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घटक रचना :  

१.१ उि�� े

१.२ ��तावना 

१.३ िवषय िववेचन  

 १.३.१ आ�मकथन सकं�पनेचा अथ� 

 १.३.२ च�र� - आ�मच�र� - आ�मकथन यातील भेद 

 १.३.३ आ�मकथन सािह�य�काराचे �व�प  

 १.३.४ दिलत आ�मकथनाचंी वैिश�्ये 

 १.३.५ आ�मच�र�, आ�मकथन या�ंया �या�या 

 १.३.६ आ�मकथन लेखनामागील �ेरणा 

 १.३.७ आ�मकथन सािह�य�काराचे घटक 

 १.३.८ आ�मकथन सािह�य�काराची वैिश�्ये, गणुधम� 

 १.३.९ मराठी सािह�यातील काही मह�वाची आ�मकथने 

१.४ समारोप  

१.५ सदंभ��थं सूची 

१.६ सभंा�य �� 

१.१ उि�� े

हा घटक अ�यास�यानतंर आप�याला पढुील उि��्ये सा�य करता येतील.  

 आ�मकथन स�ेंचा अथ� समजून घेता येईल.   

 च�र� - आ�मच�र� - आ�मकथन यातील भेद अ�यासता येईल.  

 आ�मकथन सािह�य�काराचे �व�प अ�यासता येईल.  

 आ�मकथन लेखनामागील �ेरणा समजून घेता येईल. 

 आ�मकथन सािह�य�कारा�या घटकाचंा अ�यास करणे श�य होईल. 
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 दिलत आ�मकथनाचंी वैिश�्ये अ�यासता येतील.  

 आ�मकथन सािह�य�काराची वैिश�ये, गणुधम� अ�यासणे सोपे होईल. 

 मराठी सािह�यातील काही मह�वा�या आ�मकथनाचा आढावा घेता येईल. 

१.२ ��तावना 

कथा, कादबंरी, नाटक, किवता, �वासवण�न या सािह�य �कारा�माणे आ�मच�र�-
आ�मकथन हा मह�वाचा सािह�य�कार आहे. मराठीम�ये आ�मपर लेखनाची परपंरा जनुी 
आहे. सतं नामदेव, सतं तकुाराम, बिहणाबाई या�ंयापासून ही परपंरा असलेली िदसून येते. 
पण �याचे �व�प प�ा�मक होते; पण ख�या अथा�ने आ�मच�र�ाची स�ुवात झाली ती 
एकोिणसा�या शतका�या म�यानतंर. �याकरणकार दादोबा पाडुंरगं यानंी ‘आ�मकथन’, 
‘आ�मच�र�’, ‘आ�मकथा’ या श�दानंी ही स�ुवात केली.  

‘आ�मकथन’ हा मराठीतील ग�ा�मक सािह�य�कार आहे. �वातं�यो�र कालखडंात 
आ�मकथनपर लेखनाला स�ुवात झाली. आ�मकथन हा मानवी �वभावाचे आिण 
जीवनदश�नाचे साम�य� असणारा सािह�य�कार आह.े �वत:�या जीवनाचे कथन करणे 
यालाच ‘आ�मकथन’ असे �हणतात. आ�मकथन हा �य���धान सािह�य�कार आहे. हा 
�य���धान सािह�य�कार असला तरी लेखकाने �वकथनासोबतच �या�या भोवतालची 
माणसे, �याचें �वभाविवशेषही आ�मकथनातून रगंवलेले असतात. आ�मकथनात ‘मी’ हाच 
क� ��थानी असला तरी तो �वत:�या �यथा, वेदनाबं�ल िलिहताना �या�या आजूबाजू�या, 
�या�या सार�याच असणा�या इतराचेंही िच�ण करत असतो.  

आ�मकथन ह े �य��मनाचे असले तरी �यातून समाजमनाचे दश�न घडत असते. �या 
�य��बरोबर जणू तो समाजच बोलत असतो. एका �चडं समूहाचे ��ययकारी दश�न �यातून 
घडत असते. आ�मकथनाम�ये लेखका�या अिभ�य�� सोबतच �या �या समाजाची �यथा, 
वेदना, सघंष�, सखुद:ुख े �यातून �य� होत असतात. आ�मकथनात लेखक आप�या 
समाजा�या भावभावना, तसेच इतर समाजाकडून झालेले अ�याय, अ�याचार �य� करत 
असतो. �याचबरोबर आप�या अव�थेला आपला समाज अनेकदा कसा कारणीभूत ठरत 
असतो याचेही िच�ण तो करत असतो.  

उषा ह�तक या�ंया मते, “आ�मच�र�-आ�मकथन मान�याकडे काही अ�यासकाचंा कल 
आहे तर काह��या मते आशय, रचना, माडंणी व भाषाशैली या ��ीने या सािह�य�काराचे 
कोणतेही िनि�त सकेंत िनमा�ण न झा�यामळेु �याला सािह�य�काराचे �व�प �ा� झाले 
नाही. िशवाय सज�नशील लेखनामागे जशा वा�यीन �ेरणा, जािणवा असतात तशा 
आ�मच�र�पर लेखनातून �या जाणवत नाहीत.” 

आनदं यादव या�ंया मते, ‘आ�मच�र� हा सािह�य�कार आपण मानला तरी लिलत 
सािह�याचे �व�प जसे कि�पत वा�तव या �कारचे असते तसे आ�मच�र�-आ�मकथनाचे 
�व�प नसून ते ��य�ातील वा�तव �व�पाचे असते. िशवाय वा�यीन कला�मक 
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भाषाशैली आ�मकथनपर लेखनात अपेि�त नसते. �हणून हा सािह�य�कार वा�तववादी 
ठरतो.” 

१.३ िवषय िववेचन  

आ�मकथन एक सािह�य�कार समजून घे�यासाठी आ�मकथन स�ेंचा अथ�, च�र�-
आ�मच�र� - आ�मकथन यातील भेद, आ�मकथन सािह�य�काराचे �व�प, आ�मकथन 

लेखनामागील �ेरणा, आ�मच�र�, आ�मकथन या�ंया �या�या, �याचे घटक, या  
सािह�य�काराची वैिश�ये, गणुधम�, दिलत आ�मकथनाचंी वैिश�्ये, मराठी सािह�यातील 
काही मह�वाची आ�मकथने, मराठी सािह�यातील ि�याचंी आ�मकथने याचंा अ�यास या 
�करणाम�ये करावयाचा आहे.  

१.३.१ आ�मकथन सकं�पनेचा अथ� : 

आ�मकथनासाठी वेगवेग�या स�ंा वापर�या जातात. यासाठी आ�मच�र�, आ�मकथन, 
आ�मकथा, आ�मिनवेदन, �विनवेदन अशा वेगवेग�या स�ंा �चिलत आहेत. अशा 
वेगवेग�या स�ंा या �कारासाठी वापर�या जात अस�या तरी �या सवा�चा मूळ आधार  ‘मी’ 

हाच असतो. �वत: �वत:�या जीवनाचा काढलेला आलेख �हणजे आ�मकथन होय, अशी 
आ�मकथनाची �या�या करता येते.  

एकोिणसा�या शतकापासून मराठीम�ये आ�मकथन या सािह�य�कारात लेखन होऊ 
लागले. आ�मकथन लेखकसापे� असते. कारण आ�मकथन िलिह�याचे वय िनि�त करता 
येत नाही. ते कधी िलहावे हा िनण�य घे�याचे �वातं�य लेखकाला असते. आ�मकथनाम�ये 
�वत:चा शोध �वत:च घेतला जातो. �यात  ‘मी’  बरोबरच कुटंुब, समाज, स�ंकृती याचंाही 
सदंभ� येतो. दिलत सािह�याम�ये मोठ्या �माणावर आ�मकथने िलिहली गेली. �यातूनच 
मराठीम�ये ‘आ�मकथन’  ही स�ंा �चिलत झालेली िदसते.  

आ�मकथन या आ�मपर लेखनाला अ�यासकानंी वेगवेग�या पया�यी सं�ांनी सबंोधले आह.े 
अशोक पाटील यानंी आ�मकथन असा श�द�योग न करता ‘�वकथन’ असा काहीसा 

वेगळा श�द�योग केला. डॉ.सदा क�हाडे यांनी ‘आ�मकथा’ असा श�द वापरला. तर 
डॉ.यशवतं मनोहर यांनी ‘�वकथन’ स�ेंचा परु�कार केला. �यासाठी �यानंी दिलत 
आ�मकथनाचंा सदंभ� िदला.  

डॉ.आरती कुलकण� यानंी, “या लेखनातील समूहभावना, समाजिच�ण, ‘�व’�या जािणवा 
आिण स�य व �ाजंळ िनवेदन ही वैिश�्य ल�ात घेऊन �यानंा ‘�वकथन’ ही स�ंा �ावी 
असे मत माडंले.” 

वा. ल. कुलकण� या�ंया मते,  “�या अनभुवाचंी स�ृी येथे साकार हो�यासाठी धडपडत 
असते तो एका �यि�मनाला जाणवलेला व जाणवणारा एक अन�यसाधारण अनभुव 
असतो.” 
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आ�मकथन या स�ेंबाबत अ�यासकामं�ये िविवध मतमतातंर ेअसली तरी ‘आ�मकथन’  ही 
स�ंा सव�मा�य झालेली िदसून येते.  

१.३.२ च�र� - आ�मच�र� - आ�मकथन यातील भेद : 

आ�मच�र� - आ�मकथन हा सािह�य�कार मराठी सािह�यात व वेगवेग�या कालखडंात 
अनेक अंगाने िवकिसत होत गेला. च�र�, आ�मच�र�, आ�मकथन या एकाच िवभागा�या 
शाखा आहेत. च�र�-आ�मच�र� �हटले क� या दो�ह�म�ये वा�तवातील ख�या �य�� 
क� ��थानी असतात. तरीही या दो�ही सािह�य�कारामं�ये फरक िदसून येतो.  

च�र�लेखनाम�ये दसु�या �य��चे च�र� िलिहले जाते. तर आ�मच�र�-आ�मकथन याम�ये 
दसु�या �य��ब�ल न िलिहता �वत:�या जीवनाचे कथन केले जाते. च�र� वा�मय 
व�तिुन� व इितहासा�या आशयाचे असते. �यामळेु च�र� वा�मय बाहे�न अंतरगंात 
डोकाव�याची व�ृी असलेली िदसते.  

कोण�याही थोर �य���या जीवनाब�ल जाणून घे�यासाठी लोकामं�ये कुतूहल असते. 
यातूनच थोर �य��चे च�र� िलिहले जाते. या च�र�ातून सव�सामा�यांना काहीतरी बोध 
घडावा या उ�ेशातून असे च�र�लेखन केले जाते. च�र�ात एक �य�� दसु�या �य���या 
जीवनाचा शोध घेत असते. उदा. बाबासाहेब परुदंर े याचें ‘राजा छ�पती’ ह े च�र�. च�र� 
िलिहणारा लेखक व च�र�िवषय दो�ही एकजीव झालेले असतात.  

आ�मच�र�ाला इं�जीम�ये ‘ऑटोबायो�ाफ�’ असे �हटले जाते. या इं�जी श�दाचा अथ� 
�वत:च �वत:�या जीवनाचा काढलेला आलेख असा होतो. या श�दाला �ितश�द �हणून 

मराठी वा�यात ‘आ�मच�र�’ असा श�द �ढ झालेला आहे. रा. ग. जाधव या�ंया मते, 
“आप�या जीवनिवषयक अनभुवाचे व तदनषुंगाने आप�या �यि�म�वाचे �वत: लेखन 
�पाने घडिवलेले दश�न �हणजे आ�मच�र� होय.” 

आ�मच�र� हा च�र�ाचाच एक �कार आह.े च�र� लेखनात एक �य�� दसु�या �य���या 
जीवनाचा शोध घेत असते, तर आ�मच�र� लेखनात च�र� व लेखक दो�ही एकच असतात. 
आ�मच�र� �हणजे �वत:चा शोध घेऊन तो श�दब� करणे होय. च�र� �हणजे �य���या 
जीवनाचा इितहास होय.  

आ�मकथनाम�ये लेखक �वत:�या आय�ुयातील अनभुवांचे कथन करतो, तसेच �वत:चे 
�यि�म�व माडंत असतो. तर आ�मच�र� �हटले क� �यात, आ�मगौरव आिण आ�मस�मान 
या गो�ी येतात. आ�मकथने ही ऐन उमेदी�या काळात िलिहली जातात. तर आ�मच�र�े ही 
आय�ुया�या उ�राधा�त िलिहली जातात. आप�या पूव�जीवनाकडे तट�थपणे पाहत 
�यातील अनभुव, घटना, �सगं आ�मच�र�ात माडंलेले असते. यातील ब�याच गो�ी या 
�मतृीवर अवलंबून असतात. तर कधी आ�मसमथ�नही �यात समािव� होते.  

आ�मच�र�ाम�ये केवळ इितहासाचे वण�न असते, तर आ�मकथनात इितहासा�या 
पा��भूमीवर वत�मानाशी सवंाद साधलेला असतो. आ�मच�र� आिण आ�मकथन याम�ये 
काळ हा घटक मह�वाचा आहे. काळ या घटका�माणेच व�ृी िवशेष हा घटकही मह�वाचा 
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आहे. व�ृी िवशेषामळेु इितहास आिण वत�मान या दोह�कडे पाह�या�या ��ीत फरक पडतो. 
�यामळेु आशय आिण अिभ�य�� या�ंयावरही प�रणाम होतो.  

आ�मच�र�ात बालपण, त�णपण, �ौढपण, �हातारपण असा �म साभंाळलेला असतो. तर 
आ�मकथनाम�ये असा �म साभंाळलेला असेलच असे नाही. �यामळेु  आ�मकथन मधूनच 
स�ु होते आिण मधूनच सपंते. �ारभंी सव� समी�क व अ�यासकानंी दिलत 
आ�मकथनाकंडे आ�मच�र� �हणूनच पािहले. कारण दिलत आ�मकथनाचंा गाभा जरी 
वेगळा असला तरी काही अंशी त�डवळा मा� पारपं�रक आ�मच�र�ासारखाच होता.  

आ�मच�र�ाम�ये एक�कार े ि�थर जीवनाचे िच�ण असते तर आ�मकथनकाराचे नाते 
घड�या�या अव�थेशी, गितमानतेशी असते. आ�मकथनकार आप�या जीवनातील 
अनभुवाचे कथन करत असतो, पढेुही करणार असतो. आ�मच�र�कार एखादाच अपवाद 
वगळता म�यमवग�य जीवनाचे �ितिनधी असतो. तर आ�मकथनकार नाकारले�या 
समाजाचे �ितिनधी असतो. आ�मकथनकार वेगवेग�या अ�प�ृय जातीतून आलेले 
अस�यामळेु �या�ंया अनभुव कथनातील दाहकता, वेगळेपणा आिण जीवनाचे पदर िभ�न 
िभ�न अस�याचे िदसते.  

अशा�कार े च�र�, आ�मच�र� आिण आ�मकथन याम�ये वा�तवातील ख�या �य�� 
क� ��थानी अस�या तरी आशय आिण अिभ�य�� या�ंयाम�ये िभ�नता असलेली िदसते.  

१.३.३ आ�मकथन सािह�य�काराचे �व�प : 

आ�मकथन हा सािह�य�कार इतर सािह�य�कारापें�ा वेगळा आहे. मराठी सािह�याम�ये या 
सािह�य�काराचे �वतं� �थान आह.े िशवाय या सािह�य�काराकडे वाचकाचंा कल अिधक 
झकूु लागला आह.े समाजातील सामा�य �य��पासून ते असामा�य कतृ��व करणा�या 
�य���या लेखनकृतीतून मानवी मनाची व मानवी जीवनाची जी अनेक �पे �य� होतात ती 
समाजासाठी �ेरणादायक असतात. आ�मकथनातून �वत:�या जीवनाचे िनवेदन लेखक 
करत असतो. हे करत असताना तो भोवताल�या घटना, �य�� या�ंया सबंंधात �वत:ची 
िनरी�णे आिण मतेही माडंत असतो.  

स�याला आिण वा�तवाला बाधा येणार नाही याचे भान आ�मकथनकाराला बाळगावे 
लागते. केवळ �वजीवनातील, �वकाळातील घटना, �य�� आिण �सगं यांचे उ�लेख व 

सकंलन �हणजे आ�मकथन न�हे तर आप�या सा�या मिुत��प अनभुवानंा सजीव करणे, 
�या�ंयाकडे तट�थपणे पाहणे, आप�या अनभुवानंा संकेत�प देऊन �याला �वतं� 
अि�त�व �ा� क�न देणे �हणज ेआ�मकथन होय.  

आ�मकथनपर लेखन करणारी �य�� सािहि�यकच असते असे नाही. लिलतकला, रगंभूमी, 
��डा, राजकारण, समाजसेवा, िव�ान अशा वेगवेग�या �े�ातील नामवतं �य�� 
आ�मच�र�पर लेखन करतात. आ�मकथनाचे क� � लेखक �वत:च अस�याने �यातून 
लेखका�या �यि�म�वाचे दश�न तर घडतेच पण �याचवेळी �या काळातील मानवी मनाचा 
इितहास समजून घे�यासाठी आ�मकथने उपय�ु ठरतात. �या समाजि�थतीत �य���या 
वाट्याला आलेले समाजजीवन, �यातील ताणतणाव, �यथा, वेदना, सघंष� आ�मकथनातून 
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आिव�कृत झालेली िदसतात. उदा.बेबी काबंळे याचें ‘जीण ंआमचु’ं व  नीलम माणगावे याचें  
‘जस ंघडलं तस’ं ह ेआ�मकथन.  

आ�मकथन िलिहणारी �य�� सव�साधारणपणे आप�या जीवनिवषयक अनभुवांचे व �या 
अनरुोधाने आप�या �यि�म�वाचे लेखन�पाने दश�न घडिवत असते. आ�मकथनपर लेखक 
�वत:सबंंधी िलहीत असला तरी सामािजक-सा�ंकृितक सदंभ� �यात येतात. �यामळेु 
आ�मकथने समाजाला �ेरणादायी व माग�दश�क ठरतात. जसे घडले तसे सागं�याची भूिमका 
आ�मकथनकाराची असते. �यामळेु स�यकथन आिण वा�तव ह े आ�मकथनाचे मह�वाचे 
वैिश�्य आहे.  

दिलत सािह�याम�ये मोठ्या �माणावर आ�मकथने िलिहली गेली. �यातूनच मराठीम�ये 
‘आ�मकथन’ ही स�ंा �चिलत झालेली िदसून येते. १९६० नतंर दिलत लेखकानंी 
आप�या मनातील भावना �य� कर�यासाठी आ�मकथनाचा माग� शोधून काढला. 
दिलताचंी आ�मकथने �हणजे आ�मच�र� न�हेत. कारण आ�मच�र� ही िवशेषक�न 
वया�या साठीनतंर िलिहली जातात आिण ते िलिहणारा मा�यवर असतो. तर आ�मकथन 
िलिहणारा वया�या ऐन उमेदीतील त�ण असतो आिण समाजात अि�त�वशू�य आय�ुय 
जगणारा, जीवनात अनेक सघंषा�ना सामोर ेगेलेला तो असतो. आ�मकथन ह ेअशा सघंष�रत 
�य���या वेदनेला, उपे�ेला उ�चार दे�याचा �य�न करत असते.  

१.३.४ दिलत आ�मकथनांची वैिश�्ये : 

 दिलत आ�मकथनकार �वत:सबंंधी िलहीत असला तरी तो समूहमनाचे �ितिनिध�व 
करीत असतो. इतक� सामािजकता �यात िदसून येते. �हणून दिलत आ�मकथन ह े
एक सामािजक द�तऐवज आह ेअसे �हटले जाते.  

 दिलत आ�मकथनामं�ये वेगवेग�या जमाती�या लोकांनी आपली द:ुखे, वेदना 
माडंली. �यथा, वेदना आिण िव�ोह हे दिलत आ�मकथनाचें �मखु वैिश�ये  आह.े  

 आ�मकथनकाराची जी द:ुखे आहेत ती समाजिनिम�त आहेत. �यामळेु  समाज 
�यव�थेतील दजुाभावाब�ल राग �या�ंया या आ�मकथनातून �य� होतो. ही 
अ�यायवादी �यव�था न� �हावी व समता ��थािपत �हावी यासाठीचे िवचार व कृती 
�या�ंया लेखनातून �य� होते. �याचा आ�हही ते यातून धरतात. �यामळेु १९६० 
नतंर�या दिलत चळवळीचे नाते या आ�मकथनातून पहायला िमळते.  

 दिलत आ�मकथनाबं�ल डॉ.भालच�ं फडके �हणतात, “या आ�मकथा िविश� 
�य���या अस�या तरी सव� बाजूनंी शोषण झाले�या अभाव��त समाजाचा द:ुखाने 
भरलेला इितहास यातून �य� होतो.” 
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१.३.५ आ�मच�र�, आ�मकथन यां�या �या�या : 

रा.ग. जाधव : 

“आ�मा दखुाव�यामळेु �व�वाचे भान घेऊन �वत:�या व �वसमाजा�या अि�त�वाला अथ� 

�ा� क�न दे�यासाठी समाजजीवनाचे वा�तव वेशीवर टागंणारी आिण '�व' व �वेतराचें 
�बोधन घडिव�याचे काय� करणार ेसािह�य �हणज ेदिलत आ�मकथन होय.’’ 

डॉ. सदा क�हाडे  : 

“�वत:�या जीवनाचे दूर�तपणाने िसहंावलोकन व�ृीने केलेले अवलोकन आिण �या 
िवषयीचे �ाजंळ िनवेदन �हणज ेआ�मच�र� होय.” 

वासुदेव मलुाटे : 

“आ�मकथनाचे �व�प केवळ त�ृ मनाने केले�या आय�ुयाचे िसहंावलोकन नाही तर 
आत�या आत ठसठसणा�या जखमानंी िव�हळ झाले�या अ�व�थ मनाने केलेले कथन 
आहे. ती केवळ रजंनासाठी िलिहलेली नसून �यानंी भोगले�या जीवनाची स�य कहाणी 
आहे.” (वासदुेव मलुाटे, प.ृ १३) 

डॉ. अंजली सोमण : 

“आ�मच�र� हा �य���धान सािह�य�कार असला तरी तो �य��क� �ी होऊन चालणार 

नाही. �वत:बरोबर सभोवतीची माणसे, �याचें �वभाविवशेष रगंवणे आव�यक असते. �या 
काळात आप�या जीवनजािणवा घड�या �या काळाचे सारत�व आ�मच�र�ातून 
वाचकांसमोर येणे आव�यक आह.े” 

१.३.६ आ�मकथन लेखनामागील �रेणा : 

इं�जी राजवटीम�ये मराठीम�ये आ�मच�र� लेखनाला स�ुवात झाली ते�हापासून ते 

आजपय�त िविवध �े�ातील �य��नी आपापली आ�मच�र�े िलिहली आहेत. सािह�य, 

राजकारण, समाजकारण, ��डा, िव�ान, िच�पट, उ�ोग अशा िविवध �े�ातील 

मा�यवरानंी आपले जीवनानभुव आ�मच�र�, आ�मकथन या�ंया मा�यमातून माडंले आह.े  

उदा. राजक�य �े�ातील मा�यवराचंी आ�मच�र�े �हणून यशवतंराव च�हाण याचें 
‘कृ�णाकाठ’, िव.दा. सावरकर - ‘माझी ज�मठेप’, वाय.सी. पवार याचें ‘मी - वाय. सी. पवार’ 
या आ�मच�र�ाचंा उ�लेख करावा लागेल. तर िव.स. खाडेंकर– ‘एका पानाची कहाणी’, �. 
के. अ�े- ‘क�हेचे पाणी’, गगंाधर गाडगीळ- ‘एका मुंगीचे महाभारत’, कृ. पा. कुलकण�- 
‘कृ�णाकाठची माती’ ही सािहि�यक �े�ातील मा�यवराचंी आ�मच�र�े आहेत.  

आ�मकथनपर लेखनामागे काहीतरी हेतू असतो, काहीतरी �ेरणा असतात. आ�मपरी�ण, 
वत�नामागील कारणमीमासंा, �याचे िव�ेषण, आ�मसमथ�न या �ेरणा आ�मकथनपर 
लेखनामागे िदसून येतात. गत�मतृ�ना उजाळा िमळावा या �ेरणेतूनही आ�मच�र�े, 
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आ�मकथने िलिहली जातात. भूतकाळातील आठवण�म�ये रमून �यातून आनदं िमळावा या 
हेतूने अशी आ�मच�र�े िलिहली जातात.  

आ�मच�र�, आ�मकथन िलखाणामागची �मखु �ेरणा ही आ�मशोधाची असते. लेखक 
कधी हा शोध �ामािणकपणे घेतो तर कधी आय�ुयातील �मरणीय घटनां�या िनवेदनावरच 
अिधक भर िदला जातो. आय�ुया�या उ�राधा�त आप�या जीवनाचे तट�थपणे 
मू�यमापनासाठी आ�मपरी�णा�या हेतूने आ�मच�र�े िलिहली जातात. आप�या 
जीवनातील िविवध �सगं, सघंष�, चागंले - वाईट अनभुव, �वभावातील गणुदोष या सवा�वर 
आ�मच�र�ात �काश टाकलेला असतो. उदा. महा�मा गाधंी यांचे ‘स�याचे �योग’, 
यशवतंराव गडाख याचें ‘अध�िवराम’ ही आ�मच�र�े.  

मन�ुय जीवन जगत असताना अनेक बर ेवाईट अनभुव �याला येत असतात. असे अनभुव 
वाचकांना सािंगत�यामळेु �याचें मन हलके होते. �हणजेच आंत�रक उम�तून आ�मच�र�े 
िलिहली जातात. आ�मकथनात आप�या वैयि�क भावभावना, जािणवा याचंा आिव�कार 
िदसून येतो. ब�याच अंशी �यात बंडखोरपणा िदसून येतो. दिलत आ�मकथना�ंया मागे 
आिव�काराची �ेरणा अस�याचे िदसून येते.  

आपले काय�कतृ��व समाजासमोर माडंणे या �ेरणेतून समाजाम�ये िविश� �े�ात मह�वाचे 
काय� करणा�या �य�� आ�मकथनपर िलिहताना िदसतात. �यि�गत सामािजक व 
सघंटना�मक पातळीवर काय� करणा�या �य��भोवती अशी आ�मच�र�े िफरत असतात. 
अशा आ�मच�र�ामंधून �य�� आदश� �हणून समाजासमोर येत असतात. उदा. ‘�काशवाटा’ 
- डॉ.�काश आमटे, ‘मी वनवासी’ - िसधंतुाई सपकाळ , ‘आ�मव�ृ’ - ध�डो केशव कव�.  

मालती बेडेकर या�ंया मते, “आ�मच�र� ते�हाच िलिहली जातात, जे�हा लेखक - 
लेिखकेला आप�या आय�ुयात काहीतरी सागं�यासारखे आह ेअसे वाटते, कधी �वत:�या 
कत�बगारीचा अिभमान असतो, तर कधी �वत:�या द:ुखाची, सघंषा�ची, अ�यायाची ती� 
जाणीव झालेली असते.” 

१.३.७ आ�मकथन सािह�य�काराचे घटक : 

आ�मकथन िलखाणामागे मूळ �व�प ह े आ�मशोधाचे असते; तसेच हा आ�मशोध 
कला�मक रीतीने माडंणे हहेी असते. आ�मकथनातील ‘मी’ चे मानवी जीवन अचूकपणे 
सागंणे, जीवनाचे �व-�व�प शोधणे हा आ�मकथनाचा िवषय असतो.  

आ�मकथन सािह�य�काराचे घटक - 

 ‘मी’ / ‘�व’ चे स�यकथन 

 वा�तवता 

 सभोवतालची माणसे 

 घटना - घडामोडी व �सगंिच�ण 

 सवंाद 
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कोण�याही आ�मच�र�पर लेखनाचा म�ुय घटक �हणज े ‘मी’चे स�यकथन हा असतो. 
अनभुवांचे िनवेदन करणारा हा घटक असतो. आ�मकथन हे ‘मी’ ने �हणजेच लेखकाने 
जीवनभर केले�या वाटचालीचे, �या�या जीवन�वासाचे दश�न असते. लेखक �याची 
झालेली जडणघडण, अनभुव, िवचार, जािणवा, मू�य याबाबतचे यश-अपयश 
स�यकथनातून सागंत असतो. गतआय�ुयात जसे घडले तसे सागं�याचे �योजन 
आ�मकथनाचे असते. �यामळेु साहिजकच �यात वा�तिवकता येते. स�याला आिण 
वा�तवाला बाधा येणार नाही याचे भान आ�मकथनकाराला बाळगावे लागते. आप�या 
सा�या मूत��प अनभुवानंा सजीव करणे, �या�ंयाकडे तट�थपणे पाहणे, आप�या 
अनभुवांना सकेंत�प देऊन �याला �वतं� अि�त�व �ा� क�न देणे ह े आ�मकथनात 
मह�वाचे असते.  

�वत:बरोबर सभोवतालची माणसे, िनसग�, प�रसर, समाज याचेंही िच�ण आ�मकथनातून 
होत असते. आ�मदश�नाबरोबरच �य��दश�न, समाजदश�न घडव�याचा �य�न लेखक करत 
असतो. आ�मकथनामधून �वत:�या जीवनाचे िनवेदन लेखक करत असताना तो 
भोवताल�या घटना, �य�� यां�या सबंंधात �वत:ची िनरी�णे आिण मतेही माडंत असतो. 
उदा. ‘िबराड’ आ�मकथनाम�ये अशोक पवार यानंी �वत:�या समाजा�या �यथा, 
वेदनांसोबतच इतर समाजा�या �यथा, वेदना माडं�या आहेत. जीवनाची वाटचाल, 
जीवनाचा हा �वास लेखकाचा एकट्याचा नसतो. जीवना�या वाटेवर चालत असताना 
आय�ुया�या िविवध ट��यावर �याला भेटलेली सभोवतालची माणसे, �या�या आय�ुयात 
आलेली सकंटे, जीवनातील चढउतार, �याला लाभलेली प�रि�थती या बाबीही �यात 
येतात.  

आ�मकथनातील घटना घडामोड�चे िच�ण ह े �याला िजवंतपणा �ा� क�न देत असते. 
आ�मकथनातून लेखक �वत:शी सवंाद साधताना वाचकांशीही सवंाद साधत असतो. 
िनवेदक ह े सव� कथन करत असतो. वाचकानंा िखळवून ठेव�याची �मता या 
सािह�य�कारात असते. �हणूनच आ�मकथने वाचकि�य ठरतात.  

१.३.८ आ�मकथन सािह�य�काराची वैिश�्ये, गुणधम� : 

 आ�मकथन हा मराठीतील ग�ा�मक सािह�य�कार आहे. �यामळेु ग�ा�मक �व�पाची 
अिभ�य�� ह ेआ�मकथनाचे �मखु वैिश�य  आहे.  

 आ�मकथनातून लेखक आपली जीवन कहाणी, �याचे जीवनानभुव सागंत अस�याने 
�यात िव�ासाह�ता असते.  

 जसे घडले तस ेसागं�याची भूिमका आ�मकथनकाराची असते. �याने �वत:�या �यथा, 
वेदना िनधा��तपणे माडंले�या असतात. �यामळेु स�यकथन आिण वा�तव ह े
आ�मकथनाचे मह�वाचे वैिश�्य आहे.  

 आ�मकथनकार �वत:सबंंधी िलहीत असला तरी सामािजक-सा�ंकृितक सदंभ� �यात 
िदसून येतात. �यािशवाय ते �य� होत नाही.  
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 आ�मकथनाम�ये स�यकथन आिण वा�तव अस�यामळेु आ�मकथन या 
सािह�य�काराम�ये क�पनािवलास, स�दय�दश�न या घटकांना फार मह�व नसते.  

 आ�मकथने समाजाला �ेरणादायी व माग�दश�क ठरतात हे आ�मकथन सािह�य�काराचे 
�मखु िवशेष आहे.  

 आ�मजीवनाब�लची अथ�पूण�ता, लेखनिवषयक भान, �वानभुवातील िनवडीची ��ी ही 
या सािह�य�काराची वैिश�्ये ठरतात.  

 आ�मकथनपर लेखन करणारी �य�� सािहि�यकच असते असे नाही. लिलतकला, 
रगंभूमी, ��डा, राजकारण, समाजसेवा, िव�ान अशा वेगवेग�या �े�ातील नामवतं 
�य�� आ�मच�र�पर लेखन करतात.  

१.३.९ मराठी सािह�यातील काही मह�वाची आ�मकथने 

 बलतु ं- दया पवार 

 तराळ अंतराळ  - शकंरराव खरात 

 उपरा - ल�मण माने 

 उच�या - ल�मण गायकवाड 

 िजण ंआमचु ं- बेबी काबंळे  

 काट्यावरची पोटं - उ�म बंडू तपेु 

 गबाळ  - दादासाहेब मोरे 

 मा�या ज�माची िच�रकथा - शातंाबाई काबंळे   

 गावक� - ��तम आचलखाबं 

 अ�करमाशी - शरणकुमार िलंबाळे  

 म�ुकाम पो�ट देवाचे गोठणे - माधव क�डिवलकर 

 को�हाट्याच ंपोर - िकशोर शातंाबाई काळे   

 आयदान - उिम�ला पवार 

 आठवण�चे प�ी - �. ई. सोनकाबंळे  

 आभरान - पाथ� पोळके 

 िजहाद - ह�सेन जमादार  

 बेरड - भीमराव ग�ती 

 अंत:�फोट - कुमदु पावडे 
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मराठी सािह�यातील ि�यांची आ�मकथने : 

ि�यानंी आ�मकथने िलिहताना आठवण�वर भर िदलेला िदसतो. गतकाळातील 
आठवण�ना उजाळा िदलेला असतो. तसेच कधी मया�िदत चौकटीतले जीवनाचे अनभुव 
माडंलेले असतात. तरीही या लेखनातून �ीचे �वत:िवषयीचे, सभोवतालचे व 
जीवनािवषयीचे सवेंदन �य� होत असते. मराठीतील �ीिलिखत पिहले आ�मकथन 
रमाबाई रानडे याचें ‘आम�या आय�ुयातील काही आठवणी’ ह ेआहे. ह ेआ�मकथन १९१० 
म�ये �कािशत झाले.  

मह�वाची �ी आ�मकथने : 

 माझी कहाणी - पाव�तीबाई आठवले 

 साजंवात - आनदंीबाई िशक�   

 �मिृतिच�े - ल�मीबाई िटळक 

 सागंते ऐका - हसंा वाडकर 

 जे�हा माणूस जागा होतो - गोदावरी प�ळेकर 

 मला उद�्व�त �हायचयं – मिलका अमर शेख 

 िजण ंआमचु ं- बेबी काबंळे  

 मा�या ज�माची िच�रकथा - शातंाबाई कृ�णाजी काबंळे  

 बंध-अनबुंध - कमल पा�ये 

 आह ेमनोहर तरी - सिुनता देशपाडें  

 नाच ग ंघमुा - माधवी देसाई 

आपली �गती तपासा: 

१) त�ुही वाचले�या मराठीतील कोण�याही आ�मकथनाचे �व�प �प� करा.  
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१.४ समारोप  

अशा�कार े आ�मकथन हा सािह�य�कार इतर सािह�य�कारापें�ा वेगळा आह.े मराठी 
सािह�याम�ये या सािह�य�काराचे �वतं� �थान आहे. आ�मकथनातून लेखक आपली 
जीवन कहाणी, �याचे जीवनानभुव सागंत अस�याने �यात िव�ासाह�ता असते. तो 
�वत:सबंंधी िलहीत असला तरी सामािजक-सा�ंकृितक सदंभ� �यात िदसून येतात. �हणून 
आ�मकथने समाजाला �ेरणादायी व माग�दश�क ठरतात. वाचकांना िखळवून ठेव�याची 
�मता आ�मकथनाम�ये असते. �हणूनच या सािह�य�काराकडे वाचकांचा कल अिधक 
झकूु लागला आहे व ती वाचकि�य ठरत आहते.  

१. ५ सदंभ��थं सूची  

 ह�तक, उषा : ‘मराठीतील आ�मच�र�पर लेखन’, �नेहवध�न पि�लिशगं हाऊस, पणेु.  

 डॉ. यादव, आनदं : ‘आ�मच�र� मीमासंा’, मेहता पि�लिशगं हाऊस, पणेु.  

 डॉ. क�हाडे, स. दा. : ‘च�र� आिण आ�मच�र�’, लोकवा�मय गहृ, मुंबई. 

 डॉ .क�हाडे, स. दा. : ‘दिलत सािह�य िचिक�सा’, �व�प �काशन, पणेु.  

 डॉ. कुलकण�, व. िद. : ‘िवमश� आिण िवमश�क’, प�गधंा �काशन, पणेु.  

 भागवत, �ी. प.ु आिण इतर (सपंा.) : ‘सािह�य: अ�यापन आिण �कार’, मौज 
�काशन, मुंबई.  

 जोशी, ल�मणशा�ी (सपंा.) : ‘मराठी िव�कोश खडं-२’, महारा�� रा�य सािह�य 
सा�ंकृती मंडळ, मुंबई.  

 डॉ. कुलकण�, आरती : ‘दिलत �वकथने सािह�य�प’, िवजय �काशन.  

 मलुाटे, वासदुेव : ‘सहा दिलत आ�मकथने : एक म�ु िचतंन’ कैलास �काशन, 
१९८५.   

१. ६ सभंा�य ��  

अ)  दीघ��री ��  

१) आ�मकथन या सािह�य�काराचे �व�प, वैिश�्ये �प� करा.  

२) आ�मकथन या सािह�य�काराचे अ�य सािह�य�काराह�न असणार ेवेगळेपण माडंा.  

३) ‘आ�मकथनाचे क� � लेखक �वत: असतो’ या िवधानाची साधकबाधक चचा� करा.  
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ब)  टीपा िलहा :  

अ) आ�मकथन सकं�पना  

ब) आ�मकथन : एक ग�ा�मक सािह�य�कार  

क) आ�मकथनातील �वकथन 

क) �रका�या जागा भरा.  

१) आ�मकथन हा मराठीतील –––– सािह�य�कार आहे.  

२) दिलत आ�मकथनकार �वत:सबंंधी िलहीत असला तरी तो –––– �ितिनिध�व 
करीत असतो.  

३) आ�मकथने समाजाला �ेरणादायी व –––– ठरतात.  

४) ––––– आ�मकथनाम�ये अशोक पवार यानंी �वत:�या समाजा�या �यथा, 
वेदनांसोबतच इतर समाजा�या �यथा, वेदना माडं�या आहेत.  
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 २अ  
`मन म� है िव�ास' - िव�ास नागंर-ेपाटील 

घटक रचना  

२अ.० उि��े 

२अ.१ आ�मच�र� व आ�मकथन -मराठीतील परपंरा 

२अ.२ आ�मकथन या सािह�य�काराचा प�रचय 

२अ.३ िव�ास नागंरे-पाटील – लेखक प�रचय 

२अ.४ आ�मकथना�या अ�यासाची प�ती 

२अ.५ आ�मकथन - मन म� है िव�ास  

२अ.५.१ आ�मकथनाची रचना  

२अ.५.२ आ�मकथनातील �यि�िवशेष 

२अ.५.३ आ�मकथनाचे इतर िवशेष  

२अ.५.३.१ भाषाशैली 

२अ.६ आ�मकथनाचा सामािजक, सा�ंकृितक सदंभ�  

२अ.७ साराशं    

२अ.८ पूरक वाचनासाठी सदंभ�  

२अ.९ सदंभ� �थं  

२अ.१० सभंा�य �� 

२अ.० उि�� े

हा घटक अ�यास�यानतंर आप�याला पढुील उि��्ये सा�य करता येतील. 

 आ�मच�र� या सािह�य�काराचा प�रचय क�न घेऊन च�र� व आ�मकथन या 
सािह�य�काराचे �व�प समजून घेता येईल. 

 आ�मकथनकाराचे �वभाविवशेष व �याचा जीवन�वास, जीवनसंघष� समजून घेता 
येईल. 
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 आ�मकथनकारा�या लेखनशैलीची वैिश�्ये �यानात येतील. 

 आ�मकथनाचा �भाव तसेच प�रणाम �चडं असतो ह ेजाणून घेता येईल.  

 मन म� है िव�ास हे आ�मकथन से�फ हे�प �व�पाचे प�ुतक आह,े िकंबह�ना �यामळेुच 
ते लोकि�यही ठरले आह;े अशा प�ुतकाचे �व�प जाणून घेणे हाही एक हेतू येथे 
साधता होऊ शकेल.  

२अ.१ आ�मच�र� व आ�मकथन - मराठीतील परपंरा 

मराठी सािह�यात च�र�, आ�मच�र� व आ�मकथन या तीनही स�ंा िभ�न अथा�ने 
वापरले�या िदसतात. च�र�े ही �ाम�ुयाने �ेरणा देणा�या, आदश� वाटले�या �य��ची, 
काही वेळा सशंोधन िकंवा अ�यासाची गरज �हणून िलिहलेली िदसतात. ही च�र�काराने 
कोण�यातरी दसु�या �य��वर िलिहलेली असतात. अथा�तच येथे च�र�काराचा 
च�र�नायकाकडे पाह�या�या �ि�कोणाचा �भाव असतो. आ�मच�र�े ही बह�ताशं वेळा 
व�ृापकाळी ‘�व’चे अनभुव श�दब� कर�या�या ‘�व’�या इ�छेतून �य� होतात.  

आ�मकथन ही स�ंा �ाम�ुयाने दिलत सािह�यपरपंरतूेन मराठीत वापरलेली िदसते. 
जीवना�या कोण�याही एका िनि�त ट��याव�न – साधारणत: हा आय�ुयात नोकरी, 
�यवसाय इ�यादी करायला स�ुवात के�यावर �हणजे ि�थर�थावर झा�यावर िकंवा मखुय् 
�वाहात सामील झा�यानतंरचे आप�याच आय�ुयाकडे िकंवा आजवर�या जीवनसंघषा�कडे 
मागे वळून पाहणे असते. ह े आय�ुया�या कोण�याही ट��यावर िलिहले जाऊ शकते. 
�ाम�ुयाने आजवरचा जीवनसंघष� िकंवा मी येथवर कसा पोहोचलो याचे ते एक अवलोकन 
असते. आ�मच�र� व आ�मकथनात लेखक हाच �या कथनातील नायक असतो. �यामळेु 
बह�तेक वेळा �याचाच जीवनिवषयक �ि�कोण येथे �धान असतो.  

मराठीतील काही मह�वाची च�र�े, आ�मच�र�े व आ�मकथने पढुील�माणे - (केवळ काहीच 
उदाहरणे सदंभ� �हणून िदलेली आहेत.)  

               च�र�े    आ�मच�र� े    आ�मकथने 

लोकमा�य - न.र.फाटक  �मतृीिच�े - ल�मीबाई िटळक बलतु ं- दया पवार 

रिव�ंनाथ टागोर – ग.ं दे. 
खानोलकर 

आहे मनोहर तरी - सिुनता 
देशपाडें 

उपरा - ल�मण माने 

शोध बाळगोपाळाचंा - य. िद. 
फडके 

बंध अनबुंध – कमल पा�ये आठवण�चे प�ी - �. ई. 
सोनकाबंळे 

िपकासो - माधरुी परुदंर े सागं�ये ऐका - हसंा वाडकर काट्यावरची पोटं - उ�म 
बंडू तपेु 
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िहटलर – िव. स. वािळंबे एक झाड : दोन प�ी - िव�ाम 
बेडेकर 

मा�या ज�माची 
िच�रकथा - शातंाबाई 
काबंळे 

म. गाधंी - निलनी पंिडत क�हेचे पाणी - आचाय� अ�े मला उद�्व�त �हायचयंं 
- मिलका अमर शेख 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – 
भालच�ं फडके 

जे�हा माणूस जागा होतो - 
गोदावरी प�ळेकर 

को�हाट्याच ं पोर – 
िकशोर शातंाबाई काळे 

डॉ. केतकर – द. न. गोखले अ�नीपंख – ए. पी. जे. अ�दलु 
कलाम 

जीणं आमचु ं- बेबी काबंळे 

मा�तराचंी सावली – कृ�णाबाई 
नारायण सवु� 

�काशवाटा - �काश आमटे उच�या - ल�मण 
गायकवाड 

लंडन�या आजीबाईची कहाणी 
- सरोिजनी वै� 

झ�बी, नागंरणी - आनदं यादव आमचा बाप अन ्आ�ही - 
नर�� जाधव 

एक होता का�ह�र – वीणा 
गवाणकर 

लमाण – �ीराम लागू ढोर – भगवान इंगळे 

   

२अ.२ आ�मकथन या सािह�य�काराचा प�रचय 

आप�या आय�ुयातील बर ेवाईट भूतकालीन �सगं लेखकाला सागंावेसे वाटत असतात. ते 
दसु�याला, वाचकाला कथन कर�यामागे �याचे काही एक �योजन असते. आपला 
जीवनसंघष� िकंवा एका िनि�त कालिबंदूपय�तचा जीवन�वास माडंणे येथे अिभ�ेत असते. 
आपले आय�ुय अथ�पूण� आहे हे �वत:�या जग�यािवषयीचे आपले वाटणे इतरापंय�त 
िवशेषत: जाणकार वाचकापय�त पोहोचिव�याचा हा एक �ामािणक �य�न असतो. काही 
वेळा आपण जगले�या काळाची व समोर�या प�रि�थतीला आपण कसे त�ड िदले याची 
मािहती भावी िपढीस उपय�ु ठ� शकेल अशी भावना येथे �बळ असते. कोणतेही च�र�/ 
आ�मच�र�/ आ�मकथन तीन �मखु अंगानंी �य� होते. �या �य��चे �यि��व 
(character), जीवन�म (career) व प�रि�थती (environment) ह ेहोत. च�र�नायकाचे 
�यि��व, जीवन�म व प�रि�थती ही यात एक�प असते. नायक/ नाियकेचे च�र�, 
प�रि�थती व �याने/ ितने जगलेले आय�ुय यात सवंाद असायला हवा. जीवन�मात 
नायकाची बालपणीची घरातील प�रि�थती, आिथ�क पा��भूमी, िश�ण, नोकरी, नोकरी�या 
िनिम�ाने आलेले अनभुव, जीवनातील सखु-द:ुखाचे �सगं इ�याद�चा समावेश होत असतो. 
�वत:�या आठवणी हा येथे म�ुय आधार असतो. �यामळेु �वाभािवकच येथे 
आ�मािव�काराला अिधक मह�व असते. �वत:�या अंतबा�� जीवनाचे भान राखून आिण 
आ�मशोधक व�ृीतून �वत:�या जीवनकथेचे िनवेदन करावे अशी अपे�ा 
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आ�मच�र�काराकडून केली जाते. आ�मशोधक व�ृीतून आ�मच�र�कार �व-जीवनातील 
िविश� ट�पे, वळणे, �व-जीवनाशी ��य�ा��य�पणे सबं� असलेली घिटते आिण �या 
सदंभा�तील आपली मानिसकता याचंी अथ�पूण� सगंती लावत आप�या जीवनकथेची रचना 
करत असतो. �यातून तो �वत:बरोबरच भोवताल�या जीवनिव�ाला साकार करत असतो. 
मळुात आ�मच�र� ही सािह�यकृती�ारे केली जाणारी लेखका�या गतजीवनाची रचना 
अस�यामळेु �यात �याची भावना�मक गुतंवणूक असणे �वाभािवक असते. �यामळेु �या�या 
जीवनकथेतून लेखकाची जीवनिन�ाही �य� होत असते. स�कालीन जीवना�या एखा�ा 
िविश� ट��याव�न आप�याच भूतकालीन जीवनाचा आ�मच�र�कार शोध घेत असतो. 
याला अथा�तच ऐितहािसकतेचा सदंभ�ही असतो. यातूनच आ�मकथनातील जीवनकथेला 
आ�मिन�ा व ऐितहािसक व�तिुन�ेचे प�रमाण लाभत असते. आ�मकथनकारा�या 
जीवनपटािशवाय समकालीन सामािजक–सा�ंकृितक वातावरणाचा एक आलेख 
आ�मकथनातून �प� होत असतो. अथा�त हा आलेख आ�मकथनकारा�या �यि�गत 
जीवना�या सदंभा��ारेच �य� होत असतो. 

आ�मकथनातील ‘मी’ हा लेखकापे�ा �वतं� �य�� आह े याचे भान नसले तर 
आ�मकथना�या �व�पावर �याचा प�रणाम होऊ शकतो. येथे नायक व लेखक िभ�न 
नस�याने तसेच म�ुय आधार �वत:�या आठवण�चा अस�याने आपोआपच काही गो�ी 
घडू शकतात. नायकाला आ�मसमप�णाची सधंी सहजतेने िमळते, ��य� व कि�पत यातले 
अंतर ��येक वेळी राखले जाईलच असे नसते. काही वेळा वाचकाचा िवचार क�न 
घटना�म कथन केला जाऊ शकतो. द.न.गोखले या�ंया मते, आ�मच�र�कार लेखकाला 
अशा �या प�ुकळ वाटा मोह घालत असतात �या �वीकार�यातून वाचक चागं�या 
आ�मकथनाला मकुतात. आ�म�ततुी, दसु�याचंी िनदंा, साधेपणाचा आव, वेगवेग�या 
स�ंथा, �यव�थाशंी असणारे नाते िनरा�या �कार े�य� होणे इ�यादी ह ेदोष होत. ‘मन म� ह ै
िव�ास’ या आ�मकथनाचा उ�ेश अगदी स�ुवातीलाच मनोगतात लेखकाने न�दिवलेला 
आहे. “मा�यासार�या तळागाळात�या, क�क�या�ंया, कामगारा�ंया घरात�या अप�ुया 
साधनसाम�ुीनं आिण पराकोटी�या �येयिन�ेन ं कुठ�या तरी कोप�यात �ानसाधना 
करणा�या अनेक "एकल�या�ंया" िदशादश�नासाठी मी हा प�ुतक�पंच केला आहे.” अशा 
�कार े उ�लेख केलेला आह.े �यामळेु एकूणच माग�दश�न हा उ�ेश स�ुवातीपासूनच 
आ�मकथना�या क� ��थानी आहे. 

२अ.३ िव�ास नागंर ेपाटील - लेखक प�रचय 

िव�ास नागंर-ेपाटील याचंा ज�म सागंली िज��ातील कोक�ड गावातील म�यमवग�य 
कुटंुबात झाला. बी. ए.चे इितहास िवषयातील सवुण�पदक, एम. ए. नतंर �शासक�य 
अ�यासास मह�व देऊन �शासक�य पदावर �जू. नोकरी करत असतानाही नायकाने 
सात�याने िशकत राहणे सोडले नाही. �वत: लेखकाने �याचा शै�िणक आलेख येथे माडंला 
आहे. �यामळेु िशकत राहणे मी कधी सोडल ं नाही... एल. एल. एम.�या पिह�या वषा�त 
िशकत आह.े” (प.ृ�.२७ ) 
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पोलीस अिध�क �हणून कारिकद�ला स�ुवात के�यानतंर मग पोलीसदल उपाय�ु, 
पोलीस आय�ु, पोलीस महािनरी�क असा पोलीसी खा�यातील ट��याट��याने कामामळेु 
झालेला िवकास या आ�मकथनातून माडंला आह.े २६ नो�ह�बर, २००८ ला ताज हॉटेलवर 
झाले�या ह��याचा �ितकार करणार ेव या हॉटेलम�ये िशरणार ेते पिहले पोलीस अिधकारी 
होत. २०१३ म�ये �यानंा रा��पती शौय� परु�कार िमळाला. �ी. िव�ास नागंरे - पाटील 
याचंा लहानपणापासून एक यश�वी व�र� पोलीस अिधकारी इथवर�या आय�ुयाचा �वास 
हा या आ�मकथनाचा िवषय आहे.  

२अ.४. आ�मकथना�या अ�यासाची प�ती 

सािह�या�यासात प�ुकळदा गणुा�मक िव�ेषणप�ताचा (Qualitative Analytical 
Method) आधार घेतला जातो. ��ततु अ�यासप�तीचा आधार येथेही घेतला आहे. 
कोण�याही आ�मकथनाला आ�मकथनकारा�या वैयि�क आय�ुयाचा सदंभ� जसा असतो 
तसाच िविश� काळाचा, ऐितहािसक, सामािजकतेचाही सदंभ� असतो. �यामळेु लेखकाचा 
जीवन�वास जाणून घे�यािशवाय समकालीन सामािजक – सा�ंकृितक ि�थतीगत�चा 
अ�यासही या�ारे करता येईल. सामािजक �यव�थेतील बदल, �य��चे पारपं�रक �ि�कोण, 
पूव��ह तर काही वेळा �यूनगडं याचंाही आढावा येथे घेता येतो. या आ�मकथनात िवशेषत: 
खेड्यातील एका सव�सामा�य, म�यमवग�य, मराठी मा�यमातून िशकलेला मलुगा 
भोवताल�या प�रि�थतीवर मात क�न �वत:�या बळावर �शासक�य सेवेतील उ�चपदावर 
पोहोचतो. या �या�या �वासातील अडचणी तसेच �याला �ो�साहन देणा�या समकालीन 
वा�तवातील घटना ल�ात घेणे मह�वाचे आहे. �यामळेु काही बाब�चे �प�ीकरण करत 
��ततु आ�मकथनाचे मू�यमापन येथे कर�याचा �य�न केला आह.े 

२अ.५ आ�मकथन – ‘मन म� है िव�ास’  -  �ी. िव�ास नागंर े- पाटील 

२अ.५.१ आ�मकथनाची रचना  

��ततु आ�मकथनातील कथानक व घटना�ंया �व�पाचे तीन �मखु िवभाग मानता येतील. 
१) पूव�जा�ंया आठवणी, गाव, िश�ण – शाळा, महािव�ालय व पदवी पातळीपय�तचे. २) 
�पधा� परी�ा व ितचे वेगवेगळे ट�पे ३) वेगवेग�या ट��यावरील नायकाचे �वत:चे अनभुव, 
नोकरी, शाळा, वैयि�क नाती इ�यादी वेगवेग�या सदंभा�तील आठवणी व �या िनिम�ाने 
केलेली भा�ये ह े होत. �करणानंसुार याचा सिव�तर िवचार करता येईल. 'गाव आिण 
गोतावळा' या आ�मकथना�या पिह�या �करणात पूव�ज, नातेवाईक, गावातील िनसगा�चे 
वातावरण, कु�तीला मह�व, भावक�तील भाडंणे, गावातील राजकारण, �यातील अंध��ा व 
सण – उ�सवाचें वातावरण, एक� व मोठे कुटंुब, आजी-आजोबा, आई–बाबाचें नाते, 
काकाचंा आदश�, �याच वेळी �याचंा उपदेश याचे वण�न आहे. गावाची व गाववा�याचंी 
वैिश�्ये सिव�तरपण े�य� झाली आहेत. “खेड्यातील वैिश�्यपूण� जीवनशैलीत वाढ�याच ं
भा�य मला िमळालं. माथा कोकणात वसले�या मा�या गावाला वारणा नदीनं ित�ही बाजूनंी 
वेढा िदला आह.े बाजूला गवळोबाचा ड�गर िशविलंगासारखा उभा आह.े िहरवीगार वनराई, 
उसाची शेती, म�तवाल म�ल, कु��याचें फड, शड्डूंचा आवाज, लेझमा�या चाली, 
को�हापरुी बोली आिण मटणाचा र�सा – अशी मा�या गावाची आिण गाववा�यांची वैिश�्य ं
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सागंता येतील. गावात �या�ंया घरी ह�ेक�े प�ुष, �याचंीच दहशत असायची. ज�ा, सण, 
उ�सव याम�ये आनदंापे�ा भावक�त�या भाडंणाचाच जा�त �भाव असायचा.” (प.ृ�.१) 
घरातील मोठे एक� कुटंुब, �यातील ��येका�या आवडीिनवडी व �व�ने, आई-बाबा, 
काकाचें ल�न, आजी-आजोबांची �व�ने व �याचें िव�ास, काकानंी िदलेले स�ले याचे 
सिव�तर वण�न या �करणात आहे. काकानंी िदलेला स�ला एकाच वेळी काकानंी नायकाला 
केलेले माग�दश�न व �याच वेळी वाचकाला केलेला उपदेश या ��ीने मह�वाचे आह.े “�यूनगडं 
फेकून िदला, क� सगळे �� आपोआप सटुतात. �वतःला कोणापे�ाही कमी समजायचं 
नाही. झाकली मूठ स�वा लाखाची ठेवायची नाही. कशाचीही भीती बाळगायची नाही.” असा 
स�ला ते �ायचे. �याचें श�द �ेरणादायी असायचे, “भीती �हणजे काय, तर भिव�याची 
िचतंा! अि�थरता न �वीकारण.ं एकदा ती �वीकारली, क� आय�ुय एखा�ा साहसी 
खेळासारख बनतं. कोणाचाही ितर�कार करायचा नाही. असूया बाळगायची नाही. 
दसु�यातला चागंलुपणा �वीकारला नाही, क� ती असूया बनते आिण दसु�यात�या चागं�या 
गणुाचंी कदर केली, तर ती �ेरणा बनते. कोण�याही �य��ला जर आपण कोण�याही 
अटीिशवाय �वीकारलं, तर ते �ेम बनतं आिण जर अटी, शत� घात�या, क� �या 
�य��बाबत �ेष तयार होतो. �या गो�ी आप�या हातात नाही, �या गो��ब�ल �ागा केला; 
तर सतंाप िनमा�ण होतो व �याच गो�ी बदलू शकतो क� बदलू शकत नाही, हे शहाणपण 
आलं, क� सिह�णतुा तयार होते.” काकाचें शहाणपणाचे बोल ऐकतच राहावं, अस ंवाटायचं' 
(प.ृ �.५) आ�मकथनाचा �ेरणादायी हेतू स�ुवाती�या पिह�या �करणापासूनच अशा 
प�तीने �य� झाला आह.े आ�मकथनातून येणारी थोरा-मोठ्याचंी अनेक �ेरणादायी वा�ये 
वाचकांनाही �ेरणा देणारी आहेत. �य���या चागं�या वाईट घड�याला कुटंुब मह�वाचे 
ठरते. हे यातून िस� होते. लेखका�या काकानंी लेखकाला सांिगतलेले हे िवचार लेखका�या 
पढु�या घडणीला कारणीभूत आहेत. शाळा या �करणातून नायकाचे �ाथिमक िश�णाचे 
अनभुव �य� झाले आहेत. िज�हा प�रषदे�या शाळेतील म�ती, िम�ाबंरोबर�या खोड्या व 
खेळ, मा�तरा�ंया िशकिव�या�या, ओरड�या�या, माया कर�या�या प�ती यातून 
सिव�तरपण े�य� झा�या आहेत. 

चौथीची शाळा, हाय�कूल, अकरावी - बारावी, बी.ए., एम.ए. या �करणातूंन �मखु शै�िणक 
�वास �य� झाला आह.े िज�हा प�रषदे�या शाळेतील काही �मखु आठवणी मह�वा�या 
आहेत. “िज�हा प�रषदेची मलुाचंी शाळा न.ं १ ही गाव�या माळरानातील छानशी इमारत 
होती. या इमारती�या माग�या बाजूला बकर ंकापलं जाई. समोर�या बाजूला सलूनमधला 
सगळा कचरा, केस फेकलेले असायचे. �यामळेु मध�या स�ुीत कापले�या बक�याचं 
हलणार ंशरीर िनरखणं िकंवा �हा�यान ंटाकले�या केसातून जनुं �लेड शोधण”ं ह ेनायकाचे 
उ�ोग असायचे. शाळेतील फ�यावर िदनाकं िलहायचा रोजचा िनयम असे. तेथेच 
मोठमोठ्यान ं �हटलेले आिण घोकलेले तीसपय�तचे पाढे सतत आठवायचे. एका बाजूला 
'छडी लागे छमछम, िव�ा येई घमघम' असा सिुवचार िलिहलेला असे व जणू �यावरच 
िव�ास अस�यासारखे काही पालक पोरानंा जबरद�ती शाळेत आणत. िश�क मग �या�ंया 
“परा�मानंसुार" �याचें ब�बाट उपटणे, पाठीवर ग�ुा देणे, हातावर छडी देणे अशा �कारचा 
�साद देत असत. गढुीपाड�या�या िदवशीची ��नेे केलेली पाटीपूजा व �यािनिम�ाने 
लागलेली िश�णाची गोडी ही नायका�या बाबतीतील मह�वाची घटना आह.े बालवाडी व 
पिहली�या अ�यासासाठी अंकिलपीच ंछोटंस ंप�ुतक होत.ं हळूहळू मग गो�ी�प इितहास, 
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अंकगिणताचं प�ुतक, बालभारतीच ं प�ुतक, पाटीकडून व�ा अशा अ�यासाला स�ुवात 
होते. कदमबाई, लाकोळेग�ुजी, सतुारग�ुजी यानंी िशकवलेले जग�याचे अथ� 
आय�ुयभराची िशदोरी�प रािहले. िहवा�यातील थंडीत शिनवार सकाळची शाळा 
मैदानावर�या खरपूस उ�हात होई. घरात�या मोठ्या मलुा�ंया ज�ुया व�ाचंी उरलेली पाने 
िशवून तयार केले�या व�ा, जनुी प�ुतकंही हळूहळू द�रात जाऊ लागली होती. 
िशरा�या�या '�यू इंि�लश �कूल’ मधील सहावीपासूनचे िश�ण तलुनेने िश�तीत पार पडते. 
तेथील वातावरणही शै�िणक व िश�तीचे असते. मैदान, भला मोठा प�रसर, मोठे वग� व 
भला मोठा फळा, िश�कही शट�–पटँ, िवजारीतले �व�छ व नीटनेटके, अ�यासा�या 
बाबतीत ते अिधक काटेकोर होते. �थंालय या प�ुतका�ंया अ�तु जगाचा, �योगशाळेचा 
प�रचयही �यानंा येथेच झाला. इथ�या िश�कांनी �येय िनि�तीकडे नेले, मोठमोठी �व�ने 
दाखवली.  

“�ाना�या क�ा जेवढ्या िव�ततृ व सम�ृ करता येतील, �या करीत राहायच;ं हे सातवीला 
असताना िदगवडेकर सरा�ंया स�ंकृत सभुािषता�ंया वगा�त ठरवलं होत.ं.. आता ग�ुाचंी 
नाही, तर म�ुाचंी लढाई करायची, असा मी पण केला.”  (प.ृ �. २८-२९) शाळेतील अनेक 
गो��चा �भाव लेखकाचे भिवत�य घड�यास सा�भूत ठरतात. शारी�रक, मानिसक व 
आ�याि�मक अशा सव�च �मताचंा िवकास हो�यासाठी शाळा हातभार लावताना यातून 
िदसते.  

'एकंदर शाळेत �यि�म�वाला पैलू िदले जात होते. छडीही िमळायची व शाबासक�ही 
िमळायची. िश�ेची भीती आिण कौतकुाची ओढ आवडीनं एक� नादूं लागली. इं�जीचं 
आकष�ण वाढू लागलं. गिणतात रस िनमा�ण झाला. स�ंकृतचे पाठ कानावर पडू लागले व 
गुजूंही लागले. शाळेब�ल �ेम, ितर�कार, असूया व आकष�ण अशा अनेक भावना 
वेगवेग�या वेळी जागतृ �हाय�या." (प.ृ �.३६) शाळेबाबत िज�हाळा िनमा�ण करणा�या, 
वेगवेग�या िवषयाची भीती मोडून �याब�ल �ेम िनमा�ण करणा�या याची सरिमसळ या 
शालेय जीवनात घडताना िदसते.   

वाचनाचे वेडही येथेच वाढीस लागले. चादंोबा, चंपक पासून भतुा�ंया गो�ी, 
वत�मानप�ात�या रिववार�या परुव�या, रामायण–महाभारत, मग िशवाजी सावतं व 
आ�मच�र�े वाचायची िनवेदकाला गोडी लागली. दर�यान त�ण होतानाचे ��, शकंा याचे 
समाधान �याने डॉ�टर मामांकडून क�न घेतले. लाकोळे ग�ुज�चे माग�दश�नही सतत 
�ेरणादायी �व�पात �य� झाले आह.े “�व�न पाहायचं तर खूप मोठी उंची गाठ�याच.ं त�ुही 
गाठलेली उंची ही त�ुही कुठून स�ुवात केली, या मापकानं मोजली जाते. उ�च �येय 
ठेवायचं. आकाश गाठायचं. �व�नं पाहायची, �व�नांना वा�तवात उतरव�यासाठी िज� 
ठेवायची. �याला �य�नाचंी जोड �ायची, मग काय त�ुही देशाचे रा��पतीच काय; जगाचं 
नेत�ृवस�ुा क� शकता!” �यांचे श�द �सनुामी�माणे ऊज�ची लाट घेऊन यायचे… तमुच ं
आय�ुयही त�ुहाला असचं घडवायचं आहे. ते घडवायचं क� वाईट सगंतीन ंिबघडवायचं – हे 
पूण�तः तमु�या हातात आह.े ��येकाला िमळणार ं आय�ुय तेवढंच आह.े महा�मा गाधंी, 
लोकमा�य िटळक, बाबासाहेब आंबेडकर, पंिडत नेह�, इंिदरा गाधंी, अ�बट�  आई��टाइन 
िकंवा �यटुन यानंा जेवढी वष� आय�ुय िमळालं; जवळपास तेवढीच वष� त�ुहाला देखील 
िमळणार आहेत, मग त�ुही �या�ंया एवढं मोठं �हायचं �व�न का बघू शकत नाही? �व�न 
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अस ंबघा, क� जे �े� त�ुही िनवडाल, �या �े�ातील अ�य�ुच पायरी गाठायची आिण एकदा 
ती पायरी गाठली, क� मग ितथे फार गद� नसते. सग�या गो�ी नीट होतात आिण जग�याचा 
अथ� लागतो व आय�ुय कारणी लागतं!” ग�ुजी सागंायचे आिण आ�ही ऐकत बसायचो. फार 
काही कळायच ं नाही, पण आतून चलिबचल स�ु �हायची. ऊज�चा �फुि�लंग पेटायचा. 
‘मोठं होण,ं �े� होणं ह ेआप�यालाही श�य आहे!’ हा सदंेश ग�ुज��या ��येक भाषणातून 
िमळायचा. (प.ृ �.१८-१९) एकूणच लेखका�या कुटंुबातून जसे �ेरणादायी िवचार सांिगतले 
जायचे, तसेच लेखका�या शाळेतील िश�काकंडूनही लाकोळे ग�ुज�चे हे िवचार असेच 
�ेरणादायी होते. �व�न ंकोणती बघावी, �यासाठी कसे क� करावे. सामा�य व असामा�य 
माणसा�ंया जग�यातील अंतर याची जाणीव िव�ा�या�ना क�न दे�याचे काम िश�क क�न 
देताना िदसतात.  

दहावी�या वषा�ब�ल अनेक आ�याियका िनवेदकाने ऐक�या हो�या. या वषा�ची भीतीच 
अनेकानंी घातली होती. परतं ु�याच वेळी पिह�या येणा�या मलुाचे कौतकु, �याचें पेपरमधले 
फोटो, मलुाखती याचेही आकष�ण खूप होते. िनवेदकाने िनयोजनब� अ�यास क�न यातही 
चागंले माक�  िमळवले. क� �ातून पिहले ये�या�या िनिम�ाने इथे िनवेदक सव��थम मोठे यश 
अनभुवतो. अकरावीला हॉ�टेल, कॉलेजची िव�तीण� इमारत याचा थोडा �या�यावर ताण 
येतो. इं�जी मा�यम, साय�सचा अ�यास िकतीही रटूेन केला तरी �या�याशी फार जमत 
न�हतं. बारावीनतंर मा� आट्�सला जा�याचे िनवेदक ठरवतो. इथूनच �याचे �पधा�  
परी�ामंधील काय��े� िनि�त होत जाते. दहावी बारावीचा अ�यास करतानाही वारवंार मन 
ि�धा होते, मजा करावीशी वाटते, समवयीन मलुा-मलु�शी वेगवेग�या िवषयावंर�या ग�पा 
मारा�याशा वाटतात, मैदानाम�ये खेळावे असे वाटते परतं ु �याच वेळी अ�यास व परी�ा 
हेही िततकेच मह�वाचे होऊन बसलेले असते. अशावेळी या �लोभना�ंया मागे न जाता 
आपले कत��य व आपले �य�न या�ंया मागेच सात�याने रािहले पािहजे असे िनवेदक प�ुहा 
प�ुहा �वतःला बजावत राहतो. दहावी बारावी �हणजे एक परी�ा �तर होय. ती काही 
आप�या आय�ुयापे�ा मोठी न�हे, ठरवले तर तेही सव� सोपे आह.े परतं ु मेहनत करायला 
हवी. �सगंी अपयश आले तरीही �याचा सामना कर�याची तयारी असायला हवी. 

गाव�या िठकाणी असणारी मलुा�ंया भिवत�याबाबतची उदािसनता समकालीन वातावरणाचे 
िनरी�ण यातून �य� होते. “खर ं तर �ामीण भागाम�ये क�रअर कौि�सिलंग हा �कारच 
नाही. डॉ�टर िकंवा इंिजिनअर �हायचं �हणज ेअ�य�ुच �येय. िश�क िकंवा पोलीस होण ं
�हणजे म�यम �येय आिण बकेँत िशपाई िकंवा साखरकारखाना कामगार �हणजे किन� 
�येय अशी क�रअरची प�रभाषा होती. आपाप�या वकुबा�माणे ��येक जण आपली उडी 
कुठपय�त जाऊ शकते, ह े ठरवायचा. मलु�साठी तर दहावी, बारावी झाली, क� ल�नाचे 
पडघम स�ु �हायचे. अनेक मलु�चे िववाह िकशोर वयातच �हायचे. झालीच तर एखादी 
मा�तरीण �हायची, नाहीतर चूल व मूल हेच �याचंं जीवन�येय असायच.ं जा�त िशकले�या 
मलु�ना चागंली �थळंही िमळायची नाहीत. गावाशी तलुना करता ताल�ुया�या िठकाणी 
सामािजक, शै�िणक प�रि�थतीम�ये फार काही फरक िदसत न�हता.” (प.ृ �. २५-२६) 
यातून एकूणच �ामीण भागातील प�रि�थती ल�ात येते. क�रअरब�ल उदासीनता कमी 
असते. कोणी काय �हावे हे कसे ठरिवले जाते, मलुाचंी व मलु�ची िश�णाची अव�था कशी 
असते याचे वण�न लेखक करताना िदसतो. शालेय जीवनातही लेखकाचे समाजाकडे कसे 
बारीक िनरी�ण होते याचे िच�ण यातून येते.  
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शालेय वयाम�ये मलुा-मलु��या इतर िश�णाबरोबर शारी�रक व ल�िगक जागतृीचे िश�ण देणे 
ही काळाची गरज आहे. याबाबत लेखकाचा एक वेगळा �ि�कोन आ�मकथनातून लेखक 
�य� करतो. शाळेत शारी�रक आकष�णाला बळी पडणारी मलेु व �यातून �या�ंयावर 
ओढवणारी प�रि�थती, �याचे प�रणाम याचे लेखक वण�न करतो.  “�ामीण भागाम�ये 
मलुामलु�म�ये एकमेकाकंडे पाह�याचे पूव��हदूिषत व ितर�कारिमि�त �ि�कोन 
लहानपणापासूनच जाणीवपूव�क �जवले जातात. या अनैसिग�क �ि�कोनामळेु िवकृत 
आकष�णा�या िवळ�यात अनेक जण सापडतात. दो�हीकडून भाविनक क�डमारा 
झा�यामळेु अनेकदा �ामीण यवुक वाढ�या वयात घोडचकुा करतो आिण उव��रत आय�ुय 
प�ा�ाप कर�यात िनघून जातं. खरतंर मलु�ब�ल असूया व नकाराथ� �ि�कोन ठेवणा�या 
सव� िकशोरवयीन मलुामं�ये मलु�चाच िवषय चघळला जात असतो. �यातून आलेली िवकृती 
मग सडंास, मतुा�यामं�ये कले�या �पानं िचि�त झालेली िदसते. ‘ल�िगकता’ या िवषयावरचा 
वाढ�या वयातला क�डमारा, शारी�रक बदल, �यातून फुटणा�या ल�िगकते�या भावना व 
घरात, शाळेत या िवषयाची म�ुकटदाबी यामळेु बालवयातच अनेक जण �ौढ 
िलंगिपसाटा�ंया कचाट्यात सापडतात. छोट्या छोट्या �लोभना�ंया आहारी जाऊन 
आपल ं अ�ख ं ल�िगक भाविव� कुसक�न घेतात. काही मलुं याच नैरा�येतून आ�मक 
होतात आिण समवयीन िकंवा आप�यापे�ा लहान वया�या बालकावंर अनैसिग�क अ�याचार 
करतात. �यामळेु खरचं आज ल�िगक िश�ण देण ं यो�य क� अयो�य, याबाबत ठाम मत 
माडंता येणार नाही. पण कुटंुबात आिण शाळेत ‘वासनेचा �पश�’ कसा ओळखावा, ‘ल�िगक’ 
आ�मणापासून �वसरं�ण कस ंकराव;ं शरीरा�या बदलानंा, वाढ�या गरजानंा व मानिसक 
ि�थ�यतंरानंा कस ंसामोर ंजाव,ं यावर आरो�यदायी सवंाद होणं गरजेच ंआह.े” (प.ृ �.३२-
३३) यातून लेखक �याचा �ि�कोन �य� करतो. आरो�यदायी सवंाद होणे कसे गरजेचे आहे 
व �यातून अनथ� कसे टळू शकतात, याबाबतचे मत लेखक इथे माडंताना िदसतो.  

शाळेतून महािव�ालयात जाताना मा�यमाचा �� अिधक मह�वाचा ठरतो. आज 
मा�यमा�या नावाने जो बागलुबवुा केला जातो व िव�ा�या�चा आ�मिव�ास �यात मारला 
जातो �यावर िनवेदकाने येथे भा�य केले आहे. नीट िनयोजन व िज�ीने अ�यास केला तर 
मा�यम ही अ�यतं सव�सामा�य गो� आहे. िकंबह�ना मा�यम हा आप�या �गतीला अडथळा 
िबलकुल नसतो ह ेप�ुहा प�ुहा सपूंण� आ�मच�र�ातून न�दवलेले िदसते. बी.ए. �या वषा�त 
कॉलेजचे िम�, �याचें िवषय, �नेहसमेंलन, अनेकिवध काय��म, मलुा-मलु�ना पर�परािंवषयी 
वाटणा�या भावना, िवशेषतः िश�कांनी केलेले माग�दश�न या गो�ी प�ुहा प�ुहा कथन 
केले�या िदसतात.  एका िदवसात अचानक यश िमळत नाही तर �यासाठी सात�याने �य�न 
करावे लागतात. िवशेषतः माणसाने आपला क�फट�  झोन सोडून िनराशा व अपयशाला 
सामोर ेजा�याची तयारी ठेवायला हवी. िकंबह�ना माणसाला आय�ुयातील अपयश खर ेतर 
नेहमी काहीना काही तरी गो� िशकवत असते. �यातून माणसाचा �वािभमान, िज� जागी 
�हायला हवी असे िनवेदकाचे �ितपादन आह.े येथवर येईपय�त आप�याला �पधा� परी�ा 
�ाय�या आहेत �हणजे नेमके काय करायचे आहे हेही िनवेदकाने जवळपास िनि�त केलेले 
िदसते. आप�याला �पधा� परी�ानंा बस�याचा �य�न क�न केवळ साहेब �हणून िफरायचे 
आहे, गावाकडे मोठा �हणून वावरायचे आहे क� आप�याला काही एक काम कर�यासाठी 
�हणून या �े�ात यायचे आह े यािवषयी िनवेदकाने सिव�तर िवचार माडंलेले िदसतात.  
उदाहरणाथ�  - 
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'�पधा� परी�ेचा अ�यास करणा�या�ंया तीन कॅटेगरी असतात-�वयघंोिषत, जनताघोिषत, 
आिण आयोगघोिषत... आपलीही गत अशा भाकड बैलासारखी होणार क� काय, अशी भीती 
मना�या कोप�यात होती.” (प.ृ �. ८५)  बी. ए., एम. एम.�या वषा�त िवशेषतः �पधा� 
परी�ासंाठीचा �ाथिमक अ�यास, इं�जीवर मेहनत, व�ृ�वाकडे ल� या गो�ी िनवेदक 
जाणीवपूव�क करतो. या परी�ाचें आराखडे, ��पि�काचें �व�प, अ�यासाची प�ती याचे 
तो बारकाईने िनयोजन करतो. वेगवेग�या �िस� �य���या �पधा� परी�ा�ंया नोट्सही येथे 
सदंभा�साठी वापरतो. एस.आय.ए.सी, य.ुपी.एस.सी. पूव�परी�ा, एम.पी.एस.सी.च ं
घोडाम�दान, सयं�ु मोहीम, अखेरची पायरी या �करणातूंन �पधा�परी�ाचंी तयारी, �यात 
हळूहळू िमळू लागलेले यश, अपेि�त �थळी िनवड झा�याचे िनवेदकाचे �व�न पूण� होणे हा 
�वास �य� झाला आहे. या सव� �पधा� परी�ािंवषयी�या �करणातं �पधा� परी�ेचे तपशील 
बारकाईने वण�न केलेले िदसतात. ��पि�काचें �व�प, ��पि�का तपासले जा�याचे व 
��पि�का�ंया आखणीचे �व�प, मलुाखत�चे �व�प, �यात असणा�या अपे�ा, िवशेषतः 
मराठी मा�यमातील िव�ा�या��या यात असणा�या ठरािवक अडचणी, �यावर मात कर�याचे 
माग� व �ाम�ुयाने माणसाचा आ�मिव�ास व िज� हाच �ा सवा�तून यशाचा माग� दाखवू 
शकतो याबाबत िनवेदक सात�याने बोलताना िदसतो. या अथा�ने हा िवभाग आ�मच�र�ाचा 
ख�या अथा�ने गाभा �हणता येईल. आ�मच�र�ा�या शेवटी िनवेदकाने आजवर�या आप�या 
�वासाचा आढावा िकंवा �याची काही सू�े मान�यासारखे भा�य केले आहे. या सव� 
�वासातून आप�या आय�ुयाचे �येयच िनवेदकाने �य� केले आह.े उदाहरणाथ�  -  

"आतापय�त�या जीवन �वासाम�ये सदस्दिववेक आिण स�याची कास धरताना खूप 
��ंानंा, सघंषा�ला सामोर ं जाव ं लागलं. काही िकंतू, काही ��, काही शकंा मनाम�ये 
अजूनही डोकावतात. वाईट �व�ृीचा लाडंगाही कधीकधी शेपूट हलवत लिडवाळपणे जवळ 
यायचा �य�न करतो. 26 /11 �या रा�ी म�ृयूकडे िविजगीषू व�ृीने धाव घेतली होती. 
तरीस�ुा �या अि�निद�यातून िजवतं बाहेर आलो. खरतंर परमे�रान ं मा�यासाठी बोनस 
आय�ुय देऊ केलं. �या�या मनात मा�यासाठी काहीतरी रचना�मक योजना असावी. �हणून 
काही सकं�प, काही �व�न समोर आहेत. पिहलं - मनामधून उरलंसरुलं सव� भय न� 
करायच ं आह.े मान ताठ ठेवून नजर �येयावर अखेरपय�त ि�थर ठेवायची आह.े �ान 
सपंादन करायचं आहे. खूप खूप वाचायचं आह.े जगाब�ल जाणून �यायचं आह.े नवं नवं 
िशकायच ं आहे. जे आखूड, �वाथ�, अ�ंद करणार े पाश आहेत, बंध आहेत; ते सगळे 
झगुा�न �ायचे आहेत. स�या�या चाळणीतून ��येक श�द पारखून �यायचा आहे. आपल ं
अि�त�व ह े पूण��वा�या िदशेने माग��मण करले याचा �यास सतत ठेवायचा आह.े 
जािणवानंा मतृ करणारय्ा सग�या नकारा�मक सवय�चा नाश करायचा आहे. वै�ािनक 
�ि�कोन समोर ठेवून काय�कारणवादाची कास अखेरपय�त धरायची आह.े कम� आिण िवचार 
या दोह�ची सीमा अजून खूप िव�ततृ करायची आह.े आतून-बाहे�न �वतःला जागतृ 
करायच ं आहे. सकारा�मक व रचना�मक �ि�कोन सदैव सोबत बाळगायचा आहे. यश-
अपयश िमळत राहील, पण कोण�याही अपयशाने गागं�न जायचं नाही क� यशानं ह�रळून!  
ि�थत�� राहायच.ं आय�या िमळाले�या घबाडाला कधी बळी पडायच ंनाही. काळोखा�या 
आिण िनराशे�या गत�म�ये कधी �तायचं नाही" (प.ृ �. २०३) आ�मच�र�ाचा म�ुय हेतू, 
िनवेदकाची भूिमकाच यातून �य� होते असे �हणता येईल. यातील सव� घटनाही एकाच 
िदशेने जाणा�या आहेत. सव� आ�मकथना�या �योजनास पूरक अशाच प�तीने घटनाचें 
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सादरीकरण झाले आह.े या अथा�ने घटनानंा �वतं� मू�य नसून �या िनवेदका�या िविश� 
हेतू�या िदशेने राबिवले�या आहेत. वेगवेग�या आठवण��या िनिम�ाने केलेले तलुना�मक 
िवचार, भा�ये यातून वत�मानकाळ व भूतकाळ यात अगदी थोड्याच वषा�त पडलेले अंतर 
अधोरिेखत केले आहे. या सव� आठवणी व भा�यातूंन नायकाला िमळालेली �ेरणा व 
समकालीन वा�तवाबाबत नायक कोण�या प�तीने िवचार करतो ते �य� झाले आह.े 
िनवेदकाचा वाचकाला माग�दश�न करणे तसेच �ेरणा देणे हा हेतू या�ारे पनु: प�ुहा 
अधोरिेखत होतो. 

२अ.५.२ आ�मकथनातील �यि�िवशेष-  

आ�मकथनात ता�या, आजोबा, आजी, आई, काका याचें वण�न बारीक सारीक तपशीला�ंारे 
झाले आह.े ��येक िश�काचे �यि�िच�ही सिव�तरपणे वण�न केलेले आहे. िश�क / 
माग�दश�काचें सिव�तर �यि�िच� हे या आ�मकथनाचे िनराळेपण आह.े �या�ंया बारीक-
सारीक लकबी, �यानंी उभ े केलेले आदश� याचे तपशील येथे माडंले आहेत. कदमबाई, 
लाकोळेग�ुजी, सतुारग�ुजी यांनी िशकवलेले आय�ुयाचे त�व�ान याने �यि�म�व 
िवकासाचा पाया घातला गेला. यानंी सािंगतले�या सा�यासा�या गो�ीतून जग�याकडे 
पाह�याचा �ि�कोण घडत जातो. िवशेषत: कदमबाई आप�याला नेमके काय व कोणासारखे 
�हायचे ते यो�य वेळीच ठरवावे अस े सागूंन िनवेदकाची दादागीरी ता�यावर आणतात. 
सतुारग�ुजी आपापले नेमून िदलेले काम नीट करावे ह े िशकवतात. हाय�कूल मधील 
िश�काचें वण�नही तपशीलवार येते. िदगवडेकर ग�ुजी व �यानंी समोर ठेवलेले आदश� हेही 
तपशीलवार येतात. उदाहरणाथ� - 'िदगवडेकर सरानंी मला ग�ुानंी नाही तर म�ुानंी 
भाडंायचं असतं असा स�ला िदला... सरा�ंया श�दातूंन खूप खूप शहाणपण िशकायला 
िमळायचं.” (प.ृ �. २६ – २९) 

शाळेतले िम�, �या�ंया सवयी, �याचें आिथ�क व सामािजक �तर, �यानसुार �याचें वागणे 
हेही सिव�तरपणे ‘हाय�कूल’, ‘अकरावी – बारावी’, ‘बी.ए.’, ‘एम.ए. - मुंबई िव�ापीठ’ या 
भागातूंन यातून �य� झाले आहे. उदाहरणाथ�  -  

या सव� �य�� समाजा�या वेगवेग�या �तरातून आले�या आहेत, �याचें जीवनमू�य 
स�ंकृतीसदंभ�, सघंष� वेगवेगळे आहेत. लेखकाचा आिण �या �य��चा असणारा सबंंध व �या 
सबंंधातून लेखकाने �या�ंयाबाबतचे माडंलेले आकलन या आ�मकथनात येते. पढेु 
महािव�ालयातील वेगवेगळे िम� माधवन, िवकास धस इ. होत. दहावीनतंर�या गुडंगीरीला 
साथ करणार े िम� व माग�दश�न करणार े सर, िवकास व �काशसर, घोलकरसर, 
गायकवाडसर, जगदाळेसर, गणेश कुलकण�, पाडूं पाटील, बा�या कदम इ. होत.  

लेखक – �वत: िव�ास नागंर-ेपाटील हे आ�मकथना�या क� �वत� �व�पात आहेत. हा 
नायक आदश� �व�पाचा, िवचारी, वाईट बाब�तूनही लगेच सावरणारा आहे. िवचाराने 
समतोल, शूर, धडाडीचा व िज�ीचा आह.े �वत:�या िश�णा�या �ेमािवषयीही हा �वत:च 
सागंतो. '�यामळेु िशकत राहणं मी कधी सोडलं नाही.… �ाना�या क�ा जेवढ्या िव�ततृ व 
सम�ृ करता येतील, �या करीत रहायचं.” (प.ृ �. २७) सपं�ीचा मोह होऊ �ायचा नाही व 
स�ेचा माज चढू �ायचा नाही हे अगदी कळायला लाग�यापासूनच हा मनाशी प�के करतो. 
��येक सकंटातून िकंवा अडचणीतून सात�याने हा माग� काढत �वत:चे माग��मण स�ु 
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ठेवतो. लेखकाची ��येक �सगंानतंर �वत:च �या अनभुवावर केलेली जी भा�ये आहेत 
�यातून तो �वतं�पणे �वत:चाच माग�दश�क अस�याचे िदसते. दहावी, अकरावी, बारावीनतंर 
आपणच आपला माग� तो शोधतो, दहावीपासून�या परी�ा�ंया बागूलबवुावर आपणच मात 
करायची ठरवतो. प�रि�थतीला घाब�न माग� अ�या�तच सोड�यापे�ा व आप�या जीवापे�ा 
अपयश िनि�तच वाईट नाही असे मानून तो �यातूनही पढेु जात राहतो. आहारा�या 
सवय�पासून (प.ृ �.३८,३९), परी�ेचे, अ�यासाचे व वेळेचे िनयोजन, इं�जीची भीती 
घालव�यासाठी केलेले �य�न शालेय जीवनावरील लेखापासून सव� आ�मकथनभर 
सात�याने येतात.  

आदश� नायकाचे सव� सकेंत �वीकारलेली लेखकाची ही �ितमा आहे. कतृ��ववान असा हा 
एकमेव नायक व �याला सकारा�मक अथवा नकारा�मक�र�या पोषक अस ेबाक�चे जग अशी 
या�या भोवताल�या िव�ाची रचना आहे. िकंबह�ना वाचका�या कोण�याही ि�याशील 
�ितसादाची येथे अपे�ा नसते. �याने येथील आदश� नायकाचे सव� सकेंत बीनात�ार 
�वीकारणे अिभ�ेत असते.  

२अ.५.३ आ�मकथनाचे इतर िवशेष   

सपूंण� आ�मकथन हे भूतकाळापासून वत�मानातील िकंवा आजपय�त�या काळाचे कथन 
आहे. एका बाजूला काल�मानसुार सरळ भूतकाळ व घटना सािंगत�या जातात. �यालाच 
समातंरपणे आताचा, स�याचा मी भूतकाळामळेुच कसा घडलो िकंवा भूतकाळापासूनच 
कसा �वत:ला घडवत आलो याची अिभ�य�� आह.े खेड्यापासून महारा��ात व 
भारतातीलही काही िठकाणी �ाम�ुयाने नोकरी�या िनिम�ाने येणारे अनभुव येथे �य� 
होतात. िश�ण घेताना गावातली शाळा व तालकुा-िज�हा�तरीय हाय�कूल यातील फरक 
सा�या सा�या �सगंातूंन, िवशेषत: िम� व िश�क याचें राहणीमान व �ि�कोणातून �य� 
होतो. पढेु िव�ापीठ�तरीय िश�णातून हा भेद अिधक ठळकपणे �य� झाला आह.े िवशेषत: 
को�हापूरचे िशवाजी िव�ापीठ व मुंबई िव�ापीठ यातला भेद केवळ िव�ा�या�मधील भेद व 
दजा� इतपतच मया�िदत राहत नाही. हा भेद महानगर व महारा��ातले एक मह�वाचे शहर, 
यातील जीवनप�तीतील भेद �हणून �य� झाला आह.े वत�मानकाळात नायक जे�हा 
�वत:�या मलुाशंी सवंाद साधतो ते�हाही िव�ान व सगंणका�या �ाब�याने समकालीन 
जीवनप�ती व काही �माणात �याचा मू�य�यव�थेवर झालेला प�रणाम अधोरखेीत होतो.  

या आ�मकथनात खर ेतर वेगवेगळी �थळे, वेगवेग�या कालातील घटना याचें कथन असले 
तरी �याला फारसे मह�व नाही. िकंबह�ना सथ्ल व कालाचे सदंभ� येथे पूण�पणे िनवेदका�या 
िविश� हेतू�या प�रपूत��या िदशेने वापरलेले आहेत. यांचे �वतं� अि�त�व जवळपास 
नाकारलेले आहे. यापे�ाही िनवेदकाला जे माग�दश�न करायचे आह े ते येथे मह�वाचे ठरते. 
भूतकाळ हा प�ुकळ अंशी आदश�च होता व वत�मान मा� िततकासा सखुद िकंवा सोपा नाही 
ह े येथे न�दवलेले आहे. तरीही िनवेदका�या मते वत�मानकालीन माणसा�या जवळपास 
सव�च ��ावंर �वयिंश�त, धैय�, अ�यास, िचकाटी, िज� व िनयोजन हेच यशाचे माग� आहेत. 

‘मन म� ह ै िव�ास’ ह े एका यश�वी व�र� पोलीस अिधका�याचे यशोगाथा �व�पाचे 
आ�मकथन आहे. अथा�तच आपला या उंचीपय�तचा आजवरचा �वास, �याचे �व�प, 
�यासाठी करावा लागलेला सघंष�, िवशेषत: सात�याने व िचकाटीने घेतलेली मेहनत, 
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अपयशावर केलेली मात, अि�य घटना िवस�न जा�याचा �य�न ह ेया आ�मकथनातील 
सपूंण� कथानकाची एक बाजू आहे. हा सव� �वास सतत कथन करत असताना सात�याने 
वाचकाला वेगवेग�या प�त�नी �ेरणा देणे हा या आ�मकथनाचा मह�वाचा उ�ेश तसेच 
लेखनाचे कारण आहे. ‘मी’चा आजवरचा �वास �ेरणादायी आहेच परतं ु �यािशवाय या 
�वासािनिम�ाने या ‘मी’ला वाचकाशी जो सवंाद साधायचा आहे, तो मह�वाचा ठरतो. हा 
�वास माडंतेवेळी सतत समातंरपणे वाचकाशी सवंाद साधणे, प�ुकळदा �याला उपदेश 
करणे, �याला �ेरणा देणे, �याचा आ�मिव�ास जागा करणे, �याचे धैय� व िचकाटी कायम 
ठेवणे इ�यादी मागा�नी जीवनातील आशादायी माग�  यातून दाखिवला आहे. एकूणात 
वाचकाला जीवनात आधार व माग�दश�न परुिवणे ह े या आ�मकथनाचे �मखु आशयसू� 
आहे. यामळेुच सपूंण� आ�मकथन माग�दश�नपर भूिमकेतून �य� झाले आहे. िकंबह�ना मी 
अशा मागा�ने यश�वी झालो, हा माग� सोपा नसला तरीही यशाचा यो�य राजमाग� हाच आह.े 
अशी यशाची ग�ुिक�ली सागंणे ह े या आ�मकथनाचे �येय िदसते. �यामळेुच सात�याने 
उपदेशा�मक भूिमका �वीकारलेली आहे. घटना िकंवा पा� �वभावातील गुतंागुतं�पे�ा 
माग�दश�नाचे �योजन येथे �बळ आह.े िवशेषत: नोकरीध�ंा�या शोधात असलेला व �यामळेु 
ग�धळून गेलेला त�ण या आ�मकथनाचा म�ुय वाचक आहे. वया�या या ट��यावर 
माग�दश�नपर अशा �या प�ुतकाचंी गरज असते �या �कारचे ह ेआ�मकथन आहे. 

२अ.५.३.१ भाषाशैली 

‘मन म� ह ै िव�ास’  या आ�मकथनात घटना - �सगंाचें कथन करणे, �याचबरोबर प�ुकळ 
िठकाणी �य�� �हणून ते�हा मला काय जाणवले व आजचा यश�वी नायक �हणून माझे 
��येक बाबतीतील िनरी�ण सात�याने भा�या�ंया �पाने �य� होते. घटना�ंया िनिम�ाने 
सहज मनात आलेले अलीकड�या प�रि�थतीचे िनरी�णही भा�या�ंार े�य� झाले आह.े या 
सव� भा�यातूंन ते�हाचा काळ–आताचा काळ असे प�ुकळसे �मतृीरजंना�मक िच� आहे. 
कथनात सात�याने उपदेश येतात. िवशेषत: अलीकड�या िव�ा�या�नी जग�याकडे कसे 
पहावे, परी�ा, �पधा� याकडे कसे पहावे याचे माग�दश�न यानंी प�ुकळसे आ�मकथन 
�यापलेले आह.े या ‘मी’ भोवतालचे– ‘मी’�या िवकासास सकारात्मक अथवा नकारा�मक 
प�तीने पोषक ठरलेले जग व ‘मी’ने केलेले माग�दश�नपर बोल िकंवा उपदेश ह े या 
आ�मकथना�या िनवेदना�ार े �य� होणारे मह�वाचे घटक आहेत. सपूंण� आ�मकथनाचे 
िनवेदनही या अथा�ने आ�मकथना�या हेतूस पोषक असेच आहे. उपदेशा�मक भूिमकेतूनही 
माझे जगणे आदश� आहे ही भूिमका सात�याने �य� झाली आह.े स�ुवातीपासूनच 
िनयोजन, �वयिंश�त, िज� व अ�यास या गणुाचंा �वीकार हीच आप�या व एकूणच 
माणसा�या यशाची ग�ुिक�ली अस�याचे कथन केले आह.े आदश� �व�पाचा उपदेशही 
प�ुकळसा रोमिँटक क�पनांवर आधारलेला आहे. येथे काही िठकाणी पनुराव�ृीही झालेली 
िदसते. खेडे, एक� कुटंुबप�ती, �यात �यतीत केलेला काळ ह ेसव� छान व आदश�च आह े
असे यातून �य� झाले आहे. सपूंण� आ�मकथनाचे कथन माग�दश�न व आशादायी 
िदशािद�दश�न या हेतूने झालेले आहे. �यामळेु अथा�तच यातील भाषा केवळ मािहती िकंवा 
तपशील परुिव�यापे�ा वाचकाला उ�ेशून आदेशा�मक �पात �य� होते. आ�मकथन 
िलिहणारी �य�� ही कोणी सािहि�यक नाही. पण तरीही लेखनाची भाषा �वाही आह.े 
घटना-�सगं, �वानभुवांचे कथनही केवळ आ�म�ौढीसाठी येत नाही. �यामळेु पढेु काय 
घडते ह े वाच�याची उ�कंठा वाचकाला लागून राहते. तसेच वाचनादर�यान सपूंण� घटना-
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�सगंाचे सार सागंणा�या �हणी, वा��चारांचा वापर लेखक सढळ हाताने करतो. उदा. नळी 
फंुकली सोनार े इकडून ितकडे गेले वार”े (प.ृ२५) अशी �हण, ‘एका दगडात तीन प�ी’ 
(प.ृ७३) असा वा��चार िकंवा ‘िज�याची खोड मे�यािशवाय जात नाही’ (प.ृ७२) यासारखे 
अनेक भाषािवशेष येतात. तसेच आ�मकथनात येणा�या अनेक �य��चे िवशेष �या�ंया 
अंतबा�� िवशेषासंहीत येतात. उदा. “राम जोशी सराचं ं मट�यासारख ं सटुलेलं पोट, 
वेदपाठक सराचें घार े डोळे, देिशगंकर मॅडमची अि�नी भावे सारखी सडपातळ देहय�ी, 
हसबनीस सरांचा अ�या� बा�ाचंा सदरा, कुलकण� सरांची ब�ुगानीन दाढी” (प.ृ२३) 
यासारखी वण�ने येतात. ही वण�ने �या �या �य��चा लेखका�या मनावर असणारा ठसा 
दश�िवणार े आहेत. यासोबत लेखकाला आय�ुयभराचे स�ंकार परुिवणारी, िश�कांनी 
िशकवले�या थोरा मोठ्याचंी वचने, �ोक, किवता, अभगं यांचे सहसदंभ� उ�लेख 
आ�मकथनात येतात. ह ेसव� िवशेष आ�मकथनाला वाड्मयीन मह�व �ा� क�न देतात.  

२अ.६ आ�मकथनाचा सामािजक, सा�ंकृितक सदंभ�  

सात�याने वाचकाला वेगवेग�या प�त�नी �ेरणा देणे हा ‘मन म� है िव�ास’ या 
आ�मकथनाचा मह�वाचा उ�ेश तसेच लेखनाचे कारण आहे. वाचकाला उपदेश करणे, 
�याला �ेरणा देणे, �याचा आ�मिव�ास जागा करणे, �याचे धैय� व िचकाटी कायम ठेवणे 
इ�यादी मागा�नी जीवनातील आशादायी माग�  यातून दाखिवला आह.े िवशेषत: 
नोकरीध�ंा�या शोधात असलेला व �यामळेु ग�धळून गेलेला त�ण या आ�मकथनाचा म�ुय 
वाचक आह.े �यामळेु यातील भा�ये, उपदेश, माग�दश�नपर िववेचन या वाचकाला गिृहत 
ध�न केलेले आहे. हा �ाम�ुयाने िनि��य (passive) �व�पाचा वाचक आह.े सामािजक 
�यव�था िकंवा मानवी जगणे याबाबत �याचा �ि�कोण हा घड�या�या �ि�येत आह.े अशा 
ट��यावर माग�दश�नपर अशा �या प�ुतकाचंी गरज असते �या �कारचे ह ेआ�मकथन आह.े 
थोड�यात याला ‘से�फ हे�प मॅ�यअुल’ �व�पाचे प�ुतक �हणता येईल. या �कार�या 
प�ुतकातं काय आह े यापे�ाही माणसाने याच प�तीने गो�ी करा�यात असा हेतू �प� 
असतो. �यामळेु उपदेश िकंवा माग�दश�ना�ार े आदेशा�मक �प याला येत असते. से�फ 
हे�प �व�पाचे प�ुतक हे जाणीवपूव�क जीवनिवषयक माग�दश�नाचे काम करत असते. 
िविश� वगा�ला िकंवा खर ेतर आप�या ��येकालाच वेगवेग�या ट��यावर आव�यक असणार े
माग�दश�न अशा �कारची प�ुतके करत असतात. खर े तर एकाचा माग�  हाच िकंवा तोच 
दसु�या�या िवकासाचा माग� ठरलेच अस े नाही परतं ु सवेंदनशील वयात िकंवा मना�या 
सवेंदनशील अव�थेत या �कार�या प�ुतकाचंी गरजही मोठी तसेच मह�वाची असते. यामळेु 
�वाभािवकपणेच अशा प�ुतकानंा यशाची ग�ुिक�ली सागंणा�या बे�ट सेलर �व�पा�या 
प�ुतकाचें �प �ा� होत असते. ‘मन म� ह ैिव�ास’ या आ�मकथनाचा बाजारातील खपाचा 
आकडा जरी पािहला तरी ह े सहज ल�ात येते. (आव�ृी पिहली - मे २०१६, आव�ृी 
एकोिणसावी - मे २०१७) यािशवाय या पलीकडे जाऊन या आ�मकथनाची जािहरात �या 
�कार ेकेली गेली आह ेतेही याचेच सूचन करतात. (लेखकाची अनेक माग�दश�नपर भाषणे, 
ि�हिडओ ि�ल�स, माग�दश�नपर वचनाचें अॅप महाजालावर अ�यतं लोकि�य अस�याचा येथे 
िनद�श करणे मह�वाचे वाटते.)  या अथा�ने एका िविश� “टाग�ट �रडर" क�रता जाणीवपूव�क 
लेखन केलेले ह े आ�मकथन आह े असे �हणता येईल. आ�मकथना�या शीष�कापासून ते 
स�ुवाती�या मनोगतात लेखकाने याचा �प� उ�लेखही केलेला आहे. मराठीत या हेतूने 
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अलीकडे िलिहले�या आ�मकथनापैंक� ह ेएक मह�वाचे आ�मकथन होय. या अथा�ने केवळ 
पोिलसी खा�यातील व�र� अिधका�याचे आ�मकथन यािशवाय एक �ेरणादायी यशोगाथा 
�हणूनही या आ�मकथनाकडे पाहता येईल.  

आपली �गती तपासा 

��- तमु�या वाचनात आले�या कोण�याही शासक�य अिधका�या�या आ�मकथनाचे िवशेष 
न�दवा.   

 
 

 
 

२अ.७ साराशं 

‘मन म� है िव�ास’ ह े अलीकड�या पाच वषा�तले मराठीतील मह�वाचे आ�मकथन आह.े 
(आव�ृी पिहली - मे २०१६) एका सव�सामा�य म�यमवग�य मलुाचा एक यश�वी व�र� 
पोिलस अिधकारी हो�यापय�तचा �वास व या दर�यान �याला जाणवलेले जग हा या 
आ�मकथनाचा म�ुय िवषय आह.े नायकाचा सघंष� व �याचे बर े- वाईट अनभुव यातून �य� 
होतात. यािशवाय हे आ�मकथन िवशेषत: त�णानंा माग�दश�क अशीही भूिमका बजावते. या 
सव� बाबत�त या आ�मकथनाचा सिव�तर िवचार करता येतो. 

२अ.८ पूरक वाचनासाठी सदंभ�  

१)  गोखले, द. न. : ‘च�र� – िचतंन’, मौज �काशन गहृ, प. आ.२०००, मुंबई. 

२) राजा�य�, िवजया (सह. सपंा.) : ‘मराठी वाड्मयकोश’,  खडं चौथा, म.रा.सा.स.ंमं., 
२००२, मुंबई. 

२अ.९ सदंभ��थं  

१) गोखले, द.न. : ‘च�र� – िचतंन’, मौज �काशन गहृ, प. आ.२०००, मुंबई. 

२) कुलकण�, गो. म व इतर (सपंा.) : ‘�दि�णा’, कॉिं�टने�टल �काशन, द.ुआ. १९९८, 
पणेु. 

३) राजा�य�, िवजया व इतर (संपा.) : ‘मराठी वाड्मयकोश’, खडं चौथा,  म.रा.सा.स.ंमं., 
२००२, मुंबई. 
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२अ.१० सभंा�य �� 

अ) दीघ��री ��  

१) ‘मन म� ह ैिव�ास’ या आ�मकथनाचा आशय �प� करा. 

२) मन म� ह ैिव�ास ह े'से�फ हे�प" �व�पाचे आ�मकथन �हणता येईल काय? तमुचे मत 
सिव�तर �प� करा. 

३) ‘मन म� ह ैिव�ास’ मधील नायका�या सघंषा�चे �व�प �प� करा. 

४) ‘मन म� ह ैिव�ास’ या आ�मकथना�या वैिश�्याचंा आढावा �या.  

५) ‘मन म� ह ैिव�ास’ या आ�मकथना�या शीष�काची समप�कता �प� करा. 

ब) िटपा �ा.  

१) मन म� है िव�ास मधील शै�िणक वातावरण. 

२) मन म� है िव�ास मधील उपदेशाचे �व�प. 

३) मन म� है िव�ास मधील िश�काचंी भूिमका.  

४) मन म� है िव�ास मधील गावचे वातावरण. 
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२-आ 
‘मन म� है िव�ास’ : आकलन 

घटक रचना  

२-आ. १ उ�ेश  

२-आ. २ �ा�तािवक  

२-आ. ३ ‘गाव आिण गोतावळा’तील भाविव�  

२-आ. ४ ‘शाळे’तील आठवणी   

२-आ. ५ ‘हाय�कूल’- पढुची पायरी  

२-आ. ६ ‘आकारावी- बारावी’   

२-आ. ७ ‘बी. ए.’ कॉलेजम�ये पदाप�ण   

२-आ. ८ ‘एम. ए. मुंबई िव�ापीठ’ : महानगराकडे कूच  

२-आ. ९ ‘एस आय ए सी’ : �पधा� परी�ेचा �ारभं   

२-आ. १० ‘यू. पी. एस. सी. पूव�परी�ा’  

२-आ. ११ ‘एम. पी. एस. सी.चे घोडा मैदान’  

२-आ. १२ ‘सयं�ु मोहीम’ : अ�यासाची पराका�ा 

२-आ. १३ यशाची ‘अखेरची पायरी’  

२-आ. १४ आ�मकथनाचे वा�यीन िवशेष  

२-आ. १५ साराशं  

२-आ. १६ सदंभ� �थं  

२-आ. १७ सभंा�य ��  

२-आ. १ उ�ेश   

 हा घटक अ�यास�यानतंर आप�याला मराठी आ�मकथन सािह�य �कारातील 
असामा�य �य��चे जीवन च�र� अ�यासता येईल.  

 ‘मन म� है िव�ास’ या सबंध आ�मकथनाचे आशया�मक व रचना�मक गणु-वैिश�्ये 
�यानात येतील.  

 तसेच आप�याला या आ�मकथनातील लेखका�या जीवनातील िविवध सघंष�मय 
घटना �सगंाचंी मािहती िमळेल.   



 

 

`मन म� है िव�ास': आकलन 

 

31 

 या आ�मकथनातून येणार ेसामािजक सदंभ� न�दिवता येतील. तसेच रचनेतून िदसणार े
वा�यीन िवशेष आप�याला न�दवता येतील.  

२-आ. २ �ा�तािवक   

‘मन म� ह ै िव�ास’ या िव�ास पाटील या�ंया आ�मकथनात लेखका�या आय�ुयातील  
येणा�या वेगवेग�या ट��यांचे कथन वेगवेग�या शीष�कां�या अनषुंगाने येते. या ��येक 
शीष�का�या अनषुंगाने �या �या सदंभा�तील आठवणी व भावनांचे एक�ीकरण यात येते. 
याम�ये ‘गाव आिण गोतावळा’, ‘शाळा’, ‘हाय�कूल’, ‘अकरावी-बारावी’, ‘बी.ए.’, ‘एम-ए - 
मुंबई िव�ापीठ’, ‘एम.आय.ए.सी.’, ‘यू.पी.एस.सी. पूव�परी�ा’, ‘एम.पी.एस.सी.च ं
घोडामैदान’, ‘सयं�ु मोहीम’, ‘अखेरची पायरी’ असा �वास कथन केला आह.े या ��येक 
ट��यावर घडणा�या घटना-�सगं, �या दर�यान भेटले�या �य��, �याचें िवचार�भ�ुव आिण 
या सवा�तून घडत जाणार े महारा��ातील एक यश�वी �यि�म�व असा �वास या 
आ�मकथनात आला आहे. एक असामा�य �य�� िकंवा यश�वी �य�� नेहमी बरोबरच 
असते, ित�या हातून कोणती चूक होऊ शकत नाही िकंवा यश ह ेसहज सा�य असते अशा 
अनेक वाचक, त�णा�ंया मनातील समजूतीना दूर कर�याचे काम हे आ�मकथन करते. या 
काळात घडले�या घटना लेखका�या आय�ुयाला िवशेष कलाटणी देणा�या आहेत.  

मळुात लेखकाचे �यि�म�व हे समाजा�या हरके �तराशी सलंि�नत आह.े �यामळेु भूत व 
वत�मान काळ, बदलती मानवी जीवनशैली, लहानापंासून वय�क लोकापंय�त बदलणारा 
जीवन�तर, सामािजक, आिथ�क, राजक�य अशा वेगवेग�या �तराचंा मानवी जीवनावर 
असणारा �भाव, िविवध ग�ुहे, �याचें िनरसण, गाव-शहर-महानगर या �देशपर�वे  
बदलणा�या �य��, घटना अशा अनेक बाबी लेखका�या जीवनाशी जोडले�या आहेत. 
�यामळेु या आ�मकथनातील आठवणी या भूतकालीन अस�या तरी �याचंा वत�मानाशी 
जोडला जाणारा धागाही लेखक आप�या कथनातून माडंतो.  

या आ�मकथनाची रचना �या म�ुा�ंया आधार े झालेली आहे �यानसुार आपण हे 
आ�मकथन इथे  िवचारात घेणार आहोत.  

२-आ. ३ ‘गाव आिण गोतावळा’तील भाविव�   

आ�मकथनातील हे पिहलेच �करण आह.े �याम�ये लेखकाचा ज�म, गाव, घर व गोतावळा 
यासबंंधी�या आठवणी आ�या आहे. “स�ा�ी�या कुशीत आिण वारणे�या मशुीत वसलेलं 
‘कोक�ड’ हे माझ ं गाव.” (प.ृपाच) अशी आ�मकथानातील मनोगताची स�ुवात लेखक 
गावापासून करतो. लेखका�या गावाचे नाव कोक�ड. या गावाचे वण�न लेखक पढुील 

श�दात करतो. “येथे रोज भ�या पहाटे मिशदीवरील अजाना�या भ��यान ं िकंवा 
�ाने�री�या पारायणान ं जाग येते. बारा बलतेुदार, अठरापगड जाती ग�ुयागोिवदंान ं इथे 
राहतात.” (प.ृ पाच) असे गावा�या िविवधतेतही एकता अस�याचे अनभुववण�न यात येते. 
गाव�या या �व�पामळेुच अजाण आिण �ाने�रीचे पारायण याचें एकि�त आवाज 
रिहवास�म�ये कोणताही धम��ेष न बाळगता समतेतून �याचा �वीकार करतात. अशा 
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गावा�या भूमीतून ज�मस�ंकार घेऊन लेखक पढेु �वास करताना िदसतो. पढेु या गावाचे 
आिण गाववा�याचंी वैिश�्येही लेखक न�दिवतो. ह े गाव माथा कोकणात वसलेले असून 
वारणा नदीन ं या गावाला वेढा िदला आहे. “चौ�या बाजूला गवळोबाचा ड�गर 
िशविलंगासारखा उभा आह.े िहरवीगार वनराई, उसाची शेती, म�तवाल म�ल, कु��याचें 
फड, शड्डूंचा आवाज, लेझमा�या चाली, को�हापरुी बोली आिण मटणाचा र�सा” (प.ृ१) 
अशी गाववा�याचंी वैिश�्ये लेखक न�दिवतो. या सा�या वण�नात लेखकाचे गावाब�लचे 
बारीक िनरी�ण �प� होते.  

लेखका�या घराची कुळकथाही यात येते. लेखका�या आजोबाचंी िवशेष �याती होती. 
ि�टीश राजवटीत व प�ी सरकार�या काळात �यानंी अ�यायी फौजदाराला जिमनीवर 
लोळवून बटुाने मारले होते व अनेक मिहने फरारी होते. पण फौजदाराने आपली नाम�ुक� 
होईल �हणून खटला चालिवला न�हता. नाहीतर लेखका�या आजोबानंा �वातं�यसैिनक 
�हणून आय�ुयभर पे�शन िमळाली असती पण ती �यानंी नाकारली. “�या िद�यात खैरातीच ं
तेल आहे, �या िद�याचा उजेडही मला नको!" (प.ृ१) असा �वािभमान �यां�या आजोबानंी 
जपला होता.  

पूव��या काळी कुटंुबिनयोजनाला मह�व नस�याने आजी-आजोबानंा पाच मलुी व दोन मलुगे 
अशी सात मलेु होते. लेखक आतेभाऊ व बिहण��या �भावातून �या�ंया विडलांना 
स�ुवातीला ‘मामा’ �हणत. नतंर भावक��या �भावाने ‘ता�या' �हणू लागले. सव� गाव �यांना 
‘आबा’ �हणत असे. �या�ंया विडलानंा लेखकाचे आजोबा पिहलवान बनिव�यासाठी क�त 
होते. सलग चार मलुीनतंर �याचंा ज�म झाला होता �यामळेु ते �या�ंयाकडे िवशेष ल� देत 
असत. पिहलवान बनिव�यासाठी �या�ंया �यायाम व खरुाकावर िवशेष ल� ते देत असत. 

एवढंच नाही तर वडील माळावर �ातिव�धीला गे�यास ते ‘कस'ं झाले ह े��य� पहायलाही 
जात असत. इतकं कडव ं ल� ते ठेवून असत. आजोबा आिण विडला�ंया याबाबत 
घडले�या घटनाचें वण�न इथे येते. विडलाचंा िववाह, मग �या�ंया आईला झालेली पिहली 
मलुगी, मलुगी झाली �हणून विडलानंी ितला पहायलाही न जाणे, याव�न ितचे नाव ‘सीमा’ 
ठेवणे. ‘सीमा’ �हणजे ब�स! परु!े! या घटनाचें कथन करतात. यानतंर सीमा�या ज�मानतंर 
लेखकाची ज�मकथा येते. �यात ‘परत मलुगी झाली तर दसुर ेल�न कर�याची' धमक�च 
आईला िदली जाते. ल�नासाठी मलुगीही िनि�त केली जाते. मग आईने िननाई�या मंिदरात 
नवस बोलणे - व �यानतंर लेखकाचा ज�म. �यात देवी िननाईने लेखका�या आईला ित�या 
नादं�याचा ‘िव�ास’ िदला. (पहा प.ृ ३) अस े कथन येते. या सव� कथनातून त�कालीन 
सामािजक प�रि�थतीचा प�रचय वाचकाला होतो. कुटंुबाम�ये प�ुषस�ाकता असणे, सव� 
िनण�य प�ुषािधन असणे, ि�याचंी अव�था, देवभोळेपणा, गाव पातळीवरील सामा�य 
माणसाचंा जीवन�म अशा अनेक बाबी लेखक इथे सूचीत करताना िदसतो. लेखकाचे 
वडील पिहलवान होते तर �याचें काका चागंले िश�ण घेऊन प�ुयात चागं�या कंपनीत काम 
करणार,े नेहमी सटुाबटुात असणार,े �याचंी मलेु इं�जीत बोलणारी अशी तफावत ते 
अधोरिेखत करतात. पण यात �ेरणादायी गो� �हणजे मनातील �यूनगडं फेकून द�ेयाचा, 
चागंले िवचार अंगी बानव�याचा स�ला सतत �याचें काका �यानंा देत असत. ही �या�ंया 
जमेची बाजू होती. एकूणच लेखकाचे बालपण, कुटंुब, गाव व गावप�रसराशी जोडले�या 
घटनाचें वण�न या ट��यात येते. ज े िनरागस जग लेखकाने अनभुवले आहे ते तो कथन 
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करताना िदसतो. आपले हातचे काहीतरी राखून घटना, �सगंानंा लेखक इथे डावलत 
नाही. उलट ज ेआह ेते तसेच माडं�याचा �य�न इथे करतो.  

२-आ. ४ ‘शाळे’तील आठवणी   

लेखक शाळेत जायला लागला �या काळातील आठवणी या भागात येतात. लेखक जे�हा 
�थमच शाळेत जायला लागला ते�हा �याचें वडील गावच ेसरपंच होते. ‘िज�हा प�रषदेची 
मलुाचंी शाळा न.ं १’ या शाळेत �यानंी �वेश घेतला होता. सरपंचाचा मलुगा �हणून तर 
लेखकाला पोषण योजनेतून अ�खा भरलेला दधुाचा �लास िमळायचा. तर इतर मलुानंा 
पाठीत ग�ुा िमळायचा. ही एक तफावत लेखक इथे िवशेष�वाने न�दिवताना िदसतो. शाळेत 
असताना लहान वयातील शाळेचे िदवस इथे नमूद होतात. यादर�यानची िवशेष आठवण 
लेखक वत�मानाशी जोडताना िदसतो. शाळेत असताना लेखकाची आई विडला�ंया ज�ुया 
धोतरा�या फड�यात ठेचा, तेल, चटणी, कादंा व भाकरी बाधूंन �ायची. या जेवणाला 
आता�या महागड्या िप�झाची सर येणार नाही. ती चव आप�या मलुानंा चाखता येणार 
नाही याची खतं लेखक इथे न�दिवतो.  

शामू आबा�या बल�ुयावर गोटा के�यासारखे केस कापणे, ज�ुया व�ांची उरलेली कोरी 
पाने घेऊन सईु-दाबणाने व�ा िशवणे, थंडी�या िदवसात हाता-पायानंा तडा जाऊन ते 
माशासारखे खवले पड�यासारख ेिदसणे, शिनवारी लवकर शाळा सपंली क� बापू�या टु�रगं 
टा @क�जम�ये िसनेमा पाहणे अशा अनेक गो�ी येतात. यातील अनेक गो�ी लेखक 
वत�मानाशी ताडून पाहतो. जसे सुदंर अ�र असणारा घनशाम िपसे - �याचे वडील अपगं 
होते व टेलरकाम करत असत. या शामला �यामळेु ि�हिडयो स�टरवर िसनेमा�या पाट्या 
िलिह�याचे काम करावे लागे. �यामळेु तो शाळेत मागे पडत गेला व कालातंराने �यसना�या 
अिधन होऊन म�ृयूमखुी पडला. “गावात आले�या आधिुनक करमणकु��या साधनां�या 
अितरकेाचा तो पिहला बळी असावा!” असा उ�लेख लेखक या �सगंाचा करतो. तर दसु�या 
एका �सगंात एक� कुटंुब प�ती, मलुाचें आजारपण आिण �या आजारावरती सामा�यपणे 
केले जाणार े उपचार याचे वण�न येते जे तलुनेने आता�या मलुा�ंया उपचारासाठी सा�या 
सा�या गो��साठी होणारा भडीमार ही तफावत �कषा�ने िदसत अस�याचे लेखक इथे 
न�दिवतो. गाव�या प�रसरात मनात भीती िनमा�ण करणा�या िविवध �थळाचें वण�न येते. 
तालमीत एकट्या झोपणा�या म�लाला खवीस उठवतो व �या�या त�डाला फेस येईपय�त 
कु�ती खेळतो. �वत: तालमीत एकटा झोपून या आ�याियकेला लेखक हाणून पाडतो. या 
घटनेचा सबंंध लेखक २६/११�या रा�ीशी जोडतो. मनातील भीती काढून टाकणार ेदो�ही 
�सगं जोखमीचे होते. पण जोखीम घेत�यािशवाय यश िमळत नाही याची �िचती या दो�ही 
�सगंातून येते.  

शाळा ही मलुानंा घडवत असते. िश�क िव�ा�या��या बालमनावर स�ंकार घडवत 
असतात. असा स�ंकार घडवणार े �सगं लेखक वण�न करतो. लेखक पाचवीत असताना 
सरपंचाचा मलुगा अस�याने मा�तर वगा�त येईपय�त तो खचु�त बसायचा. लेखकाला 
ह�शारीचा व वडील सरपंच अस�याचा ‘माज’ चढला होता. इतर िश�क काही �हणायचे 
नाहीत. पण न�याने आले�या वग�िशि�का कदमबाई �या�या कानिशलात भडकवतात व 
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�या�याकडून असणा�या अपे�ा व स�ंकाराचे बोल �याला ऐकवतात. �यानतंर लाकोळे 
ग�ुजी �याचें वग�िश�क बनतात. जे लेखकाला सागंतात क�, ’त�ुही गाठलेली उंची ही 
त�ुही कुठून स�ुवात केली, या मापकान ंमोजली जाते.“ (प.ृ १६) ही लेखका�या यशाकडे 
जा�याची ख�या अथा�ने स�ुवात होती. आपण विडला�ंया नावामळेु इतरावंर वच��व 
दाखिव�यापे�ा �वत: शू�यातून स�ुवात कर�याचे िवचार, स�ंकार ह े शाळेतील िश�क 
करताना िदसतात.  

आपले िवचार पटवून दे�यासाठी लाकोळे ग�ुज�नी सािंगतलेली वय वाढत जाणा�या व 
प�ुहा पाच मिह�याचा अ�ातवास सहन क�न पनु: ऊजा� �ा� क�न घेणा�या ग�डाची गो� 
असेल. (पहा प.ृ १७) िकंवा सवा�त ब�ुीमान असूनही माणूस जात, धम�, पंथात कसा 
िवभागला गेला आहे व �वत:चे मरण कसे ओढवून घेत आह े हे पटवून देणारी सतुार 
ग�ुज�नी सािंगतलेली िगधाड व �या�या िप�लाची गो� असेल िकंवा ‘माणसुक�चा धम�' ही 
िशकवण देणारी सतुार ग�ुज�नी सािंगतलेली महाराज आिण िवचूं या�ंयातील गो�. या 
िश�कांनी सािंगतले�या बोधकथा आय�ुयभरासाठीची िशकवण देणा�या हो�या. �हणूनच 
लेखक सागंतो क�, या बालपणात सतुार ग�ुज�नी सािंगतले�या गो�ी�या �ेरणेतून २००२ 
ते २००५ �या दर�यान�या जातीय-धािम�क दगंल�चा अ�यास क�न पढेु तशी होणार नाही 
यासाठी ‘जातीय दगंा काबू’ योजना यश�वीपणे राबवतो. ७५००० म�ुलीम समदुायाची 
िमरवणूक कोणतेही गालबोट न लागता िद�ली गटे�या बाहेर पडते. िश�कानंी लहान वयात 
िदलेले शहाणपण व �यवहार�ानामळेु ह ेश�य झा�याचे लेखक न�दिवतो. केवU किवताचें 
पाठातंर व प�ुतक� �ाना�या पढेु जाऊन जगात वावर�याचे साम�य� आप�या 
िव�ा�या��यात िनमा�ण करणा�या िश�कांचे अनभुव लेखक इथे कथन करताना िदसतो.  

२-आ. ५ ‘हाय�कूल’-पुढची पायरी   

शाळेनतंर हाय�कूलम�ये दाखल झा�यानतंर�या लेखका�या आठवणी या िवभागात येतात. 
ताल�ुया�या िठकाणी आ�या�या गावी ‘�यू इंि�लश �कूल’म�ये इय�ा सहावीत लेखक 
�वेश घेतो. इथला पिहला बदल �हणजे शाळेतील वगा�त जिमनीवर पोत अंथ�न 
बस�याऐवजी बाकड्यावर बस�याची �यव�था केली होती. पाढंरा श�ु सदरा आिण 
िवजारीत�या िश�का�ंया पोशाखाचे �प शट�-पटँ असे बदलले होते. ‘लाय�री’चा व स�ंकृत 
सार�या िवषयाचा �थम प�रचय याच शाळेने क�न िदला. �यातील अनेक सभुािषते जी या 
शाळेतील िदवगडेकर सरानंी िशकिवली होती ती अजूनही मखुो�त अस�याचे लेखक 
सागंतो.  

  “यौवन ंधनस�पित: �भ�ुवमिववेिकता। 

  एकैकम�यनथा�य िकम ुय� चतु�्यम्।।“ 

�हणजेच ‘ता��य, सपं�ी, स�ा व अिववेक यापैक� ��येक कारण एकेकटंही अनथ� 
घडव�यास परुसे ंआहे; मग चारही एक� अस�यावर काय काय घडू शकेल?’ (प.ृ २६) या 
अशा �ानवध�क सभुािषताचंा प�रचय घडत होता व न�या अनभुव �ानाचा प�रचय होत 
होता.  
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या आधी ‘व�ृ�व’ हा श�द न ऐकलेला लेखक या शाळे�या मा�यमातून व�ृ�व �पधा� काय 
असतात, �यातील सहभाग व व�ृ�व कौश�य िवकिसत क� शकला होता. ‘लाल परी’ या 
िहदंी िसनेमाचे कथानक ‘मला पडलेलं �व�न’ या िवषया�या अनषुंगाने व�ृ�व �पध�त 
भावपूण�पणे व �वत:�या बोलीभाषेत कथन केले होते. �याम�ये पिहला नबंर येऊन 
‘�टीलचा ता�ंया व वाटी’ अशी �ाफ� लेखकाला िमळाली होती. 

मलेु व मलुी यां�यात मोकळा सवंाद असू शकतो याची जाणीव शाळेतील मलुानंा असत 
नाही. �यामळेु यातून एकमेकां�ती �यूनगडं िनमा�ण होतात. ‘मलु�शी बोलायला टाबू होता.’ 

(टाबू- Taboo- नैितक त�वावर िनिष� ठरवणे)  (प.ृ २९) अस ेलेखक सागूंन �वत:चाच 
एक अनभुव कथन करतो. यातून िव��िलंगी असणार े आकष�ण बळावते व सामािजक, 
कौटंुिबक दबावामळेु िवकृत होते. याबाबतचे मतही लेखक इथे न�दिवतो. तसेच इंटरनेट�या 
मोहजालाने िनमा�ण केलेले सम�याचें वण�न यातून येते.  

सातवीतून आठवीत गे�यानतंर लेखक एन.सी.सी.ला �वेश घेतो. या एन.सी.सी.चे लवटे 
सर �भारी होते. लवटे सर �हणजे ‘जमद�नीचा अवतार’ असे �या�ंया रागाचे वण�न लेखक 
करतो. एकदा थंडीचे िदवस असताना परडे स�ु होती. थडंीपासून बचाव �हणून व पटँ 
खाली घस� नये �हणून लेखक पटँ�या दो�ही िखशात हात घालून होता. लवटे सरानंा 
�रपोट�  क�न स@�यूट करताना दसुरा हात चकूुन िखशात रािहला. ते�हा सरानंी रायफल 
घेऊन मैदानाचे दहा राऊंड मार�याची िश�ा लेखकाला िदली होती. कृ�णधवल टी.�ही 
पाह�याचा अनभुवही लेखक इथे कथन करतो. टी.�ही.चा व �यावर �दिश�त होणा�या 
काय��माचंा मिहमा ते आवजू�न सागंतात. “�यावेळी टी.�ही.वर ‘रामायण’ स�ु झालं, 
रिववारी सकाळी र��यावर शकुशकुाट �हायचा. लोक सकाळी अंघोळ क�न टी.�ही.समोर 
अगरब�ी लावून या िसरीयलची वाट पाहायचे.” (प.ृ ३३) असा तो मिहमा होता. अशा 
प�रि�थतीतून लेखकही �वासत होता. िश�ेची भीती आिण कौतकुाची ओढ असा िम� 
भावनाचंा तो काळ होता. शाळेब�ल �ेम, ितर�कार, असूया व आकष�ण अशा पर�पर 
िवरोधी भावना लेखका�या वाढू लाग�या हो�या.  

स�ुी�या िदवशी आ�या�या घरातून कोक�डला जाणा�या लेखकाला ‘आझाद पंछी’ 
अस�यासारखे वाटे. िशरा�यात ‘िपंज�यात’ अडक�यासारखे वाटे. हाय�कूलमधील कुमार 
अव�थेला लेखक स�ंमाव�था मानतो. कारण भूल टाकणा�या शारीर, मानिसक भावना व 
िनण�य घेता न येणारी अव�था यामळेु याच काळात भरकट�याची, चकु�चा माग� 
िनवड�याची वेळ िक�येकदा येऊन ठेपत असते. पण लेखक याबाबतीत �वत:ला सदुैवी 
मानतो. कारण चागं�या-वाईटाची समज व स�ंकार कर�याचे काम लेखकावर िश�क व 
अनेक जाणकारानंी केले होते. �यातीलच एक �हणज ेडा@.एस.एन. पाटील. �यानंा लेखक 
‘डा@�टरमामा’ �हणायचे. आहार व �यायामािवषयी िवशेष जाग�क असलेले आयवु�दातील 
सव� िनयम ते सवा�ना सागंायचे. �याचंा �ि�कोन वै�ािनक होता. �तवैक�य उपासतापास, 
अंध��ा, शभु-अशभु, अपशकुन, हात दाखिवण ेयाला ते कडाडून िवरोध करत असायचे. 
या सा�या गो��मळेु गाव एक िव�ापीठ अस�याचे लेखक मानतो. अनौपचा�रक �व�पाच ं
िश�ण ितथे िमळायचे. डॉ�टरमामा, पो�टमनकाका, िशपाईआबा, कोतवालभाई, 
�ाय�हरनाना अशी ना�यातील िब�द ं दे�याचे स�ंकार घर व गावातून िमळायचे. पुढे 
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दहावीचा िनकाल हा लेखका�या जग�याला नवी उमेद देणारा होता. १९८८ साली लेखक 
क� �ात �थम आला. ८८ ट�के माक�  लेखकाला िमळाले होते. जी गो� पढु�या भिव�या�या 
�वासातील वाट �काशमय करणारी ठरली होती.  

२-आ. ६ ‘आकारावी-बारावी’  

ब�ीस िशरा�यातून दहावी झा�यानतंर लेखक अकरावी-बारावीसाठी को�हापरुातील 
का@मस� का@लेज िनवडतो. इथे अ @डिमशन घेत�यानतंरच लेखक �वत:साठी ‘हा@�टेलची हवा 
लागली’ असे श�द वापरतो. इथेच असताना िम�ासंोबत ‘A’ दजा�चे िसनेमे पाहणे, नको 
�या िवषया�या ग�पा मारणे, मेसचे जेवण आवडत नाही �हणून आईला घरी प� िलह�न सकंु 
मटण पाठवायला सागंणे अशा गो�ी चालत. अकरावीला ८२ ट�के माक�  पडून लेखक 
बारावीला �वेश घेतो. यावेळी सायकल सोडून विडलाकंडून ह�ाने सेकंडहडँ लनुा घेतो. 
�या�या काळजीमळेुच लेखका�या आजीचे पंधरा िदवसात िनधन होते. जी आजी 
लेखका�या खूप िज�हा�याची होती. िजला लेखक ‘�हातारी आई’ �हणजेच ‘�हाता�याय' 
�हणायचा. ित�या म�ृयमुळेु एकटे पड�याची भावना लेखक कथनात न�दवतो.  

बारावीत असताना हा@�टेलवर एल.एल.बी.त िशकणारा ‘मानकर’ नावाचा नेता होता. तो 
हडकुळा असला तरी लेखकाची लनुा �याला न िवचारता घेऊन जात असे. याचा राग 
लेखकाला येऊ लागला होता; पण तो काही क� शकत न�हता. एके िदवशी अ�ाहम 
िलंकन�या प�ातील ‘गुडंाना भीत जाऊ नको, �यानंा नमवण ं सवा�त सोपं असत’ं असा 
मजकूर वाचून, �याची �ेरणा घेऊन लेखक या मानकरला बे�टनी मारतो. मानकर �या�या 
�वेषाला घाबरतो. �यामळेु हा@�टेलम�ये नतंर लेखक ‘छोटू दादा’ �हणून नामािंकत होतो. 
अशी अनेक मलेु यादर�यान लेखका�या आय�ुयात आली. डो�याचंी तलफ भागव�यासाठी 
महा�ार रोडला घेऊन जाणारा फुकट्या रवी मोिहते असेल, लेखकापे�ा लहान असणारा, 
लेखकाची काळजी घेणारा अ�यासू, शातं, स�ुवभावी आनदं पाटील असेल, हरह��नरी, 
अ�पैलू �यि�म�व असणारा, धमाल िवनोद करणारा, ‘भारत माझा कधी कधी देश आहे' 
अशी �यगंा�मक �ित�ा करणारा, अिभनय करणारा - अिभनय कंुभार असेल असे बर ेवाईट 
िम� लेखका�या आय�ुयात आले. आनदं पढेु जाऊन आय.एस. झाला तर अिभनय कंुभार 
आय.आर.एस. झाला.  

बारावीचे वष� ह ेसवा�था� ने वेगळे असणार ेवष�. या वषा�ला लेखक ’साली पिहले दहावी आिण 
नतंर बारावी मलुानंा ऐन िकशोरवयात पं�चर क�न टाकत असते.“ असा उ�लेख करतो. 
‘श�डी तटुो क� पारबंी’ (५४) अस े�हणत बारावीचे वष� अनेक मलेु पार पाडतात. िश�णाचे 
हे िदवस पार पाडून नवे काहीतरी आ�मसात करणा�या मलुाचंी, �या�ंया �व�नाची वैिश�्ये 
लेखक नमूद करतो. ’�यानंा �व�न ं पाहायची असतात, �यानंा ‘रा� मोठी’ हवी असते 
आिण �यानंा �व�न ं साकारायची असतात, �यानंा ‘िदवस मोठा’ हवा असतो. (प.ृ ५५) 
�व�न पाहणा�या�ंयात असणारी ही तफावत �यानंी सपंादन केले�या यशाम�येही िदसून 
येते. लेखक मळुात अकरावी-बारावी ही साय�समधून पूण� करतो. पण �योगशाळेत 
घडले�या एका घटनेने ह े आप�यासाठी नाही याची जाणीव लेखकाला होते. िशवाय 
‘अ@�यअुल डे’ साठी �मखु पाह�णे �हणून आलेले भूषण गगराणी याचें भाषणही कारणीभूत 
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ठरते. मराठी मा�यमातून परी�ा देऊन ते आय.ए.एस.म�ये भारतात ितसर े आले होते. 
मराठी सािह�य िवषय घेऊन हे यश सपंादन करणा�या गगराणीचा �भाव लेखकावर कायम 
होता. तसेच िव�ान शाखेतून बारावीला दहावीपे�ा कमी ७८ ट�के माक�  िमळाले होते. 
�यामळेु लेखक पढेु बी.ए.साठी िव�ान शाखा न ठेवता कला शाखा िनवडतो व �वेश घेतो. 

२-आ. ७ ‘बी. ए.’ कॉलेजम�ये पदाप�ण   

खरतंर िव�ान शाखा सोडून लेखक कला शाखेला �वेिशत झाला होता. अनेक िश�क व 
िम�ा�ंया नजरते तो वेडेपणा करत होता. पण हा वेडेपणा �हणजे नवी िदशा शोध�यासाठी 
भर सम�ुात �वासात असलेली ती बोट होती. या बोटी�या पढेु ‘िमशन गगराणी’ साद घालत 
होते. रानफुलासार�या या खेड्यातील मलुानंा न�या �काशाची, खतपा�याची, जिमनीची 
साथ िमळाली तर ती कशी फुलतात याचे ते उ�म उदाहरण होते. लेखकानेही अशा न�या 
जिमनीची िनवड केली होती. को�हापरुातील राजाराम का@लेजम�ये �याने �वेश घेतला होता 
व हा@�टेललाही �वेश घेतला होता. या हा@�टेलम�ये िहदंी िच�पट स�ृीत यश सपंादन 
केलेला आर. माधवन हा लेखकाचा �म पाट�नर होता. इं�जी �या�याकडून िशकायला 
िमळावे हीच �याची माफक अपे�ा होती. या बाबतची आठवण लेखक नमूद करतो, ‘थ�ँयू’ 
बोलताना ‘क’ चा अितसू�म उ�चार कसा आव�यक आह,े ह े तो �प� उ�चार क�न 
िशकवायचा. पण “आम�या ताठर झाले�या खेडवळ िजभा वळाय�याच नाहीत.” (प.ृ ५९) 
अशी अव�था लेखक व इतराचंी �हायची. असा हा सवा��यात िमसळून वागणारा माधवन 
‘ज�ट ए मीनीट’ नावाची व�ृ�व �पधा� चालवायचा. दर�यान�या वषा�त चागंले कतृ��व 
गाजवणा�या िव�ा�या�ला ‘बे�ट राजारामीयन’ �ाफ� िमळायची. माधवनला एका िवषयात 
एटीकेटी िमळा�याने केवळ शै�िणक गणुव�े�या आधारावर ती �ाफ� लेखकाला िमळाली. 
याची खतं लेखक �ामािणकपणे यात नमूद करतो.  

दहावी बारावी�या वगा��माणेच बी.ए. म�येही अशाच गुडं �व�ृी�या, नेता समजणा�या 
िम�ासंोबत लेखकाची गाठ पडते. यातील राजाराम का@लेजवर ‘जी गगँ’चा नेता हेमतं 
िनबंाळकर होता. तर हा@�टेलचा िहरो िवकास धस होता. हेमंतचा उ�लेख लेखक ‘गावाव�न 
ओवाळून टाकलेला हे�शा अ�वल दजा�चा ह�शार आिण क�पक होता.’ (प.ृ ६०) असा 
करतो. �याने ‘आज�या काळातील महाभारत’ ह े �यगंा�मक �क�ट िलिहले होते. हेमतं 
का@लेजचा चा @कलेट िहरो होता. या दो�ही �पुम�ये नेहमी काहीतरी घडत राहायचे व या ना 
�या कारणाने लेखक �याम�ये गुतंला जाऊन अडचणीत सापडत असे. या सग�या हा@�टेल 
आिण का@लेज�या घडामोडीत ‘अ�यासा�या नावान ंिशमगा’ (प.ृ ६२) स�ु झा�याचे लेखक 
सागंतो. पण पढेु हा िवकास फौजदार �हणून भरती होतो व “कराडम�ये असताना िनरपराध 
माणसावंर झेपावणा�या िबबट्याला �वत:�या �र�हा @�वरमधून गो�या झाडून ठार करतो.” 
(प.ृ ६२) अस े का@लेजम�ये उनाड�या करणार े िम� पढेु कोणते ना कोणते यश सपंादन 
करताना िदसतात. दसुरा एक िम� ‘िव�या’ हा टाटँमा�टर होता. एकदा एन.सी.सी.�या 
गणवेशातील मलु�कडे पाह�न ‘सावधान-िव�ाम’, ले�ट-राईट’ अस मोठ्यान ं �हणायला 
लागला. ते�हा �यातील एका मलुीने आप�या मै�ीणीला ’ए, माकड बघ, माकड बघ!“ 
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अशी िफरक� घेत�याने िव�या अितशय खजील झाला होता. असे अनेक व�ृ�चे िम� 
दर�यान लेखकाला भेटत होते.  

राळेगणिस�ीला भेट देणे, अ�णा हजार��या िवचारांची �ेरणा घेऊन नसबंदी, नशाबंदी, 
कु�हाडबंदी, चराईबंदी व �मदान या िवचाराचंी पेरणी गावात कर�याचा �य�न लेखक क� 
लागला. गणपती उ�सवािनिम� �थं�दश�न व िविवध �या�यानांचे आयोजन असे 
सकारा�मक उप�म राबिवले जायचे. या �थं �दश�नाचे कौतकु क�न िवलासराव देशमखु 
यानंी म�ुयमं�ी िनधीतून �ामपंचायतीला ५०,००० �पये देऊ केले होते.  

लेखकाला कॉलेज आिण हॉ�टेलवरील िशवराळ व नकाराथ� िम� प�रवार सोड�यास 
कारणीभूत ठरले ते िवकास खारगे सर. हे पटवून दे�यासाठी �यानंी राजा, दोन ग�ड आिण 
शेतकरी याचंी गो� सांिगतली. �याची �ेरणा घेऊन लेखक अ�यासाला लागला. जगदाळे 
सरानंी सािंगतले�या रामदास �वाम�चा ‘सदासेिव अर�य ता��य काळी’ या मं�ानसुार 
“मनाम�ये जर वाईट िवचार आले िकंवा कामवासना िनमा�ण झाली, तर गरम त�यावर बसू; 
पण या िवचारा�ंया मोहापासून �य�नपूव�क दूर जायच”ं असा िन�य लेखक करतो. या 
काळात नर�� दाभोळकर, िशवाजीराव भोसले, िनम�लकुमार फडकुले, नर�� जाधव अशा 
सवा�ची �या�याने लेखक ऐकू लागला. लेखकाम�ये होणारा हा बदल िम�ानंा �चत नसे. 
मलु�ची छेड काढ�यातही लेखक मागे. �यामळेु िम� �याला ‘स�जन अ�यासू’ असे �हणत 
असत.  

या दर�यानची भ�नाट आठवण लेखक सागंतो. �नेहसमेंलनात सजंय द��या ‘सडक’ 
िच�पटातील ‘रहने को घर नही, सोन को िब�तर नह�' या गा�यावर �पु डा�सम�ये लेखक 
सहभागी होतो. खूप साधा पोशाख घालून गाणे सादर करता ये�यासारखे असले तरी 
�यासाठी लेखक जी�स खरदेी करतो. �याचा िक�सा लेखक इथे नमूद करतो. “धलुाईनतंर 
जी�स तार�ेया कंुपणावर सकुत ठेवली होती. हॉ�टेल माळरानावर अस�याने हा काहीतरी 
खा�पदाथ� आह,े �हणून गायीने नेमका सीटवरचा भाग चाऊन खाऊन टाकला. िफ�न 
िफ�न जी�स रफू करणारा टेलर शोधला, जवळ जवळ मॅच होणार ं िठगळ नेमकं िफट 
केलं.” (प.ृ ८३) आिण अशी िज�स घालून लेखकाने डा�स केला. अशा अनेक अनभुवांची 
सरशी करत लेखक बी.ए.ची परी�ा देतो. इितहास िवषयात िव�ापीठात �थम येतो. या 
तीन वषा��या दर�यान भेटले�या ब�यावाईट, अ�यासू - टवाळखोर, लहान मोठ्या अशा 
सव�च िम�ाचे अनभुव घेत पढेु पढेु लेखक �वास करत राहतो. सामा�य माणसापंासून 
�िस� �य��सोबतचा वावर सारखाच अस�याचा पाया या कॉलेजम�येच घातला गे�याचे 
लेखक सागंतो. एखादा फोिबया घालव�यासाठी �वत:ह�नच �य�न केले पािहजे याचे 
अनभुव लेखक सागंतो – “मी दहावी नापास ने�या��या िशव�या कदमबरोबर आज जेवढा 
मोकळा आिण िदलखलुास असतो, तेवढाच आ�मिव�ासान ं मी �ेिनगंवेळी परदेशातील 
अिधका�याशंी समरस होतो. कोक�ड�या लगुड्यात�या पा� काकूबरोबर जसा बोलतो, 
�याच िव�ासान ंजावेद अ�तर िकंवा अिमताभ ब�चन या�ंयाशी मा�या ग�पा होतात.” (प.ृ 
७४) ही सव� माणसासंोबत समान वागणूक ठेव�याचा पाया कॉलेज वयातच घातला गेला. 
�याचे अनेक िक�स ेलेखक या �करणात नमूद करतो. 
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२-आ.८ ‘एम. ए.- मुबंई िव�ापीठ’ : महानगराकडे कूच    

लेखक एम.ए. कर�यासाठी मुंबई िव�ापीठात �वेश घेतो. �याने य.ुपी.एस.सी.च ं�व�न िस� 
कर�यासाठी मुंबई िनवडली होती. या मुंबई महानगरीचे वण�न लेखक पढुील श�दात करतो. 
“िजथे चाकरमानी रोजगार शोधतात, षोडंशवण�य यवुक यवुत�ना बा @लीवूड खणुावत, 
का@प�रटे िव�ात�या एकूण एक सधंी िजथे मह�वाका�ंीसाठी हात जोडून उ�या असतात; 
ती मुंबई मला भारतातील सवा�त कठीण परी�ा दे�यासाठी य�ुभूमी �हणून हवी होती.” (प.ृ 
८९) अशा य�ुभूमीचा �वीकार के�यानतंर ितथे पाय रोवणे खूप मह�वाचे होते. मळुात 
लेखकाचे बालपण, पदवीपय�तच े िश�ण गाव व को�हापूरसार�या शहरात �यतीत झाले 
होते. ितथ�या तलुनेत मुंबई ह ेएकदम अज� महानगर होते. ितथे जीवनशैली �चडं वेगात 
बदलणारी. वेगवेग�या सिुवधा, र�ते, मोठ्या इमारती ह े सगळ आ�मसात करणे थोडे 
कठीण होते. यासबंंधाने लेखकाचा पिहला लोकल �वास हा लेखकात �यूनगडं िनमा�ण 
करणारा होता. लोकल�या गद�तून ड�यात आत जाता न येणे, िजथे गद� कमी �हणून 
लेडीज ड�यात िशरणे, ितथून खजील होऊन पढु�याच �टेशनला उतरणे, हवालदाराने 
पकडताच लेखकाचा अवतार पाह�न तो गावाकडचा आह ेयाची खा�ी पटून सोडून देण ंहा 
िक�सा लेखक सागंतो. तसेच मुंबई िव�ापीठा�या इितहास िवभागात �वेश घेत�यानतंर 
म�रयम डोसल, �बी मलोनी, जॉज� कॅमे�न ही �ा�यापकाची नावे वाच�यानतंर लेखकाला 
परदेशात िश�णासाठी आ�यासारखे वाटते.  

चच�गेट�या िव�ापीठा�या वसितगहृात लेखक �वेश घेतो. तेथे ओ�रसाचा डंगवाल व 
भोपाळचा पनुीत चतवु�दी ह े लेखकाचे �मपाट�नर. पण दोघा�ंया िविच� वाग�याने 
कालातंराने ती �म तो सोडतो. हॉ�टेल�या जवळच असणा�या ‘मेकर टॉवर’ या ि�टीश 
कौि�सल�या लाय�रीम�ये दीडशे �पये फ� भ�न लेखक म�बर बनतो. याच लाय�रीत 
लेखकाला एसी �हणजे काय ते �थम कळते. लाय�रीबाहेर जाणवणारा उकाडा खोलीत 
गे�या �णीच न� होऊन थंडीसारखा गारवा कसा जाणवू शकतो हा �� लेखक लाय�री 
बाहेर�या मराठी िशपायाला िवचारतो. लेखका�या या गावढंळपणाला ल�ात ठेवून िशपाई 
उ�र देतो व ‘गावाकडन ं आलं येडं आिण बफ�ला �हणतंय पेढं” अशी �हण �हणून 
लेखकाची हेटाळणी करतो. अस े अनेक ट�पे पार करत लेखक �पधा� परी�ेचा अ�यास 
करत होता. हा अ�यास सवा�गाने करायचा होता याची जाणीव लेखकाला होती. “आवड�या 
िवषयावर भर देऊन अ�यास केला, क� नावडते िवषय तमुची िवकेट काढतात.” (प.ृ ९४) 
या जािणवेतून लेखक नावड�या, बोअर करणा�या िवषयांनाही आवडते िवषय करत होता. 
यातून लेखकाने पी.एस.आय. पदासाठीची पूव�परी�ा िदली होती. �या पूव�परी�ेत लेखक 
पास झाला होता आिण �याला पिहलंविहलं यश �ा� झालं होत.  

२-आ. ९ ‘एस. आय. ए. सी.’ : �पधा� परी�ेचा �ारभं   

एस.आय.ए.सी. �हणजे रा�य �शासक�य सेवा स�ंथा. एस.आय.ए.सी.ची पूव�परी�ेची 
तयारी कर�यासाठी लेखक १९९४ म�ये �वेश घेतो. एस.आय.ए.सी.�या हा @�टेलवर लाघंी 
हा लेखकाचा �म पाट�नर होता व ती �म १० बाय १० ची होती. या परी�ेचा अ�यास 
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करणा�याचंी त�हा लेखक नमूद करतो. “अ�यास करणा�यामं�ये अध�अिधक अध�वेडे 
असलेले - काही �येयवेडे, काही अ�यासवेडे, काही खा�वेडे, काही म�वेडे व काही 
बाईलवेडे.” (प.ृ ९६) असाच एक �येयवेडा िम� �हणजे बापू. जो आय.पी.एस. होईपय�त 
पायात च�पल न घालणारा, “�या वेळी यिुनफॉम� चढवणार, �याच वेळी �ाऊन शूज 
घालणार” असे �हणणारा, �वत:चे �हीजट�ग काड� छापून घेणारा, घरचा गडगजं असला 
तरी िभका�यासारखा राहणारा हा बापू रा�ंिदवस मेहनत करणारा होता. “नवन�या वेड्या 
�ितभावतंाचंी मािंदयाळी या एस.आय.ए.सी. �पी पंढरीम�ये दरवष� भरते. �यातले काही 
आरभंशूर असतात, तर काही घोकंप�ी करणार ेअसतात. काही न�ा�ू गाळणार ेअसतात. 
काही �चडं मेहनत घेणार ेअसतात.” (प.ृ ९७) मेहनत घेणा�यामं�ये बापू हा लेखकाचा िम� 
मोडत होता. दर�यान अनेक �लोभने सवा�ना आकिष�त करत होती. मलु�चे आकष�णही 
भरुळ घालायचे. अशा एका भरुळ घालणा�या मलुीचे वण�न लेखक करतो. या आकष�क 
मलुी�या समोर ही सव� मलेु �हणजे, ‘खेड्यातले ‘रगंीला छाप’ आमीरखान’ अस�याची 
भावना लेखक कथन करतो. (प.ृ ९८) 

एकूणच अ�यास, अ�यासासाठी असणारी िच�-िविच� िम�ांची सोबत, वेगवेगळी �लोभणे 
आिण या सवा�तून अ�यासाचे सात�य ठेवून पूव�परी�ा पास हो�याचे यश लेखकाने सपंादन 
केले होते.  

२-आ. १० ‘यू. पी. एस. सी. पूव�परी�ा’  

याच ट��यावर लेखक यू.पी.एस.सी. परी�ेची तयारी करताना िदसतो. या परी�ेसाठी 
इितहास हा वैकि�पक िवषय लेखकाने िनवडला. पण परी�ेतील अ�यास�माचा आवाका 
खूप अस�याने तो अ�यासताना ‘रा�ंिदन लढाई स�ु’ अस�याचे लेखक नमूद करतो. 
यादर�यान घोलकर सर, यादव सर यासार�या अ�यासकांचे माग�दश�न लेखकाला लाभले. 
हा अ�यास करताना द�, सुदंरम याचंी अथ�शा�ाची, लीला गोवीलकरांचे मराठी 
�याकरणाचे, िबिपनच�ं, रोिमला थापर याचंी इितहासाची, भी�मराज बाम याचें 
मानसशा�ावरची, नॉम�ल लेवीस आिण डेल कान�जा याचंी �यि�म�व िवकासाची प�ुतके 
अशा अनेक प�ुतकाचें सदंभ� लेखक सागंतो. वेगवेग�या प�त�चा अवलंब क�न, 
अ�यासा�या त�हा आ�मसात क�नही या पूव�परी�ेची तयारी अवघड अस�याचे लेखक 
सागंतो. “कमजोर हाडाचंा काडी पैलवान असूनही िहदं केसरी�या जोडीची कु�ती खेळायचा 
आ�ह” करत अस�याची भावना या परी�ेबाबत लेखकाची बनत होती. अ�यास करत 
असताना�या काळात अनेकदा ढळत जाणारा तोल आिण तो साभंाळ�यासाठी यादव 
सरासंार�याचें माग�दश�नपर िवचार याचंी सवेंदनशील जाणीव लेखक �य� करतो. पण 
एकूणच �गती पाहता लेखकाचा या परी�ेचा िनकाल नकाराथ� लागला. पण थकून 
चालणार न�हते याची जाणीवही लेखकाला होती. पण एस.आय.ए.सी. िबि�डंगमधील 
खोली परी�ेत नापास झा�यामळेु सोडावी लागणार होती याचे द:ुख लेखकाला होते. कारण 
इथे यू.पी.एस.सी.ची तयारी करणा�या मलुानंाच �वेश िमळत होता व �याआधी लेखकाने 
िव�ापीठाचे वसितगहृही सोडले होते. �यामळेु लेखकाची थोडी कुचबंना झाली होती. जी 
देशमखु साहेबानंी साव�जिनक बाधंकाम िवभागा�या वसितगहृात �वेश िमळवून देऊन काम 
सोपे केले होते.  
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एकूणच लेखका�या यशा�या मागा�तील ��येक ट�पा सहजी, सलुभ न�हता. �याम�ये अनेक 
अडचण�ची साथ होती. तशी यावेळीही अशा अडचणी आ�या. पण �यावर मात करत पढेु 
जा�याची लेखकाची व�ृी इथे िवजयी झालेली िदसते.  

२-आ. ११ ‘एम. पी. एस. सी.चे घोडामैदान’  

याआधी�या ट��यावर लेखक पूव�परी�ा पास झाला होता आिण म�ुय परी�ेतील लेखक 
समाजशा� आिण इितहास ह ेदोन िवषय घेऊन या परी�ेची तयारी क�न पासही झाला. 
म�ुय परी�ा पास झा�याचा आनदं लेखकासोबत गावाकडेही साजरा केला होता. 
मलुाखतीसाठी वेळ अस�याने लेखक गावी जातो. को�हापूर�या लाय�रीत अ�यास 
करताना लेखक ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’, ‘एस.आय.ए.सी. �रटन�’ यासार�या नावाने 
ओळखला जाऊ लागला होता. इथे असताना खारग ेसराचें माग�दश�नही लेखकाला िमळते. 
पण जे�हा मलुाखत होते �याम�ये मा� एकवीस वषा�चा लेखक नापास होतो. मलुाखती 
दर�यान झाले�या चकुा व इतर घडलेले �सगं लेखक वण�न करतो. �यामळेु लेखकाचा 
िनकाल ‘नापास’ या वगा�त मोडतो. याच कालखड़ंात भा�कर भाऊ, प�या सतुार, गणेश 
कुलकण�, पाडूं पाटील, बा�या कदम, िशवाजी िनमट या सव� िम�ा�ंया आठवणी लेखक 
सागंतो. काही�या त�हेवाईक जग�याचे नमनेुही सागंतो. ‘टू बी आ@र ना@ट टू बी, द@ट इज माय 
�वेशन’ असे शे�सपीअर सचंार�यासारखे गवताची गजंी रचले�या गाडीत बसून भाषण 
�हणणारा-भाऊ, रोज सकाळी ग�ुदेव द�ाची अधा� तास पूजा क�न िज�ीने अ�यासाला 
लागणारा-गणेश कुलकण�, िपळदार शरीर �नायू, राकट चेहरा पण अ�यतं हळवा अ�यासू-
पाडूं पाटील, मुंबई�या गद�त�या बसम�ये जागा िमळावी �हणून लंगडणारा-बा�या कदम, 
आठ आठ तास सलग अ�यासाला बसणारा-िशवाज िनमट असे वेगवेग�या जीवनशैलीत 
राहणार ेलेखकाचे िम�. �या�ंयासोबत लेखक वाढत राहतो.  

आतेबिहणीकडे गेला असता आतेबिहणी�या नव�याने िदलेला स�ला, पीएसआय�या 
परी�ेवेळी भेटलेले गावाकडील पीएसआय काबंळे व �याचंा स�ला, वष�भरात 
अ�यासासाठी केले�या अनेक �ल�ृ�या, बदलले�या खो�या, जेवणाचे आलेले अनभुव, 
पाह��याकंडून िमळालेली वागणूक, निृसहं वाडीवर परी�ेचा सकारा�मक िनकाल लागत 
नाही तोपय�त ि�य गो� �हणजे मटण खाणार नाही असा केलेला पण, वष�भरात िमस पराजंपे 
पासून मंिदरात िदसणा�या त�ण�ना पाह�न ह�दकळणार े त�ण मन अशा सव� गो��ची 
सरिमसळ या वष�भरात िदसते. एम.पी.एस.सी.च ंह ेघोडा मैदान अशा अनेक गो��नी भा�न 
गेलेले िदसते. यश-अपयशाची मूलभूत जाणीव क�न देणारे अनेक माग�दश�काचें िवचार व 
�वानभुव याची वा�यता या �या�ंया िवभागातून होताना िदसते.  

२-आ. १२ ‘सयंु� मोहीम’ : अ�यासाची पराका�ा   

याआधी लेखकाने परी�ेम�ये अपयश िमळिवले होते; पण यानतंर�या आय.पी.एस. साठीची 
व उपिज�हािधकारी पदासाठी�या परी�ासंाठी लेखक जीव तोडून अ�यास करत होता. 
अ�यास करताना�या काळात जीवाला थकवणा�या अनेक गो�ी, �लोभने या�ंया �सगंाचें 
कथन लेखक यात करतो. ‘लाथ मारील ितथं पाणी काढीन’ अशी �वतःशी �ित�ा करतो. 
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�यासाठी नामदेव ढसाळा�ंया किवते�माणे लेखक ‘र�ात अगिणत सूय�’ पेटवतो. यासाठी 
अ�यतं आवडती गो�-मासंाहार लेखकाने वज� केला होता. याची न�द लेखक “ऐन 
बािवसा�या वष� मासंाहार व मासंाहारी ��यांचा �याग मला ‘अ�यासयोगी’ बनवू लागला 
होता.” या श�दात करतो. या अ�यास यो�या�या हाती यशही िमळत होते. 
एम.पी.एस.सी.�या पूव�परी�ेचा िनकाल ‘पास’ या वगा�त लागला होता. �यामळेु 
यू.पी.एस.सी. आिण एम.पी.एस.सी.�या म�ुय परी�ांची तयारी एकि�तपणे लेखकाला 
करायची होती. ही तयारी लेखकाची कसोटी पाहणारी होती. एकूण अ�यतं कठीण असणारे 
लेखनाचे कौश�य पणाला लावणा�या परी�ामंधील पेपरचे व�ृाकंन लेखक करतो. या 
व�ृाकंनादर�यान आय.पी.एस.�या सेवेत असताना�या र�ेह पाट� केस, ८० वषा��या व�ृ 
�ीने दरोडेखोरासंोबत केलेला सघंष�, बा�ंय्ामधील जम�न मलुीवर झालेला बला�कार, 
प�ुयाजवळील िश�ापूर जवळील पोलीस चौक�त िहसंाचाराला बळी पडलेली मलु�ची आई 
अशा काही केसेस लेखक वण�न करतो. �यातून सामािजक मानिसकता, �ीिवषयक 
�ितगामी �ि�कोन, आधिुनक-पा�ा�य जीवनशैलीचा �वीकार, वाढत चाललेला चगंळवाद, 
नशेत वाहत जाणारी त�णाई अशा गो��वर लेखक �वतःचे �हणणे माडंतो. न�या िपढीने 
काय आ�मसात करावे व कशाचा �याग करावा याची जाणीव क�न दे�यासाठी लेखक अशी 
अनेक उदाहरणे देतो. हा लेखकाचा वत�मान काळ आहे. भूतकाळापे�ा वत�मानकाळ सतत 
नव-न�या गो��नी भारावलेला असतो. पण या वेळी �वत:चा सयंम कसा राखावा व 
�वत:�या �येयपूत�साठी कसे िझजावे याची जाणीव नविपढीला लेखक क�न देतो.  

महासागरासारखी खोल, अफाट वाटणारी परी�ा देत असताना अनेकदा िनराशेचे �ण 
येतात ते�हा लेखकाला �याचे गाव आिण ितथला भवताल जग�याचे व िनराशेतून बाहेर 
पड�याचे बळ देतात. “आईची कुशी, बाबाचंी माडंी, आजीची गोधडी, शाळेची घटंा, बापूच ं
िथएटर, पतंगाची दोरी, ग�ुहाळाची गजंी, नदीत उडी, गारीगारची काडंी, बापूची टु�रगं 
टॉक�ज, पार�ंयाचा झोका” (प.ृ १७४, १७५) अशा एक ना अनेक गो��ची यादी लेखक 
देतो व या सग�यातून बळ घेऊन मोहीम फ�े करतो.  

२-आ. १३ यशाची ‘अखेरची पायरी’  

याआधी�या ट��यावर लेखकाने यू.पी.एस.सी. व एम.पी.एस.सी.�या म�ुय परी�ा िद�या 
आहेत व �याचें िनकाल बाक� होते. या ट��यावर या दो�ही परी�ाचें िनकाल सकारा�मक 
लागतात. पण म�ुय व अखेरची पायरी अजूनही िश�लक असते आिण ती �हणजे 
मलुाखतीची. म�ुय यासाठी क� याआधी लेखक मलुाखतीम�ये नापास होऊन प�ुहा 
शू�याजवळ आला होता. मलुाखत पास झाला तरच लेखकाला हे दैिद�यमान यश �ा� 
होणार होते. अ�यथा प�ुहा न�याने पूव� परी�ेपासूनची तयारी करावी लागणार होती. तसेच 
आय�ुयातील आणखी काही वष�-मिहने िझजावे लागणार होते. �यामळेु लेखक मलुाखती�या 
तयारीसाठी जोमाने स�ुवात करतो.  

कोणते कपडे घालावीत, कसे बसावे, हॉबी �हणून काय सांगावे, उ�राचंा कल �वत:�या 
माहीत असले�या �ाना�या आधाराने कसा उंचावत �यावा या अशा अनेक गो��ची तयारी 
लेखक क� लागतो. यू.पी.एस.सी.�या मलुाखती दर�यानचे िक�स ेलेखक नमूदही करतो. 
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ले�टनटं जनरल सरु��नाथ जे यू.पी.एस.सी.चे चेअरमन होते �याचंी असणारी �याती, 
नागपूर�या उमेदवारासमोर �वत:चा असलेला कमकुवत बायोडेटा - �याचे वण�न लेखक 
‘इं�ाचा ऐरावत व गगूं ते�याची घोडी' या श�दात करतो. तसेच किमटीने म�ुाह�न ‘िम. 
नारायणन’ं हा चकु�चा केलेला उ�लेख लेखक द�ु�त करतो. मराठी सदंभा�तील ‘घािशराम 
कोतवाल'’या नाटकावर िवचारले�या ��ाचे उ�र देताना '�ीलंपट’ या श�दाला 
इं�जीम�ये ‘behind women’ असा वापरलेला श�द. जो नंतर �ा�सलेटर ‘womaniser’ 

असा द�ु�त क�न सागंते व सरु��नाथानंी शेवटी िहदंीम�ये िवचारले�या ‘इस दिुनयामे आप 
�यू आये हो?’ या ��ाचे उ�र लेखक ‘ला माचंा’ या कवीची किवता �हणून देतो. असे �ण 
लेखक नेमकेपणाने वाचकांसमोर माडंतो. या मलुाखती�माणेच एम.पी.एस.सी.�या 
मलुाखतीचेही काही �ण लेखक वण�न करतो. या सव� �संगातून लेखकाचे �सगंावधान, 
चातयु�, िवषया�यासाचे गांभीय�, समाजिचतंन व �ामािणकपणा अशा अनेक गो��चे दश�न 
घडते. �या�ंया या �भावशाली गणुामळेुच १५ जून १९९७ ला लेखकाचा िनण�य 
सकारा�मक लागून लेखक पास होतो. ह ेयश सहजसा�य न�हते. �यामागे अनेक सघंषा�चे, 
�ितकूल प�रि�थतीचे धडे लेखकाने िगरवले होते. लेखका�या विडलांनी लेखकाला 
पाठिवले�या प�ातील “भावड्या, माझे डोळे िमटाय�या आधी तलुा लाल िद�या�या 
गाडीतून आलेलं मला बघायच ंआह”े (प.ृ १८३) हे श�द लेखका�या मलुाखती दर�यान 
�ेरणादायी ठरतात. यातून लेखका�या सवेंदनशीलतेला चालना िमळत राहते व लेखक या 
�पधा� परी�ेतील यशा�या अखेर�या पायरीपय�त पोहोचतो.  

२-आ. १४ आ�मकथानाचे वा�यीन िवशेष : 

एकूणच आ�मकथन ह े �येयपूत�साठी सघंष� करणा�या एका अ�यासयो�याची ही कहाणी 
आहे. आ�मकथनातील लेखका�या बालपणापासून ते आय.पी.एस. होईपय�त�या 
कालखडंातील घडामोड�चा लेखनभाग यात आहे. गाव व गोतावळा ते आय.पी.एस. 
पदासाठी िदलेली मलुाखत या ट��यातूंन ह े लेखन येते. याम�ये �येयाकडे सरकत 
राहणा�या एका अ�यासू �यि�म�वाची जडणघडण वाचकाला होताना िदसते. या 
कालखडंातील लेखका�या आय�ुयातील �सगं व अनभुव िनवड ही याच अनषुंगाने झाली 
आहे. हे �सगं तपशील परुिवणार ेअसले तरी �याची माडंणी मा� आकिष�त प�तीने झाली 
आहे. �सगंाचें वण�न गिणतीय प�तीने एका पाठोपाठ एक असे साचेब�पणे न ठेवता ते कसे 
वाचनीय होतील अशा प�तीने रचले गेले आहते. �यामळेु एकूण लेखनाला वा�यीन मू�य 
�ा� झालेले आहे. आ�मकथनाचा लेखक हा कोणी सािहि�यक नाही तो एक शासक�य 
सेवेतील अिधकारी आहे. पण असे असूनही मराठी भाषेची जाण, �यातील स�ंकार �या�ंया 
या लेखनातून �कषा�ने जाणवतात. �याचंी भाषेवर कमालीची पकड िदसते. �सगंाचें नेमके 
वण�न, �या �सगं वण�नापूव� आिण नतंर िनवेदन, �सगंावरील लेखकाचे मनोगत, भा�य, 
�हणी, वा��चार यांचा सढळ हाताने केलेला वापर, तसेच अनेक िठकाणी भाषेने घेतलेले 
अलंका�रक वळण हे सव� वा�यिवशेष या लेखनात िदसून येतात.  

लेखकाने पािहले�या अनेक �सगंाचें, �णांचे अचूक वण�न ह े�या�ंया लेखनाला िवशेष मू�य 
�ा� क�न देते. �या �या �णांचे िनरी�ण व �यातील बारकावे लेखक नेमकेपणाने वण�नातून 
िटपतो. असेच एक वण�न मुंबईतून गावाकडे येणा�या चाकरमा�याचें येते. गावाकडे �याचा 
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असणारा �बाब व शहरात असणार े �याचें जीवन यातील िवरोधाभास लेखक नेमकेपणाने 
विण�तो. “मुंबईम�ये काम करणारा चाकरमानी स�्ुयामं�ये िकंवा ज�े�या वेळी गावी यायचा, 
�यावेळी �याचा �बाब काही औरच असे. पाढंराश�ु सदरा, �यावर पाढंरी पटँ व �यावर 
पाढंरशे�ु मॅिचगं सडँलही असायचे. ग�यात का�या रगंाचा, �वत:�या रगंाशी जळुणारा 
मफ�चा रिेडओ घेऊन तो गाव�या बाजारपेठेतून �बाबात चालायचा. अनेकदा �यावेळी 
�या�या पाढं�या श�ु शटा�वर इ�ीन ं गलुाबां�या फुलाचं ि�टकर उमटवलेलं असायच.ं 
�या�या या �टाईलच मला खूप अ�ूप होतं. पण �यावेळी मुंबईला आलो व िडलाईट रोडवर 
वा�या�या चाळीत गाववा�या�ंया दहा बाय पंधरा�या �मवर या हाफ चड्डीत�या 
�मवीरानंा पािहलं, ते�हा माझा �मिनरास झाला.” (प.ृ१०१) ह ेचाकरमा�याचें गावाकडील 
व शहरातील िवरोधाभासी जीवनशैलीचे िच�ण येते. यातून लेखकाची सू�म िनरी�ण श�� 
�यानात येते. अशी गावाकड�या भवतालाची, माणसा�ंया जीवनशैलीची, �सगंाचंी वण�ने 
येतात. िम�ासंोबत�या सहवासात घडले�या अनेक �सगंांचे वण�न अशाच प�तीने होते. 
लेखकाचा िम� पाडूं पाटील या�या �यि�म�वाचे वण�न पढुील�माणे येते. “िव�्लाचा रगं, 
िपळदार �नायूचें शरीर, राकट चेहरा व बेरक� आवाज, मराठी िसनेमात�या खजा�त�या 
खलनायकासारखी िदसणारी ही �यि�रखेा ��य�ात मा� कमालीची हळवी व भावनाशील 
होती.” (प.ृ १२१) अस ेवण�न येते. �य���या बा�रगंासोबतच �या�या अंतरगंातील गणुाचें 
वण�न लेखक करतो व �या�या ख�या अनभुवले�या �यि�म�वाचे दश�न वाचकाला घडवून 
आणतो.  

वण�नासोबतच िनवेदनातूनही लेखकाचे भािषक कौश�य िदसते. परी�ेतील उ�राचें �व�प 
कसे असावे िकंवा �याचा अ�यास कशा प�तीने केला याचे कथन लेखक करतो. याचे 
िनवेदना�मक भा�य करत असताना ते अ�यतं लािल�यपूण� व क�पकतेने लेखकाने पढुील 
िनवेदनातून केले आहे. ’पूव��या प�पि�काचंा अचूक मागोवा घेऊन बनवले�या ‘राव’�या 
नोट्स िद�लीह�न मागव�या. या नोट्सचा आराखडा समोर ठेवून �याम�ये मूळ प�ुतकातंील 
इितहासा�या पा��भूमीचा मािम�क आिण तािक� क मसाला भ� लागलो. उ�र ं‘�पायसी’ होऊ 
लागली. उ�रातं नकाशाचंी फोडणी असायची, �यामळेु उ�राचंी चव वाढू लागली.” (प.ृ 
१४०) क�पक व लािल�यपूण� भाषा वापरामळेु अशी िनवेदने आकष�क झालेली िदसतात. 
तसेच ’िवचारच�ं िफरायची आिण पेनाला नेमके श�द फुटू लागायचे.” (प.ृ १४१), 
“गवताचे भाले, तलवारी होतात; तशा मा�या ‘ल�झर’�या पेनाचंी रोज श� ं�हायची.” (प.ृ 
१५४), “बोटामं�ये पेनान ं ‘पेन’ होईपय�त �व�छ, सुदंर अ�रामं�ये पेपर सोडवला.” (प.ृ 
१६९), “टो�या घातलेले टपोर े श�द बघून मन हरवून गेलं.” (प.ृ १६९) िकंवा “‘मी’ 
समाजशा� िनवडून ग�यात ध�डा बाधूंन परी�े�या नदीत उडी मारली आह,े हा ध�डा 
मला बडुवणार; अशी भीती वाटू लागली.” (प.ृ १११) “�हणून प�ुहा मनाचा पदर घ� 
खोचला” (प.ृ १०७) अशी ही िनवेदनाची भाषा लािल�यपूण� होताना िदसते. पेनाचे श� 
होणे, बोटाम�ये पेनाने पेन होणे �हणजेच (वेदना होणे), अ�रावंरील रषेा �हणजे �यानंी 
टो�या घालणे, मनाचा पदर घ� खोचणे यासार�या अनेक आलंका�रक रचना लेखनाला 
आलंका�रकतेकडे नेतात. काही वेळा आवाजांचे जग मानवी �यि�म�वा�या वण�नासाठी 
लेखक वापरतो. उदा. शषेन साहेबाचें �या�यान �हणजे, “प�या�या ड�यात गोट्या 
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टाक�यावर येतो; तसा �याचंा ऐकलेला खडखडणारा आवाज” अस�याचे लेखक सागंतो. 
या िनवेदनातून सािहि�यक गणुाचंा प�रचय होतो.  

िनवेदनातून उभे राहणार े �सगं ह े सू�म िनरी�ण व सवेंदनशील मनाने िटपलेले आहेत. 
यातील एक िनरी�ण लेखकाची समाजो�मखुता �प� करणारा आह.े आंिबवली म�ये �म 
क�न राहत असताना लेखक �या मेसवर जेवणासाठी जात होता तेथील खानावळीचा 
मालक आिण �याची बायको या�ंया सभंाषणाचा नमनुा देऊन दोघामंधील िशवराळ भाषा 
वाचकांना �ात क�न देतो. नवरा बायकोला बोलवताना भटकभवानी, सटवाई, चेटक�ण 
अशा लाडीक िश�या देतो याचा नमुना लेखक देतो. “अहो चेटक�ण बाई, आ@िफसलो 
चाललो हा; येताना तमु�या कु�ी�या िपलांसाठी अ�यासाच ंकाही आणायच ंआहे का?” (प.ृ 
१२९) अशा श�दात सवंाद साधताना िदसतो. यात प�ुषाचंा ि�याकंडे पाह�याचा 
�ि�कोन, �याम�ये �ीला िदला जाणारा द�ुयम भाव ह ेसू�म िनरी�णातून लेखक माडंतो.  

एखादा िविश� �सगं नेमका, अचूक अशा प�तीने वाचका�ंया मनात उभा कर�यासाठी 
वातावरण िनिम�तीचे त�व लेखक अनेक िठकाणी वापरताना िदसतो. “पावसा�याचे िदवस 
होते. रापराप पाऊस पडायचा. मी राहत होतो, ती ओसाड इमारत होती. मा�या खोली�या 
मागे िक� झाडी होती. अनेकदा इराणी गुडंाचंी टोळी मोटारसायकलवर बाहेर येऊन उभी 
असायची.” (प.ृ १२५) अशी वातावरण िनिम�ती होताना िदसते. असे वण�न िनवेदन, 
वातावरण िनिम�ती व आलंका�रक भाषे�या वळणातून आ�मकथन साकारताना िदसते.  

यश-अपयश यातील ��ंभाव सागंणारी, िनद�िशत करणारी वा�ये आ�मकथनात अनेक 
िठकाणी येतात. उदा. “िजकायंची मजा ते�हाच आह,े जे�हा अनेक जण तमु�या पराभवाची 
आतरुतेन ं वाट पहात असतात.” (प.ृ १२२, १२३) िकंवा “यश ह े अंितम नसतं, तस ं
अपयशही अखेरच ं नसतं.” (प.ृ १२३) ‘यशा�या मागे धावता धावता अपयशाने 
ठेचकळणारा (लेखक) गिलतगा�” िदसू लागे. मुंबईतील आंिबवलीम�ये भावा�या खोलीत 
राहणारा लेखक �वत:चे वण�न ’खुटं असणारी दाढी, गोल ग�याचा टी शट�  व जी�स�या 
वर �लीपर अशा पेहरावामळेु सिुशि�त िभका�यासारखा िदसायचा.“ अशा श�दात करतो. 
लेखका�या या िदस�याव�न अनेक पाह�णे “वाया गेलेला ह�शार मलुगा” या श�दात 
अवहलेना करायचे.  

या सव� िवशेषाबंरोबरच आ�मकथनातील वा�यीन िवशेष हे वा��चार आिण �हण��या 
वापरातूनही िदसतात. खूप मोठा आशय नेम�या व मोज�या श�दात सागं�याचा पारपं�रक 
हातोळा लेखक इथे वापरताना िदसतो. ‘श�डी तटुो क� पारबंी’, ‘कंुपणच शेत खायला 
लागलं’, ‘लाथ मारीन ितथे पाणी काढेन’, ‘वा�याला वा�या �हणा िकंवा वाघोबा तो 
खाणारच’ (१८२), ‘बडु�याला काडीचा आधार’ (प.ृ १९१) यासारखे वा��चार येतात. 
तर अशाच प�तीने �हण�चाही वापर लेखनात होताना िदसतो. ‘गावाकडन ंआलं येडं आिण 
बफ�ला �हणतंय पेढं’ (प.ृ ९२), ‘रा� थोडी, स�ग फार’ (प.ृ ११०), ‘वासरात लंगडी गाय 
शहाणी’ (प.ृ ११४), ‘नाव सोनूबाई, हाती कथलाचा वाळा’ (प.ृ १२०), ‘धरलं तर चावतंय, 
सटुलं तर पळतंय’ (प.ृ १५२), ‘घर का न घाट का’ (प.ृ १५२) यासार�या िकतीतरी �हणी 
कथनातील �सगंावधानता नेमकेपणाने सूिचत कर�यासाठी येतात.  
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एकूणच सपूंण� आ�मकथनातील भाषाशैली ही ल�णीय आहे. �सगंवण�ने, िनवेदन, भाषेचा 
कला�मक वापर, वा��चार व �हण�चा सढळ हाताने केलेला वापर यामळेु या 
आ�मकथनाला वा�यीन मू�य �ा� होते.  

आपली �गती तपासा  

��-१ त�ुही अ�यासले�या कोण�याही आ�मकथनातील त�ुहाला भावले�या घटना-
�सगंाचें िच�ण करा.  

 
 

 
 

 
 

२-आ. १५ साराशं 

५ ऑ�टोबर १९७३ ला लेखकाचा ज�म झाला. १९८० ला Commissioner of Police 
पदी िनवड होऊन २०२१ पय�त सात�याने सरकारी नोकरीत काय�रत. १९७३ ते २०२० 
या कालखडंातील एका यश�वी �य���या आय�ुयात घडणा�या ब�या-वाईट घडामोड�चा 
इितहास यात येतो. लेखकाने बालपणातून एक यश�वी सरकारी अिधकारी होईपय�त�या 
काळात लेखका�या आय�ुयात आले�या व अनभुवले�या अनेक �य��, घटना-�सगंाचें 
अनभुवांचे हे च�र� आह.े लहानपणापासून काहीतरी िमळवले पािहजे, ते िमळव�यासाठी 
क� केले पािहजे याची जाणीव व �येय बाळगणारी ही �य�� आहे. एखादी �य�� �िस� 
असते ते�हा ितची �िस�ी आप�याला आ�य�चक�त करत असते. पण या �िस�ी�या मागे 
�या �य��ने उपसलेले क�, �या�या अ�ात पैलूंब�लची माडंणी आ�मकथनात - चा�र�ात 
येत असते. याही आ�मकथनात एका यश�वी अिधका�याचा सघंष� कथन झाला आहे. जो 
नव िपढीला अ�यतं �ेरणादायी आहे.  

२-आ. १६ सदंभ� �थं 

 नागंरे-पाटील, िव�ास : ‘मन म� है िव�ास’, राजहसं �काशन, पणेु. प. आ. २०१६, 
सि�वसावी जनाव�ृी २०२१.  

 राजा�य�, िवजया (सह. सपंा.) : ‘मराठी वाड्मयकोश’,  खंड चौथा, म.रा.सा.स.ंम.ं, 
२००२, मुंबई. 
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२-आ. १७ सभंा�य �� 

अ) दीघ��री �� 

१. आ�मकथनातील लेखका�या बालपणीचे िच�ण तमु�या श�दात करा.  

२. लेखकाला �पधा� परी�ेसाठी माग�दश�क ठरले�या गो��चे वण�न करा.  

३. लेखका�या आय�ुयात घडले�या मह�वा�या घटना �सगंांचे कथन तमु�या श�दात करा.    

ब) टीपा िलहा. 

१. लेखकाचा गाव आिण गोतावळा  

२. सयं�ु मोहीम  

३. आ�मकथनाचे वा�यीन िवशेष   

क) एका वा� यात उ� तर ेिल हा. 

१. नरिसहं वाडीवर गे�यानंतर परी�ेचा िनकाल लागत नाही तोपय�त लेखक आपली 
कोणती आवडती गो� व�य� करतो?  

२. लेखका�या बिहणीचे नाव काय?  

३. कोणा�या �या�यानानतंर लेखक �पधा� परी�ा �ायचा िनण�य घेतो?  

 





  48 

3 
‘जस ंघडल ंतस’ं - नीलम माणगाव े

घटक रचना  

३.० उि�� े

३.१ लेिखकेचा प�रचय   

३.२ ��तावना 

३.३ आ�मच�र�ाचे/ आ�मकथनाचे �व�प   

३.४ ि�याचंी आ�मकथने  

३.५ ‘जस ंघडलं तस’ं आ�मकथनाचा आशय  

३.६ ‘जस ंघडलं तस’ं आ�मकथनाचे मह�व  

३.७ आ�मकथनाची वा�यीन वैिश�्ये  

३.८  साराशं  

३.९ सदंभ��थं  

३.१० पूरक वाचन  

३.११ सभंा�य �� 

३.० उि�� े 

हा घटक अ�यास�यानतंर आप�याला पढुील उि��े सा�य करता येतील.  

 ��ततु घटकातून आ�मकथन या सािह�य�काराचे �व�प, सकं�पना �यानात येईल. 

 आ�मकथन �वाहातील ि�यांची आ�मकथने व �याचें मह�व �यानात येईल.  

 या अ�यास�मासाठी िनवडले�या ‘जस ं घडलं तस’ं या नीलम माणगावे या�ंया 
आ�मकथनाचे िवशेष ल�ात येतील. 

 �ी आ�मकथन परपंरा आिण ‘जस ं घडलं तस’ं या आ�मकथनाची साम�य��थाने 
ल�ात येतील. 

 नीलम माणगावे यांचे वा�यीन �यि�म�व ल�ात घेऊन व �याचंा समकाल समजून 
घेता येईल. 

 एकूण वा�य परपंरते लेखकाचे योगदान समजून घेता येईल.  
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३.१ लेिखकेचा प�रचय  

लेिखका नीलम माणगावे याचंा मराठी सािह�यपरपंरते मह�वपूण� असा लेखन�वास आह.े  
सागंली िज��ातील जयिसगंपूर येथे नीलम माणगावे �थाियक आहेत. �यानंी कथा 
कादबंरी, किवता, बालसािह�य, कुमारसािह�य, लोकसािह�य, सामािजक, वैचा�रक व 
समी�ा�मक �व�पाचे लेखन केले असून काही मह�वा�या �थंाचें सपंादनही केले आहे. 
‘िकती सावरावा तोल’, ‘शातें तू िजकंलीस!’ (कादबंरी), ‘गाथा उ��ातंीची’ (किवतास�ंह), 
‘िनभ�या लढते आह’े (कथास�ंह), ‘गौरी आिण चमेली’(बालकादबंरी), ‘डॉलीची धमाल’ 
(बालसािह�य), ‘आपला तो बा�या’ (शै�िणक) अशी काही �याचंी मह�वाची साठेएक प�ुतके 
�कािशत आहेत. �यातील तीन प�ुतकानंा महारा�� रा�य शासनाचा परु�कार �ा� झाला 
आहे. यशवतंराव च�हाण मु� त िव�ापीठाचा ‘बाबरुाव बागूल परु�कार’ (कथास�ंह), 
महारा�� सािह�य प�रषदेचा ‘कुसमुा�ज परु�कार’(किवतास�ंह) तसेच ‘िनभ�या लढते आह’े 
या कथास�ंहासाठी ‘िदवाकर कृ� ण’ परु� कार, दीपा िनसळ � मतृी परु� कार, अहमदनगर 
(जस ं घडलं तस)ं असे नावजलेले जवळजवळ वीस परु�कार � यानंा िमळालेले आहेत. 
तसेच आकाशवाणीव�न कथा व किवताचें वाचन व कौटंुिबक �व�पाचे �िुतकालेखन 
�यानंी केले आहे. िविवध वत�मानप�ातून � यानंी बह�मोल � व�पाचे सदरलेखनही केले आहे. 
बालकुमार सािह� य समेंलन, नेसरी व �ामीण यवुा सािह� य संमेलन, िचचंवाड या समेंलनाचे 
अ� य�� थानही � यानंी भूषिवले आह.े � �ीजीवन हा � या�ं या लेखनाचा क� �िबंदू आह.े 
� या�ं या कथा, किवता, कादंबरी व सदरलेखनातून � �ीजीवनाचा िविवधागंी पट � यानंी 
माडंला आहे. सामािजक, धािम�क, सा�ं कृितक दबावामळेु ि� याचंी होणारी कुचबंना हा 
� या�ं या लेखनाचा क� ि�भूत िवषय आह.े 

३.२ ��तावना 

सािह�याचा अ�यास करत असताना सािह�या�या िविवध �कारानसुार अ� यास करणे 
मह�वाचे ठरते. सािह� याचे किवता, कथा, कादबंरी, च�र�, आ�मच�र�, आ�मकथन, 
�वासवण�न इ. अनेक �कार योिजले जातात. या ��येक �काराचे अंतरगं आिण बा�रगं 
दो�ही वेगवेगळे आहते. आकृितबंध, आशय, भाषाशैली इ. घटकातूंन हे वेगळेपण िदसून 
येते. ��ततु अ�यास�माम�ये आप�याला सािह�याचा आ�मकथन हा �कार 
अ�यासावयाचा आह.े ‘आ� मकथन’ या श� दाची फोड केली असता याम� ये ‘आ�म’ आिण 
‘कथन’ अशा दोन स�ंा पढेु येतात. पैक� ‘आ�म’ �हणजे �वतः� या जीवनानभुवासबंंधीचे 
कथन करणे �हणजे सागंणे. �हणजे �वतः�या जीवनाचे स�य कथन करणे होय. हे कथन 
�हणजे मू�यगभ� �ि�कोनातून ‘�व’चा घेतलेला शोध होय. �व�वाकडून समाजो�मखु 
हो�याचा �य�न �हणजे आ�मकथन होय. याम�ये ‘�व’जीवनाचे सपूंण�तः िच�ण असते 
िकंवा िविश� कालखडंातील जीवनघटनाचें िच�णच यात असते. यापूव� आ�मकथन या 
सािह�य�काराचे �व�प, वैिश�्ये आपण अ�यासले आह.े यासोबत आ�मकथनाचा ��य� 
अ�यास �हणून आपण न�वद नतंर�या कालखडंातील नीलम माणगावे िलिखत ‘जस ंघडल ं
तस’ं हे आ�मकथन अ�यासायचे आह.े   
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हे आ�मकथन �हणजे नीलम माणगावे यांचा आिण �या�ंया आईचा जीवनसंघष� आहे. 
खरतेर हा जीवनसघंष� � हणजे भारतीय समाजजीवनातील बाईचा आह.े कुटंुब, नातेवाईक, 
घर, गाव, समाज, धम�, स�ंकृती, परपंरा या सवा�सोबतचा हा लढा आह.े माणूस �हणून जगू 
पाहणा� या लोकावंर इथली शोषण�यव�था कशा प�तीने वच��व गाजवते, याम�ये 
घसुमट�या जाणा� या �ी-जीवनाचा हा पट आहे. याब�ल लेिखका �हणतात, “�यात 
कुटंुबाबरोबरच ग�ली, गाव, समाज, नातेवाईक, धम�, �ढी, परपंरा, प�रि�थती या सवा�चा 
एक बेिहशोबी प�रपाक आहे.” (प.ृ५) यातील लेिखकेचा व �या�ंया आईचा सघंष� �हणजे  
मूलभूत ह� कासंाठीचा िविवध पात�यावंरील लढा आहे. समाज�तरातील िविवध िवभाजीत 
घटकातंील �ी जीवनाचा आिण �या�ंया सघंषा�चा आलेख या आ�मकथनातून माडंला 
आहे.  

३.३ आ�मच�र�ाचे/ आ�मकथनाचे �व�प:  

आ�मच�र� लेखना�या �ेरणा िकंवा उ�ेश हे वेगवेगळे असतात. आपले जगणे जसे आहे 
तसे, कोणताही आडपडदा न ठेवता आप�या भावना व िवचारासंहीत जाणकार वाचकापंढेु 
ठेव�या�या उ�ेशाने आ�मच�र�ाचे लेखन होत असते. काही वेळा याचे �व�प आप�या 
जग�यात होऊन गेले�या चकुांची कबलुी दे�यासाठी, �यामळेु दखुावले�या माणसा�ंया �मा 
मागता ये�यासाठी िकंवा �वतः अनभुवले�या द:ुखाची सल बोलता यावी �हणूनही 
आ�मच�र�ाचे लेखन होते. पण बह�ताशं आ�मच�र�े ही आप�या जीवनाची गाथा 
�ाजंळपणाने जाणकार वाचकांना सागंावी या हेतूतून िनमा�ण झालेली आहेत. आ�मच�र�ाचा 
कता� हा केवळ एक �य�� असला तरी �या�यासोबत जोडले�या अनेक �य� त��या 
जग�याचे सदंभ�ही �याम�ये असतात. �या अनरुोधाने सपूंण� समाज, ितथ�या �था-परपंरा, 
�ढी, समज, गैरसमज, राजक�य, आिथ�क, धािम�क वातावरण यांचेही जोडलेपण �याम�ये 
असते. या सवा�मळेु �ी-प�ुषांचे, लहान-मोठ्यांचे आय�ुय �यापून रािहलेले असते. �यामळेु 
आ�मच�र�ात या सवा�चे सदंभ� �हणजेच �या �य� ती�या जग�याचे सदंभ� ठरत असतात.  

सामा� यपणे आय�ुय िकती सुदंर आहे याची जाणीव भूतकाळात घडले�या घटनां�या 

आठवणीसरशी होणारी असते. काही घटना, आठवणी िवरगंळुा िनमा�ण करणा� या असतात. 
ते जग प�ुहा न�याने जग�याची आस िनमा�ण करणा� या असतात. पण जीवन हे सखु आिण 
दःुख अशा दो�ह��या िम�णाचा भाग असतो. सखुाचे �ण हे दःुखावर फंुकर घालणार े
असतात. �यामळेु दो�हीचे आगमन एकापाठोपाठ एक असे होत असते. आ� मच�र� 
िलिह� यामागे आप� या जीवनातील सखुा� मता � य� त करणे हा एकमेव हेतू असत नाही. 
� यामळेु आ�मच�र�ातून उ�ृत होणा� या घटना �ा केवळ सखुदच असतात अस ेनाही. तर 
काही � लेष देणा� या, दःुख देणा� या, भ�न आले�या जखमेला प�ुहा वाहतं करणा� या, 
मना�या खोल क��यात दडपून गेले�या असतात. �याची सल बोचरी असली तरी ती 
कोणालातरी सािंगत�यानतंर �याचे ओझे हलके झा�यासारखे वाटते. अशा लेखनकृतीचा 
िवषय ख�ु लेखकच असतो. �यामळेु काहीवेळा �य�थपणे �वत:बाबत घडले�या घटनांचे 
िव�ेषण लेखकाला करावे लागते. �याबाबतचे िचतंन माडंावे लागते. ि�या-�िति�या 
न�दवा�या लागतात. �या �िति�या कुणावरही आग ओकणा� या असू नयेत याचीही काळजी 
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लेखकाला �यावी लागते. तसेच �या �य� त�मळेु आप�याला हे भोगावे लागले �यांना 
तटुकपणे माडंणे हेही यो�य असत नाही.  

हे सव� माडंत असताना केवळ घटना�ंया न�दी करत पढेु जाणे यो�य नसते. तर �यासोबतच 
जगले�या आय�ुयाब�ल�या आि�मयतेसोबतच ते वाचनीय हो�याकडेही लेखकाला ल� 
परुवावे लागते. साधारणत: अशा �व�पाने आ�मकथन साकारत असते. आ� मकथनाचे हे 
� व�प पािह� यानतंर मराठी सािह� यात आ� मकथनाची जी परपंरा आह े � यातील 
� �ीिलिखत आ� मकथनाचा आढावा आपण इथे थोड� यात घेऊ. 

३.४ ि�याचंी आ�मकथने 

ि�यानंी िलिहले�या एकूण आ�मच�र�ातील एक मह�वाची गो� �हणजे कुटंुबापासून 
समाजापय�त अनेकाकंडून �यांचे झालेले अपार शोषण होय. आिण यािव�� सतत लढा देत 
�याचें िटकून राहणे, �याचंी िज� याचा प�रचय �यां�या या आ�मकथनातून येतो. 
समाजरचनेतील द�ुयम �थान, जात, वग�, �था, परपंरा, स�ंकृती, प�ुषस�ाकता इ. 
अनेक कारणामळेु म�ुय �वाहापासून दूर रािहलेला �ीजीवनाचा पट ि�या�ंया 
आ�मकथनातून आिव�कृत होतो. कुटंुबापासून ते समाजापय�त िविवध मया�दांचे कधी पालन 
तर कधी िवरोध-िव�ोह करत यश�वी झाले�या �ी जीवनाची िच�रकथा �हणजे ि�यांची 
आ�मकथने होत. ि�या�ंया आ�मच�र�ातील पिहले आ�मच�र� �हणजे रमाबाई रानडे 
यानंी १९९० म�ये िलिहलेले ‘आम�या आय�ुयातील काही आठवणी’ हे होय. आप� याला 
� �ी � हणून वाट्याला आले� या दःुखाची आिण शोषणाची िनखळ भाषेतील माडंणी � हणजे 
ह ेआ� मच�र� � हणावे लागेल. सोसले� या दःुखाला अलवार श� दात माडूंन � �ी �दया� या 
औदाया�ची �िचती या आ� मकथनातून होते. अशी अनेक च�र�े या कालखडंात िलिहली 
गेली. � यानतंरचा मह� � वाचा ट� पा � हणजे १९६० नतंरचा-नव �वाहा�ं या उदयाचा. यातील 

दिलत सािह�य �वाहात आ� मकथन हा सािह� य �कार अिधकतेने हाताळला गेला. � �ी–
प�ुषानंी आतापय�त मराठी सािह� यात न अवतरले� या दिलत जीवनातील दःुख, वेदनाचें 

वा�तव िच�ण केले. वग� आिण िलंग या दो� हीम� ये द�ुयम � थानावर असणा-या ि�यां�या  
जीवनातील दःुख तर पराकोटीचे होते. � याची माडंणी ि�या�ंया आ� मकथनातून झाली 
आहे .  

दिलत आ�मकथनामधील शातंाबाई काबंळे याचें ‘मा�या ज�माची िच�रकथा’ हे पिहलेच 
आ�मकथन होय. जीवन�वासातील वाचकांना �यथीत करणार े �सगं शातंाबाई�ंया या 
आ�मकथनात येतात. या ना �या �कार ेसोिशक ि�याचें मनोगतच �या�ंया आ�मकथनातून 
�य� त होते. ‘सागं�ये ऐका’ (हसंा वाडकर), ‘अजून चालतेच वाट’ (आनदंीबाई िवजापरु)े, 
‘मला उद�्व�त �हायचयं’ (मिलका अमर शेख), ‘अशी मी जय�ी’ (जय�ी गडकर), 
‘�मिृततरगं’ (इंिदरा मायदेव), ‘�नेहािंकता’ (�नेह�भा �धान), ‘जे�हा माणूस जागा होतो’ 
(गोदावरी प�ळेकर), ‘आह े मनोहर तरी’ (सनुीताबाई देशपाडें), ‘पानाआडच ं फूल’ 
(आशालता सावे), ‘नाच ग घमुा’ (माधवी देसाई), ‘भोगले जे दःुख �याला’...(आशा अपराद) 
इ. आ�मकथनातून िभ�न काळातील वा�तव �ी जीवनाचे िच�ण आले आह.े सव�च ि�या 
या ‘दिलत’, ‘द�ुयम’ या गटातच मोडतात याची �िचती ि�या�ं या या आ� मकथनानंी मराठी 
सािह�याला क�न िदली आह.े 
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आ�मकथनातील घटना-�सगं हे काय�कारणभावाने जोडलेले असतात. याम�ये 
कथनक�या��या जािणवा मह�वा�या असतात. काहीवेळा �सगंाचंी पनुराव�ृी होत असते. 
�य���या खाजगीपणाला मह�व असते. काही गो��ची वा�यता ही �वतःसाठी हानीकारक 
असू शकते याची जाणीव लेखकाला असते. काह��या उ�लेखामळेु आपली �ितमा 
डागाळेल, लोका�ंया नजरतेील आपले �थान द�ुयम होईल या भीतीपोटी अनेक खाजगी 
जीवनातील घटना-�सगं-भावनाचें िच�ण टाळले जाते. ि�या�ंया बाबतीत हा म�ुा आवजू�न 
उपि�थत होतो. गतकालातील होऊन गेले�या घटने�या उ�चाराने वत�मान आिण 
भिव�यकाळ गढूळणार असेल तर ि�या असे करत नाही. याम�ये स�ंकृती, परपंरा �हणून 
ि�याचें मया�दशील असणे �हणजे ितची समाजात चागंली �ितमा असते. �हणून असे 
लोकानंा कळू न देणे हे �या�ंयासाठी फाय�ाचे नसते. कुणा एका �िस� �य� तीचे, 
समूहगटाचे नाव यातून बािधत होऊ शकते याचीही जाणीव �यानंा असते. �यक्  ती-�य� ती, 
�य� ती-समाज हे िविवध ना�यानंी पर�पराशंी गुतंलेले असतात. �यामळेु ह े खाजगीपण 
जपले जाते. पण असे असतानाही लोका�ंया िवचारांची तमा न बाळगता सव� स�य 
माडं�याचे धाडस काही लेिखकानंी केलेले आह.े मिलका अमर शेख या�ंया ‘मला उद�्व�त 
�हायचयं, या आ�मकथनाचा उ�लेख इथे करावा लागेल. �या�ंया आ�मकथनातून येणारा 
धीटपणा हा उ�लेखनीय आहे. जो क� दसु� या �ी आ�मकथनातून दिुम�ळतेने िदसतो. पण 
काही आ� मकथने ही िततक�च िनिभ�ड आहेत. एकोिणसा� या - िवसा� या शतका� या तलुनेत 
एकिवसा� या शतकातील ि�यां� या राहणीमानात बदल झाला. पण � �ीचा सामािजक दजा�, 
� याचें ह� क, आिथ�क आिण धािम�क �े�ातील � थान यातील बदल मा� काही अंशानेच 
फ� त बदललेला होता. या सव� पा� व�भूमीवर एकिवसा�या शतकात �कािशत झालेले  � �ी 
आ�मकथन � हणून नीलम माणगावे यां�या ‘जस ं घडलं तस’ं या आ�मकथनाचा अ�यास 
आपण करणार आहोत.  

३.५ ‘जस ंघडल ंतस’ं आ�मकथनाचा आशय 

लेिखका नीलम माणगावे यांचे बालपणातील नाव तारा. �कडी हे ताराचे गाव. ताराचे 
आजोबा (विडलाचें वडील) राघोबा पाटील हे शभंर एकर शेतीचे मालक होते. �यानंी 
�वत:�या िहमतीवर �कडीम�ये एकरभर आवारात चौसोपी वाडा बाधंला होता. म�ुय 
घराला दहा आखणी खो�या हो�या. गडीमाणस,ं जनावर,ं दूध-दभुतं, बारा बलतेुदार, 
दररोजचा शभंरके माणसांचा वावर घरात असायचा. वाड्यात�या बायका ब�गीिशवाय बाहेर 
कुठेही जाय�या नाहीत. असे वाड्याचे वैभव होते. राघोबा पाटलानंा दोन मलुी आिण दोन 
मलुगे. िभमग�डा, िपरग�डा हे दोन मलेु आिण �ि�मणीबाई, ल�मीबाई �ा दोन सनुा.  

एकदा �लेग�या साथीत वाड्यातली शभंरभर माणस ं िकड्या मुं�यासंारखी पटापट मेली. 
यात राघोबा पाटलाचंी दो�ही मलु ं गेली. राघोबा पाटील बचावले पण �याचंा वशं पढेु 
चालवणारा एकही वाचला नाही. िवधवा सनुांना बघणार े हवालदील पाटील पढेु �लेग�या 
साथीनतंर चकुार उंदीर चाव�याचे िनिम� होऊन म�ृयूमखुी पडले. भ�यामोठ्या वाड्यात 
ल�मीबाई आिण �ि�मणीबाई उर�या. �यातील ल�मीबाईला एक मलुगी होती. 
�ि�मणीबाई ही वयाने खूपच लहान होती. बालिवधवा �हणून ितने आपले सार े आय�ुय 
आप�या माहेरी �हैशाळला �यतीत केले.  
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ताराचे वडील (रायग�डा पाटील) यानंा �ि�मणीबाईने द�क �हणून घेतले होते. 
�ि�मणीबाईने राघोबा पाटला�ं या एका मलुी� या मलु� याला द� तक � हणून घेतले. � याचें 
नाव रायग�डा पाटील. हे रायग�डा पाटील � हणजे ताराचे वडील होय. ही द� तक योजना 
अशी होती क� ल� मीबाई� या मलुीशी �थम रायग�डा पाटील याचें ल� न लावून �ायचे आिण 
मगच �ि�मणीबाईनंी � यानंा द� तक � यायचे. कारण आधीच द� तक घेतले असते तर � या 
दोघाचें नाते बहीण भावासारखे झाले असते. � हणून आधी ल� न करवून मगच � यानंा द� तक 
घेतले होते. ही द�क योजना �हणज े सव� सपं�ी घरात�या घरात राहणार होते. यात 
बाहेरचा कोणीही भागीदार असणार न�हता. ताटातले वाटीत आिण वाटीतले ताटात 
अशातला हा �कार होता. पण काही िदवसानंी ल�मीबाईनंी दसु� याच एका मलुाला द�क 
�यायचे ठरवले. ते�हा भडकले�या जावयाने ल�मीबाईचंा गळा दाबून खून केला व पोतंभर 
मीठ घालून �या�ंया िम�ा�ंया सोबतीने शेतातच प�ुन टाकले. या गो� टीचा कुणालाही प�ा 
लागत नाही. पण तारा�या विडलानंा झोपेत बडबड�याची सवय अस�याने ते �वतःच तो 
खून के�याचे आिण �ेत शेतात परु�याचे बोलून जातात. विडलानंी �वतः खून केला न�हता 
तर �या�ंया िम�ाकंडून करवून घेतला होता. �यामळेु �यानंा या खूना� या आरोपात फ� त 
दोन वषा�ची िश�ा होते व िम�ांना चौदा वषा�ची. ते त�ंुगात असताना ल�मीबाई�ंया मलुीचा 
�हणजे तारा�या विडला�ंया पिह�या बायकोचा बाळंतपणात म�ृयू होतो. द�क आई �याला 
सोडून माहरेी जाऊन राहते. �या�ंया चागं�या वागणकु�मळेु �याचंी लवकर सटुका होते व ते 
प�ुहा गावी येतात. यादर� यान राघोबा पाटला�ंया वाड्याचा िनव�श झा�यामळेु �या वाड्यात 
�याचंा चलुतभाऊ राहत असे. �याचे �थान गावाने मा�य केलेले असते. ते काही िदवसानंी 
वाड्याबाहेर पडतात. पण ताराचे वडील हयात असताना आिण नसतानाही ते या ना �या 
�कार े�या कुटंुबाला �ास देत राहतात. ताराचे वडील दसु� या ल�नासाठी �य�न करतात. 
याच दर�यान द�कप� र� �हावे �हणून केलेली केस अजून चालू असते. लेिखकेचे वडील 
यासदंभा�त सहानभूुती िमळावी व हे द�कप� र� होऊ नये �हणून �यायािधशानंा लाबंलचक 
प� िलिहतात. � यामळेु या केसचा िनकाल विडला�ंया बाजूने लागतो.  

तारा� या विडलाचें ल� केवळ चैन आिण इतर गो��कडेच असायचे. शेताची, वाड्याची 
दरुाव�था तर अटळ होती. बायकोला छळणे, मारणे, िश�या देणे हा �यांचा �कार असायचा. 
पण ते गे�यानतंर अ� � या गावाने तारा�या आईला व सबंध कुटंुबाला छळले. तारा�या 
आईचे वाड्यातील �थान, ितचे अिधकार अमा�य क�न िवधवा असहा�य �ी �हणून 
ित�यावर अिधकतर दबाव टाक�याचा �य�न केला. क� �यामळेु ती ते घर, शेत सोडून 
िनघून जाईल. पण िज�ी असणा� या तारा�या आईने आपला अिधकार सोडला नाही. 
तालमीतील मलुं उगाचच “काकू मेली र े मेली” �हणून ओरडत असत. ती अनेक वाईट 
�सगंानंा सामोर े जात � वतः� या मलु�ना मोठे करते. बालपणातील तारा, ितने पािहलेला 
भवताल, मतलबी माणसाचें जग, ��ा आिण धम� �हणून येणार े लादलेपण, आई-
विडला�ंया ना�यातील ताण, आईचा प�रि�थतीिवरोधातील सघंष� या सवा�चे िच�ण या 
आ�मकथनातून आला आह.े  

आ�मकथनाचा �ारभं हा ताराचे कुटंुब, �याचंी परपंरा, इितहास व �यानतंर आईचा सघंष� 
याने भारलेला आह.े गावातील �ीमंत असूनही कसे हो�याचे न�हते झाले याचा इितहास 
येतो. या सव� घडामोडीत तारा�या आईने अनेक �कारचा सोसलेला अ�याय कथन केला 
आहे. तसेच ित�या सघंषा��या अनेक त�हाही यातून कथन झा�या आहेत.   



  

 

मराठी अ�यासपि�का �. II 

 

54 

३.६ ‘जस ंघडल ंतस’ं आ�मकथनाचे मह�व:  

�ी िलिखत आ�मकथनाम�ये नीलम माणगावे या�या आ�मकथनाचे िवशेष मह�व आह.े 
�ीकडे पाह�याचा पारपं�रक �ि�कोन, �ीचे समाजातील द�ुयम �थान अशा अनेक 
कारणानंी �ी व ित�या जीवनाचा पट या आ�मकथनात आहे. तसेच सािहि�यक मू�य 
�हणून या कथनात येणा�या अनेक बाबी मह�वा�या ठरतात. या अनषुंगाने 
आ�मकथानातील लेिखकेचा जीवनपट, सामािजक, सा�ंकृितक पट व आ�मकथनाचे 
वा�यीन मू�य या आधार ेहे मह�व आप�याला इथे तपासायचे आहे.  

१. लेिखकेचे बालपणः 

आ�मकथनातील मी �हणजे लेिखका नीलम माणगावे. �यांचे मूळचे नाव ताराबाई आिण 
शाळेतील नाव �हणज ेनीलम. या आ�मकथनातील ‘�व’ �हणजचे तारा. लेिखकेने � या�ं या 
बालपणापासून ते कळ�या वयातील जीवनात ि�थर� थावर होईपय�तचा काळ या 
आ�मकथनात कथन केला आहे. यातील ब� याच आठवणी या न कळ�या वयातीलच आहेत. 
कळ�या वयाबरोबर बदलत गेले�या मानवी वागणकु�चे सदंभ� ती�ण आिण ती� आहेत. 
बालपणाकडेही याच कळ�या वयातून बिघतले आह.े �यामळेु बालपणी तारावर आिण 
कुटंुबावर बेतले�या �सगंाची चचा� कळ�या वयाने केलेली आहे. तो काळ भोगून झालेला 
आहे. �या काळात�या भोगले�या वेदना िजत� या ती� न�ह�या ितत� या ती� �या कळ�या 
वयात�या अथा��या �प�ीकरणाने झाले�या आहेत. तसेच बालपणातील काही सखुद 
आठवणी आ�मकथनातून अगदी सहजग�या येतात. 

अनेक र�य घटना�ंया आठवणी तारा�या मनाला आनदं िमळवून देतात. शाळेतील काही 
सखुद आठवणी लेिखका इथे नमूद करते. शाळेत शेती हा िवषय िशकवला जायचा. हा तास 
� हणजे धा�य, कडधा�य,ं शेतीची अवजार,ं खतं, बी-िबयाण,ं वन�पती सग�यांची ओळख 
क�न देणारा तास. या सवा�ची �ा� येि�के या तासाला � हायची. पावसाळा स�ु हो� यापूव� 
पेरणीसाठी भईुमगुा�या श�गा फोड�या जाय�या. सव� मलेु िमळून या श�गा फोडत. �यातील 
श�गदाणे िकतीही खा�ले तरी मलुानंा कोणी काही बोलायचे नाही. एकदा तर एका मलुीने 
श�गासोबत खा�यासाठी गळुाचा मोठा खडा िखशातून आणला. पण सग�यानंा तो फोडून 
िद�यानतंर ितला काही िश�लक रािहले नाही. �हणून ितने हाताची बोटंच चाटली. यावर 
सव� मलुानंी ितला ‘वाटी ते बोटं चाटी’ �हणूनही िचडवले. (प.ृ१६०, १६१) खेळपणातील 
अशा आठवणी सखुावणा� या हो�या. तर दसु-या बाजूला इतर मलु��या वाग�या-
बोल�यातील नीटनेटकेपणा पाह�न आप�यात काहीतरी कमी आहे या उणीवेची जाणीव ती� 
�व�पाची आहे.  

शाळेतील तारा� या वगा�तील मोज� या मलुी नोकरदार व �ीमंत घरातील हो� या. � याचें 
राहणीमान नीटनेटके होते. बोलताना-येते, जाते �हणणा� या, इ�ीचे कपडे, सॉ� स-बूट 
घालणा� या, सडँल घालणा� या, इतर मलुीत जा�त न िमसळणा� या, इं�जी ‘फाडफाड’ 
बोलणा� या ‘गिव��’ हो�या. याची उणीव ताराला वाटायची � हणून आपण इं�जी फाडफाड 
वाचतो हे दाखिव�यासाठी लेिखका दसु� याकडून िवचा�न इं�जीतील धडे वहीत 
देवनागरीत िलह�न काढून वगा�त वाचायची. इतरानंा फसवत व आपली फिजती सवा�समोर 
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होऊ नये �हणूनचा ितचा हा �य�न असायचा. या काळात आप�याला हे येत नाही िकंवा 
िमळत नाही ही जाणीव ताराला सतत जाणवत राहते.  

तारा आिण ितची मै�ीण सलुी मराठीचे वाचन उ�म कराय�या. �हणून �याचें िश�क या 
आठवीत�या मलु�ना �या�ंया पढु�या वगा�त नेऊन वाचायला सागंायचे. ताराचे मन 
शाळेत� या मैदानी आिण शाळेबाहेर� या खेळात जा� त रमायचे. शाळेत लंगडी, कबड्डी, 
खोखो हेच खेळ असायचे. तर शाळेबाहेर जेवण-पाणी, खड्याचें खेळ, झोपा�याचे झोके, 
काचा-कवड्या, गजगे ह े खेळ चालायचे. खेळ हा तारा� या � यावेळ� या जग� यातील 
आनदंाचा वेळ असायचा. वाड्याला भले मोठे अंगण होते पण तालमीतील मलुा�ंया भीतीने 
घरातील मलुी कधी अंगणात खेळायला जाऊ शक�या नाहीत. लपाछपीसाठी आडोशाला 
लपून बसले असता तालमीतील मलेु येऊन या मलु�ना नको ते �पश� करत रहायचे. हे जर 
आईला सािंगतले तर आई आपला खेळ बंद करले या भीतीपोटी हे शोषण �या त�ड दाबून 
सहन कराय�या. घरातच िशकव�यासाठी येणारा िश�क ताराचा हात ध�न आप�या नको 
�या भागाव�न िफरवत रहायचा. याचा अथ�ही न उमगले�या ताराला हे �पश� िकळसवाणे 
वाटायचे. न कळ� या वयातील खेळ खेळणा-या मलुी आिण � या�ं या खेळाला िव� कटवून 
टाकणारी कळती माणसे हा ��ं या कथनातून येतो. 

शाळेत�या काही चागं� या आठवणीबरोबर काही �ासदायक आठवणीही हो� या. � यातील 
एक � हणजे � यानंा � या�ं या नावाव�न िचडव� याचा �कार. लेिखकेचे मूळ ताराबाई हे नाव 
एका बहा�र �ी�या नावाव�न ठेवलेले होते. पण शाळा, कॉलेजम�ये िशकत असताना या 
नावामळेु लेिखकेला अनेकदा मन�ताप सहन करावा लागला होता. � यानंा िहदंी, मराठी 
िच�पटातील ‘तारा’ नाव येणार े गाणे गाऊन िचडवले जायचे. िविवध िवषयातील 
िश�का�ंया िव�ेषणात तारा हे नाव आले असता वगा�त ह�लक�लोळ माजायचा. 
स�ंाती�या एका सणाला तर मलेु “तारखेाली ितळगूळ वाटप स�ु आहे. सग�यानंी 
ितळगूळ घेऊन गोड बोलावे.” असे शाळेबाहेर तारा� या नावाचे िवकृतीकरण क�न 
ह� लक� लोळ माजिवतात. हे सव� ताराला मन�ताप देणार ेहोते.  

मलु�� या पौगडंाव� थेतील �वेशाचा ट� पा हा एक वेगवेग�या अनभुवांना ज� म देणारा 
असतो. मािसक धम� स�ु होणे हे जसे मलु�� या शरीराशी वेदनेसोबत जोडलेले असते तसेच 
सामािजक आिण धािम�क �थामंळेु यातील वेदना अिधक दःुखद ठरतात. हाच अनभुव 
तारालाही अनभुवायला िमळतो. ताराचे बालपण सपंले आिण मािसक धम� स�ु झाले ते�हा 
आईने शाळा सोडून बाहेर जा�यासाठी अटकाव केला. वयात आ�यानतंर पाच�या िदवशी 
ब�तीला जाऊन धािम�क िवधी केला जायचा. या िवधीमळेु सवा�ना कळायचे क� मलुीला 
मािसक धम� स�ु झाला आह.े तर या िवधीला जाताना आसपासची मलेु ितला ‘घोडी 
ल�नाला तयार झाली’ असे �हणून िचडवतात. � या गो� टीची पूण�तः जाणीवही मलुीला 
झालेली नसते, ही गो� ट � हणजे ितची अ� यतं खाजगी गो� ट असूनही अशा िवधीतून ती 
इतरापंय�त कळवून िदली जाते. अशा वातावरणामळेु मलु�ना मािसक धम� आिण �यासोबत 
पाळ�या जाणा� या गो��बाबत व �वतः�या शरीराबाबत एक नकारा�मकता वाढू लागते.  

ताराची आई जैन धमा�म� ये सािंगतले� या गो� ट�चे काटेकोर पालन करायची. या गो� टीमळेु 
इतरावंर काय प�रणाम होतो याची जाणीव � यानंा नसायची. याचा एक िवप�रत प�रणाम 
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तारा� या बालमनावरही � हायचा. धमा�चरणाचा एक भाग � हणजे ताराची आई काटेकोरपणे 
िशवािशव पाळायची. याचे पालन घरात� या सवा�नाच करावे लागायचे. � यामळेु ताराला  
शाळेतून आ�यानतंरचा �ॉक काढून बाहेर�या िदवळीत ठेवायला सागंत असत. पण तो 
ठेव� यापे�ा क�बलेलाच असायचा. � यामळेु दसु� या िदवशी तोच चरुगळलेला गिल�छ �ॉक 
ितला घालून जावा लागायचा. कोण�याही प�तीची फॅशन आई मलु�ना क� �ायची नाही. 
तारा�या अनेक मिु�लम व दसु� या जाती�या मलुी तारा�या मैि�णी हो�या. पण �या�ंया घरी 
काही खायचे, �यायचे नाही, �या�ंया घरी सतत जायचे नाही हा आईचा दडंक नेहमीच 
असायचा. � यामळेु सवा�त िमसळ� या� या तारा� या � वभावावर � याचा प�रणाम सतत होत 
राहायचा. 

इतर मोठया मलुाचंा, िशकव� या � यायला येणा-या प�ुषाचंा असे नको असलेले � पश� ताराने 
अनभुवले होते. िवकृत मानिसकता पोसणा-या समाजात हे अनभुव येतात. अशाच काही 
िवकृत गो� टी ताराला पहायला िमळतात. प�ुष नसले�या तारा� या घराचा आिण घरात�या 
आसपास�या भागाचा सव�च जण फायदा �यायची. � यामुळे वाड्या�या माग�या बाजूला 
सवा�नाच नको ती ��य बघायला िमळायची. एकदा तर एक िवकृत मन�ुय गोठ्यात रवथं 
करत बसले�या �हशीशी घासाघीस करायचा. हे सव�च िवकृत मानिसकतेचे �तीक होते. 
आिण ही सव� ��य बालवयातील तारा�या मानिसकतेवर शोषणा�मक प�रणाम घडवून 
आणायची. अशा सव� भवतालामळेु आप�या मलुी सरुि�त रहा�यात �हणून आईनेच अनेक 
बधंने �या�ंयावर घातली होती. अशा अनेक िम� मानिसकते� या, वत�ना� या खनुा तारा� या 
बालपणावर उमटले� या िदसतात. 

२. ताराची आईः 

या आ�मकथनातून लेिखकेसहीत अनेक ि�यांचा सघंष� विण�ला आहे. �याम�ये ज�मदा�या 
आई�या सघंषा�चा भाग अिधकतेने येतो. आईची अनेक �वभाविच�े लेिखकेने 
आ�मकथनातून रखेाटलेली आहेत. कधी रागवणारी, म�ुयानेच मलुावंर �ेम करणारी, 
मलुासंाठी �या�ंया भ�यासाठी िन�� रपणाने िनण�य घेणारी, टोकाची िशवािशव पाळणारी व 
�याचे दसु� यावरही बंधन घालणारी, िवधवा, टाकले�या, �हाता� या माणसापंासून 
िभका� यापय�त सवा�ना कुवती�माणे मदत करणारी, दारात बाधंले�या म�ुया जनावराचेंही 
करणारी, ढेकण,ं मुंगी, दधुात पडणारी माशी याचंाही िवचार ‘जगा आिण जगू’ �ा या त�वाने 
� यानंा जीवनदान देणारी आई अशी अनेक � वभाविच�े येतात. अशा आईचा उ�लेख 
लेिखका ‘जाग�क आई’ �हणून करते. या िविवध पर�परिवरोधी व�ृीचे �वभाविम�ण 
असणा� या आईला लेिखकेने या आ� मकथनातून रखेाटले आहे.   

��ततु आ�मकथन ह े जरी लेिखका नीलम माणगावे यांचे असले तरी या आ�मकथनाचा 
बह�ताशं भाग हा �या�ंया आई�या जीवनसघंषा�चा, धम� �हणून आचरणात आले�या �या�ंया 
सवयी, िवचार, भूतदया, �ी �हणून असणा� या जािणवेचा आहे. �यानंी �वतः�या 
जग�यासाठी कोणाची सोबत नसताना तीन मलुानंा वाढव�यासाठी केले�या सघंषा�ला या 
आ� मकथनातून रखेाटले आह.े नवरा असताना आिण नसताना अशा दो�ही काळातला हा 
सघंष� आहे. आई�या िविवध �पाचंा प�रचयच लेिखका �यां�या या लेखनातून क�न देते. 
�हणून या प�ुतका�या अप�णपि�केत लेिखका आईला ब�ुजावर�या ‘िहरकणीची’ व 



 

 

‘जसं घडलं तस’ं-नीलम माणगावे 

 

57 

�वसाम�या�ने िखडं लढवणा� या ‘झाशी�या राणीची’ उपमा देऊन “तझुीच असणारी ही 
छोटीशी भेट तलुाच” असे �हणून आईला ही कलाकृती अप�ण करते.  

जेमतेम सात ते आठ मिहनेच शाळेत गेले�या आईला केवळ अ�रओळख होती. �याचा 
उपयोग केवळ श�दाला श�द जोडून वाच�यासाठी ती करत असे. ितला वाचायची एक 
सवयच झालेली. ही सवय �हणजे धािम�क �थं वाचणे होय. हे धािम�क �थं वाचनाचा उ�ेश 
�हणजे, “�ान िमळव�यापे�ा प�ुय िमळवण ंही भावनाच ित�या वाचनात होती.” (प.ृ १०३) 
वाचने �हणजे एक धमकृ� �य आहे ही वाचनामागची आईची भूिमका होती.  �या वाचले�या 
मजकुरातील ितला फारस ं काही समजायचे असे नाही. ते समजतं क� नाही असा �� 
लेिखकेनेच िवचारला असता, “��येक गो�ीचा अथ� समाजायलाच पािहजे अस ंकुठं आहे? 
हे वाच�यावर मला समाधान िमळतंय �हणून मी वाचते.” (प.ृ १०३) �हणजे या सग�यामागे 
आईचा समाधान िमळव�याचा हेतू असायचा. �वा�यायासारखा ती रोज तासभर धािम�क 
�थं वाचायची. सवा�कडून �ास सहन करणारी आई � वतः� या िवरगं�ुयाचे, समाधानाचे 
� थान � हणून ती देवा-धमा�� या गो� टी करायची. हे के� यानतंर िदलासा िमळेल, भीती कमी 
होईल याचा िव�ास ितला यातून िमळायचा. � यामळेु ित� या वत�नात या िविवध छटा 
िदसतात. 

आईचा िजतका देवावर िव� वास होता तसाच भूता-खेतावंरही होता. मं�-तं�-मािं�क-
अंगारा-धपुारा हेही �या िवचारासोबत यायचे. कुठ�यातरी सकंटात सापड�यावर, भीतीवर 
जय िमळव�यासाठी ती हा माग� वापरायची. अशा �सगंी नेहमी ‘णमोकार मं�’ ती �हणत 
राहायची व मलु�नाही �हणायला सागंायची. कोटा�तील द�क प�ाबाबतची केस िजकंावी 
�हणून आई देवीला नवस करते क�, ही केस जर िजकंली तर देवाला सो�याची पतुळी 
घालीन. आिण कोटा�तील िनकाल आई�या बाजूने लागतो. घरात खायला काही नसतानाही 
आई देवीला सो�याची पतुळी अप�ण करते. आईचे हे वत�न � हणजे ��चेे अंध��ते झालेले 
�पातंर होय. हे लेिखकेला अिजबात आवडत नाही.  

आईची िशकवण-�ामीण भागातील ि�याबंाबत असणार ेसमज आिण गैरसमजाचे �ित�प 
आई�या मा�यमातून उभे राहते. मलु�ना िदली जाणारी िशकवण ही प�ुष�धान 
समाजरचनेला पोषक असणारी अशीच असते. उदा.ताराची आई ताराला धा�य पाखडताना 
सपुा�या पढेु बसू नको असे � हणायची. याचे कारण िवचारले असता ती सागंायची क�, 
सपुाचा वारा घेतला क� ती पढेु नव� याला घाबरणार नाही. नव� याला घाबरले तरच ससंार 
िटकतो असा या िशकवणीमागचा उ�ेश होय.  

आई� या � वभावाची अजून एक बाजू � हणज े� वतः कमी िशकलेली असूनही ती मलु�� या 
िश�णासाठी झटत होती. �कडी�या मलुानंा घाब�न को�हापूरला शाळेत घालणारी आई, 
कॉलेजमध�या मलुा�ंया हरकत�ना घाबरली नाही. ती फ� त एकच �हणायची, “तू ल� दऊे 
नको. ह�ी जातंय कु�ं भुकंतंय. तं भुकूं दे �यानंा. ल�न होईपय�त िशक तू आपली.” (प.ृ 
१६७) �वतः जेमतेम िशकलेली असूनही िकमान ल�न होईपय�त ऐपत नसताना 
िश�णासाठी मलुी�या पाठीशी उभी राहणारी आई असे आईचे िविवध वत�न� वभाव  
िदसतात. 
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िशवािशव पाळणारी आई-जैन धमा�तील ‘जगा आिण जगू �ा’ या आचारधमा�नसुार वागते. 
भकेुले�यांना अ�न देते. तहाणले�यांना पाणी देते. अड�या-नडले�यानंा हरके त� हेची 
ित�या परीने मदत करते. माग�या गो�ी िवस�न लोकाशंी प�ुहा चागंली वागते. दारात 
कुणीही िभकारी आला क� �रका�या हाती परत पाठवत नाही. ‘त�डाने नाही �हण�यापे�ा 
हातान ं नाही �हणाव.ं’ (�हणजे फार नाही, थोडं तरी �ाव)ं हे त�व ती पाळते. ��ाळू, 
िशवािशव पाळणारी, बाहेर� यांचा राग मलु�वर काढणारी, आपला सघंष� एकटीनेच करायचा 
आहे याची जाणीव अस� याने आप� याच मलु�ना मया�देत राहायला िशकवणारी, गरीब, 
उपाशी पोटाला भाकर देणारी, नव-याचा कोणताही �ेमाचा ओलावा िमळाला नसतानाही 
� याचे सव� िनमटुपणे करणारी एक सोशीक � �ी � हणजे ताराची आई आहे. समाजातून 
िमळाले� या वेगवेग�या वागणकु�मळेु ित� या � वभावात अनेक छटा िदसतात. आई� या या 
िविवध � वभाव�पाचें दश�न लेिखकेने यातून घडिवलेले आह.े 

३. जनजीवनात पाळली जाणारी िशवािशवः 

‘जस ंघडलं तस’ं या आ� मकथनाचा कालखडं हा िवसा� या शतका� या उ� तराधा�तील आह.े 
�ाचीन काळापासून माणसाला माणसापासून िवभ� त करणारी व जात, धमा�ची चौकट 
अिधक बंिध� त करणारी गो� ट � हणजे �प�ृय-अ�प�ृय असा केला जाणारा भेदभाव. यातून 
ज� माला आलेली िशवािशवीची प�त. या प�तीचे वा� त� य िवसा� या शतका� या 
उ� तराधा�तही ठाण माडूंन होते. याची वा� यता लेिखकेने या आ� मकथनातून केली आहे.  

बालपणातील तारावर जा� त प�रणाम करणारी कुठली गो� ट असेल तर ती आईकडून 
पाळली जाणारी िशवािशव ही होती. आिण ती पाळ� यासाठी तारावर घातली जाणारी बंधने.   
ही ित� यासाठी फार जाचक ठरत होती. इतर धमा�� या िकंवा जाती� या मलु�सोबत खेळू न 
देणे, � या�ं या घरी जाऊ न देणे िकंवा � या�ं या घरातील काही खाऊ, िपऊ न देणे, शाळेतून 
आ� यानतंर �ॉक काढून बाहेर� या िदवळीत ठेवणे अशा अनेक गो� ट�ची बंधने तारावर 
असत. ताराची आई � वतः अनेका�ं या बाबतीत पाळत असलेली िशवािशव ही तर 
पराकोटीची होती. 

�याले�या जनावरांचे दूध काढ�यानतंर आंघोळ करणे व �यानतंर �या दूधाला हातही न 
लावणे ही जनावरा�ं या बाबतीत आई िशवािशव पाळत असे. माणसामाणसात� या 
िशवािशवी�या �कारापे�ा हा �कार वेगळा होता. माणसातील िशवािशव ही � या� या 
सदंभा�त पाळली जाते तो किन� ठ आहे, अ� प�ृ य आह े याची जाणीव � याला क�न 
दे� यासाठी पाळली जात असते. जनावरानंा याबाबत� या जािणवेचा सदंभ�ही इथे नसताना 
अशी िशवािशव पाळणे � हणजे मखु�पणाचे होते.  तरीही अशी िशवािशव पाळली जायची. 

िशवािशवीचे असे अनेक सदंभ� आ� मकथनातून येतात. को�हापूरला गे�यानतंर र�ेवेतील 
िशवािशव झाली �हणून घरी आ�याबरोबर आई अंगावरचे व� � बदलून आंघोळ करायची. 
कुणा� याही घरी नवीन मलुाचा ज� म झाला असेल तर ितही िशवािशव आई पाळायची. 
शौचाला जाताना वेगळी साडी नेसायची व घरात आ� यानतंर ती बदलून िदवळीत ठेवायची. 
ही िदवळीतली साडी एक�पे�ा अनेकानंी वापरलेली असायची. ह ेबंधन लेिखका मामाकडे 
को� हापूरला िशकायला गे� यानतंरही लादले जायच.े � हणजे ही िशवािशव माणसापंासून 
म�ु या जनावरापंय�त पाळली जायची तशीच ती �ामीण अिशि�त भागापासून ते शहरी 
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िशि�त लोकापंय�त पाळली जायची. � यामळेु आ� मकथनातून लेिखका या गो� टी� या सतत 
िवरोधात वागत अस� याचा सूरही ऐकायला येतो. 

आई पाळत असले�या सोव�याचा अथ� लेिखका सागंते क�, “�ढी, परपंरतूेन आलेल ं
सोवळं ित�यात, �वतः�या �ासासारख ं ठाण माडूंन बसलंय. ‘�व�छता �हणजे सोवळं’ 
असा ितचा प� का समज. यातून आलेली िशवािशव ती फारच कडक पाळते.” (प.ृ १०९) 
धमा�� या आचरणाचा एक भाग � हणून � याचे पालन आई करताना िदसते. पण आय�ुयभर 
माणसासंोबत जनावराचंीही िशवािशव बाळगणा-या आईला असाच एक अनभुव येतो. िजथे 
आईला ती अ� प�ृय अस� यासारखी वागणूक िमळते. इचलकरजंीला एका पेशटंला 
बघायला गे�यानतंर ितथले डॉ� टर जैनाचें असतात. आप� याच धमा�तील डॉ� टर �हणून 
आई �या�या घरी दश�या घेऊन जेवायला जाते. तर ितथे गे�यानतंर डॉ�टरची बायको 
ितला बाहेर�या खोलीत बसवते. याचा ितला राग येतो. वाईट वाटतं. ते�हा लेिखका ितला 
ितने आतापय�त जात, धम�, बाळंतीण आिण माणसासोबत जनावरांचीही पाळलेली 
िशवािशव याची आठवण क�न देते. इतराशंी वागले�या आिण �यातून दसु� याला झाले�या 
दःुखा�या मनि�थतीची जाणीव क�न देते. आपण दसु-यासोबत करत असलेली िशवािशव 
आिण आप� याला कुणीतरी अ� प�ृयासारखी वागणूक देण ं या दो� ही बाजूंचे अनभुव 
लेिखकेने यात माडंलेले आहते. या प�तीमळेु माणसामाणसातं केले� या भेदाचे � व�प 
आिण � याचा मनावर होणारा िवप�रत प�रणाम लेिखकेने यातून अधोरिेखत केला आहे. 

४. स�ासंबंध आिण शोषणः 

� वतःचे वच�� व िटकव� यासाठी स� तेचा अंकूश एक � य� ती िकंवा समूहगट इतरावंर ठेवत 
असतो. प�ुषस� ताक प�तीत प�ुषी मानिसकतेचे � थान नेहमीच वरचढ रािहले पािहजे 
यासाठी जात, धम�, अथ�कारण, राजकारण व बल याचंा �योग नेहमीच केला जातो. या 
स� तासबंंधात � �ी ही नेहमीच द�ुयम � थानावर ठेवली जाते. कुटंुबात िकंवा िविश� ट 
समूहात, समाजात प�ुषी स� तेचे वच�� व असते आिण ते ि� यावंर व इतरावंर लादले जाते. 
� याम� ये शोषणाचा भाग हा अटळ असतो. 

समाजजीवनातील स�ासबंंधाचे जाळे सव�दूर आहे. िविवध जाती, धम�, पंथ, वग�, �ी-प�ुष 
अशा िविवध जािणवातूंन स�ासबंंधाचे � तर समाजात ि�थरावलेले िदसतात. हे 
स�ासबंंधात िविश� एका सकेंताने िनमा�ण झालेले असतात. �यामळेु िविश� िलंगी �य� तीच 
स�ा�बळ असत नाही. तर िविश� ट मानिसकता ही स� ता�बळ असते. � हणूनच कुटंुबात 
�ीच दसु-या � �ीचा छळ िकंवा शोषण करताना िदसते. अशा स� तासबंंधाचा िदसून येणारा 
� तर लेिखकेने आ� मकथनातून िनद�िशत केला आहे. 

स�ासबंंधाचे पिहले िच� �हणजे आई आिण विडला�ंया नाते. काळा कोट आिण 
डोक�वरचा पटका ही विडलांची तारा�या मनातील बा� ओळख होती. पण �यािशवाय 
आईला सतत नको �या कारणाव�न िश�या देणार,े मारहाण करणार,े मलुाबाळानंा �ेमाने 
जवळ न घेणार े ते होते. आपले वच�� व अबािधत राहावे � हणून कुटंुबातील सवा�वर अशा 
िविवध त-हानंी अंकुश ठेवणार े वडील लेिखकेने जवळून पािहले होते. � वतः करत 
असले� या कृ� याब�ल, ऐशोआरा मीब�ल कुणीही काहीही िवचा� नये यासाठी प� नीवर 
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वचक ठेव� यासाठी ते आप� या बळाचा वापर करत. िश� या देणे आिण मारहाण करणे हा 
� यातीलच एक भाग होय. ह े लेिखके� या कुटंुबातील स� तासबंंध होते. ते कुटंुबात� या 
माणसामंधील पर�परातंील होते. पण यासोबतच कुटंुबाचा �मखु प�ुष मरण पाव� यानतंर 
शेजारी, नातेवाईक व गावक-याकंडून िमळणारी वागणूक हीही या स� तासबंंधाचा एक भाग 
होती.  

एकटी बाई आप� याला काय िवरोध करणार आह े� हणून गावातील अनेक लोक तारा� या 
घरासमोरील आंगण व परसदार वापरत असत. कुणी जनावर ेआणून बाधंत. � या जनावरानंी 
केलेली घाणही ितथेच पडू देत असत. िक� येकदा जनावरांना गाभण घालव� याचा �कार 
अंगणातच चालत. घरामाग� या परसदारात अनेक ि� � या शौचास येऊन बसत. िक� येक 
बाया-माणसे वाडया� या पड� या िभतंीची माती खणून काढून चो�न नेत असत. एवढेच 
नाही तर परसदाराला ल�िगक द�ु यकृ� ये चालत. काहीजण तर अस े ल�िगक चाळे 
जनावरांसोबतही करत. याबाबत ताराची आई कुणालाही जाब िवचा� शकत न� हती. कारण 
ितला � या� यासाठी िमळणारी उ� तर े िविच� असत. � हणून ती � वतःच चरफडत रहायची 
िकंवा िश� या देत राहायची. � याचा प�रणाम कुणावरही होणारा नसतो. कुटंुबा� या 
शोषणातला हा एक भाग होता तर दसुरा भाग � हणजे न कळ� या वयात� या मलु�चे होणार े
शोषण. तालमीतील मलुाचंा �ास होतो �हणून तारा आिण ित�या मोठ्या दोन बिहन�ना 
�या�ंया आईने घराबाहेर जाऊ न देणे, िश�णासाठी पढेु न पाठवणे, लवकर ल�न क�न 
देणे हे �याचें एक�कारचे शोषणच होते. प�रि�थतीचे भान आलेली एक दबु�ळ आई या 
�यित�र� त दसु� या कोण�याही पया�या�ची िनवड क� शकत नाही. एवढेच नाही तर 
लपाछपीचा खेळ खेळत असताना तारा व ित�या मैि�णी अंधारात लप�या असताना 
तालमीतील धिटंगन मलेु या मलु��या नको �या िठकाणी दाबत असत. हा �पश� नको 
असणारा असला तरी �याब�लची त�ार �या कधीच आईजवळ करत नाहीत. कारण आई 
आपला खेळ खेळू देणार नाही आिण या खेळासाठी �या अशा शारी�रक शोषणाला बळी 
पडत राहतात.  

लेिखकेने अनभुवले� या या शोषणाबरोबर शहरातील ि� � या�ं या शोषणा� या त-हाही � यानंी 
न�दिवले� या आहेत. को� हापरुात राहत असले� या चाळीतील िवधवा ि� � या, दा� िपऊन 
येणार ेप�ुष, � या�ं याकडून होणारी मारहाण, िशवीगाळ, ऐन ता�� यात िवधवा झा� यानतंर 
� वतः� या मलुासंाठी काबाडक� ट करणा-या ि� � या, िवधवा � हणून िविश� ट प�तीनेच 
जीवन कंठणा-या ि� � या अशा िविवध ि� � या�ं या शोषणा� या त-हा लेिखकेने रखेाटले� या 
आहेत. समाजातील चाली, रीती, परपंरा�ं या नावाखाली ि� � या�ं या होणा-या या शोषणाला 
या आ� मकथनातून रखेाटले आहे.  

तारा�या विडलां�या म�ृयूनतंर आजूबाजू�या लोकाचें वाड्याचा व ितथ�या अंगणाचा मन 
मानेल तसा वापर करणे, घरातील ि�यानंाच भीती दाखवण,े �या�ंयावर दबाव टाकणे ह े
एक सामािजक शोषणाचे छोटे �प आह.े घरचा प�ुष �हणून असणारी सरुि�तता 
हरव�यानतंर �या�ंया वाट्याला अशा �कारची हतबलता येते. याबाबत लेिखका �हणते, 
“ते�हाही आिण आताही मलु�ना-ि�यांना मलुाचंी, �ौढ प�ुषाचंी भीती वाटते. 
�या�ंयाब�लचा ठाम िव�ास देता येत नाही. �ी नेहमी प�ुषा�ंया बाबतीत शिंकत असते, 
ही खर ं तर रोगट समाजजीवनाची लािजरवाणी �व�ृी आहे.” (प.ृ १७०) सामािजक 
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द�ुयम�व व िलंगभानातून येणा� या शोषणाला बळी पडत असले� या ि� � यांचा लेखाजोखा 
यातून माडंलेला िदसतो. 

या आ�मकथनातील उ�लेिखत काळातील स�ासबंंध आिण �ीशोषण याचेंही नाते िदसून 
येते. �या �या काळात िविश� �था, परपंरा, स�ंकृत�चे काटेकोर पालन होत असते. 
कुमा�रका, िववािहत, िवधवा ि�यांना िदले�या ह� क, अिधकारात तफावत असते. �या�या 
मया�दा सोडून वागणा� या ि�यांना अपमान, मानहानी सामािजक बिह�कारासार�या गो��ना 
सामोर ेजावे लागते. याचे �ाितिनिधक िच� आ� मकथनातून रखेाटलेले िदसते. 

५. धम�, सं�कृतीतून ि�यांवर लादलेली बंधनेः 

लेिखका ज� माने जैन धम�य आहे. काळाचा िवचार करता जैन धमा�चरण �हणून काही 
गो��चे पालन करणे हे ि�यासंाठी काटेकोर असायचे. �यािव�� कोणी आवाजही उठवायचे 
नाही. िशवािशव हा �यातीलच एक �कार. पण िविश� िवधी वेळी िविश� कपडेच घालायची 
िकंवा बाहे�न आ�यानतंर बाहेरची कपडे बदलून ती िविश� जागी ठेवायची हा सकेंत 
जाचक असायचा. लेिखकेची मामी ही प� क� ज�ुया जैन िवचारा�ंमाणे वागणारी. तारा 
को�हापरुात रहायला गे�यानंतर ितथ�या चाळीत एकच बु�ीचा सडंास असायचा. सोवळं-
ओव�याचा �कार मामी खूप साभंाळायची, �यामळेु सडंासला जाताना देवळीत क�बून 
ठेवलेले, न धतुलेले, एकमेक��या अंगावरचे एकच जनेुर ंघरात�या सव� ि�यांना वापरावं 
लागायच.ं ते एकच व� अस�यामळेु �याला �लाऊजही नसायचा. अशा अव�थेत �या 
र��याकडेला शौचास गे�यानंतर बाहेर�या लोका�ंया नजरा शरीराला आरपार भेद�याची 
जाणीव लेिखका इथे �य� त करतात. आिण असे व� वापर�याचे बंधन फ� त ि�यानंाच 
असायचे. प�ुषानंा नाही. हे एक �कारचे धम�कारणातून येणार ेिवचार �ी�या मानिसकतेचा 
अनादर करणार ेशोषणच होते. (प.ृ १९६)  

को�हापरुात राहात असताना लेिखकेची मामी रोज सकाळी दसरा चौकात�या जैन 
बोिड�गमध�या मंिदराला जायची. आिण ती लेिखकेलाही चल �हणून आ�ह करायची आिण 
पढेु घालून मंिदराला �यायची. �यावेळी लेिखके�या कॉलेजमधील िकतीतरी मलुं जैन 
बोिड�गम�ये राहायची. आिण ती या मलु�ना पाहताच िश�्या वाजवायचीत. कोणा�यातरी 
नावाचा पकुारा करायची. ‘म� तझुसे िमलने आई मंिदर जाने के बहाने!’ (प.ृ १९२) अशी 
गाणी मोठ्याने �हणायची. हे �या सवा�नाच अपमाना�पद वाटायच.ं ते�हापासून �याचें 
मंिदरात जाणेही बंद झाले.  

घरापासून कॉलेज तसे कमी अंतरावर होते. �हणून सव� मलुी जैन बोिड�गला वळसा घालून 
कॉलेजला चालत जाय�या. थंडी�या िदवसात �यांना अंगावर धकेु घेत जायला आवडायचे. 
अंगावर व पाप�यावंर पा� याचे मोती जमा झालेले बघायला आवडायचे. पण नतंर ितथ�या 
मलुा�ंया बोिड�गमधून िशट्यांचे आवाज येऊ लागले. गा�या�ंया लकेरी व अस�य-अ�ील 
टोमणे व ��येक��या नावांची आरोळी येऊ लागली. हे फार िविच� आिण मलु�ना 
अपमाना�पद वाटणार ेहोते. �यामळेु हा आवडणारा �वास असला तरी मलुा�ंया भीतीपोटी 
आिण ल�जेपोटी �यानंी �या मागा�नी जाणे बंद केले. (प.ृ १९३) अशाच �कारचे अनभुव 
�यानंा वया�या चाळीशीनतंर अनेकदा आले. �हणून �या याचे वण�न पढुील ओळीतून 
करतात क� ‘मलुानंा ि�या�ंया वयाच ंबंधन नसतंच. तर ती फ� बाई असण ंपरुसे ंअसतं.’ 



  

 

मराठी अ�यासपि�का �. II 

 

62 

(प.ृ १९४) ि� � याचंी अशी सवा�समोर केले� या छेडछाडीला समाज काटेकोर िश�ा देत 
नाही. िक� येकदा तर मलुीम� येच काहीतरी खोट असेल अस ेउलटे अनमुान समाज लावत 
असतो. � हणून ि� � यानंाच दोन पाऊल मागे जावे लागते. हा �कार ि� � यावंर इथ� या 
स�ं कृतीतून लादला जातो. 

कॉलेजम�ये असताना �ाचाया��या कडक िश�तीमळेु मलुाचंा �ास कमी झाला होता. 
�यादर�यान खेळाम�ये सहभाग न�दवावा असे लेिखकेला सतत वाटायचे �हणून एकदा �या 
कबड्डी�या �पध�साठी एक संघ तयार करतात. कबड्डी खेळताना अध� चड्डी घालावी 
लागायची. रोज कॉलेजला साडी नेसून जाणारी मलुगी �हणून लेिखकेचे �यि�म�व 
सग�यांनी पािहले होते. �हणून घरातून बाहेर पडताना साडी घालणे व कॉलेजम�ये 
गे�यावर साडी काढून चड्डी आिण टी शट�  घालून सव�च मुली सराव कराय�या. �यािदवशी 
िव�ापीठात म�ुय �पधा� होणार होती �या िदवशी �यांनी मैि�णी�या खोलीवर जाऊन �कट� 
घातले होते. नेमके �याच िदवशी लेिखकेचे मामा वाटेत भेटतात. आिण अंगभर साडी 
नेसणारी भाची गडु�याएवढ्या झ�यात पाह�न आ�य�चक�त होतात. ते�हा ते ितला काही 
बोलत नाही. आिण �पध��या िठकाणी �याचंा मामेभाऊही हजर असतो. �या�यासमोर 
चड्डीवर कसे जायचे �हणून �या कपडेच बदलत नाहीत. या दो�हीची धा�ती घेत�याचा 
प�रणाम �हणजे म�ुय �पध�वेळी �या सरानंा त�बेतीचे कारण सागूंन राखीव गडी �हणून 
बाहेरच बसून राहतात. स�ंयाकाळीही घाबरत घरी येतात. पण � यानंा � या गो� टीची भीती 
वाटत होती � यातील काहीच घडत नाही. पण आपण या कारणामळेु खेळू शकलो नाही 
याची चूटपूट �यानंा नेहमीचीच लागून राहते. ि�या�ंया पोशाखाब�लची िनकोपता 
समाजात असू नये, िविश� पोशाख �हणजेच स�ंकृतीचे पालन या गो� टी ि�यांना �यां�या 
पूण� िवकासासाठी मारक ठरतात याचेच हे उ�म उदाहरण �हणावे लागले. असे िकतीतरी 
खेळ, �पधा�, आवड ि�या आप�यावरील बंधनापोटी जपू शकत नाहीत.  

केवळ �ी �हणूनच ि�या�ंया वाट्याला येणा�या बंधनांमळेु शोषण होते याचे भान 
लेिखकेला आहे. याब�ची खतं लेिखका घटनेबाबत माडं�या गेले�या िचतंनातून सव�� 
िदसते. �हणूनच अंगणात खेळावेसे वाटत असताना केवळ तालमीतील मलुामंळेु 
आप�याला बाहेर खेळायचे बंधन आले ही बोच लेिखका अनेकदा बोलून दाखवते. हे फ� 
�ी अस�यामळेुच आहे याची समज या खेदा�या पाठीशी अस�याचे िदसते. ‘केवळ मलुी 
�हणून, �ी �हणून, आय�ुयात अस े िकती र�ते कारण नसताना सोडावे लागतात. नको 
असलेले नाईलाजाने �वीकारावे लागतात. तर काही लादलेही जातात. याचा �याय 
कुणाजवळ मागायचा?’ (प.ृ १९४) या श� दात लेिखक या धम�, स�ं कृतीतून येणा-या 
बंधनाब�ल नाराजी न�दिवतात. 

६. आ�मकथनातून येणार ेि�यांचे भाविव�ः  

��ततु आ�मकथनाम�ये िविवध ि�याचंी �वभाविच�े रखेाटली आहेत. याम�ये 
�ीजीवनाचा एक पट �या�ंया लेखनातून येतो. अिशि�त, अडाणी, प�रि�थतीपढेु 
नाडले�या, लबाड, �वतःचा च�रताथ� क� क�न चालवणा� या, कुटंुबाची धरुा �वतः�या 
खा�ंावर घेतले�या अनेक ि�यांचा जीवनपट यातून येतो. �या�ंया भावजीवनासहीत तो 
उ�ृत होतो. � यातील काही मोज� या ि� � यांचा िवचार आप� याला इथे करता येईल. 
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को�हापरुात चपंाबाई िनटवे या�ंया घरी भाडेक� �हणून रहायला गे�यानतंर अनेक ि�याचें 
भाविव� लेिखकेसमोर उभे रािहले. भाडं घेऊन असलं तरी �यानंी अनेक िवधवा ि�यानंा 
आसरा िदला होता. लहान वयात ल�न झालेली आिण कोव�या वयातच दा� िपऊन नवरा 
मे�यानतंर िवधवा झाले�या स��या बिहणी-स�या जावा, आप�या आठ मलुावंर ताबा 
ठेवून �वतःचे सव� क�न घेणारी िवधवा आहे अशा अनेक ि�यांचे जीवन यािठकाणी 
लेिखकेने जवळून पािहले.  

१. या ि�या�ंया खाजगी आय�ुयात �या�ंयावर अंकुश ठेवणा� या गो��नी �यांना गलुाम केले 
आहे हे िच� आ�मकथनातून िदसते. को�हापरुात भाडेक� असणा� या एका िवधवेची दोन 
मलेु दा� िपऊन मरण पावतात. �या�ंया दो�ही जावा-स�या बिहणी कुटंुब चालव�यासाठी 
िदवसरा� राबतात. �यातील एक तर तारापे�ाही वयाने लहान. कुठ�याही गो�ीचे भान 
याय�या आत दोन मलेु झालेली, दा� िपऊन येणा� या नव� या�या िश�या खाणारी, मार 
खाणारी आिण काही वषा�तच वैध�य आलेली �ी. (प.ृ १८४)  

२. याच चाळीत राहणारी व दोन चार घरात �वयपंाकाची कामे करणा� या एका िवधवेला 
एकच मलुगा होता. �याला वरचेवर िफट येत असे. िफट आली क� त�डातून फेस येऊन 
गरगर डोळे िफरायचे, तो हातपाय झाडायचा. हे �याचे �प भयावह असायचे. पण अस े
असतानाही ती िवधवा आप�या मलुाचे ल�न एक सिु�थत मलुीशी क�न देते. ते�हा सव� 
चाळकरी �या मलुीची वाट लावली �हणून रागात असायचे. ती मलुगी वयाने लहान होती. ती 
सतत घाब�न रडत राहत अस.े पण अशातच ितला दोन मलेु झाली. आिण आईला 
आप�या एकुल�या एका मलुाचे घर बस�याचा आनदं झाला. या सखुासाठी ती अनेक घरात 
राबत रािहली. पण आप�या सनेुला ितने कुठ�याही कामासाठी पाठिवले नाही. (प.ृ १८१)  

३. चौथी - पाचवीत असणारी तारा एकदा स�ुीसाठी �हणून आजोळला सागंवड्याला गेली 
असता ित�या दोन िजवलग मैि�णी िकरकोळ आजाराचे िनिम� होऊन मरण पावतात. हे 
�कडीला परत आ�यानतंर कळताच तीही धा�ती घेत�याने आजारी पडते व ितला 
टायफॉईड होतो. इंजलकरजंीला ितला दवाखा�यात अ ॅडिमट केले जाते. सागंवड्याची 
आजी ित�यासोबत थाबंते. दर�यान सांगवडेची एक मामी आपले मलु आजारी आहे �हणून 
�याला दाखव�यासाठी दवाखा�यात येते. तर ित�या पदराखाली झोपलेले मूल वाटेतच 
कुठेतरी मरण पाव�याचे डॉ�टर सागंतात. अशा अव�थेतही ती आप�या सासूसमोर �या 
मलुाला पदराखाली घेऊन येते आिण मग सासूसमोर बाधं फुट�यासारखी रडत राहते. 
अशा प�रि�थतीत धीराने राहणारी मामी एक �ी �हणून फार मोठी होऊन जाते.   

४. पढेु �या�ंया �कडीत�या घरात भाड्याने राहणा� या िज�ी शातंाची गो� येते. नव� याला 
दा�चे �यसन होते. �यामळेु लोकाचंी भाडंी घासणे, शेणकुटं लावून देण,ं शेतावर कामाला 
जाणे असे क�न ितने तीन मलुानंा वाढवले. “बाई कामाला वाघ हाय!” पण त�डानं 
फटकळ” (प.ृ २४१) अशी ितची �याती होती. या शातंाला एकदा पहाटे �व�न पडलं क�, 
शेतावर बाधूंन नेलेला जेवणाचा ड�बा कुणीतर नेला. �ामीण समजानसुार जेवण कुणीतरी 
नेणे �हणजे घरची ल�मी जाणे असा होतो. ते�हा ती हा समज खोटा ठरावा �हणून आप�या 
ल�मीलाच कशी जाते तेच बघतो �हणून दपुटीने काम करायला लागते. दा� िपणा� या 
नव� याला ितने कधी सांभाळले नाही �हणून सगळा गाव ितला नाव ंठेवायचा. पण �याला ती 
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बधली नाही. पण आप�या तीनही मलुानंा ितन ंमोठे केले व �याचंी �यवि�थत घडी बसवून 
ल�नही लावून िदले. व आप�या ल�मीला आप�याचा मठुीत घ� पकडून ठेवले.  

५. एक भाडेक� जी चौथी शाळा िशकलेली होती. पण ितला आप�या चार मलुापैंक� 
एकतरी मलुगा सै�यात जावा अशी ितची अपे�ा होती. ित�या �हण�यानसुार, “मरायच ंतर 
सग�यांनाच हाय. िकडा, मुंगीस�ुा मर�यात क�! तेला काय अथ� हाय? देशासाठी मरण ं
मह�वाच ं हाय.” (प.ृ २४४) पण प�ुषस�ाकतेने ित�या या �हण�याला थारा िदला नाही. 
ित�या अपूण� रािहले�या इ�छेब�ल ती �हणते, “बायका�ंया सग�याच इ�छा कुठं प�ु या 
हो�यात? ही पण �यातलीच! बा�या असतो तर मीच भरती झालो असतो. पण पोरगी �हणून 
बान ंनाही पाठवलं” (प.ृ २४४) चौथी िशकले�या पण उ�च िवचारां�या बाईला ‘बाई’ �हणून 
वाट्याला आलेली खतं यातून �य� त होते.  

६. लेिखके�या आय�ुयातील अजून एक मह�वपूण� �ी �हणजे �ीराम. ितचे नाव काय होते 
हे लेिखकेलाही माहीत नाही पण ितला सव� ‘�ीराम’ िकवा ‘हर ेराम’ असे �हणायचे. ती जैन 
होती आिण सतत त�डात ‘राम’ असायचे. जा�याच ह�शार असणारी पण �प�व�� 
अस�याने सव�जण ितला फटकळ �हणायचे. धमा�चा अ�यास अस�याने धमा��या नावावर 
खपव�या जाणा� या गो�ीचा ितला राग यायचा. �हणूनच ितचा कम�काडं व सोव�यावर 
िव�ास नसायचा. ताराची आई िशवािशव पाळायची �हणून ही ितला म�ुामह�न काहीतरी 
िशवािशव मोडणार े कृ�य करायची. गावात�या त�ण वयात आले�या मलु�ना, वयात येण ं
�हणजे काय?, पाळी �हणजे काय?, ल�न �हणजे काय?, शरीरसबंंध �हणजे काय, वयातले 
धोके काय असतात हे सव� ती सागंायची. � विचतच अशा प�तीचे माग�दश�न मलु�ना 
िमळायचे क� जे काम ही �ीराम करायची. ितचे मोठेपण आिण शहाणपण वण�न करणार े
अनेक �सगं लेिखकेने आ�मकथनात विण�ले आहेत.  

अशा िकतीतरी ि� � याचंी िच�णे या आ� मकथनातून येतात. समाजा� या परपंरा, �ढी 
साभंाळत कुटंुबाला तोलून धरणा-या, अनेक शोषणाला बळी पडूनही खबंीरपणे जगणा-या, 
मलुासंाठी अहोरा� राबणा-या, िन�यी, प�रि�थतीपढेु हतबल झाले� या अशा अनेकिवध 
ि� � या आिण � याचंी भाविव�े आ� मकथनातून येतात. 

३.७ आ�मकथनाची वा�यीन वैिश�्ये 

आ�मच�र� ह े एकाचवेळी इितहासाचे पनुवा�चन करत असते. �हणजेच काळाचा �यि�गत 
�व�पाचा एक आलेख आ�मच�र�ातून माडंला जात असतो. तो जसा वा�तववादी घटना, 
�सगंानंी भारलेला असतो तसाच तो �यि�गत भावना, �िति�याचंाही प�रपाक अस�याने 
स�दया��मक, कला�मक रीतीने माडूंन तो वाचनीयही बनिव�याची कसब च�र�कार करत 
असतो. लेखनातील अनेक िवशेष आ� मच�र�ाला वाचनीय व स�दया�� मक बनवत असतात. 
या अनषुंगाने �� ततु� या आ� मकथनातील वा�यीन िवशेषाचंा िवचार आपण इथे क�. 

अ. �यि�िच�णः 

च�र� कथनकता� हा आप�यासोबत�या इतर �य� तीसोबत असणा� या पर�परसबंंधाचें 
िच�णही करत असतो. ह ेिच�ण शारीर-आिण-मानिसक �तराव�नही केले जाते. काह��या 
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िच�णात केवळ मानिसकतेतून अशारीर (शारी�रक वण�ने नसाणारी) �य� त�चे िच�ण होते. 
पण काही चेहर े नसणा-या � य� ती या � या�ं या � वभावाव�न, � या�ं या वत�नातून कशा 
असा� यात याचा कयास वाचकच � वपरीने आप� या मनात लावत असतो. कथनकता� हा 
वा� तव जीवन जगले� या जीवनाचा पट आप� या श� दात माडंत असतो. � यामळेु 
आ� मकथनातून येणा-या � य� ती या वा� तव असतात. कथा, कादबं-यामं� ये वण�न 
के� यासारखी ती कि� प त पा�े असत नाहीत. � यामळेु ख-याख-ुया � य� त�ची �ितकृती 
वाटावी � हणून कथा-कादबं-यातील लेखकाला पा� उभ े कर� यासाठी शारीर आिण 
मानिसक पातळीवरचे पा�ाचें वण�न करावे लागते. आ� मकथनाम� ये याची गरज असत 
नाही. कारण आ� मकथनातील � य� ती �ा पा�े नसून � या वा� तवातील � य� त�च असतात. 
आ� मकथना� या या िवशेषामुळे लेखक � य� ती� या बा� वण�नापे�ा � या�ं या वत�नाचे, 
� वभावांचे िच�ण करत असतात. लेखकाने पािहलेली, अनभुवलेली लेखका�या नजरतेील 
�य��चे िच�ण यातून होत असते.  

�� ततु� या आ�मकथनातून तारा�या आई, वडील, मामा, को�हापरुातील मामी अशा काही 
ठळक �य� ती येतात. पण या सव� �य� त�चे बा� वण�ने येत नाहीत. मा� �या�ंया �वभावाचे 
िवशेष �या न�दिवतात. �य� ती �हणून �या�ंयािठकाणी असणा� या साम�या�चे व �या�ंयातील 
िथटेपणाचे िच�ण होते. �य� ती-�य� तीतील सभंाषण आिण ख�ु िनवेदकाचे घडणा� या 
घटनावंरील िचतंन यातून इतर �य� त�ची � वभाविच�े यातून उभी राहतात. आईचे सपूंण� 
आ� मकथनातून येणार ेिच� हे खूप क� ट करणारी, प�ुषस� ताक कुटंुबप�तीत नव-याचे सव� 
ऐकणारी, सहन करणारी, नव-या� या म�ृ यूनतंर सव� कुटंुबाला िवशेषतः मलु�ना जपत 
वाढवणारी, देवधमा�चे काटेकोरपणे करणारी, िशवािशव बाळगणारी अशी येते. तर विडलाचें 
िच�ण हे तटुक येते. � याचंा िविश� ट पोशाख, कुटंुबाचा सव�सवा� � हणून असलेला 
स� ताधारी, लोभापायी ग�ु हा केलेला बाप असा नकारा� मतेचा सूर या िच�णाला आलेला 
आहे.  

सबधं आ� मकथनाम� ये तारा� या बालपणी� या अनेक मैि�ण�चे िच�ण येते. तसेच िज� या 
मै�ीखातर चोरी कर� यासही तयार होणा-या तारा� या मैि�णीचे व ित� या आईचे वण�न येते. 
� वक� टाने कुटंुब चालवणा-या क� टकरी अनेक ि� � याचंी िच�णे � या�ं या वण�नातून उभी 
राहतात. � यातील हरी ओम ही िवशेष ल�ात राहणारी � �ी. अशा अनेक � य� त�ची िच�णे 
या आ� मकथनातून आलेली आहेत. 

ब. वण�नशैलीः  

वण�नपरता हा आ� मकथनाचा आणखी एक मह� � वाचा िवशेष होय. आ� मकथनातील 
कथनक� या�� या आय�ु यात घडले� या घटनांची वण�ने ही वाचका� या मनात एक भान िनमा�ण 
करणारा घटक. हे भान त� कालीन सामािजक, सा�ं कृितक प�रि�थतीचे, � या � य� तीने 
जगले� या काळाचे असते. � यामळेु आ� मकथनातून माडंले� या जीवनाचे, � यातील 
दःुखपरतेचे, लेखका� या िनरतंर सघंषा�चे नेमके मोल वाचकाला कळत असते. �� ततु 
आ� मकथनाम� येही वण�नपरता हा एक मह� � वाचा वा�यीन िवशेष आह.े 

�सगं नेमकेपणाने उभे कर�याची हातोटी लेिखके� या लेखनात आह.े वण�नपरता हे �या�ंया 
शैलीचे मह�वाचे वैिश�्य आह.े बालमनावर प�रणाम करणा-या शाळेची अनेक वण�ने 
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आ� मकथनात येतात. � यातील चौथीनतंर नरसोबा� या देवळात भरणा-या शाळेचे वण�न 
येते. “ती शाळा कधी शाळा वाटायची नाही. देवळात� या गद�चा कोलाहल, वाजणा-या 
पीपा� या, िशट्या, देवळात सतत वाजवली जाणारी घटंा कानावर आदळायची. ल� 
शाळेत� या िशकव� यापे�ाही बाहेरच लागलेलं असायच.ं िशवाय ितथंच बाजूला जनावराचंा 
सरकारी दवाखाना होता. एखादी � हैस िकंवा बैल सदा ितथं हबंरडा फोडत रािहलेला 
असायचा.” (प.ृ२१६) हे वण�न �या िठकाणी शाळा भरायची ितथ�या आवाजी जगासहीत 
उभे राहते. िविवध �कारचे लहान, मोठे आवाज आिण अशा प�रसरात िशकवली जाणारी 
शाळा या दो�ही िवरोधा�मक गो��ची जाणीव वाचकाला झा�यािशवाय राहत नाही.  

बालपणातील अनेक �सगंाचें िच� वाचका�या मनात तंतोतंत उभे कर�यासाठी �या 
वण�नपरतेचा अवलंब करतात. बालपणातील घटनेकडे बघताना�या भावना या ितत� याच 
िनरागस असू शकतात याचे िच�ण �यां�या या वण�नातून येते. हे वण�न बालपणातील आहे. 
पण सबंंिधत घटनेचा अथ� मोठेपणी� या लेिखकेचा आहे. � यामळेु ती घटना वण�न क�न 
झा� यानतंर लेिखका � याब�लचा आपला िवचार � य� त करते. �हणूनच परदेशातून 
आले�या मामा�ंया िखशातील पंचवीस �पये ऐवजी पाचशे �पये चोरणारी िनरागस तारा 
आिण ते पैसे चोर�यामागचा ितचा उ�ेश वाचकाला िनरागस वाटतो. काही वेळानंी मामा�ंया 
िखशातील पंचवीस �पयाऐवजी पाचशे �पये चोरी झाले हे कळताच घाबरलेली तारा 
वाचकासमोर उभी राहते. कारण वाचकाला ित�या या कृतीमाग�या गो�ी आधीच माहीत 
झाले�या असतात. पण �या �य� तीला (मैि�णी� या आईला) हे पैसे नेऊन िदले �या 
�य� तीला पंचवीस आिण पाचशे यातील नेमका फरक माहीत असूनही खोटेपणाने ितने तो 
न सागंणे यावरचे भा�य वयाने मोठे असणारी लेिखका करते. ितथे ितचे हे �हणणे वाचकाला 
यो�यच वाटते.  

�यानंी आ�मकथनातून वण�न केले�या �य� तीचे चेहर े आप�याला ठळकपणे ल�ात येत 
नाहीत. कारण कथनक�या� फ� त काही िठकाणीच �य� तीचे वण�न करताना िदसते. उदा. 
“िवटकं धोतर, मळलेला कोप� यावर फाटलेला शट� , पायात अंगठा तटुलेली च�पल, 
डो�यांवर च�मा आिण मळ� या टोपीतून बाहेर झेपावलेले पाढंर े श�ु िपंजारलेले 
अ�ता�य�त केस! अंगठा तटुले�या चपलेमळंु क� व�ृ�वामळंु कोण जाणे, पण तो एक पाय 
ओढत होता. अंगण ओलाडूंन आत यायला �याला िकती तरी वेळ लागला.” (प.ृ २३१)  
असे वण�न लेिखके� या घरी पूव� कामाला येणा-या शकंरचे येते. लेिखकेने त�णपणातला 
बिघतलेला शकंर आिण आता �हातारपणाने रया गेलेला शकंर यातील तफावत अिधक 
ठळक करणार े हे वण�न आहे. असेच �कडी�या घरात भाड्याने राहणा� या एका िवधवा 
बाईचे वण�न लेिखका करतात. “काळी सावळी... उंच... छान मोठा आंबाडा... ओचा 
खोचलेली, नीटनेटक� �व�छ नऊवारी साडी आिण ग�यात अडकवलेली मोठी शबनम 
िपशवी... अितशय श�ु आिण चागंलं बोलायची ती. डो� याव�न पदर न घेता दो�ही 
खा�ंाव�न �यायची. नेहमी मनगटापय�तचा �लाऊज घालायची. एखा�ा सिुशि�त �ा�ण 
बाईसारखी िदसायची.” (प.ृ २४५) असे वण�न येते. अशी मोजक�च � य� तीवण�ने येतात. 
याव�न िदसते क�, �सगंवण�नावर �याचंा अिधक भर आहे पण �य� तीवण�नाला �या बगल 
देतात. पण �या�ंया �वभावाचे दश�न मा� �या या वण�नातून घडवून आणतात. चेहरा 
कुठलाही असू शकतो पण एकाच �वभाव-�व�ृीची माणसे कुठेही आिण के�हाही भेटू 
शकतात याचे एक साव�जिनक त�व �यां�या या शैलीतून ��याकं�त होते. तसेच 
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आ�मकथनातून येणा� या � य� ती �ा ख� या वा�तव जगतातील �य� ती अस�याने �याचें 
वण�न इथे येत नाही. कथा, कादबं� यामं�ये येणा� या �य� ती �ा का�पिनक अस�याने 
�या�ंया बा� �पाचे वण�न के�यािशवाय ती �यि�रखेा वाचका�या मनात उभी राह� शकत 
नाही. �याचें आय�ुय हे �या कलाकृतीपरुतेच मया�िदत असते. �यामळेु �य���या बा� 
वण�नापे�ा �या �य��सोबतचे सहजीवन, अनभुव व �याचें वत�न –�वभाव लेिखका इथे 
कथन करतात.  

आ�मकथनात येणार े �सगं हे एकरषेीय नाहीत. िनवेदक आप�या सोयीनसुार काळा�या 
मागे पढेु जात सदंभा�नसुार �संगाचें िच� काहीवेळा रखेाटतो. �यामळेु थोडा िव�कळीतपणा 
येत असला तरी एकाच सदंभा�ने येणा� या घटना �या वण�न करतात.  

क) �वाही  िनवेदनः   

आ�मकथनातील िनवेदन ह ेनेहमी �थमप�ुषी असते. कथनक� या�� या आय�ु यात घडले� या 
घटनाचें िच�ण तो � वतः� याच भाषेत करत असतो. � या घटनाचंा तो � वतः सा�ीदार 
असतो. काही कथनकता� दसु-या एखा�ा पा�ाची योजना आ� मकथनात करत असतो. 
आिण ते पा� लेखकाचे जीवन आ� मकथनातून माडंत असतो. जसे ‘बलतु’ं म�ये दया पवार 
यानंी दगडू हे पा� योिजलेले आह.े दगडू हे एक वा�यीन पा� मानले जाते. तसेच ‘जस ं
घडलं तस’ं या आ�मकथनातील वत�मानातील लेिखका नीलम माणगावे असली तरी 
लहानपणापासूनचा �वास करणारी ती ताराबाई उफ�  तारा आह.े ह े लेिखकेचे लहानपणाचे 
नाव आह.े �यामळेु लेिखके�या बालपणातील कथन वयाने लहान असणारी तारा करते. 
बाल सलुभ मनाची आकलन �मता �यानात घेऊन हे आ�मिनवेदन तारा करताना िदसते. 
�याचे काही नमुने आप�याला इथे पाहायला िमळतील.  

ताराची आई, गाव आिण घर सोडून जात नाही �हणून काही गावक� यानंी आईला 
मार�यासाठी नरदंे गाव�या भंडारी नावा�या गुडंाला सपुारी िदलेली असते. पण, “मद� गडी 
असता तर एका सपाट्यात भईुसपाट केला असता. पण एका बाईवर-आिण तेही एका 
िवधवेवर मी हात टाकणार नाही.” असे �हणून तो कधी ह�ला करत नाही. हे सव� गावभर 
झा�यानतंर आईलाही कळते. ते�हा आई या लोका�ंया �व�ृीचे वण�न, “बग�यात 
लप�याली ही कावळं हाईत.” (प.ृ ९९) या श�दात करते. असे िनवेदनाचे काही �भावी 
नमनेु आ� मकथनात िदसतात. � या�ं या अशा या शैलीमळेु लेखन �वाही व आकष�क झाले 
आहे. आ�मकथानातील अनेक भावूक �सगंाचें वण�न अ�यतं सयंमी प�तीने केलेले आहे. 
�या �य��मळेु आय�ुयात अनेक दःुखाचे �सगं आले �या�ंयाब�ल कोणतीही कटुता न 
दश�िवता सयंमीपणे केवळ कथन क�न नेमक� असलेली प�रि�थती माडं�याचा �य�न 
लेिखका करते. दसु�या�या द:ुखाब�ल सहानकंुपा अस�यामळेुच अनेक ि�या�ंया द:ुखाची, 
�या�ंया सघंषा�ची कहाणी कथन होताना िदसते. बालपणातील ताराचे भाविव�, ितचा 
भवताल व �यात ित�या होणा�या मनाची अव�था अ�यतं तरलपणे कथन होते. तारा�या 
आजारी दोन मैि�ण�चा म�ृयू, पैसे चोर�याची घटना अशा अनेक घटना �सगंातून 
बालसलुाभतेचा िवचार क�न िनवेदन झालेले िदसते.  
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ड. वा��चार, �हण�चा वापरः 

िनवेदन �वाही हो� याम� ये � या भािषक साम� या�चा उ� लेख करता येईल � याम� ये 
वा� �चार आिण � हण�चा िनवेदनातील वापर ही मह� � वाची गो� ट आहे. को� हापूर, �कडी व 
ितथला आसपासचा भाग हा िनमशहरी आिण बराचसा �ामीण आहे. � यामळेु � या � या 
�देशातील � य� त�चे िच�ण होत असताना � या�ं या त�ड� या भािषक लकबी िनवेदनामध ्ये-
सवंादाम� ये येताना िदसतात. लेिखका या शैलीचा अवलंब अ� यतं �भावीपणे करतात.  

ि�या�ंया भाषेचे वैिश�्य �हणजे मह�वपूण� आशय थोड� याच श�दात बोल�यासाठी �हणी, 
वा��चारांचा वापर करत असतात. आ�मकथनातून येणा� या अनेक �य� त��या त�डी ही 
वा��चार व �हणीय�ु त भाषा िदसते. िवशेषतः तारा�या आई�या त�डात येणा� या िविवध 
�हण�चा उ�लेख लेिखकेने आई�या सवंादादर�यान केला आहे. 1. ‘तू �हणजे खायला 
आधी, झोपायला मधी, कामाला कधी?’, 2. ‘भटाला िदली वसरी आिण भट हातपाय 
पसरी’(७८), ‘लोकाच ं घर थुक�च ं डर, आपलं घर हागून भर’ (९६), ‘काळजाला लाज 
नाही आिण तळपायाला िशसारी नाही’ (९८), ‘कळतं पण वळत नाही.’ (१०४), ‘नालेसाठी 
घोडा घेणे’ (२३४) अशा अनेक �हणी �ा आई�या त�डून येतात. सामािजक वा�तव आिण 
मह� � वपूण� आशय थोड� यात � य� त करणा-या या � हणी व वा� �चाराचंा वापर लेिखके� या 
वा�यीन शैलीचे िवशेष आहे.  

आपली �गती तपासा  

��: तमु�या वाचनात आले�या कोण�याही �ी िलिखत आ�मकथनाचे िवशेष न�दवा.  

 
 

 
 

 

 

३.८ साराशं  

आ�मच�र�, आ� मकथन हे एकाच वेळी कलाकृतीही असते आिण इितहासही असतो. 
आ�मच�र�ात िकंवा आ�मकथनात येणारा इितहास हा एका � य� ती� या जीवनाचा पट 
माडंणारा असतो. लेखका� या सबंध आय�ु याचा पट याम� ये येत नसला तरी लेखकाला 
मह� � वा� या वाटणा-या �सगंाचें, घटनाचें वण�न याम� ये आलेले असते. �वासवण�न, 
रोजिनशी, व�ृातंलेखना�माणे घटनाचें एकसलग लेखनाचे �व�प �याला असतेच असे 
नाही. तर गणुा�मक��्या आिण िविश� सदंभा��या अनषुंगाने यात इितहासाची माडंणी 
असते. एक िविश� काळ आिण �या काळातील �भाव�े�ेही �यातून सहजग�या आिव�कृत 
होत असतात. �हणजे काही सामािजक परपंरा, �था, स�ंकृती, राहणीमाना�या प�तीचे 
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वैिश�्य�व ठरािवक काळातच अिधक गडद िदसत असते. जसे सित�था आिण ित�या 
�ाब�याचा काळ आता�या काळापे�ा वेगळा होता हे आप�या सहज ल�ात येते. हे ठळक 
उदाहरण सोडले असता काळा�या अनेक बारीक सारीक छटावं�नही काळाचे नेमके भान 
यातून येऊ शकते. ‘जस ंघडलं तस’ं या आ�मकथनातूनही िविश� काळाची �िचती येते. 
उदा. कॉलेजला जाताना मलु�चे साडी नेसून जाणे, अ��या कॉलेजम�ये एखाद-दसु� याच 
मलुीने िज�स-शट�  सारखे कपडे वापरण.े या राहणीमान प�तीतूनही तो काळ आप�या 
नजरसेमोर उभा राहतो. या काळातील � �ी जीवनाचा पट या आ� मकथनातून येतो. 
िशि�त, अिशि�त, �ामीण-शहरी भागातील, िवधवा, प�रत� � या, धािम�क, सामािजक 
बंधनाखाली दडपले� या, प�ुषस� ताकते� या दबावात जीवन कंठणा-या अशा अनेक 
ि� � या�ं या जग� याचे सदंभ� या आ� मकथनातून येतात. � यामळेु या आ� मकथनाचे वैिश� टय 
� हणजे या त� कालीन ि� � यांचा सामािजक दजा� काय होता याचा अंदाज यातून बांधता येऊ 
शकतो. तसेच लेिखके� या िविश� ट लेखनशैलीमळेु आ� मकथन अिधक वाचनीय हो� यास 
मदत झाली आह.े �ामीण � यि�रखेा उ� या कर� यासाठी सवंादातून �ामीण भाषा�पाचा 
अवलंब, � यि�िच�ण, �सगंवण�न व �वाही िनवेदनामळेु ही लेखनशैली घडलेली आह.े 
काळाचे भान देणार ेव िविश� ट लेखनशैलीमळेु ि� � या�ं या आ� मकथन लेखनपरपंरमे� ये हे 
आ� मकथन खूप मोलाचे ठरते. 

३.९ सदंभ� �थं 

१. माणगावे, नीलमः ‘जस ंघडलं तस’ं, शशीिकरण �काशन, को�हापूर. प.आ.2005 

२. राजा�य�, िवजया (सपंा) : मराठी वाड्मयकोश’, खडं चौथा, महारा�� रा�य सािह�य 
स�ंकृती मंडळ, २००८ मुंबई.  

३.१० पूरक वाचन 

१. ‘सागंते ऐका’- हसंा वाडकर 

२. ‘मला उ�व� त � हायचयं’-मिलका अमर शेख 

३. ‘नाच ग घमुा’- माधवी देसाई 

४. ‘भोगले जे दःुख �याला...’ -आशा अपराद 

५. ’सािह� य आिण सामािजक सदंभ�’-�ितमा �काशन, पणेु, प.आ.१९८९-डॉ.अंजली 
सोमण 

६. ’उ� तरश� ती क� िह� दी-मराठी � �ी आ� मकथा’-डॉ.आ�रफा गािलब शेख 

३.११ सभंा�य �� 

अ) दीघ�तरी �� 

१. नीलम माणगावे या�ंया आ�मकथनातून येणा-या आई�या सघंषा�चे िच�ण तमु�या 
श�दात माडंा. 
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२. ‘जस ंघडलं तस’ं या आ�मकथनातून �य� झालेली सामािजक प�रि�थती आिण �ी 
जीवनाचा पट पर�पर सबंंध �प� करा. 

३. ‘जस ंघडलं तस’ं मधील अनभुविव� व तमु�या श�दात न�दवा. 

ब) टीपा िलहा. 

१. लेिखकेचे बालपण  

२. आ�मकथनाची भािषक वैिश�्ये  

३. जात धमा�तून येणा� या िशवािशवीचे िच�ण  

४. जस ंघडलं तस’ं मधील तारा 

क) एका वा� यात उ� तर ेिल हा. 

१. लेिखका नीलम माणगावे या�ं या बालपणीचे नाव काय? 

२. कशा�या साथीमळेु लेिखके� या वाड्यातील शभंर माणसे मरण पावतात? 

३. रोघोबा पाटला�ं या दोन मलुाचंी नावे काय होती? 

४. �ि�मणीबाई िवधवा झा� यानतंरचे आय�ु य कोठे � यतीत करतात? 

५. �ि�मणीबाई � यानंा द� तक घेतात � या मलुाचे नाव काय? 
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नमनुा ��पि�का  
ि�तीय वष� कला  

स�-IV, मराठी अ�यासपि�का �. II 
सूचना:  

१. सव� �� सोडिवणे आव�यक आहे.  

२. अंतग�त पया�य ल�ात �या.  

३. ��ांसमोरील अंक गणु दश�िवतात   

�� १. आ�मकथन या सािह�य�काराचे �व�प, वैिश�्ये �प� करा.        (२०)  

िकंवा 

आ�मकथन या सािह�य�काराचे घटक व वैिश�े सांगून मराठीतील पाच आ�मकथनांची  
नावे सांगा.  

�� २. ‘मन म� ह ैिव�ास’ या आ�मकथनाचा आशय �प� करा.            (२०)  

िकंवा 

‘मन म� है िव�ास’ मधील नायका�या सघंषा�चे �व�प �प� करा. 

�� ३. ‘जस ंघडलं तस’ं या आ�मकथनातून �य� झालेली सामािजक प�रि�थती आिण 
�ी जीवनाचा पट पर�पर सबंंध �प� करा.                   (२०)  

िकंवा 

‘जस ंघडलं तस’ं मधील अनभुविव� व तमु�या श�दात माडंा. 

�� ४. िटपा िलहा.                               (३०)  

अ) आ�मकथनातील �वकथन 

िकंवा 

    आ�मकथन: एक सािह�य�कार  

ब) ‘मन म� है िव�ास’ मधील उपदेशाचे �व�प. 

िकंवा 

‘मन म� है िव�ास’ मधील गावचे वातावरण. 

क) ‘जस ंघडलं तस’ं आ�मकथनाची भािषक वैिश�्ये  

िकंवा 

    ‘जस ंघडलं तस’ं मधील तारा 
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�� ५. खालीलपैक� कोणतेही पाच �� सोडवा.                                           (१०)  

अ) ––––– आ�मकथनाम�ये अशोक पवार यानंी �वत:�या समाजा�या �यथा, 
वेदनांसोबतच इतर समाजा�या �यथा, वेदना माडं�या आहेत.  

ब) यशवतंराव गडाख यां�या आ�मचा�र�ाचे नाव ......................आह.े  

क) कोणा�या �या�यानानतंर िव�ास नागंर-ेपाटील �पधा� परी�ा �ायचा िनण�य घेतो?  

ड) एम. ए. कर�यासाठी लेखक िव�ास नागंर-ेपाटील कोणते शहर िनवडतो?  

इ) लेिखका नीलम माणगावे यां� या बालपणीचे नाव काय? 

ई) नरिसहं वाडीवर गे�यानतंर परी�ेचा िनकाल लागत नाही तोपय�त िव�ास नागंर-ेपाटील 
आपली कोणती आवडती गो� व�य� करतो?  

उ) ‘जस ंघडलं तस’ं या आ�मकथनातील  �ि�मणीबाई िवधवा झा� यानतंरचे आय�ु य कोठे 
� यतीत करतात? 

ऊ) कशा�या साथीमळेु लेिखका नीलम माणगावे या�ंया वाड्यातील शभंर माणसे मरण 
पावतात? 
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