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१.१ उदिष्ट े 

• जािीव आद्दि नेिीव याद्दवषयीचे मानसशास्त्रीय द्दववेचन समजून घेिे.  

• आद्दिबंध िी संकल्पना समजून घेिे. 

• आद्दिबंधात्मक समीके्षच्या स्वरूपाचे आद्दि द्दवस्ताराचे आकलन करिे.  

• मराठीतील आद्दिबंधात्मक समीके्षचा द्दवकास समजून घेिे. 

१.२ प्रस्तावना 

उपयोद्दजत समीक्षा म्ििजे द्दवद्दश� साद्दित्यकृतींची वा द्दवद्दश� लेखकाच्या साद्दित्याची साद्दित्यद्दसद्धान्त 

अथवा तत्वे यांचा वापर करुन केली जािारी समीक्षा, ज्यामध्ये साद्दित्यकृतींचे द्दवशे्लषि, अथभद्दनिभयन, 

मूल्यमापन अपेद्दक्षत असते. या संिर्ाभत साद्दित्यशास्रीय द्दसद्धान्ताबरोबर मानसशास्र, समाजशास्र, 

तत्वज्ञान, र्ाषाद्दवज्ञान अशा अन्य ज्ञानशाखांमधील द्दसद्धान्त व संकल्पनांचा वापर करुन द्दवद्दवध 

समीक्षा पद्धती अद्दस्तत्वात येतात, त्यापैकी एक मित्त्वाची समीक्षा पद्धती म्ििजे ‘आद्दिबंधात्मक 

समीक्षापद्धती’.  

साद्दित्य िे मािसाच्या मनातील र्ावद्दवश्वाचा वेध घेते तर मानसशास्त्र मािसाच्या मनाची द्दचद्दकत्सा 

करते. गेल्या शतकात मानसशास्त्रामध्ये जी प्रगती झाली, द्दतचा प्रर्ाव अनेक ज्ञानशाखांवर झाला. 

द्दवशेषकरून साद्दित्याच्या आकलनासाठी मानसशास्त्राची मित नेिमीच घेतली जाते. कारि साद्दित्य 

िी मनाची द्दनद्दमभती असते. यातूनच मानसशास्त्रीय समीक्षा पद्धती द्दवकद्दसत झाली िे आपल्याला मािीत 

आिेच. साद्दित्यकृती िी लेखकाच्या व्यद्दित्वाचा, मनोद्दवश्वाचा आद्दवष्कार असते. साद्दित्यकृती आकार 

घेत असताना त्यातील आशय, त्याचे रूप, साद्दित्यकृतीत आलेली प्रद्दतमा, प्रतीके िी का वापरण्यात 

आली आिेत याचा शोध घेण्यासाठी आपि साद्दित्यकृतीत मनोद्दवशे्लषिाचे तंत्र वापरतो. द्दसग्मंड 

फ्रॉईडने मािसाच्या मनाला जाद्दिवेपलीकडे नेिीवेची, अबोध मनाची पातळी असते ह्याची ओळख  

करुन द्दिली आद्दि साद्दित्यसमीके्षमध्ये िांद्दतकारक बिल झाले. अशाच प्रकारचा मानवी मनाच्या 

आकलनाचा नवा द्दसद्धांत कालभ गुस्ताव युंगने मांडला, तो म्ििजे सामूद्दिक नेिीवेचा द्दसद्धांत. मािसाचे 

मन खरवडले तर त्याखाली मानव वंशाच्या आद्दिम स्मतृी िडलेल्या आिेत िी त्याने द्दिलेली नवी 

जािीव संस्कृतीच्या अनेक के्षत्रांना प्रर्ाद्दवत करुन गेली. साद्दित्यके्षत्र याला अपवाि नव्िते. समाज 

असे म्ििताना मािसांचा समूि, त्यातील आद्दथभक-सामाद्दजक स्तर िे आपल्याला अपेद्दक्षत असतात. 

पि सामूद्दिक नेिीवेच्या पातळीवर, आपि द्दवद्दवध धमभ – संस्कृतीमध्ये वावरिार ेसवभ, एका द्दवशाल 

मानववंशाचे घटक आिोत, िे ध्यानात आले. मािसाची सामाद्दजकता अशी नव्या वैद्दश्वक आद्दि 
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मानववंशीय पातळीवर समजून घेिे िा एक वेगळा प्रयत्न आिे. त्यामळेु जगातील सवभ मानव एका 

समान पातळीवर येतात. िेश-काळ-संस्कृतीप्रमािे जरी आपि वेगळे र्ासलो तरी आपले ‘मूलद्रव्य’ 

एकच आिे अशी कािीशी िी जािीव आिे. ह्याचा परुावा कसा शोधायचा? तर तो साद्दित्यात सापडतो. 

साद्दित्यात अनेक प्रद्दतमा, प्रतीके, आशयसूते्र पनुरावतृ्त िोताना द्दिसतात. वैद्दश्वक पातळीवर त्यांच्या 

मध्ये समानता आिे. धाद्दमभक श्रद्धा-समजतुी, लोकसाद्दित्य ह्यामध्ये तर िे ठळकपिे द्दिसते. आपि 

आद्दि आद्दिम मानव ह्यांच्यात र्ावद्दनक पातळीवर फारसा फरक झालेला नािी. उलट एकीकडे आपि 

मानव म्ििून बौद्दद्धक आद्दि र्ौद्दतक प्रगती करतो आिोत, बाह्य जगाचा द्दवस्तार करत आिोत तवे्िाच 

िसुरीकडे आपि आंतररक द्दवश्वाकडे खेचले जात आिोत. (त्यामळेु ‘स्व’रूपाचा शोध घेताना या 

आद्दिमतेकडे आपि खेचले जातो. त्या स्मतृी आपल्या नेिीवेचा र्ाग आिेत. नेिीवेच्या प्रिेशांना रे्ट 

िेऊन आपल्याला एक समग्रतचेा अनरु्व येतो. पि त्या प्रिशेात सिसा प्रवेश द्दमळत नािी. ह्या जिू 

आपल्या मनात िडलेल्या काळोख्या गिुा आिेत. त्या आतून उघडतात. म्ििजेच आपल्या नकळत 

उघडतात.) लेखक द्दलद्दिताना ती त्याची द्दनद्दमभती असते, जािीवपूवभक केलेली पि तरीिी तो 

साद्दित्यकृतीवर पूिभ िक्क सांगू शकत नािी. “बोलद्दवता धनी वेगळाद्दच” असा अनुर्व त्याला येतो. 

लेखक त्याच्या वैयद्दिकतेपेक्षा कािी अद्दधक सांगतो आिे असा अनरु्व वाचकालािी येतो. ते ज े

अद्दधक असते ते द्दजतके लेखकाचे असते द्दततकेच सगळयांचे असते. लोकगीत जसे व्यिीचे नसून 

समूिाचे असते तसे. 

एक गमतीशीर उिािरि बघूया. लिान मूल झोपाळयात शांत झोपते? का? कारि ते आईच्या पोटात 

असताना आईच्या वावरण्यामुळे त्याला ‘झोके’ द्दमळालेल ेअसतात. झोपाळयातील झोकयामुळे त्याच्या 

त्या स्मतृी जागतृ िोऊन त्याला सरुद्दक्षत वाटते. किाद्दचत यामुळेच पढेुिी झोपाळयाचे आकषभि द्दटकून 

रािते. आता िा अनरु्व सावभद्दत्रक असला तरी शबिांत नेमका मांडिे अवघड आि.े पि आपल्या 

स्मतृीचा, अगिी आतल्या स्तराचा तो र्ाग आिे. ह्यालाच नेिीव म्ििूया.  

आईच्या कुशीतील ऊब आद्दि झोका यातील नाते आपल्याला ठाऊक नव्िते पि झोक्याचे आकषभि 

मात्र आपिास ठाऊक िोते. तसेच नेिीव, त्यातील आद्दिबंध आपिास ठाऊक नसतात. त्याचे 

साद्दित्य-संस्कृतीतील आद्दवष्कार मात्र जािवत असतात. आद्दिबंधात्मक समीक्षा आपल्याला ह्या 

िोघांमधील नाते उलगडून िाखवते. त्यामळेु आपल्याला साद्दित्यकृतीचे अद्दधक चांगले आकलन िोत े

आद्दि मानवी संस्कृतीच्यािी आकलनात र्र पडते. 

थोडक्यात आद्दिबंधात्मक समीक्षा मानसशा�ीय, मानवशा�ीय, सामाद्दजक, सांस्कृद्दतक अशी 

व्याद्दमश्र रूपाची आिे.  

आद्दिबंध िी संकल्पना कालभ गसु्ताव युंग (सी. जी. युंग) (१८७५-१९६१) या मानस शा�ज्ञाने 

मांडली. 
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प्रत्यक्ष समीक्षा पद्धतीकडे जाण्यापूवी साद्दित्याच्या र्ाषेबाबत आपि ज्या घटकांचा अभ्यास अनेकिा 

केला आिे आद्दि ज्यांच्या द्वारा आद्दिबंध प्रकट िोतात असे आपि म्िितो आिोत, त्या प्रद्दतमा आद्दि 

प्रतीके ह्या संकल्पनांची आपल्या प्रस्ततु संिर्ाभत उजळिी करु. 

• प्रदतमा – व्यविारर्ाषेत ‘प्रद्दतमा’ िा शबि प्रद्दतद्दबंब, मूती असा वापरला जातो पि शास्रीय 

र्ाषेत ‘इंद्दद्रयसंवेिनांची स्मदृ्दतरुप प्रद्दतकृती’ असा केला जातो. प्रद्दतमा म्ििजे शबिातून द्दनमाभि 

िोिार े द्दचत्र. रुपक, उपमा यातून अशी द्दचते्र द्दनमाभि िोतात. “पाण्यात खोल कालवावे तसे 

माझ्या घशात िंबरतािेत ि ंिके (प्रर्ा गिोरकर)” द्दकंवा कधी “अंग द्दझम्माड झालं द्दिरव्या 

बिरात” अशा ऐदं्दद्रय प्रद्दतमा येतात. आद्दिबंधात्मक साद्दित्यात एक समदृ्ध प्रद्दतमासदृ्द� 

अनरु्वाला येते. पढेु कािी उिािरिे द्दिली आिेत. येथे प्रद्दतमा आद्दि प्रतीके असे काटेकोर 

वगीकरि करता येत नािी. कारि प्रतीके िी प्रद्दतमाच असतात. म्ििून आधी प्रतीक म्ििजे 

काय ते समजून घेऊ (इत्यािी, २००१ ) 

• प्रतीक - प्रद्दतमा संकेतरुपाने पनु्िा पनु्िा वापरण्यात आली की द्दतला प्रतीक म्िटल ेजाते.  

 साद्दित्यर्ाषा प्रद्दतमा-प्रतीकांची र्ाषा असते व द्दतच्या मूळाशी रुपक व्यविार असतो िे 

आपल्याला ठाऊक आिेच. आद्दिबंध सामूद्दिक अचेतन व्यि करत असल्यामळेु प्रद्दतमा-

प्रतीकांचा आद्दिबंधात्मक साद्दित्यकृतीतील वापर वैद्दश�्यपूिभ असतो. िी प्रद्दतमा-प्रतीके 

प्रामखु्याने द्दनसगाभच्या जवळ जािारी असतात. अनेकिा धमभ-संस्कृतीच्या संकेतानी बद्ध 

असूनिी त्यांचे आवािन वैद्दश्वक असते. त्यांच्यात एक उत्कटता, एकप्रकाराचा आद्दिम 

द्दजवंतपिा असतो. ती संकेतबद्ध असूनिी अथाभच्या दृ�ीने लवद्दचक असतात आद्दि अनेक 

अथाांचे सूचना करतात. 

उिािरिाथभ जी. ए. कुलकिी ह्यांच्या साद्दित्यात येिारी आद्दिबंधात्मक प्रद्दतमा-प्रतीक स�ृीतील नमनेु 

पािू. वासनेने पेटलेल्या परुुषाच्या नजरलेा ते द्दवशाल, िूर सपभफण्याची उपमा िेतात कारि नाग ि े

कामाचे, पौरुषत्वाचे प्रतीक आिे. वदृ्धाच्या दृ�ीपथातील मतृ्युला पायरीवर वाट पाििा-या बोक्याची 

उपमा िेतात. र्ाषेचा प्रवास उपमा-रुपकातूनच आद्दिबंधात्मक प्रतीकांपयभन्त िोतो. यातूनच प्रतीकात्म 

शैली आकाराला येते. काळा बोका मतृ्यचेु प्रतीक, सपभ िे वासनेचे प्रतीक, गाय िे स्त्रीचे प्रतीक अशी 

प्रतीके आढळतात. 

काव्यातूनिी अशी रुपके आढळतात. कुसमुाग्रज जेव्िा कोलंबसाचे गवभगीत द्दलद्दितात तेव्िा तो 

कोलंबस कोिी एक ऐद्दतिाद्दसक कोलंबस नसून ती वीरनायकाची प्रद्दतमा असते. पथृ्वीचे प्रमेगीतमध्ये 

पथृ्वी समद्दपभत स्त्रीतत्त्वाची प्रद्दतमा ठरते. पथृ्वी स्त्रीत्वाचे प्रतीक आिेच. पि त्यातिी छटा आिेत. 

पथृ्वी-आकाश अशा संिर्ाभत ती अद्दनमा आिे, प्रेयसी आिे पि कृद्दषद्दवषयक ती माता आिे.  कारि 

द्दतच्यामध्ये सजृनशिी आिे. म्ििूनच सीता रू्द्दमकन्या आिे. रू्मी नांगरताना सीता सापडिे, 
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आयषु्याच्या शेवटी द्दतला रू्मीने पोटात घेिे ह्यात मातेचा आद्दिबंध आिे. प्राक्कथांची र्ाषा तर 

प्रतीकांचीच र्ाषा असते. द्दतथे सूयभ संजे्ञचे प्रतीक असतो, अरण्य अचेतनाचा प्रिेश. द्दनद्रा मतृ्य ुअसत े

आद्दि झोपेतून उठिे पनुजभन्म. स्लीपींग बयटुीसारख्या पररकथेत असा पनुजभन्म िा आद्दिबंध प्रकट 

झालेला द्दिसतो. मानवाच्या आद्दिम प्रद्दतरे्ची िी द्दनद्दमभती आिे. पढेुिी आपि ह्या आद्दिमतेचे स्वरुप 

समजून घेिार आिोत. 

आद्दिबंधात्मक समीके्षचा वापर मराठी साद्दित्यात ७०-८० च्या िशकात सरुू झाला. समीके्षच्या ह्या 

शाखेचा सैद्धांद्दतक पररचय मराठी साद्दित्य द्दवश्वाला प्रामखु्याने प्रा. गंगाधर पाटील आद्दि म.स.ु पाटील 

यांच्यांमळेु झाला. अरुिा ढेर ेयांनी आपल्या प्रबंधात आद्दिबंधात्मक समीके्षचे उपयोजन करत द्दचं.त्र्यं. 

खानोलकर आद्दि जी. ए. कुलकिी यांच्या कथांचा अभ्यास सािर केला.  

आदिबंधात्मक समीक्षेचा पाया  –  

द्दवसाव्या शतकातील मित्त्वाच्या घटनांपैकी एक घटना म्ििजे मानसशा�ाच्या के्षत्रात द्दसगमंड फ्रॉईड 

(१८५६-१९३९)याने मांडलेला अबोध मनाचा द्दवचार िोय. मानवी वतभनाचे आद्दि मानद्दसक 

िालचालींचे मूळ मािसाच्या अबोध मनात असते िे सांगून फ्रॉईडने मानसशा�ज्ञांपुढे अबोध मनाचे 

एक नवे अदु्भत िालन खलुे केले. कालभ गसु्ताव युंग ह्या फ्रॉईडच्या सिकारी-द्दशष्याने फ्रॉईडच्या अबोध 

मनाच्या संकल्पनेचा द्दवस्तार केला. ह्या िोघांनी मांडलेल्या द्दसद्धांतांनी आज साद्दित्य, द्दचत्र, द्दशल्प, 

लोकसंस्कृती, धमभ, तत्वज्ञान, मानववंशशा� अशा अनेक के्षत्रातील अभ्यासाला नव्याने चालना द्दिली 

आिे. युंगचे सगळयात मोठे योगिान म्ििजे त्याने अबोध मन म्ििजेच नेिीवेच्या संिर्ाभत, फ्रॉईडने 

सांद्दगतलेल्या वैयद्दिक अचेतना बरोबर सामूद्दिक अचेतनाची कल्पना मांडली िे िोय. आद्दिबंध ह्या 

सामूद्दिक अचेतनाचाच र्ाग आिेत. म्ििून आधी मनाचे िे स्तर समजून घेऊ.  

१.३ मानवी मनाचे तीन स्तर  

युंग मन या कल्पनेसाठी ‘सायकी’ (psyche) िा शबि वापरतो. यामध्ये सगळया मानद्दसक प्रद्दियांचा 

समावेश िोतो. या मनाचे त्याने तीन स्तर मानले आिेत. 

१. सजें्ञचा / चेतनेचा स्तर – िा स्तर जाद्दिवेशी संबंद्दधत आिे, त्यालाच आपि ‘सबोध मन’ असेिी 

म्िितो. मािसाचे सवभ बौद्दद्धक / ताद्दकभ क द्दवशे्लषि याच स्तरावर सरुू असते.  

२. असजं्ञ स्तर – िा नेद्दिवेशी द्दनगडीत आिे. याला ‘अचेतन द्दकंवा अबोध मन’ म्ििता येईल. 

अबोध मनाद्दवषयी पद्दिल्यांिा द्दववेचन फ्रॉईडने केले. जाद्दिवेच्या स्तराला लागूनच नेिीवेचा 

स्तर असतो. आपल्या अनरु्वातील द्दकतीतरी र्ाग कटू असतो, जो आपि व्यि पातळीवर 

आिू शकत नािी, द्दकतीतरी अव्यि इच्छा असतात ज्या आतच िडपल्या गेलेल्या असतात, 

त्या जािीवेच्या पातळीवर रािू शकत नािीत म्ििून त्या नेिीवेचा र्ाग बनतात. मग नेिीवेच्या 
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ह्या स्तराचे िशभन आपल्याला क्वद्दचत स्वप्नात िोते. स्वप्ने एक प्रकार े ह्या िडपलेल्या 

र्ावनांच्या पूतीचा मागभ असतो. तसेच लेखकाच्या नेिीवेचे िशभन त्याच्या साद्दित्यात िोऊ 

शकते. असे अबोध मनाचे स्वरूप फ्रॉईडने सांद्दगतले. युंगने अबोध मनाचा आिखी एक खोल 

स्तर आिे ि ेसांगून फ्रॉईडच्या अबोध मनाच्या कल्पनेचा द्दवस्तार केला. फ्रॉईडने सांद्दगतलेल्या 

स्तराला त्याने व्यद्दिगत अचेतन म्िटल ेव त्याखाली आिखी एक सामूद्दिक अचेतनाचा स्तर 

असतो, असे त्याने िाखवून द्दिले. या स्तराचा संबंध व्यिीच्या अनरु्वांशी जोडता येत नािी. 

त्याचा संबंध मेंिूच्या आनुवांद्दशक संरचनेशी आिे.  

असे म्ििू या की आपल्याला मानव म्ििून जन्म द्दमळताना आनवुांद्दशकररत्या िा स्तर द्दमळाला. 

द्दकंबि ना िा वारसा सवभ मािसांमध्येच नव्िे तर सवभ प्राण्यांमध्येिी समान असावा. या पायावरच 

व्यिीच्या मनाची इमारत उर्ी असते. िा वारसा जिू प्रत्येक व्यिीबरोबर नव्याने जन्म घेतो. र्य, 

धोका, शे्रष्ट सते्तशी संघषभ, जन्म, मतृ्य,ु �ी-परुुष, आई-वडील यासारखे नातेसंबंध याद्दवषयीच्या 

आद्दिम काळापासूनच्या मानवी संस्कृतीच्या स्मतृी अमूतभरूपात इथ ेसाठद्दवलेल्या असतात. ह्याला 

यीट्स या कवीने साथभपिे ‘गे्रट मेमरी’ (द्दवशाल स्मतृी) म्िटल ेआिे, जी व्यिीची नसून मानव वंशाची 

सामूद्दिक स्मतृी आिे. सामूद्दिक अचेतनाचा एक र्ाग म्ििजे स्थायी र्ाव आद्दि सिज प्रवतृ्ती 

(instincts) जो आपि अनरु्वू शकतो. पि ह्याच  सामूद्दिक अचेतनाचा एक स्तर असा आिे की जो 

जाद्दिवेचा र्ाग कधीच िोत नािी. तो पथृ्वीच्या अंतर्ाभगातील लाव्ह्यासारखा सपु्त असतो. त्याचे 

अद्दस्तत्व उद्रेकातूनच प्रगट िोते. िा उद्रेक स्वप्नात, कलात्मक आद्दवष्कारात, साक्षात्कारी अनरु्वात 

िोऊ शकतो. त्यावर आपले कािीच द्दनयंत्रि नसते. तो स्वायत्त असतो.   

• अह ं– जाद्दिवेच्या आद्दि नेद्दिवेच्या स्तरांशी संबंध जोडिारा आद्दि त्यात सिर्ागी िोिारा 

घटक म्ििजे ‘अिं’. तो संजे्ञचा कारक आिे. आपल्याला बाह्य द्दकंवा आंतररक जगाच्या 

अनरु्वाचा बोध व्िायचा असेल तर तो अनरु्व अिंमधून संिांत व्िावा लागतो. अिंमधून 

अनरु्व संिांत झाला नािी तर तो अबोध राितो.  

काही उिाहरिातून आपि हा जािीव-नेिीवेचा खेळ समजून घेऊ. 

ढग िाटून आलेले आपि पाितो, पाऊस येिार िे कळल्यावर घरचे कोिी बािेर गेले आिे, 

रस्त्यात अडकेल अशी जािीव िोऊन र्ीती वाटली, िे जाद्दिवेच्या पातळीवर घडले म्ििता 

येईल.  

“मला कािी सांगायचंय” नावाच्या नाटकात नाद्दयकेला पावसाआधीची अशी काळोखी आली 

की र्ीती वाटते. कारि द्दतच्या आयषु्यातील कािी अद्दप्रय घटना अशा वातावरिात घडलेल्या 

असतात. त्या िडपलेल्या स्मदृ्दत जाग्या िोतात, म्ििून द्दतला त्रास िोतो. याला आपि वैयद्दिक 

अचेतन म्ििूया.  
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पि मेघिूतात काद्दलिास म्िितो त्याप्रमािे “मेघालोके र्वद्दत सदु्दखनोsद्दप अन्यथा वदृ्दत्तचेतः।” 

ढग र्रुन आले की सखुी मािसाच्या मनालािी एक अनाद्दमक ि रिूर वाटत,े िा सावभद्दत्रक, वैद्दश्वक 

अनरु्व आिे. याचे कारि जाद्दिवेत सापडत नािी, तर ते नेिीवेत असले पाद्दिजे. िा सवाांचाच 

अनरु्व आिे तर तो सामूद्दिक अचेतनाचा र्ाग असला पाद्दिजे.  

म. स.ु पाटील म्िितात त्याप्रमािे “जाद्दिवेचे के्षत्र नेद्दिवेच्या के्षत्रापेक्षा फारच छोटे असत.े 

नेद्दिवेचे के्षत्र मिासागरासारखे मानले तर जाद्दिवेचे के्षत्र िे त्यातील एखाद्या बेटासारखे म्ििता 

येईल.” (पाटील म. स.ु, १९८९, पान १०) वेगळया शबिांत सांगायचे तर जसा एखाद्या 

द्दिमनगाचा एक िशमांश र्ाग आपल्याला पषृ्टर्ागावर द्दिसतो, उरलेला द्दिमनगाचा मोठा अंश 

पाण्याखाली असतो. त्याप्रमािे जाद्दिवेचे के्षत्र मयाभद्दित असते.  

• नेदिव म्हिजे काय ह ेस्पष्ट करताना य ंग म्हितो, 

 ‘Everything of which I know, but of which I am not at the moment thinking; 

everything of which I was once conscious but have now forgotten; 

everything perceived by my senses, but not noted by my conscious mind; 

everything which, involuntarily and without paying attention to it, I feel, think, 

remember, want, and do; all the future things which are taking shape in me 

and will sometime come to consciousness; all this is the content of the 

unconscious’ (Bodkin, 1951 ) (मला ठाऊक आिे पि अत्ता ह्या क्षिी मी ज्याचा द्दवचार 

करत नािी आिे, असे कािी ज्याची मला पूवी जािीव िोती पि मी आता द्दवसरून गेलो आिे, 

माझ्या इंद्दद्रयांनी जािलेले पि मनाने सावधपिे नोंि घेतली नािी असे कािी, असे सगळेच ज े

अद्दनयांद्दत्रतपिे, मी द्दवशेष प्रयत्न न करतािी, मला जािवते आिे, वाटते आिे, आठवत ेआिे, 

िवेसे वाटते आिे, मी करतो आिे. उिया र्द्दवष्यात आकार घेतील अशािी गो�ी, ह्या सगळया 

माझ्या अचेतनाचा र्ाग आिेत.)  ‘Besides these we must include all more or less 

intentional repressions of painful thought and feelings. I call the sum of 

these contents the “personal unconscious” (Bodkin, 1951 ) 

 (याद्दशवाय कमी अद्दधक प्रमािात अद्दधक जािीवपूवभक मी िडपून टाकलेले त्रासिायक द्दवचार, 

र्ावना ह्याचा समावेश मी “वैयद्दिक अचेतनात” करतो) 

 ज्याला आपि सिज प्रवृत्ती द्दकंवा instincts म्िितो. तीिी ह्याचाच र्ाग िोत. आगीपासून 

धोका आिे ि ेअगिी लिान द्दपलालािी कसे कळते? स्थलांतर करिाऱ्या पक्षांना आपला मागभ 

कसा लक्षात राितो? इत्यािी प्रश्नांची उत्तर ेया द्वारा िेता येतील.  
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 पि ह्या सामूद्दिक अचेतनाचा एक र्ाग असा असतो, जो पूिभपिे जाद्दिवेच्या कके्षत येत नािी. 

तो अगम्य राितो. िा आशय स्वायत्त असतो आद्दि तो स्वप्नात, द्दिवास्वप्नात, कलात्मक 

व्यापारात, साक्षात्कारी अनरु्वात सूचनेद्दशवाय डोकावतो. त्यामध्ये एक प्राकृद्दतक आवेग 

असतो. त्यांना आद्दिबंध म्िितात.  

 “र्ौद्दतक शा�ात ज्याप्रमािे लिरी आद्दि अिू या गो�ी प्रत्यक्ष अनरु्वाला न येतािी 

पररिामांवरुन त्यांचे अद्दस्तत्व अनमुाद्दनत केले जाते तसेच िे आिे.” (पाटील म. स.ु, १९८९, 

पान ११) 

 जाद्दिवेसाठी अिंची आवश्यकता असते िे तर खरचे. पि मानवाच्या द्दवकासिमात जाद्दिवेचा 

उिय िा सामूद्दिक अचेतनातून झालेला आिे.  

• लहान मूल आदि अह ं  

 आपि लिान मलुाचे उिािरि घेऊ. अगिी लिान मलुं, नकुतंच जन्माला आलेल,े ते जवे्िा 

आईला द्दबलगते तेव्िा त्याला िी आपली आई अशी ओळख नसते. पि मानवी अपत्यांचा 

आईवर अवलंबून असण्याचा िजारो वषाांचा अनरु्व जिू पूवभस्मदृ्दत सारखा द्दकंवा कम्प्यटुरच्या 

र्ाषेत सांगायचे तर प्रोग्राममधील आज्ञावलीसारखा त्याच्या बरोबर असतो. म्ििजे लिान 

मलुाचे मन िी सवभस्वी कोरी पाटी नसते. अनरु्वांची वांद्दशक स्मतृी ते मूल सोबत घेऊन येते. 

आपल्या प्रत्येकालाच ती लार्ली आिे. आपली सिज प्रवतृ्ती िा त्याचा एक प्रकार झाला तर 

आद्दिबंध िा िसुरा. आद्दिबंधाचे स्वरूप पढेु सद्दवस्तर पािू. पि गर्ाभवस्थेत द्दकंवा जन्माला 

आल्यानंतर, अिंचा उिय िोण्यापूवी लिान मलुाची जशी अवस्था असते, तशीच अवस्था 

मानव अद्दस्तत्वात येण्याच्या वेळी िोती असे म्ििता येते. त्याच्याकडे फि सामूद्दिक अचेतन 

िोते. पढेु सामूद्दिक अचेतनातूनच अिं जन्माला आले. त्याबरोबर संजे्ञचा अथाभत जाद्दिवेचा 

जन्म झाला. पि जाद्दिवेची मळेु सामूद्दिक अचेतनात असल्यामुळे अिं अचेतनाशी संपकभ  राखून 

असतो, त्याचा अद्दधकाद्दधक र्ाग जाद्दिवेशी जोडून घेण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. अचेतनाच्या 

अंधारात िडलेला िा आशय म्ििजे आद्दिबंध.  

१.४ आदिबंध  

 सिजप्रवतृ्ती कृतीप्रधान असत,े तर आद्दिबंध आकलनप्रधान असतात. सामूद्दिक अचेतनातून प्रकट 

िोिारा आद्दि जाद्दिवेशी जोडला जािारा आशय िा नेिमी आद्दिबंधात्मक (Archetypal) असतो.  

आद्दिबंध म्ििजे ढोबळ मानाने मूळ, आद्दिम प्रद्दतमा असे म्ििू या.  

युंगने केलेली आद्दिबंधाची व्याख्या अशी आिे-  
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‘‘Archetypes are, by definition, factors and motives that arrange the pscychic 
elements into certain images, characterized as archetypal, but in such a way that 
they can be recognized only from the effect they produced.” (आद्दिबंध म्ििज,े 
पररिामांवरूनच ज्या ओळखाव्या लागतात, अशा तऱ्िेच्या आद्दिबंधरूप द्दवद्दश� प्रद्दतमांमध्ये मानद्दसक 
मूलद्रव्यांची रचना करिार ेकल्पनाबंध द्दकंवा घटक.) (ढेर,े १९८६ , पान २३ ) असे म्ििता येईल की 
आद्दिबंध िे प्रद्दतमा- प्रतीकांद्वारा आपल्या जािीवेचा र्ाग िोतात. प्रतीक- प्रद्दतमा म्ििजे आद्दिबंध 
नव्िेत. तर त्यांना द्दनमाभि करिारी प्रवतृ्ती म्ििजे आद्दिबंध. प्रद्दतमा- प्रतीके िे आद्दिबधंाचे मूतभ 
आद्दवष्कार आिेत. म्ििजे, प्रद्दतमा वा प्रतीक िी जर मूती आिे असे मानले तर ती मूती घडविारा 
साचा म्ििजे आद्दिबंध. आपि सिसा मूतीच पाितो व त्यावरून साच्याचा अंिाज बांधतो, तसेच िे 
आिे.   

• त्यांची त लना प्लेटोच्या सत् – तत्वांबरोबर करता येईल. उिा. गोत्व िे एक सत् – तत्त्व आिे. 
जगर्रातल्या गायी रगं, वजन, वय अशा द्दवद्दवध द्दनकषांमळेु एकमेकांपासून वेगवेगळया र्ासल्या 
तरी त्यांच्या द्दठकािी ‘सामाद्दयक’ असिारी गोत्व नावाची कािी गो� असतेच. गाय त्यामळेुच 
गाय ठरते. (पाटील म. स.ु, १९८९, पान १३) आता गंमत अशी की गाय िाखवता येते, गोत्व 
िाखवता येत नािी. तसेच आद्दिबंधांद्दवषयी पि म्ििता येईल. त ेअमूतभ असतात. त ेकधीिी 
जाद्दिवेच्या पातळीवर येत नािीत. त्यांच्या द्दवषयी आपि बोलतो ते त्यांच्या प्रद्दतमा-
प्रतीकात्मक आद्दवष्कारांमळेु. िे आद्दवष्कार द्दवद्दवध प्रकारचे असतात. त्यांच्यात काळानरुूप, 
संस्कृतीनरुूप फरक पडतात. पि त्यांच्यामध्ये िडलेले मूळ आकार म्ििजेच आद्दिबंध 
आपिास ओळखता येतात.  

 एररक नॉयमनने आद्दिबंधांना सिजप्रवतृ्तींची प्रद्दतमाद्दचते्र म्िटले आिे. (येथे सिजप्रवतृ्ती म्ििज े
सामूद्दिक अचेतन अपेद्दक्षत आिे.  

 युंग आद्दिबंधाचे विभन अनरु्वपूवभ, जन्मजात, अंतःस्फूतभ संज्ञारूपे असे करतो. एखाद्या 
पाण्याचा प्रवाि वािताना त्याचे पात्र आकाराला येते. पािी नसले की पात्र कोरडे पडते, पि 
पाऊस पडला की पािी वािू लागते व त्या पात्राचा आकार घेते आद्दिबंध त्या पात्रासारख े
आिेत. मानवी आयषु्यातील अनेक अनरु्व आपि आद्दिबंधांच्या मशुीत घेतो. एखािा अनरु्व 
घेण्यापूवी काळ, अवकाश, कायभकारिर्ाव अशा पूवभ-अटी असतात, तशीच आद्दिबंध िी 
अनरु्वांची अनरूु्वपूवभ अट आिे असे युंग मानतो. (पाटील म. स.ु, १९८९, पान 13) ह्या 
मिु्द्यावर आपि पढेुिी चचाभ करू. कारि लोकसाद्दित्य, परुाकथा ह्या मध्ये आद्दिबंधाची 
पनुरावतृ्ती का िोते, व जगर्रात कोित्यािी मािसाला ती कशी आकद्दषभत करू शकतात, ह्याचे 
उत्तर यात िडलेल ेआि.े अरुिा ढेरिेी म्िितात, सवभस्पद्दशभता आद्दि सावभद्दत्रकता िे आद्दिबंधाचे 
िोन अंगरू्त द्दवशेष आिेत. जगाच्या पाठीवर कोित्यािी मािसाच्या मनात कोित्यािी काळात 
उदू्भत िोिार ेते  स्थलकालबंधनमिु असे मानसबंध आिेत. (ढेर,े १९८६ , पान २४ )  



10

 उपयोजित समीक्षा - 2 

१.५ आदिबंधाचा आदवष्कार  

युंगने आद्दिबंधाच्या संिर्ाभत साद्दित्याचा द्दवचार केला. आद्दिबंधाचे अवतरि आद्दिप्रद्दतमांच्या रूपात 

जसे स्वप्नांमधून िोते, प्राक्कथांमधून िोते, तसेच मानवी कलांमधूनिी िोते. त्यातिी द्दवशेषकरून 

साद्दित्यातून िोते. कलावंतांच्या द्दनद्दमभती प्रद्दियेशी त्याच्या नेिीवेचा दृढ संबंध असतो. प्रद्दतमा – 

प्रतीके ह्यांच्या माध्यमातून तो आपल्या दृ�ीस पडतो.  

कलाद्दनद्दमभती करताना मानवी मन चेतन, अचेतन अशा सवभ पातळयांवरुन कायभरत िोते. ि ेआद्दिबंध 

मानवी स्वप्ने, कला, प्राक्कथा, द्दवधी अशा अनेक गो�ीतून ते आद्दवष्कृत िोताना द्दिसतात. अमूतभ 

आद्दिबंधांना मूतभ करिाऱ्या प्रद्दतमा म्ििजे आद्दिप्रद्दतमा. आद्दिप्रद्दतमांच्या माध्यमातूनच आद्दिबंधांची 

ओळख िोत असल्यामळेु अनेकिा अभ्यासकांनी ह्या संज्ञांमध्ये फारसा रे्ि मानलेला द्दिसत नािी. 

१.६ आदिबंध आदि आदिमता 

आद्दिबंध ह्या आद्दिम प्रद्दतमा आिेत असे म्िित असताना “आद्दिमता” म्ििजे काय? ियाद्दवषयी अरुिा 

ढेर ेयांनी आपल्या प्रबंधात जे सद्दवस्तर द्दववेचन केले आिे त्या आधार ेसमजून घेऊ.  

खानोलकरांद्दवषयी द्दलिीताना मानव आचवल द्दलद्दितात, “खानोलकरांची द्दनमीती िी एका पछाडलेल्या 

कलावंताची द्दनमीती आिे आद्दि द्दतच्यात वाचकाला पछाडण्याची शिी आिे.” 

खानोलकरांच्या कािंबरीच्या जगात मािसे कोितीिी गो� करतात ती एका आद्दिम उमीतून. प्रेम, द्वषे, 

सत्ता-संपत्तीचा वापर, द्दतची लालसा, श्रद्धा, ढोंग या सा-या गो��चा इथल्या मािसांनी घडवलेला 

आद्दवष्कार एका द्दनखळ आद्दिम प्रेरिेतून घडवलेला आिे. म्ििून व्यिी आद्दि व्यिीजीवन यांचे बाह्य 

र्ौगोद्दलक, ऐद्दतिाद्दसक तपशील या जगात मित्त्वाचे ठरत नािीत. पूिभतः नैसद्दगभक प्रेरिांनी लवलविार े

असे या जगातले वातावरि आिे.  

प्रर्ाकर पाध्ये खानोलकरांच्या संिर्ाभत आद्दिम प्रद्दतर्ा द्दकंवा लेखकाची आद्दिम प्रकृती म्ििजे काय 

िे सांगताना म्िितात, िा अनरु्व आद्दिम प्रकृतीचा, म्ििजे संस्कृतीने संयद्दमत न झालेला असा 

आवेगपूिभ अनरु्व असतो, जो प्राण्याच्या मूळ प्राकृद्दतक ऊजचेा स्वार्ाद्दवक आद्दवष्कार करतो. 

अरुिा ढेरेंनी अचेतनात सामावलेल्या ह्या आद्दिमतेद्दवषयी म्िटले आि,े आज वैज्ञाद्दनक दृ�ीच्या 

बळावर मािूस स�ृीची सगळी रिस्ये प्रयोगांनी उलगडून पाितो आि ेपि जेव्िा द्दवज्ञानाचा उिय झाला 

नव्िता, जेव्िा मािसाचे मन अगिी अप्रगत िोत,े त्यावर संस्कृतीची सालं धरली नव्िती, द्दवज्ञानाची 

धार नव्िती, धमाभची पढेु नव्िती, जे िोते ते पूिभ नग्न मन, द्दजवंत जे माद्दित नव्िते, ते माद्दित िोत गेल े

तेव्िा, तो माद्दित िोण्याचा अनरु्व मळुच्या प्रद्दतद्दिया तशाच द्दजवंत ठेवून त्या आद्दिम मनात ठसून 
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गेला. आश्चयभ, कुतूिल,र्य, आिर, नम्रता, जे जे त्याक्षिी जागले ते अनरु्वाच्या रुपात गोठले आद्दि 

मग त्याच्या लेखी तेच वास्तव बनून गेले. त्याच्या जीवनाशी ज्या त-िेने स�ृीघटक जोडले गेले त्या 

तर् हेचे रगंरुप घेऊन ते प्रकट झाले. जसे आद्दिमानवाच्या लेखी पािी शरंु्करिी आिे, र्यंकरिी आि.े 

तेच त्याला पोटातिी घेते. आद्दिम मनाच्या लेखी स�ृीचा जन्मच मळुी पाण्यातून झाला आि.े स�ृीच्या 

द्दनमीतीसंबंधीच्या जगर्रच्या द्दकतीतरी कथा पाण्याशी संबद्दधत आिे. खानोलकर ‘कोंडुरा’ ह्या 

जलाशयाचे विभन करतात तेव्िा कोंडुरा िे असे पथृ्वीच्या गर्ाभशयातून वर आलेले पािी आिे. (ढेर,े 

१९८६ , पान 113) 

या सद्दवस्तर उिािरिातून सामूद्दिक अचेतनाची आद्दिम प्रद्दतर्ा आद्दिम प्रद्दतमा कशा द्दनमाभि करते ि े

लक्षात येईल.  

• आदिबंध आदि सादहत्य 

 म. स.ु पाटील साद्दित्यातील आद्दिबंधांद्दवषयी द्दलद्दितात, आपि काद्दलिास, र्ावरू्ती, बाि, 

ज्ञानिेव, तकुाराम असे कवी पनु्िा पनु्िा वाचतो ते त्यांच्या काळातील जीवन समजून 

घेण्यासाठी वा त्या त्या लखेकांच्या जीवनात त्यांच्या व्यद्दिगत अनरु्वद्दवश्वात प्रवेश 

द्दमळद्दवण्यासाठी नािी. आपल्याला िसुऱ्यांच्या जीवनात द्दनरपेक्षपिे रस नसतो. आपल्याला 

स्वतःमध्ये रस असतो. म्ििून आपि इतरांच्या जीवनात डोकावून पािण्याचा प्रयत्न करतो. 

तसे करताना त्यांच्यात आद्दि आपल्यात जे कािी समान असते ते जािीव आद्दि नेिीव अशा 

िोन्िी पातळयांवरुन आपिास जािवत असते आद्दि ते आद्दिबंधापेक्षा अद्दधक कािी नसते. 

असे आकृद्दतबंध आपल्याला यगुानुयगुे साि घालतात. अक्षर साद्दित्यातील सनातन र्ाव 

र्ावनांचे आकृद्दतबंध रद्दसकाच्या र्ावद्दयत्री प्रद्दतरे्ला चालना िेिार ेअसतात. त्यामळेु शंर्र 

वषाभपूवीचे सौर्द्र वा िीड-िोन िजार वषाभपूवीचे शाकंुतल कालबाह्य िोत नािी. (पाटील म. स.ु, 

१९८९, पान ५५) 

  युंग लेखकांचे प्रामखु्याने िोन प्रकार मानतो. एक वगभ मानसशा�ीय (Psychological) 

लेखकांचा आद्दि िूसरा द्र�्या (Visionary) लेखकांचा. पद्दिल्या वगाभतील लेखकांच्या कृतीत 

जाद्दिवेतील सामग्रीचा वापर असतो. लेखकाने स्वतःच इथे आपल्या पात्राचे मानसशा�ीय 

अवलोकन केलेले असते वा ते करण्याला वाव द्दिलेला असतो.  

 िसुऱ्या प्रकारातील लेखक मात्र बाह्य जगा इतकेच अंतमभनाशी जोडले गेलेले असतात. 

जाद्दिवेइतकीच, त्यांच्या नकळत, ते नेिीवेतील सामग्री वापरतात. येथे कला एखाद्या 

स्वप्नासारखी असते, स्वप्न पाििाऱ्याचे त्याच्यावर द्दनयंत्रि नसते. तसे िे आद्दिबंध 

लेखकाच्या नेिीवेतून त्याच्या साद्दित्यात आपोआप प्रकट िोता. त्या प्रकट िोण्यात रू्कंप वा 
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ज्वालामखुीचा आवेग असतो. युंग याचे कारि सांगतो की साद्दित्यातून लेखक समग्रतेचा शोध 

घेत असतो. ह्या प्रद्दियेत अचेतनाशी चेतनाचा मेळ घालत, लेखकाच्यािी नकळत, कलाकृती 

स्वतःच आकार घेते. ह्या समग्रतेच्या शोधाला युंग स्वात्मसाधनेची प्रद्दिया म्िितो.  

१.७ स्वात्मसाधनेची प्रदिया  

मािसाला समग्रतेची ओढ असते. ती समग्रता प्राप्त करण्यासाठी त्याला वैयद्दिक अचेतनाच्या 

पलीकडील सामूद्दिक अचेतनाच्या अंधाऱ्या, अथांग प्रिेशात उतरावे लागते आद्दि त्याचा चेतन मनाशी 

मेळ घालत, संयोग साधीत, त्याला प्रकाशरूप िेत एका द्दवकासप्रद्दियेत आपल्या व्यद्दित्वाची 

पनुरभचना करावी लागते. युंग या प्रद्दियेला स्वात्मसाधनेची प्रद्दिया (Individuation Process) 

म्िितो. (पाटील म. स.ु, १९८९, पान ६०) 

आज कािी साद्दिद्दत्यक समकालीन जीवनाचा आद्दवष्कार प्राक्कथांच्या माध्यमातून करतात. त्यांना ते 

आद्दवष्कारचे साथभ माध्यम वाटते. प्राक्कथा जिू जीवनावर र्ाष्य करण्याचे साधन वाटते. उिािरिाथभ 

द्दगरीश कनाभडांची नाटके (नागमंडल, ियविन इ.) द्दकंवा आपि आधदु्दनक काळातिी जांरू्ळ 

आख्यानसारख्या लोकनाट्याशी एकरूप िोतो, घाशीराम कोतवालसारखे नाटक अनरु्वताना त्याचे 

विभन ‘अनैद्दतिाद्दसक नाटक’ असे करतो कारि आपि त्या नाटकात इद्दतिासाचा नव्िे तर आपलाच 

“स्व”चा वेध घेत असतो. असे म्ििूया की वाचक-प्रेक्षक म्ििून या कलाकृतींचा आनंि घेताना 

साक्षीर्ोिा म्ििून आपि स्वात्मसाधनाच करीत असतो.  

यापूवी द्दजचा उल्लेख झाला त्या स्वात्मसाधनेला युंग स्वार्ाद्दवक प्रद्दिया मानतो. द्दजवंत रािण्याची 

जशी मािसामध्ये सिज उमी आिे, तशीच स्वात्मरुपे प्राप्त करुन घेण्याचीिी. असे म्ििूया की 

मािसाला एकांगी व्यद्दिमत्व नको असते, समतोल िवा असतो. मग प्रत्यक्षात नसलेल्या गो�ी तो 

अचेतन पातळीवर द्दमळवू पिातो. ह्या स्वात्म साधनेला अनेकिा गती द्दमळते ती ममाभवर झालेल्या 

आघातातून. अनेकिा वयात येिे, आईबाबांपासून िरुाविे, अतीव यातना, अपमान अशा गो�ीतून िा 

प्रवास सरुू झालेला द्दिसतो. उिा ज्ञानेश्वर, तकुाराम ह्या संतांची चररते्र पािता येतील. त्यांच्या मनाचे 

ऊध्वभमखुी संिमि िोते. त्यांना सामूद्दिक अ-चेतनाची िाक ऐकू येत ेआद्दि वेगवेगळे आद्दिबंध या 

प्रद्दियेत प्रकट िोतात. खलनायकाच्या बाबतीत िेच संिमि अधोमखुी िोते. वीरनायकांच्या कथेत 

आपल्याला अशाप्रकारची स्वात्मसाधना पिावयास द्दमळते.   
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१.८ लोकसादहत्य आदि आदिबंध 

लोक नव्याने लोकसाद्दित्याकडे आकद्दषभत िोऊ लागले ह्याची कारिे सांगताना म. स.ु पाटील म्िितात, 

“ह्याचे एक कारि मािसाच्या आजच्या एकारल्या जीवनामध्ये शोधता येईल. वैज्ञाद्दनक प्रगतीबरोबर 

आजचा मािूस िा अद्दधकाद्दधक बद्दिमुभख िोत चालला आिे. तो जाद्दिवेच्या पातळीवर अद्दधक जगताना 

आढळतो. या पातळीवरून जगताना त्याच्या र्ोवतालचे जग त्याला तकुड्यांच्या स्वरूपात अद्दधक 

जािवते. ते त्याला एकात्म करता येत नािी. स्वत:शी नीट जोडून घेता येत नािी. त्यामळेु; तो सिाचा 

अस्वस्थ द्दिसतो. या अस्वस्थतेचे िशभन आपिास आजच्या नवसाद्दित्यात घडते. मािूस जाद्दिवेच्या 

पातळीवर द्दजतका अद्दधक जगू लागतो, द्दततकी त्याची नेिीव आतून जोर करुन उठते आद्दि द्दतचे 

अताद्दकभ क व्यापार र्यावि स्वप्ने, द्दिंसाचार, अनेक प्रकारच्या मनोद्दवकृती ह्यांच्याद्वार ेप्रकट िोतात. 

या व्यापारांवर मािसाला ताबा ठेवता येत नािी; कारि ते सिजप्रवदृ्दत्तमूलक असतात; त्यांचे स्वरूप 

पाशवी असते. त्यांना मानवी रूप िेण्याचे एक माध्यम कला आिे. कलेत ह्या सिजप्रवतृ्तींचा आद्दवष्कार 

प्रद्दतमा-प्रतीकांमध्ये िोतो, त्यात जािीव नेिीवेला आपल्याशी जोडून घेते आद्दि जीवनाची संगती 

लावत असते.” अशाप्रकार े आपल्या तकुड्या-तकुड्याच्या जगण्याला एकात्म रूप द्दमळवून िेिार े

लोकाद्दवष्कार मािसाला नव्याने मित्त्वाचे वाटू लागले आिते. अशा आद्दवष्कारांना आपि जो प्रद्दतसाि 

िेतो तो सिजस्फूतभ असतो. आपल्या मनात कािीतरी उचंबळून येते आद्दि ती िाि द्दिली जाते. 

म्ििूनच लोकसाद्दित्याद्दवषयी असे म्िटल ेजात ेकी त्यात व्यि िोिार ेमन ि ेकुिा एका व्यिीचे मन 

नसते तर ते लोकसमूिाचे मन आिे. जगर्रातील लोककथांचा अभ्यास करताना, द्दवद्दवध 

संस्कृतीतील, र्ौगोद्दलकदृ�्या एकमेकांपासून िूर असिाऱ्या समाजाच्या प्राक्कथांमध्ये (द्दमथ) साम्य 

आढळते याचेिी िेच कारि िोय.  

• आदिबंधांचे लोककथेत िर्शन कसे होते, याची काही उिाहरिे म. स . पाटील यांनी दिली 

आहते.  

 आपल्या अनेक लोककथा पाद्दिल्या तर त्यांतील राजाला िोन बायका असतात. त्यापैकी एक 

आवडती तर िसुरी नावडती असते. त्यांची प्रतीकात्मकता लक्षात घेतली तर िा प्रेयस् आद्दि 

शे्रयस् यांच्यातील संघषभ असतो असे द्दिसून येईल. प्रेयसच्या मागे धावलो तरी शे्रयसची आतून 

ओढ असतेच. या संिर्ाभत आवडती बरोबरचे जगिे म्ििजे केवळ जाद्दिवेच्या पातळीवर जगिे 

ठरते. नावडत्या रािीचा संबंध अचेतन पातळीवरील द्दजण्याशी असतो. द्दतला नाकारिे म्ििजे 

अचेतन स्तराची िखल घेण्यास नकार िेिे. अचेतन स्तराची िखल घेतल्याद्दशवाय स्वरूपाची 

ओळख िोत नािी. राजाच्या मखुवट्यालाच राजास्व मानत असतो. अशावेळेस बरचेिा राजा 

अपत्यिीन असतो. कारि अचेतनाच्या स्वीकाराद्दशवाय द्दनद्दमभती शक्य नसते. मग त्याला 
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एखािा गुरु म्ििजे वदृ्ध आप्त कािी रिस्य सांगतो. त्याच्याच सल्ल्यानसुार राजा कािी यज्ञद्दवधी 

करतो. िे जिू अचेतनाशी जोडले जािे. मग त्याला फळ द्दमळते, राजाकरवी ते राण्यांना द्दमळते. 

त्यातिी नावडतीला कमी, आवडतीला अद्दधक द्दमळत.े अशा कथांचा अथभ आद्दि त्यांची 

आवािकता त्यांच्या प्रतीकात्मतेत िडलेली असते. जो अथभ आद्दिबंधाच्या सिाय्याने समजून 

घेता येतो.  

 ओवी वाङमयात द्दवठ्ठलाकडे द्द�यांनी द्दकती वेगवेगळया रूपात पाद्दिले आिे. तो त्यांचा द्दपता 

आिे, गरुु आिे, सखा आिे, माऊली पि आिे. �ी मनातील अॅद्दनमसच्या ह्या द्दवद्दवधांगी प्रद्दतमा 

िोत.  

 आद्दिबंधाच्या ह्या द्दसद्धांतामळेु लोककथा, िैवतशा�, द्दवधी यांच्याकडे बघण्याची एक वेगळी 

दृ�ी द्दमळाली. ियातूनच परुाकथांचा तौलद्दनक अभ्यास (comparative mythology) ह्या 

सारख्या ज्ञानशाखांचा उिय झालेला द्दिसतो. 

१.९ आदिबंध आदि त लनात्मक मानववरं् र्ा� 

मानववंश शा�ज्ञ द्दवद्दवध संस्कृतींचा अभ्यास करत असताना त्यांना नेिमी पडिारा प्रश्न िा असे की 

एकमेकांपासून र्ौगोद्दलक अंतराने लांब असिाऱ्या, ऐद्दतिाद्दसक दृ�्या ज्यांचा द्दवकास वेगवेगळा आिे, 

अशा संस्कृतीत कल्पनांचे, द्दवधींचे, प्रतीके आद्दि प्रद्दतमांचे एवढे साम्य कसे? युंगने आद्दिबंधाचा 

द्दसद्धांत मांडे पयभन्त याचे उत्तर सांस्कृद्दतक उसनवारी द्दकंवा एका संस्कृतीतून अनेक इतर संस्कृतींचा 

जन्म असे िेण्यात येत असे. पि युंगने िे िाखवून द्दिले की ह्या कल्पना, िी प्रतीके, ह्या प्रद्दतमा िा 

मानवाच्या सामूद्दिक नेिीवेचा उद्गार आिे. िी प्रतीके आद्दिबधंांची प्रर्ावशाली द्दनद्दमभती आिेत.  

अशाप्रकार ेआपि म्ििू शकतो की साद्दित्य, लोकसाद्दित्य, परुाकथा िी स्वात्म साधनेची द्दवद्दवध साधने 

आिेत आद्दि त्यातून आद्दिबंधाचा आद्दवष्कार िोता.   

१.१० काही महत्त्वाचे आदिबंध  

आता साद्दित्य-संस्कृतीमध्ये पनु्िापनु्िा अवतरिार ेकािी मित्त्वाचे आद्दिबंध पािू.   

• म खवटा (Persona) 

 मािूस बाह्य जगाच्या संपकाभत येताना द्दवद्दश� स्वरूपाचे मानद्दसक वतभन करत असतो. 

पररद्दस्थतीशी जळुवून घेण्यासाठी, व्यद्दिगत सोयीसाठी िा मुखवटा कायभरत िोतो.  

 व्यविारात याचा अनरु्व आपि घेतो की आपि जसे आिोत तसे समाजात व्यि िोऊ शकत 

नािी. ते सवभमान्य िोिार नािी, िे आपल्याला ठाऊक असते. मग आपि आपल्या वतभनावर 
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द्दनयंत्रि द्दमळवून एक मखुवटा स्वीकारतो. अनेकिा सवयीने िा मखुवटाच आपि चेिरा मानू 

लागतो.  

 उिा. एखािी स्त्री घरातील आपली रू्द्दमका पार पाडताना गदृ्दििीचा समाजमान्य मखुवटा 

स्वीकारते. स्वतःची ओळखिी ती द्दवसरून जाते. एकपात्री अद्दर्नेत्या प्रमािे अनेकिा आपि 

स्थल, काळ पररद्दस्थतीनसुार अनेक मखुवटेिी स्वीकारतो. िा मखुवटा खर े तर आपल्या 

व्यद्दिमत्त्वाचा वरवरचा र्ाग असतो पि आपि त्यालाच आपले व्यद्दिमत्व मानू लागतो. 

त्यामळेु आपि मखुवट्याशी इतके एकरूप िोतो की आपले व्यद्दिमत्व एकांगी िोते आद्दि 

आंतररक मनाशी आपले नाते तटुते. स्वात्मसाधनेच्या प्रद्दियेतील पद्दिली पायरी म्ििजे िा 

मखुवटा गळून पडिे, त्याद्दशवाय स्व-रूपाची ओळख िोऊ शकत नािी.  

 ह्यासाठी म. स.ु पाटील योगी चांगिेवाचे उिािरि िेतात. योगीपिाच्या बाह्य मखुवट्याला खर े

मानू लागल्यामळेु चांगिेवाला स्वरूपाचा द्दवसर पडला िोता. मिुाईने त्याला त्याच्या 

कोरपेिाची जािीव करुन द्दिल्यावर त्याचा मखुवटा गळून पडला.   

• छाया (Shadow) 

 मखुवटा स्वीकारताना सािद्दजकच सगळया सकारात्मक गो�ी स्वीकारल्या जातात. पि 

त्याचबरोबर एक अस्वीकृत बाजूिी असते. जी प्रसंगी द्दनकृ�, आद्दिम, असंस्कृत, गैरसोयीची, 

किाद्दचत बाद्दलश वाटावी अशी असते. त्याला छाया म्ििता येईल. छाया िा आद्दिबंध 

खलनायकाच्या रूपात व्यि िोताना द्दिसतो. अनेकिा कलाकृतीत पात्राशी आरशातील 

प्रद्दतद्दबंब बोलते आि,े असे प्रसंग आपि पाितो तो छायेचाच आद्दवष्कार म्ििता येईल. तो 

नकारात्मकच असेल असे नािी. द्दविूषक, द्दमत्र अशा सकारात्मक रूपातिी तो व्यि िोऊ 

शकतो. 

 अॅद्दनमस आद्दि अद्दनमा म्ििजे अनिुमे स्त्रीच्या मनातील परुुषाची आद्दि परुुषाच्या मनातील 

स्त्रीची शाश्वत प्रद्दतमा, द्दशवाय स्त्रीचे मातरृूप िािी मित्त्वाचा आद्दिबंध आिे तसेच वीरनायक 

आद्दि त्याच्याशी संबंद्दधत वृद्ध आप्त, प्रवास याद्दवषयी जािून घेऊया.   

• अॅदनमस (Animus)  

 परुुषाच्या मनात जशी स्त्री-प्रद्दतमा असत ेत्याचप्रमािे स्त्री-मनामध्ये परुुषत्वाचे सनातन अंग 

असते त्याला अॅद्दनमस म्िितात. द्दस्त्रया त्यांच्या संपकाभत येिाऱ्या परुूषांचा अनुर्व ह्या मशुीत 

घेतात. परुुषाच्या बाबतीत त्याच्या  अद्दनमा अथाभत स्त्री कल्पनेवर त्याचा आईचा अनरु्व 

म्ििजेच मातपृ्रद्दतमा प्रर्ाव टाकते. त्याप्रमािे या आद्दिबंधात प्रतीत िोिाऱ्या प्रद्दतमेवर द्दतच्या 

प्रत्यक्ष द्दपत्याचा आद्दि द्दतच्या मनातील आद्दिम द्दपतपृ्रद्दतमेचा प्रर्ाव पडतो.  
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 उिािरि म्ििून जगप्रद्दसद्ध पररकथा “बयदु्दट अडँ ि बीस्टचा द्दवचार जोसेफ एल िडँरसन ह्या 

मानसशा�ज्ञाने केला आिे. (पाटील म. स.ु, १९८९, पान २६) या पररकथेतील पशू बयटुीचा 

अॅद्दनमस आिे. त्याची खरी ओळख झाल्याद्दशवाय द्दतचा स्वात्मशोध पूिभ िोिार नािी.  

द्द�यांच्या साद्दित्यामध्ये पुरुषाबिलचे आकलन अॅद्दनमसच्या मशुीत अवतरते. जनाबाईचा 

द्दवठ्ठल, द्दमरचेा द्दगरीधर गोपाल िी त्याचीच रूपे म्ििावी लागतील. अॅद्दनमसची ऋिात्मक, 

आसरुी प्रद्दतमािी असू शकते. अनेकिा तो ‘द्दियाशील’ प्रकृतीचा ‘द्दनद्दष्िय’ सिचर असतो. 

कधी तो अनोळखी सुंिर तरुि असतो. कधी मतृ्यूचा िेव असतो. 

 डॉ. अरुिा ढेर ेम्िितात, पररकथांमधले राजपतु्र अनेकिा चेटद्दकिीच्या शापाने िगड द्दकंवा 

प्रािी बनतात. राजकन्या आपल्या प्रेमाने आद्दि ि शारीने त्यांना त्यांचे पूवभरूप प्राप्त करुन 

िेतात. िी प्रद्दिया म्ििजे अॅद्दनमस अबोध मनातून चेतन मनाच्या पातळीवर येण्याची प्रतीकात्म 

प्रद्दिया आिे. (ढेर,े १९८६, पान ६७) 

 ज्या प्रतीकांमधून परुुषाचे प्रगटीकरि झाले आिे ती म्ििजे पजभन्य, सूयभ, नाग, द्दसंि, कोंबडा, 

घोडा, मेंढा, मासा, बैल, नांगर, मसुळ, द्दशंग इत्यािी. जगर्र सवभत्र आढळतात.   

• अदनमा (Anima) 

 मानसशा�ीय दृ�् या या प्रद्दतमेचे द्दववेचन करताना युंग म्िितो की प्रत्येक परुुषाच्या मनात 

�ीची एक प्रद्दतमा असते. िी द्दवद्दश� �ीची प्रद्दतमा नसून एक शाश्वत अशी प्रद्दतमा असत.े 

स्वात्मसाधनेच्या प्रद्दियेत उियाला येिारी अंतःप्रद्दतमा म्ििून युंगने द्दतचा उल्लेख केला आिे. 

परुुषाच्या सायद्दकतील सनातन अशी �ी प्रद्दतमा असे द्दतचे विभन करता येईल.  

 म. स.ु पाटील याद्दवषयी म्िितात की परुुषाच्या मानद्दसकतेत �ीला आद्दि �ीच्या 

मानद्दसकतेत परुुषाला द्दचरतंन स्थान द्दमळाले आिे. आपल्याकडील अधभनारीनटेश्वरच्या 

कल्पनेत द्दशवाच्या द्दठकािी शिीचे अंग म्ििजे अद्दनमा म्ििता येईल. (पाटील म. स.ु, १९८९, 

पान १९) 

 आपल्या साद्दित्यात द्दिसिाऱ्या उवभशी, राधा, सीता, द्रौपिी िी अद्दनमाचीच द्दवद्दवध रूपे आिेत.  

 कलावंताला वैयद्दिक आयषु्यात �ीचा जो अनरु्व आई, बिीि, प्रेयसी या रूपात येत असतो. 

त्याला तो ह्या �ीत्वाच्या सनातन मशुीत अनरु्वत असतो. त्यामळेु असे म्ििूया, की ह्या 

प्रद्दतमा प्रकट िोण्याचे कारि किाद्दचत वैयद्दिक असेलिी, पि ह्या अद्दनमा प्रद्दतमा काव्यरूप 

धारि करुन प्रगट िोतात तेव्िा त्या प्रद्दतमा सावभद्दत्रक, सामूद्दिक आद्दि सांस्कृद्दतक बनतात. 

थोडक्यात कद्दवतेतील ‘ती’ िी कोिी द्दवद्दश� मलुगी नसून मानवी मनातील आद्दिम �ीत्वाचे 

प्रकट रूप असते.  
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 बालकवींच्या “गिभ सर्ोती रान साजिी, तू तर चाफेकळी” द्दकंवा फुलरािी यासारख्या कद्दवतेत 

अद्दनमाचेच प्रकटीकरि द्दिसते.  

 मढेकर द्दलद्दितात, 

दव ांत आलीस भल्य  पह टे 

शुक्र च्य  तोऱ्य त एकद  

जवळूनी गेलीस पेरीत आपुल्य  

तरल प वल मधली शोभ  

तेव्िा ‘ती’ अचेतन मनाच्या रात्रीतून आल्याचे जािवते. द्दतच्या र्ोवती िवाचा पडिा गूढता 

वाढवतो. कवी अनेकिा आपल्या प्रद्दतरे्ला “अद्दनमा”च्या रूपात पाितो. 

युंगने चार प्रकारच्या �ी प्रद्दतमा सांद्दगतल्या आिेत. (अथाभत त्या तेवढ्याच मयाभद्दित आिेत 

असे मानण्याचे कारि नािी.) 

i)  पद्दिल्या प्रकारची प्रद्दतमा म्ििजे इव्िची प्रद्दतमा. शदु्ध िैद्दिक पातळीवरच्या �ीचे 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व िी प्रद्दतमा करते. उिा. रती वा उवभशी  

ii)  िसुऱ्या प्रकारची �ी प्रद्दतमा िी शकंुतलेसारखी आिे, ती जरी वासनेतून आकाराला 

आली असली तरी रोमॅदं्दटक आद्दि सौन्ियभवािी पातळीवरची अशी िी प्रद्दतमा आि.े  

iii)  द्दतसरी प्रद्दतमा िी द्दमरसेारखी आिे, जी आद्दत्मक शिीच्या जोरावर प्रेमाला अलौद्दकक 

उंची प्राप्त करुन िेते.  

iv)  चौथी प्रद्दतमा समजतुीच्या अद्दधक शदु्ध आद्दि पद्दवत्र पातळीवर वावरते. युंगने 

मोनाद्दलसाची प्रद्दतमा या पद्धतीची आिे असे म्िटल ेआिे (ढेर ेअ., १९८६ , पान ५८) 

�ीची मानवी जीवनातील रूपे अशी द्दवद्दवध पातळयांवरची आिेत. कधी पोषक, साद्दत्वक तर 

कधी द्दनिभय, तामसी, कधी उग्र, मायवीिी. कैकयी, शूपभिखा िी िेखील �ी रूपेच आिेत. 

म्ििूनच अद्दनमाची धनात्मक (सकारात्म) आद्दि ऋिात्मक (नकारात्म) रूपे मानण्यात येतात. 

िोन्िींची प्रद्दतद्दबंबे साद्दित्यात उमटलेली द्दिसतात. 

लोककथांमध्ये लोर्ी बायको, जी नवऱ्याला पनु्िा पनु्िा वर मागायला र्ाग पाडते अशी जी 

द्दिसते. तीिी अद्दनमाचे एक ऋिात्मक रूप म्ििता येईल.   

प्रत्येक पूिभ व्यिीत एक अद्दनमा आद्दि एक अॅद्दनमस यांचे अद्दस्तत्व असत.े व्यिीला या िोिोंचा 

मेळ घालत ससंुघद्दटत आयषु्य जगायचे असत.े जी. ए. कुलकिी यांच्या बाधा या कथेत रमलेा 

द्दिवाकर िा िवासा वाटिारा परुुष आिे. द्दतचे लग्न गोपाळरावांशी झाल्यावर ती त्याला 
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द्दवसरूनिी गेली आि ेपि ती संसारात रमत नािी. शेवटी सगळे आयषु्य द्दतच्या िातातून जवे्िा 

द्दनसटते तेव्िा द्दतला र्ासते की तलावाच्या पाण्यातून द्दिवाकर द्दतला बोलावतो आिे. िा 

द्दिवाकर प्रत्यक्षातला नव्िे तर रमेमधला अॅद्दनमस आिे. 

१.११ मातेचा आदिबंध  

मानवी जीवनावर अद्दतशय पररिाम करिारा आद्दिबंध म्ििजे मातेचा आद्दिबंध. प्रत्येक मािसाच्या 

मनात, माततृ्वाच्या अनरु्वाचे जे सनातन, संद्दचत रूप असते, ते म्ििजेच माततृ्वाची आद्दिप्रद्दतमा 

िोय.  

जन्म आद्दि मतृ्य ुयांच्या मधल्या आयषु्याचे पोषि करिारी िी प्रद्दतमा आिे. द्दजथे सवभ द्दचंता-व्याधींचा 

द्दवलय िोतो असे द्दनर्भर मायेचे प्रतीक म्ििजे माता. युंगचे मत आिे की साद्दित्यात वारवंार द्दिसिाऱ्या 

मातपृ्रद्दतमा ह्या साक्षात जन्मिात्या आईच्या असण्यापेक्षा मातेत प्रद्दतद्दबंद्दबत झालेल्या माततृ्वाच्या 

आद्दिबंधाच्या असतात. आपल्या जन्मिात्या आईलािी द्दकंबि ना एक प्राक्कथात्म वलय लार्ते. 

जगन्माऊली रूपात तर द्दतला िैवी अद्दधष्टान प्राप्त िोते. आपल्याकडे द्दवठ्ठलाकडे असे मायस्वरूपात 

पािण्यात आले द्दशवाय सवभ िेवी आद्दिमायेची – मिामातेची रूपे आिेतच. िेव-र्ि िे संबंधच आई-

मलुाच्या रूपात द्दचतारले आिेत.  

मिामातेचा िा आद्दिबंध अनेकिा िरी, जमीन, समदु्र, त्याचा तळ, झर,े सरोवर, गिुा, घर अशा 

प्रतीकांद्वारा द्दकंवा जे जे रक्षि करिार ेआिे, पोषि करिार ेआिे अशा मध्यमांद्वारा व्यि िोतो. 

सफुलनाशी द्दनगडीत, गर्ाभशय सूद्दचत करिारी प्रतीकेिी आद्दिमातेची प्रद्दतमा सचुद्दवतात. उिा. कंुर्, 

नवरात्रीमध्ये मिुाम अंकुररत केली जािारी धान्याची रोपे इ.  

एकप्रकारची मातपृ्रद्दतमा शरु् आिे, मंगल आिे, तर िसुऱ्या प्रकारची मात ृप्रद्दतमा उग्र, रौद्र, द्दवनाशक 

आिे. जी जन्म ितेे, तीच मतृ्यिुी िेत ेया धारिेतून काली, िगुाभ, मद्दिषासरुमद्दिभनी अशी रौद्र मातरृूपेिी 

द्दिसतात.   

मलुाला आररं्ी आईच जगाची ओळख करुन िेते. पि मलुामधील अिंला जाितेपि येऊ लागते, तसे 

मलुाचे मूलपि कमी िोऊन तो परुुष िोऊ लागतो. त्याचे आईवर अवलंबून असिे कमी िोते. िा बिल 

मिामातेतील रुद्ररूपाला पटत नािी. ती पनु्िा त्याच्यावर द्दनयंत्रि द्दमळद्दवण्याचा, त्याला द्दगळंकृत 

करण्याचा प्रयत्न करते. लोककथेतील नायकांचे वाट चकुिे, तळघरात अडकून पडिे, पशू रूप प्राप्त 

करिे िे अडथळे रुद्रमाता द्दनमाभि करते. चेटद्दकिी, अजगर, कृष्िशिी िी द्दतची रूपे असतात. 

वीरनायकाच्या कथेत अनेकिा ड्रगन फाईटचे विभन येते. मलुाने आपल्या पासून िूर जाऊ नये म्ििून 

रुद्रमाता डॅ्रगनचे र्यंकर रूप घेऊन त्याला ग्रासू पिाते.  
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ह्याची तलुना अनेकिा सूयाभस्ताशी केली जाते. सूयभ संजे्ञचे प्रतीक आिे. वीरनायक जसा द्दवकद्दसत 

िोऊ लागतो तसा जन्मिात्रीपासून िूर जातो. पि संध्याकाळी तो थकतो. तेव्िा मातेचे अंधकारमय 

कृष्िरूप त्याला द्दगळंकृत करते. सूयाभस्त िोतो. पि वीरनायकाचा शेवट िोत नािी. अंधाराचे रिस्य 

जािून तो िसुऱ्या द्दिवशी नव्या तेजासि जन्माला येतो. कािी वेळा परशरुामाने आपल्या आईचा 

रिेकुामातेचा वद्दडलांच्या आजे्ञने वध केला अशा कथा येतात. तेव्िा मलुाने मातसृत्ता नाकारून 

द्दपतसृत्ता स्वीकारल्याचे ते द्योतक ठरते.  

द्दनसगाभतिी पाण्यासारखी द्दकतीतरी तत्वे आिेत जी जीवन िेिारी आिेत आद्दि प्रलय घडविारी 

आिेत. त्यामळेु मातरृूप द्दद्वद्दवध आिे. 

आईतच प्रेयसीचे रूप पािून वद्दडलांशी स्पधाभ करिारा इद्दडपस गंड मानसशा�ात सांद्दगतला आि,े 

तोिी अनेक कथा-कद्दवतांमधून प्रद्दतद्दबंद्दबत िोतो. त्याच बरोबर आई ि े सगळयात सरुद्दक्षत स्थान 

असल्यामळेु. गर्ाभशयातील संज्ञाद्दविीन, आई पोषि करत असलेल्या अवस्थेची ओढ वाटून 

द्दतच्याकडे परत जाण्याची ओढिी द्दिसून येते.    

१.१२ वीरनायक आदि त्याचा धाडसी प्रवास  

प्राक्कथांमधून सवभत्र आढळिारी, एक सवभपररद्दचत आद्दिप्रद्दतमा आिे. अद्दधक नेमक्या शबिात 

सांगायचे तर वीरनायक िा संजे्ञच्या द्दवकासाचा आद्दिबंध आिे. प्राद्दिसदृश अवस्थेपासून संजे्ञच्या 

द्दवकासाची प्रद्दिया वीरनायकाच्या रूपाने प्रकट िोते. द्दवकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अिं बिलत 

असतो, त्यामळेु वीरनायकाचा प्रवास िा एका अथाभने स्वात्मसाधनाच असते. तो स्वात्मरूपाच्या 

शोधात असतो. वीरनायक अनेकिा धाडसी प्रवासाला जातो, अनेक संकटे पार केल्यावर, प्रवासाच्या 

अंद्दतम टप्प्यात त्याला एखािे रत्न, गलुबाकावलीचे फूल, खद्दजना द्दमळतो, राजकन्येशी त्याचे द्दमलन 

िोते, त्याला राज्याची प्राप्ती िोते. िी स्वात्मरूपाची प्रतीके म्ििता येतील. वीरनायकाला असा लार् 

िोिे म्ििजे एक प्रकार े जािीव-नेिीवेचा संयोग िोऊन त्याच्या व्यद्दित्वाला पूिभता येिे. या 

प्रवासातील कािी टप्पे मित्त्वाचे आिेत. वीरनायक कधी असामान्य आईबापांचा मलुगा असतो, कधी 

नावडतीचा तर अनेकिा अनाथ द्दकंवा आईबाबांपासून िरुावलेला असतो. पौगंडावस्थेतून यौवनात 

पिापभि करताना तो घरिार सोडून जाताना द्दिसतो. आईबाबांच्या कोशातून बािेर पडल्याद्दशवाय जिू 

त्याचा द्दवकास िोऊ शकत नािी. यासाठीच तो त्यांच्यापासून िूर जातो. तो कधी सात अरण्ये वा सात 

समदु्र ओलंडतो. येथील सात िा आकडा मानवाच्या प्रतीकस�ृीत पररपूिभतेचा, समदृ्धीचा, समग्रतेचा 

द्योतक म्ििून येतो. िे जिू वीरनायकाचे संिमि आिे. या प्रवासात तो बिलत जातो. अरण्ये, समदु्र 

द्दकंवा वीरनायक कधी जातो तो पाताळलोक म्ििजे नेिीवेचा प्रिेश आिे. द्दतथ ेत्याला राक्षस, चेटद्दकिी 

रे्टतात. त्यांच्या वेढ्यात सापडलेली राजकन्यािी रे्टते. िी राजकन्या म्ििजे अद्दनमा या आद्दिबंधाचे 
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प्रतीक िोय. ती नेिीवेच्या/ अचेतनच्या अंधाराने वेढलेली असते. परुुषाच्या ठायी असलेल्या या �ी-

तत्वाला परुुषत्वाशी संयोग झाल्याद्दशवाय पूिभत्व प्राप्त िोत नािी. पि िी गो� इतकी सोपी नसते. 

नेिीवेतील अद्दनमा जाद्दिवेच्या पातळीवर येताना नेिीवेतील काळोखाचे, तेथील राक्षसांचे पाश अद्दधक 

घट्ट िोतात. नायकाच्या शिी अपऱु्या पडू लागतात. तो ितबल िोतो, कधी कैिेत सापडतो. अशा 

आिीबािीच्या वेळी त्याला वृद्धआप्त रे्टतो. िािी एक मित्त्वाचा आद्दिबंध ज्या द्दवषयी पुढे अद्दधक 

द्दववेचन आपि करिार आिोत. वीर नायकाचा िा ‘प्रवास’ िा आद्दिबंधिी लक्षात घ्यायला िवा.  जन्म-

मतृ्यूच्या प्रवासाशी तो द्दनगडीत आिे. चेतन-अचेतनचा मळे घालण्यासाठीचा िा प्रवास प्रत्येक 

व्यिीला गरजेचा असतो.  

या प्रवासाची, त्यातील अडथळयांची प्रतीकरूपे प्राक्कथांमध्ये सवभत्र आढळतात. 

सागरातून िोडीने केलेला प्रवास असाच प्रतीकात्म आिे. द्दचत्र, द्दशल्प साद्दित्य सवभत्र तो आढळतो. 

पाण्यावरच्या या प्रवासाला जन्ममतृ्यचु्या प्रवासाचा संिर्भ आिे. र्वसागर तरुन जािे म्िितो त ेह्याच 

अथाभने. द्दसंधसंुस्कृतीतील अवशेषात िफनद्दवधीमधे मतृाबरोबर जी र्ांडी िफन केली आिेत त्यावर 

िोडीची, वल्ह्यांची कोरीव द्दचते्र आढळतात. पैलतीर गाठायचा आिे िी ओढ संत साद्दित्यापासून ते 

‘‘ओ र ेमाझी’’ सारख्या द्दिंिी द्दचत्रपटगीतापयांत सवभत्र आढळते. एखािा आद्दिबंध द्दकती वेगवेगळया 

प्रकार ेअवतरीत िोतो ह्याचे िे बोलके उिािरि आिे.  

अनेकिा द्दिरोद्दमथ िी ‘मोनो द्दमथ’ आि ेअसे म्िटल ेजाते, म्ििजे सवभ प्राक्कथांची जननी प्राक्कथा. 

जगर्रातील िीरो द्दमथचा अभ्यास करिारा ि द्दिरो द्दवथ अ थाउजेंड फेसेस (१९४९ मध्ये प्रथम 

प्रकाद्दशत) ि ेजोसेफ कॅम्पबेल यांचा गं्रथ मित्त्वाचा मानला जातो. राम, कृष्िापासून त ेसपुरमॅन पयभन्त 

िीरो द्दमथची अनेक रूपे आपल्या पररचयाची आिेत. अनेकिा वीरनायकाचे िैवतीकरि झालेले द्दिसते. 

िीरो द्दमथचा िा साचा इतका प्रर्ावी आिे की चररत्र गं्रथ द्दलद्दिताना, आत्मचररत्र द्दलद्दिताना लखेकाच्या 

नकळत तो या आद्दिबंधाच्या साच्यात रचना करू लागतो. 

१.१३ वृद्ध आप्त  

द्दपत्याच्या प्रद्दतमेचा एक वेगळा आद्दवष्कार वदृ्ध आप्ताच्या आद्दिबंधात्मक प्रद्दतमेमध्ये िोतो.  

संज्ञाद्दवकासाच्या धडपडीत असलेला वीरनायक जेव्िा अडचिीत सापडतो, त्याच्या द्दजवाला जेव्िा 

धोका संर्वतो, तेव्िा त्याला मागभ िाखविारा, सल्ला िेिारा वदृ्ध अनेक परीकथांमध्ये आढळतो. 

केवळ कथांमध्ये नव्िे तर प्रत्यक्ष आयषु्यातिी अशा गुरु करवी, मागभिशभकाकरवी स्वप्नात योग्य मागभ 

सांद्दगतल्याचे िाखले आपि ऐकतो. त्याचे एक स्प�ीकरि असे िेता येईल की मनाच्या अगिी एकाग्र 

अवस्थेत आपल्याला िा द्दवचार सचुलेला असतो, पि िे आपले आपल्याला सचुले िे मानायला आपि 
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तयार नसतो. पि जािीव नेिीवेच्या पातळीवर बोलायचे झाल्यास वीर नायक िा संजे्ञच्या आद्दिबंधाचे 

प्रतीक आि.े तो संजे्ञच्या अंगाने एकांगी द्दवचार करू लागला की तो जाद्दिवेच्या पातळीवर वावरू लागतो 

की त्याला सजभनशील द्दवचार सुचेनासे िोतात, तो एक प्रकारची ितबलता अनरु्वतो. अशा वेळेस वदृ्ध 

आप्त िा जिू नेिीवेबरोबर तटुलेला संबंध जोडून िेतो. पररकथेत या प्रद्दतमा जािूगारचे वा मांद्दत्रकाचे 

रूप घेतात.  

आदिबंधात्मक समीक्षेचे स्वरूप आदि व्याप्ती  

आद्दिबंधाचा द्दसद्धांत िा मानसशास्त्र आद्दि मानवशास्त्र या िोन ज्ञानशाखांतील आधदु्दनक 

द्दवचारप्रिालीत उगम पावून तो आजच्या साद्दित्यसमीके्षत रूढ झाला आिे.  

नॉ�ोप फ्राय यांच्या ‘अॅनॅटॉमी ऑफ द्दिद्दटद्दसझम’, ‘फेबल्स ऑफ आयडेंद्दटटी’ आद्दि मॉड बॉडद्दकनच्या 

‘आद्दकभ टायपल पॅटनभस् इन पोएट्री’ या गं्रथांनी आद्दिबंध, आद्दिबंधात्मक समीक्षा िे शबि रूढ केले आद्दि 

समीके्षच्या प्रांतात एक नवी द्दिशा िाखवली. िी समीक्षापद्धती वंशद्दचन्िात्मक, द्दिव्यकथात्मक, 

द्दवधीद्दवधानात्मक या नावांनी िेखील ओळखली जाते.  

आद्दिबंधात्मक समीके्षचा पाया कालभ गसु्ताव युंगच्या ‘सामूद्दिक अचेतनाच्या’ कल्पनेवर आधाररत आि े

पि त्याला आज जे द्दवकद्दसत रूप प्राप्त झाले आिे ते िेिाऱ्या इतर कािी अभ्यासकांचा उल्लेख 

करिेिी मित्त्वाचे आिे.  

मानसशास्त्रीयदृ�्या आद्दिबंध िी संकल्पना मांडण्याचे शे्रय जसे युंगला द्यावे लागते, तसे प्राक्कथांचा 

आद्दिबंधात्मक अभ्यासाचा पाया रचण्याचे शे्रय फे्रझरला द्यावे लागते. स्कॉद्दटश मानवशास्त्रज्ञ सर जेम्स 

फे्रझर यांनी ‘ि गोल्डन बाऊ’ िा मिाकाय गं्रथ १२ खंडात १८९० ते १९१५ या काळात प्रकाद्दशत 

केला. जगर्रातल्या कथांचा िा संग्रि िा अद्दतशय मोलाचा ठेवा आिे.  

याचबरोबरीने ज्यांचा उल्लेख करायलाच िवा असे अभ्यासक म्ििजे युंगचे द्दशष्य असिार े

मानसशास्त्रज्ञ डॉ. एररक नॉयमन. ‘आटभ अडँ ि द्दिएद्दटव अनकॉन्शस’, ि गे्रट मिर : अॅन अनॅाद्दलद्दसस 

ऑफ ि आद्दकभ टाइप’, ि आद्दकभ टायपल वल्डभ ऑफ िेनरी मूर’ िी त्यांची गं्रथसंपिा आद्दिबंधात्मक 

समीके्षच्या द्दवकासात अद्दतशय मित्त्वाची ठरली. युंगने सांद्दगतलेल्या प्रमखु आद्दिबंधांपैकी माततृ्वाचा 

आद्दिबंध, त्याची मानसशास्त्रीय पाश्वभरू्मी, द्दवधायक आद्दि द्दवघातक असे त्याचे ििुेरी स्वरूप आद्दि 

मानवी संस्कृती व साद्दित्यातील त्याचे अवतरि त्याने ‘गे्रट मिर’ या गं्रथात मांडून अभ्यासाला नवी 

द्दिशा द्दिली.  
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आदिबंधात्मक समीक्षा नेमके काय करते?  

या प्रश्नाचे उत्तर िेताना गंगाधर पाटील यांनी बॉडद्दकन यांचा आधार घेऊन अभ्यासाच्या द्दिशा 

सचुवताना म्िटले आिे, आद्दिबंधाच्या आश्रयाने काव्यात्म अनरु्वांचे िोन अंगांनी द्दवशे्लषि करता 

येते.  

१) एखाद्या समाजाच्या सांस्कृद्दतक र्ावस�ृीत व काव्यस�ृीत सातत्याने परावद्दतभत िोिाऱ्या 

अनेकद्दवध आद्दिप्रद्दतमांचा शोध घेऊन त्यांच्या द्दवद्दवध रूपांचा वा आकृद्दतबंधांचा तलुनात्मक 

अभ्यास करता येईल.  

२) अशा प्रकारच्या काव्यगत आद्दिप्रद्दतमांना प्रद्दतसाि िेिाऱ्या रद्दसकाच्या मनातील आंतररक 

अनरु्वांचा अभ्यास करता येईल. 

आद्दिबंधात्मक समीक्षा एखाद्या संद्दितेचे सूक्ष्म वाचन करते. एखाद्या साद्दित्यकृतीत आद्दिबंधात्मक 

प्रद्दतमा कशी प्रकट िोते? ती आद्दिबंधात्मक अनरु्वाला साकार कशी करते? ती कोिते काव्यात्म 

कायभ करते? ह्याची उत्तर ेशोधण्याचा प्रयत्न िी समीक्षापद्धती करते.  

ह्या पद्धतीने एखाद्या साद्दित्यकृतीचा व लेखकाचा अभ्यास केल्यावर लक्षात येते की आद्दिबंधात्मक 

प्रद्दतमा साद्दित्यकृतीच्या र्ावद्दवश्वाला प्रर्ाद्दवत करते.  आद्दिबंधात्मक प्रद्दतमा लक्षात घेतली तर 

कलाकृतीतील द्दवद्दवध घटकांची संगती लागून कलाकृतीला एकद्दजनसी, सेंद्दद्रय रूपबंध ध्यानात येतो.  

अनेकिा अभ्यासांती असे लक्षात येते की द्दवद्दश� कलाकृतीच्या वा कलाकाराच्या र्ावद्दवश्वात एखाद्या 

द्दवद्दश� आद्दिबंधाला कें द्रस्थान द्दमळालेले असत.े त्याची कारिे अनेकिा लेखकाच्या जडिघडिीत 

असू शकतात. िी खाद्दसयत म्िटली पाद्दिजे की आद्दिप्रद्दतमा आद्दि प्रतीके प्रकट िोताना त्यात जािीव 

आद्दि नेिीव िोघांची सरद्दमसळ झालेली असते. िेशकालपररद्दस्थतीचे, संस्कृतीचे रगं समाद्दव� झालेल े

असतात.  

उिािरिाथभ, खानोलकरांच्या साद्दित्यात कामवासना कें द्रस्थानी असून अद्दनमा आद्दि अॅद्दनमसची 

द्दवद्दवध रुपे द्दतथे पिायला द्दमळतात. रात्र काळी घागर काळीमधील लक्ष्मी म्ििजे अद्दनमाच आिे. 

लक्ष्मी िे एक द्दवनाशक स्त्रीरुप आिे. लक्ष्मीला आपल्या स्त्रीत्वाची जािीव िोते तेव्िा र्रतीच्या 

पाण्याची अघोरी ओढ जािवते. िे अनावर कामप्रेरिेचे रूप म्ििता येईल. काळयार्ोर पाण्यावरुन 

उपडी जािरी घागर द्दतला द्दिसते. मातरृुप र्ासिार ेपािी सजभनाचे प्रतीक आिे तसेच प्रलयाचेिी 

प्रतीक आिे. एकाचवेळी सजभक आद्दि द्दवनाशक अशा स्त्रीत्वाचे प्रतीक. लक्ष्मी अशीच आिे. उपडी 

घागर वासनेचा अतपृ्त घडा आिे, लक्ष्मीचे ररकामे राद्दिलेले गर्ाभशय द्दतथे प्रतीत िोते. लक्ष्मीचे िे रुप 

घडताना खानोलकरांच्या अवतीर्वतीचे कोकिातील वातावरि, द्दतथल्या स्थाद्दनक श्रद्धा, समजूती, 
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खानोलकरांचा वैयद्दिक अनरु्व िेिी ह्यात द्दमसळले आिेच म्ििजे जािीव-नेिीवेचे रगं परस्परात 

द्दमसळून गेले आिेत.  

ह्या समीक्षापद्धतीचा वापर सरसकट सगळया साद्दित्यकृतींसाठी करता येत नािी. अनेक साद्दित्यकृती 

केवळ जािीवेच्या पातळीवर राितात. त्यात व्यि झालेल्या प्रद्दतमांचा आशय लेखकाच्या व्यिीगत 

अनरु्वाचे फद्दलत असतो. मखु्य म्ििजे वाचकाला वाचताना तो आद्दिबंधात्मक असल्याचा अनरु्व 

येत नािी. गंगाधर पाटील म्िितात, कलाकृतीत “आद्दिबंधात्मक लद्दलत घटना” असिे गरजेचे आिे. 

अशी घटना द्दनमाभि झालेली नसेल तर त्या कलाकृतीत ‘असंज्ञ अथभबंध’ ध्वद्दनत िोत नािीत. अशा 

साद्दित्यकृतींना िी समीक्षा पद्धती लागू िोिार नािी. म्ििून त ेम्िितात की िी समीक्षा पद्धती युंगच्या 

र्ाषेत फि ‘साक्षात्कारी’ कलाकृतींनाच लागू िोते. साक्षात्कारी कलाकृती िी अथभ सलुर्तेने सांगिारी 

नसते. द्दतच्यामध्ये नेिीवेच्या पातळीवरील अनेकिा द्दस्तद्दमत, र्यचद्दकत करिारा, लोकद्दवलक्षि असा 

आशय प्रतीत िोतो. ज्याचे स्वरूप कािीसे गूढ असत.े ज्ञानेश्वर -तकुारामांचे काव्य, केशवसतु, मढेकर, 

प.ु द्दश. रगेे यांची कद्दवता, जी. ए. कुलकिी, कमल िेसाई यांच्या कथा यांचा समावेश गंगाधर पाटील 

यांनी मराठीतील साक्षात्कारी कृतींमध्ये केला आिे. (पाटील ग. , १९८१ , पान ८०-८१ ) जगातील 

शे्रष्ट साद्दित्यामध्ये, ज्याला आपि अद्दर्जात साद्दित्यिी म्िितो आद्दिबंधात्मक आशय आढळतो. 

त्याच्यामळेुच त्या साद्दित्याला एक सावभद्दत्रक आवािन प्राप्त िोते. उिा. रामायि, मिार्ारत. एखाद्या 

कलाकृतीचे मूल्यमापन करताना अशा आशयाचा अर्ाव िी द्दतची मयाभिा मानली जाते िेिी लक्षात 

घेण्यासारखे आिे.  

ह्या टप्प्यावर समीक्षापद्धतीचा मूलरू्त द्दसद्धांत समजून घेिे गरजेचे ठरते. “काव्य िी एक प्रतीकरूप 

र्ाषा असून ती द्दमथ, स्वप्न व लोककथा यांच्याप्रमािेच मानवी मनातील आद्दिम आद्दि सवभस्पशी 

र्ावद्दवश्वाचा आद्दवष्कार करत असते आद्दि त्यामळेुच ती जिू साऱ्या मानवजातीची एक सावभकालीन, 

सवभस्पशी व स्वार्ाद्दवक र्ाषा बनली आिे. म्ििून काव्याचे आकलन िे मानवी प्रतीकस�ृी, काव्यस�ृी, 

तीमधील संकेत व परपंरा यांच्या संिर्ाभत करुन घेिे आवश्यक असते.” (पाटील ग., १९८१, पान 

८३)  

साद्दित्यकृतीच्या कें द्रस्थानी असिाऱ्या आद्दिबंधाचे आद्दि द्दमथच्या मळुाशी असिाऱ्या आद्दिबंधाचे 

अगिी द्दनकटचे नाते असते. त्यामळेु आद्दिबंधात्मक समीक्षा पद्धती द्दमथ द्दिटीद्दसझमशी सिसंबंध 

राखून असते. 

संजे्ञच्या द्दवकासाशी नाते सांगिाऱ्या कािी प्राक्कथा या द्दनद्दमत्ताने पािता येतील. उिा. सपभमाता कद्र ू

आद्दि गरुडमाता द्दवनीता यांची गो�. द्दतथे सपभमाता सिजप्रवतृ्तीचे द्योतक आिे तर द्दवनीता संजे्ञचे. मग 

द्दवनीतेला कद्रूचे िास्य स्वीकारावे लागते. याचा वेगळा अन्वयाथभ लक्षात येतो. द्दतचा पतु्र गरुड स्वगाभतून 

अमतृकंुर् घेऊन येतो आद्दि द्दतची िास्यातून सटुका करतो. िा संजे्ञचा द्दवजय आद्दि द्दवकास िोिे 
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मानता येते. रामायिात कैकयी टेरीबल मिरच्या रूपात द्दिसते. मारुती द्दचरजंीव असून आजिी कुठे 

कुठे संकटात सापडलेल्या प्रवाशांना रे्टतो, योग्य मागभ िाखवतो िी समजूत ‘वदृ्ध आप्त’चेच रूप आि.े 

मानवाची सारी प्राक्कथाद्दनद्दमभतीच मानवी संजे्ञच्या द्दवकासिमाशी द्दनगडीत आिे. ज्या ज्या वेळी 

अद्दस्तत्वाचा प्रश्न उर्ा राितो, संिमिाची वेळ उिा. पौगंडावस्था असते, अशावेळेस मानवी मन 

आपल्या र्ावना ह्या कथांच्या रूपाने अनरु्वते आद्दि अनेकिा नव्याने आद्दवष्कृत करते. म्ििूनच ह्या 

प्राक्कथांचे नवे अन्वयाथभ आजिी कलाकारांना खिुावत राितात.    

द्दमथ आद्दि साद्दित्य यांचे सािचयभ लक्षात घेऊन नॉर्थ्रोप फ्राय या समीक्षकाने साद्दित्यगत 

आद्दिबंधासंिर्ाभत एक नवा द्दसद्धांत मांडला. आपल्या ‘अॅनोटोमी ऑफ द्दिद्दटद्दसझम’ या गं्रथात त्याची 

शा�शदु्ध मांडिी केली. मानवाच्या जीवनातील जन्म-तारुण्य, प्रौढत्व, वदृ्धत्व आद्दि मरि या चार 

अवस्था अनिुमे वसंत (द्दस्प्रंग), उन्िाळा (समर), ऑटम् (शरि द्दकंवा द्दशद्दशर), द्दिवाळा (द्दवंटर) या 

चार ऋतूंच्या द्दमथांमधून व्यि झालेल्या आढळल्या. या कथांमधून अनिुमे सखुाद्दत्मका, रोमान्स, 

शोकाद्दत्मका व सटायर िे चार साद्दित्यप्रकार द्दनमाभि झाले असे प्रद्दतपािन त्याने केले.पढुील आकृतीत 

त्याचे िे वाङमयीन मानवशा�ाचे (द्दलटररी अनर्थ्रोपॉलॉजी) प्रमेय संके्षपाने िाखद्दवले आिे– 

दिनचि  ऋत चि  जीवनचि  दमथ (कथाचि) सादहत्यप्रकार  
उषःकाल  वसंत  जन्म  नायकाची जन्मकथा  रोमान्स  
मध्यान्ि  ग्रीष्म  लग्न, द्दमलन,  

द्दवजय  
स्वगभ प्रवेश -
द्दवजयाची कथा  

सखुाद्दत्मका  

सूयाभस्त  िेमंत  मतृ्य ु नायकाचा मतृ्य ु शोकांद्दतका  
रात्र  शरि/ द्दशद्दशर प्रलय  प्रलयाची कथा  सटायर  

साद्दित्याच्या सवभ प्रकारांचे मूळ ‘क्वेस्ट द्दमथ’ / ऋतकुथांमध्ये आिे असे फ्रायचा द्दसद्धांत सांगतो. 

अथाभत ह्या द्दसद्धांताला मयाभिा आिेत. द्दवशेषतः र्ारतीय संस्कृतीच्या संिर्ाभत त्यावर आके्षप घेता 

येतात. उिा. त्याने शरि ऋततूुन शोकाद्दत्मकेचा जन्म सांद्दगतला आिे. र्ारतात आपि द्दजवेत् शरिः 

शतम् अशा शरेु्च्छा िेतो. इथ ेशरि ऋतू आद्दि शोकाद्दत्मका अशी सांगड घालता येत नािी. फारतर 

द्दशद्दशराचा संबंध मतृ्यशुी जोडता येईल. तसेच र्ारतीय संस्कृतीत ‘शोकाद्दत्मका’ िा नाट्यप्रकार 

मानण्यात आलेला नािी िेिी लक्षात घेण्यासारखे आिे.  

द्दवद्दवध अभ्यासकांच्या ह्या प्रयत्नातून आद्दिबंधात्मक समीके्षचा द्दवकास िोऊन साद्दित्यापासून ते 

धाद्दमभक द्दवधींपयभन्त अनेक गो�ींच्या आकलनासाठी ती उपयुि ठरलेली द्दिसते. असे असले तरी ती 

समीके्षचे फार मोठे के्षत्र व्यापू शकली नािी. ह्याचे कारि द्दतच्या मयाभिा द्दतच्या स्वरूपातच सामावलेल्या 

आिेत. त्यािी समजून घेऊ.    
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आपली प्रगती तपासा  
१) आदिबंध म्हणजे काय? मखुवटा आद्दि छाया िे आद्दिबंध स्प� करा. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१.१४ समारोप   

आद्दिबंधात्मक साद्दित्य िा अचेतन मनाचा अिंशी संबंध येऊन लेखकाच्यािी नकळत त्याच्या 

साद्दित्यात िोिारा गूढ आद्दवष्कार आिे. तो आद्दवष्कार उत्स्फूतभ आिे. सजभनशील मनाची ती झपूझाभ 

अवस्था आिे. द्दतचा आस्वाििी वाचकाला अचेतनाशी जोडून समग्रतेचा अनरु्व िेिारा आिे, द्दकंबि ना 

िी समीक्षा पद्धती मूलतः अनरु्वद्दनष्ट आद्दि आस्वािक आिे. साद्दित्यकृतीचा अनरु्व सामूद्दिक 

नेिीवेचा अनुर्व िेिारा आिे का, िीच त्याची कसोटी आिे. आद्दिबंधात्मक समीके्षचे के्षत्र मयाभद्दित 

आिे िे आपि पद्दिलेच. ती सरसकट प्रत्येक साद्दित्यकृतीसाठी वापरता येत नािी. तसेच कलाकारिी 

आद्दिबंधात्मक आशयाचा ठरवून आद्दवष्कार करू शकत नािी. तो त्याच्या अचेतनचा आद्दवष्कार 

असल्याने त्याच्या नकळतच त्याची द्दनद्दमभती िोते, त्यामळेु मानसशा�ीय द्दवशे्लषिास वाव िेिाऱ्या 

साद्दित्यकृतींची द्दनद्दमभती करण्याचा जसा प्रयत्न लेखकांनी केला तसा इथे संर्वत नािी. आज बाि बली 

सारखा मिाद्दचत्रपट द्दनमाभि करताना त्याला आद्दिबंधात्मक स्वरूप िेण्याचा जािीवपूवभक प्रयत्न 

द्दिसतो. द्दडस्ने लिान मलुांसाठी द्दचत्रपट तयार करताना त्यात असाच प्रयत्न करते कारि लिान 

मलुांचे र्ावद्दवश्व आद्दि पररकथा ह्या अचेतनाला अद्दधक जवळ असतात. पि असे प्रयत्न दृश्य 

माध्यमात अद्दधक शक्य आिेत. त्यामळेु आद्दिबंधात्मक समीके्षचा मोठा प्रवाि द्दनमाभि झालेला द्दिसत 

नािी. अथाभत िैवत शा�, द्दवधी, द्दमथ, लोकसाद्दित्य याच्या अथभद्दनिभयात आद्दि तलुनात्मक 

अभ्यासात मात्र िी पद्धती नक्कीच मौद्दलक रू्द्दमका बजावते. साद्दित्यकृतीबाबत अनेकिा ‘साक्षात्कारी’ 

साद्दित्यकृतींचे मूल्यमापन मात्र ह्या पद्धतीच्या उपयोजनाद्दशवाय पूिभत्वास जािार नािी िे खर ेआिे.   
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१.१६ नम ना प्रश्नमचं 

अ)  िीघोत्तरी प्रश्न 

१.    युंगने सांद्दगतलेले सायकीचे तीन स्तर कोिते ? 

२. आद्दिबंध म्ििजे काय ते स्प� करा.  

३. मखुवटा आद्दि छाया िे आद्दिबंध स्प� करा.  

४. अद्दनमा आद्दि अॅद्दनमस म्ििजे काय ते स्प� करा.  

५. द्दद्वद्दवध स्वरूपाचा मातेचा अनुबंध स्प� करा.  

६. लोकसाद्दित्य आद्दि आद्दिबंध यांचा अन्योन्य संबंध स्प� करा.  

७. आद्दिबंधात्मक समीके्षच्या द्दवकासाला आकार िेिाऱ्या मित्त्वाच्या अभ्यासकांच्या 

कायाभचा आढावा घ्या.  

८. वीरनायक आद्दि संबंद्दधत इतर आद्दिबंध स्प� करा.  

ब)  टीपा दलहा 

१.    आद्दिबंध आद्दि तलुनात्मक आमनवंशशास्त्र  

२. लोकसाद्दित्य आद्दि आद्दिबंध  

३. स्वात्मसाधनेची प्रद्दिया  

४. मखुवटा अद्दि छाया 

क)  एका वाक्यात उत्तर ेललहा 

१.     आद्दिबंधाची संकल्पना कोित्या मानसशास्त्रज्ञाने मांडली? 

२. द्दसग्मन फ्रॉईड यांनी कशाचा द्दवचार मांडला? 

३. ‘ि गोल्डन बाऊ’ िा मिाकाय गं्रथाचे रद्दचते कोि आिेत? 

४. ‘‘परुुषाच्या मनात जशी स्त्री-प्रद्दतमा असते, त्याचप्रमािे स्त्रीच्या मनात परुुष परुूषत्वाचे 

सनातन अंग असते’’ त्यास काय म्िितात? 

५. ‘मन’ या कल्पनेसाठी युंग कोिता शबि वापरतो? 

 

❖❖❖ 
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घटक २  

२  
समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धती 

घटक रचना  

२.१  उद्दि�्ये  

२.२  प्रास्ताविक  

२.३  विषय वििेचन  

 २.३.१  समाज : संकल्पना व स्वरूप 

 २.३.२  समाजाची लक्षणे  

 २.३.३  संस्कृती : संकल्पना व स्वरूप 

 २.३.४ मानिी संस्कृतीचे दोन भाग   

 २.३.५  सावित्य, समाज आवण संस्कृती अनोन्य संबंध  

 २.३.६  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दती : संकल्पना ि स्िरूप   

 २.३.७  द्दिपोद्दिट तेनचा 'विवमती वसद्दांत'  

 २.३.८ मार्कससचा 'पाया आवण इमला' वसद्दांत  

 २.३.९  समाजशास्त्रीय समीके्षची िैवश�्ये  

 २.३.१० समाजशास्त्रीय समीके्षचे घटक 

 २.३.११  सावित्याच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासाची व्याप्ती 

 २.३.१२  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीच्या मयासदा   

 २.३.१३  मराठीतील समाजशास्त्रीय समीक्षा  

२.४.  समारोप 

२.५. संदभस गं्रथ सूची  

२.६. नमनुा प्रश्नसंच  
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२ - समाजशास्त्रीय सम्रीक्ा पद्धत्री

२.१ उद्दिष््टये 

या घटकाच्या अध्ययनानंतर   

१.  समाज म्िणजे काय ? समाजाची लक्षणे कोणती ? याची ओळख िोईल. 

२.  मानिी संस्कृतीचे स्िरूप लक्षात येईल.  

३.  सावित्य, समाज  आवण संस्कृती यातील अन्योन्य संबंध समजून घेता येईल. 

४.  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीची ओळख िोईल. 

५.  सावित्याचे माध्यम असणारी भाषा िी सदु्दा एक सामावजक िस्तू असल्याचे स्प� िोईल. 

६.  लेखकाच्या व्यविमत्त्िातील सामावजक रगंांचा शोध घेणे शर्कय िोईल. 

७.  तेन आवण मार्कसस यांचे वसद्दांत समजून घेता येतील. 

८.  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीची िैवश�्ये ि मयासदा लक्षात येतील. 

९.  मराठीतील समाजशास्त्रीय समीके्षचे स्िरूप समजून घेता येईल.  

२.२ प्रास्ताद्दिक  

प्रस्ततु प्रकरणात आपणास समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीचा सविस्तर विचार कराियाचा आिे. 

त्यादृ�ीने सिसप्रथम समाज, समाजाची लक्षणे, मानिी संस्कृती, सावित्य, समाज आवण संस्कृती 

यांच्या परस्परसंबंधांची माविती करून घेणे आिश्यक आिे. तसेच समाजशास्त्रीय समीके्षची 

संकल्पना ि स्िरूप, समाजशास्त्रीय घटक, तेनचा विवमती वसद्दांत, मार्कससचा पाया आवण इमला 

वसद्दांत, समाजशास्त्रीय समीके्षची िैवश�्ये आवण मयासदा, मार्कससिादी समीक्षा आवण समाजशास्त्रीय 

समीके्षतील फरक, मराठीतील समाजशास्त्रीय समीके्षचा आढािा या मदु्ांचे विशे्लषण करािे लागणार 

आिे. 

दैनंवदन व्यििारात ‘समाज’ िा शब्द अवतशय ढोबळ ि संकुवचत अथासने िापरला जातो. देशिाचक, 

समूििाचक, धमसिाचक िगैर े अथासने िा शब्द व्याििाररक भाषेत िापरला जातो. परतं ु त्यापेक्षा 

वनराळा असा समाजशास्त्रीय अथस या संकल्पनेमागे आिे. एक सामावजक व्यिस्था या अथासने समाज 

िी संकल्पना समाजशास्त्रात िापरली जाते. समाज म्िणजे परस्पराशी आंतरविया करणाऱ्या व्यिी 

आवण समूिाची वमळून तयार झालेली एक व्यापक संघटना िोय. लोकसंख्या, प्रदेश, प्रजोत्पादन 

आवण संस्कृती िी या समाजाची लक्षणे िोत.   
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१.२ तात्विक दृष्टीकोन

प्राणयांना केिळ जैविक परपंरा असते. माणसांना सामावजक, सांस्कृवतक परपंरा असत.े त्यामळेु 

मानिी ितसन व्यििारािर सामावजक प्रभाि आवण वनयंिण पािायला वमळते. सामावजकरणाची िी 

प्रविया मानिामध्ये लिानपणापासूनच सरुू झालेली आढळते. सििासातून संस्कारीत झालेल्या 

मानिी संस्कृतीचे भौवतक संस्कृती ि अध्यावत्मक संस्कृती असे दोन भाग पडलेली वदसतात. 

सावित्य िा मानिी समाजाच्या जीिनातील एक मित्त्िपूणस सांस्कृवतक उपिम आि.े म्िणून समाज, 

संस्कृती आवण सावित्य यांचा अन्योन्य असा संबंध  असतो. या परस्पर संबंधाला सिसप्रथम माराम 

स्ताइल या फ्रें च मविलेने अधोरवेखत केले. त्यानंतर 'सावित्य िी समाजाचे अवभव्यिी आिे' असा 

विचार लईु डी बोनाल्ड यांनी मांडला आवण सावित्याच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासाला िेगळी वदशा 

प्राप्त झाली. 

सावित्यवनवमसती िी व्यविगत नव्िे तर सामावजक घटना आिे. व्यक्ती स्वकािाशी, स्वकािीन 

सामाद्दजक - सांस्कृद्दतक जडणघडणीशी कमी जास्त प्रमाणात जोडिी गेल्याचे द्दिसते. 

साद्दित्यकृतीचे रसग्रिण, मूल्यमापन, उपयोजन इत्यािी गो�ीिी समाजाशी द्दनगद्दडत असतात. 

साद्दित्य व्यविारावर समाजाचे द्दनयंत्रण येते. साद्दित्याच्या प्रांतात द्दवद्दिन्न काळात द्दवद्दवध स्वरूपात 

आकारािा आिेिी अद्दिरुची, गं्रथद्दनद्दमिती, प्रकाशन, गं्रथप्रिशिन यावर उमटिेल्या प्रद्दतद्दिया जाणून 

घेतानािी समाजशास्त्रीय समीके्षचा उपयोग िोतो. एकूण सावित्यातील सामावजकता शोधणे िा प्रांत 

समाजशास्त्रीय समीके्षचा आिे. सावित्यात येणाऱ्या सिस घटकांना सामावजक संदभस असतो. त्या 

दृ�ीने सावित्य व्यििार िा सामावजकतेने व्यापला असून समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीत त्या अंगाने 

अभ्यास केला जातो. 

साद्दित्याचे माध्यम असणारी िाषा आद्दण समाज यांचे नाते दृढ स्वरूपाचे असते. द्दवद्दश� िाषेद्दशवाय 

द्दवद्दश� जीवनानिुव व्यक्त िोणे शक्य नािी. म्िणूनच समाजद्दनद्दमित िाषा िी साद्दित्याचा मखु्य 

आधार आिे असे मानता येते. िाषा ज्या समाजात जन्मते ; त्या समाजात िेखकिी जन्मािा येतो. 

एक व्यक्ती म्िणून िेखक जा समाज गटात वाढतो त्या समाजाच्या जीवनपद्धतीचा पररणाम त्याच्या 

जडणघडणीवर िोत असतो. त्या दृ�ीने िेखकाच्या व्यद्दक्तमत्त्वातीि सामाद्दजक अंगांचा शोध घेणे 

शक्य असते. यावरून साद्दित्य व समाज यांचा परस्परपूरक, परस्पराश्रयी आद्दण द्दनकटचा संबंध 

िक्षात येतो. थोडक्यात साद्दित्यकृतीच्या आकिन आद्दण अथिद्दनणियनासाठी समाजशास्त्रीय समीक्षा 

पद्धतीचा उपयोग िोतो असे म्िणता येते. 

२.३ द्दिषय द्दििेचन   

विद्ाथी वमिांनो प्रस्ततु घटकात आपण 'समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दती' सविस्तरपणे समजनू घेणार 

आिोत. अलीकडच्या काळामध्ये िेगिेगळी शासे्त्र आवण कलांच्या आधार ेसावित्याचा अभ्यास िोऊ 
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लागला आिे. इवतिास, मनोविज्ञान, मानििंशशास्त्र, समाजशास्त्र आवण विविध भारतीय लोककला 

यांचा यामध्ये प्रामखु्याने उल्लेख करता येईल. पररणामी अलीकडे सावित्याचा सामावजक अंगाने 

अवधक व्यापक ि सखोल अभ्यास केला जात आिे. सावित्याचा समाजशास्त्रीय भूवमकेतून अभ्यास 

करणारी िी पद्दत लिवचक आवण सावित्यगत आशय सामावजक अंगाने उलगडणारी अशी आिे. 

सावित्य आवण समाज या दोन्िी संकल्पना मानव्यसापेक्ष आिेत. त्यामळेु त्यांच्यातील दृढ अशा 

अन्योन्य संबंधांना नाकारता येत नािी.  साधारणपणे १९ व्या शतकाच्या उत्तराधासत समाजशास्त्र िी 

स्ितंि ज्ञानशाखा उदयास आली आवण तेव्िापासून सावित्याच्या अभ्यासकांनी समाजशास्त्रीय 

संकल्पनेचा आधार घेऊन सावित्याचा विचार करायला सुरुिात केली. त्यातूनच 'समाजशास्त्रीय 

समीक्षा पद्दती' आकाराला आली आिे. त्या अनषुंगानेच सिसप्रथम समाज आवण संस्कृती या 

संकल्पना आपण समजून घेणार आिोत.  

२.३.१ समाज : सकंल्पना ि स्िरूप 

व्याख्या  

१.  'socious' या िॅद्दटन शब्िापासून सोसायटी िा शब्ि तयार झािा असून त्याचा अथि संगती 

(association)  सिवास  (companionship) असा आिे. 'एकमेकाशी सिकायि करतात 

त्या व्यक्तींचा मोठा समूि म्िणजे समाज'  असा त्याचा अथि िोतो. 

२.  "A society is a group of individuals  Involved in persistent social interaction 

or a large social group sharing the same  Spatial or social  territory, 

typically subject to the same political authority and dominant cultural 

expectations." (https://en.m.wikipedia.org) 

३.  "A large group of people who live together in an organized way, making 

decisions about how to do things and sharing the work that needs to be 

done. All the people in a county, or in several similar countries, can be 

referred to a society." (https:// dictionary.combridge.org) 

४.  Prof. Right - "It is a system of relationship that exists among the 

individuals of the groups." (िी एक अशी नातेसंबंधाची प्रणािी आिे जी गटातीि 

व्यक्तींमध्ये अद्दस्तत्वात आिे.) 

५.  Linton - "Any group of people who have lived and worked together long 

enough to get themselves organized and to think of themselves as a social 

unit with well detined limits" (िोकांचे कोणतेिी गट ज्यांनी स्वत:पयंत संघद्दटत 
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रािण्यासाठी आद्दण स्वत:िा एक द्दनद्दित पररिाद्दषत मयाििेसि सामाद्दजक एकक म्िणून 

द्दवचार करण्यासाठी परुसेे कायि केिे आिे.) 

६.  A. W. Green - "It is the largest group in which individual have 

relationships" (सवाित मोठा गट की ज्यात व्यक्तींचे संबंध असतात.) 

७.  Maciver - "It is a Web of social relationship, which is always changing" 

( समाज म्िणजे जे नेिमी बिित असते असे सामाद्दजक संबंधांचे जाळे िोय.) 

८.  Adam Smith - "Society is an artificial device of natural economy." 

९.  जॉन्सन - "द्दवद्दश� िौगोद्दिक प्रिेशात स्थाद्दयक झािेल्या िोकांमधीि स्थायी, सातत्यपूणि व 

द्दनयद्दमत स्वरूपाच्या परस्परसंबंधाची व्यवस्था म्िणजे समाज िोय." 

यािरून असे म्िणता येते की शाळा, ऑफीस, कारखाने, िीडांगणे इत्यादी वठकाणी अचानक वनमासण 

झालेल्या तात्परुत्या स्िरूपाच्या संबंधांना समाज म्िणता येत नािी. व्यिीव्यिींमधील सवुनवित, 

स्थायी ि पनु्िा पनु्िा वदसणार ेसंबंधच समाज या संकल्पनेत अवभप्रेत आिेत.  

• 'समाज' या सकंल्पनेचे स्िरूप 

 माणूस िा समाजशील प्राणी आिे. तो समाज करून राितो. माणसाला जैविक आवण 

सामावजक िारसािी लाभलेला असतो. दैनंवदन व्यििारात माि समाज िा शब्द धमस, जात, 

िंश, िगस, वलंग यासारख्या स्त्री-परुुषांच्या समदुायासाठी योजना जातो. तो संकुवचत ि ढोबळ 

अथासचा आिे. रोजच्या बोलणयातील 'भारतीय समाज', 'विदंू समाज', 'दवलत समाज', 'आयस 

समाज' या उदािरणातील 'समाज' या शब्दापूिी लािलेल्या विशेषनामानसुार त्या शब्दाचा 

अथस घेतला जातो. म्िणजे देशिाचक, समूििाचक, धमसिाचक िगैर े िेगिेगळ्या अथासने 

'समाज' िा शब्द िापरला जातो. परतं ुइतका मयासवदत अथस या शब्दाला नािी. एक 'सामावजक 

व्यिस्था' या अथासने समाज िी संकल्पना समाजशास्त्रात िापरली जाते. समाज म्िणजे 

परस्परांशी आतंरविया करणाऱ्या व्यिी आवण समूि यांची वमळून बनलेली एक व्यापक 

संघटना अथिा व्यिस्था िोय. सामावजक आंतरवियेमळेुच व्यिी आवण समूिात वनवित 

स्िरूपाचे सामावजक संबंध वनमासण झालेले वदसून येतात. 

 माणसांनी वमळून बनलेला समदुाय म्िणजे समाज असे जरी िाटत असले, तरी केिळ 

लोकांचा समूि म्िणजे समाज नव्िे. व्यिी - व्यिी, व्यिी - समूि, समूि - समूि यांच्यात 

वस्थर स्िरूपाचे सामावजक संबंध आकाराला येऊन त्याची एक स्ितंि व्यिस्था अवस्तत्िात 

आल्यािरच त्याला समाज म्िटले जाते. समाजाला स्ितःची संरचना असून तो सातत्यशील 
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असतो. समाजवस्थती व्यिींमध्ये सामावजक संबंध दृढ झालेले असतात. ते सटेु सटेु नसून त े

िस्त्राप्रमाणे एकमेकात गुंतलेले असतात. त्यांना परस्परांची जाणीि असते. परस्परांच्या प्रेरणा, 

भािना, िेतू, विचार, मूल्ये इत्यादी आंतररक घटकांचा प्रभाि परस्परांच्या ितसनािर पडतो. 

कौटंुवबक, आवथसक, राजकीय, शैक्षवणक, संस्कृती इत्यादी के्षिेिी त्यामळेु प्रभावित िोतात. 

त्यातून वमित्ि वकंिा शितु्िपूणस संबंधाचा जन्म िोतो. थोडर्कयात अशा विविध प्रकारच्या 

सामावजक संबंधांनी 'समाज' आकाराला येतो. 

 समाजवस्थत व्यिींच्या आंतरविया या रूढी, परपंरा, चालीरीती, मूल्ये, संकेत यांच्या 

आधाराने घडत असतात. व्यिीच्या या जीिन जगणयाच्या पद्दतीतीला समाजाची संस्कृती 

म्िटले जात.े समाज आवण संस्कृती एकमेकाला पूरक आिेत म्िणूनच त्यांना एकाच 

नाणयाच्या दोन बाजू म्िटल ेजाते. थोडर्कयात संस्कृतीमळेु समाज वटकतो तर समाजामळेु 

संस्कृती रुजते असे म्िणता येते. 

 अनेक लिान मोठ्या समूि, उपसमूिांनी वमळून समाज बनतो. त्यात कुटंुब, अथस, धमस, वशक्षण 

यासारख्या अनेक सामावजक संस्थांचा अंतभासि असतो. समाजाच्या विविध प्रकारच्या 

गरजांची पूतसता करणयाचे काम या यंिणांना करािे लागते. समाजात व्यिी जन्माला येतात 

आवण मतृ्यू पाितात. परतं ुसमाज माि वपढ्यानवपढ्या वटकून राितो. प्रत्येक समाजातील 

लोकांत एकतेची भािना प्रबळ असते. या संघवटत भािनेमळेु समाजाचे स्ितंि अवस्तत्ि 

वटकिून ठेिणयास मदत िोते. अशा या व्यापक आवण प्रिािी स्िरूपाच्या समाज या 

संकल्पनेची सिससमािेशक व्याख्या करणे कठीण आिे. अभ्यासाच्या सोयीसाठी कािी 

समाजशास्त्रज्ञांनी केलेल्या व्याख्यांचा विचार करता येईल.   

२.३.२ समाजाची लक्षणे  

िॅरी जॉन्सन या समाजशास्त्रज्ञाने समाजाची जी चार लक्षणे अथिा िैवश�्ये सांवगतली आिेत ती 

पढुीलप्रमाणे आिेत.   

१.  विविष्ट भूप्रदेि - भारतीय समाज, अमेररकन समाज म्िंटल्यािर त्या त्या प्रदेशाच्या 

भौगोवलक सीमा लक्षात येतात. वशिाय विवश� प्रदेशात स्थावयक झालेल्या मानिी समूिाला 

तेथील भौगोवलक पररवस्थतीला अनरुूप जीिन जगािे लागते. त्या दृ�ीने विवश� भूप्रदेश ि े

जॉन्सनने सांवगतलेले समाजाचे िैवश�्य मित्त्िाचे ठरते. 

२.  प्रजोत्पादन - समाजाचे अद्दस्तत्व द्दटकून रािण्यासाठी स्त्री-परुुष संबंधाद्वार ेप्रजोत्पािन िोणे 

आवश्यक ठरते. प्रजोत्पािनाद्वार ेिोकसंख्येची वदृ्धी िोते आद्दण प्रत्येक मानवी समूिािा या 

िोकसंख्येची सतत गरज िासते. 
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३.  ससं्कृती - माणसाची वैद्दश�्यपूणि जीवन जगण्याची पद्धती म्िणजे संस्कृती िोय. प्राप्त 

पररद्दस्थतीशी जळुवून घेताना आिेिे अनिुव, द्दमळािेिे ज्ञान, साकारिेल्या िौद्दतक गो�ी, 

मूल्ये या सवांचा समावेश संस्कृतीमध्ये िोतो. अथाित या सवि गो�ीतीि द्दिन्नतेमळेु प्रत्येक 

मानव समूिाची संस्कृती िेखीि द्दिन्न असू शकते. 

४.  स्ितंत्रता - एक मानवी समूि िसुर् यापासून वेगळा असतो, स्वतंत्र असतो. समग्र समाज 

म्िणजेच व्यापक असा मानवी समूि िोय. या मोठ्या मानवी समूिातच ििान ििान उपसमूि 

सामाविेिे असतात. मोठ्या समूिाची जशी संस्कृती असते, तशी प्रत्येक उपसमूिाची 

िेखीि स्वतंत्र संस्कृती असते. उिा. आद्दिवासी आद्दण िटके-द्दवमकु्त िे िोन उपसमूि असून 

ते िोन्िी उपसमूि एकमेकापासून स्वतंत्र आिेत. 

अशाप्रकार ेसमाजाचे स्िरूप ि संकल्पना समजून घेतल्यानंतर संस्कृती या घटकाचा सविस्तर 

पररचय करून घेता येईल.    

२.३.३ ससं्कृती : सकंल्पना ि स्िरूप  

व्याख्या 

१.  तर्क तीर्क लक्ष्मणिास्त्री जोिी - "मनषु्य व्यविश: ि समदुायश: जी जीिनपद्दती वनमासण 

करतो आवण जीिनसाफल्याथस स्ितःिर ि बाह्य विश्वािर संस्कार करून जे आविष्कार करतो 

ती पद्दती िा तो आविष्कार  म्िणजे संस्कृती िोय." 

२.  इरािती र्िे - "संस्कार पूणस ि संस्कारमय जीिन जगणयाची देशकालविवश� रीत 

(जीिनपद्दती ि जीिनमूल्ये) म्िणजे संस्कृती."  

३.  प्रा. के्रच - "एखाद्ा समाजाने आपल्या लोकांचे जीिनविषयक प्रश्न सोडविणयासाठी जी एक 

विवश� िस्तरुूप ि ितसनरूप परपंरा वनमासण केलेली असते वतला संस्कृती म्िणतात. आपला 

एक घाट असतो. एखाद्ा समाजाने वनमासण केलेल्या विविध संस्था ि त्यात ध्िवनत झालेल्या 

त्या समाजाच्या समजतुी, मूल्ये, मानदंड ि जीिनविषयक गिृीतके यांचा संस्कृतीमध्ये 

अंतभासि िोतो." 

४.  Taylor - "Culture or  Civilization is that complex whole which includes 

knowledge belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and 

habits acquired by man as a member of society." 

५.  एडिडक टायलर - "समाजाचा सदस्य या नात्याने समाजात रािून माणसाने िस्तगत केललेे 

ज्ञान, विज्ञान आवण कला; त्यांच्या जोरािर पररवस्थतीशी समायोजन करून वमळिलेल े

कौशल्य ि क्षमता तसेच नीवतमत्ता, कायदा, रूढी यांना अनसुरून केले जाणार ेितसन यांचा 

संच म्िणजे संस्कृती." 
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िॅरी जॉन्सनने समाजाची जी चार लक्षणे सांवगतली आिेत त्यातील 'संस्कृती' ि ेअत्यंत मित्त्िाचे 

लक्षण आिे िे िरील व्याख्यांिरुन स्प� िोते. अशा या संस्कृती शब्दाची नेमकी व्याख्या करणे 

कठीण आिे. दैनंवदन जीिनात िा शब्द अवतपररचयाचा झाला असला तरी व्यििारात माि तो एकाच 

अथासने िापरला जात नािी. अवतशय साध्या शब्दात सांगायचे तर 'प्रकृती म्िणजे वनसगस. विकृती 

म्िणजे वनसगासत िोणार े विकार आवण संस्कृती म्िणजे प्रकृतीत विकार िोऊ नये म्िणून त्यािर 

करायचा संस्कार.'   

'संस्कृती' या शब्दाला अवतशय जीिनव्यापी अथस आि.े माि प्रादेवशक, धावमसक, िांवशक, जातीय, 

प्रांतीय इत्यादी दृ�ीने तो मयासवदत केल्याचे आढळते. घराणयाची संस्कृती, पणेुरी संस्कृती, 

आवदिासी संस्कृती, भारतीय - यरुोपीय संस्कृती, विंद ू- इस्लामी संस्कृती या सारख्या उदािरणांनी 

'संस्कृती' या शब्दाला मयासवदत ि संकुवचत अथस प्राप्त झाल्याचे लक्षात येते. यावशिाय संस्कृतीचे 

प्राचीन, मध्ययगुीन, अिासचीन असे कावलक भेदिी वनमासण झाल्याची वनदशसनाला येते. अशाप्रकार े

विविध दृव�कोनातून 'संस्कृती' या शब्दाकडे पाविले जाते. व्यििारात त्या अथासने उपयोग केला 

जातो. त्यामळेु 'संस्कृती' या शब्दाचा अथस वनवित करणे अशर्कय िोते.   

'संस्कृती' ि ेमानिाचे खास िैवश�्य आिे. पशपुक्षयांचे जीिन चाकोरीबद्द असते. त्यात बदल अथिा 

निवनवमसतीची शर्कयता नसते. पशपुक्षयांना नैसवगसक जीिन असते माि ते वनसगासचा उत्पादनसाधन 

म्िणून उपयोग करू शकत नािीत. त्यांच्यािर जे अत्यल्प संस्कार झालेले असतात तेिी नैसवगसकच 

असतात. वनसगासशी समायोजन साधून त्यांना जगािे लागते. माि मनषु्य याच स�ृीत बदल घडू 

शकतो. मातावपत्यांच्या छिाखाली मनषु्याचे संरक्षण िोते. खाणे-वपणे, बोलणे-िागणे, िस्त्र-अलंकार, 

आचार-विचार, श्रद्दा-समजतुी, सण-उत्सि, व्रत-िैकल्ये, रूढी-परपंरा, पाप-पणुय तसेच कुटंुब, 

वशक्षण, भाषा या सामावजक संस्थांद्वार ेमाणसािर सातत्याने संस्कार िोत असतात. संस्काराच्या या 

परपंरलेा अथिा सामावजक िारस्यालाच संस्कृती म्िणता येते.  वनसगस, माणसे, समाजसंस्था आवण 

ईश्वरविषयक कल्पना या चार गो��शी माणसाचा विविध प्रकार ेसंबंध येतो. त्या सिस संबंधाचा विचार 

संस्कृतीमध्ये समावि� असतो.  

मनषु्य इंविय सामर्थयासने ज्ञानाचा संचय करून त्याचे जतन, संिधसन, संिमण करू शकतो. या 

ज्ञानाच्या आवण शास्त्राच्या जोरािर माणसाने आपले जीिन अवधक सखुी, समदृ्द आवण संपन्न 

बनविले आिे. सखुी िोणे िी संस्कृती वनमासणामागची प्रेरणा असली तरी ती िैयविक नािी, तर 

सामूविक आिे. या संस्कृतीचा उपभोग मानिी समाज सामवुिकपणे घेतो. त्यादृ�ीने संस्कृतीिी 

स्थलकालविवश� अशा समाजाची असते. म्िणून तर संस्कृतीला कोणत्यािी मानि समाजाने वनमासण 

केलेली 'देशकालविवश� जीिनपद्दती' म्िणतात. जगभरात अनेक लिान-मोठे समाज अवस्तत्िात 

असल्याने संस्कृती िैवचत्र्यिी मान्य करािे लागते.   
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२.३.४ मानिी ससं्कृतीची दोन अंगे  

समाजाप्रमाणे संस्कृतीसदु्दा विकसनशील आवण विस्तारशील असते. अशा या संस्कृतीचे  विल्यम 

ऑगबगस याने दोन भाग सांवगतले आिेत.   

१.  भौवतर् ससं्रृ्ती  - 

      माणसाने वनमासण केलेले पदाथसमय जग िे संस्कृतीचे भौवतक अंग िोय. आपले जीिन सखुी 

व्िािे यासाठी माणसाने अनेक गो�ी तयार केल्या आिेत. उदा. ित्यार,े अिजार,े यंिे, रस्ते, 

िसे्त्र, िािने, िीज, घर,े औषधे, शेती, भांडी, दावगने, करमणूक साधने या गो�ींचा समािेश 

भौवतक संस्कृतीत करता येतो. या सखुसोयींनी मानिी जीिन समदृ्द ि संपन्न झाले आिे. 

मानिी समाजाच्या डोळ्यांना वदसणाऱ्या या िस्तरुूप वनवमसतीला भौवतक संस्कृती म्िणता येते. 

वनसगासत मानिी वियेने बदल घडून आल्यामळेु भौवतक संस्कृती आकाराला येते. 

२.  अध्याद्दत्मक ससं्कृती - 

      माणसाच्या अंतःकरणातील स्िाभाविक सखुिासना ि स्िाथसबदु्दी आवण तजन्य दगुुसण 

(मत्सर, द्वेष, आळस, कौयस इ.) यांना वनयंवित करणयासाठी िा त्यािर विजय वमळिणयासाठी 

माणसांनी वनमासण केलेल्या पाप-पणुय, स्िगस-नरकदी धमसकल्पना, नीवतवनयम, कायदे-कानून, 

विद्ा - कला - सावित्य - तत्िज्ञान आवण वश�ाचार इत्यादी मानिवनवमसत कल्पनामय जग िे 

संस्कृतीचे अध्यावत्मक अंग िोय. समाजातील चालीरीती, आचार, परपंरा, सामावजक संस्था, 

समजतुी, श्रद्दा, मूल्ये, वनष्टा ि मानदंड या साऱ्यांचा समािेश संस्कृतीच्या अध्यावत्मक 

अंगामध्ये िोतो. यासंदभासत समाजशास्त्रीय अंगाने आपली भूवमका मांडताना तकस तीथस 

लक्षमणशास्त्री जोशी म्िणतात की, " ज्या मानिी वियेत मानिी वनसगासिर म्िणजे आत्म्यािर 

( िैवदक रूढीप्रमाणे आत्मा या शब्दाने स्थूल शरीर, इंविये, मन ि ज्ञानशिी यांचा बोध िोतो.) 

संस्कार करून बदल करणयास प्राधान्य देते त्यास 'अध्यावत्मक संस्कृती' म्िणणयाची प्रथा 

आिे."   

भौवतक अंगाने सखु-समदृ्दी येऊन सुधारणा िोते, तर आध्यावत्मक संस्कृतीमळेु मानवसक उन्नती 

िोते. थोडर्कयात या दोन्िीमुळे मानिी जीिन पररपूणस िोत असते. द्दवद्दश� सामाद्दजक सांस्कृद्दतक 

संििांनी यकु्त प्रतीके, प्रद्दतमा, वाक्प्रचार, परपंरासंद्दचत, परुाणकथा इत्यािी त्या त्या समाजाचे आद्दण 

समाजद्दस्थती िेखक - किावंताच्या िावद्दवश्वाचे िरण-पोषण करतात. त्यांच्या साद्दनध्यातच 

साद्दिद्दत्यकाची वाढ िोत असते. िाविावना, कल्पना, द्दवचार आद्दण संकल्पना यांच्या सिाय्याने 

जीवनाचा वेध घेणे. त्यातून प्राप्त झािेल्या जीवनाथाििा, अनिुवािा आकार िेणे ि े िेखक 

किावंताचे कायि असून त्यासाठी संस्कृद्दतसंद्दचत उपयोगी पडते. किावंताच्या रसरूपगंधात्मक 
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अनिूुतीिा व त्या त्या काळातीि सांस्कृद्दतक परपंरांमळेु द्दवद्दश� द्दिशा िािते. बािगंधवि आद्दण 

बािगंधविकािीन मराठी नाट्यसंगीताची परपंरा िे याचे उत्तम उिािरण आिे. 

समाजशास्त्रीय समीक्षा सावित्य वनवमसतीमागील सामावजक-सांस्कृवतक धारणांचा, तत्त्िप्रणालींचा 

मागोिा घेते. सामावजक सांस्कृवतक जीिनातील यज्ञकल्पना, भवियोग, राष्रप्रेम, लोकशािी, 

व्यविस्िातंत्र्य यासारख्या तत्त्िप्रणालींनी सावित्यवनवमसतीच्या आशयािर आवण अवभव्यिीिर कोणते 

पररणाम केले, त्याचा अभ्यास समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीद्वार ेकेला जातो.   

२.३.५ साद्दित्य, समाज आद्दण ससं्कृती अन्योन्य सबंंध  

सावित्य, समाज आवण संस्कृती यांच्यातील संबंध िे अन्योन्य स्िरूपाचे असतात, असे िरी लेवव्िन 

यांनी म्िटले आिे. सावित्य िे केिळ सामावजक, सांस्कृवतक कारणांचा पररणाम नसते, तर त े

सामावजक, सांस्कृवतक पररणामांचे कारणिी असते. अनेकिेळा सावित्य, समाज आवण संस्कृती 

यांच्या परस्पराश्रयी आवण परस्परपूरक संबंधांची चचास संकुवचत आवण िरिरची केली जाते. एखाद्ा 

विवश� सामावजक पररवस्थतीचा वकंिा विवश� आवथसक, सामावजक, सांस्कृवतक, राजकीय प्रणालीचा 

वनदेश करून सावित्य आवण समाजाच्या संबंधाचे परीक्षण करणयाचा प्रयत्न केला जातो. 'सावित्य 

म्िणजे समाजाची अवभव्यिी' या द बोनाल्डच्या विधानाने या अन्योन्य नात्याची चचास सरुू झालेली 

असली तरी िा विचार सिससाधारण िाटतो. 'सावित्य िा समाजाचा आरसा असतो' िा गिृीत विचार 

तर ठोकळेबाज िाटतो. म्िणूनच या वठकाणी मोघम विचार मांडणयापेक्षा सावित्य, समाज आवण 

संस्कृती यांच्यातील अन्योन्य संबंधाचा शोध घेणे मित्त्िाचे ठरते.   

सावित्य िे केिळ सामावजक पररवस्थतीचे अपत्य असत नािी तर सावित्याचािी सामावजक 

पररवस्थतीिर पररणाम िोत असतो, असािी एक मित्त्िपूणस दृव�कोण मांडला जातो. विचारिंतांच्या 

मते 'सावित्य केिळ सामावजक पररवस्थतीची फलवनष्पत्ती नसते, तर विवश� सामावजक प्रिािांना 

विचारसरणीला जन्म द्ायला ते कारणीभूत ठरू शकते.' उदा. आंग्लकालखंडापासून ते वटळक, 

आगरकरांपयंतच्या समाजसधुारकांनी, लेखकांनी सामावजक सधुारणेसाठी जे बिुमूल्य िैचाररक 

लेखन केले त्याचा पररणाम म्िणजे मिाराष्रात घडून आलेल ेअमलुाग्र सामावजक पररितसन िोय. या 

दृ�ीने 'सावित्य िी सदु्दा एक सामावजक संस्था आिे' असे म्िणता येईल. ज्याप्रमाणे विविध 

सामावजक संस्था लोककल्याणासाठी कायसरत असतात त्याप्रमाणे सावित्यातूनिी समाजाचे प्रश्न, 

समस्या मांडल्या जातात ि व्यापक प्रमाणािर समाजदशसन घडविले जाते.  

भाषा िी समाजाची वनवमसती आिे तर सावित्य िे भाषेचे माध्यम म्िणून िापर करते.  या अनषुंगाने 

विचार करता 'भाषा िी एक सामावजक िस्तू' असल्याचे स्प� िोते. या संदभासत प्रा शरच्चंि मवुिबोध 

म्िणतात, "ध्िनींना प्राप्त िोणारा अथस समाज देत असतो, तो ध्िनींच्या गणुधमस नव्िे. ... भाषा िी 
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व्यिीच्या नव्िे तर समाजाच्या आयषु्यात तयार िोत असते." या विचारािरून असे मत व्यि करता 

येते की, भाषेची वनवमसती सामावजक असून संदेशाची देिाणघेिाण आवण मानिी विचारप्रविया 

यासाठी भाषेची आिश्यकता असते. या मानिी विचार प्रवियेतूनच धमस, न्याय, नीती, अथसशास्त्र, 

राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, सावित्य, कला आदी समाजप्रवणत के्षिे विस्तारली आिेत. शब्द, अथस, 

िार्कयरचना, रूपके, प्रतीके या सिांना समाजाच्या संदभासत सािसविक समाजमान्यता वमळालेली 

असते. म्िणूनच समाजाचे माध्यम असणारी भाषा आवण समाज ि त्याची जीिनपद्दती यांचे दृढ 

स्िरूपाचे नातेसंबंध तयार झालेले असतात. विवशष्ट भाषेवशिाय विवश� जीिनानुभि व्यि िोणे 

शर्कय नािी. म्िणूनच सावित्य, कलांचा भाषा िा एक मखु्य आधार आि ेअसे म्िणता येते. उदा. 

बविणाबाईचं्या अनभुिकथनाला खानदेशी - अविराणी बोलीच सिासथास ने योग्य असल्याचे लक्षात येते. 

तसेच निवनमासणक्षम साविवत्यकाने आपल्या अनभूुतीच्या आधार ेनिवनवमसती केली असली तरी त्या 

सिस प्रवियेला सामावजक िास्तिाचा आधार असतो. साविवत्यक िा समाजाचा एक घटक असल्याने 

समाजात घडणाऱ्या सिस घटनांचा कळत-नकळत पडसाद त्यांच्या सावित्यात उमटणे िे अपररिायस 

ठरते. साविवत्यक आपल्या मनःपटलािर उमटलेल्या घडामोडींना प्रवतभेच्या सािाय्याने स्िभाषेत 

आविष्कृत करतो. साविवत्यकाची सावित्यवनवमसती िी समाज जीिनाचा एक भाग असून लेखक त्या 

अनषुंगानेच 'सामावजक आशय' प्रकट करीत असतो.  

लेखकाच्या सामावजकतेचा अभ्यास केिळ त्याच्या सावित्यरूपािरूनच करता येतो, असे म्िणता 

येत नािी. अनेकदा तो सावित्यबाह्य अशा चररिात्मक कागदपिािरूनिी करता येतो. कारण लेखक 

िा एक समाजाचा नागररक, घटक असतो. अनेक सामावजक, राजकीय समस्यांिर त्यांने 

विचारप्रकटन, मतप्रदशसन केलेले असते. तसेच त्याने समकालीन समस्यांमध्ये भाग घेतलेला असतो. 

मूलतः लेखक िा वनवमसतीक्षम कलािंत असला तरी तो नेिमीच एका विवश� समाजाचा घटक असतो. 

व्यिी आवण समाज यांच्या संबंधाबाबतचे सिस प्रश्न त्याच्यािी बाबतीत उपवस्थत िोत असतात.  

त्याच्या कृती उिीला नेिमीच एक सामावजक पररमाण असते. म्िणूनच लेखक आवण समाज या 

दोिोत असलेला संबंध अमान्य करता येत नािी.  त्याच्या व्यविमत्त्िाच्या जडणघडणीत समाजाच्या 

पारपंररक संस्कारांचा, मूल्यव्यिस्थेचा, जीिनपद्दतीचा वनवितच िाटा असतो. म्िणून लेखक ज्या 

मानिगटाचे, समाजाचे प्रवतवनवधत्ि करतो, त्याची जीिनपद्दतीच त्याच्या अनुभिाचे संदभसके्षि असते. 

लेखकाच्या समाजजीिनातील प्रश्न, समस्या, शे्रय-प्रेय-कल्पना, नीवतमूल्ये इत्यादी विशेषच त्यांच्या 

लेखनाचे विषय ठरत असतात. लाक्षवणक अथासने व्यिी म्िणजे लेखक ि ेवनवमत्तकारण असते आवण 

अनभुि िे उपादानकारण असते आवण सावित्यकृती िे रूपात्मककारण असते. आकार वकंिा रूप 

(Form) िा त्या कलाकृतीतच असून साधन आवण माध्यम यांच्याद्वार ेतो आकार प्रकट िोत असतो. 

िी प्रविया कंुभाराकडून मातीचा घडा तयार िोणयासारखी आिे. या प्रवियेत कंुभार िे वनवमत्तकारण, 
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मातीचा गोळा िे उपादानकारण, चाक आवण िात िी साधने आवण गती िे माध्यम असत.े 

सावित्यवनवमसतीत सदु्दा िीच प्रविया अंतभूसत असते िेच या उदािरणािरून स्प� िोते.   

सावित्य िी समाजजीिनातून वनमासण झालेली आवण समाजजीिनाला िळण लािू पािणारी एक 

सामावजक संस्था आिे. लेखक, िाचक आवण समाज िी विसूिी  सावित्याच्या वनवमसतीला उपकारक 

ठरते. जवे्िा एखादी सजसनशील व्यिी समाजजीिनातून प्रेरणा घेऊन समाजाशी संिाद 

साधणयासाठी वकंिा आत्मावभव्यिीसाठी लेखन करते तेव्िा त्या व्यिीला लेखक म्िणतात येईल. 

िा लेखक वकतीिी प्रवतभािंत असला तरी त्याला आपल्या समाजाचे, काळाचे संदभस घेऊन जगािे 

लागते. िगसरचना, रूढी-परपंरा, मूल्यव्यिस्था, संस्कार आवण आवथसक स्तर असे विविध संदभस 

घेऊन जगत असतानाच त्याला आपली निवनवमसती जास्तीत जास्त प्रभािी व्िािी यासाठी प्रयत्न 

करािे लागतात. याकरता तो निनिीन िाटा शोधत असतो. निनिीन प्रयोग करत असतो.  म्िणजेच 

विवश� काळातील सावित्याचा वनमासता असलेला लेखक ि त्याच्या मनािर त्या विवश� काळात 

झालेले संस्कार, त्याने स्िीकारलेली जीिन��ी, त्याची शारीररक आवण मानवसक जडणघडण 

कोणत्या िातािरणात झाली इत्यादी बाबींचा विचार करािा लागतो. असे असले तरी लेखकांनीिी 

सामावजक भान ठेिून िाड्मयीन मूल्ये ि जीिनमूल्ये जोपासणयाचा प्रयत्न करणे आिश्यक असते. 

सावित्याची विविध प्रयोजने शा�कारांनी सांवगतली आिेत. तसेच केिळ ररकामा िेळ 

घालविणयासाठी, करमणकुीसाठी, िाचक गुंतून रािािा या िेतूनेिी अनेक लेखक लेखन करीत 

असतात. अशा प्रकारचे लेखन करणाऱ्या लेखकांच्या आवण समाजाच्या िाट्याला कािीच येत नािी. 

असे लखेन अथिा लेखक समाजजीिनािर कोणतािी प्रभाि टाकू शकत नािीत.    सामावजक प्रश्न, 

समस्या याब�ल या लेखकांना कोणतीच आस्था नसल्याने असे लेखन अथिा लेखक सामावजक 

पररणाम साधू शकत नािीत. समाज जीिन प्रभावित करू शकत नािीत. सिसच भाषांमध्ये असे कािी 

लेखक आढळतात. या लेखकांनी िरील प्रितृ्तीचा स्िीकार करून आवण सामावजक बांवधलकी पासून 

दूर जाऊन आपला लेखन व्यिसाय कसा वकफायतशीर िोईल याकडे लक्ष वदलेले वदसते. लेखकाने 

केलेली सावित्याची उपासना आवण संस्कृतीची जोपासना यािर राष्राचे भवितव्य अिलंबून असते. 

म्िणूनच लेखक आवण त्याची िाङ् मयवनवमसती िी त्या त्या देशाची अवभमानाची गो� असते. "आम्िी 

एक िेळ लंडन देऊ, पण आम्िी आमचा सेर्कसवपयर देणार नािी" असे जे इंग्लंडमध्ये म्िटले जात े

त्यात सखोल अथस दडला आिे. मराठीमध्ये संत, पंत ि ततं यांनी सावित्याची साधना केली आवण 

मराठी भाषा वजिंत केली, समदृ्द केली. आगरकर-वचपळूणकर यांनी समाजप्रबोधनासाठी लेखणी 

िापरली. म्िणूनच 'लेखकाच्या लेखणीतून समाजाचे कल्याण साधणारी शाई असली पाविजे' असे ज े

म्िटले जाते त्याची सत्ता पटल्यावशिाय राित नािी. 
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सावित्याचा समाजशास्त्रीय अंगाने शोध घेत असताना ज्याप्रमाणे लेखक आवण समाज यांच्यातील 

नात्याचा उलगडा िोतो त्याप्रमाणे िाचकाबाबतिी विचार करािा लागतो. िाचक िा सदु्दा 

समाजातीलच एक घटक आिे. िाचक िाचतो ते ज्ञानसंिधसनासाठी, करमणकुीसाठी वकंिा 

भोितालच्या जीिनाच्या दगदगीतून पळून जाणयासाठी. िाचकाच्या अवभरुचीिरून सावित्याचे 

सामावजक मूल्येिी अजमािता येते. समाजातल्या प्राणिायूिरच िाचक जगत असतो. िाचकाच्या 

दृ�ीने सावित्याभ्यास करत असताना िाचक कोणत्या सामावजक पररवस्थतीत िाड्मयाचे िाचन 

करतो िे समजािून घेतले पाविजे. सावित्य म्िणजे एक प्रकारची देिघेि असते. लेखक आपल्या 

भािना विचार देत असतो तर िाचक ते घेत असतो. िाचकाचे िय, वलंग, िगस, सामावजक दजास, जात 

यािरून िाचकाची अवभरुची बनत असते. कुणाला रिस्यकथा आिडतात. कुणाला विनोदी सावित्य 

तर कुणाला दवलत सावित्य. कधी कधी एखादा िाचक याची दखलिी घेत नािी. यािरून असे 

म्िणता येते की, प्रत्येक िाचकाची अवभरुची िेगळी असते. िाचकाची बदु्दी, वशक्षण, िातािरण, 

आवथसक पररवस्थती, आलेले अनभुि, सावित्याकडे पािणयाचा दृव�कोण यािर त्याची वाङ्मयीन 

अवभरुची अिलंबून असते. सारांश रूपाने असे म्िणता येते की, सावित्याचा समाजशास्त्रीय दृ�ीने 

विचार करताना िाचकाचािी विचार मित्त्िपूणस ठरतो. त्या अनषुंगाने वचवकत्सा करता लेखक-िाचक 

समाज आवण सावित्य यांचािी सिसंबंध तपासणे आिश्यक आिे.   

सावित्य समाजात उगिते समाजात फुलते आवण समाजालाच गंध िािणयात धन्यता पािते. 

साद्दित्यकृती जेवढी समाजसापेक्ष असेि तेवढी ती अद्दधक चांगिी असते. म्िणजेच समाजावशिाय 

सावित्य नािी आवण सावित्यावशिाय समाजाचा विकास नािी असे म्िणता येते. समाजातील 

बदलामळेु सावित्यात बदल िोतात आवण अंशात्मक का िोईना समाजात बदल घडविणयाचे सामर्थयस 

वनवितच सावित्यात आिे. मिाराष्रातील समाज सधुारकांनी प्रबोधनकारांनी समाज जागतृी 

घडिणयामध्ये जे यश वमळिले ते इथे लक्षात घेणयासारखे आिे. स्िातंत्र्योत्तर काळातील ग्रामीण 

सावित्य, दवलत सावित्य, प्रादेवशक सावित्य, आवदिासी सावित्य आवण समाज यांच्या घवनष्ट 

संबंधाची येथे कल्पना येते. 'समाजाच्या जावणिा प्रगल्भ करणयाच्या िेतूने मी वलखाण करतो' असे 

गंगाधर गाडगीळ म्िणतात, तर समाजाचे प्रबोधन व्िािे या िेतूने आगरकर वचपळूणकरांनी लेखन 

केल्याचे वदसून येते. समाजातील तळागाळातील व्यिींच्या सखु-दःुखाची समाजाला जाणीि करून 

देणे िे दवलत सावित्याचे प्रयोजन मानता येते तर ग्रामीण जीिनातील ससंुगत ि विसंगत घटनांचे 

दशसन घडविणे िे ग्रामीण सावित्याचे प्रयोजन वदसते. या दृ�ीने सावित्य ि समाज यांचा वकती अतूट 

संबंध आिे ते लक्षात येत.ेअणणाभाऊ साठे यांच्या कादंबऱ्यातील आशय, िररभाऊंच्या कादंबरीतील 

सामावजक भािजीिन, वि. स. खांडेकर यांच्या कादंबऱ्यातील सामावजक संघषस, दवलत लखेकांच्या 

सावित्यातील सामवुिक उिेक यािर दृव�के्षप टाकल्यास िरील विधानाची सत्यता पटते.   
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समाजाच्या तलािातच सावित्याची समुने फुलतात िे एकदा स्प� झाल्यानंतर सावित्याच्या 

समाजशास्त्रीय  अभ्यासाची गरजिी ध्यानात घेणे आिश्यक ठरते.  माणूस िा समाजशील, 

समूिातील प्राणी आिे. समाज जीिनापासून मानिाची आत्मानभूुती िेगळी असू शकत नािी. 

माणसाला ज्या कल्पनेने, अनभूुतीने जीिनाचा साक्षात्कार िोतो तो भोितालच्या समाजातूनच 

वनमासण झालेला असतो. म्िणजे सावित्यात जे आिे, जे येते, ते समाजातूनच येते. या दृ�ीने सावित्य 

आवण समाज यांचे नाते घवनष्ट असते.  कोणत्यािी सावित्याची जाण अवधक ससंुगत बनिायची 

असेल तर सावित्य व्यििाराचा समाजाशी असलेला वनकटचा आवण मित्त्िपूणस संबंध नीट समजािून 

घेणे गरजेचे आिे. सावित्याची वनवमसती िी स्थळकाळबद्द अशा सामावजक सांस्कृवतक िातािरणात 

िोत असत.े या दृ�ीने सावित्याचा वनवमसतीच्या अंगाने समाज ि संस्कृतीशी संबंध येत असतो. उदा. 

मढेकर स्िकालीन औद्ोवगक संस्कृतीने वनमासण केलेल्या विविध सामावजक-सांस्कृवतक समस्यांना 

दािकतेने, अंतभेदी दृ�ीने थटेपणे वभडतात. यािरून असे वदसते की, समाजव्यिस्थेची प्रकृती 

आवण प्रितृ्ती ज्याप्रमाणे असेल त्याप्रमाणे सांस्कृवतक पररितसन घडतात. या सांस्कृवतक पररितसनाचा 

सावित्य संिेदनेिर पररणाम िोतो. इतकेच नव्िे तर सामावजक ि सांस्कृवतक बदलांचा पररणाम 

केिळ सावित्याच्या आशयािरच िोतो असे नािी तर सावित्याच्या अवभव्यिीिर आवण तदनषुंगाने 

सावित्याच्या आकृवतबंधािरिी िोत असतो. 

अशा पद्दतीने सावित्य, समाज आवण संस्कृती यांचा अन्योन्य संबंध स्प� करता येईल. कोणत्यािी 

सावित्याच्या वनवमसतीची बीजे जीिनातील िास्तिात असतात आवण जीिनाच्या जडणघडणीत 

सावित्याचािी िाटा असतो. एिढेच नव्िे तर समाज आवण संस्कृती यांच्या घडणीमध्येिी सावित्याचा 

िाटा असतो. समाजातील िैवश�्यपूणस पररवस्थतीचा, पररितसनाचा, बदलाचा वकंिा साचलेपणाचािी 

पररणाम सावित्यािर िोत असतो. असे असले तरी मराठीतील सावित्याची समाजशास्त्रीय अंगाने 

िोणारी समीक्षा अजूनिी सिसकष आवण संपन्न व्िायला ििी असे िाटते.   

२.३.६ समाजशा�ीय समीक्षा : सकंल्पना ि स्िरूप  

व्याख्या 

१.  "समाजशास्त्र या ज्ञानशाखेतील मूलभूत ज्ञानाच्या आधार ेसावित्य समीके्षत िापरणयासाठी 

नेमर्कया समाजशास्त्रीय संकल्पनांची जाणीिपूिसक वनिड करून सावित्याची केलेली समीक्षा 

म्िणजे समाजशास्त्रीय समीक्षा िोय."  (मराठी िाङ् मयर्ोि, खंड चौर्ा) 

२.  "समाजशा� या ज्ञानशाखेचे मूििूत ज्ञान द्दमळवून साद्दित्य समीके्षत समाजशा�ातीि 

नेमक्या कोणत्या संकल्पना वापरता येतीि याची जाणीवपूविक द्दनवड करून प्रत्यक्ष 
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वांड़्याच्या संििाित त्याचा वापर करणे म्िणजे समाजशा�ीय समीक्षा करणे."                                                                                                                                          

(वमवलंद मालिे, अिोर् जोिी) 

३.  द्दवद्दश� सामाद्दजक �द्द�कोण यांच्या द्दवचारांच्या आधार ेसाद्दित्याचे द्दवशे्लषण द्दकंवा समाजाच्या 

संििाित केिेिा पद्धतशीर अभ्यास म्िणजे समाजशा�ीय समीक्षा पद्धती िोय. 

• समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीचे स्िरूप 

सावित्याचा सामावजक अंगाने अभ्यास करणे िे समाजशास्त्रीय समीके्षचे काम आिे. 

माणसाच्या िैयविक आवण सामावजक आयषु्यात खूपच घवनष्ट नाते असते,  िेच गिृीततत्त्ि 

स्िीकारून समाजशास्त्रीय समीक्षा सावित्याचे मूल्यमापन करते. एक कलाकृती म्िणून 

सावित्यकृतीला समजून घेणे, यापेक्षा समाजविषयक आकलनात भर घालणे िे समाजशास्त्रीय 

समीक्षा पद्दतीचे उव�� आिे. सावित्याचे माध्यम म्िणून लेखकाकडून िापरली जाणारी भाषा 

समाजात जन्माला आलेली असते. भोितालचे सामावजक िास्ति िे सावित्याचे आशयिव्य 

असते. इतकेच नव्िे तर सावित्याची वनवमसती िी सदु्दा सामावजक व्यििाराचा एक भाग असते, 

असे मानून समाजशास्त्रीय समीक्षा िाटचाल करत असते.  विपोवलट तेन या फ्रें च तत्त्िज्ञाने  

मांडलेला विवमती वसद्दांत समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीचा पाया (Base) आिे. त्या 

आधाराने सावित्यकृती आवण त्या सावित्यकृतीत प्रवतवबंवबत झालेला समाज याची समीक्षा 

केली जाते. सावित्यकृती ज्या काळात वलविली जाते तो काळ (द मोमेंट), सावित्यकृती वकंिा 

लेखक ज्या िंशात जन्मतो-िाढतो त्या िंशाच्या विवश� जावणिेतून (द रसे) आवण 

आजूबाजूचे समकालीन रीतीररिाज, सामावजक पयासिरण (द वमल्स) यातून जो मानिी 

स्िभाि घडतो त्याची अवभव्यिी  सावित्याच्या माध्यमातून िोत असते, ि ेतेनच्या वसद्दांताचे 

सूि आिे. थोडर्कयात सावित्य िे वनवमसतीकालीन युगधमासचे, सामावजक पयासिरणाचे आवण 

वनमासत्याच्या िांवशक जावणिांचे सारांश स्िरूप असते. सावित्यगत आशय, सावित्याची भाषा 

आवण सौंदयसतत्त्िे यांच्या मळुाशी समाजभान असते. यािर श्रद्दा ठेिून समाजशास्त्रीय समीक्षा 

िाटचाल करते. सावित्यकृतीचा केिळ सौंदयसिादी भूवमकेतून विचार न करता ती व्यापक 

समाजजीिनाचा आविष्कार आिे, असे समजून समाजशास्त्रीय समीक्षक परीक्षण करतो. 

समाजवस्थती भाषा, धमस, नीवतमूल्ये, तत्त्िज्ञान, ज्ञान-विज्ञान, अथसकारण, राजकारण,  विविध 

कला, रूढी परपंरा, श्रद्दा समजतुी, विधी संस्कार, अन्नपदाथस, िस्त्रालंकार आवण आचार-

विचार आदी सांस्कृवतक व्यििाराच्या अनषुंगाने सावित्याचा विचार प्रस्ततु समीक्षा पद्दतीत 

अपेवक्षत असतो. सावित्यकृतीमध्ये देश, काळ, पररवस्थतीचे प्रवतवबंब पडते, ते नेमकेपणाने 

ओळखून त्याची मीमांसा करणे िे समाजशास्त्रीय समीके्षचे मखु्य कायस असते. 
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मार्कससिादी समीक्षा ि समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीत कािी घटक समान असून कािी 

विशे्लषण पद्दती ि तत्त्िप्रणाली मार्कससिादी समीके्षकडून समाजशास्त्रीय समीके्षने 

स्िीकारलेल्या आिेत. मार्कससिादी समीक्षा आवथसक संरचनेला पायाभूत मानते आवण समाज ि 

सावित्य यातील संबंधाची वचवकत्सा करते. समाजशास्त्रीय समीके्षत सावित्यवनवमसती िंश, यगु 

आवण िातािरणाच्या कोणत्या अिस्थेत झाली तसेच कोणत्या नैवतक पररवस्थतीत ती 

वलविली गेली याचा शोध घेतला जातो. प्रा. वदगंबर पाध्ये यांनीिी "सावित्यकृतीला मध्यिती 

ठेिून मराठीमध्ये जी समाजशास्त्रीय म्िणािी अशी समीक्षा वलविली गेली त्या समीके्षला मखु्य 

संदभस मार्कससिादाचा आिे" असे म्िटले आिे. 

थोडर्कयात विवश� कालखंडातील सावित्याचा सामावजक अंगाने शोध घेणे, सावित्यात 

आविष्कृत झालेली सामावजक विचारप्रणाली उलगडून दाखिणे यासारख्या गो�ी 

समाजशास्त्रीय समीके्षच्या कके्षत येतात. प्रा. पाध्ये यांनी या समीक्षा पद्दतीचा नेमका उ�ेश 

स्प� केला आिे. ते म्िणतात, "एखाद्ा काळातील समाजाला अवभप्रेत असणारी 

जीिनविषयक कल्पना, आदशस जीिनविषयक संकेत, जीिनविषयक त्या समाजाचे भान, 

समाजजीिनातील सपु्त संघषस ि सामावजक बदलाच्या वदशा याचे दशसन सावित्याद्वार ेघेता येते. 

समीके्षचे खर ेउव�� िा असा शोध घेणे िे असते." 

सावित्य िी सामावजक िस्तू (Social Product) आवण सामावजक शिी (Social Force) 

असते. या अथासचे विचार िॅरी इगल्टनने मांडले आिेत. समाजशास्त्रीय समीके्षमध्ये 

सावित्याचा एक सामावजक घटना या दृ�ीने अभ्यास िोतो.     

• समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीचे प्रकार  

समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीच्या माध्यमातून तत्कािीन समाजाची जडणघडण, ज्ञानाचा 

व्यूि, सांस्कृद्दतक परपंरा इत्यािींचा अभ्यास केिा जातो. िा अभ्यास िोन प्रकार ेकेिा जातो.  

१.  समाजलक्ष्यी - 

       या प्रकारांमध्ये वेगवेगळ्या काळातीि सामाद्दजक पररद्दस्थतीचा द्दवचार करण्यासाठी, 

द्दतचे द्दनिान करण्यासाठी साद्दित्याचा एक साधन म्िणून उपयोग करतात. 

साद्दित्यातीि द्दवद्दवध घटकांची द्दचद्दकत्सा करून त्याचा अथि िावून द्दवद्दश� 

समाजाद्दवषयी कािी द्दनष्कषि काढिे जातात. िा समाजिक्ष्यी अभ्यास िोय.  

२.  साद्दित्यलक्ष्यी - 

       या अभ्यासामध्ये साद्दित्यािा, साद्दित्यकृतीिा कें द्रस्थानी ठेवून द्दतचा समाजाच्या 

संििाित सामाद्दजक दृद्द�कोनातून अभ्यास केिा जातो. साद्दित्यातीि द्दवद्दवध घटक 

द्दवद्दश� सामाद्दजक पररद्दस्थतीत ते कसे प्रिाद्दवत िोतात, त्याचा येथे द्दवचार िोतो.   
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२.३.७ द्दिपोद्दलट तेनचा 'द्दत्रद्दमती द्दसद्धांत'  

फ्रें च समीक्षक ि विचारिंत विपोवलट तेन (इ.स. १८२८ ते १८६३) याला समाजशास्त्रीय समीक्षा 

पद्दतीचे जनक मानले जाते. समाजशा�ीय दृ�ीने साद्दित्याचा पद्धतशीर अभ्यास करता येतो िे 

सांगण्याचा मान तेनकडे जातो. त्याने 'History of English Literature' या गं्रथाद्वारे सावित्य 

आवण सामावजक पररवस्थती यांच्या संबंधाविषयी वििेचन केले आिे. सावित्यकृती िी लेखकाचा 

िंशिारसा, आजूबाजूची पररवस्थती आवण काळाच्या ओघातील विवश� वबंदू याचा पररपाक िोय, असे 

समीकरण त्याने मांडले. उत्कृ� कलाकृती कशामळेु ि कधी वनमासण िोते याची कारणे सांगताना 

तेनने िंश (Race), पररवस्थती (Milieu) आवण यगुप्रितृ्ती (Moment) या तीन घटकांचा उल्लखे 

केलेला आिे. सावित्यकृती िी या तीन घटकांचा पररणाम असते, असे सूि तो मांडतो. तेनने 

सांवगतलेले िे वतन्िी घटक स्ितंि आिेत. म्िणून एखाद्ा समाजाच्या सावित्याचा विचार करताना 

कधी िंश, कधी यगुप्रितृ्ती तर कधी पररवस्थती या घटकािर भर देऊन विचार करता येतो. यालाच 

तेनचा 'विवमती वसद्दांत' म्िणतात. तेनने यासंदभासत विवश� पद्दतीने शास्त्रीय वििेचन केले असून या 

संदभासत त्यांचे योगदान मोठे आिे. आपला वसद्दांत अवधक स्प� करताना तेनने 'Fossil' चा दाखला 

वदला आिे. Fossil म्िणजे परुातन काळातील अवस्तत्िात असलेल्या एखाद्ा प्राणयाचा वकंिा 

िकृ्षाचा आज अवस्तत्िात असलेला सांगाडा िोय. सांगाड्यािरून प्राणी िा िकृ्षयाची कल्पना येते. 

तसेच सावित्यािरून लेखकाचा शोध घेता येतो, असे तेनने म्िटले आिे. तेनने आपिा िा द्दसद्धांत 

इंग्रजी साद्दित्यािा िावून िाखवण्याचा प्रयत्निी केिा आिे.  तेनने सांवगतलेले तीन घटक 

सविस्तरपणे अभ्यासता येतील. 

१.  िंश (Race) - 

        एखाद्ा मानिसमूिाला जन्मजात ि िारसा म्िणून प्राप्त झालेली िैवश�्ये, स्िभािधमस, 

शरीररचना इत्यादीचा तेनप्रवणत 'िंश' या संकल्पनेत समािेश िोतो. माणसे िेगिेगळ्या 

पररवस्थतीत जीिन जगत असली तरी त्यांच्यािर मूलभूत अशा कािी खुणा वशल्लक राित 

असतात, असे तेनला िाटते. विवश� प्रदेशातील, िंशातील वकंिा यगुमानातील व्यिींची 

विचार करणयाची पद्दती, त्यांचे मनोविकार िे विवश� प्रकारचे असतात िे लक्षात घेऊन तेनने 

अशी कल्पना मांडली आिे. त्या त्या प्रिेशाने, त्या प्रिेशाच्या वैद्दश�्याने तेथीि व्यक्तीची 

अद्दस्मता द्दनयत िोते असे ते म्िणतो. ि.ग.गोडसे यांनी आपल्या 'शक्तीसौष्टव' गं्रथात मराठी 

वतृ्ती-प्रवतृ्तीचा आद्दण मिाराष्राच्या िौगोद्दिक वैद्दश�्यांचा अन्वयाथि िावण्याचा जो प्रयत्न 

केिा आिे तो या दृ�ीने िक्षात घेता येईि. 

 
 
 



45

२ - समाजशास्त्रीय सम्रीक्ा पद्धत्री

२.  पररद्दस्िती (Milieu) 

        पररवस्थती या घटकाकडे तेनने अवधक लक्ष वदले आिे. तेनच्या या संकल्पनेत इतर अनेक 

गो��बरोबर विवश� प्रदेशाचे ििामान, तेथील भूगोल यांना मित्त्िाचे स्थान आिे असे वदगंबर 

पाध्ये यांना िाटते. तर गो.म. कुलकणी यांना Milieu (पररवस्थती) यामध्ये साविवत्यक ज्या 

काळात िािरला, त्या काळातील एकूण पररवस्थती, पयासिरण (Environment) अवभप्रेत 

आिे. माणूस कधीिी एकटा नसतो. वनसगस ि इतर माणसे त्याला नेिमी व्यापून राविलेली 

असतात. भोितालची भौवतक ि सामावजक िस्तवुस्थती माणसाची शारीररक ि मानवसक 

जडणघडण करणयास कारणीभूत िोते. Race ने अनुिंवशकता वनयत िोते.  Milieu ने त्या 

विवश� वदशेने त्याची प्रितृ्ती-प्रकृती घडते. 'प्राचीन माणूस', 'आधवुनक माणूस' या संज्ञांचा 

Milieu शी संबंध आिे.   

३.  युगप्रिृत्ती (Moment) 

      यगुप्रितृ्ती या वतसऱ्या घटकांचे स्प�ीकरण तेनने अवतशय नेमकेपणाने वदले आिे. तो म्िणतो 

की, 'प्रत्येक यगुामध्ये कािी प्रभािशाली कल्पना असतात. इतकेच नव्ि ेतर शतकानशुतके 

वटकून रािणयाची क्षमता असणार े कािी बौवद्दक बंध असतात' त्यादृ�ीने विचार करता 

माणसाविषयीची विवश� संकल्पनात्मक भूवमका असणाऱ्या कालखंडाला उ�ेशून 'यगुप्रिृत्ती' 

म्िणता येईल. यगुप्रितृ्ती या घटकात िांङ्मयीन परपंरांचािी समािेश करणे शर्कय आिे, असे 

तेनने सांवगतले आिे.  िांङ्मयीन परपंरचेे मित्त्ि सांगणारा तेन िा पविला विचारिंत तत्त्िज्ञ 

िोता. माि त्याने िांड्मयीन परपंरांकडे फारसे लक्ष वदले नािी. थोडर्कयात यगुप्रितृ्तीचा धमस 

िा िंश आवण पयासिरणाच्या संयोगातून वनमासण िोतो. त्यालाच 'Moment' असे म्िणता येते. 

स्िातंत्र्यपूिस काळातील िाङ् मय आवण १९६० नंतरचे िाङ् मय याचा विचार केला तर 

प्रितृ्तीशी िांङ्मयाचा संबंध असतो िे लक्षात येते.  

थोडर्कयात उपरोि सिस घटकांच्या सिाय्याने कोणत्यािी सावित्यकृतीचे समग्र मूल्यमापन करणे 

योग्य ठरते. याबाबत वद. के. बडेेकर म्िणतात की, "सामावजक पररवस्थती ि वाङ्मयीन कृतीचा घाट 

यांचा परस्परसंबंध नसतोच असेिी मानता येत नािी. तो संबधं अगदी गवणती पद्दतीने मांडता येईल, 

असेिी नािी. तो संबंध दरुान्ियाचा आिे िेच खर.े असे असूनिी तो संबंध मावित करून घेणयाने  

रसग्रिणाला मदत िोते. म्िणून सामावजक पररवस्थतीची जाणीि रवसकाला ििी." एकंदर 

समाजशास्त्रीय पद्दतीद्वार े एखाद्ा सावित्यकृतीचे खोलिर आकलन करून घेता येते. सावित्य िे 

व्यविवनष्ट असते. या भ्रामक कल्पनेला तेनने अशाप्रकार ेनाकारले. साद्दित्य िे द्दवद्दश� सामाद्दजक 

पररद्दस्थतीचे अपत्य असत े मोती आद्दण द्दशंपल्या सारखा असं म्िणत असतो त्यांच्या द्दवचाराचा 

प्रिाव वांङ्मयेद्दतिासिेखनावरिी पडिेिा द्दिसतो. परतं ुबरचेसे सावित्य प्रचवलत सावित्य परपंरा, 
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संकेत रूढी यांच्या प्रभािातून वनमासण िोते, याकडे तेनचे दलुसक्ष झाल्याचे वदसते.  त्यामळेु तेनच्या 

द्दसद्धांतावर अनेकांनी अनेक प्रकारचे आके्षप घेतल्याचे द्दिसून येते  

२.३.८ मार्कससचा 'पाया आद्दण इमला' द्दसद्धांत - 

कालस मार्कसस आवण फे्रडररक एगंल्स यांच्या विचार व्यिुातून आकाराला आलेल्या तत्िज्ञानाला 

मार्कससिाद म्िटले जाते. सामावजक, राजकीय आवण आवथसक विचारातून ते उत्पन्न झालेले असून त े

जीिनाच्या सिस अंगांना व्यापून टाकणार े तत्िज्ञान आिे. समाज मनषु्यवनवमसत आिे आवण योग्य 

पररवस्थती वनमासण झाल्यास माणसे तो बदलू शकतात. म्िणून योग्य पररवस्थती वनमासण करून 

कामगार िगासने समाजसत्तािादी समाजाची वनवमसती करािी अशी मार्कससची भौवतकिादी, 

कायसशीलतेिर भर देणारी तावत्िक विचारसरणी आिे.   समाजव्यिस्था बदलत असते आवण िा 

बदल उत्पादनसाधने, उत्पादनपद्दती ि त्या पद्दतीत वनमासण झालेले सामावजक संबंध यांच्या 

बदलामळेु घडून येतो. खर ेतर मार्कसस आवण इंगल्स यांनी सावित्यविषयक स्ितंि गं्रथवनवमसती केलेली 

नािी. तरीिी त्यांच्या लेखनात सावित्यविचार आलेल े आिेत. त्या आधार े सावित्यातील 

सामावजकतेचा शोध घेता येतो. मार्क ससच्या विचारधारेनसुार समाजातील उत्पादन संबंध 

(Production Relation) िा कोणत्यािी समाजरचनेचा पाया असतो आवण त्याला पूरक अशी 

नैवतक, धावमसक, राजकीय, विचारप्रणालीची अवतरचना जन्मते. सावित्य िे त्याचाच भाग आिे. 

त्यामळेु सावित्यातील सामावजकतेचा मागोिा घेताना उत्पादनसंबंधाचे स्िरूप आवण लेखकाची 

िगीय जाणीि मित्त्िाची असते असे मार्कससिाद मानतो. 

मार्कससिाद िा अथसशा�, इवतिास, समाज आवण िांवतविषयक वसद्दांत आिे. सामावजक िास्तिाच्या 

पाश्वसभूमीिर िांङ्मयाचे मूल्यमापन िोऊ शकते. िेच या मार्कससिादी समीके्षचे सूि आिे. मार्कससचा पाया 

(Base) आवण इमला (Super structure) या संकल्पनेचा मार्कससिादी समीके्षिर प्रभाि आिे. 

"Economic production is the base of any society and therefore art, culture they 

are all superstructure built upon them"  म्िणजे आवथसक उत्पादन िा कोणत्यािी समाजाचा 

पाया असून कला, सावित्य आवण संस्कृती िे त्यािरचे इमले आिेत.   

मार्कससचा िाच िरील वसद्दांत 'पाया-इमला' वसद्दांत म्िणून ओळखला जातो. धमस, कायदा, तत्त्िज्ञान 

इ. प्रमाणेच सावित्य (आवण कला) िेिी इमल्याचाच एक भाग असते. पाया आवण इमला या 

संरचनेतील विविध घटक एकमेकांिर आवण पायािर प्रभाि टाकत असतात. पण शेिटी वनणासयक 

घटक पायास्थानी असलेली अथसव्यिस्था असते. थोडर्कयात उत्पादन िा कोणत्यािी समाजाचा 

पाया असून सावित्य आवण संस्कृती िे त्यािरचे इमले आिेत. मार्कससिादी समीक्षकांच्या मते, सावित्य 

िे मूलतः समाजसन्मखु असते. समाजातील संघषासचे आवण पररितसनाचे पडसाद सावित्यात 

उमटतात. राजकीय, सामावजक, सांस्कृवतक अवधरचनेला (सपुरस्रर्कचर) अथसव्यिस्था िी पायाभूत 
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असते. असे असल े तरी सावित्य िे समाजातील अथसव्यिस्थेचे वनखळ प्रवतवबंब असत े वकंिा त े

अथसव्यिस्थेिर वनवष्ियपणे अिलंबून असते असे म्िणता येणार नािी. आवथसक प्रेरणा आवण 

सावित्याचे स्िरूप यांचे एकास एक नाते नसते. िी या विचाराची मयासदा म्िणता येईल. 

मार्कससिादी समीक्षा पद्दतीचा प्रभाि समाजशास्त्रीय समीके्षिर असला तरी दोन्िी समीक्षा पद्दती एक 

नसून िेगिेगळ्या आिेत, ि े आपण ध्यानात घेतले पाविजे असे गो.म. कुलकणी म्िणतात. 

मार्कससिादी समीके्षचा मूलभूत �ि�कोण प्रामखु्याने अथसशास्त्रावधवष्टत आिे. मार्कसस, एगंल्स, 

प्लेखानोव्ि, लेवनन, ग्रामची, राटस्की, गोल्डमन, वफशर या विचारिंतांची मार्कससिादी मीमांसा 

मित्त्िाची आिे. सािस, बॅख्ट, गॉकी, नेरुदा अशा मार्कससिादाने प्रभावित झालेल्या कािी साविवत्यकांनी 

या संदभासत मोलाची कामवगरी केली आिे. या पद्दतीचा िापर करून विवश� काळातील उत्पादन 

संबंध ि लेखकांचा िगस यांच्याद्वार े सावित्यातील जीिनाशयाचा संबंध जोडता येतो. समाजाच्या 

उत्पादन साधनात बदल झाला की सावित्याच्या स्िरूपात कसा बदल िोतो ि ेया पद्दतीद्वार ेस्प� 

करता येते. १९ व्या शतकातील मराठी समाजात घडललेे वस्थत्यंतर आवण आधवुनक मराठी 

सावित्याचा झालेला उदय िे याचे उदािरण आिे. त्याचबरोबर एखाद्ा िगासचे समाजातील स्थान, 

त्या स्थानात िोणार े बदल आवण सावित्यातून अवभव्यि िोणारा आशय िे नातेसदु्दा या पद्दतीद्वार े

जळुिता येते. 

उत्पादन संबंधाला आधार म्िणून स्िीकारल्यामळेु मार्कससिादी पद्दती अवधक िस्तवुनष्ट ठरली आि.े 

सावित्यातून व्यि िोणारा जीिनाशय िगीय असतो अशी मार्कससिादाची धारणा असली तरी 

माणसाच्या वनवमसतीशीलतेकडे मार्कससिाद दलुसक्ष करत नािी. वशिाय या पद्दतीद्वार े सावित्यातील 

सामावजकतेसंबंधी कारण ि पररणाम या स्िरूपाचे अचूक विशे्लषण करता येतेच असे नािी. िी ह्या 

पद्दतीची मयासदा ठरू शकते. मराठी समीके्षत लालजी पेंडसे यांनी मार्कससिादी समीके्षला ओळख प्राप्त 

करून वदली. पढेु बा.र.सुंठणकर, शरच्चंि मवुिबोध, वदगंबर पाध्ये, संदीप पेंडसे यांनी मार्कससिादी 

समीके्षला पढेु नेणयाचे कायस केले. तर गं.बा. सरदार, वद.के. बेडेकर यासारख्या समीक्षकांनी 

मार्कससिादी समीक्षा पद्दतीचा कल्पक िापर केल्याचे वदसते. असे असले तरी कािी अपिाद िगळता 

मराठीत मार्कससिादी समीक्षा फारशी वलविली गेली नािी असे खेदाने म्िणािे लागते.   

२.३.९ समाजशा�ीय समीक्षेची िैद्दशष््टये  

१.  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दती िी मूलतः आशयिादी समीक्षा पद्दती आिे. 

२.  या पद्दतीद्वार ेसामावजक पररवस्थती ि सावित्यवनवमसती यांचा संबंध स्प� केला जातो. 

३.  या पद्दतीद्वार ेसमाजविषयक आकलनात भर घातली जाते. 
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४.  तत्कावलन समाजाचे दशसन घेणे िा सामावजक दस्तऐिज दाखिणे िे या समीक्षा पद्दतीचे 

मखु्य उव�� आिे. माि िा संबधं सरळसोट नसतो.   

५.  सावित्यात उमटणाऱ्या एखाद्ा काळातील समाजाला अवभप्रेत असणाऱ्या जीिनविषयक 

कल्पना, आदशस संकेत, समाजभान, संघषस ि सामावजक बदलाच्या वदशा यांचा शोध घेणे ि े

या पद्दतीचे खर ेउव�� आिे. 

६.  सावित्यातील निे प्रिाि, सावित्याची लोकवप्रयता, सावित्य ि साविवत्यक यांचे समाजातील 

विवश� स्थान यांच्या स्प�ीकरणासाठी िी समीक्षा पद्दती उपयोगी ठरते.   

२.३.१० समाजशा�ीय समीक्षेचे घटक  

सावित्यातून सामावजक पररवस्थतीचे दशसन कसे घडते त ेया समीक्षा पद्दतीच्या सिाय्याने शोधता 

येते. स्िातंत्र्योत्तर काळात जन्माला आलेल्या विविध प्रिािामळेु या समीक्षा पद्दतीची आिश्यकता 

िाटू लागली आिे. या समीक्षा पद्दतीचे घटक पढुीलप्रमाणे सांगता येतील. 

१.  तत्कालीन समाजजीिनाचे एकंदर स्िरूप   

२.  ज्ञानाचे प्रचवलत व्यिु 

३.  त्या त्या काळातील सांस्कृवतक परपंरा ि त्यांचे विशेष 

४.  कलािंताची प्रकृती  

५.  संस्कृती वितरणाची विविध माध्यमे  

६. श्रोत्यांच्या अवभरुचीची कें िे  

७.  सावित्य मंडळे, प्रकाशन संस्था, विविध सांस्कृवतक संघटना आवण त्यांचे कायस  

८.  सावित्य आवण सावित्येत्तर कलांची वस्थतीगती, त्यांचे परस्परसंबंध  

९.  संिेदनविश्वािर पररणाम करणार े द्दचत्रपट, आकाशवाणी, िरुिशिन, प्रिशिने, संगीत मैद्दििीत, 

िॅशन्स इ. घटक.  

१०.  विद्ापीठातील अभ्यासिमांची आखणी, पाठ्यपसु्तकांचे स्िरूप  

११.  निप्रवतभािंत आवण त्यांची प्रभािकक्षा   

१२.  परकीय कलाकृती, संस्कृती, विज्ञान इत्यादींचा पररचय ि संपकस    
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२.३.११ साद्दित्याच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासाची व्याप्ती  

साद्दित्याच्या द्दनकोप द्दवकासासाठी साद्दित्यातीि सामाद्दजकता तपासून पािण्याची गरज एकिा 

समजावून घेतल्यानंतर िी तपासणी कोणकोणत्या अंगाने करणे गरजेचे आिे िेिी पाद्दििे पाद्दिजे. या 

अभ्यासात कोणकोणत्या प्रश्नांची उत्तर ेशोधिी पाद्दिजेत, असािी प्रश्न उद्भवतो. म्िणून साद्दित्याच्या 

समाजशास्त्रीय अभ्यासाची व्याप्ती कशी असावी व ती द्दकतपत असावी याची चचाि करणे गरजेचे आिे   

१.  साद्दित्यामध्ये समाजजीवनाचे परुसेे प्रद्दतद्दबंब उमटिे आि ेका? 

२.  समाजातील सिस घटकांचे वचिण झाले आिे का? 

३.  झालेले वचिण िास्तिाला धरून आिे का? 

४.  सामावजक, राजकीय, आवथसक, सांस्कृवतक, शैक्षवणक बदलांची नोंद सावित्याने घेतली आिे 

का? 

५.  व्यविमनातील सूक्षम बदलांचे वचिण झाले आिे का? 

६.  समाजजीिनाला रुचेल, पटेल अशा शैलीचा िापर केला आिे वकंिा नािी. 

७.  सावित्यात समाजमूल्ये, जीिनमूल्ये वकतपत आिेत? 

८.  लेखकाची समाजाकडे बघणयाची ��ी काय आिे? 

९.  समाजाचे प्रबोधन करणे ि समाजाला प्रेरणा देणयाचे कायस सावित्याकडून परुशेा प्रमाणात िोत 

आिे काय? 

१०.  समाजाला िाचणयास प्रिृत्त करणयाचे सामर्थयस सावित्यामध्ये आिे काय? 

११.   िाचकांची अवभरुची िाढविणयाचे कायस सावित्याने केले आिे काय? 

१२.  समाजाच्या स्थैयाससाठी, माणसाच्या सखुी जीिनासाठी सावित्याचा वकतपत उपयोग िोत 

आिे? 

१३.  लेखकाची संिेदनशीलता कोणत्या प्रकारची आिे?  

१४. देशातील साक्षरतेचे प्रमाण, िाचकांची संख्या, प्रकाशन संस्था, िाचनालये यांचािी अभ्यास 

िोणे वततकेच गरजेचे आिे. 

१५.  सावित्य ि शासनसंस्था यांचे संबंध कसे आिेत? 

१६.  सावित्य वनवमसतीिर कोणत्या िगासचे िचसस्ि आिे? त्याचे स्िरूप काय आिे? 

१७.  लेखकाला वमळणार ेमानधन, त्याची आवथसक पररवस्थती, त्यांना वमळणाऱ्या सोयी सिलती 

इत्यादीचा अभ्यास करणे. 
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१८. वाङ्मयाच्या विविध प्रकारांचा तलुनात्मक आढािा घेणे. उदािरणाथस कथा, कादंबऱ्या, 

लवलतगद्, नाटक इत्यादी  

१९.  सावित्याची समीक्षा करणयाची पद्दती  

२०.  सावित्याचा जनमाणसािर िोणारा पररणाम 

या आवण अशा अनेक प्रश्नांच्या अनषुंगाने सावित्याचा समाजशास्त्रीय दृ�ीने अभ्यास झाला पाविजे.   

२.३.१२ समाजशा�ीय समीक्षा पद्धतीच्या मयासदा  

समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दती मित्त्िपूणस आिे तरी या पद्दतीच्यािी कािी मयासदा आिेत. 

१.  सामावजक दृ�ीने अभ्यास करताना प्रत्येक िेळी प्रत्येक सावित्यकृतीच्या अथसवनणसयनासाठी 

वकंिा मूल्यमापनासाठी वनकष वमळतातच असे नािी. 

२.  प्रत्येक कलाकृतीचा संबंध सामावजक, आवथसक पररवस्थतीची जोडणे शर्कय नसते. उदा. 

विवश� भािना व्यि करणाऱ्या कविता. 

३.  या समीक्षा पद्दतीकडून सावित्याचे सावित्य म्िणून असलेले मित्त्ि फारसे लक्षात घेतले जात 

नािी. 

४.  सामावजक भूवमकेतून दीघसकाळ विचार करणारी मराठी समीक्षा सिसकष ि संपन्न अशी 

आढळत नािी. 

५.  समाजशास्त्रीय समीके्षने िास्तििादी सावित्याचे स्िरूप योग्य प्रकार ेजाणून घेणे आिश्यक 

असते. 

६.  सावित्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करताना समाजाची आवथसक वस्थती, रािणीमान, विवश� 

आकडेिारी याबाबत माविती वमळेलच असे नािी. 

७.  सावित्यामध्ये समाजाचे प्रवतवबंब पडते असे कल्पून िी समीक्षा पद्दती िाटचाल करते. 

कलात्मक सत्य िे िास्ति सत्यािून िेगळे असते, ते प्रतीकात्मक असते याचा फारसा विचार 

िी समीक्षा पद्दती करत नािी. 

८.  लेखकाची लावलत्यपूणस शैली, आकृवतबंध ि कलात्मकता, भावषक सौंदयस, पािांची मानवसक 

आंदोलने इत्यादी घटकांचा विचार या समीके्षमळेु शर्कय िोत नािी. 

      थोडर्कयात एखाद्ा सावित्यकृतीचे अथसवनणसयन ि मूल्यमापन करणयासाठी जी समीक्षा पद्दती 

उपयिु ठरले वतचा िापर करणे आिश्यक आिे, याचे भान सावित्याच्या मीमांसकाला 

बाळगणे गरजेचे ठरते.   
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२.३.१३ मराठीतील समाजशास्त्रीय समीक्षा : स्िूल पररचय    

ज्ञानकोशकार श्री.व्यं. केतकर यांनी वलविलेल्या 'मिाराष्रीयांचे काव्यपरीक्षण' (१९२८) िा गं्रथ 

म्िणजे मराठी समाजाच्या गं्रथावभरूचीचा शोध िोय. त्यामळेु समाजशास्त्रीय समीके्षची िाट रंुद 

करणारा गं्रथ म्िणून त्याकडे पािता येते. समाजशास्त्रीय भूवमकेतून जाणीिपूिसक केलेले िे लेखन 

नािी. तरीिी प्रत्यक्ष परुाव्यांच्या आधार े वनष्कषस काढणयाची त्यांची पद्दती आवण सावित्याकडे 

पािणयाची त्यांची ��ी िी समाजशास्त्रीय असल्याचे वदसते. 'कळ्यांचे वन: श्वास' या कथासंग्रिाला 

वलविलेल्या प्रस्तािनेतिी िी ��ी आढळते. 

समाजशास्त्रीय समीके्षचा मराठीतील पविला गं्रथ म्िणून वदगंबर पाध्ये यांनी ज्या गं्रथाचा उल्लेख 

केला आि,े तो म्िणज ेलालजी पेंडसे यांचा 'सावित्य आवण समाजजीिन' (१९३५) िा गं्रथ िोय. 

मार्कससिादी तत्त्िांचा अिलंब करून त्यांनी सावित्याचे समाजशास्त्रीय विशे्लषण केलेले आिे. िगससंघषस, 

सामावजक जाणीि, िगसजाणीि यासारख्या समाजशास्त्रीय संज्ञांचा िापर या पसु्तकात केलेला आि.े 

अशा प्रकारच्या संकल्पनांचा िापर करून स्िातंत्र्योत्तर काळात बा.र. सुंठणकर यांनी समाजशास्त्रीय 

समीक्षा वलविलेली आिे. त्यांनी 'मिाराष्रीय संत मंडळाचे ऐवतिावसक कायस ' या गं्रथात मध्ययुगीन 

मिाराष्राची समाजरचना, संत चळिळीशी असणारा संबंध, संतांनी केलेले कायस आदीची चचास 

केलेली आिे. अथासत सावित्याचा समाजाशी यांविक संबंध जोडणयाच्या पद्दतीमळेु िा गं्रथ िादग्रस्त 

ठरला. 

'संत सावित्याची सामावजक फलश्रतुी' िा गं.बा. सरदार यांचा एक मित्त्िपूणस गं्रथ आिे. त्यात संत 

सावित्याची सखोल ि समतोल मीमांसा आढळत.े सरदारांच्यामळेु मराठी संत सावित्याच्या 

संदभासतील  समाजशास्त्रीय समीक्षा विकवसत िोत गेल्याचे वनदशसनास येते. लवलत सावित्याच्या 

संदभासत असा प्रयोग वद.के. बेडेकर आवण शरच्चंि मवुिबोध यांनी केल्याचे ��ीस येते. 'निी 

मळिाट' च्या पविल्या आितृ्तीला वलविलेल्या प्रस्तािनेत मवुिबोध यांनी केलेली मांडणी 

समाजशास्त्रीय समीके्षचा उत्तम नमनुा आिे. तसेच वद.के. बेडेकर यांनी 'केशिसतुांची काव्य��ी' 

मध्ये समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीचा िापर करून सावित्याचे वििेचन केले आिे.  

यावशिाय डॉ. म.ुग. पानसे यांचे 'यादिकालीन मिाराष्र', द.ग. गोडसे यांचे 'पोत', शविसौष्टि', रा.ग. 

जाधि यांचे 'सावित्य आवण सामावजक संदभस ', अवनल सिस्रबदेु्द यांचे 'सावित्य आवण समाज' आदी 

गं्रथांचा उल्लेख करता येईल. तसेच 'मराठी सावित्यातील स्पंदने' या गं्रथाद्वार ेगो.म. कुलकणी यांनी 

समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीची सांगोपांग ओळख करून वदली असून डॉ. रिींि ठाकूर यांचा 'मराठी 

कादंबरी : समाजशास्त्रीय समीक्षा' िा गं्रथिी मित्त्िाचा मानला जातो. त्याचबरोबर िररश् चंि थोरात, 

नागनाथ कोत्तापल्ले यांनीिी मराठी समाजशास्त्रीय समीके्षत मोलाचे योगदान वदल्याचे वदसून येते. 
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एकंदर मराठी सावित्य समीके्षत समाजशास्त्रीय समीके्षची चचास पषु्कळ िोत असले तरी प्रत्यक्षात 

वतची समदृ्द परपंरा वनमासण िोऊ शकली नािी असेच म्िणािे लागते.  

आपली प्रगती तपासा  
१) समाजशास्त्रीय समीक्षा पध्दतीची िैवश�्य वलिा. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२.४ समारोप 

सारांशरूपाने असे म्िणता येते की, समाजशास्त्रीय समीक्षा समाजरचनेला उपयोगी ठरणार ेआवण 

सावित्य व्यििाराला प्रेरक, पूरक वकंिा मारक ठरणार ेसिसच समाजशास्त्रीय घटक विचारात घेत.े 

सावित्य, समाज आवण संस्कृती यांच्या परस्परसंबंधांचा अभ्यास समाजशास्त्रीय समीके्षत येतो. 

लेखकाचा सावित्यकृतीतून व्यि िोणारा दृव�कोण, व्यविरखेा, घटना-प्रसंग, सावित्यप्रेरणा 

इत्यादींचा या समीक्षा पद्दतीत अभ्यास करता येतो. यावशिाय लेखकाची समग्र सावित्यवनवमसती, 

सावित्यप्रकार, सावित्यप्रिाि, सावित्यासंदभासतील तावत्त्िक प्रश्न आवण िाङ्मयेवतिासाची मांडणी या 

समीक्षा पद्दतीद्वार े केली जाऊ शकते. समाजरचनेचे घटक आवण सावित्य संघटनेचे घटक यांचे 

अन्योन्य संबंध स्प� करणे िेच समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीचे मखु्य प्रयोजन आि.े   

समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीमध्ये सावित्यकृतीला कें िस्थानी ठेिून सावित्यकृतीतील विविध 

घटकांचा समाजाच्या संदभासत समाजशास्त्रीय दृ�ीने विचार केला जातो. येथे सावित्याचा एक साधन 

म्िणून उपयोग केला जातो. समाजातील घटनाप्रसंगांचे वचि सावित्यात उमटते. व्यिी समाजाचाच 

घटक असल्याने समाजातील स�ु-द�ु प्रितृ्तीची दखल, सामावजक पररितसने यांची दखल लेखक 

आपल्या सावित्यकृतीत घेतो. त्याचा आविष्कार सावित्यातून करतो. एकंदर समाजशास्त्रीय 

समीके्षमळेु समाजाची जडणघडण, समाजाचा विकास ि विकासाची वदशा याची जाणीि िोणयास 

मदत िोते. सावित्याचा समाजमनािर िोणारा पररणाम, सावित्याकडे पािणयाचा �ि�कोण, समीक्षा 

मूल्ये, िाचकांची ि िाङ् मय व्यििाराची वस्थतीगती या सिासचाच विचार समाजशास्त्रीय समीक्षा 

पद्दतीत करणे अपेवक्षत असत.े   

 
 



53

२ - समाजशास्त्रीय सम्रीक्ा पद्धत्री

२.५ सदंर्स ग्रिं सूची  

१.  अविोकन : मराठी समीक्षा आद्दण साद्दित्य, द्दिगंबर पाध्ये, िोकिाङ् मयगिृ, मुंबई, २०१२  

२.  िारतीय संस्कृती कोश, खंड ९ वा   

३.  मिाराष्र संस्कृती : घडण आद्दण द्दवकास, ि. श्री. शेणोिीकर, प्र. न. िेशपांडे, डायमंड 

पद्दब्िकेशन   

४.  माक्सिवािी साद्दित्यद्दवचार, द्दशरवाडकर के. र. - मार्कससिादी सावित्यविचार  

५.  वाड्मयीन संज्ञा - संकल्पना कोश, प्रिा गणोरकर व इतर, िटकळ िाउंडेशन   

६.  साद्दित्य आद्दण समाज, डॉ. सिा क-िाडे, िोकिाङ् मयगिृ, मुंबई, १९९९ 

७.  साद्दित्यद्दवचार आद्दण समाजद्दचंतन, प्रा. शरच्चंद्र मदु्दक्तबोध   

८.  समाज आद्दण संस्कृती, द्दिगंबर पाध्ये, मराठी द्दविाग, मुंबई द्दवद्यापीठ, िोकिाङ् मयगिृ, मुबंई, 

१९९८   

९.  साद्दित्यद्दसद्धांत, अन.ु डॉ. स.ग. मािसे, मिाराष्र राज्य साद्दित्य आद्दण संस्कृती मंडळ, 

मुंबई, २००२   

१०.  पािात्य साद्दित्यशास्त्र : द्दसद्धांत आद्दण संकल्पना, डॉ. सरुशे धायगुंडे, द्दनमिि प्रकाशन, पुणे, 

१९९० 

११.  यािव  आनंि - साद्दित्याची द्दनद्दमितीप्रद्दिया 

१२.  History of English Literature, 1863 

१३.  Marxisam and Literature, Raymond William, Oxford University Press, 1977 

माद्दिती जालािरील सदंर्स   

1. https://www.aksharnama.com 

2. https://mr.m.wikipedia.org 

3. https://en.m.wikipedia.org 

4. https://dictionary.cambridge.org 
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२.६ नमनुा प्रश्नसचं  

अ)  दीघोत्तरी प्रश्न द्दलिा. 

१.  साद्दित्य, समाज आद्दण संस्कृती यांचा अन्योन्य संबंध स्प� करा.  

२.  द्दिपोद्दिट तेनप्रद्दणत समाजशास्त्रीय समीके्षचे स्वरूप सांगा. 

३.   समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीची वैद्दश�्ये व घटक द्दििा. 

४.   मराठीतीि समाजशास्त्री समीके्षची वाटचाि स्प� करा. 

ब)  टीपा द्दलिा 

१.  तेनचा द्दत्रद्दमती द्दसद्धांत  

२.  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीची व्याप्ती 

३.  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीच्या मयाििा 

४.  समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीचे प्रकार   

र्) एका िार्कयात उत्तर ेद्दलिा  

१.  िॅरी जॉन्सनने समाजाची कोणती िक्षणे सांद्दगतिी आिेत ? 

२.  मानवी संस्कृतीची िोन अंगे कोणती ? 

३.  कोणत्या तत्त्वज्ञानािा 'माक्सिवािी तत्त्वज्ञान' म्िटिे जाते? 

४.  समाजशास्त्रीय समीके्षत कोणते गिृीततत्त्व स्वीकारून साद्दित्याचे मूल्यमापन िोते ?     

 

❖❖❖ 
 



घटक ३ 

३  
मार्क स्वादी ्मीक्षाववचार 

घटक रचना  

३.१  प्रास्ताविक  

३.२  कार्ल मार्क ल् 

३.३  कार्ल मार्क ल्चा व्द्ाांत 

३.४  मार्क ल्िाद आवि मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार  

३.५  मार्क ल्िादी ्मीक्षा  

३.६  मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीक्षा िैवि�े 

३.७  मार्क ल्िादी मराठी ्ावित्य आवि ्मीक्षा 

३.८  मराठी मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीक्षा िैवि�े  

३.९  मार्क ल्िादी ्मीक्षापद्तीची ्ामर्थयलस्थळे 

३.१०  मयालदा  

३.११  ्ाराांि  

३.१२  ा्ंदर्ल ग्रांथ ्ूची 

३.१३  नमनुा प्रश्न ा्ंच  

३.१४  अविक िाचन  

उविष्ट े 

१. मार्क ल्िाद आवि मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार अभ्या्िे.  

२. मार्क ल्िादी ्मीक्षापद्ती ्मजून घेिे.   

३. मार्क ल्िादी अभ्या्क, ्मीक्षक याांचे विचार ्मजून घेिे.    

४. मराठीतीर् मार्क ल्िादी ्मीक्षापद्तीचे स्िरूप अभ्या्िे.   

५. ्ावित्यकृतीची मार्क ल्िादी ्मीक्षा करिे.   



56

उपयोजित समीक्षा - 2

३.१ प्रास्ताववक  

एखादी विवि� िाङ्मयीन कर्ाकृती िा ्ावित्य्मीके्षचा मूळ विषय अ्तो. ्मीक्षा व्यापारात विवि� 

कर्ाकृतीची वचवकत््ा केर्ी जाते. विवि� िाङ्मयीन कर्ाकृतीची वचवकत््ा करण्या्ाठी ्मीक्षकार्ा 

जीिन ा्ंस्कृतीचे, अनेक िास्त्ाांचे, िाङ्मयीन िादाांचे ज्ञान अ्िे आिश्यक अ्ते. कर्ाकृतीची ्मीक्षा 

िी मखु्यत्िे ्मीक्षािास्त्ाच्याआिार े करिे अवर्प्रेत अ्ते. जीिन आवि िास्त् याांचा अनबुांि 

्मीके्षच्या कके्षत येत अ्तो. ्मीक्षक विवि� कर्ाकृतीचे रूप, प्रयोजन, पररिाम, जीिनव्यापार, 

कर्ात्मकता, ्ौंदयालत्मकता आदी घटकाांच्याआिार े कर्ाकृतीची ्मीक्षा करीत अ्तो. तो 

कर्ाकृतीचे रूप, िब्द, र्ाि, अथल याद्वार ेकर्ाकृतीच्या निवनवमलतीचा, वतच्या िेगळेपिाचा, वतच्या 

व्यापाराचा ्जलक िोि घेत अ्तो.  

जागवतक स्तरािरीर् ्ामावजक पररितलनाच्या िा ्ामावजक वस्थत्यांतराच्या पररितलनात मार्क ल्िादी 

विचाराांना मित्त्ि आिे. जगातीर् अनेक देिाांतून मार्क ल्िादी विचाराांिर ्ािकबािक चचाल झार्ेर्ी 

आिे. ्माजात पररितलन घडून यािे या्ाठी अनेक ्ावित्यातून मार्क ल्िादी विचार प्रकषालने माांडला 

गेर्े आिेत. कािी िेळा ा्ंघषलमय िातािरििी वनमालि झार्ेर्े आिे. अ्े  ा्ंघषलमय िातािरि जेव्िा 

वनमालि िोते तेव्हा तो एकप्रकार ेक्ाांवतकाळ ्रुू िोत अ्तो. म्ििजेच मार्क ल्प्रवित पायातीर् बदर्ाचे 

ध्िनी इमल्यात प्रवतध्िनी म्ििून उमटत अ्तात. एकप्रकार ेया क्ाांवतकारी जावििा वनमालि िोतात. 

उदािरिाथल, र्ारतातीर् वगरिी व्यि्ाय.  

३.२ कार्स मार्क स्  

कार्ल मार्क ल् याांचा जन्म १८१८ मध्ये जमलन येथे झार्ा आिे. त्याांचा ‘दा् कॅवपटर्’ िा ग्रांथ 

र्ाांडिर्िािी व्यिस्थेचे विशे्लषि करिारा अ्ून नव्या ्ाम्यिादी ्ामावजक रचनेची वनवमलती व्िािी 

िी विचारप्रिार्ी जगा्मोर ठेििारा आिे. मार्क ल्ने या ग्रांथातून नफात्य र्ाांडिर्िािी आवि या 

र्ाांडिर्िािीिर वनमालि िोिारे मानिी ा्ंबांि, गररबी, विषमता, िोषिीय व्यिस्था आदी विषयी निा 

दृव�कोन वदर्ा आिे. 

कार्ल मार्क ल् याचा अभ्या्विषय मानिी ्माज आिे. िा विषय खरतेर गवतिीर् आिे कारि ्माज 

िा ्तत बदर्त अ्तो, पररिवतलत िोत अ्तो. ्माजरचनेतीर् ्ामावजक, आवथलक, राजकीय, 

िावमलक, कर्ात्म दृव�कोन यात पररितलन िोत अ्ते. या पररितलनाच्यामागे कोिते वनयम, घटक 

अ्तात याविषयीचा विचार मार्क ल्च्या रू्वमकेमागे कें द्रस्थानी अ्र्ेर्ा वद्तो. त्यातूनच पढेु 

विचारप्रिार्ी, कर्ा याविषयीचे विचार त्याने ्विस्तर माांडण्याचा प्रयत्न केर्ेर्ा आिे. विचार आवि 

कर्ा याांचा ा्ंबांि ्माजाच्या वस्थतीगतीत, पररितलनात मित्त्िाची रू्वमका बजाित अ्ते ि ेमार्क ल्ने 
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विषद केर्ेर्े आिे. ्माजाच्या पररवस्थतीचे, चढ-उताराांचे, वस्थतीगतीच्या िास्ति वचत्राचे प्रारूप 

्मोर आिर्े. त्याांचा ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद िी जगार्ा वमळार्ेर्ी एक मोठी देिगी आिे. मार्क ल्चे 

्माजिास्त् िे ऐवतिाव्क दृ�ीने मित्त्िाचे आिे.  गॉडलन चाइल्ड या मानििांििास्त्ज्ञ अभ्या्काने िी 

त्याचा वनिालळा वदर्ा आिे. मार्क ल्ची ्माजमीमाां्ा ‘जीिन आवि ्ावित्य’ या ग्रांथात िरदश्र्चांद्र 

मवुिबोि याांनी केर्ी आिे. "मानिी ्माज आवि वन्गल मूर्िांत आिे. वन्गालिी ा्ंघषल करीतच मानिी 

्माज स्ििांिाचे ा्ंरक्षि आवि ा्ंििलन करू िकतो. मूळ घटक व्यिी नव्िे, मानिी ्माजच िोय. 

याांमध्ये ा्ंघषल चार्त आर्ेर्ा आिे." (िरदश्चांद्र मवुिबोि जीिन आवि ्ावित्य, प.ृ ३८) मानि आवि 

वन्गल िा ा्ंघषल अनादी काळापा्ून चार्त आर्ेर्ा आिे, िे र्क्षात येते. उदािरिाथल, मानि 

र्टकां तीचा त्याग करून वस्थर जीिन जगू र्ागर्ा िी त्याच्या जीिनातीर् मूर्रू्त र्ौवतक क्ाांती अ्े 

म्ििता येईर्. या क्ाांतीतून पुढे कार्परत्िे िगल जावििा वनमालि िोत गेल्या त्यातून पररितलन घडत 

गेर्े. ्मविर्ागिीमळेु िगलव्यिस्था वनमालि िोत गेर्ी. 

३.३ कार्स मार्क स्चा व्द्ाांत 

कार्ल मार्क ल्चा व्द्ाांत आवथलक ् ांबांिािी वनगवडत आिे. आवथलक ् ांबांि िेच ् िल  ् ामावजक व्यििाराचे 

प्रेरक अ्तात; आवि उत्पादन ा्ंबांि िे या ्माजाची आवथलक चौकट अ्ते. याच पायारूप चौकटीिर 

राजकीयतेचा, ्ामावजकतेचा इमर्ा उर्ा राित अ्तो. माि्ाच्या ्ामावजक जीिनपद्तीिरून 

त्याची जीिनपद्ती आकाररूप घेते िा ठरत अ्ते. ्ामावजक ा्ंबांि िे मूर्तः उत्पादनििीिी 

वनगवडत अ्तात. स्थर्कार्ानु् ार उत्पादनपद्तीत बदर् िोत राितो. ्ामावजक ा्ंबांििी 

बदर्तात, िगल वनमालि िोतात. त्यातून िगलकर्ि िाढत जातो. (उदा. मार्क-कामगार) 

मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचारात कार्ल मार्क ल् याांचा 'पाया आवि इमर्ा' (Base & super structure) िा 

व्द्ाांत मित्त्िाचा ठरतो. ्माज, ्ावित्य, ा्ंस्कृती, कर्ा, राजकारि, विषमता आदी घटकाांविषयीचा 

आिवुनक विचार करताना िा त्यातीर् परस्पर ा्ंबांि तपा्ताना िा व्द्ाांत विचारात घेिे आिश्यक 

आिे. एखाद्या व्यिीच्या मित्त्िपूिल वक्या ऐवतिाव्क एकतेने बाांिर्ेल्या अ्तात तिाच त्या 

एकमेकाांत गुांतर्ेल्यािी अ्तात अिी मार्क ल्िादी रू्वमका आिे. या रू्वमकेर्ा अनु्रून ्ामावजक 

पररितलनाचे तत्त्िज्ञान ्मजून घ्यािे र्ागते. प्रस्ततु व्द्ाांतातीर् पाया (Base) िा त्या काळातीर् 

उत्पादन ा्ंबांिाांची ्म�ी िोय. िे उत्पादन ा्ंबांि मानिी जावििेतून विकव्त िोत अ्तात. िस्ततुः 

त्या त्या ्माजातीर् र्ौवतक ा्ंबांि  ि े विविि प्रवक्याांिी वनगवडत अ्तात. ्ामावजक उत्पादन, 

ा्ंपत्ती, ा्ंपत्तीचे ्ामावजक िाटप, विवनमय आदी प्रवक्या उत्पादन ा्ंबांवित अ्तात. वगरिी 

मार्काचे कामगाराांिी अ्र्ेर्े ा्ंबांि िे र्ाांडिर्दारी स्िरूपाचे िोत. जर उत्पादन ्ािने, उत्पादन 

पद्ती बदर्ल्या िा विकव्त झाल्या तर या ा्ंबांिात फरक पडतो, ते बदर्तात. अथलव्यिस्था िा 

अथलरचना बदर्र्ी की ्ामावजक ा्ंबांिाच्या प्रवक्येर्ा ्रुूिात िोत अ्ते. 
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्माजामध्ये जे ्ामावजक िोषि िोते त्याविरुध्द ज्या चळिळींचा जन्म झार्ा आवि ्माजातीर् या 

अ्मानतेर्ा, िोषिार्ा विरोि केर्ा त्यापैकीच एक मार्क ल्िाद िोय. आवथलक ्ते्तच्याआिार े ज े

िोषि केर्े जात े त्याविरुध्द मार्क ल्िाद ्क्षमपिे उर्ा राविर्ेर्ा वद्तो. र्ाांडिर्िािी 

्माजव्यिस्थेमध्ये श्रवमकाांचे िोषि िोत अ्ते. म्ििूनच उत्पादनाची ्ािने ्िाांच्या मार्कीची 

िोिे मार्क ल्र्ा अविक मित्त्िाचे िाटते. उत्पादनाची ्ािने ्िाांच्या मार्कीची झार्ी तर 

िोषिव्यिस्था, िगल ा्ंघषल थाांबेर् आवि िगल ा्ंघषलविरवित निी ्माजरचना अवस्तत्िात येईर् अ्े 

मार्क ल्र्ा िाटत िोते. 

'पाया आवि इमर्ा' या व्द्ाांतातीर् इमर्ा (super structure) िा तत्कार्ीन ्माजाची 

आत्म ा्ंबांवित ्ामावजक उर्ारिी िोय. यामध्ये व्यिीचा, ्माजाचा त्या काळातीर् िावमलक, 

राजकीय, ्ामावजक ा्ंस्थाांच्या आवि माि्ाचा अन्योन्य ा्ंबांि प्रस्थावपत िोत अ्तो. मूर्तः 

इमल्याची उर्ारिी िी आवथलक पाया या अनषुांगाने िोत अ्त.े उत्पादन ा्ंबांिाांची गोळाबेरीज म्ििजे 

त्या त्या ्माजाची ती आवथलक रचना, ्ामावजक रचना याांचा पाया अ्तो. या पायािर राजकीय, 

्ाांस्कृवतक, ्ामावजक इमर्ा आकार रूपा् येतो. त्यातूनच पढेु र्ौवतक जीिनातीर् उत्पादनपद्ती 

बौवद्क िा ्ाांस्कृवतक जीिनार्ा आकार देतात. व्यिीचे ्ामावजक अवस्तत्त्ि िे त्याच्या जावििा 

ठरित अ्तात, िा मार्क ल्चा वनष्कषल येथे मित्त्िपूिल ठरतो. प्रत्येक काळात विवि� जावििा कायलरत 

अ्तात, त्या काळात त्या प्रर्ािीिी ठरत अ्तात. त्यामळेुच त्याचा आविष्कार ्ावित्यात िोत 

अ्तो. उदािरिाथल यादिकार्ीन व्यिस्थेत र्िी िी प्रेरिा प्रेरक ठरर्ेर्ी वद्ते.  

३.४ मार्क स्वाद आवि मार्क स्वादी ्ावित्यववचार  

मार्क ल्िाद िे ्िांकष कामगार िगालच्या मिुीचे तत्त्िज्ञान आिे. र्ाांडिर्दारी व्यिस्था आवि कामगार 

याांच्यात उत्पन्नाचे ्मान िाटप व्िािे िे मार्क ल्िादार्ा अपेवक्षत िोते. मूर्तः मार्क ल्िादी तत्त्िज्ञानार्ा 

अवनत्यात्मक (dialectic) र्ौवतकिाद म्िितात. अवनत्यतािाद मार्क ल्ने िेगेर् पा्ून घेतर्ा आिे 

आवि र्ौवतकिाद फायरबाख पा्ून घेतर्ा आिे. िेगेर् िा राजवनष्ट तर फायरबाख र्ाांडिर्दारी 

र्ोकिािीिादी िोता. या दोन्िी विचारप्रिार्ीतून र्ाांडिर्दारी तत्त्िज्ञान आकाररूप घेत गेर्े. त्यातून 

पढेु कामगारिगीय तत्त्िज्ञान वनवमलत झार्े.  

िरद पाटीर् मार्क ल्िादी तत्त्िज्ञानाविषयी म्िितात, "मार्क ल्िादाचे िदु् (pure) तत्त्िज्ञान 

अवनत्यात्मक र्ौवतकिाद आिे. तर व्याििाररक (applied) तत्त्िज्ञान ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद.  

िोषििा्नाची िगल िी एकमेि ा्ंस्था अ्ल्याचे ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद मानतो. त्यामळेु त्याचे 

आिरि िगलिाद आिे. कोित्यािी ितलमान िागत ्माजाचे ्म्यक आकर्न करण्या्ाठी प्रथम 

त्याच्या आवथलक पायाचा अभ्या् केर्ा पाविजे, नांतर त्याच्या िैचाररक िरच्या इमल्याचा आवि मग 
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या दोन्िी अभ्या्ाचा ा्ंयोग (sublation, वििायक नकारीकरि) िा ऐवतिाव्क र्ौवतकिादाचा गार्ा 

आिे. त्यामळेु ि ेकेिळ िगाांताांचे तत्त्िज्ञान आिे." (िरद पाटीर्, मार्क ल्िाद फुर्े-आांबेडकर ि त्याचे 

टीकाकार, ्माजप्रबोिन पवत्रका, जाने- माचल, १९९१, प.ृ१९) 

कार्ल मार्क ल्ने ्माजातीर् उत्पादन ा्ंबांिाांतून वनमालि िोिारी िोषिीय व्यिस्था आवि मानिी दःुख 

याांना आपल्या विचाराांमध्ये मित्त्िाचे मानर्े िोते. ्माजातीर् आवथलक, ्ामावजक पररवस्थती ि े

मानिी दःुखाचे मूळ कारि अ्ून व्यिस्था पररितलन घडून या दःुखाचा िेिट करता येईर् अिी त्याच्या 

तत्त्िज्ञानाची िारिा िोती. यामिूनच त्याांची ऐवतिाव्क र्ौवतकिादी पद्त पढेु आर्ी.  

मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार िा काळाच्या ओघात िेगिेगळ्या अांगानी पढेु येत गेर्ेर्ा आिे. मखु्यत: 

मार्क ल्िादी ्ावित्य वि्ाव्या ितकात पढेु आर्ेर् े वद्ते. मार्क ल्िादी ्ावित्यविचाराच्या माांडण्या 

अनेक दृव�ने िोऊ र्ागल्या. परांत ु मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार िा जीिनिादी अ्र्ेर्ा वद्तो. 

्ावित्यातीर् िास्तिािर र्र देिारा विचार आिे. कािी विचारिांतानी या िास्तिाचा अवतररि विचार 

िी केर्ेर्ा वद्तो. ्ामावजक जीिनाचे प्रवतवबांब ्ावित्यात तांतोतांत उमटािे या अनषुांगानेिी एक 

ा्ंकोची रू्वमका पढेु आर्ी. तर या विरोिी ्ामावजक पररितलनाच्या र्ागािर अविक र्र देिे आवि 

्ावित्य विवि� मूल्याांना प्रवतबध्द अ्िे आिश्यक आिे, अिी रू्वमकािी घेण्यात आर्ी. िस्ततुः या 

दोन्िीिी रू्वमका मार्क ल्िादी ्ावित्यार्ा मान्य नािीत. आपि पढुीर् वििेचनात कािी अभ्या्काांच्या 

्ैध्दाांवतक माांडिीचा परामिल घेऊ. 

र्कुाचच्या मते ्ावित्याचे वििेष र्क्षि म्ििजे जीिनाचे ्म�ीदिलन आवि नमनुादविलत्ि िे अ्त.े 

(्म�ीकरि म्ििजे ्ावित्याची अवस्तत्िािी अ्र्ेर्ी पररपूिल जोड िोय. आवि नमनुादविलत्ि म्ििजे 

्ावित्यातीर् ्ामान्यीकरि िोय.) र्कुाचची रू्वमका त्याच्या पढुीर् वििानातून अविक ्सु्प� िोत.े 

'The central aesthetic problem of realism is the adequate presentation of the 

complete humanity.' [िास्तििादाचा कें द्रीय कर्ास्िरूपिास्त्ीय प्रश्न म्ििजे ा्ंपूिल मानितेचे 

योग्य ्ादरीकरि.] (George Lucacs, studies in European Realism, London, 

Routledge and Kegan Panel, 1972, Pg.7) कादांबरी या ्ावित्यप्रकाराची चचाल करताना 

र्कुाचने The Theory of Novel या ग्रांथात एक व्द्ाांतन माांडर्े आिे. 'कादांबरी आिवुनक माि्ाचा 

आपर्े स्ित्ि (Essence) आवि आपर्े अवस्तत्ि (Existence) याांची ्ु ा्ंगती ्ािण्याचा प्रयत्न 

आिे.' कादांबरीचा नायक मखु्यतः िैयविक कृतीतून जीिनाचा अथल िोित अ्तो. कािी िेळा तो 

एकाकी पडतो, कािी िेळा तो आत्मवनष्ट िोतो, तर कािी वठकािी तो परात्म िोत जातो. एकूिच 

कादांबरीचा नायक िा ्मस्याप्रिानतेिी वनगवडत िोत जातो. आवि त्यातूनच तो आपर्े स्ित्ि, 

अवस्तत्ि िोित अ्तो. 
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फ्रें च ्मीक्षक गोल्डमन ्ावित्यातीर् जीिनाविषयी, दृव�कोनाविषयी आपर्ी रू्वमका व्यि करताना 

्ामूविकतेर्ा मित्ि देतो. ‘्ावित्य िास्तिाचे ि व्यविमत्िाचे प्रवतवबांबन अ्त नािी. तर ते एक 

्ामावजक ्मूिाची िा िगालची/ििालची जीिन जािीि अ्ते.’ गोल्डमनच्या विचारात जीिन ा्ंदिलन 

(world vision) िी कल्पना मित्िाची राविर्ेर्ी वद्ते. (world vision) िी कल्पना स्प� करताना 

तो म्िितो. 'what I have called a world vision is a convenient term of the whole 

complex of ideas, aspirations and feeling which links together the members of a 

social group (a group which in most cases assumes the existence of a social 

class) मी ज्यार्ा जीिन- ा्ंदिलन म्ििते. ती एका ्ामावजक ्मूिाच्या ्दस्याांना (अिा ्मूिामागे 

बिुिा ्ामावजक िगालचे अवस्तत्ि ग्रिीत अ्ते.) एकवत्रत जोडिाऱ्या कल्पना, प्रेरिा आवि जावििा 

याांचे ा्ंपूिल ा्ंकुर् व्यि करिारी ्ोयीस्कर ा्ंज्ञा आिे. (Lucien Goldman, the hidden god 

London I Routledge and kegan Paul, 1977, pg 7) गोल्डमन याांची रू्वमका ् ामूविक बोिार्ा 

अिोरवेखत करिारी आिे. ि. ना. आपटे याांचे कादांबरी र्खेन याच स्िरुपाचे जीिन ा्ंदिलन आिे. 

त्यातीर् जीिन िे व्यविगततेच्या पवर्कडचे आिे. ्ामावजक आवि बौवद्क प्रवक्येिी ते वनगवडत 

आिे. ते ्ामूविक बोिाचे (collective consciousness) दिलन घडविते. ्ावित्याचा ्माजिास्त्ीय 

अांगाने अभ्या् करताना गोल्डमन र्ौवतक ा्ंदर्ालनािी प्रािान्य देतो. ्माजिास्त्ीय आकर्नार्ा तो 

कादांबरी अविक अनकूुर् मानतो. 

्ावित्य आवि ्ामावजक जािीि, पररितलन याविषयीचा विचार करताना ग्रामचीचा िरुरित्ि 

(Hegemony) व्द्ाांत पाििे आिश्यक ठरते. िरुरित्ि िी ा्ंकल्पना ्माजाच्या जावििेच्या 

्वुनयोवजत पररितलनािर आिाररत आिे. एखाद्या ्त्तािारी िगालर्ा आपर्े अवस्तत्ि आवि स्थैयल 

प्रस्थावपत करण्या्ाठी ्ामावजक जावििाांचे पररितलन घडिून आिािे र्ागते. ्त्तािारी िगल 

(अवििास्ता) ्माजािर ्त्ता प्रस्थावपत करीत अ्तो. आपर्ा दबाि ्तत ठेित अ्तो. परांत ु

ग्रामचीर्ा जे िरुरित्ि अवर्प्रेत आिे त ेआपल्या विचारप्रिार्ीने ्माजाच्या ्िल घटकाांकडून मान्यता 

प्रस्थावपत करिे आवि ्िल ा्ंमतीने राज्य करिे. एकूिच िरुरित्ि या ा्ंकल्पनेत ा्ंमती अवर्प्रेत 

आिे. ग्रामचीच्या या िरुरित्ि ा्ंकल्पनेत बौवद्क,  नैवतक, ्ाांस्कृवतक नेततृ्िार्ा प्रािान्य अ्र्रे् े

वद्ते. या घटकान्ियेच ्माजात योग्य पररितलन घडून येऊ िकते. या्ाठी कें द्रीय विचार्रिी 

(central ideology) अविक फर्दायी ठरते. िा्न करिारा िगल िा ििल िा िाव्त िगालच्या ा्ंमतीने 

राज्य करण्या्ाठी त्या िाव्त िगालची जािीि र्क्षात घेऊन आपर्ी जीिन्�ृी अनकूुर् करू िकते. 

यािर मार्क ल् म्िितो, "प्रत्येक यगुात अवििा्न करिाऱ्या कल्पना या अवििा्न करिाऱ्या िगालच्या 

कल्पना अ्तात म्ििजेच जो िगल ्त्ता गाजवितो तोच िगल बौवद्क ्त्तािी गाजवितो.” एकूिच 

ििलव्यिस्थेिर उर्ा राविर्ेर्ा ्माज िे अिा िरुरित्िचे उदािरि आिे. परुुषाांचे वस्त्यािरीर् िचलस्ि 

िे ्िल ा्ंमतीच्या िचलस्िाचे उदािरि आिे.  ्माजात जेव्िा उत्पादन ा्ंबांि आवि उत्पादनपध्दती 
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यामध्ये बदर् िोतो तेव्िा ्ामावजक पररितलनार्ा ्रुूिात िोते तेव्िाच खर ेप्रवतिरुरित्ि (counter 

legemony) ्ाकारते. निी मूल्ये,  विचारिारा ्ावित्यातून व्यि िोतात. उदािरिथल, दवर्त 

्ावित्य, स्त्ीिादी ्ावित्य.  

र्ेवननचा ्ावित्यविचार िा मखु्यतः िगल ा्ंघषल आवि क्ाांवतकारक जावििा व्यि करिारा आिे. 

्ावित्यकृतीची बाांििी िी ्ामावजक ा्ंघषल आवि ्ामावजक पररितलनाची गती या जावििेतून करािी 

अिी रू्वमका तो घेताना वद्तो. तर गॉकी मानिी पररिामाची जोड देत ्ामान्य माि्ाच्या 

अ्ामान्य कृतीकडे र्क्ष िेिण्याचा प्रयत्न िास्तििादाच्या दृ�ीकोनातून करताना वद्तो. गॉकीचा 

्ावित्यविचार िा ‘्ामावजक बाांविर्की’ मानिारा आिे. गॉकीची विचार्रिी र्ेवननर्ा जिळची 

आिे. गॉकीचा ्ावित्यविचार मार्क ल्िादी ्ावित्यविचारार्ा क्ा प्रेरक आिे,  िे के. रां. विरिाडकर 

याांनी मदु्दे्ूद अिोरवेखत केर्ेर्े आिे. "्ावित्य मानििादी अ्ते. मािू् िाच ्ावित्याचा कें द्रवबांद ू

अ्तो ह्माचा गॉकीने प्रखर परुस्कार करून मार्क ल्िादी ्ावित्यविचाराच्या मानििादी चौकटीिर र्र 

वदर्ा. त्याचप्रमािे र्ोकर्ािना ् ावित्यार्ा तेजवस्िता आिते आवि र्ोकजीिनापा्ून वियुि झार्ेर्े 

्ावित्य वनष्प्राि अथिा अिः पवतत िोत े या मताची माांडिी केर्ी. ्ावित्यकृती र्ोकावर्मखु 

अ्ािया् पाविजे िा आग्रि त्याच्या िैचाररक दृ�ीतून अपररिायलपिे येतो." (केिि विरिाडकर, 

मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार, प.ृ ५४) 

ट्रॉटसस्की िा ्ामावजक प्रेरिेिर र्र देतो. मानिी जावििा या ्ामावजक आितल प्रत्याितालमिून रूप 

िारि करतात आवि ्ावित्यातून त्या व्यि िोतात, अ्ा त्याचा ्ावित्यविचार आिे. िा 

्ावित्यविचार िास्तििादाचा परुस्कार करिारा अ्ल्याचे वद्ते. तर ल्यकुाच हा विचारिांत 

िास्तिाचे प्रवतदिलन करण्या्ाठी रूप (form) िा एक मागल मानतो. मार्क ल्िादी विचारामध्ये रूपाचा 

विचारविमिल करिारा ल्यकुाच िा एक मित्िाचा विचारिांत. त्याने मार्क ल्िादी ्ावित्यविचारात 

घातर्ेर्ी र्र मोर्ाची आिे. त्याच्या वििेचनात जीिनिादी दृ�ीकोणार्ा मित्ि आिे. र्खेक जी 

्ावित्यकृती जन्मार्ा घार्तो त्याची मळेु जीिनविषयक दृ�ीत अ्तात. कर्ािांताच्या वनवमलतीर्ा तो 

िास्तिाची निरचना मानतो. मािू् िेच ्ावित्याचे कें द्र आिे िे त्याच्या वििेचनातून स्प� िोत.े 

वि्ाव्या ितकातीर् िा प्रर्ािी मार्क ल्िादी ्मीक्षक आिे. कार्ल मार्क ल् आवि िेगेर् याांच्या द्वांद्वात्मक 

तत्त्िज्ञानाच्या आिार े तो िास्तििाद िी ा्ंकल्पना माांडतो. त्यातूनच त्याने िास्तििादाची ्ाथल 

माांडिी केर्ी आिे.  

रवियन क्ाांवतनेता वर्ऑ ां ट्रॉटसस्की (Leon Trotsky) िा एक प्रगल्र् मार्क ल्िादी राजकारि आवि 

्ावित्याचा अभ्या्क. त्याने ्ावित्यस्िरूप याविषयीची चचाल केर्ी आिे. त्याने रवियन रूपिादाच्या 

रू्वमकेर्ा छेद वदर्ा िोता. रूपिादी आियार्ा विरोि करतात, तो ट्रॉटसस्कीर्ा मान्य नव्िता. कर्ेत 

आियार्ा, जीिनानरूु्तीर्ा त्याने मित्त्ि वदर्े िोते. रूपिादी श्र्कर्ॉव्िस्की याने मार्क ल्िाद्याना एका 
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पवुस्तकेद्वार ेपाच प्रश्न ठेिून आव्िान वदर्े िोते. त्यार्ा ट्रॉटसस्कीने मार्क ल्िादी रू्वमकेतून उत्तर ेवदर्ी 

आिेत. (पिा - रवियन रुपिाद : ्ावित्याचे ्ावित्यपि, के. रां. विरिाडकर याांच्या ्ावित्यिेि या 

ग्रांथात) यातून मार्क ल्िादी रू्वमका स्प� झार्ी आिे. ट्रॉटसस्कीच्या मते ्ावित्याचे आकर्न करून 

घेण्या्ाठी तत्कार्ीन काळ, ्माज, ा्ंस्कृती, जीिनिारिा ्मजून घेिे आिश्यक ठरते. कोितािी 

्माज ा्ंपूिलपिे स्ितःची निी कर्ा वनमालि करू िकत नािी. त्यामध्ये एक ्ाांस्कृवतक ्ातत्य 

अ्ते.  

कर्ेच्या वनवमलती प्रवक्येपा्ून त्याच्या ्ौंदयलदृव�पयांतचे वििेचन करताना मार्क ल् वन्गल आवि मािू् 

याांच्यातीर् ्ि ा्ंबांि अिोरवेखत करीत मानिी कर्ात्मक जािीि मानिीकरि या ा्ंकल्पनेतून स्प� 

करतो. वन्गालिर प्रर्तु्ि वमळविण्याच्या प्रयत्नातून प्राथवमक कर्ात्मक जािीि िोत गेर्ी. पढेु 

प्रगतािस्थेत िस्तूकडे पािण्याची व्यििारिादी दृ�ी वनमालि झार्ी. त्यातून ्जलक कर्ात्म दृ�ी िाढत 

गेर्ी. याच ्ौंदयल जावििेतून कर्ेचे विविि प्रकार वनमालि िोत गेर्े. त्यातून कर्ेचे स्िायत्त आवि रूप 

प्राप्त झार्े. मार्क ल् आवि एांगल्् याांनी कर्ेच्या ऐवतिाव्क उगमाचे र्ौवतकिादी स्प�ीकरि केर्े आिे. 

यामध्ये िास्तिाकडे कर्ात्मक दृ�ीने पाविर्े गेर्े. या ्िाांमध्ये श्रम या घटकार्ा प्रािान्य वदर्े गेर्.े 

िास्ति आवि ्ौंदयल यामिून माि्ाची कर्ात्मक दृ�ी विकव्त िोत गेर्ी. िा एक ्ामावजकतेचा 

र्ाग आिे, िे आपि र्क्षात घेतर्े पाविजे.  

• ्ाराांशरूपाने मार्क स्वाद आवि मार्क स्वादी ्ावित्यववचार या्ांदर्ासत कािी मुिे 

पुढीर्प्रमािे ्ाांगता येतीर्.   

१)  मार्क ल्िाद एक गवतमान आवि पररितलनिीर् तत्िज्ञान आिे. 

२) मार्क ल्चा द्वांद्वात्मक र्ौवतकिाद आवि मार्क ल्-एांगल्् याांनी कर्ा ्ावित्य या ा्ंदर्ालत 

माांडर्ेर्े विचार िी दोन तत्िे मार्क ल्िादी  ्ावित्याप्रमािे अ्र्ेर्ी वद्तात.  

३)  मानिी जीिनाचा विका् िा मार्क ल्िादी तत्िज्ञानाचा आवि ्ावित्याविचाराचािी पाया 

आिे. 

४)  मार्क ल्िादी दृ�ी मानिमानिादी आिे. त्यामळेु मानि आवि मानिी इवतिा् िे 

मार्क ल्िादाचे ्ूत्र अ्ल्याचे वद्ते.  

५)  मार्क ल्िाद िास्तििादािर श्रद्ा ठेिून ्ावित्याचे मूल्यमापन करण्यािर र्र देतो. 

६)  मानिी इवतिा् िा िगल ा्ंघषालचा इवतिा् आिे. ्माज ा्ंस्कृतीच्या विका्ात आवथलक 

रचना अांतरू्लत अ्ते अ्ा मार्क ल्िादाचा विश्वा् आिे.  

७)  मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार विशे्लषिात्मक आिे. कर्ाकृतीचे विशे्लषि करून प्रत्येक 

घटकाचा आवि कर्ाकृतीचा क् किात आिे त े्ाांगण्याचा प्रयत्न करतो.  

८)  मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार िा ्ावित्य आवि जीिन याविषयीचा विचार आिे.  
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९)  िगल ा्ंघषालिर आिाररत मानिी इवतिा् वनमालि िोतो. ्रांजामिािी, र्ाांडिर्िािी, 

कामगारिािी यामिून ्माज प्रगतीकडे िाटचार् कररे् आवि अांवतमतः िगलविरवित 

अ्ा ्ाम्यिादी ्माज, ्माजरचना अवस्तत्िात येईर् िे मार्क ल्िादाचे ऐवतिाव्क 

र्ौवतकिादािर आिाररत र्विष्यकथन आिे. 

१०)  मार्क ल्िादी विचाररू्त ् माजव्यिस्था िी उत्पादन ् ािनाांिर ् ामूविक मार्की अ्ािी; 

अथलव्यिस्था ्मान अ्ािी आवि र्ौवतक िा िैज्ञावनकीकरिािर र्र अ्ािा अिी 

आिे. त्ेच काम आवि पै्ा िी वितरिव्यिस्था ्मानतेच्या तत्त्िानु्ार आवि 

िगलवििीन अ्ािी अिाप्रकारची ्माजव्यिस्था अवर्प्रेत आि.े 

मार्क ल् आवि एांगल््च्या मते कर्ा आवि ्ावित्य िे तत्कार्ीन ्ामावजक पररवस्थतीचे, ा्ंबांिाचे 

प्रवतवबांब अ्ते. ्ावित्याचे िास्तििादी स्िरूप, त्याचा कर्,  स्िातांत्र्य आवदविषयी त्याांनी आपर्ी 

मते नोंदविर्ी आिेत. ् ावित्याचा ् ामावजक ् ांदर्ल, विरोि-विका्िादी ऐवतिाव्क ��ी या अनषुांगाने 

्ावित्याचा विचार विमिल केर्ा आिे. त्यातून पढेु मार्क ल्िादी ्ावित्य ्मीक्षा आकारा् येत गेर्ेर्ी 

आिे.  

३.५ मार्क स्वादी ्मीक्षा  

्ावित्य आवि ्माज याांचा अतूट ा्ंबांि आिे. ्ावित्यातून ्माज आवि ्माजातून ्ावित्य वनवमलत 

िोण्या् मदत िोत अ्त.े याअनषुांगाने अनेक ्ावित्यप्रिािातूनिी चचाल झार्ेर्ी आिे. ्ावित्य आवि 

्माज याांचा परस्पर ा्ंबांि अनेक अभ्या्काांनी वििद केर्ेर्ा आिे. यामध्ये मार्क ल्िादी 

्ावित्यविचारार्ा मित्िाचे स्थान आिे. मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार आवि ्मीक्षा ्ावित्यकृतीच्या 

आियार्ा मित्ि देते. ्ावित्याचा ्माजािी अ्र्ेर्ा अतूट ा्ंबांि आग्रिाने नोंदविण्याची रू्वमका 

घेते. ्माजात क्ाांवतकारी पररितलन घडिून आिण्यात ्ावित्य मोर्ाची कामवगरी बजािू िकते यािर 

त्याांचा र्र आिे. मार्क ल्िादी ् मीक्षा िाचकाांना क्ाांवतकारी कृतीच्या वदिने प्रोत््ावित करािे िी रू्वमका 

घेताना वद्ते. एकोवि्ाव्या ितकाच्या अखेरपा्ून मार्क ल्िादी ्मीके्षने विवििाांगी स्िरूपात 

मोर्ाची र्र घातर्ी आिे. वि्ाव्या ितकात या ्मीके्षने रूपिादी ्ामीके्षर्ा आव्िान वदर्े िोत.े 

्ावित्यकृतीमिीर् आिय, ्ामावजक-आवथलक घटक याांना ्मीक्षाविचारात मार्क ल्िादी ्मीके्षने 

मित्ि वदरे्. ्ावित्याने िास्ति अिोरवेखत करािे िे तत्ि मार्क ल्िादी ्ावित्यविचारकें द्री आिे. तर 

मार्क ल्िादी ्मीक्षा ्ामावजक-आवथलक िास्तिार्ा प्रािान्यक्म देते.    

मार्क ल्िाद द्वांद्वात्मक र्ौवतकिाद, ऐवतिाव्कतेचा िैवि�सयपूिल व्द्ाांत आवि क्ाांवतकारी प्रगतीिादी 

व्यिीच्या अांवतम विजयािरीर् श्रद्ा यािर र्र देतो. मार्क ल्िादी ्मीक्षा देखीर् याच ा्ंकल्पनाांनी 

उर्ी राविर्ेर्ी आिे. कार्ल मार्क ल्चा पाया आवि इमर्ा िा व्द्ाांत मार्क ल्िादी ्ावित्यविचारात 
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मित्िाचा आिे. आवथलक व्यिस्थेतीर् उत्पादन ा्ंबांिाना पाया मानून राजकारि, तत्िज्ञान, 

्ावित्यकर्ा, विचारप्रिार्ी याांची इमारत (इमर्ा) उर्ी आि.े म्ििूनच िगल, िगलिगालतीर् आवथलक ् ांबांि 

्मजून घेिे आिश्यक ठरते. िा मार्क ल्िादी ्मीके्षचा एक मित्िपूिल दािा आिे. त्यानू्ार आवथलक-

्ामावजक िास्ति मार्क ल्िादी ्ावित्य ्मीके्षत मित्िाचे ठरते.  

कार्ल मार्क ल् याांनी कर्ा आवि कर्ाविषयक विविि प्रश्न याांिर प्रकािझोत टाकताना कािी कल्पना 

्मोर ठेिल्या आिेत. या कल्पना मूर्तः मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचाराचा पाया आिे. त्यातूनच कार्ल 

मार्क ल्चे विचार ्मोर आर्ेर्े आिेत. मार्क ल्च्या मते, आवथलक ा्ंबांि िा ्माजाच्या इमारतीचा पाया 

आवि ्ामावजक, राजकीय, नैवतक, िावमलक विचारप्रिार्ीची अवतरचना उर्ी रािते. कर्ा िी या 

अवतरचनेचाच र्ाग आिे. आवथलक पाया आवि अवतरचना िे दोन्िी घटक परस्पराांना प्रर्ावित करतात. 

या मार्क ल्च्या विचारातूनच Base & super structure िा व्द्ाांत आकारा् आर्ेर्ा आिे. या 

व्द्ाांताने मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचारार्ा चार्ना वदर्ी. ्ामावजक-आवथलक विचाराच्या आिारािर िा 

्मीक्षाविचार आकारररूप घेत विस्तारत गेर्ा.  

मार्क ल्िादी ्मीके्षने ्ावित्य, ्माज, ्ावित्य्माजाची वनवमलती, स्िरूप, िगीयरचना आदींच्या 

स्िरूपविचारार्ा प्रािान्य वदर्ेर्े वद्ते. ् ावित्यकृतीच्या ् ामावजकतेिर र्र देिारा िा ् मीक्षाविचार 

आिे. एखादी व्यिी िी ्माजाच्या नीवतवनयमाांनु् ार पररवस्थतीनरुूप िास्तिात घडत अ्ते. व्यिी, 

्माजिास्ति याांचे आकर्न या ्मीक्षाविचाराांमागे आिे.  

्ावित्य आवि कर्ा या ा्ंबांिी कार्ल मार्क ल् आवि एांगल्् याांनी जे विचार माांडर्े त्यातून मार्क ल्िादी 

्मीक्षा आकररूप घेत गेर्ी. पढुीर् मार्क ल्िादी ्मीक्षकाांनी आवथलक वनवश्चततािाद, िैवि�सयपूिल 

इवतिा्दृ�ी, प्रगवतिादी दृव�कोि िी तत्िे मानर्ी. फ्राांटस् मेररांग ि विऑगी प्लल्येखानॉव्ि ्मीक्षकाांनी 

्िलप्रथम मार्क ल्िादी ्मीके्षचा पाया रचण्या् मदत केर्ी. पढेु अनेक ्मीक्षकाांनी मार्क ल्िादी 

्मीके्षविषयी उिापोि केर्ा. त्यातून पढेु ‘्माजिादी िास्तिाद, उदरमतिादी मानितािाद िी परांपरा 

आर्ी.  

मार्क ल्िादी ्मीके्षत (पवश्चम यरुोप) व्यविस्िातांत्र्य, र्ोकिािी, ्मता, याांना प्रािान्य देण्यात आर्ेर् े

वद्ते या तीन मूल्याांचा मार्क ल्िादी ्मीके्षिर प्रर्ाि पडर्ा. यरुोपात यधु्दोतर काळात तीन उपपांथ 

उदया् आर्े िोते.  

१) वक्वटकर् रीअवर्झम (वचवकत््क िास्तििाद) 

२) वक्वटकर् वथअरी (वचवकत््क व्द्ाांतिादी पंथ) 

३) न्यू र्ेफ्ट (मिडािा विचार) 

डयडी ल्युकॉर्क्चा वचवकत््क िास्तििाद (वक्वटकर् रीअवर्झम), फॅ्रांकफुटल ा्ंप्रदायाचा वचवकत््क 

व्द्ाांतिादी पांथ (वक्वटकर् वथअरी) आवि फ्रान्् मिीर् निडािा विचार (न्यू र्ेफ्ट) ि ेतीनिी पांथ 
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्माजिादी (रविया) िास्तििादापा्ून बरचे दूर गेर्र् ेिोते. अ्े अ्र्े तरी या तीनिी पांथात कािी 

मित्िाची िैवि�स ये  ्मान िोती. िे अिोक जोिी याांनी ्ाांवगतर्े आिे. ती पढुीर्प्रमािे- 

१)  मानितािाद, मानिी स्िातांत्र्य व्यविप्रािान्य िोषिमिुी परात्मर्ािररतता, ज्ञानस्िायत्ता या 

उदारमतिादी विचाराांतीर् प्रमखु जीिनमूल्याांचा स्िीकार;  

२)  मार्क ल्िादी विचारातीर् ऐवतिाव्कतेच्या कल्पनेिरीर् विश्वा्;  

३)  ्ाांस्कृवतक के्षत्र ि कृवतप्रििता (प्रॉवर्क््) याांना  कें द्रस्थान देिे.’’  

 (मराठी वाङ्  मयकोि, प.ृ२६१) 

मार्क ल्िादी ्मीके्षमध्ये ल्युकार्क् िा एक मित्िाचा ्मीक्षक आिे. याच्या वचवकत््क 

िास्तििादामध्ये ्मग्रता, प्रावतवनविकता, ्माजिादी पररदिलन, परात्मता या प्रमखु ा्ंकल्पना 

आिेत. या ा्ंकल्पनाद्वार े यरुोपात आिवुनक ्ावित्याबरोबरच शे्रष्ट ्ावित्यकृतीची ्मीक्षा िोऊ 

र्ागर्ी िोती. त्ेच ल्यवुिअन गोल्डमनने मार्क ल्िाद आवि ा्ंरचनािाद याांची ्ाांगड घार्ण्याचा 

प्रयत्न करून कादांबरी या ्ावित्यप्रकाराची ्मीक्षा केर्ी. त्याने ‘्ावित्य आवि कर्ा व्यिीकें वद्रत 

न्ून व्यविपवर्कडे जािारी, स्िवनवमलती करिारी ा्ंरचना अ्ून ती ्ामावजक ा्ंरचनेर्ा ्माांतर 

अ्ते’ िा व्द्ाांत माांडर्ा. त्याचा िा व्द्ाांत मार्क ल्िादी विचाराच्या आवि ा्ंरचनािादी विचाराच्या 

जिळ जािारा आिे. एकूिच मार्क ल्िादी ्मीके्षत ल्यकुार्क् ि गोल्डमन िे मित्त्िाचे ्मीक्षक मानर् े

जातात.  

मार्क ल्िादी विचार आवि ्मीक्षा यािर इटावर्यन मार्क ल्िादी विचारिांत आांतॉन्यो ग्रामिी याचा प्रर्ाि 

१९७०च्या दिकात पडर्ेर्ा िोता. त्याच्या विचारात श्रम करिाऱ्या घटकार्ा प्रािान्य आिे. श्रम 

करिारा घटक ्माज पररितलनात मित्त्िाची रू्वमका बजाित अ्तो. ग्रामिीने बौवद्क ि ्ाांस्कृवतक 

श्रमाांना आवि ते श्रम करिाऱ्याांना ्माज पररितलनातीर् मित्त्िाचे घटक मानर्े. श्रवमकाांनी 

बवुद्िांताबरोबर ्िकायल करून ्ाांस्कृवतक ि बौवद्क के्षत्रात अवि्त्ता स्थापन करािी आवि जीिन 

ि मूल्यिस्थेत बदर् घडिून आिािा िा विचार त्याच्या वििेचनात आिे. या विचाराचा प्रर्ाि 

मार्क ल्िादी विचारािर पडर्ेर्ा आिे.  

मार्क ल्िादी ्मीके्षचे ्ुििलयगु १९७०च्या दिकात ्रुू झार्े. या दिकात मार्क ल्िादाच्या मूळ 

गाभ्याचा पूनिोि घेऊन ्मकार्ीन आवथलक, ्ामावजक, ्ाांस्कृवतक िास्तिाचे विशे्लषि, 

अथलवनिलयन करून निे व्द्ाांत माांडर्े गेर्.े उदािरिाथल ईगर्टनने ्ावित्यकृतीर्ा र्ावषक ा्ंघटन 

मानर्े. तर र्ईु आल्थूजरने कर्ेर्ा विचारप्रिार्ीचा र्ाग मानर्े. ब्रेख्त या जमलन नाटककाराने 

नाटकाच्या ्मूिवनष्टतेर्ा मित्त्िाचे मानर्े. “नाटक बवुद्वनष्ट अ्ािे” िा आग्रि त्याने िरर्ा. त्याने 

व्यविपेक्षा ्मूिर्ािना मित्त्िाची मानर्ी. त्याचा िा विचार एकूिच मार्क ल्िादी ्मीके्षत्त मोर्ाची र्र 

घार्िारा ठरर्ा. 
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के. रां. विरिाडकर याांनी गोल्डमनच्या ्मीक्षापद्तीर् तीन दृ�ीकोन ्ाांवगतर्े आिेत ते म्िितात, 

"प्रथम ा्ंविता  विवि� जीिनदृ�ीची  वनवमलती आिे'',  िे ध्यानात घेतर्े जाते,  दु् ऱ् या टप्लप्लयािर िी 

जीिनदृ�ी विवि� काळातीर् एका ्मूिाचा आवि ्ामावजक जीिनाचा पररपाक अ्ते,  िे र्क्षात 

घेऊन त्या अनरुोिाने वतची तपा्िी केर्ी जाते आवि िेिटी प्रितृ्ती आवि जावििा ्ामावजक आवि 

आवथलक जीिनात मूळ िरून आिेत ह्माांची नोंद घेतर्ी जाते."  

(के. रां. विरिाडकर, ्ावित्यिेि, प.ृ २०३)  

मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचार कार्ल मार्क ल् पा्ून ते पढेु ल्यकुाच, ग्रामची, अडोनॉ, बेंजावमन, गोल्डमन 

आदी मार्क ल्िादी विचारिांताांनी पढेु आिर्ा. अर्र्थयू्र, ्ात्रल, मार्कयूजल आदी र्ाष्यकारानी आपल्या 

विचारमांथनातून मार्क ल्िादी ्ावित्याची चचाल केर्ेर्ी आिे. मूर्तः मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार ्मजून 

घेताना ऐवतिाव्क आवि तावत्िक अांगाने विचारविमिल करिे आिश्यक आिे. कारि मार्क ल्िादी 

्वित्याविचार िा मानिी जीिनार्ा त्याच्या ्ामावजक वस्थत्याांतरार्ा मित्त्ि देतो. पयालयाने तो याच 

वस्थत्यांतराच्या, पररितलनाच्या प्रवक्येतून विकव्त िोतो. मार्क ल्िाद याच ऐवतिाव्कतेचा मागोिा घेऊ 

पािताना वद्तो आवि तत्िज्ञानाच्या ्ािाय्याने ्ावित्य, कर्ा याचे स्प�ीकरि करण्याचा प्रयत्न 

करतो. आवि ्ामावजक ा्ंदर्ल िा मार्क ल्िादी ्ावित्य ्मीके्षचा मित्िाचा घटक ठरतो. र्नुाचास्कीने 

्ावित्याचे ्ामावजक विशे्लषि करिे मोर्ाचे मानर्े िोते. एखाद्या ्ावित्यकृतीचे आकर्न 

करण्या्ाठी ्ामवजक गती, प्रगतीची पाश्वलरू्मी, आवथलक पररवस्थती ्मजून घेिे आिश्यक ठरत.े 

र्नुाचास्कीच्या मते मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीक्षा िी मूल्यमापनात्मक आिे. तो ्ावित्यकृतीतीर् 

्ामवजक प्रेरिा िोिण्यािर र्र देतो 

अमेररकन मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीक्षक फे्रडररक जेम््न (Fredric Jameson) िा िेगरे्प्रवित 

मार्क ल्िादी विचाराांच्या प्रर्ािातून आपर्े व्द्ाांतन ्ाकारतो. तो आपल्या ्ावित्य्मीके्षचा विचार 

रूपिाद, ा्ंरचनािाद, विरचनािाद या आिवुनक विचारिाराांच्या ा्ंदर्ालत करतो. ‘मावर्क ल्झम अॅण्ड 

फॉमल’ (Marxism and form) या ग्रांथात आपल्या ्मीक्षा पद्तीर्ा त्याांनी ‘द्वांद्वात्मक ्मीक्षा’ 

(Dialectical criticism ) अ्े म्िटर्े आिे. िेगेर्, मार्क ल् याांच्या विचाराांमिून तो ् िल्मािेिक अिी 

रू्वमका घेताना वद्तो. घटक-्म�ी ा्ंबांि विका्, द्वांद्व विका्, ्ाकल्याची ा्ंकल्पना (totality) 

याांना अविक मित्त्ि देतो. त्ेच मार्क ल्िाद आवि रूप-कल्पना या ग्रांथात मार्क ल्िादी ्मीक्षादृ�ीतून 

‘रूपा’चा विचार केर्ा आिे. यामध्ये आांतररक रूपाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. मूर्तः ् ावित्यकृतीचा 

आिय किीिी रूपिीन न्तो. तो ्ामावजक जीिनाचा एक र्ाग अ्तो. जेम््नच्या मते ‘‘आियार्ा 

अथल-वनरूपिाची अथिा स्प�ीकरिाची जरूरी न्ते कारि तो आिीच अथलपूिल अ्तो; तो आिीच 

एक ्ामावजक आवि ऐवतिाव्क अनरु्ि म्ििून व्द् (झार्ेर्ा) अ्तो.” (के. रां. विरिाडकर, 

्ावित्यिेि, प.ृ २२६ ) ते पढेु म्िितात, ‘‘िेगेर्िादाच्या मते कर्ा उत्तरोत्तर आपर्े मूतल स्िरूप टाकून 
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अमूतलिा अांवतम ्त्यात विर्ीन िोते, तर मार्क ल्िादाच्या मते ती आपल्या विका्मागालिर अमूतलता 

्ोडीत अविकाविक मूतल,  स्प� आवि िास्तिावर्मखु िोते.  िा रे्द र्क्षात घेता िेगेर्िाद्याांना उच्च 

कर्ा तावत्िक अ्ते अ्े िाटिे आवि मार्क ल्िाद्याांना ती ्ामावजक अ्ते अ्े िाटिे ्ािवजकच 

आिे. मार्क ल्िादी ्मीके्षच्या दृ�ीतून कर्ाकृतीचे ्ामर्थयल अथिा वतची दबुलर्ता वतच्यातीर् अांगरू्त 

्ामावजक आवि ऐवतिाव्क आकर्नािर अथिा त्याांच्या अर्ािािर अिर्ांबून राविर्े ि ेस्प� आिे; 

आवि िे ्ामर्थयल वतच्या अांगी अ्िे, अविकाविक  अ्िे िे मानिी र्वितव्याच्या दृ�ीने आिश्यक 

आिे.” ( के. रां. विरिाडकर , ्ावित्यिेि प.ृ २२७) 

र्ेवननचा एक  विश्वा्ू ्िकारी म्ििून ए. व्िी. र्नुाचास्की िोता. र्नुाचास्की िा ्ावित्य्मीक्षक 

आवि कर्ा अभ्या्क म्ििून मार्क ल्िादी अभ्या्ात प्रव्द् िोता. तो ्ावित्यकृतीचे विशे्लषि 

्माजिास्त्ीय रू्वमकेिरून करािे िे प्रमखु तत्त्ि मानतो. तो रूपिादी ्मीके्षर्ा विरोि करतो. 

मार्क ल्िादी ्मीक्षकाांविषयीची त्याची रू्वमका जीिनविषयक आिे. ्मीक्षकाने विक्षकाची रू्वमका 

बजाित निोवदत र्ेखकाांना मार्क ल्िादी रू्वमकेचे मागलदिलन करािे. र्ेखकाचे कर्ात्मक दोष दाखिून 

द्यािे आवि स्ितःची रू्वमका ठामपिे माांडािी. पयालयाने त्ा वनर्लयपिा ्मीक्षकाच्या अांगी अ्ािा, 

अिी रू्वमका र्नुाचास्की याची आिे. 

वब्रटनमिीर् ्मीक्षक जॉजल थॉम््न ्ावित्यावनवमलतीची रू्वमका मार्क ल्िादी अांगाने घेतात. 

काव्यवनवमलती आवि काव्यविका् याविषयीची त्याांनी केर्ेर्ी ्मीक्षा मार्क ल्िादी अांगाने जािारी आिे. 

‘्ामावजक पाश्वलरू्मी’ िा घटक त्याांच्या अभ्या्कें द्री आिे. मानिी जीिन, र्ाषा िया घटकान्िये ते 

र्ौवतकिादािी ्ु् ांगत अिी माडांिी करतात. ‘वफिर’ िा ्मीक्षकिी ्ावित्य वनवमलतीच्या प्रश्नाचा 

विचार र्ौवतकिादानु् ार करतो. ‘विचार’ मूर्तः िास्ति अनरु्िातून वनमालि िोतात आवि 

्ावित्यकर्ेत र्ाषा िा एक घटक मित्िाची कामवगरी करीत अ्तो. र्ाषावनवमलती र्ौवतकिादी  

उपपत्ती  त्याने माांडर्ी आिे.  वफिर ‘अनरु्ि-िास्ति-अनरु्ि’ िा कर्ावनवमलतीचा प्रमखु आिार 

मानतात. तर गॉकीने ्ावित्य आवि ्माज याांचा परस्पर ा्ंबांि अिोरवेखत केर्ेर्ा आि.े ्माजिादी 

िास्तििाद (Socialist Realism) िा व्द्ाांत माांडर्ा आि.े िा व्द्ाांत मार्क ल्िादी ्ावित्याचे एक 

प्रमखु िैवि� मानर्े जाते. त्याचा िा व्द्ाांत विरोिविका्ात्मक र्ौवतकिाद आवि ऐवतिाव्क 

र्ौवतकिाद या प्रमेयाांिर आिाररत आिे. त्यात ्माजाच्या र्विष्याचे ्ूचकत्ि अ्ते. त्याचा िा 

विचार ्मीके्षत गवतिीर् ्मीक्षामूल्य स्िरूपातीर् आिे.  

प्लर्ेखानोव्ि ्ावित्य ्मीक्षकेत ्ौंदयलमूल्यार्ा प्रािान्य देतो. ्ौंदयलमूल्याचा विचार तो ऐवतिाव्क 

र्ौवतकिादाच्या अनषुांगाने करतो. ्ौंदयालचा ा्ंबांि उपयुिेिी त्याने जोडर्ा आिे. मार्क ल्िादी 

्मीक्षकाची रू्वमका िी विशे्लषकाची अ्ािी. कर्ा किी अ्ािी िा अ्ू नये िे त्याांने ्ाांगू नये तर 

कर्ा िा ्ावित्य िे ्ामावजक पररप्रेक्ष्यातून पाित ्माजदिलनाच्या प्रगतीचा िा अिोगतीचा आर्खे 
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क्ा व्यि िोतो आिे त्याचे विशे्लषि करािे. िे करीत अ्तानािी कर्ेच्या स्िायत्ततेर्ा बािा येिार 

नािी याची काळजी घ्यािी. कर्ेर्ा ्ािन म्ििून पािता कामा नये. प्लर्ेखानोव्हने अिा ्मीक्षकाना 

विरोि (कर्ा ्ािन म्ििून पाििाऱ्या) केर्ा आिे. वक्स्तोफर कॉडिेर् ्ौंदयलमूल्याचा मार्क ल्िादी 

रू्वमकेतून ्माजाच्या ा्ंदर्ालत नव्याने विचार माांडतो. त्याच्या विचाराचा, ्मीके्षचा प्रर्ाि मराठी 

मार्क ल्िादी ् मीक्षकाांिरिी पडर्ेर्ा आिे. कॉडिेर् मन, जावििा आवि र्ाषा या अनषुांगाने जी मीमाां्ा 

करतो ती ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद्ापेक्ष आिे.  ्ावित्याचे ्ामावजक स्िरूप त्यार्ा अवर्प्रेत आि.े  

ज्े मानिी ्माज बदर्तो त्ेच कर्ेमध्ये िी बदर् िोत अ्तो िा ऐवतिाव्क र्ौवतकिादाचा वनयम 

त्यार्ािी अवर्प्रेत िोता या वनयमानु् ार िगालवनवमलती, श्रमवनवमलतीचा पररिाम ्ावित्यािर िोतो. 

्ावित्य ्मीक्षा करताना कॉडिेर् ्ावित्याच्या आियाचा विचार प्रािान्यक्माने करतो. ्ावित्याचा 

आिय ्माजार्ा वकती उपकारक ठरतो ि ेतो मित्िाचे मानतो त्ेच ्ौंदयल दृव�कोनाविषयीच्या 

कल्पनेर्ा तो बदर्ती प्रिािी दृ�ी मानतो. ्ौंदयलकल्पना ्तत बदर्त रािते म्ििजेच प्राचीन 

्ौंदयलकल्पना, र्ाांडिर्िािी ्ौंदयलकल्पना िेगिेगळी आिे. एकूिच ्ौंदयल िे िास्तिाची र्ौवककाची 

वनवमलती आिे. 

उपरोि ्िल ्मीक्षकाांच्या विचाराांचा परामिल घेतर्ा अ्ता मार्क ल्िादी ्मीक्षा मार्क ल्िादी 

विचारप्रमेयािर आिाररत अ्ून ती अनेक अांगानी ्मदृ् िोत गेर्ेर्ी आिे. ्ावित्यवनवमलतीच्या 

प्रवक्येचा िोि घेण्याची र्ौवतकिादी अभ्या्पद्ती मार्क ल्-एांगल्् याांनी ्ूवचत केर्ेर्ी आिे. र्ेवनन 

र्नुाचास्की याांनी ्मीक्षा तत्िाांचे उपयोजन क्े करािे याचे वनदेिन केर्े. ्र थॉम््नने कविता, 

नाटक, मिाकाव्य या ्ावित्यप्रकाराांकडे पािण्याची मार्क ल्िादी दृ�ी वदर्ी. ल्यकुा्ने िास्ति प्रश्नाांची 

मार्क ल्िादी अांगाने वचवकत््ा केर्ी. वफिरने ्ावित्य आवि कर्ा याांची आिश्यकता काय आिे आवि 

िोषिमिु ्माजव्यिस्था किी वनमालि िोऊ िकते याविषयाची चचाल केर्ी आिे. गॉकीने ्माजिादी 

िास्तितािादाची माांडिी करुन ्ावित्य, ्ाविवत्यक याांची रू्वमका व्यि केर्ी आिे. मार्क ल्िादी 

्मीके्षचे ्माजिादी िास्तििाद िे एक िैवि�सय िा र्क्षि ठरर्ेर्े आिे. कॉडिेर्ने विरोि 

विका्ात्मक रै्वतकिादाच्या आश्रयाने ्ावित्यवनवमलतीची उपपत्ती माांडर्ी आिे. तर प्लर्खेानोव्िने 

मार्क ल्िादी ्मीके्षअांतगलत ्ौंदयलिास्त् उरे् करण्याचा प्रयत्न केर्ा आिे. 

मार्क ल्िादी ्ावित्य आवि ्मीक्षाविचार र्क्षात घेताना आपिाां् मार्क ल्चा व्द्ाांत ज्ा ्मजून घेिे 

आिश्यक ठरते त्ेच मार्क ल्िादी विचारिांत, ्मीक्षक याांचा ्ावित्य, कर्ाविषयक दृव�कोििी 

्मजून घ्यािा र्ागतो. त्याांनी मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षर्ा वदर्ेर्ी चार्ना मित्त्िाची आिे. कार्ल 

मार्क ल्चा ्ावित्य आवि ्माजविषयक दृव�कोि पढुीर् अनेक विचारिांत, ्मीक्षकाांनी तो िेगिेगळ्या 

अांगाने पढेु विकव्त केर्ेर्ा आिे. 
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मार्क ल्िादी ्मीके्षचा ्माजिास्त्ीय ्मीके्षिर प्रर्ाि पडर्ेर्ा आिे, अ्े अ्र् ेतरी ्माजिास्त्ीय 

आवि मार्क ल्िादी ्मीक्षापद्ती एक नािीत, िे र्क्षात ठेििे आिश्यक आिे कारि मार्क ल्िादी 

्मीके्षत अथलरचनेर्ा, अथलिास्त्ार्ा मित्त्ि आिे. तर ्माजिास्त्ीय ्मीके्षत ्माजरचना, 

्माजिास्त् याांना मित्त्ि आिे. ्माजरचनेचे घटक आवि ्ावित्य ा्ंरचनेचे घटक याचे अन्योन्य ा्ंबांि 

स्प� करिे ्माजिास्त्ीय ्मीके्षचे मखु्य कायल आिे. मािू् िा ्माजाचा एक मित्त्िाचा घटक आि.े 

त्यामळेु मािू् आवि ्माज याांच्यातीर् परस्पर ा्ंबांिाांतून मानिी कृती घडत अ्ते. एखाद्या विवि� 

कर्ाकृतीची वनवमलती िी विवि� काळात, विवि� ् माजात, ् ांस्कृतीत िोत अ्ते. त्यामळेु ् ावित्यार्ा 

एक ्ामावजक घवटत मार्क ल्िादी ्ावित्यविचारात मानर्े गेर्े आिे. कार्ल मार्क ल्चा ्ावित्य आवि 

्माजविषयक दृव�कोि एांगल््, र्ेवनन, जॉजल ल्यूकाच, गोल्डमन, रमेांड विल्यम, वपएट मािरे, अडोिो 

िोर्ोव्नोि इत्यादींनी अविक विस्ताराने पढेु आिर्ा. ्ावित्यगत पात्र, र्ाषा, ा्ंरचना, ा्ंघषल, 

पररिाम आदींचा विचार या ्िल विचारिांताांनी िेगिेगळ्या अांगाांनी केर्ेर्ा आिे. या विचाराांमिून 

प्रवतवबांबिादी नमनुारूप (Reflection Model), वनवमलतीिादी नमनुारूप (Production Model), 

विका्िादी नमुनारूप (The Genetic model),  न-ज्ञान नमनुारूप (The Negative Knowledge 

Model), र्ाषाकें द्री नमनुारूप (Language Contred Model) िी मार्क ल्िादी विचाराांिून पाच 

नमनुारूपे उदया् आर्ेर्ी आिेत. वि्ाव्या ितकात ्ावित्यवचवकत््ेच्या अनषुांगाने मार्क ल्िादी 

्ावित्यविचाराची िी पाच नमुनारूपे वनमालि झार्ेर्ी वद्तात. 

मानिी जीिन िे एक ् ामावजक िास्ति आिे. याच ् ामावजक िास्तिातून ् ावित्यवनवमलती िोत अ्त.े 

्माजाचा त्यातीर् िास्तिाचा पररिाम ्ावित्यािर िोत अ्तो. मार्क ल्िादी ्मीक्षक ्ावित्य आवि 

्माज यामिीर् परस्पर ा्ंबांि तपा्तात. त्याचबरोबर ितलमान, र्विष्य आवि ्माजात ‘िगल’, 

िगलविविन ्माज क्ा अ्ािा या विषयीच्या चचाल ा्ंकल्पनाद्वार ेकरतात. ्ावित्यबाह्म राजवकय, 

नैवतक क्ोटसया याआिार े मूल्यमापनात्मक ि वनिालयक ्मीक्षापद्तीचा अिर्ांब करतात. ्माज, 

्माजाचे र्ागेबाांिे, आवि र्ेखकवनवमलत ्ावित्यकृतीचा ध्िन्यथल याविषयी रू्तकार्ीन कल्पना 

कोित्या िोत्या, त्या आता किा आिेत, त्या किा अ्ािया् िव्या िे ् ाांगण्यािर ् मीक्षक र्र देतात. 

डॉ.्.गां.मार्िे याविषयी म्िितात, “्ावित्य आवि ्माज याांचे ते केिळ अभ्या्कच न्तात, तर 

र्विष्यिेते्त, िास्ते ि प्रचारकिी अ्तात आवि िी उर्यविि प्रयोजने परस्पराांपा्ून विर्ि राखिे 

त्याांना अिघड जात अ्ते.” (्माजिास्त्ीय ्मीक्षा, डॉ.्.गां.मार्िे (अन)ु) 

 ‘द वक्वटक ऑफ पॉवर्वटकर् इकॉनॉमी’ या ग्रांथाच्या प्रस्तािनेत कार्ल मार्क ल्ने ्ावित्य आवि ्माज 

याांच्यातीर् नाते ्ूक्ष्मपिे र्क्षात घेतर्े आिे. विवि� काळात झार्ेर्ा कर्ेचा विका् आवि 

्ामावजक विका्, र्ौवतक ्ामग्रीचा पाया आवि व्यिस्थापन यांत्रिा यातीर् ा्ंरचना यामध्ये ्ाक्षात 

ा्ंबांि न्तो िे ्ाांवगतर्े आिे. त्ेच ्ामावजक प्रवक्येमिीर् ्ामावजक ा्ंबांि, उत्पादनििी, 
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जािीि या अांगामध्ये आिवुनक काळात श्रमविर्ागाच्या तत्िामळेु क्ा अांतविलरोि वनमालि िोतो त्याचे 

िी वििेचन केर्े आिे. एकूिच, कार्लमार्क ल्ची िारिा िी र्विष्यात िगलविरवित ्माजात श्रमविर्ाग 

न� िोईर् आवि कर्ािांत िा ्माजािी एकात्म िोईर् अिी िोती. मार्क ल्िादी ्मीक्षा एखाद्या 

र्ेखकाच्या ्ावित्यकृत्तीमिीर् गवर्लत ्ामावजक िेतू उघड करून दाखवित अ्ते. त्यातून वतचे 

्ामर्थयल प्रकट िोत अ्ते. िे एक मित्त्िाचे िैवि� या ्मीक्षापद्तीचे आिे. 

फ्रें च अभ्या्क तेन याने िांि (race), पयालिरि (milieu), यगु (काळ) (moment) या घटकाांद्वार े

्ावित्य आवि ्माज या विषयीची ्ैध्दाांवतक माांडिी केर्ी आिे. ्ामावजक पररवस्थती, त्या 

पररवस्थती घडर्ेर् ेमानिी मन याांनी विवि� काळातीर् कर्ा वनिालररत िोते. (A work of art is 

determined by an aggregate which is the general state of the mind and 

surrounding circumstances.)  िा तेन याांचा विचार व्यिीचे मन िे विवि� ् ामावजक िातािरिाने 

घडत अ्ते, िे अिोरवेखत करिार ेआिे. त्याांच्या race,  milieu आवि moment या वत्र्ूत्री मिीर् 

moment मध्ये येिार ेआवथलक, ्ामावजक, ्ाांस्कृवतक घटक ि ेिातािरिािी वनगवडत अ्तात. 

र्ेखकाच्या कर्ाकृतीतीर् ्र्ोितार् िा र्ेखकाच्या ्र्ोितार्ार्ा कािी्ा किेत घेऊ पाििारा 

अ्तो. तेनच्या माांडिीत र्ौगोवर्क पररवस्थतीपा्ून त ेराजवकय िातािरिापयांतच्या अनेक प्रेरिाांचा 

्मािेि केर्ा आिे. या अनषुांगाने मराठी ्ावित्याचा विचार केर्ा तर प्रारांर्ीच्या ा्ंत्ावित्याची र्िी 

िी प्रेरिा वद्ते तर पढेु जाऊन वि्ाव्या ितकात ्माज ्िुारिा या अनषुांगाने र्ेखन झार्ेर्े आिे. 

फ्रें च ्मीक्षक द बोर्नोल्ड, ‘्ावित्य िे ्माजाचा आविष्कार’ (literature is an expression of 

society) ्माजातीर् अनेक ्ामावजक, आवथलक, ्ाांस्कृवतक, राजवकय आदींना ्ावित्य किेत घेत 

अ्ते. त्यामळेु ्ावित्य आवि ्माज याांचा वनकटचा ा्ंबांि आिे.  

कार्ल मार्क ल् याांच्या व्द्ाांतनातीर् ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद मित्िपूिल ठरर्ेर्ा आिे.  कारि 

मार्क ल्प्रवित ्ावित्य्मीके्षतीर् ्माजिादी िास्तिािदाचा (socialist realism ) उगम यातूनच 

झार्ेर्ा आिे.  मार्क ल्िादी  विचारप्रिार्ीचे ्ूत्र गो. म. कुर्किी याांनी नोंदविर्े आिे त ेयेथे पािू.  

"The mode of production in material life determine the general character of social, 

political and spiritual process  of life, it is not the consciousness of men that 

determines their existence, but on the contrary  their social existence determines 

their  consciousness.” (गो. म. कुर्किी, नि्मीक्षा, ( ा्ंपा.) प.ृ १०४) ि ेकार्ल मार्क ल् याांचे 

प्रव्द् ्ूत्र आिे. यातून ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद (Historical Materalism) िे व्द्ाांतन ्ाकारर्े 

आिे. कोित्यािी कर्ेत िास्ति जीिनाचे घटक अ्तात. ज्े की उत्पादन्ािने, उत्पादनपद्ती  

यातून वनमालि िोिार ेिगल त्याांचे परस्पर ा्ंबांि, त्यातून वनमालि िोिार ेप्रश्न, विचारात्म उत्तर ेआदीतून 

एक विचारात्म ा्ंघटना तयार िोते. र्ेखकार्ा िा कर्ािांतार्ा या ्िल बाबी र्ेखना् उद्यिु करिाऱ्या 
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अ्तात.  ्माज, ्माजिास्ति यगुर्ान ्ाांस्कृवतकता, राजककयता  आदीच्या आिार े ्ावित्य 

वनवमलर्े जात अ्ते. ्ावित्य आवि ्माज याांचा अन्योन्य ा्ंबांि स्प� िोत अ्तो. ्माजिास्त्ीय 

्मीके्षचेिी िे एक मखु्य प्रयोजन आिे.  ्माजाची ा्ंरचना ा्ंस्कृती त्यातीर् विविि घटक याांच्याांिी 

क्ा आवि कोित्या प्रकार े ा्ंबांि येतो ि ेदाखवििे ्माजिास्त्ीय ्मीके्षचे एक मित्िाचे कायल आिे. 

एकूिच मार्क ल्िादी ्मीके्षचा ्माजिास्त्ीय ्मीके्षिर प्रर्ाि आिे तरीिी मार्क ल्िादी आवि 

्माजिास्त्ीय या दोन्िी वर्न्न ्मीक्षापध्दती आिेत ि ेआपि र्क्षात ठेििे आिश्यक आिे.   

मार्क ल्िादी विचार आवि ्मीके्षने अनेक विचारप्रिािाांिर प्रर्ाि पाडर्ेर्ा िोता. स्त्ीिादी 

्ावित्यविचारार्ािी तो पूरक ठरर्ेर्ा वद्तो. वमिेर् बारटे आवि ज्यूवर्आ वक्स्तेिा या स्त्ीिादी 

्मीक्षकाांनी मार्क ल्िादी दृ�ीकोनातून वस्त्याांच्या मानव्क, ्ाांस्कृवतक दमनाचा विचार करून विषम 

र्ौवतक िास्तिार्ा जबाबदार िरर्े िोते. र्ाांडिर्िािीत स्त्ीिोषि क्े िोत गेर्े त्याचे विविि प्रकार 

कोिते या विषयाकडे ्ूक्ष्मपिे पािण्या् स्त्ीिादी विचारा् मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचार पूरक ठरर्ा 

िोता. मूर्तः मार्क ल्िादी स्त्ीिादाचा उगम वस्त्याांच्या िोषिाचे मूळ र्ाांडिर्िािीत िोिण्याच्या 

प्रयत्नातून झार्ा. ्ामावजक िगलरचनेमळेु वनमालि िोिारी विषमता िे एक या रू्वमकेचे विचार्ूत्र आिे. 

कौटुांवबक श्रमाांना ‘श्रम’ िा दजाल वमळािा आवि त्याचे मोर् वमळािे िी रू्वमका या स्त्ीिादात अ्र्ेर्ी 

वद्ते. वस्त्याांना वमळिारा दयु्यम दजाल, ्ामावजक अप्रवतष्टा, अ्मान ा्ंिी, कमी रोजगार दर या 

बाबींना मार्क ल्िादी स्त्ीिादाने विरोि केर्ेर्ा आिे. 

३.६ मार्क स्वादी ्ावित्य्मीक्षा वैवशष्टे 

१) मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीक्षा मार्क ल्च्या ऐवतिाव्क र्ौवतकिादाच्या पररप्रेक्ष्यातून 

आकाररूपा् आर्ी आिे.  

२) मार्क ल्िादी जीिनदिलन आवि मार्क ल्िादी ्मीक्षा याांचे प्रिेते कार्लमार्क ल् आवि फे्रडररक 

एांगल्् िे आिेत. त्याच्या कर्ा-्ावित्यविषयक रू्वमकेतून ्ावित्य्मीक्षा आकारा् आर्ी 

आिे. ऐवतिाव्क आवि विरोिविका् र्ौवतकिाद या मूर्प्रमेयाांच्या आश्रयाने ्ामावजक 

प्रश्नानांची वचवकत््ा केर्ी गेर्ी. 

३)  ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद िा मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षचा आिारस्तांर् आिे. या वनयमाने 

िा्कीय ा्ंस्था, राजकारि, िमल, नीवतमत्ता याकडे पािण्याची निी दृ�ी वदर्ी. 

४)  मार्क ल्िादी ्मीक्षकाांना जीिनिादी, मानििादी, ्ामावजक रू्वमका मान्य आिे. 

५)  र्कुाचने आिय आवि रूपाच्या ा्ंदर्ालत द्वांद्वात्मक ा्ंयोग ा्ंबांिी विचार केर्ा आिे.   िा विचार 

मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षर्ा चार्ना देिारा ठरर्ा आिे. 
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६) प्रस्ततु ्मीक्षापद्ती विवि� कर्ाकृतीतून/्ावित्यकृतीतून ्मकार्ीन ्ामवजक, राजकीय, 

आवथलक ा्ंबांि क्े व्यि करते याचा िोि घेते. 

७)  मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीक्षिात आिय–अवर्व्यिीिर र्र देत आियाच्या मौवर्कतेर्ा 

प्रािान्य वदर्े आिे. 

८)  मार्क ल्िादी मरु्प्रमेयाांिर (ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद, विरोिविका्ात्मक र्ौवतकिाद, 

िोषिमिु ्माजवनवमलती) वनष्टा ठेऊन मार्क ल्िादी ्मीके्षर्ा अनेक अगाांनी विकव्त केर्े. 

९) मार्क ल्िादी ्मीक्षक ्ावित्यकृतीचा ्माज्ापेक्ष विचार करताना वद्तात. आवि आियाचा 

्माज्ापेक्ष विचार करतात. 

१०)  मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षर्ा िस्तवुनष्ट करण्या् ऐवतिाव्क र्ौवतकिाद मित्त्िपूिल ठरर्ा 

आिे. 

३.७ मार्क स्वादी मराठी ्ावित्य आवि ्मीक्षा 

मराठीतीर् मार्क ल्िादी ्वित्यविचाराचा प्रारांर् मखु्यतः १९३२ पा्ून ्रुू िोत गेर्ेर्ा वद्तो. 

्ह्माद्री, प्रवतमा या माव्काांमिून र्ार्जी पेंड्े, प.ुय.देिपाांडे, के.नारायि काळे, अनांत कािेकर, 

प्रर्ाकर पाध्ये इत्यादी अभ्या्काांनी मार्क ल्िादी अांगाने ्मीक्षार्ेखन केर्े. र्ार्जी पेंड्े याांचे 

‘्ावित्य आवि ्माजजीिन’ (१९३५) िा मराठी मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचारातीर् पविर्ा ग्रांथ मानर्ा 

जातो. गां.बा.्रदार, वद.के.बेडेकर, िरदच्चांद्र मवुिबोि या अभ्या्काांनी आपल्या ्ावित्य्मीक्षापर 

र्ेखनात मार्क ल्िादी जीिनदृ�ीर्ा अविक मित्त्ि देत र्ेखन केर्े आिे. 

र्ार्जी पेंड्े याांच्या िगीय िाांङ्मयीन दृ�ीर्ा ्मकार्ीन ्मीक्षक, अभ्या्क याांनी (१९३५-४०) 

विरोि दिलविर्ा िोता. अ्े अ्र्े तरी अनेक अभ्या्क ्मीक्षकाांनी या िाांङ्मयीन रू्वमकेतीर् 

विचारप्रिार्ी ्मजून घेतर्ी. या विचारप्रिार्ी मिीर् ्त्त्ि मराठी ्ावित्यविचार आवि ्मीके्षत 

वटकून राविर्े आिे. मराठी ्ावित्यात मार्क ल्िादी विचारिाररे्ा अनु् रून अनेक ्ाविवत्यकानी 

र्ेखन केर्े आिे. या विचारिारतूेन मानितािादी विचार व्यि केर्ेर्े आिेत. ्ामावजक व्यिस्थेतीर् 

आवथलक विषमता, िोषिव्यिस्था आवि िोवषताांच्या जावििा व्यि करत पररितलना्ाठी आिािन 

करिार े र्ेखन िोत गेर्े आिे. मार्क ल्िादी अांगाने सावित्यािय अविक तीव्रपिे रखेाटर्ा गेर्ा. 

िरदच्चंद्र मवुिबोि, नारायि ्िेु प्रर्तुींच्या र्ेखनात िे स्प�पिे ्ाकारर्े आिे. िरदच्चंद्र मवुिबोि 

याांच्या ‘्�ृी्ौंदयल आवि ् ावित्यमूल्य’ या ग्रांथाने या ् मीक्षापद्तीचा फार उत्तम प्रकार ेपररचय करून 

वदर्ा आिे. त्ेच त्याांच्या ‘जीिन आवि ्ावित्य’ या र्ेखनातून मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार ्ाकारर्ा 

आिे.  
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मराठीमध्ये वि्ाव्या ितकाच्या वत्ऱ्या दिकात मार्क ल्िादाचा पररचय झार्ा. यानांतर मराठीत 

अनेकाांनी मार्क ल्िादार्ा अनु्रून ्ावित्यवनवमलती केर्ेर्ी वद्ते. अनांत कािेकर याांचे ‘चाांदरात’ 

मिीर् कािी कविता;  विांदा करांदीकराांचा ‘स्िेदगांगा’, ‘माझ्या मन बन दगड’, ‘िी जनता अमर आिे’; 

नारायि ्िेु याांचा कविता त्ेच र्ा.वि.िररेकर, अण्िार्ाऊ ्ाठे,  बाबूराि बागूर्, अवनर् बिे याांच्या 

कथनात्म ्ावित्यात मार्क ल्िादी विचार अिोरवेखत िोताना वद्तात. 

विां.दा.करांदीकराांचा ‘स्िेदगांगा’ या काव्य ा्ंग्रिातीर् स्िेदगांगा िी कविता श्रवमक, क�करी याांच्या 

ा्ंघवटत ििीचे मित्ि ्ाांगिारी अ्ून ्मूिवनष्टा व्यि करिारी आिे. त्ेच नारायि ्िेु याांची 

कविता क�कऱ्याांची बाजू माांडिारी आिे. त्याच्या कवितेतून र्ािनाांची माांडिी िोताना ते मार्क ल्िादी 

विचार माांडतात. मार्क ल्िादी विचार्रिीचे नाते मानितािादािी वनगवडत आिे, त्याचे दिलन ्िेु 

याांच्या कवितेत िोते. त्याांच्या ‘ऐ्ा गा मी ��’ या काव्य ा्ंग्रिात मी, आम्िी, तमु्िी िी ्िलनामे येतात 

यातीर् मी, आम्िी िी ्िलनामे क�करी माि्ाचे प्रवतवनवित्ि करिारी आिेत. तर तमु्िी ि े्िलनाम 

्त्तािारी िगालर्ा अिोरवेखत करिार े आिे. ‘मी’, ‘आम्िी’चा ा्ंघषल ‘तमु्िी’िी म्ििजेच या 

्माजव्यिस्थेतीर् र्ाांडिर्दारी व्यिस्थेची चार्र्ेल्या ा्ंघषालचे दिलन घडवििार ेआिे. 

र्ेखक ् माजव्यििाराचे ज्ञान करून घेत अ्तो. त ेत्याच्या ् ावित्यकृतीतीर् ् माजरचनेतून व्यििी 

िोत अ्ते. र्ेखक/किी याांनी व्यिीची ्ामावजकता जेव्िा कळते तेव्िा त्या व्यिीचे 

्माजव्यििारातर्े स्थानिी स्प� िोत अ्त.े त्ेच ्ामावजक जािीि व्यिीर्ा/्मूिार्ा झार्ी की 

या ्माजात जी विषमता आि ेत्याचीिी जािीि िोत अ्ते. त्यातून अ ा्ंतोष वनमालि िोतो. आपर्ी 

पररवस्थती, ्र्ोितार्, राजकारि, ्त्तािारीिगल आदीचे जािीि ्ावित्यातून माांडर्ी आिे. किी 

नारायि ्िेु याांची कविता याचे उदािरि आिे. नारायि ्ुिे ्ामावजक क्ाांतीच्या विचाराने प्रेररत 

झार्ेर्े वद्तात त्याांचा ‘जाविरनामा’ या ा्ंग्रिातीर् अनेक कविता या ा्ंदर्ालत पािता येतीर्. 

(जाविरनामा, ्ूयलकुर्ातीर् र्ोक, पढुच्या यगुाांची ्िल दःुखे, ा्ंिाद, आयषु्य, चांद्रा्ाठी चार विताच्या 

गो�ी इत्यादी.)   

एखाद्या ्ावित्यकृतीचे ्ूत्र उर्गडून दाखवििे, वतचे आकर्न करून घेिे–देिे, िे ्मीक्षाव्यििाराचे 

मित्त्िाचे उवद्द� अ्ते. ्ावित्यकृतीच्या आकर्ना्ाठी, मूल्यमापना्ाठी विवि� विचारप्रिार्ी, 

वनकष उपयिु ठरत अ्तात. मराठीतीर् मार्क ल्िादी रू्वमकेविषयी वद.के.बेडेकर म्िितात, “मार्क ल्ने 

स्ितः माांडर्ेल्या रू्वमकेचा विचार येथे बाजूर्ा ठेऊन मार्क ल्िादी म्ििून मराठी िाचकार्ा पररवचत 

झार्ेल्या मीमाां्ेचा विचार केर्ा तर तीमध्ये कर्ावनवमलतीर्ा विवि� आवथलक िगल्मूिाांच्या वनष्टाांचे 

केिळ प्रचारतांत्र म्ििून मानर्े जाते, ि कर्ेची स्िायतत्ता अमान्य केर्ी जाते. जीिनवनष्टा म्ििजे या 

आवथलक व्यििाराांिर अिर्ांबून अ्िारी बाांडगळेु आिेत. अ्ािी अथल र्ािर्ा जातो.” (वद.के.बेडेकर, 

्ावित्य-विचार, प.ृ३२६) िी परखड रू्वमका मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षच्या के्षत्रात मित्त्िपूिल आिे. 
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वद.के.बेडेकर याांचा ्मीक्षा विचार िा ्ामावजक, आवथलक, राजवकय आदी व्यििाराांिी ा्ंदर्ल कथन 

करिारा आिे. वद.के.बेडेकराांची ्ावित्य्मीक्षा निविचारकें वद्रत अ्ून जीिनिादी दृव�कोन 

जोपा्िारी आिे. त्याांच्या ‘विचारयात्रा’ या ग्रांथात याचा प्रत्यय येतो. ् र्ोितार्च्या ् ावित्यविश्वातीर् 

विविि घडामोडींनी बेडेकराां्मोर जे प्रश्न उपवस्थत केर्े िोत ेत्या प्रश्नाांच्या उत्तराांचा वचवकत््क िोि 

घेण्याच्या प्रयत्नातून त्याांच्या ्मीक्षा विचाराने आकाररूप घेतर्ेर्े आिे. त्याांच्या ्मीक्षाविचारात 

्ामावजकतेर्ा मित्त्ि आिे. म्ििूनच ते केिळ ् ावित्यकृतीचे रूप िा रांग याांना मित्त्ि न देता आियार्ा 

मित्त्ि देतात.  

मार्क ल् विचाराांना तत्िज्ञानाच्या चौकटीतून बािेर काढू पाििारा विचारिांत आिे. तो स्ितःच्या 

विचारार्ा तत्िज्ञान आवि विज्ञान अ्े म्िित नािी. त्यार्ा व्यििाररक-्मीक्षात्मक (पॅ्रवर्कटकर् 

वक्वटकर्) रू्वमका घेिारी आिे. उत्पादन ा्ंबांि आवि उत्पादनििी या परस्परािर्ांबी ि विरोिी 

अांगामिर्ा अांतविलरोि ्माजपररितलनात मध्यिती अ्तो. िगल ा्ंघषालचे मूळ िे उत्पादन ा्ंबांिाच्या 

अांतगलत विरोिी स्िरूपात अ्ते. वद.के.बडेेकर याांनी मार्क ल्िादी कर्ातत्िचचाल  ् विस्तर केर्ेर्ी आिे. 

ती मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षर्ा पूरक ठरिारी आिे. त्ेच द.ग.गोड्े याांच्या ‘पोत’ मध्ये ्ामावजक 

जािीि आवि कर्ात्मक ्ौंदयल याांचे अांगरू्त ा्ंबांि वचवकत््कररत्या केर्े आिे.  

िरदच्चांद्र मवुिबोि ्ावित्याचा विचार मार्क ल्िादी रू्वमकेतून करताना ्ौंदयलिास्त्ाचा आिार घेतात. 

ते जीिनाचा कर्ेिी अनबुांि जोडतात. ‘्�ृी, ्ौंदयल आवि ्ावित्य’ िा ग्रांथ या दृ�ीने मावमलक र्ाष्य 

करिारा आिे. तर के.रां.विरिाडकर याांचा ‘मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचार’ िा ग्रांथ मार्क ल्िादी 

्ावित्य्मीक्षविचाराचा उिापोि करिारा मैर्ाचा दगड ठरतो. कर्ा आवि जीिन याांचा ्ि ा्ंबांि, 

्ि ा्ंदर्ल अिा अनेक अभ्या्काांनी तपा्ण्याचा प्रयत्न केर्ेर्ा आिे. िरदच्चांद्र मिुीबोि िे 

मार्क ल्िादी विचाराांचा प्रामखु्याने परुस्कत ेआिेत. त्याांच्या ‘्ावित्य आवि जीिन’ या ग्रांथात त्याचा 

प्रत्यय येतो. 

उपरोि मराठीतीर् मार्क ल्िादी ्ावित्य्मीके्षचा ्ाराांिरूपाने विचार करायचा तर िरदच्चांद्र 

मवुिबोि  याांनी मार्क ल्िादी तावत्िक चचेर्ा प्रािान्य वदर्ेर्े वद्ते. वद.के.बडेेकर आिवुनक ्ावित्य 

आवि िाांङ्मयीन प्रश्नचचाल मार्क ल्िादी अांगाने करताना वद्तात. ्ावित्यकृतीच्या कर्ात्मक 

मूल्यमापना्ाठी ते कर्ेचे वनकष ्मोर ठेितात आवि ्माज्ापेक्षतेच्या स्प�ीकारिा्ाठी 

मार्क ल्िाद स्िीकारताना वद्तात. गां.बा.्रदार प्राचीन ्ावित्याच्या ा्ंदर्ालत मार्क ल्िादी ्मीक्षादृ�ी 

ठेिून र्ेखन करताना वद्तात. ्माजिास्त्, मानितािादाच्या अांगाने आपि ्ावित्याचा विचार केर्ा 

पाविजे अ्े वनदेिन करिार ेिे र्ेखन आिे. 
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 ३.८ मराठी मार्क स्वादी ्ावित्य्मीक्षा वैवशष्ट े 

१) मराठीतीर् प्रारांर्ीची मार्क ल्िादी विचार्रिीची तवत्ित्क चचाल आचायल जािडेकर, श्रीवनिा् 

्रदे्ाई याांनी र्ोकविक्षि माव्कात १९२९ मध्ये केर्ी. मखु्यतः मराठीतीर् मार्क ल्िादी 

्मीक्षा िी वनयतकावर्कामिून झार्ेर्ी वद्ते. ऐवतिाव्क र्ौवतकिादाच्या अनषुांगाने 

वर्विर्ा गेर्ेर्ा 'िाांङ्मयाची व्याप्ती’ िा के. नारायि काळे याांनी वर्विर्ेल्या र्ेखाने मराठी 

मार्क ल्िादी ्मीके्षची मिुूतलमेढ रोिर्ी गेर्ी. िा र्ेख प्रवतर्ा माव्काच्या (८ मे १९३३) च्या 

दिाव्या अांकात प्रव्द् झार्ा िोता. 

२) मराठीतीर् मार्क ल्िादी ्मीके्षच्या अांगाने वर्विर्ा गेर्ेर्ा पविर्ा ग्रांथरूप आविष्कार म्ििजे 

र्ार्जी पेंड्े याांचा ‘्ावित्य आवि ्माजजीिन’ (१९३५) िा िोय. ह्मा ग्रांथात ्ावित्य, 

कर्ावनवमलतीची प्रवक्या, ्ावित्य प्रयोजन, ्मीके्षची आिाररू्त तत्िे, ऐवतिाव्क 

र्ौवतकिादाच्या अांगाने ्ावित्यचचाल केर्ी आिे. त्याांनी ा्ंत्ावित्याची केर्ेर्ी ्मीक्षा 

मार्क ल्िादी अांगाने आिे. ते ् ांताच्या नैराश्यितृ्तीिर टीका करतात. त्याांची िी ् मीक्षा आिेिपूिल 

आिे. 

३) श्री बा.रां.्ुांठिकर याांनी मिाराष्ट्रीय ा्ंत मांडळाचे ऐवतिाव्क कायल या ग्रांथात कोित्यािी 

्ामावजक चळिळी या मखु्यतः ्ामावजक पररवस्थतीिर अिर्ांबून अ्तात िे अिोरवेखत 

करतात. ा्ंत चळिळ िी ्माज्ापेक्ष आिे त्यातून ऐवतिाव्क र्ौवतकिादाची ्ापेक्षतः 

्ुांठिकर स्प� करताना वद्तात. ्ामावजक िगल आवि मानिी मनोरचना याांच्यातीर् 

अन्योन्य- ा्ंबांि ते ्ाांगतात. ्ामावजक, आवथलक, पररवस्थतीचा ्ावित्यािर पररिाम िोत 

अ्तो. या गवृितकानु् ार ते ा्ंत्ावित्याचा परामिल घेतात. 

४) प्रा. गां.बा.्रदार आपल्या ा्ंत िाांङ्मयाची ्ामावजक फर्श्रतुी या पसु्तकात ‘ऐवतिाव्क 

र्ौवतकिाद’ या तत्त्िानु् ार ा्ंत्ावित्याचे अिर्ोकन करतात. ्ामावजक पररवस्थती आवि 

्ावित्य याांचा ा्ंबांि ते स्प� करतात. ा्ंत्ावित्यात िगलरे्दाची जािीि व्यि िोते पि 

िगलर्ढसयाची नािी. ा्ंताांनी ्माजक्ाांतीचा र्ढा अवर्प्रेत नव्िता तर त्याांना िमल्िुारिा, 

र्ोकजागतृी अवर्प्रेत िोती. ि ेगां.बा.्रदार याांच्या वििेचनातून व्यि िोते. 

५) र्ार्जी पेंड्े याांचे विचार प.ुय. देिपाांडे याांनी खोडून काढर्े आिेत. ‘प्रवतर्ा’ या पावक्षकामध्ये 

‘्ावित्य आवि ् माजजीिन' िी र्ेखमार्ा १९३६ मध्ये प्रकावित झार्ी आिे. पढेु ‘निी मूल्ये’ 

(१९४६) या पसु्तकात त्याांनी मार्क ल्िादाचे व्ध्दाांत आपिा् मान्य न्ल्याचे घोवषत केर्े 

आिे. येथे ते व्यवििादी रू्वमकेचा परुस्कार करताना वद्तात. ते म्िितात, “व्यविस्िातांत्र ि 

व्यवित्ि विक् िे आिवुनक र्वर्त िाांङ्मयाचे ि आिवुनक कर्ेचे ्िलशे्रष्ट मूल्य िोय.’ (प.ुय. 

देिपाांडे, निी मूल्ये, प.ृ४) 
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६) प्रा.वि.ि कुर्किी याांनी ्ह्माद्री माव्कात एवप्रर्, म े(१९३८) या दोन अांकातीर् ‘मार्क ल्िाद 

ि मराठी टीकात्मक वाङ्  मय’ र्ेखाांतून ्मीक्षा केर्ी आिे. त्यातून ते स्ितःची ्ावित्यविषयक 

रू्वमका माांडतात. प.ुय..देिपाांडे याांच्या वििेचनािर ते आके्षप घेतात. कर्ेचा उगम केिळ 

व्यविविरुद् ्माज यामध्येच अ्तो अ्े नािी, तर व्यविविरुद् वन्गल यामध्येिी अ्तो. 

प्रा.वि.ि. कुर्किी याांची रू्वमका र्ौवतकिादी आिे. 

७) अनांत कािेकर ‘जीिना्ाठी कर्ा’ िे तत्त्ि मानतात. ‘जीिन न्ते तर कर्ा जन्मार्ा आर्ी 

अ्ती का?’ अ्ा प्रश्न ते उपवस्थत करतात. त्ेच र्वर्त िाांङ्मयाने मने घडिािी अिी रू्वमका 

घेतात. मार्क ल्िादी ्मीक्षकाांना ते ‘्माजिास्त्ाभ्या्ी िास्तििादी’ अ्े म्िितात.  त े

मार्क ल्िादाविषयी म्िितात, “मार्क ल्िादी तत्िज्ञानाने मर्ा एक निी दृ�ी देऊन कायमचे 

उपकृत करून ठेविर्े आि.े” (अनांत कािेकर, काव्यानांद ि करुि कव्यानांद, ्ावित्य, िषल ४, 

अांक ५, ऑर्कटोबर, १९५१, प.ृ२९) 

८) मार्क ल्िादी ्मीके्षत वद.के.बेडेकर याांनी मोर्ाची र्र घातर्ी आिे. ‘्ावित्यवनवमलती आवि 

्मीक्षा’, ‘्ावित्यविचार’ या पसु्तकातून त े्माजिास्त्ीय आियवनष्ट रू्वमका घेतात. त्याांचा 

कर्ाविचार कर्ाकृती, कर्ाकृतीवनवमलतीचे स्िरूप, आवि कर्ािांत ि िास्ति याचे नाते या 

अनषुांगाने ्ाकार झार्ेर्ा आिे.  

९) मार्क ल्िादी ्मीके्षत प्रा.िरदच्चांद्र मवुिबोि याांचे ्मीक्षार्ेखन मित्त्िाचे ठरर्ेर्े आिे. 

‘यगुिािी’ मध्ये १९४८ पा्ून ते ्मीक्षार्ेखन करीत िोते. आिय आवि आकृती याांच्या 

विरोिात्मक एकतेची कल्पना त्याांनी स्प� केर्ी आिे. आकृती आियावििाय अवस्तत्िात येत 

नािी त्ेच आिय िा देखीर् आकृतीस्िरूपात आकार घेत अ्तो.  त ेआियवनष्ट ्मीके्षिर 

र्र देतात. 

१०) मराठीत मार्क ल्िादी तत्िाांनु् ार ्मीक्षा करिार ेर्ार्जी पेंड्े त ेप्रा िरदच्चांद्र मवुिबोि अिी 

एक परांपरा (१९३५ ते १९६३) आपिा् ्ाांगता येते. ऐवतिाव्क आवि ्माजिास्त्ीय 

रू्वमकेने ऐवतिाव्क र्ौवतकिादाच्या मराठी मार्क ल्िादी ्मीके्षर्ा बैठक प्राप्त करुन वदर्ी. 

त्यामळेु मराठी ्मीके्षचे के्षत्र अविक व्यापक िोऊ िकर्े.  

११) जीिनदिलन, िास्तििाद याांना मार्क ल्िादी ्मीके्षने निा अथल प्राप्त करून वदर्ा. केिळ 

प्रवतवबांबिाद िास्तिव्यििारात अ्ून गरजेचा नािी तर त्यार्ा ध्येयिादाची जोड अ्ािी िे या 

्मीके्षने माांडर्े. “्माजिादी िास्तििाद” िे ्मीक्षामूल्य मराठी ्मीक्षकाांनी मानर्े. 

मार्क ल्िादी ्मीक्षा िी जीिनिादी, आियवनष्ट आिे. 
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३  - मार्क्सवादी ्कमीक्ाववचार

३.९ मार्क स्वादी ्मीक्षापद्तीची ्ामर्थयसस्थळे 

१) एखाद्या विवि� ्ावित्यकृतीतीर् ्ामावजक स्िरूपअांगाचे दिलन घडवििे. 

२) ्ावित्यातीर् प्रितृींचे ् ामावजकदृ�सया स्प�ीकरि सावित्येवतिा्ातीर् प्रश्नाांिर प्रकाि टाकिे. 

३) ्ावित्यकृती िी एक ्ाांस्कृवतक कर्ािस्तू किी अ्ते ते उर्गडते. 

४) ्ावित्यकृतीचे आकर्न, स्िरूपविशे्लषि, अथलवनिलयन, ्माजािरीर् ा्ंर्ाव्य पररिाम याांचा  

विचार करता येतो. 

५) ्ावित्यकृतीमागीर् िेतू, प्रेरिा, पररिाम याचे विशे्लषि या ्मीक्षापद्तीद्वार ेकरता येते. 

६) मार्क ल्िादी पद्तीने ्ावित्याच्या ्ाांस्कृवतक अांगाकडे पािता येते (गां.बा.्रदार याांचा ‘ ा्ंत 

िाांङ्मयाची ्ामावजक फर्श्रतुी’ िा ग्रांथ). 

७) ्ावित्याची ्ामावजकता, कर्ात्मकता स्प� करता येते (िरदच्चांद्र मवुिबोि याांचे र्ेखन उदा. 

‘्�ृी, ्ौंदयल आवि ्ावित्यमूल्य’ िा ग्रांथ). 

८) ्ामावजक िास्तिाच्या विशे्लषिाची मार्क ल्िाद िी एक विवि� पद्ती आिे. 

९) ्मग्नता (totality) आवि द्वांद्वात्मकता (dialectic) या कार्लमार्क ल् याांच्या ्माजिास्त्ीय 

र्ेखनातीर् ा्ंकल्पनाांचे उपयोजन आिश्यक ठरते. 

३.१० मयासदा  

मानितािादी मानिेंद्रनाथ रॉय याांनी निमानितािाद (न्यू हू्ममवनझम) िी ा्ंकल्पना पढेु आिर्ी आवि 

यार्ा त्याांनी पढेु जाऊन रॅवडकर् हू्ममवनझम अ्े नाि वदर्े. मूर्तः मानिेंद्रनाथ रॉय िे प्रारांर्ी 

मार्क ल्िादी िोते. त्यामळेु मार्क ल्िादी विचार्रिीचा त्याांनी अभ्या् करून कािी वनष्कषल माांडर्े िोते. 

आवि कािी दोष िी अिोरवेखत केर्े िोते. र्ाांडिर्िािी, ्माज आवि व्यविस्िातांत्र्य  िी कार्ल 

मार्क ल्ची टीका रॉय मान्य करतात. पि व्यिी प्रवतष्टा, न्याय आवि नैवतक मूल्ये याांिर आिाररत 

्माजव्यिस्था अवस्तत्िात येऊ िकर्ेर्ी नािी िे रॉय अिोरवेखत करतात. 

र्ारतीय मार्क ल्िादाविषयी िरदच्चांद्र मवुिबोि आपर्े वनरीक्षि नोंदविताना म्िितात,  र्ारतीय 

मार्क ल्िादाने आरांर्ापा्ूनच आमूर् ् ामावजक पररितलनाचे वचत्र उरे् केर्े खर,े परांतू मखु्यतः र्ाांडिर्ी 

अथलरचनेचे वनमालि झार्ेल्या िगलिैषम्याचे र्ढेच तेिढे र्ढविर्े गेर्े. या के्षत्रात अथालतच त्याांनी थोर 

कामवगरी बजािर्ी. परांत ुज्या ्माजात क्ाांती आिाियाची त्याचे ्िाांगीि स्िरुप कळल्यावििाय  

क्ाांतीचा विचार फोर् ठरतो. र्ारताचे चातिुलण्यलविवि� स्िरूप मार्क ल्िाद्यानी खऱ्या अथालने र्क्षात 
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घेतर्े अ्ािे अ्े िाटत नािी; त्े झार्े अ्ते तर र्ारतीय पररवस्थतीर्ा अनकूुर् अ्ा 

मार्क ल्िादाचा ्जृनिीर् अ्ा िेगळा विका् झार्ा अ्ता.” (िरदच्चांद्र मवुिबोि, जीिन आवि 

्ावित्य, प.ृ१४०, १४१) र्ारतीय मार्क ल्िाद िा आवथलकतेविषयी कायल करतो. त्याने आवथलक 

र्ढसयािर र्क्ष कें वद्रत केर्ेर्े वद्ते. कर्ेच्या के्षत्रात मार्क ल्िादी विचार फारच कमी झार्ा. मार्क ल्िादी 

्मीक्षाविचाराने ्ामावजकतेिर अवतररि र्र वदर्ेर्ा आि.े त्यामळेु ्ावित्याच्या गुििैवि�सयाकडे 

दरु्लक्ष झारे्र्े आिे. पयालयाने िी ्मीक्षापद्ती एकाांगी स्िरूपात िोत गेर्ी. एका विवि� ्ावित्यकृतीचे 

कर्ात्म मूल्यमापन करायचे झाल्या् या ्मीक्षापद्तीने िापरर्ेर्े वनकष त्या  ्ावित्यकृतीर्ा परुे् ा 

न्याय देऊ िकत नािी िी या ्मीक्षाविचाराची मयालदा आिे.  

कार्ल मार्क ल् याांचा पाया आवि इमर्ा िा व्द्ाांत आवथलक घटकार्ा प्रािान्य देिारा आिे. म्ििून तो 

कािींना अस्िीकारािल िाटर्ा. आवथलक गती िी ्ामावजक वस्थतांतराची एकमेि प्रेरिा मानिे चूक आि े

अिाप्रकारची टीका या व्द्ाांतािर करण्यात आर्ी. मात्र एांगल््ने या टीकेर्ा उत्तर देताना आवथलक 

घटक िा एकमेि कतालकरविता अ्तो अथिा ्ामावजक पररितलन म्ििजे एक याांवत्रक प्रवक्या आि े

अ्ा त्याचा अथल र्ाििे चूकीचे आिे आवथलक पररवस्थती जरी पायारू्त अ्र्ी तरी इमल्यातीर् 

विविि घटक ऐवतिाव्क चळिळीिर प्रर्ाि पाडतात. आवि कािी िेळा वतचे स्िरूप ठरविण्यात 

मित्त्िाची रू्वमका पार पाडतात. एकूिच आवथलक घटक िा पायारू्त अ्ून त्यात ्माजकारि, 

राजकारि, िमल, तत्िज्ञान, ्ावित्य इत्यादी घटक मित्िाची जबाबदारी पार पाडत अ्तात. 

मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार िा िास्तििादार्ा मित्त्ि देतो. पि िास्तििाद मार्क ल्िाद्याांच्या दृ�ीने 

म्ििजे िास्तिाचे िुबेिूब रखेाटन नव्िे वकां िा ्ामावजक ्मस्याांचा उिापोििी नव्िे. मार्क ल्, एांगल््ने 

अिा िास्तििादी, यथातर्थयािादी (naturalistic) ्ावित्यािर प्रवतकूर् टीका केर्ी आिे.  

मार्क ल्िादी ्वित्यविचारात रूपा (form) चा विचार फारच कमी झाल्याचे वद्ते. िी एक मार्क ल्िादी 

्ावित्यविचाराची मयालदा आिे. र्कुाच आवि अडोनो याांना िी उिीि जािित िोती.    

ट्रॉटसस्कीच्या मते कर्ेच्या स्िरूपाचे विशे्लषि मार्क ल्िादी ्मीके्षर्ा करता येईर् परांत ु त्याच्या 

्ौंदयालचे र्ग्रिि करण्या् ती मागलदिलक ठरू िकिार नािी, िी मयालदा तो नोंदवितो.    

र्ार्जी पेंड्े प्रवतवबांबिाद यािर र्र देतात. परांत ुकार्ल मार्क ल् िा एांगल्् याांनी ्रळ प्रवतवबांबिाद 

मान्य केर्ेर्ा नािी. त्यामळेु पेंड्े याांचा प्रवतवबांबिाद मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार, ्मीक्षा अांगाने 

पटिारा नािी. वद.के.बेडेकर मात्र या प्रवतवबांब कल्पनेर्ा टाळताना वद्तात. त्यामळेु त्याांची 

्मीक्षादृ�ी स्िायत्त ि स्ियांपूिल िोताना वद्ते. त्याांच्यािर िेगेर्चा प्रर्ाि अ्ल्याने त्याांच्या 

मार्क ल्िादी दृ�ीर्ा ्खोर्ता प्राप्त िोत गेर्ेर्ी वद्ते.   

 



79

३  - मार्क्सवादी ्कमीक्ाववचार

आपली प्रगती तपासा  
१) मार्कससवादी समीक्षाकवचाराचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३.११ ्ाराांश  

मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार आवि ्मीक्षा याांना एक िैवश्वकतेची ि िाश्वततेची बाजू आिे. त्यामळेु 

मार्क ल्िादी ्मीक्षा विचारार्ा कायमच मित्त्ि राििार आिे.कार्ल मार्क ल्, फे्रडररक एांगल्् आदी 

मार्क ल्िादी अभ्या्क कर्ा, ्ावित्य याविषयी घेतर्ेर्ी रू्वमका त्यातून त्याांनी केर्ेर्ी तावत्िक 

माांडिी यातून मार्क ल्िादी विचार्रिी पढेु आर्ी या विचाराांमिीर् मार्क ल्िादी ्ावित्याची ्मीक्षा 

करताना कािी मार्क ल्िादी विचारिांतानी मयालदा जिा अिोरेवखत केल्या त्ेच त्यात र्र िी घातर्ी 

आिे. मार्क ल्िाद िी एक विचार करण्याची पद्ती आिे. या पद्तीच्या िास्त्ीयतेमळेु आवि 

्ौंदयलिास्त्ाच्या जडिादी गिृीताांमळेु ्मीके्षच्या के्षत्रात िे एक प्रर्ािी अस्त् आिे. कारि विविि 

कर्ानरु्िाांना यथाथल पररप्रेक्ष्याबरोबरच मानिी जीिन्ापेक्ष स्थान कथन करते. कोित्यािी 

्ावित्यकृतीच्या ििना्ाठी योग्य पद्तीची वनिड करिे आिश्यक अ्ते. ्ावित्यकृतीतीर् 

्माजजीवर्नाचा पै्, वनवमलती प्रवक्या, ्ावित्यकृतींतगलत िास्ति आवि र्ौवकक जीिनव्यििार याांची 

द्वांद्वात्मकता उर्गडण्या्ाठी मार्क ल्िादी ्ावित्य ्मीक्षा उपयिु ठरते. 

मार्क ल्िादातीर् पाया-इमर्ा (base-superstructure) िा व्द्ाांत मित्िपूिल ठरर्ेर्ा आिे. 

मार्क ल्च्या मते ्ामावजक जीिनातीर् पररितलनात अनेक के्षत्राचा पररिाम पडत अ्तो. त्याचा 

पररिाम पायािर म्ििजेच अथलकारिािर िोतो. अथलकारि िे पाया आवि राजकारि, िमल, कर्ा, 

्ावित्य, तत्िज्ञान िे इमर्ा अ्ते. पायाचा उपरोि ्िाांिर पररिाम िोत अ्तो. त्यामळेु िा व्द्ाांत 

कािीचा ्िल्मािेिक रू्वमका घेिारा आिे. इतर िादाांपेक्षा वििेषत: (रूपाचा आग्रि िरिारा रुपिाद 

्ावित्याच्या ऐवतिा्तेर्ा नाकारिारा ा्ंरचनािाद, ा्ंवितेच्या अथालर्ा मगृजळ मानिारा वि-

रचनािाद) मार्क ल्िादाची रू्वमका ्िल्मािेिक राविर्ेर्ी वद्ते. म्ििूनच मार्क ल्िादी ्मीक्षा िेगळी 

ठरते. 
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३.१२ ्ांदर्स ग्रांथ ्ूची 

१. कुर्किी गो. म., नि्मीक्षा( ा्ंपादन), मेिता पवब्र्व ा्ंग िाऊ्, पिेु, ऑगस्ट १९८२ 

२.  देिपाांडे प.ुय., निी मूल्ये, नागपूर प्रकािन, नागपूर, १९४६ 

३.  बेडेकर वद.के., ्ावित्यवनवमलती आवि ्मीक्षा, पॉप्लयरु्र प्रकािन, मुांबई, दु् री आितृ्ती,  

जून १९६६ 

४.  मवुिबोि िरदश्चांद्र, जीिन आवि ्ावित्य, अवर्नि प्रकािन, मुांबई, वड े्ं १९७२ 

५.  विरिाडकर केिि, मार्क ल्िादी ्ावित्यविचार, कॉन्टीनेन्टर् प्रकािन, पिेु, जून १९८० 

३.१३ नमनुा प्रश्न्ांच  

१. कार्ल मार्क ल्चा व्द्ाांत ्ाांगा. 

२. मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचाराचे स्िरूप आवि िैवि�े वर्िा . 

३. मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचाराच्या मयालदा ्ाांगा.  

४. मराठीतीर् मार्क ल्िादी ्मीक्षाविचाराचे स्िरूप ्ोदािरि स्प� करा . 

५. वटपा वर्िा . 

• मार्क ल्िाद 

• ग्रामचीचा िरुरित्ि व्द्ाांत 

• मार्क ल्िादी ्मीके्षची ्ामर्थयलस्थळे 

• वद.के.बेडेकर याांचा ्मीक्षाविचार 

३.१४ अविक वाचन 

१. पाध्ये वदगांबर, अिर्ोकन मराठी ्मीक्षा आवि ्ावित्य 

२.  पेंड्े र्ार्जी, ्ावित्य आवि ्माजजीिन 

३.  राजाध्यक्ष विजया, मराठी वाङ् मयकोि 

४.  ्रदार गां.बा., ा्ंत वाङ् मयाची ्ामावजक फर्श्रतुी 

५.  विरिाडकर के. रां., ्ावित्यिेि 

❖❖❖ 
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अभ्यासक्रमास लवलेल्या कलाकृतींची समािशास्त्रीय पद्धतीने समीक्षा  

अनुक्रमजिका  
क्र अध्याय लेखक 

४(१अ) लच ांड (कथ ) सद नांद देशमखु 

४(१आ) फिफिक्स च्या राखेतूि उठला मोर (कथ )  लेखक जयंत पवार 

४(२) चौक (िाटक) लेखक: मकरदं साठे 

४(३अ) टुमदार कुणाची छाि (लावणी) शाहीर परशराम 

४(३आ) दादला िको ग बाई (भारूड) संत एकिाथ 

४(३इ) शहर (कवित )  कवी - दया पवार 

४(३ई) िाही िदी िाही िाला कवी - इंद्रफजत भालेराव 
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घटक  : ४  

४(१अ) 
 

 उपयोजित साजित्याकृजत  

कथा - लच ांड 
(लेखक: सद नांद देशमुख) 

घटक रचना  

४.१अ.१ प्रास्ताफवक 

४.१अ.२ लेखकाफवषयी 

४.१अ.३ लचांड" या कथेफवषयी 

४.१अ.४ कथािक आफण समीक्षा 

४.१अ.५ सारांश 

४.१अ.६ संदभभ गं्रथ सूची 

४.१अ.७ नमनु  प्रश्नमांच 

४.१अ.८ परुक वाचि 

४.१अ.१ प्र स्त विक  

 लेखकाच्या व्यफिमत्वाचा ठसा त्याच्या साफहत्य फिफमभतीवर पडलेला फदसूि येतो. सामाफजक 

फस्थत्यंतर,े भोवतालचे वातावरण, फवफवध समस्यांचे लेखकािे केलेले फचंति त्याचा जीविािुभव 

साफहत्यकृतीतूि व्यि होतो. बाळशंकर देशपांडे फलफहतात," ज्या साफहत्यात लेखकाचे व्यफिमत्व 

प्रफतफबंफबत झालेले असते, त्याला ' पसभिल फकंवा सब्जेफक्टव्ह साफहत्य' असे म्हणतात"…... साफहत्य 

आफण साफहफत्यकांचा घफिष्ट संबंध असायलाच हवा असे अिेक पाश्चात्य फवचारवंतांिी म्हटले आहे. 

आफण तोच फवचार येथे करणे आवश्यक आहे कारण सदािंद देशमखु यांचे साफहत्य ह े

वतभमािकाळातील शेती फिष्ट संवेदिािी पररपूणभ आहे. 

४.१अ.२ लेखक विषयी 

सदािंद देशमखु यांच्या साफहत्यात ग्रामीण समाजजीवि कसे फदसूि येते ह े पहाण्यासाठी त्यांची 

सामाफजक, आफथभक, सांस्कृफतक पार्श्भभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे सदािंद देशमखु यांचा जन्म 

बलुढाणा फजल्हयातील अमडापूर येथे ३० जलुै १९५९ रोजी झाला. आपल्या लेखिामागील 
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४ अ - उपयोजित साजितयाकृजत 

प्रेरणांबाबत ते म्हणतात-" मी लेखिासाठी खेड्याशी जोडूि राफहलो. इथलं अस्वस्थ, खळबळजिक 

वातावरण समजूि घेतलं; त्यावर वाङ्मयीि उपाय शोधण्यासाठी िार िम्र आफण सोशीक होऊि, 

इथल्या ग्रामव्यवस्थेला, समाजाला, माणसाला, फशवाराला मी समजूि घेतलं, माझ्या फिफमभतीच्या 

शोधात मी भटकलो, फिफमभतीची प्रतीक्षा केली. शेतावर पेरणी करणारा शेतकरी ज्या फिषे्टिे हंगामाची 

आफण सगुीची वाट पाहतो. तशी मीही वाट पाफहली. कुठलाही आतताईपणा फकंवा घाई ि करता…." 

डॉ. देशमखु यांचा जन्म बलुढाणा फजल्याच्या फचखली तालकु्यातील अमडापूर या खेड्यात एका 
शेतकरी कुटंुबात झाला. मराठी फवषयात त्यांिी एम.ए.ची पदवी घेतली. त्यािंतर आचायभ ही पदवी 
त्यांिी प्राप्त केली. त्यांिी फलफहलेल्या साफहत्यामध्ये कादंबरी, लफलत साफहत्य, कफवता, कथालेखि या 
सवाांचा समावेश होतो.. त्यांच्या ‘बारोमास’ या कादंबरीचा फहंदी, व इंग्रजी भाषेत अिवुादही झाला आहे. 
त्यांच्या साफहत्यावर संशोधिही करण्यात आल ेआहे. पणेु फवद्यापीठात फवशेष गं्रथकार म्हणूि त्यांची 
पसु्तके पदव्यतु्तर पदवीसाठी अभ्यासक्रमात आहेत. 

डॉ. सदािंद देशमखु हे चंद्रपूर येथे भरलेल्या ६५ व्या फवदभभ साफहत्य संमेलिाचे संमेलिाध्यक्ष होते. 

 लेखक सदािंद देशमखु यांची साफहत्य संपदा:- 

अंधारवड (कथासंग्रह) 

अमतृिळ (कादंबरी). 

उठावण (कथासंग्रह) 

खुंदळघास (कथासंग्रह) 

गाभूळगाभा (कथासंग्रह) 

गावकळा (कफवतासंग्रह) 

चारीमेरा (कादंबरी) 

जमीिजमुला 

तहाि (कादंबरी) 

बारोमास (कादंबरी) 

भईुररगंणी (लफलतगद्य) 

महालूट (कथासंग्रह) 

मेळवण (कथासंग्रह) 

बळ घेऊि भईुचं 

रगडा (कथासंग्रह) 

लचांड (कथासंग्रह) 
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४.१अ.३ " लच ांड" य  कथेविषयी 

" लच ांड" ही कथ  ग्र मीण आवण प्र देवशक ही म्हणत  येईल. वैदभीय समाज, वैदभीय भाषा घेऊि 
आलेली लचांड ही कथा फवदभाभतील ग्रामीण समाजाचे प्रफतफबंब दाखवते. फवदभाभतील प्रचंड दषु्काळ, 
प्रचंड उन्हाळा आफण त्यातूि होणारी गरीब शेतकऱ्याची, सामान्य व्यिीची होरपळ लेखकािे बारकाईिे 
फटपली आहे, अिभुवली आहे आफण आपल्या कथेमधूि रखेाटली आहे. 

४.१अ.४ कथ नक आवण समीक्ष  

" लचांड" कथेत पाणी टंचाईमळेु गेलेला बळी  यातूि समाजातील शोकांफतका अधोरखेीत केली आहे. 

फपण्याचे पाणी ि फमळणार े हे खेडे टंचाईग्रस्त आहे. पाण्याच्या अभावामळेु खेड्यातील गरीबांच्या 

जीविाचा असमतोल झालेला फदसतो. पाण्याचे दफुभभक्ष्य श्रीमंतांिा िारसे जाणवत िाही दषु्काळाच्या, 

पाणी टंचाईच्या झळा त्यांिा फततक्याशा लागत िाहीत. पशैाच्या जोरावर ते पाणीही फवकत घेऊ 

शकतात. शतेकऱ्याचे, मजूराचे श्रम तर त्यांिा िुकटच फमळतात. गरीब- श्रीमंत हा असमतोल ग्रामीण 

भागातूि अफधक प्रमाणात फदसूि येतो . मूठभर श्रीमंतांिा या ग्रामीण योजिांचा लाभ होतो पण 

कोरडवाह ंचे अिेक प्रश्न, समस्या तेवढयाच प्रमाणात आहेत. त्यापैकीच एक समस्या म्हणज े

पाणीटंचाई! 

'लचांड" ही कथा पाण्याचा प्रश्न घेऊि येते. ग्रामीण भागात पाण्याचा प्रश्न अफतशय भीषण स्वरूपाचा 

आहे. गावातील फवफहरींिा पाणी िसल्यामळेु दोि मैलावरूि पाणी आणावे लागते. कथािायक जयराम 

आफण त्याची बायको यांची ही कथा आहे.. बायको आजारी असल्यामळेु ते काम जयरामला करावे 

लागते. त्यामळेु तो वैतागलेला असतो. याफशवाय त्याच्या परुुषसत्ताक मािफसकतेला असं पाणी 

भरण्याचं काम करणं कमी पणाचे वाटते. त्याची मलुगी कमळी जोपयांत होती तोपयांत त्याच्या वर पाणी 

भरण्याची वेळच कधी आली िव्हती; पण ती सासरी गेल्यामळेु हे पाणी भरूि ठेवण्याचे काम त्याच्यावर 

आले होते. यातूि जयरामच्या मिाची धारणा फदसूि येते. समाजातील परुुषांच्या मािफसकतेची एक 

झलक लेखक आपल्याला  हलकेच दाखवूि जातात. त्यातच गावातील मोकाट गाढवे येऊि जरा कुठे 

पाणी फदसलं की फपऊि टाकत असत. इथ ेमाणसांिाच प्यायला घोटभर पाणी महाग झाल ेहोते फतथ े

गाढवांिा पाणी कुठूि देणार..? पाण्याचा एकेक थेंब अमतृासमाि झालेला असतो. खेड्यातील फचत्रण 

यथायोग्य पद्दतीिे व्यि झाले आहे. 

जयराम आफण त्याचा फमत्र रगंिाथ यांच्यातील संवादातूि गावाची दषु्काळग्रस्त पररफस्थतीची  फभषणता 

कळूि येते. रगंिाथ ला देखील स्वतःचे पाणी कावडीिं भरावं लागतं होतं िि मालकाकडे  

बैलगाडीतूि दोि ड्रम पाणी पोहोचवले होते. कारण पाण्याचे ड्रम वाह ि िेऊि म्हातार ेबैल घायाळ 
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झाले होते. त्यांिा अफधक त्रास िको असा फवचार मालकािे केला होता. हा फवचार स्वाथीपणाकडे 

झकुणाराच फदसत होता. ग्रामीण भागातील कृफषप्रधाि संस्कृती चा पायाभूत घटकाकडे, बैलाकडे 

पाहाण्याचा मालकाचा  दृ�ीकोण आफण जयराम फकंवा त्याच्या बायकोचा दृ�ीकोण कसा फभन्ि आहे ह े

फदसूि येते. मालक, पेरणीसाठी बैल व्यवफस्थत राफहले पाफहजते यासाठी रगंिाथला त्याच्याघरचे पाणी 

बैलगाडीतूि आणायला परवािगी देत िाही पण स्वतःचे पाणी मात्र बैलगाडीत ड्रम भरूि आणतो तेही 

रगंिाथ कडूिच! मालकाचा आपल्या िोकराकडे बघण्याचा आफण िोकराचा मालकाकडे बघण्याच्या 

दृ�ीकोिातील िरक लेखकािे बारकाईिे शब्दबद्द केला आह.े रगंिाथ म्हणतो- " िाई. कण्हारते फबट्या 

मालक... बैल ंसम्दे डंगर ेघायाळ झाल ेम्हन्ते…. त्यायले हकिाक बेजार िका करू म्हन्ते... पेरणीच्या 

घाती बखाड लागूि भईुस लागले त पेरणी व्हिार िाई सम्द ेवावर ंपडीत पडताि, अि् मैगसन्या भईु 

पकूुि फभकारी व्हावं लागलं.. आसं मालक म्हन्ते... म्हणूि िकस्त मालकाच्या घरी आता बलैगाडीवर 

दोि डराम िेतो. मपल्या घरचं कायडीिचं भरतो"  

कण्ह रते य  शब्दातूि मालकाची कुरकुर फदसूि येते. तर जयराम मात्र या गो�ीकडे वेगळ्या 

दृ�ीकोिातूि बघतो. तो म्हणतो, " खरचं हाये मालकाचंबी तपुल्या. काय बेसमुार बैल- दोर गळाठलते 

आवंदाच्या सालात. हाल हायेत फबचायाभचे…. चाया पाण्याची इतली आबाळ आजूि िाई झाली. या 

दा बारा सालात... माणसायचं भंड पडो. पणदेवा बापा बापा िारायेणा. या मकु्या फजवाची तरी 

आमासीक कदर कर बापा! चाया पाण्यावाचूि पटाल ढोर ं मरूि रायले गळाठूि…." तो याकडे 

भूतदयेच्या दृ�ीकोिातूि बघतो. पण जयराम मात्र आपल्या गफलतगात्र झालेल्या बैलाचे सगळं करत 

असतो.त्याला घरातील एक सदस्य म्हणूिच वागवतो.त्याच्या वेदिांिी व्याकूळ होतो.त्या कमी कशा 

करता येतील त्या ब�ल फवचार करतो.पण असा फिरुपयोगी बैल पाच - पन्िास रुपयांिा खाटकाला 

फवकावा असा फवचार देखील त्याच्या फकंवा त्याच्या बायकोच्या मिाला फशवत देखील िाही. स्वतःला 

औषधपाणी िाही झालं तरी चालेल पण बैला चा बळी घ्यायचा हा फवचार देखील जयरामच्या बायकोला 

कसिसुा वाटतो.बैला ब�लची कृतज्ञता ,प्रेम आपलुकी फजव्हाळा स्वतःच्या लेकरांपेक्षाही काकणभर 

जास्तच फदसते.आफण ते ग्रामीण कृषी प्रधाि संस्कृतीतील वास्तव आहे. कडब्याची पेंढी तीि- चार 

रुपयास एक अशी झालेली असते माणसालाच एका भाकरी ऐवजी अधी भाकरी खावी लागते फतथ े

बैलास चारा कुठूि आणावा? हा प्रश्न सगळ्या गावातल्या लोकांिा पडला आहे. झाडांचे िसुत ेसापळे 

झालेले आफण फशवारात फहरवळीचा एक थेंबही िाहीं. अशी गावची फवदारक पररफस्थती रखेाटली आहे. 

अशा पररफस्थतीत पाण्यासाठी मैलोिमैल फझजवावं लागतं त्यामळेु जयरामच सगळं अंग ठणकत 

असतं. त्यातही मोकाट गाढवे रांजणातील पाणी फपऊि जातात. यात खेड्यातील घराचे फचत्रही 

लेखकािे हुबेहुब रखेाटले आहे. एके फदवशी अंधारात रांजणातील पाणी गाढवे पीत आहे त असे पाह ि 

त्यंच्यावर घाव घालतो. पण शोकांफतका अशी की गाढवाच्या फठकाणी त्याची बायको फतथे असते आफण 

गैरसमजातूि फतलाच त्यािे मारूि टाकलेले असते. असा भीषण प्रसंग घडूि कथा संपते. 
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दुष्क ळ ची दाहकता लेखकािे अफतशय बारकाईिे रखेाटली आहे. गव्हाणीतील बैल, स्वतः ची 

बायको, फशवारातली झाडे सगळ्यांची पररफस्थती सारखीच झाली होती. बैल गळाठलेला होता तर 

बायको सतत परसाकडे जाऊि गळूि गेली होती.  बैलाच्या हाडांचे सापळे उभे राफहल ेहोते आफण 

बायको फशवारातल्या वरपूि टाकलेल्या झाडावािी झडझड फदसत होती. दषु्काळाचे चटके सवाांिाच 

बसू लागले होते.पंधरा फदवसांपूवीच त्या बैलाचा जोडीदार गेला होता आफण कथेच्या शेवटी जयरामची 

जोडीदारीण देखील या दुष्क ळ च  बळी ठरते असेच म्हणावे लागते. 

अशा पररफस्थतीत शेती कशी करावी? असा प्रश्न जयरामलाही पडलेला फदसतो आफण त्याचे उत्तर 

कोणाकडेही िसते. गव्हाणीतल्या बैलावर गोमाशा बसत होत्या त्यामळेु बैलाला त्रास होत असतो 

त्याचा त्रासदूर करण्यासाठी जयराम त्याच्यावर तरकट टाकतो त्यामळेु माशा त्या बैलाला अफधकच 

त्रास देऊ लागतात. बैलाला गोमाशा दूर करायचे देखील त्राण िसते आफण बैलाचा त्रास बघूि जयरामचं 

रडकंुडीला आलेला असतो जयरामकडे पाह ि त्या बैलाच्याही डोळ्यातूि पाणी येते. शेतमजूर आवण 

त्य च  बैल( वजतर ब) य ांच्य  अबोल भ िविश्व च  िेध लेखक ने अवतशय अचूकपणे घेतल  आह े

असे वदसते. 

दषु्काळामळेु टँकरिे पाणी परुवठा होता; पण जमीिीच्या पोटातच पाणी राहीले िाही तर बाहेर येणार 

कसे? कुठे बोर घेतल ेजातात. इथ ेग्रामीण भागातील पररवतभिाचे फचत्र लेखकािे थोड्यािार प्रकार े

रखेाटले आहे. जयराम आफण रगंिाथ यांच्या संवादावरूि ग्रामीण भागातील लोकांची जीविपद्दती 

कळते.  

जयराम फवचारतो," आवंदाच्या साली कसा काय हाये कान्िू पावसाळा….. काई खबरबात! तू आयकत 

असशील िा मालकाच्या टी.व्ही. वर बातम्या फबतम्या?"  

यावर रगंिाथ म्हणतो, " आयकतेत कधी मंधी. अवकाळी पावसाचं काई िाई. पण सरकार फकती तरी 

म्हंजी लय कोटी रुपये खचभ करणार हाये म्हन्तात पाण्यासाठी. फदल्लवूि पैसे येणार हायेत म्हणत्यात 

पाणी परुोठ्यासाठी…." 

        "…..  पाणी कुठूि आणताि मंगसन्या?" 

        " आणताि टँकर भरूि धरणा फिरणावूि. पाण्याच्या फहरवूि. समद्या खेड्यापाड्यास टँकरि 

पाणी- परुोठा व्हिार हाये आता. हापशाबी व्हताि…." 

         " आर ेपण कधी? जीव गेल्यावर? अि् त्या हापशा चं काई खर ंिाई. आर ेमस्तकातचं िाई तर 

िाकात कुठूि उतरणार? भईुच्या पोटातच पाणी रायलं िाई त काय िायदा?" 

         " पण चालूच हाये सरकारचं त्याच्या परीिं. सरकार तरी कुठी कुठी परुी पडणार हाये म्हणा... 

लय देते तरीबी सरकार लोकांस. आसं काल रामभाऊ म्हणत व्हते. फतच्यातलं आपणास काय 

समजते म्हणा…"( पषृ्ट १७२-१७३) 
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संवादातूि लेखकािे ग्रामीण पररवेश( Mi॥ue) अचकुपणे अधोरखेीत केला आहे.. ग्रामीण भागातील 

सद्यपररफस्थती, तेथील जिजीवि, लोकांचा आफथभक व सामाफजक स्तर लक्षात येत.े१९९२ सालचा 

मराठवाड्यातील दषु्काळ  लेखकािे कथेत मांडला आहे. केवळ जयराम आफण त्याच्या पत्िीवरच िाही 

तर संपूणभ महाराष्रावरच वाईट वेळप्रसंग आला आहे असे रगंिाथ म्हणतो त्यावरूि लेखकािे कथेमध्ये 

वापरलेला  कालखंड कोणता हे लक्षात येते.  दोि मैलावर पाणी आणतािा दषु्काळाचे फचत्र अफधक 

स्प� होत.े सदािंद देशमखु यािी ते अफतशय साके्षपीभावािे रेखाटले आहे. 

त्याचप्रमाणे जयरामची मािफसकता देखील फदसूि येते ." सालं, दोि पोरी झाल्या. पण लगि व्हवूि 

लेकाच्या सासरी गेल्या. त्यातली एखांदी पोरग व्हवूि जन्मास येती. त आता जवाि व्हवूि ते पोरग 

कामास हाताखाली आलं आस्तं... आदार झाला आस्ता कामाधामाचा…." परुुषसत्ताक पद्दतीचे 

द्योतक असलेली मािफसकता जयरामच्या बोलण्यातूि डोकावते. जयराम आफण त्याची बायको 

जन्मभर ढोराप्रमाणे राबलेले मजूर आहेत.जयरामचे पत्िीवर प्रेम आहे. फतच्या ढासळत्या तब्येतीमळेु 

तो कासावीस होतो पण मग अचािक परुुषी अहंकारामळेु तो फतच्यावर डािरायला देखील मागेपढेु 

बघत िाहीं. गव्हाच्या वाळल्या शेतास आग लागावी तसा भडकूि उठतो.( पषृ्ट १७६) त्यावर त्याची 

बायको देखील अद्दातद्ध्वा बोलते. बायको आजारी म्हणूि फतच्यावर कातावणारा जयराम व्याकुळतेिे 

म्हणतो,"..... जाय िं दवाखान्यात. इकू इच्याफमिी दोि चार फकलो जवारी. तपुल्या फजवास सकुत ं

सम्दं…."( पषृ्ट१७६) पण रागाचा पारा उतरतो, त्याच्या आवाजातला लोण्याचा गोळा फतला जाणवतो, 

तेवढयािं दखेील ती सखुावते. खचभ िको म्हणूि ती " थांबूि जाईल आपलमत्या…" असे म्हणत वेळ 

मारूि िेते. एवढेच िाही तर आपल्या औषधपाण्यासाठी पाच पन्िास रुपयांस बैलास फवकूि टाकावा 

ही कल्पिा देखील फतला असहय होते.पारपंररक िवरा- बायको मधील वादफववादाचे, त्यांच्यातील 

प्रेमाचे, काळजीचे देखील वास्तव फचत्रण लेखकािे रखेाटलेले फदसते. 

गप्पा मारता मारता गाढवापासूि पाण्याचा रांजण जपूि ठेवण्यासाठी रगंिाथ त्याला रांजणच घरात 

ठेव असा सल्ला देतो. तो सल्ला जयरामला अगदी व्यवहायभ वाटतो. दसुऱ् याच फदवशी हे काम करावं 

असं तो ठरवतो. पण आजची रात्र थोडे सावध रहावे लागणार होते. तो सावध रहातो देखील पण फतच 

रात्र वैऱ्याची ठरते. दमलेल्या, भागलेल्या जयरामला कधी झोप लागते त ेकळतच िाही. रांजणावर 

आवाज येतो तशी त्याची झोपमोड होते. आधीच गाढवावर संतापलेला जयराम िेहेमीची काठी ि घेता 

जाडजूड सोटा घेऊिच जोरदार प्रहार करतो. वार वमी लागतो. रांजणावर असलेली आकृती फतथेच 

मतृ्यूमखुीं पड़ते; पण जयरामचे ददैुव असे की, त ेगाढव िसूि त्याची पत्िी पाणी काढत असते.  आपला 

सोटा लागूि मेलेली आपली पत्िी आहे हे कळाल्यामळेु त्याच्या जीवाची फवलक्षण तडिड होते. 

जयराम व जयरामसारख्या क�कऱ्याची पराकोटीची असहाय्यता कथेतूि लेखकािे वास्तववादी 

पद्दतीिे मांडली आहे. 

दषु्काळाचा असाही एक बळी ठरतो. 
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त्याच्या कथेफवषयी वासुदेव मुलाटे म्हणतात," ग्रामीण वास्तवाला उभे करण्यासाठी त्यािी फिवडलेले 

फवषय आफण अिभुवफचत्र अत्यंत पूरक अशी आहेत. फवदभाभतील ग्रामजीविाची ही कथाफचते्र आहेत. 

त्यांिा अिरुूप अशी" भाषा" वापरूि ते अफधक प्रत्ययकारी करतात. ….. त्यात अकृफत्रमता आह े

क्हाडी बोलीतील संवाद वातावरण फिमाभण करण्यास मदतच करतात." 

साफहत्य ही एक सामाफजक संस्था आह ेव समाजफिफमभत भाषा हे त्याचे माध्यम आहे. प्रतीकात्मक व 

छंदोबद्दता ही जी साफहत्याची पारपंररक साधितंते्र आहेत, त्यांची प्रकृतीच मळुी सामाफजक आहे.. या 

रुढ पारपंररक गो�ी फकंवा प्रमाणके यांचा उद्भव समाजातच शक्य आहे. फशवाय हे प्राकृफतक फवर्श् व 

व्यिीचे अंतररक फकंवा व्यफिफिष्ट फवर्श्, ही दोन्ही फवरे्श् जरी साफहफत्यक" अिकृुती" चे फवषय ठरत 

असले, तरीसदु्दा साफहत्य हे त्याही पढेु जाऊि" जीविा" चे" प्रफतफिफधत्व" करीि असते आफण" जीवि" 

हे बव्हंशी एक सामाफजक वास्तवच असते…. खरोखर फवफश� तर हेच्या सामाफजक संस्थांशी असलेल्या 

घफिष्ट लाग्याबांध्यातूिच प्राय: साफहत्याचा उद्भव होत अफलला आहे आफण आफदम समाजाच्या बाबतीत 

तर कफवता ही मंत्रािषु्टाि. यातुफवद्या, रोजचे काम फकंवा क्रीडा यांपासूि वेगळी दाखवताच येत िाही. 

साफहत्याला सामाफजक प्रयोजि फकंवा उपयोगही असतो व तो काही शदु्द व्यफिगत असू शकत िाही. 

साफहत्याभ्यासातूि उपफस्थत होणार ेबहुसंख्य प्रश्न फिदाि अंफतमत: वा गफभभतपणे तरी सामाफजक प्रश्नच 

असतात." असे रिेे वेलेक यांिी म्हटलेले आहे . त्यामळेु" लचांड" या कथेतील भाषेकडे बघणे 

आवश्यक आहे. कारण साफहत्याची फिफमभती, आकलि, आस्वाद व समीक्षा हे भाषेवरच अवलंबूि 

असते. डॉ सदािंद देशमखु यांिी त्यांची वैदभीय भाषा वापरली आह ेआफण ती सहज व ओघवती आहे. 

पररणामकारक आहे. संवादासाठी बोली भाषा वापरली आह.े बोली भाषेफवषयी अरफवंद कुलकणी 

म्हणतात- " बोली भाषेतसदु्दा एकच पथ्य सांगता येईल की त्या त्या साफहत्यकृतींचा एक अफवभाज्य 

भाग म्हणूि आली पाफहजे. केवळ बोलीसाठी बोली अशी भूफमका योग्य िाही. त्यामळेु साफहत्यकृतीची 

कलात्मकता धोक्यात येईल." प्रमाण भाषेपेक्षा बोली भाषेतूि फलफहले गेलेल ेसाफहत्य ह ेअफधक प्रभावी 

ठरते. ग्रामीण साफहत्यात तर त्या बोलीचा समावेश िसेल तर त ेसाफहत्य बोजड व अपररणामकारक 

ठरते.पण लचांड या कथेमध्ये वैदभीय बोली अफतशय सहजपणे अवतरली आहे. बोलीभाषेिसुार व 

प्रदेशािुसार येथील समाजजीवि रखेाटले आहे. 

• भ वषक वैजशष््टये 

१.  सहजत : " लचांड" कथेतील भाषा अगदी सहज आहे. प्रमाणभाषा आफण बोलीभाषा 

यांचे फमश्रण कथेला एक प्रवाहीपण प्राप्त करूि देते. संवादांिा एक लय प्राप्त करूि देत े

आफण भाषेतूि तेथील समाजजीविाचे फचत्रण रखेाटण्यात लेखक यशस्वी झाले असे 

म्हणता येते. उदा. झाडं कसे मेल्या माणसाचा मडुदा उकरूि उभा केल्यागत फदसतात. 

      " मंधवा हौद भरूि आणाय गलेतो त आज पनु्हंदी चार ढोर ंफदसलेत पंढरीत. सभुािा 

डवर चामड सोलत व्हता. कोणाचे मेले?" 
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       " कान्िू? त्यात काय आता आप्रपु राहयल म्हणा…. पण आशािं कशी व्हावं पढुच्या 

साली कुणबीक ? औतास काय जतूुि, पेरणी डवरणी करावं? काय समजत िाई…" ( 

पषृ्ट१६९) 

       अशी सहज समजणारी भाषा लेखकािे मांडली आहे.  

२.  पररण मक रकत : कथेमध्ये संवाद अफतशय पररणामकारक पद्दतीिे फदसतात. त्यातूि 

कोणता भाव व्यि होतो ते स्प� होत ेआफण उत्कृ� सामाफजक फचत्रण यातूि फदसूि येते. 

        उदा. माणसाची खायची जवारी पाच रुपये फकलो झाली. एक फतथं आधी भाकर खावी 

लागते तर बैलास कुठूि आणायचा चारा? कुठूि आणायचा आलप? फशवारात फहरवळ 

काहीच िाही. सम्दी मोकाट्या दोरायिं पाटात ढकलूि शेण करूि टाकली. उंच झाडांचा 

पाला माणसांिी ढोरास वरपूि टाकला. आता ढोर ंरािात हाकलूि फदली तरी जात िाही. 

त्यांिा माहीत झालं, फतकड खायला काहीच िाही. फशवारात दगड अि् माती 

याच्याफशवाय काहीच िाही. झाडांचे िसुते सापळे उभे आहते. त्यावर फहरवळीचा एक 

थेंबही िाही…."( पषृ्ट१६९) 

       अशा अिेक वाक्यांमधूि ग्रामीण समाज, तेथील वास्तव, तेथील पररवेश अफतशय 

पररणामकारक ररत्या लेखक डॉ सदािंद देशमखु यांिी रखेाटला आहे. 

३.  वचत्रमयत : हे देखील एक भाफषक वैफशष््टय म्हणता येईल .त्यातील  फचत्रमयशैलीतूि 

लेखक अफतशय उत्कटपणे व्यि झाले आहते. लेखणीतूि डोळ्यासमोर प्रत्यक्ष फचत्रण 

उभे करण्यात लेखक यशस्वी झाले आहेत असे म्हणता येईल. 

      "अंगणातल्या रांजणातूि गुंडीिं अधी बाटली पाणी उपसलं. गोठ्यातल्या बैलाकडे 

चालवलं. त्याच्या पढ्ुयात मांडलं. तर बैलाि त्याला हुंगलंही िाही. बीमार 

माणसासारखी अि पाण्यावरची त्याची वासिाच गेलेली. फिजीव डोळ्यािं, डोक्यावरचे 

फशंगाड तोलत जयरामकडे पाई लागला. अंगावर गोमाशाचं मव्हळ भणभणत होतच …. 

काही फचलटं, डास उठूि कचाकच की कचाकच चावू लागले…. फबटी फबटी डोळ्यांिी 

हतबत्य झाल्यावाणी तो बैलाकडे पाहलागला. तर बैलाच्या डोळ्यातूि आसवाच्या रषेा 

खाली घरगंळत सरकू लागल्या. आपल्या मालकाचा आपल्यावरील लोभ पाइि बैलास 

कसमसूि आलं. तशी जयरामिे पनु्हांदी बाटली पढंु सरकावली. ती माि ठेवावा तशी 

िसुती हुंगली... अि् िाई पायजेल आता. काईच िाई पायजले. असं गरीब डोळ्यािी 

म्हणाला. डोक्यावरच्या भारणसदु झपक्या फशंगाडायचं ओझं झालं होतं. तर त ेअसय 

होऊि तशीच माि पढंु लांबवली. व्हटाळी भईुवर टेकवूि भईुचा टेका घेतला. अि िाई 

सोसत आता…. असा जयरामला डोळ्यांिी बोलू लागला. "( पषृ्ट १७०) 
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      या सारख्या अिेक वणभिातूि दषु्काळग्रस्त पररफस्थतीचे यथायोग्य फचत्रण फदसूि येते. 

४.  भ िन ांचे उत्कट वचत्रण: छोट्या छोट्या वाक्यांमधूि, प्रसंगवणभिांतूि भाविांचे उत्कट 

फचत्रण केले गेले आहे. जयरामचा त्रागा, वैताग, असहाय्यता, अपररहायभता, आिंद, द:ु 

ख, कळवळा, चीड, संताप सार ेअफतशय उत्कटपणे अफभव्यि झाले आहे. बैलाचे आफण 

त्याचे िातेसंबंध यातूि देखील दोघामधील भाविा अफतशय उत्कटपणे व्यि झाल्यामळेु 

ग्रामीण कृफषप्रधाि संस्कृतीतील मिषु्य आफण जिावर( फवशेषतः बैल) यांच्यातील 

सहसंबंच अधोरखेीत व्हायला मदत होते. मालक- िोकर संबंध, जयराम- त्याच्या 

बायकोमधील वाद-फववाद- सुसंवाद यातूि त्या त्या वेळेच्या त्या त्या भाविा यथायोग्य 

प्रफतफबंफबत झाल्या आहेत. आफण लेखकािे तो क्षण अचूकपणे पकडला आहे.  

आपली प्रगती तप स   
१)  लचांड कथेची समाजशास्त्रीय पद्दतीिे समीक्षा करा. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ४.१अ.५ स र ांश 

ग्रामस्तरावरचे वास्तवदशी फचत्रण करूि गावगाड्याच्या बदलत्या वतभमािाचा वेध घेणार ेलेखक म्हणूि 

वेध घेणार ेलेखक म्हणूि सदािंद देशमखु यांिा ओळखले जाते ग्रामस्तरावरच्या अन्ि, वस्त्र, फिवारा 

मूलभूत गरजा तर दूरच पण पाण्यासारखी िैसफगभक गो� देखील िागररकांिा फमळू िये; आफण त्यात 

जिावरांचा आफण माणसांचा बळी जावा ह ेअफतशय करुण वास्तव लेखकािे येथे अधोरखेीत केल े

आहे. 

अशाप्रकार,े सदािंद देशमखु यांच्या कथेतूि व्यिी, समाज आफण कृफष-संस्कृतीचे फचत्रण व्यि होते. 

सदािंद देशमखु यांिी ग्रामीण वास्तवाच्या पातळीवरूि जीविाचा वेध "लचांड" या कथेत घेतला आहे. 

४.१अ.६ सदंर्भ ग्रथं सूची 

१.  लचांड कथासंग्रह: लेखक: सदािंद देशमखु: शब्दालय प्रकाशि 

२.  साफहत्यबंध: संपादक डॉ सतीश कामत: शब्दालय प्रकाशि 
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३. file:///home/chronos/u-

1215effe555352c6880c76788f38eff75a2a614f/MyFiles/Downloads/09_cha

pter%204.pdf 
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%E0%A4%BE%E0%A4%B5_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6

%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96 

५. http://210.212.169.38/xmlui/handle/123456789/876 

४.१अ.७ नमनुा प्रश्नमचं 

१.  "लचांड" या कथेची समाजशास्त्रीय पद्दतीिे समीक्षा करा. 

२.  "लचांड" या सदािंद देशमखु फलफखत कथेतूि व्यिी, समाज आफण कृफष-संस्कृतीचे फचत्रण 

व्यि होते. " या फवधािाचा परामशभ समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीिे घ्या. 

 आ) टीपा फलहा. 

 १) 'लचांड' मधील वातावरण फिफमभती 

 २) 'लचांड' मधील समाज जीविाचे प्रफतफबंब 

 ३) "लचांड" मधील प्रादेफशकता 

४.१अ.८ पुरक ि चन 

१.https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E

0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A6_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%

B6%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96 

२. समीके्षची िवी रुपे- गंगाधर पाटील मुंबई १९८१ 

३. फशरवाडकर, के. र ं- माक्सभवादी साफहत्यफवचार पणेु-१९८० 

❖❖❖ 
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४(१आ) 
कथा - फिफिक्स च्या राखेतूि उठला मोर 

लेखक जयंत पवार 

घटक रचना  

४.१आ.१ प्रास्ताविक  

४.१आ.२ लेखकाविषयी 

४.१आ.३ " विविक्स च्या राखेतूि उठला मोर " या कथेविषयी 

४.१आ.४ कथािक आवि समीक्षा 

४.१आ.५ साराांश 

४.१आ.६ सांदर्भ ग्रांथ 

४.१आ.७ सरािासाठी प्रश्न 

४.१आ.८ परुक िाचि 

४.१आ.१ प्रास्ताफवक 

कोितीही कलाकृती ही एक सामाविक कलाकृती असते. िाङ् मय, तत्िज्ञाि ,कला या गो�ी कोित्या 

िैवतक पररवस्थतीत उदयाला येतात. ह ेबघिे आिश्यक ठरते. िांश (RACE) यगु (moment) आवि 

पररिेश (millue) म्हििे सर्ोितालचे िातािरि या कोित्या अिस्थेत िैवतक वस्थती विमाभि होते 

असे प्रश्न तेि याांिी विचारले आहेत. समािशास्त्रीय समीक्षा करीत असतािा एखादी कलाकृती कशी 

समदृ्द आहे आवि वतचा अथभ कसा लािायचा हे िेव्हा आपि तपासूि बघतो तेव्हा त्या लेखिात 

आपल्याला एखादा यगुाचा, एखादा मािि िांशाचा आत्मा आढळतो. एखादी कलाकृती सांपूिभ राष्ट्र 

वकां िा यगुाचे प्रवतविवित्ि करिारी असते. कारि त्या कलाकृतीत त्या राष्ट्रातील त्या यगुातील त्या 

समािातील िीिि साकार झालेले असते. तेिच्या विचाराांचा थोडक्यात साराांश आहे. िाङ् मय 

कृतीतूि सांस्कृतीच्या वस्थती गतीचे थोडक्यात खरखेरु ेवचत्रि आढळते. मािूस कळूि घेण्यासाठी या 

िाङ् मय कृतीचा अभ्यास केला िातो.  तेि च्या या तीि घटकाांत माक्सभ आवि एांिल्स याांिी "आवथभक 

घटकाचा" देखील उल्लेख केला आहे. या आवथभक घटकाचा देखील पररवस्थतीिर कसा पररिाम होतो 
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हे माक्सभिे दाखिूि वदले आहे. त्यामळेु या विविि घटकाांचा लेखकािर ि तदअिषुांगािे त्याचा 

कलाकृतीिर पररिाम होतो, याचे कारि सावहत्य आवि समाि यात अन्योन्य सांबांि आहे. कोिता तो 

" विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर" या लेखक ियांत पिार वलवखत कथेची समािशास्त्रीय समीक्षा 

करूि पडताळूि बघू.  

४.१आ.२ लेखकांफवषयी 

ियांत पिार हे एक पत्रकार, मराठी िाटककार आवि िाट्यसमीक्षक आहेत. 

अवखल र्ारतीय मराठी िाट्य पररषदेिे घेतलेल्या िाट्यलेखि स्पिेत ‘काय डेंिर िारा सटुलाय’ या 

िाटकासाठी ियांत पिार याांिा सिोत्कृ� लेखिाचे प्रथम पाररतोवषक वमळाले. २०१४ साली िािेिारी 

मवहन्यात १० ते १२ या तारखाांिा महाड येथे झालेल्या १५व्या कोकि मराठी सावहत्य पररषदेच्या 

सावहत्य सांमेलिाचे ियांत पिार हे अध्यक्ष होते. 

ियांत पिार याांिा २०१२ सालचा सावहत्य अकादमी परुस्कार त्याांच्या ’विविक्सच्या राखेतूि उठला 

मोर’ या कथासांग्रहासाठी वमळाला. 

ियांत पिार याांची सावहत्यसांपदा:- 

• अिाांतर ( िाटक)  

• काय डेंिर िारा सटुलाय( िाटक) 

• टेंगशेच्या स्िप्िात रेि (दीघाांक) 

• दरिेशी (एकाांवकका) 

• पाऊलखिुा (िांश या िाटकाचे व्यािसावयक रूप) 

• विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर (कथासांग्रह) 

• बहुिि सांस्कृवतिाद आवि लेखक (र्ा  ाषाविषयक) 

• माझे घर 

• िरिर्ातलोन्चा वि कोि िाय कोन्चा (कथासांग्रह) 

• िांश 

• शेिटच्या बीर्त्साचे गािे (दीघाांक) 

• होड्या (एकाांवकका) 
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४.१आ.३ " फिफिक्स च्या राखेतूि उठला मोर " या कथेफवषयी  

" विविक्सच्या  राखेतूि उठला मोर" ही कथा" महाराष्ट्र टाईम्स वदिाळी अांकात(२००६) मध्ये 

पूिभप्रकावशत झाली होती. िांतर ती पसु्तक रुपािे प्रवसद्द झाली.  

४.१आ.४ कथािक आफि समीक्षा 

समािशास्त्रीय समीके्षच्या दृ�ीिे विचार करता समाि आवि समािातील लोक याांच्यातील विया- 

अांतरविया याचा विचार करािा लागतो. " विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर." या कथेची सरुिात च 

लेखकािे पढुीलप्रमािे केली आहे. 

सुांदरीिे आपले चेतक बाह ूिैलािूि आिाहि करािां वकां िा एका मोहक प्राण्यािे आपला िबडा इतका 

िासािा की, त्याचा िरचा ओठ आकाशाला वर्डािा आवि खालचा ओठ रू्पषृ्टािर उतरत लाांब 

पसरलेल्या िीरे्खाली दडूि िािा वकां िा गेट िे ऑि ग्लोबल इांवडया तसा हायस्रीट विविक्सचा 

महादरिािा सताड ऐसपैस उघडा आहे .अिगरािे घेतलेल्या श्वासागविक छोटे प्रािी खेचले िािेत, 

त्याच्या िबड्यात तशा लॅन्सेट, बेंझ, आयकॉि, इिोिा, स्कॉवपभओ, सरँो, मारुती 800 आत पळत 

आहेत. शभु्र सिेद इस्त्रीदार शटभस, पटँस, राऊिसभ िीन्स, ऐटदार फे्रश क्लसभ, ब्रीफ्स साांर्ाळिार े

हात, लेदर बॅग्ि विथ लॅपटॉप लटकलेल ेखाांदे, ….. कोरम लाऊां िमध्ये बसूि लाईट वडश वकां िा 

स्िॅक्स घेऊि लेमि टी सह वसगरट्ेस ओढत िकािक गप्पा करू शकतात…" 

विविक्स वमलच्या आिारात साकार झालेल्या" हायस्रीट विविक्स" या मॉलचे हे ििभि.. मुांबईतील " 

विविक्स वमल" ही एकेकाळी मोठ्या प्रमािात उत्पन्ि देिारी, अिेक कामगाराांिा रोिीरोटी देिारी 

वमल होती. वगरिी कामगाराांचा िेतििाढीसाठी सांप होतो आवि तो खूप वचघळतो. अवत तािल्यामळेु 

या सांपात ही वमल बांद पडते. िागवतकीकरिाचा पररिाम त्या काळात समािातील प्रत्येक घटकािर 

पडलेला वदसत होता त्याचेच एक दृश्य रुप म्हििे त्याकाळात उदयास आलेली  मॉल सांस्कृती. या 

लाटेत त्या विविक्स वमलची मोक्याची िागा बळकािूि वतथे बहुराष्ट्रीय कां पन्याांिी( MNC) आपापले 

ब्रडँस विकण्यासाठी वतथे हायपर माकेट सरुु केले. ग्राहककें वित या कां पन्याांचे लक्ष्य येथील तथाकथीत 

मध्यम िगभ, ििश्रीमांत िगभ आवि उच्चभू्र िगभ याांच्यािरच मखु्यत्िे होते. कमी दर, उच्च दिाभचा माल 

यासारख्या िावहरातींचा मारा करूि सिभसामान्य लोकाांिा आकषूभि घेण्याचा सपाटा या कां पन्याांिी 

लािला होता. या कथतूेि लखेक ियांत पिार याांिा असे सचुिायचे आहे की ही मॉल सांस्कृती  

सिभसामान्य िितेला कशी आकवषभत करूि घेते आवि याच रू्मीिर घाम गाळलेल्या वगरिी 

कामगाराच्या प्रश्नाांिा उच्चिगीय, र्ाांडिलदार आवि सरकार कशी काडीचीही वकां मत देत िाही . 
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कथेचा अिकाश पट चाांगलाच मोठा आहे. सािारि माचभ १९३९ ते २००० या ५०-६० िषाभचा 

इवतहास रांगिलेला आहे. कथेच्या अिषुांगािे अिेक गो�ी उलगडत िातात आवि तत्कालीि समािाचे 

प्रवतवबांब दाखितात. र्ाांडिलदार- कामगार याांच्यातील परांपरागत प्रचांड दरी येथे लेखकािे अिोरखेीत 

केली आहे. 

घिःश्याम हडकर हा सािारि एकिीस वकां िा बािीस िषाभचा, वििोड. हडकुळा असा तरुि. त्याचा 

पेहेराि मॉल सांस्कृतीत अविबात ि बसिारा आहे. ि सरािलेल्या ििरिेे घिःश्याम हडकर या 

मॉलमध्ये वशरला होता. त्यािेळी सकाळचे साडे आठ िािले होते. सांपूिभ घटिेचे आितभि रात्री बारा 

िािेपयांत पूिभ होते. म्हिि ेसािारि पांिरा-सोळा तासाांच्या या अिकाशात लेखक आपल्या पढेु ५०-

६० िषाभचा पट उलगडूि दाखितो. 

हा घिःश्याम " मॉल सांस्कृतीत अगदी ि शोर्िारा, विसांगत वदसिारा, वखशात एकशेबारा रुपये घेऊि 

एक बऱ्यापैकी शटभ घ्यायला आलेला आहे. इांटरव्यूला िातािा िरा चाांगल्यापैकी शटभ घातला की 

कदावचत चाांगली िोकरी वमळेल असे तथाकवथत तरुिाांिा िाटते तसे त्यालाही िाटते. म्हििे स्ितःचे 

वशक्षि, कुित, पात्रता वकती आहे याकडे ि बघता बाहय झगमगाटाकडे बघिाऱ्या तरुिाांचेच तो 

एकप्रकार े प्रवतविवित्ि करतािा वदसतो.एकशे बारा रुपयाांत काहीच वमळिार िाही याची त्याला 

कल्पिा आहे पि शटभ वमळाला िाही तर दसुरी कोिती तरी िस्तू घ्यािी असा त्याचा मािस आहे. 

िाहीतर िसुता बािार तरी विरूि यािा असे त्याला िाटते. िस्तू हाताळाव्यात अशी त्याची इच्छा 

आहे.. परांतू मॉलच्या िातािरिाशी पूिभपिे विसांगत असलेल्या घिःश्यामला त्याच्या प्रत्येक 

हालचालीिर कोिीतरी ििर ठेऊि आह े असे िाटते, आवि ते खर े देखील असते. एरिी 

त्याच्यासारखीच सामाविक स्तररचिा असिाऱ्या परांतू मॉल मध्ये काम करिाऱ्या तरुि-तरुिी त्याला 

सारखे हटकतात, त्याच्यािर खेकसतात. याांची औकात िार िार तर  सत्राशे- अठराशे... िारिार 

तर दोि हिार... त्याच्या िर िसिार... पि काऊां टरच्या पवलकडे असल्यामळेु त्याांचा स्तर 

उांचािलेला वदसतो. ते सगळेच घिःश्याम कडे सांशयास्पद ििरिेे बघतात. प्रत्येक गो�ीत  टोकतात. 

मॉलमिील मालाचे ििभि लेखकािे हुबेहुब केले आहे. 

बाय िि गेट थ्री फ्री... तीिशे रुपयाांच्या खरदेीिर तीि शटभ फ्री.. पि एक शटभ शांर्र रुपयाला वमळिार 

िव्हता. त्याच्या वखशात एकशे बारा रुपये होते पि अशा पररवस्थतीत त्याला शटभ घेता येिार िव्हता. 

हीच खरी मॉल सांस्कृतीची विशेषता.. कारि ग्राहकाांची ियशक्ती िाढली पावहिे. इतक्या आकषभक 

गो�ी वतथे माांडूि ठेिलेल्या असतात की आिश्यकता िसिाऱ्या गो�ी देखील घेण्याचा ग्राहकाला मोह 

व्हािा. शेिटी चटकि वखशात घालता येईल अशी चड्डी चोरण्याचा मोह घिःश्यामला देखील आिरत 

िाहीं. पि ही गो� एक वसक्यरुरटी बघतो आवि त्याच्या मागे लागतो. मॉलमिले सगळे वसक्यरुरटी 

त्याच्या मागे लागतात, त्याांिा गुांगारा देण्यात थोडािेळ यशस्िी होतो, कां पाऊां डबाहेर पळतो पि चोर- 
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चोर आिाि ऐकूि समोरूि येिारी एक व्यक्ती त्याला पकडत ेआवि मग मागूि पाठलाग करिार ेसारचे 

त्यािरच तटूुि पडतात आवि हात ििूुि घेतात. इतके की घिःश्याम अगदी रक्तबांबाळ होतो आवि 

प्राि सोडतो त्यािेळी िऊ ते्रचाळीस झालेले असतात. अिघ्या सव्िा तासात "मॉल सांस्कृतीिे" एक 

बळी घेतलेला असतो असे वदसते.एक रस्ता सोडूि असलेल्या घिःश्यामच्या घरापयांत पाच तासािे 

त्याच्या मतृ्यूची बातमी कळते. इतकी मािसां स्ितःच्या मस्तीत आहेत. परात्म आहेत. ििळ कोितेही 

ओळ्खपत्र िसतािा पाच तासात ही बातमी त्याच्या घरी पोहोचली ही लौकरच पोहोचली असे लेखक 

उपरोिािे म्हितो कारि समािातील व्यिस्थेमिील असलेल्या त्रटुी त्याला अिोरवेखत करायच्या 

आहेत. त्यािांतर त्याची अांत्ययात्रा विघेपयांत रात्रीचे बारा िाितात या सगळ्या पांिरा-सोळा तासाचा 

हा अिकाश पट आहे. 

मवहपतराि- गांगाराम- पांढरीिाथ- वगरीिर- घिःश्याम- लहािगा िीिि अशा चार वपढ्याांचा इवतहास 

कथेमध्ये आला आह.े घिःश्यामचे िडील वगरीिर. त्याांचा हा एकुलता एक मलुगा बवहिींची लग्ि 

झालेली आहेत. विविक्स वमलमध्ये काही िषाांपूिी कामाला असिार ेत्याचे आिोबा पांढरीिाथ हडकर 

अिूिही हयात आहेत. मात्र वगरीिर आवि त्याांच्या मिूि विस्ति देखील िात िाही त्याला एक िैवतक 

कारि आहे. दत्ता सामांताांिी वगरिी कामगारासाठी केिळ सातशे रुपये पगारिाद वमळािी म्हिूि िो 

सांप केला होता तो त्याकाळात( 1975 -76) खूप वचघळला होता. तत्कावलि पांतप्रिाि इांवदरा गाांिी 

याांिी तो वचरडूि टाकण्यासाठी अिेक उपाय योिले. सांप मोडूि काढण्यासाठी बदली कामगार घसुिूि 

त्याांिा अविक रोिगाराची लालूच दाखिण्यात आली होती. त्याकाळच्या समािरचिेचे  हुबेहुब 

प्रवतवबांब कथेत पडलेल े वदसते.. त्यािेळी वगरीिरिे आपले पॅवकां ग कां पिीतले काम सोडूि सांप 

मोडिाऱ्या बदली कामगाराांत सहर्ागी व्हायचे असे ठरिले होते. त्यासाठी त्याला अविक रोिगार 

वमळिार असतो. त्यािेळी पांचिीस िषे प्रामाविकपिे विविक्स वमलमध्ये राबलेला पि गेली आठ िष े

कोितेही कारि ि दाखिता मालकािे काढूि टाकलेला पांढरीिाथला आपल्या मलुाचे हे कृत्य 

आिडलेले िव्हते. ती एकप्रकारची वितरुीच आहे असे त्याला िाटत होत ेपि वगरीिरला त्यािेळी 

अविक रोिगार अविक र्ते्त आवि रोिचे िुकट चे िेिि एिढीच अवमषे र्लुवित होती. आपल्या 

शतू्रला बळ देण्यासाठी आपल्या पोरािेच िाि हे काही पांढरीला पटत िाही.पांढरीिाथच्या िाही 

म्हिण्या मळेु वगरीिर सांतापतो आवि तेव्हापासूि बापाशी सांपकभ च तोडूि टाकतो. सांप िोडण्याला 

वगरीिारीिे हातर्ार लािलेला असतो. अविक रोिगार देिारी िोकरी िसिूि वमळिलेली असते; पि 

कामे करण्यात तो खूपच आळशी, कामचकुार, गविभष्ट आवि झोपाळू असल्यामळेु लिकरच ििा मालक 

त्याला हाकलूि देतो वगरीिारीची अिस्था ' ि घरका िा घाट का अशी होत े' पढेु पढेु तर तो दारुच्या 

व्यसिापायी कामातूिच िातो, विवष्ट्ियच बितो. आवि कालाांतरािे विविक्स वमल बांदच पडते ही 

हकीकत वििेदिाच्या ओघात समिते. 
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१९३९ च्या सांपात गांगारामची दसुरी पत्िी विठाबाई वहचा सहर्ाग होता आवि तो सांप वतिे यशस्िी 

केला होता. वबटीया वमलमध्ये त्यािेळी कामगार कपात चालू असते त्यािेळी ििळििळ 

२००वदिसाांचा सांप विठाबाई यशस्िी करते. सप्टेंबर मध्ये वहटलर िे पोलांडिर हल्ला केला. दसुऱ्या 

महायदु्दाच्या पाश्वभरू्मीिर वबटीया वमल च्या मालकािे कामगाराांिा वििाशतभ कामािर घेतलेलां असतां... 

कामगाराांचा वििय झालेला असतो. मात्र त्या ऐवतहावसक विियाचा सूड बरोबर अडोतीस िषाांिी 

म्हििे १९७७ मध्ये घेतला िातो. इांवदरा कागेँ्रसचे सरकार पडते आवि त्याची िागा ििता सरकार 

घेते. पि या गो�ीचा विियािांद सािरा करण्याआिीच १९ सप्टेंबर १९७७ मध्ये विविक्स वमलमध्ये 

आग लागूि सगळे र्स्मसात होते. चार हिार आयषु्ट्य बरबाद होतात. सरकार कोिाचही येिो 

कामगाराच्या समस्याांमध्ये कोिताच बदल होत िाही हेच समािातील िळिळीत िास्ति लेखकाला 

येथे अिोरखेीत करायचे आहे. 

सुांदर होण्यासाठी उखडले िािे लागते आवि हे उखडले िातात ते कामगारच! या सगळ्या प्रकारात 

र्रडला िातो तो कामगार िगभच! हडकर कुटुांबाच्या तीि वपढ्या ज्या विविक्स वमलमध्ये राबल्या 

ज्याांिी आपला घाम गाळला, रक्त गाळले, वमलमध्ये प्रचांड कापड उत्पादि केले त्याांचा आवि त्याांच्या 

सारख्या अिेक वगरिी कामगाराांचा ििाढय, स्िाथी वगरिी मालकाांिी घात केला होता. म�ुामच 

वगरिीला आग लािूि, िकुसाि दाखिूि टाळेबांदी केली होती. बदलत्या काळािसुार सामान्य 

मािसाची मूल्येही पार बदलूि गेली होती र्ाांडिलशाही आवि िोकरशाही याांच्या सततच्या सांघषाभत 

वकतीतरी वपढ्या बरबाद झाल्या होत्या . समािातील हे दोि स्तर लेखक ियांत पिाराांिी अिोरखेीत 

केले आहेत . त्याब�ल लेखक ियांत पिार वलवहतात-- 

" पि या आगीत सारांच र्स्मसात झालां तरी कसां म्हिािां? कामगाराांचे गाढि श्रम, बोिसचे िायदे, 

हक्कासाठी लढे, सांप आवि घेराि, त्याांची टीिपाट आयषु्ट्य आवि वचांिीर्र स्िप्ि हे लाकूड र्सुा- 

कोळसाच होते. गेले िळूि. पि वमलच्या इमारतीचे लोखांडी साांगाडे रावहले तगूि आवि त्याांच्या 

आिारािे कल्पकता, र्व्यता, सौंदयाभिरूु्ती, ऐश्वयभ उठलां सोन्यासारखां झळझळूि…" 

आईच्या आिारपिात श्यामची शाळा सटुते; वगरीिरच्या व्यसिापायी श्यामच्या आई च्या म्हििेच 

वगरीिाच्या दावगन्याांिा बाहेरची िाट बघािी लागते.  शािौशौकत च्या मागे लागूि घिःश्याम आईचे 

मांगळ्सूत्र देखील विकूि टाकतो. आवि त्याचा ि पषु्ट्पाचा उिारीिर चालिारा सांसार सरुु होतो…. या 

झळुझळुीत िगात घिःश्यामला िक्कीच िोकरी वमळू शकते यािर त्याांचा विश्वास आहे. 

या बदललेल्या िातािरिाचा पररिाम सिभसामान्याांच्या िगण्यािरही झाला. सौंदयाभचे, सांपन्ितेचे 

आकषभि त्याांिाही िाटू लागलां वशिाय दूरवचत्रिावहन्याांिरील िावहराती, मावलका याांिी तर या 

सामान्याांची वदशारू्ल चालविली होतीच .त्याब�ल लेखक वलवहतो---- 
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"एका बािूला वबग बझार आवि दसुऱ्या बािूला त्याची बहीि(?) वचकिी लाईि स्टाईल! त्याांिी 

घिःश्याम आवि पषु्ट्पा सारख्या असांख्याांच्या मिात सबुक, सिुावसक रमिीय स्िप्ि पेरली आहेत. 

लेखक म्हितो "....... तमु्हाला िे हिां ते इथे वमळेल .. ते घेण्यासाठी पैसे िकोत, क्षमता हिी. पैसे 

िसले तर िेवडट काडभ चालू शकतां... चाळीतल्या मलुी चालल्या आहेत थव्याथव्यािां. ब्यटुी पालभरमध्ये 

िेवशयल, वब्लवचांग, स्टेपकट्स, अांडरआम्सभ िॅवक्सांग इत्यादी केल्यािरच हायस्रीट विविक्सच्या 

दरिाज्यात पाऊल टाकायची अहता प्राप्त होते ते त्याांिा माहीत आह ेत्या लाइि स्टाईल मध्ये विरतात 

आवि मग वबग बािारमध्ये घेतात बाहत्तर रुपयाांच्या हेअर वपिा. घरोघरीच्या टीव्हींिी तेिती ठेिली 

आहेत त्याांची स्िप्िां, िी डोक्यात घेऊिच त्या झोपी िातात आवि स्िप्िात बघतात लाइि 

स्टाईलच्या मायािगरीत िेिाऱ्या रािपतु्राची प्रवतमा. िशी की पषु्ट्पा. घिःश्यामशी लग्ि करायला 

घरूि पळूि येतािा आपलां सासर वबग बािारच्या समोरच आहे या कल्पिेिे ती िखवशखान्त मोहरली 

होती. अिेकदा आत िाऊि आली होती. किी तरी ऐटीत रॉली घमुित विरायचां आवि एकेक पॅक 

पटपट उचलत मालामाल होऊि यायचां ही वतची सिोच्च महत्िाकाांक्षा आहे. अशा उच्च महत्िाकाांके्षिे 

र्ारलेल्या असांख्य तरुिी आवि अगवित तरुि हायस्रीट विविक्सच्या महाद्वारािर वतष्टत उरे् 

आहेत." 

 समािातील मोठी शोकाांवतका लेखक ियांत पिार याांिी आपल्या या कथेतूि माांडली आहे. एक 

आितभि पूिभ होते आवि त्या आितभिात लेखकािे विविि सामाविक प्रश्नाचे, समस्याांचे बारकाईिे 

रखेाटि केले आहे. दसुऱ्या महायदु्दाची पररवस्थती, कामगार- र्ाांडिलदार सांबांि, स्ितःच्या 

स्िाथाभसाठी कामगाराांच्या प्रािाांची पिाभ ि करिारा मालक िगभ, सत्ता बदल झाला तरी कामगाराांची 

वस्थती आहे तशीच आह े हे साांगण्याचा केलेला प्रयत्ि, सुांदर सिुावसक झळुझळुीत िातािरिाला 

र्लुिार ेतरुि-तरुिी आवि िागवतकीकरिाच्या या रट्ेयात या सगळ्याांचे िािलेले बारा या सगळ्या 

गो�ी आपल्या उपरोविक शैलीिे ियांत पिार याांिी अगदी टोकदारपिे माांडल्या आहेत. 

या कथेब�ल सपु्रवसद्द लेवखका विरिा म्हितात---- 

" या सांपाची पाश्वभरू्मी असललेी आिखी एक कथा म्हििे 'विविक्सच्या राखेतूि उठलेला मोर' ही 

कथासांग्रहाचां िाि असलेली कथा. ती आठिि करूि देते ती सांपात उद्दिस्त झालले्या कामगाराांच्या 

हतबल िगण्याचा प्रिास दाखििाऱ् या 'अिाांतर' या िाटकाची. हिारो कामगाराांच्या पोटापाण्याची सोय 

करिाऱ् या विविक्स वमलचां मॉलमध्ये झालेलां रूपाांतर म्हििेच शोवषताांच्या कबरीिर बाांिलेला 

चकाकत्या दवुियेचा चांदेरी महालच. ८२च्या सांपािां देशोिडीला लािलेल्या कामगाराांच्या हातात 

आपि वदलेल्या अयशस्िी लढ्याच्या आठििीवशिाय काहीच उरले िाही. आता तीस िषभ पूिभ 

झाल्यािांतरही त्यातूि ि सािरलेल्या कामगाराांच्या कहाण्या आिही अस्िस्थ करतात. अिेक 

कामगाराांच्या बायकाांिी हातात लाटिांपोळपाट घेतलां, िैराश्यािां घेरलेली अिेक तरुि मलुां मारामाऱ् या, 
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दांगे करूि आपला सांताप व्यक्त करायला लागली. त्याांचा उपयोग मग गनु्हेगारी विश्वातील लोकाांिी 

करूि घेतलाच, पि िेळ आली तर लाठ्या काठ्या हातात घेिारी मलुां रािकीय पक्षाांिीही ििळ केली. 

िी इथां िळली िाहीत त्याांिा या कथेतील शामसारखी िििि करािी लागली. इांटरव्यूला िाण्यासाठी 

चाांगला शटभ िसलेला शाम या मॉलमध्ये वशरतो तेव्हा खरां तर तो विच्या अांगाखाांद्यािर खेळला त्या 

वगरिीच्याच दारात िातो. िक्त आता वतचां एका प्रचांड मोठा िबडा असलेल्या मॉलमध्ये रूपाांतर झालां 

आहे. हिारोिां पैसा कमििाऱ् या लोकाांच्या दृ�ीिां शामचां वतथां येिां म्हििे त्याच्या चाररत्र्यािर डाग 

पडल्यासारखां िाटिां होय. अशा मलुािां कोित्याही िस्तूला हात लािला तर सांशयािां पहािारी आपली 

व्यिस्था शामचा बळी घेते. ज्या व्यिस्थेिां एके काळी कामगाराांचा बळी घेतला होता ती व्यिस्थाच 

पनु्हा एकदा त्या िगाभतील तग िरूि िगण्याचा प्रयत्ि करिाऱ् या या लोकाांचा बळी घ्यायला उत्सकु 

आहे. िगिाऱ् याांच्या यादीत िळिळत िगिारी आवि मरिाऱ् याांच्या यादीतूि विसटलेली ही अशी 

अिेक िािां सांिेदिशील मािसाांिा अस्िस्थ करत असतात. हा लेखक त्याला अपिाद असिां शक्य 

िाही हे या कथा िाचल्यािर लक्षात येतां.(म. टा. १ एवप्रल २०१२ तकुड्या तकुड्यात विखरुलेलां 

आिचां िास्ति -- िीरिा) 

चाळ, कामगार िस्ती हे विषय आले म्हििे दत्ता सामांताांचा तो प्रवसद्द 'वगरिी कामगार सांप' आलाच, 

त्याच सांपाची पाश्वभरू्मी असलेली कथा म्हििे 'विविक्सच्या राखेतूि उठलेला मोर'. ही कथा मूळातूि 

िाचिे विताांत गरिेचे आहे, िाचल्यािरच कळेल की ियांत पिाराांिी याच कथेचे शीषभक आपल्या 

पवहल्यािवहल्या कथासांग्रहाला का वदले असािे.पिाराांचे लेखि हे काही औपराविक िसूि 

सत्यवस्थतीचे िे वचत्रि ते समोर आितात त्याचा अस्सलपिा मिकुरात िािित िातो. विविक्स 

िािाची मुांबईतील एक वगरिी आवि ती बांद पडल्यािर झालेल्या उलथापालथी… या कथेत अगदी 

सविस्तर पिे माांडल्या गेल्या आहेत. कथेच्या शीषभकाविषयी स्ितः लेखक साांगतो, " मी आयषु्ट्याची 

तीस-बत्तीस िषे विथे घालिली तो वगरिगाांि, िाटकिाल्याांचां िग, सावहवत्यकाांचां िग, पत्रकाररतेच्या 

विवमत्यािे िगाकडे बघण्याची खलुी झालेली वखडकी, मुांबईतला वगरण्याांचा सांप, बाबरीकाांड, िावमभक 

पिुरुज्िीिििाद आवि िातीय दांगे, िागवतकीकरिाचे र्लेबरु ेआघात सगळ्याांचा पररिाम माझ्या 

िािीिाांिर आवि पयाभयािे लेखिािर झालेला आहे. 

"कथाकार हा किी काळच्या िांवचताांचा िांशि आहे. कथाकारािे डोळ्याांिा वदसिाऱ्या आवि कािाांिा 

ऐकू येिाऱ्या िास्तिापलीकडे पोहचण्याचा प्रयत्ि केला पावहिे. माझा स्ित:चा तसा प्रयत्ि असतो. 

िसां घडलां तसां साांगिां, म्हििे, कथा ह ेसोपां समीकरि रूढ झाल्यािे कथा वि:सत्ि झाली."कथा या 

िाङ् मय प्रकाराच्या सांदर्ाभतलां हे विचार प्रितभक असां वचांति कथाकार ियांत पिार याांिी ‘विविक्सच्या 

राखेतूि उठला मोर’ या कथासांग्रहाला सावहत्य अकादमीचा परुस्कार वमळाल्यािांतर व्यक्त केलेलां.   
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विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर या कथासांग्रहाला वदलेल्या प्रस्ताििेत विवखलेश वचते्र याांिी असे 

म्हटले आह ेकी---- 

 ".... स्ितःच्या िगण्याशी अत्यांत प्रामाविक असिाऱ्या आवि सर्ोितीच्या सामाविक रािकीय 

िास्तिाच िीट र्ाि असिाऱ्या ियांत पिार याांचा ' विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर' हा पवहला 

कथासांग्रह प्रवसद्द होिां, ही आिच्या मराठी कथेसांदर्ाभत महत्िाची घटिा आहे. ियांत पिार हे कथा 

या माध्यमाच्या िव्या शक्यता तपासूि पाहिार ेगांर्ीर लेखक आहेत. कोित्याही चाांगल्या लेखकाला 

पछाडिाऱ्या िन्म, मतृ्यू, द ुख िौयभ, वहांसा या गो�ी पिाराांच्या कथेत विव्िळ ' थीम्स' परुत्या मयाभवदत 

राहत िाहीत, तर लेखकाच्या सतत सरुु असलेल्या वचांतिाचे विषय म्हिूि समोर येतात. पिाराांची 

कथा िाचकाला िगण्याच्या िमुश्चिीत मध्यमर्ागी आिूि उरे् करते. आयषु्ट्याच्या कोलाहलात 

एकमेकाांमध्ये वमसळलेले आिाि काि देऊि ऐकण्याचा प्रयत्ि करते. या कथा म्हििे व्यक्तीच्या 

समािात िगण्याचे दस्तऐिि आहेत. समािात िगतािा होिार ेआिांद आवि त्रास त्याांच्या सांपूिभ 

व्यावमश्रतेसकट या कथा िाचकाांपढेु माांडतात…." 

आपली प्रगती तपासा  
१) 'फिफिक्सच्या राखेतूि उठला मोर' कथेची समाजशास्त्रीय समीक्षा करा.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.१आ.५ सारांश 

अशाप्रकार े वगरिगािचा गेल्या ६०-७० िषाभचा इवतहास शब्दबद्द करिारी आवि ितभमािातील 

वदशारू्ल झालेली र्ाांबािलेली तरुि वपढी बदलत्या िातािरिाला, िागवतकीकरिाच्या पररिामाांिा 

कशी बळी पडत आहे हे दाखििारी "विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर" ही एक प्रत्ययकारी कथा 

ियांत पिार याांिी वलवहली आहे. कामगाराांिी घाम गाळलेल्या या वमलमध्ये म�ुाम आग लािूि, अिेक 

कामगाराांची कुटुांब उद्दिस्त करूि, त्या िागेिर पनु्हा कामगाराांची कुटुांबे ि सािरता त्यातूि मॉलरूपी 

चमचमता सांपन्ितेचे प्रतीक असिारा िाचरा मोर उर्ा करूि कामगाराांच्या िखमेिर ििू मीठ चोळल े

आहे असे लेखकाला सवुचत कराियाचे आहे. 
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४.१आ.६ सदंर्भ ग्रथं 

१.  विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर - ियांत पिार 

 (कथासांग्रह) लोकिाङ् मय गहृ  

२.  िागवतकीकरि आवि मराठी सावहत्य- डॉ . गीता माांिरकेर 

३.  सावहत्यिेि- वशरिाडकर के. रां 

४.  समीके्षची ििी रुपे- गांगािर पाटील 

५. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/jayant-pawar-1228255/ 

६. https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4% 

82%E0%A4%A4_%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0% 

A4%B0 

४.१आ.७ सरावासाठी प्रश्न 

१)  " विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर" या कथेची समािशास्त्रीय समीक्षा करा 

२)  " वगरिगािचा गेल्या ६०-७० िषाभचा इवतहास शब्दबद्द करिारी आवि ितभमािातील वदशारू्ल 

झालेली र्ाांबािलेली तरुि वपढी बदलत्या िातािरिाला, िागवतकीकरिाच्या पररिामाांिा कशी 

बळी पडत आह ेहे दाखििारी "विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर" ही एक प्रत्ययकारी कथा 

आहे" या वििािाचा परामशभ घ्या. 

  आ) टीपा वलहा. 

 १) घिःश्याम हडकर 

 २) "विविक्सच्या राखेतूि उठला मोर" या कथेतील मॉलसांस्कृती 

४.१आ.८ पुरक वाचि 

१. https://www.maayboli.com/node/39780 

२.  पेंडसे लालिी- सावहत्य आवि समाििीिि 

❖❖❖ 
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उपयोजित समीक्षा 

१. चौक (नाटक) 
लेखक: मकरदं साठे 

घटक रचना  

४.२.१ प्रस्तावना  

४.२.२ लेखकाववषयी 

४.२.३  मकरदं साठे यांची सावित्यसंपदा  

४.२.४ " चौक" या नाटकाववषयी  

४.२.५ कथानक आवि समीक्षा  

४.२.६ सारांश 

४.२.७ संदर्भ गं्रथ  

४.२.८ सरावासाठी प्रश्न 

४.२.९ परुक वाचन 

४.२.१ प्रस्तावना  

कोितीिी कलाकृती िी कोठेिी, कशीिी वनमाभि िोत नािी वकंवा ती कोण्या एका व्यक्तीची वनवमभती 

नसते. तर स्थलकालाच्या मयाभदेत असलेल्या लेखकाची ती वनवमभती असते आवि तो लेखक ज्या 

समाजात रिातो, ज्या समाजाचा घटक असतो त्या समाजासाठी, त्या समाजाच्या पररप्रेक्ष्यात त्याचे 

लेखन असते. त्या समाजाचा त्या लेखकाशी आवि त्या लेखकाचा त्या समाजाशी अन्योन्य संबंध 

असतो. त्या समाजाशी त्या लेखकाचा आवि त्याच्या सावितकृतीचा काय संबंध असतो, एखाद्या 

सावित्यकृतीच्या वनवमभतीला लेखकाच्या र्ोवतीचा पररवेश कसा आवि वकतपत कारि ठरतो याचा 

शोध घेिे अपररिायभ ठरते. 

समाजशास्त्रीय समीक्षा सावित्यकृती ला एक सामावजक वनवमभती मानते आवि वतच्या यशापयशाची 

वचवकत्सा करते.वतच्या ववशे्लषिाचा प्रयत्न करते. अथभवनिभयन करण्याचा प्रयत्न करते.सावित्य ि े

समाजाचा आरसा असल्यामुळे समाजाचा अभ्यास करिाऱ्या समाजशास्त्राच्या अभ्यास कके्षत 

सावित्याचा अभ्यास येतो. 

  या दृ�ीने "चौक" या मकरदं साठे वलवखत नाटकाची समाजशास्त्रीय पद्दतीने समीक्षा करू. 
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४.२.२ लेखकाजवषयी 

मकरदं साठे  ि े एक मराठी नाटककार, लेखक व नाट्यवदग्दशभक आिेत. सावित्य अकादमीच्या 

अनवुावदत पसु्तकाच्या २०१७  सालच्या परुस्कारासाठी च्या वनवड सवमतीचे ते सदस्य िोते. मराठी 

रगंरू्मीवर सातत्याने नावीन्यपूिभ, प्रयोगशील अशी नाटके त्यांनी केली व त्यातून मराठी सावित्याला 

एक नवीन वदशा वमळाली. वथएटर अकॅडमीने १९९० च्या दशकात आयोवजत केलेल्या कायभशाळेत 

'चारशे कोटी ववसरर्ोळे' या नाटकामळेु त े मराठी सावित्य स�ृीला पररवचत झाले. नाटकाच्या 

नावापासूनच कािीतरी वेगळ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न िोता. मकरदं साठे यांचं वैवशष्टय म्ििजे ते 

नेिेमीच्या चाकोरीबध्द चौकटीत अडकलेले वदसत नािीत. त्यांनी नेिेमीच नवनवीन वाटा 

चोखाळलेल्या वदसतात. 

त्यांची लेखनशैली सिज, सरळ असूनिी उपरोवधक आिे. मानवी वजवनातील ववसंगतीवर त्यांनी बोट 

ठेवले त्यातूनच त्यांनी वचरतंन प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. िा त्यांचा प्रयत्न त्यांच्या " रोमन 

साम्राज्याची पडझड, सापत्नेकराच मूल, ठोंब्या, गोळायगु डॉट कॉम या नाटकामधून वदसून येतो. या 

न-नाट्य शैलीतूनच थेट सामावजक वास्तवाला वर्डिाऱ्या नाटकांची वनवमभतीिी त्यांनी केली. 

व्यवस्थेला प्रश्न ववचारिाऱ्या सॉके्रवटसच्या सत्यान्वेषी ववचारांचा पाठपरुवठा करिार े त्यांचे " सूयभ 

पाविलेला मािूस" िे नाटक ववशेष गाजले. पणु्यातील गजबजलेल्या रस्त्यावर टॅ्रविक जॅम झाल्यानंतर 

उद्भविान्या पररवस्थतीचे आवि त्यातील पात्ांच्या मनोव्यापाराचे, सामावजक वस्थतीगतीचे वचत्ि 

करिार े " चौक" िे रुपकात्मक नाटक ; आवि त ेपढेु गेल ेिे शेतकऱ्यांच्या आत्मित्येच्या प्रश्नाला 

वेगळ्याबाजूने ववचार करायला लाविार ेनाटक वलिून मराठी नाट्य स�ृीत त्यांनी मोलाचे योगदान 

वदले. 

नाटकाबरोबरच " अच्यतु आठवले आवि आठवि" आवि " ऑपरशेन यमू" यासारख्या वचंतनात्मक 

आवि वैचाररक घसुळि करिाऱ्या कादंबऱ्या देखील त्यांनी वलविल्या. मकरदं साठे यांचा वपंड वैचाररक 

वचंतनशील लेखक आवि वाचकाचा आिे. त्यामळेु आजच्या काळातील " मल्टीपल आयडेंवटटी 

क्रायवसस" ची ववववधरूपे दशभवविार ेअनेक लेख त्यांनी वलविले. समकावलन समाजात घडिाऱ्या 

राजकीय, सामावजक, आवथभक, सांस्कृवतक घडामोडी आवि त्याच वेळी त्याच पररप्रेक्ष्यात जन्म 

घेिाऱ्या कलाकृती यांच्या मध्ये एक घट्ट नाते असते या वचंतनशीलतेतून,वचवकत्सक वतृ्तीतूनच त्यांनी 

" मराठी रगंरू्मीच्या तीस रात्ी" िे तीन खंडात्मक लेखन त्यांनी केले आिे. त ेअवतशय मित्वाचे आिे. 
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४.२.३  मकरदं साठे यांची साजित्यसपंदा  

• कादंबरी:- अच्यतु साठे आवि आठवि, आषाढ बार, काळे रिस्य, गाडभन ऑि ईडन उिभ  साई 

सोसायटी  

• नाटके: - ऑपरशेन यमू,  गोळायगु डॉट कॉम, चारशेकोटी ववसरर्ोळे, चौक, ते पढेु गेले, वारवंार 

कुरुके्षत्ी येताती मनषु्ये, सूयभ पाविलेला मािूस, सापत्ने करांचे मूल 

• वैचाररक/ इतर:- 

• वनवडक वनबंध-१,२ रगंरू्मी व सावित्य,  

• First Proof : The Penguin Book of New Writing from India 6 (सिलेखक- सुनंदा 

वसकंदर, अन्नू ज लाईस) 

• Man Who Tried to Remember (मूळ मराठी, इंग्रजी अनवुादक : शांता गोखले) 

• मराठी रगंरू्मीच्या तीस रात्ी (मराठी नाटकाचा इवतिास, खंड १-२-३) 

• सांस्कृवतक अवस्मता आवि जागवतकीकरि (वैचाररक) 

• A Socio - Political History of Marathi Theatre - Set of 3  

४.२.४ " चौक " या नाटकाजवषयी  

"चौक" िे मकरदं साठे यांचे नाटक २००५ साली पसु्तक रुपात प्रकावशत झाले.अन�ुुर् (वदवाळी अंक 

२००४) च्या वदवाळी अंकात पूवभप्रवसद्द झाले िोते. 

मकरदं साठे यांच्या ' अच्यतु आठवले आवि आठवि' या कादंबरीतील मित्वाचे पात् अच्युत आठवल े

या नाटकात मध्यवती पात् म्ििून वदसतात.आवि याच कादंबरी मध्ये अच्यतु च्या शेजारी राििाऱ्या 

गाडगीळ या पात्ाचे "चौक" या नाटकात प्रताप असे नाव झालेले वदसते. 

'Identity Crisis' वनमाभि झालेली िी पाते् असून ववववध प्रकारच्या अंतगभत आवि बाह्म पररवस्थतीशी 

सतत लढा देिारी आिेत. 

४.२.५ कथानक आजि समीक्षा  

नाटकाच्या सरुवातीला रगंमंचावर सगळी पाते् िक्त िावर्ाव आवि कािी िातवारे करीत 

आिेत.नाटकाचा सूत्धार गदीतून चालत असिाऱ्या अच्यतु आठवले यांच्याशी ओळख असल्याचे 
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दाखवतो.बोलताना तो आपल्या अडचिी अच्यतु सराना सांगतो आवि अच्यतु सर देखील त्याच्या 

अडचिी अगदी सिानरूु्ती पूवभक रीतीने ऐकून आपल्या व्याख्यानाला जायला वनघतात.त्यांच्या 

व्याख्यानाचा ववषय असतो "अवस्मतांचे ध्रवुीकरि आवि मराठी कववता".आपल्या नाटकववषयक 

अडचिींबाबत पनु्िा एकदा सल्ला घेऊ असे सांगून सूत्धार नाटक सरुू करतो. 

सतु्ाधार प्रेक्षकांना अच्यतु आठवले यांची ओळख करून देतो.अच्यतु सर िे सूत्धाराचे सब कुछ 

आिेत.म्ििजे गाईड,वमत्, विलॉसॉिर, गरुू असे वेगवेगळ्या स्वरूपात आठवले सूत्धाराला नेिेमी 

रे्टत असतात.अच्यतु आठवले कािी प्रमािात अथभतज्ञ आिेत. ववचारवंत आिेत त्यांना 

दसुऱ्याब�ल सि अनरूु्ती आिे; दसुऱ्यांच्या मताब�ल आदर आिे. अनेक समाजोपयोगी कामे त्यांनी 

केली आिेत. अनेक समाजोपयोगी संस्थांशी त्यांचा जवळचा संबंध आिे. 

नाटकाचा सूत्धार एकेक पात्ांची ओळख करून देतो. जशी जशी िी पाते् रगंमंचावर अवतरतात तस 

तशी त्यांची ओळख सूत्धाराच्या माध्यमातून घडत जाते. नाटकाची रचना अशी आिे की पात्ाच्या 

मनात काय चाललंय िे सूत्धाराला समजते आवि सूत्धार त ेप्रेक्षकांपयंत पोिोचवतो. ओळख करून 

देतांना ओळख या संकल्पनेब�ल सूत्धार म्िितो " ओळखी - इंग्रजीत identities - ववववध असतात 

प्रत्येकाच्या. अगदी असंबद्द चौकटींमधून उलगडिाऱ्या ओळखी असतात." 

गदीतल्या प्रताप ची ओळख सूत्धार करून देतो ती म्ििजे प्रताप िा या गटातला आिे की ज्या 

गटातील लोकांच्या र्ावना पटकन र्डकतात. कािीिी झाले तरी ते स्वतःशी ररलटे करतात आवि 

दसुऱ्या गटाची ओळ्ख करून देताना तो त्यांचा उल्लेख र्ावना न र्डकिार ेअसा करतो. म्ििजे ते 

शांत आिेत का? समजूतदार आिेत का? तर नािी. कारि त्यांची ओळख करून देताना सूत्धार 

म्िितो," आवि ि े... कािीिी म्ििजे कािीिी िोवो--- यांच्यासमोर एखाद्या बाईवर बलात्कार िोवो, 

बाबरी मशीद पडो, शीखांच्या ववरोधी दंगा, बॉम्बस्िोट... कािीिी... यांच्या र्ावना र्डकतच 

नािीत…" म्ििजे एका अथाभने समाजातील वनवष्क्रय गटाचे प्रवतवनवधत्व करिार ेिे लोक आिेत. 

सूत्धाराच्या वाक्यात झालेल्या उल्लेखातून समाजात घडलेल्या तत्कावलन मित्वपूिभ घटनांची झलक 

वदसते. बाबरी मशीद (१९९२), शीखांच्या ववरोधी दंगा (१९८५), बॉम्बस्िोट (१९९२), या त्या 

कालखंडात देशात घडलेल्या मित्वपूिभ घटना! पि सवभसामान्य लोकांच्या आयषु्यात या सगळ्या 

गो�ींनी िारसा िरक पडत नािी असे लेखकाला सचुवायचे आिे. 

प्रताप िा वडप्लोमा धारक आिे. त्याची नोकरी गेलेली आिे. वडप्लोमा धारक या शब्दावरून प्रतापचा 

शैक्षविक, आवथभक आवि सामावजक स्तर कळतो. डीग्री प्राप्त करिे न परवडिार ेअसल्यामळेु प्रताप 

सारखी वकत्येक मलुे त्याकाळात वडप्लोमा करताना वदसत त्या सगळ्यांचं प्रवतवनधीत्व प्रताप करतो. 

जागवतकीकरिाच्या रट्ेयात अनेक तरुिांची स्वप्न उध्वस्त झाली आिेत ; असे लेखकाला सचुवायचे 

आिे. प्रताप सध्या अमेररकेच्या बाजूने आिे कारि अमेररका पावकस्तानच्या ववरोधात कारवाई करले 
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असे वचत् (आशावादी?) वदसत आिे. म्ििजेच जागवतक पातळीवर कोित्यािी समाजातील एखाद्या 

शलु्लकश्या तरुिाचे मत वकतपत ग्रािय धरायचे िा मोठ्ठा प्रश्नच आिे. वशवाय जागवतक राजकारिात 

अमेररका या मिासते्तचा कौल अत्यंत मित्वाचा ठरतो असे वदसते. 

त्यानंतरचा नाटकातील प्रसंग म्ििजे चार वदवसापूवी अच्यतु आवि प्रताप एकाच बसने प्रवास करत 

असताना काय घडले ते सूत्धार सांगत आिे. बसमध्ये पषु्पाताई गोगटे आवि त्यांच्या शेजारी बसलेल े

सरकारी नोकर यांची देखील ओळख सूत्धार करून देतो. पषु्पाताई या ववधवा ब्राम्िि आिेत आवि 

समाजातील लोकांच्या नजरते आपलं एकटेपि जािवू नये म्ििून गळ्यात मंगळसूत् ठेवते. म्ििजेच 

समाजात वावरताना आजच्या काळात देखील ववधवा स्त्रीला या ववववध क्लपृ्त्या वापराव्या लागतात. 

पषु्पाताईचं्या शेजारी बसलेल ेिोनप त्यांच्या चांगल्याच ओळखीचे  आिते. त े त्यांना त्यांच्या घरी 

सोडायला वनघाले आिेत. एकीकडे पषु्पाताईनंा त्यांची मदत िवी आिे पि दसुरीकडे त्यांना िोनपांची 

अवतरकेी सिानरूु्ती नकोशी वाटते पि ती त्यांना सिन करावीच लागते. एका ठराववक पातळी पयंत 

िोनप देखील त्यांच्या एकटेपिाचा, त्यांच्या स्त्रीत्वाचा िायदा उठवताना वदसतात. समाजातील अशा 

प्रकार ेस्त्री उपलब्ध (available) आिे का याची चाचपिी करिाऱ्या परुुषाचे प्रवतवनवधत्व िोनप 

करताना वदसतात. 

अच्यतु आवि प्रतापची बस ज्या र्ागातून जात िोती त्या र्ागात दंगा झाला िोता. मात् तो नेिमी पेक्षा 

लवकर शमला िोता. सूत्धार दंग्याववषयी सगळ्यांची मतं ववचारतो. पषु्पाताईनंा दंग्याववषयी कािी 

बोलायचे नािीए. त्यांना त्याच्याववषयी कािी देिं घेिं नािी. िोनपांना सरकारी मालमते्तचा,म्ििजेच 

बसेस वगैर ेजाळि या गो��चा, ववध्वंस िोतो या गो�ीचे दःुख िोते. याचे कारि अप्रत्यक्षपिे त्यांच्याच 

वखशातून िा पैसा कराच्या रुपातून वसूल केला जािार असतो या गो�ीची त्यांना कल्पना आिे. 

त्यामळेु त्यांना दःुख िोते. अन्यथा (कदावचत?)  त्यांना या घटनेचे कािी वाटले नसते. प्रतापला दंग्यात 

कोिी का मरनेा पि त्याच्यासारख्या मािसांच्या सतत नोकऱ्या जातात याचेच दःुख अवधक आिे. 

अच्यतु सरांची प्रवतवक्रया मात् संय्यत आिे. त्यांना एका वाक्यात या दंग्याब�ल प्रवतवक्रया देता येत 

नािी. वकंबिुना तो त्यांचा स्वर्ावच नािी. त्यांच्या मते आजकाल छोटे छोटे समिु खूप वाढल्याने दंगे, 

चकमकी वारवंार िोतात पि गटातील सदस्यांची संख्या अत्यल्प असल्यामळेु त ेपटकन शांत देखील 

िोतात. अच्यतु सरांचं दःुख असे की, एकमेकांची मते, ववचार पटू शकतील अश्या व्यक्ती िळूिळू कमी 

िोत आिेत. समिुात आपल े अवस्तत्व वटकवण्याच्या नादापायी लोक चटकन समूि सोडताना 

वदसतात. एकमेकांशी पटवून घेत नािीत. िार िार तर आठ- दिा लोकांचे एकमत िोते, त्यापेक्षा 

जास्त संख्येने एखादया ववचारसरिीचे लोक एकत् येत नािी म्ििून मोठ्या मोठ्या संस्था, संघटना, 

शाखा िळूिळू न� िोत आिते. त्यांचे अवस्तत्त्वच िळूिळू ढेपाळत चालले आिे. असे ववचार मनात येत 

असाल्यामळेु ते प्रताप काय बोलतोय याच्याकडे त्यांचे थोडे दलुभक्ष िोते. पषु्पाताई देखील िोनपापासून 
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मनाने दूर सरकल्या आिेत कारि त्यांची सिानरूु्ती त्यांना नकोशी वाटते त्यांना देखील त्यांची स्पेस 

जपायची आिे एका पररघावरच िोनपांना ठेवायचे आिे. िोनपांची अवतरकेी ढवळाढवळ पषु्पाताईनंा 

नकोशी वाटते. प्रत्येक जि आपले अवसत्त्व वटकवण्याची धडपड करत आिे. या सगळ्या गो��चा 

प्रतापला राग आला िोता; कारि त्याची नोकरी गेली िोते. संपूिभ समाजरचनेवर तो वचडला िोता पि 

रागवायचे कोिावर िा देखील एक मोठ्ठा प्रश्नच िोता त्याच्या समोर कारि सध्याच्या समाज व्यवस्थेत 

शतू् कोि िेच समजेनासे झाले आिे. याबाबत र्ाष्य करताना सूत्धार म्िितो- 

"पूवी शतू् कळायचा. आता कािी शतू् कळतात पि बरचेसे चेिरािीन असतात. बस उशीरा आली शतू् 

कोि? अमेररका आवि इराकमध्ये युद्द झाल्याने पेशोलचे र्ाव वाढले त्यामळेु र्ारताच्या 

अथभकारिावर पररिाम िोऊन गररबांची ससेिोलपट अजूनच वाढली. शतू् कोि? 

शतू् कोि ते प्रतापला कळत नािी. त्याचा राग, संताप उद्वेग आवि न दाखवता येिार दःुखिी कमी 

िोत नािी. वशवाय बसमध्ये शेजारी बसलेले अच्यतु सर देखील कािी आपलेपिा, सिानरूु्ती दाखवत 

नािीयेत िे बघून प्रताप रडू लागतो. आवि मध्येच वमस्टर आठवले म्ििून ओरडतो. आपल्याबरोबर 

बसमधले आिखी सिा जि रडत आिेत िे बघून त्याला बर ेवाटते. अच्यतु सरांनीच त्याला सांवगतले 

असते की जगात एकासारखे सात जि असतात. म्ििजे या पररवस्थतीतून आपि एकटेच नािी जात 

आिोत तर आपल्याबरोबर सिाजिांची देखील आपल्यासारखी च पररवस्थती आिे िी गो� 

मानवसकदृ�्या त्याला सखुाविारी आिे पि त्याच बरोबर आपली Identity गेली, आपले वेगळेपि 

गेल िे पािून प्रताप वैतागतो. उद्वीग्न िोतो. आवि त्याची िी अवस्था कशामळेु वनमाभि झाली याची पूिभ 

कल्पना अच्यतु सरांना आिे. मािसाला काय पाविजे आिे िेच त्याला आकळत नािीये प्रत्येक जि 

आपले अवस्तत्त्व वटकवून ठेवण्यासाठी लढत आिे. Identity crisis समाजात वदसत आिे. 

समाजातील या सगळ्या गो��वर लेखकाने र्ाष्य केलेले वदसते. 

नाटकातील सूत्धाराला सवभ पात्ांच्या मनात काय चालले आिे ते कळते. एके वठकािी तो म्िितो- 

"..... पूवीपि अशी नऊ वाक्ये प्रत्येकाच्या मनात असायचीच. पि सगळ समाज जरा एकसंघ िोता 

ना पूवी. िी न बोललेली नऊ वाक्य सिज कळायची एकमेकांना. अगदी शतू्ची सदु्दा... सासूची 

सनेुला…. ब्राम्ििाची दवलतांना... आवि र्ांडवलदारांची कम्यवुनस्टाला, त्यांची न बोललेली नऊ 

वाक्य न ऐकतािी माविती असायची. They shared Many thing. आता? आता एकमेकांचे शतू्सदु्दा 

एकच वाक्य बोलतात. जस संघपररवारातले आवि कम्युवनस्ट दोघेिी स्वदेशी- स्वदेशीचा जागर 

करतात. valentine day च्या ववरुद्द बोलतात. पि ते वकती वेगळं बोलत असतात. खरतर…. त्यांना 

एकमेकाचं कािी कळतंय असंच वाटत नािी... कारि त्यांची न बोललेली नऊ वाक्ये अगदी वेगळ्याच 

वठकािून येतात…" 
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प्रतापला वाटतं की अच्यतु सर कधी र्ांडवलदारी व्यवस्थेच्या बाजूने बोलतात तर कधी 

कम्यवुनस्टच्य... मात् अच्यतु सरांच्या मते समाजात अशा ववववध समस्या आिेत, वाढते गंर्ीर प्रश्न 

आिेत की त्याब�ल सवभसमावेशक रू्वमका घेिे त्यांच्यासारख्या ववचारवंताला च एवढे कठीि झाले 

आिे की वतथे सवभसामान्य मािसाचे काय िोत असेल? 

पषु्पाताई गोगटे बसल्या बसल्या ववचार करतात की अच्युत सर आवि प्रताप कोित्या गटातील 

असतील? यवुनयन वाले? कम्युवनस्ट? त्यांना स्वतःला कम्यवुनस्ट (साम्यवादी) आवडत नसावेत असे 

त्यांना वाटते कारि त्यांच्या वदवंगत पतीला देखील साम्यवादी ववचारसरिीचे लोक आवडत नव्िते. 

म्ििजे इथे लेखक स्त्रीचे समाजातील स्थान स्प� करतो. स्त्रीला स्वतःचे असे कािी मत नािी. पतीला 

वाटते म्ििून, त्याला आवडत नािी म्ििून आपल्यालािी कम्यवुनस्ट आवडत नािीत असे त्यांना 

वाटते ... वाटत े या शब्दाने समाजातील स्त्री सावित्यात प्रवतवबंबीत िोत.े िोनपाना अच्यतु सर 

इकोनॉमी ओपवनंगवाले, खाजगीकरिाच्या बाजूने असिार असे वाटते तर स्वतः िोनपांना वाटत की 

सरकार साम्यवादी लोकांकडे वदले पाविजे. वरील सवभ मनोगतातून एकंदर सामावजक संरचना, 

सामावजक गुंतागुंत, सामावजक स्तरानसुार प्रत्येक पात्ाची ववचारसरिी अधोरेखीत केलेली वदसते. 

शेवटी बस एका चौकात एके वठकािी बंदच पडते. त्यात बसलेल्या पात्ांच्या मनात  उठिाऱ्या 

आंदोलनावरून त्यांची वैचाररक पातळी, सामावजक वस्थती आवि गती समजते. बस बंद पडल्यामळेु 

आवि वाितूक ठप्प झाल्यामळेु सवाभत आधी पषु्पाताई वैतागतात त्याचे कारि वटवपकल मध्यमवगीय 

स्त्रीच जीिं मलु आवि संसार, संसार आवि नोकरी, घरातली आवि बािेर ची अशी तारवेरची कसरत 

करिाऱ्या मध्यमवगीय, मध्यमवयीन मराठी स्त्रीच प्रवतवनवधत्त्व पषु्पाताई करतात. घड्याळ्याच्या 

काट्याशी त्यांचं जीवन बांधलेल असतं. त्यात थोडा जरी िरक पडला तरी त्यांचं सगळच वेळापत्क 

कोलमडून पडिार असतं. पषु्पाताई वैतागतात कारि त्या त्यांच्या दोन्िी मलुांना घरी एकटेच सोडून 

येत असतात. धाकटा मलुगा रौनक साडे अकरा वषाभचा आवि मोठी मलुगी सायली तेरा वषाभची! 

धाकट्या मलुाला रू्क लागली असिार म्ििून घरी लौकर पोिोचण्याची त्यांची तगमग चालू आिे. 

मलुीची मात् तेवढी त्यांना काळजी वाटत नािी उलट मलुीब�ल सूक्ष्म आकस त्यांच्या मनात वदसतो 

िे पढुील वाक्यावरून लक्षात येते-"--- कािी कामाची नािी सायली. तेरा वषाभची झाली. वतच्या वयान 

मी स्वयंपाक करत िोते…. म्िटलं कािी जरा तर अंगावर येते सटवाई... मलुगा-मलुगी त िरक करू 

नको म्ििते….. कोि वशकून मोठ्ठ िोऊन बघिार ेमाझ्याकडे? िी ? नटवी?.... लग्न करून गेली तरी 

खूप... रौनकचा अभ्यास बडुिार... आवि अवंवतका पि :? आवि म्ििाजे वतला नवरा सोडिार की 

नािी ते पि कळिार नािी" 

पषु्पाताई या स्वगतावरून अद्यापिी सनातन ववचारामध्ये गुरिटलेल्या स्त्रीचं प्रवतवनधीत्व करताना 

वदसतात. समाजात स्त्री आवि परुुष िा रे्दर्ाव रिािार च! असचं त्यांच्या स्वगतावरून जािवतं 
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आवि िा रे्द स्वतः स्त्रीच करते िी देखील समाजातील मोठी आश्चयभकारक आवि धक्कादायक गो� 

आिे. म्िातारपिी आपाल्याला मलुगाच बघिार िा सनातन ववचार त्या करतात ििेी लेखक 

अधोरखेीत करतात सायलीला मात् या रे्दारे्दाची चीड येते असे वदसते. पि ती देखील पषु्पाताईचं्या 

रू्वमकेत वशरली की तसेच वागेल असे वाटते सध्या तरी स्वतःची मतं ठामपिे मांडिारी एक नव 

कुमारी आिे अशी आशा वाटते प्रसारमाध्यमांचा मध्यमवगीय, मध्यमवयीन आवि नोकरदार स्त्रियांच्या 

मनावर कसा पररिाम िोतो आिे त ेस्वगतातील "अवंवतका" या मावलकेच्या उल्लेखावरून वदसते. 

ववशेषतः या मावलकांच्या वेळापत्कानसुार या वस्त्रयांनी आपले दैनंवदन वेळापत्किी बनवलेले वदसत े

आवि त्यात जरासािी बदल झालेला त्यांना चालत नािी एवढा या प्रसार माध्यमांचा त्यांच्यावरील 

मोठ्ठा प्रर्ाव वदसून येतो. 

 बसच्या आजू बाजूच्या वािनावरील वािनांवरील वािनांमधील बसलेली मािसे िी आता नाटकातील 

व्यवक्तरखेा बनतात. बसच्या एका बाजूला ररक्षामध्ये चार पात् बसले आिेत ररक्षा आवि बस च्या मध्ये 

स्कूटरवर दोघेजि आि ेतर बसच्या दसुऱ्या बाजूला एका गाडीत एक वतशीतील श्रीमंत जोडपे बसल े

आिे या आवलशान गाडीतील यश आवि सुवप्रया या जोड�याब�ल सूत्धार प्रेक्षकांना सांगतो िे दोघेिी 

वतशीतले आिे त्यांचे कपडे उत्तम वदसिे एकदम पॉवलसी आिे आवि त्यांच्या र्ावना कधीच घडत 

नािी आिे र े या गटातील व्यक्तींचे प्रवतवनवधत्व करिार े यश आवि सवुप्रया वदसतात या दोन्िी 

व्यवक्तरखेा उच्च मध्यमवगीय वकंवा नवश्रीमंत वगाभतील आिेत असे वदसून येते टॅ्रविक जाम,नकुतीच 

िोऊन गेलेली दंगल,  ऑक्टोबर िीट, तापलेले वातावरि या सगळ्यांचा पररिाम चौकात ट्रॉविक जॅम 

मध्ये अडकलेल्या सगळ्यांवर िोऊ लागलेला वदसतो. 

उच्चभू्र गटाचे प्रवतवनवधत्व करिार ेयश आवि सवुप्रया यांना अशा प्रकारच्या पररवस्थतीत अडकल्यावर 

गाडीतल्या छोट्या टीव्िीवर वचत्पट वकंवा त्यासारख्याच मनोरजंन करिाऱ्या गो�ी पािण्याचा सराव 

आिे लेखक या दोघांना 0.001 टक्के लोकांपैकी समजतो यश िा टेक्नोसॅव्िी आिे एका सॉफ्टवेअर 

कंपनीचा मालक आिे त्याने नकुतीच आपली गाडगे वसवस्टम िी कंपनी एका अमेररकन कंपनीला 

ववकली आिे आवि आता दसुरी कंपनी तो सरुू करिार आिे सवुप्रया िी त्याची पत्नी असून ती 

यासोबत त्यांच्या पाट्भयांना जाते पि त्याच्या व्यवसायात कुठलीिी मदत ती करत नािी त ेएकेकाळी 

नाटकात काम करत असत पि मलुगा लिान असल्यामुळे ती आता नाटकात काम करत नािी 

समाजात अशा प्रकारच्या लोकांचा एक गट आजकाल सातत्याने वदसतो त्या गटाचा िा एक चेिरा 

आिे. सतत इंग्रजी पाडिाऱ्या या सवुप्रया ने मलुाचे नावे मात् गरुुदत्त असे संस्कृत नाटकातील ठेवलेले 

आिे िी एक मोठी ववसंगती लेखकाने मांडली आिे. शेवटी िीदेखील आपली स्वतःची आयडेंवटटी 

जपिाऱ्या आवि त्याचा िव्यास करिाऱ्या गटाची खूि आिे असे लेखक म्िितो लेखक या पात्ांच्या 

माध्यमातून समाजाचा समाजात घडिाऱ्या घटकांचा समाजात घडिाऱ् या घटनांचा एक आरसा 
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आपल्याला दाखवतो सवुप्रया आवि यश झी टीव्िी चॅनल बघत आि ेत्यात एका राजस्थानी सतुाराची 

मलुाखत चालली आि ेअनेक वषाभपूवी तो या शिरात आललेा आिे पूवी त्याची सतुार की चांगली 

झाली पि आता रडेीमेड मोडरन िवनभचर आल्याने सतुाराचा धंदा बसला आिे. तो आता वसक्कीम 

लॉटरी च्या आशेने जगतो आि.ेजागवतकीकरिाच्या रट्ेयात या अशा कौशल्य असिाऱ्या कारावगरांवर 

मोठाच घाला पडला आि ेआवि त्यामळेु यांवत्कीकरिाचा समाज जीवनावर ती कसा पररिाम िोतो ि े

लेखक या गो�ीतून दाखवून देतो मात् या गो�ींचे यशला कािी देिं घेिं नािी तो या मुलाखतीवर 

वैतागून दसुर ेचैनल लावून बघतो सवुप्रया त्याच्याकडून ररमोट घेऊ पािते पि तो ररमोट देत नािी 

त्याचा परुुषी अिंकार तेथे जािवतो आवि सवुप्रयाची आयडेंवटटी काय असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडतो 

गाडीच्या बािेर एक वारकरी उर्ा आिे र्ीक मागतो आि ेसूत्धार या वारकरी ब�ल सांगतो ि ेऍक्च्यलुी 

वारकरी आिे माळकरी पि आता वारकरी याचा अथभ असा की ि े वारकरी असण्याबरोबरच 

अल्परू्धारक शेतकरी बनवते त्यांची शेती गेली मजरुीिी कुठे वमळेना कारि आपल्या सगळ्यांना 

मािीत आि ेदषु्काळ पाऊस ऊस त्याला लागिार ेपािी सिकारी कारखान्यांची बेकार वाढ ….' 

म्ििजेच जागवतकीकरिाचा शेतीवर आवि शेतकऱ्यांवर झालेला पररिाम िा देखील एक मित्त्वाचा 

प्रश्न समाजामध्ये वदसतो. जागवतकीकरिाबरोबरच अल्परू्धारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न वकती मित्त्वाचे 

आिेत पि त्याकडे कोिीिी लक्ष द्यायला तयार नािी िे एकूिच या नाटकातील घटनांमळेु वदसत 

कारि यश आवलशान गाडीत बसून त्या वारकऱ्याला धडधाकट आिे असे असून देखील र्ीक मागतो 

देवाच्या नावाखाली पैसा कमावतो म्ििून ओरडतो तेव्िा माझ्या ववठ्ठलाला कािी बोलू नका मला 

बोलला तरी चालेल असे जेव्िा वारकरी त्याला सांगतो तेव्िा अजूनिी वारकऱ्यांची जी ववठ्ठलावर िी 

श्रद्दा वदसून येते पि यश म्िितो की तो मराठी माध्यमातूनच वशकला आिे आवि या संतांनी या 

वारकऱ्यांनी या टाळकुटे यांनी समाजाचा वाटोळं केलं त्याचा आरडाओरडा ऐकून पोलीस येतो आवि 

वारकऱ्याला वतथून िाकलून लावतो सिावजकच समाजातील िी जी तिावत आिे ती आपिास येथे 

वदसून येते.  

यश पोवलसाला या टॅ्रविक जाम मधून सोडवा असे सांगतो पि पोलीस देखील ितबल आिते त्याच्या 

एकट्या कडून िे काम िोिार नािी िे त्याला पक्के माविती आिे यश ला मदत करत असतानाच 

पोवलसाच्या मनात येतं" इतक्या मोठ्या गाड्या नीच टॅ्रविक जाम िोतात िे लोक करोडो कमाविार 

एसी बसविार टॅ्रविक जाम करिार " यशला वाटतं की र्ारतात तो वगळता कोिीच नेकीने काम करत 

नािी आवि म्ििूनच टॅ्रविक जाम िोता त्याला वाटतं पोलीस िुकट पगार घेतात कािीच काम करत 

नािी पोवलसाला वाटतं वक या गाडीत बसिाऱ्या लोकांमळेुच टॅ्रविक जाम िोतो आवि आपला पगार 

अवतशय कमी आिे आवि थोडेिार पैसे कोिाकडून घेतले तर लोक पोवलसांनाच ��ाचारी म्िितात 

पि पोवलसाला दिा रुपये देऊन यशराज टॅ्रविक मधून बािेर काढा अशी ववनंती करतो पोलीस सांगतो 
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की तो कािी करू शकिार नािी कारि त्याच्याकडे मोबाईल नािी वाटल्यास यश टॅ्रविक कंट्रोल 

रूमला िोन लावा यश वैतागतात स्वतःच्या मोबाईल वरून िोन लावून देतो पोलीस कंट्रोल रूम ला 

िोन लावतो तर त ेिेड ऑविस ची संपकभ  साधायला सांगता समाजाची वतृ्ती यातून वदसून येते प्रत्येक 

जि स्वतःचे काम न करता एकमेकांवर काम सोपवण्यात पटाईत आिेत िीदेखील पररवस्थती आपल्या 

समाजात वदसून येते असे लखेकाला सचुवायचे आिे असा िा अंदाधुंदी चा कारर्ार पािून शेवटी 

पोवलसिी वैतागतो. 

सवुप्रया च्या मनात यश ब�ल प्रेम नािी वकंवचत द्वेष आिे वतला यश ची अररेावी सिन िोत नािी पि 

सवभ र्ौवतक गो�ी सोडून जाण्याची वतची तयारी देखील नािी आवि म्ििूनच सतत आपि त्याला 

घाबरत राविलो तो आपल्याला सोडून देईल त्याला पकडून ठेवण्यासाठी आपि ववववध उपाय केल े

तरीिी तो अररेावी वतृ्ती सोडत नािी याब�ल सवुप्रयाला खंत वाटते आवि सवुप्रया वचडवचड झाली 

आिे म्ििून यशदा ते आवडत नािी सवुप्रयाला चांगलाच धडा वशकवायचा आिे त्यासाठी वदला मािेरी 

वनघून जावे असे वाटते दोघांच्या नात्यांमध्ये एक तिाव वदसतो आपि वनमाभि केलेल्या चौकटीत 

सवुप्रया ने आपि सांगू तसे रिावे आपि सांगू तसे वागावे असे मला वाटते तेदेखील स्वतःचे अवस्तत्व 

वटकवण्यासाठी त्याची धडपड चालू आिे यश सवुप्रया कािी बोलण्याच्या आधीच वतला ररक्षातील बाई 

दाखवतो सवुप्रया त्याने वारकऱ्याला दोन रुपये वदले असते तर त्याने कािीतरी खाल्लं असतं असं देवा 

म्ििते तेव्िा या गो�ीची देखील यशदा चीड येते अवतशय संतापून, वचरडी ला येऊन यश वतला म्िितो-

..."तलुा वमळतं ना खायला खातेस बारीक व्िायचे बारीक व्िायचंयवतकडे बघा पीट सॅम्प्रस बघा 

...अमेररकेवर... तू, तो वारकरी ...तझुा मामा '...असे सगळे असंबद्द बोलिं यश बोलून त्याच्या 

मनातला सगळा उद्वेग, संताप आवि एकूिच या समाजव्यवस्थेवर असलेला त्याचा राग व्यक्त करतो 

आवि ते व्यक्त करण्यासाठी त्याला कोिीिी चालतं. एकदा तो पोवलसावर वचडतो. एकदा तो वारक-

यावर वचडतो आवि उरलीसरुली त्याची पत्नी सवुप्रया िी आिेच. 

यश आवि सुवप्रया यांच्या गाडी शेजारीच दोन व्यक्ती स्कूटर वर बसलेले वदसतात. ते दोघेिी वैतागून 

गेले आिे. ते दोघेिी साधारि 45 वषाभचे आिेत. त्यापैकी एक आिेत पाटील तर दसुर े आिेत 

ताम्ििे.पाटील िै कम्यवुनस्ट गटातले आिे तर ताम्ििे व्यवसायात असूनिी सोशावलस्ट आिेत. 

लेखकाने वापरलेला असूनिी िा शब्द येथे मित्त्वपूिभ ठरतो. कारि व्यवसायात असिार ेसिसा 

साम्यवादी नसतात. ते धंद्यात कोिाची िसविूक करत नािी, वपळविूक करत नािी ते खरोखरच  

सद ्गिृस्थ आिेत असे वदसते. पाटील िे गिृस्थ देखील मनाने िार चांगले आिेत सच्चे आिेत पि 

वैचाररक दृ�्या कच्चे आिेत असे लेखक म्िितो. ताम्ििे यांना धमभ जाती मित्त्वाच्या वाटतात. कारि 

पाटील म्िितात, "सोशावलस्ट म्िितात आवि स्वतःची जात बघूनच लग्न करता... �ा�ि वमळाली 

तर जास्तच बर ं…"पाटलांना या सोशावलस्ट लोकांचा तथाकवथत समतावाद अवजबात पटत नािी. 
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त्यांना समाजात समूि पररवतभन िवे आिे. ते म्िितात, "पूवी आयवडयालॉजी वरून िूट पाडायचे. 

म्ििजेच ववचारधारा मित्त्वाची ठरायची. आता सगळेजि अवस्मता चे राजकारि करून एकमेकात िूट 

पाडतात. 'आयवडयालॉजी' म्ििजे जागवतकीकरिाचा कािीतरी मानवी चेिरा असल्यासारखे 

दाखवायचे आवि वरवर वशव्या द्यायच्या आवि पोटातून परदेशी बकँांना देश ववकायचा" 

समाजवाद आवि समाजवादीिी या सत्ताधारी र्ांडवलशािी व्यवस्थेचेच आतून समथभक आिे असे 

पाटलांना वाटते त्याच वेळी ताम्ििेंनािी कम्यवुनस्ट िे आतून  अमेररकेचे समथभक आिेत असे 

वाटतात. 

वाितकुी मध्ये असलेल्या ररक्षात तीन पाते् वदसतात सीमंवतनी वनंबाळकर साधारि पवस्तशीची स्त्री 

आिे दगुाभ खर ेया 65 वषाभच्या बाई आिेत तर प्रासका दोरा िा आवदवासी आिे; जो वशक्षिाच्या जोरावर 

आज बराच पढेु पढेु गेला आिे. या सीमंवतनी बाईचंी ओळख करून देताना लेखक म्िितो, ".... 

सगळ्यांववषयी ...म्ििजे समाजवाद,गांधी, माक्सभ ..झालं तर परपंरा... सगळ्यांववषयी खूप आदर 

असिार े...कारि अशा गो�ींववषयी नीट ववचार करायला वतला वेळच नसतो ….कारि खूप कामात 

असते ती वततकी वशकली की विंदसु्थानातील  वतला िारसा नािी खूपच नािीयेपि ती झटून येथे 

आिे प्रॉब्लेम असा आि ेकी र्ावना र्डकिार कधी योग्य आवि र्ावनांना उघडपिे कधी योग्य ि े

वतला कळत नािी ती एनजीओ बरोबर काम करते िे अॅक्च्यअुली आपल्यासाठी जास्त मित्त्वाचं…." 

म्ििजेच सीमंवतनी वनंबाळकर स्वतःच्याच अवस्तत्वाच्या गोंधळात अडकलेली स्त्री वदसते कोित्यािी 

गो�ीब�ल सखोल ववचार न करता उथळ पिाने कायभ करिाऱ्या आवि त्यात स्वतःचा स्वाथभ साधू 

पाििाऱ्या समाजाचे प्रवतवनवधत्व करिाऱ्या वस्त्रयांपैकी ती एक आिे. समाजात अशा व्यक्तींचे एक 

वैवश�्येपूिभ स्थान असते असे वदसते. अशा सो कॉल्ड समाजसेवा करिाऱ्या सीमंवतनी वनंबाळकर 

आवदवासींनी तयार केलेल्या वस्तू वनयाभत करते. तळागाळातल्या लोकांचे उत्थान करण्याचा वतचा 

प्रयत्न आिे. अथाभत असा िा वदखावा अनेक जि करताना वदसतात; त्यापैकीच वसमंवतनी एक ! 

त्यासाठी ती आवदवासींपैकी एक पि वशक्षिाच्या माध्यमातून सामावजक स्तर उंचावलेल्या प्रासका 

दोरा या तरुिाला रे्टते. 

प्रासका दोरा िा ओररसातील आवदवासी मधील असून वशकून इलेक्टॉवनक्स मधील पदवी घेऊन 

अमेररकेत स्थावयक झाला आि.े तो देखील या ररक्षात बसलेला आिे. दगुाभ खर ेया एक ववद्वान, व्यासंगी 

व्यवक्तमत्वाच्या असून त्या पास� वषाभच्या आिेत. समाजात त्यांचे स्वतःचे असे खास वजन आिे. याचे 

कारि त्यांची नीवतमत्ता. स्वच्छ, वनतळ जीवन जगत असल्यामळेु समाजात त्यांचा एक दबदबा आि े

आवि त्यामळेुच लोक त्याना घाबरतात. िा एक म�ुा ववशेष मित्वाचा ठरतो. समाजात कािी िाताच्या 

बोटावर मोजता येतील अशा व्यवक्तमध्ये दगुाभबाईचंा समावेश करता येईल. त्याच्या चाररत्र्यवान 
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वागण्यामळेु, नीवतवान जीवन जगण्यामळेु लोक त्यांना घाबरतात. ररक्षाचालक िनीिर्ाई िे मवुस्लम 

असून त्यांना मराठी र्ाषा मात् व्यववस्थत बोलता येते. 

या ररक्शातील विभनानंतर सूत्धार म्िितो की, "लोकांचे संवाद प्लेटोने वकंवा िुल्यांनी वलविले तसे 

कोिीतरी वलिून काढले पाविजेत. पि त्यातील िोलपिा लवकरच त्याला कळतो. कारि प्लेटो आवि 

िुले तत्वञानी, ववचारवंत िोते. त्यामळेु जरी असे संवाद वलवििार ेअसले तरी मािसामािसामध्ये 

संवाद राविलाय कुठे? सगळा ववसंवाद च आिे. दोन व्यक्तींमधल संवादाचं स्वरूपच बदलत आिे. 

प्रचंड दरी त्यांच्यामध्ये वनमाभि िोत आिे. ससंुवाद सोडाच साधा संवादिी िरपत चालला आिे. सगळे 

वरवरचे…. बेगडी... लोकं संवादरूपी कवाडेच बंद करून टाकत आिेत. आपल्यार्ोवती एक अदृश्य 

वरं्त वनमाभि करीत आिे. म्ििून तो म्िितो, "..... आता दोन मािसातल्या संवादच स्वरूपच बदलल ं

आिे. मध्ये मोठी दरी आिे. डायलागँ जवळजवळ नािीच. मग कोिाची कुवत असली तरी असे 

डायलागँ वलिायची.. तरी काय उपयोग?.... समाजामध्ये कुवतीचा उपयोग िोईनासा झाला, की कमी 

कुवतीच्या मािसाना कॉवन्िडन्स येतो….." म्ििजेच कुवत असलेली मािसे वनष्क्रीय असतात, 

वागतात आवि त्यामळेु कुवत नसलेल्या लोकांचे िावते, िी खरी समाजाची शोकांवतका आिे. असे 

लेखकाला सचुवायचे आिे. 

नाटकात अच्यतु अशी व्यक्ती आिे की त्याच्या ववचारसरिीमळेु एकटी पडिार नािी आवि इतरांना 

एकटे देखील पडू देिार नािी. ते सतत इतरांशी संवाद साधत रिातील. कारि संवादामळेु अनेक प्रश्न 

सटुायला मदत िोते असे त्यांचे मत आिे. त्यामळेुच ते प्रतापशी पनु्िा संवाद साधतात. प्रतापची 

समजूत घालतात. जरी त्याचे थोड्यावेळा पूवी अच्यतुसरांशी मतरे्द झालेले असल ेतरी अच्यतु 

त्याच्याशी संवादाचा पलु तोडून टाकत नािीत. ते प्रतापला सद्यपररवस्थती मागील कारिमीमांसा 

समजावून सांगतात. समाजामधील ववववध प्रकारच्या घटना प्रसंगांचा एकमेकांशी कसा अन्योन्य संबंध 

आिे िे समजावून सांगताना," प्रताप, प्रश्न शेवटी येतो तो' रटे ऑि ग्रोथ वाढवण्याचा.' रटे ऑि ग्रोथ' 

वाढला की मळुात संपत्ती गोळा िोते. त्यासाठी सरकारने ग्रोथ ओररएटेंड अपॉच्यवुनटी तयार करायला 

िव्यात म्ििजे इन्रास्टवर वगैर.े.. आवि दसुऱ्या बाजूला गव्िनभमेंट च एक्स्पेंडेचर कमी करायला 

पाविजे…….. आवि इकॉनॉवमक ग्रोथ म्ििजे डेव्िलपमेंट असंिी नािी. I agree पि सरकारचा रोल 

वशक्षि Law and order आवि आरोग्य िे वगळता िळूिळू कमी करि िा पविला टप्पा तर असायलाच 

िवा.उद्योगधंद्यांना चालना वमळावी म्ििून लेबर लॉज बदलण्याची वेळ आली. We have to 

became competitive…... लेबर पॉवलसी... [िाच लॉ आता आपल्या र्ारतात २२ सप्टेंबर 

२०२० मध्ये नव्याने आलेला वदसतो. Indusrial Relations of three Labour codes..  

यानावाने].. विस्कल वशस्त…. त्यातून अमेररकेसारख्या देशांनी अॅििकल्चर सेक्टरमध्ये स्वतःच्या 

देशात िार सबवसडीज वदल्या आिेत."   
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याचा अथभ अच्यतु सर जगामध्ये घडिाऱ्या गो�ींची पररवचत आिे आवि जागवतक राजकारिाचा 

र्ारतीय समाजावर काय पररिाम िोत आिे याच आिे त्यांचा वैचाररक अभ्यास पक्का आिे असे 

वदसते त्याचप्रमािे जागवतकीकरिाचा र्ारतीय अथभव्यवस्थेवर काय पररिाम झालेला आिे याचािी 

नेमका अथभ अच्यतु आठवले सांगू शकतात त्याचप्रमािे जागवतक पातळीवर घडिाऱ्या घडामोडींचा 

अभ्यास देखील त्यांच्या या ववधानातून वदसून येतो एकंदरीत र्ारतीय समाजव्यवस्था जागवतक 

स्तरावर कोित्या पातळीवर आिे याची चचाभ लेखक अच्युत आठवले यांच्या माध्यमातून करताना 

वदसत वदसतो 

प्रतापला अच्यतु सरांनी अमेररकेची तलुना केल्याने िार राग येतो एकीकडे जलसे वाटते अमेररकेने 

पावकस्तानला ववरोध केला तर त ेचांगले आि ेत्यावेळी तो अमेररकेच्या बाजूने बोलतो तर एकीकडे 

त्याला वाटते िी अमेररकेशी संबंध तोडले पाविजेत कारि अमेररकेला चीनने अमेररकेला दूर ठेवल े

मळेुच चीनचा ववकास झाला पि त्याला समजतात अमेररका मिासत्ता आिे आवि अमेररकेला ठेविे 

दूर ठेविे कोिालाच परवडिार नािी देखील अप्रत्यक्षपिे अमेररकेला आमंत्िच देत आिे असे 

जागवतक राजकारिात वदसते माविती आिे पि प्रताप सारख्या सवभसामान्य तरुिांना जागवतक 

स्तरावर कोित्या घडामोडी घडत आिेत त्यांचे पररिाम काय िोत आिेत आवि सवभसामान्य लोकांवर 

त्याचं काय प्रर्ाव पडत आिे याची कल्पना नािी त्याचे िे रागविे वचडिे िे अनेक पैलू न समजल्यामळेु 

अञानातून आलेले आिे असे वाटते पि प्रताप नवीन ञान वमळू शकत नािी त्यामळेु तो गोंधळलेला 

आिे आवि त्यामळेुच अच्यतु सरांचे त्याला समजावण्याचे प्रयत्न ठरतात प्रताप मध्ये नवीन ञान 

वमळवण्याची क्षमता नािी आवि तशी संधी देखील त्याला वमळत नािी र्ारतातील गोंधळलेल्या 

तरुिांचे प्रवतवनवधत्व करिारा असा िा प्रताप आपल्याला वदसत वदसतो 

असाच आपला संताप व्यक्त करायला प्रताप बस बािेरून उतरतो आवि बािेर गदीत वमसळतो. अच्यतु 

मात् आपल्या रू्वमकेवर ठाम आिेत ते अमेररकेच्या बाजूने नसले तरी अमेररकेचे वाढते िस्तके्षप 

र्ारतीय राजकारिात वकंवा एकंदरीत जगाच्या सवभच देशाच्या राजकारिात त्याची ढवळाढवळ 

अमेररकन मिासते्तचा सवभ देशांवर पडलेला प्रर्ाव कौतकु त्यांना नािी, अच्यतु सरांना लोकशािी मान्य 

आिे वकंबिुना लोकशािी वरच त्यांचा ववश्वास आिे दवलतांना वदल्या जािाऱ्या सवलती त्यांना मान्य 

आिेत पि त्याचबरोबर जातीचे राजकारि केल ेजात ेत्याला मात् त्यांचा ठाम ववरोध आिे त्यांच्या मत े

लोकशािी सकारात्मक बनली पाविजे लोकशािी जर एखाद्या समाजाला पंगू बनवत असेल तर ती 

उपयोगाची नािी असे अच्यतु सरांचे मत आिे दूरवचत्वािी यांवर दाखवल्या जािाऱ्या चचाभ बातम्या 

या सगळ्यांचा प्रताप च्या मनावर उलट पररिाम वदसतो तो सकारात्मकतेने या सगळ्यांकडे न बघता 

उलट नकारात्मक रीतीने बघू लागलेला आिे असे एकंदर त्याच्या वागण्यावरून वदसते एक र्ावना 

प्रक्षबु्ध झालेले व्यवक्तमत्व म्ििून प्रताप कडे बघता येईल 
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पढेु सूत्धार सरांना प्रश्न ववचारतो की त्यांना मदत करिार ेप्रेशर ग्रपु समाजात नािीत का त्यावर अच्यतु 

सरांचे असे म्िििे आिे की आपल्या समाजात प्रेशर ग्रपुस िक्त जातीच्या आधारावर तयार िोतात 

त्यामळेु केवळ जातीचे राजकारि केले जाते त्यातून कोितेिी ववधायक कायभ घडताना वदसत नािी 

बेकारी समाजातील ववषमता अवस्तत्वाचे प्रश्न या सगळ्या गो�ी सोडवण्यासाठी कोिीिी एकवत्त िोत 

नािी या वठकािी सूत्धाराला जातीचा उल्लेख दवलतांच्या संदर्ाभतला वाटतो पि केवळ एका सविभ 

नावे जातीचा उल्लेख दवलतांच्या संदर्ाभतच केला जातो असे जेव्िा सूत्धारा चे मत वदसते तेव्िा 

अच्यतु सर असे ि ेमतप्रदशभन अभ्यास न करता केलेले आि ेअसे त्यांना वाटते आवि ते त्यांना आवडत 

नािी 

अच्यतु सर नेिमीच र्ावनांना बांध घालिार ेआिेत. अशी मािसे समाजात िार दवुमभळ असते आवि 

त्यामळेुच समाजात त्यांची वकंमतिी शून्य असत ेिेिी सूत्धाराच्या लक्षात येते कारि त्यांना सगळेजि 

टेकन टू बी ग्रांटेड म्ििजेच प्रत्येक जि गिृीत धरतो आवि त्यामळेु समाजात त्यांना कोितीच वकंमत 

नसते आपल्या समाजाची िी मोठी शोकांवतका आिे असे लेखक यातून दाखवतो खरतंर ज्या व्यक्ती 

खरोखरच शून्य वकमतीचे आिेत. उदािरिाथभ िोनपांसारखे िे मात् आपल्या सते्तमळेु आपल्या 

नोकरीमळेु आपल्या सांस्कृवतक वचभस्व च्या जोरावर शतकानशुतकं आत्मववश्वासाने वावरत आि े

उदािरिाथभ ज्या पद्दतीने पषु्पाताई गोगटे यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतात त्यातून िीच 

गो� अधोरवेखत िोते सूत्धाराला िोनपांना सिानरूु्ती दाखवावी असे जरासदु्दा वाटत नािी त ेयामळेुच! 

गाडीमध्ये असलेल्या यश आवि सवुप्रया यांची किािी सूत्धार जेव्िा आपल्याला सांगतो त्यातून 

यशला सवुप्रया आपल्याला आिखी एक मलुगा िवा आिे अशी मागिी करते पि वतची मागिी साि 

धडुकावून लावतो तत्कालीन समाजाचे िे प्रवतवबंब लेखकाने केवळ दोन वाक्यात आपल्या समोर व्यक्त 

केल्या स्वतःचे वनिभय स्वता न घेऊ शकिारी अशी सवुप्रया आवि िम दो िमारा एक एवढ्याच बंधनात 

रािू इवच्छिारा यश िे तत्कालीन नवश्रीमंत वशवाय उच्चमध्यमवगीय सामावजक स्तराचे प्रवतवनवधत्व 

करतात सवुप्रया च्या मागिीकडे दलुभक्ष करत यश टीव्िी वरचे चैनल बदलतो त्यात ऐका दाजीबा ि े

गािं तो बघत राितो ऐका दाजीबा िे त्या काळात अवतशय विट झालेले मराठीतील गािे त्याचा उल्लेख 

लेखकाने या नाटकात केलेला वदसतो जेिेकरून िे गािे ऐकून गाडी बािेरिी पोर ंअसतात ती नाचू 

लागतात एवढं विभन अवतशय चपखल बसत एक सॅक लावलेला तरुि गािं ऐकून गाडीत डोकावतो 

त्याला मात् पोलीस  पकडतात. िा तरुि गंमतीने म्िितो िे की, "मला कशाला पकडतात? माझ्याकडे 

बॉम नािी." पि िी थट्टा पोवलसाला आवडत नािी. तो त्या तरुिाला मारू लागतो. िी गो� बघून  यश 

आनंद मानतो. तो कािीिी न बोलता ती घटना एन्जॉय करतो. त्याला असं वाटत ंकी र्ारतातला 

कायदा अवधक कडक केला पाविजे. म्ििजे समाजातील गनु्िेगारांना चटकन वशक्षा वमळेल त्यांना 

अगदी िासावर लटकावे अशी मनापासून इच्छा आिे. याचा अथभ समाजात चोर सोडून संन्याशाला 
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िाशी िा प्रकार सराभस चाललेला आिे. एकामाग े एक घटना सूत्धार आपल्यासमोर मांडत आि.े 

सवुप्रयाची नाटकात काम करण्याची इच्छा…. त्याला देखील यश नकार देतो. संसार सांर्ाळून 

अवर्नय करिे कसे जमू शकत ेिे ती त्याला पटवून दतेे, तरीिी त्याला त ेमंजूर नािी. बऱ्याचदा सवुप्रया 

चे म्िििे मान्य न करता च तो वतला ववरोध करताना वदसतो. त्यावेळी त्याची र्ाषा आक्रस्ताळी िोते. 

आवि सवुप्रया ला वाटते की यश आपल्यावर अवधकार गाजवण्यासाठी अशा पद्दतीने  वागतो. त्यामळेु 

िातात कोित्यािी प्रकारचे आवथभक सबुत्ता नसलेली वकंवा आवथभक स्थैयभ नसलेली सवुप्रया यश च्या 

िातातले बािुल बनलेली आि ेअसे वदसते. वैतागलेली आिे. 

"नाटकात काम करू देत नािी ...मूल नकोय कारि  मूल म्ििजे वकचकीच ….आय ववल वदखाओ 

him" अस ती म्िित.े यातून वतचा र्ाषेतील धेडगजुरीपिा अधोरवेखत िोतो. 

संतापलेला प्रताप बस बािेर पडतो त्याला अच्यतु सर शोधायला बािेर पडतात. यावठकािी त्यांना 

खूप वषाभपूवी आपल्या वमत्ाबरोबर घातलेला वाद आठवतो आवि त्यावर अच्यतु सरांच्या आईने 

केलेला प्रश्न आठवतो. आईला मोठा प्रश्न पडलेला असतो की मािसं का र्ांडतात? िाच प्रश्न त्यांना 

आत्ता आठवतो आवि त्याब�ल त े सूत्धाराशी संवाद साधू लागतात की आईला " मािसं का 

र्ांडतात? िा प्रश्न पडलेला वदसतो. आई म्ििाली िोती, ".... दोन मािसं प्रेम का करू शकत नािीत? 

मला िे तमुचं consumerism आवि communism का काय ते कािी समजत नािी पि दोन मािसं 

खर ंतर वकती सिज एकमेकांबरोबर जगू शकतात...…." प्रतापशी बोलताना अच्यतु सरांना वाटायला 

लागत की त्याच्याशी बोललं पाविजे. संवाद मित्वाचा आिे. त्याच्याशी संवाद साधायला योग्य ती 

र्ाषा शोधायला िवी. पि समाजात या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या दऱ्या आिेत, जी ववषमता आि े

त्यामळेु एकमेकांशी संवाद साधने जड िोत आिे पि शेवटी मािसामािसांमधील संवाद िाच मित्त्वाचा 

आता तर अख्या जगाच्या जनसमदुायाला वर्डिे आवश्यक ठरत आि ेजागवतकीकरिामळेु मािसा- 

मािसाच्या अवस्तत्वावरच एक प्रश्न वचन्ि उरे् राित आिे याची एक झलक अच्यतु सरांच्या 

बोलण्यातून वदसते या मािसा-मािसातील दऱ्या आयडेंवटटी वमडीया सगळेच मािसाच्याजीवनावर 

पररिाम करीत आिे सरांचे ि ेबोलिे ऐकून सूत् झाला वाटत ेकी सध्याची पररवस्थती बदलण्यासाठी 

समाजातील लोकांनी थोडे कठोर व्िायला पाविजे पि कठोर म्ििजे आक्रमक नािी विंसाचारी नािी 

असे सरांचे म्िििे आिे त्यापके्षा लोकांनी थोडे सिनशील व्िायला िवी, सविष्िू व्िायला िवे, पतु् 

झाला. अच्यतु सरांचे िे बोलिे िारसे पटत नािी पि मतरे्द जरी झाले तरी संवाद साधला गेला या 

गो�ीवरच अच्यतु सर समाधानी आिेत त्यांच्यामध्ये मािसाने समाजाशी स्वतःला तोडून घेिे योग्य 

नािी मािूस ना समाजाचाच एक घटक आिे त्यामळेु व्यक्तीच्या जीवनावर समाजाचा पररिाम घडतो 

तसाच व्यक्तीमळेु समाजात देखील कािी िरक घडून येतो अवस्तत्ववाद सवांना मान्य नािी. 
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िा सवभ संवाद चालू असताना बािेर यश आवि सवुप्रया च्या गाडी बािेर एक तरुि यशच्या गाडीत 

डोकावून बघतो. उत्सकुतेने टीव्िी मध्ये काय चालले आिे िे तो बघत असतो;पि पोलीस त्याला तसे 

करण्यापासून िटकतो. त्याची सेक पोलीस तपासून लागतो तेव्िा तो गंमतीने म्िितो की आज कािी 

बॉम्ब वगैर ेनािी पि या त्याच्या सिज व्यक्त केलेल्या वक्तव्यावर पोलीस पडतो कारि तो देखील या 

टॅ्रविक जाम मळेु वैतागलेला त्यामळेु कुठेतरी त्याचा राग या तरुिावर वनघतो.  आपल्या अवधकाराचा 

वापर तो पोलीस करून बघतो आवि त्याला मारू ला लागतो त्या तरुिाला मारताना बघून ररक्षा मधील 

दगुाभबाई त्याला थांबवायला ररक्षा बािेर  उतरु बघतात पि सीमंवतनी मात् त्यांना दडवून ठेवत े

ररक्षावाला आवि बाई पोवलसांलाच पावठंबा देतो. आवदवासी देखिे दोरा का देखील दगुाभबाईनंी बािेर 

पडावे असे वाटत नािी. दगुाभ दगुाभबाईचं्या मते िे सगळे गोळे आिेत संवेदनशून्य अशा पररवस्थतीत 

अन्यायाववरुद्द आवाज उठवला पाविजे मग तो वदी ववरुद्द का असेना असे स्वच्छ नीवतमत्ता 

असलेल्या ववरगाव दगुाभबाईनंा वाटते आवि दगुाभबाई आवि अच्यतु सर पोवलसाला अडवण्याचा प्रयत्न 

करतात त्याला त्या तरुिाला मारण्यापासून परावतृ्त करतात तसा प्रयत्न करतात एवढ्यात तो तरुि 

पोवलसाला आपले नाव सांगून आपि ओररसातल्या आिोत असे सांगतो. तरी देखील ररक्षातून खाली 

उतरतो आवि पोवलसाला समजावण्याचा प्रयत्न करतो. या वठकािी दोरा िा तरुि ओररसा राज्याचा 

आिे िे बघून लगेच त्याची मदत करायला पढेु सरसावतो िा प्रांतवाद सरळ-सरळ आपल्या र्ारता 

मधल्या राज्यापैकी एक सामावजक समस्या आिे असे लगचे ��ीपथास येते कारि जो दोरा का 

दगुाभबाईनंा या तरुिाला मदत करण्यापासून घडवत िोता तोच त्याचे नाव आवि तो कोित्या प्रदेशातून 

आलेला आिे िे कळल्याबरोबर त्याच्या मदतीला पढेु सरसावतो पोलीस मात् त्या तरुिाला सोडायला 

तयार नािीत कारि अशा संशयात्मक व्यक्तीला सोडिे घातक आिे तमु्िी कायद्याच्या मध्ये येऊ नका 

असे तो दगुाभबाईनंा सांगतो परतं ुसवभसामान्य लोकांना कायद्यापासून दोन िात लांबच ठेवले जाते िा 

एक मोठा ववरोधार्ास आपल्या समाजामध्ये वदसतो िे येथे लेखकाला अधोरवेखत करायचे आिे 

पोलीस त्या मलुाला मारतच असतात तेव्िा तो तरुि त्याला म्िितो वक त्याचे काका ओररसात चीि 

सेके्रटरी आिेत आवि त्यांचा एक साधा िोन देखील मिाराष्ट्राच्या गिृसवचव आला आला तर त्या 

पोवलसाची बदली अवतशय दगुभम र्ागात िोऊ शकते िे ऐकून पोलीस घाबरून त्या तरुिाला सोडून 

देतो त्या मलुाच्या बॅगेतून बािेर पडलेले एक वचत् पािून यश अगदी िरवून जातो. 

सीमंवतनी बाईचें आवदवासींच्या कलेच्या माकेवटंग करण्याची अवतशय प्रगत अशी कल्पना ऐकून 

दगुाभबाई अवतशय उवद्वग्न िोतात आवि वतच्याबरोबर तांबट  आळीत न जाण्याचा वनिभय घेतात 

तेवढ्यात बस मधून पषु्पा ताईचंी एक अस्प�शी वकंकाळी बािेर पडत ेआवि त्या त्यांच्यासोबतच्या 

िोऊन पनु्िा जाब ववचारतात. िोनप मात् सारवासारव करतात. सीमंवतनी बाईला दगुाभबाईचं्या असं िे 

मदत करिं लोकांच्या मध्ये ढवळाढवळ करिं या गो�ी आवडत नािी. दगुाभबाईचंी रू्वमका मात् 

मािसाने मािसाला िव्या त्या वेळी मदत केलीच पाविजे तीिी न मागता. पि सीमंवतनी ला वाटतं 
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दगुाभबाई सारख्या बाई मी आवि इतर अनेकांनी गररबांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला असूनिी 

आपल्या देशाची गररबी दूर झाली नािीच ना मग कशाला करायचे त्यांच्यासाठी कािी? िी त्यांची वृत्ती 

बघून  दगुाभबाई ितबल िोतात. त्या मनात म्िितात, "पूवी यांना िक्त करायचं नािी. आता नािी झाले 

ते मग कसलीच आशा उरत नािी. नािी गेली गररबी पि कािीच नािी झाले असं कसं आवि आमचे 

उपाय असतील चकुीचे मग तमु्िी करा तमुचे वेगळे उपाय नुसता असा िायदेशीर त्यस्थ पिा काय 

कामाचा?" असेिी एकमेकांच्या ब�ल एकमेकांची स्वगत सूत्धार प्रेक्षकांपढेु आिताना वदसतो. 

सीमंवतनी च्या मनात मात् दगुाभबाई सारख्या स्त्री ब�ल एक असूया मत्सर थोडीशी चीड आिे. ती 

स्वतःशी म्ििते, "देअर इज नो पॉईटं इन टॉवकंग टू िर ! सारखं खाली दाखवतात इतरांना, संसार ना 

मूल ना बाळ, एक पमभनंट प्राध्यापकाची नोकरी. त्या सतुी साड्या! कसली स्टेटस असत नािीत यांना. 

सारखे टोचिे ! सारखी नैवतक टोचिी!  एन्जॉय करायला लागलं तरी या ववरुद्द! लोककलेच्या ववरुद्द, 

डान्सच्या ववरुद्द,व्िॅलेंटाईन च्या ववरुद्द, दोन मािसे प्रेमाने एकत् आली तरी त्यांच्या कपाळावर 

आठ्या !" अशाप्रकार ेसीमंवतनी बाईचं खर ंरूप स्वगताच्या माध्यमातून बािेर पडते. ज्या दगुाभबाईनंा 

ती बरोबर घेऊन जािार असते,वतची समाजसेवा दाखविार असते त्या दगुाभबाईचं्या ववषयी वतचं मत 

कसा आिे िे कळते िे या स्वगतावरून कळते. 

त्याच वेळी सवुप्रया, जी  यशवर वचडून गाडीतून बािेर पडून रस्त्यावरच्या गदीत वमसळलेली िोती, ती 

बािेरच्या गदीचा मस्तवालपिा पािून पनु्िा घाबरून गाडीत येते. सवुप्रयाला वाटत असते यश 

आपल्यावर सत्ता गाजवतो. आपल्याला कािीिी मनासारखे करू देत नािी. नाटकात काम करिे, 

स्वतःच्या मजीने दसुर ंमूल िोऊ देिे यापैकी कोितीच गो� वतला करू देत नािी. त्यामळेु ती बािेर 

पडते; पि समाजातल्या परुुषी अररेावी मळेु त्याची एक छोटीशी झलक पािूनच ती घाबरून पनु्िा 

आपल्या सरुवक्षत अशा गाडीत येऊन बसते. म्ििजेच सवुप्रया अशा तरुिींचे प्रवतवनवधत्व करते की 

ज्यांना सरुवक्षत अशा कवचाला रे्दून बािेर पडायचे नािीये. समाजात आज अशा तरुिी आिेत की 

ज्यांना स्वतःच अवस्तत्व वटकवण्या करीता कािी स्वओळख वनमाभि करायची आिे; पि त्याच वेळी 

त्याची जी वकंमत द्यावी लागते ती द्यायला तयार नािीत. त्यांना सरुवक्षत अशा कवचात रािूनच सगळ्या 

गो�ी करायच्या आिेत. आवि मग त्या वैतागातून बािेर पडण्यासाठी त्या िुटकळ, शलु्लकश्या अशा 

कारिांना जवळ करताना वदसतात. नवश्रीमंत तरुिींच्या आयषु्यात ववधायक असे करण्याचे कािी 

उरले नािी की मग त्या अशा सवंगतेकडे, उथळतेकडे (उदा ब्यटुीपालभर मध्ये जाऊन िेवशयलल, 

पेवडक्यएुर करिे) वळतात असे वदसून येते. 

शेवटी सूत्धाराला वाटते, मािूस अगदी एकटा झाला आिे….. तो म्िितो त्याचेच स्वतःचे बोलिे, 

स्वगत त्याला ऐकू येतात. I need to have a dialogue... मला कोिाशी तरी बोलिं आवश्यक 

आिे….. 
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अच्यतुसरांना देखील असेच वाटते आिे. मािसामािसांमध्ये संवाद झाला पाविजे मग तो कोित्यािी 

प्रकार ेिोवो प्रत्येक व्यक्तीने आपल्यार्ोवती ववसंवादाची जी एक अदृश्य वरं्त उर्ी केली आि ेती 

िोडली पाविजे. असा ववचार करून तेिी व्याख्यानाला जायचे म्ििून बसमधून बािेर पडून चालू 

लागतात. दगुाभबाई देखील अच्यतु सरांबरोबर चालू लागतात. अच्यतु सरांना वाटते की, दगुाभबाई 

अद्यापिी चाळीस पन्नास वषभ मागे असल्या तरी त्यांच्या ववचारांना नैवतकतेचे अवधष्टान आिे. त्यांना 

र्लेिी वतभमानाची जािीव नसली, त्यांचे मन अद्याप रू्तकाळात वावरत असल ेतरी त्यांची मते पक्की 

आिेत. चाररत्र्यवान आवि स्वच्छ रािािी असल्यामळेु त्यांची सोबत अच्यतु सरांना नकोशी वाटत 

नािी. त्यांच्याप्रमािेच दगुाभबाई ववचार करतात की अच्यतु सर बदलले असले तरी, ते कोित्या 

ववचारप्रिालीचे आिेत, त्यांचे बोलिे, त्यांचे ववचार, त्यांची मूल्ये आता आपल्याला कळायला कठीि 

जात असले तरी त्यातल्या त्यात त्यांची सोबत आपल्याला चालू शकिार आिे कारि सध्याच्या 

बदलत्या जीवनशैलीमळेु दगुाभबाईनंा कोिाचीच साथसंगत रुचेनाशी, पटेनाशी झाली आिे. 

दोघांची मत ेथोडीिार जळुिारी असल्यामळेु अच्यतुसर आवि दगुाभबाई जोडीने पढेु चालले. कारि 

अच्यतु सरांना, सवभसाधारि मािसांना वास्तव वस्थतीचे र्ान नािी आवि त्यांना त ेतसे करून घेिे 

देखील आवश्यक वाटत नािी असे वाटते. ते स्वतःतच मग्न असतात. सखुनैव असतात, असे वाटते. 

या गो�ींचा मात् त्यांना राग येतो. त्यामळेु त्यातल्या त्यात रू्तकाळात रमिाऱ्या असल्या तरी 

वास्तवतेचे थोडेिार र्ान दगुाभबाईनंा आिे असे अच्यतु सरांना वाटतं त्यामळेु ते दगुाभबाईशंी बोलत, 

संवाद साधत वाटचाल करू बघतात. 

तेवढयात इटावलयन विल्म िेस्टीवल बघायला गेलेले पाटील आवि ताम्ििे अच्यतु सरांना रे्टतात 

ते अच्यतु सरांना चॉम्स्कीच्या वमडीया ब�लच्या ववधानासंदर्ाभत त्यांचे मत ववचारतात तेव्िा अच्यतु 

सर सांगतात की  Media मळेु लोक ससंुघटीत िोऊ शकत नािीत. अमेररकेत Media चा वापर 

िेतपुरुस्सर करतात. आपल्याकडे कधीच लोक संघटीत नव्िते. त्यांच्यात जातीरे्द, विभरे्द, धमभरे्द 

या वरं्ती उभ्या केल्या गेल्या िोत्या. आवि ना कधी ससंुघटीत िोऊ शकतील. 

नागररकांमध्ये civic sense देखील नािीये िे छोट्या छोट्या गो�ींमधून वदसते. कारि टॅ्रविकमधून 

एक गाडी दसुऱ्याच रस्त्याने थेट जात ेआवि िी गाडी नक्कीच पढेु आिखीन टॅ्रविक जमॅ करले ि े

लक्षात येऊन ताम्ििे आपला राग, संताप व्यक्त करतात. त्याचवेळी चौकात पोलीस नािी िे पािून  

तर ते आिखीनच वैतागतात... उद्वीग्न िोतात. प्रत्येकाने आपले आपले काम नेकीने केले तरी व्यवस्था 

सधुारले असे अच्यतु सरांनी म्िटलेले असते. अच्यतु सर त्यांना म्िितात की चीड व्यक्त करण्याची 

योग्य जागा नव्िे तमु्िी पोलीस मखु्यालयावर जाऊन सत्याग्रि करा... कोित्या गो�ीला, कोिी वकती 

प्राधान्य द्यायचं िे समाजातील सवभच लोकांना समजल पाविजे. सगळ्यानाच त्याचे र्ान आल पाविजे 

त्यासाठी प्रत्येकाने र्ावना र्डकिं आवि न र्डकिं दोन्िी सोडायला िवं…. 
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या गदीत वारकरी सगळ्यांकडे र्ीक मागतो आिे. ताम्ििेंचा िात लागून तो ढकलला जातो. दरुुन िी 

सगळी िातापायी बघून प्रताप पढेु येऊन वचडून बडबडू लागतो… 

" वर्कारी नािीये तो…. वारकरी आिे... बिुजनसमाजाचा आिे... आमचा आिे…. आवि खर तर 

वारकरीपि नािी... जमीन गेलेला शेतकरी आिे…" असा एक सामावजक पेच लेखकाने रखेाटलेला 

वदसतो. वारकरी- अल्परू्धारक- रू्वमिीन- समाजातील स्तरव्यवस्था- जागवतकीकरिाचा र्ारतीय 

कृषीसंस्कृतीवर झालेला पररिाम या सगळ्या गो�� लेखक एका वाक्यांतून अधोरखेीत करतो… 

सरतेशेवटी प्रताप ताम्ििेला ढकलतो... ढकलाढकली चालूच रिाते.. शेवटी तो वारकरी यशच्या 

गाडीवर आपटतो... यश त्याला त्याच्या स्वर्ावधमाभनुसार जाब ववचारिारच असतो पि शेवटी त्याला 

त्या वारक�याब�ल सिानरूु्ती वाटते. अच्यतु सरांना िा ढकलाढकलीचा, मारामारीचा प्रकार पसंद 

नािी. प्रताप ची नोकरी गेली त्याचा पररिाम म्ििून िी वादावादी केली जाते िे अच्यतु सरांना मान्य 

नािी. त्यासाठी वेगळ मागभ चोखाळायला िवा असे त्यांचे म्िििे आिे. त्यािी पररवस्थतीत ते वाद 

ववसंवाद मारामारी थांबवण्याचा प्रयत्न करत आिेत. पि सगळेच संधीचा िायदा घेऊन मनातील राग, 

संताप, खदखद व्यक्त करतात. संधीचा िायदा घेत गदीतला कोिीतरी त्याच्या िातात काठी आिून 

देतो आवि वाद अवधकच वचघळतो. विंदू- मसुलमान, ब्राम्िि- मराठा, ववचारवंत- वनबदु्द, र्ांडवलदार- 

नोकरदार-साम्यवादी,आवदवासी- प्रगत नवश्रीमंत, नीवत- अनीवत, असिाय्य स्त्री- स्वाथी स्त्री- परुुष 

अशा सगळ्या च्या माध्यमातून लेखकाने समाजाचे प्रवतवबंब "चौक" या नाटकात रखेाटले आिे. 

आपली प्रगती तपासा  
१) 'चौक' नाटकाची समाजशास्त्रीय समीक्षा करा. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.२.६ सारांश 

२००५ मध्ये प्रकावशत झालेल्या या नाटकात तत्कावलन समाजाचे यथायोग्य प्रवतवबंब पडलेले वदसते. 

समाजाचा ववस्ततृ चेिेरा रखेाटण्याचा प्रयत्न या नाटकातून झालेला वदसतो. १९९१ पासून र्ारताने 

खाजगीकरि, उदारीकरि या ज्या गो�ी वस्वकारल्या आिेत त्याचे पडसाद या नाटकामध्ये पडलेलेल े

वदसतात. जागवतकीकरिाचा प्रचंड पररिाम समाजातील प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक घटकावर पडलेला 
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वदसतो त्याचे कािी पैलू लेखकाने या पात्ांच्या माध्यमातून, त्यांच्या समस्यामधून, त्यांच्या संवादातून 

मांडण्याचा प्रयत्न केलेला वदसतो.  

ववचारवंत प्रा० अच्यतु आठवले यांची सगळ्या गो�ींकडे बघण्याची व्यापक ��ी आिे. पि 

त्यांच्यासारख्या लोकांना गिृीत धरलं जात. आवि मग कमी पात्ता असलेले लोक जास्त 

आत्मववश्वासी िोतात. ववदषुी दगुाभ बाई सारख्या लोकांपासून एक नैवतक र्य इतर लोकांना वाटत ं

आवि त्यामळेुच त्यांच्यापासून पढुील वपढयांचे लोक दूर रिातात कारि सद्यकाळात एवढी नैवतकता 

कोिाला पटत नािी, पचत नािी. प्रताप सारख्या र्ावना चटकन र्डकिाऱ्या लोकांचे प्रमाि समाजात 

खूप आिे िे देखील लेखक अधोरवेखत करतात आवि पषु्पाताई गोगटे यांच्या सारख्या मध्यमवगीय 

ववधवांचे समाजात काय स्थान आिे? त्यांचा कसा िायदा घेतला जाऊ शकतो; त्यातून स्वतःला 

वाचवण्याचा काय उपाय केला जाऊ शकतो िे पषु्पाताईचं्या वागण्यातून कळून येते तर िोनपासारखे 

मध्यम पांढरपेशा स्तरातील व्यक्ती वेळ पडल्यास अनैवतक गो�ी करण्यास कशा धजावू शकतात याचा 

उल्लेख नाटकात आला आिे. 

वसमंवतनी उच्चमध्यम वगाभतील पि समाजसेवेच्या नावाखाली   अप्रगत(आवदवासी ववर्ागातील) 

लोकांचे शोषि करिाऱ्या लोकांपैकी एक वदसते. तर प्रासका दोरा सामावजक अडीअडचिीवर मात 

करून उच्च पदावर प्रस्थावपत झालेल्या पि मनात अजूनिी प्रांतवाद/ प्रदेशवाद जपिाऱ्या समिुाचे 

प्रवतवनवधत्व करिारा वदसतो. 

"आिे र ेगटातील" लोकांचे प्रश्न, त्यांचे समाजातील समस्यांपासून अवलप्त रिािे त्यांच्या प्रश्नांची जािीव 

देखील नसिे, नवश्रीमंत वगाभत स्वतःला अडँजस्ट करण्याचा प्रयत्न, आवि स्वतः ची ओळख 

सांर्ाळण्याची केववलवािी धडपड यश आवि सवुप्रया या पात्ांद्वार ेलेखकाने दाखवली आिे. 

साधारिपिे जागवतकीकरिाचा, खाजगीकरिाचा आवि उदारीकरिाचा समाज स्वास्थावर कसा 

पररिाम झाला आिे याचे प्रत्ययकारी वचत्ि" चौक" या नाटकात वदसते. वववशष्ट के्षत्ातील लोकांना 

रोजगाराच्या प्रचंड मोठ्या प्रमािात संधी वमळून त्यांचे सामावजक स्तरांतरि िोिे, वववशष्ट के्षत्ातील 

लोकांचा रोजगार िरपिे, र्ववष्यातील असरुवक्षतता, मािसामािसा मधील ताितिाव, स्वतःची 

ओळख वटकवून ठेवायचा केववलवािा प्रयत्न, शेतकऱ्याचे प्रश्न, कृवषसंस्कृतीवर झालेला पररिाम, 

रू्वमविन शेतकरी, प्रसारमाध्यमांचा समाजावर पडिारा पररिाम, वैिल्यग्रस्त तरुि, ��ाचार, 

प्रांतवाद, आवदवासींच्या लोककलांचा जागवतक पातळीवर बाजार मांडून त्यांना मात् या गो�ींचा 

कािीच मोबदला न देिारी याच समाजातील सवुशवक्षत पि उथळ मािसं, सावभजवनक वठकािी कसे 

वागावे याचे जरादेखील र्ान नसिार ेबेजबाबदार नागरीक, संवेदनाशून्य आवि कृतीशून्य झालेली 

मािसे, दिशतवादाचा समाजावर िोिारा पररिाम, समाजात असिारी र्ांडवलशािी,कम्यवुनस्ट, 

िॅवसस्ट, सोशावलस्ट, धावमभक- जातीय- प्रांवतक मांडिी या सगळ्या गो�ी या सावित्यकृतीत वदसतात. 
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समाज आवि व्यक्ती यांच्यात पडिार ेतकुडे, त्यात व्यवक्तच्या जीवनात घसूु लागिार ेधमभ आवि 

आधवुनक तंत्ञान, सोशल वमवडयाचा वारमेाप प्रर्ाव आवि त्यामळेु व्यक्ती व्यक्तींची िोिारी 

अनाकलनीय घसुमट सरुु झालेली या नाटकातून वदसते. 

थोडक्यात, कोितेिी सावित्य म्ििजे लेखकाने त्या त्या वववशष्ट सामावजक पररवस्थतीला वदलेला 

प्रवतसाद असतो. लेखक, त्याची सावित्यकृती आवि वाचक यांच्या आंतरवक्रयांमध्ये सामावजक 

पररवस्थती अपररिायभपिे मित्वाची असते. म्ििूनच 

" चौक" या मकरदं साठे वलवखत नाटकाचा, लेखकाची व्यक्तीगत वनवमभती म्ििून ववचार न करता एक 

सामावजक घवटत म्ििून ववचार केला पाविजे. आवि " चौक" या नाटकाच्या वनवमभती मागील सामावजक 

पररवस्थती कोिती आवि लेखकाने या पररवस्थतीला कसा प्रवतसाद वदला आिे याचा मागोवा घेण्यात 

आला आिे. 
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792f94093893094d93591593e939940/93893e93993f92494d92f93e91a94

792a94d93091593e930/93893e93993f92494d92f93892e94091594d9379

3e-93293f91f930930940-91594d93093f91f93f93893f91d92e 

४.२.८ सरावासाठी प्रश्न 

अ] 

१. " चौक" या मकरदं साठे वलवखत नाटकाची समाजशास्त्रीय समीक्षा करा. 

२. "चौक" या मकरदं साठे वलवखत नाटकाचा, लेखकाची व्यवक्तगत वनवमभती म्ििून ववचार न करता 

एक सामावजक घवटत म्ििून ववचार केला पाविजे" या ववधानाचा परामशभ घ्या. 



122

उपयोजित समीक्षा - 2

आ] टीपा वलिा:- 

१.    अच्यतु आठवले 

२.   "चौक" मधील वातावरि वनवमभती 

३.  "चौक" मधील रूपकात्मकता 

४.२.९   पुरक वाचन 

१.  साठे मकरदं- अच्यतु आठवले आवि आठविी (कादंबरी) 

२.  मराठी रगंरू्मीच्या तीस रात्ी- खंड१,२,३ 

३.  माक्सभवादी सावित्यववचार- पिेु- १९८० 

❖❖❖ 
 



घटक  : ४ 

४(३अ) 
अ.   लावणी - टुमदार कुणाची छान 

शाहीर परशराम 

घटक रचना  

४.३अ.१ प्रास्ताविक 

४.३अ.२ लेखकाांविषयी 

४.३अ.३ "टुमदार कुणाची छान" या लािणी विषयी 

४.३अ.४ लािणी आवण समाजशास्त्रीय समीक्षा 

४.३अ.५ साराांश 

४.३अ.६ सांदर्भ 

४.३अ.७ सरािासाठी प्रश्न 

४.३अ.८ परुक िाचन 

४.३अ.१ प्रास्ताववक 

पांविती सावहत्यप्रकारा नांतर मराठी सावहत्यात एक प्रकारची पोकळी वनमाभण झाली होती ती र्रून 

काढण्याचा प्रयत्न शावहरी िाङ्मयाने केला होता. अज्ञातदास, अनांतफां दी, परशराम, रामजोशी, 

होनाजीबाळा, सगनर्ाऊ, प्रर्ाकर याांनी शावहरी िाि्मय र्रास आणले. तत्कावलन समाजाचा विचार 

केला तर, पेशिाई कालखांिात " शावहरी िाि्मय" र्रास आले होते. या शावहरी िाङ्मयातून लािणी 

आवण पोिािे असे दोन काव्यप्रकार अनकु्रमे श ांगार रसयकु्त आवण िीररस यकु्त वनमाभण झाले; कारण 

पेशिाईचा राज्यविस्तार पार अटकेपार पोहोचला होता. शावहराांची लेखणी आपल्या आजूबाजूला 

असलेला पररसर, र्ोितालची स �ी, सामावजक आवण साांस्क वतक पयाभिरण, इवतहास याांचे गणुगान 

करू लागलेली वदसते. 

४.३अ.२ लेखकाांववषयी 

कोणत्याही सावहवत्यकाचे जीिन आवण त्याची कलाक ती याांचा अन्योन्य सांबांध असतो. त्याच्या 

जीिनात घिणा-या अनेक घटनाांचा पररणाम त्याांच्या सावहत्यक तींिर झालेला वदसतो. त्या िैविध्यपूणभ 
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घटनाांचा, अनुर्िाांचा प्रर्ाि त्याांच्या सावहत्यक तींिर पिलेला वदसतो. याच अनरु्िाांचा, घटनाांचा 

िापर करून सावहवत्यक कलावनवमभती, सावहत्यवनवमभती करत असतो. शावहर तर समाजाच्या अवधक 

जिळ गेलेले आह ेअसे वदसते. परशराम याांचा जन्म वशांपी कुळात झाला. तत्कावलन इतर शावहरपेक्षा 

शावहर परशराम आजूबाजूच्या समाजात, सांस्क वतत अवधक वमळून वमसळून, एकरूप झाले होते असे 

त्याांच्या  लािण्याांिरून वदसून येते. त्याांच्या सावहत्यातून सामावजकता वदसून येते. शावहर परशराम 

याांचे चररत्र बवघतले तर, त्याचे जीिन सिभसामान्य जनतेमध्ये, ग्रामीण र्ागात गेल्याने लोकाांच्या 

मानवसकते ब�ल त्याांना चाांगलीच कल्पना होती म्हणून त्याांच्या कलाक तींमध्ये जनमाणसाच्या 

सामावजक आवण मानवसक पररवस्ितीचे िणभन आलेले वदसते.  

नावशक मधील वसन्नर येिील िािी या गािी इ.स १७५४ मध्ये अक्षयत तीयेच्या शरु्महुुताभिर शाहीर 

परशराम याांचा जन्म झाला. पेशिाईचा ऐन र्राचा हा कालखांि ! विठ्ठलाच्या साक्षात्काराचा प्रसांगही 

त्याांच्या आयषु्यात वदसतो विठ्ठलाने आशीिाभद देऊन परशरामाांना साांवगतले, " अर्ांग परु ेआता लािण्या 

रच." मात्र ही आख्यावयकाच असािी असे वदसते.त्याांनी त्याांच्या लािण्या आपले गरुू विठ्ठल खत्री याांस 

समवपभत केल्या होत्या असे वदसते. शाहीर परशरामाांचे िेगळेपण म्हणजे," इतर शाहीराांच्या मानाने 

परशरामाांचे अिलोकन अवतशय सूक्ष्म होते ि त्याांची विनोद��ीही प्रशांसनीय होती. त्यामुळे त्याांच्या 

लािण्याांत खूप विषयिैवचत्र्य आहे."( म. ना. अदिांत ) अदिांताांनी त्याांच्या सामावजक लािण्याांचा विचार 

करून त्याांचे वनरीक्षण सूक्ष्म होते असे म्हटले आह.े   

परशरामाांचे समाज वनरीक्षण अवतशय सूक्ष्म होते हे त्याांच्या सामावजक लािण्याांच्या अभ्यासािरून 

लक्षात येते. समाज हा एकच विषय असला तरी त्यातील गुांतागुांत त्याांच्या लािण्याांचा अभ्यास केला 

तर लक्षात येते.मलुखुवगरीत गुांतलेल्या, सांसारात वशणलेल्या आवण विलासात आांबलेल्या मनाला 

उर्ारी देिून जीिनात रांग र्रण्याकररता परशरामाांनी लािणीची रचना केली. लोक जीिनातील असांख्य 

विषय वनििून त्यात लौवकक र्ाि र्ािनाांची सुांदर वचते्र रेखाटली आहेत. त्याांच्या लािण्याांमध्ये 

तत्कावलन अनेक विषय आले आहेत. जिळपास समाजाशी वनगवित सिभच विषयाांिर परशरामाांनी 

लािण्या वकां िा पोिािे रचले आहेत वकां िा त्याचा सांदर्भ तरी त्यामध्ये आला आहे. याचे कारण ते नेहेमी 

समाजात वमसळत गेल ेआवण समाजाच्या एकां दर ि त्ती- प्रि तींचे अिलोकन करीत रावहले. तत्कावलन 

समाजाचे सूक्ष्म अिलोकन त्याांच्या लािण्याांमधून वदसून येते. आजू बाजूचा समाज, परकीय आक्रमणां, 

सैवनकाांचे जीिन, त्याांना लढाईच्या वनवमत्याने परदेशी जािे लागणे आवण त्यामळेु त्याांच्या जीिनात 

श ांगार रसाला वमळालेले प्राधान्य या सगळ्या गो�ी या लािण्याांतून वदसून येतात. 

�ीसौंदयाचे िणभन करणा-या अनेक लािण्या शावहरी िाङ् मय प्राांतात वदसून येतात. 
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४.३अ.३ "टुमदार कुणाची छान" या लावणी ववषयी 

परशरामाांच्या  "टुमदार कुणाची छान" या लािणीत देखील स्त्रीसौंदयाभचे िणभन अवतशय बारकाईने 

केले आहे. 

४.३अ.४ लावणी आवण समाजशास्त्रीय समीक्षा 

परशरामाच्या याांच्या लािणी मधील ही सिभगणु रूपसांपन्न ऐन बारा- तेराच्या ियातील आहे. ह्मा 

लािणीमध्ये स्त्रीयाांनी धारण केलेले अलांकार, कपिे याांचे जसे िणभन येते तसेच स्त्रीच्या शरीराांचेही 

िणभन मकु्तकां ठाने केलेले अहे. या लािणीत यौिनेचे आलेले िणभन आवण त्यासाठी परशरामाने 

िापरलेल्या उपमा जगािेगळ्या आवण अस्सल मराठमोळ्या आहेत. 

शाविर म्िणतात- 

टुमदार कुणाची छान निवत र्रज्िान पसुा र ेआवल कुठून 

स्िरूपाचे तटुती तार ेकिार ेकि विजिा पिवतल तटूुन || ध || 

छवबदार सरुत फाांकिी बुांद राखिी जिुन िर खिे 

गुांवफली िेवण नावगणी लिा र ेगालाांिर दोहीकिे 

पान खाऊन ओठ करर लाल अांगािर शाल झळकती चिेु 

गजगवत चाले हळूहळू उरी गां जोबन उमटले हुिे 

िय अटकर बाांधा लहान 

हरपलो पाहुन र्कु तहान 

कर अपभण पांचीप्राण रणीं ग जाऊ कटून….||१|| 

पवहल्या किव्याांत, या तरुणीचे अवतशय बारकाईने िणभन केले आहे. वतच्या सौंदयाभचेच नव्हे तर वतने 

केलेल्या साजश ांगाराचे देखील अवतशय बहारदार पद्दतीने िणभन आले आहे. अशी ही टुमदार म्हणजे 

सुांदर तरुणी कोणाची आहे आवण निीनिेली र्र जिानीत असलेली ही तरुणी कुठून आली आहे असा 

प्रश्न या नायकाला पिला आहे. वतचे रूप इतके सुांदर आहे की किकि करून विजाच जणू अांगािर 

पितील असे िाटत आहे.  

बुांि म्हणजे िोक्यािरून सिभ शरीरर्र आच्छादनासाठी घेतलेले िस्त्र, ओढणी, खोळ. तसेच बरुखा 

वकां िा घुांगट. तसेच रूप वकां िा िेश या अिाभनेही बुांि हा शब्द िापरलेला आढळतो. यावठकाणी बुांद असा 

शब्द वदसतो त्यािर खिे जििलेले आहेत. सुांदर िेणी गुांफलेली आहे .ती नावगणी सारखी पाठीिर 

रुळते आहे. लिीिाळ अशा केसाांच्या बटा दोन्ही गालाांिर रेंगाळत आहते. सौंदयाभचे िणभन करताना 

तत्कावलन समाजाचे प्रवतवबांब वदसते . कारण "सावहत्य ही सामावजक सांस्िा असून समाजात वनमाभण 
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झालेली र्ाषा हे त्याचे माध्यम असते. प्रतीकात्मक आवण छांदोबद्दता ही जी सावहत्याची पारांपररक 

साधनतांते्र आहेत, त्याांची प्रक तीच सामावजक आहे" असे रनेे िेलेक याांनी म्हटले आहे. म्हणजे छवबदार 

सरुत हा शब्द तत्कावलन समाजाचे प्रवतवबांब दाखिणारा आहे. उदूभ,फारशी र्ाषेचा अांमल मराठी र्ाषेिर 

झालेला आहे तो या उदाहरणािरून �प� वदसतो. पान खाऊन ओठ लाल झाले आहेत. अांगािर शाल 

पाांघरलेली आहे आवण हातात चिेु झळकत आहेत. अशीही तरुणी गजगती ने हळूहळू चालत आह.े 

गजगती ह ेखास सौदयाभचे लक्षण आहे. िौलदार चाल, उरी तारुण्य उफाळून आले आह.े जोबन म्हणज े

तारुण्य हा देखील सराभस जनमाणसात िापरला जाणारा उदूभ शब्द! 

पढुील ओळीत अटकर बाांधा, लहानिय असा उल्लेख आला आहे. वतचे सौंदयभ बघून नायकाचे र्ान 

हरपले आहे तो आपली तहानरू्क विसरून गेला आहे. 

िय बारा-तेरात ऐन आवल र्रात र्इु ग ठेंगणी 
दांवि बाजबुांद बाहुट्या सर पहुच्या वहर ेजिले कां गणी 
गगनाांत चाांदणी ठळक माररशी झळक उवर् ग अांगणी 
वकती नटुन िटुन माररशील छनाछन नैनाच्या सांवगणी 

झालों घािाविण घायाळ 
झोंबला विखारी व्याळ 
जणू टाहो करर कोयाळ 
तूां न कळे घालशी माळ 

कोणाला गे उठून …….|| २ || 

या तरुणीने घातलेल्या विविध अलांकारातून तत्कावलन समाजाचे प्रवतवबांब पिलेल ेवदसते. बाजबुांद, 
सर, पहुच्या, वहरजेिीत कां गण अशी ही अलांकाराांनी नटलेली तरुणी एखादया चमचमणाऱ्या 
चाांदणीप्रमाणे, अांगणात उर्ी राहून नयनाांच्या सांवगणी( बांदूक) चालित आहे. श ांगाररसा चा पररपोष 
पढुील ओळींतून वदसतो. हा तरुण सैवनक घािावशिायच वतच्या नजरचे्या िाराने घायाळ झाला आहे. 
असा हा मदनाचा विखारी दाह त्याला होत आहे. अशीही रतीसम असलेली तरुणी उठूनकोणाला माळ 
घालेल असा प्रश्न त्याला पिला आहे. 

दूर देश बांगाल  मलुखु कां गाल गेलो सलासैल आलो करून 
नाही धनदौलतीला कमी आवणले उांट मालाचे र्रून 
चावहल ते माग या घवि देइन वबनघिी ताजिा धरून 
तझेु र्ारोर्ार देईन सखे खैरात करीन तजुिरून 

असा हेत मनामवधां धरून 
रावहलो रुपाला रू्लून 

चार मवहने तजुसाठीं ठरून 
मजा  [सखे ] द ेपटून …|| ३ || 
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हा सैवनक महाराष्र सोिून अनेक वठकाणी मलुखुवगरी करून आला आहे. पार बांगालप्राांतापयंत तो 
जाऊन आला आहे. लढाई करून धनदौलत कमािून आणली आहे. उांटािरून खूप सांपत्ती र्रर्रून 
आणली आहे. ही तरुणी जे मागेल ते देण्याची ऐपत त्याच्याकिे आहे. तराजू र्रर्रून खैरात करण्या 
इतकी सांपत्ती त्याच्याकिे आहे. असा हेतू मनामध्ये धरून, वतच्या रुपाला र्लुला आहे. चार 
मवहन्याांपासून वतची िाट पहात आहे. मराठी राज्यात पेशव्याांचे राज्य होते. त्याांच्या राज्यविस्तारासाठी 
अनेक तरुण सैवनक विविध प्राांतात लढाईला जात असत त्याचे यिोवचत प्रवतवबांब िरील किव्यात 
पिलेले वदसते. काही उदूभ- फारसी शब्द देखील अगदी सराभसपणे जनमाणसात रुळले होते याचे 
प्रत्यांतर येते. 

धररां चला राजअांवबरा गणुगांवर्रा पावहले कसून 

िचनाचा करािा मान कररन सन्मान पलांगी बसून 

विठु परशरामाचा नक्ष चहुांकिे दक्ष पहा जा पसूुन 

गातो रामक ष्ण रामाचे तोि मूळ िस्तादापासून 

निवशके ठाउके बेसूर 

चाल बदलनु गाती टौर 

घरोघरी िाजविती िौर 

जवश अक्षवतजेची गौर 

काय वतशीं र ेझटून …..|| ४ || 

शेिटी, शावहर परशराम आपल्या गरुुां चा उल्लेख करून,  त्याांच्या पासून हे सगळे  सावहत्य वनमाभण 
करू शकलो (मूळ िस् स्तादापासून) आवण निवशके कसे बेसूर, चाल बदलून गातात आवण घरोघरी 
आपला िौर िाजितात याचा उल्लेख केला आहे.  

आपली प्रगती तपासा  
१) 'टुमदार कुणाची छान' या लािणीची समीक्षा करा. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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४.३अ.५ साराांश 

लािणी म्हणजे लािण्यगीत ! श ांगार रसाचा पररपोष! लािणी िाि्मयाच्या प्रेरणेविषयी श्री. वि. ल. र्ािे 
म्हणतात," राष्राच्या अांगात राष्रातील नागररकात सामर्थयभ आवण िीररस खेळत असल्यामळेु 
त्यांााच्या आविष्कारािभ पोिािे आवण लािण्या रचल्या गेल्या." याच काळात श ांगार आवण िीर रस 
वनमाभण करणार ेलािणी आवण पोिािे हे सावहत्य वनमाभण झाले. आवण समाजात सावहत्य म्हणून मान्य 
झाले. र्ाषेपासून समाजाला िेगळे करता येत नाही. समाजातल्या व्यक्तीच्या वक्रयाप्रवतवक्रया र्ाषेच्या 
माध्यमातून होत असतात आवण त्या त्या सावहवत्यकाची विचारसरणी र्ावषक वचन्हाांच्या रुपात 
झालेली र्ावषक वनवमभती असते असे मत बावख्तन आवण त्याांच्या सहकायांनी माांिले आहे. प्राचीन 
सावहत्यक तीची समीक्षा करत असताना या सावहत्याची वनवमभती कोणत्या अिस्िेत होत ेयाचा विचार 
करता लािणी हा सावहत्यप्रकार तत्कावलन समाजाची गरज होती असे वदसते. समाजातील मदभ 
गि्याांच्या, सैवनकाांच्या प्रेरणाांचे सांतलुन व्हािे अशी त्यामागील रू्वमका होती.  

" मोवहमेिर गेलेल्या वशपाई, सरदार याना घरच्या आठिणीने व्याकुळ होत तेव्हा त्याांना लािणीतील 
ठेक्याने आवण श ांगाररक िणभनाचे सखुिण्याचे काम केले. त्यामळेुअशा वशपाई, सरदार याांना 
सखुविण्यासाठी लािणी अितरली असािी .-"( िॉ. गांगाधर मोरजे  ) श ांगारपर लािण्याांमध्ये स्त्री 
सौदयीचे विविध अांगाने िणभन केले आहे. िॉ गांगाधर मोरजे म्हणतात," परशरामाने त्यामध्ये वतचे रूप, 
वतची चाल, तारुण्य, पोशाख, हालचाली, बोलण्याची लकब,. इ सिभ गो�ींचे िणभन आपल्या लािणीमध्ये 
केले आहे.िािमयाच्या अभ्यासातूनच तत्कावलन वस्ितीगतीचे वचत्रण वदसते. परशराम कावलन समाज 
जीिनाचे प्रवतवबांब त्याांच्या लािण्याांमधून पिलेले वदसते. त्या काळातील ररती, ररिाज, स्त्री परुुष 
मानवसकता, सामावजक स्तर, िेशर्षुा, केशर्षुा िस्त्रप्रािरणां, अलांकार आवण एकूणच जीिनशैली 
"टुमदार कुणाची छान" या लािणीतून वदसून येते. 

४.३अ.६ सांदर्भ 

१.https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E
0%A5%80%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5
%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE 

२. Iib.unipune.ac.in 

३. मोरजे, ग. ना. मराठी लािणी िाङ् मय पणेु१९९९ 

४. ir.unishivaji.ac.in 
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४.३अ.७ सरावासाठी प्रश्न 

१)   " टुमदार कुणाची छान" या लािणीची समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्दतीने समीक्षा करा. 

२)  तत्कावलन समाजाचे प्रवतवबांब " टुमदार कुणाची छान" या लािणीत कसे पिले आहे त े
सोदाहरण स्प� करा. 

 आ) टीपा वलहा:- 

 १) लािणी लेखनामागील प्रेरणा 

 २) शाहीर परशराम याांचे व्यवक्तमत्ि 

४.३अ.८ पुरक वाचन 

१.https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E
0%A5%80%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5
%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE 

२. लोकसांस्क तीचा गार्ारा 

३.https://vishwakosh.marathi.gov.in/20466/ 

४.https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sahir-parsuram/ 

❖❖❖ 
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घटक  : ४ 

४(३आ) 
आ.  र्ारूड 

"दादला नको ग बाई" 
सांत एकनाि 

घटक रचना 

४.३आ .१ प्रास्ताविक 

४.३आ.२ लेखकाविषयी 

४.३आ.३  तत्कावलन समाजाचे प्रवतवबांब 

४.३आ.४  साराांश 

४.३आ.५  सांदर्भ ग्रांि  

४.३आ.६  नमनुा प्रश्नसंच 

४.३आ.७  पूरक िाचन 

४.३आ.१ प्रास्ताववक 

समाज प्रबोधनाचा एक उत्तम आविष्कार म्हणून 'र्ारूि' या काव्यप्रकाराकिे बवघतले जाते."बहुजन" 

समाजात जे रुढ ते बहुरूढ याचे अपभ्रांश रूप म्हणजे र्ारूि! दोन तोंिाचा पक्षी असा देखील एक अिभ 

साांवगतला जातो. र्ारुिाला देखील दोन अिभ प्राप्त झालेले वदसतात. "र्ा" म्हणजे आर्ा, प्रर्ा, दीप्ती, 

प्रकाश, प्रवतर्ा. स्फूतीच्या बळािर केलेली जोमदार रचना! ल. रा. पाांगारकराांची उपपत्ती योग्य िाटते 

ती म्हणजे "जे बहुरूढ र्ाषते सादर केले जाते ते र्ारुि!" 

र्ारूिातील विषय हे सिभसामान्याांच्या पररचयाचे ि वनत्याच्या व्यिहारात िािरणार ेि आढळणार े

असतात. व्यिसाय, नाती-गोती, सामावजक ि वत्तदशभन, गाि, दैिी रू्वमका, रू्त-वपशाच्च, पश-ुपक्षी, 

सण आवद बाबी असे विविध विषय एकनािाांच्या र्ारुिाांत वदसून येतात. 

४.३आ.२ लेखकाववषयी 

(१५३३-१५९९). महाराष्रातील एक शे्रष्ट सांतकिी. जन्म पैठण येिे. सांत र्ानदुासाांचे पणतू. 

िविलाांचे नाि सूयभनारायण आवण आईचे रुवक्मणी. त्याांचे ििील मोठे पांवित असािेत, असे एक मत 
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आहे. बालपणीच आईििील वनितभल्यामळेु एकनािाांचे सांगोपन त्याांचे आजोबा चक्रपाणी याांनी केले. 

ियाच्या बाराव्या िषी एकनािाांनी देिवगरी येिील जनादभनस्िामींकिे जाऊन त्याांचे वशष्यत्ि पतकरल.े 

तेिे सहा िष ेराहून सांस्क त शा�परुाणाांचे ि ज्ञानेश्वरी सारख्या अध्यात्मग्रांिाांचे अध्ययन त्याांनी केले. 

गरुुक पेने परमेश्वरी साक्षात्कार झाल्यािर एकूण सात िषे त्याांची तीिभयाते्रत घालविली. या तीिभयाते्रत 

प्रिम काही वदिस जनादभनस्िामी त्याांच्याबरोबर होते. 

सांत एकनाथाांची सावित्य सांपदा:- 

आळांदीस जाऊन नािाांनी ज्ञानेश्वराांच्या समाधीचा जीणोद्दार केला (१५८३) आवण त्यानांतर 

ज्ञानेश्वरीची सांवहता शदु्द केली (१५८४). 

i) चतुुःश्लोकी र्ागित (स.ु १५५५) 

ii) हस्तामलक  

iii) शकुा�क 

iv) रुवक्मणी स्ियांिर (१५७१) 

v) र्ािािभ रामायण  

नािाांची र्ारूिे ही व्यापक सामावजकता आवण विश्वव्यापक ��ी यामळेु वनमाभण झाली. र्ारूिाची 

वनवमभती होण्यास नािाांचे तत्कावलक जीिन ि त्याांची पराकोटीची र्क्ती आवण प्रेमळ स्िर्ाि, 

आजूबाजूचा पररिेश कारणीरू्त ठरले असे म्हणता येईल. नािाांच्या काळचा समाज हा सततच्या 

परकीय आक्रमणाने पार कोसळून गेला होता. र्यग्रस्त अिस्िेत प्रत्येक व्यक्ती जगत होती. गरीब, 

अिाणी अवशवक्षत लोकाांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्याांना लबुािले जात होते. सिभत्र अांधश्रध्दा 

पसरली होती. खऱ्या मानिता धमाभला लोकां  विसरले होते.ढोंगी, र्ोंदू, स्िािी लोकाांनी समाज पोखरून 

टाकला होता. अवन� रूढी, परांपराांचां स्तोम माजलां होतां. सिभसामान्य जनता आपला आत्मसन्मान 

विसरली होती. क्षात्रतेज कुचकामी ठरत होते. व�याांिर अन्याय अत्याचार होत असलेतरी गप्प बसून 

बवघतले जात होत.े स्िकमभ, स्िधमाभची जाण बजुत चालली होती. अज्ञानी जनता  वनराकार,वनगुभणाला 

न पजुता कोणत्याही दैिताांच्या मागे लागली होती.त्यामळेु ग्रामदेिताांचां  महत्त्ि िाढू लागलां. खरी र्क्ती 

काय असते हेच लोकाना कळेनासे झाले होते.बळींचा र्विमार होऊ लागला. अनेक दैिताांची पूजा 

केली जाऊ लागली. सिभत्र अांधश्रद्दा बळािली होती. समाज प्रबोधनाचे हे महत्िाचे कायभ एकनाि 

महाराजाांना करायचे होते. तत्कावलन समाजात असलेली अांधश्रद्दा  नािाांना दूर करायची होती.  खऱ्या 

र्क्तीची  वशकिण लोकाांना द्यायची होती. साधा, सरळ ि सोपा र्क्तीमागभ सोिून अन्य मागांनी जाणाऱ्या 

र्ोळ्या जनसामान्याांना अध्यावत्मक िाटेकिे न्यायचे होते. म्हणून नािाांनी रुपकाचा अलांकार लेिून 

र्ारूिाांना सजिलां. नािाची प्रवतर्ा शक्ती इतकी अलौवकक होती की, नािाांना कधी शब्दाांची िाण 

पिली नाही. जणू काय  सरस्ितीने आपलां सगळ शब्दर्ाांिारच त्याांच्यासमोर उघिां केलां होतां. 
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एकनािाांच्या आिित्या आध्यावत्मक रूपकाांबरोबरच या र्ारुिात देखील सामावजक रूपकात्मकता 

आढळते. तत्कालीन यािनी सते्तचा मराठी समाजािर झालेला अांतबाभह्म अवन� पररणाम त्यातून सूवचत 

केला आहे.जन्मजात स्िर्ािाबरोबरच तत्कालीन पररवस्ितीनेही एकनािाांचे व्यवक्तमत्त्ि घिविले असे 

आपणास वदसते. 

४.३आ.३ तत्कालिन समाजाचे प्रलतलबिंब   

नािाांची सावहत्य सांपदा बवघतली तर त्यातील र्ारूि हा काव्यप्रकार तत्कावलन समाजजीिनाचां 

िास्ति साक्षात्कारी स्िरूपच आहे. सामावजक जीिन हाच काव्याचा म्हणजे र्ारूिाचा विषय त्याांनी 

केला होता. अध्यावत्मक अधोगती आवण सामावजक अिनती याचे प्रर्ािी दशभन र्ारूिाद्वारे नािाांनी 

घिविले. चराचराला एक मानणार,े स्ितुःच्या आनांदात मग्न होणार ेएकनाि महाराज ��साक्षात्कारी 

परमात् म वसद्दीप्राप्त महापरुूष होते. तत्कावलन समाजाला जाग त करण्याचे महान कायभ सांत एकनाि 

महाराजाांनी केलां.  अवतशय कनिाळू मनाचे िोर कलािांत, एक प्रवतर्ाशाली किी म्हणजे एकनाि 

महाराज! आवण अशा या किीच्या वठकाणी  साधतु्िाची परमािधी आढळते.  आवण कवित्िाचा उत्कट 

विलास दृ�ीस पितो. 

बहुजनसमाजाला रूपके समजतात ि आिितात, म्हणून एकनािाांच्या रूपकप्रचरु शैलीचा अितार 

झाला. मराठीचा परुस्कार करतानाही, सिभसांग्राहक र्ाषादृ�ीने त्याांनी सांस्क त र्ाषेचे प्रौढत्ि वतला प्राप्त 

करून वदले आवण आपल्या र्ारुि रचनेत बोलीर्ाषेचाही स्िीकार केला. िीररसाचा आविष्कार, अर्ांग 

रचनेतील रे्दक समाजवचत्रण, कीतभनोपयोगी नाट्यपूणभ किाकाव्य याांही बाबतींत सांतसावहत्यातील 

पवहले कत भत्ि एकनािाांचेच आहे. सांतत्िात अवर्प्रेत असलेल्या लोकसांग्रहाचे, लोकसेिेचे ि 

लोकाद्दाराचे साधन म्हणूनच एकनािाांनी कवित्िाची साधना केली म्हणूनच त्याांच्या काव्यरचनेत 

आशयावर्व्यक्तीचे िैवचत्र्य ि िैपलु्य वनमाभण झाले.  

नािाांच्या र्ारुिाांमधून विनोद रसाचा आविष्कार वदसतो. त्याांच्या बऱ्याच र्ारूिाांतून विनोदाची 

वनवमभती करून त्याांनी दमल्या-र्ागल्याांना, सांसाररकाांना आपले श्रम विसरायला लािले. त्याचिेळी 

समाजाला जाग त करून त्याांचा दरुावर्मान दूर करण्यास तर परस्पराांमध्ये समर्ाि, समता, 

परधमभसवहष् णूता प्रस्िावपत करण्याचा विशुद्द हेतू र्ारूिाद्वार े साध्य करून घेतला. नािाांच्या 

र्ारूिाचे अांतरांग अध्यात्माचे तर बाह्मरांग मात्र लौवकक पातळीिरील विविध व्यक्तींच्या दशभनाचे 

असल्यामळेु बहुजनाशी आपलुकीचे नाते त्याांना जोिता आले. र्ारुिाच्या माध्यमातून लोकाांचे 

सांघटन, जनजाग ती ि मनोरांजन अशा विविध रू्वमकाांचा सांगम नािाांनी घििून आणला. नािाांच्या 

र्ारूिाचा मखु्य प्रधान हेतू नुसतां मनोरांजन नव्हता तर अध्यात्म लोकाांच्या गळी उतरविण्यासाठी 

नािाांनी र्ारूिाांना मनोरांजनाची झालर वदली होती. समाज प्रबोधन, समाज जाग ती आवण अद्वैत 
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ज्ञानाची प्रवचती आणून देणे ही मखु्य र्ािना, सद ्हेतू होता. समाजातील अवन� प्रिा, परांपराांिर त्याांनी 

प्रहार केला. समाजातील, पररिेशातील, वनसगाभतील कुठलीही िस्तू त्याांच्या काव्य सांपदेचा विषय 

बनलेली वदसते. नाि ह ेिोर समाजसधुारक होते. मानि समाजाचा उद्दार कसा होईल याची तळमळ 

त्याांना लागली होती आवण  त्यामळेुच त्याांनी समाजातील सिभ तळागाळातील िराांना सहज कळतील, 

पचतील, रुचतील, असेच सावहत्य त्याांनी वनमाभण केले. त्या साऱ्या आचार-विचाराांिर गुणकमाभत 

एकत्िाचे, समतेचे सूत्र अनसु्युत आहे हे दाखिायास पावहजे. नािाांनी तेच केले. समाजातील विविध 

पात्राांचां, व्यक्तींचां, पशू-पक्ष्याांचे, विविध खेळाांचां वचत्रण( विांचू, दादाला, रोिगा, हमामा इ०) नािाांनी 

र्ारूिाद्वार ेलोकाांसमोर ठेिले. 

नािाांची बहुताांश र्ारुिे आकाराने छोटी, सटुसटुीत आवण आशयसांपन्न आहेत. नािाांइतके मावमभक 

समाजाचे वनरीक्षण दसुर ेकोणी केले असेल. लोकमानसशास्त्राचा त्याांचा अभ्यास अवतशय सूक्ष्मतम 

होता. बहुजन समाजाची र्ाषा, त्याांची मानवसकता, त्याांचे जीिनसांदर्भ याांची त्याांना अवतशय बारकाईने 

जाणीि होती. समाजाला आलेली ग्लानी देखील त्याांना बोचत होती. समाज एका गतेत कोसळला 

होता. परचक्र आवण धमाभला आलेली ग्लानी यामळेु सगळा समाज विखरुला गेला होता त्यामळेु या 

सगळ्याांना र्क्तीमागाभच्या एका धाग्यात बाांधून पारमाविभक सखुाकिे िळिण्याचे अत्यांत कठीण कायभ 

नािाांनी र्ारुिाच्या माध्यमातून करण्याचा यत्न केला. 

नाि महाराज कलािांत होते. त्याांनी कलािांताांचे खर ेममभ दशभिून समाज सापेक्ष असे लेणे मराठी सावहत्य 

सरस्ितीच्या अांगािर चढिले. र्ारूिाची विविधता, विपलुता ि सिभ सांग्रहाकता तसेच बहुगूण 

सांपन्नतेने तत्कावलन मानिी जीिन ि बदु्दीला िक्क करून सोिले. तसेच ते सदयवस्ितीत देखील 

तेिढेच लागू पित ेअसे वदसते. नािाांचे सावहत्य अवर्जात आहे. समाजातील विनाश टाळून पारमाविभक 

आवण ऐहीक सखु साधण्याकररता त्याांनी नीती, सदाचार आवण सत ्प्रि त्तीचे तत्त्ि अांवगकारून 

र्ारूिाच्या अांगाने प्रचार ि प्रसार करण्यासाठीच नािाांनी र्ारूिाची वनवमभती केली होती. त्याांच्या 

र्ारूिात नीती, रीती, आचार, विचार, देिधमभ इत्यादींबरोबर गूढ गुांजने आहेत. यािरून नािाांच्या 

खऱ्या कवित्िाची साक्ष पटते. चाांगला आचार-विचार, सत्यवनष्टा, समानत्ि आवण सिांच्या ठायी 

परमेश्वराला पाहाण्याची ��ी आवण सद्सद् वििेक बदु्दी याांची वशकिण देणारी नािाांची प्रत्येक र्ारूिे 

समाज जीिनाचे विस्त त अिकाशपट आपल्यापढेु सादर करतात. समाजातील कोणताही विषय 

त्याांच्या र्ारुिाला वनवषद्द नाही असे वदसते. समाजातील िणभव्यिस्िा, जातीव्यिस्िा, सामावजक, 

आविभक, पारमाविभक, व्यािहाररक सिभ विषयाांचा समािेश नािाांनी आपल्या र्ारुिातून केला असून 

सामाजाचे यिािभ दशभन त्याांच्या र्ारुिाांतून वदसते. सिभसामान्य लोक पारमाविभक गो�ीत न जाता 

लौवकक गो�ीमध्ये अिकलेले असतात ;त्याांना यातून पारलौवकक जगात नेण्याचे काम नािाांच्या 

र्ारूिाने केलेले वदसते. सांत एकनाि एक उत्तम विचारिांत, समाज सधुारक, सामावजक समस्याांचे 
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यिायोग्य र्ान असणार ेअसे वशक्षक होते तत्कावलन समाज व्यिस्िेचे त्याांनी सूक्ष्म अध्ययन केल े

होते. " त्याांच्या अवर्व्यक्तीचे एक अस्सल मनोरम रुप म्हणजे "र्ारूि" होय. 

नािाांची र्ारुिे, केिळ काव्यप्रकार नसून त्यात अध्यात्म, सावहत्य, नाटय, गायन िादन न त्य, 

लोककला, लोकिाड़मय, अवर्धा- लक्षणा- व्यांजना, लौवकक आवण पारलौवकक, शाश्वत आवण 

अशाश्वत, मनोरांजन आवण उद्बोधन, सांसारमाया आवण मोक्ष, आसक्ती आवण वनि त्ती या सगळ्याांचा 

सुांदर वमलाफ असलेली रचना आहे. तत्कावलन समाजाचे हुबेहुब प्रवतवबांब पिलेली ही र्ारूिे समाजाचे 

मनोरांजन त्याचबरोबर उद्बोधन करीत असल्याचे वदसतात.नािाांच्या र्ारूिाची पाश्वभरू्मी अवतशय 

उदात्त ि व्यापक स्िरूपाची असून नािाांनी समाजातील अनािाांना सनाि केले. 

अशाच प्रकारच्या र्ािना िेगळ्या रूपकामधून खाली वदलेल्या र्ारुिात व्यक्त केल्या आहेत. 

आपल्याला हतबल करणाऱ्या, परमेश्वरापासून दूर ठेिणाऱ्या पररवस्ितीला यात दादला म्हणजे निरा 

असे सांबोधून तो नको असे म्हांटले आह.े ईश्वरासी समरस होण्यासाठी या दादल्याच्या ताििीमधून 

सटुायला पावहजे असे ते साांगतात. 

मोिकें से घर तटुकेसे छप्पर । देिाला देिघर नाही ॥१॥ 

मला दादला नलगे बाई ॥ध ॥ 

फाटकेच लगुिे तटुकीसी चोळी । वशिाया दोरा नाही ॥२॥ 

जोंधळ्याची र्ाकर आांबाियाची र्ाजी । िर तेलाची धार नाही ॥३॥ 

मोिका पलांग तटुकी निार । नरम वबछाना नाही ॥४॥ 

सरुतीचे मोती गळुधाि सोने । राांज्यात लेणे नाही ॥५॥ 

एकाजनादभनी समरस झाले । तो रस येिे नाही ॥६॥ 

िाङ् मय, तत्िज्ञान, समाज कला या गो�ी कोणत्या नैवतक पररवस्ितीत वनमाभण होतात ? िांश, यगु, 

िातािरणाच्या कोणत्या अिस्िेत नैवतक वस्िती वनमाभण होते ?" असे प्रश्न वहपोवलट तेन याांनी विचारले 

आहेत. प्राचीन सावहत्यक तींकिे बघताना त्यातील ओळींच्या मधल्या जागा िाचायच्या( Between 

the lines), त्या सांवहतेच्या मजकुराखालचा मजकूर िाचायचा, त्यातली विवश� र्ािना, विचाराांची 

हालचाल समजून घ्यायची आवण मनाच्या कोणत्या अिस्िेत ती वलवहली गेली हे समजून घ्यायचे…… 

िाङ् मयातून च सांस्क तीच्या वस्ितीगतीचे खर े वचत्रण आढळते. एकनािाांच्या र्ारुिातून देखील 

तत्कावलन समाज रचना आवण सावहत्याचे प्रयोजन लक्षात येते. प्राचीन सावहत्यक तींची समीक्षा 

करताना त्याकाळातील समाजाचे प्रवतवबांब त्या सावहत्यक तीत कसे पिलेले असत ेते अधोरवेखत होत.े 

सांत एकनािाांनी र्ारुिे का ि कोणत्या पररवस्ितीत वलवहली याचा विचार करणे आिश्यक ठरते.  
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सावहत्याची र्ाषा यात अनेकािभतेला अवतशय महत्ि आह.े नािाांच्या र्ारुिातून असे अनेक अिभ 

वनमाभण होतात. कधी सांिाद लयतत्ि वनििले जाते; तर कधी विरोध लयतत्ि वनििले जाते. 

''दादला नको ग बाई''  या सिभसामान्य लोकाांना समजणाऱ्या रुपकात देखील अनेक अिभ वदसून येतात. 

अनेक गो�ींमधून सांत�ु न रहाता नाही त्या गो�ीमधून असांत�ु रहाणारी ग हीणी हे विरोधलयतत्ि माांिले 

गेले आहे. म्हणजे दादला नको असण्याची कारणे साांवगतली आहेत ती ससुांगत िाटतात. पण 

एकनािाांनी एकाजनादभनी समरस झाले, तो रस येिे नाही. असा शेिट करून सांिाद लय साधली आहे. 

मोिकेसे घर, तटुकेसे छप्पर, दिेाला देिघर नाही. यातून एरिाद्या व्यक्तीला माफक गो�ी वमळतात पण 

त्यात समाधान नाही असे िाटते. वकां िा फाटकेच लगुिे, तटुकीशी चोळी, वशिाया दोरा नाही या 

उदाहरणातून जेिढे वमळते आहे त्यात समाधान नाही वकां िा एिढे तरी कुणाच्या नवशबात आहे आह े

त्यात सांत�ु असािे असे ऐकणाऱ्याला/िाचणाऱ्याला िाटू शकते. वकां िा जोंधळ्याची र्ाकरी, आांबािीची 

र्ाजी असा बेत असताना ही स्त्री िर तेलाची धारच नाही असे रित बसते असे िाटते .मोिका पलांग, 

तटुकी निार िर नरम वबछाना नाही वकां िा सरुतीचे मोती गळुधाि सोने । राांज्यात लेणे नाही असे म्हणून 

सतत तक्रार करणाऱ्या एखाद्या स्त्रीचे हे प्रावतवनवधक वचत्र आहे असे वदसते. पण शेिटच्या किव्याने 

यातील सांिाद तत्ि िर उफाळून येते आवण सांपूणभ र्ारुिाचा अिभच बदललेला वदसतो.  

आता येिे मोिकेसे घर याचा अिभ हा विनाशी देह तटुके छप्पर म्हणजे कुविद्या वकां िा खऱ्या ज्ञानाचा 

अर्ाि आवण देिघर म्हणजे- अांतरीचा ज्ञानदीप म्हणजेच शदु्दर्ाि असा अिभ घेतला तर या किव्याचा 

अिभ उलगितो. अवििेकी निऱ्याबरोबर सांसार करणे कसे दुुःखदायक आहे आवण परमेश्वरासारख्या 

पतीच्या सांसारात कोणते सखु वमळत ेह े " दादाला" या र्ारुिातून एकनाि महाराज साांगतात एका 

मैवत्रणीस ही स्त्री साांगत आह ेअसे एकनािाांनी  माांिले आहे. म्हणजेच सद्सद ्वििेक बुद्दी जाग त 

असलेली ही स्त्री आपाल्या मैवत्रणीस आपल्या घराचे िणभन करते आवण अशा अशाश्वत पाविभि देह 

तोही न� होणारा म्हणजेच काहीच शाश्वत नाही आवण अशा घरात र्ािाचे देिघर नाही.  

दसुऱ्या किव्यातील अवर्धा िेगळ्या व्यांजनेने पाहू जाता फाटकेच लगुिे याचा अिभ भ्राांती वकां िा भ्रम. 

काय योग्य आवण काय अयोग्य ह ेन कळण्याची पररवस्िती आवण ही पररवस्िती तटुकी चोळी म्हणज े

कुबदु्दीने येते. वशिाय दोरा म्हणजे यम-वनयमाचे बांधन! यम (अवहांसा सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचयभ, अपररग्रह- 

लोर् सोिणे) आवण वनयम (शवुचता, सांतोष, तप, स्िाध्याय, ईश्वरप्रवणधान ) याांचे बांधन नसेल तर 

जीिन वकती यातनामय होते याची एक कल्पनाच एकनाि महाराजाांनी वदली आहे.  

वतसऱ्या किव्यातील जोंधळ्याची र्ाकर आवण आांबाि्याची र्ाजी म्हणजे अशाश्वत माया रुपी विषय 

िासना.. ऐवहक विषयात मनषु्य गुांतून रावहला. स्िािभ साधता साधता परमािभ साधायचा राहूनच गेला. 

अशी अिस्िा झालेली असते आवण र्ाजी र्ाकरी यासारखे अशाश्वत, कदान्न वमळते. त्यािर तेलाची 

धार म्हणजे स्नेह, वस्नग्धता ही नाही म्हणून असा अवििेकी दादला मला नको असे ही स्त्री म्हणते. 
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चौर्थया किव्यातील, मोिका पलांग आवण तटुकीशी निार हे आशा त ष्णेचे प्रतीक आहे. जो पयंत 

मनषु्याच्या अशा या आशा, अपेक्षा सांपत नाहीत तोपयंत त्याला वमळणारी सगळी सखुां क्षणर्ांगूर 

आहेत. नरम वबछाना शाश्वत सखुाचे प्रतीक आहे.. 

एकनाि महाराजाांनी पढुील किव्यात सांिाद तत्त्िाची लय पकिली आहे. सरुतेचे मोती, गळुधाि सोने 

म्हणजे आत्मज्ञान, वििेक, स्िधमभजागरण पण अशा गो�ी राज्यात लेणे नाही. येिे धमाभला आलेली 

ग्लानी एकनािाांनी अधोरवेखत केली आहे. समाजाचे प्रवतवबांब यातून व्यक्त झालेले वदसते. परकीय 

आक्रमणाने समाज स्ितुःचे तजे, बदु्दी, वििेकशीलता सगळ्या गो�ी विसरून गेला होता. समाजािर 

अगवणत बांधने होती. सिभत्र अनाचार, स्िैराचार माजला होता. अशा या समाजात  या सगळ्या गो�ींचा 

अर्ाि होता .त्यािर या र्ारुिातून प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

र्ारुिाच्या अांवतम किव्याकिे बवघतल ेतर, सांत एकनाि महाराज नेहेमीप्रमाणेच आपल्या गरुुां चा 

जनादभन स्िामींचा उल्लेख करून इिे ऐवहक जीिनात तो रस म्हणजेच पारमाविभक, अध्यावत्मक रस 

नाही म्हणून मला "हा अवििेकी सांसार नको त्यामळेु प्राप्त होणारा, अधोगतीला कारणीरू्त होणारा" 

अवििेकाचे, दुुःखाचे, आशा- त ष्णेचे मूळ असलेला दादला देखील नको असे सवुचत करतात. 

आपली प्रगती तपासा  
१)  संत एकनाथांनी भारुडाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन कसे केले आहे, ते सांगा? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

४.३आ.४  साराांश 

नािाांच्या या र्ारूिातून तत्कावलन समाजाचे प्रत्यक्ष दशभन घिते. िाङ्मयाच्या अभ्यासातूनच 

सांस्क तीच्या वस्ितीगतीचे खरेखरु े वचत्रण आढळते. प्राचीन कलाक तीतून तत्कावलन समाजाचे जे 

प्रवतवबांब पिलेल ेअसते त्यािरून त्या काळच्या माणसाची, त्या काळच्या समाजाची, तत्कावलन 

पररिेशाची कल्पना येऊ शकते. तत्कावलन माणसु कसा होता हे समजते. तेन ने सावहत्यक तीकिून 

लेखकाकिे आवण लेखकाकिून त्याच्या र्ोितीच्या सामावजक वस्ितीकिे जाण्याचा जो विचार 

माांिला आहे तो हाच! 
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४.३आ.५  सांदर्भ ग्रांथ 

१. (विकीवपिीया) 

२. https://maharashtratimes.com/editorial/article/aurangabad-marathwada-
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E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95/ 

४. तळुपळेु, शां. गो. पाच सांतकवि, पणेु, १९६२. 

५. न. र. श्री एकनाि : िाङ् मय आवण कायभ, मुांबई, १९५०. 

६. वि. ल. महाराष्र सारस्ित, मुांबई, १९६३. 

७. श्रीएकनाि सांशोधन मांवदर, श्रीएकनाि-दशभन, २ खांि, औरांगाबाद, १९५२. 

८. जोशी िसांत स. 

मावहती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश 

४.३आ.६ नमनुा प्रश्नसिंच 

१. "दादला नको ग बाई" या र्ारूिाची समाजशास्त्रीय पद्दतीने समीक्षा करा. 

२. "तत्कावलन समाजाचे प्रवतवबांब" दादला नको गां बाई" या र्ारुिातून कसे वदसते ते स्प� करा. 

३. "दादला नको गां बाई" या र्ारुिाच्या माध्यमातून सांत एकनाि तत्कावलन समाजाला कोणता 

मागभ दाखिू इवच्छत  होते ? याचा परामशभ घ्या. 

 आ) टीपा वलहा. 

 १. र्ारुिातील " प्रतीकात्मकता" 

 २. र्ारुिाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन 

क) एका वाक्यात उत्तर ेवलिा. 

१. समाज प्रबोधनाचा एक उत्तम अविष्कार म्हणून कोणत्या काव्यप्रकाराकिे बवघतले 

जाते? 
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२. एकनािाचे जन्मगाांि कोणते? 

३. नािाांच्या र्ारुिामधून कोणत्या रसाचा अविष्कार होतो? 

४.३आ.७ पूरक वाचन 

१. https://mr.vikaspedia.in/education/childrens-corner/92d93e930924 

94092f-90792493f93993e938/938902924-90f91592893e925 

२. https://www.santsahitya.in/eknath/eknath-bharud/ 

३. https://maharashtratimes.com/editorial/article/aurangabad-marathwada-

eknath/articleshow/51566393.cms 

४. http://lib.unipune.ac.in 

❖❖❖ 
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घटक  : ४ 

४(३इ) 
इ. कलिता  

"शिर" 

किी - दया पिार 

घटक रचना  

४.३इ .१ प्रस्तािना 

४.३इ.२ लेखकाविषयी 

४.३इ.३ शहर कविता 

४.३इ.४ साराांश 

४.३इ.५ सांदर्भ ग्रांि 

४.३इ.६ नमनुा प्रश्नसंच 

४.३इ.७ पूरक िाचन 

४.३इ.१ प्रस्तावना 

कोणतीही कलाक ती ही समाजात वनमाभण होत असते. लेखकािर आवण त्याच्या कलाक तीिर देखील 

समाजाचा प्रर्ाि पिलेला वदसतो. समाजाचे प्रवतवबांब सावहत्यक तीिर पिणे अपररहायभ आहे. कारण 

सावहत्य आवण समाज याांचा अन्योन्य सांबांध वदसतो. अिोनोच्या मते िाङ्  मयक ती िास्तिाचे सबुक 

प्रवतवबांब साकार करीत नाहीत वकां िा ज्ञानही देत नाहीत, तर िास्तितेत राहूनच िास्तिातली 

विरोधात्मकता दाखिीत असतात. " कला हे प्रत्यक्ष जगाचे नकारात्मक ज्ञान आहे." असे त्याांचे म्हणणे 

आहे. समाजातील विरोधात्मकता वकां िा विरोधार्ास दाखिण्याचे कायभ सावहत्य करत असते. 

४.३इ.२ लेखकाववषयी 

दया पिार तिा दगिू मारुती पिार हे एक आघािीचे दवलत सावहवत्यक होत. कविता, किा, समीक्षा, 

आत्मकिन, लवलतलेख असे विविध सावहत्य प्रकार त्याांनी हाताळले.अहमदनगर वजल्ह्मातील 

धामणगाि हे त्याांचे जन्मगाि. घरच्या दाररद्रयामळेु ि जावतव्यिस्िेतून वनमाभण झालेल्या जाचक ि 

प्रवतकूल पररवस्ितीमळेु सतत सांघषभ करतच त्याांना आपल्या आयषु्याचा मागभ चोखाळािा लागला. 
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महाराष्र बौद्द सावहत्य सर्ा, प्रगत सावहत्यसर्ा या सांस्िाांशी सांबांध आल्याने १९६८ पासून दवलत 

सावहत्य चळिळीत ते सवक्रय सहर्ागी होते. मुांबईत परळ येिे एका पशिैुद्यक महाविद्यालयात 

प्रयोगशाळा साहाय्यक म्हणून काम करत त्याांनी वशक्षण घेतले. सरुुिातीला त्याांनी ‘अवस्मतादशभ’ या 

वनयतकावलकात लेखन केले.एका िेगळ्याच अनरु्िविश्वाचा िाचकाांना पररणामकारकररत्या पररचय 

करून देणाऱ् या या सांिेदनशील सावहवत्यकाचे सप्टेंबर, १९९६ रोजी वनधन झाले 

दया पवार याांची सावित्यसांपदा:- 

कोंििािा (कवितासांग्रह) 

चाििी (किासांग्रह) 

जागल्या (किासांग्रह) 

धम्मपद (कवितासांग्रह) 

पाणी कुठांिर आलां गां बाई... (िैचाररक) 

पासांग(किासांग्रह) 

बलतुां (आत्मकिन). ’बलतुां’चा जेरी वपांटो याांनी इांग्रजी अनिुाद केला आहे. 

बीस रुपये (’विटाळ’चा वहांदी अनिुाद) 

विटाळ (िैचाररक) 

४.३इ.३ शहर कलिता 

" सामावजक प्रवतवबांब दाखिणारी ' शहर' ही दया पिार याांची अवतशय िास्तििादी कविता! विसाव्या 

शतकातील एक शहर खोदकाम करताना वमळाले अशी किीने कल्पना केली आहे. म्हणज ेतत्कावलन 

समाज हा र्विष्यकाळातील असािा. या शहरात किीला कोणकोणत्या गो�ी वदसतात याचे िणभन आले 

आहे. अत्यांत उपहासाने किी म्हणतो, यांत्रयगुाच्या काही िोि्याफार खणुा त्याला वदसतात; पण बाकी 

सगळी वस्िती परुातन काळातील. केिळ ताांवत्रक प्रगती झाली आहे पण मानवसकता मात्र 

अश्मयगुातील! 

या शहरात सांस्क ती जतन करणाऱ्या अनेक गो�ी सापितात. हातर्र कुठेही खोदा शेंदूर फासलेल्या 

अनेक मूत्याभ, तटुक्या-फुटक्या अिस्िेत सापितात. कुठे सोंि फुटलेल्या, कुठे शेपूट तटुलेल्या अशा 

या मूत्याभ बघून किीला िाटते; बर ेझाले या मूत्याभ सापिल्या, परुातत्त्ि विर्ागात, एखादया सांग्रहात 

ठेिण्यासाठी! या सगळ्या मूत्याभ कोणत्या तरी विवशष्ट  अशा धमाभचे प्रवतवनवधत्त्ि करत आहेत अशा या 

म त झालेल्या, रू्सा र्रून ठेिण्याच्या लायकीच्या असलेल्या मूत्याभ धमाभचे सोंग पढुील वपढयाांना 

दाखिण्याच्या दृ�ीने उपयकु्त आहे. 
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अशातच, एक उखिलेली पाटी किीला वदसते, तो आश्चयाभने( की उपहासाने?) विचारत  होतो," अर े

ही पाटी कसली?" …. त्या पाटीिर वलवहलेले असते," पाणपोई सिभ जावतधमांना खलुी." म्हणजे 

धमभदाय सांस्िा देखील जातीपातीच्या बांधनात अिकलेली होती. धमभ करताना देखील जातीव्यिस्िा 

विसरली जात नव्हती वकां बहुना अत्यांत हास्यास्पद अशी ही पाटी किीला िाटते. माणसामाणसाांत ही 

जातीची वर्ांत आढळून येते. अत्यांत उपरोधात्मक अशी ही ओळ असून समाजातील 

शोषणव्यिस्िेविरुद्द किीने बारीक पण लागणारा वचमटा काढलेला आहे. मोठेपण दाखिताना, धमभ 

करताना, दान करताना देखील माणसाच्या मनातून हा विचार जात नाही, या दखु ऱ्या नसेला किीने 

आपल्या ओळीत पकिल आहे. "जी िोक्यातून जात नाही ती जात", असां या समाजातील जाती 

व्यिस्िेब�ल म्हटलां जातां ते खरच आहे असे वदसते. शेिटी अवतशय ताांवत्रक प्रगती करून देखील 

प्रवतगामी व्यिस्िेप्रमाणे िागायचे यामळेु किी म्हणतो," छान केले, असले शहर मातीत गािण्याच्या 

लायकीचे, कसले ते यांत्रयगु, विसाव्या शतकात दशभन अश्मयगुाचे !" 

समाजशास्त्रीय समीके्षत वहपोलाइट तेन (१८२८-१८९३) याफ्रें च सावहत्य अभ्यासकाने आपल्या 

"History of English Literature" या ग्रांिात " सावहत्य ज्या िातािरणात वनमाभण होते त्यािर र्र 

देणारा िांश (Race), समाज (Millue) आवण काल (Moment) या तीन घटकाांना प्राधान्य देणारा 

वसद्दाांत माांिला. " तत्त्िज्ञान िा धमाभपेक्षा सावहत्य हे अवधक पररपूणभतेने  ि र्ािवनकतेने साांस्क वतक 

हेतूची अवर्व्यक्ती करते." या वसद्दाांताचा विचार केला तर ' शहर' ही कलाक ती तत्िज्ञान िा धमाभपेक्षा 

अवधक पररपूणभतेने ि र्ािवनकतेने साांस्क वतक हेतूची अवर्व्यक्ती करताना वदसते. 

समाजामध्ये जे िास्ति आहे, त्या त्या पररप्रेक्ष्यात त्या त्या व्यक्तीला काय सहन करािां लागतां, त्याचा 

पररणाम काय होतो, वकती नकार पचिािे लागतात, वकती िेदना साहिी लागते आवण मग त्या िेदनेतून 

विद्रोहाचा हुांकार कसा उमटतो हे त्या व्यक्तीच्या सावहत्यक तीतून उमटत असतां. दवलत जावणिेचा 

हुांकार दया पिाराांच्या कलाक तीमधून जाणितो. 

" िास्तिाचे रूप ज्याला जसे वदसते तसे त्याने आपल्या कलाक तीतून साांगािे." यालाच श्री. बेिेकर 

िास्तििाद म्हणतात आवण' कलािांताची प्रवतज्ञा" मानतात. सामावजक बाांवधलकीऐिजी कलािांताची 

प्रवतज्ञा ही सांकल्पना पसांत करताना श्री.  बेिेकर साांगतात की, स्ितुःच्या जीिन��ीन बाह्म िास्ति 

ि मानिी जीिन पाहून त्याचा आविष्कार करणे आवण स्िीकारलेल्या माध्यमाशी प्रामावणक राहाणे हे 

कलािांताच्या प्रवतजे्ञचे दोन र्ाग आहेत. याचा विचार करूनच ' शहर' या कलाक तीत किीने जे शहराचे 

िणभन केले आहे; त्यात विसाव्या शतकातील िातािरण, बाह्मरूप जरी बदलले असले, याांवत्रक प्रगती 

जरी झाली असली, तांत्रज्ञानाने मानिी जीिन बदलले आहे असे बाह्मात्कारी जरी िाटत असले तरी 

मानवसकता बदलली नाही असे किीला अधोरवेखत करायचे आहे. समाजातील जातीव्यिस्िा 

बदललेली नाही. शेंदूर लािलेल्या मूत्याभ या धमाभतील मूतीपूजा आवण तद्अनषुांगाने येणार ेकमभकाांि 



142

उपयोजित समीक्षा - 2

आवण उदारतेचा आि आणून ' सिभ जातींसाठी खलुी' अशी पाटी याांतून समाजातील दाहक िास्ति 

माांिले आहे. 

"खोदकाम करताना विसाव्या शतकातले शहर सापिले " या ओळीतून काळ आपल्या समोर येतो. 

ितभमान काळात राहून र्विष्यकाळाची कल्पना करून किीने कविता वलहीली आहे आवण 

ितभमानकाळातील दाखले देऊन हा ितभमानकाळ वकती िाईट अिस्िेतून जात आहे याचे सूतोिाच 

केले आहे. सावहत्यक ती ही र्ावषक क ती असते. र्ाषा ही प्रतीकाांची वकां िा वचन्हाांची व्यिस्िा असत.े 

तशीच सावहत्यक ती ही देखील एक वचन्हव्यिस्िा असते. त्यामळेु ती सामावजक आवण साांस्क वतक 

परस्पराांमधील वक्रया प्रवतवक्रयाांसाठी साधन बनते ; आवण विविध वक्रया प्रवतवक्रयाचे विशे्लषणही करत 

असते. सामावजक सांबांध आवण सामावजक सांरचना याचीही वचवकत्सा ती करत असते; त्यामळेु 

सावहत्यक तीकिून समाजाकिे आवण समाजकल सावहत्याकिेही येते. 

"कागदासारखे" कुणी आपल्या अजस्त्र मठुीत चरुगाळले' असे किी पढेु वलवहतो. काळाच्या ओघात 

न� झालेलां, आवण त्या काळाच्या पसुटशा खणुा त्यात वदसत आहेत त्या म्हणजे रे्लकाांिलेली 

यांत्रचाके आवण िोटकासारखी वगरणीची धरुािी या दोन गो�ीमधून. यांत्रयगुाची येिढीच चाहूल. बाकी 

सगळी वस्िती प्राचीन मोहोजोदारो - हिप्पा सांस्क तीतील. म्हणजेच विसाव्या शतकातील सामावजक 

वस्ितीचे िणभन किी करतो आहे; त ेम्हणजे विज्ञानाच्या प्रगतीमळेु माणूस िैज्ञावनक ��ीकोनाचा बनला 

पावहजे अशी अपेक्षा असताना तो विविध श्रद्दा-अांधश्रद्दाच्या विळख्यात, जातीधमाभच्या बांधनात 

गरुफटलेला वदसतो.  

पढेु किी समाजातील रुढी परांपरा आवण त्यातील फोलपणा यािर बोट ठेितो. मूतीपूजा करणाऱ्या 

विवशष्ट धमाभतील देि देिता आवण त्याांच्या अवस्तत्िािर टीका करतो. ज्या मूत्यांना स्ितुःला जपता 

येत नाही; त्या र्ग्नािशेषात वदसतात आवण तेही प्रचांि सांख्येत आढळतात त्यामळेु देिाच्या 

अवस्तत्त्िाविषयीच शांका घेतली जाते. विवशष्ट धमाभतील देिदेिता कोणत्या याचा सूचक उल्लेख किी 

करतो. अशा या फुटक्या तटुक्या मतु्याभ प्राचीन िस्तूसांग्रहाला सशुोवर्त करण्याच्या कामीच उपयोगी 

येतील असे किीला िाटते. विसाव्या शतकात कोणते धमभ होते, कोणत्या जाती होत्या हे सगळ्या पढुील 

वपढ्याांना दाखिण्यासाठी वन: सत्ि, र्सुा- पैंढा र्रलेले धमभ नािाचे सोंग सजले होते. बर ेझाले असे 

किी उपरोधाने म्हणतो. ज्या धमाभने, ज्या जातीने ' दवलत समाजािर' सतत अन्याय, अत्याचारच 

केला होता त्याची चीि बर ेझाले या शब्दातून व्यक्त होते. अशा या धमाभच्या, जातीपातीच्या वर्ांती 

असलेल्या विसाव्या शतकातील एका शहराची ही किा आह.े विसाव्या शतकातील समाजाचे प्रवतवबांब 

कवितेत पिलेले आह.े. 

उपरोधाने विचारतो, " अर ेही पाटी कसली ' पाणपोई सिभ जातीधमांना खलुी'. िरिर पहाता या पाटीत 

काही िािगे िाटत नाही पण त्यातील खोच कळते. दानधमभ करताना सदु्दा बेगिीपणा सटुत नाही. 

उदारपणा दाखिण्याचा देखािा केला जातो. आवण या सगळ्या गो�ी पनु्हा पनु्हा अधोरवेखत केल्या 
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जातात. येिे समाजात असलेल्या माणसामाणसाांतल्या उच्चनीच जातीपातींच्या उतरांिी चे प्रवतवबांब 

कवितेत वदसून येते. 

पनु्हा किी येिे छान केले, असले शहर मातीत गािण्याच्या लायकीचे" विसाव्या शतकाला  "यांत्रयगु" 

म्हणून सांबोधले जाते ; पण या यगुात माणसुकीचे दशभन नाही, िैचाररक प्रगती नाही, विसाव्या शतकात 

अश्मयगुाचे दशभन म्हणजेच अजून ही माणसाचा मागासलेपण गेले नाही ही गो� येिे प्रवतवबांवबत होते. 

सामावजक िास्तिाला एक सांरचना असते. इवतहास आवण समाजाची सांरचना पाहात असताना, 

सावहत्यक तीमध्ये या सांरचनेचे खरखेरु ेप्रवतवबांब देखील पिललेे वदसते त्याचबरोबर त्याचे विरूपीकरण 

देखील झालेले आहे असे वदसते.. विसाव्या शतकातील समाजाचा विद्रपु चेहेरा किीने रखेाटला आहे. 

आपली प्रगती तपासा  
१) 'शहर' या कवितेत किी दया पिाराांचा आत्मविष्कार स्प� करा? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

४.३इ.४ सारािंश 

"शहर" या कवितेकिे जीिनिादी पद्दतीने बवघतले पावहजे. कवितेची आक वतरचनेची सूते्र कवितेचा 

आक तीबांध साकारण्यासाठी साधन म्हणून किी दया पिार याांनी प्रेरणेने वनििलेली रचनासूते्र आहते 

असे वदसते. किीची उपरोवधक शैली आविष्काराची रचनासूते्र किी दया पिार याांच्या मूळ प्रेरणेची 

आविष्कार वनवमभतीची साधने आहेत असे म्हणता येईल. 

४.३इ.५ सांदर्भ ग्रांथ 

१. https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%AF%E0%A4% 

BE_%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0 

२. http://web.bookstruck.in/book/chapter/10669 

३.  वशरिािकर के. रां.- माक्सभिादी सावहत्यविचार पणेु- १९८० 

४.  http://www. indiramahavidyalaya.com  
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४.३इ.६ नमनुा प्रश्नसिंच 

अ) दीघोत्तरी प्रश्न 

१.  "शहर" या कवितेची समाजशास्त्रीय पद्दतीने समीक्षा करा 

 आ) टीपा वलहा. 

 १) शहर" कवितेतील रुपकात्मता 

 २) दवलत सावहत्यामागील प्रेरणा 

 ३) किी दया पिार याांचा आत्माविष्कार 

४.३इ.५  पुरक वाचन:- 

१.  http://sahitya.marathi.gov.in 

२. http:// lib.unipune.ac.in 

❖❖❖ 
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घटक  : ४ 

४(३ई) 
ई.  कलिता  

नािी नदी नािी नाला 

किी : इांद्रवजत र्ालेराि 

घटक रचना  

४.३ई.१ प्रास्ताविक 

४.३ई.२ लेखकाविषयी 

४.३ई.३  "नाही नदी नाही नाला" कवितेसांबांधी 

४.३ई.४ कवितेची समीक्षा 

४.३ई.५ साराांश 

४.३ई.६ सांदर्भ ग्रांि 

४.३ई.७ सरािासाठी प्रश्न 

४.३ई.८ पूरक िाचन 

 ४.३ई.१ प्रास्ताववक 

ग्रामीण र्ागातील पररसराचे सहज, ओघित्या शैलीत िणभन किी इांद्रवजत र्ालेराि याांनी आपल्या नाही 

नदी, नाही नाला" या कवितेतून केले आहे. मराठिाि्यातील ग्रामीण र्ागाचे वचत्रण त्यांच्या " पीकपाणी" 

मधील कविताांमधून वदसते. काबािक� करणाऱ्या क�कऱ्याांच्या आवण शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याांच्या 

िेदना इांद्रवजत र्ालेराि याांच्या या कवितेत मखुर झालेली वदसते. 

४.३ई.२ लेखकाांववषयी:- 

 इांद्रवजत नारायणराि र्ालेराि हे एक मराठी किी असून ग्रामीण किी म्हणून इांद्रजीत र्ालेराि ह्माांचे 

नाि मराठी सावहत्याच्या के्षत्रात प्रवसद्द आहे.२०१९ सालच्या फेब्रिुारी मवहन्यात पैठण येिे होणाऱ्या 

अवखल र्ारतीय मराठी शेतकरी सावहत्य सांमेलनाचे ते वनयोवजत अध्यक्ष होते. 

लेखक इांद्रजीत र्ालेराि याांची सावहत्यसांपदा:- 
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आम्ही काबािाचे धनी (कविता सांग्रह १९९२) 

उगिले नारायण (कविता सांग्रह १९९६) 

कुळांवबणीची कहाणी (कविता सांग्रह १९९६) 

गाऊ वजजाऊस आम्ही (कवितासांग्रह) 

गािकिां चल माझ्या दोस्ता (कविता सांग्रह, १९९८) 

गाई घरा आल्या (लवलत) 

घरीदारी (लवलत) 

टाहो (कविता सांग्रह, २००२) 

दूर रावहला गाि (कविता सांग्रह १९९४) 

दूर रावहला गाि (कविता सांग्रह १९९४) 

नाद (कविता सांग्रह) 

पीकपाणी (कादांबरी?/कविता सांग्रह, १९८९) 

पेरा (कविता सांग्रह, २००२) 

बलचनमा (अनिुावदत कादांबरी; मूळ वहांदी लेखक - नागाजुभन) 

बवहणाबाई (सावहत्यसमीक्षा) 

रू्मीचे मादभि (कवितासांग्रह, २०११) 

मऱ्हाटिािी (समीक्षात्मक लवलत लेख) 

मळा (कादांबरी) 

मळ्यातील अांगार (सामावजक) 

मलूुख माझा (कवितासांग्रह) 

रानमळ्याची िाट (कवितासांग्रह, १९९६) 

लळा (लवलत) 

सांपावदत. वििेक आधुवनक महाराष्राची जिणघिण वशल्पकार चररत्रकोश. मुांबई: साप्तावहक् वििेक् 

(वहदसु्िान प्रकाशन सांस्िा). 

४.३ई.३. "नािी नदी नािी नाला" कववतेसांबांधी 

इांद्रवजत र्ालेराि याांचा " पीकपाणी"  हा कवितासांग्रह १९८९ साली प्रकावशत झाला. साध्या सरळ 

बोलीर्ाषेत असल्यामळेु आवण सादरीकरणाच्या कौशल्यामळेु सिभसामान्य िाचकाांपयंत सहज 

पोहोचली. काय सांगायचे आवण कसे साांगायचे याची धारणा त्याांच्या मनात पक्की असल्यामळेु ज्या 
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पररिेशाशी,ज्या समाजाशी त्याांचा वनकटचा सांबांध आहे त्या समाजाचे, त्या पररिेशाचे प्रवतवबांब त्याच्या 

कवितेतून आढळते. 

किी विविध पाण्याच्या �ोताांचा प्रतीकात्मक िापर करतो आवण र्ाषेला सम ध्द करत जातो. 

४.३ई.४ कववतेची समीक्षा 

किी आपल्या गािाच्या पाण्याविषयी साांगत आहे. किीच्या गािच्या पाण्याची रीत अिाणी आहे. ह े

पाणी म्हणजे गािच्या र्ोळ्यार्ाबि्या लोकाांचे प्रतीक आहे असे वदसते. 

नाही नदी, नाही नाला, नाही खळाळत पाणी या ओळीतूनच गािातल्या पाण्याची रीत किी साांगतो. ह े

पाणी मोठी नदी नाही वकां िा नाला नाही वकां िा खळाळत पाणी नाही म्हणजेच अवतशय सांयत आवण 

मयाभवदत अशा स्िरूपाचे ह ेपाणी आहे. नाला हा शब्द कदावचत किीने न्यून दाखिणारा म्हणून िापरला 

आहे पण तरीही त्यातून काही न्यून नाही असेच किी सुचित आहे. आवण पाण्याची रीतच अिाणी 

याचा र्ावषक सांदर्भ घेणे आिश्यक ठरते. पाण्याची रीत अिाणी जेव्हा किी म्हणतो याचा अिभ समजाचे 

सावहत्यात प्रवतवबब पिलेल ेवदसते. र्ाषा आवण इतर प्रतीकाांच्या आधार ेही अन्योन्य प्रक्रीया घित 

असते. पाणी हे ग्रामीण जीिनातील, ग्रामीण पररसरातील लोकाांचे प्रवतवनधीत्ि करते. अशा या पाण्याची 

रीतच अिाणी असे जेव्हा किी म्हणतो तेव्हा त्याचा सांबांध गािातल्या र्ोळ्या-र्ाबि्या, अिाणी 

लोकाांशी असतो ! 

गािातल्या पाण्याचे आणखी िैवशष््टय किी साांगतो, 

"नाही मारीत मसुांिी होऊवनया धबधबा, 

माझ्या गािच्या पाण्याचा नाही कुठे दबदबा" 

पनु्हा या गािातील लोकाांचा शाांत, सांयत स्िर्ाि िणभन केला आहे. कुठे आक्रमकता नाही.किीच्या 

गािच्या पाण्याचा कुठे दबदबा नाही ; म्हणजेच येिील लोकाांचा कुठेही वर्तीदायक असा दबदबा नाही. 

"नाही समदु्राची ओढ,नाही आकाशात झेप, 

नाही सोसित त्याला फार दूरिर खेप" 

गािातल्या पाण्याचे असे िणभन करत असताांना समाज आवण सावहत्य यातील अन्योन्य वक्रया मखु्यतुः 

र्ाषा आवण इतर प्रतीकाांच्या आधार ेघड़ते. मानि विविध प्रतीके तयार करतो आवण ही प्रतीके सांस्क ती 

चा अविर्ाज्य र्ाग असतात. असेच या कवितेत पाणी हे प्रतीकात्मक रीतीने येते. अशा या पाण्याला 

समदु्राची ओढ नाही की आकाशात झेप घेण्याची प्रबळ इच्छा नाही त्याला फार दूरिर खेप त्याला 

सोसित नाही. त्याच्या इच्छा, आकाांक्षा अपेक्षा अवतशय कमी आहे. गािाच्या पाण्याची महत्त्िाकाांक्षा 
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फार नाहीत. िोिक्यात, जशा अिस्िेत आहे तशा वस्ितीत सांत�ुता मानण्याची ि त्ती गािच्या 

पाण्याची आहे म्हणजेच गािच्या लोकाांची ि त्ती अवतशय अल्पसांत�ु आहे. 

"नाही साचून झालेला िोह गवहरा काळोखा, 

माझ्या गािच्या पाण्याला नाही आळोखा वपळोखा" 

गािातल्या पाण्याचा स्िर्ाि हा त् गािातील माणसाांशी समधमी दाखिला आहे. पाणी हे साचून 

रावहलेले नाही. ते स्िच्छ, वनतळ आह.े (साचलेले पाणी . गूढ, गवहर ेआवण काळोखे असते) या पाण्याचा 

साचून िोह झालेला नाही.  गािातल्या लोकाांची मने पण अवतशय स्िच्छ, पारदशी आहेत. कोणताही 

गढुळलेपण, शेिाळलेपण नाही.त्याांच्या मनात कोणताही सांदेह नाही. गािच्या पाण्याला 

आळोखावपळोखा नाही म्हणजेच आळस ठाऊक नाही. तसे गािातल्या माणसाांचे देखील आहे असे 

किी सचुितो आहे. 

" माझ्या गािच्या पाण्याचे, खोल जवमनीत झर े

कुणी फाकिार ेमाती, झर ेहोतील वपसार"े 

अांतयाभमी वनमभळ अशा गािच्या माणसाांचे प्रतीक म्हणून गािच्या पाण्याचे िणभन केले आहे. अशा या 

माणसाांच्या मनात प्रेमाचे झर ेआहेत; िोिेसे त्याांच्या मनात िोकािून बवघतले तर वपसाऱ्याप्रमाणे 

प्रेमाचे झर ेउचांबळून येतील असे किीला िाटते.  

कवितेचे मध्यिती आशयसूत्र " पाणी" आहे. या पाण्याची विविध रुपे किीने कवितेत माांिली आहेत. 

पाणी हे प्रतीकात्मक ररत्या येते पाण्याचे विविध स्त्रोत, पाण्याचा स्िर्ाि माणसाच्या स्िर्ािधमाभशी 

वमळता जळुता आहे. त ेएक वचन्ह आहे. पवहल्या किव्यापासून पाचव्या किव्यापयंत किीने िेगिेगळी 

पाण्याची रूपे/प्रतीके वनमाभण केली आहेत. नदी, नाला, खळाळत पाणी, धबधब्यासारखे मसुांिी मारणार े

पाणी, समदु्राची ओढ असणार ेपाणी, आकाशात झेप घेणार ेपाणी, गहीर ेिोहातले पाणी, जवमनीतल्या 

झऱ्याांप्रमाणे असणार ेपाणी अशी पाण्याची विविध रुपे किीने माांिली आहेत.  

आपली प्रगती तपासा  
१) 'पीकपाणी' या कवितेची समानशास्त्रीय पद्दतीने समीक्षा करा? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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४.३ई.५ साराांश 

किी इांद्रवजत र्ालेरािाांनी ग्रामीण जीिनाशी ठेिलेली बाांवधलकी त्याांच्या " नाही नदी नाही नाला" या 

कवितेतून वदसते. त्याांच्या या कवितेतून गािच्या वजव्हाळ्याची कहाणी अधोरवेखत झाली आहे.  कला 

वकां िा सावहत्य कोणत्या मानवसक वस्ितीत उदयास येते आवण ही मानवसक वस्िती कशी तयार होते 

या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून ; "तेनने", िांश, पररिेश आवण यगु याविषयीचा वसद्दात माांिलेला आहे. त्यात 

पररिेश वकां िा र्ोितालची पररवस्िती या सांदर्ाभत तेन याांना नैसवगभक आवण सामावजक पररवस्िती 

अन्यसु्यूत आहे. मनषु्य जगात एकटा नसतो त्याच्यार्ोिती वनसगभ, पयाभिरण, त्याचा समाज असतो. 

कलािांतािर देखील या गो��चा पररणाम होत असतो. कलािांताच्या ि त्ती- प्रि त्ती आवण िाांवशक िैवश�ये 

र्ौवतक- सामावजक पररवस्ितीमळेु,घटनामळेु प्रर्ावित होतात, पररप�ु होतात वकां िा पूणभपणे बदलतात. 

विवशष्ट नैसावगभक पररवस्ितीमळेु, पयाभिरणामळेु वतिल्या लोकाांचा स्िर्ाि विवश� त-हेचा बनला आहे 

आवण त्या स्िर्ािाची अवर्व्यक्ती त्याांच्या सांस्क ती, कला आवण सावहत्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे 

किी इांद्रजीत र्ालेराि याांच्या या कवितेतून पाण्याच्या प्रतीकाांतून गािच्या माणसाच्या स्िर्ािाविषयी 

विचार माांिला आहे. 

४.३ई.६ सांदर्भ ग्रांथ 

१. पीकपाणी- इांद्रजीत र्ालेराि ( कवितासांग्रह) 

२.https://mr.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0

%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A4_%E0%A4%

AD%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0

%A4%B5 

४.३ई.७ नमनुा प्रश्नसांच 

अ) दीघोत्तरी प्रश्न 

१) "पीकपाणी" या कवितेची समाजशास्त्रीय पद्दतीने समीक्षा करा. 

२)  सावहत्यक तीच्या विशे्लषणापेक्षा अिभवनिभचनािर जीिनिादी समीक्षा अवधक र्र देते या 

विधानाचा "पीकपाणी"  या कवितेच्या आधार ेपरामशभ घ्या. 

आ)  टीपा वलिा 

१)  कवितेची र्ाषा 

२) कवितेतील प्रतीकात्मकता 
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क) एका वाक्यात उत्तर ेवलिा. 

१. "पीकपाणी" कवितासांग्रह कोणत्या साली प्रकवशत झाला? 

२. "पीकपाणी" या कवितासांग्रहात 'पाणी' हे कशाचे प्रतीक आहे? 

३. "पीकपाणी" कवितासांग्रह कोणाचा आहे? 

४.३ई.८ पूरक वाचन 

१.https://www.lokmat.com/blog/maharashtra/songs-farmers/ 

२.https://youtu.be/nRmHdu4L6Q0 

३.https://youtu.be/L9wcXTKObok  

❖❖❖ 
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