ना ितचा जनक असललेा शेतकरी या यावर कृपा 
आिण अवकृपा  करणारा िनसग, या या अवतीभवतीचा प रसर याचे 
भाऊबंद याचे आप या पोटाला िचमटा घेऊन अहोरा  मेहनत क न 
उ या जगाचा पो शदा हणणा या सं कृती या िप ानिप ाकचा वारसा 
पुढे ने याचे काम सव संकटावर मात क न करतो आह.े" २ 

या पा भूमीवर या या ितभेचा पड पोसलेला असतो. हणूनच 
या या आजूबाजू या िव ासावरच याचे सािह य उभा असत.े 

सांगावयाचे हणजे मराठी ामीण सािह याचा िवचार करत असताना 
कृषी जीवनच भावीपणे  सदर सािह यातून पुढे येत असत.े १९६० या 
आगेमाग े खे ा-पा ातून िश ण घेणा यांची सं या वाढली. यातीलच 
काही लोकांनी साठो र काळात कृषी जीवनाशी िनगडीत असले या 
जीवनाचा शोध आप या ामीण सािह यातून घेत याचे दसून येते. 
यातूनच १९६० नंतर न द घे यासारखे ामीण सािह य पुढे आ याच े
दसून येत े याचबरोबर दिलत सािह य, नागरी सािह य, आ दवासी 

सािह य असे वेगळे सािह य कार पुढे आ याचे दसून येतात. यात ामीण 
सािह याचा िवचार के यास ल ात घे यासारखे ामीण सािह य साठो र 
काळापासून जरी दसून येत असले तरी ामीण सािह याचा उगमच संत 
सािह यापासून झा याचे दसून येत.े कारण आप या संतपरंपरेत सावता 
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माळयांसारखा एक मह वाचा संत होऊन गेला. ते आप या एका अभंगात 
हणतात. 

                                                                                                """"कादंाकादंाकादंाकादंा,,,,    मळुामळुामळुामळुा, , , , भाजीभाजीभाजीभाजी    ||||    
                                                                                    अवघीअवघीअवघीअवघी    िवठाबाईिवठाबाईिवठाबाईिवठाबाई    माझीमाझीमाझीमाझी    ||||||||    
                                                                                लसणूलसणूलसणूलसणू, , , , िमरचीिमरचीिमरचीिमरची, , , , को थिबरीको थिबरीको थिबरीको थिबरी    ||||    
                                                                                अवघाअवघाअवघाअवघा    झालाझालाझालाझाला    माझामाझामाझामाझा    हरीहरीहरीहरी    ||" ||" ||" ||" ३३३३    

असा आपला जीवनानुभव  करणा या सावताने  मुळा, मेथी 
बरोबर आपला भ  मळाही छान िपकवला आह.े याव न आप या 
ल ात येते क , कृषी जीवन व मराठी सािह याचा अनुबंध असा ाचीन 
काळापासून अि त वात आललेा आह.े  

असे जरी असल े तरी कृषी जीवनाचा व मराठी सािह याचा फार 
जवळून संबंध महा मा फुल या लेखनापासून आललेा आह.े" यांनी 
आप या 'शेतक याचा आसूड' मधून आिण एकूणच यांनी यां या 
'स यशोधक ' िवचारांची मांडणी करताना एक िनि त म लावून 
दाखिव याचा य  केलेला आह.े उघडउघड लुटालूट करणारा काळ, 
याला इितहासाने 'टोळीयुग' हटले आह.े या या टोळीयुगातून 

साकारणारी लुटमारीची गत अव था हणजे स ची वसुली, खंडणी- 
करसारा वसूल करणारी राजेशाही व था. या या श या 
वसूलासाठी आव यक असणारी शासक य यं णा आिण सै याची बांधणी. 
शेती या या अित र  उ पादनातील मानसूनी अिनयिमतता उ पादकाला- 
शेतक याला गुलामिगरीत ढकल यास कशी, कशी कारण होत गेली. यांचे 

दय ावक वणन महा मा योितबा फु यांनी मांडललेी आहते."४  १८८८ 
म ये आलेली 'बळीबा पाटील' ही कृ णराव भालेकर यांची कादंबरी ल ात 
घेत यास ित यातून आले या चचा मकतेतून बळीबा पाटलांचे व या या 
एकूणच कुटंुबाचे जीवन लेखकांनी उ कृ पण े रेखाटल े दसून येते. याच 
काळात 'काळ तर मोठा कठीण आला' या कथेतून हरी नारायण आपटे 
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यांनी शेतक यावर दु काळामुळे कशी कठीण प रि थती येते याचा शोध 
घेत याचे दसून येते. 

महा मा गांध नी पुढे १९२० नंतर 'खे ाकडे चला' असे हट यावर 
यातून कृषी जीवनाचा शोध घेणारे काही लेखक पुढे आल.े वातं यो र 

काळात मा  िश णाचे वारे सव   पसरल े यातून खे ा-पा ातील लोक 
सु ा िशक्षण घेऊ लागल.े यातून १९६० नंतर वेगवेगळे सािह याचे 

कार पुढे आ याचे दसून येतात. यात मराठी ामीण सािह याचा 
िवचार के यास उ व शेळके, डॉ. आनंद यादव, रा. रं. बोराडे, ना. धो. 
महानोर, महादेव मोरे, डॉ. नागनाथ को ाप ल,े वासुदेव मुलाटे, िव ल 
वाघ, भा कर चंदनिशव, डॉ.जगदीश कदम, ितमा इंगोल,े इं जीत 
भालेराव असे अनेक लेखक पुढे आ याचे दसून येतात. या सव लेखकां या 
लेखनाचा िवचार के यास काळानु प लोकजीवन बदलत ं तसे यां या 
लेखनातून कृषी जीवनातही बदल होत गे याचे जाणवते. उदा. हणून 

ावयाचे झा यास जसे, 'काळ तर मोठा कठीण आला' या कथेतील 
बैलाची िव  करणारा शेतकरी व १९६० नंतर िलिहलेली डॉ. आनंद 
यादवांची 'गोतावळा' या कादंबरीम ये बैल िवकणारा देशमुख यात खूपसा 
फरक दसून येतो. कारण ह रभाऊ समोर वरील कथतेून िव ला 
काढले या बैला या गो ीला दु काळ कारणीभूत आह.े तर 'गोतावळा' 
मधून बैलाची िव  कर याचे कारण यं  युगातील यांि क शेतीकरणामुळे 
ितथल े बैल िनकामी होतात. हणून तेथील शेतक याला ते िवकावे 
लागतात. 

वरील दो ही कलाकृती ितभावंत लेखकां या लेखनात  साकारले या 
आहते. पण काळानु प कृषी सं कृती बदलली. याच माणे कृषी 
सं कृतीवर िलिह या जाणारे सािह य सु ा बदलत गेल.े सांगायचे हणजे 
मराठी सािह य व कृषी जीवन यांचा काळानु प अनुबंध  येत गेला. पुढे 
तसाच दढृ होत गेला. 
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या पा भूमीवर जर २००० नंतर या ामीण जीवनाचा व मराठी 
सािह याचा िवचार के यास काही मह वाचे व िनवडक लेखक, कवी उदा. 
कादंबरीत बाबा भांड, बाबू िबरादार, शेषराव मोिहते, मधुकर वाकोडे, 
बाबाराव मुसळे, सदानंद दशेमुख, अशोक कौितक कोळी, तर कथेत 
आसाराम लोमटे, वसंत िबरादार, डॉ.नागनाथ पाटील, िवलास सदगीकर, 
दगंबर कदम, आनदं प पूलवाड तसेच किवतेत इं जीत भालेराव, उ म 

कोळगावकर, ीकांत देशमुख, शंकर वाडीवाले, डॉ. केशव देशमुख, 
िशवाजी मळगीर, पी.िव ल, िवनायक पवार, डॉ.बाबू ीरामे, महशे मोरे, 
ल मण मलगीरवार, वीरभ  िमरेवाड असे काही लेखक, कवी सोडले तर 
मराठी सािह य व ामीण जीवन यांचा अनुबंध िततकासा नीट रािहललेा 
नाही. कारण अलीकडे मराठी ामीण सािह याची िन मती करत असताना 
ब तांश लेखक-कव ना वाटतं क , माझे नाव पटकन मोठे हावे. यातून 
मला बरेच पुर कार ा  हावेत. अशी मनोकामना घेऊन लेखन करणा या 
लेखकांची सं या आता वाढलेली दसते. कारण सािहि यक व यांचे 
सािह य ह े कसे असावे यापे ा त े कती असावे. या भूिमकेतून लेखन 
करणारी मंडळी आता पुढे आललेी आह.े 

यातूनच िव ापीठातील अ यास मात ामीण सािह य कवा 
कोण याही धाटणीचे सािह य लावताना या लेखका या सािह याचा 
िवचार न करता  तो कोण या पदावर आह,े या याकडून आपला काही 
वाथ साधता येतो का? आशा मानिसकतेतून आजकालचे िव ापीठीय 

अ यास म तयार होत आहते. हणून िव ा याना या या सािह याब ल 
आवड िनमाण होत नाही. व यातून िजवंत प तीचे अनुभवही िमळत 
नाहीत. असे जरी असल ेतरी एखा ा लेखकाची  कथा, किवता विश याने 
अ यास मात लागली क , याचे पाय जिमनीवर राहत नाहीत.  

सांगावयाचे हणजे ख या ितभावंताला या या सािह याब ल 
चतन करत असताना वाटत असते. 

                     मा यामा यामा यामा या    एखा ाएखा ाएखा ाएखा ा    तरीतरीतरीतरी............        
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                                                                                    सािह यकृसािह यकृसािह यकृसािह यकृतीतीतीती    मधनूमधनूमधनूमधनू    मलामलामलामला    
                                                                                    श द भुं याश द भुं याश द भुं याश द भुं या    रागंतेरागंतेरागंतेरागंते    
                                                                                    जाताजाताजाताजाता    यऊेयऊेयऊेयऊे    देददेेदे…………    
                                                                                    श दश दश दश द, , , , श दश दश दश द    माडंतानामाडंतानामाडंतानामाडंताना    
                                                                                    अ रअ रअ रअ र    वां मयवां मयवां मयवां मय    होउदेहोउदेहोउदेहोउदे    

अशा कारचे सािह य अलीकडे िलिह या गेल े पािहजे. ामीण 
जीवनाला सािह या या कवेत आण यासाठी लेखक- कव या आशयाचे 
चतन अभी  मय हावे लागत.े तरच सामा यांचे व ामीणांचे  

ख याथाने मराठी ामीण सािह यातून कषान े मांडल े जातील. तुतास 
इतकेच.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    

१) सािह याचा अ वयाथ- डॉ. नागनाथ को ाप ले, मेहता काशन पुणे. - पृ. १० 
२) उ हा याचा वसा- डॉ.बाबू ीरामे, िनमल काशन नांदेड. - पृ.०४ 
३) ाचीन मराठी वा याचा इितहास- ा.भु.द. वाडीकर, डॉ. जीवन पपळवाडकर, 
अभय काशन नांदेड- पृ.७५ 
४) ामीण वां मयाचा इितहास- संपादक ा. चं कुमार नलगे, सुरेश एज सी.- 
पृ.२२३-२४ 
 
 
 

*** 
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िनवडुंगिनवडुंगिनवडुंगिनवडुंग    तेततेेते    बोधीवृबोधीवृबोधीवृबोधीवृ , , , , वैचा रकवैचा रकवैचा रकवैचा रक    अिध ानअिध ानअिध ानअिध ान    बळबळबळबळ    
करणारेकरणारेकरणारेकरणारे    आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    

    

डॉडॉडॉडॉ....    जय थजय थजय थजय थ    सुभाषरावसुभाषरावसुभाषरावसुभाषराव    जाधवजाधवजाधवजाधव    
मराठी िवभाग मुख, िशवाजी महािव ालय रेणापूर, लातूर. 

 

एकेिवसा ा शतकात वेश क न आपणास ि दशकाचा कालावधी 
संपला आह.े एखादे शतक संप यानंतर दसुरे शतक सु  होताना नेमका 
कोणता बदल होतो ह े प  करण ेतसे सोपे नसते. जसा शतकाशतकांनी 
काळ बदलतो तसा ान- िव ान तं ाना या शोधामुळे अमुला  बदल 
होतो. आप या सभोवताल या जग आिण प रसरावर या नवशोधाचे 
प रणाम मानवी जीवनावर, वतनावर होतो आिण माणूस बदलतो. ह े
बदल सहजपणे टीप याचे काम सािह य करत.े 

दोन हजार सालानंतर मराठी आ मकथानाचा वाङमय कार न ा 
जािणवेने िलिहला जातो आह.े १९८० या  दशकातील दिलत 
आ मकथना माण े दाहक जािणवा नाहीत. पण १९८० नंतर या पुढील 
वीस- पंचवीस वषात िश ण, नोकरी, वसाय आिण घटना मक 
जागृतीमुळे समाजात जे प रवतन झाले आह े या प रवतनाचा जीवन 
संघष कषाने दोन हजार नंतर या कवा या जवळपास या काळात 

कािशत झाले या आ मकथनातून आलेला दसतो. एक कडे वातं य 
िमळाले आह.े िश णामुळे वातं याचा अर्थ ही ल ात आला आह.े  
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार आिण यांनी दलेली जीवनमू ये 
वीकारत हा लढा यश वी कर यासाठीचा संघष १९८०-९० ते २००० 

या काळात होत होता. खेडी संथ गतीन ेबदलत होती. दिलत माणसाला 
नोकरी िमळाली तर मु य अिधकारी पद िमळणे कठीण होते. पण यांना 
िमळाली तर यांनी डॉ. आंबेडकरां या िवचार मागावर चालत, समाजाला 
सोबत घेऊन प रवतनाची पायवाट गतीमान केलेली दसते. यात मला 
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लातूर िज हा प रषदेचे माजी अ य  ी द ा ेय बनसोडे गु जी यांचे  
"िनवडंूग ते बोधीवृ " ह ेआ मकथन मह वाचे वाटते. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एके ठकाणी हणतात "माझा एकेक मनु य 
बोलू लागला तर याचा अमर ंथ होईल" ह े डॉ. आंबेडकरांचे  िवधान 
आज स य ठरत आह.े या देशातील वण व थेमुळे शतकानुशतके 
काळोखात िखतपत पडललेा दिलत समाज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या 
सवकष िवचारांमुळे जागा झाला. बाबासाहबेांनी दिलत समाजाला 
"िशका, संघ टत हा, आिण संघष करा"हा मूलमं  देत, जग याचे नवे 
आ मभान दले. या  साम यावर दिलत समाज िशकला, संघ टत झाला 
आिण आजही याय ह ासाठी संघष करतो आह.े या संघषा या बळावर  
तो गे या सात दशकांपासून िनभ डपण े बोलतो आह.े दिलत सािह यात 
दिलत आ मकथनान े पिह यांदा बोलायला सु वात केली. आपण जगल-े 
भोगलले े जीवनानुभव सांगणे. या दाहक वा तवानुभवामुळे मनु िणत 

व थेची िचरफाड आपोआप होत रािहली आिण पुढे कोणता समाज 
िनमाण करावयाचा आह े या समतावादी समाजाची पायाभरणी होते. या 
दाहक अनुभवांना जागितक सािह याचे प रमाण लाभल ेआहते. 

.ई.सोनकांबळे यांचे "आठवण चे प ी" ह े भारतीय भाषांमधील 
पिहल े दिलत  आ मकथन. या आ मकथनान े दिलत लखेकांना मोठा 
आ मिव ास दला. मराठी दिलत सािह य वाहात या आ मकथनाने  
सामािजक, सां कृितक आिण सािहि यक ांती केली. यामुळे समाजाचे ल  
वेधल े गले.े समाजाची, धमाची िच क सा न ान े सु  झाली. समान 
सामािजक िवकासासाठी घटना मक मू यांचे मह व पटल.े . ई. 
सोनकांबळे यां या आ मकथनामुळे आपला जीवनानुभव मांड याची ेरणा 
िमळाली. दया पवारांचे "बलुत"ं, शंकरराव खरात यांचे "तराळ- अंतराळ", 
बेबी कांबळे यांचे "िजणं आमुचं", "मा या ज माची िचतरकथा", माधव 
क डिवलकर यांचे "मु ाम पो ट देवाचे गोठण"े, शरणकुमार लबाळे यांचे 
"अ रमाशी", तुम अचलखांब यांचे "गावक ",ल मण माने यांचे "उपरा", 
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ल मण गायकवाड यांचे "उच या", कशोर शांताबाई काळे यांचे 
"को ा ाच पोरं", नर  जाधव यांचे "आमचा बाप आिण आ ही" अशी 
अनेक आ मकथन े मराठी सािह यात आली.  तर दोन हजार सालानंतर 
उ म कांबळे यांचे "वाट तुडवताना", भगवान वा ळ यांचे "उसवलेले 
टाके", चं कांत वानखेडे यांचे "आपुलाची वाद आपणांसी", ह रदास 
अडसुळे यांचे "आिलया भोगासी", भगवान इंगळे यांचे "ढोर" िवलास मान े
यांचे "क ी" अशी काही ठळकपण े नावं नमुद करावी लागतात. माझे 
जीवन हचे एक सािह याचा िवषय आह.े इतके ह ेजीवन िविवधांगी होते. 
वेदनादायी आहते. ह ेसव आपोआप घडत न हत.े या लेखकां या पाठीशी 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी केलेल े वैचा रक लेखन आिण 
िम लद महािव ालयातील  म. ना. वानखेडे, म. िभ. िचटणीस, ल. बा. 
रायमाने यांनी केललेी सािह याची  सं का रत जडणघडण मह वाची 
होती. 

दिलत आ मकथनाचा भाव आजही कमी झालेला नाही. आजही 
खे ापा ातील दिलत- वंिचत मनु य डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या 
वैचा रक अिध ानामुळे जीवना या एका उंचीवर पोहचतो, त हा तो 
आपला भूतकाळ जाणीवपूवक सांगू इि छतो. अनेक संकटाचा सामना 
करत कोणाशीही भीक न मागता कवा कोणा याही आशीवादािशवाय तो 
यश वी होतो. कत िन ने े िमळाले या संधीचा, पदाचा उपयोग 
सवसामा यां या िहतासाठी करतो. याने केलेला जीवन वास हा खूप 
संघषा या जसा असतो, तसाच तो वैचा रक जािणवेचाही असतो. 
अशावेळी तो आ मकथन या वा य कारातून   होतो. 

द ा य बनसोडे गु ज चा जीवन वास हा असाच वैचा रक 
अिध ानाचा आिण संघषा या आह.े  "िनवडंुग ते बोधीवृ " ह े गु ज चे 
आ मकथन लोकवा य गृहाकडून नुकतेच कािशत झाल े आह.ेबनसोडे 
गु ज नी या आ मकथनातून अ यंत ेरणादायी आिण यश वी जीवन वास 
कथीत केला आह.ेगु जी ह े आंबेडकर कालीन आिण आंबेडकर नंतर या 
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समाजाचे सा ीदार आहते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे िवचार ऐकत- 
वीकारत, या िवचाराने वाटचाल करत यश वी झालेल े  आहते. 

दिलत चळवळ आिण दिलत सािह याची जडणघडण यांना सव ात आह.े 
ते सािह याचे चांगल े वाचक आहते. भावी व े  आहते. सं कारशील 
िव ाथ  आहते.िव ाथ ि य िश क, उप मशील मु या यापक आहते. 

ामीण समाजा या मूलभूत सुिवधेसाठी, िवकासासाठी सतत य शील 
राजकारणी आहते.कत ाचे पालनकत आहते. गुणव ेसाठी य  करणारे 
मंडळ सद य, मु या यापक आहते, िव ान-िववेकातून धम आिण 
पयटनातून धा मक- सां कृितक ितकांचा शोध घेणारे  आहते. 
िमळाले या पदाचा आिण संधीचा फायदा समाजा या यायासाठी, 
उ तीसाठी वा न घेतलले े ह े  आहते.अशा अनेक पैलुचंा शोध या 
आ मकथना या वाचनाने िमळतो.ह े एक यश वी िश काचे  आ मकथन 
आह.े 

या आ मकथनाची तावना ये  प कार उ म कांबळे यांची आह.े 
तर मलपृ  लेखनातनू आ मकथनाचे सामािजक, सां कृितकदृ ा मह व 
मोज या श दात डॉ. हाद लुलेकर यांनी सांिगतल े आह.े यामुळे 
आ मकथनाचा वाचन भाव वाढतो. या आ मकथनाचे मुखपृ  आिण 
मुखपृ ा या व मलपृ ा या आतील बाजूस जी रेखाटले आहते ती 
आ मकथना या आशय प  करतात. रेखाटनातून आशयाची ओळख ही 
सु   वाचकांना आ मकथन वाचनाकडे वळिव यात पुरेशी आह.े तसेच 
आ मकथनाची अपणपि का ही खूप बोलक  आह.े डॉ. आंबेडकरां या 
िवचारांचा वारसा आिण आई विडलांची जडणघडण सहजतेन ेसांगून जाते. 
ह ेआ मकथन पाच करणातून आल ेआह.े 

बनसोडे गु ज चा जीवन वास वैचा रक आ मभानाचा  आिण आई- 
विडलां या क ाचा, सं कारांचा आिण वसंघषाचा आह.े िनवडंुगा या 
काटेरी जखमांत बागडणारं गु ज चं आयु य सु वातीला अनोळखी होतं. 
अ पृ य जातीत ज म.वडील गावक ची कामं करत. पारंप रक जाती 
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मानणारं येनेगुर ह े उमरगा तालु यातील महामागावरील गाव. अशा 
सग या कटीन प रि थतीतही विडलांचे िवचार, सं कार आिण 
िश णािवषयीची यांची तळमळ मह वाची ठरत.े डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां या कसबे तडवळे येथील सभे या  भावाने वडील गावक ची 
कामे सोडतात. अंध दा, देव- दैववाद कमी होतो. िवचाराची नवदृ ी 
येते "िशका, संघ टत हा, आिण संघष करा "हा डॉ. आंबेडकराचा उपदेश 
पटतो. हणून याकाळी िशवदास कांबळे, नारायण सारणीकर या खाजगी 
िश कांची  नेमणूक व तीतील मुलांसाठी केली होती. दिलत व तीन े
आपली मुल ं िशकवा असा तगादा विडलांनी लावला होता. यामुळे यो य 
वयात गु जीवर िश णाचे सं कार झाले. 

द ा य बनसोडे गु ज चे  वडील गुंडेराव बनसोडे ह े वाभीमानी  
वृ ीचे होते. त े देन ेिव ल भ  होते, पण अंध ाळू न हत.े िश ति य, 
मनिमळाऊ, वहारकुशल, क ाळू वभावाचे होते. 
"ग रबांनी क  करावे, मजुरान ेमजुरी क न सचोटीने वागावं. चोरीचपाटी 
न करता प ै प ैजमा करावी" गरीबी आिण जू या जमा याचे सं कारामुळे 
गु ज चे वडील नीतीने वागणारे होते.तमाशा नाचगाणी, नाटक 
िच पटाचा नाद क  नये. मोजके कापडं असावी काटकसर करावी, शेती 
यावी, वेळेवर जेवण, िव ांती यावी. श दाचे प े  होते. यामुळे 

विडलांना गावात मान िमळत असे. नीती, याय, क , स य आिण 
ामािणकता ही यां या जीवनाची पंचसू ी होती. असे मह वाचे सं कार 

विडलांकडून गु जीवर झाले. आई िवषयी िलिहताना गु जी हळवे 
होतात. आई- विडलांचं वृ थ जगण ं ह ेगु ज या आदराचे थान असत.े 
लहान वयात िश णाचे सं कार झा यामुळे आिण पुढे समजू लाग यानंतर 
िश णाचं मह व गु ज नी ओळखलेल े दसते. वया या चौ या वषापासून 
सु  झालेला हा यांचा िश णाचा वास वया या ए ावन ा वष  
संपतो. एम.ए., एम.एड्., एल.एल.बी पयत गु ज चे िश ण होते. 

ाथिमक िश णा या काळात अ पृ य हणून शाळे या गु ज नी दलु  
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केल े तरी विडलां या धाकामुळे एका तेन े ल  देत त े िशकल.े डॉ. 
आंबेडकरांनी मुलांना िश णासाठीचा दललेा संदेश विडलांनी खूप 
मनावर घेतलेला होता. िश णाचा आ ह धरताना वडील हणतात,"माझी 
ह यार हणजे माझी कुदळ, ती खां ावर असत.े मी तु हाला टाक, दौत 
अन पु तक व ा द या आहते. माझी कुदळ तु ही घेऊ नका. तुमचं तुमचं 
ह यार उपयोगात आणा"  ही बाबासाहबेांची िश णाची ेरणा  बाबांनी 
दली आिण गु ज नी ती िशरोधाय मानललेी दसते. सोलापूर येथ ेिशकत 

असताना बनसोडे गु ज वर अनेक कला कौश याचे सं कार झाले. 
गणेशउ सव, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर जयंती िनिम ाने नृ य, गायन, 
संगीत, वाचन, भाषण आिण सामािजक कायात सहभागी होवू लागल.े 
बाबासाहबेांचे च र  वाचून त े भािवत होतात आिण महािव ालया या 

ंथालयात बाबासाहबेांचे मोठे तैलिच  लावल े जाते. गु ज या 
राजकारणाची जडणघडण ही सोलापूर येथ ेझालेली आह.े 
द ा य बनसोडे गु ज नी जीवन वास 

"िनरंतर क ातून उगवे जळभर चांदणे दारी!" या ितस या 
करणातून खूप भावला आह.े िश ण, सं कार, िवचार, व  आिण काय 

यांचा िमलाफ यात आह.े िमळाले या पदाचा, संधीचा यांनी कधी 
दु पयोग केला नाही. तर ते आप या कत ाशी सतत ामािणक राहत 
िन ने ेकाम केल ेआह.े कारण डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी केलले ेमागदशन 
मह वाचे ठरत.े प रवतना या लढाईचे िशलेदार होत असताना संकुिचत 
मनोवृ ी सोडून उदा  जीवनमू यांचा अंिगकार करा. ि िन  
हो यापे ा समूहिन  हा. असे १९५४  म ये नागपूर येथ े उपदेश 
करताना डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर हणतात," उदा  जीवनमू ये व 
सां कृितकमू ये आप या सािह य कारातून  आिव कृत करा. आपल ंल  
आंकुिचत, मया दत ठेवू नका. त े िवशाल बनवा.आपली वाणी चार 
िभ ीपुरती राखू नका, ितचे तेज खे ापा ातील गडद अंधार दरू होईल 
असं प रवतन करा. आप या या देशात उपेि तांच, दिलतांच फार मोठं 
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जग आह.े नीट समजून या आिण आप या सािह या ारे यांचं जीवन 
उ त कर यास झटा! यातच खरी मानवता आह.े" हा बाबासाहबेांचा 
िवचार गु ज नी आप या जीवनात माण मानत वाटचाल केलेली आह.े 
खरे तर गु ज ना वक ल हायचे होते. पण विडलांना वक ल होऊन काही 
लबाडी कर यापे ा तलाठी हावे असे वाटत असते. कारण या काळी 
तला ाला गावात मोठा मान स मान िमळत असे. परंत ु वक लानंतर  
गु ज ना ा यापक हायचे होते, पण या व थेत त ेशक्य झाले नाही. 
त हा द ा य बनसोडे लातरू या यशवंत िव ालयात १९६९ - ७० 
सालात िश क होतात. या  एकाच वषात सामािजक, सां कृितक 
काय मातून तर शै िणक  अ यापनातनू आप या गुणव ेची चुणूक 
सहजपणे दाखवून देतात. परंत ुही नोकरी यांची एक वषाची ठरत.े पुढे त े
नागोराव माने यां या मदतीने नुकतेच सु  झाले या गगंापूर या  जय 
कसान िव ालयात िश क हणून जू होतात. येथे दोन वष िश क 
हणून काम के यानंतर १ जून १९७३ ला मु या यापक पदाचा कायभार 

सं थेकडून यांना दला जातो. 
द ा य बनसोडे गु ज चे काय हणजे क पकता, गुणव ा आिण 

सं कारशील  उप मशीलता यांचा ि वेणी संगम आह.े यां या 
चा र याची जडणघडण ही जशी पुरोगामी िवचाराने झाली होती, तशीच 
ती िश ण े ातील िपतामहा कमवीर भाऊराव पाटील यां या कायाचा 

भावही यां यावर दसून येतो. मु या यापक पदाचा कायभार 
वीकारताना शाळेची िव ा य सं या होती एकसे बावीस आिण 

िनवृ ी या वेळी होती सहाशे यावर. या एकाच उदाहरणातून यांनी 
केलेली शाळेसाठीची अहोरा  मेहनत ल ात येते. मु या यापक 
झा यानंतर यांनी जो पिहला  य  केला तो हणजे शाळेत मुल ची 
उपि थती वाढिवली. पुरोगामी िवचारा या महारा ात मुल या 
िश णाची अना था याकाळी खे ापा ात होती. पण पालकांशी संवाद 
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करत, यांना िव ासात घेत आिण यां या मनावर मुल या िश णाचे 
मह व पटवत मुल ची  शाळेत उपि थतीत  गु ज ना यश आल.े  
  मु या यापक हणून शासन करताना गु ज नी खूप कसरती आनंदान े
केले या आहते. गुणव ापूण िश णाचे येय ठेवले. शाळेसाठी सतत 
नवनवीन गो ी के या. रा िवकास आिण प रवतनाचे सवात भावी 
मा यम ह े िश ण आह.े या जाणीवेतून गु ज नी गणुव ा अिभयान, 
संपकाधी ीत गुणव ा िवकास क , िव ान मंच, जास ाक व 
वातं दनी  िव ाथ  संचलन, बिहःशाल ा यानमाला, बचत 

संचियका, मंजुषा, संगीत िश ण, वातं सैिनक व ृ व पधा, पु तक 
पेढी योजना, िव ाथ  सहली, िवभागीय िव ान दशन अशा अनेक 
योजनां या मा यमातून िव ा यावर सं कार केले. सवकष िश णाचा हा 

य  होता. क या िव ा या या गुणव ा वाढीसाठी जादा तासांचे 
आयोजन, शाळेत अ यासाची सोय आिण यासाठी िश कांची नेमणूक 
केली. कायानुभवातून य  िश ण, कला, डा संगीत, अिभनय, 
संगणक अशी सवकश िश णाची या यांनी राबिवलेली दसते. 
शाळे या गुणव ेबरोबरच भौितक संसाधनांचा िवकास अगदी तळमळीन े
केला आह.ेमु ी फंड योजना, डान बा◌ॅ कोकडून मदत आिण िज हा 
प रषद राजकारणाचा फायदा घेत शाळेसाठी पंधरा एकर जमीन िमळवून 
दली. ही सव कामे करताना सं थेचे सहकाय, सहकारी िश कांचे सहकाय 

िमळाले असे ते नमुद करतात. या यशात यांचाही वाटा आह े असे त े
ांजळ पणे कबुली देतात. 

बनसोडे गु ज नी शाळेचा िवकास अगदी तळमळीने केला. शाळा 
सं थापकांनी यां या कायाला पा ठबा दला. यां यावर िव ास 
दाखवला. यांचे िनः पृह वृ ीचे काम, िनगव  ि म व, मदती वभाव 
यामुळे गावकरी ही यां यावर ेम करतात. गावाचा पिहला बौि क 
आधार हणजे गु जी असतात. िनर र गावक-यांचे  प  वाचन, तार 
वाचन, कोटाचा िनकाल वाचन, गावातील सावजिनक कामाचे िनयोजन 
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गु ज यािशवाय पूण होत नाही. ल  जमवणे, भावाभावातील भांडण े
िमटवणे, नवरा बायकोची भांडणे िमटवणे अशी कामे  कोणताही संकोच न 
करता गावकरी यां या स यानुसार क न घेत होती. याव न गावात 
एक हण होते," उसने पासने हडेमा तरला पुसणे अन ् उधारपाधार 
िशवहर पाचा आधार!"  याबरोबरच गावातील मागास भट या वगातील 

 गु ज या स यान े आ थक वहार करताना दसतात. कैकाडी 
कसन माने, वडार समाजातील अ णा ल कर, जनावरांचा ापारी 
भाकर  बडूरे बाजारातून आलले ेपैसे गु जीकडे ठेवत. गु जी हणजे एक 

िव ासाची बक होती.इतका िव वास यांनी कमावला होता. गू ज चा 
िनःप पाती वभाव, कत ाशी सतत ामािणक राहणे, कोणाशी 
वादिववाद नाही यामुळे गावाकरी तंटामु  सिमतीचे अ य  हणून 
यांची िनवड करतात. 

गु ज नी वािभमान नेहमी जपललेा दसतो. ते सामािजक समतेचे 
पुर कत होते. सामािजक प रवतन ह े वत: सह आप या अवतीभवती या 
प रसरात ते जवल े पािहजे. या जािणवेतून गंगापूर गावीही दिलतांना 
गावक ची कामे करावी लागत होती. ही था बंद करा आिण िश णाची 
कास ध न कुटंुबाचा ऊ दार करा ही िशकवण दिलतांना दली. 
गंगापरू या हाॅटेलम ये दिलतांनसाठी वेगळा कप ठेवला जात असे याला 
यांनी िवरोध केला आिण काय ाने सव समान आहते. हे हाॅटेलमालकाला 

पटवून दल.े अ पृ यतेचा एखा ा कटू अनुभव सोडता गु ज नी 
वाभीमानाने नोकरी केली. शाळेचे शासन करताना  से े टरी आिण 

गु जी यां यात थोडा  गरैसमज िनमाण झाला. काय ाने गु ज चे वागण े
बरोबर होते. पण से े टरीला चुक ची मािहती द यामुळे गरैसमज झाला 
होता. तो अिधक वाढू नये हणून गु जी राजीनामा देतात. पण तो मंजूर 
केला जात नाही. या संगी गु ज नी शाळेसाठी िन ने े काम केले आह े
यांची आठवण ी नागोराव माने क न देतात. शंकेचे वातावरण 
िनवळ यानंतर से े टरी गाडेकर अ णा व यां या प ी र ाबा नी 
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आ हान ेराजीनामा परत घे याचा आ ह धरतात आिण गु जी िवषयीची 
मनातली भावना  करताना हणतात, 

"तु हाला आ ही आमचा मुलगाच मानलं आह.े रािहलेली दोन- तीन 
वष आरामात नोकरी करा.िनयत वयोमान झालं क  आनंदाने सेवािनवृ  
हा" या संगातून गु ज या कत ाची पावती िमळते. िश काची 

नोकरी समाज उ दाराचा यास हणून यांनी केली आह.े ह ेअगदी प  
होते. 
     "िनवडंुग ते बोधीवृ "  या आ मकथनाचा वास िजतका सरळ आिण 
साधा वाटतो. िततकाच तो कणखर आह.े आप या काया ित िन ा 
बाळगणारा हा वास आह.े गु ज चा पड राजकारणाचा नाही. ते अगदी 
योगायोगान े राजकारणात येतात. िज हा प रषद सद य, िज हा प रषद 
अ य , का◌ॅ ेस प ाचे िज हा य , महारा  रा य मा यिमक व उ  
मा यिमक िश ण मंडळाचे सद य अशी पद यांना िमळतात. या पदाचा 
उपयोग ते मा  सवसामा य माणसा या क याणासाठी करतात. 
लोकोपयोगी कामाची पारख, शासना या िविवध योजना  यामुळे 
गु ज ना अनेक जनते या िहताची कामे करता आली. िज हा प रषदेचे 
अ य  असताना त ेदररोज कायालयात जात, यावर सिचव हणतो तु ही 
दररोज ये याची गरज नाही. यावर गु जी हणतात, "मी जे त घेतल े
आह े त े पूण करणारच यासाठी वेळकाळाच बंधन मी पाळत नाही" हा 
यां या कामाचा िनधार सर्व सामा य माणसा या िहतासाठी होता. 

लोकनेत े िवलासराव देशमुख साहबेांना ांजली वाहतांना हणतात, 
"िज हा प रषदे या मा यमातून िज ातील येक चा िवकास 
साध यासाठी क टब  राह याचा संक प करतात." ही काय त परतेची 

ांजली आगळीवेगळी ठरते. तसेच यांचे भ  मारक िज हा 
प रषदे या ांगणात उभे कर याचा ठराव घेत ते पूण करतात. एक सव 
सामा य माणूस जे हा मह वा या पदांवर पोहचतो, त हा यां यासमोर 
सव सामा य माणसां या िवकासाचे धोरण असत.े ह े गु ज नी आप या 
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कारक द त खरे क न दाखवल े आह.े िज हा प रषद सद य आिण पुढे 
अ य  असताना शासना या िविवध योजना िज ातील गरजू लोकांना 
मंजूर केले या दसतात. सवसामा या या िवकासाचे समान धोरण यां या 
कायात दसते. 

गंगापरू गावासाठी अनेक िनकडी या योजना यांनी राबिव या.पाणी 
पुरवठा योजना, पशुवै क य दवाखाना, ३३ के ही उपक , पाणी पुरवठा 
िवहीर बांधकाम, पाणंद र त े मोकळे करणे, उबडगा ां कटचा र ता, 
वडारव तीचा र ता अशी सवसामा य माणसां या िहताची आिण 
गावा या मूलभूत िवकासाची कामे केली. शासन तरावरील योजना 
यश वी िज हाभर राबवून यशवंत पंचायत राज अिभयानात िज ाचा 

थम मांक पटकावून पंचवीस लाखांचे, तर देशपातळीवर थम मांक 
पटकावून प ास लाखांचे ब ीस िमळवून िज हा प रषदलेा दशेात ब मान 

ा  क न दला आह.े 
आरो य, वृ ारोपण,  वृ संवधन चळवळ, कु-हाडबंदी अिभयान, 

िशरपरू पॅटन माण ेनदी-ओ ाचे खोलीकरण, गंगादेवी मं दरास तीथ े  
िवकास िनधीतून भ  सभामंडप मंजूर, जलसंधारण अिभयान, 

ी ूणह या िवरोधी जनजागृती, कृषी दन, बळीराजा चेतना 
अिभयानात  शेतक-यां या बांधावर खते- िबयाणे पोहचवण,े पशु दशन, 
कामधेनू द क ाम योजना, वैरण िवकास, अितवृ ीत शेतक यांना 
नुकसान भरपाई, नैस गक आग व साथी या आजारांनी जनावरे मृ यूस 
आ थक मदत, साथीचे आजारावर िनयं ण,सपादंशावरील औषध पुरवठा, 
कमकुवत घटकातील ६५ मुलांना श येसाठी मदत, २०० िवषबाधा 
झाले या िव ा याना तातडीची मदत, ी-पु ष जननदर समानते साठी 

य , सोयाबीन बनीन जळाले या शेतक याला आ थक मदत, शाळा, 
अंगणवा ा, रेणापूर, देवणी, चाकूर, जळकोट व िश र अनंतपाळ या 
नवीन तालु या या पंचायत सिमती बांधकाम िनधी उपल ध क न दला. 
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संत गाडगेबाबा ाम व छता अिभयान राबिवले. येक तालु यातील 
एक गाव िनवड क न गौरव केला. 

मिहला स मीकरण अिभयान अंतगत बेघरांना प े, िशलाई मशीन 
वाटप, िमरची कांडप दळण योजना अनेक लाभाथ  ना द या.  शौचालय 
बांधकामासाठी जागृती केली. मुल ना कराटे, िशवणकाम, संगणक, 
ह तकला िशक्षण दले. िज हा प रषदेचे अ य  असताना िश ण 
िवभागातील वै क य िबला या मा यमातून लाखो पया या 
उधळप ीला लगाम बसवतात. अित र  तुक ाचा  माग  लावतात. 
तसेच िज हा प रषद शाळेतील िश कां या अिनयिमततलेा पायबंद 
घालतात. शे हाळ िज हा प रषदे या शाळेतील गरैहजर िश काला 
िनलंिबत करतात. शासन करताना कत ात अिनयिमतता आिण ाचार 
करणा-या कमचा-यांना िश ा करतात. यातून यांची शासनाची 
यायपूण भूिमका प  होत.े 

लातूर लोकसभा मतदारसंघ अनुसूिचत जातीसाठी राखीव झा याने 
२०१४ ला गु जी लोकसभेचे लोकपसंदीचे  क ेस प ाचे उमेदवार 
असतात. पण मोदी लाटेत यांचा पराभव होतो. परंत ु राजकारणा या 
िवजयाने ते कधी रळून गेल े नाहीत, कवा पराभवाने खचून.  
राजकारणािवषयी त े हणतात, "मला काही माणसां या अंधारले या 
आयु यात उजेड पेरता आला. तळागाळात या माणसां या मनात उमेद 
जागवता आली. काहीचं जगण ंजरां का होईना सुखकर करता आल.ं याचा 
मला अिभमान आह.े जीवनाची कृताथता यांना वाटते. माणसाला यापे ा 
वेगळं काय हवं असतं". याव ण  एक संयमी, सुसं कृत  राजकारणी हणून 
यांची न द यावी लागत.े 

द ा य बनसोडे गु ज ना मह वपूण असे ब मान िमळाले. महारा  
रा य मा यिमक व उ  मा यिमक िश ण मंडळाचे सद य, ७३ ा घटना 
दु ती रौ य महो सवी वष िनवडणूक आयोगान ेसाजरा केला. औरंगाबाद 
आयु ांनी यांची मुख व ा हणून िनवड केली.गाडगेबाबा 
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ाम व छता अिभयानांतगत अकोला िज हा प रषदे या परी ण 
सिमतीचे सद य, का◌ॅ ेसचे िज ा अ य  या सव पदांचा ब मान 
यां या कायकतृ वाने िमळाला आह.े मु या यापक, िज हा प रषद अ य  

आिण महारा  रा य मा यिमक िश ण मंडळ सद य अशा ितहरेी भूिमका 
यांनी पार पाड या. पण कोण याही भूिमकेवर अ याय होऊ दला नाही. 

सव भूिमका तेव ाच ताकदीने पूण केले या दसतात. िश क  पेशात 
रमलले े बनसोडे गु जी मा. िवलासराव देशमुख साहबेां या दरुदृ ी 
नेतृ वामुळे आिण राजकारणात चांगली सुिशि त माणसं आली पािहजे या 
भूिमकेतून  ते राजकारणात येतात. पण गु ज नी ढाथाने कधी 
राजकारण केल ेनाही. राजकारणातील समाजक याणाची ापक भूिमका, 
िनः पृह वृ ी ही डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या वैचा रक अिध ानाचा 

भाव दसतो. 
आप या कुटंुबा या सोबत गु ज नी केलेल े पयटन एक भूिमकेचाच 

भाग आह.े या िवचारांमुळे जीवनात यश वी झालो. या िवचारवंतां या 
ऊजा थळी िवन  हावं या जािणवेने ते पयटन करतात. डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी धमातर केले या नागपूर या ऐितहािसक दी ाभूमीची  भेट 
िवचारांची पुढील वाटचाल सश  करणारी ठरत.े सारनाथ, बु दगया, 
कुशीनारा, सांची आिण भूतान ही नुसती पयटन थळं नाहीत तर शा त  
स य व शा त धमाचा िवचार देणारे धा मक इितहासाची साधने आहते. 
हजारो वषापासून बौ  धम स य मागाची ऊजा देत आह.े 

द ा य बनसोडे गु ज नी जीवना या सायंकाळी आपला जीवनाचा 
वास ामािणक भावनेने सांिगतला आह.े वा ाला आलले ं जीवन ते 

िवचारांवर िव ास ठेवत कत िन ने े जगल.े पुरोगामी िवचारां या 
िशदोरीवर प रवतनशील समाज िनमाण करण.े िवचारांशी आिण आप या 
कारक द त कत ांशी यांनी कधी गफलत केली नाही. यां या चांगुलपणा 
ने मु या यापक, िज हा प रषद अ य , मंडळ सद य पण आप या 
जग यातला साधेपणा, स ेपणा कधी सोडला नाही. िज हा प रषदेच े
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अ य  झा यानंतर गगंापूर गावक-यांना आनंद होतो. ते िमरवणूक 
काढतात. गावातील सुवािसनी ि या ओवाळतात. त हा गु जी हणतात, 
"मला ओवाळणी ायला पैसे कुठे होते". नुसतेच मी ओवाळून घेत होतो. 
याव न मनु य जीवनात पै यापे ाही जग या या साधेपणान े मोठा 
असतो. या आ मकथानात गु जी कोणाब ल ही आकस, ितर कार करत 
नाहीत. कोणाशी वैर बाळगल ेनाही. आई- वडील, कुटंुब, समाज, िव ाथ  
यासोबत  िनमळमनाने रमतात. ह ेएक वेगळेपण आह.े एका िवचाराने सु  
झालेली वाटचाल पुढेही  िवचारान ेसु  राहील यात शंका नाही.  
संदभ: 
१) िनवडंुग ते बोधीवृ , द ा य बनसोडे गु जी, (आ मकथन) पु तक परी ण 
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आसारामआसारामआसारामआसाराम    लोमटेलोमटेलोमटेलोमटे    यां यायां यायां यायां या    कथाकथाकथाकथा    : : : : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    द ाद ाद ाद ा    शदेशदेशदेशदे    
संत तुकाराम महािव ालय, परभणी 

संशोधक िव ाथ    

संजयसंजयसंजयसंजय    नामदवेरावनामदवेरावनामदवेरावनामदवेराव    आठवलेआठवलेआठवलेआठवले    
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे 

 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
आसाराम लोमटे ह े२००० नंतरचे अ यंत मह वाचे ामीण कथाकार 

आिण लेखक आहते. ामीण जीवनातील ािम ता टपणारे कथाकार 
हणून यांची ओळख आह.े आसाराम लोमटे यांनी आप या कथातून 
ामीण माणसां या ताणतणावांचे व यां या संवेदनशीलतेचे िच ण केल े

आह.े आसाराम लोमटे यांचे ‘इडा पीडा टळो’ व ‘आलोक’ ह ेदोन कथासं ह 
िस  आहते. यािशवाय यांचा ‘धुळपेर’ हा लिलतलेख सं ह िस  आह.े 

तसेच यांनी ‘तसनस’ ही कादंबरीही िलिहली आह.े आसाराम लोमटे ह े
मराठवा ातील परभणी या िज ातील २००० नंतरचे न ा दमाचे 
कथाकार आहते. आसाराम लोमटे यांची नाळ ामीण मातीशी जोडलेली 
आह.े यांनी आप या कथांमधून साकारलेला अनुभवांचा देश 
मराठवा ा या मातीचा गंध आणणारा आह.े तसेच वतमानाचे भान 
आणून देणारा आह.े आसाराम लोमटे यां या कथा वैिश पूण आहते. 
यांनी यां या कथेतून ामीण समाजजीवन बे ब उभे केले आह.े ततु 

शोधिनबंधाचा हते ू आसाराम लोमटे यां या कथांचे व प आिण िवशेष 
अ यासण ेहा आह.े 
१)))) ामसं कृतीचेामसं कृतीचेामसं कृतीचेामसं कृतीचे    दशनदशनदशनदशन    ::::----     

आसाराम लोमटे यां या कथेतनू ामसं कृतीचे दशन घडत.े यां या 
कथेतून धा मक वातावरणाचे िच ण आल े आह.े यां या कथेतील पा े 
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देवावर िव ास ठेवणारी आहते. ‘बेइमान’ या कथेतील राही ही देवावर 
ा ठेवते. रानात या आसरादेवीला मुलगा हावा हणून नवस करत.े 

कथेतील नायकाचा बापही दैववादी आह.े ‘चरक’ या कथेतनूही धा मक 
वातावरण िचि त झाल े आह.े गावातली माणसे रा ी अकरा-बारा 
वाजेपयत भजन करतात. ‘इडा पीडा टळो’ या कथेतील िसताबाई व 
अजूनराव ही दोघे नवरा-बायको धा मक वभावाची आहते. ‘होरपळ’ या 
कथेतील नानासाहबे मालधुरे पाटील ह ेपा  धा मक वृ ीचे आह.े ‘िचरेबंद’ 
या कथेतील आजी धा मक वभावाची आह.े ती ा ण कुटंुबातील 
अस यामुळे था, परंपरांना जाणत,े सोवळे पाळत,े देवाची पूजा करते. 
‘जीत’ या कथेतील सभापती देवावर ा ठेवतो. ‘वळण’ या कथेतील पंत 
गु जी दैववादी आहते. आसाराम लोमटे यां या कथांमधून ामीण था, 
परंपरा आिण सं कृतीचे दशन घडत.े यां या कथांमधून सणवारांचे, 
उ सवाचे िच ण आल ेआह.े ‘बेइमान’ या कथेतून वारक यां या द ांचे 
वणन आल े आह.े ‘िनचरा’ या कथेत नागपंचमी या सणाचे िच ण आल े
आह.े ‘इडा पीडा टळो’ या कथेतून दवाळी या सणाचे वणन आल ेआह.े 
‘होरपळ’ या कथेतून बैलपोळा या सणाचे वणन आल े आह.े ‘ओझं’ या 
कथेतूनही ामीण सं कृतीचे, सण, उ सवाचे िच ण केल ेआह.े 
२)))) मानवीमानवीमानवीमानवी    जीवनािवषयीचेजीवनािवषयीचेजीवनािवषयीचेजीवनािवषयीचे    त व ानत व ानत व ानत व ान    ::::----    

आसाराम लोमटे यां या कथतेून मानवी जीवनािवषयीचे त व ान 
अिव कृत झाले आह.े ामीण माणसाला परंपरेचा व सं कृतीचा फार मोठा 
वारसा लाभला आह.े यातून या या चाली रती, लोक ढी िनमाण झा या 
आहते. िविश  जग याची प त व जीवन जग यािवषयी या भूिमका 
तयार झा या आहते. आसाराम लोमटे यांनी यां या कथेतनू पा ा या 
त डून आिण िनवेदनातून मानवी जीवनािवषयीचे त व ान सांिगतल ेआह.े 
‘िजनगानीचा जाळ’ या कथेतनू आसाराम लोमटे यांनी गोरग रब, सामा य 
माणसाला कोणीही वाली नसतो, याला कोणाचाही आधार नसतो, याचे 
जीवन यालाच िज ीने जगावे लागत े हा जीवन जग यािवषयक संदेश 
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दला आह.े ‘इडा पीडा टळो’ या कथेतून आसाराम लोमटे यांनी मानवी 
जीवनातील संघषािवषयीचे त व ान कट केले आह.े ‘भांड यािबगर 
काही िमळत नाही, लोक आता पिह यावानी रािहल ेनाहीत’ हा िवचार 
माणसांना प रवतनाचा संदेश देतो. ‘होरपळ’ या कथेतनू आसाराम लोमटे 
यांनी सामा य माणसां या भाकरीचे, यां या पोटात लागणा या भूकेचे 
त व ान कट केल े आह.े या कथेतील ‘हारी’ ह े पा  ‘कोरभर 
भाकरीिशवाय ा जगात कोणीच मोठं नाही’ असे हणतो. या कथेतून 
आसाराम लोमटे यांनी ‘माणसांनी माणसाशी ेमाणे व माणूसक ने वागावे’ 
हा संदेश दला आह.े ‘जीत’ ा कथेतून आसाराम लोमटे यांनी िविवध 
पा ां या त डून मानवी जीवनाचे त व ान सांिगतल े आह.े यातील 
सभापती धमाजी भोसले हणतो, ‘माणसं वा याची दशा पा न 
उधळतात’ ‘वळण’ या कथेतील पंत गु जी हणतात, ‘खे ात या पोरीचं 
आयु य हणजे िचखलाचा डेरा’ अशा कारे आसाराम लोमटे यां या 
कथांमधून मानवी जीवना या जग यािवषयीचे त व ान कट झाल ेआह.े 
३)))) परुोगामीपरुोगामीपरुोगामीपरुोगामी    िवचाराचंेिवचाराचंेिवचाराचंेिवचाराचंे    दशनदशनदशनदशन    ::::----    

आसाराम लोमटे यांनी आप या कथांमधून पुरोगामी िवचारांचा 
पुर कार केला आह.े आसाराम लोमटे यां या कथांमधून न ा िवचारांचा, 

गत व प रवतनवादी िवचारांचा भाव दसून येतो. ामीण 
समाजजीवनात मानिसक, आ थक, सामािजक, शै िणक प रवतन हावे 
यासाठी यांची लेखणी झंुजारपण ेिझजतांना दसून येत.े आसाराम लोमटे 
यांनी आप या कथांमधून अंध वेर कडाडून हार केला आह.े गावातली 
सामा य भोळीभाबडी माणसे निशब, दैव, पुनज म, भूत, हडळ, नवस या 
अंध ाळू गो वर िव ास ठेवतात. ‘बेइमान’ कथेतील राही मुलगा 
हावा, वंशाला दीपक िमळावा हणून रानात या आसराला सवासनी 

घाल याचा नवस करत.े यां या कथेतील भगीरथचा बाप, म छ  
मो ाबाई, मुरलीची आई, द राव, िवलास शदे, पंत गु जी, यागबाई 
ही पा े दैववादी आहते. नवस, कंदो या, भुताटक  या अंध धांना 
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माणणारी आहते, नशीबाला दोष देणारी आहते तर कांही पा े 
पुनज मावर िव ास ठेवणारी आहते. ‘बेइमान’ कथेतील भगीरथचा बाप 
हणतो, ‘जाऊ दे बा पा आता, जसं वर या या मनात असल ंतर होईल’. 

‘िजनगाणीचा जाळ’ या कथेतील म छ  आप या बिहणीिवषयी हणतो, 
‘देवक  हारणकाळजी, ित या निशबी ह ेअसलं वाढणं आल.ं’ ‘िनचरा’ या 
कथेतील मो ाबाई ा दैववादी आहते. ‘माझा जीव तीळतीळ तुटतो 
बाबा, पण काय क  या माणसा या निशबात देवानंबी काय काय ले न 
ठुलंय’. अशा कारे आसाराम लोमटे यांनी खे ापा ातील अंध वेर, 
खुळचट व कुचकामी थांवर हार केला आह.े जु या ढी, थांना दरू 
सा न नवीन प रवतनीय िवचार वीकार याचा संदेश कथांमधून दला 
आह.े 
४)))) मानवीमानवीमानवीमानवी    जीवनमू याचंाजीवनमू याचंाजीवनमू याचंाजीवनमू याचंा    वीकारवीकारवीकारवीकार    ::::----    
आसाराम लोमटे यांनी आप या कथांमधून मानवी जीवनमू यांचा वीकार 
केला आह.े मानवतावादाचा, मानवी मू यांचा, लोकशाही त वांचा 
वीकार केला आह.े मानवी जीवनात वैचा रक ग भता यावी, मानवी 

ह ांची जाणीव हावी हा यां या कथेतील मूळ गाभा आह.े यां या 
कथांमधून वातं य, समता, बंधुता, मानवता या मू यांचा आिव कार 
झाला आह.े ‘बेइमान’ या कथेतून सावकारी शोषण व िपळवणूक  िव  

हार केला आह.े आसाराम लोमटे यां या कथेतून वैचा रक ग भतेचे 
िच ण आल ेआह.े येकाला वंशाचा दीपक हवा असतो, पण मुलीचा ज म 
हावा अशी मानिसकता दसत नाही. ते हा ‘बेइमान’ या कथेतील एक 

शेतकरी ी हणते, ‘काय करायचं बाई बोरग…ं पुढं टकु यावर िमरे 
वाटायला… या परता पोरीचं ब या… पोरीसारखी माया कोणालाच 
नसते.’ आसाराम लोमटे यांनी मुलगी ही सु ा वंशाचा दवा होऊ शकत े
या प रवतनवादी िवचार आप या कथेतून सांिगतला आह.े ‘िजनगानीचा 
जाळ’ या कथेतून आसाराम लोमटे यांनी थािपत व थेिव चा राग, 
आ ोश कट केला आह.े मानवी जीवनातील िश णाचा व 
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मानवतावादाचा पुर कार केला आह.े या कथेतील यागबाई शद ही 
कामगार ी आप या मुलाला व मुलीला िश ण दे यासाठी धडपडत.े या 
कथे ारे आसाराम लोमटे यांनी समाजातील वाथ , ढ गी, मतलबी 

वृ ीशी लढा दे याची ेरणा दली आह.े ‘चरक’ या कथेतनू आसाराम 
लोमटे यांनी हगंामी कामगार, ऊसतोड कामगार, कमचारी यांना आप या 
या य ह ासाठी संघष कर याचा संदेश दला आह.े या कथेतून यांनी 

शोषण व थेवर हार क न समतािध ीत समाजरचनेचा वीकार 
कर याचा संदेश दला आह.े लोकशाही त वामुळे व काय ातील 
अिधकारांमुळे कामगारांम ये िववेक जागृती, जाणीव जागतृी झालेली 
दसून येत.े 

५)))) समहूभावनचेेसमहूभावनचेेसमहूभावनचेेसमहूभावनचेे    िच णिच णिच णिच ण    ::::----    
आसाराम लोमटे  यां या कथेतून समूह भावनेचे दशन घडत.े 

गावातली माणसे, यांचा समुदाय, सहकायाने व पर परांवलबनाने जगतो. 
ामीण समाजजीवनात पर परांिवषयीचे ेम, आदर, सहानुभूती व 
ेहभाव असतो. आसाराम लोमटे यांनी ‘िजनगानीचा जाळ’ या कथेतनू 

समूह भावनेचे दशन घडिवल े आह.े यागबाई या मृ यूनंतर ितचा 
अं यिवधी कर यासाठी गावातली माणसे, कायकत, हगंामी कामगार, 
मजूर सहभागी होतात. यां या वारसा या द:ुखात सामील होतात. ‘चरक’ 
या कथेतून गावातील गरीब शतेक यांचे, गावक यांचे आिण कारखा यात 
काम करणा या हगंामी कामगार, ऊसतोड कामगार यां या समूह भावनेचे 
वणन केले आह.े या कथेतील नागनाथ, भाऊरावअ पा, िव नाथ, नारायण 
वाणी, िजजाभाऊ जगदाळे ह ेगरीब शेतकरी व सम त गावकरी शेतातला 
ऊस राजक य सुडापोटी कारखा यात जात नाही हणून अडचणीत 
सापडतात, ते हा सव कामगार व गावकरी एक  येतात, सव कामगार 
समूह अ यायािव  लढा देतो, आप या ह ांसाठी, पगारीसाठी आवाज 
उठवतो. ‘इडा पीडा टळो’ या कथेतून गावातील शेतकरी समूहाचे िच ण 
आल े आह.े या कथेतील िसताबाई ही शेतकरी ी शेतकरी संघटनेची 
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कायकत  आह.े ती शेतक यां या या य ह ासाठी आजूबाजू या गावातील 
बायकांना एकि त करत.े ‘होरपळ’ या कथेतूनही आसाराम लोमटे यांनी 
गावातील दोन समाज समूहाचे िच ण केल ेआह.े  
६)))) आ मभानाचीआ मभानाचीआ मभानाचीआ मभानाची    िचतीिचतीिचतीिचती    ::::----    

आसाराम लोमटे यां या कथांमधून आ मभानाची िचती येते. ह े
आ मभान सािह यातून कट होणा या माणसां या मनो ापारातून  
झाले आह.े यां या कथांमधून येणारे मनोिव ेषण अिधक सू म आिण 
सामािजक भान कट करणारे आह.े यां या कथांमधून बदल या ामीण 
जीवनात ामीण माणसा या मनाची उलघाल, यावर प रि थतीचे 
होणारे घात, याघात, यांचे धुमसण,े गुदमरण ेआिण भावभावनांम ये 
गुंतत जाणे यातून िनमाण होणारे ताणतणाव याचे दशन घडते. आसाराम 
लोमटे यां या कथांमधील पा ांचे आ मभान जागृत झाल े आह.े ती 
अ यायािव  लढा उभारतात. या य माग यांसाठी मोच काढतात, 
शोषणािव  आवाज उठवतात. ती िश णान े े रत झाली आहते. यांना 
वअि त वाची जाणीव झाली आह.े ‘इडा पीडा टळो’ या कथेतील 

िसताबाई सरकार या धोरणािव  बंड पुकारत.े गावात या ि यांचेही 
आ मभान जागे झाले आह े याचे ह े उदाहरण आह.े ामीण माणसाला 
शोषणाची व शोषक वृ ीची जाणीव झाली आह.े ‘िजनगानीचा जाळ’ या 
कथेतील म छ  सामािजक िपळवणूक मुळे, शोषक वृ ीमुळे संतापून गेला 
आह.े माधव भोईटे या कायक याचे बेगडी व  प पा न म छ  
आपला आ मस मान जप याचा कसोशीने य  करतो. आसाराम लोमटे 
यां या कथा आ मभान जागृत क न देणा या आहते. हणूनच यांचे 
िवचार ग भ आिण प रवतनशील दसून येतात. 
७)))) भाषािवशषेभाषािवशषेभाषािवशषेभाषािवशषे    ::::----    
आसाराम लोमटे यां या कथांमधून भािषक वैिश  े दसून येतात. 
आसाराम लोमटे ह ेमराठवा ातील परभणी या िज ातील अस यामुळे 
यां या ामीण कथांम ये थािनक बोलीभाषेचा वापर केलेला आह.े 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                190190190190    
 

 

यां या कथा मराठवा ा या बोलीभाषेत अवतरीत झा या आहते. 
बोलीभाषेचा, नेमका श दांचा वापर के यामुळे वाचनाची खुमारी वाढते. 
यां या कथेची भाषा ही का ा मक आह.े यातून आिव कृत होणा या 
ितमा ल णीय व पा या आहते. यां या कथांम ये हणी, वा चार, 

लोको , ढी व परंपरेतून ामीण समाजजीवनात तयार झालेली वचने, 
िनयम, अनुभवातून आिण मौिखक परंपरेतून आलेली आहते. या सवाचा 
आसाराम लोमटे यांनी भरपूर वापर केला आह.े यामुळे यां या कथेची 
भाषा िजवंत आिण ययकारी बनली आह.े यां या कथालेखनाची भाषा 
प रणामकारक, भावी व वैिश ांनी नटलेल ेआह.े ‘ओझं’ या कथेतील 
मुरली हा शेतकरी आप या लहा या भावास हणतो, ‘मा तर आप याला 
चाल या बैलावानी वाकडं ितकडं मुतता येत नाही. आपण सरळ माणसं, 
आपली धार जाती थेट’ ही बोलीभाषा सरळसोट आिण न ा वाणाची 
िनदशक आह.े आसाराम लोमटे यांची लेखनशैली वतमानातील ख याखु या 
प रि थतीवर भा य करणारी आह.े यां या कथेची मांडणी, यातील 
बोलीभाषा, संगाचे वणन वाचकाला गुंग क न टाकते. सव संग आप या 
डो यासमोर य  घडत आहते असे बे ब वणन कर याचे श दसाम य 
आसाराम लोमटे यां या कथलेा लाभल े आह.े आसाराम लोमटे यां या 
कमीच कथा आहते, पण या आशयघन आिण दजदार आहते. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----    

आसाराम लोमटे यां या कथा अ सल अनुभव, ापक दृ ी, उ म 
कला मक भान आिण वा तवाला थेट उजागर करणा या आहते. आसाराम 
लोमटे यां या कथा मानवी मनाचा ठाव घेतात. तळात या दबु या 
माणसाची, सामा य माणसांची था मांडतात. या माणसां या मनाचा 
सतत होणारा क डमारा, येणारे गुदमरलेपण, जीवनातील दाहकता, 
प रि थतीन े होरपळून िनघाले या माणसांचे आ ोश, आत या आत 
उलघाल करणारे अंतमन, दाटून येणारे दंके, उसासे आिण िन ास ह े
लोमट या कथेचे िवशेष आहते. आसाराम लोमटे यां या कथचेा क बद ु
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तळातला सामा य माणूसच आह.े या माणसाचे जगण,े याचे भोगणे, 
या या था, वेदना, यां या कथेचा िवषय करतात. मानवी भाव 

भावना, िवकार  करताना यांची कथा ितमांचा आ य घेत.े 
ओघवती भाषा, तपशीलान े नमुद केले या या हालचाली यामुळे 
यांची कथा अिधक प रणामकारक झाली आह.े 

सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    :::: 
1. लोमटे आसाराम - ‘इडा पीडा टळो’ (कथासं ह) श द पि लकेशन, मंुबई. 
2. लोमटे आसाराम - ‘आलोक’ (कथासं ह) श द पि लकेशन, मंुबई. 
3. मुलाटे वासुदेव - ‘ ामीण सािह य चतन आिण चचा’  व प काशन, औरंगाबाद. 
4. देशमुख ऋिषकेश - (लेख) माणूसपणा या आ थांचे दशन घडवणारे लेखक: 

डॉ.आसाराम लोमटे – जनशांती ेरणादायी त ण िवशेषांक – २०१८ 
5. सुरवाडे मनोहर - १९९० नंतरची ामीण कथा – बळीवंश काशन, नांदेड. 

 
*** 
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िबराडिबराडिबराडिबराड    : : : : बेलदारां याबेलदारां याबेलदारां याबेलदारां या    अ सलअ सलअ सलअ सल    लोकजीवनाचेलोकजीवनाचेलोकजीवनाचेलोकजीवनाचे    दशनदशनदशनदशन    
घडिवणारेघडिवणारेघडिवणारेघडिवणारे    आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . संजयसंजयसंजयसंजय    हापगुडंेहापगुडंेहापगुडंेहापगुडंे    
मराठी िवभाग मुख, ितभा िनकेतन महािव ालय, वजीराबाद, बंदाघाट रोड, नांदेड. 

 ‘िबराड’ ह ेअशोक पवार यांचे 2000 नंतर कािशत झालेल ेभट या 
जमातीतील त णाचे मह वपूण आ मकथन आह.े गावोगाव पाल ं घेऊन 
भटकणारी बेलदार ही भटक  जमात गावगा ाबाहरेील जमात हणून 
ओळखली जाते. गावगा ाशी यांचा िचतच संबंध येतो. गावातील 
सं कृतीशी यांची नाळ अ य प माणात जुळलेली दसते. सतत या 
भटकंतीमुळे यां या देवदेवता, सण, उ सव, समारंभ, यांचे िवधी, यांची 

ा थान,े देव अंगात येणे, बोकडांसार या ा यांचे बळी देण ेयांसार या 
यां या जग यातनू यां या एका वेग या सं कृतीचे दशन यां या 

आ मकथनांतून घडत.े यामुळे यां या लोकजीवनातून आ मकथनाला 
सामािजक-सां कृितक द तऐवजाचे व प ा  झा याचे दसते.  

‘िबराड’ ह ेअशोक पवार याचे बेलदार जमाती या उघ ा-नाग ा 
लोकजीवनाचे दशन घडिवणारे आ मकथन आह.े बेलदारांची 
का मातेवरील ा, बेलदारांचे सण, था, िवधी, अंध ा, नवस यांचे 
दशन तुत आ मकथनात घडत.े बेलदार ही गावोगाव फ न दगड 
फोडणारी जमात असून यांना ह ेकाम िमळ यासाठी यांचे कुलदैवत का  
सतीमाता मदत करीत अस याचे दसते. का  सतीमातेवर यांची गाढ 

ा अस याचे दसते. सतीमातेची थोरवी फार मोठी अस याचे 
लेखकाला याचा आजोबा सांगतो. जे हा बेलदारांना काम िमळत नाही 
ते हा ते का  सतीमातेचा मिलदा करतात. लेखक सांगतो, ‘‘सां याला 
आयन ंआन ्बुढीनं ग हा या िपठाचे जाडेभर रोट टाकले. चुरल.े यात गुळ 
टाकला. यो मिलदा झाला. बु ानं देवाची पाची उघडली. देव धुतल.े 
देवा होरं उद जाळला. मग मिल ाचा ढग देवा होरं ठवला. यावर 
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तेलात दवा लावला. सम ावर गायीचं गोमु र िशपडल.ं हामी हात 
जोडून देवा या पाया पडल.ू मग बु ानं देवा होरं मंुडकं ठवलं. आन ्
हनतू, ’’तोबा तोबा, तुजा ग ु मुत खातु का  सती. चुकल ंतर माफ कर. 

बाळ ब याला सुखानं ठीवा. आन ् काम लाग ू दी मायकासी’’ मग जेवल.ु 
झोपलु.’’ (पृ.28) 

बेलदारांम ये का  सती मातेचे महा य सांगणारी दंतकथा अस याचे 
दसते. का चे ल  टी.बी.न ेआजारी असले या पु षाशी ठरत.े ते ितला 

नंतर समजते. बेलदार जमातीत पंचासमोर एकदा दलेला श द माघारी 
घेता येत नस यामुळे ितचे ल  होते. कालांतरान े ित या नवर्याचा मृ यू 
होतो आिण ती सती जा याचे ठरिवते. गावचा पाटील ित यावर 
रागावतो. तरीही ितचा िनश्चय प ा असतो. ते हा पाटील हणतो, ‘‘आग ं
ए पोरी त ूसती जायाचंच हणतेस, तु ात असं काय चेल तर हाय दाखव 
बरं.’’ (पृ.26) ते हा ित या येक पावलाखाली कंुकवाचा ठसा उमटतो. 
ते हा हा चम कार पा न पंचायत ितला सती जा यास परवानगी देते. 
सती जातांना ती बेलदारांना हणत,े ’’बेलदाराहो, दा ाहो (खालपायके) 
आता मी चालल,े तुमी सरणाला आग लाव यावर िहतंच थांबा. मी 
जळा यावर आगीतून भायर ियन आन ् एक िजनस (व तू) तुमाला दन. 
मग तुमी घरी जा. ती िजनस संदकात ठवा, मग तुमाला बारागाव 
ब बलत हडायची गरज हाई. तुमी लकोपती होआल पर झोपू नका. 
जागे र्हावा.’’ (पृ.26) ते हा बेलदार सती मातेची बाहरे ये याची वाट 
पा न कंटाळून िनघून  जातात. दाढी बेलदार मा  ितथचे थांबतात. 
थो ा वेळाने का  बाहरे येऊन दा ा बेलदारांना िमरी या पदराचा 
भाग देत.े तो भाग यांना संदकात ठेव यास सांगते. याचे दसुर्या दवशी 
सोने होते आिण दाढी बेलदार ीमंत होतात आिण बेलदार िभकारीच 
राहतात. ते हापासून बेलदार का  सतीमातेचे महा य मानतात. अशा 

कारे बेलदार जमातीतील का  सतीमाते या महा यावर लेखकाने 
काश टाकला आह.े 
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बेलदार ही मुळातील राज थानमधील जमात असून यां यात ओढ 
बेलदार, गोला बेलदार आिण दाढी बेलदार असे तीन पोटभेद आहते. 
भटकंती या िनिम ाने त ेमहारा ात आ याचे लेखकाचा बुढा (आजोबा) 
याला सांगतो. बु ान ंजमातीचा सांिगतलेला इितहास सांगताना लेखक 
हणतो, ‘‘राजे थानात महाराणा ताप राजा होता. तो जातीने रजपूत 

होता. शूर वीर होता. याची क त  होती. जलजलाट हता. एक दवस 
यांची अन ् राजा अकबराची लढाई झाली. राजा अकबराचं रा य मोठं. 

सै य जा त. या यापुढं राजा महाराणा तापाचा टकाव लागला नाही. 
राणा ताप लढाई हरल.े मग राजा अकबराची राणा तापा या जनतेवर 
दादािगरी चालली. ा दादािगरीला कंटाळून बरेच राजपूत ा मुलखाला 
ले ाबाळासह पळून आल.े मग िहकडं काय काम करावं. तवा कोनी 
गाववा या लोकाईला पकालीत पाणी आनून पुरवायल.े कोनी दगड 
मातीचे काम बांधायले. कोनी िचरे फोडायल.े  तवा ाईला ओढ (वाहणे) 
नाव पडल.ं ह ेओढ पोटापायी गावोगाव भटकायले. यामुळे ांना ‘ओढ 
बेलदार’ नाव पडल.ं ते बेलदार आ ही आहोत. आ ही राजपूत आहोत. 
राणा ताप या जातीची वंशावळ. आता बी आमची भाषा राजे थानी 
भाषेला िमळतीजुळती आह.े’’ (प.ृ111-112) या िशवाय जी बेलदारीन 
परजाती या माणसासोबत पळून गलेी कवा एखादी बाई बेलदारासोबत 
पळून आली तर यांची वंशावळ ’गोला बेलदार’ हणून ओळखली जाते 
आिण एखा ाला द क घेऊन याला बेलदारान ेमुलगी दली तर ते ’दाढी 
बेलदार’ हणून ओळखल ेजातात. दाढी हणजे बेलदाराचे मांग असे लेखक 
सांगतो. अशा कारे बेलदारा या पोटजातीचा इितहास लेखक सांगतो. 

बेलदार जमातीत िशमगा, दसरा आिण दवाळी या तीन सणाला 
िवशेष मह व अस याचे दसते. होळी या दसुर्या दवशी धुळीवंदनाला ते 
गावात जाऊन गाण े हणून पैसे मागतात. याला ’पोस मागणं’ हणतात. 
ह ेपोस मागून जमले या पैशात बेलदार दा  आिण मटन आणून खातात. 
लेखक सांगतो, ‘‘ दस कल यावर मी, पां ा, बाबा अन ्ध ामामा गेल ु
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गावात. हामी चवगाईन हर एक दारा होरं जायाचं. बाबानं गाण ं
हणायाचं. ध ामामानं आन ् हामी नाचायचं. मग यो घरवाला एक 

दोन पया हामाला देयाचा. असं नाचून गावून परतेकाकून हामी पैसे 
मागत हत.ु येला हाम यात पोस मागन ं असं हण यात.’’ (पृ.31) 
दसर्याला जावळ काढ याची था बेलदारात अस याचे दसते. दसर्याला 
दोन बोकड आिण दोन क बडे आंबाबाईला कापावे लागतात. नवरा ात 
नऊ दवस उपास करतात आिण दशमीला मटना या नैवे ासोबत उपास 
सोडतात. लेखकाचा बुढा असा उपास धरत अस याचे लेखक सांगतो. 
नवमी या दवशी बोकड काप याचे वणन करताना लेखक हणतो, 
‘‘नववा दवस उजेडला. आज नवमीला बकरे पडतात हणजे आजच 
आमचा दसरा. सकाळीच समदे उडलो. आंघोळी के या. जवळपासले 
बेलदार बलीवले होते. ते आल.े माझी सासू, सासरा, मे ना बी आल.े मग 
बु ानं देवाची पूजा पाती केली. दो ही बोकडं आनून देवा होरं उभे केल.े 
संमदे पा ण े रावळे देवा होरं हात जोडून बसले. बोकडं काही झडझडी 
देईना. झडझडी हणजे अंग झाडते. झडझडी द यािशवाय बोकडाला 
कापता येत नाही. पु हा आ ही संमदे देवा या पाया पडलो. चूक भूल माफ 
करा हनलो. देवा होरं नाक घासली. तरी बोकडं झडझडी देईना. तवा 
आई, यशोदा, सासू लाग या देवाचं गाण ं हनायला. तरी बोकुड झडझडी 
देईना. मग बाबानं बोकडा या अंगावर पाणी शपडल.ं मग बोकडाईन 
झडझडी देली. धरल े बोकड. मुसलमाना या हातानं कापल.े याला 
हालहाल हणतात. बोकडं काप यावर मंुडके कापून देवा होर ठेवल.े 
देवाला नारळ फोडला. उदब ी लावली. मग देवा या पाया पडल.ु’’ 
(प.ृ164) बकरे, क बडे कापून देवीचा नवस करण,े मुसलमानाने कप या 
वरच (हालहाल) ते मटन खात अस याचे दसतात. सायंकाळी आप ाची 
पानं हणजे सोनं देऊन एकमेकां या पाया पडतात. अशा कारे दसरा 
साजरा कर याच येथ ेदशन घडते. 

दवाळी या सणाला बेलदारांम ये वाडविडलांना पाणी दे याची था 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                196196196196    
 

 

अस याचे दसते. याला ते ‘िपतरं घालण’े हणतात. आजूबाजू या 
खे ातील सगळे बेलदार एक  जमून पंचायती या समोर हा कार 
चालत अस याचे दसते. महादेवा या पडी क न यां यावर जळीन े
पाणी टाकले जाते. लेखक हणतो, ‘‘तवा बंडूमामानं सांगत या ब बर 
समदे बेलदार उठल.े पा या या काठावर उभे र्हायल.े हर हर महादेव 
हनल े आन ् पा या या काठावर वाळू जमा क न, महादेवा या पडी 

तयार के या. येवर हाळद, कुकू थोडी हरबर्याची दाळ आन ्थोडी दा  
टाकली. मग हात जोडून भे र्हायले. डोळे िमटून देवाचं नाव घेयाल,े मग 
बंडूमामा जोरात ‘हर हर महादेव’ हनला, मागून सारेच हनल.े मग समदे 
वाकले. पु हा हर हर महादेव हनत वंजुळीनं पाणी या वाळू या पडीवर 
टाकलं. पडी मोड या. मग सम ानं आंघुळी के या. भायर आल.े वाळुवर 
बसले. काढ या दा या बाट या, लागल े दा  पेयाला. यालाच 
वाडविडलांना पाणी देनं असं हण यात. ह े दलेल ं पाणी वाडविडलांना 
सोरगात िमळते असं याईचं मत हाय. याला िपतरं घालन ंअसं हण यात. 
ह ेहामचे िपतरं दवाळीलाच अस यात.’’ (पृ.53) अशा तर्हनेे दवाळी या 
वेळी वाडविडलांना पाणी देतात. येथे वाडविडलां ती यां या असले या 

चेे यंतर या िविच  थेतनू दसून येत.े 
बेलदार जमातीत अशा कार या अनेक था अस याचे तुत 

आ मकथनातून दसून येते. मुला या ज मा या वेळी गोट दला जातो 
हणजे याला मुलगा होतो याने एक बकरा आिण लागले तेवढी दा  

जमातीला ावी लागत.े बाळाची पाचवी पूज याचा काय मही बेलदार 
करत अस याचे दसतात. पाचवीला पूजेला दा , मटन, मासे यांची गरज 
अस याचे दसते. यावेळी बायकाही दा  िपतात. लेखक सांगतो, ’’आज 
बाळातपनाला पाच दस झाल.े आज बाळाची पाचवी. मासु या दा  
समदं आनल.ं ह ेएका परातीत घेतल.ं दसुर्या परातीत अंबा ाची भाजी, 
कंुकू, हळद अन ्झे यात जेवारीचं पीठ घेतल.ं एका झे यात माल मसाला, 
भांडे, कंुडे घेतल.े सम ाजणी पारीला, ले ाला िघऊन िनगा या पाचवी 
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पूजायला.’’ (पृ.56) या वेळी या ले ाला हसुबा या पाया पडवतात. आठ 
गारगो ा मांडून याची पूजा करतात. ले ाला मासुळाचा तुकडा, दा  
चाटवतात आिण वत: दा  िपऊन जेवण करतात. येथे पाचवी पूजना या 
वणनातून बायकांनी दा  िपण,े देवाला दा  टाकणे यांसार या थांमधून 
बेलदारां या लोकजीवना या वेगळेपणावर लेखकाने काश टाकलेला 
आह.े 

बेलदारांम ये मुलीला डंा दे याची थाही चिलत अस याचे दसून 
येते. एखा ा चे मूल वाचत नसेल तर ती  पिह या मुलीला 
‘मुरळी’ आिण पिहला मुलगा झाला तर ’वा या’ हणून देवाला सोड याची 

था बेलदारांत दसते. समाजा या अशा थांमुळे पोट या मुलाबाळांना 
वार्यावर सोड यासारखे कृ यही या या हातून घडत.े या थेिवषयी 
सांगताना लेखक हणतो, ’’ याचं ले ु  वाचत नसंल तवा यानं नवस 
बोलायाचा क  देवी मह े ले ु  वाचू दे. पयल ं ले ु  तुला सोडीन. पयली 
पोरगी झाली तर मुरळी आन ्पयला पोरगा झाला तर वा या.’’ (पृ.126) 
मुलांना अशा कारे देवाला वा या-मुरळी हणून सोडताना यां या 
भाविव ाचा िवचारही त ेकरीत नाहीत. वत: या काळजावर दगड ठेवून 
ही माणसे जमाती या था सांभाळतांना दसतात. 

ल संगी सगाई या दवशी (ल ा या एक िवस अगोदर) बोकड 
काप याची था बेलदारांम ये अस याचे दसून येत.े अं यसं कार या 
वेळीही वेगवेग या था यां यात आहते. अं यिवधीनंतर येक 
पोटजातीला प ी लावून पैसा जमा क न या पैशाची दा  आणून सव 
बेलदार िपतात. लेखका या आजोबा या मृ यूनंतर सव बेलदार दा  
िपतात आिण या या विडलालाही पाजवतात. याला ते ‘कडुकवा’ 
हणतात. मृ यूनंतर ितसर्या दवशी राख सावडली जाते आिण त यात 

नेऊन टाकली जात े आिण हाडे दहा ा दवशी गंगेत िवस जत करतात. 
तेरा ा दवशी तेरवी कर याची था यां यात असते. यावेळी 
वाडविडलांना पाणी ावे लागते. याचे वणन करताना तो हणतो, ‘‘एक 
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िनवद बनवलं. िजथं बु ाला जाळलं होते ितथ ंनेऊन ठेवला. मग भगुनभर 
िबन िमटाचे तांदळू िशजवून मांडवात आनल.े मग संम ाला मांडवात 
बसवलं. बाबा तांदळा या भगु यापसी हातात तां या घेऊन उभा रािहला. 
मग एका एका बेलदारान ं येयाचं. उज ा हातात जरासे तांदळू घेयाचं. 
बाबा या हातावर पाणी टाकनार. हात धुयाचे. यालाच वाडविडलांना 
पाणी देनं असं हणतात. असे सम ानं हात धुवून बु ाला पाणी देल.ं’’ 
(प.ृ179) 

बेलदार जमातीत अंध चेे माणही बर्याच माणात अस याचे 
दसते. भुतांवर िव ास ठेवण,े अगंात येण े यांसार या गो वर यांचा 
चंड िव ास अस याचे दसते. लेखका या बु ा या अंगात ये याचे 

अनेक संग तुत आ मकथनात आलले ेआहते. लेखकाला ताप येतो ते हा 
बु ा या अंगात येऊन तो हणतो, ‘‘गाढवान ूपाप क  नका. तुम यात 
बाई ईटाळसी झाली. ितन ंसंमदी कालवा कालव केली. यामुळे देव िघना 
झा ता.’ तवा मामा हनतु ’’देवा आता पुसुन तसं होनार हाय. मही 
बायकू सरी ईटाळसी झालीया. ती तर आलग बसते. पर ले ानं एकमेकाला 
िशवून कालवाकालव केली असंन. देवा चूक झाली ितला माफ करा. या 
तुमचा ग ु मुत खातू.’’ (प.ृ39) ते हा बु ा अंगात येऊन देवाला कशासाठी 
बोलावले, असे िवचारतो. ते हा बेलदार लेखकाला ताप येऊन तो रडत 
अस याचे सांगतात. ते हा बु ा याला तेथील िपर्या नावाचा वडर 
लाग याचे सांगतो आिण का या चधीत लबू गुंडाळून ते लेखका या 
दंडात बांधतो. या या अगंाव न वीस लबू उतरत ेकापावयास सांगतो. 
अशा कारे एखा ाला जर आजार झाला तर एखा ा या अंगात 
येऊन ती  उपाय सांगत.े अंध े या च ात गुरफटले या 
बेलदारा या अडाणीवृ ीचा यय या ठकाणी येतो. वाघाशी ट र 
द यावर बंडूमामाला ताप येतो. ते हाही बु ा या अंगात येऊन तो 

उपाय सांगतो. तर जटा या भगत अंध पेायी नागवा धगाणा घालतो. 
उकं ा या बायकोला भानामती येत,े ते हा ितला जालीम चुडैल 
लाग याचे जटा या सांगतो. गऊचे (उकं ाची बायको) भूत काढ याचे 
वणन करताना लेखक सांगतो, ‘‘आता बरीच रा  झा ती. गऊचं भूत 
काढायाचं. जवळच एक इंजन घर हतं. जटा या भगतान ंबंडूमालाला तेनं 
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सांगतल.ं ‘‘गऊला लय जालीम भूत लाग या. तु हाला लागलं तवा मला 
अन ्गऊला इंजन घरात क डा. मी याला भुताला िशशीत क डतो.’’ समदे 
या भुताला भेयाले. गऊबी थयथय नाचायली. लुगडं सुटत हत.ं तसंच 

नेसवत हत.े झ या सुट या ह या. झपरा या गुं ा तुट या ह या. 
ितला कशाचंच भान ह हत.ं तर मग जटा या भगतान ंबंडुमामाला जसं 
सांगतल ं तसं गऊला अन ् जटा या भगताला इंजन घरात क डलं. 
बंडूमामानं इंजन घरात भाई न कुलूप लावल.ं गऊ अन् जटा या भगत 
इंजन घरात बर्याच वाढोळपसवर घुमू लागल.े’’ (प.ृ82) येथ े जटा या 
भगत भूत काढ या या िनिम ाने गऊचा उपभोग घेऊ इि छतो, मा  गऊ 
ओरडत े ते हा ितची अ ू वाचते. याचा सूड हणून बंडूमामा 
जातपंचायतीचा पुढारी हणून गऊ या नवर्याला उकं ाला जटा या 
भगता या बायकोसोबत झोपायला सांगतो. अंध पेायी जमातीची 
दशाभूल क न यांचा फायदा घेणारे मांि क येथ े जटा या भगता या 
पात वावरताना अनेक ठकाणी दसतात. अशा अनेक संगातून 

जमाती या अंध चेे दशन तुत आ मकथनातून घडत.े या संदभात 
डॉ.अंकुशकुमार च हाण िलिहतात – ‘‘भट या समाजात अ ान, दा र , 
दा य, अ याचार या सोबत अंध ाही असत.े ही अंध ाही जळुसारखी 
यां या आयु याला िचकटलेली दसते. या अंध मुेळे यां या 

आयु यातला जीवनरसच शोषून घेतला. सतीमायचे बेलदारां या 
आयु यातील थान, मांि काचे मह व आिण यांना घाबरणार्या संपूण 
समूहाचे िच ण अशोक पवार यांनी केल ेआह.े बकरी, हलेा आदी ा याचे 
देवाला बळी दे याची प त, बु ा, भगताचे मह व. थोडेही काही घडल े
तरी अंगात देव आणनू िनराकरण क न घेण े या सम  िच णातून हा 
समाज अंध े या गतत कती फसलेला आह े याचा यय येतो.’’1 
थोड यात, बेलदार जमातीत असले या था, िवधी, ा, सण, अंध ा 
यांमधून जमाती या लोकजीवनाचे यथाथ दशन घडत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

1) च हाण अंकुशकुमार, भट या िवमु ांची आ मकथने: संक पना आिण व प, 

सं कार काशन, लातूर, . आ. 2009, पृ.132-133. 

*** 
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यशवतंयशवतंयशवतंयशवतं    मनोहरमनोहरमनोहरमनोहर    यां यायां यायां यायां या    दोनदोनदोनदोन    कादबं याकादबं याकादबं याकादबं या    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दु यतंदु यतंदु यतंदु यतं    कटारेकटारेकटारेकटारे    
कै. ंकटराव देशमुख महािव ालय, बाभळगाव, लातूर 

    

""""मीमीमीमी    सािव ीसािव ीसािव ीसािव ी!" !" !" !" आिणआिणआिणआिण    """"मीमीमीमी    यशोधरायशोधरायशोधरायशोधरा!"!"!"!"    
कादंबरी हा सािह य कार आपण इं जी माफत युरोप कडून 

वीकारला. पा ा य संपक ही कादंबरीचे जनक कारण आह.े िन मती, 
सार आिण वाचन या ित ही यावर पा ा य सं कृतीचे मराठीवर 

िवशेषतः कादंबरीवर खोल प रणाम झालेले आहते. मु ण व था आिण 
वाचन या गो म ये प रवतन घडून आ यामुळे ग  भाषेम ये िवशेषतः 
कथन पांचे वाहक असले या ग  संभािषतांम ये व याचबरोबर कि पत 
कथांम ये याचे मह वाचे बदल घडून आल.े काळ आिण अवकाश यां या 
संयोजनातून कादंबरीचा आकृितबंध िनमाण होत असतो. पा , 
पा िच ण, भाषा, कथानक यापैक  येक घटका या िविश  पाशी 
आिण घटकां या पर पर संबंधाशी कादंबरीतील काळ आिण अवकाश यांचे 
संबंध िनगिडत असतात. कादंबरी लेखनात योगशीलता असत े ही 

योगशीलता मू यभान जागृत असले या लेखका या लेखनात कषाने 
जाणवते. 

मनु याला सव िज ासेचा आवडता िवषय मनु यच आह.े कतीतरी 
वहार मानवी जीवना या पर पर या ित या प असतात ते हा 

या या ित या यामागे कोण या मनोवृ ी, भावना, संतती वा िवचार 
परंपरा ेरक होत असतात ह े जाण याची याला अग य असते. 
मनु य वभावाचे कोडे का पिनक उदाहरण देऊन का होईना कोणी 
उलगडून दाखिवली तर लोक याला ध यवादच देतील. े  दजाचे 
कादंबरीकार आप या ितभे या सा ाने आप या पा ांचे अंत:करण उघडे 
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क न दाखिवतात व तूं या दशनापे ा मानवी अंत: करणातील 
घडामोडीचे दशन वाचकास अिधक आनंद देत असत.े 

यशवंत मनोहर यांनी सम  मराठी सािह यिव ाला आप या 
ितभासंप  ि म वाने मानाचे थान िमळवून दल.े यांची किवता 

मराठी सािह या या ांतात नवे आयाम िनमाण करणारी ठरली. 
सािह यशा , समी ा व स दयशा  या े ात यांची जडवादी 
िवचारधारा ित ा िमळवून गलेी. यांचे कादंबरीलेखन अधोरेिखत 
कर यासारखे आह.े लघुकादबंरी हा नवीन वाङमय कार यांनीच 
कादंबरी वाड.मय े ात थम ढ केला. यांचे एकूण कादंबरी िव  
चतन आिण मनन यातूनच िवचार दशनाकडे झुकलेल े दसते. 

रमाई या लघुकादंबरी लेखनाने १९९१ साली यांनी कादंबरी 
वाड.मया या े ात वेश केला. कादंबरी वाड.मया या ांतांत थमच 
वैचा रक आिण सां कृितकदृ ा मान ा या ित लेा अधोरेिखत 
कर यात आल.े रमाई या दरूदृ ी नजरेतनू डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर या 
महानायकाचा एकूण सहवास येथ ेिच पटा माणे अगदी मवारपण ेउभा 
कर यात कादंबरीकार यश वी झाले आहते. रमाईचे बाबासाहबेां या 
आयु यातील ब मोल योगदान का यमय, वातावरण यांनी श दब  
केल.े आप या पती या ि म वाला आकार देताना खा ा लागले या 
ख ता ितने म ा  अस याचे कबूल केले आह.े याची रचना संवाद सदृ य 
अस यामुळे वाचकाला सतत कादंबरीचे अिभवाचन चाल ूअस याचा भास 
होतो. रमाई या यां या कादंबरी वासाने च र धान कादंबरी 
लघुकादंबरी या व पात थमच आली. या यशानंतर यशवंत मनोहर 
यांनी २००४ साली " मी सािव ी!" व " मी यशोधरा !" या दोन कादंब या 
एक  कािशत के या याची जबाबदारी युगसा ी या नामां कत 

काशकाने वीकारली. कायकतृ वान तीन महापु षां या कायाचा ि दल 
महामातांचा न ा मांडणी या आधारे एकूण मराठी सािह याला प रचय 
झाला. 
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त व ानी बु ापासून प रवतनाचा धागा पकडला तर युग वतक 
ांतीबा योितबा फुल े यांचे आकाशाला गवसणी घालणारे असामा य 
ि म व एकूण जगापुढे तळपत असताना, यशवंत मनोहर यांची "मी 

सािव ी !" ही मह वपूण कादंबरी अव या ५० पानाम ये यशवंत मनोहर 
यांनी िच ीत केली. सािव ीचा ांितबा सोबतचा समाजसंघषाचा वास 
रेखां कत करण ेहे अवघड काम वाचकां या सोयीसाठी खूप सोप कर यात 
ते यश वी ठरल.े ांितबा या कायकतृ वामुळेच तमाम ब जनांचे जीवन 

काशमान झाले या कतबगार काशया ीचा जीवन वास सािव ी या 
सहवासाने सुकर झाला. भारतीयां या ी अि मतेची महानाियका 
असणा या सािव ीबाई फुले या च र  नाियकेचा जीवनपट या कादंबरीत 
उलगडला आह.े 

त विन  आिण येयिन  अशा संघष नाियकेची िनधार कहाणी 
हणजे यशवंत मनोहर यांची " मी सािव ी!" १८९७ या वष  महारा ात 
लेग या महाभयंकर रोगान ेधमुाकूळ घातला. गोरगरीब अ पृ य वगाला 

वाचव यासाठी यावेळी वतःचा जीव धो यात घालून सािव ीमाई 
प रि थती सोबत दोन हात करीत हो या. आप या डॉ टर यशवंत सोबत 
यांनी यु  पातळीवर काम चालू ठेवल.े यातच यांचा मृ यू झाला. 
ांितबा या मृ यूनंतर सात वषानी यांनी जगाचा िनरोप घेतला. फुल े

दाप यांनी अखेर या ासापयत या कायात मरणाची पवा न करता 
वतःला वा न घेतल.े हा ारंभीचा वृ ांत अितशय भाविनक आिण 
चतनीय व पात कादंबरीत टपला गेला आह.े ही सु वातच वाचकाला 
चतना या पातळीवर घेऊन जाते. याक रता पुढील संवाद," अखेरचा 
ास सोबत आह,े तोपयत गरीबा या दःुखाशी सु  केलेला हा झगडा 

थांबायचा नाही, कसं जगायचं? हा तर झगडा शेठज या मृ यूनंतरही 
थांबणार नाही. असं जगायचं, हा झगडा आप या मरणानंतर इथ ेथांबणार 
नाही, उलट तो अिधक वेगाने भडकेल आिण जोमाने वाटचाल करीत 
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जगायचं, असा िनधार मी केला." अितशय बोलका संवाद कादंबरीकाराने 
येथ ेउभा केला आह.े 

सािव ीमाईचे वतं  ि म व येथ ेठसठशीत उमटल ेआह.े याचा 
यय यां या ल  पासूनच तुत लेखनात आला आह.े पुरातन 

पु यासार या शहरात सािव ीचा िववाह संप  झाला. संघषमय कायाचा 
ारंभ कर यात या यश वी झा या. सामािजक संघषासोबत सािव ी 

कौटंुिबक संघषाला सामोरे जात होती. यात आपण िनपुि क अस याचे 
टोमणे वारंवार बसत होते. सािव ी या विडलांनी जावयाला दसु या 
ल ाचा दललेा स ला या सग या घटना मवार प तीन ेयशवंत मनोहर 
यांनी टप या आहते. गो वदराव फुल े यांनी याच सनातनी मंडळ नी 
टाकलेला बिह कार िज हारी लावून घेतला आिण योती सािव ी यांना 
घर सोडायला सांिगतले. खरे तर या कादंबरीकारांनी येथून पुढील भाग हा 

ांितकाय हणून वाचकांपुढे उभा केला आह.े ते हा यशवंत मनोहर 
िनवेदन करतात," आिण समाजाचे मोडलले ेघर दु त कर या या य ात 
आमचं वतःचं घर आ हाला सोडावं लागल,ं मनुन े आ हाला अशी 
ह पारीची िश ा सुनावली," याही वेळी अगदी िनधाराने सािव ी 
घराबाहरे पडत.े ितची घालमेल, घुसमट कादंबरीम ये अितशय 
संवेदनशील मनोवृ ीने कट झाली आह.े 

सम  मानव मु चे व  पहात ह े दांप य आपल े काय करीत 
असताना शाळेत येणा या मुली हणजे यां या काया या ेरणा हो या. 
यां या डो यात यांना ांती दसत होती. अितशय टोकाचा िवरोध 

समाजातून होत असताना ीमु चे यांचे काय अहोरा  सु  होते. 
यासंबंधी, "तु ही िलिहता ती अ र ांतीची लाडक  अ र ठरणार आहते. 

या अ रांचे श द होतील आिण या श दांतून न ा वाटा िनघतील. वाटा 
मु या. वाटा वातं या या! पोर नो, तु हीही बोबडी अ र आज 
िलहीत आहात ती अ रेच उ ा या ि यां या गुलामिगरीचा मृ यूलेख 
िलिहणार आहते". असं य अडचण वर मात क न हाती घेतलले े त 
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तडीस घेऊन गेल.े यां या कायाचा काश एकूण कादंबरीम ये पसरला 
आह.े सािव ी या कणखर आिण धाडसी वृ ीचे अनेक पदर या 
कादंबरीम ये उघडल े आहते. "सािव ी तू मुळातच धीरवीर आहसे, 
परा मी आहसे. िवहीरीत नसेल तर पोह यात येत नाही, वयंिनणय 
घे याची ताकद ित यात आह.े" ह ेअ  दीप पण मला कादंबरीतील मोठं 
सूचक वाटत. 

"मी यशोधरा!" ही यशवंत मनोहर यांची ि दल कादंबरीतील ितसरी 
कादंबरी. कादंबरीकारांनी आप या मनोगतात हट या माण े'ही यशोधरा 
नावाची भावकिवता आह'े. एका दमात लेखनाचा वर जुळला आिण ती 
आकारास आली. या णाला ही कादंबरी िलहावी वाटली तो ण सु ा 
मौ यवान ठरला. तो अपूव ठरला. यशोदे या थमदश  संवादातून याची 
रचना झा यामुळे ती सांगते व आपण अ यंत भावुक अंत:करणान े ितचे 

वण करतो असे एकूण व प झाली आह.े हणून ही जशी यशवंत 
मनोहरांची सां कृितक माता आह ेतशी ती जो कोणी ही कादंबरी वाचेल 
याची सु ा माता होऊन बसते. सु वातच मोठी वाचकाला मोिहनी 

घालणारी आह.े पण येथून जीवनाचे स य उलगडणारे असे कथानक 
कोण याही वाचकाला पचनी पडेल असेच आह.े आयु या या ७८ ा 
वषाचे िनवेदन," आता मा या शरीराचे आिण मनाचे वेळाप क िनसगाचा 
स मान क न मी पाळले पािहजे कवा आज वाटतं या सग या 
वाटचालीत गमावल ेते कतीतरी नग य होतं आिण िमळवले ते कतीतरी 
मोलाचे आह े कतीतरी िचरंतन आह"े 

यशोधरा नावा या महाका ाची नाियका मु  िवचाराची आह.े 
काशा या दशेनेित या आयु याची चढ-उतार सु  आह,े यशोधरा 

नावाचे महाका  का य व पात श दब  झाले असून दःुख, याग, कट 
समजूतदारपणा, उदंड मानवता, अभंग ान, आिण मृ यू यांचे अंतमुख 
करणारे कादंबरी प हणजे "मी यशोधरा!" यशवंत मनोहरांची 
बु ी माणेशील ा, ऐितहािसक स य वाचका या वाधीन होताना 
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वाचक सजग होऊन कथानकात िवचार वण होतो. "आपण िनि त जा 
सव सांभाळते आपण मनमु  असा" " यामुळेच मला तुझा पार गौरव 
वाटतो यशोधरा" हा संवाद गौतम बु  आिण यशोधरा यां यातील 
सहकाराचा आदश िनमाण करणारा आह.े दोघां या जीवन वासाचे वणन 
क न गंभीर प तीची भावगभ शैली या लेखनात आढळत.े याग क न 
समपण आिण सव वाची आ ती देणारी, प रपूण असललेी यशोधरा 
भाव ाकुळ आिव कारात येथ ेिच ीत झाली आह.े 

यशवंत मनोहर यांची यशोधरा अितशय नेमकेपणान ेबु ाचे अंतबा  
ि म व खरपण े मांडते. ती शांत, बु  शांत यामुळे एकूण कथानक 

शांतच आह.े बु  शांतच होते. यांनी 'डो यातील क णने ेरा लला ' हाच 
आशय वाचकाला मं मु ध करतो. कोिलया या कलहातून िनमाण झालेल े
वादळ शमत न हत े ते हा देश यागाचा िनणय मा य क न िस ाथ 
बन याचा ारंभ होतो. रा लची आई हणून जगत असताना यशोधरेला 
शु ोधन आिण जापतीचे पालन पोषण कर याची जबाबदारी पण 
ित यावर येऊन पडली. आप या घरात ती पा र जेचे दवस कंठीत होती. 
बु ांना ान ा ी होते, यांची मंती चालू असताना ानदानाचे पिव  

े  यांनी िनवडल.े यांना स य गवसल े होते. किपलव तूम ये राजा 
िस ोधना या आ हाव न बु  िभ खूसह वगृही पोहोचले. ते हा 
यशोधरा संयमीपणाचा कस लावणारी बघायला िमळते. ही ितची 
मनो था काळजाला पश करणारी आह.े 

यशोधरा या कादंबरीतील च र  नाियके या भाविनक आिण बौि दक 
ओदोलनाचे सू  पकडून यशवंत मनोहर यांनी बु वाची िन मती करणारी 
यशोधरा येथ ेसाकारली आह.े िस दाथ ह ेबु  पदापयत जा याचा अितशय 
सुकर वासाचा ारंभ ित या सहमतीने झालेला होता. िस ाथ बु  
पदापयत पोहचणार हा आ मिव ास ितला होता. ितने पूण िवचार पूवक 
लौ कक जबाबदा या पार पाड याची तयारी दशिवली होती. रा ल या 
भावी आयु याचा वास िस ाथा या पायवाटेने ितला आरंभायचा होता. 
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ितला वतं  भूिमका पा  झा याची न द कादंबरीम ये अनके ठकाणी 
न दिवली आह.े "अ  दीप भव" ह े याचेच ोतक आह.े" जीवन वतःच 
समजून यावं, येक गो ीची इ ता आिण अिन ता समजून यावी" 
हणजेच या अत दीप मुळे च र ा मक आकृतीब  अिभ ची िवण 

कादंबरीस लाभाली आह.े यशोधरीची ितभा आिण क पना यांचा सुरेख 
संगम लेखकांनी साधला आह.े 

कादंबरीची " मानवी दयाचा सू म कला मक अ यास" अशी एक 
ा या आह.े या अनुषगंान े"मी सािव ी!" आिण " मी यशोधरा!" या दोन 

कादंब याचा अ यास केला तर सािव ी आिण यशोधरा या दोन 
नाियकां या भावना आिण िवचार यांना समतोल ध न यशवंत मनोहर 
यांनी हा योग यश वी केला आह.े यासाठी भाषेतील सफाईदारपणा 
यां याकडे आह.े दो ही कादंब-याचे अ पा री िववेचन ह ेमु य वैिश े 

सगळीकडे जाणवत.े येक संग वाचका या मनाला या महानाियकां या 
मनापयत पोच यासाठी भाषे या मा यमातून गितमान होतो. यासाठी 
यांची ितमा साकार यासाठी िवशेष खास शैली येथ े ित बिबत झाली 

आह.े यशवंत मनोहर यां या ि दल कादंबरी मधील रमाई या कादंबरीची 
चचा या लेखनात काल मयादेमुळे आली नाही. २००४ साली आले या "मी 
सािव ी!" व "मी यशोधरा!" या कादंब याची काही टपण ं संि  
व पात मा  या लेखाम ये मी घेतली आहते. दो ही कादंब या ळातून 

झाली आह.े कतबगार पु षां या मागे ी अस याची यश वी परंपरा 
वकथना या व पात कट झा यामुळे च र  नाियकांची ओळख मु येथे 

अधोरेिखत झाली आह.े 
ध यवाद! 
िन कष : 
1. रमाई कादंबरी पासून मराठी कादंबरी िव ात लघुकादंबरी लेखनास 

ारंभ झाला. 
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2. मनोिव ेषणा या पातळीवर यशवंत मनोहर ह े आघाडीचे 
कादंबरीकार ठरतात. 

3. कादंबरी मधील नाियका या वतं  ि म वा या, वतं  
िनवेदना या शैलीम ये गुंफ या आहते. 

4. दो ही कादंब या आयु या या उ राधातील भावगीत आहते. 
5. सािव ी या ांितकायाची यश वी गाथा हणजे "मी सािव ी!" 
6. सािव ी सम  दिलतमु ची अिधनाियका ठरत.े 
7. आप या शाळेत िशकणा या मुली याच सािव ी या काया या ेरणा 

आहते. 
8. िस ाथा या प र जा घे याला यशोधरा समथन करत.े 
9. यशवंत मनोहर यां या सजनशीलतेचे सजग भान दो ही 

कादंब यांमधून ित बिबत होते. 
10. पतीला आप या येयापयत पोचवणा या आदश नाियका यशवंत 

मनोहर यांनी मराठी कादंबरी िव ास द या. 

    
    

***    
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कथाकार दनेश काळे यां या कथाकार दनेश काळे यां या कथाकार दनेश काळे यां या कथाकार दनेश काळे यां या २००० २००० २००० २००० नतंर या नतंर या नतंर या नतंर या 
कथा वाड्कथा वाड्कथा वाड्कथा वाड्....मयाच े व पमयाच े व पमयाच े व पमयाच े व प 

 

ा. . . . डॉ....    ि यदशनी वसंतराव दशेमुख    
मराठी िवभाग, गो. सी. टो पे कला, वािण य व िव ान महािव ालय, चांदरू 

बाजार, िज.अमरावती 
गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा::::     

कथाकार दनेश काळे यां या कथासं हातील कथा समाजाचा वा तव 
चेहरा मांडणा-या आहते. कथेतील सामािजक, कौटंुिबक जीवनाचे ित बब 
समाजशा ीय आिण मनोिव षेणा मक र या पुढे येत.े गुंतागुतं नाही तर 
सहज आकलन होईल अशा या सग या कथा आहते. िनरगाठ, सूरगाठ 
आिण उकल सोबतच मनावर कायम ग दण करणा या यां या कथा 
मम पश  आहते. कथे या अतंरंगात िशरताना कथािव वात वाचकांचे मन 
कळतनकळतपणे रममाण होते. आयु यावर भा य करणा-या या कथा 
आधुिनक करण व जागितक करणातील बदल दशिवणा या आहते. 
बीज श दबीज श दबीज श दबीज श द    ---- 

िनसग, िज हाळाऋतू, मनोिव लेषण, आशयघनता, मम पश , 
ना याची गुंफण 

तावनातावनातावनातावना    ---- 
मराठी सािह य े ात कथाकार हणून वैिव यपूण िवषय आिण 

भावी मांडणीतून समाजाचे वा तव मांडणारे िथतयश लखेक दनेश 
काळे. २००० नंतर या कथा वाड्.मयाचे व प पाहता यांचे कथा 
वाड्.मय हळूवारपणे रिसक वाचकां या मनाला भावणारे आिण िवचार 

वृ  करणारे आह.े कथाकार दनेश काळे यांची कथा आयु यावर भा य 
कळणारी आह.े २००० नंतर या कथा सािह याचा िवचार करताना 

ामीण जािणवा, शहरी जािणवा आिण महानगरीय जािणवा यां या 
कथेतून गट होतात. दनेश काळे यांचे 'सारे दवस सारखेच', 'अनपेि त', 
'मनाची अिभलाषा' आिण 'अ ू पावसात िभजल'े ह े चार कथासं ह 

कािशत झाले आहते. समाजम्ू ये, सं कारमू ये, जीवनमू ये आिण 
आदशाची जपणूक करणारे यांचे कथासं ह आहते. 
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२००० नतंर या सािह य वाहाचे व प आिण आकलन ' यातून 
कथाकार दनशे काळे यां या कथा ल वेधी आशयघनता 
दशिवतात. २००० नंतर या कथा वाड्.मयाचा िवचार करताना या या 
कथेत बदल या युगा या वा तवा या पाऊलखुणा प पणे 
जाणवतात.आधुिनक करणात आिण जागितक करणा या वाहात दनेश 
काळे यां या कथेचा एकूणच अवाका यातील पारदशकता 
दशिवतात. कथाकार हणनू दनेश काळे यांचे 'सारे दवस सारखेच', 
'अनपेि त', 'मनाची अिभलाषा', 'अ ू पावसात िभजल'े ह े चार मराठी 
कथासं ह तसेच एक हदी कथासं ह आिण काही इं जी कथा कािशत 
झा या असून सोबतच 'मनाची अिभलाषा' ही कथा क ड भाषेत 
अनुवा दत झाली आह.े 

दनेश काळे यांचा कथाकार हणून सािह य े ातील वासही 
तेवढाच उ लेखनीय ठरतो. 'सारे दवस सारखेच' थमावृ ी २००२, 
नवीन आवृ ी. २०१८, "अनपेि त' थमावृ ी २००७, नवीन आवृ ी. 
२०१८, 'मनाची अिभलाषा' थमावृ ी २०१४, नवीन आवृ ी. २०१९, 
ितसरी आवृ ी. २०२१, 'अ ू पावसात िभजले' थमावृ ी २०२० ह ेचार 
कथासं ह कािशत झाले आहते. 

यांचे चारही कथासं ह िवषय आिण आशयातून समू , सश  असून 
सकारा मक िवचारांची वाचकां या मनात पेरणी करतात. तसेच 
समाजशा ीय, मानसशा ीय भूिमकेतून मानवी वतनाचे गटीकरण 
यां या कथेतून पुढे आल े आह.े यांचे कथािव व यां या एकूण कथा 

वाड्.मयात साकारतात. यां या 'सारे दवस सारखेच'१३ कथा, 
'अनपेि त' १६ कथा, 'मनाची अिभलाषा' १२ कथा , 'अ ू पावसात 
िभजले' १४ कथा भाविनक, मानिसक ना याची उकल करणा या असून 
कथेतील घटक कथानक, िनवेदक, ि रेखा, वातावरणिन मती, भाषा 
आिण संवाद ह े कथे या अंतरंगात घेऊन जातात. कथेतील मु य, गौण 

ि रेखा ा का पिनक नसून आप या अवतीभोवती वावरणा या आहते. 
बाल, त ण आिण ौढ वया या आहते. िश ण, नोकरी, िविवध 
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वसाय, काप रेट जग, त णत णीचे ल ाचे वाढते वय, बदलती 
जीवनशैली, भौितक सुखसाधने, कुटंुबापासून दरू होणारे आिण आपा याच 
िव वात रमणारे संवेदनशू य समाजमन तसेच आप या समाज व थेला, 
कौटंुिबक व थेला मानणारा याची जपणूक करणारा समूहही यां या 
कथेतून पुढे आला आह.े कथाकार दनेश काळे यांनी मानवी ना यांची 
आिण िनसग यातून सश  िवचारांची पेरणी केली आह.ेसमाजातीलच 
न ह:े तर जागितक तरावरील मानिसक संतलुन ढासळ यामागची कारण े
शोधून काढणा या यां या कथा आहते. 

दनेश काळे यां या कथतेून िनवेदकाची जीवनदृ ी ल ात येते. फूट 
कथा, लघुकथा आिण दीघकथा असा कथा वाड्.मयाचा वास पाहता 
रिसकवाचकां या अिभ चीचा िवचारही कथाकारा या कथासं हातील 
भूिमकेतून प पणे समोर येतो. 'जगा आिण जग ू ा'या िवचारसरणीचे 
दनेश काळे संवेदनशील कथाकार आहते. िविश  घटनेचा धागा पकडून 

कमीतकमी ि रेखा, संग, यामधून एखादा िवषय तेवढाच क पकतेन े
मांडणे ह े यां या कथा लेखनाचे वैिश  आह.े दनेश काळे यांचा 
आयु याकडे बघ याचा ापक दिृ कोन कथाकारा या कथेतून 
जाणवतो. यांची कथा सवसमावेशक िवषय आिण जग याचा अनुभव 
घेऊन पुढे येत.े दनेश काळे'अ ू पावसात िभजल'े या कथासं हा या 
भूिमकेत िलिहतात, "माझे िवचार आिण समाजमन मराठी भाषेत कथा 
सािह या़तून कट जरी केले असले, तरीही कथा कोण याही एका भाषेत 
कवा सामािजक चौकटीत बं द त होऊ शकत नाही. कारण ि मन ह े

नेहमी सारखेच असत.े मनाची धाव आिण मनातील िवचार ह ेजवळपास 
जागितक पातळीवर सवच  समूहात सारखेच असतात आिण  
जे काही करत,े वीकार - अ वीकार हा सारा मनाचाच खेळ असतो. 
एखा ा गो ीची अिभलाषा मनात बाळगून तसे कृ य करणे कवा 
मनासारखं होत नसेल तर मनावरचं िनयं ण गमावून वाटेल तसं वागणे ह े
सारं मानवी जीवनाचे एक स य आह ेआिण याला भाषे या कवा देशा या 
मयादा नाहीत. लहान मूल ज माला आ यावर जसं आई या दधुावर जगत ं
तसं काही एकाच रा ात घडत नाही. िनसगा या कोण याही 
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कानाकोप यात गलेो तर ह े च  जे हापासून  ज माला आली 
ते हापासून आजतागायत आिण जोपयत ही सजीव सृ ी आह े तोपयत 
अिवरत चालूच राहणार आह.े तसंच मनाचं आह.े मना या खेळातच 

ि चे आयु य ापून गले ंआह.े या या आयु यात जे सुख- दुः्खाचे ण 
येतात , या घडामोडी घडून जातात कवा जे लशे, एकांत कवा सुखांत 
वा ाला येतो. याला याची मानिसकता आिण मनाचा सकारा मक 
कवा नकारा मक िवचारचं कारणीभूत असतो. ''या ापक भूिमकेतून 
दनेश काळे यांनी समाजाकडे बघ याचा एक िवचार मांडला आह.े 

'सारे दवस सारखेच' या कथासं हातील कथा उदा. 'एक अमू य भेट', 
'जगवता येईल तोपयत जगण!े', 'सुधाकर', 'अखेरचा आधार ितचाच', 
'इतका िनसगाचा षे !', ' वाहपितत' आिण 'चै ाली' या कथा हणजे 
कथाकाराचा समाजातील समूहमनाशी चाललेला संवाद आह.े 

आयु य जगताना मनाचा होणारा क डमारा, भाविनक, मानिसक ं  
याचबरोबर नैरा यातून न ाने उभे राह याची ताकद देणारे दनेश काळे 

यांचे कथािव व आह.ेआधुिनक करण, जागितक करण, तं ानाचे युग 
यातून बदलणारे भाविव  आिण जीवनशलैी याचेही पडसाद यां या 
िविवध कथेतून आिव कृत होतात. 

'अनपेि त' या कथासं हातील कथा उदा. 'मनातलं एक दःुख', 'सारे 
पु ष सारखेच', 'अखेर कुशीत सुख आल ं!', मनाली', या कथेतील 

ि रेखा उदा. ा. केळकर, ेहलताताई अप य नसले या या कुटंुबातील 
दःुख काळजाला पीळ पाडणारे आह.े ाथिमक शाळेतील िश क अ ण 
आिण िव ाथ  िच मय यां या ना याचे ापकपण मनाला भावते. 
आयु यात अनपेि तपणे घडणा या घटनांचा आलेखच िनवेदका या 
िनवेदनशैली ारे वाचकां या मनावर कायम कोरला जातो. 

'मनाची अिभलाषा' या कथासं हातील कथा उदा.'मनाचा िनधार', 
'एक भूतकाळ', 'भावनांचा खेळ', 'मानिसक आजारपण', ' दशाहीन 
वादळ' आिण ' ेमाला वय नसतं' या आप या अवतीभोवतीचे वा तव 
जीवन दशिवणा या कथा आहते. या सग या कथा अितशय वाचनीय 
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तसेच जीवनमू ये, समाजभान आिण नीितमू यांची जपणूक करणा या 
आहते. समाज व था, कौटंुिबक व था, िववाहसं था, ेम, एकटेपण, 
आयु यातील चढउतार, सुख -दःुख, संघष या भावभावनांचे भाव पंदनांचे 

गटीकरण करताना दनेश काळे मानवी मनाचे िविवध पदर उलगडून 
दाखिवतात. या कथासं हातील ी -पु ष मु य, गौण ि रेखा आप या 
जग यातनू िविवध वभावाचे दशन घडिवतात. कथाकारा या अगंी 
असणा या कलावंताचे संवेदनशील मन या या ि रेखे या भूिमकेत 
िश न या ि रेखेत जीवंतपणा आणतात. 

'अ  ू पावसात िभजल'े या कथासं हातील कथा उदा. ' थंपाल', 
'मानिसक काळोख', 'मनाचा रतेपणा', 'अनािमक शांतता', 'िनणय', 
' मनाने िवभ ', 'अ ू पावसात िभजल'े, 'उधाणलेल ं मन', 'अनािमक 
भीती' आिण ' िचती' या सव कथा मनोिव ेषणा मक असून मानवी मनाचे 
िविवध पदर उलगडत जातात. आयु यात आले या जोडीदाराशी न 
जुळलेला वभाव, मूल नस याची सल, ेमाला िवरोध, चुकललेा िनणय ह े
सारे कथेतनू गट झाल े आहते. यापे ा दोघांतील ना यात एकमेकांना 
समजून घे याची तडजोड, मानवी वतनाचे, वभावाचे, मानिसकतेचे 
मू तमंत िच  दनेश काळे यां या वैिव यपूण कथेतनू साकार होत.े ी 

ितमेतून ी मनाचे गटीकरण होत.े मुलगा, मुलगी, यांचे िश ण, 
नोकरी, ल , नातवंडे या भाविव ात मानवी मन रमत.े प ीचे, पतीचे 
िनधन, परदेशात नोकरीत असलेला मुलगा, सून, नातवंड , आयु यातून दरू 
गेलले े नातेवाईक यामुळे आयु यात िवरह, वेदना अगदी ऊनसाव यांचा 
खेळ सु  अस यासारख वाटू लागतात. 
'सारे दवस सारखेच', 'अनपेि त', 'मनाची अिभलाषा' आिण 'अ ू 
पावसात िभजले' या चारही कथासं हाचे शीषक अितशय बोलके आिण 
मनोिव व दशिवणारे आह.े तसेच चारही कथासं हातील कथेचे शीषक 
भाव पश  आिण मनावर कायम ग दण करणारे आह.ेकथेतील घटक 
तेव ाच समथपण े रेखाटलेल े असून यां या कथासं हातील ि रेखा 
समाजात वावरणा या आहते. 
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कथेतील कथानक मनाची पकड घणेारे असून ी - पु ष मु य ,गौण 
ि रेखेचा वावरही कथेत सहजतेने जाणवतो. िनवेदका या िनवेदनातून 
ापक भूिमका साकार होते. संग, घटनातून होणारी वातावरणिन मती 

कथेचे भाविव  आणखीच बोलके करत.ेभाषेतील जीवंतपणा माणभाषा 
आिण बोलीभाषेतील देखणपेण भाव पश  आह.े संवादाची भाषा 
मनोवेधक ि रेखेचा वभाव, आयु याकडे पाह याची भूिमका प  
करत.े दनेश काळे यां या कथतेील ि रेखा ामीण, आ दवासी, शहरी 
आिण महानगरीय प रघाचा परामश घतेात. 

कथासं हातील कथेतील िवषय वैिव यपूण असून मानवी वतनाचे 
यात ित बब जाणवत.े द क मूल, गभातच बाळाचा झालेला मृ यू, 
ीचा जीवघेणा आ ोश, तां ातील भयानक िनसगाचे तांडव, 

हातारपणातील एकटेपण, एकाक पणाचे वा तव, वाध यात पती कवा 
प ीचे िनधन, पती-प ीचे वाद, सासुसुनेतील वाद, कोटकचेरी, घट फोट, 
िनसगाचा देष करणारी मानिसकता, ेम, िवरह यातून भाव पश  िच ण 
तसेच िचरवेदना, ना यातील कृि मपणा, िज हाळा, मायेचा सतत पाझर 
मनाला पशून जातो. िनसगा या सािन यात रमणारे कथाकार दनेश 
काळे यां या कथेत िनसग सखा, सवंगडी, िम  आिण मागदशक हणून 
िज हाळाऋतू सारखा डोकावतो. कथेची सु वात पहाटे या संुदर वणनान े
होते. याचबरोबर िनसगा या िविवध पाचे मानवी ना याशी असलेल े
अनुबंध आणखीच घ  करणारे आहते. 
दनेश काळे यां या कथेतील वैिव य वाचकांना नेहमीच भावते. यां या 

चारही कथासं हातील सव कथा ा जग याचे बळ देतात . दनेश काळे 
यां या कथासािह यावर ' वुम स काँलेज आँफ आँटस अँ ड काँमस ,नागपूर 

येथे द.१८ जानेवारी २०२० रोजी ' दनेश काळे िलिखत सम  ैभािषक 
कथासािह यावर रा य तरीय चचास ा' चे आयोिजत कर यात आल ेहोत.े 

यां या सग या कथासं हातील माणभाषा तसेच काही कथेत 
बोलीभाषेतील गोडवा श द, हणी, वा चार, अंकसंकेत, ितक, ितमा, 
वा यातील आशयघनता वेगळेपणा सहजतेने दशिवत.े बोलीभाषेतील श द 
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उदा. पोरा ी, न ह,ं अवं, पोरग,ं हय, तवं, नाय, तुवा आिण ता ही 
इ. तसेच वा यरचनेम ये झालेला हणीचा वापर भाषेतील सौदयात 
अिधकच भर घालून जातो. 

कथेतील अंकदशन - "घरातील क ीब ी मोठमो ा झाडाखाली 
सात -आठ मिह या या मुलांना छाितशी कवटाळून आडोशासाठी बसली 
होती. "फारफार तर वीस पये.",असाच एक दवस माधवीला उशीर 
झाला.", "दहा वषानंतर माधवराव आप या गावी आलते", "एकच 
का ? दोन का नाही ?", "सकाळचे आठ वाजले होत.े" इ यादी. वा यातून 
कथेत येणारे अंकदशन ल वेधी ठरत.े 

कथेतील वा यातून गटणारी आशयघनता - उदा. "बाबा, आ या 
पावली परत जाऊ नका. दोन घास खाऊन जा. सा-यांची ताटं केलीत.", 
"मु याप ांचे मृ यूचे तांडव बघून मनोहररावांचे मन खरोखरच हलेावून 
गेल.े", "अ पासाहबे, दसु या जागेचा िवचारच क  शकत नाही. आता 
शाळेसाठी िवचार प ा झाला, शाळा वा ात भरवायची,", "असा माणूस 
पु हा कधी ज माला येणार का? आिण आम या सार या िनराधार मुलांचा 
आईबाप होणार का?", " ेहलताताई, समाजात आतापयत ीलाच दोषी 
मानल.ं पण याम ये पु षही िततकाच दोषी असतो. मा यात उणीव नसेल 
कशाव न ? ी ही वांझ रा  शकते तसा पु षही रा  शकतो. हा िनयम 
जसा ीसाठी आह ेतसा पु षासाठी देखील आह.े", " थंाचे वाचन आिण 

ंथाची सेवा हीच एक आप या आयु यातील सवात मोठी मह वाकां ा 
आह.े या सम पत भावनेन ं यानं कामाला सु वात केली." या वा यातील 
आशयघनता कथेतील गिहरेपण दशिवत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ---- 
1. सामािजक, कौटंुिबक ांवर काशझोत. 
2. समाजशा ीय, मानसशा ीय भूिमकेतून कथेचे िववेचन. 
3. वाचकां या अिभ चीचा िवचार आिण समाजभान . 
4. कौटंुिबक, नोकरी, वसायातील ी -पु ष ि रेखा. 
5. समाजम्ू ये, सं कारमू ये, जीवनमू ये आिण आदशाची जपणूक. 
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6. िनसगदशन ितकजाणीवा, ितमातून गटत.े 
7. िनसगा या सािन यात मानिसक शांततेचा शोध. 
8. कौटंुिबक सं था आिण िववाहसं थेचे बदलत े व प 
9. माणभाषा, बोलीभाषेतील श द. हणी, वाक चार, अंकदशन आण 
10. वा यातील आशय घनता.  
11. मानिसक, भाविनक ं ाचे मू तमंत दशन. 
12. कथेचे मनोिव लेषणा मक िववेचन. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    –––– 

' दनेश काळे यां या २००० नंतर या कथा वाड्.मयाचे 
व प' समाजशा ीय, मानसशा ीय भूिमकेतून यां या कथा 
ग भ, ापक समाजवा तव मांडणा-या असून समाजजीवनाचे सिच  

दशन घडिवणा या आहते. 
सदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूी    :::: 
1. 'मनाची अिभलाषा वाचकांनाअंतमुख करते', 'तरणभारत', द.६ एि ल २०१९ 
2. दनेश काळे - 'अ ू पावसात िभजल'े (कथासं ह ), भूिमका, ी नवदगुा काशन, 

को हापूर.,२०२० 
3. दनेश काळे -'सारे दवस सारखेच '( कथासं ह ) ,कोमल काशन ,मंुबई. थमावृ ी २००२, ी 

नवदगुा काशन ,को हापरू ,नवीन आवृ ी २०१८ 
4. दनेश काळे - अनपेि त' (कथासं ह ), कोमल काशन., मंुबई , थमावृ ी २००७, ी नवदगुा 

काशन, को हापरू, नवीन आवृ ी २०१८ 
5. दनेश काळे - 'मनाची अिभलाषा' (कथासं ह ), ी नवदगुा काशन, को हापूर, थमावृ ी 

२०१४,चं कांत. काशन, नागपूर, नवीन आवृ ी २०१९, संभाजी काशन, पुणे, ितसरी आवृ ी 
२०२१ 

6. ' दनेश काळे - 'अ ू पावसात िभजल'े (कथासं ह ), ी नवदगुा काशन, को हापूर, थमावृ ी 
२०२० 

7. 'मनाची अिभलाषा' या कथेचा क ड भाषमे ये अनुवाद -संदभ सदाम लग,े समकालीन मराठी 
कथांचा क ड भाषेतील अनुवादाचा ाितिनिधक कथा सं ह, भाषा भारती ािधकरण, बंगलोर 

8. 'डॉ दनेश काळे िलिखत कथा सािह यावर चचास  ', 'सकाळ ', नागपूर, द.१९ जानेवारी २०२० 
9. ा.डॉ. राज  वाटाणे - 'डॉ. दनेश काळे िलिखत कथेची वैिव यता', 'द.ै देशो ती' पंदन पुरवणी, 

नागपूर, द.२६ जानेवारी २०२० 
डॉ. िवजया राऊत - 'मनाची अिभलाषा' नव ेरणा देणारा कथासं ह', द.ैदैशो ती', नागपूर 
डॉ. राज  वाटाणे - 'सामा यांची वेदना काळ या कथेतून  होते', 'द.ै द  मराठी', 
जळगाव., द. ७ फे ुवारी २०२० 
डॉ. िवलास चतामन देशपांड े- 'काळ या िलखाणात समाजाचे ित बब', 'दै. पु यनगरी', द.३१ 
मे २०२० 
 
 

*** 
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शेखशेखशेखशेख    शफशफशफशफ     बो डेकरबो डेकरबो डेकरबो डेकर    
सं थापक, ामीण मुि लम मराठी सािह य सं था, मु. पो.बो डा ,ता. कळमनुरी,  िज. 

हगोली. ४३१७०१ 
  

मराठी सािह य िव ात अनेक सािह य वाह ढ झाल ेआहते. आिण 
ह ेसव एकाएक  घडल ेअसे नाही. या वाहां या पाठीमागे वैचा रक बैठक 
आह.े ा आधुिनक मराठी सािह य वाहांनी मराठी सािह य समृ द केल े
आह.े त वतः काही प रवतनेही घडिवली आहते. वातं यानंतर या 
काळात  िश णाचा सार व चार वाढत होता. िनरिनराळे समाज तर 
िश णा या क ेत येत होते. अ यास मा या िनिम ाने कवा आवड 
हणून सािह य वाचल ेजायचे, पण या सािह यातून आपला गांव, आपली 

माणसे, आपला समाज, आपला िशवार, आपली माती, आपली सुखदःुखे, 
आनंद,  यशापयश, िवचार, आंदोलन,े आिण भावना यांचे दशन होत 
न हत.े हणूनच १९५० नंतर या काळात सािह याकडे बघ याचा 
दृ ीकोन बदलत गलेा व नवनवीन वाह िनमाण झालेत, यामुळे एकूणच 
मराठी सािह य िवकिसत हो यास मदत झाली आह.े " ामीण मुि लम 
मराठी सािह य" हा सािह याचा  मुख सािह य वाह आह.े 

ाम व थेमधील मुख घटक असणारा ामीण मुसलमान गावगा ात 
इतर धम यांशी सहजीवन जगत आला आह.े गावगा ात तो शेती व 
शेतीची कामे, गवंडीकाम, कुठेकुठे मुला याचा वसाय करताना दसतो. 
या ाम व थेम ये कवी, लेखक राहतो, ती ाम व था यां या 

सािह यातून अजाणता का होईना, कट होत राहत.े या अथान े
ामीण वा या प  खुणा यां या वाड्ःमयात सापडतात.  

भारत हा मुळात शेती धान आिण खे ापा ांचा देश आह.े 
ब जनांची सािह यपरंपरा येथ या ामजीवनाभोवती गुंफलेली आह.े 
यामुळे अनेक समुहा या अनेक भाषा आहते. यात बोली भाषा व 

वहारी भाषा अशा िभ  भाषा अनेक समुहात बोल या जातात. ामीण 
मुि लम समाजात बोलीभाषा व वहारी भाषा अशा िभ  भाषा आहते. 
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हा समाज घरी दखनी-उद ू तर दारी मराठी भाषेत वहार करताना 
दसतो. शहरी भागात िचतच घरी मराठी भाषेत बोलतो. तसे पाहता 
ामीण मुसलमान घरी-दारी मराठीतून वहार करताना दसतो. 

न वद या दशकानंतर मुि लम समाजात मो ा माणात प रवतन े
घडली. हा समाज  मराठीतून मो ा माणात िश ण घेताना दसतो 
आह.े याचाच प रणाम हणून तो मराठी भाषा उ म बोलतो, वाचतो 
आिण िलिहतोही आह.े सािह य ही एक सामािजक घटना आह.े ह े आता 
कळायला लागल.े  

ामीण भागाम ये खे ात मुि लमांची मोजक चं घरे असली तरी 
खे ातून मो ा माणात मुि लम समाज राहतो. यां या सभोवतालचा 
संपूण प रसर मराठीमय असतो यात शंका नाही. यामुळे  तो शहरी 
भागातील मुि लमांपे ा मराठी उ म बोलतो उ म िलिहतो. ामीण 
भागाम ये साजरे होणारे सण- उ सव, िपराचा- वल चा उ स, 

ामदैवतांची ज ा  यां यािशवाय ामसं कृती  पूण होत नाही. ह े
ामसं कृतीचे घटक या या गावचे एक मानसिव  िनमाण करतात. सव 

धमा या सव  मराठी संता या अभंगाची भाषा ामीण भागात बोलली 
जाणारी आह.े अभंगसृ ीमधून बोलीचा सहज वापर होताना दसतो.  

ामीण प रसरातून झपा ान े पुढे येणारा नवा उ साही लखेकवग 
आप या जीवनसमुहातील सुख-दःुख, सामािजक सम या यांचे िच ण 
आप या बोलीभाषेतून अिभ   क  लागला. अशा सािह या या 
दरबारात जे माग ेमागे उभे आहते. या याकडे आता ल  दल े पािहजे. 
यांना आ मिव ास दला पािहजे. मराठी  सािह याचा  दलुि त म यवत  
ामीण मुि लम मराठी सािह य वाह वाही हावा ! यात नवे नवे 

अनुभव  हावेत,  याचे साम य वाढावे,  भाषािवषयक साम य 
अिधक गितमान हावे, आिण इथ या सं कृतीशी असलले ेनाते दढृ हावे 
आिण एकूणतः मराठी सािह य सव बाजंूनी समृ द व ीमंत हावे ! 

ामीण सािह याची चळवळ सां कृितक चळवळ आह,े ामीण सािह य ह े
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प रवतनवादी सािह य आह.े याची वतःची एक जीवनदृ ी आह.े अशी 
भूिमका घेऊन  ामीण भागातून  िलहीणा-या  मुि लम मराठी 
सािह यीकांची ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळ वतक / 
सं थापक तथा क ीय कोषा य  शेख शफ  बो डेकरांनी  िनमाण केली.  

यां या घरात शेकडो वषापासून अ ान व दा र  नांदत असेल अशा 
ितभावंताना या चळवळीची आव यकता िनि तच अिधक असणार आह े

यात शंका नाही. महमंद पैगंबर, सूफ  संत, संत कबीर, महा मा फुल,े 
छ पती शा  महाराज, डा .बाबासाहबे आंबेडकर या सवाचे िवचार 

ामीण मुि लम मराठी सािह याचे मानदंड आहते. ही चळवळ ह ाने 
बोलतो ही मराठी आिण िलिहतोही मराठी अशी मराठीची सवागाने सा  
देणारी आह.े या ऐितहािसक ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळीला 
मराठवाडा, िवदभ, पि म महारा , खानदेश या े ात अिधक गितमान 
कर यासाठी अनेक मा यवर सािह यीकांचे योगदान मह वाचे मानल ेजाते. 
ही चळवळ १ मे २००१ ला थापन झाली आह.े आता चळवळीतून 
(शासन न दणीकृत ) " ामीण मुि लम मराठी सािह य  " या नावाने सं था 
थापन कर यात आली आह.े गे या काही दशकापासून मुि लमांिवषयी 

जािणवपूवक षे पसरिवला जातो. याचाच प रणाम हणून एकनाळी 
गावात मुि लमांना वेशबंदी करण.े यां यापासून माल िवकत न घेण,े 
माल लुटण,े अपमािनत करण ेअशा घटना दवस दवस वाढत आहते. अशा 
प रि थतीत सािह यीकांनी जागृत रा न अशा घटनांना श दब द क न 
किवता, कथा, कादंबरी, नाटक, असे  सािह याचे िविवध कार 
हाताळणारे  सािह याचं सािह यपण जपून गुणव ापूण सािह य िनमाण 
करणारे सािहि यक िनमाण होत आहते. ही चळवळी या दृ ीन े
अ यानंदाची बाब आह.े 

ामीण मुसलमान हा गावगा ात रमणारा दलु ीत समाज आह.े 
खु या वगात अस यामुळे याला कुठ याचं शासक य योजनेचा फायदा 
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होत नाही. राहायला घर नाही, टोपल ं टेकवायला शेत नाही . अशी 
दै यदशा दसून येते. 

वाढलेल े धा मक कमकांड, हदमुूि लम तणाव अशा प रि थतीत 
अ ानी आिण मूढ लोकांचे उ बोधन करण,े मुि लम सािह यीकांना मोठे 
िवचारपीठ िमळवून देण.े  सािह या ारे समाजाचे  मांडण ेव सोडवण.े 
भािषक ऐ य िनमाण करणे. समतावादी संिवधानीक समाजा या 
िन मतीसाठी जाणीवपूवक य  करण.े ामीण मुि लम समाजात 
िश णाचे मह व पटवून देणे व मराठी राजभाषेतून िश ण घे यासाठी 

ो सािहत करण ेह ेया चळवळीचे मुख उ ेश आहते. वाड्ःमयीन चळवळ 
ही वाड्ःमयापुरती असत नाही तर ती जीवनसंघषाचा एक अप रहाय भाग 
बनते. ामीण जीवनातील आज िनमाण झालेल े ब सं य  
जाती व थेन ेिनमाण केल ेआहते. तसेच अथ व था ही कारणीभूत आह.े 
याची जाणीव क न देण े गरजेचे आह.े ामीण मुि लम मराठी सािह य 
सं थेचे सवच पदािधकारी सािहि यक आहते.  सं थेचे अ य  कवी हाशम 
इ माईल पटेल यांचा 'सं ाम' २०१३  व 'ड गराचा आ ोश' २०२१ ह े
किवतासं ह िवशेष िस  आहते. यांची  'शांतीगीत' या िशषकाची 
किवता बालभारती अ यास मात समािव  कर यात आली आह.े सं थेचे 
सं थापक शेख शफ  बो डेकर यांचा 'आ ही मराठी मुसलमान' २००७ हा 
का सं ह ामीण मुि लम मराठी सािह यातला एक मह वाचा 
का सं ह आह.े तसेच  "िडझेलगाडी" २०१४ हा बालकिवतासं ह 
बालसािह यातला पिहला दीघ बालकिवतासं ह हणून डॉ. ीपाल 
सबनीस यांनी या सं हाचा जािहर गौरव केला आह.े औरंगाबादचे डॉ.  
हबीब भंडारे यांचे 'माळावरची पेरणी', ढेकळाचा गंध', 'मरणा या दारात 
जग याचा अथ शोधणारी माणसं', 'जगण ंिवकणा-या माणसा या किवता' 
ह े का सं ह मह वाचे सं ह आहते. सोलापूरचे बदीऊ मा िबराजदार 
उफ साबीर सोलापूरी ह े यात गजलकार व सिम क आहते. 
उ मानाबादचे कवी िड. के. शेख उ म लावणीकार आहते. बुलडाणा 
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येथील शेख िबि म ला सोनोशी यांचा "मीच याचं बोट धरल"ं हा 
का सं ह िवशेष गाजला. बाश चे श बीर मुलाणी यां या नावावर िवपुल 

ंथसंपदा आह.े मुि लम मराठी सािह य संमेलनाचा लेखाजोखा श दब  
क न मृती ंथ काशीत केल े आहते. मेहबूब जमादार यांचे 'ऊ स' 
२००९, 'माया' २०११,  'माफ ' २०१२ ह े कथासं ह काशीत आहते. 
को हापूर िज ातील शौकत नदाफ यांची "आनदंच " २०२० ही 
कादंबरी अनेक पुर कारांनी स मािनत कर यात आली. ा. सै यद 
अ लाउ ीन, कवी मुबारक शेख, अजीम नवाज राही, फा क काजी, ा. 
रसूल सोलापूरे यांचे लेखन महारा भर िस  आह.े समाजवा तवा या 
जािणवा कट करणारा चं पूरचा युवा कवी इरफान शेख यांचा 
"मा यातला कवी मरत चाललाय" हा किवतासं ह ित ीत पुर कारान े
स मािनत झाला आह.े ामीण मुि लम मराठी सािह यात मुि लम ी 
सािहि यकांचे योगदान दखलपा  आह.े अिनसा िसकंदर शेख व दलशाद 
यासीन स यद संपा दत "फाितमाबी शेख " २०२१ हा  ऐितहािसक 

ाितिनिधक का सं ह ठरला आह.े सोलापूर या नुरजहाँ शेख यांचा 
"माझं िशवार" २०१४  का सं ह,  अिनसा शेख िलखीत 'संवाद 

दयाशी', 'सांगाती' २०२१, तर दलशाद स यद िलिखत 'रंग उ हाचे' 
२०२१. रायगड या कविय ी सायराबानू चौगुल ेयांचा "चांदण श दांचं" 
२०२१ ह ेकिवतासं ह,परवीन कौसर िलखीत 'मानसी' २०२१ कथासं ह, 
निसम जमादार िलखीत बालकथासं ह "सा रका"  २०२१ ही पु तके 
उ लेखनीय आहते. कविय ी िनलोफर फिणबंद, जि मन शेख, शबाना 
मु ला, शगु ता शेख, हसीना पठाण, रे मा नदाफ, मलेका शेख, आयशा 
नदाफ, नजमा शेख, फरझाना इ बाल, शबाना शेख, शरीफा तांबोळी, 
अॅड. शबाना मु ला, रिजया दबीर, परिवन मीठागरी ा उ म कविय ी 
आहते. ामीण मुि लम मराठी सािहत्य चळवळीची संरचना गाव मुख, 
तालुका मुख, िज हा मुख, िवभाग मुख अशा प दतीची असून 
महारा ात ही चळवळ अिधक गितमान होताना दसते आह.े 
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महारा ातील  येक िज ात चळवळीसाठी पदािधकारी िनवड या जात 
आहते. क ीय अ य  तथा मराठवाडा मुख अॅड. हाशमपटेल, मागदशक 

ा. मैनो ीन मु ला साहबे, क ीय सिचव डा. स यद ज बार पटेल ह ेसंत 
नामदेव च र ाचे अ यासक असून कवी हणून िमरवतात. क ीय 
काया य  डा. रफ  शेख यांनी मुि लम मराठी सािह यावर संशोधन केल े
आह.े क ीय सद य इ माईल कादरसाहाब शेख ह े दजदार कवी 
आहते. क ीय सद य महासेन शंकर धान ह े सामािजक जािणवेचे कवी 
आहते. िवदभ िवभाग मुख शेख िबि म ला सोनोशी, खानदेश 
िवभाग मुख अॅड. जमील देशपांडे हे मुि लम मराठी सािह याचे अ यासक 
हणून ओळखला जातात. क ीय उपा य  तथा पि म महारा  

िवभाग मुख खाजाभाई बागवान हे न ा दमाचे कवी आहते. पुण े
िज हा य  बा. ह. मगदमू यांचे' न पेरणी', 'अ रकाकरी' २०२१ ह े
का सं ह आहते. नांदेड िज हा य  शेख िनजाम गवंडगांवकर यांची 

ेम बोधन २०२० ही कादंबरी िस  आह.े लातुर िज हा मुख अॅड. शेख 
इ बाल रसूलसाब, परभणी िज हा मुख स यद चाँद तरोडकर ह े ामीण 
कवी हणून िस द आहते. सांगलीचे मुबारक उमराणी, िसराज 
िशकलगार. अहमदनगरचे लतीफ मोह मद पटेल, र ाक शेख. र ािगरीचे 
इि तयाज िस ीक . पालघरचे गौसपाशा शेख. भंडाराचे दौलतभाई पठाण 
यांचे लिलत सािह य कािशत आह.े औरंगाबाद िज हा य  हबीब भंडारे, 
सोलापूर िज हा मुख जाक र मोह मद तांबोळी, दि ण सोलापूर 
तालुका मुख सौ. शाहीन शेख, बाश  तालुका मुख गौस शेख, वैराग 
िवभाग मुख मोही ीन नदाफ यां या मुि लम जािणवा ग भ आहते. 
अहमदनगर िज हा य  सौ. दलशाद यासीन स यद ा उ म 
सू संचालन करतात. जळगाव िज हा मुख मोहसीन मुनाफ शेख यांचे 
शै िणक काय मोठे आह.े हगोली िज हा य  अहमद िपरनसाहाब शेख ह े
नाटककार हणून िस  आहते. ' ं ान िगळली माणसं' २००१ ह े
सामािजक नाटकाचे पु तक कािशत आह.े औरंगाबादचे आसेफ शेख 
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(अ सारी) ह े बालनाटककार यांची "आ ही नाटक करीत आह"े २००७, 
"क तुरी" २०१३ आ द बालना  े िस  आहते. उ मानाबाद 
िज हा मुख  शेख शाहीद  ह े उ म कवी, गझलकार आहते. ग दया 
िज हा मुख डॉ. नुरजहाँ पठाण यां या किवता महारा भर िस  आहते. 
पंढरपूर तालुका मुख फरोजखान ब सीलाल बागवान ह ेउदयो मुख कवी 
आहते. क ीय सहसिचव तथा द ड तालुका मुख अिनसा िसकंदर शेख 
यांची चळवळीम ये अ णी भूिमका असते. क ीय सद य तथा नांदेड 
तालुका मुख शेख जाफर राजेसाहाब यांची गीत े खूपच मंजुळ असतात. 
कंधार तालुका मुख शेख युसूफसाहाब  व िबलोली तालुका मुख जाफर 
आदमपूरकर ह े युवा कवी यांचे लेखन आशावादी आह.े देगलूर 
तालुका मुख फजल मु ला, नायगाव तालुका मुख पजारी गौस साहाब, 
कळमनुरी  तालुका मुख याज शेख यांचे योगदान चळवळीसाठी मोलाचे 
आह.े नागपूरचे यात सािहि यक ा. जावेद पाशा कुरेशी यांची 

ंथसंपदा िवपुल आह.े 'भारतीय शोिषतांचा िव ोही आवाज - इ लाम' हा 
यांचा ब च चत थं नवी ेरणा देणारा आह.े यातनाम कवी खलील 

मोमीन  यांचे वृ ब  का लेखन मनमोहक असते. सोलापूरचे ल वेधी 
सािहि यक डॉ. इ. जा. तांबोळी यांनी िवपुल ंथलेखन केल े आह.े 
सा ािहक "कािसद" चे संपादक अयुब न लामंद ू ह े सािह याचे उ म 
जाणकार असून सािह य संमेलन आयोजनात पुढाकार घेतात. " पंदन" 

ैमािसकाचे संपादक इंतेखाब फराश  ह े सिम क हणून ओळखल े
जातात. मुि लम मराठी सािह य व सां कृितक मंडळाचे अ य  डॉ. शेख 
इ बाल िम े  महारा ातल े नामवंत गजलकार आहते. ह े सव मा यवर 
मुि लम मराठीसािह य चळवळीची ढाल बनून आम या सोबत आहते. 

ामीण मुि लम मराठी सािह य चळवळीसाठी अ य भारतीय बंधू आग े
बढोचा स ला देत असतात .  

 

*** 
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भकंुपात हरवलले ंभकंुपात हरवलले ंभकंुपात हरवलले ंभकंुपात हरवलले ं––––        ‘‘‘‘इथ ंहोत ंएक गावइथ ंहोत ंएक गावइथ ंहोत ंएक गावइथ ंहोत ंएक गाव’ ’ ’ ’     
    

सससस....    ाााा. . . . शद ेदु  यंशद ेदु  यंशद ेदु  यंशद ेदु  यंत आनदंरावत आनदंरावत आनदंरावत आनदंराव    
मराठी िवभाग मुख, आझाद महािव ालय, औसा    

‘इथं होत ं एक गाव’ ही रा. रं. बोराडे यांची इ.स. 2005 साली 
कािशत झाललेी, 1993 साली लातरू-उ  मानाबाद िज  ात झाले  या 

भूकंपाची आिण भूकंप  तांचे िच ण करणारी ामीण कादंबरी असून, 
हमंेत हा त ण नायक  तुत कादंबरीचा आह.े या कादंबरीम  ये 
मराठवा ातील लातूर िज  ातील क  लारी आिण प रसरातील 
झाले  या महा लंयकारी भूकंपाचे िच ण केल े आह.े भूकंपा  या 
महाभयानक कोपामुळे णाधातच मानवी जीवन हो  याचं न  हतं झाल े
होते. अनेक माणसांचे आप  याच घरातील माती  या, ध डया  या ढगा-
याम  ये अडक  यामुळे अनेकांचा  याम  ये मृ  यू झालेला होता. अनेकजण 
आपला ाण वाचिव  यासाठी िजवाचा आकांत करीत होत.े सगळीकडे 
हाहाकार िनमाण झाला होता.  

 तुत कादंबरीचा त ण नायक हमंेत आह.े तो एका गावाम  ये िश क 
 हणून कायरत असतो. लहानपणापासनूच हमंेत हा  यागी, करारी, 

मनिमळावू वृ  ती, कोणा  याही लोभणाला बळी न पडणारा, िन  वाथ  
असा  याचा  वभाव आह.े सं  याकाळी झोप  यानंतर पहाटे  या साखर 
झापेम  ये आपणास कोणीतरी जागं करतंय क  काय ? असा भास हमेंतला 
होतो नंतर तो बाहरे येऊन पाहतो तर जिमनीमधनू एक कारचा गुढ 
महाभयानक आवाज येत होता. हा आवाज भूकंपा  या चंड हाद-याचा / 
ध  याचा होता.  यामुळे तो अ  व  थ होतो.  

“असं का होतंय ? हा भूकंप तर नसेल ? हा भूकंप असंल ----- न  ह े---
------ हा भूकंपच आह.े भूकंपाची ती ता आणखी वाढणार तर नाही ?  
तसं झालं तरं आपलं घर आप  या घराचा काही भाग िनि त कोसळंल. 
आप  याला आप  या घरात  या इतरांना िगळून बसंल. आपण उठायला हवं, 
आप  या घरात  या इतरांना जागं करायला हवं, भूकंपाची  यांना जाणीव 
क न ायला हवी. पण तेवढाही अवसर  याला िमळेना गडबड  या 
ग धळ  यावनी  याला होऊ लागलं.”  यामुळे हमंेत अ  वथ होतो. 
आप  यसा खोलीची िखडक  काढून तो बाहरे पाहतो तर सगळीकडे 
हाहाकार, ककश आवाज येतो. हमंेतचे वडील  याला बाहरे ये  यासाठी 
सांगतात ते  हा तो बाहरे येतो.  यावेळी अंधाराचे सावट होत.े अनेकांचा 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                224224224224    
 

 

माती  या  ढगा-याम  ये अडक  यामुळे जीव गुदमरला होता मो ान े
ओरडण,े रड  याचा आवाज येत होता गावातील मातीचे घरे भूईसपाट 
झा◌ाली होती.  यांची घरे छपराची, कुडाची घरे आहते अशा कुटंुबातील 
 य  ती सुख प हो  या. भूकंपा  या चंड हाद-यामुळे खूप मो ा  माणात 
ाणहाणी व िव  तहानी झाललेी होती. यावेळी हमंेतला  याचा िजवलग 

िम  रतनची आठवण येत.े रतनचं  या  या कुटंुबाचं काय झालं असंल ? या 
 नां  या चतेम  ये हमंेत असतो. रतन  या गावी  याचं घर जुनाट आह.े 

दगडा मातीचं आह.े  यांचे घर ढासाळलं असंल, गाडले गलेे असतील. हमंेत 
ता  काळ रतन  या गावाकडे येऊन पाहतो तर गावातील ब तांश घरे 
ढासाळली होती. पहाटे  यावेळी भूकंप झा  यामुळे चोहीकडे अधंार पसरला 
होता.  यामुळे गावातील र  ते पूणपणे माती व दगडा  या ढगा-यांनी 
गाडले गलेे होत.े रतनचे घर नमेके कोण  या ठाकणी आह ेयाचा शोध घेण े
हमंेतपुढे मोठे आ  हान होते. गावाम  ये सगळीकडे तो फ न रतनचे घर 
शोध  याचा य  न करतो. परंत ु चोहीकडे मातीचे ढगारे पड  यामुळे 
रतनचे घर िमळण ेअ  यंत कठीण जाते पहाटे  या सूय करणानंतर रतनचे 
घर शोधताना हमंेतला मोठा ध  का बसतो. कारण रतनचं घर पणूपण े
भूकंपा  या महाभयानक हाद-यामुळे उ  व  त झाल ं होत. सगळीकडे 
मातीचे, दगडाचे मोठे ढगारे पडल े होत.े अशा ढगा-याम  ये अडकलेला 
 य  ती िजवंत राहील याची शा  वती न  हती.  यामुळे याम  ये अनेकांचा 

मृ  यू झालेला होता. हमंेत हा त ण आप  या मनाचा धाडसपणा क न जी 
मातीची मोठ – मोठी ढगारे पडली होती  या ठकाणी जाऊन तो ढगारे 
बाजूला सार  याचा य  न करतो. गावातील काही नाग रकां  या साह यन े
मदत कायाला सु वात होते. गावातील लोकांचा चंड मोठा आ ोश, 
आ ं दत होत.े चंड आरडा ओरड, ब बलणे, रडण,े गुराचं सैरावैरा धावणं, 
आत हबंरण,ं िजवा  या आकांतानं ओरडणे, मो ा माणात चालू होत.े  

“ ा कादंबरीचा ारंभ थेट भूकंपा  या घटनने े होतो. भूकंपानंतर 
तडक नोकरी  या गावी गलेे  या हमंेतने दोड  याचा तुकानाना बाहरे 
काढ  यानंतर  वप  नीस बाहरे काढ  यास मदत कर  याचे नानाने म् हणण ेव 
हमंेतला झाललेा िवषाद रतनचे वडील मािणकराव ांना काढ  यानंतरही 
तोच अनुभव येणे.” अशा िविवध घटना संगाला हमंेतला सामोरे जावे 
लागत.े हमंेत हा त ण ाचा िम  रतनला माती  या ढगा-यातून बाहरे 
काढ  यासाठी य  न करतो.  या ठकाणी ढगा-यातून कोणीतरी 
िव  हळ  याचा आवाज येताच हमंेत ता काळपणे ढासाळले  या माती  या, 
दगडा  या ढगा-यातून रतनचे वडील मािणकराव यांना बाहरे काढतो. 
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मािणकराव आप  या मातीचे, दगडाचे ढगारे झाले  या घराकडे पाहताच 
तो मो ान ेओरडतो,  यांना हमंेत आधार दे  याचा य  न करतो. परंत ु त े
आणखीन मो ाने आ ोश करत आप  या भावना  य  त करतात. 
काळजाचा ठाव सोड  यावनी ते  हणतात क , माजी कारंभारनी कुठं हाय 
?  हणून ते मो ान ेआ ोश करतात. हमंेत  यांना समजाव  याचा, धीर 
दे  याचा य  न करतो.  या ठकाणी रतन  या कुटंुबातील  य  ती झोपल े
होते. तथेे  यांना शोध  याचा खूप य  न हमंेत करतो. मातीचे, दगडाचे 
ढगारे एवढे मोठ-मोठे असतात क , ते लवकर बाजूला सारणे कठीण जाते 
 यावेळी पंचायत सिमतीचे िश ण िव  तार अिधकारी मोहनराव राठोड 

भूकंप  तांची पाहणी व मदत कायासाठी  यां  या सव टीमसह उपि थत 
होतात. हमंेत राठोड साहबेांना रतन  या कुटंुबािवषयी मािहती देताच सव 
कायकत, यं णा स  ज होत.े रतना  या कुटंुिबयांना बाहरे काढ  यासाठी 
सवातोपरी य  न केला जातो, परंत ुमाती  या ढगा-याम  ये गाड  यामुळे 
भूकंप  त भागातील ब तांश  य  तीचा गुदम न मृ  यू होतो.  

“िनसग कोपला क  णाधात हो  याचे न  हते होते ह ेकसे होते याचा 
अनुभव या कादंबरीतून येतो. भूकंपामुळे जुन ेगाव ह ेबेिचराख होत ेआिण 
तेथील माणसं आ  मभान हरवून बसतात या कादंबरीतील हमंेत हा त ण 
नायक असून  या  या मदतीने संपूण भूकंप  ताची कै फयत लेखकान े
वदवून घेतली आह.े कादंबरीला दलं गेलले शीषकही िततकेच मा मक असे 
आह.े कारण भूकंपान ंगाव संपवून टाकल.ं गावाला  मशानाचे प आल.े 
धरणीन े अनेकांचे ाण घेतल े जे िजवंत रािहल े  या  या वा ाला न 
पेलणारं दःुख िनमाण झालं. माणसाने क  पनाही केली नसेल इतका मनु  य 
आिण पशु संहार झाला. पुढ  या िपढीला एवढंच सांगावं लागले ते  हणजे 
इथं होत ंएक गाव” नंतर  या गावाच काय झालं असेल ?  या गावातील 
 य  ती, पशू गाविशवार भूकंपामुळे बेिचराख झाला होता. एका णाधात 

हो  याच न  हतं झालं होत.ं मराठी ामीण सािह  याचे  यासंगी अ  यासक, 
लेखक िवचारवंत, ामीण सािह  याचे िबनीचे कादंबरीकार रा.रं. बोराडे 
यांनी ‘इथं होत ं एक गाव’, या कादंबरी  या मा  यमातून भूकंप  ता  या 
वा  तव व भेदक जीवनाची  यां  या दाहक अनुभवाची कहाणी  ततु 
कादंबरीमधून मांडली आह.े या कादंबरीचा त ण नायक हमंेत हा करारी, 
धाडसी,  यागी वृ  तीचा सामािजक बांिधलक  या मू  याची जोपासना 
करणारा, सवाना सहकाय मदत करणारा त ण नायक आह.े भूकंप  त 
भागाम  ये सवात अगोदर पोहचून  यांचा िम  रतन व  या  या 
कुटंुिबयाबरोबरच सव भूकंप  तांना मदत करतो. एकूणच ‘इथं होत ंएक 
गांव’ या कादंबरीम  ये हमंेत या त ण नायकांची भूिमका वाखण  याजोगी 
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आह.े क  लारी आिण आसपास  या गावात झाले  या भूकंपा  या वाता 
मंुबईत आप  या कानावर येऊन आदळ  या ते  हाच आपण या भूकंपा  या 
भीषणतचंे िनदान कल ं होत. आजचा हा भीषण भूकंप ही आप  या 
आयु  यातील सवात ददुैवी घटना अस  याचं आप  या एका जे  ठ सहकारी 
मं याला फोनवर सांिगतल ंहोतं. आपण केललें िनदान ददुैवानं खरं ठरल ं
होतं, पण आता डगमगायचं नाही. िवचिलत  हायचं नाही, संकटाचा 
धीरानं मुकाबला करायचा, आपली ही स  वपरी ा आह.े असं समजून या 
िनसगिन मत संकटाला सामोरे जायाचं असा दढृ िन  चय रा  याचे 
मु  यमं ी घेतात आजपयत  या  यां  या कायकाळातील क  लारी व 
प रसराम ये झालेला भूकंप अितशय खर  व पाचा असतो. याम  ये 
मो ा माणात ाणहानी व िव  तहानी होते. गावातील काही कुटंुबाम  ये 
तर सवच  य  ती माती  या दगडा  या ढगा-याम  ये अडक  यामुळे  यांचा 
मृ  यू होतो.  यामुळे अशा कुटंुबातील लोकांचा अं  यिवधी करण े कवा शोक 
 य  त कर  यासाठी कुणीही िजवंत  य  ती नसतो. शासक य कमचारी व 

कायक  या  या मा  यमातून अशा लोकांचा अं  यिवधी पणू केला जातो. मा. 
मु  यमं ी साहबेां  या भूकंप ं  त भागातील दौ-यामुळे सव शासक य 
यं णा कामाला लागत.े अनेक मातीचे, दगडाचे जे ढगारे झालेले आहते 
 यामधील िजवंत लोकांना ता  काळ दवाखा  याम  ये दाखल केले जात.े 

भूकंप  त ठकाणीही अनेक त  डॉ. टीम आरो  य िवषयक सेवेसाठी त पर 
असते. या सव यं णेम  ये, मदत कायाम  ये हमंेत या त ण नायकांची 
भूिमका अ  यंत मह   वाची आह.े भूकंप झा  याबरोबर या भागाम  ये 
जाणारा हा पिहला त ण आह.े भूकंप  तांना मदत करणे, सव शासक य 
यं णेला स  ज करणे, मोहनराव राठोड साहबे, मु  यमं ी साहबे व इतर 
मा  यवरांना तेथील वा  तव प रि थतीची जाणीव क ण दणेे, शासक य 
यं णा जलद प  दतीने कायाला लाग  यासाठी हमंेत या त ण नायकाची 
भूिमका अ  यंत मह   वाची आह.े  

‘इथ होतं एक गाव’ या कांदबरी  या संदभात संशोधकाला पुढील 
िववेचन न दवणे यथाथ वाटते. “सृ  टीचं मन बदललं, सृ  टीची िनयत 
बदलली क , णाधात कोप होऊन हो  याचं न  हतं होऊन जातं, सव 
रचना जमीनदो  त होतात, िव  वाला आकार दऊे इि छनारा मानवी 
आ  मा  वःतच िनराकार परमा   यासारखा िनराधार बनतो. सृ  टीन ं
ई  वराला सतत पराभूत केलेल ं आह.े मराठवा ात  या लंयकारी 
भूकंपानं गणशे िवसजनाची रा  साधून ‘उषःकाल होता हाेता काळरा  
झाली’ ह ेिव  नह  याला दाखवून दल.ं  
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मरणा  या अनंत वाटा असतात. मोबद  यानं  या बुजत नसतात. 
मोबदला माणसात  या माणुसक ला मा न टाकतो, नाळे  याही ना  याला 
नग  य लेखतो, िजवलगां  याच िजवावर उठतो, आ  मीय अनबंुधांना आग 
लावतो ! संकटातच माणसं समजतात ! माणसातला सोशल अॅिनमल आिण 

ा  यांतले ‘  युटीफुल पीपल’ समजून घेण ंहीच सजनशीलते  या साम  याची 
खूण असत.े इथं होत ं एक गाव ह े लेखन सृ  टीलाही लाजवणा-या अशा 
मानवी मनात  या अनेक भूकंपा  या हाद-याची मानिसकता मांडणारी 
दैवपि का आह.े’’ ह ेफ. मंु. शदे यांचे िववेचन अितशय चतनगभ आह.े 
एकंदरीत मानवी जीवन िनसगावरच अवलंबून आह.े मानवाने आप  या 
बु  दी  या बळावर, िव ाना  या साह याने अथांग अशी गती केली आह.े 
नवनवीन शोध लावल ेआहते.  यामुळे ान िव ाना  या े ात आमुला  
प रवतन होत असललेे आढळतात. िनसग हा सृ  टीचा िनयम आह.े 
सृ  टीम  ये िनसगामुळे भूकंप होणे, सोसा ाचा वारा सुटणे, च य वादळ, 
अितवृ  टी, अनावृ  टी, महापूर, दु  काळ इ. िविवध घटना घडतात, या 
नैस गक घटनांम  ये मानवाचा कवा िव ानाचा ह  त ेप कवा  यांचे 
काहीही चालत नाही हचे वा  तव िच ण रा. रं. बोराडे यांनी इथं होतं एक 
गाव या कादंबरीमधून केल ेआह.े  

‘इथं होत ंएक गाव’ या कादंबरीतील हमंेत या त ण  यि रेखा कवा 
नायकाची भूिमका मानवी मनाचा ठाव घेणारी, मानवी मनाला भावणारी 
आह.े एका खेडेगावाम  ये िश काची नोकरी करणारा हमंेत  याच 
गावाम  ये िनसगा  या अवकृपेमुळे भूकंप झा  यानंतर पिह  यांदा 
गावाम  ये. आपल े  वतःचे गाव आह.े गावातील माणसे आपल े नातलग 
आहते या जािणवेतून भूकंप  तांना मदत, सहकाय करतो, भूकंप  त 
गावातील हमंेतचा अ  यंत िजवलग,  नेही िम  रतनचा माती  या ढगा’ 
याम  ये सापड  यामुळे मृ  यू होतो. ते  हा रतनचे वडील मािणकराव, अ  पा 
 यांची सून सुमन यांचे सां  वन क न मानिसक आधार देतो. रतनचे आई 

विडल ह ेजण ूआपलेच आई वडील आहते. या भावनेतून  यांना भाविनक 
आधार दे  याम  ये हमंेत यश  वी होतो. संपूण कादंबरी हमंेत या त ण 
नायका  या सभोवती फरताना आढळत.े हमंेत हा परा मी, धाडसी, शरु, 
बु  दीमान,  यागी वृ  ती, सामािजक बांिधलक  या मू  यांची जपणूक 
करणारी  यि रेखा आह.े ‘इथं होतं एक गांव’ या संपूण कादंबरीम ये हमंेत 
हा त ण नायक मानवी मनाला भावणारा लेखकाने िनमाण केला आह.े 
 यामुळे या त ण नायका  या  यि   व व कतृ  व िस  द कर  याम ये लेखक 

यश  वी झाल ेआहते व वाचक समी क समाधानी आहते. असे संशोधकाला 
या ठकाणी नमूद करावे वाटते.   
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‘इथं होतं एक गाव’ या  तुत कादंबरीम  ये हमंेत या मु  य 
नायकाबरोबरच,  हाद मािणकराव, मोहनराव राठोड, गंगाधर साळवे, 
जयवंता,  हातारी, आ  माराम, दादाराव शेळके इ. पा ा  या 
 य  तीरेखां  या मा  यमातनू कादंबरीला गतीमानता आलेली आह.े  

साराशंःसाराशंःसाराशंःसाराशंः----        
‘इथं होत ं एक गाव’ ही रा.रं.बोराडे यांची भूकंप  ता  या  यथा, 

वेदना िचि त करणारी मह   वाची ामीण कादंबरी आह.े या कादंबरीचा 
त ण नायक हमंेत हा असून संपूण कादंबरी हमंेत या नायकाभोवती 
फरताना आढळते. मराठवा ातील लातूर िज  ातील क  लारी व 

प रसरातील झाले  या महा लयंकारी भुकंपाचे भेदक िच ण रां.रं. बोराडे 
यांनी केलले ेआह.े  तूत सदरील कादंबरीचे शीषक अितशय चतनशील 
आह.े ‘इथ होत एक गाव’ पु  हा  या गावाचं, तथेील माणसाचे एकुणच 
गाविशवाराचे कसे सपाटीकरण झाले याचे हदय  पश  िच ण इथ ं  होत ं
एक गाव या कादंबरीमधुन मुखर झाले आह.े भूकंपा  या चंड हाद-यामुळे 
मुळ गाव पूणपणे उ  व  त झाले. नवं पनूवसीत गाव अनेक मूलभूत 
सम  या घेऊन उभे रािहले  यामुळे तेथील लोकांना जीवन जगताना मोठी 
कसरत करावी लागली आह.े  ततु कादबंरीचे कथानक ह ेभूकंप  तां  या 
 यथा, वेदना  यांचे जीवनानभुव शोकाकुल वातावरण याम  ये सलगता, 

सुचकता आढळत े  यामुळेच मानवी मनाला भावनारी, दयाचा ठाव 
घेणारी कादंबरी  हणून आपणास इथं होत ं एक गाव या कादंबरीचा 
नामो  लेख करता येईल. ‘इथं होत ं एक गांव’ ही अ  यंत दय  पश  
संवेदनशील माणसा  या दयाला पाझर फोडणारी कादंबरी आह.े ही 
कादंबरी वाचत असताना  यातील भूकंप  ता  या  यथा, वेदना  यां  या 
िविवध जीवन जािणवा अ  यासत आपण  य  भूकंप  ता  या  यथा, 
वेदना  यां  या िविवध जीवन जािणवा अ  यासत आपण  य  
भूकंप  ता  या वेदना जाणून घेत आहोत. भूकंप  त गाव पाहत आहोत 
असा िजवंत, दय  पश  अनुभव येतो’’ याव न  ततु कांदबरी 
लेखनामागील भूिमका भूकंप  ता  या मुखर केले  या जीवन जािणवा 
कती भयावह हो  या याचा  यय येतो. एकूणच, मराठी सािह  यातील 

भूकंप  ता  या वेदना मांडणारी अलौ कक कादंबरी  हणून ‘इथं होतं एक 
गाव’ या कादंबरीचा िनदश करता येतो.    
संदभ थं सचूीः संदभ थं सचूीः संदभ थं सचूीः संदभ थं सचूीः     
1) ‘इथ ंहोतं एक गाव – रा.रं. बोराड े 
2) मराठी ामीण कादंबरीतील खडेे – डॉ. सं ाम टेकल े
3) मराठी ामीण कादंबरी आ  वाद आिण समी ा  – संपा. डॉ. सं ाम टेकल े
4) मराठी ामीण कादंबरीतील भुकं  ताचे िच ण – डॉ. सं ाम टेकले  

    

***    
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मायमायमायमाय    पाढंरीत यापाढंरीत यापाढंरीत यापाढंरीत या    माणसाचीमाणसाचीमाणसाचीमाणसाची    क णक णक णक ण    कहाणीकहाणीकहाणीकहाणी    
‘‘‘‘मलामलामलामला    माणसातमाणसातमाणसातमाणसात    यायचयंयायचयंयायचयंयायचयं’’’’    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मममम. . . . ईईईई. . . . तंगावारतंगावारतंगावारतंगावार    
मराठी िवभाग, ी हावगी वामी महािव ालय, उदगीर 

 

एकिवसा ा शतकात माणसाचं गाव िवकिसत होऊ लागल,ं पण 
माणुसक चं काय? िव ानयुगामुळे शहरी भागाबरोबरच ामीण 
भागाचाही िवकास होऊ लागला. इमारतीची उंची माणसांनी वाढिवली, 
परंत ु माणुसक या उंचीचे काय? माणुसक  ज माला येत नाही. ती 
कमवावी लागत,े िनमाण करावी लागत.े माणुसक मुळेच मनु याजवळ 
असणारी मनु य व ठरत असत.े माग या सात-आठ वषात सवच े ाचा 
िवचार के यावर असे ल ात येते क , अनेक  माणसां या वतनामुळे 
गुंतागुतंीचे झाले आहते. ह ी माणे दात दाखिवत, सर ा माणे रंग 
बदलणारा वाथ , मतलबी माणूस पूणतः बदलललेा आह.े संगणका या 
युगात मू यांची जोपासना हो याऐवजी पडझडच मो ा माणात होत 
आह.े नैितक मू य केवळ माणसाचीच न ह;े तर या या देशाची संप ीच 
असतात; परंत ु आज या या व थेम ये कड याची पडी पुरात वा न 
जावी तसा माणूस वा न जात आह.े व थे या िवरोधात कुणी उघडलेच 
त ड तर लाकडान े सापाचे त ड ठेचावे तसे याला ठेचल े जात आह.े 
दा र ाचे च ूह यांनी तयार केल े ते च ूह भेदताना रडा 
िव तवात भाजून िनघावा तसा माणूस भाजून जात आह.े असा करपला 
गेललेा, भाजला गेललेा माणूस सािह याचा िवषय होण ेअप रहाय होते. ते 
काय ‘मला माणसात यायचंय’ या कथासं हा ारे ा.मंुजाजी (कुमार) 
खरात यांनी समथपण ेकेले आह.े 

माणुसक ची गंगा माणगंगते या माणसामुळेच वाहत आह.े 
माणगगंेचा, गावपांढरीतला माणूस हा ा.खरात यां या कथेचा क बद ू
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आह.े उदगीर येथील ी हावगी वामी महािव ालया या मराठी 
िवभागात कायरत असलेल े ा.खरात एक उ म व े , कथाकार, प कार व 
सामािजक कायकत हणून प रिचत आहते. यां या या कथासं हातील 
एकूण बारा कथा िविवध ांना पश करणा-या आहते. लेखकां या सव 
कथा जािणवेतून िनमाण झाले या आहते. वरवर पाहता माणसाचं मन 
संवेदनशील वाटत आह,े दसत आह,े परंत ुमाणसाचं जगण,ं वागण ंमा  
पशु माण ेआह.े या िवसंगतीचा शोध ा.खरात यांनी घेतललेा आह.े मला 
अमूक बनायचंय, तमूक बनायचंय असं माणसं सांगतात, पण मला ‘माणूस’ 
बनायचंय असं कुणीच हणत नाही. वातं या या साठ वषात 

थािपतांनी ब जनांना वातं यापासून दरू ठेवल.ं ते वातं य िमळालं 
पािहजे, या दृ ीन े ह े शीषक मला समपक वाटते. कथालखेनामागची 
भूिमका आप या मनोगतातच ा.खरात यांनी सांिगतली आह.े ते हणतात 
क , ‘‘माणसं माणसासारखी वागत नाहीत. याची खंत बालपणापासून 
वाटत आली. माणसापे ाही यांना जात, धम, पंथ मह वाचा वाटतो. असे 
का हावे, वातं या या साठ वषानंतरही माणूस ‘माणूस’ हणून न जगता 
जातमाणूस हणून जगत असतो आिण ही जात मानिसकताच याला 
पूणपण ेमाणूस बनू देत नाही, याची खंत मनाला नेहमी टोचत राहते.’’ 

फुल-ेशा -आंबेडकरांना अिभ ेत असललेा माणूस, समाज इथ े दसत 
नाही, यािवषयीची खंत कथेतून यांनी  केली आह.े िवशेषतः ामीण 
भागातला माणूस हा ा.खरात यां या चतेचा व चतनाचा िवषय आह.े 
डा◌ॅ.अनंत राऊत यां या दीघ तावनेमुळे न च या कथासं हाला मू य 

ा  झाले आह.े लेखकािवषयी व यां या कथेिवषयी िलिहताना 
तावनेत डा◌ॅ.राऊत िलिहतात क , ‘‘कुमार खरात यांची मानिसक मुळे 

का या आई या आधारावर जगणा-या ामीण भागात जलेली आहते. 
यांची जीवनदृ ी समाजातील शोिषत, वंिचत व दःुखी माणसांकडे 

आ थेवाईकपण ेबघणारी व यां या जीवनातील िविवध पैल ूसमजून घेऊ 
पाहणारी आह.े या जीवनदृ ीतनूच ते सभोवती या समाजवा तवाचे सू म 
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असे िनरी ण करतात. या समाज वा तवाम ये वावरत असताना 
वतःदेखील अनेक जीवनानुभव घेतात आिण वतः या मनाला अ व थ 

करणारे जीवनानुभव आप या कथे या मा यमातून ययकारी रीतीन े
मांडतात.’’ 

ा.खरात यां या ‘मला माणसात यायचंय’ या कथासं हातील 
‘ल मणश ’, ‘गु दि णा’, ‘डो याचं कसं’, ‘ कंार’, ‘मला माणसात 
यायचंय’ या कथा अ व थ व अंतमुख क न िवचार करायला लावणा-या 
आहते. जात ही नागरमोता गवता माण े आह.े गाजर गवता माणे ती 
दवस दवस वाढत आह.े हरळी या गवताला वरवर काप यानंतर ते गवत 

जात नाही. तसेच जाती या संदभात माणसाचे य  चाल ूआहते हा सव 
देखावाच आह.े शोषणाला शासन व केवळ भांडवलदार नाही तर जातच 

मुख कारण आह.े याचा यय ‘ल मणश ’, ‘गु दि णा’ सार या 
कथेतून येतो. वारकरी सं दायाचे आचार-िवचार लेखकांनी जवळून 
पािहले आहते, ह ेया कथा वाच यानंतर सहज ल ात येते. 

आज ‘महाराज’ या श दाला एक कलंकच लागलेला आह.े कुणालाही 
‘महाराज’ हणून या श दाचे मह व आपण कमी केलो. वतमानकाळात तर 
ढ गी माणसांची सं या चंड माणात वाढलेली आह.े याला ‘ल मणश ’ 
या कथेतील ल मण महाराज अपवाद आहते. वारकरी सं दायांनी 
लोकि यतेचे जे िशखर गाठल े याला ब जन समाजच कारणीभूत आह,े ह े
ठामपण े मला नमूद करावेसे वाटते. परंत ु अ पृ य हणून एकिवसा ा 
शतकातही या कथेतील यशोदाबाईची अव था तेरा ा शतकातील संत 
चोखामेळा यां या माणे झाली होती. अ पृ य माणसाला आजही आंत रक 
इ छा असूनही पारावर बसले या माणसात बसून भजन करता येत नाही. 
माणसात बसता येत नाही. ह ेवा तव स य या कथेतून पहावयास िमळते. 
हणून शेवटी नाईलाजान ेयशोदाबाईला हणावे लागत ेक , ‘मं दरात या 

देवाप रस मनातला देवच खरा असतो’. यशोदाबाई या कथेत 
सवधमसमभावाची िशकवण देऊन जाते. सवाना सामावून घे याची वृ ी 
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असले या क तनकार ल मण महाराजांना कुणीतरी आवरल ं पािहजे. 
नाहीतर गावावर संकटे येतील असे गावक-यांना वाटते. यातून उ -
नीचतेची वाढत चालललेी दरी व समाजातील अंध ा यांचे दशनही 
घडत.े ग लोग ली ोपदीचे व हरण होत आह.े िवषमता पेरली जात 
आह.े यामुळे ीकृ ण व रामाला मदत करणारा हनुमंत कोठे आह?े 
ग रबांचा वाली कुणीच नाही, ह ेया कथेतून लेखकांनी सांग याचा य  
केलेला दसून येतो. 

सामािजक बांिधलक  जपणारे िश कही आता जाितयते या 
िवळ यात अडकलेल े आहते. गु ज चा अरेरावीपणा, दीनदिलतांकडे 
पाह याचा दिृ कोन यामुळे अंकुश नावा या गुणी िव ा यांवर होणारा 
अ याय ह े या कथेतून पहावयाला िमळते. माणसं जोड यासाठी संत व 
समाजसुधारकांचे दय असावे लागत.े याचा थोडाही अंश आज या 
माणसा या दयात दसत नाही. ेरणा देणारी, मू य जिवणारी, 
माणुसक चे नात े समजावून सांगणारी, सं कार करणारी केळू कर, 
सानेगु ज सार या िश कांचा अभाव आह.े एकिवसा ा शतकातही 
ोणाचायासारखे गु जी िजवंत आहते. अंगठा कापून देणारे एकल ही 

जागोजागी आहते. अंगठा देताना एकल ानी कुठेतरी िवचार करायला 
हवा ह ेकथाकारांनी सूचकपणे ‘गु दि णा’ या कथेतून सांिगतल ेआह.े 

‘मला माणसात यायचंय’ ही कथा पारधी समाजाचे दःुख घेऊन येते. 
चोरी के यामुळे पारधी समाजाला िश ा केली जाते. परंतु तो चोरी 
कशामुळे करतो याचा शोध यायला हवा. ‘चोर’ हणून िश ा मार यामुळे 
इ छा असूनही काम िमळत नाही. माणसात येता येत नाही. अशावेळी 
चोरी नाही तर मग काय करणार? ‘डो याचं कसं’ ही कथा खरोखरच 

येकाला अंतमुख करणारी आह.े आईपे ा प ीच आज या त णाला 
सवसवा वाटत आह.े यामुळे वृ  मंजुळामायकडे मुलगा कसन याचे दलु  
होते. कस या आज या असं य त णांचे ितिनिध वच करतो. नऊ मिहने 
असं य वेदना, यातना सहन क न आई मुलाला ज म देते. पोटात लाथ 
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मारणारा मुलगा बाहेर आ यावरही आईला लाथ मारत आह.े ही 
समाजातील फार मोठी शोकांितका आह.े आईकडे आज काही त ण 
िभकारीण, दासी, मोलकरीण हणून पाहत आहते. यािवषयीची खंतही 
लेखकांनी कथेतून  केली आह.े या कथेतील मंजुळामायम ये असलेली 
सहनशीलता, संयम व ‘आपलेच दात अन ्आपलेच ओठ’ हणून मुलावरील 
ितची माया, घरातील राजकारण यामुळे ही कथा ेम व क ण रसाचा 
उ ांक गाठललेी आह.े 

‘ कंार’ या कथेत िव ानामुळे गती झाली. परंत ु या टी. ही. 
सं कृतीमुळे माणूस माणसापासून तोडला गलेा आह.े तो अबोल झाला 
आह.े ही खंत येथ े यांनी  केली आह.े िभका-यासमोरचे व िशकले या 
त णासमोरचे  सारखेच आहते. पोटासाठी दोघांनाही भीकच मागावी 
लागत.े ह ेवा तव िवदारक स य कथाकारांनी या कथेतून सांिगतल ेआह.े 
प का रते या े ातली ‘तीन पावलं दान’, तािसका त वावर काम करणा-
या िश कांची कथा सांगणारी ‘मी तयार आह’े या कथाही उ लेखनीय 
आहते. आंतरजातीय िववाहाचे समथन क न जाितयता न  क  पाहणारा 
सुरेश नावाचा नायक या कथेत पहावयास िमळतो. उ हातून आ यानंतर 
एकदा गौतम बु  चूल पेटिवणा-या ीकडे येऊन िप यासाठी पाणी 
मागतात. ते हा ती ी हणाली, ‘‘मी तर हल या जातीची आह.े’’ ते हा 
महा मा गौतम बु  हसून हणाल,े ‘‘मी तुला पाणी मािगतल जात न ह;े 
जात ही क पना आह.े पाणी ह ेस य आह.े’’ बु ांचा हा िवचार आज जतो 
आह ेका? ‘मी तयार आह’े ह ेश द ‘मी माणूस आह’े मला वातं य, समता 
व बंधुता हवी आह ेह ेसांगताना दसतात. 

‘होय मी चुकलो’ या कथेला तर वैचा रक अिध ान ा  झाल ेआह.े 
कुठलाच नायक, नाियका नसलेली ही कथा समाजात या िवसंगतीवर 

काश टाकणारी आह.े चुकलो हणजे लाचारी, न ता कवा पराभवच 
न ह,े समाजािवषयीची क व आह.े वा याकोळी वाि मक  ऋषी होतो. 
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शंबूक ऋषी का होऊ शकत नाही, यासारखे  लेखक या कथेतून 
उपि थत करतात. 

ा.खरात यां या आ थेचा िवषय शेतक-यांचा आह.े यात या यात 
ऊस तोडणा-या कामगारांचा आह.े ‘सरण’, ‘राख’ व ‘मालकतोड’ या कथा 
शेतकरी कामगारांची कथा व था सांगतात. सामा य शेतकरी संघष 
करीत शेवटी ाणाला मुकतो. याला उचलून सरण पेटवलं जातं. याची 
राखरांगोळी कशी होते? याचा वेध कथाकारांनी वरील तीन ते चार 
कथेतून सू मपणे घेतललेा आह.े मुकादमाची वृ ी, ऊसाचा भाव, ऊस 
रानातून बाहरे हणजेच कारखा याला जावे हणून शेतक-यांची चालू 
असललेी धडपड, धावपळ, गावातील राजकारण याचे ययकारी िच ण 
डोळस दृ ीन े यांनी वरील कथेतून केल ेआह.े या सवच कथा दय पश  
आहते. शेतक-यां या उ व त जीवनाला काही माणात यांना 

सनािधनता, अ ानपणा व मानविन मत िवषमता कारणीभूत आह ेअसे 
वाटते. याचा यय काही पा ां या जग यातनू येतो. बीड भागात ऊस 
कामगार लोकांची सं या अिधक आह.े या भागात या माजगावल या 
प रसरात लेखकाचा सु वातीचा काही काळ गलेेला आह.े यामुळे ह ेदःुख, 
यांचे  लेखकांनी जवळून पािहले आहते. यामुळेच ह े िव  उभे 

कर यात कथाकार यश वी झाल ेआहते. ठरिव यास या िवषयावर लेखक 
कादंबरी समथपण ेिल  शकतात. ऊसात उडी मा न ऊसच सरण झाले या 
कामगारांचे दःुख, यां या दःुखाचा वर लेखकांनी तारस कात नेऊन 
लावललेा आह.े या कथा प रि थतीिवषयी शासनाबरोबरच कारखानदार 
व भांडवलदारांिवषयी चीड िनमाण करतात. 

कथेतील लेखकाचे वणनकौश यही वाखाण याजोगे आह.े टँडम ये 
भीक मागणा-या चे वणन करताना िलिहतात क , ‘‘ यां या 
डो यावरचे केस वाढले होते. यां या बटा लांबत हो या. दाढीची चंड 
वाढली होती. त डात एक दात न हता. झुपकेदार िमशा कां ा या 
केसाळीवा या दसत होत हो या. याचे डोळे खोल गेल ेहोते. चेह-यावर 
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का याचे भाव होते. यांचं मागण ंसु च होत.ं’’ (पृ.85) लेखकांची शैली 
ास दक व वाही आह.े ‘लोहारानं भा यावर इ तव फुलवावा तशी 

गावक-यांनी मनं कोल यागत फुल ूलागली’ (पृ.21), ‘काव यानं पा यात 
चुच बुडवावी तसं आप या अंगाखां ावर पाणी घेतल’ं (पृ.31),  
‘चर यातून ऊस िपळून िनघावा तसा बिळराजा िपळून िनघत आह.े’ 
(प.ृ55) ‘नाकात वारं िशरले या वासरासारखी पोरं कक ा या वेलावर 
तुटून पडली’ (पृ.57) यासार या ासा दक अलंका रक वा यांमुळे कथेला 
िनि तच स दय ा  झाल े आह.े ा.डा◌ॅ.वसंत िबरादार कथाकाराचे 
कौतुक करताना यासंदभात मलपृ ावर िलिहतात, ‘‘भाषे या डौलातही 
‘आ मा’ न गमावणारी येक कथा ामीण व दिलत जीवनाला 
िपळदारपण ेव भरीव वातावरण िन मतीतून गोचर झाली आह.े’’ 

आ मिन ा व आ मािव कार यातूनच सर्व कथा ज माला आ या 
आहते. ामीण भागातील या उ ारातील अ प तेमुळे कोणते श द 
िनमाण झाले असे काही श दही कथासं हात आल ेआहते. ामीण भागात 
सहजपणे वापरली जाणारी अ ील भाषा, श दही सं हात पहावयास 
िमळतात. कथासं हातील बोली बीड भागातलीच नाही तर मराठवाडी 
आह.े 

‘आभाळ ठगण ं झालं’ (पृ.19), ‘दादा मा रगा बैल क टगा’ (प.ृ72), 
‘उचलली जीभ लावली टाळला’ (प.ृ73), ‘अंगापुरता ब गा’ (प.ृ73), 
‘घरोघरी माती याच चुली’ (पृ.78), ‘ढव या शेजारी पव या बांधला 
वान नाही पण गुण लागला’ (पृ.99) यासारखे हणी, वा चार 
याबरोबरच पदा माणे आले या प  ओळी कथानका या गितमानतेसाठी 

व स दयासाठी पोषक ठरले या आहते. 
‘माणूस’ हा ा.खरात यां या कथेचा क बद ूआह.े ‘मी माणूस नाही 

का !’ (पृ.48), ‘ितथ ं पारावर बसायचंय माणसांत बसायचंय’ (पृ.20), 
‘आपुनबी माणसं आहोत’ (पृ.52), ‘देवाला माणसात येऊच ायचं न हतं 
आ हाला’ (पृ.52), ‘ याला माणसात घेतात पण मला नाय’ (पृ.54), 
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‘साहबे मला माणसात यायचंय मला भी तुम यासारखं माणसू हायचंय’ 
(प.ृ14), ‘माणूसक चं मं दर बांधणार आहते’ (पृ.104), ‘अहो काय झालं मी 
माणूस नाही का !’ (पृ.48), ‘पैशाचा पूर आला पण माणुसक  िवटून गेली’ 
(प.ृ84) इ यादी कथासं हातील पा ा या त डची ही वा य समाजातील 
मानविन मत िवषमता दाखिवत मानवतेची पताका लावून, गुढी उभा न 
मू यांच र ण करतात. 

िवषयाची िविवधता, वा तव जीवनातील भेदकता, िव ोहाचा 
संयमीत आिव कार, फुल-ेशा  व आंबेडकरांची ेरणा, शेतक-यांची 
होणारी कुचंबना, ऊसतोड कामगारांची था, पापिन  जािणवा, टोकाची 
जाितयता, जीवनमू यांवरील िन ा, मानवी मनाचा तळ शोध याची 
शोधक वृ ी, अशांत वातावरण, छो ा-छो ा संवादांची गुंफण, 
वा चार व हणी, भाषेतील ासा दकता, िनभयपणा व िन भडपणा, 
का यमय संग व अंतमुखता ही या कथासं हाची बल थान े कवा 
वेगळेपण होय. कथेत दैववादी वाटणारे काही नायक अ ानी वाटत असले 
तरी आळशी व अडाणी नाहीत. ‘कळत ं पण वळत नाही’ अशी अव था 
पा ं◌ाची झालेली दसून येते. कथेतला नायक व नाियका शोिषत 
माणसाचं ितिनिध व करतात. असे असल ेतरी झंुजणारी व लढणारी पा े 
याबरोबरच प रणामकारक व िच वेधक संवादाची जाणीव मा  काही 

कथेतून जाणवायला लागत.े 
समाजातील िवदारक, िव पू िच , सामा य माणसांवर होणारे 

अ याय व अ याचार इ याद चा समाचार कथाकारांनी कथेतून घेतला 
आह.े लाचारी, भूक, शोषण व गुलामी ह ेब जनांचे नातलग का झाले? हा 

ही यांना जागोजागी पडतो. समकालीन वा तवाला समथपण े
िभड याचे साम य, बळ यां या कथेत आह.े मानवाचा, िनतीमू यांचा 
शोध घेणारी यांची कथा आ मिन े या पातळीवर  होते. 

माणसांनी अजूनही ख-या माणसाचा शोध घेतला नाही. कारण 
राजहसंाची दृ ीचं यां याकडे नाही. जे चांगल ंआह,े समाजिहताचं आह े
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याचा िवचार करणा-या राजहसंाची पंख कापली जात आहते. यामुळे 
लेखक अ व थ होतो. ा. खरात यां या कथेत आ ताळेपणा, 
बटबटीतपणा व मनोरंजन तर नाहीच नाही. जीवनमू यांची जोपासना व 
सांभाळ कर यासाठी या या कथा आकारास आ या आहते. बांिधलक  ही 

ापक मू य यां या कथेचा मम पश आह.े माणुसक चं गाव गाठणा-या 
ा.कुमार खरात यां या सं हातील कथा कुठ याच एका वाहात बसत 

नस या तरी माणुसक या वाहात मा  या कथा न  बसतात. हाच 
वाह ख-या अथान े वातं य, समता, बंधुता, शांती व िवकासाचा वाह 

आह.े 
पु तकपु तकपु तकपु तक    परी णपरी णपरी णपरी ण                                                                                                        
कथासं ह - ‘मला माणसात यायचंय’  
लेखक - ा.मंुजाजी (कुमार) खरात मराठी िवभाग 

काशक - मु रंग काशन, लातूर ी हावगी वामी महािव ालय,उदगीर पृ  - 104 िज. 
लातूर – 413517  मू य - 100 .  
 

 
 

*** 
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''''''''आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    ीीीी''''''''    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    सीसीसीसी....    एसएसएसएस....    आवारेआवारेआवारेआवारे    
मराठी पदवी व पद ू र िवभाग मुख, कला व िव ान महािव ालय, चौसाळा, ता. िज. 

बीड. 
तावनातावनातावनातावना    

मराठी या सािह य े ात आज अनेक नवनवीन सािह य वाह 
उदयाला येत आहते. ह े वाह आप या वेगवेग या व प-वैिश ासह 
समृ  व गितमान होवू लागल े आहते. मराठी सािह याम ये ामीण 
सािह य, ोदिशक सािह य, दिलत सािह य, ीवादी सािह य, जनवादी 
सािह य, बालसािह य व आ दवासी सािह य असे िविवध वा यीन वाह 
िनमाण झाले आहते. कोणताही वा य कार हा अचानक उदयाला येत 
नाही, तर तो एखा ा कलाकृतीत ये यासाठी जी जािणव िनमाण होत 
असत े ते हाच तो उदयाला येत असतो. यापैक  आ दवासी सािह य हा 
सािह याचा कार देखील अिलकड या काळात उगम पावताना व 
िव तारताना दसून येत आह.े या वा य कारात देखील कथा, किवता, 
कादंबरी, आ मकथन इ यादी सािह य कार िनमाण होत अस याचे 
पहावयास िमळते. हजारो वषापासून आ दवास नी जे जीवन जगल ेआह,े 
जे भोगले आह,े या था तो कथा, किवता, कादंबरी, आ मच र  यातून 

 करताना दसून येतो. अ ान, अंध ा, लाचारी, दा र  
इ यादीमुळे संवेदनाहीन झालेला आ दवासी समाजाला डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या िवचारा या ेरणेतून आिण जािणवेतून दिलत तसेच 
आ दवासी सािह याची िन मती झालेली दसून येते. या आ दवासी 
सािह याने महारा ा या समाज जीवनावर फार मोठा भाव टाकलेला 
पहावयास िमळतो. 

ाचीन काळापासून ते आजपयत येथील वण व थेन,े समाज 
व थेन ेदिलतांना गावकुसाबाहरेील जीवन जगायला भाग पाडलले ेहोते. 

यां यावर अनेक बंधने घालून यांचा सवािगण िवकास थांबव यात आला 
होता, तर आ दवास ना या भूमीचे मूळ मालक, रिहवासी असूनही आयानी 
यांना गावकुसाबाहरे दरू हाकलून लावल.े यामुळे जिमनीचा मूळ मालक 

असललेा आ दवासी बेघर होवून ड गरद या म ये रा न आपल े आयु य 
आजही तीत करताना दसून येत आह.े या संदभात सौ.कुसूम 
नारगोळकर आपल े मत  करताना हणतात, "अ पृ यांना हद ू



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                239239239239    
 

 

समाजाने शू सेवक हणून का होईना, परंत ूएक िविश  सामािजक थान 
दल ेहोते. परंत ुआ दवास ना मा  े  अथवा किन  असे कोणतेच थान 
दलेल े न हत,े ते उपेि त होते. ती आपणा सारखीच माणसे आहते ही 

जािणव आतापयत िनमाण झाली न हती. रामायण आिण 
महाभारतासार या ंथातून तर दै य, िपशा , रा स, असूर असेच 
आ दवास ना संबोधले गेल ेआह.े आया या आगमनानंतर यांनी अनायावर 
केलेल े आ मण, ह ल,े ू र संहार आिण यानंतर दीघकाळ चाललेला 
सां कृितक संघष यात आ दवास ची िपछेहाट होवून, यांनी घेतले या 
ड गरद या आिण वने यांचा आ य यामुळे यांचा संबंध गावापासून 
कायमचा तुटला. टो या टो यांनी िव थािपत आिण िवप ण अव थते 
जगण े यां या निशबी आल.े" 

आ दवासी हणजे कोण? आ दवास या ा या िविवध 
अ यासकांनी केले या आहते.  
1. तकतीथ ल मण शा ी जोशी - नागर सं कृतीपासून दरू व अिल  

रािहलेल ेसंबंिधत देशातील मूळचे रिहवासी हणजे आ दवासी होत. 
2. ा. वामन शेळमाके - आ दवासी हणजे भूतलावर पिहल े पाऊल 

ठेवणारा माणूस, नागरी सं कृतीपासून अगदी दरू, जंगल खो यात, 
दगुम द याखो यात राहणारा व वत:चे अि त व जपणारा माणूस 
हणजे आ दवासी. आ दवासी हणजे द:ुखाची सम त महागाथा. 

3. डॉ. गो वद गारे - भौगोिलकदृ ा इतरापासून नेहमीच दरू हणजे 
िगरीकंदरात रािह यामुळे जंगलात राहणारा, िनसगा या सािन यात 
वाढलेला हणजे आ दवासी. 
अशा आ दवास या िविवध ा या अ यासकांनी केले या दसून 

येतात. या सव ा यांमधून आ दवासी कती हालाक चे व क मय जीवन 
जगत असेल याची िचती येते. या आ दवासीवर अिलकड या काळात 
जागितक करणान ेह ला के यामुळे तर आ दवास चे अि त व पार धुळीला 
िमळालेल ेपहावयास िमळते. 

आ दवासी सािह याची िन मती ही मया दत व पाची अस यामुळे 
आिण आ दवासी समाज वेगवेग या समूह गटात िवभाग यामुळे येक 
जमातीची आपली वतं  बोलीभाषा अस याचे दसून येते. महारा ाम ये 
अकोला, अमरावती, गडिचरोली, चं पूर, नागपरू, बुलढाणा, भंडारा, 
यवतमाळ, ठाणे, धुळे, नंदरूबार आिण नािशक या िज ात काही भागात 
आ दवासी जमाती या वा त  क न राहत आहते. याम ये ग ड, कोटकू, 
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बंजारा, महादेवकोळी, ठाकूर, िभ ल, राजग डे, परधान, हलबा, कँवर, 
कोलाम, पावरा, तडवी, लमाणी, कातकरी, कोकणा, म हारकोळी, 
ध डीया, गावीत, दबुळा, आंध कातकोळी अशा जमात चा समावेश आह.े 
आ दवासी समाज हा ामु याने ड गरद यात राहणारा अस यामुळे 
जंगलात हडण,े िशकार करण,े फळे, कंदमुळे, मध गोळा करण,े औषधी 
गोळा करण े हीच यांची कामे दसून येतात. आ दवासी व िनसग यांचे 
अगदी अतूट नाते आह.े आ दवासी ी िनसगालाच सखा व बंधू मानते. 
आज आ दवासी हा िनसग बदलाशी जुळवून घेत गुजराण करतो आह े
आिण जागितक करणा या चंड मो ा येचा भाग बनताना दसतो 
आह.े आज यां या गावापयत र त,े वीज व शाळा पोहच या आहते. पण 
या बदलान ेआ दवासी ीचा दजा फारसा उंचावलेला दसत नाही. 

आ दवासी समाजाचा इितहास ाचीन आह.े सं कृती पुढे चालवून ती 
सं कारीत कर याचे काम आ दवासी ीच करीत आली आह.े िविवध 

कारची दैनं दन कामे आ दवासी ीच पार पाडताना दसून येते. 
पु षापे ा ती अिधक कामे करताना दसते. सामािजक व धा मक कामात 
आ दवासी ी पु षा या बरोबरीने सहभागी होते. आ दवासी समाजात 
मुलगा व मुलगी यांना समान दजा आह.े मुली या ल ात मुलाकडून व 
वधुत य दे याची था आह.े जोडीदार िनवड याचे ीला वतं य आह.े 
ती नराची िनवड करताना याची पूण मता थम अजमावते. ितला जर 
तो चपळ दसला नाही, तो क ाकपा यातून आिण अवघड झाडाव न 
सहज उ ा मार यात कुठे थोडा जरी कमी पडला तरी ती चुटक सरशी 
या नराला बाजूला सारते आिण यो य असले या नराचीच आपला 

जोडीदार हणून िनवड करते, यालाच 'गोटूल' हणतात. आ दवासी 
सं कृतीत गोटूल क थानी असून जोडीदाराची सवाथाने ओळख पटवूनच 
जीवनस यांची िनवड या पूण होते. गोटूल येतून अंितम िनवड 
होईपयत दर तीन दवसांनी ितला जोडीदार बदलावा लागतो, असा 
अिलखीत िनयम आह.े हणजेच ितला घट फोटाचा ही अिधकार आह.े 
िवधवा ीला पती या मालम ेत वाटा िमळतो. िवधवेचा पुन ववाह ही 
होतो. 

आ दवासी ी पतीस देव मानत नाही. शेतीची सव कामे आ दवासी 
ि या करतात. ही ी आप या आरो याकडे पूण दलु  करताना दसते. 
यामुळे ितची मुले कुपोषणाला बळी पडताना दसतात. आ दवासी 

ि यांम ये िश णाचा अभाव आह.े आ दवासी ी दा  व तबंाखूचे सेवन 
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करते. आ दवासी ी तोक ा कप ातील देह दशन करणारी नाही तर 
ती व छंदी वृ ीची, आप या परंपरेचे पालन करणारी, सतत शेतीत क  
क न िनसगाशी समरस होणारी आिण आपला संसार पैलतीरावरती 
नेणारी आह.े आ दवासी ी परंपरेतनू वत:चे वातं य सूिचत करणारी 
दसून येते. 

आ दवासी ी आिण जंगलाचा िवचार सु  झा यास आप या ल ात 
येते क , आ दवासी ी ही वािभमानी, वयंशािसत, कौटंुिबक 
रा यकारभार करणारी राजमाता अस यान ेती वत:चे िनणय वत: घेते. 
ित यावर उपासमारीची वेळ आली तरी ती खंबीरपण ेपावल ेउचलत ेव 
प रि थतीला बेधडक सामोरी जाते. मा  भीक माग याचा अथवा 
वे यागमनाचा माग ती कधीही ि वकारत नाही. या मागील मुख श  
िनसग देवतेची अस याचे आप या ल ात येईल. िनसग आिण आ दवासी 
यांचा अनोखा संगम आपणास खालील वारली गीताव न ल ात येईल. 

"बामणा या ज माला जाशी, त िलखून िलखून मरशी, 
मारवाडी होशी... त तोलून तोलून मरशी, 

चमार होशी... त ना ा जोती क न मरशी, 
पन वार या या ज माला जाशी... त जंगलचा राजा होशील रं बाबा" 

वारली जमाती या या गीतातून ती वारली माय आप या ता ा 
बाळाला जो काही सबुरीचा आिण शहाणपणाचा स ला देत आह,े यातच 
आ दवासी सं कृतीची मू ये जलेली आहते. 

ारंभापासूनच आ दवासी ि यांचे झाडासोबत एक सलो याचे आिण 
मै ीचे नाते िनमाण झालेल े पहावयास िमळते. याचे कारण हणजे 
कोणतेही काम करताना ती ता याला मो ा िव  वासाने झाडाला 
बांधले या झोळीत िनजवत े आिण िबनधा तपण े शेतीतील कामे पार 
पाडते. ितचे बाळ या झोळीत िनवांत झोप घेते व जरी जाग ेझाले तरी 
झाडां या सळसळणा या पानाकडे बघून टा या वाजवत आनंदान े खेळत 
राहते. यामुळे बाळा या आई या कामात कुठेही अडथळा येत नाही. एवढे 
क नही ित यावर एखादे संकट आल े तर ती झाडा या सोबतीनेच सुख-
द:ुखाची वाटणी करताना दसून येते. एकंदरीत आ दवासी ीन े
झाडालाच सखा आिण बंधूरायाही हटलले े आह.े ितने वत: नेहमीच 
वै ािनक दृ ीकोन बाळग याने िविवध वनऔषधीचे गणुधम ताडून 
बिघतल ेआहते. यातूनच झाडां या कती तरी कहा या अजरामर झा या 
आहते.  
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गभपात कर यासाठी वापरात येणा या भूिमकेत जाऊन ती वत:वरच 
काही योगही करीत आली आह.े अशातूनच ितला काही मह वाचे शोधही 
लावता आल े आहते. 'टभ ' या झाडाचा डक गुळात िमसळून या या 
गो या बनवून ठरािवक वेळेनुसार खायला द यास पु षाशी संबंध आला 
तरी बाईला दवस जात नाहीत. िशवाय 'ये या' साप बाईला खायला 
द यास या काळात पु षाचा संबंध आला तर लवकर गभधारणा राहत,े 

ह ेआ दवासी ीन ेिनसगा या समीप रा न आप या फाय ा-तो ासाठी 
लावलले े अ यंत मौिलक शोध हणावे लागतील. आ दवासी ि यांचे 
औदूंबर, पपळ, मोह, जांभूळ, बहावा, िहरडा-बेहडा, साग, पळस, चच, 
बांबू, बाभूळ, वड, िपपर, धायटी, कोरफड, सादडा, धावडा, सायर, भोकर 
इ. वृ ांशी अ यंत पिव  व भाविनक नाते िनमाण झालेल े पहावयास 
िमळते. मोह वृ ाला आ दवासी माऊली क पवृ  मानते. कारण या या 
सवच भागाचा काही ना काही उपयोग होतो. मोहा या फुलापासून फ  
दा च बनिवली जात नाही तर साल, पाने, लाकूड, िबयांपासून कतीतरी 
औषध ेबनिवली जातात, याचे ान आ दवासी ीला आह.े 

आ दवास या सव वा य कारावर दृ ी ेप टाकला असता, 
आ दवासी लेखकांनी सव कार हाताळलले े दसतात. किवता, कथा, 
नाटक, कादंबरी, आ मच र  या सव े ात आ दवास ची लेखणी संचार 
करताना दसून येते. आ दवासी किवतेवर नजर टाकली असता फार िवरळ 

माणात का  िन मती झालेली दसते. आ दवासी कव चा पिहला 
ाितिनधीक सं ह 'मोहोळ' 1982 साली कािशत झाला. यानंतर 

आ दवासी किवता-भूजंग मे ाम, वनवासी-उ मराव ध गडे, गोधडं-वाह  
सोनवणे, ग डवन पेटल े आह-ेिवनायक तुकराम, उलगलुान-भूजंग मे ाम, 
इं यार य-िनलकांत कुलसंग,े वनसूय-पु षो म शेळमाळके, जागवा मने 
पेटवा मशाली-वामन शेळमाळके, रानपाखरांची माय, रान आसवांचे तळे-
सौ. कुसूम अलाम इ यादी किवता सं हाचा उ लेख करावा लागतो. 

आ दवासी कांदब यांचा िवचार केला असता एक गो  ल ात येते क , 
आ दवासी लेखकांनी िलिहले या कांदब यापे ा िबगर आ दवासी 
लेखकांनी िलिहले या कांदब यांची सं या अिधक आह.े िबगर आ दवासी 
लेखकांनी िलिहले या कांदब यां या लेखनामाग े मानवी वभाव-कुतूहल 
असल े तरी अनेक िबगर आ दवासी लेखकांनी आ दवासीवर होणा या 
अ यायाला, यां या शोषणाला, िपळवणूक ला, लिगक शोषणाला, शेठ-
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सावकारांकडून होणा या ासाला व फसवणूक ला कांदब यां ारे वाट 
मोकळी क न दली आह,े ह े स य नाकारता येत नाही. आ दवासी 
कादंबरीचा िवचार करताना, 'ज माने आ दवासी असणा या लेखकांनी 
िलिहलेली आिण आ दवास ची वैिश े मांडणारी कादंबरी हणजे 
आ दवासी कादंबरी होय', अशी साधी-सोपी ा या करता येईल. मा  
िबगर आ दवासी लेखकां या तुलनते आ दवासी लेखकां या कांदब यांची 
सं या अगदी बोटावर मोज याइतक  आह.े याम ये ामु याने तृ णा-
(1995) नजूबाई गावीत, वाडा (1996) माधव सरकंुडे, टाहो (1998) बाबा 
मडावी, कोळवाडा/ वाडा (2004) गोपाळ गवारी, िभवा फरारी-नजूबाई 
गावीत, आकांत (2008) बाबाराव मडावी, दैना (2012) भा कर भोसले 
इ यादी कांदब यांचा उ लेख करावा लागले. 

या लेखाम ये ामु याने 2000 नंतर या आ दवासी किवता व 
कादंबरी याम ये आलले े आ दवासी ीचे िच ण आलले े आह.े आज 
जागितक करणान े आ दवासी या येक े ात ह ला क न एकंदरीत 
आ दवास चे अि त वचं धुळीला िमळिवलेल े आह.े जागितक करणान े
ड गरद याम ये आपल ेआयु य घालिवणा या आ दवास ना ितबंध केला 
आह.े यामुळे जागितक करणासार या न ा गुलामिगरीशी यांना सामना 
करावा लागत आह.े जागितक करणान ेअथकारणाला, उ ोजकतेला जरी 
गती ा  झाली असली तरी सवसामा य आ दवासी समूहाचा या ठकाणी 
अि त वाचा  िनमाण झाला आह.े जमीन, जंगल,े पाणी, गाई-गुरे 
यातच च रताथ चालिवणा या आ दवास ना यां या व ती थानाव न 
हटिव या जात आह.े 

आ दम काळापासून त े आजपयत आ दवासी ीला समाजात 
पु षां या बरोबरीने थान आह.े परंत ू या जागितक करणासार या 
सम या िनमाण झा यान े न ा गुलाम व थेन े ीकडे एक भोगव त ू
हणून पािहल े जात आह.े स य सं कृती या बुर या आड असणा या या 

भोगवादी समाजातील दलालांनी ि यांचे व तूकरण के याने यािव  
सािह यातून आवाज उठिव यात येत आह.े या बाबत कुसूम अलाम आपल े
मत  करताना हणतात. 

"िम ा ठणकावून सांग यांना, जंगलात फरलो आ ही अधन  
कॅमे यापुढे िवव  झा याचं नाहीत मायबिहणी, 
आम या मु  लिगकतेवर बोलाल तर खबरदार 

िववाहासाठी लड ुप चे कगची वेळ, आ हांवर यायची आह.े " 
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अशा ित या आ दवासी सािह यातून  होत आहते. धोरणी 
शासनाने जािणवपूवक सव पयटन थळे आिण अभयार य ही आ दवासी 
वा त ास असले या जंगलातच काढली आहते. यामुळे हौसे-नवसे-गवसे 
पयटक आता पाटर् या करायला, मजा मारायला पयटन थळांचा आधार 
घेवून आ दवासी व तीत येवू पाहतात. यां या वाग या- खदळ यान े
आ दवासी अिधकच त बनला आह.े यांचे व छंदी जगण ंही व छंदी 
रािहलेल ेनाही. ग रबीने बेजार झाले या या आ दवासी ि यांना फाट या 
जुनेरान े आपली इ त झाक याचेही भान नसते. काही पयटक बरोबर 
हीच संधी साधतात व यांचे फोटो नकळत काढतात. ाचे भान असले या 
कविय ी सौ.कुसूम अलाम आप या आ दवासी भिगन ना सावध करताना 
हणतात, 

"सखे ! ल ात घ े! कदािचत झुडपा आडून एकदा कॅमेरा, 
तु या असीम स दयाला, 'बेडीबंद' तर करत नाही ना? 

नाहीतर येक आंबट शौक नां या दवाणखा यात, न  होऊन बसशील 
पो टर पात 

आिण बघे हणतील... वा ! या माल ह ै!" 
असे अ सल व वा तवतेला ध न िलिहल ेगेलले ेह ेआ दवासी सािह य 

'मराठी सािह याचे वैभव लेण'े व 'मराठी सािह याची मु तमेढ' असा या 
सािह याचा सगळीकडे गौरव होऊ लागला आह.े परंत ूआ दवासी सािह य 
ह े केवळ मराठी सािह याचे न ह ेतर िव  व सािह याचे वैभवलेण ेआह ेह े
िवस न चालणार नाही. जागितक करणामुळे आ दवास चे जीवन उ व त 
हायला सुरवात झाली. जागितक बाजारपेठांनी यां या व ती थानावर 

आ मण े क न यांचा मालक  ह  संपु ात आणला गलेा. जंगल ह े
आ दवास चे मालक चे ठकाण, पण तेच आता न  होत आह.े 
आधुिनकते या नावाखाली आ दवासी सं कृतीला िवरोध करणा या 
लोकांना कुसूम अलाम फटकारताना हणतात, 

"तु ही भडवेिगरी केली, 
बला कार, छेडछाड केली 

कंुटणखाणे चालिवले 
तरी तुमचे चालते" 

अशा प तीन े आप या सं कृतीचे समथन यांनी मांडल े आह.े 
िव ोहाची भाषा आप या किवतेतून मांडली आह.े आ दवासी जमातीला 
या िव  लढ यासाठी तयार केल ेआह.े 
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""""तु या    शोषणासाठी    बसले या    सव    िचलटांना    
भ म    कर    जळजळीत    ने     कटा ाने    

तर    ख या    अथाने    आनंद    पव    सु     होईल"    
आजही आ दवासी ी जंगल संप ी गोळा करताना दसते. 

आ दवासी ी चंड ग रबीत जखडललेी आह.े भूकंप, पूर, कोरडा कवा 
ओला दु काळ यात अडकलेली दसते. वत: या गावात रोजी-रोटीचे 
साधन नस यामुळे थलांतर करणारी आ दवासी ी दसून येते. मो ा 
महानगरात कामासाठी गे यावर काही ापारी, दलाल, अिधकारी, 
ठेकेदार ितला वाम मागाला लाव याचे काम करीत आहते. यामुळे 
कामा या ठकाणी ितला चंड सम यांना सामोरे जावे लागत.े यामुळे 
समाजात व सरकारी दरबारी या क  त जीवन जगणा या आ दवासी 
ि यांचा िवचार होणे अ यंत गरजेचे आह.े 
 आ दवासी भागात र त,े वीज, एस.टी., रेिडओ, दरूदशन, शाळा, 
महािव ालय या सव सुिवधा पोहच यावर यांची सं कृती टकेल का? 
अशी चता करणारा एक मोठा वग आह.े यांनी आ दवास ची चता न 
केलेली बरी. आप या देशात िवचारांचे देखील दषूण झाल े आह.े पण 
आ दवासी मुलां-मुल नी खुप िशकावे, यांना उ म इं जी यावे, िव ान 
आिण तं ानाने यां या हातात हात घालून फरावे, यांनी िश क, 

ा यापक, इंिजिनअर, डॉ टर, ऑ फसर हावे असे आपणास का बरे 
वाटत नाही? मा  आता आ दवासीन च आपली भूिमका खंबीरपण े
अवलंिबली आह.े ते हणतात- 'आता कती दवस आ हीच जंगलाचे र ण 
करायचे? आ हीच का म ा घेतला आह?े आता ते कदािपही चालणार 
नाही', डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणाल ेहोते क , "दिलतांनो, खेडी सोडा 
आिण शहराकडे चला, यािशवाय तुमची गती अश य आह.े" आज ख या 
अथान ेआ दवास नाही ललकार याची वेळ आली आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    
1. कलकते गौळण - अि कंुडातील आ दवासी ी- गोदा काशन, औरंगाबाद - स टबर 2011 थम 

आवृ ी. 
2. आ दवास च ेिव  व - डॉ. शैलजा देवगावकर, डॉ. श.गो. देवगावकर 
3. डॉ. मोद मुनघाटे - आ दवासी मराठी सािह य : व प आिण सम या, ितमा काशन, पुणे-2007 
4. डॉ. िवनायक तुमराम - आ दवासी सािह य : व प व सम या - िवजय काशन, नागपरू-1994 
5. डॉ. गो वद गारे - महारा ातील आ दवासी जमाती - कॉि टनेबल काशन, पुणे-2002  
6. कुसूम अलाम - रानपाखरांची माय - हरीवशं काशन, चं पूर 

 
 

 

*** 
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ामीणामीणामीणामीण    मनोभगंाचेमनोभगंाचेमनोभगंाचेमनोभगंाचे    ययकारीययकारीययकारीययकारी    दशनदशनदशनदशन    घडवणारीघडवणारीघडवणारीघडवणारी    
कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    : : : : ‘‘‘‘तडुवणतडुवणतडुवणतडुवण’’’’    

    

ोफेसरोफेसरोफेसरोफेसर. . . . डॉडॉडॉडॉ....     सुभाषसुभाषसुभाषसुभाष    िनवृ ीिनवृ ीिनवृ ीिनवृ ी    शकेडेशकेडेशकेडेशकेडे    
मराठी िवभाग मुख, बाबूजी आ हाड महािव ालय, पाथड ,िज हा 

अहमदनगर४१४१०२ 
 

न ा िपढीतील कसदार ामीण सािहि यक हणून डॉ. कैलास द ड 
यांचे नाव अ मान े घेतल े जाते. नुकतीच यांची 'तुडवण' ही अ सल 

ामीण जीवनाचे दशन घडवणारी कादंबरी मॅजेि टक काशनन ेस टबर 
२०१९ म ये कािशत केली आह.े 'तुडवण' ही यांची ितसरी कादंबरी. 
या आधी या 'पाणधुई' , 'कापूसकाळ' या यां या कादंबर्या वा तवा या 

काळजाचा ठाव घेणार्या ठर या.  कैलास द ड यांचे लेखन हणजे ामीण 
जीवनाचा खळाळता झराच अस याचा यय 'तुडवण' या कादंबरी 
मधूनही येतो. अनुभवाचा स ेपणा, ताजेपणा, वा तवाला श दातून उभे 
कर याचे िवल ण साम य, मानवी वभावाची सू म जाण, या बाब मुळे 
'तुडवण' कादंबरीने कला मक उंची गाठली आह.े यामुळे तडुवण िवषयी 
जाणून घेण ेसमी कांनाही आव यक वाटत आह.े  
तडुवणतडुवणतडुवणतडुवण    चीचीचीची    कथाव तूकथाव तूकथाव तूकथाव तू    ::::    

'तुडवण' म ये कौटंुिबक ना याची वीण, शेजा या - पाजा यामधील  
ेम, िज हाळा, मायेचा ओलावा, सुिशि त बेरोजगारांची होणारी घुसमट, 

आ थक दबुळेपणान े आललेी असहा यता, नोकरीसाठी लाखो पयांची 
होणारी मागणी, भाऊ महाराजांचा अ याि मक भाव, अ मानी - 
दु काळी संकटातही तग धरणारी माणसं, ि यांवर होणारे अमानुष 
अ याचार, नवर्या मुलाचे उमट वतन, सुिशि त मुल ची िधटाई, 
बंधुभाव, जळीतासार या घटनेतही वाथ जागा ठेवणारी सरपंचाची 
अ पलपोटी वृ ी, वरकरणी डंा न घेता आहरेासाठी मागणी करणारी 

वृ ी, मनात डुख धरणारी गाव- पुढा यांची वृ ी, फसवेिगरी, कठीण 
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संगातही कुटंुबाला सावरणारी खंबीर ी,  झटपट ीमंतीपायी 
चंदनचोरी, बुलेट चोरी करणारी त णाई, का याईला जीवापाड जपणारी 
िन ावान माणसं, एकमेकांना आधार देणारी- सावरणारी माणसं , 
याचबरोबर पोट या मुलाला सोडणारी माय या सग यांचं बे ब आिण 
दय हलेावणारं  िच  उभं कर यात लेखकान ं कुठेही कसर सोडललेी 

नाही. यामुळे कादंबरी पानागिणक उ कंठा वाढवणारी ठरत.े  
'तुडवण' म ये बदल या ामजीवनाचे, ितथ या समाज व थेचे 

संयमी िच ण पहावयास िमळते. नवनाथ, राधा ा, नारायण, यमुना अशा 
चौकोनी कुटंुबाभोवती संपूण कादंबरी गुंफली गेललेी अस यामुळे 
सहािजकच यां या सुख - दःुखाची ािम  वीण कादंबरीत पहावयास 
िमळते. 

नारायण हा या कादंबरीचा नायक; सामा य शेतकरी कुटंुबाची 
अव था ही अगदी शेळी या शेपटासारखी! नारायणला नवनाथ ता या व 
राधा ा पोटाला िचमटा घेऊन वाढवतात,  िशकवतात. तो डी. एड. 
होतो;  सीईटी मा  अनु ीण होतो. वाघळूज या िश ण सं थेत मुलाखत 
देतो. इथ े लोकमा य िश ण सं थेचे अ य  याला नऊ लाख पये 
मागतात. ते हा तो वडील नवनाथ ता याला ' सदाडाची प ी' नावाचे शेत 
िवका हणतो. नवनाथ मा  जग याचा िचरंतन आधार असणारे शेत 
िवकायला नकार देतो.  या घटनेमुळे बाप' लेकात अंतर पडू लागत,ं  घरात 
बस यापे ा नारायण रागानचं बा या या  चंदन चोराबरोबर अंधारात -  
कंुधारात ओ ा - ना यान ं चंदनचोरी कर यात सहभागी होतो. पण 
यात याचं मन रमत नाही. िश ण आिण आई-विडलांचे सं कार, भाऊ 

महाराजां या िवचारांचा भाव यामुळे तो उ हासनगरला सुदाम 
ाय हर या हाताखाली लीनरचे काम सु  करतो. इथ े तो 

खा यािप याची, राह याची  आबाळ सहन करतो. डासा - उंदरांचा ास 
सहन करतो. सधी शेठची  गलुाबी गालाची भारती पा न याला 
बिहणीची आठवण येते. या  ाय हग िशक या या काळात अधून-मधून 
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गावी जाणे होते. 'ग ा आपला गावच बरा' असं मानुन तो कायमचा 
गावाकडे येतो. आई राधा ा जवळ टे पो घे याचा िवचार मांडतो.  ती 
नवनाथता याचं मन वळव याचा य  करते. कािशनाथ पाटलाला 
' सदाडाची प ी'  अवघी  पाऊण े नऊ लाखाला िवकून तुकारामा या 
मदतीन े कागद क न दला जातो. यासरशी  नारायण दवा व े पा  
लागतो पण नवनाथ या मनाला जमीन िवक याचं फार लागत.ं  तो 
कुणालाही न सांगता घरातून- शेतीतून िनघून जातो.  नारायण याला 
शोध याचा य  करतो पण याचा ठाव ठकाणा लागत नाही. 

नारायण शेती िवकून आलले े पैसे वतः या नावावर बँकेत टाकतो. 
मे णा तुकाराम या सांग याव न चोरीची बुलेट मोटरसायकल व तात 
घेतो आिण हात या हातावर चाळीस हजाराला फसला जातो. आज 

ामीण भागात िशि त त ण हौसेपायी वाम मागाला लागलले ेपहावयास 
िमळतात. यात अनेक त ण बरबाद देखील झालेले आहते. ह े लेखकान े
अचूकपण े टपले आह.े जमीन िवक यावर घरातून गेलले े ता या परत 
यावेत हणून नारायण टपो घे याचा िवचार सोडून जमीन घे याचा 
िवचार करतो. जमीन घेत याचे कळ यावर वडील परत येतील असे याला 
वाटते. मा  गावगुडंीत  तरबेज असणारा,  दु काळातही गाय- गुरां या 
चारा छावणीत पाप करणारा आिण नवनाथन ं चारा छावणीत  गाय न 
घात यामुळे दखुावलेला भा कर तोडकर नारायणला जिमनी या 

वहारात फसवतो व डाव साधतो. यामुळे नारायणचे दवस फरतात. 
बायको , राधा ा व  लहान बाळ यांचा िवचार क न तो िविहरी या 
कामावर जातो.  सदाडा या प ीतच' मोिह यां या  होत िविहरीचे काम 
राव याने  घेतलेल ेअसत.े  ितथ ं शेवट या पाटीचा दोर तुटून  पाटीतील 
दगडाखाली होणारा नारायणचा ददुवी मृ यू काळीज हलेावून टाकतो. 
असं य ांनी,  समाज वृ नी आिण एकूणच प रि थतीनी केलेली 
तुडवण नारायणाची धडपड थ ठरवते व मनाला चटकाही  लावत.े  
नारायण या िनिम ाने डी.एड ,बी.एड., एम. फल., पीएच.डी सार या 
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पद ा ा  असणा या ामीण भागातील असं य त णांची ाितिनिधक 
तुडवण द ड यांनी श दब  केली आह.े " क ांना सीमा नसते. दा र ाला 
असीम जमीन असत.े संसार गाठी मारमा न करावा लागतो, एकेक 
आयु य मातीमोल होत जाते. ह े सगळे वा तव 'तुडवण ' या कादंबरीत 
िजवंत झालं आह.े" १ ह ेखरेच. 
तडुवणतडुवणतडुवणतडुवण    मधीलमधीलमधीलमधील    रेखारेखारेखारेखा    ::::        

'तुडवण'  कादंबरीमधील ि रेखा वैिश पूण आिण सावि क 
वाटणार्या  आहते.  नारायण माणेच नवनाथता या, राधा ा,  यमुनी 
ितची मै ीण पली,  तुकाराम या अशा काही मह वा या ि रेखा या 
कादंबरीत आहते.  
नवनाथनवनाथनवनाथनवनाथ    ता याता याता याता या    ::::    

नवनाथ ता या हा सरळमाग , कोरडवा  शेतीत  ामािणकपण ेक  
क न यात समाधान मानणारा,  ग रबीत रा न घराला सावरणारा असा 
सामा य शेतकरी आह.े तो मुळातच कुटंुबव सल आह े मा  नारायण या 
जमीन िवक यानं  मा  तो कमालीचा दखुावला जातो. शेती िवकली 
गे याची सल याला सहन होत नाही. याला अपमान वाट यान ं तो 
रा ी या अंधारात परागंदा होतो.  याआधी या या रागान ंबोल यातून, 
िश ातुन  होणारी तुडवण मुक च राहते. 
राधा ाराधा ाराधा ाराधा ा    ::::    

या कादंबरीतील सव कुटंुबाला ेमधा यान ंआिण जबाबदारीनं 
एकसंघ ठेवणारी राधा ा ही मु य ि रेखा हणता येते. ती  ितत याच 

भावीपणानं  अवतरली आह.े  कादंबरीभर ितचीच  सवािधक होणारी 
'तुडवण' मनाला चटका लावणारी आह.े नारायणा या शेत िवक या या 
ह ापायी बाप- लेकां या म ये होणारी ितची घुसमट, कायम व पी 
आघात देऊन गेललेी नराधमांनी केलेली तुडवण; भेटायला येणा या 
बायां या येक श दाबरोबर होणा या वेदना; जावया या आहरेासाठी 
दारातली एकुलती एक 'हरणी गाय िवका' हणताना होणारी ाकुळता; 
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नवनाथ या एकाक  घरातनू जा यानं  येणारी असहा यता; तोडकरान ं 
नारायणला  जमीन वहारात फसव यानंतर झेलावी लागणारी ाकुळ 
अिनि तता; हाताशी आले या मुलाचा ददुवी मृ यू पाहतांना तुटून 
पडणारा दःुखाचा पहाड; सुनेनं दललेी दषूण ं या सग या तुडवणीला 
झेलत दधुावर या सायीला अथात दोन वषा या नातवाला घेऊन 
उरलेसुरल ेशेत व घर सोडून शहराची वाट धरताना होणारी तुडवण या 
सग या तुडवणीला झेलत आिण  तुडवत िनघालेली राधा ा वाचका या 
काळजात घर करणारी आह.े जातीवंत शेतकरी नवरा आिण 
जागितक करणाचे वारे लागललेा मुलगा यां या िवचारा या संघषाम येही 
घराला जप याचा सवतोपरी आटोकाट य  करणारी राधा ा ही ामीण 
भागातील असं य माता- माउल चेच  ितिनिध व करत.े ती सवसामा य 
खेडूत  ी माण े घरादारावर,  मुलांवर, नव यावर, वावरा- िशवारावर 

ेम करणारी, शेतात क  करणारी, काळोखाला मागे सा न भिव याचा 
वंश  काश पी  दवा वादळवा यात पदराआड  तेवता  ठेव यासाठी 
धडपडणारी धीरोद  संयमी,  संसारी ी आह.े ित या ठायी असणारी 
सोिशकता, कमालीची जीवनिन ा आिण आद य  आशावाद यामुळे ती 
नवरा व मुलगा यां या जा याचे एकापाठोपाठ येणारे दःुखद आघात झेलून 
जीवनाची लढाई हरत नाही. पली या आधारान ेकुळा - काळीचा अंकुर 
अंकु रत कर यासाठी ती  शहराची वाट धरत.े राधा ाची ि रेखा 
दीघकाळ मरणात राहणारी अशीच आह.े संपूण कादंबरीम ये 
नारायणाबरोबरच राधा ाची ि रेखा रेखाटताना डॉ. कैलास द ड 
यां या लेखणीला जण ूधुमारे फुटल ेआहते.  
यमनुायमनुायमनुायमनुा    ::::    

राधा ा सारखीच ेमळ, मनिमळावू असणारी यमुना ही नारायणची 
धाकटी बहीण. आप या भावानं  आई- विडलांचा आधार हावं,  नवनाथ 
ता याला यानं  समजावून यावं. अशी ितची मनोमन इ छा. नोकरीसाठी 
देणगी ायला पैसे िमळावेत यासाठी शेत िवक यास ता या नकार देतात;  
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यामुळे श दाने श द वाढतो. नवनाथता या िवहीरीकडे िनघतो ते हा 
यमुना याला धावत जाऊन मागे आणत.े आई- वडील आिण भावावर 
िन ाज  ेम करणारी यमुना वाचकां या मनात घर करते. तुकाराम 
सार या ॅक्टर ाय हर बरोबर आई-विडलां या सांग यानुसार ल  
करत.े राधा ाला  कठीण संगातून मै ीण पली या मतीने मदतीन े
सावरते. नारायणन े साडी-चोळी न आणता वतःला मोबाईल आण यान े
नाराज होते. आप या आहरेासाठी गाय िवकावी लागत ेह ेित या मनाला 
लागत.े ' गाईची िन बाईची गत  सारखीच. या खंु ाला  बांधील... ' 
अशी मनात तुलना करते. भाऊ नारायणशी बोलतांना ती सतत घालून 
पाडून बोलत.े पण या यािवषयी ित या मनात अितव ेम आह.े समंजस  
आिण आह े यात समाधान मानणारी यमुना  तुडवण मधुन अधोरेिखत 
होते.  

पलीपलीपलीपली    ::::    
'तुडवण म ये नवनाथता या शेजारीच एक धनगर कुटंुब राहतं.  

यांची मुलगी पली अितशय समजदार आह.े आप या द ांग असणा या 
भावाची - बाब याची ती मायेने मनापासून काळजी घेत.े आजी या आ ेत 
असणारी पली यमुनीची िजवलग मै ीण आह.े ितचे आई-वडील सहा-
सहा मिहने म ांचे कळप घऊेन भटकत असतात या काळात पली 
घरची जबाबदारी सांभाळत असत.े यमुना  नारायणला तोडून बोलत े
ते हा, "भाऊ आह ेतो तुझा. आता नाही जाणार तुझं ल  होऊ तोवर! "  
असे िज हा याने समजावते. राधा ाला दवाखा यातून आण यापासून 
लिडवाळपण े धीर देत.े आई-विडलांनी कंपनीत कामावर असले या 
कोळगाव या मुलाशी गेटकेन प तीन,े स यशोधक प तीन ेलावून दलेल े
ल  ती हसत हसत वीकारत.े समाधानी व समंजस वभावामुळे 
ल ानतंरही ितचे चांगल े होते. जे हा नवनाथता या परागंदा होतात, 
नारायणचा मृ यू होतो, याची बायकोही मुलाला टाकून राधा ाला सोडून 
जाते, यावेळी राधा ा एकाक  पडत.े ते हा माहरेी आलेली पली 
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राधा ाची कमकहाणी ऐकून दःुखी होते. "राधा ा, चला मप यासंग, या  
आता पु यात खानावळ सु  केलीय. शाळा-कॉलेजातल े पोरं येतात 
जेवायला. आम या घरात या एका खोलीत राहावा तु ही. जेवून खाऊन 
पाच हजार पये मिहना देईल तु हाला. एक बाई ठेवायचीच ह े आ हाला 
कामाला. तुम या नातवालाबी, काशला शाळेत झाला ितथच जवळ 
शाळाम ये." पलीचं असं  ड गराएवढं  मन  होतं आिण वाचकां या 
डो यात कृत  भावनांचं  पाणी तरळायला लावतं.  
तडुवणचीतडुवणचीतडुवणचीतडुवणची    दृ या मकतादृ या मकतादृ या मकतादृ या मकता    ::::    

'तुडवण' मधील घटना संगाचे िच ण आिण यातली दृ यमयता ह े
देखील ितचे एक मोठे बल थान आह.े  सहज आिण कथानकाला पूरक 
ठरणारे  अनुषंिगक संगही यांचा ठसा उ म कारे उमटवतात. विडलांचा 
अपमान करणा या िनयोिजत नवरदेवाला चपराक देणारी मुलगी, िम ाला 
भािगदारी वसायात फसवणारा बढे, जीवनाची लढाई हरललेा नॉन 

ॅ टचा रेवदंडे, करकोळ भांडणापायी जीव देणारी रो याची बायको 
अशा मु य कथानकाचा भाग नसले या संगातुनही याचे यंतर येत.े  

सुभाषवाडीत  जळीताचं आकांडतांडव घडत.ं गुरांचे गोठे, बाजरीची 
बुचाडं, कड या या गंजी, दगडा या पौळीवरील  सपरातल े पंच, घरातल े
धा य, लहान मुलांची द र, सगळं आगी या भ य थानी पडत ं आिण 
जळतं. सहा-सहा मिहने आई-वडील व लहान पोरांना टाकून कत  माणसं 
दु यादेशावर गलेेली. यावेळी जळीताचा पंचनामा करतांना मा  िबलंदर 
सरपंच राम रोकडे यातही वाथ साध याचा य  करतो. मा  इथ े
या याच भाव कतला  सं या याला िवरोध करतो. हा जिळताचा संग 

लेखकाने सा ात उभा केला आह.े ितथली असहा यता अंगावर काटा 
आणत.े  

स ाहातील समा ी या आद या दवशी ले स बोड लाव या या 
नादात बा याचा व राव या या त णांचा होणारा अपघाताची घटना;  
यातुन गाव - खे ातील ाभाव तर दसतोच याचबरोबर 
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दखाऊपणाचे  लागलेल े वेड,  सनाधीनतेचे  दु प रणाम, संतांची मूळ 
िशकवण यानात घेण े या बाबीही दसतात. वाभािवकपण े गावात 
चालललेा चांग या आिण वाईट मानिसकतेचा संघष. यातून होणारा 
सावजिनक उ सवाचा बेरंग याकडे हा संपूण संग अंगलुीिनदश करतो.    

गावातील ना ा या दकुानातील पेपर वाच यासाठी होणारी गद , 
क याणला होणारा पीएसआय सुभाष मोिहते यां याकडचा पा णचार, 
िव णू ाय हर या टँकरने जाताना याने आपलुक न े दलले े जेवण, 
अंकुशान ं इमानदारीन ं दलेल े कामाचे पैसे, भैरवनाथाचं  महा य,  
गु ज चे शाळा सोडून चाललले े शाळा  िडिजटल कर यासाठीचे  य , 
रानात या कपाशीची वेचणी, मका, कडवळ, बाजरी इ यादी िपकांची 
मशागत असे सवच संग मनाला भावतात. 
तडुवणतडुवणतडुवणतडुवण    चाचाचाचा    प रसरप रसरप रसरप रसर    आिणआिणआिणआिण    भाषाभाषाभाषाभाषा    ::::    

'तुडवण' कादंबरीम ये  पाटोदा, िश र, आ ी, राधापूर या िविश  
भूभागाचे एक वतं , संपूण व ययकारी िच ण येते. हा प रसर िनसग 
व मानवी वहारानीशी  कादंबरीतून उलगडला आह.े या अथान े या 
कादंबरीला ादेिशक कादंबरीही हणता येईल. उ हासनगर, क याण 
सोडल े तर या कादंबरीत कोण याही शहराचा उ लेख आलेला नाही.  
कोण याही खे ात, गाव- व यां या समुहात, एखा ा प रसरात घडू 
शकेल अशीच ही कादंबरी आह.े  तेथील सारा भू देश वतः या वतं  
वैिश ांनी आप यासमोर साकार होतो. मा  ामीण कादंबरी या 
िव तारणा या क ा या कादंबरीतून प पण े दसतात. "मराठी कादंबरी 
केवळ ामीण भागापुरती मया दत न राहता आता ामीण भागातून 
शहरांम ये िव थािपत झाले या या वगा या िच णापयत पोहोचली आह.े 
शेती व थे या पडझडीतनु शहराकडे थलांत रत झालेल े ह े लोक 
कोण या पातळीवरचे जगण े जगतात ह े या कादंबरीत अधोरेिखत झाले 
आह.े"२ ह ेभगवान काळे यांचे मत ाितिनिधक वाटते.  

िविवध ि रेखा, घटना- संग, बोलीभाषा, हणी यामुळे 'तुडवण' 
कादंबरी ामीण सािह यात एक मैलाचा दगड ठर यािशवाय राहणार  
नाही.  आज या सुिशि तांनाही मागदशन करणारी ठरेल याची मनोमन 
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खा ी पटते. केवळ मरणरंजनातल ेन ह ेतर आज या जाग या खे ातील 
िच ण, आज या त णाई या मानिसक घुसमटीचेच िच ण, पालकांची 
अगितकता िन  खे ातील िविवधांगी मानिसकता दाखवणारी, िविवध 
अनुभवांची एकसंघ वा तवदश  काळानुसारी गुंफण कादंबरीला वाचनीय 
आिण चतनिशल तर बनवतेच याचबरोबर दखलपा ही बनवते. एकुणच 
'तुडवण' या कादंबरीची ादेिशकता, ित यातील संगाइतक च मह वपूण 
आह.े नगरी, मराठवाडी भाषा, लोकांची मनं,  यांचं वागणं, बोलण,ं 
श दांतून, हणीतुन  होणारा ेम, िज हाळा ह े सारे मातीतूनच 
उमलुन  आ यासारखे अकृि म असे आह.े या कादंबरी या भाषेब ल 
राजीव जोशी यांनी  केलेल े मत मह वपूर्ण आह.े "नगरी भाषेचा 
लेखकाने केलेला सहज वापर कादंबरीतील पा  आिण वाचकात सहज 
संवाद साधतात, वाचका या कळत- नकळत, यात या येकाला वत:चा 
चेहरा देऊन जातात, यां या ि म वाला पूण व देतात असं हणायला 
हरकत नाही."३ या कादंबरीतील माणसं आिण भू देश यात अिभ व 
अस याचं जाणवतं. कादंबरी या यशात मह वाचा वाटा असणा या 
बोलीभाषेचा मृदगंध पानापानातून दरवळत राहतो. लेखकाची लेखनशलैी 
िवल ण िच मय आह.े घडणारे संग इतके िजवंत वाटतात क  बे ब  
सगळे आप यासमोर घडत आह े असा भास होतो. "परंपरागत ामीण 
जीवनापे ा बदल या ामजीवनातील िविवधांगी तर आ थने ेरेखाटतात. 
यामुळे यांची कादंबरी समकािलनांम ये उठुन दसते."४ दोनश े

पंचेचाळीस पृ ा या या कादंबरीला लाभलले े सतीश भावसार यांनी 
रेखाटलेल े मुखपृ  िवषयाला याय देणारे आिण खूपच बोलके आह.े 
'तुडवण' या लेखकाकडून  असेच नवनवीन िवषयावर लेखन होत राहील 
ही अपे ा ! 
संदभ :  
1) क त कर सुहािसनी: ल वेधी पु तके; लिलत मािसक,संपा.कोठावळे अशोक,फे ुवारी२०२;पृ -६३. 
2) काळे भगवान: 'तुडवण: तुडवले या समूहाचे आ ं दन'; ित ान - मेजूजुऑ २०२१; पृ  ७२. 
3) जोशी राजीव: ' ामीण जीवनाची तुडवण'; दैिनक लोकमत - हॅलो ठाणे, २९/०५/२०२०;पृ - २. 
4) वडमारे राज : 'कैलास द ड यांचे कादंबरी लेखन': पॉवर ऑफ नॉलेज जनल; जुल ै२०२१.पृ -

१४० 
 
 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    जातजातजातजात    वा तवाचेवा तवाचेवा तवाचेवा तवाचे    उ कटउ कटउ कटउ कट    
िच णिच णिच णिच ण    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    : ": ": ": "िभ डिभ डिभ डिभ ड""""    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब    
मराठी िवभाग, महा मा फुले महािव ालय अहमदपूर िज. लातूर 

 

    'जात' (Caste) ह ेभारतीय समाज व थेचे मह वाचे वैिश  असून, 
स कालीन भारतीय समाजा या सव सम यांचे मूळ ह े जातीम येच 
दडलले ेआह,े ह ेआता वारंवार घडणा या अमानुष जातीय अ याचारां या 
घटनांमुळे िस  झाले आह.े ' जाती ना पूछो साधू क , पूछो उसका यान । 
मोल करो तलवार का पडा रहने दो यान ।। ' असं हणत संत किबरांनी 
जात नाकारली. ' बरा देवा कुणबी केलो । नसता दंभेिच असतो मेलो ।। ' 
असं हणत संत तुकारामांनीही जाितवच वाला ठोकरल.े अफजल 
खाना या आडून वार करणा या भा कर कुलकण ला ठार क न स ाट 
िशवाजी महाराजांनी मनु मृती मधील जात व था नाकारली. वै दकांनी 
अ पृ य मानले या मातंग जात समूहातील ांितकारी ल जी साळवे यांना 
आप या गु थानी मानून महा मा फुल े यांनी अ पृ यतेिव दध् बंड 
पुकारल.े राजष  शा  महाराजांनी गंगाराम कांबळे या दिलत त णास 
हा◌ॅटेल टाकून देऊन वतः जाितभेद न  केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांनी रा यघटनते जाितभेद न  कर यासाठी िविवध कलमांचा समावेश 
केला. अशा कारे अनेक महामानवांनी जाती व था न  कर यासाठी 
आटोकाट य  केले. तरीही येथ े जात राहीलीच. उलट वातं यो र 
काळात भारतात ती अिधक घ  झाली.  
     वातं यानंतर आले या  लोकशाहीत येकाला मतािधकार िमळाला. 
आई या पोटातून याय या ऐवजी राजा मतपेटीतून िनपजू लागला. 
यामुळे थािपत जात ची एकग ा मत े िमळव यासाठी स ाधारी 
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प ां या आिण इतर सवच प ां या ने यांनी भारतात जात व था 
मजबूत केली. " िजसक  लाठी उसक  भस " अशी अव था झाली. 
     एक कडे रा यघटनेन े मानवी वातं य बहाल केले; तर दसुरीकडे 

य  क ीय स ा व थेन े मा  जाती या नावाखाली काही लोकांना 
स ाधारी बनवले तर काही लोकांना कायम गुलाम केल.े रा यघटनेन े
भेदभावाधारीत  जातीचे उ ाटन क न सवाना समान संधी उपल ध क न 
दे याची हमी दली. सवाना समतेची, यायाची , स मानाने क  क न 
जग याची हमी दली; मा  य  स ाधा यांनी वातं य, समता, बंधुता 
आिण याय ही मू ये कागदात गुंडाळून ठेवली. यांनी जात न  करायला 
पािहजे होती, ते दिलत- आ दवास चे, ओबीस चे संसदेतील लोक 

ितिनधी वतः या वाथासाठी, मतांसाठी आपाप या जात नाच 
ग जारत बसल.े यामुळे भारतात जाती या ाने अ यंत गभंीर व प 
धारण केल.े 'िविवधतेत एकता' ह े सू  केवळ आभासी बनल.े वा तिवक 
िविवधतेत िविवधताच रािहली. यामुळे देशाचे ऐ य भंगल.े माणसांची 
मने दभंुगली.      

१९९० या दशकात जगात सव  खासगीकरणाचा डंका वाजू 
लागला. लोकशाही मू ये नुकतीच जायला सु वात झाले या भारतातही 
१९९० नंतर खासगीकारणान े पाय पसरायला सु वात केली. 
मूलत ववा ांनी भांडव यांशी युती केली. मं दर - मि जद राजकारण 
पेटवल.े याच काळात मंडल आयोगा या अंमलबजावणीमुळे ओबीसी 
जात ना आर ण िमळाले. भारतीय रा यघटनने े दले या आर णामुळे 
आिण पंत धान इं दरा गांधी यांनी राबिवले या वीस कलमी काय मांमुळे 
मागासले या जाितजमात ना िमळालेली  िवकासाची संधी खासगीकरणान े
िहसकावून घेतली. १९७५ ते ७७ या आणीबाणी या काळात पंत धान 
इं दरा गांधी यां या नेतृ वाखाली 'गरीबी हटाव' मोहीम स ने 
राबिव यात आली. या मागासवग य आ दवासी जाती-जमात ना 
मनु मृतीमुळे जमीन धारणा करण ेनाकारल े होते, या दिलत आ दवासी 
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समूहांना इं दरा गांध या 'िस लग ऍ ट ' मुळे कस यासाठी ह ा या शेत 
जमीनी िमळा या. शेत जिमनीचे ह  िमळा याने दिलत आ दवासी 
समूहांना स मानाने जगता येईल असे वाटत असतानाच इं दरा गांधी 
सरकार कोसळले आिण पु हा जातीयवादी श ना रान मोकळे झाले.  

देशात मंडल आयोग आिण राम मं दराचा  गुंतागुंतीचा बनले या 
काळातच महारा ात नामांतराचा  िनमाण झाला.  इ.स. १९४९ 
साली 'िम लद' ह े पिहले महािव ालय सु  क न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी मराठवा ात उ  िश णाची मु तमेढ रोवली. हणून 
१९५७ साली जे हा औरंगाबाद येथे िव ापीठाची थापना कर याचे 
ठरल,े ते हाच िव ापीठ थापना सिमतीचे एक सद य ाचाय म.िभ. 
िचटणीस यांनी या िव ापीठाला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे नाव ावे, 
असा ताव ठेवला होता. पण तो नाकार यात आला.  महाड या चवदार 
तळे स या ह सुवण महो सवी काय मातही मराठवाडा िव ापीठाला डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांचे नाव दे यात यावे अशी मागणी झाली. ाचाय 
एस.टी. धान यांनी लेख िल न तर ा. एम.ए. वा ळ यांनी  
मु यमं यांना प  िल न नामांतराची मागणी केली. यानंतर अनेक 
संघटनांनी पाठपुरावा के यामुळे  १९७८ या जुलै मिह यात नामांतराची 
घोषणा कर यात आली आिण या नंतर उसळले या दंगल मुळे ती घोषणा 
मागे घे यात आली. नामांतराचे राजक य भांडवल क न जाणीवपूवक 
दिलत- ओबीसी भांडण लावून दिलतां या िवकासाला  खीळ घाल यात 
आली. या काळात दिलत आ दवासी समूहांना गायरान जिमनी आिण 
गावात राह यासाठी घरकुल े िमळत होती; याच काळात नामांतरा या 

ाव न यां या नुक याच िमळाले या शेतीची चंड नासधूस आिण 
घरादारांची राखरांगोळी कर यात आली. गावक यांची डोक  भडकवून 
यांना दिलतांिव  िचथाव याचे काम थािपत वृ प ांनी 

प तशीरपण ेकेल.े जातीय दंगली पेटिव यात आ या. नामांतरा या आडून 
एका दगडान ेअनेक प ी मार यात आल.े  
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इ. स. १९७८ ते १९९४ या सोळा वषा या काळात मराठवा ातील 
जातीय अ याचारांनी प रसीमा गाठली. हजारो दिलत बेघर झाले. नव 
बौ ांसह मातंग, मराठा, मुि लम आदी जात समूहांतील त णांनी 
मराठवाडा िव ापीठाचे नामांतर हावे यासाठी बिलदान दल.े  नामांतर 
आंदोलनान े महारा  आिण संपूण देशात वणवा पेटला. एवढे सगळे 
होऊनही समकालीन मराठी सािह यात नामांतर आंदोलनाचे िच ण 
अभावानेच आढळत.े 'काळोखा या गभात' (िभ. िश. शदे), 'आपुलािच 
वाद आपणािस' (चं कांत वानखडे), 'थांबा, रामरा य येतंय' ( काश 
ि भूवन),  'रानभूल'  (गणपत िभसे), 'पोिचराम' (बाळासाहबे जाधव) 
आिण 'िभ ड' (गणेश आवटे)  अशा काही मोज या ग  सािह य कृत तून 
ते आलले ेआह.े या मानाने गीतांतून आिण किवतांतून नामांतर आंदोलन 
अिधक माणावर िच ीत झाल ेआह.े यातही गणशे आवटे यांनी 'िभ ड' 
ही अडीचश ेपानांची कादंबरी या ावरच िलिहली आह.े यामुळे २००० 
नंतर या समकालीन सािह यातील जात वा तव जाणून घे यासाठी ही 
कादंबरी मह वाची ठ  शकत.े 

'िभ ड' (२००७) ही कादंबरी कािशत हो यापूव च मराठवाडी 
बोलीत िलिहणारे एक स म ामीण कथाकार हणून गणेश आवटे यांची 
ओळख झालेली होती. 'कागूद' , 'गणगोत', 'चुकार' आिण 'डीळ' या सव 
मराठवाडी बोलीतील कलाकृत मुळे गणेश आवटे ह ेनाव सवदरू पोहोचलेल े
होते. यां या काही कथा िव ापीठ तरावरील अ यास मात समािव  
झाले या आहते. लेखक गणेश आवटे हे मूळचे हाळसापूर (ता. सेल ू िज. 
परभणी) या खे ातील रिहवासी असून, शेतकरी कुटंुबात त े वाढलेल े
आहते. जतूर (िज.परभणी) येथील ानोपासक महािव ालयातून 

ा यापक हणून ते सेवािनवृ  झाले आहते.  
ा. गणशे आवटे ह े नामां कत लेखक असल े तरी  फारसे लोकांत 

िमसळणारे ि म व नाही. सभा संमेलनातही यांचा वावर िचत 
असतो. यां या लेखनाचा वेग कमी असला तरी लेखनात मा  यांनी 
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सात य ठेवले आह.े सेल ू येथील नूतन महािव ालयात िश ण घेत 
असतानाच यांनी कथा लेखन सु  केल े होते. स या भा कर चंदनिशव 
यां या पाठोपाठ मराठवाडी बोलीत िलिहणारे ते एक मह वाचे लेखक 
आहते. 

'िभ ड' ही गणशे आवटे यांची कादंबरी मंुबई या पॉ युलर 
काशनाने  अितशय दजदार व पात कािशत केली आह.े 'या 

कादंबरीतील सव घटना, ि रेखा का पिनक आहते.' असे सु वातीलाच 
लेखकाने िनवेदन केले असल ेतरी ही कादंबरी मराठवा ातील जळजळीत 
जात वा तवावर आधा रत आह ेहे लपून राहत नाही.  

या कादंबरी या ारंभी लेखकाने लीळाच र ातील महा मा 
च धरांची एक 'लीळा' दलेली आह.े 'एका गावात एक  िनतळ, गो ा 
पा याची िवहीर होती. कुणीतरी या िविहरी या काठावर जलपण चे बी 
टाकले. वा याने ते पा यात पडल े आिण यातून जलपण  वाढली. ती 
वन पती एवढी वाढली क  संपूण िवहीरच ितन े ापून टाकली. ितथ े
पाणी होते, असे कुणाला वाटले ही नाही. जे हा कुणीतरी या वन पतीला 
बाजूला सार याचा य  केला ते हा याचे हात र ाळल;े तरीही ती 
वन पती िवहीरीबाहरे िनघाली नाही.' अशा अथाची ही लीळा हणजे 
कादंबरीचा एकंदरीत सार आह.े 

मराठवा ातील इतर गावांसारखे जातेगाव एक खेडेवजा शहर. या 
गावातील ' गत' िश ण सं थे या ' गत' महािव ालयात िविवध जाती 
जमात ची मुल ंप रसरातील खे ांतून िशकायला आललेी. मराठवा ाचे 
'पुण े' अशी या गावाची ओळख असत.े या गावात भाऊराव लोमटे नावाचे 
गांधीवादी नेते राहत असतात. यांनी भारता या वातं य सं ामात आिण 
हदैराबाद मु  सं ामात भाग घेतलेला असतो. महा मा गांध या 

भावाने यांचे ि म व घडलले े असत.े यामुळे आज म अिववािहत 
रा न त े गोरग रबांची सेवा करतात. जनतेनेही यांना जातेगाव या 
नगरपािलकेचे अ य  केले आह.े सरकारने यांना 'दिलतम ' पुर कार 
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देऊन गौरवल ेआह.े नगरा य  भाऊराव ह े गत िश ण सं थेचे अ य  
असतात. यांनी वतःचा मळा सं थेला दान दललेा असून, या म यात 
िविवध जाती-जमात या मुलांसाठी ते वसितगृह चालवतात. सामािजक 
जािणवेतून यांनी गत महािव ालयात जा लदर लाटे या दिलत त णास 

ा यापक हणून सेवेची संधी दललेी आह.े  
जातेगावात दिलतांची व ती ओ ा या काठावर कशीबशी वसलेली 

असत.े हणून भाऊराव समाजक याण खा या या सहकायाने दिलतांसाठी 
जातेगावात १४० प  घरे बांधून दे याची मह वाकां ी योजना 
आखतात. गावात जातीय सलोखा राहावा हणून भाऊराव सव जात या 
संघटनांची म यात बैठक घेतात. नेमक  हीच गो  जातेगावातील सं येने 
जा त असले या सनातनी लोकांना आवडत नाही. या बैठक त इतर 
माग यांबरोबर िव ापीठात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा पुतळा उभा 
करावा ही एक मागणी असते आिण या मागणीला िवरोध कर यासाठी 
'उंबरठा' या दैिनकाचे संपादक धनाजीराव उमरखेडकर आिण शारदा 
कॉलेजचे ाचाय स.दा. करमरकर ह े पुतळा िवरोधी सिमती थापन 
करतात. गावातल ेसामािजक सलो याचे वातावरण िबघडते.  

सािहि यक आिण सां कृितक दृ ा सुधारलले े जातेगाव जातीय 
दंगलीन े होरपळून िनघत.े पतुळा करणाव न सनातनी लोक दंगल 
घडिवतात आिण भाऊरावांनी बांधललेी दिलतांची व ती अ र ः  
उ व त करतात. दिलत ी-पु षांना घरातून बाहरे काढून बेदम मारल े
जाते. यातून लहान मुल,े वृ  आिण मिहलाही सुटत नाहीत. या दंगलीत 
दिलतांना वाचवायला आलले ेभाऊराव वतः जखमी होतात.जातपात न 
मानणारे भाऊराव बाजूला फेकल ेजातात.  

दर यान पुतळा िवरोधी सनातनी लोक आपला मोचा शहरांकडून 
खे ापा ांकडे वळवतात. दिलत माजलेत; यांनी आपली पायरी 
सोडली, " यां या घरात नाही पीठ; यांना कशाला हवाय पुतळा?",  
"माजल े महार; करीना जोहार" अशी षेमूलक घोषवा ये पसरवली 
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जातात. वृ प ांतील िचथावणीखोर बात यांतून ओबीसी आिण 
दिलतांम ये पर पर षेाची भावना िनमाण केली जाते. गावागावातील 
दिलतां या घरांना पुत या या िनिम ाने आगी लाव या जातात. 
ि यां या अ  ु लुट या जातात. िप या या पा यासाठी असले या आड 
आिण िवहीरीत घाण टाकली जाते. 
करडगाव ह े जातेगावाजवळील एक खेडेगाव. या गावात सरकारन े
दिलतांना घरकुल ेमंजूर केली; मा  गावातील कोणीही घरकुलांसाठी जागा 
देत नाही. गावातील वातावरण आधीच तंग असत.े या गावातील संपूण 
महार आिण काही मांग डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या संदेशानुसार 
गावक ची, गुलामीची कामं बंद क न वािभमानाने जग याचा य  
करतात. हणनू पुत या या िनिम ाने मांग महारांची व ती पेटवून दली 
जाते. यांनी प  घरे बांधललेी होती, यांची घरे दा गोळा लावून उडवून 
दली जातात. दिलतांची पांगापांग होते. जीव वाचव यासाठी ते 

रानोमाळ भटकत फरतात. ते हा गावातील मराठा जात समूहातील एक 
शेतकरी रामराव जगताप यांना आप या म यातील को ात आसरा 
देतात.  
वातावरण तापलले े असतानाही गावातील स म ाबाई ही शेत मालक ण 
आप या  दोन ग ां या बायकांना सोबत घेऊन िपठल ं - भाकरीचं मोठं 
गाठोडे घेऊन रामराव जगतापां या को ावर जाते. भूकेने ाकूळ होऊन 
रडणा या एका मुला या हातात वतः लोणचे लावून भाकरीचा तुकडा देते 
ते हा त ेमूल रडण ंथांबवून भाकरी खायला लागत ेआिण इथचे ही कादंबरी 
संपते.  
नामांतर काळातील मराठवा ातील खर जात वा तव समजून 
घे यासाठी ही कादंबरी उपयु  ठरत.े इ.स. १९४७ साली इं जी 
स ेिव  झंुज देत िमळवलेल े वातं य, १९४८ साली िनजामा या िव  
लढून िमळवलेल े वातं य, १९५० साली वीकारलेल े समतािधि त 
संिवधान, १९५२ साली झाले या पिह या सावि क िनवडणुका, १९५६ 
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साली झालेल े ऐितहािसक धमातर, १०६ ता यां या बिलदानानंतर 
१९६० साली िमळालेला मंुबईसह संयु  महारा , १९६२ चे चीनचे 
आ मण, १९७८ ची आणीबाणी आिण यानंतर या राजक य- सामािजक 
घडामोड नी महारा  बदलत होता. पंत धान इं दरा गांधी यांनी दललेा' 
गरीबी हटाव' या ना याने, वीस कलमी काय मा या मा यमातून 
झाले या िवकासाने महारा ा या प रवतनवादी चळवळीला बळ िमळाले 
होते. संिवधानाने दले या ह ांमुळे गावासोबत गावकूसही हातात हात 
घालून समते या दशेने वाटचाल करीत होते आिण नेमके हचे इथ या 
मनुवादी व थलेा नको होते. दिलत पँथर आिण पु या या 
समाजवा ां या  मा यमातून गाव िव  गावकूस असा संघष िनमाण 
कर यात सनातनी यश वी झाल.े 'फुल ेशा  आंबेडकर संयु  िवचारधारा' 
तोडून दिलत ओबीस या मनात ती  जात अि मता पेर यात व था 
यश वी झाली. राजक य वाथासाठी रपि लकन ने यांनी दिलत 
चळवळीचे ुवीकरण केले. रपि लकन प  न वाढवता ने यांची स ेसाठी 
का◌ॅ◌ं ेसम ये जा याची चढाओढ लागली. "सारा भारत बौ मय करीन " 
ही डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची घोषणा दलूि त क न रपि लकन नेत े
आपाप या नेतृ वासाठी जाती- उपजात ना, ादेिशक अि मतांना ग जारत 
बसले. शेजार या मातंग जात समूहालाही ते सामावून घेऊ शकल ेनाहीत. 
ढोर, चमकार, हावी, परीट, भंगी, वडार, लमाण, साळी, माळी, िभ ल, 
कैकाडी- पारधी तर दरूच रािहल.े  

१९५६ नंतर झाले या जातीय ुवीकरणाचा फायदा मनुवादी 
व थेन ेघतली. जाती जातीत फूट पाड याची एकही संधी सोडली नाही. 

धमातरामुळे दरुावले या मांग- महार नवबौ  आिण मराठा ओबीसी जाती 
संयु  महारा  चळवळ आिण लोकशाही या स मीकरणातनू एक  येऊ 
लाग या. यांचे ऐ य तोड यासाठीच मनुवादी व थेन े मराठवा ाची 
िनवड क न काय म आखला. नामांतरा या िनिम ाने महार मांग िव  
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मराठा ओबीसी जात म ये या काळात चंड वैरभाव िनमाण केला. याचेच 
िच ण अ यंत क पकतेन ेगणशे आवटे यांनी ' िभ ड ' म ये केल ेआह.े 

हदैराबाद मु  सं ामा या काळात जनतेवर जुलूम करणा या 
रझाकार- रोिह यांना कापणा या रामराव जगताप या शूर शेतक याचा 
तुकाराम हा मुलगा या कादंबरीचा नायक आह.े आप या विडलांनी 
जीवाची बाजी लावून रझाकारांिव  लढा दला, तरीही यांना वातं य 
सैिनकाचे माणप  िमळाले नाही. मा  यांनी घरातून फ  लढाई 
पािहली अशा लोकांना सरकारने स मानप  दल;े ह ेश य तुकारामा या 
काळजात आह.े  

वातं यानंतर रामराव जगताप ह ेशेतकरी कामगार प ाचे कायकत 
झाले. चळवळीमुळे यांचा गावातील दिलतांकडे पाह याचा दिृ कोन 
सहानुभूतीचा आह.े मा  नोक यांम ये फ  दिलतांना आर ण िमळत;े 
यामुळे आप या  'ओपनवा या' पोरांनी िशकून काय करायचे ? याची 

खंतही यां या मनात आह.े तुकाचा मोठा भाऊ िव नाथ हा आठवीनंतर 
शाळा सोडून शेती करतो. तशी तुकानेही शेती करावी अशी रामराव यांची 
इ छा असते. मा  तुकाराम महािव ालयात िशकायला गे यावर महा मा 
फुल ेयांचे वा य  वाचतो.  मराठीचे ा यापक राजेमाने याला वाचनाची 
सवय लावतात. िशवाय याला दगडू डंबाळे,  धुराजी कांबळे , िपराजी 
वा हळे, अशोक दगुुळे , भारत शदे, रघनुाथ डख, मोहन कुलप े सारखे 
कवी आिण चळवळीत काम करणारे िम  भेटतात. तो गावात या आिण 
महािव ालयातील  वाचनालयात दररोज जातो.  वाचनामुळे याचे मन 
समृ  झाले आह.े सामािजक जािणवा ग भ झाले या आहते. हणून तो 
जोितबा िवचार मंच आिण ा यापक लाटे सरां या दिलत िवकास 
संघटनेम येही कायरत आह.े तो करडगावचा असून या या गावात 
बापराव पाटील िव  बालाजी बागुल अशा मरा ां या दोन पा ा 
आहते. गावातील महार बालाजी कडून असतात तर मांग बापराव 
पाटलांकडून. बापराव वतःला बारा माशी समजतो तर  बालाजी हा 
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उपरा आिण अकरा माशी. दोघां या राजकारणात दिलतां या घरकुलांची 
योजना बारगळत.े महादेव जोगदंड हा मांगांचा पुढारी गावाची गलुामी 
कर यात ध यता मानतो. तर दामू सकळे आिण िस ाथ वाकळे ह ेमहारांचे 
पुढारी गावक ची कामे नाका न मं दरातील मरी आई या जागेवर डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांचा पुतळा बसिवतात. िशवाय महार - मांगांनी 
गावक ची कामे सोडून बौ  धम वीकारावा असेही त ेसांगतात. यामुळे 
महार मांग आिण गावकरी असा संघष उभा राहतो. यातच पुतळा 
िवरोधी सिमतीचे लोक िचथावणी देतात आिण गावातील मांग महारां या 
व तीला पहाटे पहाटे आग लावली जाते.  महार मांग रानोमाळ होतात. 
गाव आिण गावकुस यां यातील संघष धुमसत राहतो. पूव  आनंदान े
राहणारा गाव जातीपाती या राजकारणामुळे होरपळून िनघतो. ह े कुठे 
तरी थांबल ेपािहजे या जािणवेतून लेखकान ेही कादंबरी िलिहली आह ेअसे 
वाटते.  

कॉ ेड शरद पाटील, रणिजत परदेशी, राम साद तौर अशा काही 
समतावादी िवचारवंतांनी महारा ातील जातीयवादी श ना 
रोख यासाठी 'दिलत आ दवासी ामीण संयु  सािह य महासभा' १९८७ 
म ये थापन केली. वंिचत जाती जमात ना एक  आणून गाव आिण 
गावकूस जोड याचा हा योग होता. दहा वष ही चळवळ चालली. 
याचेच फिलत हणून 'िभ ड' सार या कादंबरीकडे पाहता येते. येथे 

लेखकाने जातीवर मात कर याचा थोडासा का होईना पण य  केला 
असून, जात मु  महारा ाचे व  दाखिवणारी ही कलाकृती मला 
मह वाची वाटते. उ व शेळके, भा कर चंदनिशव, रंगनाथ पठारे, इं जीत 
भालेराव, िवजय सातपुते, भाकर ढग े अशा काही लेखकांनी दिलत- 

ामीण या सीमारेषा पुसट करणारे लेखन केल े आह.े तोच वाह समृ  
करणारी गणशे आवटे यांची 'िभ ड' ही कादंबरी आह.े २००० नंतरचे 
मराठवा ातील गंभीर बनलले े जात वा तव समजून घे यासाठी ही 
कलाकृती खूप मह वाची ठरत.े खासगीकरण, उदारीकरण आिण 
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जागितक करणा या काळात जाती व था कशी घ  बनली याचे यंतर 
या कादंबरीतून दसून येते. 

हसै, गाय कवा बैलां या शगाला जडणारा आजार हणजे िभ ड. 
शगाला िभ ड लाग यावर लवकरात लवकर भािवत भाग कापावा 

लागतो.अ यथा िभ ड शग पोख न काढते. पार मदतू िशरत े आिण 
जनावर दगावते. महारा ातील खे ांनाही आता जातीचे िभ ड लागल े
असून, वेळीच उपाययोजना केली नाही तर वाईट प रणाम होतील हचे 
लेखकाने सूिचत केल ेआह.े 
संदभ :  
१.  आवटे गणेश, ' िभ ड ' पा◌ॅ युलर काशन ा.िल., मंुबई. थम आवृ ी- २००७ 

 
 

*** 
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ीीीी. . . . एमएमएमएम. . . . एसएसएसएस. . . . जाधवजाधवजाधवजाधव    
 

' ामीण' ही सं ा कधी िनमाण झाली, ह ेठामपण ेसांगण ेअवघड आह.े 
असे असले तरी जीवना या सव तरावर या सं ेचे अथ िनरिनराळे आहते. 
उदा. - ामीण िश ण, ामीण राजकारण, ामीण अथकारण, ामीण 
सम या आिण ामीण सािह य इ यादी सं ा अथवा श द आपण सात याने 
वापरत असतो. ' ामीण' ही सं ा एकोिणसा ा शतका या म यापासून 
हणजेच औ ोिगक करणा या ारंभापासून ठळकपण े ढ झाली. 

सावि क िश णामुळे आिण उ ोगधं ामुळे खे ातील लोक मो ा 
माणात रोजीरोटीसाठी शहरांकडे थलांत रत होऊ लागल.े प रणामी 

' ाम' आिण 'नागर' या जु याच सं ा अस या तरी औ ोिगक करणान े
यां यातील अंतर ठळकपणे दसू लागल.े   

मराठी भाषेत जाणीवपूवक ामीण सािह या या िन मतीला १९२० 
नंतर ारंभ झाला. किवता, कथा आिण कादंबरी या तीन वाड्·मय 

कारांमधून ामीण जीवनिच णाला आरंभ झाला. त पूव  
ामजीवनाब ल िन भडपण े िलिहणारे ' ामरचना' कार - लोकिहतवादी 

व 'शेतकर्यांचा आसूड', 'गलुामिगरी' आिण 'तृतीय र ' इ यादी ंथाचे 
िनमाते महा मा फुल ेयांचेही ामीण सािहि यक हणून योगदान िवस न 
पुढे जाता येणार नाही. महा मा फुल,े कृ णराव भालेकर, मुकंुदराव 
पाटील, िव. रा. शदे यांचे लिलत आिण वैचा रक व पाचे लेखन हणजे 

ामीण सािह य वाहाचा एक भ म पायाच आह.े 
ामीण मराठी सािह याम ये ग. ल. ठोकळ, र. वा. दीघे, िव. वा. 

हडप, सोपानदेव चौधरी, कवी यशवंत, कवी िगरीश अशी काही 
ारंभी या लेखक व क वची नावे सांगता येतील. त तंर ी. म. माटे, 
ंकटेश माडगूळकर, शंकर पाटील, आनंद यादव, चं कुमार नलग,े रा. रं. 
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बोराडे, उ व शेळके, िव ास पाटील, मनोहर त हार, भा कर चंदनिशव, 
वासुदेव मुलाटे, ीराम गुंदेकर, ना. धो. महानोर, सखा कलाल, इं िजत 
भालेराव, सदानंद देशमुख, िवठ्ठल वाघ, रव  शोभण,े ितमा इंगोल,े 
शेषराव मोिहते, राजन गवस, आनदं पाटील, मोहन पाटील अशी खूप 
मोठी परंपरा सांगता येईल. यानंतर आसाराम लोमटे, करण गुरव, जयंत 
पवार अशी एक सलग परंपरा ामीण सािह यात िनदिशता येईल. या खूप 
मो ा ामीण सािह य परंपरेत अलीकडे सिचन वसंत पाटील यांची कथा 
वतःची वेगळी ओळख िनमाण क  पाहात आह.े  

कथाकार सिचन पाटील यांचा ज म सांगली िज ातील कनाळ या 
छो ाशा खे ात झाला. आजही ते या लहान गावातच राहतात. हणूनच 

ामीण माणसे आिण यांचे वभाव यांची जाण यांना आह.े या 
अनुभविव ाशी ामािणक रा न यांनी आपल े कथालेखन केले आह.े 
लेखक सिचन पाटील यांचा ऐन ता या या उंबर ावर अपघात झाला. 
या संगान े यां यावर दःुखाचा ड गर कोसळला. या घटनेन े यांना 
कायमचे अपंग व आल.े पण आले या संगाला, संकटाला न डगमगता 
या याशी दोन हात करत वाचनाचा छंद जोपासला. पाय चालत नाहीत 
हणून यांनी लेखणी हाती घेतली. आप या आजूबाजूला घडणार्या 

घटना, संग आिण अनुभवांतून यांनी कथालेखन केले. अ◌ािण या यां या 
छंदातूनच त े कथालेखक हणनू उदयाला आल.े तुत लखेात आपण 
सिचन पाटील यां या 'गावठी िग ा' या कथासं हाचा आढावा घेणार 
आहोत.  

कथा हणजे सा या, सो या आिण या या ांतातील बोली भाषेत 
सांिगतललेी गो  होय. थोड यात कथा हणजे भूतकाळात घडले या 
घटना, संग यांचे लेखका या कवा कथाकारा या क पनाश न ेबहरत 
गेललेी गो  होय. सिचन पाटील यांचे बालपण एका शेतकरी कुटंुबात गेल.े 
तसेच गावात राहात अस याने यांना अनेक शेतकरी-क करी भेटतात, 
बोलतात. यांची घरची शेती आह.े यातूनच यांना कथाबीज िमळत 
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असावे. आिण ते कथा साकारत असावेत. कथा हणजे काय तर एखादी 
घटना, संग यांची कथानक व पातील गो  होय. सािह या या बाबतीत 
असं हटल ंजातं क , काळीज फाटते ते हा किवता ज माला येते अन ्जे हा 
आभाळ फाटते ते हा कथा ज माला येत.े कथा हटलं क  यात पा े आली 
आिण ओघान े यांचे वभाव, िविवध रेखा, ाम सं कृतीचे, जीवनाचे 
दशन, तद ् अनुषगंान े वातावरणिन मती या सव बाब नी कथा फुलत 
राहाते. 
सिचनसिचनसिचनसिचन    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    यां यायां यायां यायां या    कथतेीलकथतेीलकथतेीलकथतेील    रेखारेखारेखारेखा    ::::----    

खरे हणजे कोण याही सािह यकृतीमागे या माणे लेखक उभा 
असतो, या माणे या सािह यामागे आिण लेखकामागे एक वतं  असे 
अनुभविव  उभे असते. यात देश, समाजजीवन, गाव, गावातील ढी, 

था, परंपरा, माणसं आिण यांचे वभावही येतात. थोड यात खे ा या 
घडणीत जीवन जग याची एक रीत हणजेच ामीण व असे हणता 
येईल. अथातच ामीण सािह यात ामरचना ामु याने विनत होत 
राहते तसेच ामीण सािह यात  या थानी असतात.   

'गावठी िग ा' या कथासं हाम ये गाव आिण गावातील नानािवध 
वभावाची माणसं व यां या दैनं दन जीवनावर, सम यांवर आधा रत 

कथानके आली आहते. काही ि रेखा मनाने आिण वभावाने िनरागस, 
ाजंळ, सरळ-सा या आहते तर काही पा े बेरक  व मतलबी आहते. 

खे ातील माणसे वभावाने फटकळ असली तरी मनाने साफ असतात. 
कठीण संगात मदतीला धावून येणारी, मानवता आिण माणुसक  
जपणारी उदार दलाची, दलदार असतात. समाज हटंल ं क  सव 

कार या  येतात. वाईट वृ ीचीही माणसे आढळतात. सिचन 
पाटील यांची कथा याला अपवाद नाहीत. सावकारी, जमीनदारी 
करणारी, गुंड वृ ीची अ याय, अ याचार आिण लुबाडणकू करणारी 
माणसंसु ा या कथासं हातील कथांमधून आढळतात.   
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कथानककथानककथानककथानक::::    
'उमाळा' या कथेत रामभाऊंची साव बिहण पु पाआ ा उ हाची 

भरदपुारीच सांगावा न देता अचानक माहरेात येऊन थडकत.े सरळ साधे 
रामभाऊ मा  आ ा या ये यान े घाबरतात. पु पाआ ाचा वभाव 
फटकळ आह.े कोणतीही गो  मनात न ठेवता ती चटकन बोलत.े वरन ं
कु प, आडदांड, पु षी देहय ीची अन ्भय त दसत असली तरी आ ा 
मनानं काटेरी फणसा या आतील गरासारखी मऊ, गोड आह.े ती आता 
वृ  झाली आह.े मुलाचं ल  झा यामुळे याची िशकलेली बायको ितला 
पटवून घेत नाही. अन ्मुलगा आपल ंकाही ऐकत नाही. या ि धा अव थेत 
सापडललेी पु पाआ ा रागान े माहरेी येते. पण नातवा या माये या 
उमा यानं ितचा माहरेी राह याचा िनणय बदलतो. रामभाऊ शेतात 
िवहीर काढत आहते. चाळीस फूट खोल जाऊनही िविहरीला पाणी 
लागलेल ंनाही. पण पु पाआ ा सासरी जाता-जाता आशीवाद देत ेआिण 
गो ा पा याचा उमाळा लागतो. ते हा मा  बिहणी या ना याचा 
'उमाळा' रामभाऊं या मनी दाटून येतो. उसवत चालललेी नाती पु हा 
एकदा या कथेतून बांधली जातात. ना यांचे ऋणानुबंध घ  करतात. 

शाळा हटलं क  आनंदाची पवणीच होय. 'सायेब' या कथेतील 
साय या हा हर री मुलगा आह.े शाळेला दांडी मारण,े रानमेवा 
खा यासाठी वावरात दंडण,े शाळेत खो ा करण,े वषभर अ यास न 
करण ेआिण पास-नापासा या दवशी बजरंगाला साकडं घालनूही नापास 
होणे. आिण यानंतर साय या या जीवनात शै िणक प रवतन होऊन 
उ िश ण घेऊन ब ा कंपनीत नोकरी प करणे... येथपयतचा वास 

ामािणक य ाने यश वी होतो. लेखका या िव ाथ  दशेतील 
बालिम ाची ही कथा शाळकरी मुलांसाठी आिण महािव ालयीन 
त णांसाठी न च ेरणादायी आिण ो साहान देणारी आह.े 

शांततेन,े एको याने आिण गु यागो वदाने राहणारे गाव दंगली 
सार या वण ात होरपळत.े यामुळे सवसामा यांचे जग याचे हाल 
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होतात. पण अशा भडकले या वण ातही जातीधमाचा लवलशेही मनात 
न आणता मानवते या उदा  हतेून ेराजूसारखा कायकता बाळंतपणासाठी 
अडले या रेशमसार या मुि लम ीसाठी देवदतू बनतो. आप या जीवाची 
पवा न करता जेकब र ावाला सु ा अ मी या आिण रेशम या मदतीला 
धावून येतो. दंगल या कथेत एक कडे दहशत, अ याय, अ याचार आह ेतर 
दसुरीकडे दगंल माणसाला माणसा या अि त वाची ओळख क न देत.े 
'सव धम समभाव' हा मं  देऊन मानवतेची खूप मोठी िशकवण देते.  

मोबाईल या ित चेा दखावा करणार्या स याची अचानक का◌ॅल 
आ यावर 'टोमॅटो केचप' व न झालेली फिजती आिण झालेली दमछाक 
पा न वाचकालाही हसू आवरता येत नाही. या या िम ांनी टोमटो केचप 
क न स याचा पोपट केला आह.े बर्याच वेळा गायब होणार्या रजवर 
लेखकाने केलेल े िवनोदी मा मक भा य, नळपाणी पुरव ाचे अडथळे, 

ामजीवनातील सम यांवर ओढलले े ओरखडे, पाणीपुरवठा यं णेला 
िवचार वृ  करायला भाग पाडतात. 

'तंटामु ' ही कथा िवनोदा या अंगान े फुलत राहते. गावगा ातील 
येकाला अ य पदासाठी मनीषा असते. पण सरपंच भुजंगराव पाटील 

अन ् अ णासाहबे वायदंडे यां या मते शामराव मा तरच तटंामु या 
अ य पदासाठी लायक वाटतात. तदअ्नुषंगान े ानू पैलवान, बाळ या, 
कसना हावी, बादशा खाटीक ही िच ेही आपली मते मांडतात. 
यांचे वभाव आिण एकूणच रेखा या कथेत नम िवनोदाची पेरणी 

करतात. अशी गावाभोवताली फरणारी, स मपण ेिचि त केलेली अ सल 
गावरान कथानके आिण माणसे आप याला या कथासं हात वाचायला 
िमळतात.  
वावावावातावरणिन मतीतावरणिन मतीतावरणिन मतीतावरणिन मती    ::::----    

'गावठी िग ा' या कथासं हात ामजीवनाचे अनेक कंगोरे उलगडून 
दाखिव यात लेखक यश वी झाले आहते. वाचकाला अंतमुख करायला 
लावणारी, आपलंसं करणारी साधीसोपी बोलीभाषा आह.े    
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जागितक करणा या वाहात गावकूस बदलत आह.े खेडे, ाम हणून 
असललेी ओळख पुसट होत आह.े पण आप या कथांतून कौटंुिबक िज हाळा 
रेखाटणारा, सामािजक भान जपणारा, गावांिवषयी मनातून ओढ 
सांगणारा, ामीण मातीशी नाळ जपणारा, गावांकड या माणसांिवषयी 

दयातून आपुलक  जपणारा, गावपंढरीचं मह व पु हा न ाने अधोरेिखत 
करणारा लेखक वाचकां या मनावर अिधरा य करतो. न ह े तो ाम 
जीवनातील दैनं दन जगण ं बे ब िचतारतो.    उदा. -     
११११. '. '. '. 'दंगलदंगलदंगलदंगल' ' ' ' यायायाया    कथतेकथतेकथतेकथते    माणसुक चेमाणसुक चेमाणसुक चेमाणसुक चे    दशनदशनदशनदशन    घडतेघडतेघडतेघडते    तेततेेते    असेअसेअसेअसे    ----    

जेकबची फुटलेली र ा बघून तो धावतच जवळ आला, 'कारे काय 
झालं?' 'मुला या या अ मीची पोरगी अडलीय... ितला सरकारी 
दवाखा यात सोडायला आलतोऽ...''काय घाब  नगो अ मी, मी हाय तुझा 
पोरगाऽ.. तुमाला यवि थत दवाखा यात पोचवतो! ''बेटाऽ... तु यामुळं 
पोरीची सुटका झालीऽ... िजवघे या दंगलीतबी कायतरी मंगल घडलंऽ...' 
२२२२. '. '. '. 'कोयताकोयताकोयताकोयता' ' ' ' ऊसतोडऊसतोडऊसतोडऊसतोड    मजरुा यामजरुा यामजरुा यामजरुा या    पोरीचीपोरीचीपोरीचीपोरीची    कहाणीकहाणीकहाणीकहाणी    ----    

 समाजात चांगली माणसं असतात. तशीच वाईट, हीन, भोगवादी 
वृ ीची देखील असतात. ग रबीनं नाडले या एखा ा घटकांवर नजर 

ठेवून याला आप या हातचे बा ले बनवू पाहतात. प रि थतीचा दबाव 
आणत फसवणूक क न आपल ेईि सत सा य होते का ते पहातात. अशीच 
एक गरीबीनं नडलेली सुली! उसतोड मजूराची तरणीताठी पोर. 
वखवखले या नजरा टाळत ती आप या खोपटात वावरते. पण एका 
िनकरा या णी ित या डो यात ठणगी पेटते आिण ती आ मिनभर होते. 

ीश चा आ मस मान जागृत करणारी 'कोयता' ही कथा न च 
िवचार वृ  करत.े 
३३३३. '. '. '. 'चकवाचकवाचकवाचकवा''''        यायायाया    कथतेीलकथतेीलकथतेीलकथतेील    ामीणामीणामीणामीण    वातावरणवातावरणवातावरणवातावरण    अिधकअिधकअिधकअिधक    गडदगडदगडदगडद    करणारेकरणारेकरणारेकरणारे    संवादसंवादसंवादसंवाद    तेततेेते    
असेअसेअसेअसे    ----        

'आरंऽ.. ए ब याऽ... का पळाय लागलाईस? काय भुतभीत लागल ं
काय पाठीमाग.ं.?' असं या बाईनं हट यावर ब यानं िवचार केला, 
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आयला े भूतच हणतंय, काय भूतभीत लागल ंकाय पाठीमागं? ह ेकाय 
भूत हणावं का चेटक न? ही भूत नसून चेटक न असावी, या िवचारानं 
ब या जा तीच पळायला लागला. तो जोरात पळायला लागला तसं भुतबी 
ते या पाठीमागं जोरकान् पळायला लागल ंआिण हणू लागल,ं 
'आरं ब या थांब रंऽ... मी हाय रं मीऽ..! आता थांबतुस का हाय?' 
गावठीगावठीगावठीगावठी    िग ािग ािग ािग ा    मधीलमधीलमधीलमधील    िनवदेनशलैीिनवदेनशलैीिनवदेनशलैीिनवदेनशलैी    ::::----    

लेखक सिचन पाटील यांची कथा िनवेदनाची भाषा ह े कथेचे एक 
अंगभूत वैिश  आह.े अनेक कथांमधून कथारचना, श दसाम य आिण 
गावगा ातील अचूक ितमांचा अ खिलतपण े वापर दसून येतो. 
कथांमधील िनवेदन काही माणात माण भाषेत येत े तर कथांमधील 

ि िच ांचे संवाद रांगडी बोलीभाषेतून  होतात. गावगा ातील 
अ सल बोलीतील काही वा चार आिण हणी नवेपणा लेऊन सवच 
कथांची कथा मकता वाढवतात.    

फटकळ बोलण े (मनातील चटकन बोलण)े, फटकारा मारण े ( झाडून 
बोलण)े, गडबडगुंडी उडण े ( तारांबळ उडण)े, कुरापत काढण े (भांडण 
काढणे), नाक मुरडण े (नकार दशिवणे), िहडीस- फडीस करण े (सारखे 
नकाराथ  बोलणे), तं ीतून जाग ेहोणे (एका ता तुटणे), चुक वर पांघ ण 
घालण े(दोष झाकणे), गालात या गालात हसणे (ि मतहा य करण)े, कंबर 
कसणे (कामाला त पर राहण)े, पावणेर घेण(ेपा उचार वीकारण)े, क यू 
लागण े(संचारबंदी लागण)े, तजवीज करण े(तयारी करणे), क डाळं करण े
(गद  करण)े, थरकाप उडण े ( िभितने शरीर कंपन होणे), च ाचूर होणे 
(न  होणे), सुरा खुपसणे (िव ासघात करणे), हलेपाठा घालण े (चकरा 
मारण)े, कान टवकारणे (सावध होऊन ऐकणे), घातपात करण े
(िजिवतहानी करण)े, लबू फरवण े (दसुर्याचे वाईट चतणे), तावद न 
बोलण े (रागान ेबोलण)े, शडा मोडण े (नको तेथे पुढे पुढे करणे), इकडली 
काडी ितकडे न करणे ( म न करता ऐते खाणे), ना ा आवळण े (वचक 
बसवणे), कपाळ भ ड होण े(िवधवा होण)े, काजवा चमकणे (संकटात माग 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                273273273273    
 

 

सापडण)े, कसार येणे (अगंात कणकण येणे ), िवषाची परी ा बघणे 
(जाणीवपूवक संकटात पडण)े, त ड दाबून बु यांचा मार सोसणे (दःुख 
मनातच सहन करण)े, जोसरा काढण(ेआठवण काढणे), तरबेज असण े
(िविश  कामात िवण असण)े, परागंदा होणे (गावातून िनघून जाण)े, 
सलगी करण े (जवळीक साधणे), पळ काढणे (भीितने मैदान सोडण)े, 
तळतळाट देणे (िश ाशाप देणे), तळपायाची आग होणे (भयंकर राग 
येणे), चेव चढणे ( प येणे),   टांग मारण े(कु ती कारातील एक डाव), 
तेलमीठ लावून सांगणे (एकाचे दोन क न सांगण)े, खडार पडणे (संकटात 
माग सापडण)े, आगीतनू उठून फपु ात पडण े(एका संकटातून बाहरे पडून 
दसुर्यात अडकण)े,    दहा ह ीचे बळ येणे (आधार िमळा यावर अंगात 
फुत  येणे) इकडे आड िन ितकडे िवहीर (दो हीकडून अडचण होणे), 

बुड याला काडीचा आधार (संकटात मदत िमळणे) इ यादी वा चार 
आिण ामीण हणीमुळे अ सल ामीण बोलीचे यथोिचत दशन 
कथाबीजांतुन वाचकाला घडत राहते.    
पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    यां यायां यायां यायां या    कथतेीकथतेीकथतेीकथतेीलललल    भाषास दयभाषास दयभाषास दयभाषास दय    वववव    िनसगिनसगिनसगिनसग    ::::----    

'गावठी िग ा' या कथासं हातील एकूणच भाषाशैली अ सल 
गावगा ातील आह.े बोलीभाषेतील संवाद गावखे ातील नेटके वणन 
िच ण करतात. सवच कथामधील भाषेचे िन पण साधे व सोपे आह.े 

ामजीवनाचा बाज असलेली बोलीभाषा आह.े या भाषेला गावगा ातील 
वतःचे असे ामसं कृतीचे अगं आह.े यामुळेच ती वाचकां या दयाला 

जाऊन अलगद िभडते.    अ सल बोलीभाषेचा लहजेा, घटना, संग, तद ्
अनुषगंान े वातावरणिन मती, िविवध वभावा या रेखा, 

ामजीवनातील परंपरा, ढी, ा यांचे अचूक अशी िनरी ण े 'गावचं 
टॅ ड' आिण 'उपास' या कथातून रेखाटल ेआह.े    

िवषय आिण घटना संगा या अनुरोधान े हणी आिण वा चार यांचा 
चपखलपण ेवापर लेखकान ेकेला आह.े यामुळे तूत या कथासं हातील 
सवच कथांना सािहि यक मू य व स दयमू य ा  झाले आह.े    
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शेती-माती, गावगाडा आिण यातील ओढ लावणारा िनसग यांचे 
सुरेख वणन कथाकारांनी अ सल बोलीभाषेत केले आह.े गावगा ातील 
बोलीभाषेचा चपखल वापर के यामुळे दःुख, दै य, आनंद यांचा अनेक 
कथांमधून भाविववश िमलाफ पाहायला िमळतो.    
१. पंचवीस-तीस वषापूव  गावात एस.टी. गाडीला अ यंत मह ्व होते ह े
अधोरेिखत करणारी 'गावचं टँड' ही िवनोदी कथा आह.े गावी 
जा यासाठी िनघाललेी माणसं आिण यांचे िमि कल वभाव या कथेत 
दसतात. वाशांची तारांबळ, घाईगद , घाईगडबड बघून मनात हा याचे 

तरंग उमटतात. 
२. कृषीजीवनाचे िविवध कंगोरे अन ् गांव याचे सू म बारकावे 'उपास' 
कथेतून येतात. घर हटलं क  ओघान े सवे फुगवे येणारच. एकानं 
पसरवल ं तर दसुर्यानं सावरल ं पािहजे. नवरा आिण बायको ही 
संसाररथाची दोन समान चाके आहते. ही दोन चाके वि थत असतील 
तरच संसारगाडा सु  राहतो. शेती आिण शेतीवरली कामे याचे िच ण या 
कथेतून प  होते.  
३. पोटांसाठी भटंकती करत येऊन गावाबाहरे व ती क न रािहले या 
गरीब मजूर ीची था 'डोरल'ं या कथेत लेखकान े रेखाटली आह.े 
पतसं थेतील चेअरमन हरी या आिण नामदेव सावकारा या कचा ात 
सापडललेी सुली शेवटी डोरल ंिवकून कजमु  होते. उ कंठा वाढवणारी ही 
कथा शेवटी गोड कलाटणी घेऊन समाजाचे िवदारक िच  रेखाटते. 
४. वैवािहक जीवनात नवरा-बायकोने एको याने आिण आनंदाने राहायला 
पािहजे. संसार हटल ं क  थोडीसी कुरबूर, सवे-फुगवे आलेच. 'गावठी 
िग ा' या कथेत आपली बायको आपल ं ऐकून घेत नाही हणून तो 
बायकोला पाऊस पडून राड रबीट झाले या र यावर या िचखलातून 
फरवतो. मोकळा तां या दला नाही हणून ितला अ ल घडवतो. या 

कथेत कुटंुबात होणार्या करकोळ भांडणातून सु ा अनो या शैलीत कथा 
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रेखाटून ामीण पु ष- ी यांचे गावरान प रेखाटून कथाकारान े
वाचकाला परमानंद दला आह.े 
''''गावठीगावठीगावठीगावठी    िग ािग ािग ािग ा' ' ' ' कथासं हातीलकथासं हातीलकथासं हातीलकथासं हातील    अ सलअ सलअ सलअ सल    ामीणामीणामीणामीण    श दस दयश दस दयश दस दयश दस दय    

बोचकं, फमान, वाईस, खांडुगळ, आवखळ, रानमेवा, घोर, कवाबी, 
कंडकं, काटक, वदळ, ऐटदार, चूलीवरली िचमणी, टा◌ॅ◌ंय, झंुबड, दंगा, 
धुडगूस, इसम, मंुडकं, करणी, ल ढा, िहसका, मोघम, रतीब, वशाट, 
डोसकं, बखोटं, मायंदळ, भ डामाळ, कालवा, वकुत, बारी, दांडक , 
गावग ा, रांजण, पायताण, इंगा, गावंदरी, शेणाचा पो, मळणी, क बर्या, 
रवंथ, कुळवणी, डबान, मुरडान, धारापाणी, तळ, फड, शेणकाला, 
ताडप ी, घुगं , मुकादम, कुड, खुरप,ं कोयता, काम ा, छ पर, करडू, 
कोक , कालवण, कोरभर भाकर, पेजवण, खमंग, ढ म इ यादी 
वैिश पूण, अ सल ामीण श द योग या कथामधून पाहायला 
िमळतात. तसेच अ बुल स, हलॅो, मोबाईल, वा◌ॅडबा◌ॅय, टेचर, िसर ज , 
इंजे शन, सलाईन, अॅडिमट, मॅच, केचप, रज ,चा स, बॅल स, रग, िसझन 
ह ेइं जी उ ारातील मराठी श द ढ झाले आहते. 
कथासं हातीलकथासं हातीलकथासं हातीलकथासं हातील    अ य तअ य तअ य तअ य त    श दश दश दश द    

अ य त श द हणजे ि व झालेला धातु. िविश  श दांची पुनरावृ ी 
असत.े ही पुनरावृ ी िविश  यय (अनुभव)  कर यासाठी असते. 
पूण अ य त  कवा पूणा य त(सामािसक श द) व अंश अ य त कवा 
अंशा य त(सामािसक श द) असे अ य त श दांचे ढोबळमानाने दोन 

कार पडतात. कुरबुर, बुडबुड, मऊमऊ, हळूहळू, कर कर, कु कु , 
घातपात, सैरभैर, पटापटा, रागबीग, झपझप, फदी फदी, कडकड, 
कनी कनी, भराभरा ,धडधड, गडबड, कुचूकुचू, गदागदा, बकाबका 

इ यादी पूणा य त (सामािसक श द) 'गावठी िग ा' या कथासं हात आल े
आहते. 

तर माणूस-काणूस, कावरी-बावरी, अदवा-तदवा, कावरा-बावरा, 
हातारी-कोतारी, इकडं-ितकडं,  एवढे-तेवढे, वाकडे-ितकडे, जेऊन-खाऊन, 
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आंघोळ- बघोळ, नापास-िबपास, कावरं-बावरं, हणण-ंिबनन, िजकडं-
ितकडं, आगत- वागत, आदन-ंमदनं, िहकडं-ितकडं, कडूक-िमडूक, आमकं-
तमकं आदी अंशा य त (सामािसक श द) तूत या कथासं हात िवखुरल े
आहते. 
बदल याबदल याबदल याबदल या    ामसं कृतीचेामसं कृतीचेामसं कृतीचेामसं कृतीचे    यथाथयथाथयथाथयथाथ    दशनदशनदशनदशन    ::::----    

१९८० नंतर मराठी कथा सािह यात मोठे बदल झाले. आशय आिण 
अिभ न े मराठी ामीण कथा योगशील बनली. याचे ित बब 
आजही कथालेखकां या कथांतनू आढळत.े सिचन पाटील ह े यापैक च एक 
कथालेखक हणून ढ होत आहते. हरवत चाललले े माणूसपण, संपत 
चालललेी नाती, बदललले े दैनं दन जीवन, खे ातील लोप पावत 
चालललेा िनसग, स ािपपासू माणसं,  ठगेिगरी करणारी माणसं, गरीबी, 
दा र ात भरडललेी व जग या या क डीत सापडललेी माणसं, 

ा◌ॅ टची जंगल,ं अ याय, अ याचार सहन करणारी िपचलेली माणसं, 
संपत चाललेली संवेदनशीलता या सवाचे लेखकाने सवच कथांमधून केलेल े
तंतोतंत वणन बदल या ामजीवनाचे दशन घडिवत.े जागितक करणाचे 
प रणाम य  गावगा ावर होऊ लागल.े र त,े लाईट, पाणी, 
औ ोिगककरणामुळे रोजगार अशा अनेक सोयी सुिवधा खे ात होऊन 
खे ाचे मूळ प पालटू लागल.े यामुळे खे ातील माणसांची बदलललेी 
नैितक मू ये आिण खे ाचे झालेल ेप रवतन ामीण कथांतून दस याची 
गरज होती ती लेखक सिचन पाटील यांनी 'गावठी िग ा ' मधून पूण केली 
आह.े या कथासं हात एकूण बारा कथा आहते. येक कथचेे आशयसू  
वेगळे आह.े ढी परंपरेचे बदलले े प, दैनं दन जीवन, माणसांचे वभाव, 
अ सल ामीण बोली, कृषी जीवनाचे कंगोरे आिण बदललेल े यांि क 
जीवन या सवाचे बारकावे नमूद कर यात लेखकान ेबाजी मारली आह.े 
जातीवादजातीवादजातीवादजातीवाद    आिणआिणआिणआिण    ि याि याि याि या    ::::----    

भारतीय समाजरचना वण व थेवर हणजेच जाती व थे या 
पायावर उभी आह.े आज अनकेदा जातीिनमूलन झा याचे बोलल े जाते. 
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पण शंभरट े  खरे नसून आजही जाती व थेची उतरंड पाहायला िमळते. 
अनेक  भेट यावर जातच िवचारतात. मी पणा, जातीची िवकृती 
माणसां या र ात पूणपण े िभनलेली दसते. या सं हातील अनेक 
कथांमधून जात नाही, ती जात लेखकान े िन भडपणे मांडली आह.े मग 
'दंगल' कथेत अडकललेी मुि लम अ मी व रेशम असेल कवा 'कोयता', 
आिण 'डोरल'ं या कथेमधील गळंुकरी असले या नाियका सुली आिण सवी 
असतील.  जातीवादात आिण गरीबी या कचा ात सापडले या अशा 
अनेक ि या या गलुामिगरीचे जीवन िथत करतच आहते, याचे वणन 
अनेक कथांतून िनदशनास येते. यामुळे कथाकार सिचन वसंत पाटील 
जातीवाद गाढून मानवतेचे दशन घडवतात.  
सािह यसािह यसािह यसािह यसपंदासपंदासपंदासपंदा::::----    

'सांगावा' हा यांचा पिहला कथासं ह. आतापयत या कथासं हा या 
चार आवृ या िस  झा या आहते. *सांगावा* या कथासं हातील 
ब सं य कथा 'नातेसंबंध' या िवषयावरील आहते. यानंतर लेखकाचा 
'अवकाळी िवळखा' हा दसुरा कथासं ह िस  झाला आह.े  या 
कथासं हा या तीन आवृ या िनघा या आहते. िवशेष न द हणजे यां या 
'क ाची भाकरी' या कथेचा सािव ीबाई फुले िव ापीठ, पुण ेबी. ए. भाग 
एक मराठी या अ यास मात समावेश झालेला आह.े तुत या 
कथासं हातील कथा कृषीजीवनाचे , दःुख या िवषयांवर गुंफले या 
आहते. तर 'गावठी िग ा' हा गाव व गावातील िविवधांगी दशन 
घडिवणारा लेखक सिचन वसंत पाटील यांचा ितसरा कथासं ह नुकताच 
'तेज ी' काशनाकडून कािशत झाला आह.े 
मानमानमानमान----स मानस मानस मानस मान    वववव    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार::::----    

महारा ट सािह य प रषद शाखा, इ लामपरू यां यावतीने सांगावा 
कथासं हासाठी  'राजारामबापू पाटील उ कृ  वाड्·मय पुर कार' २०१०, 
दि ण महारा ट सािह य सभा, को हापूर यांचा अवकाळी िवळखा 
कथासं हासाठी शंकर खंडू पाटील पुर कार २०१६, महारा ट शासन व 
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समाजक याण कायालय सांगली यां यावतीने ' द ांग सािहि यक ेरणा 
पुर कार ' २०१७, महारा ट सािह य प रषद, गुहागर यां यावतीने 
अवकाळी िवळखा कथासं हासाठी' उ कृ  कथासं ह पुर कार २०१६, 
चला किवते या बनात उदगीर िज. लातूर यां यावतीने अवकाळी िवळखा 
कथासं हासाठी 'सािह य साधना पुर कार' २०१६, तुकोबा माणदेश 
सािह य ित ान वाटंबरे, सांगोला यां यावतीने अवकाळी िवळखा 
कथासं हासाठी 'सांगोला उ कृ  वाड्·मय िन मती पुर कार' २०१६, 
अिभ  वैदभ य लेिखका सं था, नागपूर यां यावतीने अवकाळी 
िवळखा कथासं हासाठी' उ कृ  कथासं ह पुर कार २०१६', आिण 
यािशवाय यांना व यां या सािह यकृत ना लहानमोठे २५ वाड्·मयीन 
पुर कार लाभल ेआहते. 
उपसहंारउपसहंारउपसहंारउपसहंार    ::::----    

 ामजीवनाचे िच ण करणारे समपक मुखपृ  यात िच कार 
ानेश बेलेकर यां या कंुच यातून अ ितम साकारले आह.े तर ये  

सािहि यका, लोकसािह या या अ यािसका डा. तारा भवाळकर यांचा 
मलपृ ावरील अिभ ाय पु तकाचे ामीण सािह यातील मह व अधोरेिखत 
करतो. काळा या ओघात गाव झपा ान े बदलत असताना जुना व नवा 
असा संिम  गांव कथाकार सिचन वसंत पाटील यांनी आप या श द 

ितभेने 'गावठी िग ा' या कथासं हात रेखाटला आह.े तसेच िविवधांगी 
ामीण जीवन दशन अनेक कथांमधून मांड याबदल हा दक अिभनंदन 

करतो व पुढील सािह य वाटचालीस मन वी शुभे छा देऊन िवराम घेतो. 
 

 
 

*** 
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''''मराठीमराठीमराठीमराठी    आ मकथना मकआ मकथना मकआ मकथना मकआ मकथना मक    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    : : : : िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    सदंभसदंभसदंभसदंभ    
''''फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी' ' ' '     

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . गो वदगो वदगो वदगो वद    काळेकाळेकाळेकाळे    
सहा यक ा यापक, मराठी िवभाग, वामी िववेकानंद महािव ालय, िश र 

ताजबंद, ता. अहमदपूर, िज. लातूर. 
  

     मराठी सािह यलेखनाची परंपरा दीघ आह.े ाचीन, म ययुगीन, 
आधुिनक, उ र आधुिनक असे कालखंड अ यासा या सोयीसाठी पाडता 
येतील. या या काळातील सामािजक ि थती गती िवचारात घेऊन लेखन 
केल ेगेल.े आधुिनक सािह याची सु वात साधारणपण े 1818 नंतर झाली. 
सु वातीला भाषांतरीत, पांतरीत, पा या य सािह या या अनुकरणातून 
लेखन असा वास सु  होऊन पुढे वतं  जािणवा  कर यापयत 
सािह य लेखनात गती झाली. तसेच वातं य पूव आिण वातं यो र 
कालखंडातील सािह य असाही िवचार करता येईल. वातं यो र 
कालखंडातही साठो रीपूव चे आिण साठो रीनंतरचे सािह य असाही भेद 
करता येईल. यािशवाय जागितक करणानंतरचे हणजेच 1990 नंतरचे 
सािह य आिण 2000 नंतरचे सािह य असेही आशयानु प वग करण करता 
येऊ येत.े थोड यात सामािजक, राजक य, आ थक, धा मक ि थ यंतरे 
वीका न मराठी सािह याचा परीघ अिधकािधक िव तारत गेला आह.े 

तुत लेखात ामु यान े2000 सालानंतरचे सािह य िवचारात यावयाचे 
आह.े 

मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा - वष 2000 चे ग  सािह य, ामीण ग  सािह य, कादंबरी, 
आ मच र , आ मच र ा मक कादंबरी. 
उउउउ  - 
       आधुिनक मराठी सािह यात आ मकथना मक कादंबरी ढ आह.े 
साधारण 1960 नंतर मराठी सािह यात िविवध वाह जोमाने सु  झाले. 
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कथा, किवता, कादंबरी, नाटक, च र  - आ मच र  अशा मु य वाहात 
मो ा माणात लेखन होऊ लागल.े तर ीवादी, ामीण, आ दवासी, 
महानगरीय, दिलत अशा िविवध जािणवांना श दब द करणारे िवपुल 
सािह य िलिहल े गेल.े आनंद यादव यांची 'झ बी'  ही आ मकथनपर 
कादंबरी मराठी िव ात िस  आह.े तुत लेखात वष 2000 नंतर या 
आ मकथना मक कादंबरीचा िवचार करावयाचा आह.े अलीकड या 
काळातील सरदार जाधव िलिखत 'कोयता' ही आ मच र ा मक कादंबरी 
वाचकांना आक षत करत.े या मां दयाळीत शोभणारी नवनाथ गोरे 
िलिखत 'फेसाटी' ही आणखी एक मह वाची कादंबरी होय. कादंबरी आिण 
आ मकथन ह ेदो ही सािह य कार आ मच र ा मक कादंबरीत अनुभवास 
येतात. तुत लेखा या िनिम ाने आ मकथनपर कादंबरी हणून नवनाथ 
गोरे िलिखत सािह य अकादमी पुर कार ा  'फेसाटी' या कादंबरीचा 
सं ेपाने िवचार क . 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके -  

आ मकथन आिण कादंबरी या दोन मह वा या कारांना सामावून 
घे याचे साम य आ मकथना मक कादंबरीत आह.े वर्ष 2000 या ामीण 
आ मकथना मक कादंबरीचा िवचार करताना पुढील गृिहतके िवचारात 
घेतली जातील. 

1. कादंबरीचा पट िव तृत असतो. 
2. आ मकथना मक कादंबरीत कादंबरी आिण आ मच र  या दोन 

मह वा या सािह य कारचे िवशेष अ यासता येतात. 
3. स य कथन ह े आ मच र ाचे वैिश ्य तुत कादंबरीतून 

अनुभवास येत.े 
4. लेखक व ची अनुभूती कथन करताना तुत लेखन कारात 

कादंबरी माण ेक पकतेचा आधार घेतो. 
5. आ मच र ा मक कादंबरी एका लेखकाची अनुभूती असली तरी 

ती या या प रसरातील सम  जीवनाचे ितिनिध व करीत 
असत.े  
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प रचयप रचयप रचयप रचय    वववव    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार    : : : : ----        
सांगली िज ातील जत तालु यातील िनगडी या बॉडरवरील 

छो ाशा गावांत एका अ पभूधारक धनगर समाजात आई सुबाबाई आिण 
वडील सोपान यां या पोटी नवनाथचा ज म झाला. घरात एकूण सहा 
बिहणी आिण एक भाऊ. लहानपणापासून शेतीतील कामे करण,े म ा 
वळणे, ऊस तोडणी या कामावर जाणे अशी कामे करत नवनाथन ेएम. ए. 
पयतचे िश ण घेतल.े ज मापासून वा ाला आललेी ग रबी आिण संघष 
'फेसाटी' कादंबरी या िनिम ाने िलिहली आिण िविवध स मान व पुर कार 

ा  झा याने ती काशझोतात आली. तुत कादंबरी ही ाितिनिधक 
आह.े जवळपास ामीण भागात राहणा या कोण याही त णा या 
वा ाला नाथासारखीच प रि थती येते. ि यंका पटवधन काशनाने 
2017 साली कादंबरी थम कािशत केली.  

तुत कादंबरीस आजवर िविवध पुर कारांनी स मािनत कर यात 
आल े आह.े मनोरमा सािह य पुर कार सोलापूर, सृजन ितभा सािह य 
पुर कार मूत जापूर, बाबा प नजी पुर कार वधा, वग य सुदाम 
सावरकर मृती वा य पुर कार अमरावती, मसापचा ीमती 
ि मणीबाई जाधव मृती पुर कार मंगळवेढा, कर वीर सािह य पुर कार 

को हापूर, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सािह य अकादमी पुर कार लातूर, 
अ र योती सािह य पुर कार पंढरपूर, दि ण मसापचा िवशेष पुर कार 
को हापूर, राजष  शा  सािह य गौरव पुर कार को हापूर, उदयो मुख 
लेखक पुर कार उमदी, आपटे वाचन मं दराचा िव. मा. शेळके गु जी 
सािह य पुर कार इचलकरंजी, आिण 2018 सालीचा मह वाचा सािह य 
अकादमी युवा पुर कार ा  झाले आहते.  
आ मकथना मकआ मकथना मकआ मकथना मकआ मकथना मक    कादंबरीकादंबरीकादंबरीकादंबरी: : : : फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी    ----        

आ मकथन या कारात िलिहणारा लेखक वतःच वतः ब ल िलहीत 
असतो. लेखकाने वतःचा जीवनपट उलगडून दाखिव यासाठी कादंबरी हा 
सािह य कार िनवडललेा असतो. प रणामी अशी कादंबरी आ मकथनपर 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                282282282282    
 

 

कादंबरी असते. ततु 'फेसाटी' ही कादंबरी नवनाथ गोरे यांनी िलिहली 
असून या कादंबरीत नवनाथ आपल े गाव, कुटंुब, आपल े बालपण आिण 
िश ण घेत असतानाचा संघष श दब  करतात. या कादंबरीतील सव 
अनुभव लेखकाने वतः घेतलले ेअस यामुळे आपोआपच त ेअ यंत िजवंत 
उतरल ेआहते.  

तुत कादंबरी ही नवनाथ गोरे यांची संघष कथा आह.े मुळात 
कोण याही ामीण भागातील खे ात अशी कथा घडू शकते. यातील 
ग रबी, यातील संघष हा ाितिनिधक व पाचा आह े असेच हणता 
येईल. कब ना 1960 नंतर िश णाचा सार होऊन खे ातील मुल े
मो ा माणात िश णा या वाहात आली आिण यातील पु कळ 
िलिहती झाली. प रणामी पािह या िपढीतील या सािहि यकांचे अनुभव 

तुत कादंबरीतील अनुभवासारखेच आहते. घरातील अठरािव े दा र , 
अ ान, सुख सोईचा अभाव, घरात िश णाची कोणतीही परंपरा नसण े
असे अनेक पदरी वा तव सवच लेखकां या वा ाला सारखेपणान ेआलले े
आह े असे हणता येईल. आ मकथन हा सािह याचा अ यंत मह वाचा 

कार आह े कारण या कारात खोटेपणाला फारसे वाव नसते. तर 
आ मकथना मक कादंबरी हा कार आ मकथन आिण कादंबरी असा दोन 
सािह य कारांना कवेत घेणारा कार असतो. अथात कादंबरीतील 
क पना, आिण आ मकथनात असललेी वा तवता याचा अ यंत सुरेख, 
बेमालूम संगम या सािह य कारात झालेला वाचकांना अनभुवता येतो. 
घटना संग वा तव असल े तरी लेखक आप या ितभा साम या या 
जोरावर क पक मांडणीचे वातं  इथ ेघेत असतो. कारण लखेन करणारी 

 आिण कादंबरीतील नायक यांना ओळखणारे असं य वाचक 
आजुबाजूला असतात हणून खोटेपणाला या लेखनात अिजबात जागा 
नसते.  
फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी    : : : : कथानककथानककथानककथानक -  
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कादंबरीचा लेखक नवनाथ गोरे वतः या कादंबरीचा नायक आह.े 
ग रबीमुळे िश ण घेताना आले या अडचणी, यावर केलेली मात, 
संघषमय जगण े या कादंबरीचे मु य कथानक आह.े धनगर समाजात 
िश णाचे माण अ य प आह.े शेतीही तुटपुंजी, पारंप रक. जोडधंद े
कर यासारखी प रि थती नाही. जागितक करणा या रे ामुळे आहते ते 
धंदे बंद पडत चाललले ेअशा वातावरणात वतःला टकवून ठेवणे अ यंत 
अवघड अस याचे तुत कादंबरीतून अनुभवास येते. नाथा या 
वा ालाही ह ेअनुभव आलले ेआहते.  

  अ पभूधारक शेतकर्यांना येथील िति त, थािपत शेतकरी खूप 
नाडतात. कारण हीच मंडळी िविवध सिम यांची सद य असते. िविवध 
बकेत तेच असतात. अ ानी शेतकर्याला त े हरत हने े क डीत पकडतात. 

तुत कादंबरीत याचे िच ण आल ेआह.े "एका जस  गाईसाठी 'बँक ऑफ़ 
इंिडया' चं कज आठ हजार घतेल ं त.ं म ल ू पाटील हा बकेला जामीन 
झाला होता. दधु ते यापरीस घालत तो. सुगरास, पडबी ते यापसण ं
आणायचू. दकुानाचा बाजार पण कवा कवा आणत. पण िहशोब कवा 
म लनू ं दलाच नाय. सगळं पैसं गडप करायचा. पंधरा दसा या िहशोबात 
पाचशे पय आम याच अंगावर दयुाचं. सगळी फसवणूक चालली ती."1 
बँके या कामात म लून े मदत केली हणून घर आिण दकुानासाठी 
लागणारा सगळा माल या याच दकुानातून यावा हा अिलिखत िनयम 
झाला होता. िशवाय तो सांगेल िततका भाव देणे भाग होते. दधूही 
या याचकडे घालायचे तो हणेल िततके पैसे यायचे. प रणामी म लून े

पंधरा दवसा या िहशोबानंतर नाथा या अगंावरच पाचशे पये काढले. 
अ ानी ग रबांना कोणीच वाली नसतो याचेच ह ेउ म उदाहरण आह.े  
     ग रबीचे चटके हा खे ात राहणार्या आिण पिह या िपढी या 
कोण याही िशकणार्या मुलां या वा ाला येणारा अिनवाय अनुभव आह.े 
अ य प शेती यात कोरडवा , यातही िनसगा या लहरीपणामुळे काहीच 
उपाय राहत नसे. कुटंुबाचा आकार मोठा अस यान े हाता त डाची गाठ 
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पडणेही मुि कल होऊन जात असे. यात भरीस भर अंधिव ास, देवभोळी 
वृ ी, नवस सायास यासाठी होणारा खच यामुळे कुटंुब मोडकळीस येत 
असे. "इंदतूाईला घरात भाकर नाय हणून माहीत होतं. भूक असूनबी ितनं 
भाकर खा ली न हती.'2 हा अनुभव मनाला चटक लावणारा आह.े असे 
कतीतरी संग या कादंबरीत आहते.  

    नाथा या घरी खाणारी त डं अिधक अस यामुळे सणावारालाही 
गोडधोड खायला िमळत नस याची ामािणक कबुली लेखकाने दली आह.े 
बो डगम ये गे यानंतरच दोन वेळचं पोटभर खायला िमळालं अशी प  
कबुली लेखक देतो. 'काकू बिहणी सगळया िमळून मोलमजुरी करत या. 
डो याला तेलपाण िमळत न हत.ं अगंावर कापडं फाटक च ती. 
कामा या पैशातन ं वाटपाणीबी भागत न हत.ं कज वाढत तं. 
याजावारीच आ याल ंपैसं जायाचं. तस या पावसानं थैमान घाटला ता. 
रोजगार सगळा बंद झाला ता. घरात तर खाणारी सात आठ त डं ती. 
पण काम नस यानं सगळं थांबलं तं.'3 वरील वणन नाथा या घरची 
आ थक ि थती प  कर यास पुरेसे आह.े  
     शाळेत िश कांचे अशा गरीब घरातील मुलां या िश णाकडे असलले े
अ य दलु  ही एक मह वाची वा तव बाब नवनाथ गोरे यांनी तुत 
कादंबरीतून िचि त केली आह.े एकतर घरात कसलीच िश णाची परंपरा 
नाही. यात पिह या िपढीचे िश ण घेणारे परंत ु यां याकडेही िश क 
आ थने ं पाहत नसत. भरीस भर अशी मुल े चोरी मारी, सनाधीन 
झालेली अस यामुळे ि थती अिधकच गंभीर बनत असे. 'दग ा बोलला, 
अरे ये ना या लगा मी कवा वाचतुया का? कसा म यात हाय. सराला 
टार या पु ा दल ं हणजी सर पास कर याती या परवा दशी तंबाक 

पुडीबी दली. सर हणाल,ं अहो दगडूशेठ तू पास झालाच हणून समज. 
जा म ा कर अन लगा त ूिभतुयाच नुसता. िभ या भागुबायसारखा. बाई 
हायच हय'4 वरील संगातनू ब जन मुलां या िश णाची हळेसांड 
प पण े श दब  होताना दसते. रा ं दवस क  क न मुलाना शाळेत 
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घालणा या पालकांची घोर िनराशा होत असे. अशा ि थतीत मन लावून 
िश ण घेऊ इि छणा या नाथा सार या होतक  मुलां या मनावर 
िवपरीत प रणाम होतात. खे ातील मुल े िशकत नाहीत अशी एकसुरात 
ओरड करणार्या उ ू िश कांना आपण कत ात केलेली कसूर कधीच 
दसत नाही.  

िन कषिन कषिन कषिन कष -  
     सम  ामीण जीवन कवेत घे याचे साम य तुत कादंबरीत आह.े 

ाम जीवनातील िविवध सामािजक स्तर हळुवारपण े उलगड यात 
कादंबरीकार यश वी झाला आह.े प रणामी तुत कादंबरी केवळ एका 
नाथाची कथा न राहता संपूण प रसराची, धनगर समाजाची गाथा बनून 
वाचकां या भेटीला येते. आपोआपच कादंबरीचा पट आिण परीघ 
िव तारत जातो. या भागातील भाषा वैिश ासह वाचकां या अनुभवास 
येते. पुढील माण ेकाही मह वाचे िन कष न दवू. 
1. कादंबरीचा पट िव तृत असतो. यात कथानक व उपकथानके 

असतात. तुत कादंबरीत नाथाची िश ण घेतानाची धडपड मु य 
कथानक आह ेतर या कथानकाशी सुसंगत इतर उपकथानके कादंबरीत 
आली आहते.  

2. आ मच र ा मक कादंबरीसाठी आव यक कथानकातील स यांश 
तुत कादंबरीत आह.े  

3. लेखकाने बोली भाषेचा समपक वापर क न कथाशयाची उंची 
वाढवली आह.े  

4. ामीण जीवनातील शेतीशी िनगिडत समूहाचे ाितिनिधक िच  या 
कादंबरीतून वाचकां या भेटीला येते. 

5. धनगर समाज आप या उपिजिवकेसाठी सतत मंती करत आला 
आह.े 
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6. धनगर समाजातील काही घरे शेती कसत असल े तरी ती 
अ पभूधारक आह.े प रणामी उदरिनवहासाठी यांना कायमच 
संघष करावा लागला आह.े 

7. तुत कादंबरी या िनिम ाने गावपातळीवर कायरत असललेी 
थािनक शोषक यं णा वाचकां या समोर येते.  

8. अ ान, दा र , धमभोळेपणा, भाऊबंदक , सासुरवास अशी 
कतीतरी ामजीवनाची व छेदक ल ण े तुत कादंबरीतून 

िचि त झाली आहते. 
    वरील माण ेनवनाथ गोरे िलिखत आ मकथनपर कादंबरीचा सं ेपाने 
िवचार करता येईल. मराठी सािह यात काही दजदार आ मकथना मक 
कादंब या आहते. तुत 'फेसाटी' ही यापैक च एक आह,े ह ेमा य करावे 
लागत.े याबाबत डॉ. च भूज कदम यांनी हट या माण,े "फेसाटी' हणजे 
आयु यभर अनुभवलेला ास, आयु याची झालेली वाताहत, तगमग 
होय."5 वरील ित या िजतक  बोलक  िततक च जळजळीत आिण 
वा तव आह.े ही नवनाथ गोरे यांची पिहलीच कलाकृती आह.े येणा या 
काळात यां याकडून अनेको म कलाकृती िनमाण होतील, अशी आशा 
क  या. सािह यशारदेची सेवा ही िनरंतर चालणारी या आह.े 
नवनाथ गोरे यांनी हा वसा वीकारला आह,े एक वाचक, अ यासक, 
आ वादक हणून मला याचा न च आनंद वाटतो, असे नमूद करावेसे 
वाटते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी :  

1. फेसाटी - नवनाथ गोरे - अ रवा य काशन, पुणे - ि तीय आवृ ी 26 जून 
2018 - पृ. 65. 

2. त ैव - पृ. 30, 31, 80 
3. फेसती : चतन आिण मंथन - (संपा) ाचाया डॉ. आशा मंुढे आिण इतर - अथव 

पि लकेशन, धुळे - . आ. 5 जून 2019 - पृ. 263. 
 
 

*** 
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िनिम ानेिनिम ानेिनिम ानेिनिम ान े

 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िशवराजिशवराजिशवराजिशवराज    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
ा यापक, अथशा  िवभाग, वामी िववेकानंद महािव ालय, िश र ताजबंद, ता. 

अहमदपूर, िज. लातूर. 
 

1960 नंतर मराठी सािह यात िविवध वाह ढ झाले. यात ामीण 
कादंबरी हा अितशय मह वाचा वाह आह.े ामजीवनातील िविवध 
ताणतणावांना आप या कवेत घेऊन ामीण कादंबरी, सािह य अ यासक 
तसेच आ वादकां या भेटीला येते. 1990 नंतर जागितक करणा या 
प रणामातून ामीण जीवन पूणतः बदलून गले.े याचे पडसाद मराठी 

ामीण कादंबरीत दसून येतात. िवशेष वाने 2000 सालानंतर िलिह या 
गेले या कादंबरीतही ामीण अथकारणाचे िविवध पदर अ यास 
अ यासता येतात. तुत लखेात 2000 सालानंतर या मराठी ामीण 
कादंबरीतील अथकारणाचे िविवध पदर अ यासावयाचे आहते. यासाठी 
नवनाथ गोरे िलिखत सािह य अकादमी ा  'फेसाटी' या आ मच र ा मक 
कादंबरीचा आधार घेतला आह.े तुत कादंबरी नवनाथ गोरे यांची 
पिहलीच कादंबरी असून यात अ मानी, सुलतानी संकटा या कचा ात 
सापडले या आिण सतत वतमानातील आ थक संकटांशी दोन हात 
करणा या धनगर समाजातील एका कुटंुबाची कथा िचि त केली आह.े 
उउउउ     ---- 

1. 'फेसाटी' कादंबरीचा आंतरिव ाशाखीय अ यास करणे. 
2. इ. स. 2000 नंतर या ामजीवनाची आ थक ि थती अ यासणे. 
3. सािह यातून िचि त झाले या अथकारणाचे अ ययन करणे. 
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गिृहगिृहगिृहगिृहतकेतकेतकेतके    ----        
1. सािह यातून िचि त होणा या कथानकात अथशा ीय 

अ यासाची त वे शोधता येतात. 
2. सािह य आिण समाज एकाच ना या या दोन बाजू अस यामुळे 

ामीण समाज जीवनातील आ थक सम या कादंबरीतून 
अ यासता येणे श य आह.े 

3. खे ात राहणा या कोण याही धनगर समाजाची अथि थती 
'फेसाटी' कादंबरीतील ि थतीपे ा वेगळी नाही.  

फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी    कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    अथजगतअथजगतअथजगतअथजगत -  
'फेसाटी' ही एका सामा य धनगर समाजातील कुटंुबाची कथा आह.े या 

कथेचा नायक 'नाथा' याची संघषकथा हणजे फेसाटी कादंबरी होय. या 
कादंबरीतून िश ण, अथकारण, शेती, कजबाजारीपण, भावभावक चे 
वाद, सुनांचा छळ, डंा, मजुरी, देवभोळेपणा, ा-अंध ा, नवस-
सायास, चेटूक- भानामती असे अनेक िवषय समोर येतात. या सव 
सम ये या मुळाशी अथकारण आह,े ह े िवशेष वाने समजून यावे लागत.े 
कारण अ मानी, सुलतानी संकटा या कचा ात सापडले या; शेती, 
मातीशी झगडत आपल े जीवन जगणा या असं य ामीण कुटंुबा या 
सम यांचे ितिनिध व ही कादंबरी करत.े या कादंबरीिवषयी ा. रणधीर 
शदे यांनी  केलेल े मत िवचारात यावे लागत.े "आजची मराठी 

कादंबरी अनेक तरीय जीवनानुभवामुळे समृ  आह.े समाज जीवनातील 
अनेक तरीय वाटा उपवाटा यांचे कथन तीमधून विनत होत आह.े फेसाटी 
या कादंबरीत पशुपालक, अ पभूधारक शेतीसमूहातील त णा या 
संघषाची कथा साकारली आह.े नाथा गोरे या त णा या महािव ालयीन 
काळापयतचा जीवन वास या कादंबरीतून सांिगतला आह.े"1 (फेसाटी - 
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मलपृ ) वरील मत िवचारात घेत यास नाथा या संघषाचे मूळ या या 
ग रबीत सापडते. अ प शेतीमुळे दोन वेळ या जेवणाची ांत, ितथे 
िश णावर खच करण ेही दरुापा त गो  आह.े तरीही ना वडील सोपान 
आिण आई सुबाबाई आ थक भार परवडत नसताना नाथाला 
िशकिव यासाठी जीवाचे रान करतात. संगी दधू िवकणे, क ब ा 
पाळणे, क ब ाची अंडी िवकणे, घरातील बिहणीचे शेतात मजुरीला जाणे 
अशा अनंत खटपटी क न नाथाला िशकिवले जाते. वतः नायकही जमेल 
ते हा शेतात काम क न आई विडलांना हातभार लावतो. गणुव ा 
असूनही आप या आसपास उपल ध असले या शै िणक सुिवधांचा याला 
वापर करावा लागतो. तो घरातील पिहलाच िशकणारा अस यामुळे 
कदािचत तो कला शाखेकडे वळला असावा. याचे कारण असे ामीण 
भागातील पिह या िपढीत पिह यांदा िशकणारे िव ाथ  पािह यास कला 
शाखेत िशकणा या मुलांची सं या अिधक दसते. याचे मूळ कारण घरातून 
यो य मागदशक वा मागदशनाचा अभाव जसे आह े याच माणे आ थक 
सुब ा नसणे असेही देता येईल. जवळ पैसाच नाही हणून शहरात जाता 
येत नाही. मो ा शाळेत वा वेगवेग या ख चक अ यास मांना वेश 
घेता येत नाही. प रणामी कला शाखेत िशकणे भाग पडत.े ही मुल ेिशकली 
तरी यातून फारच कमी नोकरी या संधी उपल ध होतात. एक कडे 
िश ण पूण आह ेपण नोकरी नाही, घरातील लहान थोरां या खूप सा या 
अपे ा आहते पण िखशात पसैा नाही. अशा का ीत सापडललेी मुले 
आ मक ी होतात. िववाहाचे वयही वाढत जाते. कधी कधी सनाधीन 
होतात. कॉलेज लाईफ जगललेा तुत कादंबरीतील नायक एका मुली या 

ेमात पडतो पण ितला तो उघडपण ेबोलू शकत नाही. ित या मनातही 
ेम असेल कदािचत पण ते अ  राहते. याचे कारणही हातात दाम व 
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काम नसणे हचे आह.े नाथासारखी असं य मुलं आप या आजूबाजूला 
वावरताना दसतील. आत या आत घु मटणारी. आ मक ी. वतःवर 
रागावललेी. य  वहारात आपल े नाण े खोटे अस याची जाणीव 
झा यामुळे मनातून खचलेली. माग या 12 वषापासून भारत वा महारा  
शासनाने कोण याही े ात जागा भरले या नाहीत. भरीस भर 
खासगीकरण सग याच े ात आल े आह.े सरकारी नोक या कमी कमी 
होत होत आजघडीला ह पार झा या आहते. वसायातील जीवघेणी 
पधा, थािपत ापा याची म े दारी िवचारात घेऊन क ाची कामे 

करावीत तर िश ण घेऊन व ांचे ओझे वाहणा या खां ाना ते क ाचे 
काम पेलण ेश य नाही. बाजारात काम नाही, सरकारकडे नोकरी नाही 
आिण अपे ांचे गाठोडे पाठीवर घेऊन रका या हाताने घरी जायला मन 
धजावत नाही. का ीत अडकले या सुप रसारखी अव था झालेली ही त ण 
िपढी नवनाथ गोरे यां या िनिम ाने वाचकां या समोर येत.े  

तुत कादंबरीतून अिभ  होणारी ग रबी ही ाितिनिधक 
व पाची आह े अ य प शेती यातही ती कोरडवा  अस यामुळे िवकत 

नाही भाव अभाव ितकडून कोण याही कारची मदत नाही तर कुणीही 
सहज लुबाडून जावे इतके अ ान भरीसभर चंड देवभोळेपणा उ प ाचा 
कसलाही िवचार न करता वाढत जाणारा कुटंुबाचा आकार या अशा अनेक 
कारणांमुळे ामीण भागातील दा र  नजरेस ठळकपणे भरते "इंदतुाईला 
घरात भाकर नाय हणून मािहत तं. भूक असूनबी तीनं भाकर खा ली 
न हती."2  

नाथा या विडलांना दवाखा यात ऍडिमट केलेल े असते ते हा घरात 
चार दवसा या बुरा आले या भाकरी खाऊन भावंडं आपली भूक 
भागवतात. असे कतीतरी मनाला चटका लावणारे संग या कादंबरीत 
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आहते. नाथां या घरी खाणारी त डे अिधक अस यामुळे सणावारासही 
गोड खाणे जवळपास अश य असे. यािवषयीही नाथाने कादंबरीत प पण े
िच ण केल ेआह.े बो डगम ये गे यानतंरच याला पोटभर आिण तुलनने े
चांगल ेजीवन िमळाल,े अशी तो प  कबुली देतो. "काकू, बिहणी सग या 
िमळून मोलमजुरी करीत हो या. डो याला तेल पण िमळत न हतं. अंगावर 
कापडं फाटक  ती. कामा या पैशान ं वॉटपाणीबी भागत न हत.ं कज 
वाढत त.ं याजावारीच आ यानं  पैसं जायाचं. तस यात पावसानं थैमान 
घाटला ता. रोजगार सगळं बंद झाला ता. घरात तर खाणारी सात-आठ 
त ड ती. पण काम नस यान ंसगळं थांबल ं तं."3 वरील वणन नाथा या 
घरची एकूण आ थक ि थती नमेकेपणान ेसांग यासाठी पुरेसे आह.े  

जागितक करणामुळे मानवा या भौितक गरजा झपा ाने वाढत 
गे या. जीवनाव यक गरजांचे व प बदलत गेल.े राहणीमान बदलल.े 
माणसे बदलली. वभाव बदलत गलेी. शेती मातीचे व प बदलत गेल े
पण बदलला नाही तो फ  शेतकरी. याचे दा र  आह े तसेच रािहल.े 
चार दवस सुखाचे या या वा ाला कधी आलेच नाहीत. मुलाबाळांचे 
कोड कौतुक करावे असे मनातून वाटत असल ेतरी िखसा नेहमी रकामाच 
राहत अस यामुळे सा या जगाचे पोट आप या क ावर भागवणारा 
शेतकरी मा  कायम उपाशी रािहला. सरकारे आली आिण गलेी पण फरक 
पडला नाही. शेती आिण शेतक यांचा कळवळा अस याचे दांिभक नाटक 
करणा या सरकारांनी केवळ तसे भासवले, ठोस  उपाययोजना राबिव या 
नाहीत. वरवर मलमप ी कर यावरच यांनी ध यता मानली. प रणामी 
शेतकरी व या या कुटंुबा या ग याभोवती असललेी दःुख, दा र , 
अ ान, अंध चेी फेसाटी अिधकच आवळत गेली. 
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नाथाची िश ण घे याची धडपड आिण याला साथ देताना संपूण 
कुटंुबाची होणारी दमछाक ही तुत कादंबरीची कथाव तू आह.े या या 
जोडीला या या बिहणीचे ल , ल ातील मानपान, डंा, करणी धरणी 
यासाठी लागणारा खच; हा गभंीर िवषयही उपकथानकात आह.े वरील 
कारणासाठी सतत काढावे लागणारे कज, ह े सबंध ामजीवनाचे 

ाितिनिधक िच  आह.े हणूनच ामीण भागात खासगी सावकारीचा 
धंदा जोमाने चालताना दसतो. शेतक यांना गरज असते आिण 
गरजवंताला अ ल नसते. प रणामी सावकार याला हवे िततके ाजाचे 
दर लावतो. ही बाब आता लपून रािहली नाही. एकूण फेसाटी'  मधील 
िच  अिधक भयावह अस याचे दा र  ह ेमह वाचे कारण आह,े असे मला 
मनोमन वाटते. कधीकाळी समृ द असलेला गावगाडा मोडकळीस आला 
आह ेयाचे मह वाचे कारण आ थक ददुशा हचे आह.े जागितक करण आल.े 
यं े आली. ामीण माणूस बेकार झाला. गोर गरीब जनतलेा सांभाळणे ह े
सरकारचे नैितक कत  अस यामुळे राशन आल.े गावात रकामटेकडे 
वाढले पण शेतीतील मजूर कमी झाले. एकूण खेडे बकाल झाल.े याबाबत 

ा. डॉ. गो वद काळे यांचे मत िवचारात घे यासारखे आह,े "शेती आिण 
मातीशी झगडत असताना जीवनाचे मातेरे होणारी असं य कुटंुब आप या 
आसपास आहते. ततु कादंबरी अशा घरांचे, घरातील माणसांचे, यां या 
तना मनाचे खंबीरपण े ितिनिध व करते."4 िश ण, आरो य, उ ोग, इतर 
सोयी सुिवधा अशा सव मूलभूत गरजा देखील खे ात पुरेशा िमळेनाशा 
झा या याचे मूळ अथकारणात आह,े ह ेमा य करावे लागत.े 

आ मकथन हा लेखकाची कसोटी पाहणारा सािह य कार आह.े 
मानवी जीवन खूप गांतागुंतीचे असत.े हणून सव स य घटनांवर आधा रत 
लेखन करण े ही फार अवघड या असत े तर कादंबरी या सािह य 
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कारात का पिनक िच णास वाव असतो. आ मकथनपर कादंबरी 
लेखनात लेखक स य आिण क पना अशी सांगड घालत असतो. स य 
घटनेवर क पकतेचा मुलामा चढवून कथाशय वाचकां या भेटीला येतो. 
नवनाथ गोरे याबाबतीत यश वी ठरल ेआहते, असेच हणावे लागत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष - 

अथशा ीय त वांचा आधार घेऊन फेसाित या कादंबरीचा अ यास 
करता वष 2000 नंतर या ाम जीवनातील अथकारणाचे व प समजून 
घेता येत.े यातही धनगर समाजातील अ पभूधारक शेतक याचे नेमके 
जीवनमान समजून घेण े यामुळे सहज श य होते. पुढील माणे काही 
मह वाचे िन कष न दिवता येतील. 
1. सािह य आिण शा  यांचा अंतरिव ाशाखीय अ यास के यास 

अ यासा या क ा िनि तपण ेसुधारतील. 
2. ामीण जीवनाचा साक याने अ यास कर यासाठी ामीण सािह याचा 

आधार घेता येतो. 
3. कोण याही िव ाशाखे या अ यासकास ामीणजीवन आपल े वाटते. 

याब ल आ मीयता असत.े 
4. फेसाटी ही एका ची आ मकथा असली तरी ती समग्र समाजाचे 

ितिनिध व करत.े 
5. तुत कादंबरीतून ामजीवनाचे अथकारण िचि त झाले आह.े 
6. ामीण कादंबरी आिण आ मकथा या दो ही दृ ीन े ततु कादंबरी 

अ यासनीय आह.े 
7. सािह य आिण समाज एकच ना या या दोन बाजू अस यामुळे समाज 

जीवनाचे िविवध अंगान े अ ययन करताना सािह याचा आधार घेता 
येतो, ह े तुत कादंबरी या अ ययनाने िस  करता येते. 

िशि त बेकार त ण ही देश आिण समाजासमोरील आजची गंभीर 
सम या आह.े अडाणी आई विडलांनी मुलांसाठी ख ता खा ा आिण याच 
मुलाला सरकारी ना खाजगी नौकरी िमळावी ही मोठी शोकांितका आह.े 
कोण याही वसायाचे कौश य नसललेा त ण फरपटत ओढत जीवन 
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जगत अस याचे िच  आज अनभुवास येत.े बरं येकाला केवळ नोकरीच 
हवी असेल तर याची पूतता होणे कदािप श य नाही. याउलट थोडेफार 

ावसाियक कौश य आ मसात क न वतः या गरजा भागतील इतके 
तरी कमावणे, ही मूलभूत बाब त णांना पटणे गरजेचे आह.े सािह यातून 
समाजा या वा तव जग याचे ित बब उमटत जाते. याला नवनाथ गोरे 
यांची 'फेसाटी' ही आ मकथनपर कादंबरीही अपवाद नाही. ही यांची 
पिहली कादंबरी असली तरी गुणा मकदृ ा ितची उंची आिण खोली 
अिधक आह,े यात शंका नाही. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी -  

1. फेसाटी - नवनाथ गोरे - वा य काशन, पुणे - ি . आ. 2018 - मलपृ . 
2. त ैव - पृ. 30. 
3. त ैव - पृ. 31. 
4. Impact of Globalisation on Political, Socio-Economic and 

Liberal Democracy in India - (संपा) डॉ. दयानंद गुडेवार व इतर - लेख 
'फेसाटी' कादंबरीतील अथजगत - ा. डॉ. गो वद काळे - शौय काशन, लातूर 
- . आ. स टबर 2018 - पृ. 285. 
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2000    नंतरचेनंतरचेनंतरचेनंतरचे    दिलतदिलतदिलतदिलत    सािह यसािह यसािह यसािह य    : : : : एकएकएकएक    दिृ पेदिृ पेदिृ पेदिृ पे    
 

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    वनमालावनमालावनमालावनमाला    ल ढेल ढेल ढेल ढे    
मराठी िवभाग मुख, उ वल ामीण महािव ालय, घोणसी ता.जळकोट िज.लातूर 

 

दिलत सािह य ही काळाची हाक आह.े दिलत सािह याचा उदय होणे 
ह े येथील सामािजक वा यीन प रि थतीम ये अप रहायच होते. 

थािपत मराठी सािह य व दिलत सािह य यां या ेरणा, व प पर पर 
िभ  आहते. दिलत सािह याची ेरणा गौतम बु , महा मा फुल े व 
डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर आहते. 1980 नंतरचा कालखंड हा दिलत 
सािह या या दृ ीन े अ यंत मह वाचा आह.े नामांतराची चळवळ याच 
काळात गितमान झाली. दिलत सािह य सवदरू पसरल.े दिलत सािह य 
िलिहणा या लेखकाची सं या वाढली. काशन वहार सहजसुलभ झाले. 
1980 पूव या दिलत लेखकांचा भाव इतका होता क , ठरािवक 
नावा या पुढे समी कांची दृ ी गेली नाही. याचा प रणाम हणून 1980 
नंतर न ाने िलखाण करणा या लेखकांची दखल यो य कारे घेतली गेली 
नाही. ह ेएक कडे घडत असताना दिलत सािह याम ये काही वाद खेळल े
गेल.े 1980 नंतर मराठी वा या या े ात दिलत सािह यकांनी आप या 
वा ाला आलले ेद:ुख  कर यासाठी वेगवेग या वाहात लेखन केल.े 
या अगोदर मराठी सािह याम ये क पना व मनोरंजन याला ाधा य म 
दला. यानंतर या सािह य प रघातून बाहरे काढ याचा य  या िपढीने 

केला. मराठी सािह याचा मळा दिलत सािह याने फुलवला. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या ेरणने े दिलत लेखकांनी आप या 

अनुभवाची धार तेज क न समाजा या अ यायाला श द पी धार लावून 
ितला श दब  कर यासाठी 'जनता', ' बु  भारत' या सा ािहकातून 
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काही कथा िस  झा या. डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी दलेला मं  यांनी 
िगरवत अ यायािव  संघष कर या या िवचाराने यां या अंत:करणात 

ांतीची योत पेटवली. याची िचती आप याला जाधव, रामटेके, थोरात 
यां या सु वाती या लेखनातनू कट झालेली दसते. दिलत कथे या 
बाबतीत िवचार केला तर 1960 दर यान ख या अथान े दिलत कथेन े
आप या अि त वाची छाप टाकलेली दसते. 

अ णा भाऊ साठे, शंकरराव खरात, बंधूमाधव या लेखकांनी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी दललेी िशकवण व चालिवले या चळवळीचे 

ित बब यां या कथांतून, सािह यातून अधोरेिखत केल ेगेल.े अ णा भाऊ 
साठे यांनी कथांमधून दिलत समाजाचे वा तववादी जीवन रेखाटल.े 
अ याय अ याचाराला वाचा फोडून आप या कथांतून यांना याय दे याचा 

य  केला. शंकरराव खरात यांनी वा तववादी जीवनातील गु हगेाराचे 
िव , यातील वेदना, अ याचार करणा या समाजाचे िच ण मांडल.े 
बंधूमाधव यांनी आप या कथांतून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरां या 
िवचारांचा सार केलेला दसून येतो. 

1970 नंतर अनेक कथाकार पुढे आल.े याम ये बाबुराव बागूल, वामन 
ओहाळ, केशव मे ाम, योगीराज वाघमारे, दया पवार, अिवनाश डोळस 
अशा कतीतरी दिलत कथाकारांनी वा तववादी कथांतून वा यीन 
कथा मकता बहाल केली. डॉ.भालचं  फडके हणतात, मराठी 
सािह या या उ या ांतात वेगळेपण ा  झाले ते बाबुराव बागूल यां या 
कथेमुळे. दिलत कथा वा याला वत:चा चेहरामोहरा ा  क न 
दे याम ये बाबुराव बागूलांचा मोठा वाटा आह.े दिलत जीवनातील िविवध 
पदर आप या कथांतून कथाकारांनी मांडल.े यां या जीवनातील िविवध 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                297297297297    
 

 

संग, जीवनातील दा र , बेकारी, संघषाचे िच ण क न डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यां या िवचारांची जागृती कर याचा य  केला आह.े 

2000 नंतरचे दिलत सािह य पाहता दिलत सािह यात कालपर वे 
बदल हायला लागल.े प रि थती, काळानुसार समाजाचे, देशाचे , 
सम या बदलत असतात. याचे ित बब सािह यात उमटत असते. दिलत 
सािह य ही काळाची हाक आह े हट या माणे आज जागितक करणामुळे, 
खाजगीकरणामुळे सवच संदभ बदललले ेआहते. इंटरनेट, मोबाईल ांतीने 
जग जवळ आल े आह.े जगात कोठेही एखादी घटना घडली क  याचे 
पडसाद लगेच उमटत असलले े दसून येतात. याचा प रणाम दिलत 
समाजावरही िनि तच झालेला आह.े आजचा त ण जागृत झालेला दसून 
येतो. कोठेही समाजावर अ याय झाला तर याची ित याही लवकरच 
दसून येते. मा  िश णान ेदिलत समाजातील काही लोक सुधारल ेअसल े

तरी मुठभर लोकांची सुधारणा हणजे समाजाचा िवकास असे हणता 
येणार नाही. िश णान े दिलत समाजात जाणीवजागृती झाली परंत ु
आजही दिलत समाजावरील अ याय अ याचार थांबलले े दसत नाहीत 
याचे ित बब 2000 नंतर या दिलत सािह यात दसून येते. डॉ.म छ  
सकटे यांनी दिलत समाजा या सम यांवर 'नामांतरानंतरचे दवस' या 

ंथात काश टाकला आह.े 
कोणतेही सािह य या समाजाचा आरसा असतो. या माणे दिलत 

समाजात 2000 नंतर जे , सम या िनमाण झा या याचे ित बब 
नवदिलत सािह यातून दसून येत.े पूव  खे ातील जीवनात दिलत 
समाजाला अ पृ यतेचे चटके कसे बसल ेयाचे िववेचन होत होते परंत ुआज 
खे ातील त ण कामासाठी, नोकरी िनिम  शहरात येत आह.े मा  
जातीयता आजही संपली नसून ितचे व प बदलल ेआह.े शहरात काही 
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ठकाणी संिम  व ती असली तरी थािपतां या डो यातून 'जात' जात 
नाही. यामुळे दिलत समाजातील  कतीही सुधारला तरी याला 
समानतेची वागणूक दली जात नाही. 2000 नंतर या दिलत सािह यात 
लेखक वत:चे अनुभव मांडत होते. आज समाजाचे बदललले े  यावर 
लेखन होताना दसून येत आह.े 

वातं य, समता व बंधुता िनमाण करणेह े उ दृ  समोर ठेवून 
सािहि यक, लेखक उपेि त माणसांचे जग याचे आिण काळानुसार 
बदललले े  ऐरणीवर घेऊन लेखन क न दिलत सािह याचा मळा 
फुलवून समाजात जाणीवजागृती क न मु य वाहात आण ूपाहत आहते. 
समाजाम ये बदल हो यासाठी िनि तच दिलत सािह याची भूिमका 
अन यसाधारण रािहलेली आह.े 2000 नंतर या कालखंडात सरंजामी 
जात नी शहर व ामीण भागात दिलतांची क डी करायला सु वात केली. 
देशाला वातं य िमळून 70 वषाचा कालखंड लोटला तरी दिलत 
उपेि तांना वातं याची फळे चाखता आली नाहीत. कारण अ याय 
अ याचाराबरोबरच दिलत त णांचा रोजगाराचा  भयावह आह.े अशा 
या भयावह प रि थतीचे िच ण आप या कथा, कादंबरी लखेनातून काही 
लेखकांनी कर याचा य  केलेला आह.े याम ये जयराम खुणे, काश 
मोगल,े दाद ू मां ेकर, माधव सरकंुडे या कथाकारांनी ामीण व शहरी 
भागातील दिलत जीवनातील बदलले या व पाचे िच ण केले आह.े 
शहर व खेडे यामधील समाजाचे वा तववादी व प मांडल ेआह.े 

खुणे यांनी दिलत, उपेि त ब जन भटके यां या वेदनेला वाचा 
फोड याचा य  केलेला आह.े ामीण भागातील आिण गावाबाहरेील 
भट या, बिह कृत मनातील उ ेक यांनी 'िव वंस' या कथेतून मांडला आह.े 
कुमार अिनल यांनी 'पेशवाईत मेललेा पांढरा उंदीर' या कथेतून 
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संवेदनशील माणसाची होणारी क डी महानगरीय जीवनात बदल या 
समाजाचे वा तववादी व प  केल े आह.े ि प वज कोसोदे यांनी 
'पंचनामा' या कथासं हातून सामािजक व था व जातीयता यांचे 
िवदारक व प मांडल ेआह.े दिलतांची होणारी गोची, राजकारण, ीची 
होणारी िपळवणूक याचे िच ण केले आह.े ा दया पवार यांनी 'अफवा 
खरी ठरावी' या कथेमधून म टीपल रलशेन, ि ये दु यम व, 
ध मकारणातील राजकारण, ी-पु ष संबंध अशा िवषयातून ीसंबंधीचे 
अनुभव मांडून ीवादी भूिमका प  केली आह.े 

काश मोगल े यांनी 'कावस' मधून खे ातील राजकारण मांडताना 
दिलतांवर होणारे अ याचार, वे या असून मुली या िश णासाठी 
धडपडणारी आई िचि त केली असून गटातटाचे राजकारण, ढ गीपणा 
यातून होणारी दिलतांची िपळवणूक याचे िच ण केलेल े आह.े योगीराज 
वाघमारे यांनी 'बिह कार' या कथेतून दिलत समाजातील बेगडीपण व या 
बेगडीपणातनू िनमाण झाले या न ा शोषक वगाचे िच ण केले आह.े 
िवलास सदगीकर यांनी 'भूकबळी' मधून ड बारी, पारधी, तमासगीस 
अशा उपेि त माणसांचे िच ण केल े आह.े कामतृ ीसाठी जातीयतेची 
बंधने पाळली जात नाहीत पण जगताना पाळली जातात असे िवषम 
समाज व थेने नाकारलेल ेजग आप या कथासं हातून मांडल ेआह.े 

2000 नंतर या दिलत सािह यातील मह वाचे कवी, लेखक िशवाजी 
जवळगेकर यांनीही दिलत सािह याम ये लेखन क न दिलत उपेि तांचे 
वा तववादी िच ण केले आह.े डॉ.मारोती कसाब यांनी 'मातंग : इितहास 
आिण सं कृती' यातून मातंग समाजा या ांना वाचा फोडलेली आह.े तर 

ा.डॉ.सुशील काश िचमोरे यांनी 'आ  ांितगु  ल जी साळवे' यां या 
िवचार कायाची मांडणी केलेली दसून येते. 
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अशा कारे 2000 नंतर या काळात काळानुसार दिलतांचे बदललेल े
 व प घऊेन न ा व पात सािह याची मांडणी केलेली दसून येते. 

नवो दत लेखकांनी दिलत समाजाचे खे ातील, शहरातील जीवन, 
अ याय अ याचार, शोषणाचे वा तववादी िच ण क न न ा संदभाने 
समाजात जाणीवजागृती कर याचा अ यायािव  आवाज उठिव याचा 
संदेश दला आह.े समाजातील दबुळी ी आजही शोषणाची, अ याय 
अ याचाराची िशकार होत आह.े आजही िशि त झालेल ेलोकही पैशासाठी 
मिहलांना िजवंत जाळतात, मानिसक ास देतात. 2000 या नंतर ' डंा' 
श दाऐवजी भेट, क यादान या पान े वधुकडील मंडळ कडून पैशाची 
मागणी होताना दसते. नाही दल ेतर ासाला सामोरे जावे लागत े हणून 
या अिन  थेिव ही आवाज उठिव याचा संदेश लेखकांनी दलेला 
दसून येतो. अ यायािव  तडजोड न करता अ यायािव  पेटून उठून 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांना अपेि त असले या वातं य, समता, बंधुता 
यावर आधा रत नवी समाज व था िनमाण कर यासाठी आपली लेखनी 
चालिवलेली दसून येते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    
1. दिलत सािह य : उ म आिण िवकास-डॉ.योग  मे ाम 
2. वेदनांचा देश-डॉ. हाद लुलेकर 
3. सािह य कृती व वृ ी-डॉ.गंगाधर पानतावणे 
4. दिलत सािह य : वेदना व िव ोह-भालचं  फडके 
5. सािह य चतन-डॉ.जनाधन वाघमारे 
6. दिलत िव ोह-अजुन डांगळे  
 
 
 
 

*** 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . रामरामरामराम    वाघमारेवाघमारेवाघमारेवाघमारे    यां यायां यायां यायां या    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    लेखनाचेलेखनाचेलेखनाचेलेखनाचे        
व पव पव पव प    वववव    विैश ेविैश ेविैश ेविैश े    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . लोणेलोणेलोणेलोणे    राज कुमारराज कुमारराज कुमारराज कुमार    ल मणरावल मणरावल मणरावल मणराव    
सहयोगी ा यापक, ी रेणुकादेवी कला, वािण य व िव ान महािव ालय, मा र   

 

डॉ. राम वाघमारे यांनी सन 2000 नंतर या कादंबरी लेखकांम ये 
मुख कादंबरीकार हणून आपली ओळख िनमाण केली आह.े वाघमारे ह े

नांदेड िज ातील बोधडी या गावचे आहते. यांचे महािव ालयीन 
िश ण नांदेड शहराम ये झाल े आह.े वामी रामानंद तीथ मराठवाडा 
िव ापीठ, नांदेड यांनी िव ावाच पती (Ph.D.) ही पदवी  "समकालीन 
कादंबरीकार भालचं  नेमाडे आिण रंगनाथ पठारे यां या कादंब यांचा 
तौलिनक अ यास" या संशोधना मक अ यासासाठी यांना दान केली 
आह.े त ेस या ी शारदा भवन ए युकेशन सोसायटी, नांदेड येथ ेमराठी 
िवषया या अ यापनाचे काय करतात. यांनी 'खेळ' (२००७), 'लढा' 
(२००९), 'गु ज ची शाळा' (२०१५) आिण 'फाइट फॉर राईट' (२०२०) या 
कादंब यांचे लेखन केले आह.े  तर 'डो ट वरी सर' (२००४) हा कथासं ह 

िस  आह.े यािशवाय समकालीन कादंबरीकार भालचं  नेमाडे आिण 
रंगनाथ पठारे, (समी ा), दीप तंभ (संपादन), जखमांचे सुगंधीपण 
जपणारा-इलाही (संपादन), कोहीनूर-ए गजल: इलाही (च र ा मक), 
काकां या शै िणक ग पा (शै िणक लेख), ह े यांचे सािह य िस  आह.े 
तसेच 'लढा' या कादंबरीचा इं जी अनुवादही िस  कर यात आललेा 
आह.े  

डॉ. राम वाघमारे यां या सन २००० नंतर या िविवध सािह य 
कारांम ये िस  असणा या सािह य कलाकृतीमधील  'खेळ' आिण 'लढा' 

या कादंबरी लेखना या व प वैिश ांचा मागोवा येथ ेघेणार आहोत. 
निैतकनिैतकनिैतकनिैतक----    अनिैतकते याअनिैतकते याअनिैतकते याअनिैतकते या    पिलकडीलपिलकडीलपिलकडीलपिलकडील    वा तववा तववा तववा तव        जीवनाचेजीवनाचेजीवनाचेजीवनाचे    िच णिच णिच णिच ण    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    
''''खळेखळेखळेखळे' ' ' ' कादंबरीकादंबरीकादंबरीकादंबरी    
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नवो दत लेखक डॉ. राम वाघमारे यांची 'खेळ' पिहली कादंबरी आह,े 
'डो ट वरी सर' या कथा सं हानंतर कादंबरी सार या दमदार सािह य 

काराकडे हा नवो दत लेखक वळला, हे खरे तर आ याची बाब आह.े 
कारण नवो दत लेखकांम ये कादंबरीसार या  वा य काराला कुणी हात 
घाल यास धजावत नाही. नवो दतांची  मजल किवतासं हानंतर फार तर 
कथासं हापयत पाहायला िमळते. तसेच कोणताही सािहि यक सामा यतः 
का सं हापासून आप या लखेनास आरंभ करतो. परंत ु राम वाघमारे 
यांनी पिह यांदा का लेखनाचा आरंभ नाका न कथा लेखनाकडे सरळ 
मोचा वळिवलेला दसतो. यामुळे यांचा अनुभव मांडणीचा मुलत: प ड 
हा कथा मक  लेखकाचा आह े असे वाटते. हणूनच क  काय त े आप या 
जीवनात आले या अनुभवांशी तारणा न करता जे वा तव पािहलं, 
यां या ययास आल ं कवा अनुभूतीस आल ं या याशी एकिन  रा न 

नैितक- अनैितक त वां या पिलकडे जाऊन िवदारक वा तव जीवनाचं 
िच ण 'खेळ' या कादंबरीत कर याचे धाडसं करतांना दसतात. 

या कादंबरीत मुख दोन ी पा े येतात ते एक योती व दसुरे सुमन 
आह.े ही दो ही पा  त ण, संुदर व समवय क आहते. या दो ही पा ां या 
उलगडत जाणा या जीवन पटातील जग या या प दतीमुळे वाचक 
भांबावून जातो; परंत ुसुमन या िववाहानंतरचा (दसु या) ितचा जो संजय 
सोबतचा सुखाचा संसार होतो, ते वाचून वाचक योती व सुमन या 
पा ांचा तौलिणक िवचार करायला लागतो. याच ठकाणी या कादंबरीचे 
साम य थान दडलले ेआह.े कारण वाचका या ल ात यायला लागत ेक , 
ही दो ही पा े संुदर, समवय कर व त ण असून देखील दोघ या जीवन 
जग या या शैलीत फार मोठी तफावत आह.े 

ि मधील नैितकता ह े ि ला न दसणा या वादळासारखे 
साम य देतं असत,े बळ देत ं असत.े जो ि  नैितक त वांना मूठमाती 
देतो; याचे साम य ह े दसणारे व काही काळ सं िमत करणा या 
धु यासारखे, असते;  पण कोव या सूय करणांनीही अव या काही णात 
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न  होणारे असते. या माणे सुमन ही िनतीवान आह.े हणून ित यात 
प रि थतीशी संघष कर याचे साम य आह.े तर योती अिनतीवान 
अस यामुळे ती दबुळी, साम यिहन आह.े सुमन वा ाला आले या 
प रि थतीशी संघष क न जगते. यामुळे ितचा वािभमान अिधक उठून 
दसतो. कारण आई अनैितक वागत,े मग आपणास काय हरकत आह,े असे 

ितला वाटत नाही. आईचे तशा कारचे संबंध बघत असूनही सुमन िवलास 
सोबत अनैितक संबंध ठेवतांना दसत नाही. सुमन या िनतीत वात एवढे 
साम य आह े क , ित यािशवाय िवलास सहा मिह यापे ा जा त जगत 
नाही. िवलासवर िनदांत ेम करणारी सुमन िवलासचा खुन आपला भाऊ 
न  क  शकतो, ह ेमािहत अस यामुळे ती दसु या सोबत ल  करायला 
तयार होते. 

या कादंबरीत नवेपणा या खुणा काही ठकाणी दसतात. तसेच काही 
ठकाणी आव यकता नसणा या संगांचे िव तृत िच ण केल े आह,े असे 

जाणव यािशवाय राहत नाही. परंत ुलेखकान ेमनोगतात हटल ेआह ेक , 
कादंबरीतील मु य कथानक ह ेवा तवदश  असून याला कुठलाही मुलामा 
नाही. यामुळे ह े वा तव जीवन दशन नैितक - अनैितक िवचारां या 
पिलकडे जाऊन केल ेआह.े यामुळे 'खेळ' कादंबरी'चे अन यसाधारण मह व 
कादंबरी वा याम ये आह.े 
''''लढालढालढालढा' ' ' ' एकएकएकएक    रेकरेकरेकरेक    कादंबरीकादंबरीकादंबरीकादंबरी    

राम वाघमारे यांची 'लढा' ही च र ा मक कादंबरी असून, यांचे ह े
ितसरे पु तक आह.े यापूव  यांचा 'डो ट वरी सर' हा कथासं ह व 'खेळ' 
ही कादंबरी कािशत झालेली आह.े   

यापूव  नमूद के या माणे राम वाघमारे यांचा मुळ सािहि यक पड 
हा कथा मक लेखणाचा आह;े यामुळेच यांनी एका कथासं हानंतर 
कादंबरीसार या दमदार सािह य काराकडे आपला लेखन मोचा वळवला 
आह;े आिण यांनी ह ेपाऊल यो यच उचलल,े असे हणण ेयथोिचत वाटते. 
कारण यां या ‘खेळ’ कादंबरी या पा भूमीवर 'लढा' ही कादंबरी 
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कशोरवयीन वाचकांपासून सवच तरातील  ौढ, सु  व अ यासू अशा 
वाचकांचे ल  वेधून घेणारी आह.े एका दमात कादंबरी वाचून पूण करावी, 
असा वाचका या मनाला ेरणा देणारा आशय तुत कादंबरीमधून  
होतो. असा हा ेरक आशय 'लढा' कादंबरीचे िनराळे वैिश  ेआह.े अशा 

कारचा ेरक आशय हा अपवादा मक मराठी कादंब यांमधून ययाला 
येतो. 

मराठी कादंबरी या वाचकाचा कादंबरी संबंधी ढोबळ मानाने असा 
समज झाला आह ेक , कादंबरी हणजे रह यकथा, ेमकथा, जय-पराजय 
यापैक  काहीतरी एक असण.े परंत ु ‘लढा’ कादंबरीम ये मा  ही सवच 
वैिश े सामावलेली आहते; आिण या वैिश ांना डॉ. आबेंडकरां या 
स यक िवचारांचे कंुपन आह.े यामुळे या कादंबरीला एक वैिश यपूण 
कादंबरी हणून प रमाण लाभल ेआह.े यामुळे ‘लढा’ कादंबरीचा आ वाद 
हा वाचकांना अनेक अंगानी घेता येणारा आह.े 

तसेच लढा ही कादंबरी दिलत सािह य वाहा मधील कादंबरी वा य 
काराम ये आपला एक वेगळा ठसा िनि तच उमटिवणारी आह.े कारण 

दिलत सािह याम ये  होणारं जीवन िव  ह े पुढील माणे आह े - 
दिलत, द र ी माणूस, वेदनामय, िवषमतावादी सामािजक व थेमुळे 
होरपळून िनघतो; आिण यानंतर पुढे डॉ. आंबेडकरां या ेरणेन े
वािभमान जागृत होऊन, सामा य माणूस िव ोही बनतो; आिण आपले 

संिवधािनक ह  व अिधकार ा  करतो. परंत ु 'लढा' कादंबरीमधील 
नायकाला डॉ. आंबेडकरां या कतृ वाने मान-स मान, पैसा-नोकरी ह ेसव 
िमळा यानंतरही डॉ. आंबेडकरां या िवचाराचा लढा पोलीस या अिधकारी 
सरकारी पदावर असे पयत लढत राहतो. अशा कार या ल ाची गरज 
समाजाम ये नेहमीच असत.े कारण मू य िवचार हा ासागिणक 
आ मसात करावयाचा असतो. परंत ु आज िशकुन मोठा झालेला दिलत 

 डॉ. आंबेडकरी िवचाराला िवस न आ मम  होतांना दसतो आह.े 
याचे िच ण दिलत सािह यात िवपूल माणात आल ेआह.े या पा भूमीवर 
'लढा' मधील नायकासारखे जीवन िच ण दिलत सािह याम ये दु मळ 
आह.े 
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दिलत सािह याम ये अशा कारे वेगळेपण घेऊन येणारी ही कादंबरी 
िस  सािहि यक व िवचारवंत डॉ. यशवंत मनोहर यां या आबेंडकरवादी 

सािह य संक पनलेा उचलून धरणारी आह;े बळ देणारी आह.े एकंदरीत डॉ. 
राम वाघमारे यां या कादंबरी लेखनाचे िनराळेपण ह े वाचकाला सतत 
जाणवणारे आह.े आिण डॉ. राम वाघमारे यांचे कादंबरी लेखन ह ेमराठी 
कादंबरी वाहाम ये मोलाची भर घालणारे आह.े 
संदभ: 
१) 'खेळ' (कादंबरी), डॉ.राम वाघमारे, िनमल काशन, नांदेड, इ.स. २००७  
२) ‘लढा’ (च र ा मक कादंबरी), डॉ.राम वाघमारे, सुगावा काशन- पुणे, इ. स. २००९ 
३) 'आंबेडकरवादी मराठी सािह य' - डॉ. यशवंत मनोहर, भीमर  काशन, नागपूर, 
इ.स.१९९९. 
 
 
 

 

*** 
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2000    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    ामीणामीणामीणामीण    कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील    
वा तिवकतावा तिवकतावा तिवकतावा तिवकता    

 

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    अिनताअिनताअिनताअिनता    कािशनाथकािशनाथकािशनाथकािशनाथ    सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    
मराठी िवभाग, पंिडत दीनदयाल उपा याय महािव ालय, देवणी ता.देवणी िज.लातूर 

 

तावनाःतावनाःतावनाःतावनाः    
2000 नंतर या मराठी कादंबरीत ामीण भागात राहणा-या 

शेतमजूरांचे व शेतकरी वगाचे जग याचे िच ण आल े आह.े ामीण 
कादंबरीकारांनी एकूण प रवतनाचा खे ावर नेमका कोणता प रणाम 
झाला याचे वैिश पूण दशन घडिवल े आह.े ‘‘पा ा य सं कृतीचे 
अंधानुकरण खे ापयत पोहचल.े ामीण त ण आपली ऊजा 

वसायाम ये खच करीत आह.े िबघडले या ामसं कृतीत ि गत 
आिण कौटंुिबक-सामािजक ददुशा होत आह.े’’1 वतमानकाळात ामीण 
भागातील माणसे एकमेकांपासून दरू जात आहते. तसेच सुिशि त 
बेकारांची सं या वाढत आह.े चंगळवाद वाढीस लागला आह.े आजची 
िपढी सं कारहीन बनत आह.े याचेच िच ण 2000 नंतर या ामीण 
कादंबरीतून संवेदनशील लेखक करीत आहते. हणून हा आजचा ामीण 
लेखक ामीण जीवनापे ा ामीण भागातील ि गत जीवन िचि त 
करीत आह.े खरे पािहले तर ामीण भागावर शहरीकरणाचा भाव 
पडललेा दसून येतो. यामुळे आजचे ामीण जीवनसु ा शहरा माण े
अिधक ािम  गुंतागुंतीचे, अिधक गितमान बनल ेआह.े या सवाचे िच ण 
2000 नंतर या ामीण कादंबरीतून येताना दसते. 
मराठीमराठीमराठीमराठी    ामीणामीणामीणामीण    कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    वा तिवकताःवा तिवकताःवा तिवकताःवा तिवकताः    

कुठ याही सािह यकृतीचा िवचार करत असताना या 
सािह यकृतीतील जीवन वा तवाचा िवचार सव थम करावा लागतो. 
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यासाठी दोन गो वर ल  क त करावे लागत.े एक हणजे सािह यातील 
वा तव आिण दसूरे हणजे जीवनातील वा तव, यांचे संबंध एकास एक 
असे गृिहत धरल े जात नाहीत आिण दसुरी गो  हणजे या देशातील 
संपूण जीवनवा तव नाही तर ाितिनिधक जीवन वा तवाचे िच ण 
आव यक असते. मानवी जीवनाचे जसे या तसे िच ण करण े ह े
वा तववादाचे मुख त व आह.े खरे हणजे सािह याम ये जीवनाचे 
वा तव िच ण यावे अशी अपे ा असत.े कारण ‘‘लिलत सािह य हा 
मानवी जीवनाचा आरसा असतो. हणून लिलत सािह याची िन मती 
वा तवतेचे िच ण कर या या हतेुतूनच झालेली असत.े’’2 समाजातील 
जशा या तशा घटनांचे वणन कवा अशा घटना घडू शकतील, याचे वणन 
हणजे वा तवता होत नाही. तर वा तवता हणजे कादंबरीतील , 

घटना, संग, वातावरण ह े सव घटक सुसंगतपण े एकजीव होणे आिण 
वाचकां या जाणीव क ेपयत या वाचकांना या कादंबरीत यय येण े
आव यक असत.े 
जागितक करणाचाजागितक करणाचाजागितक करणाचाजागितक करणाचा    शतेीवरीलशतेीवरीलशतेीवरीलशतेीवरील    भावभावभावभाव    

जागितक करण हणजे संपूण जगाची एक बाजारपेठ िनमाण क न 
खुली पधा आिण नवीन तं ाना या सा ाने उ पादन वाढिवणे आिण 
व तूंची िव  करणे, तं सेवा, व तूसेवा यां या कमती सार या असण े
यांचा समावेश जागितक करणाम ये होतो. या जागितक करणामुळे 
देशोदेश या अथ व था व बाजारपेठा पर परांशी जोड या आहते. याचे 
िच ण 2000 नंतर या ामीण कादंबरीतून येताना दसते. 
ऐसेऐसेऐसेऐसे    कुणबीकुणबीकुणबीकुणबी    भपूाळभपूाळभपूाळभपूाळ::::    

जागितक क करणामुळे अथस ा ह तगत कर यासाठी ामीण 
भागापयत राजकारण आल.े ह रत ांती, धवल ांती या घोषणा झा या 
कृ याचा फायदा मो ा शेतक-यांना व बागायतदारांना झाला. छोटे 
शेतकरी, शेतमजूर यापासून वंिचत रािहले. या जागितक करणाचा भाव 
काही ामीण कादंबरीवर झाला. स ा आिण अथकारण हचे शेवटी स य 
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आह े जे जागितक करणान े दाखवून दल.े यािवषयीचे सां कृितक, 
सामािजक संयु  कुटंुब प तीचा -हास आिण स ेसाठी मनु य कोण या 
रसातळाला जातो याचे िच ण या कादंबरीतून आल ेआह.े 
िचखलवाटािचखलवाटािचखलवाटािचखलवाटा: 

पूव  खेडेगावात मा ती या पारावर कवा कोण याही मं दरात 
भजनाचा काय म रा भर चालत असे. पण अलीकडे टी. ही. आिण 
ि हिडओ िथएटरन े याची जागा घेतली आह.े या बदलले या सं कृतीचे 
िच ण या कादंबरीतून आलेल े आह.े ‘‘गावात टी. ही. चे डबडे घरोघरी 
वाजत होते. याभोवतीच माणसं भूल द या माणं बसत होते. तसेच 
काही मिह यांपूव  दबुईव न परत आले या इ ाहीमनं गावात ि हिडओ 
िथएटर लावलले.ं वेड लाग या माणं माणसं ितकडंच तडफडत होते. रोज 
एक िसनेमा बघायची ही सवय भजना या मुळावर आली होती. जणू 
देवळातली भजनाची गद  कमी कमी होत चालललेी.’’3 याव न असे 
ल ात येत ेक , या जागितक करणामुळे खेडेगावातील धा मक सं कृतीवर 

हार केला आह.े 
बारोमासःबारोमासःबारोमासःबारोमासः    

या कादंबरीतून जागितक करणान े खे ावर कशा कारचे वाईट 
प रणाम झाले आिण खेडे ह े खेडे न राहता कसे चंगळवादी बनले याचे 
िच ण या कादंबरीतून आल े आह.े शहरी सं कृतीचा प रणाम ामीण 
सं कृतीवर होऊन मू यहीन लिगकता जागितक करणान े खे ापयत 
आणलेली आह.े जागितक करणाची चा ल खे ातील शेतक-यांपयत 
पोहचली आिण यांि क करणामुळे शेतक-यां या जीवनाची धूळधाण 
उडाली. या जागितक करणामुळे न ा अथ व थेत शेतीचे अवमू यन 
झाले. सव खे ांचे िच  बदलल.े रासायिनक खते, आधुिनक संक रत बी-
िबयाणे, क टकनाशके आली आिण उ प  वाढायला सु वात झाली. पण 
यासोबतच उ पादन खचही वाढला. हा खच परवडणारा नस यामुळे 

शेतक-यांना कज काढावे लागत े आिण ते कज फेड यासाठी पीक 
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आ याबरोबर ताबडतोब शेतकरी माकटला घेऊन जातो. कारण कज 
फेड यासाठी या याकडे दसुरा पयाय उरत नाही. प रणामी याचे घर 
रकामे होत आह.े पूव  कण यां या कण या भ न धा य होते. पण आता 

धा य घरात नस यामुळे कण या रािह या नाहीत. 
या कादंबरीतील नातू आजा आधुिनक कृिषतं  वापर यास िवरोध 

करतो. कारण तो भूमीला िजवंत माय हणतो. याचे भाविव  शेतीशी 
गुंतलेल े असते. यामुळे कृिषतं  हणजे या या भाविव ाची तारणा 
के यासारखे होते. यामुळे तो संक रत धा य पेर या या िवरोधात होता 
पण याचा मुलगा सुभानराव शेतीत संक रत हाय ीड पेरतो. ते हा नानू 
आजा संक रत अ  खाणार नाही हणून गावरान खा या या ह ापायी 
उपवास करतो. सगळीकडे हाय ीडचीच पेरणी अस यामुळे ामीण 
भागात कोस दोन कोस फरल ेतरी गावरान अ  पहायला िमळत नाही. 
शहराम ये तर नाहीच. यािवषयी या कादंबरीतील नातू आजा हणतो, ‘‘ह े
हाय ीड तुमचीच हा ीड करेल एक दवस. अरे पीक हते ह ता बदबद, 
पण यो नु ता भपका. दसायल ेदेखावा. स दं उ प  खचातच आटून जाते 
न तुमचं दाडंतल पाणी दांडातच आटून जाते. वाफा को डा फटांग ह े
बकतीचं आ त ं त पैसा जाते कुठी तुमचा? पण ह े िनकस खाऊन तुमीबी 
िनकस होऊन जासाल हाळू हाळू. जाणून-बुजून रसायन ह.े आन ्रसायन 
का तग धरत े का लय दवस? आता आपून पटा या बैलाले यानं जा त 
पळावं, पिहला नंबर आणावं हणून रसायन पाजतो. यो बैल काई दवस 
तकतक दसतो अन ्रसायन का तग धरतंय लई दवस? तशी ही भुईबी 
गळण धावून मरेल एक दवस. पोटी िपकायची ताकदच उरणार नाही 
ित यात.’’4 संक रत बी आिण िवषारी फवारणीमुळे सव अ  िनकस दजाचे 
झाले आह.े यासोबतच वरचेवर शेती ही िनज व बनत आह.े हा सव 
जागितक करणाचा प रणाम आह.े 

या जागितक करणा या भावामुळे खेडे चंगळवादी बनले. खे ाम ये 
भांडवली वृ ीचा िशरकाव, भौितक सुिवधा, दरूदशन, प े, मटका, 
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बेकारी, ाचार, दा  अ ,े िबअर बार यामुळे खे ाचे जीवन धो यात 
येत आह.े कमी मात जा त फायदा िमळिव यातून बनलेली चंगळवादी 
वृ ी, झटपट पैसा िमळिवणे हा उ ेश ठेवणारी बेकार त णांची िपढी 
पैशा या पाठीमागे लागून पांढरपेशी बनत आह.े 
समारोपःसमारोपःसमारोपःसमारोपः    

2000 नंतर या ामीण कादंबरीतून शेतक-यांचे वा तव िच ण आल े
आह.े शेतक-यां या मुलांची शेतीिवरोधी मानिसकता तयार झाली आह.े 
जागितक करणामुळे कृिषसं कृतीवर वेगवेगळे दु प रणाम झाले असून 
आधुिनक तं ानाचे दु प रणाम बेकारी आिण यातून आलेल े नैरा य, 
शेतक-यांचा कजबाजारीपणा इ याद वर झाला आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
1.मानवी जीवनाचे जसे या तसे िच ण करण ेह ेवा तववादाचे मुख त ्व 
आह.े 
2.संक रत बी आिण िवषारी फवारणीमुळे सव अ  िनकृ  दजाचे झाले 
आह.े 
3.वरचेवर शेती ही िनज व बनत आह.े 
4.जागितक करणा या भावामुळे खेडे हे चंगळवादी बनत आह.े 
5.बेकार त णांची िपढी पैशा या पाठीमागे लागून पांढरपेशी बनत आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    
1. डॉ.र.वा. मंचरकर, संपा.डॉ.वासुदेव मुलाटे ‘ ामीण सािह य चळवळ आिण आ ही’, 

सामािजक आिण कला मक जािणवा, सुिनल अिनल मेहता, मेहता पि ल शग हाऊस, 
पुणे, थम आवृ ी 1996, पृ. .27 

2. गंगाधर गाडगीळ, ‘खडक आिण पाणी’, उ कष काशन, पुणे, तृतीयावृ ी 1986, 
पृ. .44 

3. सुर  पाटील, ‘िचखलवाटा’, साकेत बाबा भांड, साकेत काशन, औरंगाबाद, 
थमावृ ी 2007, पृ. .42 

4. सदानंद देशमुख, ‘बारोमास’, काशक अिन  अनंत कुलकण , कॉि टने टल 
काशन, पुणे, तृतीयावृ ी 2007, पृ. .2 

 

*** 
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दोनदोनदोनदोन    हजार हजार हजार हजार नतंरचीनतंरचीनतंरचीनतंरची    मराठी कादबंरीमराठी कादबंरीमराठी कादबंरीमराठी कादबंरी    
((((‘‘‘‘ हदूहदूहदूहदू’’’’    आिण आिण आिण आिण ‘‘‘‘सनातनसनातनसनातनसनातन’’’’))))    

डॉ. ताप गायकवाड    
मराठी िवभाग मुख, एस एन डी टी मिहला िव ापीठ, पुणे – ३८ 

डॉ. भाकर कांबळे    
ा यापक व मराठी िवभाग मुख आदश महािव ालय, उमरगा िज. उ मानाबाद 

तावना: 
मराठी सािह य े ात कादंबरी हा लोकि य सािह य कार आह.े 

१८५७ साली मराठीतील पिहली कादंबरी यमुनापयटन (१८५७) बाबा 
पदमनजी यांनी िलिहली. ते हापासून ते अलीकडील शरणकुमार लबाळे 
यां या ‘सनातन’ (२०१८) कादंबरी पयतचा ापक पट कादंबरी या 
सािह य काराने ापला आह.े वातं यापूव आिण वातं ो र असे दोन 

मुख कालखंडअ यासा या सोयीने करता येतील . याचबरोबर १९९० 
नंतर मराठी कादंबरी आपल े व प पु हा बदलताना दसते. यामुळे 
१९९० नंतर या कादंबरीचा वेगळा िवचार करावा लागतो. इ. स. २००० 
नंतर मराठी कादंबरी अिधक नेमक  टोकदार वा तव मांडणारी झाली 
आह.े बदलते सामािजक, राजक य, आ थक येयधोरणे, सामा य माणसाचे 
बदलते जीवन, शेतकरी आ मह या, सुिशि त बेकार यांचे , सामािजक 
चळवळ चे फसलेल े धोरण, जातीय आिण धा मक अि मतेचे टोकदार 
झालेल े वतमान, या सवाना मराठी कादंबरी सामावून घतेाना दसते. 
२००० नतंर या िवशेष  

उ लेखनीय कादंबरी हणून भालचं  नेमाडे यांची ‘ हद’ू (२०१०) 
आिण शरणकुमार लबाळे यांची सर वती स मान लाभललेी ‘सनातन’ 
(२०१८) या दोन कादंबयाचा ाितिनिधक कादंबरी हणनू १ उ लेख 
करावा लागतो. या दोन कादबंया या आधारे या शोधिनबंधाची मांडणी 
पुढील मु ां या आधारे करणार आह.े 
१.सामािजक कादंबरीची सु वात 
२. १९६० नंतरची कादंबरी 
३. १९९० नंतरची मराठी कादंबरी 
४. हद ूकादंबरीची रचना आिण कथा 
५. िहद ूकादंबरीतीलसामािजक, सम या 
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६. सनातनकादंबरीची रचना आिण कथानक 
७. सनातन कादंबरीतील सामािजक सम या 
८. २००० नंतरचीमराठी कादबंरीची वैिश े 
१०. समारोप 
११११....    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कादंबरीची सु वातकादंबरीची सु वातकादंबरीची सु वातकादंबरीची सु वात 

मराठी सािह यात सामािजक कादंबरीची सु वात ह रभाऊ आपटे 
यां यापासून झालेली दसत.े ‘पण ल ात कोण घतेो’चा उ लेख ल णीय 
ठरावा असा आह.े “इं जानी सु  केले या न ा प ती या िश ण 

व थेमुळे नवा सुिशि तांचा वग महारा तिनमाण होऊ लागला होता. 
हा वग ामु यान ेशहर क त झालेला होता”.१ यामुळे मराठी कादंबरीचे 
व प बदल यास हातभार लागत होता. याही अगोदर बाबा प नजी 

यांची यांची‘यमुना पयटन’ सामािजक कादंबरीची सु वात हणता येईल. 
बाबा पदमनजी,ह रभाऊ आपटे,ना. हा. आपटे, भा. िव. वरेरकर, वा. म. 
जोशी, ी. ं. केतकर, प.ु य. देशपांडे,िव. स.खांडेकरयांनी वातं यपूव 
काळात सामािजक  आप या कादंबरीतून मांडले. या काळातील 
कादंबरी म यमवग य जीवन ामु याने मांडताना दसत.े  १९६० नंतर ह े
िच  बदलेल े दसते. 
२२२२....१९६० १९६० १९६० १९६० नतंरची कादंबरीनतंरची कादंबरीनतंरची कादंबरीनतंरची कादंबरी    

१९६० नंतर मराठी सािह यात ामीण, दिलत आिण १९८० नंतर 
ीवाद उदयाला आलेला दसतो. ामीण सािह याची चळवळ आनंद 

यादव, नागनाथ को ाप ल,े वासुदेव मुलाटे, रा.रं. बोराडे या मुख लेखक 
सामी कानी ितचे ितिनिध व केल.े ामीणसािह य ह े ामीण भागातनू 
आले या सुिशि त त णांनी िलिहलले ेअस यान ेसाहिजकच यात ामीण 
जीवन िवशेषता शेतकरी, शेतमजूर, शेतीशी संबंिधत असललेे अलतुेदार, 
बलुतेदार, ामीण समाजरचनचेे घटक असललेे सव छोटे घटक आपाप या 

ांसह या सािह यात येताना दसतात. याचबरोबर ामीण भागातील 
पाटील आिण राजकारण, शेतक यांचे ददुशा यावर बरेच लखेन येताना 
दसते. दिलत सािह याने खया अथान ेमराठी सािह याची क डी फोडलेली 
दसते मराठी कादंबरीची सवच पातळी वर मोडतोड या वाहाने केललेी 
दसते. या सािह यातून दिलत जीवनाचे  येतात आिण वेदना िव ोह 

आिण नकार या ीसू ीचां जयघोष पु हा पु हा येतो . डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर आिण यांचे जीवन ह े दिलताना ेरणादायी ठरल.े यतून 
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िश णाचा सार होऊन ‘िशका संघटीत हा आिण संघष करा’ या मं ाचा 
प रणाम इत या खोलवर जला क  अनेक िप ा िश ण घऊेन आप या 
अिधकारासाठी संघा यासाठी थािपत वण व था आिण 
अ यायािव  उभी रािहली. या सव घडामोड चे अितशय तपशीलवार 
सू म िच ण एका सामािजक सां कृितक द तेऐवजासरखे दिलत 
सािह याने जपले आिण तेच सािह यातून मांडले. हणनूच मराठीतील 
दिलत सािह य भारतीय सािह याम ये गणले जाते. दिलत सािह याची 
वैचा रक भूिमका ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या िवचारातून, 

ेरणेतनू घेतली गलेी अस यामुळे बाबासाहबेांनी संिवधानातून माडंललेी 
वातं य, समता, बंधुता या तीन मू यांचाआ ह दिलत सािह य धरताना 
दसते. आिण हणूनच ह े सािह य मराठी सािह यात वेगळेपणाने उठून 
दसणारे ठ  लागत.े बाबूराव बागुल, बंधुमाधव, वामन होवाळ, शंकरराव 

खरात ,अ ा भाऊ साठे, नामदेव ढसाळ, दया पवार . ई. सोनकांबळे, 
जनाधन वाघमारे, अजुनडांगळे, उ म कांबळे ही काही उ लखेनीय नावे 
येथे घतेा येतील. “मराठीत या दिलत सािह याने वातं यो र काळात 
आपला वताचा दबदबा िनमाण केललेा दसतो मराठी दिलत सािह याचा 
अ य भाषांम ये अनुवाद झाला आह.े यामुळे अ य ादेिशक भारतीय 
भाशानम ये दिलत सािह या या उ ासाठी अनुकूल पा भूमी िनमाण 
झाली. इतकेच न ह े तर मराठी दिलत सािह या या वादळी रोपामुळे 
मराठीतले अ य वां मयही भािवत झा याचे दसतात. दिलत 
सािह यामुळे मराठी भाषेतील जीवनावादाचा वर भ म झाला.”२ 
३३३३. . . . १९९०१९९०१९९०१९९०    नतंरची मराठी कादंबरीनतंरची मराठी कादंबरीनतंरची मराठी कादंबरीनतंरची मराठी कादंबरी    

१९८० यत मराठी कादबंरीने अनेकिवध िवषय हाताळले. 
म यमवग य पांढरपेशीय जीवन, तसेच ामीण, दिलत, काही माणात 
आ दवासी आिण ीजीवन मराठी कादंबरीत अगदीच आल े  नाही असे 
नाही. याच बरोबर महानगरीय, ऐितहासक, च र ा मक, राजक य, 
कादंबरीही या काळात वाढताना दसते. वा. ल. कुलकण  हणतात, 
“मराठीला आजही खया खुया वा तववादी कादंबरीची गरज आह.े व ती 
वा तववादी कादंबरी िनमाण हो याजोगे वातावरण जे आता वरा यात 
िनमाण होत आह.े यामुळे तीजब ल अपे ा िनमाण झा या आहते.”३ 

मराठी कादंबरीचा हा िव तार १९९० नंतर अिधक ापक होताना 
दसतो. कारण खुली अथ व था यामुळे आललेलेे जागितक करण, 
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खाजगीकरण, उदारीकरण, चंगळवाद, दरूदशन रंगीत िच ीकरण यातून 
येणाया जािहराती संगणकचा वाढता वापर अनेक िच वािह यांचे 
घराघरात आगमन मोबाईल यामुळे सामा यजणांचा आहार, पोषक, 
जीवनशैली यात बदल घडून येत होता. या सवाचा मूलभूत प रणाम 
सामा य माणसाचे ाहकात झालेल े पांतर होय, यातनू सामािजक, 
सां कृितक, राजक य जीवन ढवळून िनघाले, शहर आिण ामीण भाग 
जवळ आले, सामा य माणसांचे जग याचे येय धोरण ेबदलली, शेतीकडे 
पाह याचा, िश णाकडे पाह याचा, दृ ीकोन बदलला. कादंबरी या 
संरचनेत ही बदल होत होता, “कथा िनवेदन आिण भाषा या तीनही 
पाट या कादा बारी या बंधाला मूत करीत असतात. या या तीनही 
पाता या या पर पर संबंधातून कादंबरीतील कालावकाशाची संरचना 
मूत होत असत.े”४१९९०नंतरची कादंबरी या सव पात यांवर आपल े प 
साध याचा य  करताना दसते. “१९८० नतंर या मराठी कादंबरीचे 
व प व आशयाचा िवचार करता या काळात मराठी कादंबरी अनेक 

अंगानी बहरत होती. मराठी कादंबरी पूव संसाकारातून चालत आले या 
म यमवग य जीव ची ाना या क ा ओलांडून दिलत आ दवासी ामीण 
अलि त वंिचत मु लीम समूहा या दै य दखु द याला अिभ  क  
लागली.”५ सामा य वगातनू िशकून पुढे येणाया त न िपढीन े ही 
जबाबदारी अितशय िन ने ेपलेवली आह.े 
४४४४.... हद ूकादंबरीची रचना आिण कथाहद ूकादंबरीची रचना आिण कथाहद ूकादंबरीची रचना आिण कथाहद ूकादंबरीची रचना आिण कथा    

हद ू कादंबरीची रचना ही एका सरळ रेषेत न च नाही ती 
खंडेरावपासून सु  होते , तो ितकडे पा क तानात संशोधन करीत असतो 
मग ती ला बैक या तं ाने  खंडेरावाचे बालपण, शाळा, घर, घरातले सव 
सद य, गाव, ितथली माणसे, लहान मुल,े ि या, शतेकरी कुणबी 
यां यावरभा य करीत पुढे सरकत राहते. ढोबळ मानान ेअसे हणता येईल 
शेवटी खंडेरावचेवडील वारतात तेथ ेती संपते. भालचं  नेमाडे यांची ‘ हद ू
जग याची समृ  अडगळ’ (२०१०) ही मराठीतील २००० नंतरची 
उ लेखनीय कादंबरी आह.े “ हद ू जग याची समृ  अडगळ ही कादंबरी 
मराठी सािह यिव ात एक अभूतपूव घटना ठरत.े.. ही कादंबरी महान 
कलाकृती हणून वतःला िन:सं द धपणे वतःला िस  करते...अनेक 
ना मय िपळवटून टाकणारे संग ही कादंबरी िजवंत करते. आयु यातला 
कोणताही तपशील या कादंबरीला व य नाही. .. चंड पसारा आिण 
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असं य तपशील असूनही या कादंबरीतले अंत:सू  कोठेही िव कळीत होत 
नाही ही कादंबरी एका सं कृतीत या िचवट मानवी वंशाचा भ  स य 
परीपूण वाने िव तारलेली, शताकांम ये पसरललेा. फां ांनी लगडललेा 
िव तृत अवकाश आप यापुढे सा ात उभा करत”े६ या कादंबरीत भालचं  
नेमाडे यांनी अफगािण तान पासून त े देशापयत पसरलेली भूमी, ितचा 
सां कृितक, पुराता वाशा ीय शोध घे याचा य  केला आह.े यात ते 
यश वी झाललेे दसतात. ते वत: एका मुलाखतीत हणतात, 
“आप याकडे काही अशी अ ॅि ट ह मंडळी आहते, ती चुक या मू यांना 
फॉलो करत असतात. यातून मग ती काहीतरी वेगळे अथ काढत असतात. 
आपण हणतो यापे ा वेग या अथाचं काहीतरी यांना दसत असावं. 
पण मा या मत,े हद ू हा अगदी अफगािण तानापासून त े देशापयत 
पसरललेा सां कृितक दशे आह.े यात आधी दोन-तीनच दशे होते. आता 
चार-पाच वेगवेगळे देश झाललेे आहते. पढेु आणखीनही पाच-पंचवीस 
होतील. तरी पण ह ेसगळे हदचू आहते. या सग यांना िमळून मी ‘ हद’ू 
असा श द वापरतोय. या याशी धमाचा संबंध नाही. या उपखंडातील 
सगळे धम मी ‘ हद’ूचाच एक भाग मानतो. बौ  धम हणा, जैन धम 
हणा, ह ेआप याच मातीतून ज मललेे धम आहते. नावं वेगवेगळी दललेी 

आहते. काही पर या लोकांनी दलीत, काही आपली वत:ची आहते. काही 
शा य वगैरे लोकांची नावं तर हटेाळणीपूवकच होती. ह े सगळे आप या 
भूमीचे उ ेक आहते. यामुळे मग आपण ‘ हद’ू ही संक पना या अथान े
अ यंत उदार, ापक व पात यायला हवी असं मला वाटत.ं हा अथ जे 
संकुिचत क  पाहतायत, यां याकडे आपण जरा सहानुभूतीनेच पाहावं 
लागत.ं काय आह ेक , यांना वाटतंय- याचं हणणं बरोबर आह.े पण त े
चुकतायत. कधीतरी ते नीट मागावर यायला हवे आहते.”७ अशा एका 

ापक सां कृितक पातळी वर िवचार करायालां भालाचं  नेमाडे 
आ लाला उ ु  करतात. हदू या िनिम ाने ते हा यं  सफलतापूवक 
हाताळताना दसतात. 
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५५५५. . . . िहद ूकादंबरीची सामािजकिहद ूकादंबरीची सामािजकिहद ूकादंबरीची सामािजकिहद ूकादंबरीची सामािजक, , , , सम यासम यासम यासम या    
हद ू कादंबरीची सो वात ही युने को- मोहनजो- दादो १९६३ या 

जे त अंतगत संशोधन करणाया खंडेराव पासून सु  होत े ितथून ती कधी 
लाशबैक म ये मागे जात,े कधी यात परत लाशबैक येत जाते शेवटी 

खंडेरावचे वडील या या मांडीवर डोके सोडून ाण सोडतात ितथे ही 
कादंबरी संपते. या अवाढ  कालखंडात नेमाडे यांनी अनेक  मांडल े
आहते. शतेकरी, यातही कुणबी, गावगा ातल े क करी, आ दवासी, 
लमांनी समाजातील लोक, यांची सं कृती, ि यांचे जगण ेएक ना अनेक 

कारे संपूण समाजजीवनाचा तळ ही कादंबरी आप या कवेत घेत.े 
सुिशि त खंडेराव, याचे िश ण, संशोधानासाठी धडपड, िव ापीठातले 
वातावरण आिण याचे हळवे  

मन, कादंबरीतूनमधनू मधून येणारे शेर,गीते,गझली यामुळे खंडेराव 
याचा वभाव या वातावरणात कसा घडत होता ह े कळते. िहद ू म ये 

आप याला आ मिव ासाने ओत ोत भरललेी मराठी भाषा दसते 
संवादात कोठेही न अडखलानारी मराठी भेटते आिण ती आप याला 
भा न टाकते. याकादंबरीतली भाषा हा खर तर अ यासाचा वतं  िवषय 
ठरावा. “३० जानेवारी १९४८ रोजी पिह यानदां गांधी वधाची बातमी 
रेिडओवर आली. या रा ी मोगावातले मुसलमान घाब न दडून बसल े
होते. हा खुनी माणूस मुसलमानच असू शकतो अस सगळेजण तर समजून 
चालल ेहोत,े पण िवशेष खु  मुसलमानाना सुधा हचे वाटत होत”८ गांधी 
ह ये या वेळी समाजात िनमाण झालले े वातावरण यावरील या 

ित या या तून मांड याचा य  केला आह.े भालचं  नेमाडची या 
कादंबरी िवषयी  भूिमकां यां या पुढील िवधानातनू दसून येते, “मा या 
मते, हद ू हा अगदी अफगािण तानापासून ते देशापयत पसरलेला 
सां कृितक देश आह.े यात आधी दोन-तीनच देश होते. आता चार-पाच 
वेगवेगळे देश झालेल ेआहते. पढेु आणखीनही पाच-पंचवीस होतील. तरी 
पण ह े सगळे हदचू आहते. या सग यांना िमळून मी ‘ हद’ू असा श द 
वापरतोय. या याशी धमाचा संबंध नाही. या उपखंडातील सगळे धम मी 
‘ हद’ूचाच एक भाग मानतो.” िहद ू या पुढील भागात हद ू म ये अपणू 
रािहलेल े सव धाग े पूण कर यािवषयी ते बोलतात. खंडेराव पुढे काय 
करणार हहेी यानी या सांग याचा िवचार  केला आह.े नेमाड या 
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कादंबयातून ी प े फारशी येत नाहीत आली तरी त े उथळ असतात 
याला हद ूअपवाद हणावी लागते कारण या कादंबरी च द ूआ या बायडी 
लाडक  या सव ि यांिवषयी नेमाडे पु सा क समाजआत यांची होणारी 
उपे ाच सांगत आहते,” मग एकदा पिहला तर आडावर बायडी खाली 
मान घालनू कपडे धूता धतूा कुणाला दसणार नाही अशी मुळू मुळू  रडत 
होती आिण चधू आ या आई या कानावेने कुणाला ऐकू येणार नाही अशी 
ितची समजूत घालीत होती: “असू दे असू दे सहन कराव बायदे सहन 
कर यात बाईचा मोठेपणा असतो”१०माय-लेक -बिहणी आ या-आजी अशा 
अनेक ीयािवषयी, यांचा जगाकडे पाहणा या नजरेकडेनेमाडे अतंमुखतेन े
पहायला लावतात. यातील दखु हरेतात. त े दखु मांड याचा य  
करतात. “पु ष लोक काही ट े  तरी दा डे खुनी लुटा  लबाड भ द ू
असतातच, यातल ेकाही आप या घरात या मुल या निशबी नवरे हण ू
ये याचा संभाव थोडा तरी असतो. हा अंधार आप या घरात या ा 
पोर या निशबात आला. याला काय माग असणार? खंडेराव, खर 
शहाणपण असे  सोडिव यात असत,े त े पु तक  संशोधन कर यात 
नाही.”११ न सुटणारे असे अनेक  ही कादंबरी मांडीत जाते, ही व था 
माणसाला सुखाने जगू देणारी नाही, तरीही ती टकून आह े हजारो 
वषापासून ती का? असा  या िनिम ाने नेमाडे उपि थत करतात. 
एकूणच हद ू ही मराठी कादंबरी या अशा उंचावणारी सश  मराठी 
कादंबरी आह.े 
६६६६. . . . ‘‘‘‘सनातनसनातनसनातनसनातन’’’’    कादंबरीची रचना आिण कथानककादंबरीची रचना आिण कथानककादंबरीची रचना आिण कथानककादंबरीची रचना आिण कथानक    

भालचं  नेमाडे यां या ‘ हद’ू माणेच ‘सनातन’ या शरण कुमार 
लबाळे यां या कादंबरीचा पटही खूप ापक आह.े िवशेषता महार 

समाजाचा इितहास सांग यासाठी ही कादंबरी िलहावी वाटली असेशरण 
कुमार लबाळे हणतात. केवळमहारसमाजापुरती मया दत रहात नाही, 
तर ती सम  मानवी जीवन, यातील  मांडताना दसते. कादंबरी 
िवषयी शरणकुमार लबाळे िलिहतात, “इितहासा िवषयी, ऐितहािसक 

िवषयी अनादर अस याचे कारण नाही. मंगल पांडे, झाशीची राणी 
ह े महान आदश आहते. त ार इतक च आह,े ा दशेावर दिलत 
आदीवसीनीही ेम केले आह.े देशासाठी याग केला आह.े बिलदान केल े
आह.े याची दाखल घेतली जात नाही. ही कादंबरी याची दाखल घेते. ह े
केवळ दिलतांसाठी िलिहल ेनाही न ा समाजा या उभारणीसाठी केलेलां 
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हा य  आह.े नवा माणूस यातून घडवा आिण महान रा ाची िन मती 
हावी ा िवचारानेच ह ेिलखान केले आह.े”१२ शरण कुमार लबाळे यांची 

ही भूिमका समकालीन वतमांता ऐशी मह वाची ठरावी अशी आह.े 
यामुळे या कादंबरीचे भूिमका ही सम वयाची आह ेअसे हणायला वाव 

आह.े ही भूिमका आप या समाजाला पुढे घेऊन जाईल असा आशावाद 
लबाळे  करताना दसतात. “शरणकुमार लबाळे यां या ‘सनातन’ 

या कादंबरीस मानाचा सर वती पुर कार जाहीर झाला. वाभािवकपणे 
या कादंबरीचे वैिश  काय आह,े ह े जाणून घे याची उ सुकता सवाना 
लागून रािहली आह.े या कादंबरीत सातशे वषाचा पट दोनशे दहा पानांत 
मांडला गलेा आह.े िबदरचा बादशहा ते वातं यपूव काळ या कादंबरीम ये 
साकार केला आह.े एव ा मो ा कालखंडाचे ताणेबाण े उकलताना 
दिलत, िवशेषतः महार समाज आिण आ दवासी यां या सामािजक, 
आ थक ि थतीगतीचा आलेख या कादंबरीतून मांडला आह.े ही कादंबरी 
कशासाठी िलिहली? यामागील ेरणा काय? लेखक आप या मनोगतात 
िलिहतो – ‘ह े केवळ दिलतांसाठी िलिहले नाही, न ा समाजा या 
उभारणीसाठी हा केलेला य  आह.े नवा माणूस ातून घडावा आिण 
महान रा ाची िन मती हावी, ा िवचाराने ह ेलेखन केले आह.े वाचक 
यांची ज र दखल घेतील. समाजात होणारे सकारा मक बदल, रचना मक 
काय व लोकशाहीिवषयी आ था असणारी एक िपढी आह,े जी अ याय-
अ याचारांिवषयी काळजी करत े आिण काळाबरोबर चालते. परंपरेन े
रंज या-गांज यांची पाठराखण सतत केललेी आह.े ही परंपरा खंिडत तर 
होत नाही ना, अशी काळजी कर याची वेळ आली आह.े’ लेखकाची 
लेखनामागची भूिमका इतक  प  आिण व छ आह ेक  सनातन नावाची 
ही कादंबरी हद ूसमाजातील ंगांवर आिण ाधीवर नेमकेपणान ेबोट 
ठेवताना आ ही वेगळे आहोत ही भूिमका कुठेही दसून येत नाही, तर या 

ाधी आप या आहते, या आपणच दरू क न समाज बलशाली केला 
पािहजे ही बाब वेळोवेळी अधोरेिखत होताना दसत.े पु तका या 
मलपृ ावरचा मजकूर ही भूिमका ठळकपणे प  करतो.  
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‘सनातन ह े वतमान आह े अ याअिधक भारताचे. नाकारले या 
इितहासाचे ह ेउ खनन आह.े शकेडो माणसे, शेकडो मैल आिण शेकडो वष 

ापणारी ही कादंबरी वाचायला हमत लागते. क पना आिण इितहास 
यां या सरिमसळीतून तयार झालेला हा स याचा नवा योग वाटतो. 
शरणकुमार लबाळे यांची सनातन ही कादंबरी ापक सामािजक िहताची 
जाणीव क न दते,े यामुळे जाती या संकुिचत परीघात जगणा  या 
तमामांना ती धारदार श ासारखी वाटते. ही श पूजा नाही, तर 
माणसाची ाथना आह.े”१३ ही माणसांची ाथना आह.े ह े लेखन जरी 
धारदार श ासारखे भासले तरी लेखकाची भोिमका सहयोगाची आह.े 
एकमेका सहा य क न पुढे जा याची आह.े 
७७७७. . . . सनातन कादंबरीतील सामािजक सम यासनातन कादंबरीतील सामािजक सम यासनातन कादंबरीतील सामािजक सम यासनातन कादंबरीतील सामािजक सम या    

मराठी सामािजक कादंबरी नेहमीच समाजातील  मांड याचे काम 
करताना दसते. सनातन मधनू ही असे अनेक सामािजक सम या मांडललेे 
आहते रव  गोळे या संदभात िलिहतात, “ हद ू समाजातील अ पृ यता 
आिण यामुळे िनमाण झालले े  हा िवषय सनातन कादंबरीचा गाभा 
आह.े वाभािवकच महार समाजातील  अ याय-अ याचारापायी, 
उपासमारीपायी धमातरा या वाटेने जातात. भारतात ापारी हणनू 
आललेे इं ज राजस ेबरोबरच अ पृ य जातीचे मो ा माणात धमातर 
करतात. महार ि न होतात, महार मुसलमान होतात, पण यांची जात 
पाठ सोडत नाही. सहाश-ेसातशे वष ही धमातराची मािलका चालू राहत,े 
मा  महार समाजा या वा ाला आललेी अवहलेना संपत नाही.. मग त े
सोनईसारखे गाव असो अगर पु यासारखे राजधानीचे शहर. महार समाज 
कायम उपेि त रािहला. वािभमानी त ण ि टशां या सै यात भरती 
होतात. हाती श  घेतात आिण ि टशां या वतीन े िविवध लढायांम ये 
शौय गाजवतात. एका बाजूला ाम व थेतील जातीय उतरंड, ितचे 
वाईट प रणाम तर दसु  या बाजूला धमातर आिण िशपाईिगरीची संधी 
अशा दोन पात यांवर कादंबरीचे कथानक फुलत जाते.”१४ 
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८८८८. . . . २००० २००० २००० २००० नतंरनतंरनतंरनतंर या    मराठी कादंबरीची वैिश ेमराठी कादंबरीची वैिश ेमराठी कादंबरीची वैिश ेमराठी कादंबरीची वैिश े    
२००नंतरची मराठी कादंबरी अनेक अंगानी िवकिसत होत आह,े 

नवनवीन िवषय श घऊेन ही कादंबरी पुढे यात आह.े मराठी कादंबरीचा 
हा िव तार २०००  नंतर अिधक ापक माणात होताना दसतो कारण 
खुली मु  अथ व था, जागितक करण, खाजगीकरण, उदारीकरण 
चंगळवाद, अनेक दरूिच  वािह यांचे रंगीत िच ीकरण यातून येणाया 
भडक  जािहराती, संगणकाचा वाढता वापर चा वाढता वापर अनेक 
ची वािह यांचे घराघरातील आगमन मोबाईल यामुळे सामा य माणसांचा 
जीव बदलून गेल े आह.े आहार पोषक जीवनशैली यात बदल घडून येत 
होता. या सवाचा मूलभूत प रणाम सामा य माणसाचे ाहकात झालेल े

पांतर होय, यातून सामािजक सां कृितक राजक य जीवन ढवळून 
िनघाल,े शहर आिण ामीण भाग दरूचे  जवळ आल,े सामा य माणसांचे 
जग याचे उ ेश  याय धोरण ेबदलली  बदले  शेती कडे पाह याचा 
दृ ीकोन ावसाियक झाला  िश णाकडे पाह याचा दृ ीकोन बदलला. 
कादंबरी या रचनेत ही बदल होत होता, २००० नंतरची कादंबरी ह ेसव 
आ मसात करीत आह,े ह े सव सामािजक मांडताना ती अिधकािधक 
सामािजक होताना दसते. 
९९९९....भाषाशलैीभाषाशलैीभाषाशलैीभाषाशलैी: : : :     

भालचं नेमाडे यांनी या कादंबरी अनेक वेगवेग या कारची भाषा 
वापरललेी आह.े योग केले आहते हद ू मधील भाषा हा वतं य आिण 
िततकाच रोचक िवषय आह.े सिव तरपण े अ यास केला जावा असा हा 
भाषाशैलीचा भालचं   नेमाडे ‘ हद’ू कादंबरी या िनिमताने मांडताना 
दसतात “ हद’ू म ये आप याला आ मिव ासाने ओत ोत भरललेी 

संवादात कोठेही न अडखलाणारी सश  मराठी भाषा भेटते आिण दपवून 
टाकते या कादंबरीतली भाषा हा खर तर वतं  अ यासाचा िवषय ठरावा, 

माणभाषा आिण बोलीभाषा, संवादभाषा आिण िनवेदन भाषा  अशा 
िभ  पांम ये, हद,ू मधली मराठी सहजग या वावरते.”१५ सनातनची 
भाषा ही अनुवादा या सोयीसाठी ‘सनातन’ ची भाषा ही जाणीवपूवक 

माणभाषा ठेव यात आली असे शरणकुमार लबाळे आप या मुलाखतीत 
हणतात. तरीही या का खा दाला अनु प, शोभतील अशी काही 

पा ांची नावे ‘सनातन’ या कादंबरीत येताना दसतात. उदा. िस ाक, 
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भीमनाक, येसनाक अशी ती नावे आहते. ती वैिश पूण आहते. काळाचे 
भान  करणारी आहते.  
१०१०१०१०....समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    

मराठीसािह यात  २००० नंतर  मो ा माणात बदल होत आहते. 
भालचं  नेमाडे यांची ‘ हद’ू (२०१०), शरण कुमार लबाळे यांची 
‘सनातन’ (१०१८) या मो ा कादंब या याच काळात आले या दसतात. 
याच बरोबर समकालीन काळात वीण बांदेकर, बाबारावमुसळे, कृ णात 

खोत, मह  कदम, नवनाथ गोरे, बाळासाहबे लबडे, आनदंिव गकर ह ेनया 
दमाचे कादंबरीकार याच काळात आपले लेखन करीत आहते. नवनवे 
िवषय मराठी कादंबरी मांडत आह.े ामीण जीवन, िश ण, शतेकरी, 
मजुर,  दिलत, आ दवासी, ि या, िशि तत ण मुल,े शतेकरी आ मह या, 
कजबाजारीपणा, जागित ककरणाचे सखोल आिण िततकेच बरे- वाईट 
प रणाम या लेखकांनी आप या कादंब यातून सांग याचा य  करीत 
आहते. यामुळे मराठी कादंबरी समृ  होत आह.े िवशेष हणजे २००० 
नंतर ती अिधक िव तुत आिण टोकदार होऊन सामा य जणांचे  जगण े
मांडीत आह,े असेच दसत.े मराठी कादंबरीचे ह ेिच  आ ासकच आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ:::: 
१. थोरात हरीशचं , कादंबरीिवषयी, प गंधा काशन पुणे ि तीय आवृ ी २००८ पृ.३ 
२. लबाळे शरणकुमार, साठो री मराठी वा मायातील वाह, दलीपराज काशन, पुणे, 
२००७ पृ. १० 
३. कुलकण वा. ल., सािह य शोधआिण बोध, पॉ युलर काशन, मंुबई, दसुरी आवृ ी 
१९९५ पृ. १५६ 
४. थोरात हरीशचं , कादंबरीिवषयी, प गंधा काशन पुणे ि तीय आवृ ी २००८ पृ.६६ 
५. मोिहते गणेश , समकालीन मराठी कादंबरी जनश  वाचक चळवळ, औरंगाबाद,  

थमावृ ी २०१३ पृ. १० 
६.    गणोरकर भा, हार, २५ जुलै २०१० 
७.    भालचं  नेमाडे,‘लोकस ा’  ३० ओग ट २०२० 
८.    नेमाडे भालचं   पॉ युलर काशन थमावृ ी २०१०मु बै पृ ४२४-२५ 
९.    भालचं  नेमाड,े ‘लोकस ा’  ३० ओग ट २०२० 
१०.  नेमाडे भालचं   पॉ युलर काशन थमावृ ी २०१० मंुबई, पृ. ५८५ 
११.  नेमाडे भालचं   पॉ युलर काशन थमावृ ी २०१० मंुबई,पृ. ५८४ 
१२.  लबाळे शरण कुमार,‘सनातन’, दलीपराज काशन, पुणे, थमावृ ी२०१८,पृ. ७-८ 
१३.  गोळे रव , ‘सा ािहक िववेक’, ६ एि ल २०१२ 
१४.  गोळे रव , ‘सा ािहक िववेक’, ६ एि ल २०१२ 
१५. पळशीकर सुहास,‘महानुभाव’, एि ल २०११ 

*** 
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bbbb----l 2000 uarjps ejkBh ckylkfgR; % Lo:Ik o l 2000 uarjps ejkBh ckylkfgR; % Lo:Ik o l 2000 uarjps ejkBh ckylkfgR; % Lo:Ik o l 2000 uarjps ejkBh ckylkfgR; % Lo:Ik o 
oSf’k”VÓksoSf’k”VÓksoSf’k”VÓksoSf’k”VÓks    

 

lkSlkSlkSlkS----    lfork fHkok /kuoMslfork fHkok /kuoMslfork fHkok /kuoMslfork fHkok /kuoMs    
la'kks/kd fo|kfFkZuh] f’kokth fo|kihB dksYgkiwj 

 

Lo:Ik%Lo:Ik%Lo:Ik%Lo:Ik%    
21 O;k ‘krdkrhy uok v/;;u’khy lekt ?kMfo.;klkBh 

ygku o;kiklwu eqykauk okpukph vkoM fuekZ.k djrk vkyh 
ikghts- eqykae/;s okpukph xksMh fuekZ.k Ogkoh R;kaP;koj 
ckyo;krp laLdkj ?kMkosr ;klkBh ckylkfgR;kph xjt vkgsp- 
ejkBh ckylkfgR; gk lkfgR;kpkp ,d Hkkx vkgs- brj 
lkfgR;kizek.ks dFkk]dfork]ukVd]pfj= bR;knh okM~%e; izdkjkaph 
fufeZrh ckylkfgR;ke/;s igko;kl feGrs- 19 O;k ‘krdkP;k 
izkjaHkkiklwup ckylkfgR;kps Lora=i.ks fy[kku >kysys fnlwu ;srs- 
_Xosn] jkek;.k] egkHkkjr cq/n rs tSu dkGki;ZarP;k ikp lgk 
gtkj o”kkZrY;k T;k dFkk ;ke/;s izk.khdFkk] dfYirdFkk] 
vn~HkwrdFkk] tkrd dFkk] iapra= v’kk dFkk uSfrd f’k{k.k 
ns.kkÚ;kp gksR;k- i.k R;kaps Lora= fy[kku 19 O;k ‘krdkP;k 
lq:okrhiklwu gksowu dFkk okM~%e; 200 lkyki;Zar le`/n 
>kysys fnlwu ;srs- ygku eqykaps eu dksoGs] Hkkouk’khy] 
laLdkj{ke vlY;kus vkiY;k vkth] i.kth ;k Kkuh] vuqHkoh 
O;Drhauh eksBÓkk dkS’kY;kus fodflr dsysys ckyi.k gksrs- ;ke/;s 
vusd Kkuh] vuqHkoh L=h iq:”kkauh Lor%P;k dFkkaph] ckyxhrkaph 
Hkj ?kkrysyh fnlwu ;srs fpe.khps ?kj es.kkps] dkoGÓkkps ?kj 
‘ks.kkps gh dFkk rj izkphu ejkBhr egkuqHkokaP;k lkfgR;kr 
vk<Grs R;kp cjkscj ,d vkViV uxj gksrs- v’kh lq:okr 
vl.kkÚ;k fdrhrjh dFkk jk.kh&jktkP;k] iÚ;kaP;k fdaok ,[kk|k 
ozroSdY;kaP;k] l.kkaP;k fufeRrkus lkafxrY;k tkrkr o R;ke/;s 
vtwu Hkj iMwu iq<hy fi<hdMs lksifoY;k tkrkr-  

CkkylkfgR;kph ladYiuk gh tkxfrd Lrjkojph vlyh rjh 
lq/nk Hkkjrke/;s vkf.k R;kr egkjk”Vªe/;s Qkj iwohZiklwu 
cMcMxhrs] xks”Vh] dgk.kh vaxkbZxhrs b- Lo:ikrhy ckylkfgR; 
?kjk&?kjke/;s fnlwu ;sr gksrs- rs gh ekSf[kd i/nrhus 
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ckylkfgR;kph okVpky gksr gksrh- iq<s ;kp i/nrhyk ifgys 
fyf[kr Lo:I 1806 lkyh feGkys rs ckGcks/k ^eqDrkoyhaP;k* 
:ikus blkiuhrh] iapra=] fgrksins’k v’kh iqLrds Eg.kts mins’k 
dj.kkÚ;k cks/kdFkkp gksR;k- 

ckylkfgR;kpk izFke dky[kaM gk lnkf’ko N=s¼ckiw 
N=s½¼1788 rs 1830 ckyfe=½] ckG’kkL=h tkaHksdj ¼fufrdFkk 
1831½] fouk;d dksaMnso vksd o gfjd`”.kk nkeys 
¼1854&1913½] ckycks/k gs ekfld Qkj lksI;k Hkk”ksr pfj=] 
dfork] fuca/k b- fofo/k izdkjps ys[ku d:u [kÚ;k vFkkZus 
ejkBh ckyokM~%e;kpk ik;k ?kkrysyk fnlwu ;srks- R;kuarj 
1901& 1950 oklwnso xksfoan vkiVs ;kaP;k ys[kukus ,d 
ckylkfgR;kpk uok VIikp fuekZ.k dsyk- R;kauh vkuan ekfld 
dk<ys- jkek;.kkrhy lksI;k xks”Vh] ns’kkpk ckycks/k bfrgkl 
ckyeuksjatu ;klkj[;k iqjLdkjkauh ikydkauk o eqykauk gh 
okpukr f[kGowu Bsoys gksrs- Lokra+«;kiwoZ dkGkr jsOg] uk-ok-
fVGd] å;acd ckiwth Bksaejs] Jh-ck-jkuMs] egknso’kkL=h tks’kh] 
g-uk-vkiVs] lkus xq:th] Hkk-jk-Hkkxor] ekyrhckbZ nkaMsdj] 
lathouh ejkBs] vuqrkbZ ok?k] Hkkypanz oS|] okeujko pksj?kMs] 
rkjkckbZ eksMd v’kk dkgh ys[kdkauh ejkBh ckylkfgR; lksis o 
euksos/kd Hkk”kk] dkO;jpuk jE;rk ;kckcr vkiY;k ys[kukr Hkj 
?kkryh vkgs- fo’ks”kd:u lkus xq:th] rkjkckbZ eksMd] lathouh 
ejkBs ] ‘kkark ‘ksGds] jktk eaxGosMs bR;knhauh rj 
Lokraå;iwoZdkG rs Lokrå;ksRrj dkGkr gh ckylkfgR;kpk eGk 
Qqyfoyk-   

dFkk&dknacjh dkO;] ukVd] bR;knh] ckylkfgR;kph ijaijk 
gh eksBh vkgs- osrkGiapfo’kh] iapra=] tknwbZdFkk ijhdFkk] 
lkglhdFkk] bR;knhpk Blk gÓkk ckylkfgR;koj meVysY;k 
fnlrks- cktylkfgr;krwu eqykaoj pkaxys LkaLdkj Ogkosr] R;kaps 
euksjatu Ogkos] R;kaPkk dYiuk ‘kDrhyk fn’kk feGkoh- R;kaP;k 
Hkkofud o ckSf/nd fodkl Ogkok ;klkj[;k mís’kkus 
ckylkfgR;kph fufeZrh gksow ykxyh vkgs- R;ke/;s gh f’k’kq&cky 
dqekj ;kslkj[;k osxosxGÓkk o;ksxVklkBh ckylkfgR;kph fufeZrh 
gksow ykxysyh fnlwu ;srs-  
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b-l- 2000 uarjP;k dkGkr ek= uohu ys[kukph ;ke/;s 
Hkj iMyh vkgs- f’k{k.kkpk vf/kdkf/kd izlkj o izpkj] uohu 
‘kks/k] la’kks/kus] Kku] foKkukpk izlkj] ;a=;qx] foHkDr] dqVwac 
i/nrh] m|ksx /ka|kph ok<] xzkeh.k Hkkxkrhy vMhvMp.kh rlsp 
‘kgjhHkkxkrhy gh O;Fkk fooapuk v’kk vusd xksa”Vh o 
ckylkfgR;ke/;s ;sm ykxY;k- ygku ckydkauk ,d Lora= 
vfLrRo vlrs- R;kaph tx.;kph ,d i/nr vlrs- vkiY;k 
ifjljkr dk; & dk; ?kMrs- gs tk.kwu ?ks.;kph bPNk] vkdka{kk 
vlrs- Eg.kwup ckydkaP;k O;fDreRokP;k fodklklkBh 
ckylkfgR;kaph fufeZrh gksr vkgs- euksjatuklkscr fofo/k ekuoh 
izo`RrhaPkk ifjp; d:u ns.;kpk iz;Ru ;lk lkfgR;krwu gksr 
vlrks- vkiY;k dqVwackrhy vkbZ&oMhy] eksBk HkkÅ&cfg.k 
fdaok ygku cfg.k] vkth&vktksck] ofMykadMhy ukrh o vkbZ 
dMhy ukrh ¼ekek&ekeh] eko’kh½ bR;knhapk ifjp; ;k 
ckyo;krp gksr vlrks- ckylkfgR;kfo”k;h cksyrkuk lq/nk eqrhZ 
;kauh v’kkp vk’k;kph vis{kk O;Dr dsyh vkgs- R;k Eg.krkr- 
^^ygku eqykps eu gs vksY;k ekrhP;k fHkarhlkj[ka vlra] ;k 
ygku o;kr R;kauk dkghgh f’kdo.ka Eg.kts /kkjnkj dkpsP;k 
rqdMÓkkus R;k fHkarhoj u{khdke dj.;klkj[ka vlra eqy eksBh 
>kyh rjh] ;k o;kr R;kaP;k eukoj ts dkgh fcaco.;kr vkysya 
vlra- rs rlpa jkgra- R;keqGs eqykaoj ;ksX; o;kr ;ksX; 
fufreqY;kaps laLdkj dj.ks Qkj egRokp vlr- gÓkk laLdkjkph 
f’knksjh R;kauk tUeHkj iqjrs- dYiuk vkf.k okLro ;krhy Qjd 
vktP;k eqykauk O;ofLFkr letrks- dk; pkaxys dk; okbZV ;kph 
ikj[k gh ;kp o;kr >kyh ikfgts-** 

vktps ;qx gs ra=Kku;qDr vlY;kus eqykaps iqLrdka’kh ukrs 
deh vkf.k eksckbZy’kh tkLr tMys vkgs- R;keqGs ckyhih<hrhy 
mRlqdrk] dYiuk ‘kDrh] deh deh gksr pkyyh vkgs- eqykap 
;’k ekst.;kph QqViV~Vh  Eg.kts R;kapk xq.kkad fodkl ;ke/;s 
rh iq<s vlrkr- i.k O;DrheRo fodklkr gh eqya Qkj deh 
iMrkr- ;kp dkj.k vki.kp eqykaP;k  gkrh xksa”Vhaph iqLrds nsr 
ukgh- f’k{k.k rKkaP;k o ekulrKkaP;k ers gh vkiyh Hkkoh fi<h 
rj ldl ?kMok;ph vlsy rj eqykauk gkrkr eksckbZy lkscr 
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ldl ckylkfgR;gh nsrk vkys ikfgts- dkj.k ygku eqykaps 
HkforO; gs ckylkfgR; okpY;kusp vf/kd izxYHk gksr vlrs- 

vusd ckylkfgfR;d vkiY;k vk;q”;krhy vuqHkoysY;k 
?kVuk] izlax lkaxwu eqykaps euksjatu djhr vlrkr- ek= vls gh 
u gksrk] eqykaP;k Hkkofud] ekufld izxrhpk fopkj d:u 
vkrkP;k fi<hph dks.krh xjt vkgs- R;kp Hkfo”; dls vkgs\ 

gh dkGkph xjt vksG[kwu uO;k i/nrhus ckylkfgR; fyfgys 
vkgs- ckylkfgR; fyfgr vlrkauk eqykaph] eukph idM gksbZy 
v’kh Hkk”kk ‘kSyh lk/kh&lksih] lqVlqVhr okD;jpuk bR;knhaph 
lkaxM ?kkywu eqykauk lektkfHkeq[k cufo.ks gk ckylkfgR;kpk 
mís’k vlk;yk gok ;kph tkf.ko Bsowu cktlkfgfR;d b-l 
2000 uarj P;k ckylkfgR;ke/;s fyfgr vkgsr-  

ckylkfgR;kckcr izR;sd ckylkfgfR;dkapk n`f”Vdksu 
osxosxGk vlysyk fnlwu ;srks- ckylkfgR; gs fnlk;yk fdaok 
,sdk;yk lksis okVr vlys rjh i.k R;kph fufeZrh dj.ks ek= 
vo?kM vkgs- ;kckcr fganh ckylkfgfR;dk MkW- ljksftuh ik.Ms; 
;kaP;kers ^^dqN ys[kd le>rs gS dh] ckylkfgR; ds uke ij 
pkgs tk dqN fy[k nksA os u rks Hkk”kk ij /;ku nsrs gSA u 
vuqHkwrh ij vkSj u gh os ckyeu ds ejkusfoKku ls gh ifjfpr 
gksrs gSA dbZ ys[kd cPpksa es jk”Vªh; Hkkouk Hkjus ds tks’k esa dqN 
dzkafrdkfj;kas ds thou dks viuh ys[kuh dk fo”k; cukrs gSA ;g 
fBd Hkh gSA fdUrq os ;g Hkwy tkrs gS fd egku pfj= dks viuk 
ysus ls mldk ys[ku Js”B ugh gks tk;sxkA os Hkk”kk ij viuh 
vfHkO;Drh ij Bhd ls /;ku ugh nsrs] ifj.kke Lo:I mudh 
dfork&dgkuh cPpksa dks izHkkfor ugha dj ikrh A** vki.k 
ygku eqykalkBh fyfgrks gs y{kkr Bsowup cky lkfgfR;dkauh 
fy[kk.k djkos] f’kok; eqykae/;s felG.;kph] R;kauk tk.kwu 
?ks.;kph ftKklk goh- eqya dk; cksyrkr] dla cksyrkr] ;kpa 
fujh{k.k dj.ka gh vko’;d vlrs- Eg.ktsp o;ksxVkpk fopkj 
d:u ckylkfgR;kpk tqU;k udks udks R;k xks”Vh] peRdkj VkGwu 
dFkk fyfg.ks] gs lu 2000 uarj P;k ckylkfgR;ke/;s igko;kl 
feGrs- 

ckylkfgR;ke/;s o;ksxVkpk fopkj O;Dr djr vlrkuk MW-
lkS-T;ksrh xk;dokM ;kauh iwoZ ckY;koLFksiklwupk dkG lkafxryk 
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vkgs- R;kaP;kers ^^ckyd ygkui.kh Eg.ktsp iwoZ ckY;koLFksr 
dYiuk ‘kDrhP;k txkr okojr vlrkuk ,[kknh xks”V vkiY;k 
dYiusizek.ks jpwu rh brjkauk lkaxrkr- 

mnk& ek÷;kdMs ijh vkyh gksrh- frP;k cjkscj eh [kwi 
[ksGrs- ijhus R;k jk{klkyk ekjys frP;ktoG tknwpk ?kksMk gksrk- 
R;k ?kksMÓkkoj vkEgh nks?kh clyks- ijhP;k egkykr xsyks- oxSjs] 
oxSjs bR;knh- eqykaP;k v’kk xks”Vhe/;s eksBÓkkauk vftckr jl 
ulrks- rs R;kauk ykxyhp pwi clforkr- Fkkik ek: udks 
Eg.krkr- ijarw R;k o;kr Hkkik Eg.kts dk;\ [kksVs cksy.ks Eg.kts 
dk; gÓkkph vftckr dYiuk ulrs i.k eksBh ek.kls lkj[kh 
R;kph R;kauk tk.kho d:u nsrkr- R;kapk mís’k [kksVs cksy.;kpk 
ulrks- ek= ikydkauh eqykaP;k gÓkk dYiuk’kDrhyk ;ksX; oG.k 
yko.;kpk iz;Ru djkok-  

ckylkfgR;ke/;s vizR;{ki.ks uSfrdrsps] lH;rsps] laLd`rhps 
laLdkj dsys tkrkr- dkj.k ckyo;kr brj O;Drh’kh] 
izk.;ka’kh]fulxkZa’kh] vorh&HkorhP;k ifjljk’kh laca/k ;sr 
vlrks- R;keqGs vki.k ;k lokZa’kh dls okxkos vkiys orZu dls 
vlkos- gs gGwokji.ks] vizR;{ki.ks lkax.;kph xjt vlrs- 
ikydkauh gh vlsp gGwokji.ks o vizR;{ki.ks ckydkauk letwu 
?ksrys ikfgts- 6 rs 12 o;ksxVkrhy ckylkfgR;kps Lo:Ik gs 
izkekf.kdi.kk ;k eqY;ka’kh lacaf/kr vlrs- rj 12 rs 16 
o;kxVkarhy lkfgR; gs feJ Lo:ikps vlrs- Eg.ktsp 
izkekf.kdi.kk ;kdMwu rs vkiY;k laLd`rhdMs oGw ykxrs- 6 rs 
16 o”kkZ Ik;ZarP;k ckylkfgR;kpk lekos’k bfrgklk’kh fuxMhr 
vlrks- i.k R;kP;k Lo:ikfo”k;h izpaM v’kh cstckcnkji.kk 
ys[kd vkf.k ikyd ;kae/;s vlysyk fnlwu ;srks-  

mnk& ,[kknk /keZ Js”B dh dfu”B ;k fo”k;h gh 
ckylkfgR;krwu laLdkj dsys tkrkr- ek= ;k ckyo;kr pqdhph 
fdaok v;ksX; ekfgrh dkukoj iMrkp eqys r’khp Hkkouk]  
}s”k euk’kh ckGxwu /keZ fujis{krk gÓkk laLdkjkiklwup nwj tkrkr- 
Eg.kwu ikydkais{kk gh ys[kdkus bfrgkl gk ckylkfgR;krwu dlk 
Mksdkoyk ikfgts ;kdMs y{k iqjfoys ikfgts Eg.kts 
ckylkfgfR;dkaoj [kqip ca/kus vlrkr- rRdkyhu lekt 
O;oLFksP;k rk.k&r.kkokaps Hkku Bsowu ckyeukaoj dks.kR;k 
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laLdkjkph xjt vkgs- R;kP;k iq<P;k ;’kLoh Hkfo”;klkBh 
dks.kR;k laLdkjkph xjt vkgs- gs y{kkr Bsowup vizR;k{ki.ks] 
euksjatuk}kjs laLdkjkps /kMs |kos ykxrkr- 

ckyekul’kkL=KkaP;k ers gh vlsp lkafxrys tkrs- dh 
eqykauk f’k{kk u nsrk R;kauk letwu ?ksowu okxr pyk- ‘kkjhfjd 
f’k{ksis{kk vizR;{k f’k{kspk eqykaoj tkLr ifj.kke gksrks- ;ksX; 
osGh vkbZ&oMhy ?kjkrhy brj oMhy eaMGh] f’k{kd gÓkkaps 
vk| drZO;p vkgs- eqykaoj] osGhp laLdkj dj.ks ^vkf/k dsys 
ex lkafxrys* ;kizek.ks eqykauk f’kdo.ka nsr vlrkauk R;kauh 
Lor%ps vkpj.k gs uSfrdrsyk /k:u vlkos exp eqykauk gh r’kh 
lo; ykxrs- dkSVqafcd okrkoj.kkizek.ksp ‘kkys; okrkoj.kkpk 
ns[khy eqykaP;k orZukoj ifj.kke gksrks- ‘kkys; okrkoj.k eqykaP;k 
fodklkyk iks”kd ulsy rj eqykae/;s vusd okbZV lo;h fuekZ.k 
gksrkr- izR;sd eqykauk vkiys lokZauh dkSrqd djkos] ‘kkckldh 
|koh izksRlkgu |kos v’khp bPNk vlrs- gh eqys vkiY;k 
dYiuk’krhpk mi;ksx tkLr izek.kkr djrkr- ckyo;kr ijhP;k] 
izk.;kaP;k] i{;kaP;k] jk{klkaP;k xks”Vhapk R;kaP;koj tkLr izHkko 
vlrks- vkiY;k dYiuk ‘kDrhpk mi;ksx d:u gh eqys Lor% 
dkgh xks”Vhaph jpuk djrkr- R;krwu Lor%pk ‘kwji.kk] ohji.kk 
o.kZu djrkr- 

mnk& eqykauk [kjks[kjhP;k ok?kkph Hkhrh okVrs- i.k ok?kkps 
fp= vlsy rj R;kP;koj ik; vkiV.ks] R;kyk ekj.ks] gÓkkrwu 
vki.k Hkhr ukgh gs Li”V djrkr- gÓkkrwu vki.k ok?kkyk dls 
ekjys ;kps dYiuka}kjs jlHkhr o.kZu d:u lkaxr vlrkr- 
Eg.ktsp gh eqys Lor%ph Lrqrh dfjr vlrkr-  

,dkFkkZus eqykaP;ke/khy lqIr HkkoHkkouk] dYiuk’kDrh gh 
ys[kdkyk rs csrwu o ckyokpdkph lrr tkf.ko Bsowup 
vLi”Vi.ks] vizR;{ki.ks] euksjatuk}kjs O;Dr djkoh- ykxrs 
fu[kG vkuan fdaok euksjatu ;kyk laLdkjkph tksM gh ykokohp 
ykxrs- 

Ikzk-lqtkrk egktu ;kaP;kers ^^Kku vkf.k euksjatukcjkscj 
uSfrd f’k{k.kkyk egRo fnys vkgs- l`f”Vrhy ?kMkeksMh] ekuosRrj 
izk.kh] ek.klkpa tx ;kcjkscj ek.klkryk O;kikj] nso?kso gs gh 
eqykauk dGwu ?ks.ks vko’;d vlrs- l/;kP;k Li/kkZRed 
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okrkoj.kkr Vh-Ogh-ojP;k fofo/k oLrwaP;k vkd”kZd tkfgjkrhaph 
jsypsy R;kojph cf{klkaph [kSjkr ;kaeqGs eqykauk oLrw vkf.k 
R;kaph fdaer ;kfo”k;h ygku o;krp [kwi let vlrks- 
ckgxhrkaP;k ek/;kekrwu Ik’kqi{kh ;kaph ekfgrh nsrkuk lkaxrkr-  

^^^^^^^^igkV >ky  & lkaxr dks.kigkV >ky  & lkaxr dks.kigkV >ky  & lkaxr dks.kigkV >ky  & lkaxr dks.k\\\\    
dqdqMp dkascMk & vk.k[khdqdqMp dkascMk & vk.k[khdqdqMp dkascMk & vk.k[khdqdqMp dkascMk & vk.k[kh    dks.kdks.kdks.kdks.k\\\\    
mBk mBk yodj & lkaxr dks.kmBk mBk yodj & lkaxr dks.kmBk mBk yodj & lkaxr dks.kmBk mBk yodj & lkaxr dks.k\\\\    
feB~feB~feB~feB~    fefefefeB~B~B~B~    iksiV & vk.k[kh dks.kiksiV & vk.k[kh dks.kiksiV & vk.k[kh dks.kiksiV & vk.k[kh dks.k\\\\    

rkta rkta nw/k & nsra dks.krkta rkta nw/k & nsra dks.krkta rkta nw/k & nsra dks.krkta rkta nw/k & nsra dks.k\\\\    
xksBÓkkryh xksBÓkkryh xksBÓkkryh xksBÓkkryh gEe & vk.k[kh dks.kgEe & vk.k[kh dks.kgEe & vk.k[kh dks.kgEe & vk.k[kh dks.k\\\\    

pks:u nw/k & fira dks.kpks:u nw/k & fira dks.kpks:u nw/k & fira dks.kpks:u nw/k & fira dks.k\\\\    
E;kao E;kao ekmrkbZ & vk.k[kh dks.kE;kao E;kao ekmrkbZ & vk.k[kh dks.kE;kao E;kao ekmrkbZ & vk.k[kh dks.kE;kao E;kao ekmrkbZ & vk.k[kh dks.k\\\\    

?kjkph jk[k.k djrs dks.k?kjkph jk[k.k djrs dks.k?kjkph jk[k.k djrs dks.k?kjkph jk[k.k djrs dks.k\\\\    
Hkw Hkw dq=k & vk.k[kh dks.kHkw Hkw dq=k & vk.k[kh dks.kHkw Hkw dq=k & vk.k[kh dks.kHkw Hkw dq=k & vk.k[kh dks.k\\\\********    

Ekqykapk izR;sd {k.k ftKklsus o vkrqjrsus Hkrysyk vlrk- 
txkr ?kM.kkÚ;k ?kVuk gkypky ;kauk tk.kwu ?ks.;kph ftKklk 
eqykaP;k eukr lrr vlrs- fgp ftKklk lu 2000 uarj P;k 
ckylkfgR;ke/;s gh r’khp fnlwu ;srs gh ftKklk euksjatukP;k 
ek/;ekrwu eqykauk feGkyh rj R;kaP;k eukps lek/kku gksrs- ojhy 
ckyxhrkrwu eqykauk R;krhy y;]lwj]R;krhy xaerhnkj ‘kCnjpuk 
;keqGs dforse/;s lkafxrysyk vFkZ pkaxY;k izdkjs y{kkr jkgrks-** 

b-l- 2000 uarjP;k ckylkfgR;kph izsj.kk gh eqykauk cks/k 
ns.ks uSfrd f’k{k.k ns.ks] Hkkofud] ckSf/nd o`/nh dj.ks vlrs- 
ckylkfgR;kph O;k[;k%& ckylkfgR;kph O;k[;k%& ckylkfgR;kph O;k[;k%& ckylkfgR;kph O;k[;k%&     

ygku eqykaps euksjatu Ogkos R;kauk vkuan Ogkok- R;kapk 
Hkkofud o ckSf/nd fodkl Ogkok ;k n`”Vhdksukrwu ckylkfgR;kph 
fufeZrh gksr vlrs v’kk ;k ckylkfgR;kph O;k[;k vusd 
ys[kdkauh dsysyh vkgs- ;klanHkkZr nsfonkl ckxwy ckylkfgR;kph 
O;k[;k djrkuk fyfgrkr ^^ckyokM~%e; Eg.kts ckydkadfjrk 
fyfgysys okM~%e;** vls EgVys vkgs-  

ejkBh fo’odks’k ;ke/;s ckylkfgR;kph O;k[;k iq<hyizek.ks 
lkafxryh vkgs-  ^^lkekU;i.ks 4 rs 16 o;kP;k eqykaP;k ckSf/nd 
vkdyukP;k vkokD;kr ;sÅ ‘kd.kkjs o R;kauk okpuh; okV.kkjs 
okM~%e; Eg.kts ckyokM~%e; gks;** vls EgVys vkgs- R;kuarj 
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‘;ke dqjGs ;kaP;k ers] ^^ckylkfgR; Eg.kts ckylkfgR; gks;- 
;ke/;s ukn]y;]ek/kw;Z egRokpa vlra- 

ojhy O;k[;kapk fopkj djhrk ckydkalkBh fyfgysys 
ckyokM~%e; gs ckydkaP;k Hkkofud] ckSf/nd fodklkP;k n`”Vhus 
ldl] gks.kkjs vkgs- eqykapk o;ksxV R;kaps ckyeu vksG[kwu 
fyfgysys lkfgR; Eg.kts ckylkfgR; gks; vls Eg.krk ;sbZy- 
eqykaps  Hkkofo’o] R;kaP;k vis{kk] vkoMh&fuoMh gÓkk fuf’prp 
osxosxGÓkk vlrkr- 
ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks%&ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks%&ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks%&ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks%&    

vktph vk/kqfud fi<h gh baVjusVeqGs eksckbZy fV-Ogh- ;keqGs 
okpukP;k laLdkjkyk nqjkoyh vkgs- vls okVr gksrs i.k cky 
lkfgfR;dkaP;k ckyekul’kkL=kP;k vuq’kaxkus fy[kku gksr 
vlY;k.ks ckydkaP;k eukpk ‘kks/k] R;kaP;k vkoMhpk] euksjatukpk 
‘kks/k] ?ksryk xsyk- R;keqGs r’kkp i/nrhps lkfgR; fuekZ.k gksr 
vkgs- lu 2000 uarjP;k ckylkfgR;ke/;s gh fo’oO;kih dzkarh 
>kysyh fnlrs- vuqHko] oLrqfLFkrh] lR;?kVuk] ;kaph tkf.ko 
ckydkauk gksr vkgs-  
bbbb----l 2000 uarj P;k ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks iq<hyizek.ks l 2000 uarj P;k ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks iq<hyizek.ks l 2000 uarj P;k ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks iq<hyizek.ks l 2000 uarj P;k ckylkfgR;kph oSf’k”VÓks iq<hyizek.ks 
lkaxrk ;srhy%&lkaxrk ;srhy%&lkaxrk ;srhy%&lkaxrk ;srhy%&    

1. ‘kks/k] ftKklk gs ckylkfgR;kps lokZr egRokaps oSf’k”VÓks 
gks;-  

2. oufoKku]Ik;kZoj.k] vodk’k la’kks/ku] dzhMk ;k lkj[;k 
fo”k;kr ckyi.kkiklwup mRlqdrk gh ckylkfgR;keqGs ok<hl 
ykxrs- 

3. ckylkfgR;krhy cnY;k ra=Kku;qxkus eqykae/;s pkSdli.kk 
ok<hl ykxrks- 

4. ckylkfgR;keqGs ckyi.kkiklwup fulxkZps vkdk”kZ.k o izse 
ok<hl ykxrs- 

5. NksVh&NksVh okD;jpuk] brj lkfgR;kis{kk i`”Bla[;k e;kZfnr 
vlrs- 

6. ,sfrgkfld] HkkSxksfyd] lkekftd] lkaLd`frd ckchaps n’kZu  
ckylkfgR;kae/;s gksrs-  

7. KkulaLdkjkpa ckGdMw euksjatukP;k ek/;ekrwu ns.;kps dke 
ckylkfgR; djrs- 
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8. Hkk”kk fodklkP;k n`”Vhus ckylkfgR;ke/;s xk.kh] xks”Vh ;kaph 
;kstuk vlrs- 
Okjhy ckylkfgR;kP;k oSf’k”VÓkko:u y{kkr ;srs dh] lu 

2000 uarjP;k ckylkfgR;ke/;s] uSfrd xq.k] dkekps egRo] 
vkiyh lektk’kh vlysyh ukG ;k lkfgR;krwu ckydkauk 
letsy v’kk Hkk”ksr euksjatukrwu fnys tkr vkgs- vktps ;qx 
foKku vkf.k ra=Kkups vkgs- ;kph tk.kho eqykauk Ogkoh- 
foKkukph vkoM fuekZ.k Ogkoh- R;kauh gh uouos ‘kks/k ykokosr 
;kps Hkku Bsowu ckylkfgR; fuekZ.k gksr vlY;kus vk/kqfud 
dky[kaMkrhy ckylkfgR;kps nkyu le`/n o izxYHk gksr vkgs- 
eqykae/;s ,dk fof’k”V o;ke/;s eqykauk okLrorsps vku ;sm 
ykxY;kus R;kaP;k vorhHkksorh ?kM.kkÚ;k ?kVukaps] lthol`”Vhps] 
txkfo”k;hps Kku ckydkauk gksr vkgs- eqykapk oSKkfud n`f”Vdksu 
HkDde Ogkok] R;kaP;ke/;s lkStU;’khyrk] lkgp;Z] es=h Hkkouk 
;k ok<hl ykxkO;k Eg.kwu ckylkfgR;krwu gkrHkkj ykoyk tkr 
vkgs- 

lu 2000 uarjP;k ckylkfgR;k iwohZP;k rqyusr Qkj osxGs 
vlY;kps fnlwu ;srs- ekSfyd Kku euksjatukrwu ckydkai;Zar 
iksgpys vkgs-  
lanHkZ lkfgR; %lanHkZ lkfgR; %lanHkZ lkfgR; %lanHkZ lkfgR; %    

1. ewrhZ lq/kk] FkSyhHkj xks”Vh¼vuqokn lksgksauh yhyk½ iq.ks] 2007- 
2. ik.Ms; ljkstuh] ckylkfgR;% leh{kkds izfreku vkSj bfrgkl ys[ku] 

izHkeko`Rrh 2011 vk’kh”k izdk’ku dkuiwj- 
3. egktu lqtkrk] ckylkfgR;% Lo:Ik vkf.k okVpky] ;’koarjko pOgk.k 

eqDrfo|kihB izFke izdk’ku ukf’kd&2002- 
4. xk;dokM T;ksfr%ckyfodkl ‘kkL= i`-dz-322] izFkeko`Rrh &2011] eaxs’k 

izdk’ku ukxiwj & 10 
5. ckxwy nsfonkl] ^ckyokM~%e;* fpjatho izdk’ku i`-dz- 1&2- 
6. tks’kh y{ke.k’kkL=h ¼laik½ ejkBh fo’odks’k] [kaM 11] i`-dz-467- 
7. dqjGs’;ke] v/;{kh; Hkk”k.ks] fn- 22 ekpZ 2013] dksYgkiwj- v’kksd ikVhy 

laiknu] i`-dz- 67- 
 
 

*** 
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वंिचतांवंिचतांवंिचतांवंिचतांचेचचेेचे    मराठी सािह यमराठी सािह यमराठी सािह यमराठी सािह य: : : : एक समी ाएक समी ाएक समी ाएक समी ा    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . राजकुमार दादाराव तरडेराजकुमार दादाराव तरडेराजकुमार दादाराव तरडेराजकुमार दादाराव तरडे    
    

ा तािवका तािवका तािवका तािवक:::: 
डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांनी ‘मराठी वंिचत सािह य’ या समी ा 

ंथात ‘वंिचतांचा िवकास, यांची पा भूमी, भारतातील वंिचत िवकास 
आिण जगातील याया या परीघाबाहरेील वंिचतांचा शोध घेतला आह.े 
वंिचतांची ु प ी, वंिचत समूहाचा मानवी अिधकार, यांना समाजान े
केलेल ेबिह कृत या संदभात डॉ. सुनीलकुमार लवटे भा य करतात. मराठी 
सािह या या वा यीन वाहात ामीण सािह य, दिलत सािह य, 

ीवादी सािह य यांचा धांडोळा घेऊन मराठी दिलततेर वंिचत सािह य, 
वंिचत सािह याचा दजा, वंिचत सािह यापुढील आ हाने, मराठी वंिचत 
सािह याची नवी वाट कवा नवा पायंडा पाडताना दसतात. मुळात 
डॉ.लवटे यांचे हणणे आह,े ते मराठीतील दिलत सािह य, ामीण 
सािह य, ीवादीसािह य या मराठीतील ित ही वा य वाहान े
वंिचतांब ल िवपलु माणात िलिहल ेपरंत ु यांची वतं पण ेवा य वाह 
हणून मराठी सािह यात न द नाही. 

वंिचतांब ल दिलत सािह यातून िलखाण झालेले असताना दिलत 
वंिचत सािह य आिण दिलतेतर वंिचत सािह य ही दिलत सािह यातून 
वेगळी मांडलेली चुलच हणावी लागले. मुळात वंिचत हणजे िवकासा या 
प रघाबाहरे रािहलेल ेलोक. मग ते सव जाती धमातील लोक असतात.  
११११) मराठी विंचत सािह याची पा भमूीमराठी विंचत सािह याची पा भमूीमराठी विंचत सािह याची पा भमूीमराठी विंचत सािह याची पा भमूी::::----     

डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांनी मराठी वंिचत सािह याची न ाने न द 
घेतली आह.े यात दिलत, अनाथ, िनराधार, बालगु हगेार, अधं, अपगं, 
मतीमंद, मुकबधीर, वृ , कृ रोगी, देवदासी, प र य ा, िवधवा, वे या, 
कुमारी माता, डंाबळी, बला का रत भिगनी या सव कार या वंिचत 
घटकांचा समावेश आह.े वंिचत िवकासाची पा भूमी इं लंडम ये सु  
झाली. चौदा ा शतका या म यकाळात साधारणत: १३४८ या काळात 
उ र युरोपम ये लगे रोग पसरला होता. याच काळात इं लडंमधील 
हे पशायर परग यात व वे सम ये सव थम लगे रोगाचा ादभुाव झाला. 
या रोगामुळे दहा लाख लोकांचा बळी गेला. प रणामी युरोपम ये अनाथ, 
िनराधारांची सम या चतेचा िवषय बनला. एकूणच वंिचतांचे  िनमाण 
झाले. यामुळे जागितक पातळीवर क याणकारी काय म राबवण े
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मह वाचे होते. हणून सव थम क याणकारी रा याचा सव थम उदय 
झाला तो इं लडंम ये, याचबरोबर १३५१ म ये गरीबाचा कायदा (Poor 
low) इं लडंम येच अि त वात आला. हा जगातील पिहला क याणकारी 
कायदा हणून याची न द घेतली जाते.  

इ.स.१४९५ म ये ‘टयूडर’ कायदा (Tudor Act) अि त वात आला व 
िभ ेकरी व भट या वृ ी या लोकां या िनयं णाचा इं लडंम ये य  
क न िभक मागणे, िवना उ ोग भटकण,े गु हा ठरिवणे अशा लोकांसाठी 
क याणकारी काय म आिण सं था अि त वात आ या. 

मुळात सामािजक ां या संदभात वंिचत िवकासाची क पना इं लंड 
आिण युरोपम येच अि त वात आली. वंिचत िवकासाचे ेय मा  इं लडं, 

ा स सार या युरोपीय दशेांना ावे लागले. हणनू डॉ. सुनीलकुमार 
लवटे यांनी मराठी वंिचतां या िवकासा या बाबतीत संशोधना मक लेखन 
क न ‘मराठी वंिचत सािह य’ या समी ा ंथात मांडलेल ेआह.े भारत दशे 
हा ढी, परंपरा, पारंपा रक चालीरीती धम व था, जाती व थेवर 
आधारलेला आह.े या देशात अनेक लोक आल े व यांची भाषा परंपरा, 
सं कृती घेऊन आल.े याचा प रणाम एतदशेीय समाज जीवनावर झाला. 
पारंपा रक समाज जीवनास इं जांनी छेद दला. इं ज िश ण, कायदे 
घेऊन आल ेव याचा प रणाम भारतीय समाज जीवनावर झालेला दसून 
येतो. 
२२२२) सामािजक याय आिण भारतीय सिंवधानसामािजक याय आिण भारतीय सिंवधानसामािजक याय आिण भारतीय सिंवधानसामािजक याय आिण भारतीय सिंवधान::::---- 

या देशात ि वातं याचा सार झाला व वतं  भारताम ये जे हा 
संिवधान लागू झाले, ते हा समता, वातं य, बंधुता, याय या मू यांची 
जवणूक झाली. भारतीय संिवधाना या मा यमातूनच शोिषत, वंिचत 

घटकाला याय िमळू लागला. घटनेम ये रा  क याणकारी रा य 
(Welfare state) अस याचे नमूद केल े आह.े असे असूनही वातं या या 
७५ वषातही वंिचत घटकांची सामािजक आिण आ थक ि थती सुधा  
शकली नाही. अशी डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांची भूिमका आह.े 

वंिचत घटक आजही िवकासा या प रघाबाहरे आह,े ही लेखकाची खंत 
आह.े सामािजक सुर ा (Social Security) आिण सामािजक संर ण 
(Social Defense) या योजनेचे जाळे रा भर उभारललेे व िवकिसत झाले 
असताना िवकासा या बाबतीत वंिचत घटक आजही पाठीमागे आह,े ह े
ल ात घतेल े पािहजे. वंिचत घटका या संदभात घटनेत योजना आहते 
परंत ु या योजनेतून िवकास होतो क  नाही ह े शासनान े तपासून पिहल े
पािहजे. या योजना तळागाळातील वंिचतापयत गे या पािहजे ही डॉ. 
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सुनीलकुमार लवटे यांची भूिमका आह.े वंिचत समूहा या 
मानवािधकारां या संदभात वैधािनक (Stastutory) आिण अवैधािनक 
(Non-Stastutory) असे दोन गट केल ेआहते. पिह या गटात मागासवग य, 
आ दवासी, भटके िवमु , मिहला असे जात व लग यांवर आधा रत समूह 
येतात, तर दसु या गटात अनाथ मुले, प र य ा, वे या, देवदासी, िवधवा, 
कुमारी माता, अंध, मुकबधीर, मतीमंद, अपगं, तृतीयपथंी असे समूह 
येतात. दसु या गटासाठी भारतीय संिवधानात जाणीवपूवक अशी 
कोणतीही योजना नाही असे लेखक हणतात. परंत ु एक कडे ‘भारतीय 
वंिचत िवकास: ारंभ आिण िव तार’ या लेखात भारतीय संिवधानाने 
वंिचतांसाठी उपाययोजना के या आहते, तर दसुरीकडे वंिचत समूह व 
मानवािधकार या लेखात वंिचतांसाठी भारतीय संिवधानान ेजाणीवपूवक 
अशी कोणतीही उपाययोजना केली नाही, असे हणतात. मुळात लेखकाचे 
ठाम मत दसत नाही.मा  लेखकाची भूिमका ही वंिचतां या 
यायासंदाभातच आह.े  

भारतीय संिवधानात सव तरतदुी आहते. यांची अंमलबजावणी करण े
आव यक आह.े आज मानवी अिधकारां या मा यमातून वंिचत घटकांचा 
िवकास श य आह.े यात लोकसहभाग असेल तर तो भावी होऊ शकतो. 
३३३३) वंिचताचं ेसािह यवंिचताचं ेसािह यवंिचताचं ेसािह यवंिचताचं ेसािह य::::---- 

वंिचत सािह यांची परंपरा संत सािह यापासून शोधता येते. संत 
नामदेव, संत नरहरी सोनार, संत िवसोबा खेचर, संत सावतामाळी, संत 
तुकाराम, संत एकनाथ यांचे जीवन वंिचतच होते. या काळात टोकाची 
अ पृ यता होती. या महान संतांनी वंिचतांब ल िलिहले. मानवी 
जीवना या था, वेदना आप या अभंगा या मा यमातनू समाजापयत 
पोहोचिव या, परंतु वंिचत सािह य वाह उदयास आला नाही. उपेि त, 
आंतरले या, बिह कृत, शोिषत, िपडीत, गरीब, िनराधार, त, गरजू या 
लोकांचे समूळ द:ुख या सािह यातून येत ेत ेवंिचतांचे सािह य हणायला 
हवे. परंतु  पडतो दिलत सािह यातून वंिचत घटकांब ल खूप िलिहल े
आह ेआिण त ेजगभर गले ेआह,े पण दिलतेतर वंिचत सािह य वाह ढ 
झाला नाही, हणून डॉ. लवटे ह े मराठी वंिचत सािह य वाहाची 
सवसमावेशक भूिमका घेतात. ही भूिमका दिलत, ामीण, आ दवासी, 

ीवादी सािह याला पयायी समांतर चळवळ हणून मराठी वंिचत 
सािह य चळवळ उभी क न वंिचत सािह याचा इितहास घडवावा लागेल. 
जर समांतर चळवळ उभी रािहली नाही तर, वंिचत मराठी सािह य ढ 
होणार नाही ह ेल ात घेतले पािहजे.  
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मराठी वा याचे इितहासाम ये वंिचताचे सािह य च र , 
आ मच र , आ मकथन, कथा, कादंबरी, नाटक आिण किवता इ यादी 
सािह यामधून आले आह.े नसीमा रजूक ‘चाकाची खुच ’ (२००१), 
कुमुदताई रग े ‘वेग या वाटेने जाताना’ (२०००), डॉ. सुनीलकुमार लवटे 
‘खाली जमीन वर आकाश’ (२००६), वैशाली हळदणकर ‘बारबाला’ 
(२००८), जिमला नलीन ‘से स वकर’ (२०१०), सवानन िव ा ‘आय एम 
िव ा’ (२०१०), ल मी नारायण ि पाठी ‘मी िहजडा मी ल मी’ (२०१२), 
डॉ. सुनीलकुमार लवटे ‘आ म वर’ (२०१३) या आ मकथनामधून जे जीवन 
वा ाला आल े आह े त े मांडल े आह.े खरं हणजे ही आ मकथन े
समाजापासून तुटलेले ‘बेट’ आह.े ह े जीवन का वा ाला आले?, याला 
कोण जबाबदार आह?े याचा िवचार मराठी समी कान े करायला हवा 
होता. तो आजपयत झाला नाही.  

याचबरोबर िवजयाताई लवाटे ‘ पश मान ाचा’ (२००६), िवलास 
चाफेकर ‘िनहार’ (२००२) अिमता नायडू ‘ लॅटफॉम नं. िझरो’ (२०११), 
मीरा बडवे ‘टीम िनवांत’ (२०१०), अ ण खोरे ‘पोरके दवस’ या अनुभव 
कथनातून वाचकांना वंिचतां या जीवनाचा इितहास, यांचे द:ुख, वेदना, 
उपे ांची नवी अनुभूती येत.े  

कथे या े ात ितमा जोशी ‘जह म’ िवजया खािडलकर ‘लालब ी’ 
(२०१३), शिशकला जाधव ‘धना” तुी पानसे ‘आधुिनक फूत  कथा’ 
‘डेअर टू ीम’, डॉ. आनंद नाडकण  ‘हहेी दवस जातील’ इ यादी 
कादंबरी या े ात राजन खान ‘रस अनौरस’  (२०१९), पा  नाईक ‘मी 
का नाही’ (२०११), िव. वा. हडप ‘गोदाराणी’ या कादंब यातनू देवदासी, 
अनाथ, अनौरस, िहजडे असे अनेकांचे िच ण येत.े  

किवते या े ात वंिचत वेदनांचे िच  नारायण सुव ‘ माझे 
िव ापीठ’ ऐसा गा मी , डॉ. सुनीलकुमार लवटे ‘सर या ऋतूचं 
वा तव’ (२०१३), उ म कांबळे ‘गजाआड या किवता’ इ यादी का  
सं हातून कट झालं आह.े वंिचता या जीवनावर आधा रत अनेक पु तके 
पाहायला िमळतात. अचला जोशी ‘आ म नावाचं घर’ (२०१०), डॉ. 
अिनल अवचट ‘मु ांगणाची गो ’, डॉ. सुनीलकुमार लवटे ‘वंिचत 
िवकास:जग आिण आपण’ (२०१३) ‘महारा ातील मिहला आिण 
बालक याण : दशा आिण दशा’ (२०१३) संजय हळदीकर ‘भीती आिण 
भती’ यासार या सािह यातून वंिचत सािह याची अिभ  आली आह.े 

खरतर दिलत सािह याने मानवी मनाचं समूळ द:ुख मांडल े आह.े दिलत 
सािह या या संदभात दिलत हणजे नेमके कोण यां या ा या दिलत 
समी कांनी के या आहते. बाबुराव बागुल, स.दा.क हाडे, दया पवार 
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यां या ा येपे ा मला नामदेव ढसाळांची ा या अिधक जवळची 
वाटते. “दिलत हणजे अनुसूिचत जाती, जमाती, बौ , क करी जनता, 
कामगार, भूिमहीन, शतेमजूर, गरीब शेतकरी, भट या जमाती, 
आ दवासी” ही ा या सवसमावेशक असली तरी या ा येला मयादा 
आहते. याला ज मत:च जात नाही, अनाथ, कुमारी माता, देवदासी, 
वे या, अपगं, बंदी, अंध, मतीमंद, बला का रत, मुकबधीर, असं वंिचतांचे 

ापक िव  आह.े यांचे िव  समाजापासून तुटललें ‘बेट’ आह.े या 
िव ा या सािह याचा िवचार डॉ. सुनीलकुमार लवटे करतात. दिलत 
सािह य, ामीण सािह य, ीवादी सािह य, आ दवासी सािह य या 
छो ा-छो ा सािह य वाहापे ा वंिचत सािह याची संक पना डॉ. 
लवटे यांना ापक वाटत.े सािह याचा इितहास जात, धम, पंथां या 
प रघात फर यापे ा सामािजक ां या कसोटीवर िलिह याचा घात 
आधुिनक काळात आढळताना दसतो. ‘वंिचत’ श द जात, धम, पथं 
िनरपे  व व तुि थती िनदशक आह.े या कसोटीवर मराठी वंिचत 
सािह याचा वाह ढ होताना दसतो आह.े भारतात कोणताही समाज 
अजूनही प रपणू नाही. समाजात समाजाने िनमाण केललेी व था आह.े 
या व थेमुळे अनेक लोकांना अ यंत ददुवी जीवन जगावे लागते. 
सवसामा य समाजापे ा वंिचत घटकांचे जीवन वेगळे आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::     
११११) डॉडॉडॉडॉ. . . . सनुीलकुमार लवटेसनुीलकुमार लवटेसनुीलकुमार लवटेसनुीलकुमार लवटे, , , , ‘‘‘‘मराठी विंचत सािह यमराठी विंचत सािह यमराठी विंचत सािह यमराठी विंचत सािह य’ ’ ’ ’ अ रदालन काशनअ रदालन काशनअ रदालन काशनअ रदालन काशन, , , , को हापूरको हापूरको हापूरको हापूर.... 
२२२२) डॉडॉडॉडॉ. . . . शरणकुमार लबाळेशरणकुमार लबाळेशरणकुमार लबाळेशरणकुमार लबाळे, , , , ‘‘‘‘दिलत सािह याच े स दयशादिलत सािह याच े स दयशादिलत सािह याच े स दयशादिलत सािह याच े स दयशा ’ ’ ’ ’ दलीपराज काशन दलीपराज काशन दलीपराज काशन दलीपराज काशन 

ाााा....िलिलिलिल...., , , , पणुेपणुेपणुेपणुे, , , , पृपपृृपृ.... . . . . १७१७१७१७....    

    
    

*** 
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२००० २००० २००० २००० नंतरचेनंतरचेनंतरचेनंतरचे    ऊसतोड कामगारां  याऊसतोड कामगारां  याऊसतोड कामगारां  याऊसतोड कामगारां  या    
जीवनावरील कादबंरीजीवनावरील कादबंरीजीवनावरील कादबंरीजीवनावरील कादबंरी    लेखनलेखनलेखनलेखन    

    

    डॉडॉडॉडॉ. . . . अशोक िनवृ  तीअशोक िनवृ  तीअशोक िनवृ  तीअशोक िनवृ  ती ठोसर ठोसर ठोसर ठोसर    
ाचाय, सुिशलाबाई कदम अ  यापक िव ालय, एन. एम. सी. कॉलनी जवळ, येवला रोड, 

वैजापूर, िज. औरंगाबाद. ४२३ ७०१. 
 

 ता ता ता तावना वना वना वना ::::    
ामीण सािह  याचा वाढत गलेेला आवाका आिण िव  तार पाहता 

ामीणते  या क ा ंदावले  या आहते. ामीण सािह  यचळवळ अ  ती  वात 
ये  या आगोदर ामीण सािह  य िलहले जात होत.े शेतकरी, क  टकरी, 
लोकांचे वणन सािह  यातून येत होत.े जे लेखक ामीण सािह  य िलहीत 
होते.  यांनी कधीही क  ट केललेे न  हत.े ामीण भाग, शेतक-याचे क  ट 

ामीण भागातील सम  या,  न याचा अनुभव  यां  याकडे न  हता फ  त 
शेती शतेकरी यांचे वणन क न ामीण जीवन िच ीत करतांना लेखक 
दसतात. हा ामीण सािह  याचा सुरवातीचा कालखंड होय. १९६० नंतर 

सािह  याचे वाह उदयास आले. त्  यातून ामीण सािह  याची शाखा पुढे 
आपला िव  तार करत गलेी. हा िव  तार होत असताना अनेक ि थ  यंतराचा 

भाव ामीण सािह  यावर दसतो.  वतं  वाह िन मतीनंतर ामीण 
भागातील लोक  यांचे, क  ट याचे िच ण  यांना  या क  टाची, सम  यांची 
जाणीव आह.े हचे लेखक वा  तववादी ामीण सािह  य िल  लागले. 
सामािजक वा  तव व प रवतनाकडे झाललेी वाटचाल, तसेच ामीण 
जीवनातील घटना, ामीण भागात झाले  या सुधारणा यातून 
वा  तववादी, ामीण सािह  यां  या क ा ंदावले  या दसतात. 
जागितक करणाचे वारे वा  लाग  यानंतर भांडवली सं  कृतीने खे ात 

वेश केला.  याचे ामीण जीवनावर, खे ावर झाललेे प रणाम 
दसतात. भांडवली  यव  थने े सं  कृतीवर घाला घातला ितचे असणेच 

िहरावून घेतललेे दसत.े या काळात  येक े ात दरूगामी प रणाम झाल.े 
 येक  ेा ात मो ा माणात वाढलेला  टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, 

भूकमार, उपासमार,  थलांतर या मुख सम  या िनमाण झाले  या 
दसतात. रोजगारासाठी लोक गत भागात  थलांतर क  लागले. याच 

काळात ऊसतोड कामगारां  या सम  या,  यांचे िविवध  न यावर मो ा 
माणात लखेन होतांना दसत.े कारखानदारी अि तवात आली ते  हा 

पासून उसतोडणी सु  आह.े ऊसतोड कामगार  यांचे  थलांतर ह े  येक 
वष  होत होत.े सािह  यातनूही ऊसतोड कामगारांचे जीवनिच ण  या  या 
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िविवध  नांचा वेध ामीण सािह  यातून यायला 90चं दशक लागल.ं या 
दशकात एक दोन लेखकांचा अपवाद वगळता कादंबरी येतांना दसत 
नाही. एकूणच ऊसतोड कामगारां  या जीवनावर जे लखेन झाल े त े
ऊसतोड कामगारातीलच  यांनी  यांनी ऊसतोडणीचे खडतर जीवन 
अनुभवल े आह.े ते अनुभव वा  तवतेन े आप  या लेखनातनू  यांनी मांडल े
आहते.  

दरवष  ऑ  टोबर मिह  यात दसरा, दवाळीत  थलांतरीत होणारा हा 
वग मोठा आह.े दु  काळी प ातून या लोकांचे मो ा माणात  थलांतर 
होते. या  थलांतर काळात ऊसतोड कामगारांना अनेक सम  यां  या सामना 
करावा लागतो. सहा त े सात मिहन े परमूलखात व  ती क न राहण े
िजकरीचे काम आह.े वषानुवष हा वग ह े काम न कुरकुरता, न थांबता 
पोटासाठी करतो आह.े ऊसतोड कामगारां  या या अ  यंत कठीण खडतर 
जीवनावर ामीण सािह  यात ऊसतोडणी केले  या लोकांनीच काश 
टाकलेला आह.े ह ेमह  वाचे िवशेष आह.े जो पयत या वगातील लोकांनी 
िश ण घेतलले ेन  हत.े तो पयत ऊसतोड कामगार,  यां  या सम  या,  न 
याची त  कािलन लेखकांनी सािह  यातून दखल घतेललेी दसत नाही.  

२००० नतंर आलेल े जागितक करण, खाजगीकरण, उदारीकरण या 
धोरणानंतर ामीण भागात िश णाचे जाळे पसरल.े तांडा, व  ती येथ ेही 
शाळा सु  झा  या. याच काळात मो ा माणात ऊसतोड कामगारांचा 
िश ीत वग पुढे येतांना दसतो. कारखाना काय  थळावर याच कालाविधत 
साखरशाळा सु  झा  या. हाच िशकललेा वग आपल ेअनुभव कादंबरीतून 
वा  तवतेने अिव  कृत क  लागला. यातून ऊसतोडकामगारां  या जीवनावर 
२००० नतंर मो ा माणात लेखन झालेल े दसते. 

२००० साली आलेली ‘िहरवा ड गर’ ही कादंबरी ऊसतोड 
कामगारां  या िविवध सम  या व  न याची जाण क न दतेे. 
दी.र.जायभाये ह े  वतः ऊसतोड कामगार आहते.  यांनी आप  या आई 
विडलांसोबत, बिहणी सोबत ऊसतोडणी केललेी आह.े दु  काळ,  थलांतर, 
आरो  य, ि यां  या िविवध सम  या,  न, उचल, जनावरांचे  न, वृ  दांचे 

 न, िश ण या सव  नांचा वेध जायभाये यांनी घेतला आह.े 
दु  काळामुळे ऊसतोड कामगारांना दरवष   थलांतर करावे लागत.े ‘िहरवा 
ड गर’ ही फ  त ह रता  या, िजजाबा, ह र कसन या ितन िप ांचे 
कुतरओढीचे िच ण नाही, तर सम  त ऊसतोड कामगारांचे जीवन 
िच णाचे ितिनधी  व करणारी कादंबरी आह.े ह र कसन िश ण घऊेन 
आप  या आई विडलां  या जीवनात काश आणतो. असा सुखांत शेवट या 
कादंबरीचा आह.े खडकाळ जमीन, उदरिनवाहा  या साधनाचा अभाव 
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अशा ितकूल प रि थतीत वषानवुष ऊसतोडणी करणारे ह ेलोक  यां  या 
वा  तव जीवनाचा आढावा लेखकाने घतेला आह.े कादंबरी  या सुरवातीला 
आले  या िनवेदनातनू दु  काळ व  थलांतराची ित  जाणीव होते.    
‘‘‘‘‘सपरा  या दाराला का ा लावून लोकं बेलापूरला गे  ती. तसं बिघतल ंत ं
िज  लाच वसाड पडला  हता.... पोरं आयाबाया ब बर कारखा  यावं 
गे  ती,  यानला साळंची क  हा आवड लागली  हायी.... ड गरातली माणसं 
 वाटासाठी ऊस तोडायला जायची. असं आ  या िज  ाचं  हतं’’.१ या 

िनवेदनातून ऊसतोड कामगारां  या जग  यासाठी सु  असललेी धडपड, 
करावे लागलले े  थलांतर ह े संदभ दसतात. सखू, अ  सा या ि यां  या 
 यि िच णातून ि यांवर होणा-या अ  याय, अ  याचार,  यांचे िविवध 

पातळीवर होणारे शोषण याचा वेध लेखकाने घतेला आह.े सखू ही 
डंाबळीची िशकार होत.े ितचे शारी रक व मानिसक शोषण होते. तरीही 

आप  या आई-विडलां  या इ  जतीचा िवचार करत मूकपणे ती ह ेसव सहन 
करते. सखू  या या िच णातून ऊसतोड कामगार ि या या सं  कारमू  य 
जपताना दसतात. अ  सालाही सतत पतीचा मार, सहन करावा लागतो. 
ह रता  या  या मृ  यू  या संगातनू लेखकान ेऊसतोड कामगार वृ  दांचे  न 
मांडले आहते. भ या  या मृ  यू संगातून मुलांचे आरो  य व बालमृ  यू, 
कुपोषण ह े  न लेखक मांडतात. िह-या अन ्त-ुया या बैलां  या िच णातून 
बैल व ऊसतोड कामगारांचे नाते यावर लेखक काश टाकतात. ऊसतोड 
कामगारांचे अि थर जीवनावरही लेखकान े काश टाकला आह.े एकूणचं 
ऊसतोड कामगारां  या जीवनात िश णािशवाय सुधारणा होऊ शकत 
नाही असा संदेश कादंबरी देत.े  

‘ग  हाणी’ ही ऊसतोड कामगारां  या मुलांचा िश णाचा  न, 
ि यांचे िविवध  न, िविवध पातळीवर होणारे शोषण यावर काश 
टाकणारी शांता जोशी यांची कादबंरी आह.े जोशी यांनी सुशीला  या 
 यि िच णातून िश णाचा  न मांडला आह.े पा  मावशी, सुशीला, 

सुशीलाची आई, लवक  यां  या िच णातनू दिलत ऊसतोडकामगार 
ि यांवर होणारे अ  याचार  यांचे शारी रक, मानिसक आरेा  य पातळीवर 
होणारे शोषण याचा वेध घेतला आह.े गावचा पाटील, जंगम, मुकादम ह े
ऊसतोड कामगार ि यांचे िविवध संगी शोषण करतात. पाटील पा  
मावशीचे लै गक शोषण करतो. ती पाटलािव  द आवाज उठवते. पा  
मावशी ही संघष करणारी आह.े परंतू ितचा संघष कुचकामी ठरतो. 

 थािपतांिव  द लढताना ितचा मृ  यू होतो. िश णासाठी संघष सुशीला 
करते. शेवटपयत सुशीलाचे िश ण पणू होत नाही. मु कदा, शदे ह े
खलनायक  पा  कादंबरीत आहते. ‘ग  हानी’ या कादंबरीत दिलत सवण 
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संघष, मजीव चे शोषण, ि यांचे शोषण या  नांना वाचा फोडलेली 
आह.े  

‘हाणला कोयता झालो मा  तर’ ह ेसुभाष शेकडे यांचे आ  मकथन आह.े 
लेखका  या संघषमय जीवनाची ही कहाणी आह.े आ  टी तालु  यातील 
दगुम भागातील म हदा या गावात लेखकाचा ज  म झाला, त े  थलांतरीत 
ऊसतोड कामगारां  या कुटंूबात. १९७२  या दु  काळाची झळ या कुटंूबाला 
बसते. यातून  यांना  थलांतर करावे लागते. आई-विडलांचे अतोनात क  ट, 
जग  याचा संघष, अ ानपणा याचे िच ण या आ  मकथनात आह.े आई-
विडल अडाणी असुनही मुला  या िश णाबाबत जाग क आहते. दा र , 
दःुख आिण संघष ह ेआ  मकथनाचे िवशेष आहते. याबरोबरच आई माण े
माया करणारी आजी, माव  या यांचे ही िवशेष ेम सुभाषला लाभले आह.े 
 यामुळे  याचे बालपण समृ  द आह.े आई जनाबाई ही धा मक सं  कारात 

वाढलेली आह.े ह े सं  कारमू  य लेखका  या जीवनात मोलाची भूिमका 
बजावताना दसतात. सरळ साधे िनवेदन, ामीण मराठवाडी बोलीभाषा, 
बोलीभाषेत होणारा िश  यांचा सरास वापर, ह े भािषक िवशेष या 
आ  मकथनात दसतात. 

आजही ऊसतोड कामगारांचे  न जसे  या तसे आहते ते सुटलेल े
नाहीत. ऊसतोड कामगार ि यांवर होणारे अ  याचार  यांचे िविवध 
पातळीवर होणारे शोषण थंबलेल े नाहीत. उचल न फेड  यामुळे ऊसतोड 
कामगारांचा बळी घेतला जातो.  यांना मारहाण होत.े ऊसतोड कामगार 
ि यांची होणारी फरपड आजही दलुि त आह.े ऊसतोडणीचे ह े दु  टच  
 यांची पाठ सोडायला तयार नाही. ऊसतोडणी  या काळात ि यांची फार 

मो ा माणात कसरत होत.े यातून  गभवती ि यांही सुटले  या नाहीत. 
ि यांचे शोषण ह ेफ  त बाहरेचे लोक करत नाही तर कुटंूबातील सद  य ही 
मो ा माणात ितची छळवणूक करतात. आजही ती या ह   यातनू 
सुटलेली नाही. ‘‘तीन मिह  याची गभवती असले  या िववािहतेने 
ऊसतोडीला जा  यासाठी नकार द  याने संतापले  या पतीसह सासूने 
मारहाण केली. या वेळी सासूने ित  या पोटात लाथा मार  यान े
गभवती  या पोटातील तीन मिह  याचे अभक दगावले’’.2 

या घटना सतत घडत असतात या बाबत फ  त वतमानप े दखल 
घेतात. या ि यां  या शोषणासंदभाने वा  तवादी भूिमकेतून कादंबरी 
लेखन होताना दसत नाही. अपवादा  मक ि थतीत ग  हाणी, कोयता, 
पाणधईु या कादबंरीत लखेन आल ेआह.े आजही ऊसतोड कामगारां  या 
बाबतीत लेखक सजग झाललेे दसत नाही. 

ऊसतोड कामगारां  या मुलां  या िश णाचा  न आजही सुटलेला 
नाही. लाख  या सं  येत  येक वष  मुले िश णा  या वाहातून बाहरे 
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पडताना दसतात. एक कडे सरकार िश ण ह  क् काय ाची 
अमंलबजावणी करताना दसत.े तर ऊसतोड कामगारांची मुल ेिश णा  या 

वाहातून बाहरे का जातात ? ह े  न आजही अनु  तरीत आहते. याची 
उ  तरे ना ऊसतोड कामगारां  या संघटनेकडेही नाहीत अन् सरकारकडेही 
नाहीत. तरीही काही  वयंसेवी सं  था या मुलांना शाळे  या वाहात 
आण  यासाठी य  नशील दसतात. यात जनाथने २००० त े २०१० या 
दशकात ब मोल भूिमका बजावली आह.े २००९  या िश णह  क्  
काय ान े  वयंसेवी सं  था माग े पड  या व सरकारन े या मलुां  या 
िश णाची  जबाबदारी उचलली. ‘‘२००९  या िश ण ह  क् काय ाने 

 येक मुलाला िशकायचा अिधकार दला.  यांना िश ण दणें ही 
सरकारची जबाबदारी आह.े सरकारने ती नाकारललेी नाही, पण अनेक 
मुलं शाळापयत पोहचतच नाहीत, ना शाळा  यां  यापयत पोहचते. तुमची 
आमची मुलं उबदार घरात रा न टुमदार शाळेत िश ण घते असतात, 
ते  हा उघ ा आभाळाखाली ऊसा  या फडात आपली  यव  था ऊसतोड 
कामगारांची नवी िपढी घडवत असते’’.३    हा वृ  तांत गती बाणखेल ेयांनी 
िविवध साखर कारखा  यांवर जाऊन मुलां  या िश णाचा आढावा घेतललेा 
आह.े  या संदभाने काम करणा-या मोज  याच  वयंसेवी सं  था दसतात.  

एकूणच काय क   वयंसेवी सं  थेमाफत दल े जाणारे िश ण ह े
ता  पुरती मलमप ी आह.े यासाठी दीघकालीन िनयोजन क न यो  य ती 
 यव  था असावी. एकूणच २००० सालानंतर सात  याने उपेि त ऊसतोड 

कामगार व  याचा प रचय सािह  यातून मो ा माणात येऊ लागला 
साखर उ ोगातला हा सवाथाने दलुि त वग  यांचे  न, सम  या िविवध 
पातळीवर होणारे शोषण काशात आले. यातल ेकाही  न नुसते फंुकर 
मार  यागत सुटले पण मूळ  न आजही जसे  या तसे आहते. िश ण, 
ि यांचे शोषण,  थलांतर, उचल ह ेन सुटललेे  न आहते.  यांचा प रचय 
कादंबरी  या मा  यमातून, वतमानप ा  या मा  यमातून होताना दसतो. 
याबाबतीत मो ा माणात कादंबरी लेखन  हावे. ऊसतोड कामगारांचे 
सव  न सुटावेत ही भिव  यकालीन अपे ा आह.े तरीही २००० नतंर  या 

ामीण सािह  यातून या अलि त घटकाला काही माणात  याय 
िमळताना दसत आह.े 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
1. जायभाये दनकर,‘िहरवा ड गर’,सुमे  मकाशन ड बीवली, थमावृ  ती िडसबर२००० पृ  ठ ७. 
2. ितिनिध अंबाजोगाई,‘द.ै द  यमराठी’,माझा मराठवाडा, २ नो  हबर २०२१, पृ  ठ ४. 
3. बाणखेले गती,‘अ रिलपी’ दवाळी िवशेषांक २०१९, संपा. मह  मुंजाळ, ितक पुरी,पृ  ठ ३४. 

*** 
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2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖî̧ üÖ×�Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú 
�úÖ¤Óü²Ö¸üß“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö 

 

¯ÖÏÖ. ²Öß. ‹. ³ÖÓ›üÖ ȩ̂ü 
ÃÖÆüÖ. ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, ¯Ö¤ü¾Öß ¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖæ¢Ö¸ü ´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ×¾ÖªÖ´ÖÓ×¤ü¸ü �ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, 

×�ú−Ö¾Ö™ü. 
�úÖÓ¤ü²Ö¸üß ´Æü�Ö•Öê �úÖµÖ  

�úÖ¤Óü²Ö¸üß ´Æü3Ö•Öê �úÖµÖ ? ŸÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ‘Öê3µÖÖÃÖÖšüß �úÖ¤Óü²Ö¸üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö �úÖÆüß ÃÖ´Öß�Ö�úÖÓ−Öß 
�êú»Öê»µÖÖ ¾µÖÖ�µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú - 

¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß“ÖÖ •Ö−Ö�ú ×±ú»›üà÷Ö ´Æü3ÖŸÖÖê - �úÖ¤Óü²Ö¸üß ´Æü3Ö•Öê ÷ÖÓ³Öß¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü3Ö 
−ÖÃÖ»Öê»Öê ´ÖÆüÖ�úÖ¾µÖ ÆüÖêµÖ. 

±Ïëú“Ö »Öê�Ö�ú ‹´Ö.†²Öê»Ö “Öê¾Ö»Öê ´Æü3ÖŸÖÖê- �úÖÓ¤ü²Ö¸üß ´Æü3Ö•Öê ×ŸÖ»ÖÖ �úÖÆüß ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü †ÖÆêü, 
†¿Öß ÷Öª �úÛ»¯ÖŸÖ �ú£ÖÖ ÆüÖêµÖ.  

²Öê²ÖÃ™ü¸ü ´Æü3ÖŸÖÖê- ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ‹�úÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öê �ú»¯Ö�úŸÖê−Öê •ÖÖ3Ö»Öê»Öê †−Öã³Ö¾Ö 
¾Ö ¿ÖéÓ�Ö»ÖÖ²Ö¬¤ü ‘Ö™ü−ÖÖÓ«üÖ¸êü ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü3ÖÖ¸üß,  ´Öã§üÖ´Ö ¿ÖÖê¬Öæ−Ö ×»Ö×Æü»Öê»Öß, ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †Ö×3Ö 
÷ÖãÓŸÖÖ÷ÖãÓŸÖß“Öß †¿Öß �ú×»¯ÖŸÖ �ú£ÖÖ ´Æü3Ö•Öê �úÖ¤Óü²Ö¸üß ÆüÖêµÖ.  

´ÖÖ.�úÖ.¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ´Æü3ÖŸÖÖŸÖ - �úÖ¤Óü²Ö¸üß ´Æü3Ö•Öê •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¾Ö �ú»ÖÖŸ´Ö�ú ÷Öª×“Ö¡Ö 
ÆüÖêµÖ. 

ÁÖß.´ÖÖ.�ãú»Ö�ú3Öá ´Æü3ÖŸÖÖŸÖ - �úÖ¤Óü²Ö¸üß ´Æü3Ö•Öê �úÖµÖÔ�úÖ¸ü3Ö ¿ÖéÓ�Ö»ÖÖ²Ö¬¤ü †¿ÖÖ �úÛ»¯ÖŸÖ 
�ú£Ö−ÖÖ«üÖ¸êü ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö3ÖÖ¸êü ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü »Ö×»ÖŸÖ ÷Öª �ú£ÖÖ ÆüÖêµÖ. 

¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖÖ�µÖÖÓ¾Ö¹ý−Ö †ÃÖê ´Æü3ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö �úß, �úÖ¤Óü²Ö¸üß ´Æü3Ö•Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß 
�úÛ»¯ÖŸÖ ÷Öª�ú£ÖÖ, ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ †Ö³ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔ3Ö �êú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.  ŸÖß �ú£ÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú 
†ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê −ÖÖÆüß.  
“Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß“Öß ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ : 

†ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö3Ö “Ö×¸ü¡Ö ¾Ö �úÖ¤Óü²Ö¸üß µÖÖ ¤üÖê−Æüß ÃÖÓ�ú»¯Ö−ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ †ÖÆêü. “Ö×¸ü¡Ö 
ÆüÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖŸÖ ÃÖŸµÖ¯Öæ3ÖÔ †Ö×3Ö �ú»ÖÖŸ´Ö�ú ×“Ö¡Ö3ÖÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê. 
µÖÖˆ»Ö™ü �úÖ¤Óü²Ö¸üß´Ö¬µÖê �úÛ»¯ÖŸÖ �ú»ÖÖŸ´Ö�úŸÖÖ †ÃÖŸÖê.  ŸµÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�úŸÖÖ †ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê 
´Æü3ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß; ¯Ö3Ö “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ µÖÖ ¤üÖê−Æüß“Öß ‹�ú¡Ö ÷ÖãÓ±ú−Ö �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. 
´Æü3Ö•Öê“Ö “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖ “Ö×¸ü¡Ö −ÖÖµÖ�ú-−ÖÖµÖß�úÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯Öæ3ÖÔ 
×“Ö¡Ö3ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö �ú»¯Ö�úŸÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ 
�úÖ¤Óü²Ö¸üß´Ö¬µÖê ×•Ö¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ“ÖÖ †Ö³ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔ3Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê.  ´Æü3Öæ−Ö 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÓ •Öß¾Ö−Ö ‘Ö›æü−Ö ÷Öê»Öê»Öê −ÖÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÏŸµÖ�Ö¯Ö3Öê ¾ÖÖ“Ö�úÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖê. 
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2000 −ÖÓŸÖ¸ü“Öß ¯ÖÖî̧ üÖ×�Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß : 
´ÖéŸµÖãÓ•ÖµÖ, ¸üÖ¬ÖêµÖ, µÖã÷ÖÓ¬Ö¸ü µÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ“Öß »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖÖ 

¯ÖÖÆæü−Ö 2000 −ÖÓŸÖ¸üÆüß †−Öê�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß�úÖ¸üÖÓ−Öß ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö ¤ãü»ÖÔ×�ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ 
¾µÖŒŸÖà“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö“Ö×¸ü¡ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö·µÖÖ ×»Ö×Æü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖ¾ÖŸÖÖ 
†ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê3Öê µÖÖê÷µÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. 
´ÖÆüÖ´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¤ãü¸ü : 

Æüß ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ¿ÖãŒ»Ö µÖÖÓ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß 2001 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ×¾Ö«ü¢ÖÖ •Ö¾Öôû 
†ÃÖæ−ÖÆüß µÖÖ ´ÖÆüÖŸ´µÖÖ“Öß �Ö¸üß †Öêôû�Ö •Ö÷ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öß −ÖÖÆüß.  ×¾Ö¤ãü¸üÖ“ÖÓ ´Ö−Ö •ÖÖ3Öæ−Ö ‘Öê3µÖÖÃÖÖšüß 
�ãú3Öß ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ −ÖÖÆüß. ¬Ö´ÖÔ, −µÖÖµÖ, −ÖßŸÖß ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ−ÖÓ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¹ý−ÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÓ 
“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“Ö�úÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»ÖÓ −ÖÖÆüß.  ´Æü3Öæ−Ö µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê »Öê�Ö�úÖÓ−Öß ŸÖê †Ö3Ö3µÖÖ“ÖÖ 
¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.    
¿Öã×“ÖŸÖÖ : 

¿Öã×“ÖŸÖÖ Æüß •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö †Öê�ú µÖÖÓ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß 2003 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß, †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö 
¤êü¾ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ ‡Ó¦ü¤êü¾Ö µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß ¿Ö“Öß ×Æü“Öß •Öß¾Ö−Ö�ú£ÖÖ “Ö×¸ü¡Ö ¹ý¯ÖÖ−Öê †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ¿Ö“Öß 
¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ ´Æü3Öæ−Ö ×�úŸÖß £ÖÖȩ̂ ü ÆüÖêŸÖß Æêü ¤üÖ�Ö×¾Ö3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö »Öê�Ö�úÖÓ−Öß �êú»ÖÖ †ÖÆêü. 
�Ö¡ÖÖ�Öß : 

�Ö¡ÖÖ3Öß Æüß ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ²ÖÖ÷Öã»ÖÖÓ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß 2004 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖæ−Ö 
¾ÖÖÛ»´Ö�úà“µÖÖ »Öê�Ö3Öß»ÖÖ †Ã¯Ö¿ÖÔ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ˆÙ´Ö»Öê“µÖÖ ´Öæ�ú ¾Öê¤ü−ÖÖÓ“Öß �ú£ÖÖ 
×“Ö¢Ö¾Öê¤ü�ú¯Ö3Öê µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü.  ŸÖ¸ü †−Öã̄ Ö´ÖêµÖ (2004) Æüß †−Öã̧ üÖ¬ÖÖ ±úÖ™ü�ú 
µÖÖÓ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ³Öß´ÖÖ“µÖÖ ÃŸÖãŸµÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �ú¹ý−Ö ¤êü3ÖÖ¸üß †ÖÆêü.  
÷ÖÖÓ÷ÖêµÖ :  

÷ÖÖÓ÷ÖêµÖ Æüß ×¯ÖŸÖÖ´ÖÆü ³ÖßÂ´Ö µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �ú¹ý−Ö ¤êü3ÖÖ¸üß ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ²ÖÖ÷Öæ»Ö µÖÖÓ“Öß 
�úÖ¤Óü²Ö¸üß 2006 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ´Ö−ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêÆü ‘ÖÖ»Ö3ÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ˆ¢ÖãÓ÷Ö 
¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ´Æü3Ö•Öê ×¯ÖŸÖÖ´ÖÆü ³ÖßÂ´Ö! ×¯ÖŸÖÖ´ÖÆüÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö“Ö ´Öãôûß ŸµÖÖ÷ÖÖ−Öê ³Ö¸ü»Öê»Ö ! †÷Ö¤üß 
ŸÖÖ¹ý3µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¯ÖŸµÖÖÃÖÖšüß †�ÖÓ›ü ²ÖÎ́ Æü“ÖµÖÔ ¾Ö �ãú¹ý�ãú»ÖÖ“Öê ÃÖê¾Ö�ú ´Æü3Öæ−Ö ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ 
�êú»Öß. ˆ³µÖÖ •Öß¾Ö−Ö³Ö¸ü ‹�ú¾Ö“Ö−Öß †Ö×3Ö ÃÖŸµÖ×¯ÖÏµÖ ´Æü3Öæ−Ö †Ö¯Ö»ÖÖ »ÖÖî×�ú�ú ×−Ö´ÖÖÔ3Ö �êú»ÖÖ. 
ÃÖŸµÖ¾ÖŸÖß ³ÖßÂ´ÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †−Öê�ú ÃÖÓ�ú™êü †Ö»Öß; ¯Ö3Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¬ÖîµÖÖÔ−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖ´Ö−ÖÖ �êú»ÖÖ.  
´Öß ¹ýÛŒ´Ö�Öß : 

¯Öã̧ üÖ3ÖÖŸÖß»Ö �éúÂ3Ö ¯ÖŸ−Öß ¹ýÛŒ´Ö3Öß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �ú¹ý−Ö ¤êü3ÖÖ¸üß ´Öß ¹ýÛŒ´Ö3Öß Æüß 
ÃÖã¾Ö3ÖÖÔ œüÖê²Öôêû µÖÖÓ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß 2011 ÃÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ —ÖÖ»Öß.  µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö ×ŸÖ“Öê †−Öã̄ Ö´Ö 
ÃÖÖï¤üµÖÔ, ×ŸÖ“Öê ²ÖÖ»Ö¯Ö3ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê ÁÖß�éúÂ3ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏế Ö, ¯ÖÏ�Ö¸ü ×−ÖÂšüÖ, †ŸÖæ™ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, ŸÖß¾Ö 
²ÖãÛ¬¤ü´Ö¢ÖÖ, µÖÖê÷µÖ ×−Ö3ÖÔµÖ¿ÖŒŸÖß, �úŸÖÔ¾µÖ×−ÖÂšüÖ, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �úÖî¿Ö»µÖ, ¯ÖÏế Ö¬ÖÖ÷µÖÖ »ÖÆüÖ−Ö£ÖÖȩ̂ üÖÓ−ÖÖ 
‹�ú¡Ö ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö šêü¾Ö3µÖÖ“Öß �Ö´ÖŸÖÖ †Ö¤üß ÷Öã3ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö «üÖ¸ü�úÖ¬Öß¿ÖÖÓ“Öß •ÖêÂšü ¯ÖŸ−Öß µÖÖ −ÖÖŸÖµÖÖ−Öê 
¹ýÛŒ´Ö3Öß «üÖ¸ü�êú“Öß †−Ö×³Ö×ÂÖŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ3Öß −Ö¾ÆüŸÖß; ŸÖ¸ü ×ŸÖ−Öê Ã¾Ö�úŸÖéÔŸ¾ÖÖ−Öê ŸÖê ×ÃÖ¬¤ü �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 
†Ö¤üß“Öê ×“Ö¡Ö3Ö »Öê×�Öü�êú−Öê ×“Ö×¡ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü.  
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²Ö»ÖÖœü¶ ³Öß´ÖÃÖê−Ö :  
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÓ›æü¯Öã¡Ö ³Öß´ÖÃÖê−ÖÖ“µÖÖ 

•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ›üÖò. ›üß. ›üß. Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ−Öß ´ÖÆüÖ²Ö»ÖÖœü¶ ³Öß´ÖÃÖê−Ö −ÖÖ¾ÖÖ“Öß �úÖ¤Óü²Ö¸üß 2013 ÃÖÖ»Öß 
×»Ö×Æü»Öß. ³Öß´ÖÃÖê−Ö ÆüÖ ´ÖÆüÖ²Ö»ÖÖœü¶, †ŸÖã»Ö ¯Ö¸üÖ�Îú´Öß ¾Ö ¯ÖÖÓ›ü¾ÖÖÓ“ÖÖ ´Öã�µÖ †Ö¬ÖÖ¸üÃŸÖÓ³Ö ÆüÖêŸÖÖ. 
×¾Ö«üÖ−Ö, ´ÖãŸÃÖ§üß, ŸÖ»»Ö�Ö ²Öã¬¤üß“ÖÖ, ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖ“Öê ÷ÖÖÓ³ÖßµÖÔ “Ö™ü�ú−Ö †Ö�ú»Ö−Ö �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü �éúŸÖß 
�ú¸ü3ÖÖ¸üÖ ³Öß´ÖÃÖê−Ö µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö ¤üÖ�Ö×¾Ö3µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.  

µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †−ÖÓŸÖ ×ŸÖ×²Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ �éúÂ3ÖÖ (2010) µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö ÁÖß�éúÂ3ÖÖ“Öê 
•Öß¾Ö−Ö×“Ö¡Ö3Ö †Ö»Öê †ÃÖæ−Ö �ãÓúŸÖß (2012) ´Ö¬Öæ−Ö ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ �ãÓúŸÖß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö3Ö 
�ú¸ü3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ÷ÖÖîŸÖ´Öß (2012) Æüß ¦üÖê3Ö¯ÖŸ−Öß ÷ÖÖîŸÖ´Öß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ 
�ú¹ý−Ö ¤êü3ÖÖ¸üß �úÖ¤Óü²Ö¸üß †ÖÆêü.  ›üÖò.ÃÖã́ ÖŸÖß �Öê¡Ö´ÖÖ›êü µÖÖÓ−Öß µÖÖ–ÖÃÖê−Öß (2013) µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö 
¦üÖê̄ Ö¤üß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ™üÖ�ú»ÖÖ †ÖÆêü.  †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß“Öê 
¤üÖ»Ö−Ö ÃÖ´Öé¬¤ü �ú¸ü3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.  
¯ÖÖî̧ üÖ×�Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖß»Ö “Ö×¸ü¡ÖÖÓ“ÖÖ •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö : 

¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö·µÖÖŸÖß»Ö “Ö×¸ü¡Ö −ÖÖµÖ�ú Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö †Ö×3Ö 
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖßŸÖ ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö †Ö×3Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ Æüß ¤üÖê−Æüß ´ÖÆüÖ�úÖ¾µÖê 
†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ´ÖÆüÖ�úÖ¾µÖê ´Æü3Öæ−Ö †Öêôû�Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¾µÖÛŒŸÖŸ¾ÖÖ“Öß 
³Ö»ÖÖ¾Ö3Ö �ú¸ü3ÖÖ¸üÖ, ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ¤êü3ÖÖ¸üÖ ÷ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü; ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
•Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕ÷ÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÂµÖ �ú¸ü3ÖÖ¸üÖ ÷ÖÏÓ£Ö †ÖÆêü. (1) ´Æü3Öæ−Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö 
¸üÖ´ÖÖµÖ3ÖÖ“µÖÖ ŸÖã»Ö−Öê−Öê •Ö−Ö´ÖÖ−ÖÃÖÖŸÖ †×¬Ö�ú �ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¹ý•Ö»ÖÖ. •Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖÆêü ŸÖê •Ö÷ÖÖŸÖ 
†ÖÆê †Ö×3Ö •Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ −ÖÖÆüß ŸÖê •Ö÷ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. (2) µÖÖ ¾µÖÖÃÖÖêŒŸÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ“Öê †Ö×3Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê −ÖÖŸÖê −ÖÖ�úÖ¸üŸÖÖ“Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß ˆ»Ö™ü ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ 
ˆ»»Öê�Ö ¯ÖÓ“Ö´Ö¾Öê¤ü ´Æü3Öæ−Ö �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê †Ö×3Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¡ÖÖÓ“Öê  ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ³ÖÖÂÖÖÓ́ Ö¬Öß»Ö 
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ »Ö×»ÖŸÖ¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖÖ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ †Ö•Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ3ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü»Öê»Öß †ÖÆêü.  
µÖÖ¾Ö¹ý−Ö µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öß †Ö×3Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ¤êü¾ÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ−ÖÖ, 
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ¯ÖÏế Öà−ÖÖ †Ö×3Ö ×“Ö×�úŸÃÖ�úÖÓ−ÖÖ •Öß ´ÖÖê×Æü−Öß ‘ÖÖŸÖ»Öß, ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öß »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖÖ 
−ÖÖ�úÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.  µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö ÆüÖ ÷ÖÏÓ£Ö ¤êü�Öß»Ö ´ÖÖ÷Öê −ÖÖÆüß.  ´Æü3Öæ−Ö“Ö †Ö•Ö 
¯ÖÖ¿“ÖÖŸµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö×3Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö �úÖôûÖŸÖ ¤êü�Öß»Ö ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö¾Ö¸ü 
¤üÖ�Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö, ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö »ÖÖê�ú ´ÖÖêšü¶Ö †Ö¾Ö›üß−Öê, 
×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ−Öê ¯ÖÖÆüŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. 

¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö ÆüÖ †Ö¤ü¿ÖÖÕ“ÖÖ ¾ÖÃŸÖã̄ ÖÖšü ´ÖÖÓ›ü3ÖÖ¸üÖ �úÖ¾µÖ÷ÖÏÓ£Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ 
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¤ü¿ÖÔ−Ö ´ÖÖÓ›ü3ÖÖ¸üÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÷ÖÏÓ£Ö ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−Ö´ÖÖ−ÖÃÖ 
¸üÖ´ÖÖµÖ3ÖÖ�ú›êü ÁÖ¬¤êü−Öê, ³ÖÛŒŸÖ³ÖÖ¾ÖÖ−Öê ¯ÖÖÆü3ÖÖ¸êü †ÃÖê †ÖÆêü, ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ�ú›êü ×“Ö×�úŸÃÖê“µÖÖ 
¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÖÆü3ÖÖ¸êü †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö−Ö´Ö−ÖÖ»ÖÖ †Ö×3Ö ŸµÖÖÆüß¯Öê�ÖÖ »Öê�Ö�ú-�ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ−ÖÖ 
¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö¯Öê�ÖÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê •Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖ »Öê�Ö−ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ¯Öã̧ ü×¾Ö»Öê, ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ŸÖ¸üß †ÃÖê 
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†−Öã́ ÖÖ−Ö �úÖœüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö �úß ¸üÖ´ÖÖµÖ3ÖÖ¯Öê�ÖÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�úŸÖê»ÖÖ †×¬Ö�ú 
•Ö¾Öôû“Öê †ÖÆêü. (3) Æêü ›üÖò.¸üØ¾Ö¦ü ¿ÖÖê³Ö3Öê µÖÖÓ“Öê ´Æü3Ö3Öê ¯Öæ3ÖÔŸÖ: ´ÖÖ−µÖ �ú¸ü3µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê −ÖÖÆüß.  
�úÖ¸ü3Ö ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö×3Ö ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö µÖÖ ¤üÖê−Æüß ÷ÖÏÓ£ÖÖ¾Ö¸ü †−Öã�ú´Öê Æü×¸ü×¾Ö•ÖµÖ, ¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¾Ö 
¸üÖ´Ö×¾Ö•ÖµÖ ÃÖÖ¸ü�Öê ÷ÖÏÓ£Ö ×»Ö×Æü»Öê ÷Öê»Öê †ÃÖæ−Ö ŸÖê †Ö•Ö •Ö−Ö´ÖÖ−ÖÃÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖê£Öß“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö —
ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.  ÁÖß�éúÂ3Ö, †•ÖãÔ−Ö, ¦üÖî̄ Ö¤üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ´Ö¬µÖê •Öê¾ÖœüÖ †Ö¤ü¸ü †ÖÆêü, 
×ŸÖŸÖ�úÖ“Ö †Ö¤ü¸ü ÁÖß¸üÖ´Ö, »Ö�´Ö3Ö, ÃÖßŸÖÖ, ³Ö¸üŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¤êü�Öß»Ö †ÖÆêü. 

±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá ´ÖÖŸÖéÃÖ¢ÖÖ�ú �ãú™ãÓü²Ö¯Ö¬¤üŸÖß †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö3Ö −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ �ãú™ãÓü²Ö 
ÃÖÓÃ£Öê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ´ÖÖŸÖéÃÖ¢ÖÖ�ú −Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ŸÖê ×¯ÖŸÖéÃÖ¢ÖÖ�ú —ÖÖ»Öê. ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ÷Öã¹ý´ÖŸÖÖ Æêü ¯Ö¤ü 
ÃÖÖê›ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ �Öǣ Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß“Öß −Ö¾ÆüŸÖß.  ˆ»Ö™ü 
²ÖÆãü¯ÖÛŸ−ÖŸ¾Ö ¯Ö¬¤üŸÖß ŸµÖÖ�úÖôûß ÁÖß´ÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ¹ýœü ÆüÖêŸÖß. ²ÖÆãüŸÖê�ú ¸üÖ•Öê Æêü ²ÖÆãü¯ÖÛŸ−ÖŸ¾ÖÖ“Öß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ 
Ã¾Öß�úÖ¸ü3ÖÖ¸êü“Ö (ÁÖß¸üÖ´Ö ÃÖÖê›æü−Ö) ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÃÖ¸üÖ ¾ÖÖ ×ŸÖÃÖ¸üÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ 
¯ÖŸ−Öß“Öß ÃÖÓ́ ÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß, †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¸üÖ•Öê »ÖœüÖµÖÖ �ú¸ü3µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †Ö×3Ö 
¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖÖÓ−ÖÖ »Ö÷−Ö �ú¹ý−Ö ¯ÖŸ−Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö µÖêŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö †−Öê�ú 
¸üÖ•ÖÖÓ−ÖÖ ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−Öß ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖšüß ‹�úÖ¯Öê�ÖÖ †−Öê�ú ×¾Ö¾ÖÖÆü �êú»Öê; ŸÖ¸ü 
�úÖÆüà−Öß �êú¾Öôû ¯ÖÏ×ŸÖÂšêü¯ÖÖµÖß ¤üÖê−Ö-ŸÖß−Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü �êú»µÖÖ“Öß †−Öê�ú ˆ¤üÖÆü̧ ü3Öê ¸üÖ´ÖÖµÖ3Ö, 
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖ3ÖÖ·µÖÖ ´ÖéŸµÖãÓ•ÖµÖ, ¸üÖ¬ÖêµÖ, �îú�úµÖß, ¦üÖê̄ Ö¤üß µÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ 
�úÖ¤Óü²Ö·µÖÖŸÖæ−Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÆãü¯ÖÛŸ−ÖŸ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü Æüß ‹�ú ¯ÖÏ£ÖÖ“Ö ²Ö−Ö»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. †Ö•Ö 
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü �úÖµÖªÖ ȩ̂ü ²ÖÓ¬Ö−Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê ´Æü3Öæ−Ö Æüß ¯ÖÏ£ÖÖ �úÖÆüß ¯ÖḮ ÖÖ3ÖÖŸÖ �ú´Öß —ÖÖ»Öß 
†ÃÖ»Öß, ŸÖ¸üß ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ ´Öã»Ö²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß Ø�ú¾ÖÖ  ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖÃÖÓŸÖ −ÖÖÆüß ´Æü3Öæ−Ö ¤ãüÃÖ¸üß¿Öß 
×¾Ö¾ÖÖÆü �êú»µÖÖ“Öß †−Öê�ú ˆ¤üÖÆü¸ü3Öê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.  

†Ö•Ö ÃÖ3Ö-ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú �ú£ÖêŸÖß»Ö †−Öê�ú ¤êü�ÖÖ¾Öê ¤üÖ�Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. 
¤üÃÖ¸üÖ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾ÖÖŸÖ ¸üÖ´Ö-»Ö�´Ö3Ö, ÃÖßŸÖÖ, ×¾Ö³Öß¿Ö−Ö, ¸üÖ¾Ö3Ö †Ö¤üà“Öê ¯ÖãŸÖôêû ˆ³ÖÖ¸ü3µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 
ŸÖÃÖê“Ö ÷Ö3Ö¯ÖŸÖß ˆŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÁÖß�éúÂ3Ö-¹ýÛŒ´Ö3Öß, µÖãÛ¬¤üÛÂšü¸ü, ³Öß´Ö, †•ÖãÔ−Ö, −Ö�ãú»Ö, ÃÖÆü¤êü¾Ö 
µÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü ¤üÖî̄ Ö¤üß µÖÖÓ“Öê ³Ö¾µÖ ¤êü�ÖÖ¾Öê ˆ³ÖÖ¸ü3µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ¬ÖÖ-�éúÂ3Ö ÃÖÖ¸ü�Öê ¯ÖÖêÂÖÖ�Ö 
¯Ö×¸ü¬ÖÖ−Ö �ú¹ý−Ö ”ûÖê™üß-”ûÖê™üß ´Öã»ÖÓ ÷ÖÖê�ãúôû-†ÖÂ™ü´Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓ́ Ö¬Öæ−Ö ÃÖÖ•Ö¸üß �ú¸ŸÖÖŸÖ. 
�éúÂ3Ö-•Ö−´ÖÖÂ™ü´Öß “µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯ÖÏŸµÖê�ú �Öê›ü¶Ö-¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÆü¸üÖŸÖæ−Ö �éúÂ3Ö³ÖŒŸÖ ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ 
¬Ö¸üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ¸üÖ¡Öß �éúÂ3Ö •Ö−´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ Æü×¸ü×¾Ö•ÖµÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“ÖÖ †¬µÖÖµÖ ¾ÖÖ“Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. 
�úÖÆüß ×šü�úÖ3Öß �éúÂ3Ö •Ö−´ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôû¯ÖµÖÕŸÖ ´Æü3Ö•Öê ¸üÖ¡Öß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ �éúÂ3Ö•Ö−´ÖÖ¾Ö¸ü 
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ �úßŸÖÔ−ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÖµÖÖê•Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ ¸üÖ¡Öß ÃÖ¾ÖÔ †Ö²ÖÖ»Ö¾Öé¬¤ü ÃÖãÓ™ü¾Ö›üÖ 
�ÖÖ‰ú−Ö ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ ÃÖÖê›üŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ×−Ö×´Ö¢ÖÖ−Öê ¤üÆüßÆüÖÓ›üß“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü3µÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. Æüß 
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ �éúÂ3Ö³ÖŒŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖ−Öê †Ö•ÖÆüß •Ö¯ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

†Ö¯Ö»ÖÖ ¾ÖÓ¿Ö ¾ÖÖœüÖ¾ÖÖ ´Æü3Öæ−Ö, ¾ÖÓ¿ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ¤üÖ¸ü ÆüµÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú �úÖ»Ö�ÖÓ›üÖŸÖß»Ö 
�ãÓúŸÖß, ´ÖÖ¦üß, �úÖîÃÖ»µÖÖ´ÖÖŸÖÖ †Ö¤üà−Öß ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖßÃÖÖ™üß �úÖê3ÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ´ÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ŠúÂÖß-´Öæ−Öß“µÖÖ 
†Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤üÖ“ÖÖ †ÖÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. �úÖ¸ü3Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß�ú›æü−Ö ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖ 
−Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖß ¸üÖ•Öê †ÃÖæ−ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖÆüß ´Æü3Öæ−Ö ¤ãü:�Öß ÆüÖêŸÖê. 
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†Ö•ÖÆüß ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»Öê»Öß ¤Ö´¯ÖŸµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÓ¿ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖÆüß ´Æü3Öæ−Ö ¤ãü:�Öß †ÃÖ»Öê»Öê 
×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¡Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß“ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤êü3ÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö“µÖÖ ×¾Ö–
ÖÖ−ÖµÖã÷ÖÖŸÖ Æüß ÷ÖÖêÂ™ü ×�úŸÖ¯ÖŸÖ µÖÖê÷µÖ †ÖÆêü, Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö3ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü.  

�éúÂ3ÖÖ¯ÖḮ ÖÖ3Öê“Ö ¯ÖÖÓ›ü¾Ö-¦üÖî̄ Ö¤üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö´Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšËüµÖÖ ¯Ö´ÖÖ3ÖÖŸÖ †Ö�úÂÖÒÔ3Ö 
†ÖÆêü. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ×¤ü¾ÖÖôûßü“µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †Ö•ÖÆüß ÷ÖÖµÖß“µÖÖ ¿Öê3ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÖ“Öß ¯ÖÖÓ›ü¾Ö ¾Ö 
ÃÖÆüÖ¾Öß ¦üÖî̄ Ö¤üß µÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖµÖ¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †ÖÓ÷Ö3ÖÖ´Ö¬µÖê �úÖœü»Öê»ÖÖ 
×¤üÃÖŸÖÖê †Ö×3Ö ´ÖÖêšü¶Ö ³ÖŒŸÖß³ÖÖ¾ÖÖ−Öê ŸµÖÖ ÷ÖÖµÖ¾ÖÖ›µÖÖ“Öß Æüôû¤ü-�ãÓú�æú ¾ÖÖÆæü−Ö, ×¤ü¾ÖÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö, −Öî¾Öêª 
¤Ö�Ö¾Öæ−Ö ¯Öã•ÖÖ �êú»Öß •ÖÖŸÖê. ¸üÖ¬ÖÖ-�éúÂ3Ö, �úÖȩ̂ ü¾Ö-¯ÖÖÓ›ü¾Ö, ¸üÖ´Ö-»Ö�´Ö3Ö, ÁÖÖ¾Ö3Ö²ÖÖôû, ¸üÖ•ÖÖ 
¤ü¿Ö¸ü£Ö, †Ó•Ö−Öß¯Öã¡Ö Æü−Öã́ ÖÖ−Ö †Ö¤üà“µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß †Ö•Öß-†Ö•ÖÖê²ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ −ÖÖŸÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö 
†Ö¾Ö›üß−Öê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖŸÖ. ¸üÖ´Ö−Ö¾Ö´Öß, Æü−Öã́ ÖÖ−Ö •ÖµÖÓŸÖß, ÷ÖÖê�ãúôû-†ÖÂ™ü´Öß µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ÃÖ3Ö †Ö•ÖÆüß 
»ÖÖê�ú ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆüÖ−Öê ÃÖÖ•Ö¸êü �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓ“Öê −ÖÖ´Ö�ú¸ü3Ö �ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖ´Ö, 
¿ÖÖ´Ö, �éúÂ3ÖÖ, »Ö�´Ö3Ö, ³Ö¸üŸÖ, †•ÖãÔ−Ö, ¦üÖî̄ Ö¤üß, ÃÖßŸÖÖ, �úÖî¿Ö»µÖÖ, �ãÓúŸÖß, ¿Ö�ãÓúŸÖ»ÖÖ, »Ö�´Öß †¿Öß 
�úŸÖéÔŸ¾ÖÖ−Ö “Ö×¸ü¡ÖÃÖÓ̄ Ö®Ö Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê šêü¾Ö3µÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ¤ãüµÖÖì¬Ö−Ö, 
�îú�ú¸üß, ¤ãü:¿ÖÖÃÖ−Ö, ¸üÖ¾Ö3Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß ¤ãü¸üÖ“ÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖà“Öß −ÖÖ¾Öê ±úÖ¸ü¿Öß †ÖœüôûŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ÆüÖ 
¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö·µÖÖŸÖß»Ö “Ö×¸ü¡Ö −ÖÖµÖ�úÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ´Æü3ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Öê»Ö.  

×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ´Öã»Öß †Ö¯Ö»ÖÖ •ÖÖê›üß¤üÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: šü¸ü¾ÖÖµÖ»ÖÖ 
»ÖÖ÷Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. �úÖÆüß ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öæ¾Öá (¾ÖßÃÖ-ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öæ¾Öá) ¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖ¿Öß 
×−Ö´Öã™ü¯Ö3Öê »Ö÷−Ö �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê †Ö×3Ö ŸµÖÖ �ú¸üŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ; ¯Ö3Ö †Ö•Ö ×¿Ö�Ö3ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ 
ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ“Ö−ÖÖŸÖæ−Ö †Ö×3Ö ×™ü.¾Æüß.ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÏÃÖÖ¸üßŸÖ ÆüÖê3ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú 
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖæ−Ö ŸÖŸ�úÖ»Öß−Ö ¸üßŸÖß×¸ü¾ÖÖ•Ö, »ÖÖê�ú•Öß¾Ö−Ö, ×¾Ö¾ÖÖÆü¯Ö¬¤üŸÖß ×¿Ö�ú»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ 
µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ�úÖôûß ´Öã»Öà“Öê  »Ö÷−Ö  ´Öã»Ö÷Öß  µÖÖê÷µÖ  ¾ÖµÖÖŸÖ  ´Æü3Ö•Öê  ¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú, ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú  
¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß−Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. �ãÓúŸÖß, ¦üÖî̄ Ö¤üß, ÃÖßŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü Ã¾ÖµÖÓ¾Ö¸ü 
¯Ö¬¤üŸÖß−Öê —ÖÖ»Öê. ŸÖµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö¾Ö›üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖãµÖÖê÷µÖ ¯ÖŸÖß“Öß ×−Ö¾Ö›ü �êú»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸ü3Öê 
¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö·µÖÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö•Ö“µÖÖ ´Öã»Öà¾Ö¸ü ×¤üÃÖæ−Ö 
µÖêŸÖÖê.  

¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ¾ÖÂÖÔ ¸üÖ•Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü †Ö×3Ö ¸üÖ•Ö¯Ö¤ü ÃÖÖê›ü3µÖÖÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü −ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¬ÖéŸÖ¸üÖÂ™Òü 
�ãú¹ý�Öê¡ÖÖ¾Ö¸üß»Ö µÖã¬¤ü ÃÖÓ̄ Ö»µÖÖ¾Ö¸ü µÖãÛ¬¤üÛÂšü¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö−Ö¾Ö3Öß−ÖÓŸÖ¸üÆüß †ÖµÖÔ̄ Ö¸Óü¯Ö¸êü−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖŸ−Öß 
÷ÖÖÓ¬ÖÖ¸üßÃÖÆü †¸ü3µÖ¾ÖÖÃÖ Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖÖê. �ãÓúŸÖß Æüß †Ö¯Ö»µÖÖ •ÖêÂšü ¤üß¸ü-•ÖÖ¾Öê“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ 
†¸ü3µÖÖŸÖ“Ö ¸üÖÆü3µÖÖ“ÖÖ ×−Ö¿“ÖµÖ �ú¸üŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ×¾Ö¤ãü¸üÆüß ÆüÛÃŸÖ−ÖÖ¯Öæ̧ ü ŸµÖÖ÷Öæ−Ö ÊÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ 
²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ †¸ü3µÖÖŸÖ ×−Ö‘Öæ−Ö •ÖÖ3Öê Æêü ¥ü¿µÖ Çü¤üµÖÃ¯Ö¿Öá Ø�ú¾ÖÖ ´Ö−ÖÖ»ÖÖ “Ö�ú´ÖÖ 
»ÖÖ¾Ö3ÖÖ ȩ̂ü †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹�ú ÷ÖÖêÂ™ü �Ö¸üß �úß, †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖæ−Ö •Öê �úÖÆüß ²Ö ȩ̂ü-¾ÖÖ‡Ô™ü 
‘Ö›ü»Öê, ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖÆü3µÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß. ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ †¸ü3µÖÖŸÖ µÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔ ÷ÖÖêÂ™üß¯ÖÖÃÖæ−Ö †»Öß¯ŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö»Öê ¾ÖµÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖŸÖÖ •Öê �úÖÆüß �úŸÖ¾µÖ 
†ÖÆêü ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö3Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Ö−Ö´ÖÖ−ÖÃÖÖŸÖ µÖÖ 
÷ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¾ÖµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¾Ö×›ü»Ö¬ÖÖ¸üß, ¾ÖµÖÖê¾Öé¬¤ü ´ÖÓ›üôûß 
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ÆüôæûÆüôæû †Ö¯Ö»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖê›æü−Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßŸÖæ−Ö ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»ÖÖ 
×¸ü�úÖ´ÖÖ ¾Öêôû −ÖÖŸÖ¾ÖÓ›üÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ�úÖôû-ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôû ‹�ÖÖªÖ ²ÖÖ÷ÖêŸÖ Ø�ú¾ÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ“µÖÖ 
´ÖÓ×¤ü¸üÖ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖŸÖ. �úÖÆüß »ÖÖê�ú ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖß£ÖÔ�Öê¡Ö, ¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ “Ö¸ü3Öß 
‘ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ.  

ÁÖÖ¾Ö3Ö´ÖÖÃÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÷ÖÏÖ´Öß3Ö ³ÖÖ÷ÖÖ´Ö¬µÖê ÷ÖÖ¾ÖÖê-÷ÖÖ¾Öß Æü×¸ü×¾Ö•ÖµÖ, ¸üÖ´Ö×¾Ö•ÖµÖ, 
¯ÖÖÓ›ü¾Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖ“Öê ´Ö×Æü−ÖÖ³Ö¸ü ¾ÖÖ“Ö−Ö �ú¸ü3µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖæ−Ö ÁÖß�éúÂ3Ö, ÁÖß¸üÖ´Ö, 
»Ö�´Ö3Ö, ³Ö¸üŸÖ, Æü−Öã́ ÖÖ−Ö, ¦üÖî̄ Ö¤üß, ÃÖßŸÖÖ, �úÖî¿Ö»µÖÖ´ÖÖŸÖÖ †Ö¤üß ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú ¯ÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖÓ“ÖÖ 
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê. ³Ö÷Ö¾Ö¤Ëü÷ÖßŸÖế Ö¬Öæ−Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖṌ Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, −ÖêŸÖéŸ¾Ö÷Öã3Ö 
†Ö×3Ö ×−ÖŸÖß´Öæ»µÖ ‡ŸµÖÖ¤ß“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. •µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ “Ö×¸ü¡Ö †Ö×3Ö ˆŸÖ�éúÂ™ü 
�úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖêÃÖÆü µÖ¿ÖÃ¾Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷Ö3µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ´Æü3Öæ−Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ�ú›æü−Ö 
³Ö÷Ö¾Ö¤Ëü÷ÖßŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ¿ÖÖôûÖ-´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ´Ö¬Öæ−Ö �ú´Öß Ø�ú´ÖŸÖßŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¹ý−Ö 
×¤ü»µÖÖ •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.  

�ãÓúŸÖß´ÖÖŸÖê»ÖÖ »Ö÷−ÖÖ†Ö¬Öß ´Öæ»ÖÓ —ÖÖ»Öê, ¦üÖî̄ Ö¤üß»ÖÖÆüß ¯ÖÖ“Ö ¯ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê †Ö×3Ö ÃÖßŸÖÖ´ÖÖŸÖÖ ²Ö¸üß“Ö 
¾ÖÂÖÔ ¸üÖ¾Ö3ÖÖ•Ö¾Öôû ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ£Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ−µÖ −ÖÖÆüßŸÖ; ¯Ö Ó̧üŸÖã †ÃÖê 
†ÃÖæ−ÖÆüß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯Ö×ŸÖ¾ÖÎŸÖÖ ´Æü3Öæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö´Ö−ÖÖŸÖ ‘Ö¸ü �ú¹ý−Ö ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. �úÖ¸ü3Ö 
•Öê �úÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Ö›ü»ÖÓ ŸÖê ×−ÖµÖŸÖßÃÖ¥ü¿µÖ ‘Ö›ü»ÖÓ †ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖ−ÖŸÖÖê. ¯ÖÖ“Ö ¯ÖŸÖß 
ÃÖÖê²ÖŸÖ ¦üÖî̄ Ö¤üß−Öê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ �úÃÖê •Öãôû¾Öæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ¡ÖµÖÖ´Ö¬µÖê �ãúŸÖæÆü»Ö †ÖÆêü. ŸÖß 
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“Öê †Ö¤ü¸üÖ×ŸÖ£µÖ �ú¸üŸÖê, ÃÖÖÃÖæ“ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ−Ö �ú¸üŸÖê, �úÖÆüßÆüß —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß 
¯ÖŸÖß¾Ö¸ü ¸üÖ÷ÖÖ¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß, ¯ÖŸÖß ‘Ö¸üß †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¬Öã3µÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÖ3Öß ¤êüŸÖê, ¯ÖŸÖß−Öê 
³ÖÖê•Ö−Ö �ú¸ü3µÖÖ¯Öæ¾Öá ŸÖß �ú¬Öß“Ö ³ÖÖê•Ö−Ö �ú¸üŸÖ −ÖÃÖê, ¯ÖŸÖßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü −ÖêÆü´Öß ×−Ö´ÖÔôû-−Öß™ü−Öê™ü�êú ¸üÖÆüŸÖ 
†ÃÖê, †»ÖÓ�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ †×ŸÖ¸êü�ú �ú¸üŸÖ −ÖÃÖê ´Æü3Öæ−Ö ¦üÖî̄ Ö¤üß ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“ÖÆüß ¯ÖŸÖà−ÖÖ ×¯ÖÏµÖ ÆüÖêŸÖß. 
¦üÖî̄ Ö¤üß“µÖÖ ¾Ö¸ü ˆ»»Öê�Ö �êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÷Öã3ÖÖÓ“ÖÖ †Ó×÷Ö�úÖ¸ü †Ö•Ö“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ�ú›æü−Ö �êú»Öê»ÖÖ 
×¤üÃÖŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ †Ö¾Ö›ü3ÖÖ·µÖÖ“Ö ÷ÖÖêÂ™üß ŸµÖÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ, −Ö †Ö¾Ö›ü3ÖÖ·µÖÖ ÷ÖÖêÂ™üß 
“Öã�æú−ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖæ−Ö ‘Ö›æü −ÖµÖê µÖÖ“Öß �úÖôû•Öß ŸµÖÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ.  Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †Ö¾Ö›üß»ÖÖ ²ÖÓ¬Ö−Ö 
‘ÖÖ»ÖŸÖÖŸÖ. ˆ»Ö™ü ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¤üß‘ÖÖÔµÖæÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ: ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖ �ú¸ŸÖÖŸÖ. 

†¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö·µÖÖŸÖæ−Ö †Ö»Öê»µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö −ÖÖµÖ�úÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖÓ“ÖÖ, 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÷Öã3ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö•Ö •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖÖ¾Ö¸ü �ú´Öß-†×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ3ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæ−Ö 
µÖêŸÖÖê. µÖÖÓ“µÖÖ ×šü�úÖ3Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ †»ÖÖî×�ú�ú ÷Öã3ÖÖÓ́ Öãôêû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖê�ú ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —
ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ.�ú3ÖÖÔ“Öß ¤üÖ−Ö¿Öæ̧ ü¾Öé¢Öß, ¾Ö“Ö−Ö²Ö¬¤üŸÖÖ, ÁÖß�éúÂ3ÖÖ“µÖÖ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ×»Ö»ÖÖ, 
×´Ö¡Ö¯ÖÏế Ö, ¬Ö´ÖÔ̧ üÖ•µÖÖ“Öê ÃÖŸµÖ¾Ö“Ö−Ö, −Ö»Ö ¤ü´ÖµÖÓŸÖß“Öß −µÖÖµÖ×¯ÖÏµÖŸÖÖ µÖÖ ²Ö¸Öê²Ö¸ü“Ö �ãÓúŸÖß, ¦üÖî̄ Ö¤üß, 
÷ÖÖÓ¬ÖÖ¸üß, ÃÖßŸÖÖ, �úÖîÃÖ»µÖÖ, �îú�úµÖß µÖÖÓ“µÖÖ ×šü�úÖ3Öß †ÃÖ»Öê»Öß ×−ÖŸÖß´Ö¢ÖÖ, ×¿Ö»ÖŸ¾Ö, −Öî×ŸÖ�ú 
†×¬ÖÂšüÖ−Ö, “ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ̄ Ö®ÖŸÖÖ †Ö¤üß ÷Öã3ÖÖÓ“ÖÖ •Ö−Ö´Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö 
¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖæ−ÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¯Öãœüß»Ö ×¯Öœüß»ÖÖ �ú¹ý−Ö 
×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.  
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µÖã÷ÖÓ¬Ö¸ü (2000) ´Ö¬Öã−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ µÖÖÓ−Öß ÁÖß�éúÂ3ÖÖ“Öê ¯ÖÖê£Öß-¯Öã̧ üÖ3ÖÖ´Ö¬Öß»Ö 
“Ö´ÖŸ�úÖ×¸ü�ú •Öß¾Ö−Ö ™üÖôæû−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ‘Öê3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü.  ×¾Ö«ü¢ÖÖ •Ö¾Öôû 
†ÃÖæ−ÖÆüß ×¾Ö¤æü¸üÖ»ÖÖ �ãú3Öß †Öêôû�ÖŸÖ −ÖÖÆüß.  ŸµÖÖ ×¾Ö¤ãü¸üÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšüŸ¾Ö ¤êü‰ú−Ö ¾ÖÖ“Ö�úÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
†Ö3Ö3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ¡Öß ×¾Ö¤ãü¸ü (2001) “µÖÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ¿Öã�»Ö µÖÖÓ−Öß �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü 
�Ö¡ÖÖ3Öß (2004) «üÖ¸êü ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ²ÖÖ÷Öã»ÖÖÓ−Öß ˆÙ´Ö»Öê“µÖÖ ´Öã�ú ¾Öê¤ü−ÖÖÓ“Öß ×�úÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß †Ö×3Ö 
†−Öã̄ Ö´ÖêµÖ (2004) ´Ö¬Öæ−Ö †−Öã̧ üÖ¬ÖÖ ±úÖ™ü�úÖÓ−Öß ³Öß´ÖÖ“Öß ÃŸÖãŸÖß �êú»Öß †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ÷ÖÖÓ÷ÖêµÖ 
(2006) ´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ²ÖÖ÷Öæ»Ö ×¯ÖŸÖÖ´ÖÆü ³ÖßÂ´ÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �ú¹ý−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ´Öß 
¹ýÛŒ´Ö3Öß (2011) ´Ö¬Öæ−Ö �éúÂ3Ö¯ÖŸ−Öß ¹ýÛŒ´Ö3Öß“Öê ²ÖÖ»Ö¯Ö3ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê ÁÖß�éúÂ3ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏế Ö, ¯ÖÏ�Ö¸ü 
×−ÖÂšüÖ, †ŸÖã™ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, µÖÖê÷µÖ ×−Ö3ÖÔµÖ¿ÖŒŸÖß †Ö¤üß ÷Öã3ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ ÃÖã¾Ö3Öß œüÖê²Ö»Öê µÖÖÓ−Öß 
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾ÖÖ“Ö�úÖÓ−ÖÖ �ú¹ý−Ö ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü ²Ö»ÖÖœüµÖ ³Öß´ÖÃÖê−ÖÖ (2013) Æüß �úÖ¤Óü²Ö¸üß 
´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÓ›æü¯Öã¡Ö ³Öß´Ö ´ÖÆüÖ²Ö»ÖÖœü¶, †ŸÖã»Ö ¯Ö¸üÖ�Îú´Öß, ŸÖ»»Ö�Ö ²Öã¬¤üß“ÖÖ, ¯ÖÏÃÖÓ÷ÖÖ“Öê 
÷ÖÖÓ³ÖßµÖÔ “Ö™ü�ú−Ö †Ö�ú»Ö−Ö �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü �éúŸÖß �ú¸ü3ÖÖ¸üÖ ¤üÖ�Ö×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †−ÖÓŸÖ 
×ŸÖ×²Ö»Öê µÖÖÓ“µÖÖ �éúÂ3ÖÖ (2010) µÖÖ �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö ÁÖß�éúÂ3ÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö×“Ö¡Ö3Ö †Ö»Öê †ÃÖæ−Ö �ãÓúŸÖß 
(2012) ´Ö¬Öæ−Ö ¸üÖ•Ö´ÖÖŸÖÖ �ãÓúŸÖß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö3Ö �ú¸ü3µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ÷ÖÖîŸÖ´Öß 
(2012) Æüß ¦üÖê3Ö¯ÖŸ−Öß ÷ÖÖîŸÖ´Öß“µÖÖ †Ö×3Ö µÖÖ–ÖÃÖê−Öß (2013) Æüß ¦üÖî̄ Ö¤üß“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö 
™üÖ�ú3ÖÖ¸üß �úÖ¤Óü²Ö¸üß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö 
¹ý¯ÖÖ−Öê ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.  
×−ÖÂ�úÂÖÔ : 
1. ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¤Óü²Ö¸üßŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ “Ö×¸ü¡Ö −ÖÖ×µÖ�úÖ Ã¡Öß´Ö−ÖÖ“µÖÖ ¤ü²Ö»Öê»µÖÖ 

³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ.  ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö•Ö“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ́ Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö 
¯ÖḮ ÖÖ3ÖÖŸÖ ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖê. 

2. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß´Ö¬µÖê �ãÓúŸÖß, ¦üÖî̄ Ö¤üß, ÃÖßŸÖÖ †Ö¤üß ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖ−Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê. 
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ †Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ “Ö×¸ü¡ÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †Ö•ÖÆüß 
×¤üÃÖŸÖÖê.  

3. ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡ÖÖŸ´Ö�ú −ÖÖµÖ�úÖÓ−ÖÖ †Ö•Ö ¤êü¾ÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. 
4. ¯ÖÖî̧ üÖ×3Ö�ú “Ö×¸ü¡Ö −ÖÖµÖ�úÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖŸÖæ−Ö •Ö−Ö´Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê ×¿Ö»ÖŸ¾Ö, ×−Ö×ŸÖ´Ö¢ÖÖ, −Öî×ŸÖ�úŸÖÖ 

†Ö¤üß ÷Öã3Ö ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ÷Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü ×−ÖÂ�úÂÖÔ −ÖÖë¤ü×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.  
ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß : 
(1)  ›üÖò. ¸üØ¾Ö¦ü ¿ÖÖê³Ö3Öê/´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ´Öæ»µÖ¾Öê¬Ö/×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü/2010/4      ü   
(2)  ŸÖî¡Ö¾Ö - ¯ÖéÂšü-4 
(3)  ŸÖî¡Ö¾Ö - ¯ÖéÂšü-4    

 
 

*** 
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''''काकाकाका    ध रलाध रलाध रलाध रला    परदसेपरदसेपरदसेपरदसे' ' ' ' कादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतीलकादबंरीतील    धनगरधनगरधनगरधनगर    
समाजजीवनाचेसमाजजीवनाचेसमाजजीवनाचेसमाजजीवनाचे    िच णिच णिच णिच ण 

    

केशवकेशवकेशवकेशव    बालासाहबेबालासाहबेबालासाहबेबालासाहबे    कुकडेकुकडेकुकडेकुकडे    
संशोधक िव ाथ  

तावनातावनातावनातावना    :::: 
महारा ात िविवध जाती-जमात चा रिहवास आह.े िविवध ांत, 

िज हा व तालु यात तसेच गावखे ात अनेक जाती धमाचे लोक आपापल े
पारंप रक वसाय सांभाळून न ा े ातील नवनवीन वसाय, उ ोग 
व ापारात गती करत आहते. याची दखल मराठी सािह यात मो ा 

माणात कथा, कादंबरी, ना वा यासह वासवणनांतूनही घेतली गलेी 
आह े आिण आजही सािहि यक याची दखल घेत आहते. मराठी 
कादंबरीतून धनगर समाजजीवनाचे िच ण अ य प आिण अभावानेच 
झा याचे आढळत.े धनगर समाज अ ापही उदरिनवाहासाठी वणवण 
भटकताना दसतो. जुनाट चाली रती, ढी, परंपरां या िवळ यात 
गुरफटत गे यान ेया समाजाचे मागासलेपण मो ा माणात वाढत गेल.े 
या समाजाला िश णा या वाहात यायला अनेक संकटे आिण अडचण ना 
सामोरे जावे लागल.े थािपत आिण उ वग य समाजाकडून धनगर 
समाजातील लोकांना तसेच मढपाळांना अवहलेनने े पािहल े गेल.े रोज 
िविवध ठकाणी, ड गरद यांत शे या-म ां या चा यासाठी आपल े
िबर्हाड हलवावे लागणा या या समाजाची अ , व , िनवारा, िश ण, 
याबरोबरच सामािजक व राजक य गती खंुट याचे दसून येते. "मुळात 
हा समाजच भटकंती करीत अस यामुळेही लेखनावर मयादा पडले या 
दसून येतात. तर या समाजातील काही  थाियक झा यानंतर 
यांची मुल े िशकू लागली पण ाथिमक गरजाच पूण न झा यामुळे 
यां याकडून यां या समाजाचे वा तव िच ण मराठी कादंबरीत येण े

दरुापा त झाले आह.े परंत ु काही माणात तरी या उपेि त समाजाचे 
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िच ण वातं यो र मराठी कादंबरीत आलले े आह.े"१ धनगर समाजाला 
िवकासा या वाहात आणण े गरजेचे आह.े हणूनच कादंबरी या 
वा य कारातील धनगर समाजजीवना या िच णाचा िच क सक 
अ यास मह वाचा वाटतो.  
िवषयिवषयिवषयिवषय    िनवडिनवडिनवडिनवड    :::: 

महारा ात िविवध ांतांतील धनगर जातीत ज मले या, जगले या 
समाजा या सम या, दःुख, था-वेदना, ढी-परंपरा तसेच राजक य, 
सामािजक व आ थक प रि थती समजावून घेऊन यावर आव यक 
सुधारणा सुचिव यासाठी व यां या सवागीण गतीसाठी उपाययोजना 
कर यासाठी शासनक याचे ल  धनगर समाजा या उ ती व िवकासाकडे 
वळिवणे मह वपूण व आव यक आह.े 

िविवध कादंबरीकारांनी अनेकिवध जाती-जमात या समाजाचे , 
सम या आिण यांची जीवनप ती 'कादंबरी' या मराठी वा य कारात 
िचि त क न या समाजाला याय दे यासाठी य  केल.े यामानाने 
काही िनवडक कादंबरीकारांनी आजपयत कािशत केले या कादंबरी या 
सािह य कारातून धनगर समाजा या जीवनप तीचे िच ण केलले े
आढळून आल.े "पण या समाजाचे िच णही फार बारकाईने, सू मपणे व 
समाजाचे सम  जीवन ापणारे नाही. ह े िच  ब याचदा एकांगी 
व पाचे असून एखा ा घटनचेे कवा संगाचे वणन करताना ासंिगक 

आलले ेआह.े"२ याचा अ यास िववेचना मकदृ ा करता यावा व धनगर 
समाजातील कु था, कालबा  चालीरीती, ढी व परंपरा, यांची सं कृती 
तसेच यांची सामािजक, राजक य व आ थक ि थती समजून घेऊन यावर 
उपाययोजना करता यावी, यासाठी या संशोधन िवषयाची िनकड भासली. 

तुत संशोधनकायातून िवषयाला यो य याय दे याचा य  केला आह.े 
माझा ज म ामीण भागात धनगर कुटंुबात झालेला अस याने मला 

शालेय जीवनापासूनच मराठी सािह यात, िवशेषतः कादंबरीत धनगर 
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समाजजीवनाचे िच ण कसे आल े आह,े यािवषयी िज ासा आपसूक 
िनमाण झाली. हणूनच मी या िवषयात संशोधन करावयाचे ठरिवल.े 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    मह वमह वमह वमह व    आिणआिणआिणआिण    गरजगरजगरजगरज    :::: 

भारत देशातील इतर काही रा यांसह महारा  रा यात धनगर 
जमातीची लोकसं या मो ा माणात आढळत.े शेळी-मढीपालन हा 
धनगरांचा अित ाचीन आिण पारंप रक वसाय आह.े याचबरोबर काही 

माणात गाई- हशी व घो ांचे पालनही या समाजात केल े जात होते. 
यामुळे या समाजाला सतत ड गरद यांतनू, रानावनातून िज ाबां या 

अ -पा यासाठी भटकत राहावे लाग.े आजही बरेच धनगर शे याम ा 
सांभाळ याचे काम करतात. याचे िच ण काही लेखकांनी कथा, कादंब या 
व आ मच र ातून केलेल े आह े नवनाथ गोरे या मढपाळ कुटंुबातील 
लेखकाने िलिहललेी ''''फेसाटीफेसाटीफेसाटीफेसाटी'''' ही कादंबरी आज चचत आह.े या कादंबरीला 
सन २०१८ चा 'युवा सािह य अकादेमी पुर कार' देखील ा  झाला आह.े 

ंकटेश माडगूळकर यांची बनगरवाडीबनगरवाडीबनगरवाडीबनगरवाडी, िवजयकुमार दळवी यांची 
धनगरवाडाधनगरवाडाधनगरवाडाधनगरवाडा, बाबा कदम यांची ददददगागागागा, मा तराव वाघमोडे यांची िब बाचंिब बाचंिब बाचंिब बाचं    
चागंभलंचागंभलंचागंभलंचागंभल,ं वसंत खारकर यांची काकाकाका    ध रलाध रलाध रलाध रला    परदेसपरदेसपरदेसपरदेस, डॉ. िशवाजीराव ठ बरे 
यांची ड गराप याडड गराप याडड गराप याडड गराप याड, सुरेश पां. शदे यांची मढकामढकामढकामढका, अशोक पाटील यांची 
कावळटेककावळटेककावळटेककावळटेक, इ यादी कादंब यांतून धनगर समाजाचे जीवनिच  रेखाट यात 
आल े असून ते ादेिशकते माणे वेगवेगळे आह.े यां या सम या 
वेगवेग या आहते. हणूनच या समाजा या सवागीण अ यासासाठी या 
िवषयाचे मह व आिण गरज वाटते. आजही धनगर समाजातील पु ष व 
ि यांचे सा रता माण अ य प आह.े या समाजातील काही लोक 
उ िशि त असूनही रोजगारापासून वंिचत आहते. यामागची कारणे 
शोधण,े सनाधीन त णांना सनमु  करण,े िनर रांना िश णासाठी 

वृ  करण,े यासाठी मराठी कादंबरीतून आले या धनगर समाजजीवनाचे 
िच ण िच क सकपणे आिण िववेचकपणे अ यासणे आव यक अस यान े
िनवडक उपल ध मराठी कादंबर्यात िचि त झालेल े धनगर 
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समाजजीवनाचे िच ण संशोधना या नजरेतनू पाहण े अ यंत मह वाचे 
आह.े 
''''काकाकाका    ध रलाध रलाध रलाध रला    परदेसपरदेसपरदेसपरदेस' ' ' ' कादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतीलकादंबरीतील    धनगरधनगरधनगरधनगर    समाजजीवनसमाजजीवनसमाजजीवनसमाजजीवन    :::: 

'का ध रला परदेस' ही वसंत खारकर यांची त मय काशन नािशक 
यां याकडून २०१८ साली कािशत झालेली कादंबरी धनगर समाजजीवन 
ठळकपण े िचि त कर यात मह वाची ठरत.े धनगरां या जीवनावर 
बारीक-सारीक आिण अ यासपूण िलिहललेी ही कादंबरी 'बाबा कदम' 
यांनी यां या 'दगा' या धनगरी जीवनावर िलिहले या कादंबरीपे ा उ म 
अस याचे आिण बारका ांसह आ याचे कबूल केल े आह.े मोक या 
पांढरीत पाल ठोकून राहणारे धनगर असोत कवा िशवारात उघ ावर 
संसार थाटणारे धनगर असोत, यां याब ल लेखक वसंत खारकर यांना 
सतत आकषण वाटत आल ेअस याचे ते मनोगतात  करतात. 

वसंत खारकर यां या 'का ध रला परदेस' या कादंबरीतील धनगर 
समाजा या सम या, यांची सुख-दःुखे, यां या आशा-आकां ा यांची 
वणन े वाचताना अ रशः ते िच  डो यासमोर उभे राहत.े धनगरांचा 
वाडा, यांची घोडी, कु ी, क ब ा आिण चार-आठ दवसाला थलांतर 
करावे लागणा या धनगरांचे जीवन वसंत खारकर यांनी बारकाईने 
अ यास याचे दसून येत.े कसन, याची बायको सायरा, मुलगा गोपा, 
सायराचा भाऊ बिहरम, याची त डाळ बायको, मुलगी रंभा, या 

ि रेखा अगदी वा तवात या अस यासार या वाटतात. धनगरांचे 
उ हा-पावसात आिण थंडीत होणारे हाल, कादंबरीतील यां या जीवनात 
येणारे संग खरेखुरे वाटतात. धनगरां या मढरांवर होणारे लांड यांचे 
ह ल,े ते परतवून लावणारे 'राजा'सारखे कु े, रानबो याला फाडणारी 
यांची कु ी, ह ेसव वाचताना वाचक अंतमुख होतो. 

धनगरां या ा-अंध ा, िबरोबाचा नवस आिण गारांचा पाऊस 
वळव या या बाबतची दंतकथा तथा अंध ा यावर या कादंबरीत 
परखडपण े काश टाकला आह.े या कादंबरी या उ राधात गोपाची 
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िश ण घे याची अपूण रािहलेली इ छा, अतलुचे सहा य या सवातून 
फर या धनगर जमाती या लोकां या मुलांची होणारी िश णाची 

आबाळ आिण यामुळे िनमाण झालेली िश णािवषयीची अना था या 
कादंबरीत आललेी पहावयास िमळते. "िशकतो हणजे आपण काय वाईट 
करतो, हा  अजूनही याला सुटला न हता.  बाबा का हणून आपला 

षे करतो, हचे याला समजत न हत.ं नकळत तो अतुल या बाबाशी 
कसनाची तुलना करत होता. याचे बाबा कती कौतुक करतात अतलुचं. 

तो कती अ यास करतो, खेळात कसा पिहला असतो. शाळेत कसा पिहला 
नंबर येतो. गो ीची पु तके कसा वाटतो आिण आपण आताशी कुठे िलहा-
वाचायला िशकलो. एव ात आपल ेबाबा कती षे करतात? मग अजून 
तर बरंच िशकायचं! कसं श य होईल ह?े"३ या िवचारात गोपा गढून 
जातो. याबरोबरच िनसगा या िविवध पाचेही दशन या कादंबरीत 
घडत.े का या रंगा या गोपाशी ल  करणार नाही हणणारी ता या या 
उंबर ावरची रंभा, नावा माणे स न असणारा पाटील, ही पा ेही 
मह वाची आहते. पावसा या अवकाळी ये यान े ा ाचे होणारे नुकसान 
या कादंबरीत बारका ाने आल ेआह.े 

खानदेशातील काही भागात धनगरांना 'ठेलारी' हणतात. या 
कादंबरीत खानदेशातील सा  प रसराचे उ लेख येतात. धनगरी (ठेलारी) 
जीवनावर काही कादंब या यापूव  येऊन गे या आहते. तथािप 
लोकजीवनाचे सू म वणन या अंगान ेही कादंबरी ल णीय आह.े लेखकाची 
स ा वाही शैली, व यिवषयाशी समरसता, ासा दक भाषा, पा ां या 
जीवनदृ ीवर टाकलेला काश, धनगरां या बदल या जािणवा या अंगान े
ही कादंबरी न च दखलपा  ठरत.े 

धनगरांनी राखलेली कु ीही मह वाची असतात. म ां या ल ांचा 
खत हणून उपयोग होतो. हणून शेतकरी िहवा यात शतेावर म ा 
बसवतात. िजकडे-ितकडे धनगरांचे वाडेच वाडे दसतात. धनगरांचे कु ेही 
म ा वळवतात. कोकरांचे र णही करतात. शेतक यांकडून धनगरांना 
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चार-दोन पायली वारी, बाजरी िमळते. आठ-दहा दवस एका िशवारात 
रा न ह े धनगर दसु या िशवाराकडे वळतात. आ खे आयु य असे 
उघ ावर तीत होते. भटकंती ठरलेलीच! शेतक यां या िपकाला हात 
लावायचा नाही. उचलेिगरी केली तर शेतकरी फ - फरकू दणेार नाहीत. 
म ा शेतात चुकून जर गे या तर शेतकरी धनगरांना मारहाणही करतात. 
िज ाबां या, म ां या चारा-पा यासाठी यांना मारही मुकाट सहन 
करावा लागतो. आप या म ा, घोडी, कु ी, क ब ा यां यावर 
धनगरांचा खूप जीव असतो. कु ी वा ाचं र ण करतात. घोडी यां या 
थलांतराला उपयोगी पडतात. तर क ब ा यांचा मीठ-िमरचीचा भार 

उचलतात. 
पहेरावपहेरावपहेरावपहेराव    :::: 

पेहरावा या बाबतीत पु षांपे ा बायका चोखंदळ असतात. ंद 
काठाचे लुगडे, ढगळ चोळी, कपाळावर पयाएवढे कंुकू, चांदीचे गोट, 
पाट या, तोडे, एकेक या अंगावर कलोभर चांदी असत.े पु ष मा  जाड 
करगो ाला बांधललेी पसरट लंगोटी, व न अंगरखा कवा बारबंदी, 
डो याला फेटा, कानात िभकबाळी, चालताना वाजणारे अवजड जोडे, 
हातात लांब काठी, अशा पेहरावात दसतात. अलीकडे 'लगंोटी'ऐवजी 
धोतर कवा पॅ ट वापरताना दसतात. 
िश णिश णिश णिश ण    :::: 

अनेकबाबतीत सुधारणा झा या पण िश णा याबाबतीत मा  आजही 
उदासीनताच दसते. मुलगा हाताखाली असावा हणून बाप िशकू देत 
नाही. आप या मुलान े िशकावे असे वाटणारी सायरा कादंबरीत आली 
आह.े मा  धनगरां या मुलांना थलांतरामुळे िश ण अधवट सोडून ावे 
लागत.े गोपाचा िश णासाठीचा संघष या कादंबरीची रोचकता वाढवतो. 
कादंबरीचा संपूण उ राध गोपा या िश णिवषयक संघषान े ा  आह.े 
"व तुतः उ राधात काही घटना, संग समािव  क न कादंबरीची 
ना मयता वाढवता आली असती. धनगरी लोकजीवनाचे दशन 
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घडिव याचे सू  येथे सुटून जाते. आिण गोपा आिण अतुल या दीघ 
उपि थतीन ेकादंबरी कशोर कादंबरी कडे वळू लागत.े"४ 

धनगरी जीवनाचे िच ण करणा या या कादंबरीत गावगा ातील 
आलतु-ेबलुतेही येतात. कराणा दकुानदार वाणी, िशकलगार, अ बास 
खाटीक, यां याशी धनगरांचा संबंध येतो. 
भािषकभािषकभािषकभािषक    अवकाशअवकाशअवकाशअवकाश    :::: 

'का ध रला परदेस' या वसंत खारकर िलिखत कादंबरी या भािषक व 
वा यीन अवकाशाचा िवचार क  जाता कादंबरीची ासा दक भाषा ल  
वेधून घेत.े धनगरी वा चारांचे उपयोजन ल णीय आह.े उदाहरणाथ : 
वढाळक  करण,े सुक िनघण,े मडी घालण,े इ यादी. 
खासखासखासखास    धनगरीधनगरीधनगरीधनगरी    बोलीतीलबोलीतीलबोलीतीलबोलीतील    श दश दश दश द    :::: लीद, आकडी, कवळी, पायखु ा, ठाव, 
कळक, थाट या, भगरा, जावळ, गदळ, खापरी, जीन, घ गडं, वाकळी, 
धाबळी, मडी, वागुर (वाघुर), हटाळी, वाकूळ, इ यादी श दांमुळे 
कादंबरीतील वातावरण, धनगरी लोकजीवन समृ  झाले आह.े  
हणीहणीहणीहणी    :::: 

'घोडं मेल ंव यान ंन ् शग  मेल ंहलेपा ान'ं, 'ख याचं खरं हाय न ्
लबाडाचे सो याचे पाय', यासार या धनगरी हणी कादंबरीचे भािषक 
स दय वाढिवतात. िनवेदनात येणारी बोली खानदेशातील बोलीसोबतच 
मराठवाडी-व हाडी अशी िम  आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    :::: 
1. िवभुते, डॉ. शंकर, 'आधुिनक मराठी कादंबरीतील सामािजकता', सूयमु ा काशन, 

नांदेड, थमावृ ी : फे ुवारी २०१५, पृ. . १३७ 
2. त ैव 
3. खारकर, वसंत, 'का ध रला परदेस', त मय काशन, नािशक, थमावृ ी : २०१८, 

पृ. . २०८, २०९ 
4. बागूल, डॉ. फुला, 'धनगरी लोकजीवनाचा सां कृितक द तऐवज : का ध रला परदेस', 

ितफण, ऑ टोबर-नो हबर-िडसबर-२०१९, वष १० वे अंक ३ रा, पृ. . ७७ 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    कादबंरीकादबंरीकादबंरीकादबंरी    वाङमयाचेवाङमयाचेवाङमयाचेवाङमयाचे    वगेळेपणवगेळेपणवगेळेपणवगेळेपण::::    
িিিিवशषेवशषेवशषेवशषे    सदंसदंसदंसदंभभभभ    ––––    ‘‘‘‘हेहहेेहे    वयचवयचवयचवयच    असंअसंअसंअसं    असतअसतअसतअसत’’’’    

 

डॉ. . . . लिलता    स यनारायण    आ या    
लॅट नं.६, रामकृ ण अपाटमट, िवशाल नगर, वाडी (बु.) नांदेड,िपनकोड-४३१६०५ 

 

सािह य आिण समाजाचा अनुबंध असतो. जे सािह य या या 
काळाशी िभडून समाजा या अंतरंगात वेश करत,े तेच सािह  य अिधक 
भावणारे असत.े २१  या शतकातील समाज आिण सािह  याचा अनुबंध 
एक प झा  याचे दसते. जसाजसा काळ बदलतो तसातसा समाजही 
बदलतो आिण या बदल  या समाजाचा प रणाम सािह यावर होत असतो. 
२१  या शतकात जग झपा ाने बदलत चालला आह.े जग जवळ येत 
आह.े जीवन गितमान झालले े आह.े जीवघे या  पधा वाढ  या आहते. 
भौितक िवकासाबरोबरच एक नवी सं  कृती उदयाला येत आह.े एक कडे 
मािहतीचे महाजाल, संगणक, तं ान तर दसुरीकडे माणसाचे खुजेपण, 
 याची घुसमट, घालमेल, अगितकता अिधकच वृ गत होत आहते. 

भारत हा कृषी धान दशे आह.े या देशात शतेकरी, शेतमजूर, 
म यमवग य, सुिशि त, बेरोजगार, नोकरदार, रोगराई आिण सवसामा  य 
एकूणच सव  तरातील माणसांवर या शतकाचा जबरद  त भाव जाणवतो 
आह.े पारंपा रक जीवनाची वाताहत आह.े जीवन संदभ बदलत आहते. 
आचारिवचार, आहारिवहार, िववेक यामधील बदल ठळकपण े जाणवतो 
आह.े आज मानवी जीवनातील सवच े ात नीितमू  यांचा हास पहायला 
िमळतो. पूव  समाजात सा रांपे ा िनर रांचे माण अिधक होत े पण 
 यां  या वतनात नीितम ा होती, िवल ण स ेपणा होता. आज िश णाचे 
माण वाढल,े उ िशि तांची सं या झपा ाने वाढली. नीितम ा मा  
 याच गतीन ेघसरली. या िश णातून नेमके कोणत े िवचार जल?े असा 

 पडतो. 
एकिवसा  या शतकातील समाज अितशय वेगान े बदलत आह.े 

माणसा या येक कायाला, अनुभवाला, जािणवांना वेगळा अथ व आशय 
ा  झाला आह.े समाजा या समकालीन प रि थतीचे िच ण य -

अ य पणे समाजातील उपजत अनेक कलाकृतीतून, सािह यातून िचि त 
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होत असते. कोणतेही सािह य त कालीन समाज जीवनाचे अप  य असते. 
येक ची, सािह  याची जडणघडण समाजात होत असते. येक 

 या- या समाजा या गभकोषातच वाढत असत.े याला वतःच े
भान राहत नाही. तो या या समाज, समूहात मोठा होत जातो. तो 
समाजात रा न प रप  झाला क , व वा  या जािणवेने संप  होऊन नवे 
िव  िनमाण करतो. काह नी हा अनुभव  करताना अनेक मा यमांचा 
वापर केला. काह नी हा अनभुव किवता, कथा, कादंबरी व नाटकातून 
अिभ  कर याचा य  केला व आपला अनुभव हा समूहानुभव 
ठरवला. आप या भोवताल या सामािजक प रि थतीचे आिण  व  वाचे 
भान िनमाण होऊ लागते. समाजातील व  वास आले या जािणवा 
 य  तीला ग प बसू देत नाहीत. ते हा एखादा सािहि यक आप या 

जािणवा श दब  कर याचा य  करतो. असाच य  लेखक संजय 
जाधव यांनी ‘ह ेवयचं असं असतं’ या यां या नवनीत कादंबरीतून केललेा 
दसून येतो. संजय जाधव ह ेलखेक हणून नावा पाला आललेे असल ेतरी 

मुळात त े महारा  शासना या सहकार खा यातून ऑिडटर हणून 
सेवािनवृ  अिधकारी आहते. मूळचे त े धुळे या ठकाणी राहतात. 
फरस्  तीचा चंड छंद अस यामुळे फरता- फरता वेगवेग या समाजाचे, 

समाजातील लोकांचे, यां या सवय चे, वृ ी व वृ चे जवळून 
अवलोकन, िनरी ण, परी ण क न श दब  पात वाचकासमोर यांचे 
सािह य नवनवीन पात येत असते. संजय जाधव िलिखत ‘ह ेवयचं असं 
असत’ं ही कादंबरी अनेक अंगांनी प रपूण आह.े सवात मह वाचं हणजे ही 
कादंबरी आज या त णाईवर काश टाकणारी आह.े एकिवसा ा 
शतकात त णाईम ये झाललेा बदल, यांचे िवचार, यांचे खाणपान, 
यांचा पोषाख, यांचे राहणीमान, ेमाचे आकषण या सव गो म ये 

एकूणच कमालीचा बदल झाला. 
नवीन त ण िपढी पा ा य सं कृतीचे अनुकरण क  लागली. आई-

बाबा हणजे मॉम-डॅड झाल.े इं जी बोलणे आल,े मराठीतून बोल याची 
यांना लाज वाटू लागली, मुला-मुल चा फॅशन फंडा आला, रा ी 

उिशरापयत मुलामुल चे एक  राहण,े खाणे िपण,े लिगक संबंधातही 
सहजता आली असे अनेक बदल या नवीन िपढीने ि  वकारल.े हळूहळू 
नातेसंबंध संपत आल,े मै ीत सहजता आली, आई-विडलांना खोटे 
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बोल याचे माण वाढल,े टीनएजमधील हणजेच नुक  याच ता यात 
पदापण करणा या मुला-मुल ची ही कादंबरी आह.े शालेय जीवन संपत 
येताना आिण महािव ालयीन जीवनात पदापण करताना मनात अनेक 
सं म बाळगत असतानाच चांगल ेकाय आिण वाईट काय? ह ेपटकन या 
त णाईला ठरवताच येत नाही. तोपयत अनेक चुक या, वाईट गो ी सु ा 
अनेकां या आयु यात घडून गलेे या असतात. वडीलधा या लोकांचे यो य 
मागदशन न िमळा यामुळे कवा कधीकधी मागदशन िमळूनही न 
पट यामुळे त ण िपढी ब याच माणात वाया गलेी. त ण िपढी चांगली 
िनघाली तर दशेाची ख या अथान े गती होत.े ह े जरी खरे असल े तरी 
यांना घडवण ेह ेजसे आप या हातात असत ेतसेच त े यां यावर देखील 

अवलंबून असत.े आयु यातील जो ट नग पॉ ट हणतो तो खूपच नाजूक व 
अपघातांचा असतो. याला जपून, हळुवार, िवचारपूवकच वळवावा 
लागतो. तो चुकला हणजे आयु यभर प ाताप करावा लागतो. 

त णाईचा अगदी नाजूक आिण मह वाचा ट पा संजय जाधव सरांनी 
आप या ‘ह े वयचं असं असत’ं या कादंबरीत मांडला आह.े जाधव सरांचे 
पु तक व न अगदी हलके फुलके वाटत असल ेतरी मुळात त ेखूप भारद त 
व वजनदार आह.े पु तक हातात घेत यावर ते एका बैठक त पूण होत.े 
त णाई हणजे मौज, मजा, म ती, धगाणा, ग धळ, पाट , कॉलेज, शाळा 
अशा अनेक गो ी याला िचकटून येतातच. चांगल-ंवाईट न समज याचं 
वय, मनाला वाटेल तसे मनमुराद जग याचं वय, िनबध नको असे 
वाट याचे वय हणजेच त ण िपढी. ही त णाई संजय जाधव सरां या 
कादंबरीचा क बद ूठरली आह.े 

संजय जाधव सरांनी आप या कादंबरीमधून आग यावेग या अशा 
िवषयावर काश टाकला आह.े हणनू ही कादंबरी वाचकाला हवीहवीशी 
वाटते. सािह य े ात नवीन वेगळा िवषय मांड याचा य  संजय जाधव 
सरांनी केला आह.े ामीण व शहरी भागातील िम  वातावरण या 
कादंबरीत आले आह.े ह ली या त ण िपढीत कषान ेजाणवणारा बदल 
हणजे यां या त डातील गली छ िशवीगाळ अथातच तो सवयीचाच 

भाग मु ाम हणनू तर अिजबातच नाही. इतरांची मन ेदखुाव यासाठी तर 
न च नाही. िम ा या कवा मैि णी या पुम ये आपापसात िश ा दणे,े 
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टाळया देण े यांना फॅशन वाटते, जो असे करत नाही मग तो मागास, 
अिवकिसत, अ गत असेच यांना वाटते. ‘लाजला तो संपला’ असे या 
त ण िपढीला वाटत.े लाज, ल ा, शरम असे श द ह ली या त ण 
िपढीला लागू पडत नाहीत. 

या कादंबरीची भाषा साधी, सरळ, सोपी, ओघवती, सामा य वाचक 
वगाला चेल, पचेल, झेपेल अशीच आह.े कादंबरी या भाषेची 
का ठ यपातळी कुठेही जाणवत नाही. कादंबरीची सु वात हल या-
फुल या गो ीन े होत.े आनंददायी गो नी होत.े तसेच कादंबरी या 
मधोमध कुठेतरी गंभीरताही कषाने जाणवते. 

जसे रवी  पाटील ह े या कादंबरीतील पा  अगदी म यमवग य 
गटातील आह.े जसे सवसामा य कुठ याही कुटंुबातील विडलांना आप या 
मुलाने आपला वसाय न करता िशकून सव न मोठे हावे, वेगळे े  
िनवडावे असे वाटते. अगदी तसेच रवी या विडलांना दखेील वाटते. 
रवी चे वडील एस.टी. ाय हर असतात, पण यांना सतत असे वाटत 
असत े क , आप या मुलान े एस.टी. ाय हर न होता िश ण घऊेन 
कुठलीही चांगली नोकरी करावी. आप यासारखे हलाखीचे, क ाचे जीवन 
या या वा ाला येऊ नये. याने जगा या पाठीवर कुठेही नोकरी क न 

सुखासमाधानाने राहावे, असे सतत रवी या विडलांना वाटत असे. 
सवसामा य कुटंुबातील म यमवग यां या अपे ा संजय जाधव सरांनी 
आप या कादंबरीतून अगदी अचूक मांड या आहते. 

संजय जाधव सरांनी तुत कादंबरीत शालेय जीवन व 
महािव ालयीन जीवन अगदी अचूक टपल े आह.े दो ह मधील फरक 
दाखवून दलेला आह.े शाळेमधील िश तीचे मह व वाचकांना पटवून दल े
आह.े आप या आयु यात िश त कती मह वाची असत?े िश तीनेच ख या 
अथाने माणसाची गती होते. हणून येकाने आप या जीवनात 
िश तीला मह व दल ेपािहजे, िश त पाळली पािहजे. अशीच एक घटना 
संजय जाधव सरांनी आप या कादंबरीत मांडली आह.े शाळेचे हडेसर डी. 
एन. बापू अगदी िश तब , यांनी आप या आयु यात िश तीला खूप 
मह व दल.े याच िश तीचे पालन आप या शाळेतील िव ा यानी करावे 
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असे यांना वाटत असत.े आप या शाळेतील मुलांना िश तीचे धडे हडे 
सरांनी दल.े शाळेतील िव ा यानी कुठलीही चूक केली तर याला बेदम 
मार देत असत. एवढेच न ह े तर आप या पा यान े शाळेत कोणती चूक 
केली ह े कळ यासाठी या- या मुलां या घरी पालकांना कळवून, या 
पालकांना शाळेत बोलावून या- या पा याची चुक या या पालकांना 
दाखवून देणे हा यांचा कडक िनयम होता. हणून शाळेतील येक 
िव ाथ  हडेसरांना खूप घाबरत असे. 

‘संगत गुण त े सोबत गणु’ याचाही यय अधनू-मधून कादंबरी 
वाचताना येतो. रावशा, सलीम, रवी , वीण या कादंबरीतील पा  
एकमेकांचे अनुकरण करतात. ‘संगत गणु ते सोबत गुण’ असा यांचा बाणा 
आह.े संगत गुण मग तो चांगला अथवा वाईट असो तो ि वकारायचा. 
िम ांिम ांम ये एकमेकांना िश ा देण ेअसेल व मदत करण ेअसेल सवजण 
एकाच माळेचे मणी होते. शाळेतील वातावरण, जीवन आिण 
महािव ालयातील वातावरण, जीवन यामधील फरक संजय जाधव 
सरांनी कषाने दाखवून दला आह.े ह लीची त ण िपढी नेहमीच सं मात 
असललेी दसून येत.े ता या या उंबर ावर ता यात पदापण होताना 
शरीरात होणारे बदल, िवचारात होणारे बदल, मुला-मुल ना 
एकमेकांब लचे असणारे शारी रक आकषण, संुदरतेकडे असणारा यांचा 
कल; मुलांना असे वाटते क  एखा ा मुलीवर ेम करण े हणजे काहीतरी 
खूप भारी असत ं असाच िवचार येक मुलगा करतो. त ण अव थेतील 
मुलामुलीत होणारे येक बदल संजय जाधव सरांनी आप या कादंबरीत 
अचूक टपले आहते. आपण जे करत आहोत ते यो य आह ेक  अयो य ह े
देखील या त णाईला कळत नाही. यां या दृ ीन े त े करत असतील ती 
गो  यो यच असते कदािचत, असेच ते गृहीत धरत असतात. ही कादंबरी 
वाच यानंतर वाचक परत एकदा आप या भूतकाळातील शाळेतील व 
महािव ालयीन दवसांना आठवतो. भूतकाळातील या गो ीम ये 
रममाण होतो. 
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येका या आयु यात घडले या कॉलेजमध या गंमतीजमती, मुला-
मुल ना एकमेकांकडे पाहताना होणारा िणक आनंद, मुलामुल ची प  
मै ी, मै ीसाठी जीवसु ा दे याची यांची भाषा, एकमेकांचे , 
एकमेकां या सम या जाणून घेणे एवढेच न ह े तर ती सम या 
सोडव यासाठी उपाययोजना करण,े मदत करण,े एकमेकांवर ेम करणे या 
सग या गो ी कादंबरीत वाचताना अगदी सग या या सग या आप या 
बाबतीत घड या आहते असे वाचकाला वाटून जात.े हणजेच ही कादंबरी 
वाचकाला पुनः ययाचा आनदं देत.े 

पिह या ेमाचा अनुभव ता यात असणा या नादान मुला-मुल ना 
कधी एकदाचा यावासा वाटतो, ती आतुरता या कादंबरीतून दसून येत.े 
या कादंबरीतील वीणचे िनमावर असणारे स े ेम आिण रवीचे 
वंदनावर असणारे खरेखुरे ेम पा न मन थोडे हळवे देखील होते. ेमात 
येणा या असं य सम या, अ लडपणात ेम हणजे ह े देखील माहीत 
नसताना झाललेे ेम पा न वाईट देखील वाटते. म यमवग य लोकांची 
िवचारधारा, यांनी आप या मुलांवर केललेे सं कार या अनेक वाईट 
गो ना आळा घालतात. याचा अनुभव कादंबरीतील रवी या पा ा या 
मा यमातून मांडला आह ेतो खूप चांगला वाटतो. 

िम  व मैि णी हणून एकमेकांना समजून घेण,े एकमेकांना यो य-
अयो य स ल ेदेण ेह ेया कादंबरीत ब याच वेळा घडताना दसते. वीणन े
माकिशट या संदभात रवीला केलेली मदत पा न वाचक भारावून जातो. 
संजय जाधव सरांनी या कादबंरीमधून धमिनरपे तेचा पुर कार केला 
आह.े वीण हा जातीन े ा ण असून देखील तो सव जाती-धमा या 
मुलांसोबत मै ी करतो. याला ा ण अस याचा कुठलाही अहकंार 
िचकटलेला नाही. धम, जात, वग, पंथ असा कुठलाही भेदभाव या 
कादंबरीत आललेा नाही. 

सलीम, म या, रा या, रावशा, रवी, वीण या सवाची मै ी अगदी 
घ  आह.े िम ांकडून जशा वाईट गो ी िशकता येतात तशा चांग या गो ी 
देखील िशकता येतात. हचे या कादंबरीन े दाखवून दल.े िसगारेट िपण,े 
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िबअर िपण,े चो न िसनेमाला जाणे या सग या गो ी रवी या मनािव  
होत हो या पण ा या मै ीखातर तो ह ेकरतो. या सव गो ी करताना 
कवा के यावर या या मनात होणारी घालमेल, या या मनाची 

अ व थता, घर यांचा केललेा िव ासघात, अ णां या नोकरीची काळजी, 
आई-विडलांचा चेहरा, यांचे क  ह ेसगळे मािहत असूनही रवीची होणारी 
ि धा मनि थती पा न मन हळहळते. ता यात खरंच अशी ि धा 
मनि थती असत.े चांगल ेव वाईट कधीकधी मािहत असत ेवा कधी-कधी 
मािहत नसते अशा वेळी मनाला जे वाटत े जे पटत े तेच आपण या- या 
वेळी करतो. असेच काही तरी या कादंबरीतील रवी या बाबतीत घडत.े 

या कादंबरीतील वंदना या करणात अिधक गुंत यामुळे रवी या 
िश णाचे होणारे नुकसान पा न ॅ युएशन पणू होईपयत वंदनाला 
िवसर याचा दलेला स ला पा न वीणचे रवीब ल या मै ीचे दसणारे 
खरेखुरे ेम मनाला दलासा देते. वीण भलेही खूप वाईट िश ा देतो पण 
यो य वेळ आ यावर याचा चांगुलपणा दस यावाचून राहत नाही. 

वीण मुळात ा ण अस यामुळे िनमासार या खाल या जाती या 
मुलीशी याने ल  क  नये हणून वीण या आई-विडलांचा ह  दाखवून 
संजय जाधव सरांनी जाती व थेवर काश टाकललेा आह.े आज या 
काळातही जात, धमाला कती अवा तव मह व दल े गेल े आह,े ह े या 
कादंबरी या मा यमातून दसून येत.े रवी या बाबतीतही ख या ेमाला 
मह व न देता नोकरीला मह व दले गेल ेआह.े याचे समाजातील वा तव 
संजय जाधव सरांनी अचूक टपल े आह.े आजची त ण िपढी ही ब याच 

माणात सनाधीन झाललेी आह.े या सनामुळे कादंबरीतील कमी वय 
असललेा रावसाहबे शेवटी मृ युमुखी पडतो ह ेपा न मन हळहळते. 

एकूणच संजय जाधव िलिखत ‘ह े वयचं असं असत’ं या कादंबरीत 
ता याव थते केलेली धमाल, मौज, मजा, म ती, धगाणा तर दसु या 
बाजूला िश ण संप यावर नोकरी, ल  यासारखे गंभीर  न मांडल े
आहते. कादंबरी या पूवाधात आनदंीआनंद आह,े तर उ राधात ही 
कादंबरी गंभीरतेकडे वळत.े यात वीण या बिहणीचा अतं, रावशाचा 
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अंत, रवी या आिण वंदना या ल ासाठी येणा या अडचणी, वीण व 
िनमा या ल ाआड येणारी जात यासारखे दःुख व गंभीर  येतात ते हा 
वाचक अंतमुख होतो. कादंबरी या शेवटी शेवटी मनसु ा सु  होते. 
आनंदापासून सु  झाललेी कादबंरी दःुखात पराव तत होत.े 

येक त णाला आयु याकडे गांभीयाने पाहायला लावणारी कादंबरी 
आह.े मौजमजा करत करत िश ण घेण े तसेच नोकरी, ल  यासार या 
गो ी कती मह वा या असतात याकडे ल  वेधणारी ही कादंबरी आह.े 
जीवनाचे खूप मोठे आिण मह वाचे त व ान ही कादंबरी िशकवते. कडू 
औषधा या गोळीला वरव न साखरेचा लेप दऊेन हळूच णा या गळी 
उतरव यासारखी वरव न हलक फुलक  वाटणारी, आनंदी वाटणारी 
कादंबरी शेवटी मा  माणसाला गंभीर त व ान नकळत िशकवून जाते. 
कठीण, अवघड वाटणारे त व ान संजय जाधव सरांनी वाचकां या गळी 
अगदी सहज सो या प तीने उतरव याचा यश वी य  केला आह.े 

 
 

*** 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . लग पालग पालग पालग पा    गळुाळेगळुाळेगळुाळेगळुाळे    

तावना तावना तावना तावना     
मराठी कादंबरी या उदयापासून ते २०२० पयत अ यासा या दृ ीने 

िविवध अ यासकांनी कालखंड िवभागल े आहते. १९२० पूव ची मराठी 
कादंबरी, यानंतर १९२०–४०, १९४०-६०, १९६०-७५, १९७५-
२००० आिण २००० नतंर. ह रभाऊ पासून त ेइ. स. २००० पयत या 
कादंबरीचे ढोबळ मानान े वातं यापूव आिण वतं यो र असे दोन िवभाग 
करता येतात. १९९० नतंरचा काल झपा ाने बदलताना दसतो. 
यानंतर न ाने गंभीरपणे िल  लागले या कादंबरीकारांची कादंबरी 

१९९० पूव या मराठी कादबंरी पे ा सवच बाबतीत अनोखी, नवे 
जीवन, नवे  उपि थत करणारी, सांगणारी आह.े इ स. २००० नंतर 
हीच कादंबरी अिधक समाजािभमुख, वतमांचे िव छेदन करणारी, 
बदल या मानवी जीवनाचे संवेदनशीलतनेे आकलन क न, यातील बरे-
वाईट समोर आण याचा, इितहासाचे व तुिन  िव ेषण क न त े पचनी 
पाड याचा,आधुिनक न ा समाजजीवनाला दशा दे याचा य  करताना 
दसते.यात भालचं  नेमाडे, रंगनाथ पठारे, याम मनोहर, राजन गवस, 

रावसाहबे रंगनाथ बोराडे, आनदं पाटील, कशोर सानप, बाबाराव मुसळे, 
िवलास सारंग, शरण कुमार लबाळे, नंदा खरे, भीमाराव वाघचौरे  या 

मुख लेखकांचा २००० पूव  आिण नतंरही िलिहणारे लखेक हणून 
िवचार करावा लागतो.२००० नंत या काळात सदानंद देशमुख, वीण 
बांदेकर, कृ णात खोत, भारत काळे, जी. के. ऐनापरेु, अिनल दामले, 
मकरंद साठे, सुर  पाटील, शंकर सखाराम, अशोक कौितक कोळी, शषेराव 
मोिहते, बालाजी मदन इंगळे, गणेश आवटे, काश देशपांडे केजकर, संजय 
भा कर जोशी, रमेश इंगळे उ ादकर, आनदं िव गकर, मह  कदम, 
बाळासाहेब लबडे, रावजी राठोड, कैलास द ड या कादंबरीकारांचा 
समावेश होतो. या सव कादंबरीकारांनी वतमान, इितहास भिव यकाळ, 
िव ान तं ान, सरकारी, सामािजक, आ थक, राजक य, सां कृितक, 
येय धोरणे, शेतकरी, का तकारी, मजुर, खे ातील सामा यजन, 
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लहानमुल,े ि या, त ण-त णी, यांचे जगाकडे पाह याचा दृ ीकोन, 
िश ण , सुिशि तांची बेरोजगारी, गु हगेारी, दरूिच वाही यांचे 
घराघरात पोहोचललेे लोळ, याचे चांगले वाईट प रणाम, मोबाईल, 
अितशय व त दारात उपल ध होणारे इंटरनेट, नकोही असताना यावर 
सतत येऊन आदळनारी मािहती, यामुळे मनाचा बु ीचा होणारा भुगा 
असे एक ना अनेक िवषय वरील कादंबरीकारांनी अितशय तरलतेन े
हाताळले आहते.  व ततु: २०० नतंरची आिण २००० पवू ची मराठी 
कादंबरी असे काटेकोर वग करण श य होत नाही. तरीही २००० नतंर 

कािशत झाले या हणनू मराठी कादंबरी या व पाचा येथे िवचार 
केला आह.े. 

भालचं  नेमाडे यांची ‘ हद’ू (२०१०) आिण शरण कुमार लबाळे 
यांची ‘सनातन’ (२०१८) या दोन कादंब यामराठी सािह य िव ात चचचा 
िवषय रािह या. भालचं   नमेाडे याना िमळालेला ानपीठ परु कार 
आिण शरण कुमार लबाळे याना िमळालेला सर वती स मान ाला 
कारणीभूत असावा. ‘ हद’ू वर मराठी सामी कानी अनेक उलट सुलट 
िवचार मांडल.े अनेक या ती या सामा य वाचाकांमा येही उमट या, 
यािवषयी वीण बांदेकर यांनी घेतले या मुलाखतीत भालचं  नेमाडे काय  
हणतात पाहा, ‘ हद’ू चा पिहला भाग वाच यानंतर या वेगवेग या 
ित या येत गे या या पाहता तु ही या ापक प तीने ‘ हद’ू ही 

संक पना वापरताय, ती समजून यायला वाचक कमी पडतायत, ते फारच 
संकुिचत प तीने याकडे पाहतायत असं नाही का वाटत? 

भालचं  नेमाडे – हो, तसं असू शकेलही. पण तेही डम आपण 
यांना दलं पािहजे. आप याला पािहजे तसा र पॉ स सग यांकडून 

िमळाला नाही तरी यांचं यांना हवं तसं इंटरि ट करायचं डम आहचे. 
आप याकडे काही अशी अ ॅि ट ह मंडळी आहते, ती चुक या मू यांना 
फॉलो करत असतात. यातून मग ती काहीतरी वेगळे अथ काढत असतात. 
आपण हणतो यापे ा वेग या अथाचं काहीतरी यांना दसत असावं. 
पण मा या मत,े हद ू हा अगदी अफगािण तानापासून त े देशापयत 
पसरललेा सां कृितक दशे आह.े यात आधी दोन-तीनच दशे होते. आता 
चार-पाच वेगवेगळे देश झाललेे आहते. पढेु आणखीनही पाच-पंचवीस 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                365365365365    
 

 

होतील. तरी पण ह ेसगळे हदचू आहते. या सग यांना िमळून मी ‘ हद’ू 
असा श द वापरतोय. या याशी धमाचा संबंध नाही. या उपखंडातील 
सगळे धम मी ‘ हद’ूचाच एक भाग मानतो. बौ  धम हणा, जैन धम 
हणा, ह ेआप याच मातीतून ज मललेे धम आहते. नावं वेगवेगळी दललेी 

आहते. काही पर या लोकांनी दलीत, काही आपली वत:ची आहते. काही 
शा य वगैरे लोकांची नावं तर हटेाळणीपूवकच होती. ह े सगळे आप या 
भूमीचे उ ेक आहते. यामुळे मग आपण ‘ हद’ू ही संक पना या अथान े
अ यंत उदार, ापक व पात यायला हवी असं मला वाटत.ं हा अथ जे 
संकुिचत क  पाहतायत, यां याकडे आपण जरा सहानुभूतीनेच पाहावं 
लागत.ं काय आह ेक , यांना वाटतंय- याचं हणणं बरोबर आह.े पण त े
चुकतायत. कधीतरी ते नीट मागावर यायला हवे आहते.”१ नमेा ांची ही 
भूिमका नीट समजून घेत यािशवाय या बृहत कादंबरीचे व तुिन  आकलन 
होऊ शकणार नाही. मराठीत अितशय ापक आिण ितत याच सखोलतेन े
हद ू समाज आिण सं कृतीचा वेध घे याचा नेमाडचा य  आह.े या 

लेखनातून नेमाडे याना भारतीय इितहास, धम, त व ान, सं कृती 
यािवषयी भा य करायचे आह.े ते यानी यातनू केले आह े ापक 
ितत याच सू म पातळीवरचे हिेनरी ण मराठी कादंबरी या इितहासात 
अभूतपूवच आह,े अनेक कथा, लोककथा, िविवध देश, तथेील लोक, 
यांची भाषा, गाव, खेडी, यातील व था, कुणबी, लभाण, आ दवासी 

यांची सं कृती, याना िनवेदक खंडेराव आक लोजी ट अस याने सहज िभडू 
शकतो. भा गणोरकर या कादंबरीिवषयी हणतात, “ हद:ूजग याची 
समृ  अडगळ ही कादंबरी मराठी सिह यिव ात एक अभूतपूव घटना 
ठरते....ही कादंबरी महान कलाकृती हणून िनसं द धपणे वत:ला िस  
करते...अनेक ना मय िपळवटून टाकणारे संग ही कादंबरी िजवंत करत 
जाते. आयु यातला कोणताही तपशील या कादंबरीला व य नाही... चंड 
पसारा आिण असं य तपशील असूनही या कादंबरीतले अंत:सू  कोठेही 
िव कळीत होत नाही. ही कादंबरी एका सं कृतीत या िचवट मानवी 
वंशाचा भ , स य प रपणू वाने िव तारलेला, शतकांम ये पसरललेा, 
फां ांनी लगडलेला िव तृत अवकाश आप यापुढे सा ात उभा 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                366366366366    
 

 

करते.”२‘ हद’ूचा िव तार आिण सखोलता याव नितचे व पल यात येते. 
या कलाकृतीमधून नेमाडे उदार, ापक सं कृतीचे आकलन मांडू 
पाहतायत. यात ते यश वी झाले आहते असे हणता येते.  

याम मनोहर याच काळत लखेन करत आहते. यां या ‘उ सुकते मी 
झोपलो’ (२००८) कादंबरीला सािह य अकादमीचा परु कार लाभला 
आह.े कुटंूब व था आिण माणसे, यांचे जगण े यावरती याम मनोहर 
यांनी कादंबरी या मा यमातून ‘ ’ करण टाकला आह.े कादंबरी वरील 

भा गणोरकर यांचा अिभ ाय पिहला तरी याम मनोहरां या सािह य 
अकादमी ा  कादंबरीची वैिश  े यानी येतील. पाहा: “... 
‘कुटूबांतिवचारच होत नाहीत.’कशाला िवचार हवेत? कुटंूब हणजे 
सुरि तता,कुटंूब हणजे सुख...’...कुटंूबात माणूसच समजत नाही.’ 
..कशाला माणूस समजायला हवा? कुटंूब हणजे ेम करायचे ेम यायचं 
...’.... याम मनोहरांनी या कादंबरीत म यमवग य कुटंूब व थेचे जण ू
सू मदश यं ातून  िनरी ण केले आह.े कुटंूब व थेचे अवमू यन न करता 
, ित या मयादा आिण संवेदन म  ानाची आस  असे या माणसांची या 

व थेत जगतानाची तगमग यानी अ यंत तरलपणे  केली आह.े”३ 

रंगनाथ पठारे यां या तीन उ लेखनीय कादंब या या काळात आ या. 
‘कु ठेचा लोलक’ (२००६),‘चोषक फलो ान’ (२०१४), आिण ‘सातपाटील 
कुलवृ ांत’ (२०१९). “चोषक फलो ान’ (२०१४) ही यांची कादंबरी 
एक भ  कथापट घेऊन येत.े िव ातील शोषणाची या ही कादंबरी 
सांगते या फालो ानात दादा नावाचा िनवेदक गो  सांगत 
फरतो...माणसांचे गत वतन, सामूिहक वतन यातील संबंध आिण 

संघष यां या कादंब याचे िवशेष होत.”४सातापातील कुलवृ ांत ही यांची 
७०० वषाचा पट उलगडू पाहणारी कादंबरी आह.े या कादंबरीची सु वात 
अ लाऊ न िखलजीन ेपैठणवर केले या आ मणापासून सु  होते. इथनू 
पठारे इितहासाचा शोध घेत मिलक अहमद िनजाम , पािनपतचे यु , 
दसुरा बाजीराव, इ ट इंिडया कंपनी ते थेट एकिवसावे शतक असा काल 
मांडत जातात. कादंबरीचा नायक, िनवेदक एक नाि तक ा यापक आह.े  

राजन गवस ह ेया काळातील कादंबरीकार आहते. याची  ‘ब’ बळीचा 
(२०१२) साली कािशत झाली. कथानक आिण िनवेदनशलैीत राजन 
गवस या कादंबरीत योगीकतेकडे वळताना दसतात. शतेकरी आिण 
गावगा ातील याचे बदलत े थान राजन गवस पारंपा रक कादंबरी 
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कथानक परंपरेला फाटा देत मांड याचा य  करतात. शतेकरी आिण 
याभूमीचे त व ान या कादबंरीतून राजनगवस सांगतात. कादंबरीत  
िव ला या मं दरातील   क तनात बुवा हणतात, “िव लाआधी शतेकरी 
होता. िव लानतंर शेतकरी होता. राजा न हता ते हा शतेकरी होता. राजा 
आला ते हा शतेकरी होता. माय बाप हो.. शेतक यानं िव ल केला 
शेतक यानं राजा केला”५ कादंबरी या शीषकाव नही शतेक या िवषयीच 
लेखक बोलणार आह े ह े ल ात येते. “िव वंिसत हो या या मागावरील  
कृिषजन सं कृती, नातेसंबंधांची पडझड कुटू बांचे िवघटन 
समाजजीवनातील मू य हास, या मू यातून ज माला आले या िव वंसक 

वृ ी, सबंध व थेत जीरपलेला ाचार, राजकार यांची कोतीवृ ी, 
यांची अिश  वतन,े पयावरणाचा हास, सुधारणे या नावाखाली 

खे ांना आललेी सूज, शेतकरी ि यांची प रि थतीशी चालललेी झंुज, 
यांची सोिशकता अशी आशय ा या ब क ी सारणाला एकाचवेळी 

िभड याचा लेखकाचा वकूब या कादंबरीत पाहायला िमळतो.”६ 

जग या या रे ात शेतकरी आिण शतेी ांची होत जाणारी िबकट 
अव था ितचे दखु राजन गवस ‘ब बळीचा’ या मा यमातून मुखर करताना 
दसतात. 

वीण बांदेकर यांनी ‘चाळेगत’(२००९) आिण ‘उल ा स डे या 
बा या’(२०१६)‘इंिडअन एिनमल फाम’ (२०१९)  या  कादंब या 
िलिह या. या ती ही कादंब यातून बांदेकर अ व थ वतमान ाचार, 
जातीयता, ती ण होत गेललेी धा मकता,  राजकारणी आिण सामा य 
जनांचे होत जाणारे हाल- बेहाल िचि त करतात. तीनही कादंब यातून 
कथानक, िनवेदनशलैी, भाषाशैली या पात यांवर ायोगीकता आलेली 
दसते. ‘इंिडअन अिनमल फाम’म ये बांदेकर अिधक रोकठोक प  भूिमका 

घेताना दसतात. समाजातील शोषण वृ ी िमथकांचा वापर क न 
यावर केलेल ेभा य ह ेया कादंबरीचे वैिश  आह.े  

सदानंद देशमुख यांनी‘तहान’ (१९९८) आिण ‘बारोमास’ (२००२) या 
कादंब या मराठी सािह यात अनमोल ठरा ात. “बारोमासाची कथा बारा 
मिह या या कालावधीत घडते. वषा या बारा मिह यात शेतक या या 
आयु यात येणा या सग या घटनाचा ाितिनिधक धांडोळा,तो घेताना 
शेतक या या प रि थतीचे या या अवती भवती या पयावरणाचे मानवी 
नातेसंबंधांचे उ कट िच ण करते. शेतक यावर कोसळणा या अ मानी 
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आिण सुलतानी संकटांचे सम  दशन आतनू घडत.े बेचैन करणारा लहरी 
िनसग, जीवाला घोर लावणारी सावकारी, झोप उडवणा या बका,  
राजकारणी आिण सगळे कमी पडतात हणून क  काय रोजनदारीवरचे 
गडीसु ा शेतक याची अडवणकू करत असतात”७ह े सव सदानंद देशमुख 
यांनी आप या बारोमास मधनू मांडले आह.े याचबरोबर उ  िश ण 
घेतले या त णांचे , वेदना आली आह.े उ  िश ण घेउन गु  धन 
शोधा या मागे लागलेल े दनकर दाभाडे, मधू  यांचे िच ण येते. 
एकनाथा या मनि थतीचे सदानंद देशमख यांनी केलेल े  वणन पाहा, 
“आपणही आता यापैक च एक झालो आहोत. खर हणजे आपण आहोत 

ा मोड या तलवारीसारखे. ही तलवार जशी लढाईला वृ  करत नाही 
फ  इितहासातील पराभवाची कथा सांगते तसे आपणही पराभूत 
जीवनाचा इितहास चेह यावर घेऊन फरणारे. आिण जा त जाचणार ह े
क  आपण मोडलेल,े शेती असून शतेकरी नाही.िश ण असून कमचारी 
नाही. घर असून बेघर झालेल.े भाऊ असून नस यासारखे. बायको असून 
नस यासारखे. गाव असून नस यासारखे. एकाक , एकटे ख या अथान े
एक-नाथ”८सदानंद देशमुख यांनी आप या व हाडी बोलीने या कादंबरीतून 
शेतकरी यांची ि थती, सुशुि त बेकार त णांचे  िचि त केले आहते. 
‘धूलपेरणी’(२००१)शेषराव मोिहते यांनी िलिहली, यातून शेतकरी 
जीवनाचे खास पदर यांचे जगण े रेखीवपण े आकारास खास मराठवाडी 
भाषेत आल ेआह.े १९९४ साली यांचेच ‘अस जगन तोलाच’ िस  झाली 
होती. का ा म तरल संवेदनशील लेखकाचे मन या लेखनातून सतत 
सोबत करीत राहत.े   

सुर  पाटील यां या ‘िचखलवाटा’(२००८) आिण ‘झुली या 
खाली’(२०१६) या कादंब या मराठी भाषेवरील कानडी भाषेचा आिण 
सं कृती या भावाचे दशन घडवतात.‘झुली या खाली’ म ये एका 
िश काचे आ मपर ामािणक िनवेदन येत.े ते िश ण सं था, तथेील 
राजकारण, गाव, घर, शेती, जबाबदारी यात होणारी कसरत ह े िवषय 
सुर  पाटील आप या खास बोलीसह  िजवंत करताना दसतात.  

कृ णात खोत, आनद िव गकर, नंदा खरे, कैलास द ड,बाळासाहबे 
लबडे ह ेअलीकडील काळात सजग भान  करणारे मराठी कादंबरीकार 
आहते.  
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कृ णात खोत यांची ‘गावठाण’ (२००५), ‘रो दाळा’ (२००८), 
‘झड झबड’ (२०१२), ‘धूलमाती’ (२०१४), ‘ रगाण’ (२०१८) ही 
कादंबरी कृषी सं कृती, ित यापुधील आ हाने वा तव प तीने मांडत,े 
‘गावठाण’ मधून आनंदी चे भावािव ा शोका म प तीने वरते. हणनू 
ितची कथा ितची एकटीची रहात नाही. संपूण समाजजीवनाची होते. 
‘धूळमाती’ म ये काळी भूमी आई सम,मातीशी नाळ जोडललेे ित यावर 

ेम करणारे कुटंूब आिण जमीन िव चे राजकारण येत.े संवेदनशील 
मना या माणसांची ही कहाणी चटका लावणारी आह.े “ , कुटंुब, गाव 
यांतील सहसंबंधा या वेग या परी शोधणारे कृ णात खोत  आिण 
समूहक ाकडून आता माणूस आिण िनसग, माणूस आिण ाणी यां यातील 
सनातन संघषाची प ंशोधत आहते. ‘ रगाण’ म ये देवा पाची गावापासून 
उखड याची वेदना आिण पाळीव ा यांचं मूळ आ दम ह भावाकडे 
होणा या थानांतराचं िच ण आह.े माणूस आिण ाणी, िवकास आिण 
आधुिनकपूव जगातले अंत वरोध यां यात या सू म परी ते कादंबरीत 
आणत आहते.”९कृ णात खोत या लेखना या िनिम ाने पयावरणा या 
जा त जवळ जाणारे भान  करतात. ह ेमराठी सािह यात नािव यपूण 
आह.े 

“एका बाजूला भूमीपासून उखडून फेक याची ासदायक जाणीव 
आिण याची प रणती अ व थता सभोवताल या जगात आह.े ामीण 
जीवनातील जग याचा अिवभा य भाग असले या हशी आिण रेडे ह े

मश: ह तेकडे झुकतात. भूमी या आिण आप या हशी या शोधात 
देवा पा जे हा जंगलभूमीत जातो, या वेळी एका िवल ण महाना ाला 
सु वात होते. ा यांचाही रिहवास बदल यामुळे यां यात ह  
व पाचा पालट होतो. देवा पा आिण हश चं एकमेकांवर धावून 

ये या या जीवघे या झटापटीचं खेळ पक कादंबरीत आह.े र ांचे चदके 
आिण मांसा या िवखुरलेपणात हसरां या रगणात देवा पाचा क ण अतं 
होतो. देवा पा आिण मुदीवाली हशीतील कडेलोटा या संघषात 
देवा पाचा ‘र मांसाचा काला काला आिण र मांसाचं रगण’ होतं. ह  
गाठणं आिण ह  सोडण ं आिण परत ह ी या शोधाची ही या ा आह.े 
कादंबरी एका महा ाकूळ आ दम ाला सा ात करते. आप या ह ीचं 
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रगण क न उभी असणारी हसरं आपली मुळं तुटू देत नाहीत. ोभ 
आिण ह  आ मणात प रणत झाले या हसरां या िवराट ितमे या 
पा भूमीवर माणूस करटा, हतबल वाटायला लागतो.”१०माणूस आिण 

ाणी यां यातील संघष हा अनके पात यांव न खोत न दवतात. 
शरण कुमार लबाळे यां या‘सनातन’ २०१८ िवषयी रव  गोळे 

िलिहतात, ‘ह े केवळ दिलतांसाठी िलिहल े नाही, न ा समाजा या 
उभारणीसाठी हा केलेला य  आह.े नवा माणूस ातून घडावा आिण 
महान रा ाची िन मती हावी, ा िवचाराने ह ेलेखन केले आह.े वाचक 
यांची ज र दखल घेतील. समाजात होणारे सकारा मक बदल, रचना मक 
काय व लोकशाहीिवषयी आ था असणारी एक िपढी आह,े जी अ याय-
अ याचारांिवषयी काळजी करत े आिण काळाबरोबर चालते. परंपरेन े
रंज या-गांज यांची पाठराखण सतत केललेी आह.े ही परंपरा खंिडत तर 
होत नाही ना, अशी काळजी कर याची वेळ आली आह.े’ लेखकाची 
लेखनामागची भूिमका इतक  प  आिण व छ आह ेक  सनातन नावाची 
ही कादंबरी हद ूसमाजातील ंगांवर आिण ाधीवर नेमकेपणान ेबोट 
ठेवताना आ ही वेगळे आहोत ही भूिमका कुठेही दसून येत नाही, तर या 

ाधी आप या आहते, या आपणच दरू क न समाज बलशाली केला 
पािहजे ही बाब वेळोवेळी अधोरेिखत होताना दसत.े पु तका या 
मलपृ ावरचा मजकूर ही भूिमका ठळकपण े प  करतो – ‘सनातन ह े
वतमान आह ेअ याअिधक भारताचे. नाकारले या इितहासाचे ह ेउ खनन 
आह.े शेकडो माणसे, शेकडो मैल आिण शेकडो वष ापणारी ही कादंबरी 
वाचायला हमत लागते. क पना आिण इितहास यां या सरिमसळीतून 
तयार झाललेा हा स याचा नवा योग वाटतो. शरणकुमार लबाळे यांची 
सनातन ही कादंबरी ापक सामािजक िहताची जाणीव क न देत,े 
यामुळे जाती या संकुिचत परीघात जगणा  या तमामांना ती धारदार 

श ासारखी वाटते. ही श पूजा नाही, तर माणसाची ाथना 
आह.े’सनातन या कादंबरीतील घटना सोनई, देवगड, पुणे या ठकाणी 
घडत अस या, तरी याला अिखल भारतीय संदभ आहते. तापी आिण 
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फा गुनी नदी या प रसरातील सोनई या महारवा ात होळी या सणाने 
कादंबरी सु  होत ेआिण याच सोनईत वेदांत कॉटरवर अं यसं कार करतो 
तेथ े कादंबरी संपते. महार समाज, सं थािनक, सरदार, पाटील अशा 
वेगवेग या कार या ि रेखा या कादंबरीत येतात. याचबरोबर हद ू
समाजातील चिलत लोककथांचाही या कादंबरीत खुबीने समावेश केला 
गेला आह.े िबदर या बादशहाने दललेी बावन ह ांची सनद, शंकर-
पावतीचा गोमांस खाणारा मुलगा, संत चोखामेळाचे कुसाखाली गाडल े
जाणे, जालंदर-वंृदाची कथा, संत दामाजीला मदत करणारा िवठू महार 
अशा अनेक कथा या कादंबरीत येतात. याचबरोबर उ र पशेवाई, भीमा 
कोरेगावची चकमक, कानपूर या सैिनकांचा उठाव, १८५७ चे 
वातं यसमर, १८७२ चा ज मजात गु हगेार कायदा अशा अनेक 

ऐितहािसक घटनाचा संदभही या कादंबरीत येतो. सोनई या महार 
समाजाचे एकूणच इितहासातील थान शोधताना, यां या ि थतीगतीचा 
आढावा घेताना लेखक या गावातील सामािजक ताणाबाणा समथपणे 
साकार करतात. हद ूसमाजातील अ पृ यता आिण यामुळे िनमाण झालले े

 हा िवषय सनातन कादंबरीचा गाभा आह.े वाभािवकच महार 
समाजातील  अ याय-अ याचारापायी, उपासमारीपायी धमातरा या 
वाटेने जातात. भारतात ापारी हणून आललेे इं ज राजस ेबरोबरच 
अ पृ य जातीचे मो ा माणात धमातर करतात. महार ि न होतात, 
महार मुसलमान होतात, पण यांची जात पाठ सोडत नाही. सहाशे-सातश े
वष ही धमातराची मािलका चालू राहत,े मा  महार समाजा या 
वा ाला आललेी अवहलेना संपत नाही.. मग त ेसोनईसारखे गाव असो 
अगर पु यासारखे राजधानीचे शहर. महार समाज कायम उपेि त 
रािहला. वािभमानी त ण ि टशां या सै यात भरती होतात. हाती श  
घेतात आिण ि टशां या वतीने िविवध लढायांम ये शौय गाजवतात. 
एका बाजूला ाम व थतेील जातीय उतरंड, ितचे वाईट प रणाम तर 
दसु  या बाजूला धमातर आिण िशपाईिगरीची संधी अशा दोन पात यांवर 
कादंबरीचे कथानक फुलत जाते.”११ भालचं  नेमाडे यां या ‘ हद’ू सारखी 
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‘सनातन’ ापक पाटावर सां कृितक मांडणी करत,े ही मांडणी न ा 
समाज उभारणीसाठी आह.े  

आनंद िव गकर ‘अवकाळी पावसा दर यानची गो ’ (२०११), नंदा 
खरे ‘उ ा’ (२०१५) कैलास द ड ‘कापूसकाळ’ (२०१५), नवनाथ गोरे  
‘फेसाटी’ (२०१८) ा उ लेखनीय कादंब याआहते. बाळासाहेब 
लबडे‘िपिपिलका मु धाम’ (२०१९) िवषयीशंकर िवभूत े िलिहतात, 
“सार पाने आपणास थोड यात या कादंबरीिवषयी असे हणता येईल 
क , ‘िपिपिलका मुि धाम’ हणजे मानवी मु  व सम िव  शांतीच े
उपहास, उपरोध, िवडंबना ारे आिण ितमा- तीकां या मा यमातून 
अ यंत समथपण े मांडलले े चतन. कादंबरी या संरचनातील मोडतोड, 
भाषेतील योगशीलता, भूत वतमान व भिव यकाळाचा ापललेा 
आशयाचा अवकाश वाचकांना कधी अ व थ तर कधी अतंमुख क न 
जातो. ादेिशक अनुभूती या चौकटीबाहरे जाऊन समकालीन भारत सू म 
प तीने रेखाट यात लेखकाला कमालीचे यश ा  झाले आह.े शीषकातील 
नािव यतेसोबतच जाितधमा या फोलपणावर केलेल े भा य, िनवेदनाचा 
लोककथेचा फॉम, वतमान व थेचा नवा अनुभव मराठी कादंबरीला 
एका वेग या उंचीवर घेऊन जातो.”१२ 

मराठीतील ा दमदार भूिमका घणेाया मांडणी करणा या लेखकां या 
कादंब या आहते. आनंद िव कर यांनी शेतकरी आ मह या हा िवषय 
‘अवकाळी पावसा दर यानची गो ’ मधून आप या खास माणदेशी 
जग या या भाषेतनू, माणदशेी सं कृतीतून उजागर करीत ामीण भाग 
आिण शेतक यांचे जीवन िच ण केल ेआह.े  
समारोप:  

थोड यात, २००० नंतर या मराठी कादंबरीतून अ व थवतमान, 
इितहास, धम,त व ान, सामािजक, आ थक, सां कृितक, टोकदारपणा, 
हसा, यातील अनेकिवध, अनेक तरीय , शतेकरी आ मह या, 

सुिशि त बेकार, साकारी कज, याखाली दबललेा शेतकरी अशा अनेक 
ाना वाचा फोडताना दसते. २००० नंतरची मराठी कादंबरी ख या 

अथाने सामािजक वा तवाला क थानी ठेऊन ितची िन मती होताना 
दसते. मराठी कादंबरीचे ह े वा तव िच  न ा समाज उभारणी साठी, 
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समाजालावैचा रक दशा, अिध ान ा  क न दे यास िनि तच हातभार 
लावते आह.े मराठी वाचक, अ यासक, गंभीरपण े मराठी सािह याचा 
िवचार करणा यांसाठी ह े िच समाधानकारक आह.े मराठी कादंबरीचा 
अवकाश ापक होत आह.ेितची क ा ंदावत आह.े ही मराठी कादंबरी 
नवी नवी े े, यातील  यांना  वाचा फोडत आह.े 
संदभ :    
1) नेमाडे भालचं , वीण बांदेकर ( मुलाखतकार) ‘लोकरंग’,  लोकस ा,  ३० ओग ट 

२०२० 
2) गणोरकर भा, हार, २५ जुलै २०१०  
3) गणोरकर भा, लब , ‘उ सुकतेने मी झोपलो’, पॉ युलर काशन, मंुबई, २००६ 
4) पवार द ा, ‘आजची कादंबरी’, ‘सािह य’, दवाळीअंक२०१६, मंुबई मराठी सािह य 

संघ, पृ. २१  
5) गवस राजन, ‘ब बळीचा’, पॉ युलर काशन, मंुबई, २०१२, पृ. १०७ 
6) मोरे नंदकुमार, ‘ब बळीचा: अथात ‘शेतक या सहीत शेतक ची ह लीची ि थती’ (लेख, 

अंतभूत - “ब बळी िवषयी”(संपा.शरयू आसोलकर), दया काशन, पुणे , २०१६, पृ. 
१११  

7) चोरमारे िवजय, ‘सािह य’, दवाळी अकं २०१६, मंुबई मराठी सािह य संघ, पृ.४९  
8) देशमुख सदानंद,‘बारोमास’,कॉि टने टल काशन, पुणे, ि तीयावृ ी २००५, पृ. 

१३६  
9) शदे रणधीर, ‘महारा  फ डेशन’,  मरिणका, २०२०   
10) शदे रणधीर, ‘महारा  फ डेशन’,  मरिणका, २०२०   
11)  गोळे रव ,‘सा ािहक िववेक’,६ एि ल २०२१  
12) िवभूते शंकर,‘अ रानामा’, ३० नो हबर २०१९  

    
    

*** 
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काळोखा या िवळ यातनू काशाचा माग काळोखा या िवळ यातनू काशाचा माग काळोखा या िवळ यातनू काशाचा माग काळोखा या िवळ यातनू काशाचा माग 
दाखिवणारादाखिवणारादाखिवणारादाखिवणारा    ““““रं यारं यारं यारं या””””    

    

अगंदअगंदअगंदअगंद    ीपतीीपतीीपतीीपती    भुरेभुरेभुरेभुरे 
 

न ािपढीतील सना या िवळ यात गुरफटले या, अडकले या 
िपढीला अंधारा या खाईतून काशा या मागावर आण याचा 
आ मिव ास देणारा कथासं ह हणजे "रं या". "रं या" हा कथासं ह जी. 
जी. कांबळे यांचा आह.े  नंतर चे मराठवा ातील ये  कथाकार हणून 
जी. जी.कांबळे सवप रिचत आहते. ते जवाहर ाथिमक िव ालय, लातूर 
येथून सहिश क हणून सेवािनवृ  आहते. "राजीनामा" हा यांचा पिहला 
कथासं ह िस  आह.े जी. जी. कांबळे ह े रा य पुर कार ा  िश क 
आहते.७ आधुिनक तं ाना या व धावपळी या आज या युगात जीवन 
जगताना यांनी आप या अवतीभवतीचे वा तवानुभव आप या 
सािह यातून रेखाटले आहते. दिलत, पीिडत समाजा या था, वेदना 
आिण ढी, था, परंपरा आिण दिलतांचे होणारे शोषण, जातीला, 
अंध लेा िचकटून जगणा या ामीण समाजाचे वा तव िच णही यां या 
कथेतून आलेल े आह.े डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या ेरणेनआेिण 
िवचाराने भािवतहोऊन लेखन करणारे कथाकार. समाजात या त ण 
िपढीला आज सनाधीनते या िवळ याने ासलेल े आह े दा चे सन 
माणसाला आयु यातून उठवते व या यासोबत याचे कुटंुब कसे उ व त 
होते याचे वा तव दशन यां या "रं या" या कथासं हातून िचि त केल े
आह.े सािह य हा समाजाचा आरसा असतो हणून सािह यातून या 
वृ ी- वृ ी चे िच  रेखाटले जाते व माणसाला माणुसक  ची कमत 
यातून कळते. सािह याचा उपदेश कांतासमीप उपदेशा माण ेअसतो. दया 
ेम सहानुभूती यातून मन प रवतन होते. यासाठी सािह य पी आरसा 

माणसा या समोर ठेवला पािहजे. 
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"रं या" कथासं हाची ेरणा सांगताना जी.जी. कांबळे हणतात- 
"१९९० साल यानशाबंदी िशिबरासाठी लातूर येथील समाज क याण 
िवभागामाफत ितिनधी हणून मी गेलो होतो. तेथ े थोर समाजसेवक 
बाळासाहेब भारदे यांची भेट झाली. ते हा ते हणाल,े जे सना या 
आहारी गले.े यां या गौ या मसणव ात गे या. पणजी शाळा-
कॉलेजातील युवािपढी आह े यां या जीवनाचा आरसाकोराआह.े यांना या 

सनाचे दु प रणाम सांगावे. ह े काम लेखक व कथाकार यांनी केल े
पािहजे." १० या ेरणादायी आवाहनातूनच जी. जी. कांबळे यांनी "रं या" 
हा कथासं ह िलिहललेा आह.े जी. जी. कांबळे यांचा "रं या" हा कथासं ह 
६ मे २०१८ रोजी कािशत झाला. या कथासं हात एकूण चौदा कथा 
आहते. यातील "मळभ", "हळेसांड" या दोन कथा सोड या तर बाक या 
कथादा या सनािवषयी आहते. याम ये लेखकान ेदा या सनाचे 
दु प रणाम काय होतात, दा ची चटक कशी लागत,े दा  िपणा या 

ची ि थती काय होते, यां या सनाने कुटंुबावर काय प रणाम 
होतात आिण यो य िवचार क न मनावर िनयं ण ठेवून दा चे सन 
आ मिव ासाने कसे सोडता येईल याचेही िच ण िविवध कथे या आिण 

ि िच ना या संवादातून िचि त केल ेआहते. 
"संगत" या कथेतून िम ा या संगतीमुळे आिण दा या आकषणामुळे 

सन लागत े आिण सन लाग यावर समाजात या  ची काय 
कमत राहते. येथे गधा, कु ा, डु र यासार या उपमा लोकांकडून द या 

जातात ह ेया कथेमधून ल ात येते. दा चे सन सोड यासाठी तीन िम  
वचन देणा या महाराजाचे "दा चे दु प रणाम" यािवषयीचे वचन 

ऐकून भािवत होतात व यामुळे ते दा  सोडून देतात.परंतु पा णचार, 
रती रवाज हणून एका िम ाचा इवाई ितघांना मटणाचे जेवण व सोबत 

दा  पाजतो. एकवेळा दा  िप यान ेकाही होणार नाही हणून ितघे िम  
पु हा दा  िपतात. यांची िपलेली दा  उ रललेी ही नसत े तरी इवाई 
हणतो," ह े बघा पा ण,े रा ी तु हाला जा ती झाली. याचा उतारा 
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हणून आज तु हाला अ ाबाई घेतलीच पािहजे." २१ यामुळे यांचे सन 
वाढत जाते. आपण िन सनी हावे हणून तीन िम  पु हा महाराजाकडे 
जातात. महाराज ितघांना हणतात, "खरोखरचदा  म ये महान श  
आह,े गोडवा आह,े आकषण आह.े मलाही ित याब लआकषणआह.े हणून 
तुम यात मला ही दा  िप यासाठी सामावून या." महाराजां या या 
बोल यान ेितघंही खजील होतात व दा  िपणे सोडून देतात. 

"परीस" या कथेत भीमा सुतार हा सनी माणूस आह.े एखा ा चे 
काम हाती घेऊन आलोच हणून ितकडेच िपऊन कुणाशी त घालीत 
बसणारा. भीमा सुतार दा  िपदाडा अस यान े या या जवळ बनवायला 
टाकलेल े शेतीची अवजारे कोणीही उचलून नेतअसत यामुळे व तूसाठी 
भीमा सोबत सवाचे भांडण होई, एके दवशी गावात िभमाचा बालिम  
येतो तो एम.बी. आय. म ये मॅनेजर असतो. या संतोष शदेला पा न 
भीमा सुतार आप या प रि थतीचे रडगरान ेसंतोषला सांगतो व दा या 
नशेमुळे जिमनीवर कोसळतो व ऐरणीवर डोकेपडूनतो जखमी होतो. 
भीमाची ि थती बदलावी हणून संतोष भीमाला संतोष वकशॉप नावाचे 
फ नचरचे दकुान टाकून देतो. यामुळे संतोष या पान ेभीमाला परीस 
लाभत ेव भीमा सनमु  होतो. 

"भेळ" या कथेतून बाळासाहबे व मानसी या ीमंत पती-प ीतील 
ेमभाव िचि त झाल े आहते. चौकात या गुलाब भेळचाचटका पती-

प ीला लागतो दररोज ते गलुाब भेळ गा ावरची भेळ खातात. अचानक 
बाळासाहेबांची कृती खालावते आिण बाळासाहेबांना एच आय ही 
झाला आह ेह ेकळते मानसीला मोठा ध ा बसतो. लोकां या बोल याला 
िवरोध क न मानसी आप या पतीची सेवा करत े वतःची तपासणी 
के यानंतर ितलाही एच आई वी झा याचे कळत.े ती दःुखी होते, दोघे 
पती-प ी एकमेकांना दोष देऊन भांडण करतात. काही दवसात 
मानसीला ित या रािगनी नावा या मैि णीकडून गुलाब भेळवाला 
एचआय ही होऊनमेला आह ेह ेकळताच मानसी व बाळासाहबे यांना भेळ 
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खा याने आपणाला एच आय ही ची लागण झाली ह े कळते. एकमेकां 
ब लचा संशय िमटतो व यां यातील वाद िमटतो, पु हा ेम बंधन िनमाण 
होते. याकथेतील "गुला या भेळवाला दवसभर कमवायचा आिण रा ी 
भाविनक भूक भागव यासाठी बाई बाटली या नादात राहायचा. वतःही 
नासून दसु यांना नासवलं मे यानं!" ३४ याचा प रणाम अनेकांना भोगावा 
लागला. 

"घास" या कथेतून गुं ाभाऊ या सनी दा ाचे िच ण आलले े
आह.े लोक तो मेला तेबरं झालं हणतात कारण तो नुसता दा  पीत होता 
व दसु यांना याचा ास हायचा. परंत ु या या सोबतचा िम  "गुं ा 
मला एक ाला सोडून गलेास क रेss या आता कोणाबरोबर दा  
िपऊ?" ३९ गुं ा या शरीराचा दा  िपऊन वास येतो तो इतरांना 
असहिनय होतो. दा  िपणा या गुं ान े मरताना िखशात िच ी ठेवली 
होती ती वाचून लोक अवाक् होतात, 

""""माझीमाझीमाझीमाझी    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    इ छाइ छाइ छाइ छा,,,,    
अं यया ेअं यया ेअं यया ेअं यया तेमा यासामा यासामा यासामा यासारेचचचचिप यालअेसावेतl    
चारचारचारचार    खादंेकरीखादंेकरीखादंेकरीखादंेकरी, , , , एकएकएकएक    मडमडमडमडकंधरीधरीधरीधरी,,,,    
कोणीचकोणीचकोणीचकोणीच    शु ीतशु ीतशु ीतशु ीत    नसावतेनसावतेनसावतेनसावतेl    
उउउउधळावयाची    फुलेफुलेफुलेफुले    देशीदेशीदेशीदेशी    दादादादा त    िभजवावीिभजवावीिभजवावीिभजवावीl    
आिणआिणआिणआिण    याचयाचयाचयाच    फुलानंीफुलानंीफुलानंीफुलानंी    ताटीताटीताटीताटी    माझीमाझीमाझीमाझी सजवावीl"४० 

 गुंडयाचीितरडी मशानात नेतांना धुराडी मुळे आ यामोहोळ उठून 
मधमाशा लोकांचा ग धळ उडवतात, याचे िच ण कथा वाचताना म  
क न ठेवते या या राख सावड या या दवशी कावळा घास िशवत 
न हता, "आवंआबा, दा ची बाटली, तंमाकू, चुना ठवलाय का?" 
अरं या,इसरलोच क !"-आबा." हणून तर कावळा िशवत नाय! गुंडीबाची 
आशा दा या बाटलीत अडकलीयावाटतं!" ४३ गुंडाबाची आशा पूण 
हो यासाठी दा ची बाटली आणून या या घासा जवळ ठेवली जाते. 
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"रं या" या कथेतून रं यासार या दा चे सन असणा या व संशयी 
वृ ी असणा या चे दशन घडत.े रं याला दोन मुल े आहते, आपला 
नवरा दा  िपतो, रोज िपऊन येऊन संशय घेऊन आप याला मारतो, 
तरीही कंुकवाचा धनी हणून काशीबाई शांत राहायची. रं या घरात या 
व तू िवकतो, दा  िपतो, प ीला दररोज संशयाने मारतो. लोक याची 
मजा घेतात. दा या नशेत तो एक दवस दसु या या घरी जातो व मार 
खातो. घरात पडले या रं याला पा न काशीबाई हणते "धनी, कुठे 
पडलाव तु ही, डो याला एवढा मार कशाचा हाय?" ४७ रं या मा  त ध 
होता. तापाण े याचं मन भ न िनघत होतं. तो काशीकडे पाहत 
हणाला, आता काही बोलू नकोस जे झालं ते मा या कमामुळे झाले मी 

नसतो गेलो तर कशाला ह े असं झालं असतं. काशी साडी या पदरान े
रं या या डो या या जखमेवर प ी बांधते. रं याला आप या 
सो यासार या मुलाची आठवण क न देत.े रं याला गिहव न येत ेआिण 
रं या दा  िप याचे सोडून देतो. बायको या सांग यान ेतो हमाली चा धंदा 
क न चार एकर वावर घेतो. मुलालािह बँकेत नोकरी लागत े आिण 
काशीबाईला वाटते.'या न ा सुखाला काय हणू, सौभा य परत आल.े' 

"सजा" या कथेतून दा या सनाने वाया गेले या चं कांत या व 
जुलमी सासू या तावडीतून मालती बाहरे पडत.े ी ही काही उपभोगाची 
व तू नाही हणून ती िज ीने फौजदार होते. चं कांत या दसु या 
बायकोवर ही अ याचार केला जातो. नवरा व सासूने रॉकेल टाकून मला 
पेटव याचा रंजना जवाब देते, ित या सा ीने व पुरा ाने मालती सासू व 
नव याला कोठडीत पाठिवते." सनमु " ही नागरवाडी अठरापगड जाती 
असले या दोन तीन हजार व ती असले या गावाची कथा आह.े गावात 
प या काळे, चंदया माळी, हादया असे अनेक  दा  िपऊन कुटंुबाला 
छळणारे आहते. गावात दा या सनाने थैमान माजले होते हणून 
गावातील मिहलांनी व गावक यांनी गाव सनमु  कर याचा िनणय 
घेतला व दा चा बंदोब त कर यासाठी सरपंचाकडे त ार केली. सभेम ये 
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गावातली भारद त ि म वाची अनुभवी मिहला भागाबाईपुढे होऊन 
गावात या दा  िपणा या, बायकोला मारझोड करणा या, लोकांची कथा 
सांगते. भागाबाई व सरपंच रामचं  आ पां या सन मु  गाव 
कर या या िनणयान े नागरवाडी या गावाला आदश गावपुर कार ा  
होतो. 

"भामटा" याकथेतून दा  िपणा या चे काही खरे नसते तो 
काहीही बोलतो व कोणालाही फसवतो. तो भामटा असतो ह ेवडगाव या 
स याव तु या या रकामटेक ा दा चे सन असणा या चे िच ण 
वा तव पाने रेखाटलले े आह.े राजेगावचा रानबा शदे सखा नाना माझं 
ल  क न ा हणून येतो. सखा आप या मे ह याची पोरगी रानबाला 
दे याचे ठरवतो. ल  जमवल ेजाते. ल  हो याआधीच जावई रानबा दहा 
हजार पये रमाकांतला मागतो रमाकांत संभाजी गायकवाड या मावस 
भावा या मदतीन ेरानबाची चौकशी करतो. रानबा हा चांभाराचा असून 
तो िववािहत व लेकरंअसललेा, कंड टर हणून फसवणारा भामटािनघतो. 
ल  जमवले या सका व तुका या दोघांना चोप दला जातो सखाव तुका 
आमची चूक झाली, आ ही पु हा दा  िपणार नाही हणून माफ  मागतात 
व त ेदा  िप याचे सोडून देतात. 

" पश" ही कथा सुधाकर नावा या एका स न कारकुनाची कथा आह.े 
आपला मुलगा आप या आ थक अडचणीला हातभार लावेल अशी अपे ा 
सुधाकर चे वडील करतात. सुधाकर ची पिहली पगार होताच तो बाजारात 
जातो याला तेथ े याचे बालिम  भेटतात. सुधाकर या कायाब ल 
वाहवाह होते व सुधाकरला पाट  मािगतली जाते. पाट या नादाने 
सुधाकर दा या आहारी जातो. दवस दवस तो दा अिधकच िपऊ 
लागतो. प ी काही हणता नशेतबोलतो, "अग ं मी वतः न यायलो 
नाही. मा या िम ांनी मला पाजली. माझा नाईलाज झाला. याला मी 
काय क ?" ७४ सुधाकर या सनाचा प रणाम मुलांवर होतो तेही दा  
या आहारी जातात. दा  िपऊन सुधाकर घरी येतो. आपल े हणण ेप ी 
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ऐकत नाही हणून सुधाकर दा ची बाटली फेकून बायको या डो यात 
मारतो. बायकोचे  डोके फुटलेल े पा न सुधाकरची नशा उतरत.े तो 
आरडाओरडा करतो. शेजारचे लोक धावत येऊन या या बायकोला 
हॉि पटल म ये नेतात. दसु या दवशी सुधाकर बायको जवळ जातो. ितला 
पा न खजील होतो व दा  सोड याचे आ ासन देतो. 

"अबोला" ही कथा माणसा-माणसातील िवसंवाद वाढला क  घराचे 
घरपण कसे न  होऊन जाते व माणसात माणूस राहत नाही याचे वा तव 
दशन घडवते. मुलांनी केले या अपराधातनु सुटका कर यासाठी 
कोटकचे या करणारा बाप आप या मुलाला मानिसक ास झाला हणून 
तान दरू कर यासाठी दा  िप यास सांगतो. यामुळे मुलांनाही दा चे 

सन लागत.े मुलगा मरण पावतो. प ी या अबोलापणामुळे, मुला या 
मृ यूमुळे िश क असणारा बाप दा ला आपला सव व मानतो व 
दवस दवस जा त दा  िपऊन तो एकदाच दा या सेवनाने मृ यूला 

िमठी मारतो. "जाताना सरणावर, मला कळल ेहोते, मरणान ेकेली सुटका, 
जग यान े छळल े होते." ८५ असाजीवनाचासंदेशदेऊनजातो. "खापर" या 
कथेतून दोन मुली असणारा नारबा कचरा िवकून उदरिनवाह करणारा, 
दा या आहारी गेललेा,नारबानालीत पडतो. या या नाकाला मार 
लागतो. या या गिल छ अव थेमुळे लोक याला वेडा समजतात. 
दा या सनामुळे याचा मृ यू होतो. "मळभ"या कथेतून पती-प ी म ये 
संशयी वृ ी बळावली हणजे संसारात तेढ िनमाण हो यास वेळ लागत 
नाही याचे दशन होते. तर ह े "हळेसांड" ही कथा आयुष्या या शेवटची 
हातारपणाची था सांगते. दीनानाथ, सखाराम व क णा अशी तीन 

अप ये असूनही शेवंताचीपाच एकर जमीन दो ही मुल ं आप या नावाने 
क न घेतात आिण हातारपणी शेवंताला मा  आप या मुलीकडे राहावं 
लागत.ं शेवंता या मृ यूनंतर ित या अं यसं काराचे वणन, घासाला 
कावळा िशवणे, गाईला घास चार यासाठी आणण,े गाडीन े घासनखाण े
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आिण मृ यूनंतर या नको ते नैवे  हणून मशानात ठेवणे ह ेसव िच ण 
"हळेसांड" या कथेत िचि त केल ेआहते. 

"लागन" या कथेतनू माधव व याची आई काशीबाई सुनेचा हणजे 
मैनेचा छळ करतात. माधव दा  िपऊन येतो व बायकोला मारहाण 
करतो. मैना जाचाला कंटाळून माहरेी जाते. बरेच दवसांनी ितला 
आण यासाठी माधव व याची आई मैना या गावी जातात. ते हा मैनाचा 
पु हा छळ होऊ नये हणून मैनाचे वडील तंटामु  बैठक घेऊन मैना या 
नव याला व मैना या सासूला खडसावले जाते यामुळे माधव आिण 
माधव या आईम ये बदल घडून येतो. शेजार या पपळा या झाडावर 
काव यांची लागण मैना पाहते व घडलेला कार सासूबाईला सांगते. 
काव याची लागण हणजे काहीतरी िवपरीत घडत.े ते टाळ यासाठी 
मैना या ारे माहरेी मैना मे याची बातमी सांिगतल े जाते. अचानक 
बातमी कळ याने मैनाची आई व वडील मा या मुलीचाघात केला हणून 
घाईघाईन े मिह या या सासरी येतात. माझी मुलगी कुठे आह?े हणून 
मैनाचाबाप सासू या अंगावर जा याचा य  करताच मैना आतून थांबा 
हणून बाहरे येते व काव या या लागन पािह यामुळे ह े करावं लागल ं
हणून सांगत.े अंध े या या थेमुळे जे नको हायचे त ेहो याचे टळल.े 

नाहीतर डोके फोडाफोडी होऊन अवघड झाले असत.े 
एकूणच "रं या" या कथासं हातील चौदा कथे या मा यमातून 

समाजात या िपडीत, दिलत वगा या सनाधीनते या आहारी गेले या 
चे िच ण वा तव पान े जी.जी.कांबळे यांनी य दश नी मांडल े

आहते. दा चे सन समाजाम ये आज िश ाचारबनून बसले आह.े 
धावपळी या युगात वाढता ताण तणाव आिण दा या सनात 
अडकणारा त णवग व यातून िनमाण होणा याअनेक सम या 
यामुळे चे जीवन आिण कौटंुिबक जीवन उ व त होत चालले आह.े 
दा या सना पासून दरू राह यासाठी "रं या" हा कथासं ह ब मोल 
अशा जीवनाचे दशन घडवतो. 
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""""नशा नका क  दा ची    
लावते ती मनाला चटका,,,,    
घोटा घोटात बुडवून दा     
शेवटी    देतेदेतेदेतेदेते    मृममृृमृ यूचा झटका."."."." 
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2000    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी    
 

ाााा. . . . शांतशांतशांतशांत    काबंळेकाबंळेकाबंळेकाबंळे    
सहा यक ा यापक, मराठी िवभाग, संभाजीराव क े महािव ालय, जळकोट. 

 

      जगातील कोण याही दशेातील शेतक यास सात याने अ मानी, 
सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागला आह.े भारतीय धमजीवनावर 

ा णी िवचारांचा चंड पगडा अस यामुळे येथील शेतक यांना अ मानी, 
सुलतानी बरोबरच ा णी शोषणयं णेमुळे आ थक नुकसान सहन करावे 
लागल ेआह.े आ दम काळापासून शेती हाच अ धा य िन मतीचा एकमेव 
माग असूनही शेतकरी मा  कायमच हालाखीत जगतो. याला 
महारा ातील शेती व शेतकरीही अपवाद नाही. मुळात भारत हा 
कृषी धान देश अस यामुळे येथील सव थरातील समाज शेतीवर अवलंबून 
आह.े  येथील ापार, उ ोग शेतीवर अवलंबून अस यामुळे भारता या 
दृ ीन े शेतीला अन यसाधारण मह व आह.े 19 ा शतकात महा मा 
जोितबा फुले यांनी सव थम येथील शेती आिण शेतकरी यां या नफा 
नुकसानीचे गिणत स माण मांडल.े शेतक यांचे अ ान, धमभोळेपण, 
फाजील मानपान, कंुटुबाचा अवाढ  िव तार, सनाधीनता, भाऊबंदक , 
राजकारणाची हौस अशी कतीतरी मूलभूत कारणे जगासमोर आणून यात 
बदल हो याची गरज प  केली. महा मा फुले यांनी आप या कृती आिण 
लेखणीतून शेती आिण शेतक या या िहताचेच  ामु याने मांडल,े 
तसेच यावरील उपायही सुचिवले. ब जनांसाठी िश णाची दारे खुली 
क न दली. प रणामी वातं य ा ीनंतर ामीण भागा या 
सुधारणेसाठी आप या सरकारांनी या या काळात य  के याचे दसते. 
वातं यानंतर ामीण वा शेतक यां या दृ ीन े िहताचा ठरललेा बदल 
हणजे 1960 नंतर िश णाचा झालेला सार होय. ानगगंा शहरातून 

खे ाकडे वाहती झा यामुळे खे ातील त ण िशि त झाला. शहरात 
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वा त ास गेला. वत:चे अनुभव वतः सािह यात मांडू लागला. 
ामीणजीवन शेतीशी िनगिडत अस यामुळे आपोआपच यां या 

िलखानातून शेती आिण शेतकरी अनुभवास येणे म ा  होते आिण त ेतसे 
आलेही. 1990 नंतर जागितक करणा या भावामुळे शेती आिण शेतकरी 
यां यावर गंभीर प रणाम झाले. प रणामी या कालखंडातील वा तव 
ि थतीचे ित बब सािह यातून उमटले. तुत लेखात 2000 नंतर या 
सािह यातून िचि त शेतकरी जीवनाचा सं ेपाने िवचार क . 

मखुमखुमखुमखु    सं ासं ासं ासं ा    ---- 2000 नंतरचे ामीण जीवन, शेतकरी जीवन, अ मानी 
सुलतानी संकटे, शेतीपूरक जोडधंदे. 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके -  
1. सािह य आिण समाज एकाच ना या या दोन बाजू अस यामुळे 

समाजाचे वा तव िच  सािह यातून उभे राहण ेअपेि त असते. 
2. सािह य ही एका लेखकाची नविन मती असली तरी ती सबंध समूहाचे 

ितिनिध व करत.े 
3. ामीण सािह याने शेती आिण शेतकरी जीवन चंड ताकदीने उभे 

केल ेआह.े 
4. य  ामजीवनाशी िवशेष वाने ामीण लेखक िनगिडत 

अस यामुळे सदरील सािह य अ यंत िजवंत, वा तवाशी जवळ जाणारे 
आह.े 

उ ेउ ेउ ेउ  े-  
1. 2000 नंतर या मराठी सािह यातील िविवध सािह य वाह समजून घेण.े 
2. 2000 नंतर या िविवध सिह या वाहातून आललेी शेती व शेतकरी यांचे 

व प तपासण.े 
3. समकालीन समाजवा तव आिण समकालीन शेतकरी यांचे नेमके व प 

ल ात घेणे. 
4. सदरील कालखंडातील ततु लेखासाठी िनवडले या सािह यकृत चा 

आधार घेण.े 
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अअअअ) ) ) ) मराठीमराठीमराठीमराठी    गगगग     सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी -  
जगातील कोण याही देशाचे ब सं य रा ीय उ प  या देशातील 

शेतीवर अवलंबून आह.े शेती िपकेल तर उ ोग धं ांना चालना िमळेल, 
शेती िपकेल तर चलनात पैसा असेल, शेती िपकेल तर ब सं य शेतकरी 
आिण शेतीवर अवलंबून असले या सवसामा य जनते या घरी दारी सुख 
समृ ी नांदेल. थोड यात शतेी हाच कोण याही देशा या सवागीण 
िवकासाचा पाया आह.े शेतकरी हा ख या अथान े संपूण जगाचा पो शदा 
आह.े असे असल ेतरी शेती िपकिवणारा शेतकरी आिण याला सवतोपरी 
सहा य करणारा शेतमजूर मा  कायमच हलाखीचे िजणे जगतो. याला 
येशील शासन, शासन, संघ टत असलेल ेछोटे मोठे ापारी आिण या या 
जोडीला िनसगाचा लहरीपणा जबाबदार आह.े एका बाजूला शेतक याचे 
अ ान, सने, फाजील मानपान, डामडौल, धमाधता अशी कारण े
सांिगतली जात असली तरी शतेीला भाव नसणे; बी िबयाणे, खत ेयां या 
कमतीत चंड वाढ झालेली असण;े शेतात काम करणा या मजुरांची 

वानवा अशा कतीतरी सम या शेतक याला कायमच भेडसावत राहतात. 
पुढील माण े 2000 नंतर या मराठी ग  सािह यातील शेतकरी जीवन 
सं ेपाने समजून घेऊ. 
अितवृ ीअितवृ ीअितवृ ीअितवृ ी    ----    

ब तेक भारतीय शेती िनसगावर अवलंबून आह.े प रणामी िनसगाचा 
लहरीपणा शेती या उ प ात मोठीच भूिमका बजावतो. कधी अितवृ ी 
तरी कधी आवषण, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी अवेळी पडलेला पाऊस 
अशा कारणामुळे शेती नेहमी धो यात आली आह.े मराठी कादंबरीतून 
अितवृ ीन े शेती आिण शेतकरी अडचणीत आ याची अनके उदाहरण े
सांगता येतील.   

"पावसानं चांगलीच सरी धरली ती. आईतवारचा बाजार ता. 
काकानं मढराला काकूला लावल ं त.ं दस कलायला लागला ता. तशी 
मढरं काकूनं घराकडं हलवली. ईजा जा तच चमकत या. घरात िहरा ा 
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पोरीिशनाला घेऊन येकटीच बसली ती. काकून मढरं कशीबशी 
पावसातच आणली. वागरात घाटली. पाऊस सुपानं पाणी वतत ता. 
िनगडी या त या या सांडतन पाणी बाहीर पडल ं तं. जोर जोराने 
पा याचा आवाज येत ता.सगळीकडं वडं तुडंूब भ न वाहात तं."1 
िशवारभर पाणीच पाणी अशी ि थती िनमाण झाली क  शेतकरी 
मेटाकुटीला येतो. नवनाथ गोरे िलिखत सािह य अकादमी पुर कार ा  
'फेसाटी' कादंबरीतील वरील वणन शेती आिण पयायाने शेतक या या 
डो यातील िहर ा व ाची दैना उडिवणा या पावसाचे वा तव िच  
वाचकां या डो यासमोर उभे करत.े तर "पाऊस वाढला. घरातली 
अस याली सगळी भांडी, ताट, पाटी, भगुणी िजथं गळतंय तथ ंठेवत तू. 
घराला कुठला दरवाजा? सगळं मोकळंच. आ याल ं पावसाचं वसारं 
दारातन ं आत येईचं घर भ न पाणीच पाणी. दस ऊगवूपतूर पाऊस 
चालूच ता."2 या िच णातून अती पावसामुळे शेतक यां या घरात 
उडाललेी तारांबळ इथे लेखकाने  केली आह.े शेतक याची शेती आिण 
घर दो ही कायमच फटाके. अितवृ ीमुळे शेतात पाऊल ठेवायला जागा 
नाही याच माणे चं मोळी घरातही पाऊल ठेवायला जागा नाही. 
घरातली लहान मोठे सव भांडी गळ या छपराखाली ठेऊन झाली तरी घर 
गळायचे काही के या थांबत नाही. ही ि थती एक ा लेखकाची न राहता 
सबंध कोरडवा  शेती कसणा या कुटंुबाची आह,े ह ेइथे िवसरता येत नाही. 

ाितिनिधक व पाचे ह े लखेन शेती आिण शेतक या या जीवनात 
पावसाचे मह व अधोरेिखत करते. शेतीस पाऊस पूरक आह ेपण तो वेळेवर 
आिण गरजेपुरता असण ेआव यक असते. अथात ह ेआप या हाती नाही. 
पयावरणाचा समतोल ढासळणे, वृ तोड, अती दषूण असे अनेक कळीचे 

 यात अंतभूत आहते. 
बबबब) ) ) ) मराठीमराठीमराठीमराठी    पपपप     सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी –  

अ मानी संकटाशी दोन हात करणारे ामीण जीवन हा ामीण 
किवतेचा कणा आह.े ाम जीवन हटले क , शेती आिण शेतकरी यांचे 
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जगण े आलेच. शेती भातीवर अवलंबून असललेा सबंध ामीण भाग 
ामीण किवतेने उभा केला आह.े  

""""गाविशवारातगाविशवारातगाविशवारातगाविशवारात    अितवृ ीअितवृ ीअितवृ ीअितवृ ी    झालीझालीझालीझाली    
भकंूपा याभकंूपा याभकंूपा याभकंूपा या    ध यानेध यानेध यानेध याने    गावाचेगावाचेगावाचेगावाचे    ढगारेढगारेढगारेढगारे    झालीझालीझालीझाली    

वळेवळेवळेवळे    माणसावरमाणसावरमाणसावरमाणसावर    भयकंरभयकंरभयकंरभयकंर    आलीआलीआलीआली    
कागदावाणीकागदावाणीकागदावाणीकागदावाणी    गावेगावेगावेगावे    चरुगळलीचरुगळलीचरुगळलीचरुगळली    
दभुगंलीदभुगंलीदभुगंलीदभुगंली    घरेघरेघरेघरे, , , , खचललेीखचललेीखचललेीखचललेी    मनेमनेमनेमने    

र बबंाळर बबंाळर बबंाळर बबंाळ    झालेझालेझालेझाले    िन पापिन पापिन पापिन पाप    पागंळुपागंळुपागंळुपागंळु    
पणपणपणपण    दःुखातदःुखातदःुखातदःुखात    जोगवाजोगवाजोगवाजोगवा    मागणा यामागणा यामागणा यामागणा या    
न ानेन ानेन ानेन ाने    टेको याटेको याटेको याटेको या    उगव याउगव याउगव याउगव या."."."."3333    

मराठवा ातील मह वाचे सािहि यक िवलास सदगीकर यांनी अती 
पाऊस आिण भूकंप या दोन महाभयंकर नैस गक आप ीचा ामजीवनावर 
होणारा प रणाम अितशय समपकपण ेिचि त केला आह.े िवशेष वे 1993 
चा क लारीचा भूकंप पािहले या िपढीतील ते एक मह वाचे कवी आहते. 
यांचा मूळ पड कथालेखनाचा असला तरी यांची किवता ितत याच 

ताकदीने वा तवा या मुळाचा वेध घेत.े भूकंपामुळे केवळ घरा या भतीच 
दभंुग या नाहीत तर घरातील माणसांची मनेही सोलवटून िनघाली. 
या या जोडीला दःुखावर फंुकर घालून वतःची पोळी भाजून घेणा यांची 

नवी जमातही िनमाण झाली. खास क न पांढ या शु  टेको या सार या 
राजकारणातील टेको या ठक ठकाणी उदयास आ या. एकूण ामीण 
भागातील दयनीयतेचे वा तव श दिच  िवलास सदगीकर यांनी रेखाटले 
आह,े असे हणता येईल. 
      शेतीमधून दोनवेळ या जेवणाचा ही सुटत नाही असे हणत 
असताना ह ेिवधान खासक न कोरडवा  शेती संदभात आह ेह ेिवचारात 
यावे लागत.े असे असल े तरी शेतीपूरक वसायाची िनवड क न 

शेतक यास गती या मागावर येता येते ह े नाकारता येत नाही. 
अलीकड या काळातील दमदार लेखन करणारे कवी, कथाकार, समी क 
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ा. डॉ. माधव जाधव यांनी आप या 'कुळवाडी अभंग' या किवता सं हात 
शेतक यान ेगोपालन, शेळीपालन, म यपालन अशा िविवध जोडधं ाचा 
अंगीकार करावा असे आवाहन केल ेआह.े 

""""घरोघरीघरोघरीघरोघरीघरोघरी    कराकराकराकरा    सदासदासदासदा    गोपालनगोपालनगोपालनगोपालन    
कुण याचीकुण याचीकुण याचीकुण याची    मानमानमानमान    उंचावलेउंचावलेउंचावलेउंचावले    

गावातगावातगावातगावात    गोकुळगोकुळगोकुळगोकुळ/ / / / दधुदभुतेदधुदभुतेदधुदभुतेदधुदभुते    घरीघरीघरीघरी////    
मलुामलुामलुामलुा----    मलुीमलुीमलुीमलुी    करीकरीकरीकरी    / / / / सदुढृसदुढृसदुढृसदुढृ    तेततेेते////////    
शतेीसशतेीसशतेीसशतेीस    उ मउ मउ मउ म    ////बलैबलैबलैबलै    िनपजतोिनपजतोिनपजतोिनपजतो////    
गाईसवेगाईसवेगाईसवेगाईसवे    होतोहोतोहोतोहोतो/ / / / िवकासिवकासिवकासिवकास    हाहाहाहा////////    

गाई यागाई यागाई यागाई या    गोरजेगोरजेगोरजेगोरजे    ////मलुायममलुायममलुायममलुायम    मातीमातीमातीमाती////    
यानेयानेयानेयाने    िपकेिपकेिपकेिपके    होतीहोतीहोतीहोती    ////डौलदारडौलदारडौलदारडौलदार////////    

शळेीशळेीशळेीशळेी    मढीमढीमढीमढी    आिणआिणआिणआिण    ////कु कुटपालनकु कुटपालनकु कुटपालनकु कुटपालन////    
सो या यासो या यासो या यासो या या    समानसमानसमानसमान    ////शतेीशतेीशतेीशतेी    िपकेिपकेिपकेिपके////////    
शतेीलाशतेीलाशतेीलाशतेीला    परूकपरूकपरूकपरूक    //// वसायवसायवसायवसाय    होयहोयहोयहोय////    

बळचीबळचीबळचीबळची    होयहोयहोयहोय    ////शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी////////    
शतेत याम येशतेत याम येशतेत याम येशतेत याम ये    ////म यपालनम यपालनम यपालनम यपालन    कराकराकराकरा////    

उ प ाचाउ प ाचाउ प ाचाउ प ाचा    झराझराझराझरा    ////सुससुुसु     होयहोयहोयहोय//"//"//"//"4444    

शेतक यांचे िजणे सुखकर हो यासाठी केवळ पावसावर अवलंबून राहण े
परवडणारे नाही. उलट शेतक यांनी शेतीपूरक जोडधंद े वीकारावेत अशी 
रा त आिण िततक च वहाय भावना माधव जाधव यांनी  केली 
आह.े 

शेती हा िवषय कायमच चतनाचा रािहला आह.े अनेक सरकारे 
आली. यांनी शेतीचा तर उंचाव याचे य  केल.े पण शेतकरी कधीच 
सुधारला नाही. याबाबत सुधाकर मोहोड यांचे िवचार अ यासनीय आहते. 
"भारतीय अथ व थेतील शेतकरी हा सवात मोठा उ पादक, सवात मोठा 
करदाता, सवात जा त कज घेणारा आिण यावर सवात जा त ाज 
देणारा तो ाचा मालक (उ पादक) आह"े5 शेती आिण शेतकरी कायमच 
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रा ीय उ प ा या क थानी असूनही यांची ि थती अ यंत दयनीय आह,े 
ह ेवा तव नाकारता येत नाही. 

 "स र - बाह र या दु काळ आिण यानंतर सतत या दु काळ 
सदृ य प रि थतीमुळे शेती - वसायाचा कणाच मोडून गलेेला दसतो. 
स मानाने दोन वेळची 'भाकरी' देणारे साधन हणूनही आज शेती 
रािहलेली नाही."6 वरील माणे महावीर ज धळे यांनी 1972 या भीषण 
दु काळाचा शेती व शेतक यांवरील दु प रणाम अितशय नेमकेपणान े
अधोरेिखत केला आह.े शेतीतून दोन वेळचे भागत नाही हणूनच 
शेतक याची त ण िपढी शेती कस यास धजावत नाही, ही व तुि थती 
नाकारता येत नाही. 
कककक) ) ) ) िन कषिन कषिन कषिन कष   

साधारण 2000 नंतर या मराठी सािह यातून आलेल ेशेतकरी जीवन 
अ यास यानंतर शेती आिण शतेक यां या ि थतीत फारसा फरक पड याचे 
दसत नाही. पूव ही शेतकरी अ मानी, सुलतानी संकटांना बळी पडत 

होता तो आजही पडतोच आह.े शेतक यांचे जीवनमान पूव ही हलाखीचे 
होते ते आजही तसेच आह.े पुढील माण ेकाही िन कष पा . 
1. शेती आिण शेतकरी हा मराठीतील ामीण सािह यातील अ यंत 

मह वाचा भाग आह.े 
2. अितवृ ी, दु काळ, भूकंप, रोगराई, ना अशा संकटांनी शेती आिण 

शेतकरी जीवन वेढलले ेआह.े 
3. त ण िपढीतील लेखकांनी केवळ संकटांचा पाढा न वाचता 

शेतक यांनी आधुिनक शेतीचा पयाय वीकारावा असे नमूद केल ेआह.े 
4. मराठी ग  आिण प  सािह यात शेती आिण शेतकरी यां यासंबंधी 

िवपुल लेखन झाले आह.े ते आजही केल ेजाते. 
मराठी सािह यातील लेखकांनी चंड ताकदीने शेती आिण शेतकरी 

जीवन उभे केले आह.े िवशेषक न ामीणसािह यात शेत िशवाराचे 
वा तव िच  रेखाटल ेआह,े ह ेमा य करावे लागत.े  
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2000 नतंरनतंरनतंरनतंर या आ मकथनातील मातगंा या या आ मकथनातील मातगंा या या आ मकथनातील मातगंा या या आ मकथनातील मातगंा या 
आ मकथनांच ेवगेळेपणआ मकथनांच ेवगेळेपणआ मकथनांच ेवगेळेपणआ मकथनांच ेवगेळेपण    

    

दीदीदीदीपक रायभान कारकेपक रायभान कारकेपक रायभान कारकेपक रायभान कारके    
मराठी भाषा व वांड़.मय िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ 

औरंगाबाद. 
ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    

भारतीय समाज जीवन वैिच यपूण असून िविवध जातीसमूहांनी 
बनलेल ेआह.े या जाती समूहांना वतं यो ्रकाळात आ मिवकासाची संधी 
िमळालेली आह.े या जाती समूहांम ये िश ण खे ापा ापासून ते वाडी-
व ती, तां ापयत पोहोचल.े प रणामी फुल-ेशा -आंबेडकर-साठे यां या 
प रवतनवादी िवचारसण ना ेरणा माननू समाजातील त ण िश णा या 

वाहात आला. िश ण घेत यामुळे याला आ मभान आल.े आप या 
जीवनातील दःुख, दै य, दा र य्ािव  िव ोह पुकारला. याचाच एक 
भाग हणनू साठो री वां मयीन वाहाम ये मराठी सािह यात दिलत, 

ामीण, ीवादी, आ दवासी, मुि लम व जनवादी असे वां मय वाह 
उदयास आल.े जीवना या येक े ात दबुल आिण मागास ठरिवले या 
जाती-जमातीतील नी यां या अंगभूत गणुांची िस ता दाखवून 
सािह याचे े ही ापले आह.े वातं यपूव काळापासून दिलतां या 
उ थापनासाठी सामािजक व राजक य चळवळ नी काय हाती घतेल ेहोत.े 
िवशेषतः शोिषत, पीिडत व अ याचा रत दिलत समूहांना माणुसक चे ह  
िमळ यासाठी पुरोगामी िवचारवंत समाजसुधारकांनी यश वी य  केल.े 
वातं यो र काळात दिलत समाजातील सुिशि त त ण िपढीने राजक य 

आिण सामािजक चळवळीतून िनमाण झाले यािवचारधारा आदश 
मान या. यां या िवचारांना आिण अनुभवांना सािह याचे प दे यासाठी 
यांनी िविश  ेरणा घेऊन सािह यलेखन केल.े वतः ज माने दिलत 

अस याने यांचे य  जीवनानुभव सािह यातून अधोरेिखत झाले. दिलत 
सािह य हणून ल णीय असा वाह मराठी सािह यात उदयास आला. 
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पुढे दिलत सािह य वाहा या उदयानंतर मराठी सािह यात 
आ मकथन हा कार अि त वात आला. काही अ यासकांनी आ मच र  व 
आ मकथन याला एकच हटल ेआह.े आ मच र , आ मकथन, वकथन ह े
एकाच श दाचे समानाथ  श द आहते. दिलत लेखकांनी आ मकथनामधून 
जीवनाचा शोध घेत असताना यांनी जे दःुख भोगल,े जीअवहलेना यां या 
वा ाला आली, जो ास सोसला अनुभवल,े चटके सहन करावे लागले त े
सव दःुख एक ा आ मकथनकाराचे नसून संपणू अ पृ य समाजजीवनाचे 
होते. अशा सामािजक जीवनात दिलत लेखकालाआललेे वानुभव यांनी 
कथन केलेल ेआह,े यातून दिलत आ मकथन ही संक पना उदयास आली. 

मराठी सािह यात च र ा या नंतर आ मच र ास ारंभ झाला. 
आ मच र ातील ‘आ म’ हा श द ‘आ मन’ या श दापासून िनमाण झाला 
आह.े याचाच इं जीत AUTOBIOGRAPHY असा श द आह.े याचा अथ 
वतःच वतः या जीवनाचा काढलेला आलेख असा होतो. या श दाला 
ितश द हणूनच ‘आ मच र ’ हा श द मराठी वां मयात ढ झाललेा 

आह.े१तर मराठी िव कोशाम ये आप या जीवनिवषयी अनुभवांचे 
तदनुषगंाने आप या ि म वाचे वतः लेखकाने लेखन पाने घडिवलले े
दशन हणजे आ मच र  होय.२अशी रा. ग. जाधव यांची ा या आढळत े
तर आ म हणजे ‘ व’ चा, वतःचा वतःला आललेा अनुभव जेजे भोगल,े 
सोसले ते वतः कथन करण े हणजे आ मकथन होय.३ 
आ मकथनाआ मकथनाआ मकथनाआ मकथना यायायाया    रेणारेणारेणारेणा    ::::----    

येक लेखकाची ि गत रेणा ही वेगवेगळी असली तरी 
यां यावर फुल-ेशा -आंबेडकर अ णाभाऊ साठे या िवचारधारेचा झालेला 
भाव आिण यातून िनमाण झालेली आ मशोधाची या ह ेसमान सू  

या लेखना या संदभात ल ात येत.े दिलत आ मकथनकारांना आ मकथन 
िलिह याची ेरणा काही नामवंत सािहि यकांकडून व िवचारवंतांकडून 
िमळालेली दसून येत.े याम ये दया पवार ‘बलुत’ं िलिह याची ेरणा डॉ. 
म. ना. वानखेडे, डॉ. जे. एम. वाघमारे, डॉ. गगंाधर पानतावणे आिण 
बाबुराव बागुल यांनी दली तर . ई. सोनकांबळे ‘आठवणीचे प ी’ 
िलिह यास ाचाय म. ना. वानखेडे यांनी े रत केल.े ल मण माने ‘उपरा’ 
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ह ेडॉ. अिनल अवचट, दया पवार, रावसाहबे कसबे व भीमराव ग ती यांचे 
‘बेरड’ िलिह यास शंकरराव खरात, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. अ युत मान े
यांनी उ म बंडू तुपे ‘का ावरची पोट’ िलिह यास आनदं यादव यांनी 
सांिगतल.े तुम अचलखांब ‘गावक ’ िलिह यास ाचाय म. ना. वानखेडे, 
डॉ. गंगाधर पानतावण,े डॉ. यु. म. पठाण, डॉ. एस. एस. भोसले यांनी 

े रत केल.े ना. स. झोडगे ‘फांजर’ आ मकथन िलिह यास पु. रा. बेहरेे 
यां याकडून तर मु ा सवगोड ‘िमटलेली कवाडे’ यांना िस  प कार 
यदनुाथ थ  ेयांचा आ ह आिण सहवास यामुळे शांताबाई दानी‘रा ं दन 
आ हा’ यांनी महारा ातील अनेक लेखक कवीचे रेणा ोत असलले े
ता यासाहबे िशरवाडकर ह े रेणा थान आहते.  

तर काही लेखकांवर फुल-ेशा -आंबेडकर यां या चळवळीचा भाव 
पडला याम ये ा. कुमुद पावडे ‘अंत: फोट’, शरणकुमार लबाळे 
‘अ रमाशी’, ल मण माने ‘उपरा’, भीमराव ग ती ‘बेरड’ व ‘आ ोश’, 
रावजी राठोड ‘तांडेल’, पुंडिलक गवंडी ‘हातोडा’ यांनी दिलत चळवळी 
मुळेच आ मकथन िलिह याची ेरणा िमळाली. 

दया पवार ‘बलुत’ं, शंकरराव खरात ‘तराळ-अंतराळ’, ल मण मान े
‘उपरा’, शरणकुमार लबाळे ‘अ रमाशी’, . ई. सोनकांबळे ‘आठवण चे 
प ी’, ना. स. झोगडे ‘फांजर’, तुम अचलखांब ‘गावक ’, ा. कुमुद 
पावडे ‘अंत: फोट’, ल मण गायकवाड ‘उच या’ यांनी महा मा योितराव 
फुले व राज ी शा  महाराज यांनी शू ांना याय दला तर महामानव डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी जे वाहापासून दरू आहते यांना िश णाचा मं  
दला व यातून त णांनी आ मकथनातून वा तव सािह याला ज म दला. 
कशोर शांताबाई काळे ‘को हा ाचं पोर’ डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे 

िवचार हचे यां या जीवनाचे व लेखनाचे रेणा थान होय, तर बेबी 
कांबळे ‘िजणंआमुचं’ ह े आ मकथन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ी 
मु चा जाहीरनामा हटले जाणारे ‘ हद ू कोड िबल’ संसदेत सादर केल े
आिण या िबलामुळे आपण िल  शकलो हणून यांनी ती ेरणा मानली. 
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सािह याचे वाचन ही ेरणा अशोक पवार ‘िबराड’ यांनी फुल े
आंबेडकरांचे सािह य वाच यानंतर आ मकथन िलिहल े तर बेबी कांबळे 
‘िजणंआमुचं’, शांताबाई कांबळे ‘मा या ज माची िच रकथा’ इ यादी 
आ मकथने सािह य वाच यानतंर िलिह यास ेरणा िमळाली. इतरांचे 
लेखन ही ेरणा जनाबई िग ह े‘मरणकळा’ यांनी यांचे पती के. ओ. िग ह े
यां या लेखनामुळे आ मकथन लेखनाची रेणा िमळाली. 
आ मकथनाची विैश ेआ मकथनाची विैश ेआ मकथनाची विैश ेआ मकथनाची विैश े    ::::----    

1. आ मशोध  
2. नकार आिण िव ोह  
3. अ  व  आिण िनवारा या मूलभूत गरजांसाठी संघष 
4.  समाजातील िवषम जाती व था  
5. सामािजकता  
6. ांजळ आ मिनवेदन 
7. ि काल दशन 
8. आ मिन ा आिण व तुिन   
9. अंध लेा मूठमाती  
10. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या आचारिवचारांचा भाव  
11. समूह िन मती  
12. ि रेखा 
13. आ मकथनातील वा तव  
14. वय आिण बांिधलक   
15. ामीण जीवन  
16. वाद-संवाद, सुसंवाद  
17. ादेिशकता  
18. वैिव यपूण भाषाशैली. 

परंपरापरंपरापरंपरापरंपरा    ::::----    
कोण याही वां मय काराला परंपरा असत.े परंपरेची मुळे 

खोलगटअशा भूतकाळात दडललेी असतात. वां मयाचे आकलन करताना 
वां मय काराचे ारंभीचे अिवकिसत प संत वां मयात सापडत.े 
दिलतां या सािह यातून  होते ती युगानुयुगाची िचरवेदना या वेदनेचे 
आ द प आप याला गवसत ेत े संत वां मयातच चोखामेळा यां या अभंग 
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गाथेत. ही वेदना चोखोबांची न हती तर ती आप या जमात ची वेदना 
होती. यां या श दाश दांतून जे दःुख िझरपत होत ेते अंत:करणाला जाऊन 
िभडत होत.े४ यानंतर आधुिनक काळात दिलतांचे िच ण काही पांढरपेशा 
लोकांनी केललेे दसत.े( ी. म. माटे) मा  ते दिलत सािह यात समावेश 
करता येत नाही. िव ल बाबाजी पालवणकर उफ पी. िव ल यांचे 1948 

साली ‘ डा जीवन’ नावाचे आ मच र  िस  झाल.े याम ये दिलत 
जाणीवेची खून या आ मच र ात सापडत नाही तर या आ मकथनाम य े

डा जीवनािवषयीचे अनुभव आलले ेआहते. 
2000 पवू च ेआ मकथनेपवू च ेआ मकथनेपवू च ेआ मकथनेपवू च ेआ मकथने    ::::----    

औरंगाबाद येथील िम लद महािव ालया या वा षक िनयतकािलकात 
. ई. सोनकांबळे यांचा ‘वाटा ा’ नावाचा आ मकथनपर लेख िस  

झाला. या लेखापासून आ मकथन लेखनाला ारंभ झाला. पुढे 27 
जानेवारी 1979 रोजी . ई. सोनकांबळे यांचे ‘आठवणीचे प ी’ ह े
आ मकथन िस  झाल.े या आ मकथनाचा िस ीपूव  काही लेख 
‘अि मतादश’ िनयतकािलकात िस  झाले होत.े पिहल ेआ मकथन कोणत े
यािवषयी अ यासकांम ये मतमतांतरे आहते. अिवनाश सांगोलकर 
िलिहतात, दया पवार यांचे  ‘बलुत’ं ह ेमराठी दिलत सािह यातील पिहल े
आ मकथन होय.५ यामुळे यांनी वाचकांचे, समी कांचे, सािहि यकांचे 
अशा सवाचेच ल  वेधले. यानंतर . ई. सोनकांबळे यांचे ‘आठवणीचे 
प ी’ व माधव क डिवलकरांचे ‘मु ाम पो ट देवाचे गोठणे’ अशी दोन 
आ मकथन े िस  झाली. 

24 िडसबर 1978 रोजी पु तक पान ेपिह या आ मकथनाचा मान 
दया पवारां या ‘बलुत’ंने िमळवला तर ‘बलुत’ं या मागोमाग हणजे 27 
जानेवारी 1979 रोजी . ई. सोनकांबळे यांचे ‘आठवण चे प ी’ पु तक 

पाने िस  झाल े आिण दिलत आ मकथन या सािह य काराला 
पुढाकार िमळाला. याच माणे आ मच र ा मक कादंबरी या पान े
1979 सालीच माधव क डिवलकर यांचे ‘मु ाम पो ट देवाचे गोठण’े ह े
आ मकथन समाजासमोर आल.े 
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शंकर भाऊ साठे यांचे ‘माझा भाऊ अ णा भाऊ’ ह े1980 साली च र  
वजा आ मकथन िस  झाल.े याच माणे गावकुसा बाहरेील जीवनाची 
आ मकथन े येत असतानाच भट या समाजाला जाग आली आिण कैकाडी 
समाजातील ल मण माने यांचे ‘उपरा’ 1980 ला िस  झाले. यांनी 
उपेि त समाजाची दःुखे मांडली. पूवा मी या महार जातीचा इितहासच 
शंकरराव खरातांनी ‘तराळ-अंतराळ’ 1981 म ये िलिहला तर याच वष  
उ म बंडू तुपे ‘का ावरची पोटं’ म ये मातंग समाजा या दःुख भोगाची 
िच े मांडले. याच दर यान पु षांना या वेदना झा या या पे ा ि यांचे 
जग वेगळेच होत.े दिलत पु षां या आ मकथना बरोबर दिलत ि यांची 
ही आ मकथन ेआली आिण कुमुद पावडे यांचे ‘अंत: फोट’ 1981 या दिलत 

ीलेिखकेने एक ि यांसाठी आ मकथनाची वाट िनमाण केली. हणून या 
पिह या दिलत ी आ मकथन लेिखका ओळख या जातात. नानासाहबे 
झोडग े‘फांजर’ 1982 ह ेआ मकथन आल.े यानंतर तुम अचलखांब यांचे 
‘गावक ’ 1983 साली िस  झाले व याच वष  दादासाहबे मोरे ‘गबाळ’, 
नामदेव हटकर ‘कथा मा या ज माची’, मु ा सवगोड यांचे ‘िमटलेली 
कवाडे’ ही चार आ मकथन ेआली. 

तर पाथ पोकळे ‘आभरान’, शरणकुमार लबाळे ‘अ रमाशी’, 
'मि लका अमर शेख यांचे ‘मला उ व त हायचंय’ ही आ मकथन ेअनु मे 
1984 म ये िस  झाली. 1972 - 73 या दु काळाचे िच ण ीरंग 
तलवारे यांनी ‘धूळपाटी’ 1985 या दर यान करताना दसतात. यानंतर 
1986 या काळात पां. ऊ. जाधव मा डा, तुषार भा यवंत यांचे 
‘कोडांळ’, ल.सी. रोकडे ‘झळा’, पुंजाजी शेजवळ ‘पुंजी’, बेबी कांबळे ‘िजण ं
आमुचं’ व वैजनाथ कळसे यांचे ‘आयरनी या घना’ ही सहा आ मकथन े

िस  झाली. 
भीमराव ग ती ‘बेरड’ व ल मण गायकवाड यांचे ‘उच या’ ह े दोन 

आ मकथने 1987 म ये आली तर 1988 यावष  ंकट काकनाटे 
‘पाऊलवाटेचा घाट’ ह े एकमेव आ मकथन िस  झाल.े तर बंजारा 
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समाजातील तां ावरील वा तव जीवन ‘तांडा’ 1989 ला आ माराम 
कनीराम राठोड यांनी मांडल े आिण यानंतर शांताबाई दाणी ‘रा ं दन 
आ हा’ र ाजी आगवणे ‘माझी वाकळ’, इ ाहीम खान ‘मुि लम महार’, 
बाळासाहेब गायकवाड ‘ि ती महार’, ीरंग रोगडे ‘महारवेटाळ’, 
भाऊराव सोमवंशी ‘मी एक अ पृ य’ ही 1990 म ये उदयास आललेी 
आ मकथन ेआहते. याच दर यान शांताबाई कांबळे यांचे ‘मा या ज माची 
िच रकथा’ 1990 ह ेआ मकथन िस  झाले. 

जाती-जातीतील तढे िनमाण करणारे आिण े -किन पणावर ना. म. 
शदे यांचे ‘जातीला जात वैरी’, के. ओ. िग ह‘ेभट या’, नारायण शेळके 

‘फरफट’, मारोतराव जाधव ‘भट या’ ही अनु मे 1991 म ये िस  
झाली.‘मरणकळा’ या नावाने 1992 म ये अनु मे जनाबाई िग ह ेव द. शी. 
सवाखंडे यांचे तर पुंडिलक गवंडी यांचे ‘हातोडा’ हहेी आ मकथन याच 
वष  आल.े 

‘आमचा बाप आिण आ ही’ नर  जाधव, भीमराव ग ती ‘बेरड’ पुढील 
भाग ‘आ ोश’ आर. के. ि भुवन ‘दे दान सुटे िग हाण’, वामनराव आवळे 
‘उघडा’ ही आ मकथने 1993 साली कािशत झाली. 

बंजारा समाजाचे िच ण करणारे िशवाजी राठोड यांचे ‘टाबरो’ ह े
आ मकथन 1994 म ये तर को हाटी समाजाचे िच ण करणारे कशोर 
शांताबाई काळे ‘को हा ाचं पोर’ याच माण े हाद चदवणकर ‘टाच’, 
म. सु. पगारे ‘अ मा दक’ आिण राम बसाखे े ‘मातीचं आकाश’ही 
आ मकथने आली. 1995 म ये नजूबाई गािवत ‘आदोर’, कशोर शांताबाई 
काळे ‘मी डॉ टर झालो’ तर 1996 साली वामन कडकांचे ‘मा या जीवनाचं 
गाण’ं, कै. बळीराम पाटील यांचे ‘आलेख समाज गतीचा’ ह े दोन 
आ मकथन ेआली. 

बापूसाहबे च हाण यांचे ‘तीन दगडाची चूल’ ह े 1997 साले िस  
झाले. यानंतर भीमराव जाधव यांचे ‘आ मकथा काटेरी तारे या कंुपणाची’ 
1998 रतनलाल सोन ा ‘सोनजातक’ (खंड1) आिण रामराव झंुजारे यांचे 
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‘झंुज’ ह ेआ मकथन आल.े 1999 म ये अनु मे भगवान इंगळे ‘ढोर’, रावजी 
राठोड ‘तांडेल’ या आ मकथनाचे आगमन झाल,े तर 2000 म ये शाहीर 
िव ल उमप यांचे ‘फु बाई फु’, रामचं  नलावडे ‘दगडफो ा’ आिण िवमल 
दादासाहबे मोरे यांचे ‘तीन दगडाची चूल’ही आ मकथने 2000 पूव  िस  
झालेली आहते. 
2000 नतंरच ेआ मकथनेनतंरच ेआ मकथनेनतंरच ेआ मकथनेनतंरच ेआ मकथने    ::::----    

अशोक पवार यांचे ‘िब हाड’ ह े एकमेव आ मकथन 2001 या वष  
िस  झाले आिण 2002 म ये पु हा रामराव झंुजारे यांचे ‘ब बदवंडी’ ह े

आ मकथन िस  झाल.े यशवंतराव ल ढे ‘चकार’ 2006 मा ती दाढेल 
‘कारकोदवा’ 2010 ल. सी. जाधव ‘होरपळ’ 2011 याच माणे एकनाथ 
आवाडांचे ‘जग बदल घालुनी घाव’ ही आ मकथन े आली तर ल. सी. 
जाधवांचे पु हा 2018 यावष  ‘सुळकाटा’ नावाचे आ मकथन िस  झाले. 
मातगंामातगंामातगंामातगंा यायायाया    आ मकथआ मकथआ मकथआ मकथनांनांनांनांच ेवगेळेपणच ेवगेळेपणच ेवगेळेपणच ेवगेळेपण    ::::----    

दिलत सािह यातील मातगं समाजा या आ मकथनाचा िवचार केला 
असता मातगंाची अ प माणात आ मकथन िन मती झालेली दसून येत.े 
याम ये शंकर भाऊ साठे यांचे ‘माझा भाऊ अ णाभाऊ’, उ म बंडू तुप े

‘का ावरची पोटं’, आर. के. ि भुवन यांचे ‘दे दान सुटे िग हान’, 
वामनराव आवळे ‘उघडा’, रामराव झंुजारे ‘झंुज’, ‘ब बदवंडी’, शाहीर 
िव ल उमप ‘फु बाई फु’, यशवंत ल ढे ‘चकार’, मा ती दाढेल 
‘कारकोदवा’, एकनाथ आवाड ‘जग बदल घालनुी घाव’ आिण ल. सी. 
जाधव यांचे ‘होरपळ’ व ‘सुळकाटा’ इ यादी आ मकथन े कािशत झाललेी 
आहते. 

वातं य ा ी नतंर या काळात ख या अथान े मूळ धरले या दिलत 
सािह याचा ट याट याने िवकास झालेला आह.े हणजे आजची दिलत 
कथा, कादंबरी, आ मकथन े िविवध अव थांतून येथपयत पोहोचलेली 
आहते. दिलत सािह याचा िवकास पाहता दोन गो ी ामु याने ल ात 
येतात. यातील पिहली हणजे दिलत जीवनाचे भावी िच ण आिण 
दसुरी हणजे थािपत मू य व थेला िवरोध क न नवी मानवी मू य 
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जिव यासाठीचा संघष दिलत सािह या या या न ा मांडणीमुळे मराठी 
सािह य िव ाला एक नवेपण िमळाले आह.े या लेखकांनी पारंप रक 
लेखनापे ा न ा जािणवेची अिभ  िनमाण होताना दसत.े 
याच माणे दिलत सािह यातून  झालेली जाणीव ही प रवतनवादी 

जाणीव आह.े यामुळे ही आ मकथने जु या व थलेा नाका न न ा 
िवचारांची मांडणी करतात. पारंप रक व थेन े केलले े शोषण ह े मानव 
िन मत आह.े असे अशयसू  या सािह यातून साकारते हा िवचारच दिलत, 
शोिषत, पीिडत माणसाला न ा प तीन े जग याचे बळ देतो. हणून 
प रवतनावर िव ास असललेे ह े सािह य या दशेने झेपावते आह.े 
शोिषतांचे जीवन िच ण हा या आ मकथनाचा क बद ू रािहलेला आह.े 
यां या सािह यातून दिलतां या था, वेदना ती तेने आ या आहते. 
हणून गावकुसाबाहरेील अ पृ य िविवध ां या क डीत सापडललेी 

सवसामा य माणसांचे िच ण याम ये आललेे आह.े माणसा या सामािजक 
व आ थक ांचे िव ेषण करतात. दिलत सािह यातील दिलतांचे जगण े
कधी या मा यमातून तर कधी कुटंुबाला क थानी ठेवून झालेल े
आह.े व थने े िनमाण केले या दु च ातून आपली सुटका झाली पािहजे 
असे याला वाटते. हणून यातून बाहरे पड यासाठी तो धडपडतो आह.े 
िशवाय आप या समाजाचे उ थापन झाल ेपािहजे, बोधन झाले पािहजे, 
प रवतन झाल ेपािहजे यासाठी लढाई चालू आह.े 

ही आ मकथन े मनोरंजनाऐवजी वा तवावर भर दणेारी आहते. 
आ मकथनातून जो संघष आला आह ेतो अ ययािवरोधी जािणवेतून आला 
आह.े या संघषमयी मनाला यायाची चाड आिण अ यायाची चीड आह.े 
मागून काही िमळणार नाही तर िमळव यासाठी संघष हा अटळ आह.े ही 
जाणीव येथ े आह.े याला कारण व थने े दिलत, शोिषतां या माथी 
थापललेी जळमटे आता हळूहळू झटकली जाऊ लागली आहते. मातंग 
समाजाला आ मभान आल े आह.ेयामुळे व थेची बंधने झुगा न 
अि त वासाठी आ मकथनातील ि रेखा लढ या या तयारीने उ या 
आहते. था-वेदने या मांडणीला नकार दललेा आह.े नकाराचे मह व 
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लेखक पटवून दते अस यामुळे सहािजक यातून एक नवे त व ान समोर 
येते. हा नकार येथील जाित व थेला, अ पृ यतलेा आिण यातून आले या 
सामािजक, आ थक, सां कृितक, मागासलपेणाला आह.े यामुळे यां या 
आ मकथनातील नायक व थेिव  बंडाची भाषा बोलतात. ही भाषा 
आिण कृती यां या शोषणमु चा आरंभ आह.े 

एकूणच मातंगा या आ मकथनांनी जु या ढी, था, परंपरा, ा-
अंध ा िश णा या वाहाम ये सामील झा यामुळे झुगा न दले या 
आहते आिण न ा प रवतनवादी िवचारांची कास धरली आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    
१. दिलत आ मकथनातून नवसमाजाची गतीशील मू य थािपत 

होतात. 
२. मानवसमूहांची गती ग भ हो यासाठी आ मकथने मह वाची 

आहते. 
३. आ मानुभव याचे िच ण यां या आ मकथनातनू येत असले तरी 

यांना वा तवतेची झालर आह.े 
४. समाजातील िवषमतेला मु यत: या समाजातील अ ानी, अडाणी व 

अिशि तपणा जबाबदार आह.े 
५. आप या वा ाला आललेे जीवन ह ेिनसगिन मत नसून मानविन मत 

आह.े ही व था आप या आयु यभर काळोखाचे कैदी हणून जीवन 
जगावे लागत.े यामुळे थािपत व थलेा सु ंग लाव यासाठी 
लेखकाने कुटंुब व समाजाचे दःुख मांडल ेआह.े 
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कृिषक त माणसां या मनोव थेच ेिच ण कृिषक त माणसां या मनोव थेच ेिच ण कृिषक त माणसां या मनोव थेच ेिच ण कृिषक त माणसां या मनोव थेच ेिच ण     
करणाकरणाकरणाकरणा----या कथाः या कथाः या कथाः या कथाः ''''आतंरभगेाआतंरभगेाआतंरभगेाआतंरभगेा''''    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . शंकर हणमंतराव क याणेशंकर हणमंतराव क याणेशंकर हणमंतराव क याणेशंकर हणमंतराव क याणे    
मा टर दीनानाथ मंगेशकर महािव ालय, औराद शहाजानी, ता. िनलंगा, िज. लातूर. 

 

मराठवा ातील कृिषिन  जीवनाची वेदना मुखर करणारे समथ 
कथा-कादंबरीकार हणून सुर  पाटील ह ेसवप रिचत आहते. कृिषक त 

ामीण माणसां या जीवनातील संघष, ताणतणाव, दा र , था, वेदना, 
घालमेल, फरफट आिण तेथील माणसांचे भाविव  ह े यां या अनेकिवध 
कथा-कादंब-यांमधून आिव कृत झाल ेआह.े 'आंतरभेगा' हा यांचा पिहला 
कथासं ह २००१ साली िस  झाला असून, यापाठोपाठ २००७ साली 
'िचखलवाटा' आिण २०१५ साली 'झुली या खाली' या दोन कादंब-या 

कािशत झा या आहते. 'आंतरभेगा' या ब च चत कथासं हातून सुर  
पाटील यांनी ामजीवनातील कृिषिन ा, राजकारण, समाजकारण, 
िश ण, भूकंप, िशि त त णां या बेकारीचा , ा-अंध ा इ यादी 
िवषयांचे िच ण अितशय टोकदारपणे केले आह.े या सं हात एकूण बारा 
(१२) कथा असून, यातून ामीण जीवनाचे सम  दशन घडते.  

'भोवरा' या पिह या कथतेून शेतकरी कुटंुबाचे िच ण आल े असून 
कथानायक ंकट हा दोन सं कृतीतील घुसमटीचा सा ीदार आह.े कुटंुबान े
आप या िश णासाठी घेतले या क ाची जाणीव ठेवून शहरात नोकरी 
करणारा ंकट वेळोवेळी गावाकडे मदत करीत असतो. कारण दा र ात 
जीवन जगणारे गावाकडील घर वारंवार या या नजरेसमोर येत राहत.े 
यात गावाकडून आले या प ात वडील आिण भावाने बोअरसाठी पैशाची 

मागणी केललेी असत.े इकडे भा ा या घरात रा न कंटाळलेली याची 
बायको साधना सोसायटीचे कज काढून मैि णी या भावाकडून कमी 
पैशात िमळणारा लॉट यावा, अशी अपे ा  करत.े ंकट या 
मनालादेखील ितचा हा िवचार पटतो. यात मुलाचे िश ण, शहरातील 
महागाई अशा अनेक अडचणी या यासमोर असतात. हणनू ' लॉट क  
बोअर' अशा ि धा मनःि थतीत तो जगत असतो. अखेर गावाकडे जाऊन 
तेथील िवदारक प रि थतीचा अंदाज घेतो. ते हा लॉट घे याचे थांबवून 
बोअरसाठी पैसे दे याचे ठरिवतो; परंत ु भाऊ अजुनराव शहरात घर 
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घे यासाठी वृ  करतो, तर आबाचा या गो ीला िवरोध असतो. शेवटी 
शहराकडे िनघताना घरातील माणसांची आपलुक , िज हाळा, ना याची 
घ  वीण पा न ंकटला जाणवू लागत-े "उतरावं खाली आिण या दोन 
माणसासाठी सारं दःुख अंगावर यावं. यां या मळकट कप ात कती 
थोर मन ं िजवंत आहते! आयु यभर आप या भावना मा न माझं आयु य 
सुवणरेशमी क न टाकलंय यांनी; आिण आपण मा  जवाएव ा वेदनलेा 
दःुख समजून ओरडत आहोत. ही माणसं दःुखाचे ड गर मा यावर घऊेन 
अनादी काळापासून अखंड झंुजत आहते..."१ या िवचाराने या या 
डो यात आभाळ दाटते. यात शेतकरी भावा या मुलाने हातात दललेा 
भोवरा ंकटला दोन घरांना जोडणारा सेतूच वाटला आह.े एकंदरीत, हा 

संग वाचका या दयाला पीळ पाडणारा आह.े  
द. ३० स टबर १९९३ ची रा  ही लातरू िज ातील क लारी 

प रसरातील माणसांसाठी काळरा  ठरली. भूकंपा या पाने आले या 
नैस गक आप ीने मोठी िव हानी व जीिवतहानी झाली. अनेकिवध 
गावांना आ ाळिव ाळ प ा  झाल.े जगून-वाचून रािहले या 
माणसांची नजर भूईसपाट झाले या आिण दगड-माती या ढगा-याखाली 
गाड या गेले या माणसाला, घराला शोधत रािहली. भयभीत झाले या 
अशा भूकंप तांना ना यातील जीवाभावाची माणसे आधार दे याऐवजी 
जगभरातून िमळाले या मदतीवर वतःचा ह  दाखवू लागली. हाच 
आशय घेऊन या सं हातील 'िह सा' ही कथा वाचकांसमोर येते.  

भूकंपाने कथानायक िशवा या आई-विडलांना या यापासून िहरावून 
नेललेे असत.े यां या मृ यूला आपणच जबाबदार अस याचे श य कायम 
या या मनाला बोचत राहाते. अशा दःुखद संगी बिहणी अजंना व गीता 

आपणास धीर देतील असे िशवाला वाटते; परंतु कसेतरी चार घंटे काढून 
या परत िनघून जातात. भावाचं सां वन क न गलेे या बिहणी त बल 

दीड वषानंतर येतात आिण सरकारन े दले या मदतीमधून िह सा 
मागतात. "िशवादा, या पैशामधी माजाबी िह सा हाय."२ असे जे हा 
गीता हणत े ते हा िशवा अंतरमनातून कसा हाद न जातो याचे 

दय पश  िच ण कथाकारांनी केले आह.े एकंदरीत, भूकंपानंतर 
ना यापे ा पैशाला मह व दणेा-या माणसां या मानिसकतेत झाले या 
बदलाची कथे या मा यमातनू घतेललेी न द मह वपणू वाटते. तर 
शीषककथा असललेी 'आंतरभेगा' ही कथा पुनविसत गावात घर न 
िमळाले या, बेघर झाले या भूकंप त सं ामची क ण कहाणी अधोरेिखत 
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करते. ामीण भागातील राजकारण हा अ यंत मह वाचा आिण 
िज हा याचा िवषय कथाकार सुर  पाटील यांनी आप या कथेतून 
हाताळला आह.े 'लाल पाणी' या कथेतील िशवराम झंुजार दवे ह े

योगशील आिण शतेीिन  शतेकरी आहते. दु काळसदृ य प रि थतीमुळे 
सरकार लोकां या हाताला काम िमळावे, यासाठी पाझर तलाव 
बांध याची योजना आणते. यासाठी झंुजार दवे यां या जिमनीची िनवड 
केली जात;े परंत ुयामागे चंड राजकारण दडललेे असत.े गावचा सरपंच 
आप या शेतात तलाव होऊ नये, यासाठी आमदाराला पचंवीस हजार 

पये देऊन आप यावरील संकट िशवराम झंुजार दववर लोटलेल े असत;े 
पण यापूव ही झंुजार दवे यांची चाळीस एकर जमीन अशीच सरकारी 
तलावात गलेेली असत ेआिण आताही तोच संग यां यापुढे उभा असतो. 
याचा अथ शासक य योजना कधी-कधी शेतक-यां या मुळावर कशा 
उठले या असतात, याचा यय या कथेव न येतो.  

यात थािनक पातळीवरील आमदार, सरकारी अिधकारी, सरपंच 
यांचे संगनमत शेतक-यांसाठी चताजनक असत.े झंुजार दवे यांनी पाझर 
तलावाला परवानगी ावी, यासाठी आमदार यां या मुलाला जयरामला 
नोकरी दे याचे आिमष दाखवतो. तरीदेखील झंुजार दवे ह े माघार 
यायला तयार नसतात; परंत ु य  जे हा तलावा या कामाला ारंभ 

होतो, ते हा त ेकाळजीने काळवंडून जातात. अशात मे यान े दललेा धीर 
आिण स ला कामी येतो. एका चांग या वक लाकरवी कोटकचेरी क न 
आप या जिमनीवर थिगती आण यात त े यश वी होतात. ही बातमी 
ऐकून िवरोधकां या त डचे पाणी पळून जाते. एवढेच न ह े तर काही 

णातच पावसाला सु वात होऊन लाल माती या पा याने पाणीदेखील 
लाल दसायला लागत.े यावेळी जवळ येऊन माफ या सुरात सरपंच 
हणतो, "झंुजार दवे, पर य  पावसानं तुमाला टे दलाय! मी तर 

सामा य मानूस हाव... चुकल ं िबकलं आसलं तर..."३ झंुजार दवे मा  
सवकाही िवस न सरपंचाला छातीला लावून घेतात. याव न 
झंुजार दवेसार या असं य शतेक-यां या ठकाणी दडले या माणुसक चे 
दशन घडत.े तसेच 'रणधुमाळी' ही कथा राजकारणा या च ूहात 
सवसामा य माणसा या कुटंुबाची होणारी होरपळ िचि त करणारी आह.े  

यािशवाय शेतक-यां या िशि त मुलां या बेकारीचा  हा 
कथाकारांनी 'अथहीन' आिण 'फसवणूक' या दोन कथांमधनू उजागर केला 
आह.े िप ान् िप ा का या मातीत घाम गाळणा-या शेतकरी 
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मायबापांनी शेती या दु च ातून मुलाची सुटका हावी हणून िश णाला 
ो साहन दले, तर िशक यािशवाय सुखाचे चार दवस आप याला आिण 

आप या कुटंुबाला जगता येणार नाहीत, ही जाणीव उराशी बाळगून 
शेतक-यां या मुलांनी पदवी, पद ु रपयतचे िश ण घतेल;े पण यापुढे 
काय? असा न सुटणारा  यां यासमोर 'आ' वासून उभा रािहला.  

िश णा या माणात रोजगाराची उपल धता न झा याने बेकारीची 
सम या हळूहळू भेडसावू लागली. नोकरीसाठी वणवण भटकताना 
िवषय ानापे ा विशला, ित ा आिण डोनेशनला अवाजवी मह व दल े
जावू लागल.े प रणामी, िशि त त णां या वा ाला िनराशा येऊ 
लागली. यांचे जगणे अस  झाले. 'अथहीन' कथेतील अिवनाश हा फ ट 
लास असूनही नोकरीत रजे ट होतो आिण याचाच िम  काश हा 

चाळीस पसटेजवाला असूनदखेील सले ट होतो.'ही नोकरी त ू कशी 
िमळवलीस?'अिवनाश या या ाचे उ र दतेाना काश हणतो-"...या 
जगात आपल ं येय फ  व  पा न सा य होत नाही. त े सा य 
कर यासाठी पैशाची िशडी लावावी लागते...इथं कमत तुम या िव ेला, 
कतृ वाला नाही, इथ ं कमत आह ेपैशा या खणखणाटाला. अरे, हा बाजार 
आह े आ मे हरवले या पशूंचा. आप यासार यांची भिव यं या पशूं या 
कैदेत आहते. ती सोडवावी लागतात पैशा या चमचमाटावर. नोकरी! 
आज या त णांचं सोनेरी व , पण त े िवकत यावं लागतंय या 
दलाला या बाजारात."४ िश ण े ातील ह े भीषण वा तव लेखकान े
अ यंत भावीपणे मांडले आह.े तसेच बेकारीचे जीणे वा ाला आलेला 
कथानायक अिवनाश हा समाजातील असं य िशि त त णांचे 

ितिनिध व करत या कथते वावरताना दसतो. 'कवच' या कथतेून 
एक कडे पुरोगामी िवचारा या ग पा मारणारे तर दसुरीकडे ितगामी 
िवचारावर जगत राहणारे थोर समाजसेवक केशवभाई यांचा 
समाजकायातील ढ गीपणाचा, खोटारडेपणाचा मुखवटा यांची मुलगी 
अपणा कशी फाडून टाकते, याचे िच ण कथाकारान ेसमथपण ेकेल ेआह.े  

' डंा' ही सम या समाजाला लागललेी क ड होय. या अिन  थेमुळे 
सामा य माणसांचे संसार उघ ावर येतात. या ं ापायी मुल वर 
अनि वत अ याय-अ याचार केले जातात. एवढेच न ह े तर वेळ संगी 
डंाबळीसु ा ठरतात. कधी-कधी मुलगी पवान, गणुवान असूनही केवळ 
डंा दणेे अश य अस यामुळे ित या मनाचा, भावनांचा िवचार न करता 
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आई-वडील ल  लावून देतात. प रणामी, ित या आयु या या होरपळीला 
कशी सु वात होते, याचे िच ण 'दु मन' कथेतून आल ेआह.े  

कथानाियका सुधा या वा ाला हा जीवघेणा संग येतो. 
िव ामसारखा उंचापुरा, देखणा, तेवीस वषाचा पदवीधर सुधाने जोडीदार 
हणून िनवडललेा असतो; मा  घरची हलाखीची प रि थती, यात सुधा 

ही आई-विडलांची चौथी मुलगी. यामुळे ती कुटंुबावरील भार वाटायला 
लागत.े अखेर वयाची चाळीसी पूण केले या एका िवधुराशी ितचे ल  
होते. एक पैसाही डंा न देता सुधाला चांगले घर िमळाल,े यातच ितचे 
कुटंुब समाधानी असत.े तर ितकडे सुधा या व ाचा च ाचूर होतो. 
मनािव  ल  केले या नव-यासोबत संसार करताना ितला अनेक 
सम यांना त ड देत जीवन कंठावे लागते. प रणामी, ितचा होणारा 
भाविनक क डमारा आिण पु ात वाढून ठेवलले े दःुख याचे ययकारी 
िच ण कथतेून आलले े आह.े एकंदरीत, सुधासार या शोिषक 
का यमूत चे दशन घडिव यात कथाकार यश वी झाल ेआहते.  

याबरोबरच 'अंधारचौकट', 'बे एके बे', 'िवप रत' यासार या 
कथांमधून ामजीवनातील मह वाचे िविवध कंगोरे िचि त होताना दसून 
येतात. एकंदरीत, या सं हातील कथा वाचताना वाचक अ व थ होतो, 
बेचैन होतो. यातील पा े आपलीच वाटतात. नवे काहीतरी वेगळे 
वाच याचे समाधान वाचकांना िमळते. भािषकदृ ा मराठवा ातील 
िवशेषतः लातूर िज ातील लामजना, औराद शहाजानी प रसरातील 
बोली या समपक वापरामुळे यां या कथतेील कथानक, ि रेखा आिण 
घटना- संग वाचकांना अंतमुख करतात. यािशवाय अथवाही उपमा-

ितमा- ितकां या वापरामुळे कथा अिधक िजवंत वाटतात. कथाकार 
सुर  पाटील यां या शैलीतनू साकार झाले या ('बे एके बे' ही कथा सोडली 
तर) सवच कथांचे िनवेदनतं  ह ेतृतीयपु षी आह.े ओघवती, वाही आिण 
साधे सुलभ असे यां या कथािनवेदनाचे व प आह.े कथाशयाला 
अिभ  कर यात यां या िनवेदनाचा मोलाचा वाटा आह.े 
िच मयतेसोबतच भाषे या अंगाने या सं हातील कथा अ यंत समृ  आिण 
संप  अस याचा यय िविवध श दकळांव न येतो.  
सदंभःसदंभःसदंभःसदंभः        
१)  पाटील, सुर ः 'आंतरभेगा', भावलाव य काशन, औराद शहाजानी (लातूर), थमावृ ी, २००१, 

पृ. १२.  
२) त ैव: पृ. २२.  ३) त ैव : प.ृ १०१.    ४) त ैव : प.ृ ८९.  

*** 
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2000    नंतर या मरामरामरामराठी कथकथकथकथना मकमकमकमक    सािह यातील 
मसं कृसं कृसं कृसं कृती        

 

डॉ. सतेज दणाणे        
को हापूर 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक:  
म ही गरज असत.े म हचे मानवी मुलभूत गरजा पूण कर याचे 

साधन असते. माचे अनेक तर आिण कार आहते. शारी रक म आिण 
मानिसक म असे दोन कार सरळपण े दाखिवता येतात. समाजात 
शारी रक क  करणा या लोकांची फार मोठी सं या आह,े तर बोटावर 
मोज याइतके लोकच बौि क क  करतात. ह े समाजातील िच  आह.े 
सािह य समाजजीवनाचे िच  असते. माणूस आिण त नषुंगान े
भवतालातील आिण यां या संबंिधत घटक सािह यात िचि त होतात. 

समाजजीवन ह ेगुंतागतुीचे आह.े गरीब- ीमंत, म यमवग य शतेकरी, 
क करी आिणसवच ी पु ष ह े कोण या ना कोण या व पाचे म 
करीत असतात. काळ बदलतो तसे माचे व पही बदलत असत.े 
भू देशानुसार माची प ती िभ  सापडतील. शारी रक क  करणारा, 
काबाडक  करणारा हणजे केवळ दोन वेळ या अ ासाठी राबत राहणारा 
समाजाचा फार मोठा समाज घटक आढळेल. शहरी आिण ामीण लोकोचं 

माचे व प ही िभ  असेच आह.े ादेिशकतेनुसार, जातधम आिण 
ांतनुसार ही म िभ  िभ  असललेे दसते. तुत शोधिनबंधात 2000 

नंतर या काळात कािशत झाले या  लेखकां या कथा मक सािह यात 
मसं कृतीची चचा कर याचा य  केला आह.े 

दीपराव साने यांचे 'दोरखंड'योगीराज वाघमारे यांची 'झ या'व 
'रातांधळे' बाबुराव गायकवाड यांचे 'अंबुज', सतीशकुमार पाटील यांची 
'मी अिभम यू'ल. िस. जाधव. यांची 'संुभ आिण पीळ'सिचन पाटील यांचा 
'अवकाळी िवळखा'राज  िमठारी यांची 'वेध काशाचा' आिण नवनाथ 
गोरे यांची 'फेसाटी' या कथना मक सािह यकृतील मसं कृती या 
व पाचा शोध घेण ेव यावर चचा करण ेअपेि त आह.े 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                407407407407    
 

 

'दोरखंड'ह ेको हापूर िज ातील ामीण जीवनाचा आलेख मांडणारे 
दीपराव सान े यांचे आ मकथन आह.े "जगलले े अनुभव कथन करताना 

खे ाची व था आिण तेथील मजीवनाचे िच ण अितशय ठळकपण े
यांनी मांडले आह.े िश काची नोकरी करतानाचे अनुभव रेखाटताना 
यांनी अनुभवलेल ेबालपणातील खेडे, तेथील बाराबलतुेदारी, जातिविश  
मजीवन व कृषीशी िनगडीत मजीवन पहावयास िमळते. लेखक 

िलिहतो, 'आ ही शतेातील चारा बडगीम ये रचून ठेवत. ऊसाचे वाडे 
तोडून िवकत घऊेन जनावर जगवत असू. द  कारखा यावर या ऊस 
तोडणी वाहतूक करणा या गाडीवानां या जनावरांपुढील यांनी काढून 
ठेवलेली रचललेी उ ावळ, यां या जनावरांची उ ी वैरण आ ही िवकत 
यायची."ऋतुनुसार माचे व प बदलत असललेे दसून येत.े या 
माला वग आिण वगाची झालर कायमच िचकटललेी असते. लेखक लहान 

होता. यावेळी याची आई खुरपणी करायला, भाताची कापणी करायला, 
शगा या दवसात शगा काढायला रोजगाराने जात.े शतेीवाडी या 
कामाबरोबर जनावरे संभाळ याचे काम लेखकाला करावे लागते. 
लेखका या घरा यात िपढीजात दोरखंडाचा वसाय होता. हा 
दोरखंडाचा वसाय मातंग जात िविश  हणनू ओळखला जातो. केरसुनी 
करण,े बु ा-पा ा करण,े घायपाताचे फडे कापण,े िनवडणे, िचरण,े 
पा यात कुजत टाकण,े आठ दवसांनी बडवून वाळत घालण,े वाक तयार 
झा यानंतर दो या, कासरे, वडणी, नाडा, गोफणी, वेसन, िश ाळे यां या 
दो या तयार करण े ही एक गुंतागुतंीची आिण मातगंा या जीवनाशी 
वेटो यासारखी गुंतवून रािहलेली मसं कृती दोन वेळचे अ  
िमळिव यासाठी परंपरेन ेअनेक िप ाम ये चालू आह.े 

काळानुसार घायपाताची झाडे कमी झाली. मुल ेिश ण घेऊ लागली. 
दोरखंडाचे काम क न पोटभर अ  ही न िमळण,े उपजीिवकेचा  अशा 
कारणाने ही मसं कृती कमी होत आह.े 
        दोरखंड'म ये ामजीवनातील अनेक मजीवी लोकां या 

मसं कृतीचे दशन घडत.े पारंपा रक मापासून नोकरीपयत आिण 
खुरपणी पासून िश कांपयत या माचे िच ण येत.े ह े संिम  व पाचे 

मजीवन को हापूर या प रसरातील मसं कृतीचे दशन घडिवणारे आह.े 
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'झ या'माणदेश या देशातील दु काळी जीवनातील िमकांची 
हतबलता, यांचे थलांतर रेखाटणारी योगीराज वाघमारे यांची कादंबरी 
आह.े दु काळी भाग हणनू गावात काम िमळत नाही. पाऊस नस यान े
शेती ओस पडललेी असत.े काही लोक पुणे, मंुबई सार या शहरात 
थलांतर करतात. घराम ये लहान मुल ेआिण यांना काम होत नाही अशी 
हातारी माणसेच िश लक असतात. दु काळी कामे कोठे चालू होईल 

ितकडे माणसाचे ल ढे या ल ढे वाहतात. काम िमळत नस यान,े 
र या या ना याची माणसंही नाती िवसरतात. पु या, मंुबईत जाऊन 
रािहलेली माणसेही आप या हाता या माणसांना जगवू शकत नाहीत. 
दु काळात र याची कामे चाल ूहोतात आिण बंद पडतात. अशावेळी िजथ े
काम िमळेल ितकडे माणदशे या प रसरातील लोक थलांतररणची 
अव था आिण याचे केलेल े िच ण पाह यासारखे आह.े फलटणला, वीट 
भ ीवरचं, तुम यासारखी शंभर दीडशे कुटंुब हायीत. वीटभ ीवर काम 
करायचं. आठव ाला पगार काय ? 

'मग बघा मालक. आमी जायला तयार हाऊत. लेबरं हरखून गलेी. 
फलटण तर फलटण. पु या मंुबईपरीस बरं हाय. ितकडे कसला तरी 
कारखाना सु  होणार हता हणं. याचं बांधकाम याला ईट समेट 
लाकूड हणलं तर फरशी काम करणारे लेबरं पािहजे होतं. लांब आं ातून 
लेबर आणलेल. काबाड क  करणारा मजीवी समाज मो ा माणात 
आह.े यांना काम िमळत नाही. पयायाने अ  िमळत नाही. यासाठी ते 
कोणतेही आिण कसलेही काम करायला तयार असतात. कोण याही 
ठकाणी जाऊन काम कर याची यांची तयारी असत.े पोटा या आगीसाठी 

कोठेही जाऊन कसलेही जीवघणेे काम करणारी माणसे. याम ये ीपु ष 
आिण शाळेत जाऊन िश ण घे या या वयातील मुल े ही ऊनवायापासून 
याम ये राबराब राबतात यांची सं कृती झ या या कादंबरीत योगीराज 
वाघमारे यांनी िचि त केललेी पहावयास िमळते.                   

'रातांधळे'ही िश ण घऊेन सुिशि त झाले या माणसांची मसं कृती 
मांडणारी योगीराज वाघमारे यांची कादंबरी आह.े िश णाने नोकरी 
िमळिवलेले नोकरदार, ा यापक याची बु ीवादी म सं कृती आिण 
नोकरी िमळत नाही हणनू छोटे मोठे उ ोगधंद,े लघ ुउ ोग क न आपला 
उदरिनवाह करणा या माणसांची मसं कृती असे मसं कृतीचे दोन तर 
रातआंधळे कादंबरीत पहावयास िमळतात. यािशवाय पारंप रक प तीन े
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हलक  सलक  कामे करणाराची एक मसं कृती या कादंबरीत पहायला 
िमळते. 'बायका र ते झाडतात आिण बापये गटारी साफ करतात. सगळे 
शहर झाडून काढतात. दगुधी मु  करतात. दसु यां या आरो याची 
काळजी घेतात." शोिषत, वंिचत समाजाची मसं कृती या कादंबरीत 
िचि त केलेली आह.े या समाजातील एखाद दसुरा मुलगा ा यापक, 
वक ल, डॉ टर होतो. एका िवचारवंत होतो, समाजसेवक होतो. पण 
ब सं य त ण नोकरी या शोधात असतात. िश ण घऊेन नोकरी िमळत 
नाही यावेळी आप याच समाजातील नोकरदार लोकांकडे त ेआशेन ेफे या 
मारतात. फुकटचे अनेकाचे स ले ऐकून घेतात. नोकरीचा , सुिशि त 
बेरोजगाराची वाढती सं या, उ ोगधं ातील वाढती पधा, छोटे मोठे 
उ ोग वसाय कर याची तयारी असली तरी भांडवलाचा िनमाण 
होणारा , जागेचा  आिण ध मय, जातीय षेान े पछाडले या 
माणसाची हीन कूट िनती अशा अनेक सम याशी वंिचत शोिषत, दिलत 
समाजातील त णांना संघष करीत उपजीिवकेसाठी म करावे लागत.े 
कोण याही 

कारचे म कर यासाठी ही त ण िपढी तयार आह.े आ पाली ही 
संघिम ा मिहला मंडळातफ ल ाचं केट रग चालिवते. गवं ा या 
हाताखाली मजुरी करणा या, युिनिसपालटीम ये गटार काढायला 
जाणा या, र ते झाडायला जाणा या मिहलांना ितन ेसोबत घऊेन वसाय 
चालू केला आह.े जय आिण याचे िम  सायकल दु तीचं दकुान, मोटार 
सायकल दु ती, पं चर काढण,ं हॉटेल असे उ ोग करायला तयार 
असतात. त ेझेरॉ स, सायकल दु ती आिण चहाची टपरी चालिवतात तर 

ा. सोनकांबळे ह ेमहािव ालयात ा यापक आहते. 
'रातांधळे'या कादंबरीत दिलत, वंिचत, शोिषत, िपडीत ी पु ष 

यां या मसं कृतीचे िविवध िच ण पहावयास िमळते. कादंबरी या 
मुखपृ ातून ा यापक, िवचारवंत, क करी, िभ  त हचेी लहान सहान 
कामे करणारी जनता, उ ोगधंदे करणारे अशा संिम  मसं कृती चे दशन 
घडत.े आंबेडकरी िवचाराचा जनसमुदाय याची ि थती, वैचा रकता 
याची आदश थान,े या या अपे ा, ा थान ेआिण आजची गती यांचे 
प  िच  मसं कृती चा िभ  तरीय आलेख उभा करणारे आह.े 
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'अंबुज'ह ेमराठवाडा, कोकण आिण कनाटक या देशातील अनुभवाचे 
कथन बाबुराव गायकवाड यांनी आ मकथना मक लेखसं हात केल े आह.े 
दा र , ग रबी, जग यासाठीचा संघष लेखकान ेआप या अनभुव कथनात 
मांडला आह.े िश ण घेत असताना लेखकाला करावी लागणारी कामे, 
यांचे आईवडील यांना करावा लागणारा वसाय, चम कार क न 

आजारातून बरे कर याचे व  दाखिवणारा जाणता, महादेवाची पूजा 
करणारा आ पा, दवाखा यात नस हणनू काम करणारी सुमाची आई, एस. 
टी त भेटललेा िम ीवाला हमाल, कंड टर, ा. जाधव, िशपाई, 
िवभाग मुख, िव ापीठाचा कुलसिचव ह ेसव घटक िभ  िभ  व पाचे 

म करणारे आहते. 'जोराने टोपली फेकू लागली, समेटात िचकटलेली 
रेती व वाळूचे कण तळ हातात घुसत होत.े यामुळे र  ही तळ हातातून 
ठबकत होते. टोप या बरोबर ाणांितक वेदना होत हो या. टोपली 

झेल याचे ास कुणातही उरले न हत,े तरीही येणारी टोपली झेिलतच 
होतो. रेती तुन हात चाळणीसारखे झाले होते. काही टोपली पाया या 
नळीवर आदळून जखमाही झा या हो या. पायात काही नस याने िसमटने 
भरललेे पाय भगभगत होत.े दपुारचे ऊन भाजून काढू लागले."लेखकाने 
मांडललेा अनुभव बांधकाम करणा या िबगारी यां या म सं कृतीचा 
आह.े हा क द आिण वेदनादायी म सं कृतीचा अनुभव 'अंबुज'म ये 
आललेा आह.े िविवध ठकाणी आिण वेगवेग या थरातील माचे दशन 
'अंबुज मधून घडते. एकंदरीत काबाड क ातून बौि क क ाचा आिण 
संघषाचा वास 'अंबुज'मधून श दां कत झाला आह.े 
     'अवकाळी िवळखा'बदल या आिण औ ोिगकरणा या येतील 
कृषीज य ामीण जीवना या वेदना मांडणारा सिचन पाटील यांचा 
कथासं ह. ामीण क करी माणसाचे जीवन िच ां कत करतो. 
शेतक यांना खूपच संघषमय जीवन जगावे लागते. िनसग आिण मानवी 
वृ ी वृ ीशी सतत संघष करावा लागतो. शेतीतनू िमळणा या उ प ाला 
कमत िमळत नाही. शेतीची दरुाव था आिण आधुिनक यं  युगाचे आगमन 

यामुळे शेतीची म सं कृती बदलली आह.े मातीत राबणारा शेतकरी हा 
फ  क  करीत राहतो. याचे क ाचे जीवन हा शतेी सं कृती मधील भला 
मोठा म सं कृतीचा भाग असतो, शेती, जनावरे, पशू प ी या संबंधान े

ािम  असे क  उपसत राहणे. पु ष आिण ी ही दोघ ेही शेतीमधील 
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मसं कृतीचे मह वाचे आधार तंभ आहते. 'घुसमट', 'टांगती तलवार', 
'उ ेक', 'तुपातील वांगी', 'क ाची भाकरी', 'रान', 'अवकाळी िवळखा'अशा 
सवच कथा म सं कृती उलगडून दाखिवणा या आहते. 'घर या 
उ कर ातील चांगल कुजलले ेशेणखत मातीत िमसळून घेतल होतं. उ या 
आड ा कुळवा या पा या मा न फुलागत मऊसुत रान तयार केलं होत.ं 
बैलानंच सारटी सोडून पाणी पाजायसाठी जागोजागी पाट पाडल े होते. 
शेतक याला करा ा १६ लागणा या क ाचे दशन घडवणारे वरील वणन 
कृषी म सं कृतीचे आह.े पलैवानाची मेहनत, कु ती, जनावराचा डॉ टर 
आिण शेतकरी अशा मजीवी क करी जनमाणसाचे दशन घडत.े कडबा 
तोडून हशैीपुढे टाकण,े तळ गाठले या िवहीरीतील पाणी बादलीत भ न 
हशैीला आणून दावण,े मट यात पाणी भ न ठेवण े ह े शतेकरी जीवना 

संबंधाने म सं कृतीचे संदभ दाखवतो हणून िवचारात घे यासारखे 
आहते. शतेक याचे एकूण जीवन याची सुख दःुखे, आशा अपे ा आिण 
व  मांडणारे जीवन अ यंत बारकाईने सिचन पाटील यांनी 'अवकाळी 

िवळखा'या पु तकात मांडले आह.े मातीशी आिण पशुप ी आिण िपकांशी 
जोडललेे याचे म कृषी सं कृतीचा भवताल ापणारे अस याचे प  
होते. 

'संुभ आिण पीळ'- मातंग समाजा या शोिषत जीवनाचे अनके पदरी 
जीवन, यां या ढी परंपरा, चालीरीती, वृ ी वृ ी, गलुामी, 
अपरािधनता, अंध ा या जीवनासह ल. िस. जाधव यांची ही कादंबरी 
मातंगा या म जीवनाची ओळख क न देणारी आह.े मातगं समाज करीत 
असणा या िविवध व पा या क मय जीवनाचे िच ण 'सुभं आिण 
पीळ'या कादंबरीत पहावयास िमळते. पारंप रक जीवन प ती, रानटी 
जीवन या जीवनानुषगंान े जग याचा भाग उपजीिवकेचा हणून यांनी 
परंपरेने वीकारले वसाय ह े यां या भाग जातीची ओळख ठरलेली 
दसते. 'शेतकरी वंजळ दोन वजळी दानं मांगां या पदरात आनंदानं टाकत 
हती. गावातबी कायी मांग केरसु या दऊेन पसापसाभर धानबी गोळा 

करत हती. नंदी बईल वा यानं आवंदा या बारीला मायंदळ िपक येनार 
हणून भाक त केललेंही हत.ं ते पर ये  खरंच झाल.ं मा दग भांग कवाच 

कामाला लागल े हते. शदीची बन, कैकताडाची रान ं धुडंाळत फ  
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लागली हती. काय आ दवासी मद गोळा कराया, काय जन नदी या कडन ं
मासं धराया, कायजन सशाची, ह याची िशकार कराया जायाची. 
जाताना तीर कामट, वागर अन् कु हाड घेऊन जायाचे, तर येताना ब बर 
जळान, लाकूड फाटाबी आप या िशकारी ब बर आणायचे. केरसु या 
करण,े नंदीबईल सांभाळणे, शदीची बन, कैकताडा या रानात जाऊन 
केरसु या साठी िशदी या फां ा आणण,े मद गोळा करण,े मांस धरण,े ससे, 
हले याची िशकार करण े वागर लावण,े जळाव, लाकूडफाटा आणण.े ह े

क मय जीवन भट या, रानटी जाती जमातीची म सं कृती दाखिवणारे 
आह.े मांतगाची म सं कृती, आ दवास ची म सं कृती मा दगाची म 
सं कृती आिण अशा अगिणत िव थािपत असणा या रानटी हणा, अ पृ य 
हणा कवा यांना माणुसपण नाकारले गेले आह.े अशा माणसांची म 

सं कृती 'संुभ आिण पीळ'मधून लेखकाने दाखिवललेी आह.े 
मसं कृती केवळ दोन वेळचा उदर नवाह भागिव यासाठीची आह.े 

ती यां या अनेक िपढ ना परंपरेन े िचकटललेी आिण यामधून यां या 
जातीची ओळख क न देणारी आह.े या यां या गावकुसाबाहरेील 

मामुळे यांनी माणसांची आिण माणूसपणाची ओळख पुसली गेललेी 
दसते. 'संुभ आिण पीळ'म ये आललेी म सं कृती सोलापूर या 

प रसरातील गावकुसाबाहरेील रानटी, अ पृ य माणसांची आह.े 
'मी अिभम यू'ही कॅ सर त त णाची जगले या अ या 

आयु यािवषयीचे चतन  करणारी, जीवनािवषयीचे नवे त व ान 
मांडणारी यामची आई या कादंबरी या भावातील कादंबरी आह.े डॉ. 
सितशकुमार पाटील यां या कादंबरीम ये कॅ सर त त णाचे चतन 
मांडललेे अस या कारणान ेआिण लेखक वतः डॉ टर आह.े यामुळे डॉ टर 

वसायाचे िच ण आललेे आह.े डॉ टर वसायाची म सं कृती एका 
अथान ेआपणास या कादंबरीत दाखिवता येईल तर कादंबरी या िनवेदन 
हा कॉलेजात जाणारा त ण आह.े तो एका शतेकरी कुटुबांत वाढललेा 
आह.े यामुळे कृषीजन सं कृती या कादंबरीत आललेी आह.े 'ती पहाटे पाच 
वाच यापासून अथं णाला पाठ टेकेपयत क  करत रहायची. ा अतीव 
क ाचे ओझे ित या चेह याव न जावयाचे नाही. उपवास असला आिण 
याचबरोबर दवसभराची कामे जरी करत असली तर ितचा चेहरा 
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टवटवीत असायचा, उपवासाचे आिण क ाचे कोणतेही ित बब ित या 
चेह यावर उभारायचे नाही. ती सदो दत आनंदीत आिण फुि लत 
असायची. ितचा वयंपाक असो कवा शेताचे, जनावराचे डंक मशीनचे 
काम असो."िनवेदकाची आई सतत कामात असायची. घरातील कामे, 
शेतीची कामे, घरकाम ही म सं कृती न दसणारी असत.े िनवेदक करीत 
असललेा अ यास आिण डॉ टर न े केलले े रोगाचे िनदान ही बौि क म 
असललेे दाखिवता येते. िशरामधून मला इंजे शन दल,ं मला गुंगी आली, 
वरचेवर र ां या तपास या चाल ू हो या, आता िश लक रािहले या 
माने या र वािह यांना सलाईन जोडल.े ह े वा य डॉ टर या पेशातील 

म सं कृतीशी अधोरेिखत करणारी आहते. 'मी अिभम यू'ही कादंबरी 
को हापूर सांगली प रसरा या भवतालावरची डॉ टर आिण सवसामा य 
माणसां या शेतकरी कुटंुबातील म दाखिवणारी याचे जीवन िचि त 
करणारी आह.े डॉ टर, िव ाथ , शेतकरी याबरोबर आई-वडील, आजोबा, 
िम , मैि ण याचे नातेसंबधां या पातळीवरचे अमू य असे न दसणारे 
वा स य, ेम, माया, ममता, ेम, मै ी या पात यावरचे म आपणांस 
पहावयास िमळते. 

'वेध काशाचा'ही कुटंुब मुख सनाधीन असले या कुटंुबाची 
कहाणी आह.े दा या नशेमुळे कुटंुबाचा झालेला हास, या कुटंुबातील 
दा र य, मानहानी, अपमान, दरुाव था याम ये होरपळलेल े कुटंुब 
आपणांस पहावयास िमळते. अशा कुटंुबातील ी मो ा िज ीने आप या 
कुटंुबात सुधारणा करत,े मुलांवर सं कार करत.े यासाठी ती िझजत राहते. 
ितचे क , ितचे म ह ेसंपूण कादंबरीचा क  आह.े 'िमळालेली सव मजुरी 
ते दा म ये खच करीत आिण भांडण क न अजय या आईकडून ही ित या 
मोलमजुरीचे पैसे घेत. याची भांवडे पाणी िपऊन उपाशी झोपत. काही 
वषानंतर हणजे अजय सहावी सातवीम ये असताना या प रि थतीला 
कंटाळून अजयची आई सव कुटंुबासिहत आप या माहरेी आली. इथे तरी 
जम बसतो का असा एक िवचार ित या मनात आला आिण ती क ाळू 
माऊली आप या माहरेी आली. परंतु राह याचा  िनमाण झाला. 
अजयची आई व सला खूपच मानी होती. िज ीची होती. ितकूल 
प रि थतीला सामोरे जा याची ितची तयारी होती. "मोलमजूरी करणा या 
कुटंुबातील मसं कृती या कादबंरीतील पा ा या मा यमातून दसून येते. 
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सवसाधारण प रि थती असणारे मोलमजूरी क न आप या कुटंुबाचा 
उदरिनवाह करणारे कुटंुब या कुटंुबातील मुख सनाधीन झाला तर 

ीला संपणू कुटंुबाचा गाडा नाइलाजाने, काबाडक  क न ओढावाच 
लागतो. केवळ जग यासाठी दोन वेळ या अ ासाठी आपले शरीर 
िझजवणारी माणसे याची एक भली मोठी मसं कृती आह.े याचे दशन 
'वेध काशाचा'या कादंबरीतील ि रेखातून होत.े 

'फेसाटी'सांगली जत या प रसरातील पशुपालक समाजाचे िनसगा या 
मनमानी पणावर अवलंबून असणारे जीवन. ह े केसाटीचे अतंरंग आह.े 
अभाव त माणसाचे क मय जीवन कती भेसूर असते यांची 
क पनेपलीकडील वा तव फेसाटीम ये नवनाथ गोरे या त णाने मांडलले े
आह.े या कादंबरीत माचे ड गर या ड गर चढत माणसे आयु य घालिवत 
असललेी दसतात. लेखकाचे वडील, आई, भाऊ, बहीण या ना यािशवाय 
या प रसरातील अनेक माणसे जगतात ती फ  क  कर यासाठीच एवढे 
म माणसां या जीवनाशी जोडलले ेआह.े म आिण फेसाटीमधील माणूस 

असे एक समीकरण सरळसरळ आपणांस दाखिवता येते. मढ, गुरे पाळण,े 
सांभाळणे शेती करण,े कामाला जात.े लेखक ही ऊस तोडणी पासून 
शहरात िविवध व पात म करताना दसतो. लेखकाची आई, बहीण 
घरकाम क न दसु या या शतेात कामाला जातात. लेखक सांगतो, ' या 
येळंला चुलता शेटजी यात चाकरीला ता. इंिजन दु त करायचं काम 
करायचा. शेटजीचं यात दीडशे येकर येवढं. तालु याला मोठा शेटजी 
हणून वळखायची. शेजारी पाजारी असले या बापा बाप ा कामाला 

जाय या. चुल याला यार पोरनं दोन पोरी, सगळी बारक . येव ा 
सग याला राबून आणून घालावं लागायचं. "फेसाटी मधील मजीवन ह े
शेती आिण दु काळी भौगोिलक प रसराशी जोडलेले आह.े तथेे ी पु ष 
लहान मोठी सगळीच माणसे म करताना दसतात. यां या माला या 
मातीचा रंग आह ेअसे हणता ये यासारखे आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ----        
1) 'दोरखंड', 'झ या', 'रातआंधळे', 'अंबुज', 'अवकाळी िवळखा', 'संुभ 

आिण पीळ’, ‘मी अिभम यू’, 'वेध काशाचा', 'फेसाटी'या कादंबरी, 
आ मकथन, कथा या कार या वेगवेग या भौगोिलक देशातील 
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आिण जाती या वेगवेग या सं कृती अनुभवातून िस  झाले या 
कलाकृतीम ये माचे दशन घडते. 

2) माची उंची, माची प ती, माचे कार, माचा प रणाम, 
माची उपयोिगता, माची आवतने कवा खोली िविभ  तराची 

आिण व पाची आह.े मा  माणूस हाच म करणारा, कवा करवून 
घेणारा आह.े माचे व प ह ेभौगोिलकतेवर जसे अवलंबून आह ेतसे 

चा सामािजक, आ थक दजाही कारणीभूत आह.े  
3) माचे ठळकपण ेशारी रक आिण बौि क क  असे कार दाखिवता 

येतात. शारी रक क  करणा यांची सं या मोठी असली तरी िमळणारे 
उ प  कवा फायदा बौि क म करणा या या अगदी अ प असाच 
आह.े  

4) म ही जात िविश  आिण वगिविश  ही आह.े  
5) मराठी सािह यात कथा, किवता, कादंबरी, नाटक, वैचा रक अशा 

सवच कार या सािह यात म सं कृतीचे ित बब पडलले े असते. 
माणूस आिण यां या जग याची या ही माशी जोडली गलेलेी 
आह ेह े वीकारावेच लागते.  

संदभ----    
१. दणाण,े सतेज: ' ामीण जीवनाचा आलेख, महारा  टाई स, को हापूर.  
२.साने, दीपराव: 'दोरखंड, अ य काशन, र ािगरी, २०१७, पृ. ८८. 
३. वाघमारे, योगीराज: 'झ या', अ य काशन, र ािगरी, २०१५, पृ. ५२. ४.वाघमारे, 
योगीराज: 'रातांधळे, अ य काशन, र ािगरी, २०१४, पृ. ७४. 
५. गायकवाड, बाबुराव : 'अंबुज', मंजुल काशन, पुणे, पृ. १७. 
६. पाटील, सिचन: 'अवकाळी िवळखा', गवळी काशन, इ लामपूर 
७. जाधव, ल. िस.: 'संुभ आिण पीळ, साकेत काशन, औरंगाबाद,२०१४,पृ. १९. 
८. पाटील, सितशकुमार: 'मी अिभम यू', डीएस बुक व ड, सोलापूर, पृ. ८०. 
९.िमठारी, राज : 'वेध काशाचा', अ य काशन, र ािगरी, २०१६,  
१०. गोरे, नवनाथ 'फेसाटी', ि यांका पटवधन, पुणे २०१७, पुणे, पृ. ६.पृ. ७ 
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२००० २००० २००० २००० नंतर या ि यां या िनवडक नंतर या ि यां या िनवडक नंतर या ि यां या िनवडक नंतर या ि यां या िनवडक 
आ मकथनांचा मागोवाआ मकथनांचा मागोवाआ मकथनांचा मागोवाआ मकथनांचा मागोवा    

 

सौ. क पना सतीश पवार 
एस.एम.आर.के.बीके एके मिहला महािव ालय E-4, कािलका पाक, सर वती पाटील 

शाळेजवळ, उंटवाडी, नािशक. 
तावनातावनातावनातावना    

ी आ मकथनांची मराठी सािह यातील परंपरा समृ  आह.ेआपल े
अनुभविव  साकार कर यासाठी ि यांनी आ मच र  हा सािह य कार 
जवळ केला. वातं यपूव, वातं यो र व आधुिनक अशा वेगवेग या 
ट यांवर ि यांचे वैिव यपूण अनुभव आ मकथनांमधनू  होताना 
दसतात.केवळ पती च र  सांगणारी ी आज आ मकथनांमधून न ा 

जािणवांचे, अनुभवांचे कटीकरण करतांना दसत.े एकिवसा ा 
शतकातीलपंख पस न न ा िव ाला गवसणी घाल ू पा ा या 

ीजीवनाची ि थ यंतर २००० नंतर या काही िनवडक ी 
आ मकथनां या अनुषगंान ेमांड याचा य  या लेखात केला आह.े   

सािह याम ये या या काळाचे ित बब लेखका या लेखनात कळत 
नकळतपणे पडलेल े असत.े सािह या या िनरिनरा या कारांपैक  
‘आ मच र ’ हा मराठी सािह यातील अ यंत समृ  असा कार. 
आ मच र ाम ये मानवी भाव-भावनांचे, नातेसंबंधांचे यातील ताण-
तणावांचे िच ण अ सल वा तवदश  असत.े का पिनक भाविव ापे ा 

य  जागून गेले या जीवनाची याच ने सांिगतललेी कहाणी 
अिधक रोमहषक असते. अ रवा यातून  होणारा चा 
जीवनपट ित या पूवायु यातील घटकांशी िनगडीत असलले े भाविव  
साकार करतो.  या प रि थतीत घडतोिनवेदना या ओघात या 
काळातील सामािजक वा तव आ मच र ातून प पण े उभे राहत.े 
ठरािवक िविश  अशा समाजा या ि थतीगतीचा चालता-बोलता इितहास 
हणून आ मच र ाला मानाचे थान िमळाले आह.े 

ि यांना आ मच र  हा सािह य कार अिधक जवळचा 
वाटतो.बदल या प रि थतीनसुार बदल या काळाचे ित बब या 
लेखनाम ये दसत.े िवसा ा शतकातील ि यांनी आपल े  ि गत 
अनुभव मांडल े आहते. यात यां या भावनांचा स पेणा दसून 
येतो. िस  समी क भालचं  फडके हणतात, “मराठीत जी काही चांगली 
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आ मच र े आहते ती सगळी ि यांनी िलिहली आहते.”१  रमाबाई 
आंबेडकर यांचे ‘आम या आयु यातील काही आठवणी’ (१८९०) ह ेमराठी 
सािह यातील पिहले आ मच र  होय.१९७० पूव कालखंडाम ये पतीला 
देव मानणा या, अ याचार सहन करणा या, कुटंुबातील सवाना मदत 
करणा या ि या ीलेखणीतून िचि त केले या दसतात.िवसा ा 
शतका या उ राधात झपा ाने बदल झालेला दसतो. ि यांना 
िश णाचे दालन खुले झाल.े वतः या कतृ वाची, मतेची ितला जाणीव 
झाली. ी आपले अनुभव आ मकथनामधून मांडू लागली. स ेपणाबरोबर 
िनभ डपणाही ित या आ मकथनामधून दसू लागला.एकिवसा ा शतकात 
वतःचे मत ठामपण े मांडणारी, आवडणा या े ात क रअर करणारी, 

बंधने झुगा न देणारी ी आ मकथनामधून  होऊ लागली. 
२००० २००० २००० २००० नतंर िलहललेी िनवडक आ मकथन ेनतंर िलहललेी िनवडक आ मकथन ेनतंर िलहललेी िनवडक आ मकथन ेनतंर िलहललेी िनवडक आ मकथन े    

 “मराठी सािह यात एकोिणसावे शतक मह वाचे मानल ेजात.ेकारण 
ते वैचा रक कलहाचे शतक आह.े आ मपरी णाचे शतक आह.े परंपरेचा 
आंधळेपणाने वीकार न करता परंपरेला आ हान देणारे शतक आह.े”२ 

आिण यामुळेच एकिवसा ा शतकात पाऊल टाकणारी ी वतं  
िवचाराची आह.े समृ  असे जीवनिव  जगणा या एकिवसा ा 
शतकातील ि यांनी िलिहललेी आ मकथने देखील प रवतन दशवणारी 
आहते.वैिव यपणू अनुभव अितशय सहजतेन े  करणारी अशी ही 
आ मकथन ेआहते. अितशय धीटपणे वतःची अिभ  करतांना ही ी 
आ मकथन े दसतात.एकिवसा ा शतकातील सात िनवडक आ मकथनांचा 
या लेखात िवचार कर यात आललेा आह.ेती पुढील माण-े रास-सुमा 
करंदीकर, कुणा तव कुणीतरी-यशोदा पाडगावकर, सिमधा-साधना आमटे, 
आयदान-उ मला पवार, दय थ-अलका मांडके, िझ मा-आठवण चा गोफ 
– िवजया मेहता, मा या आयु याची गो -िगरीजा क र  
१)))) रास(१९९८):    

सा यासु या गृिहणीन े आपली संसारगाथा सांगावी इत या सो या 
श दात िस  कवी वदा करंदीकर यां या प ी सुमा करंदीकर यांनी 
‘रास’ ही आ मकथा श दां कत केली आह.े एवढा महान कवी नवरा हणून 
अस याची सुखदःुख, यां या वभावाशी जुळवून घेताना उडाललेी 
तारांबळ,तरीही यां याब लचा साथ अिभमान असे सारे अिभिनवेशरिहत 
िलखाण मनाचा ठाव घेत.े 

ी जीवनासाठी िवधायक सुधारणांचा फायदा िमळाले या पिह या 
िपढी या ितिनधी हणजे सुमाबाई. िश ण, नोकरी, ल , संसार अशा 
ट यांतून गलेलेे आयु य जगले या सुमाबाई. घरची प रि थती बेताचीच, 
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पण मुलगी आव यक िततक  िशकलीच पािहजे, छोटी का होईना पण 
ितला नोकरी हवी ित या वभावाला अनु प असाच मनपसंत नवरा 
ितला िमळाला पािहजेअसे पिह या िपढीचे सुमाचे आईवडील. 
आईविडलांचा ओ तीचा संसार, पण सग या भावंडांबरोबर सुखाचं 
बालपण जगतानाच विडलांचे छ  हरपले आिण आजोळी ख या 
आयु याचा अनुभव घते, िश ण सु  ठेवत वया या केवळ िवसा ा वष  
वैध  आ यान े पु हा आजोळी आले या सुमाबाई पतीिनधनानंतरही 
सासर या मंडळीनी आप या पती या िनधनानतंरही आप याला िश ण 
पूण कर यासाठी दललेी रेणाही कृत तापूवक नमूद करतात. 

अशातच वदा करंदीकरांचे थळ एका मैि णीने सुमाबाईना 
सुचवलं. वदांनी िवधवेशीच पुन ववाह कर याचा केलेला िन य या 
िववाहास उपकारक ठरला. महारा ा या कानाकोप यापयत या दोघांनी 
केलेली िश काची नोकरी, जोडीने बहरललेा संसार आिण नानािवध 
जबाबदा या, वेदगगंा या का सं हाचे काशन, नव याचे बालपण, 
पूवायु य, मुलांचं बालपण, िश ण यासह वदांचा कवी हणनू होत गलेलेा 
उ कष अगदी सहज सो या भाषेत सुमाबाईनी मांडला आह.े वदांचे चांगल े
वाईट दो ही गणु उघड सांगणा या, भरभ न दाद देणा या आिण वेळ 
पडेल ितथे टीका करणा या सुमाबाई या आप याला आपलंच ित बब वाटू 
लागतात. सुमाबाई आप या नव या या त हवेाईक वभावाचं खुमासदार 
शैलीत वणन करतात. एका मैि णीने दसु या मैि णीला िजत या 
सहजपणे आप या आयु यातील गुजगो ी सांगा ा, तशा सहज, सो या, 
अकृि म भाषेत आिण शलैीत िलिहलेल ं रास ह े आ मकथन मनोवेधक 
उतरल ेआह.े 
२. कुणा तव कुणीतरी((((२०००):     

किववय मंगेश पाडगावकर यां या प ी यशोदाबाई पाडगावकर यांचे 
ह े आ मकथन आह.ेयशोदाबाई या ि ती कुटंुबात या तर मंगेश 
पाडगावकर ह े हद ू कुटंुबातले. दोघांचेही धम वेगवेगळे अस यामुळे 
यशोदाबा ना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागले. यांना आयु यभर 
संघष करावा लागला. मानिसक संघषाला त ड ावे लागले. या 
हणतात, “पती जे हा कलावंत असतो आिण याला सतत यश, स मान, 
ित ा िमळत जात े ते हा यांचा अहकंार वाढत जातो. या या या 

अहकंारयु  वाग यामुळे यां या प ीला अपमानकारक िजणे जगावे 
लागते ह े सव िच  समाजापुढे यावेया मुख ेरणेने मी आ मच र  
िलिहले.” कलावंता या आयु याब ल परखडपण ेवा तव िच  यशोदाबाई 
उभे करतात. पाडगावकरां या लोकि यतेचे दडपण मनावर येऊ न दतेा 
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आप या वैवािहक जीवनाब ल िलिहल ेआह.े यामधून पाडगावकरांसारखा 
कवी नवरा हणून फारसा वेगळा वागत नाही.प ी या अपे ा, ितला 
करावा लागणारा याग, ितची आजारपणे इ यादी बाबतीत इतर 
नव यानइतकाच तो संवेदनशू य, वाथ  पु ष असतो ह े दसून येते. या 
हणतात, “मी मा  मनातून दखुावले, खंतावल,े असं वाटलं क उगाच 

एवढा मोठा धोका प क न ल  केलं. यापे ा यांची ेयसी हणून रािहल े
असते, तर संसारातून मुलां या, यां या लहरी वभावा या केव ातरी 
जबाबदारीतून मोकळी झाली असत.े”३ एकूणच लेिखके या जा या 
झाले या आ मभानाचा आिव कार हणजे ह े आ मवृ . लेिखकेन े
पाडगावकरां ित र  िम , नातेवाईक, नोकर या सवाब ल 
कालानु माने व लहानमो ा घटनां या अनुषगंान े िलिहले आह.े या 
आ मवृ ाने मराठी सािह यात व महारा ा या सामािजक-सां कृितक 
इितहासात मोलाची भर घातली आह.े 
३)सिमधा (२००१ ):    

थोर समाजसेिवका साधनाताई आमटे यांचे ह े आ मकथन. 
कु रो यांसाठी आनंदवनाचा चम कार घडिवणा या बाबा आमटे यां या 
आयु यातील  यांची छाया बनून यां या अलौ कक कायात यांना भ म 
साथ देणा या साधनाताई आमटे यां या सहजीवनाची ही कहाणी. बाबा 
आमटे यां या लोकिवल ण जीवनाला साथ दते असताना साधनाबाईनी 
अपार क  केल.े अि द  े हणावीत अशा संगातून धैयान ेवाट काढली. 
अपार क  व क णेचा संगम साधनाता या ठकाणी पाहायला िमळतो. 
वैरा यासारखे कोिप  आयु य जगणा या बाबांना जे हा साधनाताई 
भेटतात ते हा ल  न क  इि छणा या बाबांम ये झाललेा बदल, यां या 
मनाला ता नी दललेी साद, यां यात या कवीन े केले या किवता आिण 
या उभयतांमधला प वहार अशा अनेक बाबी, संग सिमधामधून 
आप याला पाहायला िमळतात. आ दवासी, कु रो यांसाठी यांनी 
उभारलेल े नदंनवन, मराठी सािहि यकांचा यांना िमळालेला ितसाद, 
बाबांनी मनावर घेतले या येक उप मासाठी राबणारी अनेक माणसे 
आिण सग यांना बाबां ती असणारा िज हाळा ा सग या 
बाबीसाधनाता नी उ मरी या श दब  के या आहते.   

‘बा  जगाची तमा न बाळगता एकमेकांम ये गरुफटले या दोन 
मनांचा झालेला हा िमलाफ केवळ एक ेमकहाणी न राहता याला 
साहसाची आिण मानवतेची कनार लाभ यान े यातून उ ुंग असे 
समाजकाय उभे रािहले.’४ साधनाता नी ‘सिमधा’ ा आ मकथनामधून 
वतः या आयु याची फरपट न मांडता सेवेची ीमंती मांडललेी दसते. ा 
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आ मकथनामुळे एक समाजवृ ीने झपाटलेले जोडपे व यांचे द व 
अनुभवावयास िमळते. मराठी वा यात वतःचे वेगळे असे थान या 
आ मकथनान े िनमाण केल ेआह.े वाचकांना एक समृ  सहजीवन जवळून 
दाखवताना वाचकांना िवचार वण करणारे असे ह े अि तीय आ मकथन 
आह.े 
४) दय थ (२००४):    

डॉ.अलका मांडके यांनी ह े आ मकथन िलिहल े आह.े जग िस , 
िबनधा त, मह वाकां ी डॉ टर नीतू मांडके यांची कहाणी यां या 
सहचा रणीने श दब  केली आह.े यांचे व  यां या मृ युनंतर यां या 
प ीने कसे पूण केल,े यांचे व  स यात उतरिव यासाठी झटणा या 
अलका मांडके यांनी आप या सहजीवनाचा पट या ठकाणी उलगडला 
आह.े डॉ.मांडके दयरोगत  हणून महारा ाला प रिचत होते. याचं 
श यकौश य, कामाचा झपाटा, पेशंटिवषयी आ था, समाजिहताची आच, 
कामा ती िन ा आिण तळमळ ह े लेिखकेन े जवळून पिहल े आिण तेच 
पु तक पान े वाचकांपयत यथोिचत पाने पोहोचिवले आह.े डॉ.मांडके 
यांनी ‘ऑपरेशन िथएटर ोटोकॉल’, ‘आय. सी. यू. ोटोकॉल’, 
‘वॉड ोटोकॉल’ अशा वेगवेग या प ती अि त वात आण या. ‘िनतू मांडके 
यां या व ात पेणा होता.’ असे बाळासाहबे ठाकरे वतः मा य 
करतात. एक डॉ टर हणून एक माणूस हणून डॉ.मांडके यांचे मोठेपण 
याचे दशन या पु तकातून होत.े रोगासंबंधी यांनी जागृती केली. भर 
उमेदी या काळात डॉ.मांडके यांचा दयिवकारान ेमृ यू होतो. मोठा ध ा 
बसूनही प ीपे ा आपण एक डॉ टर आहोत, या भावनेने डॉ.िनतू मांडके 
यांना वाचिव याचा य  या करतात. एका सा या मुलीचा सवागीण 
िवकास डॉ.िनतू मांडके यां यामुळे झाला, ह े या मा य करतात. ‘आप या 
जीवनाचा आलेख रेखाटताना आप याकडे मु ाम गौण व घऊेन 
पतीच र ालाअिधक उंचीवर ने याचा यांचा यास नाही.हा आलेख 
रेखाटताना फ  पतीच र ाभोवतीच न रगाळता जीवनातील वा तव 
ि थती दशिव याचा यांचा हतेू जाणवतो.’५ सवसामा यांसाठी हॉि पटल 
बांध याचे यांचे व  होत ेत ेअलका मांडके यांनी साकारल.े 
५)आयदान(२००३)    

कोकणातील दगुम भागातील अ पृ य, साधारण प र थती असले या 
घरात मुलगी हणनू ज माला आले या उ मला पवार. कोकणातील आिण 
मंुबईतील वैयि क, सामािजक, कौटंुबीक आयु यात यांनी अनेक 
चढउतार बिघतले आहते. अनेक िवदारक अनुभव घेतल े आहते. या 
अनुभवांचे अ यंत ांजळ, सहज,िनःसंकोच कथन यांनी ‘आयदान’म ये 
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केलेल ेआह.े आपले गाव, घर, कुटंुबीय, शाळामा तर, खेळ, ेमात पडण,े 
ल , वतं  संसार थाटणे, सामािजक चळवळीतील सहभाग, लेखनाची 
सु वात, सहजीवनात िनमाण झाललेा ताण, ि य या मृ यूचे 
आघात अशा मान े यांचा जीवन वास झालेला दसतो. आ मशोधा 
बरोबरच दिलत समाजाचे व सं कृतीचे दशनही यां या आ मकथनातून 
घड याचे दसते. 

या लेिखके या कटीकरणाचे वेगळेपण हणजे यात उरबडवेपणा, 
टोकाचा संघष, षे दसत नाही. पण सव गो चे अितशय संयिमत आिण 

ग भ वणन लेिखकेन े केल े आह.े ह े आ मकथन एका ीचे आह े क  जी 
दिलत हणून ज माला आली जी ग भ िवचारसरणीची सुधारणावादी , 

ितभावान ी आह ेह ेया आ मकथनातून जाणवत रहाते. 
६)िझ मा-आठवण चा गोफ(२००१):    

िवजया मेहता ह े मराठी ना सृ ीतील आदरणीय व स  
ि म व. वया या १७ ा वष  ना  े ात यांनी पाऊल ठेवले आिण 

या रंगभूमीशी एक प झा या. जवळजवळ ६० वष यांचा या े ाशी 
कलाकार, द दशक अशा वेगवेग या भूिमकांत संबंध आला. या काळात 
यांना अनेक अनुभव आले. सहकारी, ेही यां याशी नात े जोडल े गलेे. 

रिसकांशी तर यांनी भाविनक संवाद साधला आह.े सहकलाकार, गु , 
रंगभूमी-नट- े क ह े नात,े एन.सी.पी.ए. तील कारक द, अनेक मान-
स मान, ना ातील वेगवेगळे योग यािवषयी यांनी 'िझ मा- 
आठवण चा गोफ'मधून वाचकांशी संवाद साधला आह.े कसललेी अिभने ी 
व ितभावंत द द शके या या आ मकथेतून यांची, तसेच रंगभूमीची 
गो  समजत.े 

िझ माची सु वात जरा वेग या प तीने बाई करतात. या आप या 
बालपणाकडे आिण ता यात या िवजया जयवंतकडे फ  य थपण े
पाहतच नाहीत तर वत:चा उ लेखदेखील य थपण े करतात जे 
सु वातीला वाचताना थोडेसे िविच  वाटते आिण नंतर सवय होते हा 
आकृितबंध नतंर नाहीसा होऊन या नेहमी माणे च र  सांगतात. 

वया या पंचिवशीपयत बाई आ मच र  ढ अथान े
आ मच र ासारखे सांगतात, बालपणीचे क से येतात, मु यत: आठवणी 
आई-वडील-आजी-गावाकडचे घर अशा घरगतुी व पा या, शाळे या, 
शाळूसोबत या, शाळेत या िश कां या फारशा आठवणी बाई सांगत 
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नाहीत. बाई आठवणीने यां या ना यातील शोभना समथ आिण नुतनचा 
उ लेख एक दोन संगापुरता करतात. बा चे घर िवचाराने आचारान े
पुढारललेे होत े असे जाणवते.घरातील मुलगी हणून या काळी (बा चा 
ज म ४ नो हबर १९३४) असणारी फारशी बंधने यां यावर आहते असे 
दसून येत नाही. यामुळेच बा चे च र  सदैव खळखळत वाहणा या 

अ लड वाहासारखे घडत गलेे असे वाटते.   
कॉलेजम ये गे यापासून मा  बा चे ह ेआ मच र  थांबते आिण सु  

होते यांचे ना च र . वया या १७-१८ ा वषापासून इ ािहम 
अ काझीपासून सु  झाललें ना िश ण पीटर ूक पयत, वयाची प ाशी 
उलटून गलेी तरी सु च रािहले असे बाई अिभमानाने सांगतात. आिण 

ादर यानचा यांचा ना वास हणजेच – िझ मा. ाम ये रंगायनची 
थापना, रंगायनचे सु वातीचे सहकारी अर वद दशेपांडे, नाटककार 

िवजय तडुलकर यां यासोबत केलेली सु वात याचबरोबरच रंगमंचाची, 
संिहतेची, ना ािव काराची येत गलेेली समज याचे सा ंत वणन बाईनी 
केलेल.े अितशय सयंत भाषते िलिहलले ेअसे ह े िवजयाबा चे आ मच र  
आह.े 
६)मा या आयु याची गो (२०१३):    

मराठी सार वतात िग रजा क र ह े नाव सवप रिचत आह.े यां या 
नावावर आजिमतीस ८५ पु तके जमा आहते. कथासं ह, मुलाखती, 

वासवणने, कादंब  या, बालवा य इ यादी सािह य कारांनी नटलेली 
यांची ही ंथसंपदा अनेक परु कारांनी स मािनत झाली आह.े यांची 

ओळख यां याच श दात सांगायची हणजे, ‘ती गो  िलिहणारी आिण 
सांगणारी बाई आह.े’ आयु याची वाटचाल मावळती या दशनेे सु  झाली 
अिण यांना वाटल,ं आप या सुख-द:ुखावर, आप या भोगव ांवर आपण 
िलहावं आिण प रणामी यां या हातून जे आ मच र  िस  झालं ते हणजे 
‘मा या आयु याची गो ’. या आ मकथेला बं द तपणा नाही. ओघवती 
भाषा आिण कथाकथनाची शलैी यामुळे कुणालाही जवळची वाटावी अशी 
ही आ मकथा. 

आ मकथना या सु वातीला या आ मकथन लेखनामागची आपली 
भूिमका प  करतात. याव न ल ात येत ेक  ी हणनू यांना उपे लेा 
सामोरे जावे लागले. िगरीजाता चा सांभाळ यां या आ याने व विडलांनी 
केला.वडील सुधारणावादी िवचारांचे होते. महािव ालयीन िश ण घेत 
असतांना यांचा प रचय किवमना या उमाकांत यां याशी होतो.दोघांची 
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सािह यातील सारखी ची यामुळे यां या ेमाचे िववाहात पांतर होते. 
परंत ु पती या अहकंारी वभावाचा यांना अनेकदा ासच सहन करावा 
लागतो. रे वेत लाकची नोकरी करत असताना आत दडललेी लेिखका 
यांना शांत बसू देत न हती. दोन मुलां या ज मानंतर पती या िवरोधाला 

न जुमानता वतः या लेखना या अिनवार ओढीतून एका मािसका या 
संपादकपदाची जबाबदारी या वीकारतात. लेखनाची यांची आवड येथ े
पूण होते. परंतु प ीची वाढती लोकि यता पती प ी म ये तणावास 
कारण ठरते.कुटंुबा या गतीस सवतोपरी हातभार या लावतात. परंत ु
मुले आिण पती यां या मनात या आदराचे थान िमळवू शकत नाहीत. 
कायम कुटंुबीय यांना आरोपी या पजयातच उभे करतात.िनराश न होता 
या समाजकायात सहभागी होतात. यां या वैिव यपूण समाजकायाब ल 
यांना स मािनत केल े जात.े मराठी सािह यातील कादंबरीलेखन, 

कथालेखन, बालसािह याचे लखेन याब ल अनेक स मान यांना ा  
होतात. मराठी सािह यिव ात या जरी मानाचे थान ा  क  शक या 
तरी कुटंुिबयां या उपे लेा यांना कायम सामोरे जावे लागले. 

एकूणच अितशय ामािणकपण ेलेखन कर याचा य  िगरीजाता नी 
केला आह.े ी हणून सामा य ी या वा ाला येणारे दःुख यां याही 
वा ाला आल.े यामुळे येक ीला जवळचा वाटणारा असाच हा 
कसदार वास आह.े 
िन कष:  
• ि यांना आ मच र  हा सािह य कार अिधक जवळचा 

वाटतो.बदल या प रि थतीनसुार बदल या काळाचे ित बब ी 
िलिखत आ मकथनांमधून दसते. उदा. िझ मा  

• ही आ मकथन े केवळ त े आ मकथन िलिहणा या ीची नाहीत तर 
एकिवसा ा शतकातील ीचे ितिनधी व करणारीआहते.डॉ टर, 
िशि का, द द शका, लेिखका, समाजसेिवका अशा वैिव यपूण 

े ातील ी जातीचे या ितिनधी आहते . 
• िभ  िभ  सामािजक तर,िविवध े ात या, िभ  सं कृतीतून व 

कुटंुबातून आले या ि यांनी आ मकथालेखन केले आह.े यामुळे 
वैिव यपूण ी वभाव,वृ ी- वृ ी, त कालीन समाजाचे सं कृतीचे 
दशन यातून होत.े तसेच लेखनामागील यांचा हतेूही वेगवेगळा आह.े 
यांचे अनुभवही िनरिनराळे आहते. 

• २००० नतंर या कालखंडात ि यांनी िलिहले या आ मकथनांमधून  
एकूणच 21 ा शतकातील ीचा आ मािव कार व प रि थतीशी 
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केलेल ेसमायोजन ल ात येते. ी पु ष दरी कमी झाललेी दसते.ही 
आ मकथन ेन ा भूिमका, न ा परंपरा िनमाण करतांना दसतात. 

• व या जाणीव  करण ेहा मूळ उ ेश ठेवून आ मकथनांचे लेखन 
झालेल े दसते . केवळ वतःचे दःुख मांडणे हा या लेखनामागील उ ेश 
नाही तर सम वया या भूिमकेतून व ि थर मनोव थेला ह े लेखन 
केलेले आह.े ा लेखनामाग े िव ोहाची भावना नाही तर अितशय 
सहजपणे जीवन वास मांडलेला आह.े 

• वरील आ मकथने ीचे समाजातील बदलले या थानाचे दशन 
घडिवतात. ी पु ष समानतचेे दशन घडिवतात. साधना आमटे व 
बाबा आमटे यांचे सहजीवन सामािजक सेवेत सम पत होते. अलका 
मांडके-िनतू मांडके यां या पर परसंबंधात देखील सवच पात यांवर 
समानता दसते. 

• या आ मकथनांमधनू  ि या पतीशी असणारे ताणतणाव , यान े
दलेले ेम, नोकरी व कुटंुबाची दहुरेी जबाबदारी पार पडतांना येणारे 

ताणतणाव मोकळेपणाने  करतात. 
संघषाचे व प कुटंुबापर वे बदललेले दसत.ेआ मभान जागृत 
झाले या, आ मिव ास ा  झाले या या ीसमोरील संघषाचे 
व पही बदलललेे दसत.े उदा.िगरीजा क र, उ मला पवार 

• एकिवसा ा शतकातील ी आ हानांना सामोरी जाते.घरातील व 
घराबाहरेील अशी दहुरेी जबाबदारी समथपण े सांभाळणारी ी या 
आ मकथनांमधून आप याला भेटते. आ हानांना सामोरी जात 
असताना वतःचे व व जप याचा, वतःचा आनंद शोध याचा य  
करते. थोड यात ‘ व’ ही ित यासाठी िततकाच मह वाचा आह.े     
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कादबंरीचेकादबंरीचेकादबंरीचेकादबंरीचे    बदलतेबदलतेबदलतेबदलते    व पव पव पव प    

 

ाााा. . . . पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग    कांबळेकांबळेकांबळेकांबळे    
मराठी िवभाग, महा मा फुले महािव ालय, कनगाव, ता.अहमदपूर, िज.लातूर 

          

मराठी सािह याला मराठवाडा भूमीची फार मोठी परंपरा लाभलेली 
आह.े मराठी सािह याचा ारंभ मराठवा ातून झा याचा इितहास 
आप याला ात आहचे. पूव पासून आज तागायत पयत या मराठवाडा 
भूमी अनेक नामवंत कवी लेखकांनी मह वपूण सािह य िन मती केलेली 
आह.े १९६० नंतर मराठी सािह य अिधक ापक व समृ  झाले . या 
सािह याला वेगवेगळे आयाम ा  झाले ामीण सािह य, दिलत सािह य, 

ीवादी सािह य , आ दवासी सािह य असे सािह य वाह िनमाण झाले 
या िविवधांगी सािह य वाहातून ब जन समाजा या आशा आिण 
आकां ांचे कंार तसेच यां या जीवन जािणवांचे संदभ ित बिबत झाले. 
यातूनच िविवध चळवळी िनमाण झा या. थािपत सािह यापे ा आपल े
खास असे वैिश पूण वेगळेपण टकवून ठेवत या सािह य चळवळीनी 
वतःचा ठसा समाजावर उमटिवला. यातही पु हा ादेिशक वैिश पूण 

सािह याने आप या ादेिशकतेची जाण वाचकांना क न दली. 
मराठवाडा देश हा ाचीन काळापासून या ना या कारणाने चचत 

रािहलेला भू- देश आह े . मराठवा ाला दीघ अशी एक परंपरा लाभली 
आह.े अथात ही परंपरा उ वल अशी नाही. मराठवाडा देश नेहमी 
अ मानी-सुलतानी दृ च ात भरडला गलेेला आह.े एक मा  खरे क , 
मराठी वा यात याच मराठवा ाचे योगदान अ यंत मह वपूण रािहलेल े
आह.े म ययुगीन काळापासून ते आज एकिवशा ा शतकापयत शेकडो 
अशा सािहि यकांनी वा यात उ रो र भरच टाकली आह.े महान अशा 
सािहि यकांचा वारसा या मराठवा ाला लाभला आह े.  
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२००० नंतर या काळात मराठवा ातील ामीण सम यांची जान 
ठेऊन अनेक सािहि यकांनी याची मांडणी केली आह.े मराठवा ाचा 
मागासलेपणा कती भयावह आह ेयांची जाणीव या सािह य आकलनातून 
होते सन २००० नंतर या काळात जागितक करणामुळे सवच पात यावर 
अनेक ि थ यंतरे झाली आहते. अथात याचा प रणाम सािहत्य 
िन मतीवर होणे साहिजकच आह.े मराठी वा य िन मतीत अनेक 
प रवतन े झाली आहते. आज एकिवसा ा शतकात जागितक करना या 
लाटेत मराठवा ातील पारंप रक समाज व थेचे संदभ बदलल े आहते. 
मु  अथ व थे या ब या वाईट प रणामांना सव लहान समूह सामोरे 
जा याचा य  करताना दसतात.  यां या या य ांचे ित बब् २००० 
नंतर या सािह य िन मतीत आलले े दसून येतात. मराठवाडा देश 

ामीण वाशी अिधक जोडला गे यान े इथ या वा य रचनेला ामीण 
मातीचा गंध अिधक आह.े किवतेचा ांत नानािवध िवषयांनी बहरास 
आला आह े .इथ या कथा आिण कादंब या ामीण वाची जाण ठेवूनच 
अिध यान े िलिह या गे या आहते. िवशेषतः ामीण कादंब या शेती व 
शेतकरी आिण ामीण पातळीवरचे कौटंुिबक नात े इथ या माणसाचे 
जगण,े भोगण,े यां या हाल अपे ा बदल या परी ीतीशी जुळवून घेताना 
होणारी दमछाक या सा यांचे  वा तिवक जीवनिच ण मांड यात कादंबरी 
हा वाड्.मय कार यश वी झाला आह.े उ रो र समाजा या हरेक े ात 
जसजशे बदल होत गेल े तसतशे मराठवा ातील ामीण कादंबरीतही 
बदल होत गेल.े मराठवा ात बदल या काळा माणे २०००  नंतर या 
काळात या झपा ाने कादंबरी लेखन हावयास पािहजे होते, तसे झाले 
नाही. याला अनेक बाबी कारणीभूत  आहते. परंत ु या या काही 
लेखकांनी मराठवा ा या मातीशी इमान बाळगून कादंब या िलिह या 
आहते, या आज या काळात सरस आिण सुरस ठर या आहते. या 
मा यवर लेखकांनी २००० नतंर या काळात कादंब या िलिह या आहते, 
यात अ सल मराठवाडीपण जपलले े दसून येत.े कारण यातील ब तांश 
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लेखन ह े याच भूमीत ज माला आलले े आहते. यांनी अगदी 
लहानपणापासून यां या वाडविडलांची क , दःुख, यां या हालअपे ा व 
यांचे जगण े अनुभवलले े आह.े या अनुभवातूनच यांनी या सम यांचे 

िच ण करत असताना एक सुरस कादंबरी कथा तयार क न इथ या 
ांना वाचा फोड याचे काम केलेल ेआह.े आज इतर देशां या मानान े

मराठवाडा देशाचा िवकास हा झालेला नाही. इथ े नेहमीच िनसगाची 
अवकृपा रािहलेली आह.े राजकार यांचा वरदह त देखील येथ े फारसा 
लाभललेा नाही. अशा संगाचे िच देखील या कादंब यांतून आलले ेआह.े 
यािशवाय कौटंुिबक नातेसंबंध, यातील ताण, तणाव, आपुलक , िज हाळा 
जपणारी माणसं देखील या मराठवा ा या मातीत कशी आहते याचेही 
िच ण या कादंब या करतात. तसेच गावपातळीवरील राजकारण याचे  
समाजावर झालेल े प रणाम अनेक कादंब यांतून श दब  झालेल े आहते. 
मराठवाडा भूमी ही शेती व शेतकरी यांचे जीवन िच  घेऊन येणारी आह.े 

वसाय शेतीवर अवलंबून आहते आिण शेती िनसगा या लहरीपणावर व 
राजकार यां या मनमानीपणावर अवलंबून आह.े यामुळे शतकानुशतके 
या मराठवा ाचे  कायम रािहलेल े आहते. या ांना अिधक वाचा 
फोड याचे काम २००० नंतर या कादंब यांनी न च केले आह,े असे मला 
वाटते.  

२००० नंतर मराठवा ात जे कादंबरीकार उदयास आल ेते आगदी 
इथ या मातीचे ऋण फेडताना दसून येतात. शेती आिण शेतकरी यां या 
जग यात येणारी आ हान े व यां या सम या या कादंबयानी मांड या 
आहते. याम ये काही मुख गो ीचा उ लेख करत असताना भारत काळे 
यांची  २००१ साली कािशत झालेली 'ऐसे कुणबी भूपाळ'  ही ामीण 
कादंबरी शेती जीवनावरची  आिण बद या ामीण ामीण कुटंुब प तीचा 
आढावा घेणारी सरस अशी कलाकृती आह े तर 'धूळपेरणी' ही शेषेराव 
मोिहते यांची कादंबरी गोपाळ नावा या त ण  शेतक याची शेतीिवषयक 
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धडपड, शेतीला आधुिनक प तीची जोड देऊ पाहणारी क ाळू वृ ी 
िच ब  करणारी व शेतीिवषयक ांचा वेध घेणारी कादंबरी आह े 

बाबू िबरादार ह ेएक मराठवा ातील आलीकडचे नावाजलेल े ामीण 
लेखक यांची 'संभूती' ही कादंबरी २००४ साली कािशत झालेली आह.े 
ही कादंबरी २००० नंतर या सािह य वाहांचा ीिवषयक दृ ीकोन 
मांडणारी आह े. ामीण ीचे जगण ेव पारंप रक दृ ीकोन सोडून पु षी 
वच वाला आवाहन देणा या ि यांची कहाणी सांगणारी ही कादंबरी आह.े 

काश देशपांडे  यां या 'बारदाना' व 'ढाळज' या दोन कादंब या बदल या 
ाम संकृतीची व २००० नंतर या ामीण जीवनासमोरील आवाहनांची 

जाणीव क न देताना दसून येतात.   
आसाराम लोमटे यांचे कादंबरी लेखन आज या ामीण वा तवाचे 

िच ब  मांडणी करताना  दसतात. ामीण भागातल े आजचे शेती 
िवषयक , ामीण माणसाचे जगण,े बदल या काळाची आवाहन,े 
औ ोिगकरण व यांि क करणाचा ामीण जीवनशैली वरील प रणाम 
श दब  कर यात लोमटे अ ेसर रािहलले ेआहते. जनाधन वाघमारे यांची 
'बखार एका खे ाची' ही एक वैिश पूण कादंबरी हणून ल ात घेता 
येते. या कादंबरीतून लेखकाने खेडेगावातील प रवतन आिण ामीण 
वा तावाचे तपशील आगदी सहज र या साकारलेल े आहते. वाचकांना 
िवचार वृ  करतील असे बारकावे यांनी बदल या जाणीवेने मांडल े
आहते. पूव या ामीण कादंब यात आिण  सन २००० नंतर या 
काळातील  ामीण कादंब यात मह वाचा फरक हणजे  आज या 
कादंबरीत या शेतक यांम ये जागृती व  आ मभानाची जाणीव िनमाण 
कर यात कादंबरीकार यश वी  ठरताना दसतात. याबरोबरच राजीव 
उ हाळे यांची 'काचकांग या'  ही कादंबरी देखील या काळातली मह वाची 
कादंबरी हणून अ यासनीय आह.े या लेखाकांिशवाय इं जीत भालेराव, 
बाबा कोटंबे, सुधाकर वायचळकर, गो वद देशपांडे, माधव कदम, शंकर 
घरजाळे, यां या कादंब यातूनही पूव परंपरेपे ा नंतर या बदल या 
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ामीण वा तवाचे िच ण श दब  झालेले आह.े ह े सव कादंबरीकार 
मराठवा ातील िविवध भागातून आलले ेअस यामुळे यां या भागातील 

ामीण जीवनाचे यांनी केलेल ेजीवन िच ण वैिव यपूण ठरल ेआह.े या 
िच णातून आपणास २००० नतंर या बदल या काळाची व प रि थतीची 
मािहती ात होते.असे असल े तरी सवच कादंब यांनी  कला मक उंची 
गाठली आह ेअसे  मा  आपणास हणता येणार नाही.  एवढे मा  खरे क  
२००० नंतरची आवाहने पेलवत पेलवत न ा बदलांना सामोरे जाणा या 
व आह े या प रि थतीतून माग काढणा या ामीण माणसांची धडपड 
साकार यात व यां या सम यांना वाचा फोड यात ह े कादंबरीकार व 
यांचे कादंबरी लेखन मह वपूण ठरत आलले ेआह े. 

संदभ ंथ:  
1. नागनाथ को ाप ले- ामीण सािह य व प आिण शोध , इं ायणी , पुणे – १९८६  
2. आनंद यादव , ामीणता सािह य आिण वा तव , मेहता ,पुणे -१९८१  
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कायक या याकायक या याकायक या याकायक या या    आ मकथनातीलआ मकथनातीलआ मकथनातीलआ मकथनातील    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक        
जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    : : : : एकएकएकएक    आकलनआकलनआकलनआकलन    

((((सनसनसनसन    2000    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    िनवडकिनवडकिनवडकिनवडक    आ मकथनां याआ मकथनां याआ मकथनां याआ मकथनां या    सदंभानेसदंभानेसदंभानेसदंभाने    ))))    
 

भरतकुमारभरतकुमारभरतकुमारभरतकुमार    िशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    िव ाथिव ाथिव ाथिव ाथ ,,,,    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद. 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक :   
मराठी सािह यात आ मकथन हा वा य कार इतर वाङ्मय 

कारां या तुलनेत खूपच कमी िलिहला गेला आह.े पण तरीही आ मकथन 
हा वा य कार वाचना या पातळीवर खूपच लोकि य झालेला दसतो. 
आ मकथना ारे मानवी वृ ी समजून घे याचे कुतुहल असत.े इतर 
वां मय कारात क पकतेला वाव असतो पण आ मकथनात वा तवतेचे 
िच  नस यामुळे हा सािह य कार वाचनीय ठरतो. लेखक, कवी िलिहतात 
हणजे ते आ मािव कारच करत असतात. समाजाचे दःुख, वेदना, मानवी 
वृ ी त ेसािह या ारे अधोरेिखत करीत असतात. सािह या ारे माणसाला 

जग याची दशा िमळते. जग यासाठी ेरणा िमळते. आ मच र  
लेखनाबाबत .के.अ  े हणतात, "आपल े माहा मे जगाला सांग यासाठी 
मी ह ेआ मच र  िलिहल ेनाही. पण सामा य माणसांना ेरणा दे यासाठी 
हणून कवा आ ासन दे यासाठी िलिहलेल े आह.े"१ हणून समाजाला 
ेरणा दे यासाठी अथात सुसं का रत समाज िन मतीसाठी 

सािह यिन मतीची खूप आव यकता असत.े  
सािह यिन मती कशी होते याबाबत आपल े िवचार मांडताना डॉ. 

राजकुमार म के िलिहतात, "मला किवता िलिह यािशवाय चैन पडत 
नाही. हातात पेन घेऊन कागदावर मन मोकळं केल ंक , समाधान वाटतं. 
मी िश क व कायकता हणून महािव ालयात, समाजात, चळवळीत, 
िव ापीठात, राना-वनात, महापु षां या जयंती व पु यितथीला, 
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मोचाला, मयतीला जातो ते हा माणसं कमी आिण लबाड लांडगेच अिधक 
दसतात. चंदना या वनाला आग लावणारे, सावली देणा या झाडां या 

मुळावर घाव घालणारे, कुर्हाडीचे दांडे गोतालाच काळ होतात. झोपच 
येत नाही. झंुजणारे वाघही झेल ेहोतात ; ते सहन होत नाही. हातात श  
यावे अन ् स गा ांना संपवावे असे वाटते. पण माणसांऐवजी वाईट 
वृ ी न  कर याची ेरणा िमळते. तास तास, दवस दवस जातात. 

कळा अनावर होतात िन किवतेचा ज म होतो."२ अशा कारे 
सभोवताल या दाहक वा तवातूनच सािह याची िन मती होत असते. 

समाजात संगानुसार िविवध सामािजक चळवळी िनमाण होतात. 
चळवळीत काम करणारे कायकत समाजाला याय िमळवून दे याचा य  
करतात. जागितक करण, खाजगीकरण, उदारीकरण यामुळे मानवी 
जीवनावर मोठे प रणाम झालेल ेआहते. पोटाची खळगी भर यासाठी लोक 
महानगरात थलांतर करीत आहते. समाज व था मोडीत िनघा यामुळे 
अनेक पारंपा रक वसाय बंद पडल े आहते. अनेक े ात मोठी ांती 
िनमाण झा यामुळे ग रबांचे जगण े अवघड झाले आह.े काही सामािजक 
चळवळी गटागटात िवभाग यामुळे, वाथ  वृ ीमुळे बंद पड या आहते. 
या सव गो ीचा प रणाम मराठी सािह यावर झालेला दसून येतो. िविवध 
आ मकथनां ारे अशा अनेक गो चे िच ण झालेल ेपहावयास िमळते.  
आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना    वववव    व पव पव पव प    ::::    

कथा, किवता, कादंबरी, नाटक, एकां कका या वां मय कारापे ा 
आ मकथनाचे व प वेगळे आह.े आ मकथन हणजे वतःब ल कथन 
करण.े आ मकथना ारे वतःचे जीवन कवा वतःला पाह याची 
तट थवृ ी पहावयास िमळते. आ मकथनातनू स यतेचे कथन केले जाते. 
आ मकथनाला आ मकथा, वकथन या नावानेही संबोधल ेजाते. पण येथ े
वकथन ही सं ा फारसे वेगळेपण िस  क  न शक यान ेआ मकथन ही 

सं ा उिचत वाटते.  
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आ मकथन लेखनाचे िविवध कार पडतात. कलावंतांनी िलिहललेी 
आ मकथन,े वसाियकांनी िलहीललेी आ मकथन,े कुलगु ं नी िलिहललेी 
आ मकथन,े लेखकां या प ीने िलिहलेली आ मकथन,े उ ोगपत नी 
िलिहलेली आ मकथन,े सामािजक कायक यानी िलिहलेली आ मकथन,े 
राजक य ने यांनी िलिहलेली आ मकथन,े वै क य े ातील डॉ टरांनी 
िलिहलेली आ मकथन,े समाजसेवकांनी िलिहललेी आ मकथन े असे 
आ मकथनाचे िविवध कार पहावयास िमळतात. 

आ मकथन ह े कुणालाही उपदेश कर यासाठी िलिहलेल े नसते. 
आ मकथना ारे लेखकाची वतःची जडणघडण अिभ  होत असत.े 
अ , व , िनवारा या माणसा या मूलभूत गरजा भागिव यासाठी 
करा ा लागणा या संघषाची कहाणी अनेक आ मकथनातनू वाचताना 
सहजपणे ल ात येते. जग याचा संघष मांडताना िवलास माने िलिहतात, 
"मी अन ्बहीण गावात या वाटंकडं टकाटका मायची वाट बघत बसायचं. 
माय घरी येयाची. चूल पेटवायची. चुलीत जाळ तरी कुठल?ं टाकून 
दले या उकं ात या काट या कुट या चुलीत घालायची. का ामूळ 

कोपीत एवढा धूर हायचा क ,डो यातून घळाघळा पानी येयाचं. 
नाकातून शबूड गळायचं. पोटात आग पड यान ं चुलीसमोर मी, बिहण 
व छला बसायचं. यात ओ या हाय ीड या िपठाची रोटी त ावर 
घातललेी. ती बी िशज यासारखं करायची. काळीभोर रोटी. डु र, कु  
सु ा याला खाणार नाहीत. असं कसंबसं चार रो ा त ावर घालायचं. 
ते याच िपठाचं त ावर िपठल ंकरायचं."३ अशा अनेक आ मकथना दारे 
जग याचा संघष मांडललेा दसतो.  

तुत शोधिनबंधात २००० नंतर सामािजक चळवळीतील 
कायक यानी िलिहले या िनवडक आ मकथनातील सामािजक जािणवा 
तपास याचा य  केला आह.े खरे तर एकिवसा ा शतकातील या दोन 
दशकात मो ा माणात आ मकथनाचे लेखन झाले आह.े यांपैक  येथे 
फ  कायक या या आ मकथनांचा िवचार केला आह.े  
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कायक या याकायक या याकायक या याकायक या या    आ मकथनाचेआ मकथनाचेआ मकथनाचेआ मकथनाचे    वगेळेपणवगेळेपणवगेळेपणवगेळेपण    ::::    
मराठी वां मयाम ये आ मकथनांनी समृ ता आणललेी दसते. मराठी 

वां मयात कायक या या आ मकथनांनी तर वेगळा, वैिश पूण ठसा 
उमटिवला आह.े " व ची जाणीव िनमाण झा यानंतर ख या अथान ेमाणूस 
हा वतःला आिण आप या समाजाला मानवमु या मागान े घेऊन 
जा याचा य  करीत असतो. समाजातील अंध ा, ढीपरंपरा आिण 
माणसाला गुलाम बनवू पाहणा या िवचारसरणीचा नायनाट कर यासाठी 
माणूस चळवळ उभी करतो. या चळवळी या मा यमातून तो आप या 
समाजाम ये महापु षांचे िवचार जवून समाजाकडून प रवतनाची अपे ा 
करतो. कारण प रवतन हा कोण याही चळवळीचा मूळ गाभा आह.े"४ या 
िवधाना माणे समाजात प रवतन घडवून आण यासाठी िविवध कायकत 
चळवळीत काम करीत असतात.  

चळवळीत काम करणा या कायक या या आ मकथनातील वा तव 
पािह यानंतर समाजातील दःुख, वेदना, अ याय, अ याचार, छळ अशा 
अनेक गो म ये भरडून िनघाललेी माणसं पहावयास िमळतात. 
कायक या या आ मकथनात क पकतलेा वाव नसतो. जाती-पाती या, 
धम-पंथा याही पलीकडे जाऊन माणूस क थानी मानून कायकता 
समाजात काय करीत असतो. कलाकृती या िन मतीबाबत डॉ. मारोती 
कसाब हणतात, "वैयि क पातळीवरचे दःुख जे हा वैि क पातळी धुंडाळू 
बघते, ते हाच उ कृ  कलाकृतीची िन मती होत असते."५ या 
िवधानानुसार कायक याचे सामािजक काय ह े वैि क पातळी धुंडाळू 
पाहणारेच असत.े  

मराठी सािह यात बलुत,ं उपरा, तराळ-अंतराळ, उच या, आठवणीचे 
प ी, अ रमाशी, मी तो हमाल, गावक , गबाळ, िमटलेली कवाडे, 
अ रमाशी, उच या, बारामाशी, जग बदल घालुनी घाव, िजनं आमुच, 
मरणकळा, आभरान, बेरड, को हा ाचं पोर, वचवाचं तेल, क ी, 
कटाळ, उघडा दरवाजा, उतारा, आधोर आकांत रा ं दन आ हा, 14 
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मिहने 13 दवस आिण... यासारखी अनेक सामािजक जािणवा असललेी 
आ मकथन े वेगळेपणान े न द यावी अशीच आहते. आ मकथनांमधून 
आलले े कायक याचे ि म व, समाजात वावरताना कायक याचे 
सामािजक भान, कायक या या भोवतालची प रि थती, कायक याची 

व थेकडून होणारी उपे ा, कायक याना जग यासाठी करावा लागणारा 
संघष, समाजिहतासाठी कायक याना होणारा ास, कायक याना आलले े
अनेक कडवट अनुभव अशा अनेक गो चे भयंकर वा तव कायक यानी 
आ मकथना ारे समाजासमोर मांडल ेआहते.  

कायक या या आ मकथनांचा अ यास अनेकाथान े कर याची 
आव यकता आह.े सामािजक, सां कृितक, धा मक, राजक य, भािषक, 
शै िणक अशा अनेक े ात िविवध कायक यानी आप या कामाचा ठसा 
उमटवला आह.े तुत शोधिनबंधात  

इ.स.२००० नंतर कायक यानी िलिहले या िनवडक आ मकथनातील 
सामािजक जािणवा खालील माणे नमूद केले या आहते.  
कायक या याकायक या याकायक या याकायक या या    आ मकथनातीलआ मकथनातीलआ मकथनातीलआ मकथनातील    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    ::::    

मी समाजाचे काहीतरी देण े लागतो ही भावना मनात ठेवून येक 
कायकता समाजासाठी झटत असतो. कायक याला यां या येक कृतीतून 
सामािजक प रवतन अपेि त असत.े एक वेळ मा या घरात चुल पेटली 
नसली तरी दसु या या घरात आज काही िशजलं क  नाही याची काळजी 
वाहणारा खरा पुढारी हणजेच कायकता. समाज िवकासा या कायासाठी 
अनेक कायक याना  आपला जीव गमवावा लागला आह.े अनेक 
कायक यावर ह ल े झालेल े आहते. अनेक कायक याना समाज 
िवकासासाठीच तु ंगात क डले या याही घटना कमी नाहीत. 
जातीअंताचा लढा उभारणारे कायकत, शाहीर सिचन माळी यांनाही 
देश ोही हणून तु ंगात क डल े गेल.े "स य बोल याची कमत मोजता 
मोजता आिण स ेची दडपशाही सोसता सोसता िलिहलेली ही गाणी 
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आहते."६ असे सिचन माळी िलिहतात. कायक या या िनवडक 
आ मकथनातील सामािजक जािणवा खालील माण ेसांगता येतील.  
1) 1) 1) 1) चाकाचीचाकाचीचाकाचीचाकाची    खचुखचुखचुखचु     ((((2001) :) :) :) :    

नसीमा रजूक यां या आ मकथनात यांनी आप या शारी रक 
अपंग वाशी केलेला संघष आिण यांची अपगंाना समथ बनिव याची व  
मांडली आहते. 34 वष नसीमा रजूक चाका या खुच त कशी जगली, 
चाका या खुच व न सतत फरत रा न देशा परदशेात जाऊन वतःला 

डा पधत कशी िस  करत.े याचा आढावा आ मकथनात घेतललेा आह.े 
वया या सोळा ा वष  यांना अपंग व आल.े अपगं व येऊनही या 

खच या नाहीत. अथशा  िवषय घेऊन यांनी बी.ए.ची पदवी संपादन 
केली. अपंगांना आव यक ती मदत करता यावी हणून यांनी हे पस ऑफ 
दी हिॅ डकॅ ड या सं थेची को हापूर येथे थापना केली. सं थेमाफत 
अपंगांसाठी 1993 साली यांनी वसाय िश ण क  थापन केले. 1996 
साली घर दा वसतीगृहाची थापना व पुनवसन क  थापन केल.े िविवध 

िश ण क े, गॅस एज सी अशा िविवध काया या मा यमातून या 
अपंगां या िवकासासाठी सतत धडपडत रािह या.  

सन 2000 साली यांनी अपंग व सदढृ मुलांना एक  िश ण घेता यावे 
या उ ेशान ेसमथ िव ामं दराची थापना केली. 2001 साली कुडाळ येथ े
काजू या क प सु  केला. या क पा या मा यमातून अनेक अपगंांना 
जग याचा आधार िमळाला. या सामािजक कायासाठी यांना को हापूर 
येथ ेसव कृ  ी उ ोजक पुर कार िमळाला. द ली या अपंग क याण 
फेडरेशनचा पुर कारही यांना िमळाला.  

अपंगांसाठी झटणारी एक संवेदनशील ी कायकत  हणून यांची 
ओळख िनमाण झाली. अपगंांना जगवण,ं सहकायाचा हात पुढे करण,ं 
यां यात आ म ित चेी भावना जागवण ं हचे यां या आयु याचे येय. 

ओघव या शैलीत िलिहलले,ं िनखळ ामािणक व काळजाला िभडणारं 
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चंड िज  उरी बाळगून सतत धडपडत असले या ी कायकत चे ह े
आ मकथन वाचनीय आह.े  
2) 2) 2) 2) उघडाउघडाउघडाउघडा    दरवाजादरवाजादरवाजादरवाजा    ((((2009) :) :) :) :    

लातूर िज ातील सामािजक कायकत रामराजे अ ाम यांनी उघडा 
दरवाजा ह े आ मकथन िलिहल े आह.े ग ड जमातीत ज मले या रामराजे 
अ ाम यांनी कठीण प रि थतीशी संघष करत लातूर िज हा प रषदते 
िलिपकाची नोकरी िमळवली. 1984 ते 2006 या वीस वषा या 
कालावधीतील जीवन संघषाचा आलेख यांनी आ मकथनातून मांडला 
आह.े  

आ दवासी समाजातील मागासलेपणा, दा र , सनाधीनता, 
अंध ा कमी कर यासाठी यांनी खूप य  केले. रामराजे आ ाम यांनी 
ग ड आ दवास या गरीब लोकांसाठी महारा ाचे माजी मु यमं ी 
िवलासराव देशमुख यां या गावातील गायरान जमीन शासनाकडून 
िमळवून तेथ ेग ड आ दवास ना बसिवले आह.े यांची घरे बांध यासाठी ते 
सतत धडपडत असतात.  

आ दवासी समाज हा अनके िप ांपासून अिशि त, अ ानी 
अस यामुळे आ दवास या वा ाला अठरािव  दा र  आलले े आह.े 
आ दवास या अ ानाचा गरैफायदा घेऊन यांची जात व यांना 
िमळणा या सोयी सवलती येथील नकली लोकांनी चोर या आहते. ह ेसव 
अनथ एका अिव ेने केले आह.े यामुळे आ दवास ना िश णाचा माग 
दाखव यासाठी रामराजे आ ाम यांनी िविवध य  केल े आहते. िशका, 
संघ टत हा, संघष करा हा बाबासाहबेांचा संदेश समाजात 
पोहोचव यासाठी यांनी अनेक कायक यासह बौ  ध माची दी ा 
घेतली.  

हशी या पाठीवर बसून अ रे िगरणारा एक मुलगा कायकता होतो, 
समाजाचे दःुख आप या काया या मा यमातून नाहीसे कर याचा य  
करतो ही साधी गो  न ह.े..! फुले शा  आंबेडकरी िवचारांनी िनमाण 
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झाले या चळवळीम ये रामराजे आ ाम आजही कायरत आहते. उघडा 
दरवाजा ही यांची िन मती आ मकथन परंपरेला समृ  करणारी आह.े  
3) जग बदल घालुिन घाव (2011) : 

जग बदल घालुिन घाव ह ेआ मकथन एकनाथ आवाड यांनी िलिहल े
आह.े एकनाथ आ हाड यांचा ज म एका गरीब पोतराजा या घरी झाला. 
पोतराजा या पोराने पोतराजच झाले पािहजे हा िनयम यांनी मोडून 
टाकला तो फ  बाबासाहबे आंबेडकर यां या वैचा रक ांतीमुळेच..! 
शालेय िश ण घेत असताना यांना जातीयतेचे चटके सहन करावे लागल.े 
जातीय अ याय सहन करायचा नाही, यासाठी वाटेल त े करायचं असा 
यांनी िनधार केला. 

महािव ालयीन जीवनात दिलत पथर, मराठवाडा िव ापीठा या 
नामांतर आंदोलनात यांनी स य सहभाग घेतला. यानंतर काही 
सामािजक सं थे ारे यांनी आ दवासी भागात वेठिबगारी या ावर 
काम केल.े कासा या सामािजक सं थे ारेही यांनी मोलाचे काय केल.े 
आप या कामात ापक तर आण यासाठी यांनी मानवी ह  
अिभयानाची सु वात केली.  

एकनाथ आवाड यांनी समाजातील अनेक वाईट था थांबव याचा 
य  केला. अनेकांना मांगक ची कामे सोडायला लावली. अनेक 

पोतराजांचे केस कापल े आिण दिलतांना िश णाचा माग दाखवला. 
मिहलांना आ थकदृ ा वावलंबी बनव यासाठी यांनी रमाबाई 
आंबेडकर िबगरशतेी पतसं था थापन केली. आज यास फ  सं थेतून 
दिलतच न ह े तर सवण समाजातील मिहलाही कज घेतात. एकनाथ 
आवाड यांनी महारा ातील सवच िज ात गायरान ावर लढा 
उभा न अनेक भूिमहीन दिलतांना जिमनी िमळवून द या. 

दिलतांना, भट या-िवमु ांना आ मस मान िमळवून दे यासाठी 
एकनाथ आ हाड यांनी य  केल.े बीड, लातूर, उ मानाबाद, परभणी, 
सोलापूर, नांदेड या िज ातील अनेक दिलत कुटंुबांना यांनी याय 
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िमळवून दे याचा य  केला. यां या सामािजक कायामुळेच दिलत 
कुटंुबातील अनेक मुल ं सुिशि त होऊ लागल.े पण समाज िवकासासाठी 
लढताना यांना अनंत अडचणी आ या. अ यायावर घाव घालत 
जातीअंताचा संदेश देणारे जग बदल घालनुी घाव ह ेआ मकथन येणा या 
अनेक िप ांना ेरणादायीच ठरेल. 
4) 4) 4) 4) रा ं दनरा ं दनरा ं दनरा ं दन    आ हांआ हांआ हांआ हां    ((((2016) :) :) :) :    

समाजा या तळाशी असले या पीिडतांचे, दलुि तांचे, उपेि तांचे  
सोडिव यासाठी यांना आपल ंआयु य वा न यावसं वाटतं अशा थो ा 
व दु मळ कायक यापैक  एक स ा कायकता हणजे िवलास चाफेकर. 
माणसांची येय कशी असावीत आिण माणसाने वतःला कामात कशा 

कारे झोकून दल ेपािहजे याचे उ म उदाहरण हणजे यांनी िलिहलले े
रा ं दन आ हा... ह ेआ मकथन होय.  

जाणीव आिण वंिचत िवकास या दोन सं थांची थापना क न 
िवधवा, प रत या, दिलत, आ दवासी, भटके-िवमु , बेघर व देवदासी, 
वे यां या मुला-मुल साठी िवलास चाफेकर यांनी काम केल.े समाजाने 
नाकारले या या घटकांना उभारी दे यासाठी यांनी उभे आयु य वेचले व 
रचना मक कायाची दशा समाजासमोर मांडली. मूळ ठा याचे असले या 
चाफेकरांना बालपणी असंख्य अडचण चा सामना करावा लागला. मा  
यां या वेदनांना कटूतेऐवजी क णेची कनार लाभ यामुळे हजारो गरीब 

लोकांना जग याचा मोठा आधार िमळाला. 
पु यातील इंिडयन इि ट ूट ऑफ ए युकेशन, ान बोिधनी आिण 

बाबा आमटे यांचे आनंदवन इ यादी सं थेत काम क न यांनी वतःची 
वाट िनमाण केली. हातगाडी ावसाियकांसाठी जाणीव संघटना, वंिचत 
िवकास सं था, वे या व तीतील मुलां या िश ण व संगोपनासाठी नीहार 
सं था, आ दवास या मुलांसाठी चंडीकादेवी व तीगृह, लातरूम ये सबला 
मिहला क , एकाक  ि यांसाठी अभया क प अशा अनेक सं थांचे जाळे 
यांनी समाज िवकासासाठी थापन केल.े पु यात देहिव  करणा या 
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मिहलां या व तीम ये यांनी सु  केले या दवाखा याला िबल गे स यांनी 
भेट दली होती.  

िवलास चाफेकर यांनी सामािजक कायासाठी उभारले या िविवध 
सं थेतसं थेत 75 पूणवेळ कायकत आिण 12,000 अंशवेळ कायकत काम 
पाहतात. यां या वैयि क आयु यावर यांनी रा ं दन आ हा... हे 
आ मच र  िल न आ मच र ात जे यु ाचे संग सांिगतल ेआहते ते संग 
वाचून वाचक आ यच कत होतात. िवलास चाफेकर यांना वतः या 
मालक चे घर नाही. समाजकाय कर याची आवड अस यामुळे यांनी 
िववाह केला नाही. यांनीच थापन केले या सं थांम ये ते साधे 
पदािधकारी सु ा नाहीत. अशा आग या वेग या िन वाथ  कायक याचे 
ह ेआ मकथन समाजाला सामािजक बांिधलक  िशकवणारे ठरत.े  
5) 5) 5) 5) वचवाचंवचवाचंवचवाचंवचवाचं    तलेतलेतलेतले    ((((2018) :) :) :) :    

ज माला ये या या अगोदरच यां यावर गु हगेार असा िश ा बसतो 
या पारधी समाजाचे भीषण वा तव सुिनता भोसले यांनी वचवाचं तेल 

या आ मकथना ारे मांडलले ेआह.े पारधी हा अिशि त समाज अस यान े
यांना सतत हीनतेची वागणकू दली जाते. यामुळे पारधी समाजाला 

अनंत अडचण ना सामोरे जावे लागत.े या वचवावर सुिनता भोसले यांनी 
जालीम उपाय सुचवला... तो हणजे भारतीय संिवधानाचा अन् जय भीम 
ना याचा...! 

पारधी समाजातील ढी परंपरा या अ यंत अमानुष, ू र आिण 
कळसवा या आहते. अशा अनके परंपरा यांनी थांबव याचा यतन् केला 

आह.े 1995 म ये मानवी ह  अिभयाना या अिधवेशनात गे यामुळे 
यां या आयु याला वेगळे वळण िमळाले. एकनाथ आ हाड यां या सोबत 
यांनी जातीअंताचा लढा दला. पारधी समाज संघटना थापन केली. 

हजारो िनरापराध पार यांना पोिलस ठा यातून सोडवल.े पार यांना 
जातीचे दाखल ेिमळवून दले.  
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पारधी समाजातील पु षस ाक जुलमी व थेची लेिखका 
झाडाझडती घेतात. सूती या काळातील पारधी समाजातील था 
ऐक यानंतर येकालाच आ य वाटेल. कळा नीट येत नसतील तर 
बाळंितणी या पोटावर नव याने कवा घरातील पु षान े पाय ायचा 
कवा सूतीनंतर बाळांतीिननेच बाळाला थंड पा यान ेआंघोळ घालायची. 
याचबरोबर पारधी जात पंचायत ही पारधी समाजातील ासदायक 

प त अशा अनेक ढी-परंपरांना थांबव याचा य  सुिनता भोसले यांनी 
केला आह.े  

वचवाचं तले ह ेआ मकथन एक ा सुिनता भोसले यांचं नाही तर या 
आ मकथनात समकालीन वा तव मो ा ताकतीन े लेिखकेने मांडलले े
दसते. वातं यानंतरही जी माणसं अजुनही पारतं यातच जगतात अशा 

माणसांना सुिनता भोसले यांनी जग याची नवी दशा दाखवून दली आह.े 
प रि थतीमुळे यांना वतःला िश ण घेता आल ंनाही पण इतरांना या 
िश णाची वाट दाखवत आहते. अिववािहत असले या सुिनता भोसले या 
समाजासाठी पूणवेळ काम करत असतात. पारधी समाजाचा इितहास, 
सं कृती आिण यां यात झालेल ेप रवतन वचवाचं तेल या आ मकथनातून 
वाचावयास िमळते.         
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    
1. कायक या या आ मकथनाची िन मती ही ोटक व पात झाली 

आह.े परंत ुती िन मती सकस व प रपूण आह.े  
2. कायक या या आ मकथनातनू समाज वा तवाचे िच  प पण े व 

िनभ डपण ेकेलले े दसते.  
3. कायक याची आ मकथन े समाज प रवतनासाठी िलिहली आहते. 

कायक याची जीवनदृ ी डोळस व ापक भान असलेली दसते.  
4. समाजाम ये अंध ा, जाितभेद, दैववाद, ाचार, अिन  ढी-

परंपरा, दा र  व िनर रतेचे माण वाढलेल े दसते. कायक यानी 
अशा गो िव  समाज जागृती केलेली दसते.  
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5. कायक यानी वतःसाठी नाही तर समाजातील लोकांना याय 
िमळवून दे यासाठी िन वाथपण े आंदोलन,े मोच, संप केलेल े
दसतात.  

6. कायक या या आ मकथनातील नायक हा प रि थतीन े कमकुवत 
असला तरी घरात येणा या असं य अडचणी बाजूला ठेवून 
समाजासाठी काय कर याची धडपड यांना व थ बसू देत नाही.  

7. काही आ मकथन े िविश  जातीची, धमाची व वगाची मािहती 
सांगणारे असतात. पण कायक यानी जाती धमा या पलीकडे जाऊन 
सवसामा य माणूस क थानी ठेवून यां यासाठी संघष केललेा दसून 
येतो.  

8. कायक याची आ मकथन े समाजातील नवत णांना, िश ण घेणा या 
िपढीला व अिशि तांना ेरणादायी ठरणारी आहते.  

9. कायक या या सम या, जीवन संघष, छळ, अ याय, िपळवणूक यांचे 
िच ण वाचकांना िवचार करावयास लावते.  

10. सन 2000 नंतर या कायक या या आ मकथनाची वाटचाल िनि तच 
मराठी सािह याम ये वेगळेपण दशिवणारी आह.े  

संदभ थं :  
1. पौळ मोतीराम- राजक य आ मच र  े व प आिण समी ा (संपादन), अ रदान काशन,16, 

डी. एस. के. चतामणी कॉ ले स, अ पा बळवंत चौक, नारायण पेठ, पुणे-30 थम आवृ ी- 
गुढीपाडवा 06 एि ल 2019 पृ  मांक- 43 

2. म के राजकुमार- मारेकरी जे हा मातीला येतात, सव दय काशन, 10 पो स कॉ ले स, 
टेिडयम, गोकुळ नगर, नांदेड- 431602 थमावृ ी- 1 मे 2016 पृ  मांक- 05 

3. माने िवलास- क ी, ंथाली काशन, वुमन िमल युिनिसपल कूल, तळमजला, ज.े के. सावंत 
माग, यशवंत ना मं दराशेजारी, माटंुगा (प.), मंुबई 400016 थमावृ ी - 14 एि ल 2018 
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती) पृ  मांक- 0 

4. कदम डॉ.सोमनाथ, कसाब डॉ.मारोती- महारा ातील आंबेडकरी चळवळी (संपादन), िशवानी 
काशन, पुणे. थम आवृ ी- 26 जानेवारी 2021 पृ  मांक- 113 

5. कसाब ा. मारोती- समकालीन सािह य आिण समी ा, साद काशन, मु. पो. बाचोटी, ता. 
कंधार, िज. नांदेड- 431714 थमावृ ी- 17 फे ुवारी 2009 पृ  मांक- 10 

6. माळी सिचन- डोळां सपान िल नं, श द पि लकेशन, ए-203, जनक याण, विझरा नाका, 
बो रवली (प.) मंुबई- 400091 थम आवृ ी- मे 2015 पृ  मांक- 30 

*** 
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जयराजजयराजजयराजजयराज    खुनेखुनेखुनेखुने    यां यायां यायां यायां या    ‘‘‘‘आगड बआगड बआगड बआगड ब’ ’ ’ ’ यायायाया    कथासं हाचेकथासं हाचेकथासं हाचेकथासं हाचे    
भाविवभाविवभाविवभाविव     

संशोधक 

लिलतालिलतालिलतालिलता    मान सगमान सगमान सगमान सग    गोपाळगोपाळगोपाळगोपाळ    
मराठी भाषा व वाङमय िवभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद. 

    

तावनातावनातावनातावना    
मराठी सािह य ह े दिलत सािह याने समृ  असणारे सािह य आह.े 

दिलत सािह य हा वाङमय कार १९६० नंतर ामु याने आढळून येणारा 
एक मह वपूण व ठळक असा वाङमय वाह आह.े अ ापही या दिलत 
सािह याचा परीघ िव तारतच आह.े दिलत सािह या या िन मती मागे डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांची ेरणा आह.े दिलत सािह याची मानवी 
जीवनासोबत बांिधलक  असून, यातून मानवी जीवना मधील वा तव 

ांना ह े सािह य कट करत असत.े कथा, कादंबरी, किवता, नाटक, 
आ मकथन यांमधून या ांना मांड याचा व यां या जीवनाला 
रेखाट याचा य  अनेक लेखकांनी केललेा आह.े 

दिलत कथांमधून मानवी जीवनातील दाहक अनुभव समोर येत 
असतात. या संदभात योग  मे ाम हणतात क , “दा र , भूक, 
अ पृ यता, अ याय-अ याचार आिण दिलत जीवनात घडून येणारी आजची 
ि थ यंतरे यातून िनमाण झालेली या समाजाची सं मणाव था एकूण ही 
सव समाज व था व ित या प रवतनाची इ छा यात येणा या 
अडथ यां िव  िव ोह, बंडाची भावना वा ांतीचा उ मेष असे एकंदर 
व प हणजे आजची दिलत कथा आह.े”1 याव न असे हणता येत ेक , 

दिलत कथांमधून थािपत व थेिवषयी बंड पुका न मानवी 
अि त वाचा शोध घेतला जातो. 

मराठवा ात दिलत कथा िलिह याचा मान अनेक कथाकारांकडे 
जातो पैक  २००० नंतर काही दिलत कथासं ह कािशत झालेल ेआहते 
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. यापैक  जयराज खुने यांचे ‘आगड ब’ (२००१)  आिण ‘िव वंस’ 
(२००३), िवलास सदगीकर यांचे  ‘भूकबळी’ (२००३) आिण ‘गारपीट’ 
(२००५) तर एकनाथ िख लारे यांचे ‘मरणाला पश क न आलोय’ 
(२००५) आिण ‘कािहली’ (२००७), िम लद हटकर यांचा ‘सांगावा’ 
(२००५), तर गौतम कावळे यांचा ‘दंडारण’ं (२००६), आ माराम 
गोडबोल े यांचे  ‘संघर’ या कथाकारांनी दिलत कथांचे िव  यां या 
कथासं हांमधून मांडलले ेआहते. 
जयराजजयराजजयराजजयराज    खनुेखनुेखनुेखनुे    ----    ‘‘‘‘आआआआगड बगड बगड बगड ब’ :’ :’ :’ :    

जयराम खुडे यांनी ‘आगड ब’ या कथासं हामधून ामीण दिलत 
जीवनाचे िच ण केलेल ेआह.े ामीण जीवनाचे अनेक पदर हा कथासं ह 
उलगडतो. जयराज खुने गावातील राजकारण व राजकारणामधील इ या, 
गाव या राजकारणी, दिलतांचे पुढारी दिलतांचा िव ासघात करत 
अस याचे िच  यां या कथासं हात प  करतात. आगड ब या 
कथासं हातील ‘ई कुटा’ या कथेत खे ातील राजकारणी दिलता यात 
फूट पाडून कसे वाथ साधतात आिण गाव या राजकारणामुळे 
दिलतसमाजा या कसा ई कूटा होतो याचे वा तव मांडल ेआह.े ‘शांतामाय’ 
या कथेत बाबासाहबेांनी सांिगतलले े माग सोडून चळवळ करणा या 
पुढा यांचा समाचार घेतला आह,े तर ‘आगड ब’ या कथते जना खोत 
दु काळात उपाशी मरणारया लोकांसाठी तळे मंजूर क न आणतो, तर 
याचा िवरोधक सरपंच त याची जमीन वक ल भावाला घेऊन टी 

करतो. व  वतः अ य  होतो, तर मे याला सिचव करतो. ना यातील 
माणसांना सभासद करतो आिण त याचे काम बंद पाडतो. गावातील 
राजकारणा या ईषमुळे दिलतांची उपासमार कशी होते? ह ेवा तव कथेत 
येते. गावातील ामपंचायतीम ये दिलतांना आर ण िमळाले; पण 
गावातील राजकारणी दिलतांम ये फूट पाडतात, यां यात भांडणे 
लावतात आिण स ेचा उपभोग घेतात. दिलतांचे पुढारी दिलतां या 
िहतासाठी काम न करता दिलतांना मा  कसे नाडतात याचे भयान वा तव 
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जयराज खुने यांनी कथेतून आिव कृत केले आह.े यामुळे जयराज खुने 
यांचा ‘आगड ब’ हा कथासं ह व थेशी आह.े व थे या िवरोधात 

व थेला शरण जाणा या वृ ी या िव द आह.े जयराज खुने यां या 
‘आगड ब’ कथासं हातील ि रेखा या क  करत जीवनाशी संघष 
करताना दसतात. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ेरणने े काही कथा 
अिधकच बलवान झाले या दसतात. ‘सोईरपण’ या कथेतील अडाणी 
असणारा भीमा हा नोकरदार सोय या या घरी जातो, ितथे याला डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यांचा फोटो यां या घरात दसत नाही, हणून तो 
घरात या घराशी आप या िश क असले या मुलाची सोय रक नाकारतो. 
या संगी भीमा हणतो क , “िजथ ंबाबासाहेबां या फोटोला जागा हाई, 
िततं आप याला काय िमळणार?… आप यात या वै यापरीस परका 
बरा.”2 याव न िभमा या मनात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांिवषयी चंड 
आ था व आदरभाव दसून येतो. जातीयतेतून कटललेी अ पृ यता सु ा 
जयराज खुने यां या ‘आगड ब’ या कथासं हातून दसून येते. ‘मी टग’ या 
कथेमधून शै िणक सं थाचालक सु ा कसा जातीभेद करतात, याचे िच ण 
या कथेमधून दसून येत.े 

‘ल  ु मामा’ या कथेम ये उ वण य समज या जात असले या 
पाटलाचा मुलगा ल ुची बायको मालू िहचा हात धरतो, ते हा ती 
फुकाराने पाटला या पोराला झोडपून काढते. या दिलत कथेमधील ी 
कतीही हतबल दसत असली तरी, ती आह े या प रि थती िव  बंड 

करत.े ित यावर होत असले या अ याचाराला कसून ितकार करत.े 
भाकरी पे ाही ितला ितची अ ू अिधक मह वाची असत ेह ेया कथेव न 
दसून येत.े 

‘आगड ब’ या कथासं हातील ‘छळ’ या कथेमधील गव या 
पार या या मुलीला साप चावतो, हणून याची आई देवीचा अगंार 
धुपारा या मुलीला लावते; परंतु या मुली या संपूण शरीरात िवष पसरत े
व ितचा मृ यू होतो. याव न या कथेम ये अंध चेा पगडा दसून येतो. 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    
जयराज खुन ेयांचा ‘आगड ब’ हा कथासं ह दिलत जीवन संघषाची 

था मांडतो. ‘आगड ब’ हा कथासं ह व थे या िवरोधात आहते. 
यामुळे थािपतां िव चा संघष हा ‘आगड ब’ मधून दसून येतो. 

सामािजक ांची जाण असलेला दिलत माणूस, व थलेा छेद देतो, 
अ याय अ याचारा िव  बंड पुकारतो व वतः या मानवी अि त वाचा 
शोध घेताना दसतो. याचे यथाथ िच ण जयराज खुने यांनी ‘आगड ब’ 
मधून केलेल ेआह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंसचूीथंसचूीथंसचूीथंसचूी    
1. मे ाम योगे , दिलत सािह य: उ म आिण िवकास, ीमंगेश काशन, नागपूर, थमावृ ी 

१९९८ भाग-२, प.ृ .२२६. 
2. खुने जयराज, आगड ब, िनमल काशन, नेल, सांगली, थ 
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‘‘‘‘तीनतीनतीनतीन    दगडाचीदगडाचीदगडाचीदगडाची    चूलचूलचूलचूल’    मधीलमधीलमधीलमधील    लेिखकेचालेिखकेचालेिखकेचालेिखकेचा    सघंषसघंषसघंषसघंष    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . क पनाक पनाक पनाक पना    गोरलेगोरलेगोरलेगोरले    
 

तुत लेखात भट या-िवमु ां या ’तीन दगडाची चूल’ या 2000 
साली कािशत झाले या िवमल मोरे यां या आ मकथनाचा अ यास 
केलेला आह.े दिलतांना गावकुसाबाहरे तरी थान आह.े भट यांना मा  
गावगा ाबाहरेचे हणून ओळखल ेजाते. यामुळे यांना थयैासाठी खूप 
संघष करावा लाग याचे दसते. सतत या भटकंतीमुळे यांचे एक आगळे-
वेगळे िव  यां या आ मकथनातून ययास येते. यांचे लोकजीवन, ढी, 

था, अंध ा, जातपंचायत यांनी ासलेल े आह.े त े सतत भटकत 
अस यामुळे समाज यां याकडे गु हगेार हणून पाहतो. गावगा ां या 
दयेवर जगणारी जमात हणून गावगा ाशी वचकून रहावे लागत.े यांची 
सं कृती ही गावगा ापे ा िभ  अस याचे दसते. दर तीन-चार 
दवसाला मु ामांचे गाव बदलावे लागत.े यामुळे यांना थैय लाभलेल े

नाही. यांचे गाव असल े तरी ते केवळ नाव सांग यापुरतचे अस याचे 
दसते. 

‘तीन दगडाची चूल’ हे िवमल मोरे या भट या ग धळी जमातीतील 
ीचे आ मकथन आह.े या जमातीत ि यांना जनावरांपे ा जा त कमत 

नाही, मुल या िश णाला मा यता नाही, अशा जमातीतील ीचे 
आ मकथन हणून त े िवशेष उ लेखनीय आह.े अ ान, अंध ा, ढी, 
परंपरा यां या गतत अडकललेी ग धळी जमात देवी या नावाने भंडारा 
लावून तरी कधी ग धळ घालनू उपजीिवका करताना दसते. अंबाबाईचा 
पूजारी हणून पु ष कव ा या माळा, अंबाबाईचा े म केलेला फोटा, 
खां ाला भंडार्याचा बटवा, दसुर्या खां ावर झोळी, हातात कुडमुडे 
घेऊन सकाळ हो यापूव च मागायला जातात, तर लहान मुल ेहातात ताट 
कवा परडी घऊेन यात अंबाबाईचा टाक ठेवून भीक मागताना दसतात. 
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लेिखकेचे आई-वडील पालाबरोबर भटकंती करतात, तर लेिखका ित या 
भावाकडे को हापूरला वा त ास असत.े यामुळे ती कधी पालावर तर 
कधी को हापूर अशी ितची भटकंती होत असताना दसते. िश णासाठी 
यां या घर याचा िवरोध अस याचे दसते. अशी पा भूमी असले या 

जमातीत लेिखका िश ण घेत े आिण भिव यात ’गबाळ’ कार दादासाहबे 
मोरे यां याशी िववाहब  होते. िववाहानंतर या पतीसोबत भट या-
िवमु ां या चळवळीत काम करताना उपाशी पोटी रा न दसुर्या या 
द:ुखाचा िवचार करणार्या नाियकेचे तुत आ मकथन अंतमुख करणारे 
आह.े 

ग धळी जमातीत मुल या िश णासाठी जातपंचायतीचा िवरोध 
असतानाही लेिखकेचा भाऊ अशोक ितला को हापूर या यां या 
झोपडप ीशेजारी असले या शाळेत दाखल करतो. पालावर मु पण े
खेळणारी िवमल दवसभर शाळेत बांधून ठेव यासारखी राहते. ते हा 
ितला आई-विडलांची खूप आठवण येताना दसते. घर या िवरोधला न 
जुमानता ितचा भाऊ अशोक ित या िश णासाठी ित या पाठीशी ठामपणे 
उभा राहतो. अशोकची शाळाही केवळ ितची आई या व आजी या 
पा ठ यामुळे झालेली अस याचे ती सांगत.े भावाला पोलीस खा यात 
नोकरी असूनही दोन वेळ या जेवणाची यांना सतत ांत पडत.े ते हा 
ित या भावाला उसनवारी क न अडचणीची वेळ िनभावून यावी लागत.े 
या झोपडीत लेिखकेचा भाऊ, ितचा विहनी सुमती, लेिखका, लगा पा, 

मर्या पा, मधू आिण चुलत भाऊ िस धू असे सहा-सात जण राहत 
असतात. लेिखकेला पालावर या मोक या वातावरणाची सवय असली 
तरीही िश णासाठी ती अशा क डवा ात दवस काढताना दसते. 

लेिखकेचा भाऊ िजतका मायाळू िततकाच रागीट वभावाचा असतो. 
परंत ु भावंडा या िश णासाठी तो सव अडचण ना त ड देत अस याचे 

ययास येते. आई-विडलां माणे या या भावंडांना भीक मागत 
फर याची वेळ येऊ नये, यासाठी तो यांना िश ण घे यास भाग पाडतो. 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                448448448448    
 

 

को हापूरला लेिखकेला विहनीसोबत घरातील कामे करावी लागतात. 
पालवर मा  ती लाडात वाढललेी अस यामुळे ितला पालाचे फार आकषण 
अस याचे दसते. शाळेत दाखल के यानंतर सात-आठ दवसातच ितची 
आई ितला यावयास येते. मुलीला शाळेत दाखल के यामुळे समाज यांना 
बोल लावत असतो. हणून ितचे वडील ित या िश णाला िवरोध करतात. 
ते हा ितचा भाऊ आईला िश णाचे मह व पटवून देतो. ते हा ितची आई 
ितला आषाढाला आणनू सोडत ेअसे सांगून ितला घेऊन जाते. 

पालावर ितचे दवस मजेत जात असतात. खां ाला झोळी अडकवून 
इतर मुल बरोबर ती वाळ या शेणी (गवर्या), नारळाची टपरं, बारीक 
काट या गोळा करत फरत असते. कधी एखादा ओला नारळ सापडला तर 
याला फोडून यातील खोबरं ते खातत. असा यांचा रोजचा काय म 

असतो. पालात या सव घरी दा र  अस यामुळे एकमेकांकडून यांना 
उसनवारी करावी लागत.े पालावरचे िव  मांडताना ती िलिहत,े ’’रोज 
जळणाला जाणं, पाणी आणण,ं भाकरी करण,ं पालं काढणं, ओझं डो यावर 
घेऊन एका गावा न दसुर्या गावाला जाणं सु च होतं. आम या 
जमातीत या लोकांना देवी या नावानं भीक मागून काही िमळत न हत.ं 
ग धळ ल  सराईतच घालावा लागायचा.’’ (प.ृ20) अशा प रि थतीत 
कतीही भटकंती झाली तरी दा र  यांची पाठ सोडत न हत.े जवळ 

काही िमळकत नस यामुळे दसुरा काही वसाय कर याचा पयायही 
यां याकडे नसतो. अशा प रि थतीतच कधी पालावर तर कधी शाळा असे 

लेिखकेचे ितसरी-चौथी पयतचे िश ण पार पडत.े शाळा सतत बुडत 
अस यामुळे लेिखकेला तशी शाळेची खूप काळजी असलेली दसते. परंत ु
कधी पालावर गे यावर तर कधी आषाढ सणाला गावी गे यामुळे ित या 
शाळेत खंड पडतो, ते हा ित या विहनीला ती आजारी अस याची खोटी 
िच ी िल न ावी लागत,े तरीही ितला िशि केची नाराजी प करावी 
लागत.े परी े या वेळी सतत या अनुपि थतीमुळे शन्ांची उ रे लेिखका 
देऊ शकत नाही. ते हाही िशि केची बोलणी खावी लागत अस याच े
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दसते. विहनीला मा  ित या िश णाची काळजी असते. ती लेिखकेचा 
अ यास घेत यािशवाय ितला खेळायला बाहरे जाऊ देत नाही. तरीही 
ित या आजीचे बोल विहनीला ऐकावे लागतात. 

ग धळी जमातीत मुल चे ल  बालवयातच होत असत. लेिखका जे हा 
सात-आठ वषाची असते ते हापासूनच ितचे आई-वडील ित या ल ाची 
घाई करतात. ते हा अशोक दादा ित या ल ाला िवरोध करतो. विहनी 
आिण दादामुळेच ित या आयु याला कलाटणी िमळा याचे ती सांगते. 
कारण ग धळी समाज मुलगी हणजे उरावरचा दगडच समजतो. एकदा 
ितचे ल  झाले हणजे मो ा संकटातून यांची मु ता होत अस याचे ती 
सांगते. लेिखकेचे िश ण फ  नववीपयतच झालेल ेआह.े भावाला नोकरी 
अस यामुळे आिण आई-वडील मागत े अस यामुळे लेिखकेला फार संघष 
करावा लाग याचे तुत आ मकथनात दसत नाही. परंत ुघर या गरीब 
प रि थतीमुळे आिण कुटंुब िवभ  झा यानंतर ितची खूप फरफट झालेली 
येथ े ययास येते. 

लगा पा या ल ानंतर दोन विहन म ये घरकामाव न वाद होत 
अस याचे लेिखका सांगत.े वाद िवकोपाला गे यानंतर दो ही भावांची-
अशोक व लगा पाची कुटंुबे िवभ  होतात. ते हा लेिखका व ितची आई 
मो ा भावाकडे तर लहान बहीण व वडील लगा पाकडे राहायला 
जातात आिण ितची फरफट वाढतच जाते. परंत ुअशोकची मंुबईला बदली 
झा यामुळे यांना पु हा एक  राहावे लागत.े एकि त राह यामुळे पु हा 
घरी वाद होतच असतात. तशा तणावपूण वातावरणातच ितला व ित या 
भावंडांना दवस काढावा लागतात. शेवटी वाद वाढताहते हणून अशोक 
बायकोला घऊेन मंुबईला जातो व लगा पा या या बायकोला घेऊन 
वेगळा राहतो. ते हा आई-वडील, मधू, मर्या पा आिण मंगल व लेिखका 
असे सहाजण या घरी राहतात. ते हा यांना खूप हाल-अपे ा सहन 
करा ा लागतात. या दर यानच ितला कांज याचा आजार होतो. ित या 
अंगावर बारीक-बारीक पुरळं येऊन ितचे अंग नासून जाते. ितची आई 
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देवीवर िव ास टाकून बसते. मा  तो आजार जा त होतो. ितचा भाऊ 
अशोक जे हा मंुबई न परत आ यावर ितला दवाखा यात नेतो, ते हाच ती 
मृ यू या दाढेतून सुख प बाहरे पडत.े कालांतरान ेलेिखके या विडलांचा 
मृ यू होतेा. ित या ल ाची काळजी करीतच यांना मृ यू ओढाव याचे 
दसते. मुली या डो यावर अ ता टाक याची यांची इ छा पूण होत 

नाही. यामुळे विडलां या मृ यूसाठी ती वत:ला दोषी ठरिवते. वडील 
गे यानतंर पाच दवसातच ‘गबाळ’कार दादासाहबे मोरे ितला 
पाह यासाठी येतात. आिण लगेच यांचा मोरेशी साखरपुडा होतो. 
साखरपु ानंतर ल ासाठी पैसे जमा करणे आव यक होते. परंत ु तशी 
तयारी नस याकारणान े यांचे ल  पुढे ढकल या जाते. शेवटी एकदाचा 
यां याशी िववाह होतो. ल ातही यांना व मोरनाच काम करावे 

लाग याचे दसते. 
ल ानतंर मोरेसोबत लेिखकेला अितशय खडतर प रि थतीतनू जावे 

लागत.े मोरे चळवळीिशवाय कशाचा िवचार करीत नाहीत. घरात दोन 
वेळ या जेवणाची सम या असते. यातच कायकत, यांचे चहा-पाणी, 
जेवण भागवताना या दोघांना एकमेकांकडे पाह याची वेळ येते. एका 
खोलीचे घर, यात बाथ म वतं  नसते. यामुळे ितला मोरेची खूप चीड 
येते. ती हणते, ’’मला खरं तर गुदमर यासारखं वाटत होतं. मी मनातून 
मोरवर िचडल े होते. वत:ला लेखक हणून व घेतात आिण लेखकाची 
अव था बघा! घरात आंघोळीला बाथ म सु ा नाही. पालांवर उघ ावर 
बसून आंघोळ के यासारखं एव ा माणसांसमोर आंघोळ करावी लागत.े 
पालांवर िनदान कोणी ओळखत तर नाही. इथं सव यांना ओळखतात.’’ 
(प.ृ153) मोरे अिखल भारतीय भट या-िवमु  संघटनेचे अ य  असतात. 
यामुळे सतत त े फर तीवरच असत. यामुळे लेिखकेलाही यां यासोबत 

काय माला जावे लागायचे. मोर या कायाचा हळूहळू यां यावर भाव 
पडत होत जातो आिण याही यांना साथ दे याचे काय करतात. मोरना 
नोकरी नस यामुळे यांचे या काळातच चंड हाल होतात. शेवटी 
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’सकाळ’ चे उ म कांबळे यां या सहकायाने ते नािशकला ’सकाळ’ या 
कायालयात नोकरी करतात. ही नोकरी करत करतच मोरे एम.ए. 
मराठीची परी ा देतात. नािशकला लेिखकेची चंड ओढाताण होते. कधी 
इतरांचे ड बे क न देऊन तर कधी मुलं शाळेत सोडून चार पैसे कमावून 
संसाराला हातभार लावत.े नंतर मोरे यशवंतराव च हाण मु  
िव ापीठात हगंामी नोकरी करतात. ते हा दोन वेळ या जेवणाची सोय 
होते. मा  अजूनही लेिखका संघष करीत अस याचे दसते. यातून ित या 
संघषशील ि म वाचा यय येतो. या संदभात संजय हापगुंडे 
हणतात, ’’पालांवर ि यांना अनेक सम यांना त ड ावे लागत.े आषाढ 

सणातही यांना खूप राबावं लागत ं अस याचे दसते. रांधा, वाढा, उ ी 
काढा यातच यांचा ज म जातो. लहानपणी मुलीचे ल  कर याची था 
जमातीत अस यामुळे अगदी कमी वयात यांना संसाराची धुरा 
सांभाळावी लागत.े मुलगी ज माला येणे ओझे समजल ेजात अस याचेही 
दसते. भां ाचा वसाय करताना आंबू आ ासार या ीला पालावर 

परत ये यास उशीर होतो ते हा नवर्याकडून ितचा छळ होतो. वत: क  
क न कुटंुब सांभाळणार्या ीचे िच ण येथे येते.’’1 अशा कारे िवमल 
मोरे यांना खूप संघष करत अस याचा यय तुत आ मकथनात येतो. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
1) हापगंुडे, संजय मराठीतील भट या जमात या आ मकथनातील लोकजीवनाचा 

िच क सक अ यास, (अ कािशत बंध), वा.रा.ती.म. िव ापीठ, नादंेड, 
पृ.219. 

    
    

*** 
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 डॉ. . . . शंकर िशवाजी मंुडे     
डॉ. ी नानासाहेब धमािधकारी कला, वािण य आिण िव ान महािव ालय गोव े- कोलाड. 

ा तािवक:    
आ दवासी सािह य चळवळ दलीत सािह यानंतर उदयास आली 

असली तरी ही आ दवासी सािह याला समृ  अशी मौिखक परंपरा आह.े 
१९७५ ते २०१० हा कालखंड हणजे आ दवासी सािह याचा ांितकारी 

वाहाचा कालखंड आह.े आ दवासी सािह य चळवळीला ख या अथान े
भ ावती (१९७९) िज. चं पूर येथ ेभरलेला पिह या आ दवासी सािह य 
संमेलनाला सु वात झाली असे हणावे लागले. महारा ातील आ दवासी 
कव चा पिहला किवता सं ह ाितिनिधक व पात 'मोहोळ' यानावाने 

कािशत झाला. ९०% दा र रेषे खालील जीवन जगणा या आ दवासी 
समाजात सािह य िन मती होणे िह ांितकारी बाब आह.े आ दवासी 
सािह य ख या अथाने सव सािह याचे मूळ आह.े ते मौिखक आह,े 
परंपरागत आह े त े शा त आिण िचरंजीवी आह.े मानवी जीवनातील 
वैि क मू ये िह आ दवासी सािह यातून कट होतात. धम, वण, वंश, वग 
यांचा भेद भाव न करता नवा समाजवाद या सािह यातून उदयाला येताना 
दसतो. जागितक करणाचा युगात वैि क सािह याला मागदशन 

ठर याची ताकद आ दवासी सािह यात आह.े 
इ. स. २००० नंतर मा  मराठी सािह याम ये मह वपूण बदल झाल े

यात आ दवासी सािह याने मोलाची भर घातली. १९७५ नंतर काही 
कव नी, सािहि यकांनी आ दवासी जीवना या वेदना, सवाग संुदर 
सं कृती, दा र , वग करणावर होणारा आघात आिण जागितक वणभेद 
मांडायला सुरवात क न सव सामा यां या था पुढे आण या.   

यात ामु याने वाह  सोनावणे, चामुलाल राढवा, बाबाराव मढवी, 
नजूबाई गािवत, उषा करण आ ाम, भुजंग मेमाम, डॉ. गो वद गोरे, 

ंकटेश आ ाम, संु हरे सग ताराम, बी. एल. कोराम, डॉ. िवनायक 
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तुकाराम मा ती, कुळमेथ,े पु षो म शेडमुळे, कुसुम आलाम, भू 
राजगडकर इ. सािहि यकांनी मह वपूण योगदान दल.े  

हाच वसा पुढे जोपासत बदलले या सम या इ.स. २००० नंतर पुढे 
आ या याचे व प िनसगवादी अि त वाचे धागे दोरे तपासून पाहणारे, 
लढू इि छणारे ह  मागणारे, सांगणारे समान िवचार या नंतर या 
सािह यात येऊ लागल े याचे व प अितशय िव ततृ आह.े 

नाजूबाई गािवत यांची नवसा िभलणी चा ए गार सुनील गायकवाड 
यांची मसोली' या कादंब याचा उ लेख करावा लागतो. ऑग ट २०१८ 
म ये कािशत झाललेी तुकाराम चौधरी यांची पा ावरचा ट या' 
कादंबरी स या वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड येथ ेएम. 
ए. अ यासकामासाठी आह.े सामािजक िवषमतेचे दाहक िच ण, बदलाचे 
वारे यांना पश क न आप याला िवचार िवमश करत.े नदी काठावरील 
अवैध वाळू उपसा, यामुळे नदी या पा ात वाहणारे गाव यांच वलंत 
िच ण सुनील गायकवाड यांची मासोली' कादंबरी करते. मा ती कुळ मेथ े
हाच अनुभव आप या सयनी' आिण 'परधा य' कादंबरीतून परेत जातात. 
कादंबरीतील िवषयातील वेगळे पणा इतकच वेगळेपण कादबंरीकार डॉ. 
संजय लोहकरे यां या कादंबरी या नावात आढळत.े अनुभव व वा तवाची 
सडेतोड बांधणी करत त ेकादंबरीतील िवषयांना ल  वेधक बनवतात. ९० 
या दशकात आ दवासी लेखक कादंबरी या वा य वाहात अगदी न ान े

पदापण करीत होत.े मा  या नंतर या कादंबरी लेखनात अनुभव संप  
नैस गक वातावरण आ दवास चे उपेि त व वंिचतांचे जगण े आले आह.े 
दलाल सावकाराकडून होणारी फसवणूक अर यांनी वेढललेे देश असे व 
अ य िविवधांगी अनुभवांचे िच ण एकिवसा ा शतका या सु वातीला 
कादंबरीतून आल ेआह ेआहते. 
    
कादंबरीकादंबरीकादंबरीकादंबरी    
वातं यो र कालखंडात मराठी सािह यात ामीण, दिलत, ीवादी व 

पुढे आ दवासी सािह य ह े मुख वा य वाह िनमाण झाल.े मी. . 
केतकर यां या ग दवनातील ि यंवदा' या कादंबरी पासून सु  झालेला हा 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                454454454454    
 

 

वास िबगर आ दवासी सािहि यकांनी ३० – ३२ कादंब या िल न 
पूण वास ने याचा य  केला. मा  यास फारसी जाणीव यांना ओतता 
अली नाही. मा  ा. माधव सरकंुडे यांची 'वाडा' नजूबाई गािवत यांची 
'तृ णा' बाबाराव मडवी यांची 'टाहो' या कादंब यानी ही जागा ९० या 
दशकात भ न काढली. सामािजक ांना वाचा फोडणा या याकादंब या 
नंतर २००० नंतर आ दवासी कादंब यावर बदल या समाज जीवनाचा 
आिण उपेि त पणाचा अंतभाव हायला लागला. तळमळीने 
कादंब याम ये समाजभाव आिण जग याचा संघष, सां कृितक संप ता 
असून ही मागास अस याची जाणीव समानतेचे त व यानंतर या 
कादंब यात येऊ लागल.े बदल या काळा माणे 'खाऊजा' धोरणाचा वलंत 

भाव आिण आ दवासी समाजाम ये बोगस आ दवास ची घुस खोरी, 
कुपोषण, धमातर, न लवादया ां माणेच शै िणक, सामािजक, 
सां कृितक े ातील सम या असे सवच  कादंबरीचे िवषय बनू लागल े
आह.े आ दवासी सािह याची एक भाषा नाही यामुळे िविवधतेने नटले या 
भाषेत ितची ठेवणं पाहावयास िमळते. ग डी, वारली, कातकरी, कोळी, 
कोकणी, कोलामी, भंडारी, पारधी, माडीया, िभ लोरी अशा अनेक 
भाषांचा साज कादंबरीतून  होऊ लागला आह.े इ.स. २००० पूव  
नजूबाई गािवत यांची तृ णा व बाबाराव मडवी यांची 'टाहो' या मह वपूण 
कादंब या आहते. या कादंब याचे िवषय जरी चतनशील असल े तरी 
२००० नतंर नवा आशय व आशावाद घऊेन कादंब या िलिह या गे या. 
यात ामु यान े तुकाराम चौधरी यांची 'वा ावर चा ट या', संजय 

लोहकरे यां या दशे + ठेकेदार आमदार व कासाव हातारी ना 
कळमजाय या जा ात जाती सोडलेली क बडी देवद  चौधरी यांची 
'पळस च ड' कादंबरी 
किवताकिवताकिवताकिवता    

आ दवासी सािह याम ये सश  अ या कव ची फळी िनमाण झाललेी 
आह.े आतापयत १०० न अिधक आ दवासी कव चे किवता सं ह 

कािशत झाललेे आहते. १९७५ नतंर डॉ. गो वद गोरे, ंकटेश आ ाम, 
बाबाराव मढवी, वाह  सोनावणे, भू राजगडकर, कृ णा गािवत, कुसुम 
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आलाम, दशरथ मढवी, वीर सग पाडावी, चामुलाल राठवा, रा.ची. जंगल,े 
ा. माधव सरकंुडे, सुनील कुमरे, शंकर बळी, ल मण टोपल े इ. अनेक 

कव नी आपले किवता सं ह कािशत केल.े आ दवास या वेदनांना सश  
कर याचे काम या कव नी केल.े हाच वसा पुढे चालवणा या कवीची नवी 
फळी इ. स. २००० नतंर उदयाला आली. आ दवास तील थम किवता 
महा मा फुले यांनी िलिहली. आ दवासी सािह य कारात किवता हा 
सािह या कारात मो ा सं येने िलिहला जातो. आ दवासी किवतेची 
वाट, समृ  जािणवेतून जाताना दसते. िह वाट अवघड असली तरी ितला 
सोपे क न अनेक िवषय लेखणी ब  होत आहते.  

इ. स. २००० पूव या किवतेत सामािजक प रपोष व उपेि तपणा 
यांचे नेतृ वा आिण बंडाची भूिमका होती. मा  इ.स. २००० नंतर ितचे 
व प िव तारले अनेक कवी आपली ादेिशक बोली घेऊन िल  लागल े
यात भाव भावना, िनसग आ म लेश, संघष, वतमान सम या यािव  
ठणगी पडू लागली. आ दवासी सािह याला उंची ा  क न देणारे कवी 

भुजंग मझम, यांचा 'अभूज गड़' व २००८ साली मरोणणो र कािशत 
झाला खदखदणाया वेदना मांडताना धम िनरपेि तता आिण आ दवास चे 
दा र यावर सुनील कुमरे यांचा 'ितरकमठा' हा किवता सं ह िनशाणा 
साधतो. २००० नतंर कािशत झाले या किवता सं हाम ये ामु यान े
'वळीव', तुकाराम धांडे 'माझी संवाद कुठे आह'े, चामुलाल राढवा 'येथून 
पुढे', भू राजगडकर 'आ दवास या िललावाचा जास ाक देश', डॉ. 
संजय लोहकरे 'ड गर माथा' व 'डांगाण गाणा', सीता भोजणे 'ढोल', संतोष 
पावरा ' कगरी', सुनील कुमरे, 'तटबंदी', 'गाभुड' – कशोर डोके, 'आगाजा' 
- डॉ. िवनोद कुमरे, 'आरडग ेकु बाय' – ल ुमन टोपल,े 'रोडाली' – वाह  
सोनावणे, 'िनवडंुगाला अली फुल'े – भू राजगडकर, 'पानझडी' -  संजय 
लोहकरे, 'पायरी' – भावेश बागलु, 'अ व थ अंधार मु ा' – काश च हाण, 
'अजून कती काळ' – संजय डोबडे, 'आ दम िव ोह' – िहरामण पडवी, 
'बनवासा' - डॉ. उ मराव ध गडे, 'पहाडी फुलोरा' – राजू ठोकळ, 'अहले' 
– उषा करण आ ाम, 'अनुभूती' – रमजान तडवी, 'तहान' – देवद  
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चौधरी, 'कोयता' – सुिनल गायकवाड, आय आिण माय रा. िचजंगल,े 
'बंडकरी' – उ व र गटे. आ द मह वपूण किवता सं हाचा उ लेख करावा 
लागतो. आ दम काळापासून नागर सं कृती आिण िविवध सुिवधां पासून 
हजारो मैल दरू रािहललेा आ दवासी, िश णामुळे वतःचे अि त व िस  
क  लागला. हीच जाणीव सािह याम ये उत  लागली आह.े आ दवासी 
समूह जीवनाचे सामािजक, सां कृितक, आ थक आिण राजक य बोधन या 
किवता सं हा मधून होताना दसते. आज वातं य, िमळून ही बरीच वष 
झाली आहते. तरी देखील आ दवासी माणसांचा जनावरांसारखा िललाव 
होताना दसतो आह.े या िललावा या मा यमातून आ दवासी माणसांचे 

चंड शोषण केल ेजात.े यावर अ याय अ याचार केल ेजातात या सग या 
शोषणाची उ रे ां कत होऊन किवतेत उतरत आहते.  
कथाकथाकथाकथा    

इ . स २००० नंतर आ दवासी कथा िव तृत होताना दसल ेआपला 
वाभमान अि मता बदल या काका नुसार िनमाण झालेले  

आप यावर होणारे अ याय अ याचार यािव  यु  पुकारणारे बेड ह े
२००० नतंर कािशत झाले या कथा सािह याचे पायाभूत िवषय आहते. 
इ. स २००० साली कािशत झाले या माधव सरकंुडे यांचा सवा 
कथासं ह ह े लावून टाकणारा आई प रवतनाची हाक दणेारा आह.े 
यानंतर गोपाळ गवारी - वादळ , दवण संजय डोबाडे - िपतळराब -  

संजय लोहकरे, भाकर बाबाराव मडावी गा लूर सुनील गायकवाड 
भ ग या, बांडगीणी धार, कोल दांडा, िभलाटी, - सुनील गायकवाड आ द 
रंग – पु पा गािवत िशकार फ े झाली उषा करण आ ाय ज ा अिजत 
तडवी डाऊन स ोम – संजय दोबाडे आ द मह वाचे कथा सं ह कािशत 
झाले.   
मराठी सािह या या परंपरेतील कथा सुरवाती या आ दवासी लेखकांनी 
अंिगकार याचा य  केला. मा  वा तवाशी नाळ जुळ यावर िनसग 
सं कृतीशी नाळ जोडलेल ेआ दवासी िजवंत आजही उपेि त जीवन आपण 
जगत आहोत याची जाणीव सािह यातून लवकर उत न आली. 
िश णा या सोयी खे ापा ा पयत जा त माणात न पोहच याने त े
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अिशि त आहते अिशि तपणामुळे अंध चेा बळी पडतात. जादटूोणा 
अधोरी कृ यांना बळी पडतात. आ दवासी जमातीतील लोकांची आ थक 
ि थती िबकट अस यामुळे सेठ, सावकार कज देऊन लुटतात. याचा 
प रपाक नव कथेत दसून येतो.   
आ मच रआ मच रआ मच रआ मच र     
आ मच र ांचा वास ९० या दशकांत सु  होतो. यामुळे आ दवासी 
सािह यात खूप कमी लेखन आ मच र ा या बाबतीत झाले आह.े इ .स . 
२००० नतंर िबह या गलेे या मह वपूण आ मच र ात आंदकोळ – कसन 
च हाण, आंधाच कारट -  राजेश धनजकर आकांत बाबाराव मडावी, 
ठगळ – कसन डगळे चोरटा – संतोष पवार बांडगीनी धार – सुनील 

गायकवाड इ. आ मच र  िवशषे मह वाची आहते.दिलत आ मकथना पे ा 
आ दवासी लेखकाची आ मकथनांची मांडणी वेग या प तीची आिण 
वैिश  पूण आह.े वैयि क जीवना बरोबर समाजाचे वा त , यां या 
सम या,  आिण चळवळी या संदभात मो ा माणात मांडणी केली 
आह.े आ दवासीचे भांडवल करणा या थािपत सािहि यकांनी आ दवासी 
जीवना िवषयी जे िच ण केले आह.े याचे व प ह े वरवरचे आह.े ह े
व प नाका न अ सल मातीतल ंअनुभव संप  दा र ातल ेजीवन याचा 

वै  आ दवासी आ मकथाकारांनी मांडल े आहते. आ दवासी 
सािहि यकां या आ मकथांमधनू आ दमा या दःुख वेदना साकार होतात. 
आ दवासी बोली भाषा लोककला लोकसंगीत लोकगीत ढी परंपरा या 
संवधनासाठी श दांचा जागर मांडणारे दिलत, अ पृ य व आ दवास ना 
या समाज व थेने दीनवाण ेजीवन जग यास भाग पाडल े या समाज 
व थे या िवरोधातदी ोह पकुारणारी िह आ मच र े आहते.    

 . . . .नाटकनाटकनाटकनाटक        
आ दवासी सािह याची नाटके फारसी पुढे झाली नाहीत मा  परंपरा 

ना  कला वैिव यपूण अशा पाहायला िमळतात  .रंगभूमीचा िवचार 
करता २ ००० पूव  महानायक िबरसा ह े दशरथ मडावी यांचे नाटक 

वगळता फारस यश आ दवासी नाटककारांना गाठता आले नाही .इ .स .
२००० नंतर ा .वामन शडेमाके यांचे 'महािबरसा ' तर कंुडिलक केदारी 
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यांची आली रंगात राणी, आ ोश, कथा इं  पुरीची िह नाटके िवशेष 
िस  झाली  .मा  त ◌्यानंतर आ दवासी सािह यात नाटकांची 

मां दयाळी पाहायला िमळते .िबगर आ दवासी सािहि यकांनी आ दवासी 
जीवनावर अनेक नाटके िलिहली . याम ये असाच फेरा िवजय तडुलकर 
पेशल ऍ शन लॅन ा .िवनोद मोरांडे यांचा उ लेख करावा लागतो 

.िबगर आ दवासी सािहि यकां या नाटकांचे िवषय, न लवाद, रानकर 
संघष याम ये िचि त झाले आहते . 

 . . . .सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी     
1. रानफुलां या किवता - सपा डॉ.संजय लोहकरे , ी .मा ती आढळ अ ता 

काशन - २०१४ पुणे  
2. वळीव एक आकलन –डॉ.संजय लोहकरे अ ता काशन - २०१०  
3. वायुदल मरिणका - सप माहे री गािवत अ.भा .आदी .िवकास प रषद महा - 

२०११ 
4. आ दवासी सािह य दशा आिण दशन - िवनायक तुमराम - व प काशन 

औरंगाबाद २०१२  
5. फडक  मािसक मे २०१९ 
6. फडक  मािसक डीस  २०१९ 
7. फडक  मािसक जुलै औग ट २०१८ 
8. फडक  मािसक स ट  २०१७ 
9. फडक  मािसक माच,एि ल,मे  २०१८ 

 
 
 
 
 
 

*** 
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बालकामगाराचंेबालकामगाराचंेबालकामगाराचंेबालकामगाराचंे    अ व थ अ व थ अ व थ अ व थ अनभुविवअनभुविवअनभुविवअनभुविव : : : : ‘‘‘‘हरवलले ेहरवलले ेहरवलले ेहरवलले े
बालपणबालपणबालपणबालपण’’’’    

    
ाााा....    सदंीप परदशेीसदंीप परदशेीसदंीप परदशेीसदंीप परदशेी    

सहा यक ा यापक, पदवी व पद ु र मराठी िवभाग, बलभीम कला, िव ान व वािण य 
महािव ालय, बीड. 

 

कादंबरी हा आधुिनक आिण एक मोठा अवकाश पेलणारा असा 
मह वाचा सािह य कार मानला जातो. लेखक आपल े अनुभविव  
कादंबरीचे आशयसू , कथानक, वातावरण, ि रेखा, घटना संग या 
मा यमातून साकार करत असतो. िविश  सामािजक वातावरणात 
घडले या या- ित या या मा यमातून कथानक पुढे जात असते. 
मानवी जीवनातील िविवध पैलू कथानका या मा यमातनू उलगडत 
जातात. समाज, सं कृती, मू ये या सवाचे िच ण कादंबरीमधून साकार 
होते. कादंबरी हा समाजवा तव सािह य कार हणून ओळखला जातो. 
कथा म सािह याचे काही सं कार वीका न कादंबरीने सु वातीपासूनच 
आपले वतं  असे अि त व िस  केल ेआह.े कादंबरी वा य कार इतर 
वाङमय कारां या तलुनते एक समृ  कार हणनू ओळखला जातो. 
कादंबरी ही  िविश  अनुभवांची िविश  कालावकाशात  गुंफललेी 
परंत ु थलकालातीत वैि क जीवनस य आिव कृत करणारी भािषक रचना 
असते. कादंबरीम ये मानवी जीवनाचा िवशाल पट साकारलेला असतो. 
अ भुतर य कादंबरी पासून त ेआज या वा तवािभमुख कादंबरी पयत जो 
कादंबरी वाङमयाचा वास आह ेतो िनि तच मोठा आह.े  

िवशेषतः१९६० नंतर कादंबरी वाङमय ापक माणात समाजातील 
िविवध सम यांना मुखर करताना दसून येत.े १९९१ नतंर आलले े 
जागितक करण, खाजगीकरण,  उदारीकरण या सवाचा प रणाम कादंबरी 
या सािह य कारावर झालेला दसून येतो. इ.स.२००० नतंर या कादंबरी 
वाङमयाचा िवचार केला तर या कालखंडात कादंबरी लेखकांनी 
समाजातील वलंत सामािजक ांना घेऊन कादंबरी लेखन केललेे आह.े 
या मह वा या लेखकांमधील एक मह वाचे नाव हणजे ल मीकांत 
देशमुख होय. 

ल मीकांत देशमुख ह ेएक शासक य अिधकारी हणून कायरत होते. 
शासनात काय करत असताना समाजातील अनेक घटकांशी यांचा संबंध 
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आला अनेक लोकां या सम या,  या मा यमातून यांना जाणून घेता 
आल े आिण या सम यांना व ांना यांनी आप या सािह या या 
मा यमातून मुखर कर याचं मह वाचं काय केलं. ल मीकांत देशमुख यांनी 
आप या सािह यातून िविवधता हाताळली आह.े यात कथा, कादंबरी, 
नाटक, बालना , शासनिवषयक पु तके, लिलत लेखन, िविवध 
िनयतकािलकांमधून वैचा रक, सामािजक, व पाचे लेखन यांनी केल े
आह.े ल मीकांत देशमुख यांनी सहा कादंब-यांचे लेखन केलले ेआह.े यात 
ऑ टोपस, अंधेरनगरी, सलोमी, इि कलाब िव  िजहाद, हरवलेल े
बालपण, यंग इंिडयाचा ुप से फ  या यां या कादंब  या आहते. या 
कादंब यांमधून वेगवेगळे अनभुविव  यांनी मांडलेले आह.े यातूनच 
यां या सािह याचे वेगळेपण िस  होते. 

शासक य े ाम ये एक अिधकारी हणनू कायरत असताना 
शासक य े ात काय करत असताना आलले े अनुभव आिण यां या 

सभोवतालचे जगात जे  घडललेे आह ेजे पािहलेल ेआह ेते यां या कादंबरी 
मधून  झालेल ेआह.े या सहा कादंब यांमधील एक मह वाची कादंबरी 
जी समाजातील एक वलंत सम या मांडते ती कादंबरी हणजे 'हरवलले े
बालपण' २०१४ म ये कािशत झाली. कादंबरी या शीषकामधूनच 
कादंबरी या कथानकाची क पना काही माणात आप याला येत े

शासक य कायामधील योजनांची अंमलबजावणी आिण समाजाब लची 
आ था सािह यातून  होताना दसून येत.े हरवलले े बालपण याच 
वळणाची कादंबरी आह.े या कादंबरी या संदभात लेखक वतः हणतात, 
"माझं ब तांश लेखन याच भूिमकेतून झालं आह.े मला ह ेमा य आह ेक  
एक लेखक हणून मी ह े जग कदािचत बदलू शकणार नाही, पण 
बदलणा या जगात काय असावं, काय असू नये याची नील त- यू ट 
मी देऊ शकतो. उदाहरणाथ- या जगात बालमजुरी था असता कामा नये, 
कोण याही मुलाचं बालपण गरीबीमुळे हरवता कामा नये, यासाठी मी 
हरवललें बालपण कादंबरी िलिहली".१ 

हरवललेे बालपण या कादंबरीमधून बाल मजुरां या हरवले या 
बालपणाचे िच ण ह े सामािजक, राजक य, आ थक प रि थतीतून कशा 
प तीने िनमाण होत असत,े या समाजमनाचा आरसा हणून या 
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कादंबरीकडे पाहता येत.े बाल मजुरां या जगाचं दाहक वा तव यात आल े
आह.े या कादंबरीमधील मुख ि रेखा हणजे अ ण पालीमकर होय. 
ही ि रेखा बालमजुरां या जीवनावर काश टाकते. वतः बाल मजूर 
हणून काम करणारे अ ण भै या ह े बाल मजुरी िवरोधी भूिमका घेत 

बालमजुरी न  कर यासाठी िमशनरी वृ ी या लढाऊ भूिमकेतून काय 
करत असतात. कादंबरीची सु वात फटा यां या कारखा यात िनमाण 
झाले या फोटातून होत.े फोटांम ये होरपळून िनघाले या कामगारांम ये 
ब तांशी कामगार ह े बाल मजूर आहते. फोट झा यानतंर कायरत 
असललेी यं णा कशा प तीने काय करते याची यात क पना येत.े 
कारखानदारी बरोबरच अवैध धंदे करणा  या कारखानदारां या 
जीवनावरही लेखकाने काश टाकलेला आह.े  अ ण भै या या ि रेखेन े
बालमजुरी संपव या या दिृ कोनातून केले या य ांचा आढावा या 
कादंबरीत घेतला आह.े व भूमी या सं थे या मा यमातनू बालमजुरांचे 
संगोपन कर यासाठी केल ेगेललेे य ही यातून साकार झाललेे आह.ेबाल 
मजूर हणून काम करणा  या समाजाचा अ यंत सू म तेन े आिण अ यंत 
जवळून वेध या कादंबरीत घेतलेला आह.े याच समाजातुन अ ण सारखा 
त ण पुढे येऊन बालमजुरी या िवरोधात आवाज उठवतो यासाठी िनमाण 
केले या काय ांचा आधार घऊेन आप या भूिमकेवर ठाम राहत शासन 

व था ही वेळ संगी झुगा न देतो हा जो आ मिव ास आह े तो या 
प रि थतीन े दला आह े याची जाणीव या कादंबरीतून होते. 'नॅशनल 
चाई ड लेबर ोिहिबशन अॅ ड ि वशन अॅ ट' अंतगत धोकादायक 
उ ोगात बालमजूर ठेवणे हा गंभीर गु हा आह.े याची जाणीव असूनही 
कारखानदार यावर अंमलबजावणी करताना दसत नाही ह े वा तव 
कादंबरी मधून मांड याचा भावी य  केललेा आह.े 

समाजात अि त वात असले या शासन व थेसंबंधी राग कादंबरी 
मधून अनेक ठकाणी  होतो. "समाज व शासन असं मुदाड व 
असंवेदनशील आह े हणून तर बालमजुरी सारखी अमानुष था समाजात 

ापक माणात आह"े.२ 
बालमजुरी या ाभोवती फरणारे अनेक , या  नांची दाहकता 

आिण याला असणारे िविवध कंगोरे कादंबरी मधून  होतात. बाल 
मजुरी करणा या बालकामगारांना परावृ  कर यासाठी व भूमी नावाची 
सं था अ ण भै या थापन करतो. शहरांमधनू बालमजुरीचे माण अिधक 
अस याने तो िवशेष काय करतो. कारखाने, हॉटेल, दकुाने, वीटभ ी, धाबे 
इ यादी ठकाणी काम करणा  या मुलां या भाविव ाचे िच ण कादंबरी 
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मधून येते.  यांचे होणारे शोषण ह ेशारी रक पातळीवर आिण मानिसक 
पातळीवर होताना दसते. बालमजुर ह े वतः या मालक चे अस याची 
भावना िनमाण होत गे याने यांचे शारी रक शोषण ही मो ा माणात 
होते. या गो ना ितकार कर याची ताकद यां याकडे नस याने वतःचा 
बचाव कर यासाठी केले या य ातून ह े बालमजूर गु हगेारीकडे वळतात 
तर काही या शोषणाला बळी पडतानाही दसतात. अशा मुलां या 
पुनवसनासाठी अ ण भै या काम करतो. यासाठी शासक य शे ाचा 
होणारा ह त ेप काही माणात सकारा मक आिण नकारा मक अशा 
दो ही बाजंूनी दसून येतो असे असे आशयसू  या कादंबरी मधनू येत.े 

ल मीकांत दशेमुख यांनी या कादंबरी मधून मांडललेी भाषा अितशय 
ांजळपण े मांडली आह.े  कोण याही कारचा आडपडदा ही कादंबरी घेत 

नाही. जे आह ेत ेसरळपणे मांड याचे कौश य यां या भाषेतनू  होते. 
ल मीकांत दशेमुख यां या या कादंबरी या भाषे या बाबतीत नदंकुमार 
मोरे हणतात, "ल मीकांत दशेमुख िवषयाला थेट िभड याचा ामािणक 

य  आप या कादंबरीतील भाषा वापरातून करतात. भाषा आिण 
कथना या पातळीवरचे काही योग न करता अनुभवलेल े वा तव 

ांजळपणे समोर ठेव याचा य  करतात. औपचा रक लेखनातील भाषा 
िनवेदनात सतत येत अस यान ेती वाचकां या मनाची पकड घे यास कमी 
पडते कारण ही भाषा वहार भाषेपासून बरीच फारकत घेते. कादंबरी 
हा वाचक आिण लेखक यां या म ये चालललेा वहार कवा दीघ संवाद 
असतो. या वहारातील नैस गकता अशा औपचा रक भाषमुेळे हरवत,े 
संवादाचा सूर टकवून ठेवता येत नाही. या कादंबरीत राजकारणाची 
भाषा अितशय भावी आिण कौश यान े वापरललेी दसत.े राजकारण 
गितमान आिण अि थर अस याने या कादंबरीतील घटना संगांम ये 
गितमानता आह"े.३ 

कादंबरीत  झाललेी भाषा ही ामीण व शहरी अशा दो ही 
जीवनाची कनार असलेली आह.े कादंबरीमधील बोलीभाषा ही याच 
वळणाची आह.े या कार या बोली बरोबरच मराठी बोलीतील िश ांचा 
वापर हदी भाषेतील श दांचा वापर आिण काही माणात इं जी 
िश ांचाही वापर झाललेा दसून येतो. भाषलेा एक लय ा  झालेली 
दसते. कादंबरी मधून येणारे संवाद ह े दो ही भाषेतून  होताना 
दसतात. "आता या जवान झालोय सेठ. तुम या पोरीवर माझं व ितचं 

मा यावर दल आलंय. जरा मजा केली.  तो नाक फदारत हणाला".४  
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या संवादातून कादंबरीमधील भाषा ही अ यंत सहजपण े
कादंबरीमधील समाज जीवन िजवंत करते. कादंबरीत अनेक ठकाणी 
वा चार, हणी यांचा वापर झा याचा दसतो. भाषे या वापरातून 
बालकामगार जीवनाचे वा तव िचि त हो यास मदत होते आह.े या 
बरोबरच संगांना िजवंत कर याचा यश वी य  झाला आह े असे 
हणता येत.े 

बालमजुरी िवषयी असणा या काय ासंदभात ल मीकांत देशमुख 
कादंबरी या तावनेत हणतात, "भारतात कायदे होतात पण 
याचेपालन होत नाही, कायदेभंग करणा यांकडे पैसा व स ा असेल तर 

काही वाकडं होत नाही, आिण मु य हणजे या यामुळे या मुलांचे 
बालपण करपून जात,े अशी उर फोडी कामं ती करणार नाहीत. आपल ं
बालपण हरवून बसणार नाहीत. पण या या अगदी िवपरीत घडताना 
दसत आह.े हणनू मनात समाधानापे ा खंत जा त आह.े"५ 

शासक य सेवेत असताना बालकामगार चळवळीवर काम के यान े
याम ये आललेे अनुभव या कादंबरी मधून  झालेले असून 

बालकामगारांसाठी केलेले य  आिण शासनाकडून कोणतेही ठोस पाऊल 
उचलले न जा याची खंत यातनू  होताना दसत.े झोपडप ी सार या 
भागातील मुल ं का बालमजुरीकडे वळतात याचा आरसा हणून या 
कादंबरीकडे पाहता येत.े 

मराठी सािह यात बोधवादी कादंब यांची एक दीघ परंपरा आह.े 
िव.स.खांडेकर यांनी या परंपरेला ित ा ा  क न दली तर सान ेगु जी 
यांनी यामची आई ही कादंबरी या परंपरेतून कळस ठरली. ल मीकांत 
देशमुख यांची हरवललेे बालपण ही कादंबरी या परंपरेला पुढे नणेारी 
आिण वतमान वा तव याब ल वाचकां या डो यात झणझणीत अंजन 
घालणारी आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं----    
1. देशमुख ल मीकांत- अ य ीय भाषण, ८९ वे अिखल भारतीय मराठी सािह य संमेलन, बडोदा.  
2. देशमुख ल मीकांत- हरवलले ेबालपण, मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे. .आ.२०१४, पृ. ७०. 
3. डॉ. नंदकुमार मोरे- ल मीकांत देशमुख यां या कादंबरीची भाषा (लेख),अ वयाथ- डॉ. रणधीर 

शदे. संपा. दलीपराज काशन, पुणे. .आ.२०१५. प.ृ १७३,१७४. 
4. देशमुख ल मीकांत- हरवलले ेबालपण, मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे. .आ.२०१४, पृ. ५३. 
5. देशमुख ल मीकांत- हरवलले े बालपण, मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे. .आ.२०१४, 

तावना,पृ.५. 

*** 
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वाहवाहवाहवाह     सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    यां यायां यायां यायां या    ''''गोधडगोधडगोधडगोधड' ' ' ' का सं हातका सं हातका सं हातका सं हात    
िचि तिचि तिचि तिचि त    झालेलेझालेलेझालेलेझालेले    आ दवास चेआ दवास चेआ दवास चेआ दवास चे    दुदुदुद:ु:::खखखख    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मथरुामथरुामथरुामथरुा    मवेाडमवेाडमवेाडमवेाड    
    

तावनातावनातावनातावना    ::::    
आ दवासी किवते या आरंभी का लेखन करणा या क वची सं या 

मोठी आह.े या किवता सुटया सुटया व पात मािसक, अिनयतकािलक, 
वृ प  अशा मा यमातून कािशत झा या आहते. या किवता आज 
उपल ध होत नाहीत. आिण या किवतांचे सं ह सु दा कािशत नाहीत. 
तरीही या क वची न द आ दवासी किवतेम ये व अ यासात घेतली जाते. 
या क वम ये एस. टी. मडावी, िवजयकुमार मडावी, दामोदर इळपाते, 
बाळ ितरणकर, िवनोदकुमार उईके, पी. डी. आ ाम, ल. सु. राजगडकर, 
सुभाष आडे, सुरेश धनवे, अिमत िगरडकर, सोपान सुरकुल,े रिव कुरसंगे, 
दादाराव डोलारकर, इ यादी कव चा उ लेख आह.े आ दवासी किवतेतील 
या पिह या िपढीतील किवतेमधून भुजंग मे ाम, िवनायक तुमराम, वाह  
सोनवणे, माधव सरकंुडे, उषा करण आ ाम, पु षो म शेडमाके, भु 
राजगडकर आ द क वचे क वचे सं ह आज उपल ध आहते. आ दवासी 
किवते या दसु या िपढीत सौ.कुसुम आलाम, कृ णकुमार चांदेकर, सुिनल 
कुमरे, किवता आ ाम, हानंद मडावी, िपतांबर कोडापे, वसंत कुलसंग,े 
वसंत क ाके, कवडू आ ाम, पी.जी.कुमरे, आ द आ दवासी क वचा 
सामावेश आह.े यातील पी.जी.कुमरे, किवता आ ाम व कवडू आ ाम 
वगळता सवच कव चे सं ह कािशत झाले आहते. 

आ दवासी किवतेचा अ यास करताना आ दवासी क वमधून 
ाितिनिधक पात चार क वचा अ यास केला आह.े यात भुजंग मे ाम, 

िवनायक तुमराम, उषा करण आ ाम व वाह  सोनवणे यांचा सामावेश 
केला आह.े या क वनी आप या काळात आ दवासी किवतेला दशा दे याचे 
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काम केले आह.े आ दवासी किवते या वाटचालीसाठी हया क वची किवता 
पथदशक किवता वाटते. हणून या चार क वपैक  वाह  सोनवणे या 
कवीचा या आलेखाम ये अ यास के या जाणार आह.े   
वाहवाहवाहवाह     सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    याचंायाचंायाचंायाचंा    का सं हका सं हका सं हका सं ह    ''''गोधडगोधडगोधडगोधड''''    

आ दवासी मराठी किवतेतील आणखी एक मह वाचे नाव हणजे कवी 
वाह  सोनवणे. भुजंग मे ामांचे समकालीन आ दवासी कवी हणून त े
मराठी वाचकांना प रिचत आहते. वाह  सोनवणे ह ेगलेी तीस-ब ीस वष 
आ दवासी िमकां या आिण एकंदर शोिषतां या चळवळीत जीवनदानी 
प दतीन े काय करणारे कायकत, नेते आह.े आज या नंदरुबार िज ात 
१९७२ साली सु  झाले या िमक संघटनेचे ते सु वातीपासूनचे पाईक 
आह.े िव ोही सां कृितक चळवळीचे ते उपा य  आह.े दिलत-आ दवासी-

ामीण संयु  सािह य प रषदेचाही त े पुढाकारान े भाग रािहले आहते. 
को हापूर येथे झाले या िव ोही मराठी सािह य स मेलनाचे ते अ य  
होते. 'गोधड' हा यांचा मराठी व आ दवासी िभलारी भाषेतील किवतांचा 
सं ह. नंदरुबार प रसरातील आ दवास चे समाजवा तव व सामािजक 
संघष पेटती ठेवणारी किवता यातून पुढे येत.े आ दवासी किवतेम ये वाह  
सोनवणे मह वाचे कवी हणून गणल ेजातात. 

'गोधड' हा वाह  सोनवणे यांचा पिहला किवतासं ह २००६ साली 
कािशत झाला. सं हात एकूण ३८ मराठी भाषेतील आिण १६ िभलोरी 

बोलीतील मराठी अनुवादासह किवता आहते. आपली किवतािवषयक 
भूिमका मांडताना वाह  सोनवण े हणतात, "मी काही सािह याचा 
अ यासक नाही. मराठीतील काही क व या किवता मी वाच या अस या 
तरी मराठी किवतेत असणा या िविवध वाहांची मला मािहती नाही. खरे 
तर काही वषापूव  मी काही िवचार किवता पान े िलिहल े ते हा याला 
किवता हणता येईल क  नाही याची मला शंका वाटत होती. या किवता 
मी अशोक राजवाडे, डॉ.मोहन देशपांडे मा या काही िम ांना वाचून 
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दाखिव या यांनी याचे बरेच कौतुक केले व मला आणखी किवता 
िलहायला ो साहन दल.े"1 

कवी वाह  सोनवणे ह ेखानदेशातील िभ ल या आ दवासी जमातीतून 
आल े आहते. या देशात िभ ल आिण मावची या आ दवासी जमाती 
वा त ास आह.े िभ लांचे पूव  िभलवड ांती रा य होते. िभ लांनी रा य 
गमाव यानंतर यां याही वाटयाला भटकंती, दा र य, क , आिण दःुख 
आल.े कवी या सं हात या किवतामधून आ दवासी जीवनाचे 
समाजवा तव, या या वाटयाला येणारी उपासमार, दखु, क  सामािजक 
जाणीवेसह मांडतो. याचबरोबर या देशातील ीजीवन रेखाटणा या 
किवताही या सं हात आहते. देश कुठलाही असो आ दवास चे जंगलाशी 
असणारे नाते अतुट आह.े आ दवासी आपल ेक , दःुख पचवून जंगला या 
आ यान ेजगत आला. कवी आ दवास चे ह ेजीवन मांडताना हणतो, 

""""िहरवाळिहरवाळिहरवाळिहरवाळ    जगंलातजगंलातजगंलातजगंलात        
गळूनगळूनगळूनगळून    पडले यापडले यापडले यापडले या    
सागा यासागा यासागा यासागा या    पानासारखापानासारखापानासारखापानासारखा    
फाट याफाट याफाट याफाट या    यायायाया    झोपडयाझोपडयाझोपडयाझोपडया        
जगंलातीलजगंलातीलजगंलातीलजगंलातील    जगंलीजगंलीजगंलीजगंली        
माणसंमाणसंमाणसंमाणसं    कंदमुकंदमुकंदमुकंदमुळंळंळंळं    खाणारीखाणारीखाणारीखाणारी    
पणपणपणपण............    
कंदकंदकंदकंद    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत, , , , मळूमळूमळूमळू    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत. . . .     
तीतीतीती    के हाचके हाचके हाचके हाच    सपंनूसपंनूसपंनूसपंनू    गलेीतगलेीतगलेीतगलेीत        
अफाटअफाटअफाटअफाट    भकेू याभकेू याभकेू याभकेू या    खपाटखपाटखपाटखपाट    पोटातपोटातपोटातपोटात" (" (" (" (िहरवाळिहरवाळिहरवाळिहरवाळ    जगंलातजगंलातजगंलातजगंलात))))    

या किवतेतून कवी आ दवास चे भयाण वा तव आिण भूतकालीन 
जीवनातील सा यवाद व वतमानात यां या वाटयाला येणारी गुलामिगरी 
मांडतो. भूतकाळातील आ दवासी सुखी व समृ द होता मा  आपली 
राजक य स ा गमाव यानंतर आ दवासी जंगलात भटकू लागला. 
िनसगाचा कायदा या यासाठी िशरसंव  होता. याला आप या 
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मनासारखे जगता व भटकता येत होते. आधुिनक काळात या यावर 
जंगलखा याची बंधने आली व जंगलातील माणूस व थेचा गुलाम झाला. 

आ दवास या जीवनातील काळरा ी संपता संपत नाही. यां या 
डोळातील अ ुचे पीठ दळून संपत े पण रा ी संपत नाही. आ दवास या 
जीवनातील उपासमार, दा र य ह ेका या रा ीसारखे वाढतच जातात. 
येणा या िपढीचे धड भरण-पोषण आ दवासी क  शकत नाही. पु हा हचे 
दा र य घेऊन पुढची िपढी जीवन जगत.े ह े च  थांबता थांबत नाही. 
क ाने वाकून गेललेी कवीची आई या या कुठ याही गरजा पूण क  शकत 
नाही. याचे ितला मन वी दखु आह.े कवीला ती 'बाळ िजवाला जप' असा 
मायेचा स ला देते. कवी आ दवास या िपढया गोधडीत गुदमरत आह,े या 
हालअपे ांनी मळले या गोधडीब ल सांगतो, 

""""माझीमाझीमाझीमाझी    फाटकफाटकफाटकफाटक     गोधडगोधडगोधडगोधड        
मळललेीमळललेीमळललेीमळललेी        
गोधडीत यागोधडीत यागोधडीत यागोधडीत या    गोधडीतगोधडीतगोधडीतगोधडीत        
गदुमरतगदुमरतगदुमरतगदुमरत    रािहलोरािहलोरािहलोरािहलो        
आबंटआबंटआबंटआबंट    वासानेवासानेवासानेवासाने    नानानानाकककक        
खालीवरखालीवरखालीवरखालीवर    क नक नक नक न        
कुशीकुशीकुशीकुशी    बदलतबदलतबदलतबदलत    रािहलोरािहलोरािहलोरािहलो    याचयाचयाचयाच    गोधडीतगोधडीतगोधडीतगोधडीत    " (" (" (" (गोधडगोधडगोधडगोधड))))    

सामािजक जीवनाचे ह े प िविवधांगी आह.े आ दवास या वाटयाला 
येणारे कुपोषण, ग रबी, सामािजक िवषमता यातून मानवी संवेदनांचे अथ 
हरवत चालल ेआहते. असे कवी सांगतो, 

""""आडोशालाआडोशालाआडोशालाआडोशाला    झाडाखालीझाडाखालीझाडाखालीझाडाखाली        
ाँााँँाँ    ाँााँँाँ    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    िप लंिप लंिप लंिप लं        

थकूनथकूनथकूनथकून    झोपललेीझोपललेीझोपललेीझोपललेी, , , ,     
रेडीओरेडीओरेडीओरेडीओ    ऐकतऐकतऐकतऐकत    बसलाबसलाबसलाबसला    होताहोताहोताहोता        
कारकूनकारकूनकारकूनकारकून    झाडाखालीझाडाखालीझाडाखालीझाडाखाली    
सावलीतसावलीतसावलीतसावलीत." (." (." (." (रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    हमी याहमी याहमी याहमी या    रागंतेरागंतेरागंतेरागंते))))    
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जीवनाची ही दाहकता कुठे बोलायची सोय नाही. या दाहकतेत 
िवचारश च जणू खंुटून गेली आह.े अ ान व िनर रतेमुळे यात आणखी 
भर पडून आ दवासी माणूस दःुख, क  सहन करणारा यं वत िनज व 
पुतळा बनत चालला आह.े दःुख, वेदना मुकपण े सोसत आपलेच दखु 
इतरांकडून ऐकत आहते. कवी ह ेआपल ेदःुख  करताना हणतो, 

""""आ हीआ हीआ हीआ ही    टेजवरटेजवरटेजवरटेजवर    गलेोचगलेोचगलेोचगलेोच    नाहीनाहीनाहीनाही        
आिणआिणआिणआिण    आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    बोलावलहंीबोलावलहंीबोलावलहंीबोलावलहंी    नाहीनाहीनाहीनाही....    
बोटा याबोटा याबोटा याबोटा या    इशा यानंीइशा यानंीइशा यानंीइशा यानंी    
आमचीआमचीआमचीआमची    पायरीपायरीपायरीपायरी    आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    दाखवनूदाखवनूदाखवनूदाखवनू    दलीदलीदलीदली. . . .     
आ हीआ हीआ हीआ ही    ितथचेितथचेितथचेितथचे    बसलोबसलोबसलोबसलो; ; ; ;     
आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    शाबासकशाबासकशाबासकशाबासक     िमळालीिमळालीिमळालीिमळाली        
आिणआिणआिणआिण    तेततेेते    टेजवरटेजवरटेजवरटेजवर    उभेउभेउभेउभे    रा नरा नरा नरा न    
आमचेआमचेआमचेआमचे    दखुदखुदखुदखु    आ हालाचआ हालाचआ हालाचआ हालाच    सागंतसागंतसागंतसागंत    रािहलेरािहलेरािहलेरािहले        
कधीचकधीचकधीचकधीच    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    झालेझालेझालेझाले    नाहीनाहीनाहीनाही" (" (" (" ( टेजटेजटेजटेज))))    

आ दवासी माणसाची ही अव था दयनीय आह.े हा समाज वतमानात 
जीवना या िविवध े ात नागवला जात असून खंगत चालला आह.े याचे 
जणू जीवनस व संपून अंधकारमय भिव य या या पु ात उभे आह.े 
किवला आ दवास चा भिव यकाळ हासा या उंबरठयावर उभा 
अस यासारखा दसतो. या सं हात या किवतातून आ दवास चे 
वेगवेग या पातळीवरचे दःुख  होते. आ दवासी नेतृ वाची वाही 
देणा या चळवळीही जे हा स ा आिण गटागटाच राजकारण यात 
समाजा या वा तवाला िवसरतात ते हा कवी परखडपण ेअशा चळवळीची 
कानउघडनी करतो. आप या मनातला चळवळीचा अथ लावताना तो 
हणतो, 

""""चळवळचळवळचळवळचळवळ    हणजेहणजेहणजेहणजे    काहीकाहीकाहीकाही    
दोनदोनदोनदोन    पाचपाचपाचपाच    दवसाचंीदवसाचंीदवसाचंीदवसाचंी    ज ाज ाज ाज ा    न हेन हेन हेन हे; ; ; ;     
कककक     नदीलानदीलानदीलानदीला    आललेाआललेाआललेाआललेा    परूपरूपरूपरू    न हेन हेन हेन हे! ! ! !     
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चळवळचळवळचळवळचळवळ    हणजेहणजेहणजेहणजे    माणसुक चामाणसुक चामाणसुक चामाणसुक चा    गाभागाभागाभागाभा    सततसततसततसतत    िवकिसतिवकिसतिवकिसतिवकिसत    होतहोतहोतहोत    
जाणाराजाणाराजाणाराजाणारा    वावावावाहहहह" (" (" (" (चळवळचळवळचळवळचळवळ    हणजेहणजेहणजेहणजे))))    

ही किवता अशी आ दवासी जीवनाचे वेगवेग या पातळीवर नेतृ व 
कर याचा य  करत.े यािशवाय समािजक आशय अिभ  करणा या 
किवतेत 'काटे', 'घोर', 'पहाड हल ू लागला आह'े, 'आिण', 'मंथन', 'िजवंत 
सावली', 'हाका जखमां या', 'र ाचे पुतळे', 'माझी आई भारतमाता', 
'डाग', 'रा  कुजबुजत आह'े, 'छ ी', 'बांध', 'बामणाची शडी', 'जखमा', 
'अस कती दवस', 'चं ावर जाणारी माणस', 'पोकळ बुडबुडे कशाला', 
आदी किवता आहते. या किवतातून कवी समाजजीवन, वा तव, सामािजक 

, भाव-भावना मांड याचा य  करतो. 
गोधड हा आ दवासी किवतेतील मह वपूण किवतासं हापैक  एक 

आह.े किवतांची रचना सा या सो या अशा मराठी भाषेतून अस यान े
आकलनास सहज असणारी आह.े किवतेत येणा या ितमा व ितक 
आ दवास या जीवन वहारातील असून कवी यातून आ दवास चे 
वैिश पूण जीवन वेगळेपणान ेसूिचत क  पाहतो. 

आ दवासी जे वा तव जीवन जगतात या वा तवातील दाहकता 
समाजापुढे आप या किवतेतून मांड यात कवी यश वी झाला आह.े या 
किवतांतून आ दवासी जीवनाचे एक िच  डोळयापुढे येत.े कदािचत 
सौदयशा ा या िनयमात ही किवता अपरुी ठरेल पण यामुळे या किवतेचे 
वा यीन मूल्य कमी होत नाही. सािह य ह े मानवी जीवनाचे भा य 
असत,े या भा याची सुदरता कमी अिधक असणारचं... पण जीवनाचे 
द दशनही यात अिधक मह वाचे आह.े या अनुषगंान ेही किवता मह वाची 

ठरत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    : : : :     

1) वाह  सोनवणे, गोधड (किवतासं ह), काशक - उषा वाघ, थमावृ ी, 2006,  
2) डॉ. िवनायक तुमराम, शतकातील आ दवासी किवता, काशक - ी मदन धनकर, 

थमावृ ी 2003 
3) ा.वसंत आबाजी डहाके, वातं यो र वा यीन वाह नवसािह य आिण 

नवसािह यो र सािह य, काशक - डॉ. राज  वडनेरे, थमावृ ी 2001 
4)  ंकटेश आ ाम, ग डी सं कृतीचे संदभ, काशक- ीकृ ण उबाळे, थमावृ ी, 1989 

*** 
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आठवण चंआठवण चंआठवण चंआठवण चं    गाठोडंगाठोडंगाठोडंगाठोडं: : : : आ मकथनआ मकथनआ मकथनआ मकथन    लेखन कारातीललेखन कारातीललेखन कारातीललेखन कारातील    
उ कटउ कटउ कटउ कट    अनभुूअनभुूअनभुूअनभुूतीतीतीती    

 

डॉडॉडॉडॉ. . . . संगीतासंगीतासंगीतासंगीता    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    आवचारआवचारआवचारआवचार    
उप ाचाय व इं जी िवभाग मुख, कै. सौ. कमलताई जामकर मिहला महािव ालय, 

परभणी 
 

इसवी सन 2000 नंतर या आ मकथन सािह य काराचा वेध घेतला 
तर एक बाब कषानं ल ात येत े आिण ती हणजे आ मकथन िलहीणं 
कोण याही काळात आिण वेळेत िवनासायास मुळीच घडत नसतं, ते 
श दब  करताना जीवनातील सव या सव संग सु ा िचतारता येत 
नसतात. कब ना ते श यही नसत ं उलटप ी जे संग कंुच या या 
फटका यातुन िव तृत अशा सािह य कृतीत संकलीत करावयाचे असतात त े
बे ब रंगसंगती साधणारे असावे लागतात. आ मकथन िलखाणाचे आयाम 

सचोटी आिण आ मभान या मु यां या भोवती गुंफलले ेअसावे लागतात. 
अशा कारची आ मानुभूती  करणारं आ मकथनच सुजाण आिण 
चोखंदळ वाचकां या मना या गाभा यात वेश क  शकत.ं  

आ मकथन या सािह य कारात मनाचा ठाव घेणा या अशा 
लेखनकृती, सामािजक भावतरंग वाचकांपयत पोहचवणा या, समाजातील 
वलंत ांना वाचा फोडणा या, वत: या आयु यातील जगण ं आिण 

वागण ं वेदने या मालेत गुंफणा या अशा असतील तरच या ि वकार या 
जातात अंगीकार या जातात. आ मकथन कवा आ मच र  हा 
सािह य कार तसा ाचीन काळापासून चालत आललेा आह,े तो 
जगभरात या समाजमनास भावलेला तसेच सव समाजमनावर कमी 
अिधक माणात प रणाम करणारा आिण अनेकांचे जीवन घडवणारा 
देखील आह.े तथािप कालसापे तेनुसार आ मकथन या सािह य कारात 
कमालीची सुलभता आ याचे आढळून येते. अथात  हो याची गरज 
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आिण उपल ध साधनसामु ी तसेच अ याधुिनक सोयीसुिवधा या सव 
बाब मुळे लेखन कार सुलभ झाले आहते तसेच एकूणच लखेन कारांचे 
मह व आिण माण सु ा वाढल ेआह.े अनेक िवभूती आज आ मकथन हा 
सािह य कार व छेदकपण े हाताळू लाग या आहते. पूव  हणजे 
साधारणतः इसवी सन 2000 पूव  कवा या याही थोडेसे आधीच 
सवसाधारणपण े आयु या या सं याकाळी हा आ मकथन लेखनाचा घाट 
घातला जायचा तर आज कोण याही णी हा िवचार या मनात 
येताना दसतो. ह ेया इसवीसन 2000 नंतर या केवळ मराठीच न ह ेतर 
एकंदर जागितक सािह य वाहातील ठळक वैिश  हणता येईल. 
आयु या या एका िविश  ट यावर आ यानंतर आ मकथन िलिहणं ह ेसव 
पात यांवर उपयु  आिण ब मोल ठरत.े या िवचाराशी साध य असणारे 
आ मकथन हणजे महा मा गांध चे “माझे स याचे योग” डॉ. ए.पी.जे. 
अ दलु कलाम यांचे “अ ीपंख” अमे रकन िश णत  बुकर टी वॉ श टन 
यांचे” अप ॉम ले हरी (Up from Slavery) ह े क येक िपढया 
घडव याचं काम करतात.  

या समृ द परंपरेत सािह य, भाषा आिण समाज यांना समृ द 
करणा या आिण कवेत घेणा या अनेक सम  सािह यकृती पाहायला 
िमळतात. एका िविश  मागास, दिलत कवा उपेि त समाजात 
ज मले या माणसाला पु कळदा आलेल ेमाणुसक हीनतेचे िवदारक अनुभव 
काही आ मकथनांमधुन आप या भेटीला येतात. याम ये ामु यानं ल मण 
माने यांचे “उपरा” ल मण गायकवाड यांचे “उच या” . ई. सोनकांबळे 
यांचे “आठवण चे प ी” अशी काही उदाहरणं देता येतील. .ई. 
सोनकांबळे यांच आ मकथन जीवनातील खडतर अनुभवाचं वास्तव या 
प दतीन ं भावीपणे मांडत ं अगदी याच कारे लेखक मोतीराम राठोड 
यांचं “आठवणीचं गाठोडं” वेदनेचा कंार नकळतपण े वाचकां या 
हदयापयत पोहोचव याचा यश वी य  करतात.  
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या ठकाणी लेखकाचा प रचय आिण पा भुमी या बाबी 
प रणामकारक ठरतात. क पनातीत अशा हालाखी या प रि थतीत ढी, 
परंपरा आिण अंध दे या खोल गतत िखतपत पडले या बंजारा 
समाजातील एका सवसामा य बालकाचा ामु यानं जग याचा आिण 
पयायान िश णासाठीचा संघष या आ मकथनात लेखकानं मांड याचा 

य  केला आह.े या ितकुल प रि थतीत दोन वेळची भाकरी 
िमळव यासाठी पाचवीला पुज यागत संघष करावा लागतो ितथ ंबाक चा 
िवचार तो काय? लेखक मोतीराम राठोड हणतात, “मला चांगल ंआठवत,े 
घरात तंगी असायची पावसा यात, पावसा या या सु वाती या 
दवसात काम िमळत नसे. कोणीही मजुरीन े लावत नसत.”(33) पुढे ते 

सांगतात, “एकदा तर असा संग आला क , आजही सांगताना अंगावर 
शहारे येतात, तीन दवसांपासुन घरात अ  िशजल ं न हतं.”(33) तीन 
दवसांपासुन पोटात अ ाचा कण नस यामुळं मललु होऊन पडललेा 

बालक मोतीराम, कधी मोहाची फुले तर कधी अंबाडी खाऊन भूक 
भागवायची, तर कधी च  लाल ितखटा या गोळया खाय या जेणेक न 
सहज दोन-तीन तांबे पाणी िपऊन पोटं भरत ंह े यामागचं गमक! आप या 
समाजात दयनीय अव थेत जगणा या अशा वंिचत, दीन पामरां या 
भाकरी या आत कहा या समाज व थेला खडबडून जागे करतील ते हा 
या आ मकथानाचं खरं यश हणावं लागले. . ई. सोनकांबळे यांना 
चचोके आिण मृत जनावराचं मांस खाऊन वत:ची भूक भागवावी 

लाग याचा िवदारक अनुभव आिण लेखक मोतीराम राठोड यांचे असे 
अनेक अनुभव यात साध य वाटतं. आगितकता, असहा यता आिण 
अवहलेना यां याशी णो णी दोन हात करत लेखक घडत जातो. 
उदगीर या बोलीभाषेचा भाव तसेच बंजारा समाजा या बोली भाषेचा 

भाव आ मकथनास थािनक भािषक पातळीवर समृ द करतो. “भूक 
शमिव याचा य  करत, दैवाला दोष देत जगत होतो, क ान े दवस 
ढकलत होतो”(35) ह े दाहक स य सांगताना मातृतु य विहनी या 
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य ातुन अडथळयांची शयत पार करत िश णाचा ीगणेशा झाला असे 
भावपूण उ ार लेखक मोतीराम राठोड काढतात.  

ीगणेशा झाला तरीही वास िनि तच खडतर होता. भुके या 
संघषाला िश णा या संघषाची साथ लाभली होती. िश णाचा 
ितळमा ही गंध नसले या समाजात िश ण घे यासाठी घराबाहरे पडावं 
लागल.ं लेखका या विहनीची यांना शाळेत घाल यामागची भूिमका 
एवढीच ांजळ क  बालक मोतीराम उपाशी मरेल यापे ा आ मशाळेत 
याचा भुकेचा  िमट याची आशा होती. सुजाण विहनी भाजीपा याचा 

उकडून लगदा बनवुन पु कळदा कुटंूबाची भूक भागव याचा य  
करायची. अनेक अनके माग भूक भागव यासाठी अवलंबत ीगणेशा 
झाला. याकाळ या आ म शाळांमधल ं जीवनसु दा चंड खडतर 
कुठ याही सुिवधांचा अभाव हचे यांचं ठळक वैिश य! घर यांना 
िश णाशी देणंघणेंच नाही, कारण भाकरीची ांत यांना भटक यापासुन 
रोखू देत नसे. बंजारा समुह तांडे, वाडया तसेच गावोगावी मजुरीसाठी 
भटकत असत. शालेय िश णानंतर महािव ालयीन िश णाचा ीगणेशा 
करताना अंगावर धड कपडयांचा अभाव यामुळे भीक माग यासाठी आला 
असा समज झालेल े ाचाय डॉ. मा. िव. सुयवंशी सर. हा संग खरं तर 
लेखका या िश णाला नवी दशा देणारा संग ठरला. जे हा लेखक 
उदगीर या िशवाजी महािव ालयात वेश घे यासाठी गेल ेआिण काहीच 
समजत नस याने गांग न भीत भीत प रि थतीला सामोरे जात असताना 
यां या ाचायासोबत झाले या पिह या संवादाब ल ते सांगतात, "अरे, 

इकडे ये. येथ ेका आलास? ह ेकॉलेज आह.े ही भीक मागायची जागा नाही. 
येथ े िश ण िमळत.े" (197) यावर लेखकाचे केिवलवाणे पण आ ासक 
उ र, "गु जी मी येथे अकरावीत वेश घे यासाठी आलोय. मी िभकारी 
नाही गु जी." (197) पण या गरीब सचोटीने वागणार्या पामरास 
या याच त डून याची क ण कहाणी ऐकून लेखकाला ता काळ कपडेही 

घेऊन देणारे तेच ाचाय डॉ. मा. िव. सुयवंशी सर ह े आप या िश क 
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व थेचे खरे पाईक ठरतात कारण सूयवंशी सर सारखी माणसे अशा दीन 
दबु यां या जीवनाचा कायापलट करतात. अंध ांनी प रपूण था, 
परंपरां या साथीतल ं जीवन आिण याचा अगदी मोठे होई पयतचा 
मनावरचा पगडा, भूता-खेतांची भीती यािवषयी लेखक सांगतात, "मी 
आता अकरावी वगात होतो. वय वाढल ं होतं, पण भुताची भीती कमी 
झालेली न हती." (271) अग य आिण क पनातीत असा  

संघष यां या पाचवीलाच पुजला होता असे लेखक मोतीराम राठोड 
वतःचा ज म, हलाखीची प रि थती, आ म शाळेतील खडतर, अ व छ 

वातावरणात आिण दा र ात ामािणक रा न घेतलले ेिश ण, पु कळदा 
उपरा अस यागत िमळालेली वागणूक सहन करत ा  केलेल े
महािव ालयीन िश ण या सव बाब चा का यरस यु  उहापोह 
करतात, जोडीला जीवनातील ंग आिण अगितकता यांचे खुमासदार 
शैलीत वणन करतात.  

वैवािहक आयु याची कहाणी कथन करताना पिहली प ी वग य सौ. 
किवता यां या वेडसरपणामुळे झालेली संसाराची परवड, आिण 
ससेहोलपट ते अितशय सचोटीने मांडतात. वग य सौ. किवता यां या 
वेडसरपणातील िविच  वागणुक मुळं समाजातील िविवध तरावर या 
घटकांचा रोष ही िन याचीच बाब झाली होती! वेडसरपणामुळे सौ. 
किवता यांचं माहरेी राहण ं आिण लेखकाचा “एकला चलो रे” हा 
खाचखळ यांचा दोन िचमुक या िप लांसह वास घर या ेमळ 
नातेवाईकां या पाठबळावर आिण समाजातील िविवध तरावर वकतृ व 
आिण ेहमय वभावा या जोरावर जुळले या ेहबंधां या ना यांमुळं 
श य झाला ह ेलेखक कृत ता पूवक नमूद करतात. ह ेिशवधनु य पेलताना 
या सव मंडळ कडून बळ िमळा याची कृत ता यां या िलखाणातुन  
होते. 

यांना घडवणार्या यां या विहन चा उ लेख लेखक नेहमीच 
कृत तापूवक भावनेनं करतात. ते हणतात, "माझी विहनी िनर र होती, 
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शाळेत कधीच पाऊल न ठेवलेली, 'काला अ र भैस बराबर' असलेली 
विहनी आज मा  मला गु जी बनिवली होती." (298) अशा खडतर 

य ांती िश क हणुन घड यावर िव ा या या अनेक िपढया घडवणारे 
भावी िश क हणुन लेखक मोतीराम राठोड यांचा वास थ  करणारा 

आह.े मनोिवकास िव ालय, कंधार ते िज हा प रषद हाय कूल हदगाव त े
पुढे िज हा प रषद हाय कूल िव णुपुरी अशा िविवध ठकाणी अ ापन 
करताना िश काची कत , सचोटी आिण िव ाथ  घडला पािहजे ही 
िजगीषु वृ ी लेखकामधला िश क घडव यात मह वपुण भूिमका 
बजावतात. िश क ते गटिश णािधकारी या भूिमका िनभावताना 
िव ाथ िहत तसेच िश कां या सम यांची उकल हचे येय मानुन लेखक 
काम करताना दसतात. या दर यानचे यांचे अनुभव य  आ मकथन 
वाचताना अिधक खुलतात. या थ  करणा या वासात भेटलेली दसुरी 
सहचा रणी सौ. सुरेखा ही लखेकाचा संसार सावरताना कंबर कसून साथ 
देणारी माय माऊली ठरली !  

जीवना या िविवध वळणांवर िश क  पेशातील िविवध 
म वांशी जीवाभावाची मै ी, िव ाथ  वगावर अलोट ेम, यातुन 

जीवना या िविवध वगावर अलोट ेम, यातुन जीवना या िविवध 
संकटांचा लीलया सामना कर याचे बळ िमळा याचे लेखक मोतीराम 
राठोड यां याशी साधले या संवादातून समाजते.  

सािहि यक अगंान े िवचार करता आ मकथन थोडेसे िव तृत वाटते. 
काही ठकाणी काही संग एकमेकांशी संधान साध यात कमी पडतात असे 
वाटत असल ेतरीही लेखक मोतीराम राठोड यांचा हा पिहलाच य  आह े
आिण ते तसेही आ ापयत लेखक न हतेच ह ेमा य केले क  सािह या या 
दिृ कोनातून भासणा या या ुटी वाचकाला समजायला जड जात 
नाहीत... दसु या बाजुने िवचार करता आ मकथन थोडेसे िव तृत वाटत 
असल ेतरी कुठलीही सरिमसळ न करता संग जसे या तसे िचतार यामुळे 
वाचकाची ची वाढत जाते आिण आता पुढे काय या उ सुकतेपोटी वाचक 
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ह ेआ मकथन खाली ठेऊ धजावत नाही. भाषे या बाबतीत िवचार करता 
बंजारा भाषेचा बाज हा आ मकथनाचा मु य थायीभाव बनतो, तथािप 
काही संग वणन करताना भाषा थोडीशी संिम  बनत,े हणजे बोली 
भाषा आिण माण भाषा यांचे िम ण बर्याचदा अनुभवता येत.े 2000 
नंतर िलिहले या गेले या उपेि त आिण वंिचत घटकां या आ मकथन 

कारांचा अ यास आिण संशोधन काय हाती घेणा या संशोधकांना 
“आठवण चं गाठोडं ” वाचून समाज व थेचा आढावा घे या या उ ेशान े
हाती घेतले या संशोधन कायात ही सािह यकृती एक मह वपूण 
द ताऐवज हणुन िनि तच संदभासाठी वापर या जाऊ शकते. याव न 
समाज हणुन आपण नेमके कती बदललो आहोत आिण आणखी कोणता 
प ला आपणास गाठायचा आह ेयाचेही आ मपरी ण कर यास िनि तपण े
दशा िमळू शकेल.  

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
टीपटीपटीपटीप: या लेखात वापरलेले संदभ लेखका या आठवण चं गाठोडं या आ मकथनातुन घेतले 
आहते तसेच या आ मकथनावर दैिनक गोदातीर समाचार म ये िलिहले या सािह यकृतीचा 
प रचय क न देणार्या पु तक प रचय या सदरातील डॉ. संगीता जी आवचार यां या 

दनांक 15 जून 2021 रोजी कािशत झाले या लेखाचा आधार घेतला आहे.  
1. राठोड मोतीराम प सग, आठवण च गाठोडं. संगत काशन, नांदेड. 2020. 
2. डॉ. आवचार संगीता गो वदराव, आठवण चं गाठोडं: आ मकथन लेखन कार समृ द 

करणारी कलाकृती. दैिनक गोदातीर समाचार, नांदेड. जून 15, 2021. 

    
*** 
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2000    नंतर नंतर नंतर नंतर मराठी कामराठी कामराठी कामराठी कादंददंंदंबरीत आलले ेसहकारी बरीत आलले ेसहकारी बरीत आलले ेसहकारी बरीत आलले ेसहकारी 
कारखानदारीच ेिच णकारखानदारीच ेिच णकारखानदारीच ेिच णकारखानदारीच ेिच ण    

 
ा. डॉ. पंढरीनाथ ध डगे 

ा. िवनायक जाधव    
ानोपासक महािव ालय, जतूर, के.,के.,एम.,महािव ालय, मानवत 

तावना तावना तावना तावना     
भारत हा कृषी धान दशे आह.े आजही देशात 65 ट े  लोकांची 

उपिजिवका ही शेतीवर अवलंबुन आह.ेमहारा तही साठ ट यापे ा अिधक 
लोक शेती वसायावर आपला उदरिनवाह करतात. शेती िनसगावर 
अवलंबुन अस याने ‘दारी ’ आिण ‘ग रबी’ ही शेक यां या पाचिवला 
पुजललेी आह.े शेतक यां या ब तांश सम या ा ‘आ थक’ व पा या 
आहते. या सोडव यासाठी तसेच शेतकयांचे आ थक उ प  
वाढिव यासाठी सहकारी सं थाची िन मती कर यात आली.उसावर 

या कर यासाठी सहकारी साखर कारखान े उभार यात 
आल.ेसूरवातीला ा कारखा यामुळे ामीण भागाचा िवकास झाला.पंरत ु
कालांतराने िवशेषत: 2000 नतंर समाज जीवनातील झाललेा बदलाचा 
प रणाम साखर कारखा यावरही झाला.साखर कारखा यात ‘राजकारण’ 
िशरल.े ‘ ाचार’ वाढला. ऊस उ पदाकासमोर अनेक  िनमाण 
झाले.ऊसतोड कामगारांना अनेक सम यांना त ड दयावे लागत आह.ेया 
बदलाचा सहकारी साखर कारखा यातील घटकांवर प रणाम झाला का ? 
यांचे मराठी कादंबरीत िच ण आल े आह े का?ते कोण या व पाचे 

आह?ेयाचा शोध ततु शोधिनषंधात यावयाचा आह.े 
सहाकारी साखर कारखा यांशी संबंिधत चेअरमन संचालक मंडळ व 

कारखा यातील कमचारी या शासनाशी संबंिधत घटकांचे िच ण मराठी 
कादंबयामधून येताना दसते. रंगा दातेिलिखत ‘सहकाराचा पट’ 
कादंबरीत चेअरमन मा ती आ पा ह ेसाखर कारखा याची स ा आप या 
ता यात रहावी यांसाठी साखर कारखा यां या िनवडणुक त साम, दाम, 
दंडाचा वापर करतात.“समदे कायकत एकमेकांवर नजर ठेवून होते कोण 
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कोणा या गाडीतून जातोय का, दवसा िहकडं, रा ी ितकडं असा 
चांगडापणा करणारा कोणी कुठं दसत्ंय का त े बारकाईन े बघत होत”े1 
दो ही पॅनल या मुखानी मतदारांना पळवून नेल ेहोत.े साखर कारखाना 
उ म रतीन े चालिव यापे ा यांची स ा आप या हातात ठेव यास 
मह व ा  झाल.ेयासाठी संचालकां या नातेवाईकांनाच कारखा याचे 
सभासद व दे यात येते.अशोक कुलकण िलिखत ‘चेअरमन’ कादंबरीतील 
आबासाहबे पाटील यां यावर संचालक मडळ अिव ास ठराव आण याचा 

य  करतात.चेअरमन साखर कारखां या या शेतकरी िवभागातील 
शेतीत  व मशनरीचा वापर सरासपणे आप या शेतात करतो. चेअरमन 
वर झाले या ाचारा या आरोपातून सूटका हो यसाठी तो ‘ऑडीटरला’ 
पैसे देतो. 

संगीता पाटीलिलिखत ‘चकवा’ मधून सहकारी साखर कारखा यातील 
घराणेशाहीचे दशन घडेल. आजचे साखर कारखानदार ह े आधुिनक 
सरजामदार बनले आहते याचं वा तव दशन कादंबरीत येत े तेजि वनी 
जाधविलिखत ‘स ा ी’ कादंबरीत चेअरमन वाघचौर व संचालका या 

ाचाराचे नवे प समोर येते आपण साखर कारखाना बंद ठेऊन 
काय े ातील ऊस इतर कारखा याना िवकून यात ही मंडळी 
‘किमशन’खातात या संबंधीची माहीती कमचारी सांगतो. “पण माग या 
पंचवा षकलाबोडानं बराच ऊस ाव तीला आिण धनल मीला िवकला. 
धनल मीच पूणच येण आह.े ाव तीचं कबुल केललें ऑन पेमट राहलंय 
आिण त ेऑन पेमट ते हाचे इ टेट मॅनेजर मळके साहबे ितकडं जाउन घेऊन 
आल े हात.े2 ऑन मनी या मा यमातून ‘ ाचार’ केला जातो. िव ास 
पाटीलिलिखत ‘नागकेशर’ कादबंरीत ाचार कर यासाठी 
कुटंूबातसं थांची वाटणी होते. ही वाटणी कर यासाठी कुटंूबात भांडण े
होतात.एवढे अ ाळिव ाळ प चाराने घतेले आह.े ाचार करण े
िपढीजात यांचा ज मिस  ह  आस यासारखे या कुटंूबात बोलल े
जाते.“ि सबाबू तु हाला काय कमी खजीना िमळतो? ऊस न लावताही 
शेतकरी हणून तुम या नावावर शेकडो टनाचं पेमट जमा होतचंं क ”3 असे 
ने ादेवी बोलते. ही स ाधारी मंडळी शेतकयांचे च बाजूनी शोषण करते. 
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शेतक यांना ऊसा या उ पादनात खचा या तलुनेत कमी दर दला 
जाऊ लागला.यासंबंधीची जागृती शेतकरी सघंटनने े शेतकयांत केली. 
यासाठी पिहली ऊस प रषद राजु शे ी यां या मागदशनाखाली 2003 म ये 
जय सगपूर येथ े पार पडली. त हापासून दरवष  साखर कारखाने सु  
हो यापुव  एफ.आर.पी साठी शेतकरी आंदोलन करताना दसून 
येतात.यांचे िच ण मोहन पाटीलिलिखत ‘साखरफेरा’ कादबंरीमधुन 
येते.“आता शेतकरी अडाणी राहीली नाही. या या ऊसाला पिहला ह ता 
आठशे पये आिण अंितम दर बारा शे पये िमळालाच पािहजे. नाहीतर 
ये या गळीत हगंामात आ ही कारखाना बंद पाडु. ऊसाचं एक कांडही 
कारखा याकडे येऊ देणार नाही. च ा जाम आंदोलन क ”4असे आवाहन 
करत शेतकरी संघटना ऊस दरासाठी आंदोलन करतात.ऊसाचे उ पादन 
घेतांना शेतकयांना नेस गक अप ी,िवज टंचाई, भांडवलाचा तूटवडा 
अशा अनेक सम यांना त ड दयावे लागते.यातुनही ऊस प  झा यानंतर 
गाळपास घाल यासाठी हलेपाटे मारावे लागतात. अित र  ऊस 
उ पादनात िनमाण होणाया सम येचे िच ण रा. रं.बोराडेिलिखत 
‘ र अित र ’ कादंबरीमधून येते “ ‘धने र’ या काय े ात यंदा मुबलक 

माणात ऊस लावण झाललेी आह.े शासनानं िनधा रत के यानुसार १८० 
दवस पुण मतेन े  कारखाना चालला तरी ‘धने र’ या काय े त या 

संपुण् उसाचं गाळप होणे अवघड जाणार आह”े5 या अित र  ऊसा या 
ामुळे कादंबरीचा नायक नाथा पा शेवटी आ मह या करतो.   
सहकारी साखर कारखानदारीत अ यंत मह वाचा घटक हणजे 

ऊसतोड कामगार हा होय. तो शेतातील ऊसतोड क न कारखा यापयत 
पोहचिव याचे काम करतो. या कामगारा या जीवनावर िलहले या 
दनकर जायभायेिलिखत ‘िहरवा ड गर’ कादंबरीतनू ऊसतोड कामगाराचा 

मुलगा ह र कशन साखर शाळेत िश ण घऊेन डॉ टर बनतो.यात 
िश णाचे मह व अधोरेिखत केले आह.ेपरंतु ऊसतोड कामगारां या अनेक 
मुलांना िश ण घे यात अडचणी येतात. िवजय जावळेिलिखत ‘लेकमात’ 
कादबंरीत बापू हा बी.ए. करत असताना ऊसतोडीमुळे यां या िश णात 
खंड पडतो. याचे कॉलेज बुड यान े पू हा यांच वगात याला बसावे 
लागत.े “ यात रेठ याचा प ा लांब आक दी घेवूनच पडणार हणजे सगळी 
परी ा उसा या फडातचं सपणार. ऊसतोडीमुळं बापूला दोन वष गमवावे 
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लागल ेहोते”6 िश ण घेऊन ऊसतोड मजुरांची काही मुल ेनोकरी िमळवत 
असली तरी अनेक जणांना आधिुनक यांि क करणामुळे बेकार रहावे लागत 
आह.े या संबंधी वणन शांता जोशीिलिखत ‘ग हाणी’ कादबंरीत आल ेआह.े 
या कादबंरीत ऊसतोड कामगार आप या माग या मा य कर यासाठी 
मोचा काढतात. यावेळी साखर कारखानदार ऊसतोड यासाठी ‘हाव टर’ 
आणतात.यािवषयी ग हाणी कादंबरीचे समी क डॉ. नानासाहबे सुयवंशी 
िलिहतात. “कारखानदार ऊस तोड यासाठी हाव टर ह े यं  
ऊसतोडणीसाठी आणतात. या यं ामुळे ऊसतोड कामगारांवर 
उपासमारीची वेळ येते”7 उपासमारीसाठी यं ाबरोबरच दु काळाही 
कारणीभूत ठरतो. २००१ मधील दु काळामुळे झाले या प रि थतीचे 
िच ण कैलास द डिलिखत‘पाणधुई’ म ये येत.े दु काळामुळे उसाचे े  
कमी होते. तसेच उसाचा वापर जनावरां या चायासाठी होतो. प रणामी 
काही मोचकेच साखर कारखाने उसाचे गाळप करणार असतात. यामुळे 
कादंबरीचा नायक ल मणला कारखा या या मुकदमाकडून ‘उचल’ िमळत 
नाही. 
   अशा कारे 2000 नंतर सहकारी साखर कारखा यातील राजकारणाचे 
बदलते व प, ाचारा या नवनवीन यु या ऊस उ पादकशेतक यांना 
भेडसावणारेनवे  तसेच ऊसतोड कामगारां या अनेकिवधसम यांचे 
िच ण ततु कादंब यांमधून आल ेआह.े 
िन कष िन कष िन कष िन कष     
1. 2000 नंतर या बदल या राजकारणाचा वेध मराठी कादंबरीने घेतला 

आह.े 
2. सहकारी कारखानदारीत के या जाणाया चाराचे िच ण मराठी 

कादंबरीत वा तवपण ेआले आह.े 
3. एफ. आर. पी. साठी शेतकरी सघटनांनी केले या आंदोलनाचा दखल 

मराठी कादंबरीनी घतेली आह.े 
4. अित र  ऊस उ पादनामुळे शतेकयां या जीवनात िनमाण होणाया 

अनेकिवध ांन लेखकांनी हात घातला आह.े 
5. हाव टरमुळे भिव यात ऊसतोड कामगारावर बेकारीची वेळ येऊ 

शकते. असे भिव यकालीन सुचन मराठी कादंबरीत येताना दसुन 
येते. 
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6. िश ण घऊेन अनेकांना बेरोजगारीमुळे ऊसतोड कामगार बनावे 
लागत ेयांचे िच ण मराठी कादबंरी करताना दसून येत.े 
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‘‘‘‘नानानानाळ बधंाची कहाणीळ बधंाची कहाणीळ बधंाची कहाणीळ बधंाची कहाणी''''तनू  झालेल ेभावानभुवतनू  झालेल ेभावानभुवतनू  झालेल ेभावानभुवतनू  झालेल ेभावानभुव    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    नारायणरावनारायणरावनारायणरावनारायणराव    मुंढेमुंढेमुंढेमुंढे    
िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, हगोलीहगोलीहगोलीहगोली.... 

लिलत ग हा अलीकड या काळातील अितशय लोकि य असा वां मय 
कार आह.े वेगवेग या पात वाचकां या भेटीला येतांना दसतो. या 
काराचे मूळ एकोिणसा ा शतकात या िनबंध वां मयात असलेल े दसते. 

मुळात हा वां मय कार आला तो इं जीतनू. सु वातीला या लिलत 
ग ाचे व प ह े वैचा रक होतं. लिलत हणजे लािल यपूण हणजेच 
स दयपूण. कथा आिण किवता या दोन वां मय कारांना आप यात 
सामावून घेणारा हा सािह य कार आह.ेलिलतग ालाकुठ याच िवषयाचं 
बंधन नाही. िव णुशा ी िचपळूणकरां या ‘िनबंधमालेपासून’ते आज मु  
शैलीत िलिहल े जाणारे लिलत ग  ह े िविवध बदल वीकारत हा 
सािह य कारपुढे आललेा आह.े वा. ल. कुलकण  हणतात, “हा लेखन 

कार आ मिन  आिण तरल व पाचा खरा; परंत ु तो यश वी हो यास 
लेखकाचे ि म व अनुभवसंप , िवच ण, िव ध, चतनशील, स  
आिण िवनोद िनभर असावे लागत.े या लेखन काराला वैचा रकता 
व यनसते, ती जडशीळ व पाची नसावी, एवढेच बंधन असत.े 
चतनशील मनाचा डाचतरु िवहार या कार या लेखनाची ल त 

वाढीसचलावतो.”१ मराठीम येअनेक लेखकांनी वैचा रक िनबंध िलिहल.े 
सु वातीला वैचा रकतेला मह व असले या िनबंधात नंतर नतंर 
आ मिव काराला मह व आल.े लेखका या अनुभवाला सािह यमू य लिलत 
ग ाने िमळवून दले. यामुळे नानािवध िवषय, उप कार आप यात 
सामावून घेत लिलत ग ाची वाटचाल झालेली दसते. वासवणन, फूट 
लेख, िच ण, िवनोदी लेखन, आठवणी यांचा समावेश लिलत ग ात 
होतो. अशा कार या शैल व मु  पामुळे याला ‘फॉमलेस फॉम' 
असेदेखील हटले जात.े 

लिलत ग ाम ये िनरी ण ह ेखूप मह वाचे मानल ेजात.े ते अितशय 
बारकाईने करावे लागते. िवषया या सव बाजू वाचकां या ल ात आ या 
पािहजेत. लेखकाने जे अनुभव घेतललेे आहते त े अनुभव ितत याच 

भावीपणे वाचकांपुढे ठेवता यायला हवेत. लिलत ग ाचा लेखक हा 
एकाचवेळी अंतमुखही असतो आिण बिहमुखही. अनुभवाची उ कटता 
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जेवढी असते तेवढेच यात चतनही असत.े लिलत ग ाचा लेखक हा 
संवेदने या पातळीवर अनेक अनुभवांना अनुभवत असतो. नवनवीन 
मा यमामुळे आज लिलत ग ाला रचनेचे कोणतेच बंधन उरलले ं नाही. 
मु  लेखन हचे याचं आजचं प आह े असं हणावं लागले. मराठीम ये 
लिलत लेखनाची खूप मोठी परंपरा आह.े 

लिलत लेखनाचा िवचार मराठवा ा या संदभात केला तर,बी. 
रघुनाथ हचे पिहल े लिलत लेखक हणावे लागतात. यानंतर अनेक 
लेखकांनी ही परंपरा पुढे नेललेी दसते. लेिखकांचा िवचार जर केला तर 
बोटावर मोज याइत याच लिेखका आप याला लिलत लखेन करताना 
दसतात. यात शैला लोिहया, छाया महाजन, कुमु दनी रांगणकेर, लिलता 

गादग,े इंदमुती ज धळे, सुषमा मंुजे, मीना घगुे, िणता चाकूरकर इ यादी 
लेिखका एक वेगळे अनुभविव  घऊेन लेखन करताना दसतात. 

लिलता गादग ेयांचे ‘नाळबंधनाची कहाणी’ व‘िखडक तलं आभाळ’ हे 
दोन लिलत लेखसं ह िस  आहते. यांचे ह े लेखन अनभुवाचं सू म 
चतन घऊेन आलेल ं दसतं. यांचा ‘नाळ बंधाची कहाणी' हा लिलतलेख 

सं ह 2002 साली कािशत झाला. या लिलत लेखसं हाला 2002  
सालीचा ‘ साद बंन' ंथ गौरव पुर कार िमळाला आह.े लिलता गादगे या 

ामीण भागातनू आले या, ामीण जीवन अनुभवले या लेिखका आहते. 
यांनी कथा,किवता, लिलत अशा वेगवेग या वां मय कारातून लेखन 

केले आह.े एक संवेदनशील लेिखका हणून या ओळख या जातात. एका 
संवेदनशील लेिखकेन ेआप या जीवनाम ये जे अनुभव घेतललेआेहते, तेच 
तरल असे अनुभव चतना या पातळीव न या लिलत लखेसं हातून 
उतरल े आहते. लेिखका कविय ी आहते. तसेच लोकसं कृतीशी यांचा 
नाळबंधजोडललेा आह.े यामुळे लोकगीत, लोककथा यां याशी यांचे 
सािह य जवळीक साधताना दसते. 'नाळबंधाची कहाणी' या लिलत लेख 
सं हात एकूण एकोणवीस लेख आहते. येक लेख हा एक वेगळा िवषय व 
या िवषयावरचं लेिखकेचं चतन घेऊन येतो. माणूस आिण माणसा या 

जीवनात िनमाण झाललेी िविवध नाती, यातील अप रहायता, गुंतागुतं, 
कडू- गोड आठवणी या मनाला कधीकधी ढवळून काढतात अशाच काही 
आठवण चा हा भावो ारभावकिवते या जवळ जाणारा आह.े यातून 
आप याला लेिखकेचं संवेदनशील, हळवंमन, मानवी ना यासंबंधीचं चतन 
तसेच एक अनुभवसंप  ि म व दसून येतं. वतः या अशा वेग या, 
किवते या जवळ जाणा या भाषाशैलीमुळे ह े लिलत लेखन वेगळं 
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ठरतं.‘खेळ ऊन - सावलीचा' या पिह याच लेखातून लेिखकेनं ामीण 
भागातील एका उपवर मुलीचं मनोगत  केल ंआह.े ‘सखी’ या लिलत 
लेखातून आप या आयु यात मैि णीचं असलले ं थान, िनखळ अशा 
मै ीची साथ, यामुळे आयु याला आलेली संुदरता; पण काळाबरोबर यात 
आललेा दरुावा आिण एक दवस मै ी तुट यामुळे झाललेी वेदना नेम या 
श दातून  के या आहते.‘नाळ बंधाची कहाणी'हा लिलतलेख हणजे 
संपूण लेखांचा सार आह.ेआईआिणमुलांमधील ह े नात ं गभातच अतूटपण े
बांधलेल;ं पण ह ेनात ं कतीही अतूट वाटत असल ंतरी िनसगिनयमा माण े
यातही दरुावा येत जातो. बदलत जाणा या जीवनशलैीमुळे नाती ही 

बदलत आहते. ना यातील ओढ,िज हाळा, वा स य ह ेकमी कमी होताना 
दसत आह.े याला अपवाद आई आिण मुला या ना याचाही नाही. 

उदा. “अव या मानवी ना यांची सु वात करणारा असा तो आ , 
अनघड असा माय -लेकरातील बंध. िचरंतन स य असं तेमातृ व. िनसगाचं 

ितिनिध व करणा या या ना यातील वा स य, याग, सेवा ही मानवी 
सं कृती या समृ ीसोबत िचरंतन मू यंबनली. याही ना यातील उ कटता 
आिण अथपणूता एका ट यानंतर याच िनसग माची बळी होताना दसते 
ते हा मन िवष ण होतं.”२ माणसाने वै ािनक गती खूप केली मा  
जग यासाठी आव यक असणारी गो  हणजे ना यातील ओढ,उ कटता 
मा  कमी होतचालली. यामुळे संपूण जीवनच शु क, कोरडे होताना दसत 
आह.े यातील ओल संपललेी आह.े ह े दःुख नेमकेपणे लेिखका  
करतात. ‘असं माहरे सुखाचं!’ या लेखा या मा यमातून माय-लेक मधील 
ना यावर काश पडतो. लेिखका हणतात, “माय लेक चं नातंही नाळेन ं
जोडललेंच. पण, माय -  लेक (पुञ) या बंधा नया नातेसंबंधातील 
भावनाकार िन धा यांची वीण काही वेगळीच. या िवणेम येआतडंजरा◌ा 
जा तओवलले.ं ‘आतडंतुटतय' या वा चाराची अनुभूती जा तच ती तेन े
देणारा हा बंध.”३ एके काळी अितशय हळुवार, नाजुक असणारं ह े नात ं
बदल या काळाबरोबर बदलताना दसतं. लेकाबरोबर लेकही िशकू 
लागली, नोकरी क  लागली. चार दवस माहरेाला येणारीलेक आिण 
आता माहरे या ॉपट त अधा वाटा काय ाने मुलीला िमळाला आह.े या 
बदलामुळे या ना यावर होणारा प रणाम, या सवाचे चतना या 
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पातळीवर जाऊन लेिखका वणन करतात. ‘एका झाडाचे संतर' या लेखातनू 
भावा-बिहणी या ना यावर काश पडतो. लोकगीतात या ना यावर अनेक 
गीतं आहते; पण बदल या काळाने ह े नातही तकलाद ू केलेल ं दसतं. 
‘र ावेग’ हा लिलत लेख पती-प ीमधील ना यावर काश टाकतो. ह ेनात ं
कसं असल ंपािहजे आिण त ेजर तसं नसेल  तर काय होत ंजग याचं याचं 
चतन कट करणारा हा लेख.पती-प ीनी एकमेकांना समजून घेतलं तर 

या ना याइतकं संवादी नात ं कुठलही नाही; पण पु ष धान सं कृतीमुळे 
ीला केवळ गृहीत धर या जातं आिण या संुदर ना याची वीण 

उसवतचजाते. िसमॉन द बो हा आिण साथ यांचे उदाहरण दऊेन लेिखका 
ह ेनातं ीच कशी टकवून धरते ते सांिगतलं आह.े ी-पु ष समानते या 
कतीही ग पा मार या तरी ख या अथाने जीवनात तडजोड ही ीलाच 

करावी लागत.ेउदा- “पु षाचंशोषणं अगदी नाही हणावं इतकं दु मळ. तर 
ीचंसोसणंजीवन ापी. ते तसं नसलं क , ना याची वीण सैलझालीच. 

धागे सुटे हायला वेळ लागत नाही. मग या अशा उदाहरणांची वाढती 
सं या आज या ल बंधनाकडे एका सामंज यपूण अशा दिृ कोनातून 
बघायला सांगत.े”४ ‘मधुरा-मै ' लेखातून  ी-पु षातील िनखळ मै ीचं 
नातं पोरांणीककाळ ते आज इथपयतचा आढावा लेिखकेने घेतललेा 
आह.ेआपला िवचारमांडत असताना लेिखका ठीक ठकाणी लोक गीतातील 
उदाहरणे दतेात यामुळे िवषय अिधक लोकािभमुख होतो. कमीत कमी 
श दांतआशय होतो. येक ला आप या जीवनाम ये िनखळ 
मै ीची आव यक असत.े नाती खुपअसलीतरी ख  या अथान ेमाणूस  
होतो तो जवळ या िमञाजवळ. हणून येकाला अशा जवळ या, 
जीवाभावा या िमञाची गरज असते. खास क न ीला तर ती असतेच; 
पण आप या समाजात ी-पु षातील िनखळ मै ीला मा यता दली जात 
नाही. याचेच वेगवेगळे पलै ूलेिखका िचि त करतात. ‘ पश' या लिलत 
लेखातून पशाची वेगवेगळी भाषा, मानवी जीवनातील पशाचे थान 
अधोरेिखत केलेल े आह.े लेिखका हणतात, “ पशा या श दांचे अथ या 
अथाची ती ता बदल या वया या बदल या जाणीवांनुसार बदलत 
जाते.”५ संपणू मानवी जीवनाला सचेतनाचा अनुभव दणेारा हा पश. 
याची िविवध पं  केली आहते. 

उदा- “याच पशावर माणसाचं अवघ ंअि त वंउभंआह,े असंही वाटून 
गेल ंहोतं. या वेदनांतून सुटले आिण पु हा तो पश तळाशी गलेा खोल.... 
वतःचेच डोळे, वतःचेच कान िन अनोखे श द घऊेन आलले ेह े पश. या 
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- या काळात ानंद देऊन जाणारे. आठवण चे धन होऊन राहतात.”६ 
यातून पशाची वतःची एक भाषा असत े त े समजत.े ब याच वेळेला 
आप या आजूबाजूला अशा काही घटना घडतात क  या आप याला चटका 
लावून जातात. हसतंखेळत ं जीवन फसवणुक मुळे हो याचं न हतं होत.ं 
अनेक मुल ची ेमाम ये फसगत होत.े आिण ित े या खो ा क पनेमुळे 
आई-वडील आप याला वीकारणार नाहीत यामुळे मुली मृ यूला जवळ 
करतात. हाच अनुभव ‘सये’ आिण ‘मायबाईचं वगत' यातनू लिेखका  
करतात.‘मायबाईचं वागत’ या लिलत लेखातनू लेिखकेला वाटतं क , 
िनदान एक आई हणनू आईन ेतरी मुलीला समजून घेतल ंपािहजे. ित या 
हातून झाले या चुक ब ल ितला मृ यू ही िश ा होऊ शकत नाही. 
आ मह या केले या एका मुली या आई या मनातला संघष चतना या 
पातळीवर जाऊन नेमकेपणान े या लेखातून  केला आह.े‘एक काडी 
आणूबाई' यातून संसारासाठी येक ी ही कशी राबत असते याचं 
िच ण आलंआह.े तर ‘आपुलाची वाद आपु याशी' यातनू वतःचा वतःशी 
असललेा झगडा  होतो. िश णाबरोबर िवचारही ग भ 
होतात,मा ढी, परंपरा यांचा जो पगडा आप यामनावर असतो, तो 
पूणपण ेझुगा न देता येत नाही. नवीन िवचार आचरणातही आणता येत 
नाहीत, ते हा मनाचा मनाशी चाललेला जो झगडा आह े तो नेमकेपण े
लेिखकेने या लेखातून  केला आह.े 

उदा-“जीवाची वाहा या िव  पोह याची तयारी नसते. ती 
ताकदही नसते; पण या या बु ीने वीकारलेला तो िवचार याला 

वाहासोबतही सुखेनैव वा  देत नसतो. कळपातून बाजूला पड याची 
भीती असते. कळपातील सुरि तताही हवी असत.े कळपाचे िनयमही पटत 
नसतात, असा हा संघष. कवचाबाहरे येऊ का नको, अशा हॅ लेटम ये 
सापडललेा. ामु याने िवचारां या क ेपणातून आललेा.”७ यातून होणारा 
मानिसक ञास यातून उ वलेल ं दःुख, कोणाही सवसामा य सुिशि त 
जीवाची ही घालमेल नेमकेपणाने  करणारं आह.े‘सांगा राया' या 
लेखातून ी वगाम ये असललें साडीचंआकषण, साडी खरेदीतील आनंद 

ीचं भावजीवन  करणारा आह.े‘कळा या लाग या जीवा' यातून 
दःुखामुळे येणारी ाकुळता  केली आह.े 

अशा प तीने “नाळबंधाची कहाणी' हा लिलतलेखसं ह हणजे 
लेिखके या मनातील वेगवेग या िवषयांवरील सखोल असं चतन आह.े 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                487487487487    
 

 

यातून अनुभवाची सू मता जशी दसते तसेच मानवी ना यामधील बदलत 
जाणारी िवणही दसते. यातील उ कटताही जाणवत.े यामुळेच ह े सव 
लेख भावकिवते या जवळ जाणारे आहते. 
संदभ- 

१) कुलकण  वा. ल. – तावना,वा.म.जोशी सािह य दशन 
२) गादगे लिलता – नाळ बंधाची कहाणी, अ रहतं पि लकेशन, पुणे. ि तीय 

आवृ ी२०१३पृ.१५, २१,३८, ५०,५१,५२, ७५ 
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ाााा. . . . वसंतवसंतवसंतवसंत    िगरीिगरीिगरीिगरी    
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ाचाय वसंत िबरादार ह े मराठी सािह याला सुप रिचत असलले े
नाव. 'राजक य ितरंदाजी' हा यांचा राजक य िव ेषनावर भा य करणारा 
उपहासगभ लेखसं ह. राजक य भा य करताना लेखक वैचा रक तट थता 
जे ह ा माणात ठेवेल ं तेव ा माणात ती सािह यकृती उ  तीची 
ठरत.े त े प यं वसंतरावांनी पाळले आह.े प का रते या दीघ अनुभवात 
प का रतेतील प ये आिण या वसायातील मू ये पाळ यामुळे यां या 
लेखणीचे वजन कायम आह.े 

राजक य बग यांची ितरंदाजी बघून यातील कती नेते तीर 
मार या या लायक चे आहते? यां यापे ा आम या जातीतील येक 
जीव आ ही तीर मार यात कती िन णातक न ठेवला आह े याचा साथ 
अिभमान बाळगून यातील वे ांना व घरबुड ांना झाडावर बसलेला 
बगळा हसत असावा का? हा  लेखकाला पडला आह.े मनु य वृ ीचे 
सू म अवलोकन क न िनसगिनयमा माणे वागणारे जीवच या सृ ीत 
सुखी आहते हे सु ा लेखका ला यातून सूिचत करावयाचे आह.े राजकारणा 
मुळे गडगंज कमाव याचे व  काही मोज या लोकांचे य ात उतरत े
पण बरचसे राजकारण प टू वारंवार या मैदानात िचत होतं असतात. 
'बारोमासकार' सदानंद देशमुख नेहमी एक किवता हणायचे. "या 
राजकारणापायी महा बाप लंबा झाला. जसा दारावरचा इलेि कचा खंबा 
झाला. "ती वा तिवकता वसंतरावानी खूप भावीपणे मांडली. 
प रि थतीसापे  जो नेता लविचक असतो तोच राजकारणात यश वी 
होतो. पा यासारखा पैसा ओतनू कायक याचे चोचले पुरव याची याची 
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मानिसकता असली पािहजे. मराठवाडा ही संतां या पद पशान े पिव  
झालेली भूमी आह.े पण स ासंुदरीसाठी आस  झालेला येक उमेदवार 
पािहला क  आ ही संतवा यापासून आिण यां या काया पासून काय 
िशकलो? हा  वसंतरावना पडतो. राजकारणात नेतृ वदृ ी नसलेल े
अित सामा य लोक चंड घबाड िमळवतात व जन िहताची कोणतीच कामे 
करत नाहीत ह ेिवदारक िच  पा न ते अ व थ होतात. िनवडणुक त कोण 
जकणार आिण कोण हरणार? ह ेिनि त असतानाही "मी जकून येणारच 

असे सांगणारे सामा य उमेदवार िनवडून ये यापे ा राजक य समीकरण े
बदलिव यात त असतात. कोण याही मागाने का होईना आपली 
झोळी कशी भरता येईल? यात आप या मदचूा ते कस लावतात. मतदान 
करणारा मतदाता उमेदवार िनवडून आ यावर आप या कामासाठी िववष 
होतो.ह ेिच  लेखकाला खूप अ व थ करत.े    

'ने यांत राजकारणचं र  आह े 'असं हणून एक तर आपण 
घराणेशाहीचं समथन करतो कवा सराईत बदमाशांचं कौतुक करत 
असतो. या संदभाने  कुटनीती वापर याबाबत कायकत तरबेज असतात. 
िनवडणूक आ यावर राजक य  वेताळ अंगात कसा िशरतो? कोणतेही 
राजक य लाभ िमळवू न शकणारी सामा य जनताही राजक य अंदाज 
लाव यात म गुल झालेली असते. ाचाराची दलदल चंड वाढ यामुळे 
िवकासाची चाकं यात तून बसली आहते. ह े िवदारक िच  लेखकाला 
अ व थ करत.े िनवड णुक त यश वी हो यासाठी कायक याचा थवा 
जोपास यासाठी यांना नेहमी दवा चालूच ठेवावी लागते. यामुळे 
त विन  ने याकडे कायकत थांबत नाहीत. वातं य ा ीसाठी याग आ म 
समपण करणारे देशभ  कुठे? आजचे नेत े व कायक यानी लोकशाहीची 
व वाथासाठी उडिवलेली थ ा सु  करणारी आह.े िविश  िस ांतावर 

आधा रत हा श द योग सव िस ां तावर पाणी फरवणारा असतो. 
स ेसाठी केले ली तडजोड हा सवमा य राजक य बेशरम पणाच असतो 
पण याला सै ांितक मुलामा देवून चकाक  आणललेी असत.े 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीतलोकशाहीतलोकशाहीतलोकशाहीत    िवकासा मकिवकासा मकिवकासा मकिवकासा मक    राजकारणराजकारणराजकारणराजकारण    
ही फ  ासपीठाव न वापर याची भाषा आह ेपण य ात जात 

धम पंथ यातून होणारी मतांची बेरीज आिण मतांचे िवभाजन ा बाबी च 
भावी ठरताना आपण पाहतो.हा लोकशाही ला लागललेा फार मठ कलंक 

आह.े या आवर णातून आ ही बाहरे कसे पडायचे? हा य   
आह.ेजातीय आिण धा मक मतां या ट े वारी वर चालणारी लोकशाही 

ग भ कशी असू शकते? राजकारण ह े ाचार बेईमानी दगाबाजी आिण 
लु ेिगरी करणा यांचा आखाडा आह.े बेईमानी आिण हरामखो रला ित ा 

ा  क न देणारे परवाने इथचे िमळतात. यामुळे सराईत गुंड गले ेतरी 
नविशके येतात आिण अ ाहतपण े 'माल लगायो माल िमलगा'! या 

वृ ीची वृ ी होताना दसते. प रवतन हा िनसगाचा िनयम आह.ेयावर 
िव ास ठेवून मतदार आता जागा होतोय हा आशावाद लखेकाला खूप 
मानिसक बळ देऊन जातोय. 

अ यंत कमी पैशात िनवडणकुा लढवून जकून येणारे उमेदवार 
िवसा ा शतकात मो ा माणात होते. अनाव यक पधा आिण 
ह ासापायी िनवडणूका क ठण आिण जीवघे या होत चाल या आहते. 
यातून होणारे गैर कार घृणा पद होत चालल े आहते. अ यंत 

आततायीपणा व जीवघेणी पधा यातून सु  झाली. य  गुणव ेमुळे 
माणूस मोठा होतं नाही राजा याला खूप मह व ा  झाल.े या जोरावर 
गाढवच स हगजना क  लागल े आहते. आरोप यारोपा या फे या 
अ यंत नीच 

पातळी गाठत आहते. आपल े मतं िवकून िभकारी बनणारा 
मतदारराजा मो ा माणात आह.ेह े नेमके ापारी मनोवृ ी या 
नेतृ वाने ओळखल े आह.ेस य माणूस घरात बसून राजकारण 
शु ीकरणा या ग पा मारतो आह.े यामुळे ने यांनी मारले या िवकासा या 
ग पा हवेत िव न जात आहते. मतदारां या थाना खुच  ा  
झा यानंतर कवडीचीही कमत ायची नसत ेहे तं  िवकिसत होत आह.े 
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सामा य माणूस यात केवळ भरडला जातोय असं हण यापे ा तो 
होरपळ या जातोय. स ेची गिणत ं मांडत असताना आ ही  स ेत 
असताना कती कामे केली. आम या प ात िवचारी माणसं ( थक टक) 
कती आहते? यांवर प ाचे भिवत  असते ह े ब तांशी प  िवसरत 

चालल े आहते. स ासंघष करताना याला कोणतेही ताि वक अिध ान 
नाही. मतदारांशी असललेी नाळ तोडणारा आिण मतिवभाजनाचे गिणत 
ल ात न घेता केवळ घराणेशाहीचे नगारे वाजवणारे नेत े कशी आपटी 
खाऊ शकतात. 
     एखा ा ने यां या कवा राजक य प ा या भावामुळे झालेले 
स ांतर िवकासा मक मागा ने जाईल असाआशावाद कालांतरान े मृगजळ 
ठरतो.िवकिसत देशात िश काला असललेा स मान सव  पातळीवरचा 
आह े यामुळे नेता बन यासाठी िश क क हाच तयार होत नाही. 
आप याकडे मा  दसुरे टोक मह वाचे असे का? हा  लेखकाला 
सतावतो.प िन ा, प ेम ा गो ी िवनोद झाला आह.े स े या चाल या 
गाडीत बसले क  ाचाराचा ढेकर देऊन िनवांत ताणून देऊन जोरजोरात 
घोरणारे जनतेचे सेवक सव काही पचवत आहते. आपल े अि त व 
टकव यासाठी दसु याचे अि त व संपवणा या नराधमांना आमचे नेत े
हणावे लागत ेही खूप मोठी शोकांितका आह.े जािहर ना याची ा या 

तर वसंतरावांनी अगदी अफलातून केली आह.े "जाहीरपण े जनतेचे िहत 
नाकारणारी मािहती हणजेच जाहीरनामा." आमूला  बदलासाठी केलेल े
मतदान प रवतन घडवून आनले हा आशावाद येक वेळेस फसवा ठरतो. 
यांना दात नाहीत अपचनाचा ास आह े त े खात सुटल े आहते. यांची 
ामा िणक जनसेवा कर याची इ छा आह,े अशा त ण तडफदार 

युवाश ला संधी िमळत नाही. स ाधीश मदम त झाले आहते. यांचा 
िवनयाशी संबध रािहला नाही. चाण य नीतीचा वापर करणारे नेते 
िनवडणुक नंतरही अनपेि त समीकरण ेजुळवू शकतात. या समीकरनाचा 
उपयोग जनिहतासाठी होतो का? हा  यां या मनाला सतावतो आह.े 
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असे अनेक  व मजेदार क से यांनी आप या िमि कल शैलीत सांगून 
अ यंत भावी 'राजक य ितरंदाजी' साधली आह.े यां या पुढील 
वाटचालीस मनापासून शुभे छा. 
 
राजक य ितरंदाजी:- (िनवडणूक िव ेषण लेखसं ह) 
लेखक:- ाचाय डॉ. वसंत िबरादार, काशक, द ा डांगे, इसाप काशन, नांदडे, 
मुखपृ :- संतोष ध गडे पुणे, आवृ ी:- थम, पृ  े144 मू य  200 
समी क:- ा वसंत िगरी. 9011229232 
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िविवधिविवधिविवधिविवध    भावतरंगांचीभावतरंगांचीभावतरंगांचीभावतरंगांची    गुफंगुफंगुफंगुफंण    """"भावानबुधंभावानबुधंभावानबुधंभावानबुधं""""    
 

रामदासरामदासरामदासरामदास    राजेगांवकरराजेगांवकरराजेगांवकरराजेगांवकर    
मेहकर िज. बुलडाणा 

 

संपूण सािह य े ाला, ाचाय डॉ वसंत िबरादार या नावाची वेगळी 
ओळख क न दे याची गरज वाटत नाही. मराठवा ातील, सु िस  
सािहि यक, िवचारवंत, ा याते  हणून ते सुप रिचत आहतेच. तसेच 
अनेक समी ा सं ह, लिलत लखे सं ह, िव ापीठ अ यास मांची पु तके 
वेगवेग या तरांवरील ा याने  या मा यमातून यांनी सािह य िव ात 
आपल ं वेगळं असं थान िनमाण केलले ं आह.े  याच माणे दै. उ ाचा 
मराठवाडा, दै. गोदातीर, दै. वतनवाला या सोबतच अनेक वृ प ांतून 
तसेच िनयतकािलकांतून लेखन क न यांनी वेगळा असा एक वाचक वग 
िनमाण केलेला आह.े यांचा हा लेखन पंच कायम सु च आह.े याचीच 
फल ुती हणजे "भावानुबंध" हा एक नवीन  लिलत लेख सं ह ज मास 
आला. 

लेखक ाचाय डॉ वसंत िबरादार यां या य  भेटी दर यान यांनी 
काही  सािह य संपदा स ेह भेट दली . याच संपदेमिधल 'भावानुबंध' ही 
एक सािह य कृती. भावानुबंध हा लिलत लेख सं ह वाचून मनाला खूपच 
भावला. हा लिलत लेख सं ह बघताच या या मोहात पडायला भाग 
पाडणारे याचे मुखपृ . आिण ही कमया साधली आह े मोद दवेकर 
यांनी. इसाप काशन, नांदेड ह े काशक लाभल ेअसून रामकृ ण टस, 
है ाबाद यांनी सु प  आिण मु ण दोष मु  मु ण केलेल ेआह.े 

लेखक िनसग ेमी अस यान,े साहिजकच ते िनसगाचं स दय पा न 
या या ेमात पडतात. िनसगातील येक घटकांवर ेम करतात. तसेच 
यांना येक घटकाची काळजी वाटते. यासाठीच ते  आप या लेखनातनू 

िलिहतात क , रानांतला हगंाम संपला क , रान ओसाड दसू लागत.े 
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उ हाची ित ता वाढून, वा-यामुळे पानगळ सु  होते. आिण िनसगाचा 
साज बदलू लागतो. िनसग, ध र ी ऋतुपर वे आपल ेव ालंकार बदलत 
असत.े रानात आं वृ ांना मोहोर लागतो. याचा सुगंध प रसरात 
दरवळतो. मधमाशांचे घोळके या घोळके यावर ं जी घालतात. आं वृ ां 
सोबतच कडू नब, पळस, काटेसावर, गुलमोहर, पांगारा  यांसार या  
वृ ांना फुल ेलागतात. आिण ओसाड रानाचे स दय खुलवून टाकतात. या 
घटना माव न लेखकांना हचे सूचवावयाचं आह े क , िनसगाम ये जसे 
बदल घडतात तसे मनु या या जीवनात सु ा बदल घडत असतात. 

परंत ु मनु य ाणी िनसगासारखा सोिशक नाही. जीवनात थोडंही 
द:ुख आल ं तर तो खचून जातो. याला  जीवनच नकोसं वाटतं. काही 
वेळेला तर अगदी टोकाचं पाऊल उचल यास मागे - पुढे बघत नाही.  
आिण सुखाचे दवस आल े तर अगदी हवेत तरंग ू लागतो. ते हा याला 
कुणाचीच गरज भासत नाही. हणून मनु यानं िनसगा सारखं वागावं  
यातच याचं िहत आह.े जीवनात चढ-उतार येणारच.  िनसग कती सहन 

करतो ?  ते बघावं आिण तसं वागावं.  या सारखेच िनसग वणन लेखकान े
कोक ळे या कु कु वर डोलणारी वनराई, िनसगा या रंगभूषेचा 
'मेकअपमॅन' ऋतुराज वसंत, कडू नबा या झाडात वसंत लपलाय बाई 
....., उ हा -ता हात फुलणारा गलुमोहर, गं बाई ..... झ बत नाही 
गारवा... , झाडांनाही असतात वेदना आिण संवेदना , साळंुक चे आकषण 
क  असललेा लाल जद फुलांचा पांगारा, किवते या झाडावर िपकतेय 

ितमा, फुलांचा सुगंध सावजिनक असतो  इ यादी लेखातून केलेल ेआह.े 
आपण जगतो. यापे ा कसे जगतो ?  ह ेमह वाचे.  ह ेलेखक आप या 

लेखांतून सांगतात क , वेगवेग या ची जीवन शैली वेगवेगळी असत.े 
वाग या या प दती वेगवेग या. येकाची येय धोरणे वेगवेगळी 
असतात.  त े सा य कर यासाठी कुणी म तीत तर कुणी िश तीत जीवन 
जगतात. ह ली फारच धावपळीचं  जीवन झालं आह.े आयु यभर धावपळ 
आिण मरणानतंर सगळं संपलेल ंअसत.ं जीवंत असतांना आप याला सतत 
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असं वाटतं क , मी आह े हणून सगळं वि थत सु  आह.े पण ्हा आपला 
म असतो. आप या वाचून कुणाचे काहीही अडत नाही हीच वा तिवकता 

आह.े हणून जीवन आह े तोपयत काही वत: साठीही जगावे. कवा 
वत: या आनंदासाठी जगावे. या सारखेच िवचार  लेखक पुढील लेखातून 

मांडतात. आनंदाच मोजमाप करता येईल ?, हरवत चालललेी माणूसक  
.., चल ेचलो पुरब क  ओर, जीवनातली जोडी ही अशीच असते., िजकडे 
ितकडे .. चोहीकडे ...भीतीच भीती गडे .. , पैशा या िवमानातून सुखा या 
गावाकडे ..., नाचतो ... जीव हा आपु या अंतरी ?,  चला ठरवूया क हत 
क हत जगायचे क , गुणगणुत जगायचं ?, आप या जग यातली 'भावना ' 

धानता, मोहा या जा यातल े आपण, कंटा या या फे-यातल ं आपल ं
जीवन, जग या मरणाचा र ता, इ यादी . 

मनु य ाणी हा इतर ा यांपे ा वेगळा ाणी आह.े तसेच तो इतर 
ा यांपे ा े  आह.े पण तो कसा े  आह े? असा  लखेकास पडतो. 

लेखका या मत े मनु य ाणी हा फारच आपमतलबी तसेच कृत  आह.े  ह े
दशिव यासाठी ते हणतात क , मनु य वेगवेग या ा यांकडून वेगवेगळी 
सेवा घेतो. आिण सेवा देणा या  ा यांनाच संगी कापून खातो. याला 

े व हणायचे काय?  आप याला जे ाणी सेवा देतात यांचे ती 
कृत ता असावी. लेखक या सारखेच िवचार  आप या लेखांतून मांडतात. 
ह े समजून घे यासाठी  आपणास "भावानुबंध" हा ललीत लेख सं ह  
वाचावाच लागले. वाचनानंतर मनात जे भावतरंग उ प  होतील ते 
न च सकारा मक असतील याचा मला िव ास आह.े समाजिहताचे संदेश 
देणारा लेख सं ह सवानीच वाचावा आिण आप या सं ही ठेवावा असाच 
आह.े  

लेखक ाचाय डॉ वसंत िबरादार यां या पुढील लेखन वासाला खूप 
खूप शुभे छा! 
ध यवाद! 
लेखक- ाचाय डॉ वसंत िबरादार, काशन -इसाप काशन, नांदेड. 

*** 
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बी. रघुनाथ महािव ालय, परभणी 

 

सूय दररोज उगवतो आिण दररोज मावळतो यालाच आपण दवस 
आिण रा  असे संबोधतो. माणसं, सकाळी उठतात आिण आपल े दैिनक 
काय पूण क न रा ीला िव ांती घेतात. बरीच माणसं ही आपण आिण 
आपला संसार यालाच िव व मानत जगतात. घराबाहरेचे जीवन त े

ेय थपणान े पाहतात. मला काय यांचं… हाच दिॄ कोण अस यामुळे 
अशी माणसं ही समाजजीवनात चाकोरीब  जीवन जगतात. आयु यभर 
नाकासमोर चालत राहतात. अशांना इतरांब ल काह च वाटत नसतं. 
अशांना आ मक त माणसं समजावे. अशा माणसां या हातून फारसे 
लोकिवधायक असे काही घडत नाही. अशा सभोवती या माणसांपे ाही 
जगात दसुरीही काही माणसं असतात जी वत: जगत जगत इतरांनाही  
जागवतात. आयु यभर िपळली गेली तरी नवे िवधायक असे काय करीतच 
असतात. अशी येयवेडी माणसं समाजात उ लेखनीय ठरतात. 

अशाच उ लेखनीय ठरणा-या माणसां या यादीत डॉ. अनंत राऊत ह े
नाव मो ा साम याने िवराजमान झालेल े आह.े भारतीय संिवधान 
जागॄती िवषय चे यांचे काय गे या तीस प तीस वषापासून सतत चालूच 
आह.े युवा बोधन मंच, नांदडे ारे संिवधान गौरव महो सव दरवष  ते 

ापक व पात घेतात. संिवधान िशबीरे, ा यानमाला, िच दशन े
आिण संिवधान सं कृती िनमाणाचे युगकाय त े भावीपणे करीत असतात 
हणूनच यांचे संिवधान जागराचे मह वपूण काय सव तरांव न 

उ लेखनीय िन न दनीय ठरलले ेआह.े 
गे या काही वषात यांची अठरा पु तके कािशत झालेली आहते. 

िविवध नामां कत असे पुर कारही यांना ा  झालेली आहते. या 
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देशातील सगळी माणसं सुखी, संप  झाली पािहजेत. िवषमता न  होऊन, 
समता नांदली पािहजे. िव बंधुता वाढली पािहजे. लोकशाहीची 
जोपासना झाली पािहजे. ही मानवतावादी दृ ी घऊेन लखेन करणारे 
आदरणीय डॉ. अनंत राऊत ह े जनसामा यां यासाठी कायरत राहणारे 
युवािपढीचे दीप तंभ आहते. तेज वी िवचारांची मशाल सतत तेवत 
ठेवणारे झंुजार ि म वाचे आदश  आहते. सव माणसांिवषयी 

चंड आदर असणारे डॉ.अनंत राऊत हे एक यश वी लेखक आहते. याचा 
यय यांची उ लेखनीय िन दजदार ठरललेी मह वपूण अशी 'कािहली' ही 

कादंबरी वाचतांना येतो. 
डॉ. अनंत राऊत यांची 'कािहली' ही कादंबरी अ यंत वाचनीय आिण 

वेधक आह.े सवागीण संुदरतचेे लेण े घेऊन आललेी ही कादंबरी नवं 
िवचारांची नवी ेरणाच होय. सामािजक जीवनातील  अ यायािव , 
िवषमतेिव द, भांडवलशाहीतून िनमाण होणा या िवखारी 
बाब िव दात कणखरपण े लढणा-या रेखा यां या सािह यातून 
आिव कारतात अशांचे सािह य ह े जीवनाची उंची वाढिवणारे सािह य 
असत.े सभोवतीचा  अंधार घालवून यायाचा काश िनमाण कर यासाठी 
यांचे सािह य ताकदीने आिव कारते तेच सािह य िचरंतन सािह य ठरत.े 

माणसांचे अ ान दरू क न प रवतनाचे जीवन बहाल करणारे जे सािह य 
असत ेतेच सािह य खरोखरच थोर असत.े डॉ. अनंत राऊत यांचे सािह य 
या सव िनकषांना लाग ू पडणारे आह.े यांची 'कािहली' ही कादंबरी 
वाचतांना याचा वेळोवेळी यय येत जातो. संिवधान मू यांचा अंगीकार 
क न प रवतनासाठी नवा लढा उभारणा-या रेखा या कादंबरीत 
दसून येतात. 

'कािहली' ही िशवा आिण मंगल यांची एक मह वपूण कथा आह.े 
ामीण भागातून आलेला, अ यंत गुणवान असा िशवा डॉ. यशवंत तपसे 

सरां या मागदशनाखाली आपल े पद ु र िश ण घेतो. व नवरा  
मंचा या बैठक त िशवा आिण मंगल यांची भेट होते. भेटीचे पांतर मै ीत 
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होते. मंगल ही अ यंत ग डस आिण गणुी अशी संुदर मुलगी. कुशागर् 
बु ीम ेची देणगी लाभललेी मंगल िशवा या दयाची तार छेडत.े पुढे 
िशवा आिण मंगल यांची िवचारधारा जुळून येते आिण दोघां या मै ीचा 
आलेख उंचावत जातो. चचा, संवाद, वादिववाद,मंथन आिण डोळस 
दॄ ीकोण यातून दोघांची दलजमाई घ  होत जाते. पाहता पाहता िशवाचे 
पद ु र िश ण पूण होते. थम मांकांने तो उ ीण होतो. मंगलही 
पुढचे िश ण यश वी र या घेते. पुढे दोघेही नेट पा ता परी ा उ ीण 
होतात. िशवाची आ थक प रि थती कमकुवत असत.े मंगल सधन 
असत.ेिशवासोबत ल  करणार आह,े असे ती ित या घर यांना सांगते पण 
ल ासाठी ितला ित या घ न िवरोध होतो तरी ती या िवरोधाला 
घाबरत नाही.िशवाचीच जीवनसाथी हो याचा ती चंग बांधत.े मंगलची 
भाव पंदने िशवा समजून घतेो आिण लवकरात लवकर नोकरीवर 
जा याचा य  करतो. वेगवेग या ठकाणी तो मुलाखती देतो पण कुठेही 
याचे काम होत नाही. सगळीकडेच डोनेशन मागतात आिण मुलाखतीचे 

औपचा रक काय पूण क न ं थेला हवा असललेाच माणूस घतेात यामुळे 
खरे गुणवंत मागे पडतात आिण िशवाचे व मंगलचे नोकरीचे व  अपुरे 
रािहते. यां या जीवाची कािहली होते. 

िश णाचे बाजारीकरण झा यामुळे सामा य माणसाला नोकरी लागण े
अवघड झालेल े आह.े तरी सामा य माणसाने व थे या दु च ात न 
अडकता संिवधान मागाचा अवलंब क न चंड गुणव ा ा  क न 
आपली नोकरी हशील कर याचा कायम य  करावा, असा वेधक आशय 
सांगणारी ही सवाग संुदर कादंबरी आह.े संुदर भाषाशैली ही या 
कादंबरीची जमेची बाजू आह.े संुदर मुखपृ  या कादंबरीला लाभल ेआह.े 
व प काशन, पुणे यांनी ही मह वाची कादंबरी कािशत केलेली आह.े 

या कादंबरी या िनिम ाने लखेक, काशक आिण ितचे िच कार यांचे 
कतीही अिभनंदन केल ेतरी त ेकमीच आह ेया कादंबरी या मा यमातून 
यांनी खूप मोठे सामािजक िन रा ीय काय केलेल े आहते भारतीय 
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संिवधानातील मह वपूण बाब ना  यांनी या कादंबरीत अधोरेिखत केललेे 
आहते. 

भारतीय संिवधानातील भावी अशी  मू य व था यथाथतेन े
साकार यासाठी नवा  यास करणारी ही कादंबरी आह.े यातील सव  
घटक संिवधान सं कृती भावीरी या जिव यासाठी  य  करणारे 
आहते. कादंबरीतील ि रेखा, वातावरण, भाषाशैली आिण इतर 
मह वपूण बाबी ा भारतीय संिवधानातील िवचारधारेला वािहत 
करणा या झाले या आहते. संिवधानाचे नेमकेपाने व प सांगणारी अ यंत 
वेधक कादंबरी 'कािहली' ही आह.े आशयात कुठेही कृि मता येऊ न देता 
िलिहलेली अ यंत ओघवती, वाही िन लािल याचे िनकष पूण करणारी ही 
कादंबरी आह.े समकालीन वा तवातील िवदारकता  भावीपणे कट 
करणारी ही कादंबरी आह.े समकालीन जीवनातला अंधार संपून लवकरच 
उजेड िनमाण होणार आह े यासाठी आपण आशावादी रा न यास केला 
पािहजे, ितकूलतेसोबत लढा देऊन अनुकूलता िनमाण केली पािहजे 
कु टलतेवर मात क न सारी िवधायकता घडवली पािहजे. यासाठी त ण 
िपढी सजग झाली पािहजे अ यायाचा ितकार क न यायाचा काश 
वसवला पािहजे अिन  बाब िव दात आपणातही एक असंतोष िनमाण 
झाला पािहजे चांग या िनमाणासाठी आपण सव एक होऊन वाईट 

वृ िव  लढा दला पािहजे असाच काहीसा भाव सांगणारा  खालील 
उतारा खूपच मह वपूण वाटतो. 

"न ान ं या े ात येऊ पाहणार्यांम येही चांगल े िव ाथ  अनेक 
आहते. तसेच सारेच  वृ ीला सपशेल शरण जाणारे आहते असंही 
नाही. मला असं जाणवतं क  न ा िपढी या मनाम ये वेदना नाही, ठणक 
नाही, चीड, संताप नाही असं नाही. गारठून गेले या या ांितकारी आग 
लावू शकणा या संरपणाकडं तमु या - मा यासार यांनी  जरा आ थेन ंल  
दे याची गरज आह.े उदासीन होऊन चालणार नाही. आप या यानं काय 
होणारंय असं हणूनही चालणार नाही. आप या मनात या अ व थतेला 
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अिधक या कृितशीलतेची जोड ावी लागणार आह.े जरा झटावं लागले. 
रोगट झडीनं िभजून गलेे या मनामनांमधल ंनैरा य हाकलून ावं लागले. 
यात एक नवं चैत य ओतावं लागेल. फंुकावा लागले जरा अिधकचा जाळ. 
कती वेळ होईल नुसताच धुराडा? लागलेच क  एक ना एक दवस जाळ, 

पेटतीलच क  बेकारीमुळं भणंगपण े भटकणा या  अन ् कुणा याही पुढं 
लोटांगण घेणा-या त णाईची मनं. 

एकदा का ही मन ंपेटली ना.. मग बघा ह ेसारे कसे सुतासारखे सरळ 
होतील. या..या कामासाठी एक खूप मोठी यं णाच उभी करावी लागले. ह े
काम काही बैठका घेऊन, िनदशनं क न, एखाद दसुरा मोचा काढून होणार 
नाही. एव ाशा भप यानं कामधेनू या कासेला िचपकून मनसो पण ेर  
िपणारे ह ेगोचीड तुटणार नाहीत, जळणार नाहीत. यासाठी सारीकडूनच 
एक आगड ब उठवावा लागणार आह.े या सा याच गोचडांना जाळून 
भ मसात करणारा आगड ब. यािशवाय काही खरं नाही..!"१ लेखकाची 
वरील मांडणी ल वेधी ठरत.े सारे काही िवशेष िन चांगल े िनमाण 
हावे,वाईट त ेसंपावे असे लेखकांना वाटते. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    
डॅा. अनंत राऊत िलिखत 'कािहली' ही अ यंत मह वपूण कादंबरी 

असून २००० नंतरची एक वेधक कादंबरी आह.े ८०६ पृ ांची ही कादंबरी 
अ यंत वाचनीय िन दजदार अशी कादंबरी आह.े भारतीय संिवधानातील 
मू य ही कादंबरी अधोरेिखत करत.े खूप मो ा वैचा रक बाब ना लिलत 
सािह याचे पबंध देऊन नवा आशय साकारणारी ही कादंबरी 
आह.ेसमकालीन जीवनातील दाहकता, शै िणक े ातील बाजा पणा 
अधोरेिखत करणारी ही कादंबरी आह.े त ण िपढीला सजग करणारी िन 
यायाचा काश आप या अंतरंगात उभार याची ेरणा देणारी ही सवाग 

संुदर अशी महा कादंबरी आह.े सािह य े ात ब च चत असललेी ही 
कादंबरी येकालाच वाचनीय िन सं ही ठेवावी अशीच आह.े या 
कादंबरीचे लेखक, आिण काशक यांचे  मनःपूवक हा दक अिभनंदन! 
संदभ: 
१. डॅा. राऊत अनंत: 'कािहली', व प काशन, थम आवृ ी, ८ माच, २०१८ (मलपृ ाव न) 

*** 
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वदेनांचावदेनांचावदेनांचावदेनांचा    वेधवेधवेधवेध    घेणारीघेणारीघेणारीघेणारी    कथाकथाकथाकथा    : : : : ‘‘‘‘अ व थअ व थअ व थअ व थ    ताडंाताडंाताडंाताडंा’’’’    
डाॅ.... िवनायकिवनायकिवनायकिवनायक    पवारपवारपवारपवार    

मराठवाडा आिण िवदभात ामु याने बंजारा समाज मो ा माणात 
आढळतो. गतकाळात लदणेीचा वसाय करणारा बंजारा समाज इं जी 
अंमलात रे वे या ये यान े भािवत झाला. गा वर लादनु मालाची नेआण 

वासी वाहतूक िनमाण झा यान े अचानक बंद पडली. राजेशाही 
संप यामुळे रसद पुरव याचे कामही थांबल.े  मो ा िववंचनेत हा समुदाय 
सापडला. थांबायला गाव नाही, कसायला जमीन नाही, कृषी कामाचा 
अनुभव नाही अशी बरीच कारण ं यां या दा र ाला आहते. वातं यपूव 
काळात या समाजाने जमेल ितथ े व ती क न शेतीकडे वळायला आरंभ 
केला. यांची सं कृती हणजे एक कारचा गावापासून दरू असलेला गाव 
गाडाच. गु हगेारी जमात हा िश ा घेऊन वातं यानंतरही अनेक वषानी 
हा समाज िश णाकडे वळला. पुरेशा माणात सािह यिव ात अ ाप 
यांची थानिनि ती झालेली नाही. आंबेडकरी सािह या माणे किवता 
आिण आ मच र  काही माणात िलिहली गेली आहते. 

यातही गुणव ेचे िनकष लावले तर खूपच थोडेसे आप या हाती 
लागत.े कथा या सािह य कारात तर एकमेव नाव आह.े   मराठी कथेची 
परंपरा 100 ते 125 वषाची असताना बंजारा समाजातील कथेचा इितहास 
10 त े 12 वषाचाही नसावा यातच या समाजा या नागरीकरणाची गती 
समजून येते. 

मराठी कथा यातही दिलत आिण ामीण कथेन े एक वेगळी जागा 
िनमाण क न ठेवली आह.े  

"दिलत आिण ामीण या सािह य वाहां या या या भूिमका आिण 
सै ांितक कथा मांडली गलेी या या िवचारांचा उहापोह सािह या या 
आिण चळवळी या अनुदान समजावून घे यात दे याचा य  मला संवाद 
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पातळीव न मह वाचा वाटलेला आह"े1 असे इं िजत भालेराव हणतात. 
बंजारा लेखकांनी या समुदायाचे िच  कथेतून रेखाटल ेनाही 

मा  बंजारा समाजाचे लोकसािह य ह े समृ  आह.े लोकगीत,े 
िवधीगीते,  िविवध सणावारां या िनिम ाने होणारे काही लोकनृ य 
आहते. हे सगळे आहचे पण मु यतः  मराठी सािह यात यांचा वाटा खूप 
नाममा  आह.े  कथा लेखन मा  काही माणात झालेल े आप याला 
आढळत नाही. 

अ व थ  तांडा हा डॉ. िवजय जाधव यांचा कथासं ह कािशत 
झालेला आह.े या सं हाचा अ यास के यावर असे ल ात येते क  येणा या 
काळात मराठी कथेम ये या समाजाचं िच  प  होईल. तां ाची 
मनोभूिमका  सािहत्य िव ा या पटलावर मांडली जाईल याची खा ी 
वाटू लागत.े  अ व थ तांडा या कथासं हाला महारा  शासनाचा पुर कार 

ा  झालेला आह.े जाधव यांनी या कथासं हाम ये वेगवेग या कार या 
बारा कथा िलिह या आहते.  यांनी आप या समोर ठेवले या या बारा 
कथांम ये आपण जर िवचार केला तर या बारा कथा पूणतः तां ातील 
पा ांना घेऊन पुढे येतात. मराठी सािह याम ये तां ातील पा े ही 
फारशी पुढे आल े नाही याचे कारण असे क  िश णाचा अभाव मो ा 

माणात अस यामुळे या समाजात लेखक िनमाण होऊ शकल े नाहीत ह े
प च आह.े पिहलीच कथा अ व थ तांडा म ये  वसराम वृ ाला हाद 

ची बायको बेबीने कुर्हाडीने मा न टाकला आह.े या कथानकाचे जे काही 
सू  आह े ते सू  बेबी न े का मारल े वसरामला..?  दा र  हा तां ाचा 
थायीभाव होऊन बसलेला आप याला जाणवतो.  एव ा आ थक 

अडचणी आहते  क  यामुळे अ व थ तांडा या कथेम ये वृ ाचा खून झाला. 
मानिसक वैफ याला अनेक कारण ंअसतात ती सगळी कारण ं बेबी जवळ 
आहते.  खरे तर वतमानात आपण पाहतो क  वृ  माणसांना समाजात 
स मान िमळेनासे झाले आह.े  खरे तर ह ेफारच आधीपासून सु  आह ेअसं 
हणता येईल. वृदध् ना पािहजे तेवढा स मान कवा तो हळूहळू कमी 
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होत चालला आह ेअसे आपण हणू शकू.  घरात आ थक िववंचना असेल 
तर मा  याला पुरेसा स मान ा  होऊ शकत नाही.  अ व थ तांडा असे 
शीषक या कथेला  िवजय जाधव  देतात ते हा याची समपकता ल ात 
येते.  

तांडा आिण क  ह ेअतूट नात आहते. प रि थतीशी दोन हात करणारी 
ही माणसं आहते. सात याने संघष यां या वा ाला आलेला आह.े आिण 
या बळावर हा संघष जे हा सु  आह ेते हा छो ा छो ा कारणांव न 
घरांम ये वाद िवतंडवाद होऊ शकतात. ह े समजून घे यासारखे आह.े 
बेबीने याला मा न टाकल ंते हा ती खूप आनदंी होती. खरं तर ही एक 
िवल ण िवकृती आह.े ती आधीच हातार्याला व सवाना सांगत असत ेक  
मी तुला एक दवस मा न टाकेल. तर मुलगा हाद आिण वसराम  यांचा 
संवाद खूप चांगला आह.े एका बाप आिण मुलांम ये असतो तसाच 
सवसामा य हा संवाद आह.े याम ये मुलगा आप या बापाला खूप समजून 
सांगतो. क   "बापू जायदनी वडी छ साळी."  बापू जाऊ ा ना ती वेडी 
आह.े ितचं डोकं फरलंय. आप या बापाला समजून सांग याचा य  
करतो. वसरामला शेवटी बेबीने मा न टाकलं आिण शेवटी अथातच 
पोलीस आल े आिण यांनी बेबीला घेऊन गले.े हाद या संसाराची 
धूळधान आप याला अ व थ  तांडा म ये बघायला िमळते. 

तां ाचे अ ान व अंध ा  ह े दोन मह वाचे श  ू आहते बंजारा 
समाजाचे. िचरकांडी नावाची पुढची कथा येते. केशव आिण याचा भाऊ ह े
दोघे ीमंत हो या या मागान ेचालू लागतात. झटपट मालामाल हो याचा 
माग शोधतात. आप याला लवकरात लवकर ीमंत हायचे असेल तर 
आप याला जिमनीतल ं धन शोधावे लागेल. धन शोधायचं हट यावर  
यासाठी एका साधू बाबाला भेटतात आिण साधू बाबाला भेटून 

िवचारतात क  आ हाला काय करायला पािहजे. तर साधूबाबा यांना माग 
सांगतो.  साधू बाबा ही शोषणाची एक मह वाची शाखा आह.े सामा य 
दा र ात िपचले या अ ानी समाजाला अशा प तीने लटुायचं ह े या 
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शाखेला खूप चांगल ं जमतं. हजारो वषापासून यांचा हा गोरख धंदा 
राजरोसपण ेसु  आह.े िचळकांडी या कथेत डॉ. िवजय जाधव अलगदपण े
ते आप या िचमटीत पकडतात. केशव या सोबतीला एक बाई आह.े ती 
काही च र ाने चांगली नाही. देह िव  क न  आपला उदर िनवाह ती 
चालवते आह.े  दा   िवकते. ित याकडे येणारी हजारो माणसं  आहते. 
आिण अशात ह े ितला हरेतात. ितला सांगतात क  आप याला झटपट 

ीमंत हायचं असेल तर डो यावरती 3 वतुळ भुजा असलेल ं मूल  
आप याला पािहजे. त ेकशाला पािहजे काय पािहजे वगैरे काही िव ताराने 
ितला सांगत नाहीत. 

ती एका शेठ या मुलाचे आपहरण क न आणत.े आिण ू रता अशी 
आह ेक  शेवटी त े या मुलाला मा न टाकतात, बळी देतात. अमाव ये या 
रा ी या साधूला बोलवतात आिण एका जंगलात घेऊन जातात. साधू 
बाबा ितथ े होम हवन करतो आिण या ठकाणी या िन पाप एका 
बाळाचा नरबळी देतात. आता ह े खरं तर वरवर पािहलं तर ह े भयंकर 
आह.े एका िन पाप बाळाचा बळी या ठकाणी यांनी दलेला आह.े  
महाराज तर गलेा पळून पण केशवने आपली जी  गाडी आह े ती गाडी 
काढतो. चावी काढून गाडीला लावतो आिण अमाव ये या काळोखात 
याची गाडी सुसाट वेगाने धावते. ती थेट पोिलस टेशनला जाऊन थांबत.े 

तो पोिलसांना शरण जातो. तरीही एका िन पापाचा बळी या कथेम ये 
दला गेला ही एक भयंकर बाब. समाजातले  सत्य डॉ. जाधव मांडून 

जातात. 
नागरी समाजातील काही धूत लोकांनी ामीणांचं शोषण सात याने 

केलेल ंआह.े ामीण माणूस हणजे हा साधा भोळा,  पटकन कोणावरही 
िव ास ठेवणारा आिण यात या यात प रि थतीन ेगांजललेा. तो सतत 
छळला गलेा. फ  िनसगाकडून नाही, राजक य व थेकडून नाही तर 

शासनाकडूनही. आिण सामा यतः जे काही नागरी आिण ामीण ह े
सामािजक संबंध आहते यातही सात याने गरजवंत रािहला,  परावलंबी 
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कोण तर खेडूत.  समाजातील अनेक लोक हा अनुभव घेताना 
दसतात. आतला दंश नावाची एक कथा या सं हात आह.े अ ण आिण 

पु पा या दोघांचा चांगला संसार चाल ूआह.े  आ थक िववंचना आहते शेत 
पेरायचे िबया यासाठी पैसे नाही मग बँके या वा या करा ा लागतात. 
कजासाठी मागणी करावी लागत.े यांना कुठेही दाद िमळत नाही. बँकेत 

चंड गद  आह.े ह ेदोघे नवरा बायको हणजे पु पा या ही नावावर थोडी 
जमीन अस यान ेितला िह सोबत कज मागणीसाठी शहरात जावे लागत.े 

चंड गद   अस यान े िशपायाला सांिगतल ं मॅनेजरन ेक   या सग यांना 
बाहरे हाकल. िशपायाने सग यांना बाहरे काढ याचा य  केला. 
तेव ात मॅनेजरची नजर या संुदर अशा देख या पु पावर पडत ेआिण तो 
िशपायाला सांगतो क  ितला बोलून घे आिण ितथून या या डो यात या 
षडयं ाचा आरंभ होतो. पु पा आिण अ णला आज सं याकाळी आप या 
घरी यायला सांगतो. आ यानंतर अ णला काही कागदा या झेरॉ स 
काढून आणायला सांगतो. याला बाहरे पाठवून देतो आिण ितला चहाम ये 
काहीतरी गुंगीचे औषध टाकून ित यावर अ याचार करतो. ती बाहरे 
जायला लागत े ते हा ितला सांगतो क  आप या  दोघांचे काही िविडओ 
मा या मोबाईल म ये  आहते. ह े ि हिडओ हायरल क न टाक न. तुझी 
समाजात बदनामी होईल आिण हणून ती मुका ान े अ ण येतो ते हा 
या या माग ेचालायला लागत.े तु हाला कज िमळवून जाईल याची खा ी 

मॅनेजर देतो अशा प तीचे शोषण के यानंतर तो कजाची हमी देतो. 
सतीश बडवे सांगतात "पा े संग वातावरण इ यादी घटक कथेत 

असतात यांचे अचूक जुळणी क नच कथा आकाराला येते व वाचका या 
मनावर एकच एक सं कार घडवते. प रणाम एक क त व एकतेचे मु य 
त व आह"े2   

या सं हात या कथा लघुकथा आहते तरीसु ा एक एक क ीय व या 
कथेला लाभल ेआह.े मोजक  पा े एक िविश  कथानक,  ितथल ंवातावरण 
आिण याचा संुदर असा शेवट कर याम ये कथाकार यश वी होताना 
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दसतो. दणका नावाची अशीच एक कथा या याम ये येऊन जाते. 
िव ाला दवस गेलते, नव याने आिण सासूने ठरवल ंक  मुलगा आह ेक  
मुलगी आप याला तपासायचा आह.े त े डॉ टर कडे िव ाला घेऊन 
जातात.  येक वेळा समाजात ी ही  छळली जाते मात्र नेहमी ती 
सहन करतेच असं नाही. सािह यिव ात अशा कतीतरी नाियका होऊन 
गेले या  आहते. यांनी ितशोध घेतललेा  आह.े आपल ंअि त व िस  केल ं
आह.े आपण माणूस आहोत ह ेसमाजावर बबव याचा य  केलाय. या 
कथेतही िव ाने  ितचा गभपात झा यानंतर या डॉ टरला दणका दलेला 
आह.े माणूस हणून आवाज उठवणं गरजेचं होतं आिण ते ितन ं केलेला 
आह.े  दणका ही कथा अशाच प तीने आप याला दसते याम ये िव ा 
बोलते तू मला घरात ठेवत नाही हणत होतास ना? आता मीच तु या 
घरात राहत नाही.  तु या घरात माझं बाळ कु याचे खा  बनवल ं गले ं
आिण तुझी एका ी या उदरातून ज मला आहसेना? मा या बाळासारखी 
तु या आई या गभात अव था झाली असती तर मुड ा. आता तू कुठे 
असता सणावर. हरामखोरा  आप या जातीत सामक  याडीला  खूप 
मानतात. तुझी आई पण मानत,े मग मा या पोटातली सामक  तु हा 
सवाना का नको होती?  असा खर सवाल ती आप या नव याला 
िवचारते.  पु  41 

आप याकडे काही िवषय च चल े गेल े क  सात याने आपण या 
िवषयावर िविवध मु ांचा रतीब घालत असतो आिण काही मु े एकदा 
मागे पडल े क  पडतातच. या समाजाची जी काही मरणश  आह ेती 
कमी आह े असं सांगतात यानुसार काही िवषय मागेच पडतात. खरंतर 
ए स हा अ यंत भयंकर आिण मह वाचा मु ा आह.े यावर एकेकाळी खूप 
बोलल ंगेल ंमो ा माणात या संदभात जािहरातीही झा या. ा याने 
झाली.  आज मा  या आजारािवषयी फारसं बोलल ंजात नाही,  एका स य 
घटनेवर आधा रत एक कथा एडस या शीषकाने या कथासं हात डॉ. 
जाधव यांनी िलिहली आह.ेया कथेची नाियका आह े रमा आिण तां ातल ं
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थळ आह े हणून ित या बापाने रमाचं ल  एका ाय हरशी लावून दले 
आह.े क ाय हरला एडस अस यामुळे  याचा मृ यू होतो पण रमाच 
कोवळं आयु य यात होरपळून जात. कती भयंकर आह ेह ेकथमे ये आलले ं
आप याला दसतं. या कथे या शेवटी जाधव असे िलिहतात क  
अ ानापायी अंतर ठेवून वागणा या तां ाची ती कायमची अंतरली होती 
ित या सरणाला धावता येत न हत ंपण तां ावर धाव याची वेळच येऊ 
नये याची िशकवण देत रीमा जळत होती. 

जाधव यांची कथा िच ण वातावरण िनवेदन भाषाशैली 
इ याद या बाबतीत  कथा िव ाचा िवचार करता कती वरचढ आह ेह े
सांगण ेकठीण आह ेपण येणा या काळात ही कथा या सग याच बाबतीत 
खूप वरती जाऊ शकत ेह ेमा  आपण न  सांगू शकतो. 

या कथा आकारान े खूप लहान आहते या संदभात "हा कमी लांबीचा 
चचोळा भािषक अवकाश पुरिवणारा एक सूय असे सू ातून थळकाळाचे 

संकुिचत हणून ती  संवेदना देणारा कार आह.े" असे भालचं  नेमाडे 
हणतात. नेमाडे कथेचे व प िवशेष सांगताना यां या भूिमकेबाबत 

कमल देसाई यांनी िव तृत मत मांडल ेआह े यातूनही कथेचे व प िवशेष 
सांग याचा यांचा य  दसतो. कमल देसाई हणतात कोणताही एखादा 
वां मय कार केवळ दीघ अस यान े वभावताच े  व शू  नसतो 
वां मय कार लविचक असतात. यां या सु  पान ेशि क  असतात व 
ती वतः काय प नसतात. लखेक आिण सािह य कार यां या संयोगातून 
तो वां मय कार र  आह.े भालचंद नेमाडे  यांना या तुलनेत वेगळे 
सुचवायचे असावे कारण काही कथाकार कादंबरीकार ठरतील असे एक 
िवधान यांनी आप या िनबंधात हलकेच ठेवल े आह.े या  िववेचनातून 
कथेतील श  थानांचा ते उ लेख करतात 

या सं हातील कथा या आकारान े लहान अस यामुळे यांचा 
एकि तपणे संुदर असा प रणाम वाचक मनावरती घडतो आिण देवां या 
कथा या ब तांश क पनािव  पासून दरू आहते यातील ब याच कथा या 
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आजूबाजूला घडले या कुठ यातरी घटना संगांनी आकार घेतले या कथा 
आहते असे वतः लेखक सांगतात. 

"डॉ. िवजय जाधव यां या अ व थ तांडा या पिह याच कथा 
सं हाम ये गोर बंजारा समाजातील भयावह यातनांचे जळते संदभ मराठी 
कथा सािह यात थमच इत या सश पण े कािशत होत आहते. 
तां ाला जीवघे या दःुखां या कडे जाणा या सव कार या वृ ी 

वृ चा आिण सव कार या शोषणा या भीषण पांचा लिलत 
आिव कार असे यां या या कथासं हाचे प आह.े जाधव या ितभावंत 
कथाकाराला दःुखाचे वाचन आिण पुनवाचन करता आल े आिण याचा 
अ वयाथ श दां या हाती देता आल े यामुळे यां या कथा िजवंत, 
जाितवंत व उ कट वाटतात, याला अ सल जीवनानुभवची, पराकोटी या 
संवेदनशीलतेची आिण ि म वातील का याची जोड िमळा यामुळे 
यां या कथांना खास यांचा चेहरा ा  झालेला आह,े यामुळे अ व थ 

तांडा हा कथासं ह मराठी कथा िव ाला अंतमुख संप  व समृ  करेल 
आिण आप या अंगभूत अनो या वैिश ांनी उठून दसेल यात संदेह 
नाही" 3 असे तावनेम ये डॉ टर काश राठोड हणतात. 
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सािह य समाज बोधनाचे समाज जागृतीचे साधन आह.े सािह यातून 
समाजाचे ित बब उमटते. ब जनां या सािह यातून ब जनांची सं कृती 
आली. यांचे आंतबा  जग आल.े ते फुल-ेशा -आंबेडकर िवचारवंतां या 
िवचारांमुळे वैचा रक दृ ा झाले. सािह याचा, आिण समाजाचा संबंध 
कसा असतो. सािह य हा समाजीवनाचा आरसा असतो. या आरशात 
वा तवपूण समाजाचे िच  ब जन सािह यात अिधक आलले े दसते. 

कोण याही सािह याचा क बद ू माणूस आह.े माणसाने सािह य 
िनमाण के यानंतर सािह याची समी ा ज माला येत.े समी क सािहि यक 
आिण वाचक यां यातील दवुा असतो. एकादृ ीन ेसािहि यक आिण वाचक 
वा याचा, भाषेचा उ म अ यासक असो. तो उ म समी कही असतो. 
ही सािह याची समी ा अनेकिवध अंगान े केली जाते. कलाकृती चांगली-
वाईट ह े कलाकृती या आशय-अंतरंगाव न ठरवली जाते. या 
सािह यातील रेखाचे वतन ह े जात-धम यापलीकडे जावून ग भ 
माणूस समजून घेणारे असावे. कलाकृती वाचूनच चांगली कवा वाईट 
ठरवता येत.े माणूस जवळ जाऊन अनुभव या नंतर चांगला-वाईट ठरवतो. 
हणजे बा  गुणांपे ा अंतरंगातील गुणांव न, वतनाव न ठरवल ेजाते. 

माणसाचे, कलाकृतीचे मू यांकन न करता त ेजातीव न केले जाते ह ेया 
देशाचे ददुव आह.े जातीचा कलंक मनु याला कलं कत करतो कप ास 
लागलेली घाण पा यात बुडवून व छ करता येत ेपण मनाला लागलेली 
घाण कशाने व छ करावी? हणून महा मा गांधी ह े बाबासाहेबांना 
हणाल,े ‘तु ही जातीने अ पृ य आहात मी मनाने अ पृ य आह.े’ याची 

जाणीव समी ेत, सािह यातही झा यानेच प रवतन सािह य चळवळीचा 
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ज म झाला. ब जन सािहि यक ह ेब सं य जीवनवादी आहते. यांचे पोटं 
भरली त ेमनोरंजनासाठी िलिहतात. जे उपाशी आहते त ेजीवनातील कटु-
गोड अनुभव मांडत जीवनासाठी िलहतात. आनंद आिण बोधन 
वा याची दोन योजने आहते. उ ोधन बोधन हा उ ेश प रवतन 
सािह य चळवळीतील ब जन लेखकांचाही आह.े स दयाची ा या ह े
माझं बाळ आह.े ते कसलेही असो. यास दधु पाजणे याची तहान मिवत 
यास वाढिवणे या मातेचा धम आह.े या िवचारांगाने मराठी 

सािह यिव ात बजुजनांचे ित बब उमटल ेनाही. माय मराठीने आ हाला 
पा हा पाजलाच नाही. आ ही सािह यात न ह े अनेक े ात उपेि त 
रािहलो. ‘जरी अंधळी मी तुला पािहते’ ही भूिमका आमची रािहली. आमचे 
अनुभविव  आमचे जीवन, आमचे लेखन, िवचार ह ेसव व महापु षां या 
िवचाराने चालणारे आह.े ब सं य लोकांचे जीवन सुखी हो यासाठी 
चाललली धडपड आह.े हचे देशीय सािह य आह.े 

सािह यां या े ात, वैचा रक व पुरोगामी ितगामी चळवळीत, 
समाजात समाजसेवक हणून वावरणारे अनेक माणसं आहते. ते सविवचार 

वाहाचा मानस मान ठेवणारी िवचाराची प रप ता असणारी ही भूमी 
वैचा रक वा यीन वारसा लाभलेली आह.े अनेक उपेि त े  भ न 
काढणारे माणसं, अ यासक आहते. जसे सािहि यक लाभल ेतसे समी कही 
लाभावे लागतात. सािह याची समी ा झाली. चांगली वाईट चचा झाली 
पािहजे. लेखकांना समाधान िमळते आिण इतरांना ेरणा िमळते. अलीकडे 

ी सािह याचा अ यािसका ा.डॉ.गाय ी गाडेकर यांनी ‘२००० नंतरची 
मराठी कादंबरी : आकलन आिण िव ेषण’ या समी ा ंथाचे संपादन केल े
आह.े याम ये वासुदेव मुलाटे, रा. रं. बोराडे, भारत काळे, नामदेव कांबळे, 
बाबाराव मुसळे, जनादन वाघमारे, िवजय जावळे, र व  शोभणे, रा. रं. 
बोराडे, ितमा इंगोल,े बाबा भांड अशा पंचेवीस लेखकां या कादंब यांची 
समी ा आह.े यां यावरील प र ण े अ यासपुण आहते. अलीकड या 
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काळातील अ यंत मौलवान ंथ आह.े हा कलेवर या कलेचा ंथ समी ा 
आिण यावरील माझे तोकडे भा य आह.े 

तसे अलीकडे वातं यो र कालखंडात िवशेषत: १९६० नंतर दिलत-
ामीण- ीवादी-आदीवासी सािह याने वा याकडे बघ याचा दृ ीकोण 

बदलून टाकला. या वा यीन वाहात जीवनातून कलेचा उमग होतो. 
जीवन सव े  आह.े ते मानवी जीवन सािह याची साम ी आह.े ह े वाह 
तर वा य िवचाराचे साधन मानल ेआह.े या वा यीन वाहाने मराठी 
वा याला समृ  केल.े अनुभवातून ज माला आले या ब सं य 
सािह यकृत ना संदभाची गरज नसते. तेच इतरांचे संदभ ंथ होतात. 
झाले. या वाहातील लेखक अनुभवसंप  आहते. यांचे लेखन दजदार 
आह.े या २५ कादंब यांवरील प र णा मक समी ा ंथ अ यासकांना 
संदभ ंथ हणून उपयु  आह.े या कादंब या िलिहणारे आिण समी ा 
करणारे लेखक ितभावंत, अ यासक आहते. या ब जन लेखकांनी 
िवशेषत: पुरोगामी, प रवतनशील लेखकांनी आप या कादंब यांमधून जे 
िवषय मांडल,े ती नाळ ध नच समी कांनी यांना याय दला आह.े ह े
वा यीन वाह देशीय सािह य आह.े या देशातील ब जनांचे, दिलतांचे, 

ामीण लोकांचे, ि यांचे, आदीवास चे, आ थक, सामािजक, शै िणक, 
शेतक यांचे, ि यांचे, बलुतेदारांचे आिण बेकार त णांचे  मांडल े
आहते. िविवध िवचारवंत, महापु ष आिण चळवळीचा प रणाम यां या 
सािह यकृतीवर झालेला आह.े तसेच खासगीकरण, उदारीकरण, 
भांडवलशाहीचा प रणाम, मानवी जीवनावर होत सािह यावर, भाषेवर 
प रणाम झाला आह.े मूळ भाषेवर इतर भाषेचा लेप चढतो आह.े येक 

े ात वाढणारा ाचार, िप ा जगवणा या शेतक यांचे , वाढती 
बेकरी, रा यक याचे खाऊजी धोरण असे वलंत िवषयांची मांडणी 
कादंबरीकारांनी कशी केली आह.े याची चचा क न या ांचा उलगडा 
समी कांनी केला आह.े 
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या २५ कादंब यांत मु ाम पो ट खडा गोसावी, िवमु ता आिण मु ी, 
नासोळा, चारखणी, सेलझाडा, बखर एका खे ाची, राव, कापुस काळ, 
िचखलवाटा, ग हाणी, पाटिलक , वा ळ माय, आ याचं चाक, बोडक , 
नामदार ीमती, अंत:पु ष, ऐसे कुणबीभूपाळ, पडघम, संभुती, तं ा, 
रे वाई कोटर, र -अित र , काटेमुढरीची शाळा अशा कादंब यांवर 
नजर टाकली क , नावाव न यां या िवषय, िवचार आिण काळ कळतो. 
या लेखकांनी मांडलले े िवषय,  भारतीय भूमीतील, मातीतील, येथील 
माणसांचे आहते. ब सं य िवषय भारतीय शेती, शेतकरी, ि यांचे , 
बेकार त ण, स ाधारी आिण मागासवग य ब जन, वंिचतां या ांचा 
िवचार अिधक दसतो. शेती हा भारतीय अथ व थेचा इथ या माणसाचा 
जग याचा मु य आधार आह.े ह ेशेतकरी िप ा जगवणारे आ मह या क  
लागल े तर देशच मरेल. तो जगला तर देश-माणसं जगतील, या 
शेतक यां या जीवनाचा कसा पाचोळा रानोमाळ होऊन आयु य उ व त 
झाले, याचे िच ण सेलझेडा, कापूस काळ, िचखलवाटा, ऐसे कुणबी 
भूपाळ, र -अित र  कादंब यांतून  मांडल े आह.े तसेच सामािजक 
सम या, -िवमु -मु ी, बखर एका खे ाची, संभूमी आदी 
कादंब यांतून  मांडत ि यांची गुलामगीरीतनू, भोगदसीतून सुटका 
होवून याचा माणूस हणून िवचार केला पािहजे आिण िश णातील , 
बेकारी, ामीण भागातील समाजा या था-कथा मांड या आहते. या सव 
कादंब यांतून बदल या महारा ातील समाज जीवनातील सामािजक 
राजक य, आ थक, शै िणक  मांडल ेते सोडिव याचे एक साधन हणून 
सािह याकडे बिघतल े जाते. तसेच ग हाणी कादंबरीतून ऊसतोड 
कामगारांचे , वा ळातून मातंग समाजाचे द ताऐवज आह.े माझी काटे 
मंुढरीची शाळा मधून आदीवास या जीवनातील संघष आिण ि यांचे  
मांडल.े िवशेषत: ब सं य लेखक पुरोगामी िवचाराचे आह.े यामुळे ब जन 
लेखकां या कलाकृत ना याय दललेा आह.े अ यथा सािह यातही 
जातीयता आहचे. वा यबा  संबंध आहतेच. इथ या सदािशवपेठी 
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सािहि यकांनी ब जन सािह यकृत ना याय दला नाही. यांचे जीवन 
सािह याचे िवषय झाले नाहीत ते आज झाल.े अ यंत गांभीयाने 
समी कांनी न दी घेत या आहते. अ यासपूण मांडणी के यान ेवाचकांना 
या कादंब या वाच या पािहजेत अशी मानिसकता तयार होते. 

बाबाराव मुसळे यां या हा याह या दधुूद,े पंखाल आिण व ळ, 
कादंब यांतून आ मशोध घेत िनघाले या उपेि त, दलुि त 
समाजसमूहा या वतं  संघषगाथा येतात. तीस वषात मातंग समाजात 
झाले या ि थ यंतराचे ितपादन िवषय येतो. मातंगांची पूव ची, ि थती, 
बदल याची आिण आ मजागृत तीन अव थांचे िच ण येते. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यां या ेरणेन ेजागा होऊन आ मशोधाकडे वाटचाल करताहते. 
िश णामुळे ह े आ मभान आल.े मातंग समाजाला अ ान, अ याय, 
अंधारातून ाना या काशाकडे घेऊन जाते. दिलतां या अि त वाची 
जाणीव होते. समाजकारणाचा िवकास कर यासाठी राजकारणाशी सांगड 
घालून सामािजक  व राजक य ि थ यंतराचा वेध घेतला आह.े एकंदरीत 
मातंग समाजा या सामािजक जीवनाचा व प रवतनाचा इितहास येतो. 
मातंग समाजा या तीन िप ाचा सामािजक उ ांतीचा इितहासाची 
मांडणी करणारी कादंबरी आह.े 

राजक य आर णाचे िच ण ‘पाटीलक ’ मधून येत.े 
जागितक करणानंतर आर ण धोरणावर व ामीण राजकारणाचा 
प रणाम झा याचा वेध घेतला आह.े वातं यो र काळात लोकशाहीत ही 
‘पाटलक  मोडीत’ िनघ ू लागली. आर णामुळे ह े पद िविवध जात या 
लोकांकडे जाऊ लागल.े राजक य ि थ यंतर टपल.े शोषण आिण शोिषत 
यां यातील संघष कादंबरीतून येतो. मराठी कादंबरीतील हा आर णाचा 
पिहला योग केला आह.े 

‘िचखलवाटा’ सुर  पाटील यांनी शेतक यां या जीवन-जाणीवांचा 
अिधक खोलात जाऊन मांडणी केली आह.े शेतक यां या नाडणा या आिण 
याचं जगण ेउ व त करणा याचा शोध घेतला. नैस गक संकटे, दु काळ, 
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शेतमजुराचा, सालग ाचा खच, रासायिनक खते, औषध, शेतीमालाला 
िमळणारा भाव यां या वाटा उघ ा के या आहते. भांडवलदार लुटताहते. 
रा यकत, शासन, याय देत नाही. सरकारची धोरण े शेतक यांना 
देशोधडीला लावणारी आहते. शेतीमालाला यो य भाव िमळाला पािहजे. 
शेतकरी जगला तर समाज जगेल, शेतक यावरचे संकट ह े मानव 
जातीवरचे, देशावरचे संकट, आप ी समजून शेतक यांना याय दला 
पािहजे. 

ऊसतोड कामगारां या था सांगणारी ‘ग हाणी’ कादंबरी आह.े 
(शांता जोशी) ऊसतोड मजुराचे , सम या, िश णाची दरुाव था, 
दिलत स य संघष, मजीवीचे शोषण आद ना वाचा फोडली आह.े 

‘सेलझाडा’, कापूस वेचनी झा यावर उरलीसुरली ब डं वेचली जातात 
यास सेलझाडा हणतात. बलुतेदारांचे जीवन बदलल े ते  होते. 

बलुतेदारांचे जीवन या सेलझाडासारखे अस याचे मांडल े आह.े 
भांडवलशाही अथ व था, जागितक करण, चार- सारमा यमांची 
दरूिच वाणीने बांधून टाकले. वातं यो र काळात अथ थेला ह व 
आल.े कोसळून पडले या, उ व त झाले या बलुतेदारांचे िच ण येते. 
बाराबलुतेदारांचे सव वसाय मोडून पडल.े जमीनीचा होणारी पडझड, 
दै य िवघटक भयावह िच ण येते. 

ते च र  ‘राम’याकादंबरीत युवराज खरात यांनी मांडल.े 
जागितक करणामुळे जुने वसाय मोडून पडल.े या जागी नवे तं ान 
आल.े यामुळे बाराबलुतेदार, कारागीरीचे वसाय मोडून पडल.े यांचे 
जगण े उ व त झाले. िश ण घेऊन नोकरी िमळत नाही जीवन 
जग यासाठी काहीतरी क न जगावे लागत.े आयु यात चांगल े दवस 
येतील क  नाही, का आयु य असेच जगावे लागणार याचा िवचार 
करायला लावणारी कादंबरी आह.े “एका बाजूला कु ी आिण दसु या 
बाजूला माणसं दोघांचेही एकाच कारणांसाठी भांडण, पोट 
भर या यासाठी.”(८०)  समाजात जग यासाठी चालललेी फरफट होते. 
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“आजी गेली ते हा झोपडीत िश या भाकरी हो या आिण या भाकरीसाठी 
भांडणारी कु ी होती.”(६८) रोजी रोजीचा  सुटत नाही िशक व माग 
भीक अव था वाचून वाचकांचे मन अ व थ होते. ऐसे कुणबी भूपाळ म ये 
आंतबा  स ा संघषाची कथा येते.  

एकंदरीत २००० नंतर या कादंबर यांमधून जागितककरण, 
भांडवलशाहीचा पटका बसलेला आह.े शेतक यांचे  िश णामुळे िनमाण 
झालेल े , स ाकारण, आ थक शोषण, जग यासाठी चाललेली धडपड 
आदी सम या ामु यान ेयेतात. 

मु ामपो  खडा गोवासी, कादंबरीत िश ण नसलेली आई अनुभवाने 
शहाणी झाली. ती क ाळू िनतीमान आह.े तसेच शामची आई, 
पडघवलीतील अन ू धगमधील कौितका, इंधन मधील शामची भाबी, 
पाचोळातील पारबती, आनंद यादवाची तारा या ि यां लेखकांनी समोर 
ठेवून या ि या आप या घरावर, क ावर, लेकरावर ल  ठेवून जगतात. 
मायलेकराची नाही वाचताना मलाही जागोजागी माझी माय लेक  मला 
दसू लागल.े ह े प र णाचे यश आह.े कुटंुबापडझडीचे िचगण िवमु  व 

मु ी म ये वाचतांना ीकडे  हणून बघावे.  न काढता जगणा या 
ि यांचा संघष ‘नासोळा’ कादंबरीत तुळसाही दसते. अनेक पु ष 
ि यांचे शोषण करतात. आजही माणूस हणून ि यांचा िवचार होत 
नस याची खंत लेखकांनी मांडली आह.े कादंबरीत ब जन िश ण घेवून जे 
पुढे गेल े यांनी माग े वळून बिघतल े नाही त े सांगतात. प र णका या 
लेखकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी िनस या पैशांसाठी काम केली 
असती तर यामाणसांनी सो याचा इमला बांधला असता. परंतु तसं झालं 
नाही. ते िझजले हणून तु ही व कल झालोत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
झालो नसतो तर तु हाला िनट उभे राहता आल े असत े का? आ हा 
ग रबांकडे बघा, आ हाला झोपेल असं पैशाचा ठरवा. जयभीम सैनाजी, ही 
जळवळीत ित या िवसरणे अश य आह.े बापू ग हाणेचा बैल कजापाई 
िवकावा लागतो. बाप मेला तरी मदत िमळाली नाही. अशी खंत येते. 
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सेलझाडा ही राघववेळ नंतरही नामदेव कांबळे यांची कादंबरी हणजे 
कापसाचा सवा यात वातं य िमळूनही बलुतेदारांचे जीवन बदलल ेनाही. 
राव िश ण घेवून नौकरी िमळत नाही. सोमनाथाला जग याची साधने 
नाहीत. या स ासंप ी वा यानी जग याची साधने घेतली. जग याची 
फरफट झाली. मानवी मु यांची पडझड येत.े कापुसकाळाम ये देशाचा 
शेतकरी राजा िप ा जगवणारा लाख चा पो शदा िभकारी झाला तर देश 
िभकारी होईल. कपाशी शेतक याचा जीव घेत े ह े वा तव मांडल.े 
िचलखवाटा शेतक यांचा असंतोष येतो. ग हाणीत ऊसतोड कामगार 
लोकांचे जीवन तर पाटीलक त राजकारणात शोिषत-शोषक यांचा संघष 
येतो. वा ळात मातंगाची गती झाली नाही. तसेच नामदार ीमती, ऐसे 
कुणबी भुपाळ यातील स ा संघषाची कथा आिण तं ा भी ल 
आदीवास चा राजा, यांचे जीवन येते. असे अनेक िवषय कादंबरीत कसे 
हाताळलेत याचा धांडोळा अनके लेखकांनी घेतला आह.े 

‘२००० नंतरची मराठी कादंबरी: आकलन आिण िव ेषण’ या 
समी ा ंथात ब सं य कादंब या दिलत, ामीण, आदीवासी, शेतकरी, 
बेकारी, राजकारण आिण ि यां या शोषण आदी िवषयांवर आधारीत 
आहते. 

देशाला वातं य िमळून ७४ वष झाली तरी शेतकरी मरतो. तो 
जगला तर समाज जगेल. ह े सव बदलून टाकायचे असेल तर न ाजोड 

क प राबवून शेतीला पाणी दल े तरी बेकारी कमी होईल. आिण पोट 
भरल ेक  रा यक याना लोक नीट ल  ठेवून काम कर यास भाग पाडतील. 
ि यांना  उ ाराचा असेल तर हद ूकोडबील लाग ूकेल ेपािहजे. ि या-
दलत-मागास-दबुल घटकांचे शोषण थांबवायचे असेल तर भारतीय 

संिवधानानुसार रा यकारभार केला पािहजे. 
याकादंबरी समी णातून ब जनांचे, शेतीचे, ि यांचे, दिलतांचे, 

बेकारांचे  सम या सुट या नाहीत. ते शोषणमु  झाल े नाहीत. 
वातं यात वतं पण ेजगता राहता आल ेनाही. आ थक आिण वैचा रक 
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दवाळखोरी िप ा मारत आहते. यांचे अ यंत तळमळीने  मांडल.े ह े
सव लेखक ब सं य ामीण भागातील ब जन समाजातील आहते. यांनी 
जे जगल ेभोगल ेते मांडल.े वातं यांचे सुरा य २१ ा शतकात जाताना 
ही उपभोगता येत नाही. ही आपली गती क  अधोगती? स ा ही 
शोषणाचे का समाजसुखाचे साधन? ि यां-दिलत-शेतकरी यां या सम या 
िमटणार क  नाही? दिलत- ामीण शेतक यांचे, ि यांचे कोष, वा य 
िनमाण झाल ेका? बेकार पोटभर यासाठी हाताला काम शोधत असतील 
तर देश महास ा होईल का? असे अनेक  या कादंब या वाच याने 
समोर उभे रािहल े आहते.  या ंथात मांडलेल े िवचार लोकांपयत 
पोहोचिवणे हा उ ेश सा य झाला तरी या प र णाचे यश आह े असे 
समजतो. 

भारतीय सं कृतीची माती अशी आह े क , ‘माणूस पेरला क , क ब 
फुटणार ते फुटलेल ेक ब िव तारीत डेरेदार होवून ते झाड इतरांना सावली 
देणार’ या िवचाराची माणसं आहते. हे लेखक कादंबरीकार सािहि यक 
हो यापे ा यां या सम या आिण  मांड याचे साधन हणून 
सािह यकृतीकडे बिघतल े आह.े जोपयत रा यकत संिवधानानुसार 
रा यकारभार करणार नाहीत. तोपयत समाज सुखाकडे जाणार नाही. 
शेतीला पाणी दे यासाठी न ाजोड आव यक आह.े हदकूोडबील नुसार 
ि यांना वातं य दल ेपािहजे. चंग या माणसांचे राजकारणात इं ी होवू 
दली पािहजे. तो रा यकता अ यासू, पुरोगामी िवचाराचा असला, दला 

तर िप ा जगतील, समाज सुखी होईल. िमळालेल े वातं य सांभाळ यास 
लायक माणसं कधी तयार होतील. आिण ब जन शेतकरी, दिलत ि यां 
यांचे  सुटुन सुखाचे दवस कधी येतील. याचा िवचार करायला 
लावणा या कादंब यांचा प रचय लेखकांनी क न दला आह.े अ यासपुण 
चतनशील कादंब यांवरील प र कान े प र म घेतल.े आिण त े प र म 

लोकांपुढे आल.े न ह े ा.डॉ.गाय ी गाडेकर यांनी अ यंत प र म घेवून हा 
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ंथ वाचकांना, अ यासकांना उपल ध क न दला. या न ा िपढीतील 
एक अ यासक आहते. 

जागतीक करणाचा भारतीय समाज जीवनावर, सािह यावर आिण 
भाषेवर प रणाम झालेला आह.े आ थक सा ा या या वच वाखाली 
भांडवलशाही कायरत आह.े उ ोगधं ां या मा यमातून आ थक लुट 
करीत आ थक गलुामिगरी येते आह.े तं ान जसे वाढत रािहले तसे 

ामीण, वंिचताचे जीवन उ व त होत आह.े जागितक करणाचा जा तीत 
जा त प रणाम हा भारतीय शेतीवर अिधक झा याने शेतकरी आ मह या 
करताहते. बेकारी मो ा माणात वाढलेली आह.े राजक य स ाधीश 
देशाची आ थक लुट करताहते. स ा आिण संप ी एकि त आ यान े
कूमशाही वाढतेय. ाचार मो ा माणात वाढतो आह.े देवदासी, 

मुर या, जोगतीनी, तमासगीरी, वे या यांचे जीवन अ ित ीत होत आह.े 
बुि जीवी वगाची घुसमट होत आह.े 

या सव येतून कवी-लेखकांची िपढी जाते आह.े सािहि यकांनी ह े
 सािह यातून हाताळत रािहल े आह.े या सव ाचे पडसाद 

सािह यातून उमठू लागल.े सािह या या भाषेत बदल होतो आह.े 
लोकभाषेवर प रणाम होतो आह.े 

सािह य मानवी जीवनातील सम यांची मांडणी करीत या सम या 
सोडिव यासाठी स ािधश आिण आ थक समृ  असणा यांशी िवचार-
िविनमय क न सवहारा वगाचे जीवन सुखाचे कसे होईल? या दृ ीन े
िवचार करीत आह.े समाजजीवन अि थर होत आह.े न ान ेजग याचे  
िनमाण होत आहते. यांचे जग याचे  िनमाण होत आहते. याचे साद-
पडसाद सािह यातून उमठलले े आहते. मानवी वहार ह े अथकारणाशी 
िनगडीत आहते. आ थक गुलामगीरी मानवाचे जीवन उ व त करत ेआह.े 
वंिचतांचे, ि यांचे, ग रबांचे जीवन उ व त होत आह.े यांचे जीवन या 

गत समाज वाहात आण यासाठी सािह य मा यमातून ह े  हाताळल े
गेल ेआहते.  
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माणूस हणून जग याची व था मोडीत िनघत े आह.े वंिचत 
सवहाराचे जीवनच न ान ेउ व त होते जाते आह.े 

शेती भारता या अथ व थेचा कणा आह.े महा मा फुलनी मांडले या 
शेतक यांचे  ह े भारतीय न ाजोड का पानेच सुटणार आहते. 
शेतक यां या ाचा िवचार महा मा फुल ेआिण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
यांनी केला. तो अमलात आणला तर देशावरची अप ी टळू शकत.े 
एकंदरीत या सािह यामागची दृ ीच मुळात थािपत समाज व थेची 
पुनमाडणी कर यासाठी झालेल े लेखन आह.े माणसाचे जीवन सुखाचे 
हो यासाठी लेखणी हाती घेऊन सािह य सामािजक -सम यांचे ह यार 
झाले आह.े सािह याने समाजाला दशा दली आह.े भोवताल या 
वा तवाचा शोध घेऊन, याचा यो या वयाथ लावल.े लोक मनाची 
मशागत कर यासाठी, व थचेी पुनमाडणी कर यासाठी सािह यानेही 
िवडा उचललेला आह.े सवाना सुखाने जगणारी नवी व था िनमाण 
कर याकडे वाटचाल करणा या कादंबरीकाराने िवषय मांडलेल े आहते. 
सािहि यक, कलावंत हो यासाठी नाही. मानवी जीवन सुखाचे 
कर यासाठी सािह य साधनाचा उपयोग केला आह.े ह े ल ात घेतल े
पािहजे. 
    
    

*** 
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ामीण काामीण काामीण काामीण कादंददंंदंबरी बरी बरी बरी : : : : अनभुवां या पातळीवरील अनभुवां या पातळीवरील अनभुवां या पातळीवरील अनभुवां या पातळीवरील 
कला मक पकला मक पकला मक पकला मक प    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . केशव पाटीलकेशव पाटीलकेशव पाटीलकेशव पाटील    
मराठी िवभाग, शाहीर अ णाभाऊ साठे महािव लय,मुखेड 

 

साधारणत: प ास या पूव  ामीण कादंबरी लेखनाला तलुननेे कमी 
अिधक माणात सु वात झाललेी होती. १९५० ते १९६० या दशकात 
मा  तीन कादंब या ामीण या सदरात मोडणा-या िलिह या गे या. या 
हणजे ंकटेश माडगुळकरांची 'बनगरवाडी' (१९५५), अ णाभाऊ साठची 

'फ करा' (१९५९) आिण उ व शेळची 'धग' (१९६०) ा होत. 
माडगुळकरांना ामीण वा तवाची जाण होती. खेडे, खे ांची रचना, 
समाज व था व या व थेतील तर आिण या सवातून उभे राहणारे 
माणसांचे जीवन यां या अनभुविव ातील होते. याचे यंतर यां या 
'बनगरवाडी'त उमटल ेआह.े धनगर आिण यांची जीवन जग याची प त 
लेखकाने वा तवदश  व कला मकतेतून रेखाटललेी आह.े अ णाभाऊंची 
'फ करा' ही संघषमय कलाकृती होय. इं जािव  दिलतांनी उभारलेला 
लढा मो ा समथततेून िचि त झाला आह.े दिलत, शोिषत जीवनाचे 
िच ण यातून येते. स यासाठी, यायासाठी आिण व वासाठी संघष 
करणारी व अ भूत वाटावे असे शौय करणारी लोकिवल ण अशी  
अणाभाऊंनी िचि त केली आह.े 'धग' ही ामीण पा वभूमी लाभललेी 
मह वपूण कादंबरी होय. मानवी जीवनातील दै य व द:ुखाचा यय 
आणून दणेारी 'धग' आह.े पा त संवाद, व-हाडी बोलीचा कला मक वापर 
झा याने ती िजवंत व दकृ ययकारी वाटते. शेळकनी 'धग' मधून 
कौितका या जीवनाचा पटच उभा केला आह.े कुटंुबासाठी करावी 
लागणारी धडपड, तरीही दा र ाचा गडद रंग हरघडी कादंबरीत 
जाणवत राहतो. 

१९६० नतंर मा  ामीण कादंबरी िवकासा मक झाली. ामीणांचे 
वा तव अिधक सश पणे मांडणारी मराठी कादंबरी वेगवान बनली. 

ंकटेश माडगूळकर, अ णाभाऊ साठे आिण उ व शळेके ा गे या 
दशकातील कादंबरीकारांनी अनेक न ा दमा या कादंब या िलिह या. 
म यमवग य समाजातील लेखकांबरोबरच  खे ातील क करी ामीणांची 
मुलं िशकून सव न लेखक होऊ पाहत होत.े यांची लेखणी संवेदनशील 
बनत होती. यां या लेखणीला खे ातील माती, ितचा गंध आिण सं कृती 
िचकटलेली होती. मनोहर त हार, रणिजत देसाई, रा.रं.बोराडे, आनंद 
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यादव, ना.ध .महानोर, शंकर पाटील, हमीद दलवाई, शंकरराव खरात, 
बाबा पाटील, माधव मोरे, बाबुराव बागलु, सखा कलाल, चं कुमार नलग,े 
द. ता.भोसल,े चा ता सागर इ यादी लेखक आप या लेखणीतून ामीण 
बदलत े वा तव िचि त क  लागले. या काळातील 'वावटळ', 'झ बी', 
'माझा गाव', 'टारफुला', 'गोतावळा' 'पाचोळा' 'इंधन', 'च ', 'माणूस' 
इ यादी मह वा या कादंब-यायाच जािणवेतून िनमाण झाले या आहते. 
बी. रघुनाथांची १९५६ ला िस  झालेली 'आडगावचे चौधरी' आिण 
ना.ध . महानोरांची 'गाधारी' (१९७३) ा कादंब-या िनजामी राजवटीचा 
संदभ मांडणा-या  आहते.         

१९६० त े १९८० या काळात िलिहणा या लेखकांनी ामीण 
कादंबरीला िनि तच िवकासा मक दृ ी तर दलीच परंतु ामीण 
माणसांचे बदलते भाविव  कला मक पातळीवर िचि त केले. आशय 
आिण अिभ  या दो ही अगंांनी बदलत गलेी. शंकर पाटलांची 
'टारफुला' अनेक अथानी ल णीय ठरली. िनजामी राजवट संपली तरी 
सं थािनकांची संरजामशाही संपु ात आली न हती. याचे वा तविच  
शंकर पाटील उभे करतात. नेतृ वासाठी पेटललेा संघष आिण या 
संघषाव न एका खे ाची होरपळ कशी होते याचा उ म नमुना हणज े
'टारफुला' होय. हमीद दलवाइची 'इंधन' ही कादंबरी अनेक दृ ीन े
मह वाची आह.े खे ातील माणसांचे जीवन जळतणागत झाल ेआह.े हा 
भाव पश  अनुभव दलवाई सांगतात. वातं यानंतर जाती-जातीत तणाव 
वाढत गलेा, िह द-ूमुि लमांची धुसफुस सु   झाली आिण पारंप रक 
स ेिवषयी उ ेक िनमाण झाला. या ि सू ातून 'इंधन' साकारत जात.े 
जाती-जातीतील भांडण ेआिण मानवी मनातील पेटता संघष कोकणातील 
शांत आिण ि थर जीवनाला कसे उ व त करते याचे ममभेदी िच ण 'इंधन' 
मधून आल े आह.े यापुव ही 'ए गार' मधून हद-ूमुि लम संघषाचे िच  
पाहायला िमळते परंतु 'इंधन' म ये येणारे ाम तरावरचे िविवधांगी 
जातीय तर आिण वा तव अिधक कषान े िचि त झाल े आहते. यातनू 
दलवाइचे कादंबरीकार हणनू वेगळेपण जाणवते. 

औ ोिगकरणामुळे खेडंुताची ओढ शहराकडे लागली. हाताला काम 
िमळू लाग याने ामीण माणसू शहराकडे येऊ लागला. खेडी ओस पडू 
लागली आिण शहरे बकाल बनू लागली. याचा प रणाम सािह यावर  
झाला आिण च ङ व माणसूङ ा दोन कादंब-या एकाच वष  हणजे 
१९६४ ला आिव कृत झा या. जयवंत दळवी यां या 'च ' म ये 
महानगरातील झोपडपट ांचे बकालपण कट होते तर मनोहर 
त हारां या 'माणूस' मधनू ामीण माणसांचे माणूसपण आिण यां यातील 
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संघष कटतो. ा दो ही कलाकृतीतून आिव कृत होणारे अनुभव िभ -
िभ  पातळीवरचे आहते.  

या काळात शेतक-या या 'गोताव या' ची जागा न ा-न ा यं  
सामु ीने घेतली. खे ात नवी यं  पोहच यामुळे याचा बरा-वाईट 
प रणाम ामीण सं कृतीवर होवू लागला. या प रणामाचे पडसाद 
लेखनातून उमटण ेसाहिजक होते. आनंद यादवांची 'गोतावळा' आिण रा.रं. 
बोराडची 'पाचोळा' या कादंबज-या बदल या ामीण समाजाचे वा तव 
मो ा तळमळीने मांडणा-या आहते. 'गोतावळा' ही पारंप रक 
मनोवृ ीची जोपासना करणारी कादंबरी आह.े असा एक आ ेप अधून-
मधून घेतला जातो. परंत ुजुने तोडून न ांचा वीकार कतपत करावा हा 

 वेगळा असला तरी परंपरागत सं कृतीची जोपासना करणारी 
मनोवृ ी आजतागायतही टकून आह.े यं  मानवाकडे पाह याचा दिृ कोन 
वेगळा असला तरी परंपरागत मनोवृ ी वगैरे जोपासणारी गोतावळाङ 
वाटत नाही. शेतावर ॅ टर आ यामुळे नारबाचे परंपरागत भावजीवन 
कसे उ व त होत जात े याचे िच  'गोतावळा' म ये सापडते. 
िशवणकलेतील नवी फॅश स गंगारामासार या कारागीरा या जीवनाची 
होरपळ क न टाकते. आधुिनक करण आिण परंपरागत जीवनसरणी 
यां यातील संघष या    कादंब-यांतून येताना दसतो.  

१९८० पासून ामीण माणसां या शोषणमु साठी ामीण कादंबरी 
धडपडताना दसत.े न ा लखेकांबरोबरच जु या ामीण लेखकां या 
लेखनानेही नवी वळण े वीकारलेली दसतात. या िपढीतील लखेक वा तव 
मांडून न थांबता वा तवामागील वा तव शोध ूपाहतात. यामुळे यां यात 
शोधकवृ ी िनमाण झा याचे जाणवते. धम आिण धमसं थांमुळे परंपरे या 
जोखडात सापडललेा ामीण माणूस आिण ि यांचे शोषण होऊ लागल.े 
िवशेषत: खाल या तरातील ि यांवर या शोषणाचा अितरेक होवू 
लागला. राजन गवस यां या च डकंङ (१९८५), 'भांडारभोग' (१९८८) 
आिण उ म बंडू तुप े यां या 'झुलवा' (१९८६) या कादंब यांतून आलले े
अनुभविव  ामीण ि यां या द:ुखाशी असललेे मूळ िन भडपणे िचि त 
होतात. या अनुषगंाने अशोक हटकर यांची 'बगाड' (१९८४) ही कादंबरी 
ल णीय ठरते. हटकरांची 'मेलेल ंपाणी' ही कादंबरी वाचकांना आकषून 
घेते ते यामुळे क , ढोर, चांभार यासार या चम ोगाशी संबंधीत 
असले या क करी समाजा या वेदनांमुळेचं. 'राघववेळ' या कादंबरीतून 
नामदेव कांबळे यांनी ामीण भागातील दिलतांत असणा या छो ा-
छो ा जातीचे द:ुख सांिगतल ेआह.े ामीण भागातील संघष संपवायचा 
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असेल तर पर परांना समजून यावे लागले. क क यांची मनोवृ ी आिण 
गावगा ाची रचना आि मयतनेे जाणनू घेत यािशवाय तणाव िनवळणार 
नाही असे राजन गवसांना 'तणकट' मधून वाटते. हणून 'तणकट' ही 

ितका मक व ल णीय कादंबरी ठरते. 'तणकट' काढ यािशवाय िपकाची 
भरभराटी कशी होणार या ितका मकतेतून ामीण संघष-ताणतणाव न  
करावयाचा असेल तर गावगा ाचे संबंध सो वळ झाले पािहजे असा 
आशावादही गवस शेवटी क पनू जातात.  

'झाडाझडती' ही ामजीवनावरील कला मक कांदबरी हणून 
ओळखली जात.े िनणय घेणारे ामीण नेतृ व आप या भागापरुतेच िनणय 
घेतात. यातून एक संिचत वृ ी डोकावते. याचे कटीकरण झाडाझडती 
तून झाल.े यात धरण तांचा पुनवसनाचा  िन र राहतो. यांचा 
वाली कुणीच राहत नाही आिण िवकासाचा यास घेऊन सव वी अपण 
करणा-यांचे शेवटी काय? याचे िच  िव ास पाटील उभे करतात. हाच 
अनुभव यंबक असरडोहकर 'काळीआई' मधून मांडतात. महानगरांना 
लागून असललेी ामीणांची जमीन न  होते आिण महानगरांचा  िव तार 
होतो. एका द ीने हा महानगराचा झालेला िव तार खेडुतां या जिमनीवर 
झालेले आ मण आह.े यात ामीण माणसांची फरफट होत.े यासह एक 
रा ीय  हाताळ याचा ययकारी य  'ब तान' (१९९७) मधून 
मोहन पाटील यांनी केला आह.े हा त कालीन य  एकमेवाि तीय असून 
प रणामकारक ठरला आह.े  

काळानु प नवे-नवे  ामीण माणसांपुढे उभे राहत होते त े
सोडिव यात खेडुतांची दयनीय अव था बनत होती. पाणी आिण चारा 
हणजे कृषी सं कृतीची तहान आिण भूक असत.े ती कशी भागवावी हा    

शेतक-यां या समोरचा मह वाचा . याचे वा तव िव ास पाटलांनी 
'पांिगरा' तर रा. रं. बोराडनी 'चारापाणी'तनू िचि त केल ेआह.े मुबलक 

माणात पाणी उपल ध असताना पा याचा अप य करणारी माणसे 
आिण प रसर याचे िच ण 'पांिगरा'तून उमटते. तर दसुरीकडे पा यासाठी 
वणवण भटकणारी ामीण माणसे आिण जनावरांना चारा िमळण े
िजकरीचे झा याने खंु ाची जनावरे कशी पोसावी यातून होणारी तगमग 
चारापाणीङतून कटते. सदानंद देशमुख 'तहान' मधून हाच अनुभव 

मांडतात. ा कादंब-यां ांची नुसती चचा न करता ा ांची 
सोडवूणक करताना ामीणांची होणारी होरपळ िच मयतेतनू ययाला 
आणून देतात.  

महारा ात एकाळी सहकार चळवळ जोमाने वाढत जाऊन ामीण 
भागाला ापून टाकणारी ठरली. ामीण माणसांना यामुळे िवकासाचा 
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एक आशेचा करण दसू लागला. िवकासाचा सूय उगवेल आिण सव 
प रसर काशमय होईल असे काहीतरी व मय वातावरण िनमाण झाले. 
साखर कारखाने, सुतिगर या वाढत गे या. परंत ुया सहकार चळवळ चा 
सव फायदा गोरगरीब जनत े ऐवजी धनदांड या पुढा यांनाच झाला. 
यामुळे िनमाण झाले या व मय वातावरणाची उतरंड ढासाळून गेली. 
हणून ामीण कादंबरीकारांनी याकडे शोधक वृ ीने पािहल.े कुणा या 

खां ावरङ ही बा. ग. केसकरांची कादंबरी ऊसतोड कामगारांचे द:ुख, 
यांचे शोषण िचि त करणारी आह.े भांडवलदार आिण मजूर यातील 

सवकष धा यांची उकल करणारी ही कादंबरी असून साखर स ाटांनाच 
शासन कसे मदत करते आिण ऊसतोड कामगारांना वा यावर कसे सोडत े
याचे ममभेदी िच  केसकरांनी उभे केले आह.े कोयताङ ही सरदार जाधव 
यांची कादंबरी ऊस तोडणा या माणसांची वेदना िचि त करते. 'िशदोरी' 
आिण 'साखरपरेणी' याही कादंब-यां या अनुषगंाने मह वा या आहते. 
सहकार चळवळीने जी गती साधली ती मह वपूण असून ामीणां या 
जीवनाचा तर उंचाव याचे काय या चळवळीन ेिनि तच केले यात शंका 
नाही. सहकार चळवळ िवकासाचा आलेख िनमाण करत असताना काही 

ामीणां या वा ाला िपचलपेण आल.े ामीण लेखक शोधक वृ ीचा 
बन यान ेअशा िपचले या माणसांचे द:ुखमय भाविव  ामीण कादंबरीत 
येऊ लागल.े याचा उ म नमुना हणजे वासूदेव मुलाटे यांची 'िवषवृ ां या 
मु या' ही कादंबरी होय. सहकार चळवळीचे अतंरंग ही कादंबरी उलगडून 
दाखिवते. 

शेती आिण शतेक यांचा गुंता अजूनही कोण या शा ान ेसोडिवलेला 
नाही. शेतक यांचं जगण ं सव वी शेतीवर व शतेी िनसगावर अवलंबून 
असते. अशा वेळी शतेक याला शेती या येक ट यावर कज 
काढ यािशवाय पयायच उरत नाही. मग अशा वेळी तो सावकारां या 
पाशात आडकतो. मग हा गुतंा दवस दवस वाढत जातो. अशा वेळी 
शेतकरी कुटंुब हवाल दल होते. भोगणे आिण जगणे एवढेच या या 
वा ाला येत.े या अनुभवातून बाबाराव मुसळे यांची 'ह या ह या ददु ुद'े 
ही कादंबरी साकारत जाते. ही कजात बुडाले या शेतकरी कुटंुबाची 

ितका मक कादंबरी आह.े ह या काही ददु ु देत नाही ना ध याला दधु 
कधी िमळत नाही. असा अनुभव िवरोधाभासातून मुसळे िचि त करतात. 
रा. रं. बोराडची 'सावट' शंकरराव खरातांची 'गावचा टनोपाल गु जी' या 
कादंब यांतून िश ण े ातील अनुभव येतात. 

खे ापा ातून िश णाचा सार आिण चार झाला. यामुळे 
तळागाळातील माणसांना िश ण िमळाले यात शंका नाही. परंत ु
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वा तवात िश णा या नावाखाली चालणारी दकुानदारी ामीण 
माणसांना कशी ासदायक ठरली याचा ापक अनुभव ा कादंब या 
सहजतेतून सांगून जातात. जु या िपढीतील आनंद यादवां या 'झ बी', 
'घर भती', 'नांगरणी' आिण 'काचपाणी' तर ंकटेश माडगुळकरां या 
'वावटळ', 'क णाक क' ा कादंब-या अलीकडेच कािशत झा या. न ा 
दमाने िल  पाहणारे काही कादंबरीकार िनमाण झाले. तानाजी राऊ 
पाटील यांची ' पसावली', शेषरेाव मोिहतची 'असं जगणं तोलाचं' गणेश 
आवटची 'गणगोत', बाबू िबरादार यां या 'कावड', 'मातीखालचे पाय', 
'गोसावी' आिण आनदं पाटलांची 'कागद आिण सावली' ा अलीकड या 
ट यावरील मह वा या कादंब-या आहते. रा. रं.बोराडे यांची ' र -
अित र ' (२००८) ही कादंबरी ऊसा या गंभीर ावर िलिह या गेली 
आह.े ऊस लावला तर तो अित र  होतो नाही लावला तर सव काही र  
राहते. यातून शेतक-यांचे आ थक नुकसान होत.े अशावेळी शासनाचे 
शेतक यांिवषयीचे उदािसन धोरण िनयोजनशू य बनते. याचे खर वा तव 
मांडणारी ही वेग या वळणाची कादंबरी आह.े  

वातं यपूवकाळात िनमाण झालेली ामीण कादंबरी मा  
वातं यो र काळात िवशेष वाने सश  झाललेी दसते. ती येक 

वळणावर काही तरी नवे शोध याची धडपड करते. ामीण कादंबरी 
लेखनात अिधकची शोधकवृ ी आ यान ेनवे  व सम यानसुार ित या 
फां ा िव तारत गलेे या आहते. ती केवळ वा तव मांडून न थांबता 
वा तवा मागील वा तव शोधते आिण अनुभवा या पातळीवर जावून 
कला मक प धारण करते. अलीकडील काळात ामीण कादंबरीची 

ापकता वाढलेली आह.े ामीण भागातील सव घटकांना ती आप या 
क ेत घेऊन ामीण माणसां या जीवनाशी, द:ुखाशी, वेदनेशी एक प 
होऊ इि छत.े 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::        
1. थोरात ह र ं , कादंबरीिवषयी, प गंधा काशन, पुणे, आवृ ी दसुरी माच २००८, 
2. ह तक उषा,कादंबरी आिण मराठी कादबंरी,सािह यसेवा काशन,औरंगाबाद, थमावृ ी नो ह 

१९९३  
3. कु ंदकर नरहर, धार आिण काठ, देशमुख आिण कंपनी, चौथी आवृ ी १९९८ 
4. बां दवडकेर चं कांत,मराठी कादंबरीचा इितहास,मेहता पि ल शग हाऊस,पुणे,ि तीयावृ ी १९९६ 
5. खोले  िवलास(संपा),गे या अधशतकातील मराठी कादंबरी,लोकवामयगहृ मंुबई, थमावृ ी २००२  
6. यादव आनंद, ामीण सािह य : व प आिण सम या, मेहता पि ल शग हाऊस पुणे,आवृ ी 

१९७९ 
7. ठाकूर रव , मराठी ामीण कादंबरी, मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे, थमावृ ी १९९३  
 

*** 
 



2000 नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सािह यसािह यसािह यसािह य    वाहाचंेवाहाचंेवाहाचंेवाहाचंे    व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                526526526526    
 

 

इइइइ....सससस. . . . २०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    िवनोदीिवनोदीिवनोदीिवनोदी    कथतेीलकथतेीलकथतेीलकथतेील    
‘‘‘‘ ोटोकॉलोटोकॉलोटोकॉलोटोकॉल''''    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बीबीबीबी    आरआरआरआर. . . . दिहफळेदिहफळेदिहफळेदिहफळे    
मराठी िवभाग, महारा  उदयिगरी महािव ालय, उदगीर िज.  लातूर 

                  

आज-काल मानवी जीवन अितशय धकाधक चे, गुंतागुंतीचे आिण 
यं युगात अडक यासारखे झाले आह.े  अशा मानवी जीवनाला 
िवनोदाची झालर लागली तर माणूस थोडा हलका होतो. अनेक कारचे 
ताणतणाव माणसांना आहते.  िवनोदामुळे माणूस ताणतणावातून दरू 
होऊन फुि लत आिण उ हािसत होत असतो. अलीकड या काळात अशा 

कारचे लेखन करणारे लेखक बोटावर मोज याइतकेच आहते. ा. डॉ. 
शंकर िवभुते यांनी ‘ ोटोकॉल’ या कथासं हा या मा यमातून आप या 
प रसरातील अनेक नमुने वाचकांसमोर सा ात उभे केलले े आहते. या 
कथासं हातील पा ं आप या अवतीभोवतीचीच आहते असे वाटते. 
शै िणक, सां कृितक, राजक य े ात होत असलेला मू यांचा हास लेखक 
आप या ओघव या शैलीत कथन करतो. िवनोद िनमाण करावयचा हणून 

ा. डॉ. िवभूते िलहीत नाहीत तर मानवी वभावातील ितरसटपणा, 
आळशीपणा, कामचुकार वृ ी अशा अनेक गो ी सांगताना आपोआप 
िवनोद िन मती होते. 

प रसरातील मानवी वभाव, आजूबाजूची प रि थती, िव ाथ दशा 
इ यादी लेखक अगदी समथपणे मांडतो. मानवी वभावातील वैगु यावर 
भा य करताना सहजग या िवनोद अवतीण होतो. लेखकाने ‘वाचले या’ 

 आिण लेखकाचे चाणा  िनरी ण यामुळे आलले े बे ब वणन 
वाचकांना अिधक भावते. ‘बे’, ‘अबे’ अशा संबोधनामुळे या- या पा ांचे 
आपलेपण द शत होते. तुसडेपणा, स कट वभाव असलले े ितका मक 
पा  डॉ. परसावळे (स कट), इरसाल ग या (मा. आमदार गणपतराव), 
िश कांची अव था आिण हतबलता (पटपडताळणी), देशसेवा आिण 
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देशकायाचे धडे देणारे  अिधकारी (मतदान क ), पु तक काशनाचा 
उतावळेपणा (पु तक काशन), सं थाचालक व खुशम करे ाचाय-

ा यापक आिण चांगुलपणाची परवड (व याचे मानधन), हायरस टोळी 
(उिशरा सुचलेल े शहाणपण), लॉकडाऊन आिण कोरोना (कोरोना गो... 
गो... कोरोना), बेरक  मुल ं (माझे पिहल ेभाषण), शासक य व थेतील 
पाळला जाणारा ोटोकॉल ( ोटोकॉल), मू यांकनातील बनवाबनवी 
(तपासणी), भुताखेतांचा ा यबाज (रानदांडग)ं, ेमप  आिण नोटीस 
( ेमप ) आिण िव ाथ दशा (झडावंदन) या या कथेतून लखेक मानवी 
मू यांची होणारी पडझड समथपण ेमांडतानाच वाचकांना िखळवून ठेवतो. 

‘ ोटोकॉल’ या कथासं हातील पिहलीच कथा ‘स कट’ ही एका 
आग यावेग या स कट डॉ टर परसावळे यांचे दशन घडवत असली तरी 
अनेक े ात या तुस ा, िचडखोर, लहरी वभावाची माणसे नकळत 
वाचकां या नजरेसमोर आपोआप येतात. आपण इतरां या नजरेत 
कदािचत स कट असू शकतो. हणून तर डॉ टरांना स कट हणणा या 
लोकांत ा. अडकूण े ह े असल े तरी ा. अडकुणनाही यांची प ी ‘काय 
स कट माणूस आह’े असे वाभािवकपणे ा याने बोलत.े पण ा. अडकूण े
ह ेिश क  पेशातला माणूस अस यामुळे याला जग समजते; हणून तर तो 
कथे या शेवटी प ीला उ ेशून या या मनातल े समजुतदारपणाचे ‘‘ह े
संपूण जगच स कट माणसांनी भरलेल े आह’े’, ह े वा य बोलून जातो. 
माणूस मोकळाढाकळा असला क , तो इतरांचे फारसे मनावर न घेता 
आले या संगाला वैतागला तरी पु हा आप या कत ाकडे कसा वळतो? 
ह े डॉ टर परसावळे यां या पान े आपणास जाणवत.े माणसाला 
िनखळपण ेहस याची खूप गरज आह.े परंत ुकाही लोक नको तेवढे गंभीर 
असतात; यामुळे यांना जीवनाचा खरा अथच समजत नाही क  काय? 
अशी शंका येते. ‘स कट’मधील िवनोद मानवी वभावावर िवसंबून असून 
‘डॉ टर परसावळे’ ह े याचे ितक आह.े अशा व पाचे अनेक नमुन े
आयु यात अनेकांना भेटतात; यांना कुणाला असा माणूस भेटला असेल 
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यांना ‘स कट’ ही कथा वाच याबरोबर तो  डो यासमोर येईल. 
‘स कट’मधील िवनोद केवळ हसिव यासाठी नाही, तर डॉ टर 
परसावळसार या माणसांचे वभाव िचि त कर यातनू तो आला 
अस यामुळे सदरील वभावासंबंधाने िवचार करायला लावतो. 
शेवटी जगच अशा अनेक रीत या लहरी माणसांचे आह,े ह ेकळते. 

‘मा. आमदार गणपतराव’ या कथेत सहज घडले या संवादातून 
‘ग या’चे वणन आ यामुळे आपोआप याचे ि िच  उभे राहते. अशा 
रीतीची ‘ग या’सारखीच बंड मुले नकळत डो यापुढे तरळायला 
लागतात. कतीही मारल ेतरी न रडता आपण केलेला गु हा कवा खोडी 
घरी कळायला नको. जर कळल े तर दहुरेी मार िमळतो; ह े ठाऊक 
अस यामुळे  ग पगुमान मार सहन करणारा ग या आपणास अिधक 
भावतो. शपथ घे याची रीत आिण यातून िनमाण होणारा िवनोद 
आप या ल ात येतो. ग याला हात लावून माईची, बापाची, देवाची, 
गाईची आन कवा शपथ ठीक आह;े पण ’ हशीची आन’ हणताच िवनोद 
िनमाण होतो. ग या या साि यात नेहमी हसंैच ना! यामुळे ग याची 
सहजता लेखकाने बरोबर पकडली आह.े तसेच लेखक ज हा ग याची 
शाळेतील अनुपि थती आिण याला उचलून आणललेा संग कथन करतो, 
ते हा ंकटेश माडगूळकरांचा ‘झे या’ डो यासमोर येतो.‘झे या’ही 
पड या वा ात चचाच पाडत असतो. यामुळे ‘झे या’चे आिण ‘ग या’चे 

ि िच  समान वाटते. ‘ग या’चे सातवी ते दहावीपयतचे पास होणे 
आिण यासाठीची याने केलेली आयिडया; यातून आज या वा तवाचे भान 
राखून केलेल े िम क ल वणन वाचकांना खळखळून हसवते. तसेच 
राजकार यांकडून सामा य जनतेला दली जाणारी आ ासने आिण 
कायक याना दाखिवलेली अिभलाषा अितशय सहजतेने लखेक मांडतो. 
याचबरोबर कुलगु ं सारखे पदही कसे राजकार यां या आशीवादान े

िमळते, यावरही केलले े मा मक भा य िवचार करायला लावत.े 
‘मा.आमदार गणपतराव’ या कथेचा ारंभ आिण शेवट कौश यपूण आह.े 
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एखादे गुिपत उघडत राहावे तशी ही कथा पुढे पुढे जाते आिण शेवटी 
पूवपदावर गुिपत उघडे क न ‘राजकारणात कोण आिण कसे लोक यश वी 
होतात?’ याचा ही कथा िनदश करत.े 

‘पटपडताळणी’ ही कथा िश कांची अव था आिण हतबलता 
आप यासमोर घेऊन येते. इतर सव कामे क न तुटपुंजा वेळ िशकवायला 
िमळणे, िश कांवर लादललेी इतर कामे आिण व र ांचा धाकदपटशा 
यामुळे िश कांची होणारी दयनीय अव था या कथेतून िनदशनास येते व 
ती वा तवाची सा  देत.े पिह यांदा नांदेड िज ात पटपडताळणी झाली 
आिण यातून अनेक क से समोर आल.े हाच वा तवाचा धागा लेखकान े
जोडला असला तरी संपूण महारा ात कमी-अिधक माणात असेच 
वातावरण होते. यामुळे िश कांना करावी लागणारी कसरत आिण 
उि तेन े  झालेली ‘िमळत नसेल िभक तर मा तरक  िशक’ ही हण 
अगदी तंतोतंत लाग ूपडत.े ‘पटपडताळणी’ या कथेचा आवाका जरी मोठा 
नसला तरी लेखकाला सांगावयाचा िवषय अगदी इ थंभूत आिण समपक 
श दात मांडललेा आह.े यामुळे कथेतील िवनोदाचे स दयही िततकेच 
समपक आह.े 

‘मतदान क ’ या कथेतनू मतदान क ा या ठकाणी अनेक संकटांशी 
सामना करणारा िश क, िश काला देशकायाचे, देशसेवेचे धडे देणारे  
अिधकारी यांचे िवनोदी प तीने वा तवाशी सांगड घालून केलेल े वणन 
‘मतदानाची ुटी’ केले या अनेकां या वा तवाची सा  ठरत.े यातच 
ऐनवेळी येणा या अडचण ना अ ल- शारीन े सामोरे जाऊन 
समजूतदारपण े घेतलले े िनणय िश क व मतदान क ावरील इतर 
अिधकारी यांचे मनो  दशन घडत.े िश तीत रा न मािशल वृ ीने 
कत  पार पाडणारा कत द  िश क आपणास भावतो. अनेक वष 
मतदान क ावार काम क न अनुभवाने आलले े शहाणपण िश का या 
कामी येत.े ‘‘खचाचे ऑिडट होत नाही.’’ या िवधानातून िवकोपाला गेललेा 
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ाचार लेखक िनदशनास आणून देतो. िवशेषतः िनदिशत केलेल े स य 
िवनोदा या पातळीवर वाचकां या मनाचा ठाव घेत.े 

‘पु तक काशन’ या कथेतून ‘संजू’ आिण ‘मारोती’ या दोन िम ां या 
सहज घडणा या संवादातील िवनोद तर आहचे पण पु तक काशनाची 
घाई झालेली उतावीळ माणसं पु तक छापायला कसे घाई करतात? हहेी 
लेखक िनदशनास आणून देतो. ‘‘तुझं ते रखडलले ेडी. टी. पी. झालेल ंअसेल 
तर ठीक, नसेल तर डी. टी. पी. क न घ.े मी आपला काशक िम  
रामरावला सांगून एक आय. एस. बी. एन. नंबर घेतो. ता पुरत े मुखपृ  
तयार क न याला िपना मा न एक पु तक तयार क .’’ संजू मारोतीला 
वरील स ला देतो. हणजे आज-काल दजाहीन पु तकांची िपलावळ, आय. 
एस. बी. एन. नंबरसाठी केलेली धडपड आिण िस ीसाठी हापापलेला 
‘मारोती’ नावाचा लेखक आप यासमोर येतो. पु तक काशनासाठी 
करावा लागललेा आटािपटा वाचकाला खळखळून हसवतो. रे वेतून एका 
टेशनवर रा ी दहा वाजता चहासाठी उतर यानतंर परत ए.सी. ड यात 

आप या ठकाणावर जाईपयत दो ही िम ांची (संजू आिण मारोती) 
अव था लेखक अशा रीतीन ेसांगतो क , वाचक आता पुढे काय होणार? 
पुढे काय होणार? यासाठी आसुसलेला असतो.बिह या माणसांशी संवाद 
साधताना अनेकांना आलेला अनुभव लेखक िजवंत करतो. फेसबुकवरील 
फोटो टाक या या ह ासापोटी अडचणीत आलेला ‘मारोती’ पु तक 

काशनानंतरही, ‘‘एका सािहि यकाने कमट टाकली, मला पु तक हवे आह,े 
कुठे िवकत िमळेल?’’ असा मजकूर ‘मारोती’ या फेसबूकवर येतो. पु तक 
तर ता पुरत े एकच छापलले.े मग मारोती पु हा या न ा पो टमुळे 
अडचणीत येतो. वरवर या ानाने िलहीतं झाले या सवंग लेखकाची 
फिजती आपणास लेखका या वैचा रक भूिमकेमुळे िवचार करायला लावते. 

‘व याचे मानधन’ या कथेतून सं थाचालकां या मज तील ाचाय; 
यामुळे सं थाचालकांना खूश ठेव याचा आटािपटा करणारे ाचाय. 
ाचायाचे ‘झेल’े, यातून महािव ालयांची लागललेी वाट; ही कथा 
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वाचताना आप या ल ात येते. कोण याही सोयी-सुिवधांिशवाय उभी 
रािहलेली महािव ालये पािहली क , ‘िश णाचे काय होणार?’ हा  
सु  वाचकांना पडतो. भरपूर मानधन घेणा या व यांचे/पा यांचे 
आदराित य करणारी महािव ालये एकाबाजूला आिण ामािणक, 
अ यासू, होतक  व ा असले या ा यापकांचे कवा पा यांचे मानधन, 
यांचा मानमरातब, यांची तुलना के यानंतर ‘चांग यांनाच वाईट दवस 

येतात क  काय?’ अशी शंका यायला लागत.े ा. उमाटे सरांनी वा ाला 
आललेी वागणूक सहन करीत उपाशीपोटी परतीचा वास करण,े ही 
‘चांगुलपणाला उ िव ािवभूिषत समज या जाणा या व थेने 
हासडलेली जण ू िशवीच आह.े’ या कथेतील ाचाय हणजे आपलाच 
वरच मा दाखिवणारा, कोण याही ांची सु वात क न आपणच 
उ राने शेवट करणारा, दसु याला काहीही बोलू न देता सव िनणय 
आपणच घेणारा आिण समोर या ामािणक माणसाची गळचेपी करणारा 
‘नमुना’ लेखकाने आप या सहज, ओघव या शैलीत वाचकांसमोर उभा 
केला आह.े याचबरोबर म पान करणा या सािहि यकांब लही लेखक 
सूचक व  करतो. 

‘उिशरा सुचलेल ं शहाणपण’ या कथेत लेखकाने िनवडललेी पा ं व 
यांची नावे वेगवेग या जाती धमाची असून मुलां या टोळीला दलेल े

उपनाम ‘ हायरस’ ह ेल वेधक आह.े तसेच लेखकान ेव णलेली मै ी जाती 
धमा या पलीकडे जाऊन कशी होते? आिण तेही उमेदी या वयात, हहेी 
िवचार कर यासारखे आह.े मरा ाचा ल मण मोरे, धनगराचा बाबू 
जकले, वा याचा िपराजी साखरे, को याचा महाद ू दासरवाड व 

बामनाचा मनोज पांडे या नावातून या या जातीतील नावे ठेव याची 
परंपरा तर ल ात येतेच पण टोळीचे नेतृ व मरा ा या ल मण मोरेकडे 
असण,े हहेी ल ात घे यासारखे आह.े उचाप या करणारी मुल ंदसु-यांना 
जे हा देवळात अडकतात ते हा बराच वेळ झाला तरी पुव सारखं 
हिेलकॉ टर येत नाही कवा कोणती मदतही येत नाही ते हा म या 
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हणतो, ‘‘अबे सरकारला वेळ लागतो, िनयोजन करायला.’’ या एका 
वा याने सरकारी कामाचा लेखाजोखा मांडलेला दसतो. अ यंत 
तातडी या वेळीदेखील ‘िनयोजन चालू आह’े ह े वा य सतत सरकारी 
प ाचे लोक िमिडयासमोर बोलत असतात. याचा समाचार एका सा या 
वा याने घेतलेला आह.े लेखकाने ‘उिशरा सुचलेल े शहाणपण’ या कथेत 
उिशराने शहाणपण सुचले या चलाख मुलां या ि रेखा ओघव या 
भाषेत आप यासमोर उ या केले या आहते. 

‘कोरोना गो... गो... करोना’ या कथेचे शीषक वाचताना कोरोना 
काळात एका ने याने केलेली ‘गो करोना गो’ ही घोषणा  ल ात येत.े 
कोरोना काळातील लॉकडाउन करण,े पु हा उठवण,े लॉकडाऊन असल ेतरी 
लोकांनी घराबाहरे पडण,े पु हा रामायण-महाभारत िसरीयल चालू करण े
यािवषयीचे चाणा  िनरी ण लेखकाने न दवल े आह.े ‘‘ यात 
तुम यासारखी ‘बुि जीवी’ मंडळी सुरि त चौकटीत रा न देश 
बदल याची भाषा करतात.’’ या वा यातून ा यापकांिवषयी केलेल ेभा य 
अिधक भावी आह.े कोरोना काळातील मोबाईलवर रगटोनपवू  ऐकू येत 
असलले े संभाषण, ुपवर मोज याच लोकांचे स य असणे, आप या 
मूळगावी गे यानंतर संशयी नजरेन े गावक यांनी पाहणे, ामीण भागात 
आले या अडचणी, पोलीसांचा मार इ यादी सव गो ी बे ब रेखाटले या 
आहते. मानवी जीवनातील िमटत चालललेी माणुसक , संवेदनशू यता 
‘कोरोना गो... गो... करोना’ या कथेतून लेखकान े कषाने मांडलेली आह.े 

‘माझे पिहले भाषण’ ही कथा, वगातली बेरक  मुल ंसोब याला कसे 
अडचणीत टाकतात? याचे दशन घडवत.े ‘िनतीन वाघ’सार या मुलाची 
भाषणा या िनिम ाने उडाललेी भंबेरी सांगताना आपोआप िवनोद ज म 
घेतो. लेखका या सहज फूत व ओघव या भाषेने वाचक या कथेत वतःला 
हरवून जातात. 

‘ ोटोकॉल’ या कथेत व र ांपासून किन ांपयत पाळला जाणारा 
‘ ोटोकॉल’ िवशेष वाने जाणवतो. जनतेचे  सोडिवणे व वेगवेग या 
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योजना यां यापयत पोहोचवणे यासाठी वेगवेग या पदांवर शासक य 
अिधकारी, कमचारी कायरत असतात. पण राजक य वच व आिण यातून 
रा यपालांचा खाजगी दौरा; यासाठी सवानाच करावी लागणारी कसरत 
याचे मा मकपणे लेखन करताना यातून िवनोदाची िन मती होते. तसेच 
िशकल-ेसवरलेल े लोक व घटना मक पद ं धारण करणारी माणसंही 
अंध लेा कसे खतपाणी घालतात; ह ेकळते. दगडाची मूत  भावते, व , 
इ छा पूण करत;े हणून केली जाणारी पूजा हचे खरे तर थोतांड आह.े 
यातून पु हा पुढ यावेळी तीच मूत  पूजेसाठी न सापडता कोण या तरी 

एका पडीची पूजा उरकणे, यातून िनमाण होणारा िवनोद िवचार 
करायला लावतो. शेवटी रा यपालांचे िवमान परती या मागाला लागल े
ते हा ‘‘िज हािधकारी साहबेांनी दीघ ास घेऊन सुटकेचा िन ास 
टाकला. या यानंतर ोटोकॉलनुसार आ ही दीघ ास घेतला.’’ या 
वणनातून सुटके या िन ासाला देखील ‘ ोटोकॉल’ असतो, ह े ऐकून हसू 
येते. 

‘तपासणी’ ही कथा नॅक मू यांकनावर आधारलेली असून यात 
लेखकाने माणसं चांगली ‘वाचलेली’ आहते. अनेक महािव ालयात 
कस याही कार या सोयी-सुिवधा नसताना ऐनवेळी नॅकसाठी केलेली 
(खोटी-खोटी) तयारी कशी असत?े याचे अितशय खुमासदार वणन 
लेखकाने के यामुळे िवनोद िनमाण होतो. ा यापकांचा वभाव, 
िवभागातील भांडण,े ना यातील कवा म जतील ाचाय, इ यादी बाब चे 
वा तवाशी सुसंगत वणन आलले ेआह.े मुलांकडून तयार क न घेतले या 
हजेरीपटांपासून ते फाईल ची क हर बदल यापयत गेलले े ा यापक 
लेखकाने आप यासमोर उभे करताना साइड िबझनेसमन असले या 

ा यापकांचेही वणन कर यास लेखक िवसरत नाही. तसेच ‘‘माझा 
मराठीिच बोलू कौितके । प र अमृतातेही पैजा जके ।’’ संत ाने र. हा 
मराठी िवभागा या बाजूचा सुिवचार. तर अथशा  िवभागापुढे ‘‘पैसे 
वगातून येत नाहीत, ते पृ वीवरच कमवावे लागतात.’’ मागारेट थॅचर. 
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कवा ‘‘ शारांना स याची गरज नसते तर मूख स ला ऐकत नाहीत,’’ 
बजिमन कलने. असे सुिवचार समयसूचकतेने आ यामुळे लेखकाची 
वैचा रक भूिमका प  जाणवते. सािहि यकाला सवच िवषयांचे ान 
असावे लागत े आिण त े ‘तपासणी’ या कथेतून दसून येते. एकूणच 
िवचाराने कंगाल होत चाललेली िश ण व था लेखकाने समथपण े
वाचकांसमोर ‘तपासणी’ या िनिम ाने उभी केलेली आह.े 

‘रानदांडग’ं ही कथा भुताखेतां या गो ीमुळे लहान वयात होणारा 
म आिण एकटेपणाचं भेदरलेपण घेऊन येत.े या कथेतील संगानु प 

आललेा िवनोद ल वेधी आह.े यातील सा या-सा या संवादातून िवनोद 
िनमाण होतो. ‘ल मण’चे वडील याला पहाटेच ‘सरवल’ नावा या 
शेतातील हरभ याची भाजी चो न कुणी खुडून नेऊ नये हणून 
पाठिव यासाठी उठवतात. ‘‘ल मण. ल मण. अबे ल या. उठ’’ आई मा  
ल मणला अितशय ेमानं ‘‘माय ल ,ू उठ माय. उठ. वखर घेऊन 
याहारी या व ाला दादाला पाठवतो.’’ या संवादातून विडलांची 

कत कठोरता आिण आईचा मायाळूपणा आप या ल ात येतो. ल मण 
झोपेतून उठून शेताकडे िनघ यापूव  आईला हणतो,‘‘मला लय िभवं 
वाटते. पांदानात भूत राहतेत हणं.’’ पण ितत याच हजरजबाबीपणाने 
याचा भाऊ याला हणतो, ‘‘भूत नाही काही नाही. तूच भुतासारखा 

हायीस. तुला कोन खाणार आह?े’’ अशा संवादातून िवनोद िन मती होते. 
ही कथा ामीण जीवनावर आधारलेली असून यात नांदेड प रसराची 
बोली िवशेष वाने जाणवत.े 

‘ ेमप ’ ही कथा ेमप ा या जमा यात ‘ दन’ूसारखी मुलं 
‘किवता’सार या मुलीला ेमप  िलहीत असत. पण तेच प  चुकून 
आई या हातात पड यानंतरचा जो ग धळ उडतो याचे उ म िवनोदी 
वणन आल े आह.े िशरजोर ‘किवता’ने दलेली उ रं यामुळे कधीकाळी 
(आज मोबाईलची दिुनया अस यामुळे) िलिहले या या ेमप ाला 
वा तवाची कनार आह.े याच ‘ ेमप ’ नावाचा संदभ घेऊन व र ांनी 
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दलेली नोटीस याचा ताळमेळ बसवून लेखकाने केलेल े परी े या 
काळातील वणन आप या मनाला भावते. ा यापकांचे वतन, ाचायानी 
आपसात भांडणा या दोन ा यापकांना ( ा. सावळे व ा. काळे) तंबी 
देऊन शांत करण ंइ यादी बाबी ा यापक हणून अनेकां या आजूबाजूचा 
अनुभव असू शकतो. 

िव ाथ  अव थते या अनेक गो ी ‘झडावंदन’ ही कथा वाचताना 
आठवून जातात. या कथेत िवषय साधाच असला तरी ‘शगुळे’ कर यासाठी 
‘मारोती’, ‘गण’ू, ‘नाग’ू यां यात झाले या संवादाने कथेत िवनोदी रंगत 
भरत.े यात पु हा ‘शगुळे’ िबघडण,े याचेच भजे क न खाणे, भांडणा या 
आवाजाने घर माल कणीन े तंबी देण,े ितघांचा अबोला, घ ाळ 
नस यामुळे बेवेळी उठून िखचडी वगैरे क न खाण,े गाढझोप लाग यामुळे 
झडावंदनाला उपि थत राहता न येण े िव ाथ दशेत या इ यादी घटना 
अनुभवाची सा  देतात आिण या कारणासाठी हणजे ‘झडावंदना’ साठी 
सव आटािपटा केला तेच टळून जाते, यामुळे िवनोद िनमाण होतो. 

लेखक ा. डॉ. शंकर िवभुते कोण याही कथे या संदभात लेखन 
करताना ते िवनोदासाठी िवनोद िनमाण करीत नाहीत, तर मानवी 
वभावाची वेगवेगळी वैिश े सांगताना, यां या वभावातील सहजता 

 करताना हा िवनोद िनमाण होतो. सवच कथांमधून समाजाचे, 
चे चाणा  िनरी ण लखेकाने अितशय काळजीपूवक केलले े आह.े 

जु या काळात पारावर ग पा मारणा या लोकांचा व य िवषय आिण 
िनवेदनाचा जो िवनोदी बाज होता; अगदी तसाच लेखका या लेखनात 
दसून येतो. एखा ा अव थचेे वणन करताना दले या उपमा समपक 

आहते. उदा. ‘‘मा तरांनी सग या नकला काढून घेत या. बैलाचं सग 
काढ यानंतर जसं होतं तसा ‘म ड’ होऊन बसला.’’ (मा.आमदार 
गणपतराव) अशा अनेक उपमा लेखकान ेया कथासं हात दले या आहते. 
तसेच ‘स कट’, ‘ हायरस’ असे या या कथेतून येणारे श द आिण ‘बे’, 
‘अबे’ या संबोधनामुळे नवा अनभुव देतात. 

*** 
 


