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HékeÀeµekeÀ ë meb®eeuekeÀ, otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ,
efJeÐeeveiejer, cegbyeF& -400 098.

De#ej pegUCeer Je cegêCe ë cegbyeF& efJeÐeeHeerþ cegêCeeue³e,
efJeÐeeveiejer, meeblee¬egÀPe (HetJe&), cegbyeF&-400098

cee®e& 2022, cegêCe - 1, ISBN 978-93-91735-32-6

                                            ÒeeO³eeHekeÀ megneme Hes[CeskeÀj
                                            kegÀueiegª,
                                            cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

      ÒeeO³eeHekeÀ jJeeRê o. kegÀuekeÀCeea ÒeeO³eeHekeÀ ÒekeÀeMe ceneveJej
Òe-kegÀueieg©, meb®eeuekeÀ,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF& otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

meene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ cejeþer efJeYeeie,
DeeoMe& keÀuee Je JeeefCep³e ceneefJeÐeeue³e, kegÀUieeJe,
yeoueeHetj, efpe. þeCes
 efÒe³ee vesjUskeÀj



Devegke´ÀceefCekeÀe

     ke´ÀceebkeÀ DeO³ee³e He=<þ ke´ÀceebkeÀ

1De. MenjerkeÀjCe, ceneveiejerkeÀjCe Òeef¬eÀ³ee Je ceneveiejer³e mebmke=Àleer.
(meceepeMeem$eer³e HeefjÒes#³eeletve) 01

1ye.         ceneveiejer³e peerJeve, l³eele keÀeueHejlJes Ie[le iesuesues yeoue, J³eeefceÞelee,
ceneveiejer³e peeefCeJee, mebJesovee, Hejelcelee, Ye³eûemlelee, cetu³eYé<ìlee,
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१अ 
शहरीकरण, महानगरीकरण �ि�या व महानगरीय स�ंकृती 

(समाजशा�ीय प�र��ेयातून)  
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  १.अ.३.४ नागर, अनागर व महानगर या सकं�पना  

  १.अ.३.५. महानगरीय स�ंकृती: समाजवा�तव व �व�प वैिश�्ये 

१.अ.४.  साराशं  

१.अ.५ सरावासाठी �वा�याय/नमनुा �� 

१.अ.६ पूरक अ�ययन/ अिधक वाचनासाठी प�ुतके 

१.अ .१.  उि�� े 

 �वातं�यपूव� आिण �वातं�यो�रकाळात सामािजक, सा�ंकृितक, राजक�य, आिथ�क 
�व�पात झालेले बदल व �या�या �भावातून िनमा�ण झाले�या महानगरीय सािह�याचा 
अ�यास करणे.  

 

 दोन महाय�ुा�ंया दर�यान भारतीय समाज जीवनात जे अमुला� प�रवत�न झाले, �याचे 
�व�प समजावून घेणे. 

 

 सव�च �े�ावर �यातही कला व सािह�यावर �याचा पडलेला �भाव व झालेले दूरगामी 
प�रणाम याचा शोध घेणे. 

 

 खेड्यापाड्यातील समाजनोकरी - �यवसाया�या हेतूने मोठ्या शहराकंडे �थलातं�रत 
झाला �यातून शहरीकरणाची जी �ि�या स�ु झाली �याचे �व�प समजून घेणे. 

 

 शहरीकरणाचा मानवी जीवनावर झालेले प�रणाम �या �भावातून िनमा�ण झालेली 
महानगरीकरणाची �ि�या सामािजक ��ीने समजावून घेणे. 
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 औ�ोिगक�करण, भौितक िवकास, आधिुनक�करण, बदलती शहरीस�ंकृती, धावपळ 
याचा मानवी जग�यावर झालेला प�रणाम ल�ात घेणे. 

 

 या बदल�या महानगरीय स�ंकृतीची, समाज वा�तवाची �व�प वैिश�्ये व�यातून 
िनमा�ण झाले�या वैिश�्यपूण� सािह�याचा अ�यास करणे.  

१.अ .२.  �ा�तािवक   

दोन महाय�ुां�या दर�यानचा �वातं�यपूव� आिण �यानतंरचा �वातं�यो�रकाळ 
हासामािजक-सा�ंकृितक��या प�रवत�नशील काळ आह.े िश�णाचा �चार आिण �सार 
झा�याने सव�च �े�ात मह�वपूण� बदल घडले. कापडउ�ोग, कारखानदारी, िच�पटिनिम�ती, 
िश�ण, अिभयािं�क�, वै�क�य इ.�े�ात अमलुा� प�रवत�न घडत गेले. खेड्यापाड्यातील 
लोक नोकरी-�यवसाया�या िनिम�ाने मोठ्या शहराकंडे �थलातं�रत होऊन �यातून शहर े
वेगाने िवकिसत होत गेली. �यातूनच मोठीमहानगर े िनमा�ण झाली. �पधा�, �मिवभागणी 
यामळेु महानगरीय समाजजीवनाची एक जीवनशैली आकाराला आलेली िदसते. 
सा�ंकृितकिव�, मानवी सबंंध, गद�, गितमानता, एकटेपणा महानगरात गजबजले�या 
गद�तही माणूस एकटा जाणवतो.महानगरातला जीवनसघंष� , कामगारिव�, म�यमवग�याचें 
भाविव�, जीवघेणी�पधा� , ि�याचें दःुखव�यथा- हे सव� बदल शहरीकरणा�या �ि�येत 
घडतगेलेले िदसतात. 

शहरीकरणाची ही जी �ि�या स�ु झाली �याचे �व�प समजून घेणे गरजेचे ठरते. 
शहरीकरणाचा मानवी जीवनावर झालेला प�रणाम, �या �भावातून िनमा�ण झालेली 
महानगरीकरणाची �ि�या सामािजक ��ीने समजावून घेणे आव�यक आहे. वाढ�या 
औ�ोिगक�करणा�या �ि�येत शहर े िनमा�ण झाली व नतंर �याचंीच महानगर े बनली. 
महानगरात जीवन जगणारा माणूस व �या�या आशा-आका�ंा, जग�यातली धावपळयाची 
सगंती लाव�याचा �य�न महानगरीय जािणवे�या सािह�यातून सज�नशील लेखक -
लेिखकानंी केलेला िदसतो. िभ�न-िभ�न भारतीय भाषेतून व िविवध सािह�य �कारातून हा 
महानगरीय जािणवाचंा आिव�कार घडलेला आहे. मराठी सािह�यातील समकालीन 
सािह�य�वाह व �कारामंधून या ��ाचंा, जािणवांचा व वा�तवाचा आिव�कार कसा घडतो 
आहे, हे अ�यासाने गरजेचे ठरते.सािह�यकृतीत कोण�या �कारचे अनभुविव� असले 
�हणजे �या अनभुविव�ाचे वण�न, मू�यमापन ‘महानगरी सािह�य’ असे करता येईल हा 
िवचार करणे आव�यक ठरले. 

१.अ.३. िवषय िववेचन 

१.अ.३.१. शहरीकरण- संक�पना व �व�प 

शहरीकरण �हणजे शहरा�या लोकस�ंयेची व �या�या �े�ाची होणारी वाढ होय. 
खेड्याकडून  शहराकडे होणार ेलोकाचें �थलातंर याचंास�ुा शहरीकरणात समावेश होतो. 
देशा�या िवकासा�या ��ीने शहरीकरणस�ुा आव�यकआहे. शहरीकरणाला चागंली बाजूही 
आहे पण िवकासाबरोबरच शहरीकरणाची दसुरी बाजूस�ुा ठळकपणे िदसून येते. 
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शहरीकरणाचा प�रणाम पया�वरणावरही मोठय़ा �माणावर होत असतो. म�ु अथ��यव�थेचा 
�वीकार, �यातून उदयाला आलेला नवम�यमवग�, बह�रा��ीय कंप�यांचे आगमन, 
अि�त�वासाठी चाललेली जीवघेणी �पधा� ,तडजोड या सवा�मधून अनेक �� िनमा�ण झाले. 
एकिवसा�या शतकात शहरीकरणाचा वेग �चडं वाढला आहे, िवशेषतः आिशया, आि�का 
खडंातं, शहरीकरणाचा वेग अभूतपूव� वाढत जाईल.भारतात देखील शहरीकरणाचा वेग 
आिशयातील सवा�िधक वाढी�या बरोबरीचा आहे. रा�यात १० लाख लोकस�ंयेपे�ा जा�त 
लोकस�ंया असलेली अनेक शहर ेआहेत आिण ती भारतातील इतर कुठ�याही रा�यापे�ा 
सवा�िधक आहेत. गे�या काही वषा�त भारतात शहरीकरणाचा वेग ल�णीय वाढलेला िदसतो. 

शहरीकरण �हणजे सव�समावेशक �गतीची सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक चालकश�� 
अस�याचे मानले जाते. शहरीकरण वाढी�या �ि�येत �थलातंर ही एक मह�वाची �ि�या 
आहे. जगा�या बह�तेक िवकसनशील देशामंधे शहरी वाढीचा दर तलुनेने उ�च आहे. 
शहरातील िप�या�या पा�याचे �ोत दूिषत असणे, अ�व�छता, अित�माणातील 
झोपडप�्या आिण अनिधकृत वसाहत�  यामळेु अनेक �कारची रोगराई वेगाने 
पसरते.असरुि�ता, कचरा िव�हेवाट ही शहरी �े�ातील एक गभंीर सम�या आहे आिण 
कचरा �यव�थापन तर एक कायम मोठे आ�हान आहे. 

िश�ण आिण आरो�य हे मानवी िवकासाचे मह�वाचे सकेंतक मानले गेले आहते. िश�ण 
आिण आरो�य या दो�ही बाबतीत �ामीण भागा�या तलुनेत शहरी व��यामंधील आरो�य 
ि�थती जा�तच �ितकूल असते. साव�जिनक आरो�य  �यव�था िदवस�िदवस सकुंिचत होत 
चाल�या आहेत आिण नाग�रकानंा अिधकािधक खासगी आरो�य सेवावंर अवलंबून राहावे 
लागत आहे. िश�णाची देखील अशीच ि�थती आहे. सरकारी िश�ण �यव�थेचे देखील 
असेच सकुंचन होत चालले आह.े �यामळेु लोकानंा खाजगी िश�ण स�ंथावंर आवलंबून 
राहावे लागत आह.े मया�िदत जागा आिण उ�च श�ुक आकारणी यांना त�ड �ावे लागते 
आहे.शहरातील साव�जिनक वाहतूक,पया�वरण सतूंलनिबघडणे, मानविनिम�त आिण नैसिग�क 
आप�ी ओढवून धोकादायक प�रि�थती आिण जोखीम िनमा�ण होते आहे. घनतेमळेु आिण 
�चडं स�ंयेने शहरी भागात ह ेधोके जा�त िदसतात. शहरी भागात उ�णतेचे �माण 
वाढते आहे. भूजल पनुभ�रण सोपे नसते आिण  जलसपं�ी  आपोआप वाढत नाही. शहरी 
ग�ुहेगारी हे देखील एक मोठे आ�हान आह.े थोड�यात, वाढ�या शहरीकरणाबरोबर दाट 
लोकव��या, अप�ुया पायाभूत �यव�था, परवडणारी घरे, पूर, पया�वरण, झोपडप�्या, 
ग�ुहेगारी, दाटीवाटी आिण दा�र�य् असे अनेक �� तयार होतात. 

१.अ.३.२ महानगरीकरणाची �ि�या 

महानगरीय जीवनशैली �ामीण व नागरी जीवन�यव�थेपे�ा अनेक बाबतीत वेगळी असते. 
िशवाय गे�या प�नास वषा�त नगराचंा मोठ्या वेगाने िवकास झाला असून �याचें �पातंर 
महानगरात झाले. या काळात भारताने अथ��यव�थे�या संदभा�त जे िनण�य घेतले,�यात 
बदल घडवून आणले �याचे ��य प�रणाम नजीक�या काळात जनमानसात िदसू लागले. 
याच कालखडंात शै�िणक स�ंथा, बाधंकाम �यवसाय, आदी अमाप आिथ�क फायदा 
देणा�या �यवसायात राजकार�यानंी मोठ्या सं�येने �वेश केला. �यामळेु �या�ंया आिथ�क 
िहतसबंंधाचंी गिणते जळुिवतानंा दा�र�य् रषेेखालील समाजासोबत किन� व म�यमवग�य 
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माणूस मा� भरडला जाऊ लागला. महारा��ापरुते बोलायचे झा�यास मुंबई ही महारा��ाची 
राजधानी आहे. सपूंण� देशा�या अथ��यव�थेचा तो कणा आह.े �यामळेु तेथे घडणा�या 
घटना- घडामोड�चा जीवन जािणवाचंा िवचार कथा सािह�यातून केला जाणे अपेि�त 
आहेत.  

महानगरीय जीवन वा�तव अनेक बाबतीत बदलत गेले. समाजजीवनाची अनेक �पे व 
अनेक �तरीय लोकसमूह हे महानगराचे सवा�त मह�वाचे वैिश�्य होय. उ�ोग �यापाराचे क� � 
महानगर अस�याने तेथे स�ा�पधा�, डावपेज, राजकारण, पैशाला आलेले �चडं मह�व ह े
िदसते. िशवाय महानगरीय जीवन हे गितमान असून सततची धावपळ, मानिसक दडपण, 
ताण- तणाव, मू�यांचा �हास, ना�यातंील दरुावा, परा�मभाव, �पधा� ही महानगरीय 
जीवनाची वैिश�्ये िदसतात. बेसमुार प�तीने वाढणारी झोपडप�ी, गद�त राहणारा 
महानगरातला मोठा समूह आिण �याचा एकूणच मानवी जीवनावर होणारा प�रणाम ही 
आशयसू�े कथेतून आली आहेत. महानगराचें हे बदलते �व�प आिण तेथील जीवनसंघष� 
या काळातील कथालेखानातून नेम�या �व�पात �य� होतो. 

१९९० नतंर म�ु अथ��यव�थेमळेु जागितक�करणाची लाट आली. महानगरावंर �याचा 
प�रणाम सरुवातीला िदसू लागला. हळूहळू मोठी शहर,े गाव, खेडी येथपय�त �याचे लोन 
पोहचले. एकूणच भारतीय समाजजीवनावर �याचा बरा-वाईट प�रणाम झालेला िदसतो. 
िवशेषत: महानगरातील जीवन अिधक धावपळीचे, धकाधक�चे बनले. रोजगारा�या 
िनिम�ाने खेड्यातून शहराकंडे येणा�यांचा ओघ वाढला. �चडं गद�, ताणतणाव �पधा� 
असरुि�तता यामळेु रोज�या जग�यातील गुतंागुतं वाढली. सघंष� हे येथील जीवनाची सू�च 
झाले. मू�य�यव�था ढासळत गेली. पैशाला नको इतके मह�व आले. जग�या�या या �पध�त 
िटक�यासाठी हे वा�तव �वीकारणे अ��य��र�या बंधनकारकच झाले. शहर-ेमहानगर े
वेगाने बदलली. महानगर हीएक तकुड्या-तकुड्यानंी एक� आलेली �यव�था असते. छोटे-
छोटे अवकाश तेथे िनमा�ण झालेले असतात.  िगर�या,चाळी, हॉटेल, मॉल,  पोलीस�टेशन, 
बाजारपेठा, बकँा, काया�लये, बार, वे�यागहृे असे अवकाश महानगरा�या क� ��थानी 
असतात. 

महानगरीय जग�याची िभ�न-िभ�न �पे व तेथील अनेक �तर महानगरीय जीवनाला 
वेगळेपणा �ा� क�न देतात.गितमानता,  उ�ोग�यापाराचेक� �  बेसमुार वाढणारी 
स�ा�पधा� , डावपेच, राजकारण नोकरी- �यवसाया�या उपल�ध  असणा�या सधंी, �यामळेु 
महानगराकंडे लोकाचंा असणारा ओढा, प�रणामी जागेचे व राह�याचे िनमा�ण होणार े �� 
येथे असतात. माणसाचंी �चंड गद� हे महानगराचे वैिश�्य होय. एवढ्या गद�तही माणूस 
मा� एकटाच अस�यासारखे राहतो. हा एकटेपणा �ामीण जीवनात फारसा जाणवत नाही 
पण मुंबईसार�या महानगरात मा� �चडं गद�तही आपण एकटेच अस�याची जाणीव होते. 
महानगरातील गद�चे, यातील गितमानतेची व धावपळीचे िच�ण सािह�यातून �य� होते. 
महानगरात घडणा�या िहसेंलाही जात, धम� , �वाथ�, स�ा, सपं�ी या गो��चे सदंभ� 
िचकटलेले असतात. माणसा�ंया व�ृी-�व�ृीत जाणवणार े�ूरदश�न या वत�नातून घडते. 
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१.अ.३.३ महानगर : ताि�वक िवचार- 

नागर, अनागर व महानगर या ितनहीभूसा�ंकृितक वैिश�ये असले�या लोकसमूहाचे आिण 
जीवनशैलीचे वण�न करणा-या सकं�पनाआहेत. �यातील ‘महानगर’ ही सकं�पना आधिुनक 
काळातील असली तरी ‘नागर’ व ‘अनागर’या �ाचीनकाळापासूनच प�रिचत व �ढ 
असले�या स�ंा आहेत. ‘नागर’ ही सकं�पनापा�ा�य जगातील �बोधनामळेु तसेच 
वै�ािनक �गती, तं��ान आिण औ�ोिगक �ातंी यामळेु अिधक वेगाने �ढ झाली.अ�यतं 
झपाटयाने, वेगाने मानवी वसाहतीनगरामं�ये/महानगरात उ�या रािह�या. �याचा प�रणाम 
समाज�यव�थेवर, मानवी जीवनावरवेगाने होत गेलेला िदसतो.अनागरी समाज�यव�था ही 
थोडीशी अिवकिसत, तं��ानाचा वऔ�ोिगक�करणाचा अभाव असलेली िदसते, उलट 
नागरी जीवनात या सव�च गो�ी �प�पणे िदसतात.परपंरा, भाषा, जीवन�यव�था, �ढी-
�रती�रवाज यात येथे पर�पर िभ�नता जाणवते.  

‘महानगर’ ही स�ंा मुंबईसाठी वापरली जातहोती, पण आता मुंबई पाठोपाठ पणेु, नािशक, 
नागपूर या शहराचंा िवकासही महानगरा�ंयाचिदशेने होतो आहे. महानगर ह ेउ�ोग, �यापार, 
तं��ान, राजकारण, अथ�कारण याचेक� � असते. शहरीकरणाचा वेग आिण शहरीकरणाचे 
�माण वाढत जाऊन या महानगरातील �यािम�गुतंागुतं िदवस�िदवस वाढत गेली. िशवाय 
‘महानगर’ या स�ेंत समाज�यव�थेची िविवध �पेअंतभू�त असतात. नगराचंी बेसमुार वाढ 
होऊन महानगर े िनमा�ण झाली. जेथे अनेक सम�याचंा ज�म झाला. �यातूनअनेक िवकृती 
आ�या. जग�यासाठीचा सघंष� वाढत गेला. भौितक जीवनाची लालसा व �पधा� वाढत गेली. 
�चडं वेग, सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क व राजक�य प�रवत�ने होत गेली. गदुम�न 
टाकणार ेसामािजकव सा�ंकृितक पया�वरण, बदलते सामािजक सकेंत, मू�यक�पना याला 
कवेत घेणारी अशी महानगरही सकं�पना आह.े 

िभ�न- िभ�न स�ंकृती, नगर- उपनगरात वा�त�य करणारी सव� माणसे, औ�ोिगक स�ंकृती  
उ�च�ूचें सखुलोलपु उ�ोग- �यवहार, उलाढाली, चळवळी, नेतेिगरी, राजकारण अशा 
अनेक सदंभा�चे तपशील महानगरात िदसतात. जागेचा िभडणारा मह�वाचा �� आह.े �चडं 
गद�, चो�या, खून, दहशत, गुडंिगरी, जगुार,शअड्डे, त�करी  दहशतवाद  भय अशा 
नानािवध सम�या महानगरामं�ये आहेत. एका बाजूला सिुशि�त, सखु व�तू म�यमवग�य 
आिण उ�च म�यमवग�य याचें जगणे, �यातील दःुख-आनदंाचे �ण हारजीत, जीवनसघंष� व 
िवचारसरणी आहेतर दसु�याबाजूला र��यावर, झोपडप�ीतून अशाच इतर व��यामंधून 
राहणारी माणसे आिण �याचंी जग�याची धडपड महानगरीय जीवनात िदसते. 

१.अ.३.४ नागर, अनागर व महानगर या संक�पना :- 

‘महानगर’ ही सकं�पना आधिुनक काळातील असली तरी ‘नागर’ व ‘अनागर’ या �ाचीन 
काळापासून �ढ असले�या संक�पना आहेत. �ाचीन काळी नगर ेहोती. �यापार-उ�ोगाची 
िठकाणे �हणून या नगरानंा समाज�यव�थेत मह�वाचे �थान होते. राजस�ेचे व धम�स�ेचे 
क� � �हणून या नगरांना िवशेष मह�व होते. आधिुनककाळातील नगर व महानगरातभौितक 
सिुवधा, प�के र�ते, गगनचुबंी इमारती, �व�छता, वैभवसपं�नता, सा�ंकृितक क� �े ही सव� 
ल�णे आढळतात.नागर समाज�यव�थेत �ान-कौश�याला िवशेष मह�व �ा� होते. रोजगार 
सहज उपल�ध होतो. �यि��वातं�याला वाव असतो. खानदानी  �ित�ा, परपंरा यानंा 
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फारसे मह�व िदले जात नाही. िसनेमा, फॅशन, जािहराती, हॉटेल याचंा नागरी जीवनशैलीवर 
�भाव असतो. प�ुषाबंरोबरच ि�याही नोकरी-�यवसाय करीत असतात.  

अनेक भाषाचंा सकंर व �यातून बह�भािषकसमाज�यव�था नागर व महानगरात िदसते. �चडं 
धावपळ, �पधा�, आ�मक� �ीपणा, आिथ�क व सामािजक िवषमता, वाहतूक क�डी, गद�चा 
महापूर इ. ल�णे नागर-महानगरीय समाज�यव�थेत िदसतात. शहर िकंवा नागर या स�ेंची 
नेमक� �या�या करता येत नसली तरी �या�या �व�पाब�ल िववेचन करताना मोठ्या व�ती 
समहुानंा पूर, परुा िकंवा नगर असे सबंोधले गेले आह.े नागर�व हा श�द पा�ा�य जगातील 
�बोधन, वै�ािनक �गती,  तं��ान आिण औ�ोिगक �ातंी यामळेु िनमा�ण झाले�या 
वसाहत�साठी वापरला जातो. 

तलुनेत अनागर िकंवा �ामीण समाज�यव�था ही पारपंा�रक �ढी व सकेंताचंा पगडा 
असलेली िदसते. शेती व �याला पूरक असलेले �यवसाय तेथे �ाधा�याने केले जातात. 
एक� कुटंुब प�ती हा �यव�थेचा म�ुय धागा असतो. घरा�याची �ित�ा, पारपंा�रक मू�य, 
�ढी यानंा िवशेष मह�व असते. �यामळेु �ीिश�णाला, ि�यानंी नोकरी-�यवसाय 
कर�याला सधंी नसते. उ�पादन साधने मया� िदत असतात. �यामळेु साहिजकच आिथ�क 
�तर खालावलेला असतो. काटकसरीचे जगणे हे जीवनशैलीचे मह�वाचे सू� असते. 
पारपंा�रक असे सा�ंकृितक वातावरण हे �ामीण समाजरचनेत आढळते. नागर व 
महानगरासंारखी बह�सा�ंकृितक �यव�था �ामीण जीवन�यव�थेत नसते. तलुनेने 
लोकस�ंयाही मया�दीत असते. शहरी जीवनातील सघंष� व ताणतणावाचे जीवन �ामीण 
भागात नसून िनसगा�शी, मू�याशंी नाते जपणारी सामािजक �यव�था येथे िदसते. 
बह�भािषकता नसून बोलीभाषांचा �बळ वापर हे भािषक वैिश�य �ामीण समाज�यव�थेचे 
वेगळेपण �हणून सागंता येते. 

महानगरी समाज�यव�था ही �ामीण व नागर समाज�यव�थेपे�ा अनेक बाबतीत वेगळी 
असते. ‘महानगर’ ही सकं�पना आधिुनक काळातील असून गे�या ५० वषा�त शहराचंा, 
नगराचंा जो कायापालट झाला, �याव�न �ढ झालेली ही सं�ा आहे, असे �हणता येईल. 
िवसा�या शतकात मोठी वै�ािनक �गती झाली. औ�ोिगक �ातंी व न�या तं��ाना�या 
प�रणामामळेु वसाहत�चे �व�प बदलले. वाढते औ�ोिगक�करण, �यासाठी लागणार े�िमक 
हात, सामािजक व सा�ंकृितक बदल, रोजगार व उदरिनवा�हासाठी मोठया �माणात 
शहराकंडे झालेले �थलातंर या सवा�मधून ‘महानगर’ ही जीवतं वा�तू उभी 
रािहली.भाडंवलदारी �यव�था, �यापार, दकुाने, कारखाने, बकँा, �म व ब�ुी�या जोरावर 
काम करणारी माणसे असे महानगराचे िच� िदसते.  

�ामीण व नागर जीवनापासून अनेक बाबतीत वेगळे अस ेह ेमहानगरीय समाजवा�तव आह.े 
समूहात राह�नही एकटेपणाची, एकाक�पणाची भावना येथील माणसात येते. �यि�क� �ी अस े
जीवन वाटयाला येत अस�याने येथे सामािजक जीवनाचा अभावच िदसतो. ल�िगक िवकृती, 
�वैरता, रोगट मानिसकता, दडपण, नातेसबंंधातील दरुावा, ताण-तणाव, गद�चा महापूर, 
स�ा�पधा�  अशा अनेक गो�ी महानगरात िदसतात. थोड�यात उ�ोग, �यापार, तं��ान, 
राजकारण, अथ�कारण, �यिम�ता या सवा�चे महानगर हे क� � बनते. 
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१.अ.३.५ महानगरी सं�कृती:समाजवा�तवव �व�प-वैिश�्ये:- 

�वातं�यो�र काळात वै�ािनक �गती, तं��ान आिण औ�ोिगक �ातंी या�ंया �भावातून 
न�या वसाहती िनमा�ण झा�या. �यातून मोठी शहर ेव महानगर ेउदयाला आली. मोठे उ�ोग, 
�यापारस�ंथा, नोकरशाही, िश�ण-रोजगारा�या �चडं सधंी याची महानगर ेही क� �े बनली. 
अशा महानगरात भाषा, स�ंकृती व मू�य�यव�था याचंा सिंम�पणा जाणवतो. एक नवी 
जीवनशैली �वीका�न जगणारा समूह तेथे असतो. येथील लोकसमूहात राहणा-या 
��येकाची मानिसकता िभ�न असून जग�याचे �वत:चे वत�नबंध �वीकारलेले असतात. 
एक�कडे �चडं गद� असूनही ता�परुते मानवी सबंंध अस�याने एकटेपणा, असरुि�तता, 
दहशतवाद, अराजक अशा सम�या कायम डो�यावर टागंले�या असतात.  

१) महानगरहीएकसंिम�लोकसमुहाची, िविवध सामािजक �तर,वग�, भेद, भाषा, 
मू�यसं�कृती याची एक �यव�था असते. उपिजिवके�या, नोकरी �यवसाया�या कारणाने 
िविभ�न �देशात एक� आलेला समूह येथे िदसतो.�यामळेु उदरिनवा�हाचे सहज साधन 
उपल�ध होत असले तरी अनेक आ�हाने रोजच पेलावी लागतात. �यातून अनेक िवकृती व 
मानिसक �� िनमा�ण होतात. एका बाजूला जग�याचे �वातं�य िमळत असते तर �याचवेळी 
मानिसक दबाव, ताणतणाव सततच जाणवत असते.  
 

२) महानगरी स�ंकृती, समाज�यव�था, जीवनशैली यातून आलेली मू�य�यव�था ही अ�य 
�यव�थेव�न अनेक बाबतीत वेगळी असते. �यातून महानगरी सवेंदन िनमा�ण होते. 
१९८०-९० नतंर�या लेखनातून आलेले आशयसदंभ� व अनभुविव� लेखकांनी 
नेमकेपणाने साकारले आहे. सािह�यातील या आशयातून महानगरात�या िभ�न- िभ�न 
�तरातील माणसा�ंया जग�याचे, सघंषा�चे, अि�त�वशू�यतेचे िच�ण करते. �यावर नेम�या 
�व�पात भा�य करते. काळाबरोबर बदल�या सामािजक, सां�कृितक, राजक�य, आिथ�क व 
मानिसक प�रवत�नाचे सदंभ� या लेखनातून �य� होतात. 
 

३) १९९० नतंर�या काळात महानगरीय जीवनाम�ये अनेक मह�वपूण� बदल घडले. 
�याचा प�रणाम सािह�यातील आशय व आिव�कारावरही झाला. अमानषुता, िचतंा,�ौय�, 
�वाथ�, सखुासीनता, �यि�क� ि�तअशी या बदल�या काळाची वैिश�्ये आहेत. माणसा- 
माणसाचंी पर�पराशंी नातेसबंंध बदलत गेले. महानगरामं�ये माणसांची गद� वाढली. �या 
सवा�चे िच�ण महानगरीय सािह�यातून आलेले िदसते. कथानक, पा�िच�ण, संवाद, भाषा व 
िनवेदन याबाबतीत अनेक नवे �योग लेखकानंी केले. �वाभािवक िनवेदन प�तीऐवजी 
जीवनजािणवेतून आले�या अनभुवाला �य� कर�यासाठी िनवेदनाचे नवे �योग झाले.सव� 
लेखन�कारात हे महानगरातील बदल�या ि�थतीचे व भाविव�ाचे िच�ण आले आहे.  
 

४) महानगरीय संवेदन व �यातून िलिहले गेलेले सािह�य समजून घेताना महानगरीय 
समाज�यव�थेची,वा�तवाची काही वैिश�्येही िवचारात �यावी लागतात. महानगराचें �व�प 
हे अनेक बाबतीत वेगळे व वैिश�्यपूण� असते. एक� कुटंुब प�तीचा अभाव, सामदुाियक 
भावनेची सकुंिचतता, �यि��वातं�याला आलेले मह�व, आिथ�क िवषमता, मोठया �माणात 
िविवध �देशामंधून �थलातं�रत झालेला लोकसमदुाय, संिम� भाषा, �ातं व जाती-धमा��या 
समूह भावना, �यामळेु वाढत जाणारी आ�मक� �ीव�ृी हे महानगरीय समाज�यव�थेचे 
वेगळेपण असते. राह�या�या जागेपासून तर आिथ�क, मानिसक असे अनेक �� येथे हे 



  

 

महानगरीय सािह�य 

8 

समूहासमोर असतात.  जसजशी महानगर ेवाढू लागली तशी तेथील समाजि�थतीही बदलत 
गेली. 
 

५) िवशेषतःजागितक�करणा�या �ि�येनतंर मानवी जीवन अिधकच ढवळून 
िनघाले.रोजगारा�या िनिम�ाने खेड्यापाड्यातील वेगवेग�या �देशातील लोकसमूह 
महानगरात �थलातं�रत झाला. िविवध �ातंातून आले�या आिण िविवध भाषा बोलणा�या 
लोका�ंया समहुातून महानगरात एक संिम� सं�कृती िनमा�ण झाली. जग�यातील 
कमाली�या �यि�क� ि�त व�ृीमळेु माणसा�ंया अफाट गद�त माणूस कायम एकटाच राह� 
लागला. जागितक�करणाचा प�रणाम �हणून बदललेली मू�य�यव�था, समकालीन स�ंकृती, 
जीवनशैली यातून अनेक नवे �� महानगरामं�ये िनमा�ण झाले.पंचतारािंकत स�ंकृती�या 
झगमगाटाने मुंबईसार�या महानगराचें आकष�ण वाढू लागले. प�रणामी महानगरांची 
लोकस�ंया मोठ्या �माणात वाढत गेली.  
 

६) भौितक सपं�नतेचे आकष�ण व ते �ा� कर�यासाठी गैर आिण अनैितक मागा�चा केलेला 
वापर, आिथ�क दरुाव�था, असरुि�तता, दै�य, अ�याचार, गुडंिगरी, झोपडप�्या, 
�यसनाधीनता, धकाधक��या आिण धावपळी�या जीवनातून महानगरीय जगणे 
आ�हाना�मक बनले.एकाबाजूला पंचतारािंकत हॉटे�स, गगनचुबंी इमारतीमधून 
राहणारा,मूलभूत सेवा-सिुवधा घेऊन सखुव�तू कुटंुबात जगणारा �ीमतं वग� तर दसु� या 
बाजूला झोपडप�ीतून, पलुाखाली, फुटपाथवर िनवारा शोधणारा, कुठ�याही �कार�या 
सेवासिुवधा न िमळणा�या सामा�य माणसाचा वग� असे िव�  महानगरात �प�पणे जाणवते. 
�याचंी जग�यासाठीची लढाई ही दमछाक करणारी असते. �याब�लचे वा�तव िच�ण 
महानगरीय सािह�यातून आलेले आह.े औ�ोिगक�करण, आधिुनक�करण, य�ंस�ंकृती, 
भौितकसिुवधा, आिथ�क �� वघडामोडी याब�लचा सघंष�  लेखक-लेिखकांनी माडंलेला 
आहे.  
 

७) औ�ोिगक �ातंी आिण वै�ािनक �गती�या झपाटयात महानगर े उभी 
रािहली.महानगरातील लोकसमूहात एकटेपणा, असरुि�तता, सघंष�, तणाव, दहशतवाद, 
स�ा�पधा� , आिथ�क ��, धावपळ हीमहानगरीय सं�कृतीची �व�प-वैिश�्ये जाणवतात. 
िवषमता, समाजातील वग�संघष�, वाद-िववाद यातून िनमा�ण होणा-या सघंषा�चा ��यय 
महानगरीय लेखनातून�य� होतो. सा�ंकृितक सकंराचा व भािषकसरिमसळीचा आिव�कार 
याकाळातील महानगरीय जािणवे�या लेखनातून झालेला आहे. महानगरात राहणा-या 
�यि�समूहाची मानिसकता, �याचंा ��ीकोन, िवचार�व�ृी याचा शोध घेणे, कौटंुिबक ताण-
तणाव, आिथ�क िवषमता, मू�य-हास, �ीयाकंडे बघ�याचा ��ीकोन याचाही िवचार येथे 
करतायेईल. 
 

८) िभ�न-िभ�न सामािजक �तर व लोकसमूह ह ेतर महानगराचे सवा�त मह�वाचे वैिश�्य 
होय.देशा�या व रा�या�या िविवध भागातून जीवन जग�यासाठी, उ�ोग-�यापार 
�यवसायासाठी लोकाचें ल�ढे मोठ्या �माणात महानगराकडे येतात.�या लोकसमूहाबरोबर 
�याचंी �हणून असलेली बोलीभाषा आपोआपच येत असते.अशा िभ�न-िभ�न भािषक 
समूहाचें मुंबई हे महानगर आहे.�यामळेु या महानगराब�ल�या जीवनजाणीवा,संवेदना�य� 
होताना कथेतून तशाच �कारची भाषा येणे �वाभािवक आहे. 
 



 

 

   शहरीकरण, महानगरीकरण �ि�या व 
महानगरीय सं�कृती 

9 

९) महानगराला एक गितमानता असत.े �चडं �पधा�, अखडं काम, रोजगाराचंीसहज 
उपल�ध होणा�या सधंी,धावपळ,गद�, मानिसकताणतणाव ही सव� महानगराची वैिश�्ये 
आहेत. �या�या या वैिश�्यांचे चागंले वाईट प�रणाम जाणवतातच. महानगरात जसे 
जग�याचे िविवध आयाम अनभुवता येतात. िभ�निभ�न सम�यानंा सामोर ेजावे लागते. तसे 
उदरिनवा�हाचे ह�काचे साधन �हणून  महानगराकडे लोकाचें ल�ढे येतात. �यामळेु �� 
आिण आ�हाने असली तरी शेवटी महानगर  हे माणसाला आपलेसे वाटते.मुंबई �हणज े
�चडं वेगाचे शहर आिण �या वेगाबरोबर जगणारी माणसे अशी या महानगराची ओळख 
आहेत.मुंबईची जीवनशैली,तेथील समाजवा�तव व स�ंकृती यातून सवेंदनशील लेखकाला 
अनेक िवषय िमळत जातात. 

आपली �गती तपासा : 

१. शहरीकरण, महानगरीकरणाची �ि�या थोड�यात सागूंन �याची �व�प वैिश�्ये �प� 
करा. 

१.अ.४ साराशं  

१९७०- ८०नतंरचा काळ हा वेगाने बदलणारा काळ होता. मानवी मू�यांवर आधा�रत 
असले�या �ामीण स�ंकृतीची जागा महानगरी अशा न�या स�ंकृतीने 
घेतली.कापडउ�ोग,कारखानदारी, िच�पटिनिम�ती, अिभयांि�क� इ. �यवसाय जोमाने 
वाढले. अनेक �कार�या राजक�य, सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक व वाड्.मयीन घटनांनी 
महानगरातीलसमाजजीवन ढवळून िनघाले.वै�ािनक �गती, तं��ान, औ�ोिगक �ातंी, 
भाडंवलधािज�णी सरकारी धोरणे यामळेु शहर े वेगाने िवकिसत होत गेली. वेगवेगळया 
�देशातील लोक रोजगारासाठी शहराकंडे �थलातंरीत झाले. �यामळेु महानगर े ही 
सह�मखुी महाकाय जीवतं वा�तू बनली. �पधा�, �मिवभागणी यामळेु महानगरीय 
समाजजीवनाची एक जीवनशैली तयार होते. �यािम� असे सा�ंकृितक िव�, मानवी सबंंध, 
गद�, गितमानता, एकटेपणा यानंा मह�व �ा� होते. या महानगरात शहरीकरणाचा वेग मोठा 
आहे. आकाराने �चडं मोठया असले�या या महानगरामं�ये लोकस�ंयेची घनताही अिधक 
असते. उ�च, म�यम व कामगार िकंवा िन�नवग� असे वग�य भेद हे महानगरात �ाकषा�ने 
जाणवतात.महानगरीय समाज व जीवन�यव�था याची खास �हणून काही वैिश�ये �प�पणे 
जाणवतात. 

१.अ.५ सरावासाठी �वा�याय / नमनुा ��  

 

१)  नागर, अनागर व महानगर या सकं�पना �प� क�न महानगरीय समाज जीवनाची 
वैिश�ये थोड�यात िलहा. 

 

२) महानगरीय जीवनाचे �व�प सागूंन महानगरीय समाजजीवनाची वैिश�याबं�ल िववेचन 
करा. 

 

३) महानगरीय सािह�यात वेगवेग�या सािह�य �कारामंधून कोण-कोणते िवषय माडंले गेले, 
याबाबत सिव�तर िववेचन करा.  
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४) महानगरीय सािह�यातील अनभुविव�, घटना, पा�िच�ण, �ितमास�ृी व भाषाशैली या 
घटकामं�ये जाणवणारी वैिश�्ये िलहा. 

 

५) दिलत व �ामीण सािह�या�या तलुनेत महानगरीय सािह�यात कोणता वेगळेपणा 
जाणवतो, ते सिव�तर िलहा. 

 

६) महानगरीय स�ंकृतीचे �व�प सागूंन समाजवा�तवव जीवनशैली या��ीने जाणवणारे 
िवशेष सागंा. 

 

७) शहरीकरणाचा मानवी जीवनावर झालेले प�रणाम �या �भावातून िनमा�ण झालेली 
महानगरीकरणाची �ि�या याबाबत थोड�यात िववेचन करा. 

 

८) औ�ोिगक�करण,भौितक िवकास, आधिुनक�करण,बदलती शहरीस�ंकृती, धावपळ 
यातून जाणवणार ेमहानगरीय स�ंकृतीचे �व�प �प� करा. 

१.अ.६ सदंभ� �थं आिण पूरक अ�ययन/ अिधक वाचनासाठी पु�तके 

१. ‘महानगरीयवा�तव: भारतीय कादबं�यांसदंभा�त’ सपंा.सयु�कांत आजगावकर, लिलत 

पि�लकेशन, मुंबई. 

२. ‘कथा मुंबई�या िगरणगावची’, नीराआडारकर व मीना मेनन, मौज �काशन, मुंबई. 

३. ‘जागितक�करण आिण मराठी सािह�य’, ‘जागितक�करण आिण मराठी भाषा व 

सािह�य’ (लेख),�ा.वसतं अबाजी डहाके, �नेहवध�न �काशन, पणेु. 

४. महानगरीय जािणवा आिण मराठी सािह�य(लेख)- स�े अिवनाश, (सपंा.) 

नागनाथकोताप�ले,‘सािह�य आिण समाज’, �ितमा �काशन, पणेु.  

५. ‘मुंबई: काल आिण आज’ - सपंादन मंिजरी कामत,अनवुाद - िगरीश जोशी. 

६. आधुिनक मराठी सािह�य आिण सामािजकता - सपंा. मणृािलनी शहा, िव�ागौरी 

िटळक, प�गधंा �काशन, पणेु. 

७. ‘मुंबईचे वण�न’- गोिवदं नारायण माडगावकर - सम�वय �काशन. 

८. महानगरीय कादबंरीतील समाजदश�न-आनदंागागंडु�, यशोदीप पि�लकेशन, पणेु. 
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१ब 
महानगरीय जीवन, �यात कालपर�वे घडत गलेेल ेबदल, 

�यािम�ता, महानगरीय जािणवा, सवंेदना, परा�मता, 
भय��तता, मू�य��ता, �यि�क� �ीतता इ�यादी. 

घटक रचना  : 

१.ब.१  उि��्ये 

१.ब.२  �ा�तािवक  

१.ब.३  िवषय िववेचन  

१.ब.३.१ महानगरीय जीवन – �व�प व वेगळेपण  

१.ब.३.२ महानगरीय समाजजीवनाची वैिश�्ये 

  १.ब.३.३ महानगराचें �व�प 

  १.ब.३.४. मुंबई: एक महानगर 

१.ब.४.  महानगरीय जीवनात कालपर�वे घडत गेलेले बदल 

१.ब.५. �यािम�ता, परा�मता,  महानगरीय  जािणवा, सवेंदना,भय��तता, मू�य��ता, 
 �यि�क� �ीतता इ. 

१.ब.६. साराशं  

१.ब.७ सरावासाठी �वा�याय/नमनुा �� 

१.ब.८. पूरक अ�ययन/ अिधक वाचनासाठी प�ुतके 

१.ब.१ उि��्ये 

महानगरीय जीवन  ,�याचे �व�प आिण वेगळेपण समजावून घेणे. 

 महानगरीय समाज जीवनाची वैिश�ये ल�ात घेऊन �यात कालपर�वे घडत गेलेले 
बदल जाणून घेणे. 

 काल �वाहात सामािजक, सा�ंकृितक,आिथ�क अशा सव�च ��ीने महानगराचें �व�प 
कसेबदलत गेले, �याचा आढावा घेणे. 

 महानगरीय जीवनातील �यािम�ता, परा�मता, महानगरीय जािणवा, सवेंदना, 
भय��तता,  मू�य��ता,  �यि�क� �ीतता इ. चे �व�प जाणून घेणे. 

 शहरीकरण, महानगरीकरणा�या �ि�येतून वैिश�्यपूण� महानगरीय जािणवाचें 
 सािह�यिनमा�ण होत गेले. �याचे �व�प व वैिश�्य आिणअ�य सािह�यापे�ा �याचे 
वेगळेपण ल�ात घेणे.  
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 महानगरीय कथा,किवता, कादबंरी, नाटक या �कारातीलवैिश�्यपूण� सािह�याचे 
�व�प व िवशेषाचंा अ�यास करणे. 

१ .२.ब  �ा�तािवक  

औ�ोिगक�करणामळेु भारतात शहराचंी झपाटयाने वाढ झाली. नगरानंा आधिुनक जीवनाचा 
�पश� झाला. �याचंी महानगर े बनली. या महानगरानंा सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क 
िविवधता लाभली. या काळातील सािहि�यकानंा हे महानगरीय जीवन सततच आवाहन देत 
रािहले. �याब�लची जाणीव वेगवेग�या सािह�य�कारातून �य� झाली आह.े 
समाज�यव�थेत घडणा�या या भौितक बदलाबंरोबरच मानवी नातेसबंंध- मू�यसकं�पना, 
िवचार, भावना व जािणवामं�येही अंतर पडत गेले. माणूस अगितक, अ�व�थ  व 
एकलक�डा होत गेला. �वाथ� �व�ृी वाढली, भोगलोलूपता व एकूणच जीवनाकडे 
पाह�याची ��ीच बदलली. भाविनक - मानिसक �व�पाचे �� �यातून िनमा�ण झाले.  

इ.स. १९९० नतंरची समाजरचना गुतंागुतंीची, िव�ान-तं��ान व मा�यमतं�ाने, सगंणक व 
�सारमा�यमांनी �भािवत झालेली आहे. सािह�याचा अ�यास करताना आपणालाअनेक 
अंगाने�याचा असा �यापक िवचार करता येतो. िकंबह�ना तो करावाच लागतो. महानगरीय 
सवेंदना, जािणवा, �यातून िनमा�ण झाले�या महानगरीय वा�तवाचा, जािणवांचा िवचार 
समाजशा�ीय ��ीने करणेगरजेचे ठरते. न�वदनतंरचा काळ समजून घेताना म�ु 
अथ��यव�थेचा �वीकार, बह�रा��ीय कंप�यांचे �ाब�य, अथ�क� �ी जीवन�यवहार, चगंळवादी 
जीवनशैली हे सामािजक व आिथ�क सदंभ� िवचारात �यावे लागतात. जागितक�करणा�या 
मागा�ने होत गेले�या या ि�थ�यतंराचा प�रणाम येथील �यव�थेवर झालेला िदसतो. 
बदल�या अथ��यव�थेने महानगरातील माणसाचें जगणे अस� केले. गरीब - �ीमंत दरी 
�ंदावत गेली. बेकारी, कुपोषणाचे �माण वाढले. खेडी ओस पडून महानगराकंडे लोकाचें 
ल�ढे वाढले. जागितक�करणाचे हे भयावह व आ�मक �प या काळातील महानगरी 
सवेंदनशीलतेतून�य� होते आह.े 

१.ब ३.  िवषय िववेचन 

१.ब.३.१ महानगरीय जीवन: �व�प व वेगळेपण - 

�वातं�यो�र काळात सामािजक, सा�ंकृितक, राजक�य, आिथ�क �व�पात झालेले बदल व 
�या�या �भावातूनमहानगरीय जीवन अमलुा� बदलत गेलेले आहे. आधिुनक जीवनातील 
ताणतणाव, अगितकता ही यामाणसा�ंया �वभावा�माणे प�रसराचाही �वभाव बदलत 
असतो. मुंबई महानगराला अफाट वेग होता, पण तो आता न�वदनतंर�या  दशकात 
आणखी िक�येक पटीने आज वाढला आह.ेउदारीकरण खाजगीकरणनतंर महानगराचा 
�वभावही आरपार बदललेला आहे. भाषाही बदललेली आह.े वेगाबरोबरच अि�थरता 
आलेली आहे आिण हा बदल इतका सकंोिचत झाला आह े क�, येथे  माणूसच िश�लक 
राहतो क� नाही ही अशी शकंा उपि�थत होते. माणसाचे जगणे आिण �या�या जीवन 
जाणीवा यामळेु सकुंिचत झाले�या आहेत. माणसाचंी होणारी घसुमट आिण �यातून िनमा�ण 
होणार े��  लेखकानंी माडंले आहेत. 



 

 

महानगरीय जीवन, �यात 
कालपर�वे घडत गेलेले बदल, 

�यािम�ता, महानगरीय जािणवा, 
संवेदना, परा�मता, भय��तता, 

मू�य��ता, �यि�क� �ीतता इ�यादी. 
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सामिजक, राजक�य, सा�ंकृितक व आिथ�क अशा सव�च ��ीने प�रवत�नशील व 
ि�थ�यतंराचा हा काळ आह.ेम�ु अथ��यव�थेचा �वीकार, �यातून उदयाला आलेला 
नवम�यमवग�, बह�रा��ीय कंप�यांचे आगमन,अि�त�वासाठी चाललेली जीवघेणी �पधा�, 
तडजोड या सवा�मधून अनेक �� िनमा�ण झाले.महानगरातील कामगाराचें िव�, �याचंा 
सघंष�, चाळ स�ंकृती, मानवी �यवहार, कौटंुिबक नातेसबंंध, वाढती �पधा�, जग�यासाठी 
करावी लागणारी धडपड, असरुि�तता, परा�मभाव, �ीजीवन, मू�य��ता, �यि�क� �ी 
जीवन, चगंळवाद, शोषण व स�ेसाठी चाललेला  सघंष� असे महानगरीय जीवन �यव�थेचे 
�व�प िदसते. 

आिथ�क उदारीकरणातून खलुी झालेली बाजारपेठ, �यातील जीवघेणी �पधा� , बाजारीकरण 
या सव� बदलाचंा �भाव महानगरी वा�तवावर झाला. ते अिधक गितमान झाले. माणसाचंी 
सव� बाजूनंी क�डी कर�याचा �य�न या �यव�थेतून झाला. महानगरी जीवनात जगणा�या 
माणसासंमोर रोजच नवे �� आहेत. िभ�निभ�न �कारची आ�हाने पेलत भौितक सखुाचा 
शोध इथली माणसे घेताना िदसतात. आय�ुयात िनमा�ण होणार ेहे �� कधी ‘मी’ सबंंिधत 
असतात तर कधी सम�ीशी सबंंिधत असतात. दा�र�य्, भूक, भय, िचतंा, असरुि�तता, 
कामवासना या आ�हानांचा सामना करीत जगणारा महानगरी लोकसमूह वेगळा िदसतो. 

१.ब .३.२. महानगरीय समाजजीवनाची वैिश�ये :- 

२०�या शतका�या म�यानतंर कापडउ�ोग, कारखानदारी, िच�पटिनिम�ती, अिभयािं�क� 
इ. �यवसाय जोमाने वाढले. अनेक �कार�या राजक�य,  सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक 
व वाड्.मयीन घटनानंी महानगरातील  समाजजीवन ढवळून िनघाले. दसुर े महाय�ु, 
चलेजाव आंदोलन, �वातं�य�ा�ी, िगरणी व गोदी कामगारांचे मोठे सपं, मुंबईसह सयं�ु 
महारा��ाची यश�वी चळवळ अशा अनेक घटना-घडामोड�नी महानगरातील 
समाजजीवनाला नवी िदशा िमळाली. �ामीण व नागर समाजजीवनापे�ा वेगळया असले�या 
या महानगरीय समाजजीवनाची काही वैिश�ये / ल�ण ेन�दवता येतील. 

१. समाजजीवनाची अनेक �पे व अनेक�तरीय लोकसमूह उदा. अित�ीमंत, 
भाडंवलदार, उ�चम�यमवग�य, किन� म�यमवग�य, गरीब, मजूर, झोपडप�ीत 
राहणारा वग�अशी अनेक �पे हे महानगराचे सवा�त मह�वाचे वैिश�य होय. 
 

२. �यि�क� �ीततेला येणार ेमह�व आिण �यामळेु सामािजक जीवनाचा अभाव महानगरात 
िदसतो. 

 

३. महानगर हे उ�ोग �यापाराचे क� � बन�याने मोठी आिथ�क उलाढाल चालते. �यामळेु 
स�ा, �पधा�, डावपेच, राजकारण, हेवेदावे, पैशाला आलेले �चडं मह�व अस े
महानगराचे �व�प िदसते. 

 

४. या सवा�मधून महानगरात �पधा�, संघष�, वाद आिण मानिसकता नको �या �तराला 
गे�यामळेु अनेक सम�या िनमा�ण होतात. 
 

५. महानगरीय जीवन ह े गतीमान असून नोकरी-�यवसायासाठी सततची धावपळ, 
मानिसक दडपण, ताण-तणाव, जीवनमू�याशंी तडजोड क�नच जगावे लागते. 
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६. बेसमुार वाढणारी झोपडप�ी, गद�तला जाणवणारा एकटेपणा हे महानगरी जीवनाचे 

वैिश� होय. 
 

७. उ�चवग�याबंरोबरच सामा�य माणसातही सवेंदनशू�यता, एक� कुटंुब प�तीचा अभाव, 
समूहभावनेची  उणीव िदसते. 

 

८. आिथ�क िवषमता महानगरात �प�पणे िदसते. एक�कडे गगनचुबंी इमारती, आिथ�क 
�ीमंतवग� तर दसुरीकडे झोपडप�यामंधून जीवन जगणा-याचंी  मोठी स�ंया हे िवदारक 
वा�तव महानगरात जाणवते. 

थोड�यात, महानगरातले जीवन हे नागर व �ामीण जीवनापे�ा अशा अनेक बाबतीत वेगळे 
आहे. �याची �हणून ही वैिश�ये आपणास न�दवता येतात. 

१.ब.३.३.महानगरांचे �व�प :- 

गे�या ५०-६० वषा�त नगराचें महानगरात �पातंर होत गेले. वै�ािनक �गती, तं��ान, 
औ�ोिगक �ातंी, भाडंवलधािज�णी सरकारी धोरणे यामळेु शहर े वेगाने िवकिसत होत 
आहेत. वेगवेगळया �देशातील लोक रोजगारासाठी शहराकंडे �थलातंरीत होत गेले. 
�यामळेु महानगर ेही सह�मखुी महाकाय जीवतं वा�तू बनली. �पधा�, �मिवभागणी यामळेु 
महानगरीय समाजजीवनाची एक जीवनशैली तयार होते. �यािम�, सा�ंकृितक िव�, मानवी 
सबंंध, गद�, गितमानता, एकटेपणा यानंा मह�व �ा� होते. महानगरात गजबजले�या 
गद�तही माणूस एकटा ठरतो. महानगरातून म�यमवग� वेगाने वाढतो आहे. तो देशा�या 
वेगवेगळया भागातून आला अस�याने मातीपासून तटुलेपण साभंाळत जगतो आहे. उपचार 
साभंाळत पर�परा�ंया सखुद:ुखात तो सहभागी होत आहे. 

औ�ोिगक�करणा�या रट्ेयामळेु भारतात शहराचंी झपाट्याने वाढ झाली. नगरानंा / शहरानंा 
आधिुनक जीवनाचा �पश� झा�याने �याची महानगर े झाली. या महानगरात िविवध 
�तरामं�ये जगणारी माणसे, �याचंा जीवन सघंष� या काळात आप�याला िदसतो. 
महानगरात जीवन जगताना माणसा�ंया वाट्याला आलेले एकाक�पण, आिथ�क कुचबंणा, 
दःुखाची जाणीव, उपरपेणाची भावना जाणवते. जीवना�या सव�च �े�ात होत गेलेले मोठे 
बदल व समकालीन समाजवा�तवात जागितक�करणा�या �ि�येमळेु प�रवत�न झालेले 
िदसते �यातून या कालखडंात मोठी शहर े- महानगरामं�ये िहंसाचारा�या घडले�या घटनाचें 
सदंभ� िदसतात. जागितक�करणा�या मागा� ने होत गेले�या या ि�थ�यतंराचा प�रणाम येथील 
�यव�थेवर झालेला िदसतो. बदल�या अथ��यव�थेने महानगरातील माणसाचें जगणे अस� 
केले. गरीब - �ीमंत दरी �ंदावत गेली. बेकारी, कुपोषणाचे �माण वाढले. खेडी ओस पडून 
महानगराकंडे लोकाचें ल�ढे वाढले. जागितक�करणाचे हे भयावह व आ�मक �प या 
काळातील महानगरी �यव�थेत िदसते. 

गे�या २०-२५ वषा��या काळात सव�च भारतीय समाजाचे आिण िवशेषत: शहरी समाजाचे 
रगं�प झपाटयाने बदलते आह.े मुंबईचे िसगंापूर, बगँलोरचे सॅन�ाि�स�को आिण िद�लीचे 
िबज�ग असा भारतीय शहराचंा कायापालट होतो आह.े पंचताराकं�त स�ंकृती�या 
झगमगाटाने अनेकांचे डोळे िदपून गेले आहेत. मॉल स�ंकृती�या वाढ�या �सारामळेु 
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चगंळवादही वेगाने वाढतो आह.े दसु-या महाय�ुानतंर�या काळात औ�ोिगक रटेयामळेु 
भारतात शहराचंी झपाटयाने वाढ झाली. नगरानंा आधिुनक जीवनाचा �पश� झाला. 
�यातनुच महानगर े उदयाला आली. महानगरातील माणसाचें जीवन बदलले आहे. 
खेडयातील लोक मोठया �माणात शहरामं�ये-महानगरामं�ये आ�याने महानगर ेआता गद� 
व गजबजाटाने �यापून गेली आहेत. गद�मळेु अनेक �� िनमा�ण होत आहेत. मानवी जगणे 
य�ंवत झाले आहे. अ�न, व�, िनवारा, िश�ण व आरो�य हे मूलभूत �� सोडवताना अनेक 
आ�हाने सामा�य माणसाला पेलावी लागतात.  

न�वदनतंरचा काळ समजून घेताना म�ु अथ��यव�थेचा �वीकार, बह�रा��ीय कंप�यांचे 
�ाब�य, अथ�क� �ी जीवन�यवहार, चगंळवादी जीवनशैली हे सामािजक व आिथ�क सदंभ� 
िवचारात �यावे लागतात. १९८० - ९०  नतंर�या काळात महानगरी समाज वा�तवातील 
प�रवत�नामागे अनेक घटक �ेरक असलेले िदसतात. �यातील जागितक�करण हा सवा�त 
�मखु घटक होता. जागितक�करणाने जसे अनेक मह�वपूण� बदल घडले, न�या सधंी िनमा�ण 
झा�या तसेच आिथ�क, सामािजक व सा�ंकृितक ��ही िनमा�ण केले. मुंबईसार�या मोठ्या  
महानगरात जगणा� या माणसांचे तेथील �थान नग�य झाले. �यातून िनमा�ण झालेला किन� 
म�यम वगा�चा सघंष� व �याची आिथ�क क�डी हे िवशेष महानगराचे िदसतात. 

१.ब.३.४.मुबंई - एक महानगर- 

मुंबई हे जागितक �तरावरील �मखु शहर आह.े भारताचे �वेश�ार �हणून �याला सबंोधले 
जाते. भारतातील ‘एक �गत महानगर’ अशी मुंबईची ओळख आहे. अरबी सम�ु िकना-
यावरील सव��कृ�नैसिग�क बंदर वमहारा�� रा�याची राजधानी �हणजे मुंबई. मुंबई बेट व 
सा�ी बेटाचा मोठा भाग िमळून ‘मुंबई महानगर’ तयार झाले आह.े ते मोठा कुलाबा, धाकटा 
कुलाबा, मुंबई, माझगांव, परळ, वरळी व मािहम या मूळ सात बेटाचें एक�ीकरण होय. 
मुंबईचा मोठा भाग हा सम�ुात भर घालून तयार केला गेला आहे. गे�या काही दशकात 
मुंबईवर अनेक िनबंध, लेख आिण सपंािदत प�ुतके िलिहली गेली. या नगराचा इितहास 
राजकारण, �यापार आिण वािण�य, दळणवळण-सदंेशवहन तसेच औ�ोिगकरण, 
शहरीकरण, उ�ोग आिण कामगार, सा�ंकृितक, भािषक, सािह�य व कला �यातून घडलेली 
समाजरचना अशा अनेक पैलूंवर अ�यासकानंी सशंोधना�मक िवपूल लेखन केले आहे. 

आधिुनक भारता�या जडणघडणीत मुंबई शहराचा वाटा मोठा आहे. अनेक राजक�य, 
सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क चळवळ�चा �ारभं मुंबईत झाला. अनेक स�ंथा�ंया काया�चे 
व सव�च बाबतीत मह�वा�या घटनाचें मुंबई ह ेमाहेरघरच मानले जाते. मुंबईने देशाला अनेक 
राजक�य नेते, उ�ोगपती, सामािजक काय�कत�, िव�ान, सशंोधक, लेखक, कलावतं याचंी 
देणगी िदली आहे. देशी-परदेशी �यापार, िनिम�ती उ�ोग, िन�योपयोगी व�तुंचे बाजार आिण 
आिथ�क �यवहार याबाबतीत हे महानगर आघाडीवर असून देशा�या अथ�कारणाची नस 
आहे. नॅशनल बकँाची म�ुयालये येथे आहेत. येथील शेअरबाजार हा देशा�या आिथ�क 
चढउताराचा िनदश�क असतो. कापडउ�ोगाचें ह े क� � आहे. �यािशवाय अिभयांि�क�, 
�वयचंिलत वाहने, छपाई, रसायने, रगं, खत, तािं�क उपकरणे, अ�नपदाथ� , रशेीम व कृि�म 
धागे, तेल, साबण, �लॅि�टक, धातकुाम इ. उ�ोगधदंे या महानगरात िवकिसत झाले आहेत. 
येथे असले�या अनेक नामािंकत सशंोधन स�ंथा आप�या संशोधनकाया�त अ�ेसर आहेत. 
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‘सा�ंकृितक िविवधता’ हे मुंबई महानगराचे  मह�वाचे वैिश�य होय. मुंबईतील मराठी 
माणसांनीच हे वैिश�य �जिवले, सवंिध�त केले. महारा��ातील स�ंकृतीचा पूण� ठसा या 
महानगरीवर आहे. महारा��ा�या राजक�य, सामािजक, आिथ�क, कला-वाड्.मयीन 
चळवळीचे उगम�थान व काय��े�ही मुंबईच आहे. देशी-परदेशी, िविवध भािषक, िविवध 
धम�पंथाचे लोक उ�ोग�यवसाया�या िनिम�ाने येथे �थाियक झाले आहेत. िविवध भाषेतील 
वत�मानप�े-िनयतकािलके येथून �िस� होतात. मुंबईतील मराठी रगंभूमी िवशेष �गत व 
�योगशील असून इं�जी, गजुराही, िहदंी नाटके,िविवध सगंीत महो�सव, कला �दश�ने, न�ृये 
आिण सभास�ंमेलने असे काय��म अखडंपणे मुंबईत चालूच असतात. 

१९६० म�ये मुंबई राजधानी असले�या महारा�� रा�याची िनिम�ती झाली. �यापढुची दोन 
दशके मुंबई शहर आप�या उ�रो�र होणा-या �गतीचे सा�ीदार होते.१९८२ म�ये 
झाले�या कापडिगरणी कामगारा�ंया अभूतपूव� सपंाने या शहराचा कणा असले�या 
औ�ोिगकरणाचा �हास झाला. याबाबत मंिजरी कामत �हणतात,क� मुंबई 
शहरा�याइितहासातील ही मह�वाची घडामोड या नगरीला िविभ�न रीतीने िवकिसत होत 
जाणा-या घटना�माकंडे नेणारी होती. कालातंराने शहरा�या सवा�गीण िवकासात मोठेच 
फेरबदल घडून आले. मुंबई ह े आयातिनया�तीचे एक �मखु �यापारी क� � आिण पायाभूत 
शहर बनले. �यामळेुच मुंबई ह ेशहर जगातील इतर िवकसनशील रा��ानंा  िवशेषत: यरुोिपय 
रा��ानंा �यावसाियक �पध�साठी एक मह�वपूण� �थान वाटू लागले. 

१९९० �या स�ुवातीचे आिथ�क उदा�रकरणाचे धोरण, सगंणक आिण मािहती व तं��ान 
�े�ातील �ान�फोट, देशाची वाढती सबु�ा तसेच सखुसाधनांचा म�यमवगा�त झालेला 
िव�तार यामळेु मुंबई शहराचा कायापालट झपाटयाने झालेला िदसतो. मुंबई ह ेपराकोटी�या 
वैिव�याचे �चडं मोठया �माणात वाढणा-या लोकस�ंयेचे व तेवढयाच नवीन आ�हाने व 
सम�यानंी ��त होत गेलेले शहर आहे. या महानगरी�या अंगोपागंाचे सू�म तपशील ल�ात 
घेता �याची अनेक �पे आप�या �यानात येतात. मुंबईचा भूगोल, इितहास येथील 
सा�ंकृितक, आिथ�क प�रवत�ने व �याचे सािह�यातून, लेखनातून �य� झालेले �ितिबंब 
अ�यासकासंाठी नेहमीच कुतहुलाचे ठरले आह.े मुंबई गितमानतेने माणसाला पूण�त: 
गितमान बनवते. �या�या धकाधक��या जीवनाचे �� वेगवेगळया �काराने �यािम� होत 
आहेत.  

मुंबई महानगर अनेक लोकांना आकृ� करते. �यामळेु मुंबईकडे �थलातं�रताचें ओघ कायम 
स�ु असलेले िदसतात. �याचाच प�रणाम �हणून मुंबईची लोकस�ंया कायम वाढत 
रािहलेली िदसते. �यातनुच अनेक नागरी सम�या िनमा�ण झा�या आहेत. मुंबई महानगरात 
मोठा लोकसमूह राहत असनुही एकटेपणाची जािणव सतत जाणवते. अथ� आिण काम याला 
अवा�तव मह�व या महानगरात िदले जाते. येथील लोकसमहु हा ठरािवक वगा�तला नाही. 
एक�कडे उ�चवग�य लोकसमहु तर दसुरीकडे जग�याशी झुजं देणारी सामा�य माणसे आिण 
�याचबरोबर म�यमवग�यपण िटकवणारे, जीवाचे रान क�न जगणार े माणसेही महानगरात 
आहेत. कामगाराचें एक �वतं� �थान या महानगरात आहे.  

मुंबई महानगर ह ेकामगारानंी �यापलेले शहर आहे. िविवध भू�देशातून आलेले कामगार येथे 
पोटासाठी िविवध �यवसाय �वीकारत असतात. कामगारा�ंया बह�स�ंय व�तीतूनच 
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म�यमवग�य चाळ-स�ंकृती िनमा�ण झाली. या शहरातच कामगार चळवळीचा ज�म 
झाला.मुंबईत वा�त�य करणा-या ��येकाची एक �वतं� मानिसकता आहे. िभ�न-िभ�न 
स�ंकृती जोपासणारी माणसे येथे नगर-उपनगरात वा�त�य करतात. औ�ोिगक स�ंकृती, 
उ�च�ुचें सखुलोलूप �यवहार, उ�ोगधदंे आिथ�क सिंम� �यव�था महानगरात आहे. अनेक 
सम�या व आ�हाने या महानगरासमोर आहेत.  

पूवा�पार चालत आले�या मुंबईची ‘उ�ोग�धान शहर’ ही �ितमा बदलून आता जागितक 
दजा��या सेवा सिुवधाचें एक अ��ल क� � �हणून ते आकाराला आलेले आह.े जागितक 
�तरावरील अथ�कारणा�या महाजालात मुंबईला एक मह�वपूण� �थान �ा� झालेले आह.े 
मोठया �माणात नागरीकरण, शहरीकरण झाले�या या शहरात अनेक न�या सम�याही 
उ�या रािहले�या आहेत. जागेचा मोठा �� आहे. �चडं गद�, चो-या, खनु, दहशतवाद, 
गुडंिगरी, त�करी, �चडं धावपळ, जग�यासाठी करावा लागणारा सघंष� अशी अनेक आ�हाने 
घेऊन मुंबईकर जगतो आहे. 

१.ब.४.  महानगरीय जीवन - महानगरीय जीवनात कालपर�वे घडत गलेेले 
बदल 

महानगरीय सािह�याचा काळ हा आधिुनक सािह�याचा काळ आहे. मानवी मू�यावंर 
आधा�रत असले�या �ामीण स�ंकृतीची जागा महानगरी अशा न�या स�ंकृतीने घेतली. 
महानगर हे आधिुनक मन�ुय-स�ंकृतीचे एक �ितक आह.े �या समाजात एकाचवेळी ज�ुया 
परपंरा आिण आधिुनकता जवळपास एक� नादंत असतात,ितथे आधिुनकतेचे सवेंदन 
�वाभािवकपणे परपंर�ेया सदंभा�त होत राहते आिण परपंरचेे भानही आधिुनकते�या 
पा��भूमीवर घडत जाते. �हणून आपले महानगरीय सवेंदन या ि�धा सदंभा�त िविश� �प 
�ा� क�न घेते.१९६० नतंरचा काळ हा िविवध जनआंदोलनानंी �भािवत झालेला िदसतो. 
�ामीण, �ादेिशक, दिलत, शेतमजूर, कामगार, आिदवासी, ि�या यांनी या काळात 
आपआप�या ह�कासंाठी लढे िदले. �या पा��भूमीवर मराठी सािह�यात दिलत, �ामीण, 
आिदवासी, �ादेिशक, महानगरीय असे िविवध �वाह िनमा�ण झाले. मराठी सािह�यातून  
महानगरीय संवेदन ही जािणव कशी �य� होते, हे ल�ात घेणे गरजेचे आहे. 

आधिुनकता आिण पारपंा�रकतेचा प�रपाक महानगरीय सवेंदनेत असतो, असे �हणताना 
�ामीण व शहरी सवेंदनेपे�ा हे महानगरीय संवेदन अनेक बाबतीत, वेगळे अस�याचे �प�पणे 
जाणवते. हे महानगरीय सवेंदन कोणकोण�या बाबतीत वेगळे आह,े �याचाही िवचार करणे 
आव�यक ठरते.‘महानगरीय सािह�य’ ही सकं�पना मू�यमापना�मक नसून ती एक 
वण�ना�मक-वग�करणा�मक अशी सकं�पना आहे. ितचा सदंभ� आधिुनकता, शहरी स�ंकृती, 
शहरी जनजीवन, शहरी मानिसकता व �या�या �भावातून आिण प�रणामातून तयार 
झाले�या सवेंदनशीलतेशी िनगडीत आह.े आधिुनक�करणा�या �ि�येतून जगभर महानगरे 
िनमा�ण झाली. �ामीण-शहरी जीवनापे�ा वेगळे समाजजीवन, वेगळी स�ंकृती �यातून 
उदयाला आली. या महानगरीय पया�वरणात जगणा-या �यि��या वाटयाला येणारे 
अनभुविव� वैिश�यपूण� आह.े या अनभुवाची सगंती लाव�याचा, अथ� लाव�याचा �य�न 
सािह�यादी कला�ंया मा�यमातून स�ु झाला. �यातनुच महानगरीय संवेदनेचे सािह�य 
िनमा�ण होऊ लागले. महानगरीय सवेंदन हे महानगरीय स�ंकृतीचा आिव�कार आहे. 
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महानगरातील घटना-�सगं, �यि�समहुांचे, जीवना�या ताण-तणावाचे येथील सा�ंकृितक-
सामािजक जीवनाचे हे िच�ण असते. 

१९६० पय�त महानगरीय जाणीव िततक�शी �भावीन�हती. आधिुनक सािह�याची िनिम�ती 
१९�या शतका�या अखेरपासून झाली असली तरी महानगरीय सवेंदनेचे सािह�य मा� 
�वातं�यो�र काळात १९६० नतंर िनमा�ण होऊ लागले. तसे पािहले तर १९४५ पासून 
बा.सी. मढ�करा�ंया किवतेत व गगंाधर गाडगीळा�ंया कथेत महानगरीय जािणव व 
सवेंदनशीलतेचा पिहला ह�कंार पहावयास िमळतो. स�ुवातीला ‘महानगरी’ हा श�द�योग 
मराठी सािह�यात केवळ ‘मुंबई’ परुताच वापरला जात होता. आज मा� मुंबई पाठोपाठ पणेु,  
नािशक, नागपूर या शहराचंाही �वास महानगरां�या िदशेने होतो आहे. या महानगरात 
शहरीकरणाचा वेग मोठा आहे. आकाराने �चडं मोठया असले�या या महानगरामं�ये 
लोकस�ंयेची घनताही अिधक असते. उ�च, म�यम व कामगार िकंवा िन�नवग� असे वग�य 
भेद हे महानगरात �ाकषा�ने जाणवतात. 

महानगरीय समाज व जीवन�यव�था याची खास �हणून काही वैिश�ये �प�पणे जाणवतात. 
सािह�यातील संवेदनशीलता ल�ात घेताना यासव� घटकांचा िवचार मह�वाचा ठरतो. 
उ�ोग, �यापार, तं��ान, राजकारण, अथ�कारण याचे महानगर हे क� � असते. जीवनातील 
ती� िनराशा, वैफ�य, साव�ि�क अथ�शू�यतेची जािणव,असरुि�ततेमळेु पोखरलेली 
माणसाचंी मने, भाविनक सबंंधाचा िवलोप, जाणवणारा परकेपणा, तटुलेपणा, धावपळ व 
एकाक�पणा अशी अनेक आ�हाने महानगरीत वा�त�य करणा-या जनसमूहासमोर असतात. 
�यामळेु महानगरीय जीवनशैलीच वेगळी असते, हे �प� होते. महानगरातील वैिश�यपूण� 
�यि�जीवन व समाजजीवनाचा आिव�कार महानगरीय सािह�यातून घडतो. 

१.ब.५. महानगरीय सवंदेन, �यािम�ता, परा�मता, महानगरीय जािणवा, 
भय��तता, मू�य��ता, �यि�क� �ीतता इ. 

‘मुंबई’ हे महानगरीय जािणवांचे �� दआहे. झपाटयाने बदलणा-या काळात इतरही मोठी 
शहर,े नगर े महानगरा�या वाटेवर आहेत. महानगरातीलवैिश�यपूण� �यि�जीवनाचा व 
समाजजीवनाचा वेध घेणारी जािणव �हणजे महानगरीय जाणीवहोय.‘महानगरीय सवेंदन’ हा 
महानगरी स�ंकृतीचा आिव�कार असतो. महानगरातील घटना-�सगं, �यि�समूहाचें ताण-
तणाव,जीवन-�यव�था, सघंष�, धावपळ, कायदा-स�ुयव�था इ. �य� करणारी ही जाणीव 
असते. भाडंवलशाही, �यापार, दकुाने, कारखाने, बकँा, �म व ब�ुी िवकून काम करणारी 
माणसे असे िविवध घटक या जािणवेचे भाग असतात.महानगरातील औ�ोिगक�करण, 
यािं�क�करण, असरुि�तता, असमानता, गद�, वेग, ताण-तणाव, दभुगंलेपण, िहसंाचार, 
दहशतवाद, �वाथ� अशा िकतीतरी जीवन घटकांना सामावून घेणारी, �भावीपणे माडूं 
पाहणारी जािणव �हणजेच महानगरीय जािणव असते.  

आधिुनक स�ंकृतीचे �तीक �हणून दहशतवाद, असरुि�तता, भय, िवषमता व 
सवेंदनशू�यता याचे अिव�करण या जािणवेतून होते.१९६० पय�त आधिुनकता होती. पण 
अशी महानगरीय जाणीव न�हती,  कारण �यािम� अशा समाजरचनेत वरील गो�ी आले�या 
न�ह�या. १९८० नतंर ख-या अथा�ने न�या आिथ�क काळाला स�ुवात झाली. �याचा �भाव 
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सािह�यादी-कलापंासून  सव�� �े�ावर झाला. न�या सधुारणा घड�या. िव�ान-तं��ानात 
�गती झाली. जागितक�करणा�या �ि�येत सामा�य माणसाचे शोषण होऊ लागले. 
सा�ंकृितक राजकारण, राजक�य प�रि�थती, गुतंागुतंीचे समाजवा�तव माडूं पाहणारी 
सवेंदना व �यातून िनमा�ण झालेले सािह�य �हणून महानगरीय सािह�याचा �वाह �ढ होत 
गेला. 

एक� कुटंुबप�तीचा अभाव ह ेमहानगरीय जीवनशैलीचे मह�वाचे वैिश�य होय.सामदुाियक 
भावनेचा अभाव तेथे जाणवतो.महानगरात �यि�ला खाजगीपणा जप�याकरीता अिधक 
अवकाश िमळतो. �यि��वातं�य उपभोगता येते.आिथ�क िवषमता �ाकषा�ने जाणवते. एक 
नवी वग�य मू�य�यव�था  - गरीब, म�यमवग� व उ�चवग� महानगरात आकाराला आली 
आह.ेमहानगर ेही �थलातं�रतानंीच आकाराला आणलेली िदसतात. �यामळेु हा �थलातंरीत 
समूह आपली जात-धम�-�ातं-भाषा िवसरत नाही .�यामळेु पारंपा�रक व आधिुनकतेचे िम�ण 
आप�याला महानगरात िदसते.महानगराचंी �यव�थाच अशी असते क�, लोकामंध�या 
जाती-धमा��या सीमारषेा धूसर होतात. िविवध भाषा, �ातं, जाती-धमा�चा एक संिम� समाज 
महानगरात आकाराला येतो.सामािजक व सा�ंकृितक िवघटनामळेु अनेक �� िनमा�ण 
होतात. �य��म�ये आ�मक� �ीव�ृी, तट�थव�ृी, ग�ुहेगारी �व�ृी वाढत जाते. जागेची 
टंचाई, झोपडप�ीत राहणारा मोठा समूह, आिथ�क ��, वाहतकु क�डी, �दषुण, ग�ुहेगारी 
अशी अनेक आ�हाने असतात.या सवा�तून महानगरीय संवेदन तयार होते.  

महानगरातून जगणा�या माणसाचंी पाळेमळेु न� झा�याने �वतःपासून, कुटंुबापासून व 
समाजापासूनही तटुलेपणाची भावना सामा�य माणसा�या मनात िनमा�ण होते. भ�यिद�य 
अशी कोणतीच  �व�ने  नसणारी िकंवा तशी �व�ने बाळग�यास ती पूण� हो�याची श�यता 
धूसर अस�याने ही  माणसे मानिसक व शारी�रक पातळीवर अत�ृी भोगत राहतात. �वतःचे 
अि�त�व िस� कर�याचा �य�न करतात. परतं�ुया�ंया पदरी अपयश, वैफ�य िकंवा म�ृयू 
येतो. 

महानगरी समाजजीवनाचे एक मह�वाचे वैिश�्य �हणजे महानगरात�या माणसां�या  
अि�त�वातील िनरथ�कता होय. कामगार, ि�या, उघड्यावर जगणारी माणसे, िन�न - 
म�यमवग�य समूह या�ंया जीवनातील भेदक  वा�तवाचे िच�ण  येते. येथे जगणा�या 
माणसा�ंया जग�याला तसा काहीच अथ� उरत नाही. कारण सततचा ताण - तणाव, 
भय��तता, भोगलालसा, असरुि�तता, चगंळवाद यामळेु महानगरीय मानवी अि�त�व 
िनरथ�क वाटते.महानगरातील सामािजक - सा�ंकृितक पया�वरणाम�ये सवेंदनशील 
माणसाची होणारी क�डी  एका बाजूला आिण ही क�डी फोडून सघंष� करीत �वतः�या 
अि�त�वासाठी, अिभ�य��साठी झगडणारी माणसे कथे�या क� ��थानी आहते. महानगरी 
समाज�यव�थेत सामा�य म�यमवग�य माणूस नेहमीच शोषणाचा, अ�याय - अ�याचाराचा 
बळी ठरलेला आह.े पैसा या घटकाला आलेले अवा�तव मह�व, तो िमळिव�यासाठी होणारा 
गैरमागा�चा वापर, स�ासघंष� महानगरीय जीवनात िदसतो. 

महानगरीय वा�तवाची ही िविवध �पे सािह�यातून �य� होऊ लागली.महानगराचंा िव�तार 
जसजसा वाढू लागला, तसतसे समाजातील ि�थतीगती- �माणे महानगरीय सवेंदनही बदलू 
लागले. िवसा�या शतका�या उ�राधा�तील सािह�यातून महानगरीय जािणवेचा आिव�कार 
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किवता, कथा आिण कादबंरी या सािह�य�कारातून झालेला िदसतो. गगंाधर गाडगीळ 
या�ंया ‘िबनचेह-याची स�ंयाकाळ’, ‘िकडलेली माणसे’ अशा कथा आिण बा.सी. मढ�कर 
या�ंया किवतामंधून महानगरीय सवेंदन सव��थम �कटलेले िदसते. पण पढेु १९६० नतंर 
या जािणवाचंा सश� आिव�कार लघिुनयतकािलका�ंया िपढीतील लेखक-किवनंी केला. 
िद.प.ुिच�े िच�े, अ�ण को�हटकर, मनोहर ओक, सितश काळसेकर, नामदेव ढसाळ, 
तलुसी परब, वसतं गजु�र इ. �या का�यातून महानगरीय जािणवांची िविवध �पे �य� झाली.  

आपली �गती तपासा : 

१) महानगरीय जािणवाचें सािह�य व �याचे �व�प िवशेष थोड�यात �प� करा.  

१.ब.६.साराशं 

माणसा�ंया �वभावा�माणे �यां�या प�रसराचा �वभाव असतो आिण तो काळाबरोबर वेगाने 
बदलतही असतो .मुंबई महानगराला अफाट वेग होता .स�र  -ऐशंी�या दशका पे�ाही 
िक�येक पटीने आता तो वाढला आहे.जागितक�करण,उदारीकरण आिण खासगीकरणा�या 
नतंर महानगराचें �व�प व तेथील �यव�था आता आरपार बदललेली आहे .अ�यतं वेगाने 
झाले�या बदलामंळेु अि�थरता आली आहे .समोरचे वा�तव स�य मानावे क� आभासच 
आहे असे �� समोर उभे राहत आहे .गे�या वीस पंचवीस वषा�म�ये जी नवीन वाटचाल स�ु 
आहे .�याम�ये शहर ेव महानगर ेया दो�ही भू�देशातील जनजीवनात मोठाच फरक पडला 
आहे .आिथ�क उ�नती व पया�याने सखुव�तू उंची राहणीमान अिधक आ�याने �यानसुार या 
समकालीन वा�तवाचे िच�ण महानगरीय सािह�यातूनहोताना िदसते आहे. 

१.ब.७.सरावासाठी �वा�याय/नमनुा �� 

१. महानगरीय जीवनाचे �व�प िवशेष व �याचे वेगळेपण याबाबत सिव�तर चचा� करा. 
 

२. महानगरीय जीवनाचे �व�प सागूंन �यात कालपर�वे घडत गेलेले बदल याबाबत 
थोड�यात िववेचन करा. 

 

३. सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क अशा सव�च ��ीने महानगराचें �व�प कसेबदलत 
गेले, याबाबत आढावा घेणे. 

 

४. महानगरीयसवेंदन, �यािम�ता,परा�मता, भय��तता, मू�य��ता, �यि�क� �ीतता या 
म�ुाचंी चचा� करा. 

 

५. महानगरीय कथा, किवता, कादबंरी, नाटक या �कारातील वैिश�्यपूण� सािह�याचे 
�व�प व िवशेषाचंी चचा� करा. 

 

 
 



 

 

महानगरीय जीवन, �यात 
कालपर�वे घडत गेलेले बदल, 

�यािम�ता, महानगरीय जािणवा, 
संवेदना, परा�मता, भय��तता, 

मू�य��ता, �यि�क� �ीतता इ�यादी. 
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१.ब.८. सदंभ� �थं आिण पूरक अ�ययन/ अिधक वाचनासाठी पु�तके 

१. ‘महानगरीयवा�तव: भारतीय कादबं�यांसदंभा�त’ सपंा.सयु�कातं आजगावकर, लिलत 
पि�लकेशन, मुंबई. 
 

२. ‘कथा मुंबई�या िगरणगावची’, नीराआडारकर व मीना मेनन, मौज �काशन, मुंबई. 
 

३. ‘जागितक�करण आिण मराठी सािह�य’, ‘जागितक�करण आिण मराठी भाषा व 
सािह�य’ (लेख), �ा.वसतं अबाजी डहाके, �नेहवध�न �काशन, पणेु. 

 

४. महानगरीय जािणवा आिण मराठी सािह�य(लेख)- स�े अिवनाश, (सपंा.) 
नागनाथकोताप�ले, ‘सािह�य आिण समाज’, �ितमा �काशन, पणेु.  

 

५. ‘मुंबई: काल आिण आज’ - सपंादन मंिजरी कामत,अनवुाद - िगरीश जोशी. 
 

६. ‘मुंबईचे वण�न’- गोिवदं नारायण माडगावकर - सम�वय �काशन. 
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२.१३ महानगरीय वा�तव  

२.१४ �ितमािव�  

२.१५ भाषा 

२.१६ महानगरीय सािह�याचे वेगळेपण  

२.१७ साराशं 

२.१८ �वय ंअ�ययनासाठी ��  

२.१९  सदंभ�  

२.२०  पूरक वाचन  

२.२१  उप�म  
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२.१ उि�� े 

१. महानगरीय सािह�याचा प�रचय क�न घेणे.  
२. महानगरीय समाज आिण सािह�य याचंा पर�परसबंंध तपासणे.  
३. महानगरीय सािह�यातील अनभुविव� जाणून घेणे.  
४. महानगरीय सािह�याचे वेगळेपण अ�यासणे.  

२.२ ��तावना  

सािह�य आिण समाज यांचा पर�परसबंंध असतो. या पर�परसबंंधातून समकालीन 
अनभुविव� सािह�यकृत�मधून �य� होत असते. समाज ही एक प�रवत�नशील स�ंथा आह.े 
�यामळेु ‘बदला’ला अनसु�न मानवी जीवन ही प�रवत�त  होत असते. समाज �या 
अनषुंगाने आपली �गती करतो तसाच तो िवकिसत होत असतो. �वातं�य�ा�ीनतंर 
आपला देश वेगाने िवकासाकडे वाटचाल क� लागला. या िवकासा�या �ि�येत �थम मोठी 
शहर ेआली. िश�ण, उ�ोग, राजकारण, अथ�कारण आदी �े�े िवकास �ि�ये�या ट��यात 
वेगाने आली. औ�ोिगक�करणा�या �ि�येमळेु पढेु शहराचंी महानगर ेझाली. शहर, महानगर 
या�ंया स�ंकृतीत आिथ�क �तरावर तीन वग� (उ�च, म�यम, किन�) अि�त�वात आले. 
�यातूनच �यांची िविश� स�ंकृती आकार�प घेत गेली. महानगराचंी िविश� स�ंकृती �लॅट, 
चाळ, झोपडप�ी अशा �व�पात तयार होत गेली. महानगरा�या या सरंचनेत सामािजक, 
शै�िणक, आिथ�क, आरो�य, राजक�य अनेक �� उ�वले. शहरिनयोजन, धम�स�ंकृती 
जोपासना, आिथ�क �यवहार आिण मानवी गरजा यािंवषयी�या अनेक सम�या िनमा�ण 
झा�या. या सम�या �ितभावतं, सज�नशील लेखक, कवी यांनी सािह�यिनिम�ती�या 
मा�यमातून माडं�याचा �य�न केलेला आह.े �यातून महानगरीय सवेंदना आिव�कृत होत 
गेलेली आह.े िविवध धम� , भाषा, जाती-जमाती, �ातं यामंधून महानगरीय अवकाश िविश� 
आकार�प घेऊ लागला. आज �याला आपण 'कॉ�मॉपॉिलटन समाज' असे सबंोधू शकतो. 
मुंबई, िद�ली, हैदराबाद, धारवाड, गोवा यासंार�या महानगरीय �थलावकाशाम�ये हा 
कॉ�मॉपॉिलटन समाज आह.े तो अनेक सािहि�यकांनी सािह�यकृतीतील अनभुविव�ातून 
साकारला आहे. तसेच महानगरा�ंया सामािजक-सा�ंकृितक, आिथ�क, राजक�य, भािषक 
पया�वरणाचा आलेख कथा, किवता, कादबंरी, नाटक इ�यादी सािह�य�कारामंधून माडंला 
गेला आह.े महानगरीय अवकाशातील सम�याचंी चचा� या सािह�य�कारातून कर�यात 
आलेली आहे. 

२.३ महानगरीय सािह�य 

�वातं�य�ा�ीनतंर भारतीय रा�यघटने�या िनिम�तीमळेु राजक�य, सामािजक, आिथ�क 
समीकरणाला नवे �प �ा� होत गेले. औ�ोिगक�करण, यािं�कता, अथ�कारण, याचंा वेध 
सािह�यिव�ाने घे�याचा �य�न केलेला आहे. तसेच १९६० नतंर दिलत, �ामीण, �ीवादी, 
महानगरीय असे िविवध �वाह पढेु आले. ह े सािह�य�वाह �याचें �वतःचे असे '�व�व' 
जोपासतात. या सािह�य�वाहातील सािह�यातून जे अनभुविव� �य� झाले आह े ते 
'�व�वा'ला क� ��थानी ठेवून �य� झाले आहे. तसेच शहरी अनभुविव�, भाविव� �या 
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सािह�यकृतीतून �यापकाथा�ने �य� होत गेले ते 'महानगरी' या सकं�पनेतून पढेु आले. 
महानगराचा कोलाज िविवध घटका�वये जो आकारास येत गेला, �याचा वेध सािह�याने 
घेतला. सािह�य, कला यामंधून महानगरीय वा�तव पढेु आले. महानगरी सािह�यामधून ज े
अनभुविव� जाणवते ते महानगरी सवेंदना, महानगरी जाणीव, महानगरी वा�तव यानंा �य� 
करणार ेआहे. 

२.३.२. �या�या  

�या सािह�यकृतीत महानगरातील िविवध सम�यांची, महानगरी वा�तवाची कला�म 
पातळीवर अिभ�य�� झालेली असते �या सािह�यकृतीचा िनद�श महानगरी सािह�य असा 
करता येईल.  - �ा. डॉ. प�ुपलता राजापरु े-तापस 

२.४ महानगरीय सम�या आिण सािह�य  

महानगरामं�ये िविवध धमा�चे, जातीचे, पंथाचे, भाषेचे लोक असतात. ते आपाप�या धमा�चे, 
स�ंकृतीचे जतन करीत असतात. या िविवध धािम�क, सा�ंकृितक घटकानंा  राजकारणाचे 
आिण वाढते धािम�कतेचे �ाब�य �ा� होत आह.े �यामळेु अनेक सम�या िनमा�ण होत 
आहेत. �या सम�याचें िच�ण सािह�यातून होते. च.ं �. देशपाडें या�ंया ‘ढोलताशे’ या 
नाटकात साव�जिनक गणेशो�सवाची िमरवणूक या िवषयावर चचा� होताना िदसते. 
महानगरीय �थलावकाशात �विन�दूषण, वाय�ुदूषण वाढते आहे ह ेआपणास �ात आहेच. 
तोच म�ुा या नाटकातही िदसतो. तसेच वाढती गद�, �या गद�तही अनभुवाला येणारे 
एकटेपण मकरदं साठे ‘चौक’ या नाटकात अिभ�य� करतात. महानगरामं�ये गद�ची 
सम�या िदवस�िदवस गभंीर होत आहे. महानगरीय सम�या, महानगरीय वा�तव याचे िच�ण 
सािह�यातून श�दब� होत आहे. 

महानगरातील �य�� �वतःची ‘आयड�िटटी’ िस� क� पाहते आहे. िविश� अशा वतु�ळात 
�याला �वतःचे अि�त�व ��थािपत करायचे असते, ते कर�यासाठी अनेक चागंले-वाईट 
माग� �वीकारले जातात. �वतःची ओळख िनमा�ण कर�या�या भावनेतून अनेक ‘आयड�िटटी 
�ायिसस’म�ये अडकतात. अशी आयड�िटटी �ायिसस �ामीण अनभुविव�ात जाणवत 
नाही. महानगरातील �य�� आप�या वतु�ळात, समिवचार, समकला अशा अनेक �े�ातील 
�य�� आपला �भाव पाड�याचा �य�न करतात. �यातूनच �पधा� वाढत जाते. राजीव नाईक 
याचें ‘साठेच ं काय करायच?ं’ हे नाटक िकंवा मनि�वनी लता रव�� यांचे ‘िसगारटेस’् ही 
नाटक यासदंभा�त सागंता येतील. 

महानगरीय सािह�यातून �य� होणारी जीवनशैली ही मे�ोपोिलिटअन शहराशी िनगिडत 
आहे. अनेक भाषा-स�ंकृती-समाज-धम� हा शहराचा एक चेहरा आहे. या चेह�याला बह��तर, 
बह�आयाम आहेत. मलुत: हे ‘बह��व’, ‘अनेकागंीपण’ महानगरानंा �ा� होते ते �हणजे 
बह��ातंीय समाजा�या योगदानातून असे �हणता  येईल. याचे उ�म उदाहरण �हणून 
आपणास मुंबई हे महानगर देता येते. भाऊ पा�ये या�ंया सािह�यात मुंबई या महानगरातील 
माणसाचंी जीवनशैली अधोरिेखत झालेली आहे. तसेच महानगरीय सम�याचें दश�न ही 
घडते. ‘वैतागवाडी’ या  कादबंरीतून राह�या जागेचा �� ही सम�या माडंली आह.े ‘राडा’ या 
कादबंरीत खडंणीय�ु िहसंाचार, �लॅकमेल करणारी माणसे याचें अनेक सदंभ� येतात. 
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महानगरीय मनावर सभोवताल�या िविवध घडामोडी, घटना-�सगं, िविवध िवषयांवरील 
मािहती याचा भिडमार सतत होत असतो. याचा �य���या मनावर प�रणाम होतो. 
या�कारचे वा�तविच�ण बा. सी मढ�कर या�ंया ‘रा�ीचा िदवस’ मधील िद�पाल या 
नायकपा�ा�ार े�यानंी केले आहे. िद�पालला  �ारभंी  महानगर हे मािहतीचा, �गतीचा �ोत 
�हणून पोषक वाटते; परतं ु नतंर ते गदुम�वून टाकणार े महानगर आहे, असे वाटते. तो 
वैफ�य��त, प�रि�थतीशरण होत जातो, हे महानगरीय वा�तव आह.े 

साठ�या दशकातील मुंबईचे दश�न वसतं कानेटकर ‘घर' या कादबंरीत करतात.  मुंबईतील 
गद�, पोटाथ� वणवण करणारी सामा�य माणसे, टॅ�सी, बसला रागंेत उभी राहणारी माणसे 
हे वा�तव रखेाटतात. तसेच महानगराचे �वतं� �वनी �हणून लोकल �ेनचा आवाज, 
िगरणीतील भ��याचा आवाज, बसची धडधड याचंाही ��यय या कादबंरीत येतो. तसेच 
महानगरात�या माणसा�या जग�याचा एक भाग �हणून कोण�याही िवषयावर कोठेही चचा�  
करता येते, हा एक िवशेष ‘घर’ या कादबंरीत येतो. का�मीर ��, �टिल�ग ��, पंिडत 
नेह�चा अमे�रका दौरा आदी िवषय चच�साठी पा� घेतात. महानगरातील माणसाला 
चच�साठी, सवंादासाठी कोणताही िवषय परुतो हेही येथे अधोरिेखत होते. 

२.५ महानगरीय जािणवा 

 मराठी सािह�याम�ये महानगरातील जािणवे�या वा मराठी सािह�य आिण महानगरीय 
जािणवा याचंा अनबुंध तपास�या�या उ�ेशाने फारच अ�प लेखन झालेले आह.े िदलीप 
िच�े, रा. ग. जाधव, च�ंकातं पाटील, अिवनाश स�े अशा काही अपवादा�मक सािहि�यक, 
समी�क यासदंभा�त सागंता येतील. गगंाधर गाडगीळ याचंी ‘िकडलेली माणस’ं ही कथा वा 
बा. सी. मढ�कर याचंी किवता य�ंमय, भयभीत असणार े महानगरीय जािणवाचें भान 
आप�या लेखनातून माडंतात. हे काही ठळक जािणवेचे �थम उ�ार आहेत, असे �हणता 
येईल.  

 महानगरीय कालावकाशातील �यि�जीवन, समाजजीवन याचंा आिव�कार महानगरीय 
जािणवेत होतो. महानगरात जाणवणारी असरुि�तता, तटुलेपण, सभोवतालची अराजकता 
आदी सम�यानंीय�ु घटक महानगरीय जािणवेत येतात. एकूणच 'सिंम� स�ंकृती' हा 
महानगरीय जािणवेचा एक मह�वाचा िवशेष सािह�यातून �य� होतो. १९८० नतंर�या 
महानगरीय वा�तवाचा वेध घेणार ेभाऊ पा�ये हे एक मह�वाचे लेखक होत. �या�ंया  'मरुगी', 
'थालीपीठ', 'थोडीसी जो पी ली' यासार�या कथामंधून हे वा�तव साकारते. मुंबई 
महानगरातील बह�िजनसीतता, वैिश�्यपूण� भाषा, झोपडप�ी, �याला अनसु�न भाषा, 
सामािजक - सा�ंकृितक - आिथ�क �तर याचें िच�ण होते. तर ह. मो. मराठे याचें कथालेखन 
हे �यापार-उ�ोग, औ�ोिगक स�ंकृती याचें दश�न घडिवते. तसेच म�यमवग�, �याची 
मानिसकता �या�ंया कथािव�ात येते. १९९०�या कथालेखनात पंकज कु�लकर, सजंीव 
लाटकर, सकु�या आगाशे आदी कथालेखकानंी महानगरीय जीवनाचे िच�ण केलेले आहे. 
सखुािसनता, म�ु अथ��यव�था, आ�मम�नता, आ�मक� �ीव�ृी आदी िवषय, बदलती 
जीवनशैली, बदलता सामािजक आशय घेऊन येतात. पंकज कु�लकर याचंा 'रॅटरसे', 
'तं�सोमा', सजंीव लाटकर याचंा 'पासवड� ', 'नॉट फॉर सेल' या दीघ�कथा, सकु�या आगाशे 
याचंा ‘इि�पतळ आिण पतंग उडवणारा माणूस' हे कथािव� यासदंभा�त पाहता येतील. 
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२.६ महानगरीय सािह�यिवषय 

महानगरीय सािह�याचा िवषयोन�ुप िवचारिवमश� करता लेखक-कवी यांनी महानगरीय 
अवकाशाला कवेत घेणा� या अनेक िवषयांना सािह�यगत कालावकाशातून माडंलेले आहे. 
महानगर, बदलते महानगर, महानगरातील चगंळवाद, कॉ�मॉपॉिलटन समाज, असरुि�तता, 
मानवाचे होणार े व�तकुरण, औ�ोिगकरण, बाजारीकरण, अमानषुीकरण, दहशतवाद, 
�ह�यु�लीकरण, बदलती भाषाशैली आदी िवषय सािह�या�या क� ��थानी आहेत. मनि�वनी 
लता रव�� या�ंया 'िसगारट्ेस' या नाटकात �ेम-�ेकअप, नैितक-अनैितक, मै�ी-�ेम 
यािवषया�या मनातील भावना वा ग�धळ या नाटकातील चार त�ण पा�ा�ंया�ार ेमाडं�या 
गे�या आहेत. महानगरातील बदलते जीवनमान, आजची नातेसबंंधिवषयक िवचारधारा 
यािवषयीचे िचतंन क� पाहणार ेहे नाटक आहे. तसेच हेमंत ढोमे याचें 'लूज कं�ोल' हे नाटक 
प�गडाव�थेतील मलुाचंी भाविनक, मानिसक ि�थती, �यांची से�सिवषयीची उ�सकुता 
आद�ना साकारते. हे नाटक त�णाईच,े �या�ंया शा�ररीक आकष�णाचे, �ेमाचे, से�सकडे 
पाह�या�या मानिसकतेचे दश�न घडिवते. महानगरात�या 'कॉलगल�' या िवषयापय�त हे नाटक 
येते. ��ततु नाटकातील आिद�य, मोिनष, �षीकेश या तीन म�यमवग�य मलुाचंी 
मानिसकता ते �या�ंया 'कॉलगल�'ला घरी बोलाव�या�या घटनेपय�तचा �वास या नाटकात 
अधोरिेखत झालेला आहे. महेश एलकंुचवार या�ंया ‘सोनाटा’ या नाटकात महानगरात 
एकि�त राहणा�या �ीया �यां�या वेगवेग�या व�ृी, �याचें एकाक�पण यांचे िच�ण करतात. 
'माणसाचें यािं�क�करण होणे' या िवषयाला माडंणार े नाटक �हणजे '�हाइट िलली अॅ�ड 
नाइट रायडर' हे आह.े �हचु�अल चॅिटंग करणा� या �य�� �वतःच पूण�तः �हचु�अल होत 
आहेत. चॅट�गवर भेटणा�या दोन �य��मधील संवाद आिण ��य� भेटायला आ�यावर 
एकमेकानंा न ओळखणा�या काहीशा �ौढतेकडे झकुले�या �य�� या नाटकात आहेत. भ�� 
देशमखु आिण िमिलंद सोमण ही दोघेही ल�न कर�यापूव� पर�परासंाठी अन�ुप आहोत 
का? हे पाह�या�या ��ीने खरतेर चॅट�गवरचे िम�मैि�णी आता िववाहब� होऊ पाहत 
आहेत. हा 'आजचा' िवषय हे नाटक घेऊन येते. 

मराठी सािह�यजगतातील मराठी कथेने महानगर, महानगरात िनमा�ण होणार ेताण-तणाव, 
एकाक�पण, परा�मतेची जाणीव �याम मनोहर, रगंनाथ पठार,े िवलास सारगं, िदलीप िच�े, 
जयतं पवार, समर खडस, �ितमा जोशी आदीलेखकानंी �कषा�ने माडंली आहे. भाऊ पा�ये 
याचंी ‘देश पढेु गेला’, समर खडस याचंी 'बक�याची बॉडी', ‘रतेाड’, ‘�या ितथे..’ इ�यादी 
कथा सागंता येतात.  

मराठी किवतेचा िवषय महानगर, महानगरीय माणूस, गद�, कामगार, �वासाची साधने, 
दहशतवाद, दगंे आदी झालेले आहेत. �यातून शहराचा, महानगराचा िविवधागंी कोलाज 
साकारला गेला आहे. प�े बापूराव, अ�णाभाऊ साठे यांनी मुंबई महानगराचे िच� मुंबईवर 
लावणी रचून �यामधून रखेाटले आहे. तर कामगार वगा�चे िच�ण िवदंा करदंीकर 'मुंबई', 
नारायण सवु� या�ंया ‘मुंबई’, ‘िगरणीची लावणी’ आदी किवतेतून महानगर, महानगरातील 
कामगार िचि�त होताना िदसते. तसेच दहशतवादी वातावरण, दगं,े िभतीस��य प�रि�थती 
आद�चे िच�ण रघ ुदडंवते या�ंया ‘द�ंया�या दसु�याच िदवशी’, िहमाशं ुकुलकण� यांची ‘शहर: 
एक कबर’, नामदेव ढसाळ या�ंया ‘�ाय टू मुंबई’, नीरजा याचंी ‘�फोट’, वज�श सोळंक� 
याचंी ‘स�वीस अकरानतंर’ आदी किवतामंधून केले आह.े महानगरीय संवेदनेचा एक �यापक 
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पट किवतामंधून साकारलेला िदसतो. बा. सी. मढ�कर यांनी महानगरीय सवेंदन�या क�ा 
वाढव�या तर अ�ण कोलटकर यानंी महानगरी स�ंकृती आिण ित�या भयावहता याचे थेट 
दश�न घडिवले. महानगरी स�ंकृतीचा िवनाशकारी चेहरा, तेथील ��ता याचें वा�तव िच�ण 
अ�ण कोलटकरा�ंया किवतेत येते. �या�ंया 'मुंबईन ं िभकेस लावलं’ या किवतेत आि�मक 
अ�यव�थता ते िनण�य असा �वास कथन होताना िदसतो. ''महानगरीय जीवनाचे काही 
मह�वाचे घटक सागंायचे तर ते असे - औ�ोिगक�करण आिण यािं�क�करण, असरुि�तता 
आिण अिनि�तता,  अमानवीकरण आिण अमानषुीकरण, �णैकता आिण अिन�यता, 
�यावसाियकता, कॉ�मॉपॉिलटन,आधिुनक, पोटस�ंकृतीचे सह-अि�त�व आिण सरिमसळ,  
गद� आिण वेग, म�यम स�ंकृतीचा �भाव, �ितमा स�ंकृतीचा �भाव (इमेज �ोजे�शन), 
�यि�वादी ��ीकोन, गद�त हरवलेला चेहरा, वैि�ककारकांचा �वरीत �भाव, जग�यातले 
ताणतणाव आिण िटकून राह�याची (survival-instinct) गरज,  अमानवी दभुगंलेपण, 
पा�ा�य �भाव, प�ृ�तरीय शातंता आिण अतंः�तरीय �फोटकता, परा�मता या अशा 
घटका�ंया जोडीलाच गे�या दशकभरात गितमान झालेले आिथ�क उदारीकरण, 
जागितक�करण, म�ु बाजारपेठ, वाढता उपभो�ावाद, नवम�यमवगा�चा उदय, दहशतवाद - 
िहसंाचार आिण मािहती-तं��ानाचे महामायाजाल, एडं ऑफ आयिडयालॉजीज इ�यादी 
न�या �भावी घटकांचा ��य�-अ��य� प�रणाम महानगरीय जीवनशैलीवर होऊ लागला 
आहे." (सािह�य आिण समाज, सपंा. �ा. नागनाथ को�ाप�ले, महानगरीय जािणवा आिण 
मराठी सािह�य - अिवनाश स�े,प.ृ २००) या महानगरीय जीवनशैलीला लेखक- कवी यांनी 
आप�या कलाकृतीतून साकार�याचा �य�न केलेला आहे. महानगरीय अवकाशातील 
जग�याला, सभोवताल�या वा�तवाला मराठी सािह�यातून '�वर' �ा� झालेला िदसतो. 
िदलीप िच�े, अ�ण कोलटकर, सतीश काळसेकर, नामदेव ढसाळ, मि�लका अमरशेख या 
कव�नी महानगरीय जािणवाचंी िविवध �पे साकारलेली आहेत. 

२.७ महानगरीय सािह�यातील अनुभविव� 

महानगरीय  सािह�यातून जे जीवन वा�तव साकारले आहे. ते महानगराला कवेत घेणारे 
आहे. महानगरीय सरंचनेतील मानवी जीवन िविवधागंी आहे, �याम�ये वरी� ते किन� अशा 
�तरातील लोकजीवनाचे जीवनमान आह.े महानगरातील या लोकजीवना�या किन� 
�तरातील जीवनमानाचा िवचार केला तर अ�न, व�, िनवारा या मूलभूत गरजाबंरोबरच 
आरो�य,िश�ण, पाणी या सम�याही आहेत. शकंरराव खरात या�ंया ‘हातभ�ी’, ‘झोपडप�ी’, 
‘फूटपाथ न१ं’; जयवतं दळवी याचंी ‘च�’ या कादबं�यामंधून उपरो� सम�याचंी ि�तथीगती 
अधोरिेखत झालेली आहे.  

मुंबई या महानरातील वाढते औ�ोिगिककरण आिण मानवी जीवन याचंा परामश� घेता अनेक 
सम�या ��ययास येतील. 'िनवारा' हा मानवासाठी अ�याव�यक असलेला �थलावकाश 
आहे. परतं ु �याची यो�य�माणे पूत�ता �याला करता येईलच असे नाही. यासदंभा�त िगरणी 
कामगाराचें अनभुविव� नारायण सवु� या�ंया किवतेतून साकारलेले आह.े तसेच भाऊ पा�ये 
याचंी ‘वैतागवाडी’; ह.मो.मराठे याचंी ‘िन�पण� व�ृावर भर दपुारी’; �भाकर प�ढारकर याचंी 
‘अर ेससंार ससंार’ या कादबं�यामंधून किन� वग�य लोकांची िनवा�यासाठीची धडपड आिण 
�या�या जीवनावर होणार े प�रणाम कथन केले आहते. �याच�माणे औ�ोिगक�करणा�या 
य�ंयगुीन जग�याने परा�म पावलेला मानवी समूह, �याचे जगणे अनेक शोकसवेंदना �य� 
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करणार ेआहे. हे अनभुविव� बा. सी. मढ�कर या�ंया किवतेतून साकारले आहे.  बा. सी. 
मढ�करा�ंया किवतेत माणसा�या य�ंवत जीवनाला आिण �या जीवनािवषयी�या 
अ�व�थतेला �थान आह.े ‘िपपातं मेले ओ�या उंदीर’, ‘मी एक मुंगी’, ‘िकती तरी िदवसातं’ 
इ�यादी किवतामंधून हे अनभुविव� साकारले आहे. तसेच महानगरीय अवकाशातील 
बकालपण, भीतीय�ु जगणे, बदलती मानिसकता, महानगरातील िव�पता याचें दश�न ‘िजथे 
मारते कादंेवाडी’, ‘पं�चरली ज�र रा� िद�यानंी’, ‘का�या बंबाळ अंधारी’ या किवतामंधून 
घडिवले आहे. अ�ण कोलटकर, सदानदं रगेे या�ंया किवतेतून मानवी ख�चीकरण, 
अमानवीकरण, परा�मता या आशयसू�ा�ंार ेमहानगरातील माणसाचे जगणे साकारले आह.े 
महानगर, महानगरातील घिटते याचें असगंत िच�ण िदलीप िच�े,  मनोहर ओक, िवलास 
सारगं यां�या किवतामंधून होताना िदसते. �याम�ये एकाक�पण, सवंादशू�यता, असबं�दता, 
अ�व�थता, परा�मता याचंा ��यय येतो. १९९० नतंरचे हमेतं िदवटे, �ीधर ितळवे, मंगेश 
नारायण काळे, वज�श सोलंक�, सजंीव खाडेंकर, सलील वाघ आदी कव��या किवता 
वा�तव�� साकारणारी आहे. महानगरातील �पधा�, रोजगार उपल�धी, गतीमानता, 
महानगराचे िदवस-रा� जगणे, समा�या��त जीवन या वैिश�्यानी य�ु अशा महानगरीय 
सािह�याचे अनभुविव� एकवटलेले िदसते. 

महानगरा�ंया �थलावकाशातील मानवी जीवनाचा ‘र�ेवे�वास’ हा एक मह�वाचा अिवभा�य 
घटक आहे. र�ेवे, र�ेवेचा �वास, तेथील माणसे, गद� आदी िवषय अनेक सािह�यकृतीतून 
�य� झालेले आहेत. अ�ण �हा�े, बा. सी. मढ�कर, नीरजा आदी कव��या किवतेत 
फलाटावरची गद� आिण �याभोवतीचा सभोवताल हे महानगरीय जीवनाचे संदभ� येतात. हे 
सदंभ� मानवी जीवनाला िकती �यापून रािहलेले आहेत �याचे दश�न येथे घडते. 'मी एक मुंगी' 
या किवतेत बा. सी. मढ�कर मुंबईतील लोकलचे आिण मानवाचे जगणे यांचे नाते 
पढुील�माणे माडंतात. 

 "दहा दहाची लोकल आली 

सोिडत आली पोकळ �ास; 

घड्या�यातं�या काट्याचा अन ्

स�दा पडला दीन उदास." 

तर नीरजा आप�या 'मिहला �पेशल' या किवतेत महानगरीय �ी�या लोकल �ेन मधील 
�वासाचे वण�न पढुील�माणे करतात. 

"भरग�च िहदंकळणारा बायकांचा डबा 

�ासात िमसळताना अनेक �ास  

ऐकू येतात एकमेक��या काळजाची �पंदन ं 

�या समजू शकतात एखादीच ंिह�ं होणं 

चढताना ध�का लागला तर 

िकंवा दसुरीच ंिनमूट बसण ंयगुानयुगुं 

�फोटक प�रि�थतीतही." 

हे महानगरीय �ीचे वा�तव या अनभुविव�ातून  नीरजा माडंताना िदसतात. 
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महानगरात जातवा�तव, �ी शोषण या ��ानंा अनेक सािहि�यकानी अनभुविव�ातून 
माडंले आहे. नामदेव ढसाळ, अ�ण काळे,  नीरजा याचंी किवता तर माधव क�डिवलकर 
याचंी ‘देशोधडी’, बाबरुाव बागूल याचंी ‘सूड’ �ा कादबं�या आिण ‘अधातंर’ ह ेनाटक आदी 
कलाकृतीतून हे अनभुविव� जाणवते. िगरणगाव, िगरणी संप, िगरणी कामगार, भावी िपढी 
आदी घटक ‘अधातंर’ नाटका�या अनभुवक�ेत असलेले िदसतात. तसेच मुंबई 
महानगरातील अराजकता  आिण सव�सामा�य �य��चे झालेले राजिकयीकरण �यातून 
�याचें होणार े परा�म जीवन भाऊ पा�ये  ‘वासनुाका’, ‘राडा’ या सािह�यकृतीतील 
अनभुविव�ातून रखेाटतात. 

१९८० नतंर�या काळात औ�ोगीकरणाचा वेग, महानगरांचा िव�तार होऊ लागला. या 
महानगरा�या िव�तारात महानगरीय किन� वग� वेशेवर फेकला गेला. बाधंकाम �यवसाियक 
आिण सामा�य किन� वग�य माणूस यामं�ये सघंष� वाढत गेले, याचे वा�तव िच�ण जयतं 
पवार या�ंया 'काय ड�जर वारा सटुलाय' या नाटकात करतात. महानगरीय सािह�यातील 
अनभुविव�ात वाढता ��ाचार, वाढती गुडंिगरी, राजकारणाचा असलेला सहभाग आिण 
नैरा�य��त होत गेलेला सामा�य माणूस महानगरीय अनभुविव�ाचा भाग झालेला िदसतो. 
अ�ण कोलटकर या�ंया किवतेचे अनभुविव� महानगरीय जीवन जािणवाय�ु आहे. 
औ�ोिगक �ातंी, आिथ�क सबु�ा शहरी मानवी जग�यातील िवषमता, बेकारी, शोषण या 
बरोबरीनेच मानवाचे परा�मीकरण, '�व'अि�त�व िटकवून ठेव�यासाठीच सव�तोपरी  केले 
जाणार े �य�न �या�ंया किवतेतून �य� होतात. ‘िबि�डंग’, ‘ॲिनमेशन’, ‘र�ी’ या किवता 
भयाचे दश�न घडिवतात. 

महानगरा�या अवकाशातील नातेसबंंधावर �काशझोत टाकणार े नाटक �हणजे सिचन 
कंुडलकर याचें 'छोट्याशा स�ुीत' हे होय. �ीप�ुष, प�ुष- प�ुष अस ेिविवध नातेसबंंध या 
नाटकातून साकारले आहेत. गे, िल�ह- इन �रलेशनिशप, �ीम�ु� चळवळीतील �ीया हे 
�वलंत िवषय या नाटकातून िचि�त झाले आहेत. तसेच मकरदं साठे याचें 'चौक' हे नाटक 
भीती�या छायेत असणा�या माणसाचे दश�न घडिवते.  '�ॅिफक जाम' या आकृतीबंधात 
बाधंलेले हे नाटक अनेक राजक�य, सामािजक, आिथ�क तसेच रा��ीय पातळीवर�या 
सम�या�ंया िवचाराचें दश�न घडिवते. 

२.८ सािह�यातील आशय  

 'महानगर' ही सकं�पना यरुोपम�ये एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस अि�त�वात आली 
तर भारतात ती िवसा�या शतकात आली. 'महानगर' म�ुय�वे 'औ�ोिगक' �ातंीशी िनगिडत 
असलेली सकं�पना आहे. भारतात शहराचे महानगरात �पांतरण हो�यास हीच औ�ोिगक 
�ातंी मह�वाची ठरलेली आहे. मुंबई, िद�ली, कोलकाता, म�ास यासंार�या शहरात 
औ�ोिगक�करणाचे जाळे फारच िव�तारक �प घेऊन आले. उ�ोग-�यवसाय, नोकरी या 
िनिम�ाने �ामीण, शहरी भागातील �य��, �याचें समूह महानगराकंडे आले. �हणून 
महानगराचंी लोकस�ंयाही वाढत गेली. �याचंी 'मानिसक घडण' स�ुा या महानगरातील 
अवकाशाला ध�न होत गेली. दीघ�काळचे �याचें वा�त�य �यां�यातील बदलाला कारणीभूत 
ठरले. गद� आिण गद�तील एकाक�पण, सवंादामंधील तटुकपणा, यािं�कता, परा�मता आदी 
बाबी �या�ंया जीवनात घडू लाग�या. उपरो� घटका�वये �याचें अनभुविव� घडत गेले. 
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�यामळेु एक�कारचा ताणही �या�ंया जीवनात िनमा�ण झाला. �याचे िच�ण महानगरीय 
सािह�यातून अधोरिेखत होत गेले आहे. एकाक�पणा, अथ�शू�यता, परा�मभाव, 
सवंादशू�यता, तटुकपणा, ताण-तणाव, अ�व�थता �याचबरोबर अमानवीकरण, अमानषुता 
आदी सू�े सािह�या�या आशयक� �ी आली. �याचबरोबर 'आधिुनकता' हे त�व सािह�यातून 
साकारले गेले आहे. "सािह�या�या सदंभा�त योजली जाणारी 'महानगरीय संवेदनशीलता' ही 
एक आशया�मक कोटी आह.े ित�या साहा�याने िविश� सािह�यकृतीतील आशयाचे, 
आशयसू�ाचे �व�प कोण�या �कारचे आह,े ते �प� केले जाते. ही कोटी पूण�पणे 
वण�ना�मक �व�पाची आहे. ही मू�यमापना�मक कोटी न�ह.े ित�या साहा�याने िविश� 
सािह�यकृतीतील आशय वा आशयसू�े याचंा चागंले - वाईटपणा िनि�त करता येत नाही." 
(मराठी किवतेतील महानगरीय सवेंदनशीलता : एक िटपण, वसतं पाटणकर, सव�धारा, वष� 
३ र ेअंक ३ रा,  जलैु/अॅग�ट/स�ट�बर २००९, सपंादक डॉ. सखुदेव ढाणके, अमरावती, 
प�ृ १) महानगरा�ंया जडणघडणीत यािं�क�करणाचा सहभाग मोठा आह.े महानगरी 
कामगार यािं�क�करणाशी जोडला गेला आह.े �यातूनच �या�या वाट्याला य�ंवत जगणे 
आले. याचा प�रणाम तो परा�म होत गेला. बा. सी. मढ�कर या�ंया किवतेत ही परा�मता 
�य� झालेली आहे. तसेच नारायण सवु� आप�या किवतेतून महानगरीय कामगार वगा�चे 
जगणे माडंतात. ‘मुंबई’,‘बर ंका र ेपोरा’ या किवतामंधून नारायण सवु� कामगार वग�, �िमक 
याचें महानगरा�या िनिम�तीतील योगदान अधोरिेखत करतात. तसेच  अहोरा� जागे राहणार े
महानगर ‘शीगवाला’, ‘पो�र’, ‘माझे िव�ापीठ’ या किवतामंधून ते माडंतात. तसेच वसतं 
गजु�र या�ंया 'गोदी, अर�य, सम�ु' या स�ंहात कामगाराचें िनरस आिण स�वहीन जीवन 
अधोरिेखत झाले आहे. हातगाडीवाले,  ह�कवाले हमाल, बैलगाडीवाले अशा एकूणच 
क�क�याचें जीवनिच�ण माडंले गेले आहे. 

जयतं पवार याचें ‘अधातंर’ ह े नाटक कामगाराचें चाळीतील जीवनवा�तव माडंणार े आहे. 
मुंबईतील िगर�या बंद पड�याने िगरणी कामगार आिण �याचे कुटंुबीय यांची कशा वाताहत 
झाली �याचे दाहक भान हे नाटक देते. िगरणी कामगारा�ंया सपंामळेु ‘अधातंर’मधील धरुी 
कुटंुबाची झालेली वाताहतही एकूणच मुंबईतील िगरणी कामगार वगा��या जीवनाचे 
�ितिनिधक �प आहे. मुंबईतील िगर�या बंद पड�यानतंर �या जागी मॉ�स, ि�हिडओ 
पाल�स�, कमिश�यल कॉ��ले�सेस, काप�रटे ऑिफसेस आज उभी रािहलेली िदसतात. हे 
आजचे महानगरीय वा�तव आहे.  

२.९ पा�िच�ण  

महानगरी अवकाशात मानवाची �पधा� वाढत चाललेली आहे. �यातून मनात 
एकमेकािंवषयीचा ितर�कार ही िनमा�ण होतो आह.े यश�वी �य��चा गौरव दसु�या �य��ला 
मा�य होत नाही, �यावेळी एक पराकोटीचा अ�व�थपणा �यि�ना येतो आहे. यािवषयीचे 
िच�ण राजीव नाईक या�ंया ‘साठेच ंकाय करायच’  या नाटकातून होताना िदसते. साठ्येला 
डॉ�यमु�टरी �े�ात िमळणार े यश अॅडिफ�मस बनिवणा�या अभयला िमळत नाही. 
महानगरात�या कंपूशाही वगा�मळेु साठेला सतत यश नावलौिकक �िस�ी िमळते आहे अस े
अभयला वाटते. �यामळेु सतत द�ुयम �थान िमळणा�या अभयला साठेिवषयी �चडं 
ितर�कार आह.े अभय साठेशी आपली �वतःच �पधा� लावतो आिण पढु�या तीनेक वषा�त 
वेगवेगळी �े�े धडुाळून पाहतो. पण �याला हवे तसे यश,नावलौिकक िमळत नाही. एक�कार े



 

 

महानगरीय सािह�यातील िवषय 
. 
 

31 

तो अयश�वी होतो. एकूणच �पध��या यगुात आप�या कलाकृतीचा िनम�ळ आनदं 
कलावतंानंा घेता येत नाही, हे वा�तव येथे पा�िच�णातून रखेाटले आह.े 

कुटंुबाचा उदरिनवा�ह कर�यासाठी अनेक रडे लाईट ए�रयाला �ीयानंी जवळ केलेले 
िदसते. शहरातील �थलातं�रताचें अत�ृ कामजीवन या प�रसरात शमिवले गेले.  कुटंुबाची 
आिथ�क गरज भागिव�यासाठी या �थलावकाशाला मनाची तयारी नसतानाही अनेक 
ि�यानंी �वीकारले. हे अनभुविव� नामदेव ढसाळ, नारायण सवु� या�ंया किवतेतून �य� 
झालेले आह.े तसेच किवता महाजन यां�या ‘िभ�न’ कादबंरीतून रडे लाईट ए�रयामधील 
�ीजीवन िकती हालअपे�ाचें असते ते पा�ा�ंया उ��कृतीतून अधोरिेखत केले आहे. तसचे 
अिनल बव� या�ंया ‘हिमदाबाईची कोठी’ या नाटकात बदला�या प�रि�थतीत िनमा�ण होणारे 
�� साकारले आहेत. महानगरातील कौटंुिबक �थलावकाशातील �ी जीवनाचे सदंभ� 
अनेक सािह�यकृतीतून आलेले आहेत. उदाहरणाथ�, मेघना पेठे याचंी ‘नाितचरािम’, शातंा 
गोखले याचंी ‘�रटा वेिलणकर’, किवता महाजन याचंी ‘िभ�न’ या सािह�यकृती  पाहता 
येतील. तसेच सतीश काळसेकर, नारायण सवु�, मिलका अमरशेख, नामदेव ढसाळ आदी 
कवीनी महानगरातील �ी�या �यथा- वेदनेचे वा�तवपूण� िच�ण केले आह.े सतीश 
काळसेकर याचंी ‘इंि�योपिनषद’ या का�यस�ंहात महानगरातील वे�याव�तीचे वा�तव 
िच�ण करतात. तेथील उपेि�त �ीवगा�ची �यथा माडंतात. आ. ना. पेडणेकर या�ंया 
‘किवता आ. ना. पेडणेकर’ या का�यस�ंहातील ‘लोकलमधे’ या किवतेत महानगरातील 
�ी�या पळ�या-वेगवान जीवनाचे क�णमय िच�ण करतात.  

ि�या त�डुलकर या�ंया कथेतील �थलावकाश शहरी जीवनाशी िनगिडत आहे. ‘मुंबई-पणेु’, 
‘लंडन’ (नकटी�या ल�नाला), ‘अमे�रका’ (फिट� िलटी ि�लिनक), ‘िशकागो’ (ठकुबाई 
जळगाववाले) इ�यादी. या कथामंधून शहरी, महानगरी वातावरणातील �थल, प�रसर 
कि�पला गेला आह.े महानगरातील म�यमवग�य, उ�च म�यमवग�य पाढंरपेशा, सरुि�त वग� 
�या�ंया बह�ताशं कथेत येतो. �यातून महानगरातील सामािजक-सा�ंकृितक प�रसरातून 
िविश� वगा�चे दश�न घडिवते. तसेच मेघना पेठे याचें कथालेखन १९९० नतंरचे आहे. या 
काळातील मुंबई, पणेु या �गत समज�या जाणा�या महानगरातील जीवनसदंभ� 
अनभुविव�ात गुफंले आहे. �या�ंया कथामंधील पा�े सिुशि�त, आिथ�क��्या �वतं� 
असलेली िदसतात. �यामळेु पा� आपले �वातं�य अबािधत ठेव�यासाठी सतत �य�नशील 
असतात.  '�वातं�य' हा महानगरातील जीवनाचा एक मह�वाचा िवषय आहे. तो मेघना पेठे 
याचंा कथातूंन िदसतो. ‘सम�ुी चह�कडे पाणी’ मधील िनवेदकपा�, ‘होआवे लाग’े मधील 
केसकर, ‘आए ँकूछ अ�..’ मधील ले�चरर, ही �ी पा�े �वत�ंपणे राहत �वतं�पणे िनण�य 
घेणारी आहेत. तर 'आ�था आिण गवारीची भाजी!'  या कथेतील िमिथला हे पा� ल�न न 
कर�याचा िनण�य घेत �वतं�पणे राहते. गौरी देशपाडें यां�या कथा सािह�यात शहरी, 
उ�चिशि�तां�या जीवनानभुवाचें दश�न घडते. देश-िवदेशातील �ी-प�ुष पा�े �याचें 
एकमेकाशंी असलेले मोकळे सबंंध, िबनधा�तपणा याचे िच�ण करतात.  
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२.१० महानगरीय वातावरण – �थलावकाश  

महानगरीय सािह�यातील कथानके ही महानगराचा प�रसर अधोरिेखत करणारी आहेत. 
झोपडप�ी, फूटपाथ, चाळ, मोठमोठ्या सदिनका, बंगले, �लॅट याबरोबरच रडे लाईट 
ए�रया, महािव�ालये, मंञालय, सरकारी काया�लये, काप�रटेस काया�लये, इ�यादी 
�थालवकाशात अनेक घटना �सगंाची िनिम�ती कि�पलेली आहे. ह े�थलावकाशीय सदंभ� 
अनेक सािह�यकृतीतून आलेले आहेत. �ामीण भागातून येणार े क�करी लोक कामा�या 
शोधाथ� शहराकडे येतात ते�हा ते फूटपाथ, झोपडप�ी यानंा जवळ करतात. तेथेच ते 
वा�त�यासाठी ‘िनवारा’ िनमा�ण कर�याचा �य�न करतात. ह े ‘च�’ (जयवतं दळवी), 
‘झोपडप�ी’, ‘हातभ�ी’, ‘फूटपाथ न१ं’ (शकंरराव खरात) ‘सूड’ (बाबूराव बागलु) ‘माहीमची 
खाडी’ (मध ु मंगेश किण�क) यासंार�या अनेक कादबंरीगत कालावकाशात ��ययास येते. 
वाढते शहर, वाढती लोकस�ंया, झोपडप�्याचंी होणारी वाढ, नागरी सिुवधांचा अभाव 
इ�यादी महानगरीय सम�या या �थलकालावकाशातून �य� होतात. नीरजा या�ंया 
कथािव�ातील प�रसर �ामीण आिण महानगरीय असा सिंम� आहे. �या�ंया कथामंधील 
नाियका सिुशि�त, म�यमवग�य वैचा�रक��्या, आिथ�क��्या �ग�भही आहेत. ज े 'दप�णी 
िबंबले' (२०००), 'ओल हरवलेली माती’ (२००६) या कथास�ंहातील कथागत 
अनभुविव�ातून पारपं�रक मू�यानंा नकार िदला आहे. तसेच �ी- प�ुष नातेसबंंधाचा सू�म 
िवचार केला आहे. 

भाऊ पा�ये यांची ‘वैतागवाडी’ ही कादबंरी महानगरातील घरा�या ��ावर �काशझोत 
टाकणारी आहे. मुंबईत नोकरीपे�ा घराचा �� िकती गंभीर असतो याचे दश�न या 
कादबंरीतील �ीकातं या त�णपा�ा�या मा�यमातून अधोरिेखत कर�यात आला आह.े 
तसेच मधू मंगेश किण�क या�ंया ‘मािहमची खाडी’ या कादबंरीत मुंबईतील झोपडप�ी तेथील 
िकळसवाणे वाटणार े जीवन, लाचारी, दा�र�य् या बाब�वर �काश टाकलेला आहे. 
महानगरात�या झोपडप�ी मधील लोकाचें �थलातंर, राजक�य ह�त�ेप आिण गुडंिगरीचा 
वापर करीत कशा�कार े केले जाते याचे दश�न येथे घडते. तसेच मुंबई मधील च�बूरची 
झोपडप�ी उठव�यासाठी जे �य�न केले गेले �याचे िच�ण ह. मो. मराठे यानंी '�ा�तािवक' 
या कादबंरीत केले आहे. अॅड. रमेश स�ाळकर यानंी 'अलोन अंगे��ट रोम' या कादबंरीतून 
शहरातील गुडं, शाप�शूटर, दादा- भाईिगरीवाले लोक कसा �यवहार करतात याचे िच�ण 
केले आहे. 

महानगरामं�ये अनेक धम�-जात-पंथ-�ातं मधील लोक राहतात. �यामळेु �वतः�या 
समाजानसुार अनेक सण उ�सव साजर े करीत आपले वेगळेपण, स�ंकृती जोपासत 
असतात. च.ं�. देशपाडें यांनी ‘ढोलताशे’ या नाटकातून प�ुयातील गणपती उ�सवातील 
िमरवणूकांचे �व�प माडंले आहे. �यातून महानगरामंधील उ�सवी वातावरण आिण �दूषण 
सम�या समोर ठेव�याचा �य�न केला. या नाटकातील अ�य अवतंीला �हणतो, “आिण 
गमंत �हणजे तलुा धरुा�या �दूषणाच ं कळत पण �वनी�दूषण, गलुाल�दूषण याच कस ं
ल�ात येत नाही? आिण मनसारख ं उ�सवात गुतं�यामळेु आिण अशा�कार े मनाला 
उ�सवाच ं�दूषण झा�यामळेु आय�ुयाची काय हानी होते हे कसे कळत नाही? मन अितरके� 
�हायच ं कारण आहे हे एक!” हे महानगरामंधील उ�सवो�मुख वातावरण शरीरावर आिण 
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मनावर प�रणाम करणार े आह.े महानगरामंधील साव�जिनक गणपती उ�सव आिण �याचे 
स�:कालीन  �व�प यािवषयीची चचा� या नाटकातील वातावरणातून होताना िदसते.   

२.११ घटना �सगं  

महानगरीय सािह�यात  झोपडप�ी, चाळ, �यामधील खरुाड्यावजा खो�या, र��यावर�या 
वेगवेग�या खा�पदाथा��या गाड्या, हॉटेल, से�सवक� र आदी �थलावकाश येतो.  या 
�थलावकाशातील मानवी जगणे िनकृ� दजा�चे असलेले िदसते. तर मोठमोठे टॉवस�, 
एअरपोट� , पंचतारािंकत हॉटे�स, मॉ�स �थलावकाशतील मानवी जीवन हे उ�चदजा�चे 
पहावयास िमळते. यातून  महानगरीतील दोन िविभ�न स�ंकृतीचे दश�न घडते. यासंदभा�त 
‘हातभ�ी’, ‘झोपडप�ी’, ‘फुटपाथ नबंर१’ (शकंरराव खरात), ‘भर चौकातील अर�य�दन’ 
(रगंनाथ पठार)े, ‘िन�या डो�याचंी मलुगी’ (िश�पा काबंळे) इ�यादी कादबं�या पाहता 
येतील. तसेच महानगरातील मट�याचे अड्डे, लेडीज बार, गॅगंवार, ि�यांचे ल�िगक शोषण, 
ह�े घेणार ेपोलीस, गुडंिगरी, बेकायदेशीर चालणार ेधंदे, �सारमा�यमे इ�यादी महानगराचे 
वा�तव आह.े ह. मो. मराठे या�ंया ‘िन�पण� व�ृावर भर दपुारी’, ‘ह�पार’, ‘सॉ�टवेअर’, 
‘माक� ट’ या कादंब�यामधून एकाक�पणा, परा�मता �य��चे दभुगंलेपण  जसे अधोरिेखत होते 
तसेच ल�िगक अत�ृी, ना�यातील ताणतणाव, �पधा� याचें दश�न ही घडते. ‘सॉ�टवेअर’ 
आिण ‘माक� ट’ या कादबं�यामं�ये वैयि�क मह�वाका�ंा, �वाथ�, �ौय� याचें िच�ण सू�मपणे 
येते. ग�ुनाथ धरुी या�ंया ‘कॅफे आयिडयल’ या किवतेत जळून उद ्�व�त झाले�या कॅफेचे 
वण�न येते. �यातून महानगरातील िहसंकता अधो�रिखत होते. महानगर ह े िहसंाचारा�या 
िभतीने सतत �ासलेले आह.े तसेच राजक�य उलथापालथ मोठ्या �माणावर होत असते. 
अ�ण साधू याचंी ‘िसहंासन’ ही कादबंरी राजिकय  घटना �सगंाची चचा� घडवून आणते. 
या कादबंरीचा �थलावकाश मुंबई आह.े मुंबई या �थलकालावकाशात राजकारण, रा��ीय-
आंतररा���ीय पातळीवर ग�ुहेगारी,�मगिलंग याचें दश�न घडवते. रा� या कालावकाशातील 
जाग�या मुंबईचे अप�रिचत दश�न घडिवले आहे. 

अ�ण साधू यां�या ‘मुंबई िदनाकं’ या कादबंरीत उ�च�ू स�ंकृती चगंळवादीव�ृी, 
राजकारण, राजक�य चढाओढ आिण वत�मानप�े, सखुलोलपुता आदी िवषय मुबंई 
महानगराचे वा�तव घेऊन येतात. तसेच �या�ंया ‘िझप�या’ या कादबंरीतही  महानगरातील 
भीषण वा�तव िचि�त झालेले आह.े 'इि�पतळ आिण पतंग उडिवणारा माणूस' (१९८९), 
'न िलहलेली पाने' (१९९८) या दोन कथा स�ंहातून सकु�या आगाशे यानंी महानगरातील 
माणूस संवेदनशू�य कसा बनतो, �या�या वाट्याला आलेले ताण-तणाव, अथ�शू�य जीवन 
यािवषयीचे िनद�शन करणार े आहेत. उदा. ‘कैदी’ या कथेतील नायकाचा जीवन�वास 
नोकरी, लोकलचा �वास आिण �वतःला ‘अॅडज�ट’ करणे याभोवती होत गेलेला आह.े  तो 
उदासीन होत एकाक� पडतो आिण शेवटी मानिसक ��ण होतो. ही महानगरीय जीवनातील 
उदासीनता अनेक घटना�सगंातून येथे अधोरिेखत झालेली आहे. 

२.१२ सामािजक-सा�ंकृितक-�पधा��म पया�वरण  

महानगरीय सािह�यातील सामािजक पया�वरण िञ�तरीय आह.े उ�च, म�यमवग�य आिण 
किन� या �तररचनेतून अनेकिवध वा�तवाचा वेध सािह�यातून  घेतला गेला आहे. प�रिचत 
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असणा�या महानगराचा एक अप�रिचत िव�ूप चेहरा अनेकानंी वाचकस�मखु ठेवला आहे. 
अ�ण कोलटकर या�ंया किवतेने �ात महानगरीय सामािजक-स�ंकृितक पया�वरण 
�ितमा�ंया मा�यमातून अप�रिचत �पात घडिवले आह.े महानगरातील म�यमवग�य, किन� 
वगा�तील लोकाचंी घर े (खरतेर खो�या) इरा�याचंी हॉटेल, पर�ातंीय लोक, �याचंी भाषा, 
शहरातील उ�मा �ितमा�पाने येतात. तर ‘महािनवा�ण’ (सितश आळेकर) नाटक 
मा�यमवग�य वगा�चा �थलावकाश, चाळकरी माणूस यांचे भाविनक, मानिसक पया�वरण 
अधोरिेखत करते. महानगरीय �थलावकाशात अथ��यव�था, राजकारण आिण �पधा� यांचा 
वेग िदवस�िदवस वाढत आहेत. �यामळेु �पधा��म जीवनशैलीचा ��यय महानगरीय 
वातावरणातून येतो. एकमेकािंवषयीची ईषा� �याचबरोबरीने �यि�चा मानिसक सघंष� वाढत 
गेलेला आहे. �पधा��म जीवनशैलीत ��येकजण आपाप�या यशापयशाची मोजदाद क� 
लागला आहे. �यामळेु पर�परिवरोधी सघंष� िनमा�ण होत आहे. राजीव नाईक याचें ‘साठेच 
काय करायच?’, िववेक बेले याचें ‘माकडा�या हाती शॅ�पेन’ या नाटकातून या �कारचे 
अनभुविव� साकारलेले िदसते. तसेच मुंबई महानगरात वाढती िब�डर लॉबी, रा�यकत� 
याचें राजकारण ती� गतीने वाढले गेले आह.े याचंा बळी मुंबईतला माणूस ठरला आहे. तो 
म�ुय महानगरापासून बाहेर फेकला जात आह,े याचे िच�ण जयतं पवार या�ंया ‘काय ड�जर 
वारा सटुलाय’ या नाटकात झालेले आह.े  

महानगरामं�ये बह�धिम�यता, बह�सा�ंकृितकता आहे. �याबरोबरीने जागितक�करणाने 
जीवघेणी �पधा� स�ु केली. �यातून मतलबी िहतसबंधं वाढत गेले. पया�याने संघष�ही 
वाढला. महानगराचें �प यातूनच पढेु अ�ाळ िव�ाळ होत गेले. या अशा अ�ाळ -िव�ाळ 
शहरात राहणारा माणूस �वतःची ओळख अनेकागंी ठेवतो. समूहात राहताना �याचा वेगळा 
चेहरा, �यि�गत पातळीवर �याचा वेगळा चेहरा या �कार�या माणसांचे दश�न मकरदं साठे 
‘चौक’ म�ये घडवतात. माणसे एकमेकानंा कळेनाशी झाली आहेत. कारण �या�ंयात 
सवंादच उरलेला नाही, हे वा�तव  येथे समोर येत आह.े हे वा�तव आपणास दिलत वा 
�ामीण सािह�यात �यामानाने ती�पणे ��ययास येताना िदसत नाही.  

२.१३ महानगरीय वा�तव  

मराठी कादबंरीने महानगरीय वा�तवाचा वेध �ाम�ुयाने घेतला आहे. �याम�ये 
महानगरातील सामािजक-राजक�य वा�तव अनेक कादबंरीकारानंी माडंले आहे. अ�ण 
साधू यानंी 'मुंबई िदनाकं' या कादबंरीतून सामा�य माणसाचे जगणे, �याची जग�यासाठीची 
धडपड, स�ातं लोक, स�ेचे राजकारण, वाढती ग�ुहेगारी, कामगार - शोिषत वगा�चे जीवन 
आदी घटका�ंार ेमहानगराचे अ�ाळिव�ाळ �प वाचकासंमोर ठेवलेले आहे. तसेच िकरण 
नगरकर यानंी 'सात स�कं �ेचाळीस' या कादबंरीतून महानगरीय अवकाशातील जीवनाला 
�ा� होत असलेले एकटेपण, एकाक�पण, परा�मता,  जग�यातील अथ�शू�यता, न-नैितकता 
याचें दश�न घडिवले आहे. महानगरातील म�यमवग�याचें जगणे, �याचंी जग�यासाठीची 
धडपड, भोगवादीव�ृी याचे िच�ण �भाकर प�ढारकर या�ंया 'अर े ससंार ससंार' आिण  
सभुाष भ�डे या�ंया 'अंधार वाटा' या कादबंरीतून झालेले आह.े वाढते शहरीकरण, 
औ�ोिगक�करण आिण झपाट्याने होणार े ि�थ�यतंर या वा�तवाचा सजंीव खाडेंकर यानंी 
'अशातं पव�' या कादबंरीतून माडंले आह.े ते उ�ोगिव�ात होणारी उलाढाल, महानगराचे 
औ�ोिगक�करणामळेु होणारे प�रवत�न या कादबंरीतून साकारतात. झोपडप�ी हा 
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महानगरा�या अवकाशातील  एक �यापक असा भाग आहे. �याचे वा�तवपूण� िच�ण जयवतं 
दळवी याचंी 'च�', मधू मंगेश किण�क याचंी 'मािहमची खाडी' यातून झालेले आह.े भाऊ 
पा�ये यांनी फार मािम�कपणे महानगरीय वा�तवाचे िच�ण आप�या लेखनातून केले आह.े 
�याचें कथना�म लेखन ह े महानगरातील समाज�तर, मानवी जग�यातील िविवधतेला 
अधोरिेखत करणार े आहे. उदाहरणाथ� , ‘वैतागवाडी’, ‘वासूनाका’, ‘बॅ�र�टर अिन�� 
धोपे�रकर’, ‘राडा’ या कादबं� या यासदंभा�त  सागंता येतील. 

महानगरीय जािणवा साकारणार े कवी िदलीप िच�े आप�या किवतेतून महानगरा�या 
अि�त�वाचा िवराट कोलाज वाचकस�मखु ठेवतात. महानगरी जीवनातील भयावह 
वा�तवता िदलीप िच�े ‘मुंबई : अ सागँ’, ‘ओड टू बॉ�बे’, ‘फादर �रटिन�ग होम’ यासार�या 
किवतामंधून माडंतात. महानगरी माणूस �व�व हरवत चालला आहे आिण िदशाहीन जीवन 
जगतो आह.े याबरोबरच थकले�या असहा�य माणसाची क�ण कहाणी ते किवतामंधून 
माडंतात. वाढ�या महानगराचा िव�तार, य�ंयगुीन कालावकाशात होणार े अमानवीकरण 
आिण मानवी जीवन-�यवहार याचें दश�न अ�ण कोलटकर घडिवतात. तर महानगरातील 
वाढ�या िपळवणूक�चे, सघंषा�चे, जलुमी-अ�याय �व�पाचे दश�न वसतं गजु�र आप�या 
किवतेतून माडंतात. महानगरीय अवकाशातील राजकारणाचा �कषा�ने उ�चार करणार े
तलुसी परब राजक�य गुतंागुतं, ��ाचार, काय�क�या�ची मानिसकता, प�रवत�न सदंभ�िनहाय 
माडं�याचा �य�न करतात. नारायण सवु� भाडंवलदारी  �यव�थेचे, कामगाराचंी जीवनशैली 
आिण शोषक-शोिषत ही वग�य जािणव आप�या किवतेतून माडंतात. महानगरीय 
कोलाजातील दा�र�य्�ु जीवनाव�थेत जगणा� या लोकांचे जगणे नामदेव ढसाळ फार 
पोटितडक�ने �य� करतात. तर मि�लका अमरशेख आप�या किवतेतून महानगरीय 
वा�तव माडंतात. नीरजा ही कविय�ी महानगरात�या �ी�या जग�यावर �काशझोत टाकून 
ितचे द�ुयम�वाचे जगणे, ितची दरुाव�था आप�या किवतातूंन माडंते. 

२.१४ �ितमािव�  
मराठी किवतेत बा. सी. मढ�कर, शरदच�ं मिु�बोध, नारायण सवु�, िवदंा करदंीकर, सदानदं 
रगे,े नामदेव ढसाळ आदी कवी औ�ोिगक�करण, आधिुनक�करण यां�या प�रणामांची चचा�  
आप�या किवतेत करताना िदसतात. महानगरातील बदलले�या अनभुविव�ाला, 
एकाक�पणाला �यानंी �ितमे�या �पात �य� केले. नारायण सवु�, नामदेव ढसाळ यानंी 
कामगार वगा��या जाणीवा �य� के�या आहेत. १९६० नतंर�या काळातील िदलीप िच�े, 
��ा पवार, अ�ण काळे यानंी महानगरीय जग�याला, तेथील वा�तवाला आप�या 
किवतेतून अिभ�य� केले. 'आज'�या कालावकाशात हरवलेली मू�या�मकता, �य��ला 
आलेले 'व�तू�प',पाशवी �ौय�, िहसंा, असरुि�तता, भयता, नैरा�य माडंलेले आहे. 
शहराची वा�तवता माडंताना िदलीप िच�े ‘मुंबईची आठवण’ या किवतेत �हणतात, 
"�ा भ�य शहरात�या मतुा�यांचे वास, कपब�यांचे आवाज, 
इथ�या फुटपाथावंर जळणारी थोटकं, इथले � ह�व �वास,  
इथ�या बया�ंया िवटाळान ंिभजलेले बोळे, �ेतावरचे हार,  
इथ�या व�तीव�तीत उधळला जाणारा दःुखाचा गलुाल,   
मला �मा करोत मा�या अप�ुया िदवसा�या किवता." 
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तसेच सामािजक िवप�नाव�थेचे दश�नही �ितमामंधून �य� होताना िदसते. उदाहरणाथ� , 
िदलीप िच�े याचंा 'भुडं टेकाड' ही �ितमा िनसगा�पासून दूर असले�या महानगराला, तेथील 
समाजजीवनाला अधोरिेखत करणारी आहे. तसेच मुंबईचे बकाल जीवनानभुव, 'साव�ि�क' 
अस�याचा िनवा�ळा �या�ंया 'मुंबईची आठवण', ‘िचचंपोकळी ते िशकागो’ या किवतातूंन ते 
माडंतात. कथना�मकता, िच�शैली यातून �याचंी �ितमाशैली आकार घेताना िदसते.  

िवलास सारगं यांची किवता ही 'अि�त�व' माडंणारी आहे. �याचंी किवता पारपंा�रक भािषक 
रचनेला नाकारते आिण �वतःची भाषा िनमा�ण करताना िदसते. कता�-कम�-ि�यापद या 
वा�यघटकाचंी रचनाशैलीची ती उलटापालट करते. तसेच वा�तवातील अनभुवांना 
�ाधा�य देतात आिण ते �य� करताना �ितमािंकत ��या�मकता जोपासतात. उदाहरणाथ�, 
‘�लॅटफॉम�वरचे सायिडंगला टाकले�या ड�यासारखे टोकाला बसलेले महारोगी’, 
‘खाटका�या हातून मरणा� या बक� याने टाकले�या ल�ड्या’ इ�यादी. तसेच नामदेव ढसाळ 
या�ंया 'गाडूं बगीचा' या का�यस�ंहात अथ�गभ� �ितमा येतात. उदाहरणाथ�, ि�थत�� 
काळोख, कालच�ाची दीघ� नजर, वैि�कतेचे शेत, इ�यादी. 

२.१५ भाषा 

महानगरीय अवकाशातील जीवनमानाचा िवचार करता  माणसाचंी भाषा तटुक होत चालली 
आहे. बदल�या काळानसुार भाषाही बदलत चालली आह.े मोबाईल�या ये�याने ‘एसमसएस’ 
�माणे माणसे बोलू लागली आहेत. वा�यातील ि�यापदे ल�ु होत आहेत. पूण�वा�यात 
बोल�याऐवजी  शाटँ�फाम�स वापरले जात आहेत. मनि�वनी  लता रव�� या�ंया ‘िसगारटेस’, 
राजीव नाईक याचें ‘साठेच ं काय करायच?ं’, सिचन कंुडलकरयाचें ‘छोट्या�या स�ुीत’ही 
नाटके सदंभा�त सागंता येतील. महानगराचे अनभुविव� भाषे�ार े बा. सी. मढ�कर यानंी 
‘रा�ीचा िदवस’ या कादबंरीतून साकारलेला आहे. या कादंबरीत  िहदंी, इं�जी, गजुराथी 
श�द, वा�यबंध  येताना िदसतात. महानगरातील वातावरणानसुार काही िठकाणी श�द 
िनिम�ती केली आह.े उदाहरणाथ� ‘अ�लेख’ या श�दाला ‘उ�लेख’, ‘बा�कन टँगलला 
‘टा�कन बगँल’, इ�टुर फाकडा, केटरमालचा शडंचपा� इ�यादी. तसेच िम�वा�याचे अनेक 
नमनेु येथे पाहता येतात. उदाहरणाथ� , पैलू गडी िकती अ�छा ह|ै  

महानगरातील सािह�याची भाषा ही अनेकागंी आहे. पारपंा�रक लयब� का�यभाषेला ती 
नाकारते, म�ुशैलीचा ग�ा�मतेचा वापर किवतेत अिधक आलेला िदसतो. िविवध �े�े, �तर 
या�ंया उपयोजनाबरोबरच ती िविवध �तरीय भािषक लयीचा �वीकार करते. िविवध 
�ितमा- �ितकातून ती �य� होते. महानगरी सवेंदने�या पिह�या खणुा �कषा�ने बा. सी. 
मढ�कर या�ंया किवतेत आले�या िदसतात. शहर, महानगर याला जी यािं�कतेची झळ 
�थम पोहचली �यातून महानगरी जीवनाचा यािं�कतेचा �वास स�ु झाला. बा. सी. 
मढ�करानंी अनेक �ितमामंधून य�ंयगुाची भयावहता किवतेतून सूिचत केली आहे. 
उदाहरणाथ� , ‘का�या हवेतून उड्डाण घेणार े काळे िवमान’, ‘खडा पहारा देणारा रोबो’, 
धगधग�या भ�्या, य�ंाची चाके, इ�यादी. मढ�करा�ंया किवतेनतंर नारायण सवु� यांनी 
महानगरी सवेंदनेचा आिव�कार वेगळेपणाने घडिवला आहे. महानगरातील सामा�य, 
तळागळात�या माणसाचे वा�तव जीवन �यानंी माडंले. �याचंी किवता ही महानगरी 
सवेंदनशीलतेचा पिहला मह�वाचा आिव�कार आह,े असे �हणता येईल. 'मुंबई' या किवतेत 
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महानगरातील चाळस�ंकृतीचे भयावह वा�तव िचि�त करतात. तर अ�ण कोलटकर 
औ�ोिगक स�ंकृती�या जा�यात महानगरी माणूस परुता कसा अडकून गेला आहे आिण 
िनज�व व�तूनी माणसा�या अि�त�वावर कसा घाला घातला आहे ते �ितमािंकत भाषेतून 
माडंले आहे. 

महानरात�या जीवनाचा सदंभ�शोध भाऊपा�ये, नामदेव ढसाळ, नारायण सवु�, िवलास 
सारगं, िवजय त�डुलकर, च�ंकातं खोत आदी सािहि�यकानी घेतला आह.े समकालीन 
भािषक अवकाश �या�ंया सािह�यकृतीतून, पा�मखुातून कथन केला आह.े च�ंकातं खोत 
या�ंया‘ उभया�वी अ�यय’ (१९७०) या कादबंरीत काया�लयात काम करणारा कामगारवग� 
िविश� भािषक सकेंत वापरतो. ‘लघवीला जा�यासाठी ‘सही क�न येतो’, �ी�या 
चाल�यावर ‘भजन करीत चालली’, ‘खाली वाकून पेपर उचलणा�या �ीला ‘बघ बकरी 
पाला खाते’, मूल न होणा�या प�ुषाला ‘बटँरी का मसाला खतम’, आदी भािषक उदाहरणे 
ल�िगक भावनेची आिभ�य�� करणारी आहेत.  

महानगरीय सािह�यकृतीम�ये िहदंी, इं�जी, मराठी भािषक �पाचंा वैिश�्येपूण� वापर होताना 
िदसतो. �याम�ये िश�या, अ�ील वाटणार ेश�द सहजभावाने येतात. उदाहरणाथ�, िकरण 
नगरकर या�ंया ‘सात स�कं �ेचाळीस’; किवता महाजनया�ंया ‘िभ�न’; शकंरराव यां�या 
खरात या�ंया ‘हातभ�ी’, ‘झोपडप�ी’, ‘फुटपाथ नबंर१’ या कादबं�या सागंता येतील. िम� 
भाषेचा वापर, �सगंान�ुप मराठी, िहदंी िच�पट गाणी, भाषा याचें उपायोजन कादंबरीगत 
वा�तवात येताना िदसते. उदाहरणाथ� मनोहर त�हार याचंी ‘माणूस’, िकरण नगरकर यांची 
‘सात स�कं �ेचाळीस’ इ�यादी.  

उदाहरणाथ�,‘ माणूस’ या कादंबरीतील शकंर ह े पा� �हणते, “सबकुछ द:ुख और दद� मैने 
भलुानेक� कोशीस िकया और चेहरपेे एक नकली चेहरा लगा िलया और ओ मजािकया 
आदमीका।” (प,ृ ३९८) 

कवी नामदेव ढसाळ, नारायण सवु�, मि�लका अमरशेख यानंी कामगारिव�ाचे जगणे, �ी, 
इथला काळाबाजार आदी बाबी अधोरिेखत करताना सडेतोड भाषा आिण रोखठोक 
श�दशैली उपयोिजली आह.े ‘महानगर-१३’ या किवतेत माि�लका अमरशेख यानंी हे 
धगधगते वा�तव उभे केले आहे. 

“‘िहजड्यांनी साजरा केलेला शहराचा ज�मो�सव  

सादळले�या र�ातला चामड्याचंा ज�म 

शहराची आखीव नाळ कापलेली”. 

“कुणी गोिवदं �या कुणी गोपाळ �या” 

िझ�मा खेळणा�या  

पाढं�या टो�या घातले�या सवा�णी  

ना�यावर बसम�ये ऑिफसम�ये  

प�ुष उभे कंबर वाकडी करत डोळा मारीत  

तरी �यानंा कुणी वे�या �हणत नाही.” 
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२.१६ महानगरीय सािह�याचे वेगळेपण  

महानगरी जीवन�वास हा वेगवान असतो. सतत ‘धावणे’ या ि�डेशी महानगरातला माणूस 
एकजीव झालेला आहे. कोणाकडेही पाह�यासाठी �याला वेळ नाही व थाबंायचेही  नाही. ह े
वा�तव अनेक सािह�यकृत�मधून आलेले आह.े उदाहरणाथ�, रगंनाथ पठार े या�ंया ‘भर 
चौकातील अर�य�दन’ या कादबंरीतील  िनवेदक �हणतो, “गद� हेच मळुी अर�य झालय. 
दिुनयाच ंअर�य झालय ंमळुात िबनझाडाचं. माणसाच ंअर�य कोणाला दोष देणार? �याला 
�याला पळायच,ं ओढायच,ं रटेायच ंअसतं. �या�या �या�या आसपासची गद�तली माणसहंी  
व�तूचहोऊन गेलेयीत भाषा नस�यासारखी.” (प.ृ५८) महानगर े ही डायनॅिमक �वाही 
असतात �यामळेु शहर वा महानगरातले जीवन ही �वाही असते. �यामळेु शहर वा 
महानगरातला माणूस काहीसा आ�मक� �ी बनत जातो. �य��-�यि�ंचे सबंंध �वफाय�ावर 
अवलंबून असतात एक�कारची ही ‘गुतंवणूक’ या त�वावर तो जगतो.  �यातूनच �य��ला 
‘व�तूपण’ �ा� होत गेलेले िदसते. महानगरात�या कॉप�रटे जगतात काम करणा�या 
�य��ची उपय�ुता िकती आहे याव�न �यांचे मािसक वेतन ठरते. एकूणच ही कॉप�रटे 
स�ंकृती माणसाचे ‘�व�व’ िहरावून घेत आहे याचे दश�न ��ततु कादबंरीत घडते. हे �ामीण 
जीवनशैलीत ��ययास येत नाही. महानगराचा �थलावकाश तेथील वैिव�यता आिण मानवी 
जग�यातील िविवधता याचें िच�ण महानगरातील मा�यमानी अनेकापंय�त पोहोचिवले आहे. 
यासदंभा�त �क-�ा�य मा�यमाचंी कामिगरी मह�वाची ठरते. महानगरातील चगंळवाद, 
डाक� नेस, िच�पट, िसरीयल- नाटक याकडे आकिष�ला जाणारा त�णवग�, पैसा आिण 
�िस�ी आद�चे िच�ण महानगरीय सािह�य करताना िदसते. ि�या त�डुलकर याचंी कथा, 
अिनल सपकाळ याचंी ‘झमुची दाडंी’, राजीव नाईक यांचे ‘साठेच ं काय करायचं?’ अ�ण 
कोलटकर याचंी ‘ॲिनमेशन’, ‘त�ा’ आदी सािह�यकृतीतून याचे दश�न घडते. �यातून 
महानगरीय वा�तवाचा एक िविश� भाग समोर ठेवला गलेा आहे. एकूण महानगरातील 
वा�तवातील �य��, �य��समूह या�ंयातील संवेदनशीलता बोथट होत आह.े माणूस �क-
�ा�य मा�यमा�ंया आहारी जातो आह.े रा.ग. जाधव �हणतात,“महानगरीय वा�तवात �य�� 
आप�या सवेंदनश��ची �वाय�ता व िविश�ता उ�रो�र हरवत चालली आह.े �क-�ा�य 
मा�यमांनी व �यां�या तं�सुदंर अिव�कारानंी आपले �ि�गोचर-कण�गोचर जगच न�या रीतीने 
�तीत होऊ लागले आहे.” (अ�ण कोलटकराचंी किवता: काही �ि��ेप, सपंादक वसतं 
पाटणकर, मराठी िवभाग मुंबई िव�ापीठ आिण लोकवाडमय  गहृ, मुंबई दसुरी आव�ृी १७  
जलैु २००४,प�ृ ६९) हे महानगरीय सािह�यातून ��ययास येतात.  

१९८० नतंर औ�ोिगक�करण, जागितक�करण याने अथ��यव�था खलुी केली. �याचे 
प�रणाम �थमत: शहरी, महानगरी माणसावर पडणार े होते. वाढता चगंळवाद, मानवी 
मू�याचंा होणारा �हास, असरुि�तता आधी बाबी सािह�यातून माडं�या गे�या आहेत. �शातं 
दळवी याचें 'चाह�ल' हे नाटक  चगंळवादाचे भीषण दश�न घडवणार े आहे. तसेच �याचें 
'सेिल�ेशन' मधून �य��- �य�� मधील तटुत जाणा�या संवादाचे िच�ण केले आहे. आिण 
सिचन कंुडलकर यानंी ‘छोट्याशा स�ुीत’, ‘��जम�ये ठेवलेले �ेम’ यामंधून 
जागितक�करणाचे �यि�गत जीवनावर काय प�रणाम झाले याचे िच�ण केले आहे. या 
सवा�चा �थम �भाव आिण प�रणाम हा शहरी, महानगरी माणसावर झालेला आहे.      
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महानगरीय सािह�याचे वेगळेपण पढुील काही म�ुया�ंार ेन�दिवता येतील.  

१. शहर िकंवा महानगर हा �थलावकाश रोजगार िमळिव�या�या��ीने  एक मह�वाचा 
भाग आहे. �यामळेु िविवध भागातूंन येथे �थलातंर होत असते. �यामळेु िभ�न 
स�ंकृतीतून, �या�ंया जीवनशैलीतून एक िविश� सकंर महानगरीय जीवनाला 
साकारतो. 

 
२. महानगरीय सािह�याची आशयसू�े ही आधिुनक�करण, यािं�क�करण याबरोबरीनेच 

�य��ला 'व�तूचे' मू�य येणे; मानवी सवेंदनांचे �यापारीकरण; �यातून आलेली 
परा�मता; मू�य� हास, �पधा��म जीवनामळेु वाढणारी �पधा��मता असलेली िदसतात. 
�य��कडे 'व�तू' �हणून पाहणारी मानिसकता शहरीक� �ी वा�त�यात िदसते. 
उदाहरणाथ�, मनोहर त�हार या�ंया ‘माणूस’ या कादबंरीत शहरक� �ी वा�त�यात 
राहणा�या बाजारक� �ी �यव�थेतील माणसानंा आलेले ‘व�तू�प’ िनवेदक अधोरिेखत 
करतो. घरकाम करायला येणारी शकंरची प�नी घरमालकाला उपभोगाची व�तू 
वाटते.  

 

३. महानगरातील झोपडप�ी आिण �लॅट स�ंकृती या�ंया मधला अवकाश चाळ आह.े 
हा महानगराचा एक वैिश�्यपूण� अवकाश �हणून �याची न�द करता येणार आह.े 
कारण या अवकाशात कामगार (म�यमवग�य, िन�न�तरीय) आह,े जो सिुशि�त  
आिण �व�नाळूपणाचे जीवन जगतो. गगंाधर गाडगीळाचंा 'िकडलेली  माणसे' हा  
कथास�ंह, �ी. ना. प�डसे याचंी 'ल�हाळी', भाग�वराव िव�ल वररेकर याचंी 'धावता 
धोटा',  प.ु ल. देशपाडें याचंी 'बटाट्याची चाळ', सभुाष भ�डे याचंी 'अंधारवाटा', 
च�ंकातं खोत याचंी 'उभया�वयी अ�यय' या कादबं�या उदाहरणे �हणून या सदंभा�त 
पाहता येतील. 

 
४. भाऊ पा�ये, नामदेव ढसाळ, नारायण सवु� या�ंया कलाकृत�मधून महानगरातील 

म�यमवग�य पाढंरपेशी समूहा�या बरोबरीने िन�न�तरीय लोकसमूहा�या जािणवाही 
�य� झाले�या आहेत. उदाहरणाथ�, नामदेव ढसाळ याचंी किवता �हणजे महानगरी 
सवेंदनशीलतेबरोबरच राजक�य आिण सामािजक अनभुविव� माडंणारी आहेत. 
‘गोलपीठा’, ‘मूख� �हाता�याने ड�गर हलवले’, ‘आम�या इितहासातील एक अप�रहाय� 
पा�: ‘ि�यदश�नी’, ‘तहुी इय�ा कंची’, ‘गाडूं बगीचा’, ‘या स�ेत जीव रमत नाही' या 
किवतातूंन �याचंी  महानगरी अनभुविव� साकारले आह.े महानगरातील गिल�छ 
व��यामंधील दरुाव�थेचे, तेथील भयावह जीवनाचे दश�न �याचंी किवता घडवते. 
तसेच महानगरातील प�रवत�ना�या चळवळीतले एक काय�कता�, त�ण, ि�यकर, कवी 
�हणून जे ताणतणाव आले ते �या�ंया किवतेतून ��गोचर होताना िदसतात. 

 
५. शहर, िनमशहर, महानगरामंधील असरुि�तता अनेक सािह�यकृतीतून अधोरिेखत 

झालेली आह.े तसेच उ�च�ू कलावतं �याचंी जीवनशैली �याचबरोबर  अनेक 
समकालीन सदंभ� सािह�यकृतीतून आलेले आहते. किवता महाजन याचंी 'िभ�न' 
(२००७), शातंा गोखले याचंी '�या वष�' (२००८), िश�पा काबंळे याचंी 'िन�या 
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डो�यांची मलुगी'  (२०१४), जी. के. ऐनापरु ेयाचंी 'रोबोट' या कादबं� यातून १९९० 
नतंरचे बदलते महानगरीय अनभुविव� साकारले आहे.  

 
६. महानगरीय अवकाशातील िविवधागंी जीवनाचा वेध अनेक सािह�यकृतीतून घेतला 

गेला आहे. 'िभ�न' या किवता महाजन या�ंया कादबंरीतून रडे लाईट ए�रयामधील 
�ीजीवन, समल�िगक �य���या सघंटना याचें संदभ� येतात. तर 'उभया�वयी अ�यय' 
या च�ंकातं खोत यां�या कादंबरीतून प�ुषवे�या या िवषयवा�तवाची चचा� होताना 
िदसते. हे महानगरीय वा�तव जीवनदश�न आह.े हे �ामीण वा दिलत सािह�यात 
ती�पणे येताना िदसत नाही.   

 
७. न�वदीनतंर भारतीय अथ��यव�थेत वेगाने बदल झाला �याचा �भाव, प�रणाम शहर, 

महानगरावंर पडला. मॉ�स, पंचतारािंकत हॉटेल, डा�स बार, काप�रटे �े�, 
बह�रा��ीय कंप�या, आय. टी. ह�ज, �सारमा�यमे आदी सेवा�े�े �भावी झालेली 
िदसतात. िस�ाथ� रामटेके याचंी 'भारत सेल होताना',  ह. मो. मराठे याचंी ' 
सॉ�टवेअर', 'माक� ट', सजंय लाटकर याचंी' टेक ओ�हर', सजंीव खाडेंकर यांची 
'अशातंपव�', शातंा गोखले याचंी 'रीटा वेिलणकर' (१९९०) आद��या 
सािह�यकृतीतून होताना िदसते. हे अनभुविव� आिण असा �थलावकाश �ामीण वा 
दिलत सािह�यात ��ययास येत नाही. कारण हा महानगरीय अवकाशाचा िवशेष भाग 
आहे, असे �हणता येईल.  

 
८. महानगरीय संवेदनशीलता ही आधिुनकतावादी सवेंदनशीलतेशी नाते सागंणारी  

आहे. मूलतः शहरी, महानगरी सािहि�यक आप�या अनभुविव�ातील अनेकिवध 
घटकानंा सािह�यकृतीतून �य� करताना िदसतात. महानगरात जी  असरुि�तता, 
म�ृयूची भयावहता सतत वास करते आहे �यातून महानगरी जीवनाची दरुाव�था होत 
असलेली िदसते आहे. �ामीण जीवनशैलीपे�ा हे वेगळे अनभुविव� यातून साकारले 
आहे. �ामीण, दिलत सािह�यात िनसग�, जातीयता या घटकातूंन सघंष�मय 
वातावरणाची िनिम�ती होत असते. परतं ु महानगरीय सािह�यात िवशेषतः मानवी 
सहअि�त�व, �पधा�, �ेषभावना यामंळेु सघंष�य वातावरणाची िनिम�ती होताना  
िदसते. 

 
९. महानगरातील माणूस �वतःची ओळख हरवत चालला आह.े �याचा इतराशंी सवंाद 

कमी होत चालला आहे. कुटंुब, समाज यामं�ये �याचे अि�त�व यािं�क होत आह.े 
'�व'िवकासा�या सघंषा�तून �याला परा�मतेला सामोर ेजावे लागत आह.े याचे िच�ण 
महानगरीय सािह�यातील घटना�सगंातून होताना िदसते. 

 
१०. आज�या  भयावह एकाक�पणाची, शहरी जीवनातील असरुि�ततेची, कोरड्या 

मानवी सबंंधांची जाणीव िवलास सारगं या�ंया कथामंधून होते. ‘सोलेदाद’ (१९७५) 
‘आतंक’ (१९९९) हे कथास�ंह यासदंभा�त पाहता येतील. तसेच आधिुनक शहरी 
माणसाचे एकाक�पण, बदलते नातेसबंंध �यातून िनमा�ण होणार े ताण-तणाव याचे 
िच�ण िवजया  राजा�य�, गौरी देशपाडें आप�या कथेतून करतात.  उदाहरणाथ� 
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गौरी देशपाडें याचंा 'आहे हे अस ंआह'े (१९८६) हा कथास�ंह पाहता येईल. तसेच 
मेघना पेठे, ि�या त�डुलकर या�ंया कथेतून महानगरी जाणीवा �य� होतात. 
महानगरातील �ी-प�ुषाचें �यि�गत सबंंध, राजकारण, मानिसक यातना, 
�सारमा�यमांचे िहतसबंंध, तेथील �यव�था याही बाबी ‘�याचा �याचा ��’, 
‘ज�मले�या ��येकाला’ ‘जावे ित�या वशंा’ (२००१), ‘ितहार’ या कथास�ंहातून 
��गोचर  होतात. महानगरात कायम वा�त�य करणा�या लोकाचंा जीवन �यवहार, 
�याची धडपड यावर वसतं आबाजी  डहाके यानंी ‘म�य�’, ‘�ितब�’ या कादबंरीतून 
�काशझोत टाकलेला आह.े तर ‘�मशः’ या कादबंरीतून महेश केळुसकर 
महानगरातील जग�याबरोबरच सज�न मनाला नायक पा�ा�ार े�य� केले आहे. 

आपली �गती तपासा : 

१) महानगरीय सािह�याची ओळख क�न �या? व वेगळेपण सांगा? 

२.१७ साराशं 

सािह�यातून सभोवतालचे दश�न घडत असते. महानगरातील गद�, दहशतवाद, भयता, 
िहसंा, बकालपणा, हरवलेली सज�नशीलता, बोथट झालेली सवेंदना, वाट्याला आलेले 
एकटेपण आदी महानगरी जीवना�या िविवध छटा कलाकृतीतून उमलले�या आहते. 
महानगरीय सािह�यातून सभोवतालचे वा�तव, सम�या अधोरिेखत होतात. महानगरातील 
स�दय�, तेथील िनसग�, सम�ु �यातून िमळणारा आनदं यािवषयी फारच �ोटक मािहती येते. 
�ामीण वा दिलत सािह�यात िनसग� िवशेष�वाने ��ययास येतो, महानगरीय सािह�यात मा� 
महानगरातील माणूस हा आगितक, उदासीन असलेला अनेक सािह�यकृतीतून ��ययास 
येतो, हे एक�कार े महानगरीय वेदनेच िच�ण आहे, असे �हणता येईल. महानगरीय 
सवेंदनेची अिभ�य�� अ�ण कोलटकर, नामदेव ढसाळ, मनोहर ओक यासंार�या अनेक 
कवीनी किवतातूंन केलेली आह.े मुंबई या महानगरावर केले�या किवतातूंन हे जाणवते. 
कोलटकर ‘या मुंबईन ं िभकेस लावलं’ असे �हणतात, तर मनोहर ओक �हणतात, ‘मुंबई 
मुंबई, त�ुयातून मी फाट�या भणगंासारखा िनघून जाईन’ अस े सागंतात. तर  नामदेव 
ढसाळ �हणतात, ‘मुंबई, मा�या ि�य राडें, त�ुयातून मी फाट�या भणगंासारखा िनघून 
जाणार नाही’ अस ं बजावतात. एकूणच हे मुंबईचे बह��प�व येथे अधोरिेखत होते आह.े 
महानगरीय सािह�याची आशयसू�े ही महानगरीय जीवनाचे होत जाणार े अमानवीकरण, 
�य��चे व�ततु होणार े�पातंर, आ�मकता, भय��तता, परा�मभाव, �व�वलोप, म�ृयूची 
िवदारक जाणीव आदी िवषयाभंोवती आहे. महानगरीय सवेंदनेचे ‘परा�मभाव’ हे एक 
�यव�छेदक ल�ण सागंता येईल. मढ�करानंी ‘जगायची पण स�� आह,े मरायची पण स�� 
आहे’ अशा नेम�या श�दातं महानगरीय जग�यातील वा�तव माडंले आहे. 

२.१८  �वय ंअ�ययनासाठी ��  

१. महानगरीय सािह�याचे �व�प सागंा.  

२. महानगरीय सािह�याची वैिश�े �प� करा.  

३. महानगरीय वा�तव सािह�यातून कसे िचि�त झाले आह,े ते िलहा.  
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४. महानगरीय सािह�याचे वेगळेपण सोदाहरण �प� करा.  

५. महानगरीय सािह�यातील पा�िच�ण आिण भाषा हे घटक सिव�तर िलहा.  

िटपा िलहा.  

१. महानगरीय सािह�यातील आशय  
२. �थलावकाश 
३. महानगरीय सम�या  
४. सामािजक- सा�ंकृितक पया�वरण  
५. महानगरीय जीवनशैली  

२.१९  सदंभ�  

१. सािह�य आिण समाज, सपंादक �ा. नागनाथ को�ाप�ले, महानगरीय जािणवा आिण 
मराठी सािह�य - अिवनाश स�े, �ितमा �काशन, पणेु, २००७, 

२. मराठी किवतेतील महानगरीय सवेंदनशीलता : एक िटपण, वसतं पाटणकर, सव�धारा, 
वष� ३ र े अंक ३ रा,  जलैु/अॅग�ट/स�ट�बर २००९, सपंादक डॉ. सखुदेव ढाणके, 
अमरावती 

३. अ�ण कोलटकराचंी किवता: काही �ि��ेप, सपंादक वसतं पाटणकर, मराठी िवभाग 
मुंबई िव�ापीठ आिण लोकवाडमय गहृ, मुंबई दसुरी आव�ृी १७  जलैु २००४ 

२.२० पूरक वाचन  

१. च�-जयवतं दळवी  
२. िसगारटेस - मनि�वनी लता रव�� 
३. गोलापीठा– नामदेव ढसाळ 
४. महानगरीय वा�तव: भारतीय कादबं�यासंदंभा�त - (सपंादक) डॉ. सूय�कातं 

आजगावंकर  

२.२१ उप�म  

१. एका महागरीय कवीची मलुाखत �या.  
२. साठेच ंकाय करायचं? या नाटकाचे परी�ण करा.  
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३  
भाऊ पा�ये या�ंया ��े कथा 

घटक रचना  

३.१  उि��ये  

३.२  ��तावना 

३.३   'भाऊ पा�ये या�ंया �े� कथा' :  अनभुविव� 

३.४  भाऊ पा�ये या�ंया �े� कथा या कथास�ंहातील आशयसू�े   

३.५  पा�िच�ण  

३.६  समारोप 

 ३.७   सरावासाठी ��  

३.८    सदंभ�  

३.१ उि��ये  

 दोन महाय�ुा�ंया दर�यान�या काळात भारतीय समाजजीवनात आमूला� प�रवत�न 
होत गेले याचंी िव�ा�या�ना ओळख होईल.     

 खेड्यापाड्यातील समाज शहराकडे औ�ोिगक�करणामळेु �थलातं�रत होत गेला. व  
शहरीकरणाची �ि�या स�ु झाली. या िवषयाची ओळख होईल  

 िविवध कारणामंळेु शहराचंी महानगरी होत गेली. या शहरीकरणा�या व 
महानगरीकरणा�या �ि�येमळेु मानवी जीवनातील गुतंागुतं अिधकच वाढत गेली.  

 महानगरावर आधा�रत वैिश�्यपूण� सािह�य िनमा�ण होत गेले. �याच �ि�कोणातून भाऊ 
पा�ये या�ंया �े� कथा या कथास�ंहाचा िवचार या अ�यासपि�केत करावयाचा आहे. 

३.२ ��तावना: 

कोणताही सािहि�यक - कलावंत �या�या सामािजक- सा�ंकृितक पया�वरणािशवाय दूर राह�च 
शकत नाही. �या�या सािह�याची अिभ�य�� होताना �याची स�ंकृती, आचारिवचार, 
परपंरा, आदश� इ�यादीचे अिध�ान �या�या सािह�यकृतीमागे ��य�- अ��य� काय�रत 
असते. तो जगत असलेले पया�वरण, तेथील सम�या, िवसगंती, यानंी य�ु असलेला 
जीवनानभुव तो साकारत असतो. 
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महानगरात एकाचवेळी एक�कडे भौितक �गती�या साधनाचंी िवपलुता, सहजसा�यता 
चकचक�त िबि�डं�ज आिण टोकाची �ीमंती  असते तर दसुरीकडे विंचतता बेकारी, 
बेरोजगारी, �दषुण, गद�, �ॅिफकजाम, महागाई, झोपडप�ी, अ�व�छता, गिल�छ व��या 
असे आंतरिवरोध महानगरी�या पोटात सामावलेले असतात. �याचबरोबर अपराधीकरण, 
पा�ा�य िश�ण, पा�ा�य जीवनशैली आिण िच�पटस�ृी यांचे आकष�ण, जीवघेणी �पधा�, 
घड्याळी काट्यावंर धावणार े आय�ुय, �यातून आलेली िनबरता आिण असवेंदनशीलता, 
अनेक जाती, धम� , भाषा, बोली या�ंया सिंम�णातून िनमा�ण झालेली गगंाजमनी स�ंकृती या 
सव� घटकामंधून साकार झालेला महानगरी अवकाश यातून महानगरी सवेंदन अथवा 
महानगरी जाणीव साकार  होते. अशी िविश� महानगरी जाणीव साकारणार े भाऊ पा�ये  
मुंबई महानगरात ज�मलेले, वाढले - घडलेले आिण नावा�पास आलेले अ�सल मुंबईकर  
लेखक आहेत. 

साठो�री कालखडंात वैिश�्यपूण� कथना�म लेखन करणा�या लेखकामं�ये भाऊ पा�ये हे 
एक अ�यतं मह�वाचे नाव आह.े  �या�ंया १९६० ते १९९० या तीस वषा��या कालावधीत 
जवळपास दहा कादबं�या, चार कथास�ंह, एक नाटक, दोन िच�पटाचें पटकथालेखन आिण 
अ�य तीन स�ंिहत प�ुतके असे िवपलु आिण कसदार लेखन �कािसत झाले आहे.  

एक सु�हेरा �वाब (१९८०), मुरगी (१९८१),  थालीपीठ (१९८४) आिण थोडी सी जो पी 
ली ह ै(१९८६) अशा चार  कथास�ंहातं समािव� असणा�या एकूण अडोतीस कथाचें लेखन 
�यानंी केले आहे. उपरो� चार  कथास�ंहातंील  िनवडक वीस कथा◌ंंचा भाऊ पा�ये 
या�ंया �े� कथा  हा कथास�ंह िदलीप िच�े यानंी १९९५ म�ये सपंािदत केला  आह.े  

३.३  'भाऊ पा�ये या�ंया ��े कथा' :  अनुभविव� 

ि�टीश कालखडंात मुंबईत अि�त�वात आले�या कापड िगर�या�ंया आस�याला पोटासाठी 
देशभरातून आिण महारा��ा�या कानाकोप�यातूंनही लोकाचंा ओघ स�ु झाला. या गरीब- 
भकेुकंगाल लोकानंी आपले ब�तान चाळ�म�ये आिण झोपडप�्यामं�ये बसिवले. िविवध 
जाती, धम�, �ातं, भाषा, वगा�तील या सग�या�ंया एकि�त वा�त�यातून जी  
िन�नम�यमवग�य आिण  िन�नवग�याचंी एक िविश� भौगोिलक व�ती  आिण �याचंी 
जीवनशैली, जीवनधारणा िनमा�ण झाली. ितला �ितिबंिबत करणारी जी एक स�ंकृती 
आकाराला आली; ितचेच घडिवलेले िववि�त दश�न हा या कथास�ंहाचा क� �वत� िवषय 
आहे. 

३.४ भाऊ पा�ये या�ंया ��े कथा या कथास�ंहातील आशयसू�े   

भाऊ पा�ये या�ंया उपरो� कथास�ंहात 'मरुगी', 'साडं', 'पायातला बूट', 'फाई�ह गाड�न', 
'एक स�ुहेरा �वाब', 'देश पढेु गेला', 'बेबी, बगीचा', 'नवरा', 'बायको खाणारी माणसे', 
'अ�करमाशा', 'पडदा', 'आयशीचे �दय', 'पो��ी फािमॆ�ग', 'वेड', 'धगड', 'िथएटर', 'त�ुही 
यानंा पा�लं आह ेकाय?', 'फ�य�', आिण 'सामना' या वीस कथाचंा समावेश होतो. या सव� 
कथाचंी आशयसू�े िविवध �कारची असली तरी अ�यासा�या सोयीसाठी इथे पाच 
आशयसू�ा�ंया आधार ेवग�करण कर�यात आले आहे. 



 

 

भाऊ पा�ये यां�या �े� कथा 

. 
 

45 

अ)  ल�नसं�थेसंबंधीच ेभा�य : 

ल�नस�ंथा ही एक सामािजक स�ंथा आहे,  दोन �य��ना, दोन कुटंुबानंा जोडणारी ती बाब 
आहे. या स�ंथे�ारा �य��ला भाविनक, कौटंुिबक, सामािजक सरु�ा आिण समाजमा�यता 
�ा� होते. भारतीय समाज�यव�थेत ती कुटंुब�यव�थेला साकार करणारी मूलाधार ठरते. 
�यामळेु ल�नस�ंथेकडे सव�सामा�यपणे भारतीय समाज�यव�थेत गाभंीया� ने पािहले जाते. 
परतं ु ��ततु कथास�ंहातील कथाचंा आशय पािहला तर �यातील पा�े अशा �कारचे 
कोणतेही बंधन मानून जगताना िदसत नाहीत.  

मळुात भारतीय समाज�यव�थेतील िपतसृ�ेत �ी�या मतानंा, ित�या आवडिनवडीला 
कोणतेही �थान नसते. साहिजकच या �यव�थेत मलुगी ही कुटंुबासाठी ओझ,ं एक 
जबाबदारी मानली जाते. �यामळेु ितचे ल�न लावून �या जबाबदारीतून 'म�ु' हो�यासाठी 
सगळे त�पर असतात. साहिजकच मलुीची आवडिनवड िवचारात न घेता िकंबह�ना पालक 
ठरवतील तोच नवरा �हणून �वीकार�यासाठी ित�यावर दबाव आणला जातो. �यामळेु 
'मरुगी' कथेतला के� गाबते दीघ�काळ दादर र�ेवे �टेशनवर  हमाली क�न सडाफिटंग 
आय�ुय जगतो.  एक लाखाची लॉटरी लाग�यावर �याला आिथ�क ि�थरता �ा� होते. 
आजूबाजू�या व�तीत लोक �याला गाबते मा�तर �हणून ओळखू लागतात. ��थािपत 
समाजचौकटीत आय�ुय माग� लाग�याची जी सकं�पना आह े �यानसुार �यालाही आपले 
आय�ुय माग� लागावेसे वाटते. आपले कुटंुब असावे, मलेुबाळे असावीत या ट��याची पिहली 
पायरी �हणून ल�न केले पािहजे, याची �याला जाणीव होते. �या�या सोबतच हमाली 
करणारा दा�डा धानू िशरनाळे व �याची बायको �ि�मणीबाई �या�याच ना�यातले असतात. 
�याचंी अवघी एकोणीस- वीस वषा�ची मलुगी पदी आिण ितचे उफाड्याचे स�दय� �याला वेड 
लावते. �यामळेु 'ल�न करने तर पदीशीच करने', असा तो िन�य करतो. �यासाठी तो 
�ि�मणीबाई�या झोपडीत सखुचैनी�या व�तू भरतो. पदी कोणकोण�या मलुाबंरोबर 
िसनेमाला जाते, कोणाला कुठे भेटते,याची इ�यभूंत मािहती काढून िशरनाळे कुटंुबापढेु 
ल�नाचा ��ताव ठेवतो. या ल�नाला िवरोध दश�िवताना पदी आधीच जणू �यािवषयीचे 
भाक�त करते. 

"मी तमु�याशीच लगीन कराव ं अशी जबरद�ती का?  तमुी दसु�या मा�यापे�ा चागं�या, 
उ�च मलुीशी लगीन क�न सखुी �हा. तमुी मा�याशी लगीन क�न सखुी होणार नाही.  

का ? 

कारण ससंारात एक पाट�नर सखुी नसला �हणजे ससंार सखुाचा होत नाही." (प.ृ �. १४) 

उपकारा�या ओ�याखाली दबले�या िशरनाळे कुटंुबाला के�समोर तसेच पदीला आप�या 
आईसमोर नमते �यावे लागते आिण िवशीत�या पदीचे चािळशीत�या के�सोबत ल�न होते. 
परतं ु मनािव��चे ल�न आिण ित�या देहाशी रा�भर खेळ के�याने पदी दमते. ल�ना�या 
पिह�याच रा�ी के�ला �याचे शरीर साथ देत नाही �हणून वैतागलेली हताश पदी �याचा 
'नामद�' असा उपहास करते. ते�हा �णाचाही िवचार न करता के� अंथ�णाखालची सरुी 
काढून ित�या पोटात खूपसून ितचा खून करतो. व�ततु: �या ल�नासाठी तो इतका 
आटािपटा करतो, ते ल�न िटकिव�यासाठी तो कोणताही मागचापढुचा िवचार करीत नाही.  
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'मरुगी' कथे�माणेच 'पो��ी फािम�ग' कथेतही ल�नस�ंथेिवषयीचा उपरोध अितशय 
का��यपूण� रीतीने �य� होतो. या कथेत�या अंबादास िटपटाळेकरला का�ेँस प�ातील 
गमुा��या�ंया सघंटनेचे काम कर�यासाठीचे मिहना न�वद �पये मानधन िमळू लागताच 
�याला थोडे आिथ�क �थैय� �ा� होते. �हणून तो ल�न क�न आय�ुयात ि�थर�थावर 
हो�याची इ�छा �य� करतो. �या�ंया मलु�ची ल�न हो�याची श�यताच नसते, असे पालक 
अंबादास या घोडनव�यासाठी टपून बसलेले असतात. �यातलाच बाबीशेट हा आपली 
अनाथ भाची सनुदंा िहला आय�ुयात माग� लाव�यासाठी न�हे तर महागाई�या िदवसांत 
खाणारे एक त�ड कमी होईल, इतका �व�छ �यवहार पाहातो. आय�ुयभर सनुदंाचे ओझे 
वाहायला लागू नये, �यासाठी तो अंबादासला मालाडला पागडीची खोली िमळवून देतो; 
भाडंीकंुडी घेऊन देतो. सोळा वषा��या सनुदंाचे ल�न अडोतीस वषा��या अंबादासबरोबर 
लावून शेवटी एकदाची पोरगी वटली, असा स�ुकारा सोडतो. �यामळेु ल�नस�ंथेचे गाभंीय� 
जसे बाबीशेटला वाटत नाही तसेच ते अंबादासलाही वाटत नाही. ल�न केले तर ते 
िनभवावेही लागते, याचा कोणताही िवचार तो करीत नाही. उलटप�ी सनुदंाला िदवस 
गे�यावर ितची खा�यािप�याची, औषधपा�याची सोयही तो करीत नाही. ितला 'त�ुया 
मामानं बाळंतपणासाठी बोलावलंय', अस ं खोटं सागूंन माहीमला सोडून येतो. मलुगा 
झा�यावरही ितला तो भेटायला जात नाही, बारशासबंंधी कसली साधी चौकशी करीत 
नाही. शेवटी वैतागून बाबीशेट ितला मालाडला सोडून येतो. पण ल�ना�या आधीपासूनच 
बाहेर�याली करायची सवय असले�या अंबादासला सनुदंा व ित�या मलुाशी  कौटंुिबक 
िकंवा भाविनक बंध  जोडून ठेवत नाहीत. तो ितची व मलुाची खायची आबाळ करतो. यातच 
मलुगा व सनुदंा दगावते. �यामळेु अंबादास�या लेखी असलेले ल�नस�ंथेतले वैयथ�  इथे 
उघडे पडते. असाच काहीसा आशय 'पडदा' कथेतूनही अिभ�य� होतो. िबजवर आिण 
दपुटीने मोठ्या  वया�या बाकरिमयासोबत मैमनुाचे ल�न होते. लागोपाठ तीन मलेुही होतात. 
पण बाकरिमया�या आिथ�क गैर�यवहारामंळेु �याला एक वषा�ची सजा होऊन मैमनुा व मलेु 
उघड्यावर पडतात.  तर बंडू अवदारे िहरा जवळकर�या नादी लागून भामाला पोलीस 
�टेशनला ि�भाया�  �ितबंधक काय�ाचा द�ुपयोग क�न दसुरी प�नी ठरवतो. �यामळेु 
ल�नस�ंथेमाग�या उदा� हेतूलाच इथे छेद जातो.  भारतीय ल�नस�ंथेत ल�न ह े पिव� 
बंधन मानून प�नी ही आप�या सखुद:ुखाची साथीदार आहे, ितला समजून घेतले पािहजे,  
िवशेषत: आप�यापे�ा िन��या िकंवा �याह�नही लहान वयात�या प�नीला साभंाळले पािहज,े 
याचे कोणतेही गाभंीय� ही नायकपा�े बाळगताना िदसत नाहीत. उलटप�ी मरुगीचा िशजवून 
खा�याशी आिण बायकोचा उपभोग घे�याशीच सबंंध असावा, इतकाच भाव ते बाळगतात.  

'साडं' कथेत मालती आिण गजाचं एकमेकावंर �ेम असताना आ�पा ितच ं ल�न 
िगरणीकामगार बाबू आकाराम बोरसेसोबत लावून देतात. ितथे ितला मलुं ज�माला 
घाल�याचं य�ं मानलं जातं. सासूला सहा मलु ं झाली �हणून ितलाही सहा मलुंच झाली 
पािहजेत. भले मग ितचा �यात म�ृयू झाला तरी �यानंा पवा�  नसते. मालती�माणेच ित�या 
जावा मलुानंा ज�म घालून घालून म�ृयू पावतात. �यामळेु ल�नस�ंथेचा मळुातला हेतू 
कथातं�या पा�ानंी अ�यतं िवकृत �व�पात इथे �वीकारला अस�याचे ल�ात येते. 
ल�नस�ंथा ही आपली ह�काचे उपभोगाचे साधन उपल�ध क�न देणारी स�ंथा आह.े 
�यामळेु भाविनक आिण शारी�रक��्या बायकोला ओरबाडता येते, हा भाव ही पा�े 
जोपासतात. �यात अ�य �ीपा�ेही सामील �हावी, हे प�ुषक� �ी समाज�यव�थेचे  
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कपटकार�थान इथे उघड केले जाते. 'पायातला बूट' या कथेतील सरुखेाचे ल�न झा�यावर 
पिह�याच रा�ी ित�या नणदंा व सासू  ल�नात�या शालूवरच सगळी उ�ी भाडंी घासायला 
लावतात.  म�यरा� उलटून गेली तरीही िदवसभर थकली- भागलेली सरुखेा डो�यावंर 
�चडं �लानी आलेली असतानाही नव�याची वाट पाहाते. तोच बायको �हणजे 'पायातला 
बूट' हे नव�याचे श�द ित�या कानावंर पडतात. बायकोला पायातला बूट समजणा�या बाबूची 
प�ुषस�ाक मानिसकता आहेच पण �याची आई व बिहण�चीही मानिसकता प�ुषस�ाकच 
आहे. �यामळेुच बाबूने आप�या बायकोला- सरुखेाला आप�या मठुीत ठेवावे, ितने आप�या 
बाबूला मनसो� शारीर सखु �ावे, असे �या◌ंंना वाटते. िशवाय �याला सखु देणारे ितचे 
सव� अवयव नीटनेटके आहेत का, याचीही खातरजमा �या बाबूला करायला सागंतात. 
�यामळेु प�ुषस�ेने आपला �वाथ�  साध�यासाठी ि�याचंीही मानिसकता कशी घडिवली 
आहे, ह े�या बिहण�ना मुंबई�या घरातून बाबूने हाकलून िद�यानतंर �यानंी को�हापूरला घरी 
येऊन आईसमोर केले�या कागंा�यातून �प� होते. वै�क�य तपासणीत सरुखेात कोणताही 
दोष नसून बाबूलाच मूल होणे श�य नाही आिण महागाईमळेु दसुरी बायको करणे 
परवडणारही नाही, ह े ल�ात आ�यावर तो दसुर े ल�न कर�याचा बेत रिहत करतो. 
सरुखेावरील �ेम िकंवा ल�न िटकिवणे, हा �याचा �यामागे हेतू नसतो. �यामळेु ल�न ही पिव� 
गो� आह,े �यातून पती- प�नीत एक भावबंध िनमा�ण होतो, �ा समजालाच इथे छेद िमळतो.  

'बेबी' या कथेत िनवेदक पा�ाने समजावूनही ितला ल�नस�ंथेतून िमळणा�या सरु�ेचे मह�व 
पटत नाही.खर ेतर स�दया�चे वरदान लाभलेली, आिथ�क �थैय� असणारी बेबी ल�नस�ंथेला 
झगुा�न देते. पण मग वय उलटून गे�यावर ती शारीर गरजेसाठी आिण भाविनक सरु�ेसाठी 
झोपडप�ीत�या इबू नावा�या मसुलमान इलेि��िशयनबरोबर ल�न न करता राहाते व शेवटी 
िदवस गे�यावर गभ�पात कर�यासाठी इबूने कुठ�याशा हिकमाकडून आणले�या चाटणाचे 
सेवन क�न अितर��ावाने म�ृयमुखुी पडते. 

एकूणच ल�न ठरिवताना �ि�मणीबाई व धानू ह े पदीला (मरुगी), मालती व गजा याचें 
एकमेकावंर  �ेम आह,े हे माहीत असूनही आ�पा मालतीला (साडं), सनुदंा वयाने िन��याह�न 
लहान आह ेव अंबादास नीट ि�थर�थावर नाही, ह ेमाहीत असूनही बाबीशेट िडचोलीकर 
सनुदंाला (पो��ी फािम�ग), अ�याचे कागदोप�ी वडील असलेले अ�णा ह े नपुंसक आिण 
काळे आहेत, हे माहीत असूनही अ�याचा लखमुामा पैशाखंातर आप�या बिहणीचे ल�न 
अ�णासंोबत जमवताना आप�या बिहणीला (अ�करमाशा)   िवचारात घेत नाहीत. ल�न ह े
�ी-प�ुष अशा दोघानंा जोडणार े पिव� बंधन मानले जात असले तरी ��य�ात मा� 
प�ुषाकरवी आिण प�ुषासाठीच तो केलेला एकतफ� सौदा आह,े ह ेया कथामंधून इथे उघड 
होते. 

ही कथामंधली सगळी ल�ने  �ीपा�ा�ंया पालकानंी �या�ंया मनािव�� लावलेली  आहेत. 
ल�न �हणजे एक मरण सपंलं व दसुर ंस�ु झालं असाच अनभुव �ीपा�ा�ंया जग�यातून 
मखु�रत होतो. तसा �वत:शीच उ�लेख (प.ृ३१) स◌ुुरखेा करते. याउलट  
ल�नस�ंथेिवषयी प�ुषपा�ा�ंया मनात कोणताही आदरभाव, नैितकता, शिुचता नाही. 
ल�नातून शारीर सबंंधासंाठी िमळणारी हमी आिण ह�काच ं राबायला िमळणार ं माणूस 
इतकाच अथ� या पा�ा�ंया वत�नातून अधोरिेखत होतो. �हणूनच  ही प�ुष पा�े ल�न 
करताना िदसतात. �यामळेु  �यानंी घेतले�या आिण न घेतले�या िनण�याचंा तसेच �यानंी 
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केले�या आिण न केले�या कृतीचा द�ुप�रणाम �हणून �या�ंया बायकाचंी अटळपणे 
शोकािंतका होते. यातून �ीच े जगणे, ित�या भावभावना, आशाआका�ंा, अगदी ितचा 
िवरोधही िकती नग�य ठरिवला जातो, हेच येथे ठळकपणे पढेु येते. 

ब)  कुटंुबसं�थेसंबंधीच ेभा�य  : 

महाय�ुो�र कालखडंात  �य��ला  जग�यास आधारभूत ठरणारी, ह�काचा िनवारा 
देणारी, भाविनक सरु�ा देणारी,  सोबत करणारी आिण �य���या �यि�म�वाला आकार 
दे�यास योगदान देणारी कुटंुब�यव�था िखळिखळी होऊ लागली होती. �यातच जगभरात 
बाजार�यव�थेने आपली बाजारपेठ वाढिव�यासाठी आधी पा�ा�य देशामं�ये आिण नतंर 
भारतात  दूरदश�नचा (िट�ही) सवा�िधक उपयोग क�न घेतला. यातून दाखिवले गेलेले 
िच�पट, मािहतीपट, मािलका याचंा �े�कमनावर भिडमार क�न कुटंुब�यव�था �य���या 
िवकासासाठी कशी मारक आह,े हे माणसा�ंया मनात �जवून �याचंी िविश� मानिसकता 
घडिवली गेली.  

नवभाडंवलशाही�या िवकासानतंर तर हा म�ुा अिधकच ठळकपणे समोर आला आिण 
�यि��वातं�या�या नावाखाली �यि�क� ि�ततेस खतपाणी घातले गेले.  

अथा�त, भारतीय समाजवा�तवात  साठो�री कालखडंात इथेही असे  वैिश�्यपूण� 
समाजवा�तव आकार घेत होते. व�ततु: भारतीय समाज�यव�था ही प�ुष�धान आिण 
प�ुषक� �ी समाज�यव�था आहे. �यामळेु कुटंुब�मखुाचा दजा�ही आपोआपच प�ुषाकडे येतो. 
प�ुषाने कमवावे, कुटंुबावर पकड ठेवावी,एकसधंता राखावी, मलुाचें भिव�य घडवावे, �ा 
गो�ीची अिलिखत जबाबदारी आिण अपे�ा �या प�ुषाकडून केली जाते. परतं ुभाऊ पा�ये 
या�ंया कथातंील कोणतेही प�ुषपा� या जबाबदारीचे वहन करताना िदसत नाही. उलट 
अनेकदा ही प�ुषपा�े बेजबाबदार, िवकृत, अनैितक, �� असलेली िदसतात. साहिजकच 
ही जबाबदारी घे�यास मग �या�ंया बायकांना �वे�छेने िकंवा जबरद�तीने पढेु यावे लागते. 
अशा कुटंुबाचंी कथामं�ये वाताहत झालेली आपणासं िदसून येते.  

'मरुगी' या कथेत धानू िशरनाळे हा हमाल आहे. पण हमाली करण ंसोडून तो सतत दा��या 
नशेत असतो. नाईलाजानं का होईना मग कुटंुबाची सव� जबाबदारी �ि�मणीबाई आप�या 
डो�यावर घेऊन घराचे रहाटगाडगे ओढत राहाते.पाच मलुाचंा ससंार खेचता खेचता के� 
गाबतेची आिथ�क मदत घेत राहाते व शेवटी मदतीची परतफेड क� शकत नाही. �हणून 
आप�या ऐन त�ण वयात�या मलुीला- पदीला के��या ग�यात बाधंते. िवकृत 
मानिसकतेचा के� पदीसोबत शरीरसबंंध ठेवता येत नाही �हणून ल�ना�या पिह�याच रा�ी 
पदीचा खून करतो आिण मतृ देहाशी शारीर चाळे करतो. खर े तर के� अध� आय�य 
सडाफिटंग जग�यावर ससंार करणे, आपले नाव सागंणारा आपला वारस असणे आिण 
एकूणच ि�थर�थावर हो�या�या इ�छेने पदीशी ल�न कर�याची हारािकरी करतो. परतं ु
आपले शरीर साथ देत नाही, हे ल�ात येताच तो �या�या कुटंुब वसिव�या�या मूळ हेतूलाच 
हरताळ फासतो. असाच काहीसा आशय 'पो��ी फािम�ग' या कथेतूनही आढळतो. अंबादास 
िटपटाळेकर हा अनेक वष� िविवध सघंटना आिण प�ाचंं काम करीत असतो.सतत राजक�य 
प� आिण सघंटना बदलत राह�न कोणतीही कमाई न करता प�काया�लयात राह�न बेबंद 
जगणं, हेच �याच ं जीिवतकाय� बनलेल ं असत.ं वयाची अडितशी ओलाडंली तरी तो 
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कोण�याच पातळीवर ि�थर झालेला नसतो. गमुा��या�ंया संघटनेच ंकाम करताना �याला  
मानधन िमळू लागताच तो ल�न क�न ि�थर हो�याचा िनण�य घेतो. आईबापािवना मामाकडे 
अनाथ वाढलेली सनुदंा सोळाव ं पार क�न सतरा�या वषा�त पदाप�ण करते. महागाई�या 
िदवसातं एक खाणार ं त�ड कमी �हाव,ं या उ�ेशाने ितचा मामा- बाबीशेट सनुदंाचं ल�न  
अंबादासशी लावून देतो. आतापय�त अि�थर, बेबंद जगलेला अंबादास सनुदंाला िदवस 
गे�यानतंर  मामाकडे पोहोचवून येतो. दर�यान ित�या त�येतीची, गो�याऔषधाचंी 
कसलीही साधी चौकशीही करीत नाही. सनुदंा�या बाळंतपणानतंरही कसेबसे दीडदोन 
वषा�तच खा�यािप�याची, औषधपा�याची आबाळ होऊन �याचंा मलुगा म�ृयू पावतो. या 
घटनेचा आघात होऊन सनुदंा वेडसर होते आिण �यातच ितचा क�ण म�ृयू होतो.  

के� (मरुगी) आिण अंबादास (पो��ी फािम�ग) ही दो�हीही नायकपा�े खर ेतर जवळपास 
चािळशीपय�त �वैर जगतात. इतक� वष� �वैर आय�ुय जग�यावर  ��थािपत समाजचौकटीत 
ि�थर हो�या�या �या सकं�पना असतात �यानसुार ल�न करणे, मलेुबाळे होणे, आय�ुय 
माग� लागणे या गो�ी �यानंा करा�याशा वाटतात परतं ु कौटंुिबक जीवनातील बािंधलक�, 
जबाबदारी, आिथ�क िनयोजन, भाविनक बंध िनमा�ण करणे, जोपासणे �यासाठीची 
मानिसकता �या�ंयापाशी नाही. िकंवा तसा �य�नही ही पा�े करताना िदसत नाहीत. 
साहिजकच �यानंी ल�न क�न आणले�या बायका या केवळ आपली शारीर गरज 
भागिव�यासाठीच आहेत, हा भाव ते जोपासतात. यातून पदी आिण सनुदंा दोघ��याही 
आय�ुयाची अटळपणे शोकािंतका ठरते. ल�न करणे, कुटंुब बनिवणे या बाबीच इथे फोल 
ठरतात. कारण �या कारणासाठी ही प�ुषपा�े ल�न करतात. तेही िततकेसे खर ेनाही कारण 
दो�हीही  प�ुषपा�े ल�नाआधीस�ुा वे�यागमन करीत होतीच. �यामळेु कुटंुबिनिम�तीचा मूळ 
उ�ेशच इथे बाजूला पडतो. 

'साडं' कथेत गजा मा�लकर�या विडला�ंया म�ृयूनतंर �या�या काकाकडे कुटंुबाचे कत�पण 
येते. पण सग�या कुटंुबाला आप�या पंखाखंाली घे�याऐवजी  गजा�या आईशी - आप�याच 
विहनीशी शारीर सबंंध ठेवतो, आप�या प�नीशी इतका द�ुपणे वागतो क� शेवटी ितला वेड 
लागून ती म�ृयू पावते, बालवयात�या गजाशीही कपटाने वागून �याचा सपं�ीतला वाटा 
हडप करतो. अगदी गजाची आईदेखील मलुा�ती असणार ेितचे कत��य िनभावताना िदसत 
नाही. मलुगा गोठ्यात झोपतो, काकाचा सतत मार खात राहातो, यािवषयीची कोणतीही 
खतं ितला िदसत नाही. �यामळेु वा�स�यभावनेचा कोणताही अनभुव कथेत येत नाही. 
िशवाय गजा मुंबईला पळून आ�यावर �याला माघारी बोलावतही नाही.  यामळेु गजा 
आप�या आईपासून, कुटंुबापासून आिण गावापासून कायमचा पारखा होतो. येथेही 
मलकापूर�या एका सयं�ु कुटंुबाची अन�ुमे वडील, काकू, मग काकाचा म�ृयू आिण गजाने 
गावातून मुंबईला केलेले पलायन व शेवटी आईचे भ�यामोठ्या वाड्यात एकटीने भतुासारखे 
जगणे यातून एक कुटंुब कसे उद�्व�त होते, ह ेिदसून येते. 

'फाई�ह गाड�न'मधील आबा टुक�ळ हा सखुासीन आय�ुयासाठी पैशा�या इतका मागे 
लागतो क� आप�या व�र� अिधका�यानंा खूष कर�यासाठी �वत:�या प�नीला- माईला 
�याचंी श�यासोबत कर�यास भाग पाडतो. ल�नात कुटंुबाची- प�नीची जबाबदारी घे�या�या 
आणाभाका िवस�न �वत:च माईकडे िग�हाईके आणतो  व ितला वे�या�यवसायात 
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ढकलतो. यामळेु दखुावलेली मलेु या दोघानंा कायमचीच दरुावतात; �यातून एक कुटंुब 
िवखरुते आिण ऐन �हातारपणात दोघांना भीक मागून जग�याची वेळ येते.  

'नवरा' या कथेत िदपूचे आईबाबा �या�या काकाचे ल�न करतात पण काका नपसुकं 
अस�याने काकूचे द:ुख समजून घेत नाहीत. ित�या शारीर- मानिसक गरजानंा दलु��ून 
ितला काका मारझोड करतो, याकडेही ते दलु�� करतात. ितला िशवीगाळही करतात व घर 
सोडून जायला सागंतात. �यामळेु आप�याकडे असलेले थोरपण ल�ात घेऊन कुटंुबाला 
एक� बाधूंन ठेव�याचे काम ते करताना िदसत नाहीत.  

'बेबी' कथेतील बेबीचे आईवडील 'बेबी लहान वयातच आप�या खचा�चे पैसे �वत: पर�पर 
बाहे�न उभे करते', याचा िवषाद न मानता ते ितचे कौतकुच करतात आिण ित�या बाक� 
बिहण�ना बावळट ठरवतात. शेवटी वय उलटलेली बेबी झोपडप�ीत�या इबू नावा�या 
िववािहत इलेि��िशयनबरोबर झोपडप�ीत राहाते आिण आप�या आय�ुयाची वाताहत 
क�न घेते. वाममागा�ला जा�या�या श�यतेची िजथे पिहली पायरी असते, ितथे जबाबदार 
पालक आप�या मलुानंा वेळीच आवरतात; समजून देतात- घेतात. पण हे काहीही न 
के�याने बेबीची शोकािंतका होते.  

'बगीचा' कथेतील भा�कर राणे कापड िगरणीतला एक कारकून आह.े आप�या प�नीची - 
अनूची एकामागोमाग सात मलुानंा ज�म देऊन हाडाची काडे झाली तरीही तो 
कुटंुबिनयोजनाची श�ि�या क�न घेत नाही आिण मलुा�ंया पालनपोषणाचीही जबाबदारी 
घेत नाही. उलट अनारो�य होईल असचं जाणूनबजूुन  बाजारच ंअ�न मलुानंा खाऊ घालतो. 
मलुाचंा कोणताही िवचार न करता आरामखचु� आिण बगीचा यातच आपला वेळ घालिवतो. 
�याचा एकमेव छंद असले�या बगी�यातले गलुाबाचे झाड िवकतो पण �याचवेळी �या�या 
मलुीचा- साधनाचा अपघात होऊन ित�या पायाचे हाड मोडते व सगळे पैसे �यातच खच� 
होतात. शेवटी आपण �वत:च वाढिवलेला पोरवळा पोसता येत नाही आिण आपला 
आवडता छंदही जोपासता येत नाही �हणून वैफ�य��त होऊन एके म�यरा�ी खोलीला 
बाहे�न कुलूप लावून आत बायको- मलुानंा पेटवून देतो. �यातच �याचंा होरपळून म�ृयू 
होतो आिण एका कुटंुबाची उद�्व�तता समोर येते. 

या कथामंधून येणार े कुटंुबाचें उद�्व�तपण पािहले तर कुटंुबस�ंथेमागील सामािजक, 
कौटंुिबक, आिथ�क आिण भाविनक सरु�ा ही उि��े इथे सा�य होताना िदसत नाहीत. एरवी 
माणसाचें कुटंुबाशी आिण कुटंुबीयाशंी जे नाते, जे �ेम िनमा�ण होते, ते या पा�ा�ंया वत�नातून 
कुठेच ��ययास येत नाही.  यातून कुटंुबस�ंथेिवषयीच ��िच�ह िनमा�ण होतो.  

क)  नातेसंबंधांवरील भा�य  : 

माणसे अनेक �कार�या नातेसबंंधानंी एकमेकाशंी जोडली गेली असतात. ��ततु 
कथामंधूनही िविवध �कार�या ना�यांचे बंध आढळतात. परतं ुनवरा- बायको, आई- मलुगा 
आिण आई-मलुगी �ा तीन नातेसबंंधातील ताणेबाणे अिधक ठळकपणे  ��ययास येतात. 
'मरुगी' कथेत�या धानू िशरनाळे आिण �ि�मणीबाई या�ंयात पतीप�नी �हणून कोणताही 
भाविनक बंध नाही. धानू हा दादर �टेशनवर हमालाचे काम करणारा दा�ड्या आहे. पण तो 
आताशा केवळ बायको�या कमाईवरच जगतो. �ि�मणीबाई धणुीभाडंी क�न नवरा व पाच 
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मलुा�ंया ससंाराचा गाडा ओढते. पण घराचा कता� प�ुष हा भाव जोपासणारा धानू मा� 
बायको�या कमाईवर जगताना जराही खतं बाळगत नाही. उलट बायकोने 
अडीअडचणीसाठी लपवून घरात ठेवलेले पैसे शोधून दा� िपऊन येत असतो. पदीने 
के�सोबत ल�नाला नकार िद�याने तो दा��या नशेत पदीला िशवीगाळी व मारहाण करतो. 
ते�हा �ि�मणीबाईने �याला िवरोध के�यावर तो -" तू कोण मला सागंणार... मी मालक आह े
या घरचा." आिण "मी घरमालक असून मला बोलायचा अिधकार नाही, �हजं ेकाय ? (प.ृ 
१२) असा �� करतो. साहिजकच प�नीमलुाचंी जबाबदारी असणा�या धानूचा 
�ि�मणीबाईसमवेत भाविनक बंध जळुत नाही. �यामळेु तीही ल�न झालंय �हणून केवळ ते 
नाते िनभावत अस�याचे िदसून येते. यातून ल�नस�ंथे�ार े िनमा�ण झाले�या ना�यातील 
अगितकताच अधोरिेखत होते. िकंबह�ना पदी आिण के� (मरुगी), मालती आिण बाबू 
आकाराम बोरसे (साडं), सरुखेा आिण बाबू (पायातला बूट), माई आिण आबा टुक�ळ 
(फाई�ह गाड�न), अनू आिण भा�कर राणे (बगीचा), काकू आिण काका (नवरा), भामा आिण 
बंडू अवदार े (बायका खाणारी माणसे), आई आिण अ�णा (अ�करमाशा), मैमनुा आिण 
बाकरिमया (पडदा), सनुदंा आिण अंबादास िटपटाळेकर (पो��ी फािम�ग),  या सव� 
दापं�यामं�ये कोणतेही भाविनक बंध तयार होत नाहीत. पण केवळ शारीर गरज �हणूनच 
�यानंा मलेु होतात.  मलुा�ंया अस�यानस�यातून �यानंा कोणताही फरक पडत नाही. 
�यामळेु मलुा�ंया भिवत�याचीच न�हे तर आज�या अव�थेचीही �यानंा कसलीच िफक�र 
असलेली िदसत नाही. मलुाचें आजारी पडण े (बगीचा); मूलाचे दगावणे (बगीचा, पो��ी 
फािम�ग); मलुानंी वाममागा�ला लागणे (मरुगी, बेबी, पडदा, फ�य�) अशा घटनानंीही ही 
दापं�ये िवचिलत होताना िदसत नाही. �यानंा मलुािंवषयी तर राहोच पण एकमेकाबं�लही 
�ेम, आ�था िनमा�ण झालेली िदसत नाही. पती - प�नी या ना�यातून �ीप�ुषामं�ये 
फुलणारे �ेम, सामंज�य, सवंाद या सव�च बाब�चा इथे अभाव आढळतो. 'बायको' �हणजे 
केवळ पोटाची आिण पोटाखालची भूक भागिवणार े य�ं आह ेतर 'नवरा' �हणजे आप�या 
आय�ुयाचा असा मालक, �या�या ��येक आ�ेसाठी आपण सदैव त�पर असलं पािहजे 
आिण आप�याला िकतीही पटत नसले तरी �याची ��येक इ�छा �वे�छेने िकंवा नाईलाजाने 
िशरोधाय� मानलीच पािहजे, हा सामािजक �रवाज मनोमन वागिवणारी अगितक 'बायको', 
अशा साकार झाले�या �ीप�ुषा�ंया �ितमा ल�ात घेत�या तर पतीप�नी ना�यातले 
भाविव�च इथे आकार घेत नाही. �या�ंयात भाविनक, कौटंुिबक, सामािजक पातळीवरील 
देवाणघेवाण होताना िदसत नाही, �याचें दापं�यजीवन केवळ भौितक पातळीवरच  
वावरताना िदसते. 

यानतंर आई - मलुा�या ना�यातला बंध कशा �कार े �य� झाला आहे, ह े पाहणे इथे  
मह�वाचे आह.े आई आिण मलुगा यां�यात�या ना�याचा िवचार आप�याला 'मगुरगी', 'साडं',  
आिण 'अ�करमाशा' या कथां�या आधार े करता येतो.'मरुगी' कथेतले सदू आिण �हादू 
िशकावेत, �यानंी मागा�ला लागावे, असे �ि�मणीबाईला वाटते. धणुीभाडंी क�न मलुाचें 
पालनपोषण करत. परतं ु तरीही घरात नसुतेच बसून राहाणे, ना�यावर�या मलुासंोबत 
टवाळ�या करणे, प�े खेळत राहाणे, आईचा पगार पर�पर घेऊन येऊन तो खच� होईपय�त 
घरी न येणे अशा गो�ी करीत राहातात. शेवटी पोलीसानंा पकडुन ने�यावर आईचे काळीज 
�हणून �ि�मणीबाई के�चे पाय पकडून मलुानंा सोडवून आणते. �यामळेु या मलुानंा 
आप�या आईचे िदवसरा� केलेले क�, ित�या जीवाची होणारी तडफड कळत नाही. साडं 
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कथेतला गजा हा बालवयापासूनचा  �ौढ वयापय�तचा �याचा काळ कथेत येतो. 
�ौढवयात�या गजा�या आज�या मनोधमा��या घडणीम�ये �या�या बालवयात�या 
अनभुविव�ाचा मोठा वाटा आहे. वडील नसलेला गजा आई, काका- काकू, �याचंी दोन मलेु, 
घरगडी या�ंयासोबत सयं�ु कुटंुबात राहात असतो. पण विडलािंशवाय वाढणा�या गजाला 
आईचेही �ेम िमळत नाही. नव�यािशवाय जगणा�या आईचे �ेम काकावर आहे. ितचे 
काकासोबत शारी�रक सबंंधही आहेत. सव� काही काकाच अस�याने ती मलुा�या 
पालनपोषणाकडे, �या�या बालह�ाकंडेही ल� परुवीत नाही.�याचे कसलेच लाड करीत 
नाही. अगदी सपं�ीतला गजाचा वाटाही काका हडप करतो. तरीही ती कोणताच आ�ेप 
घेत नाही. काका येता- जाता गजाला मारतो, तरीही ितला द:ुख होत नाही. इतकेच न�हे तर 
रोज गजा आई�या कुशीत झोपतो ते�हा म�यरा�ी काका झोपले�या गजाला उचलून 
गोठ्यात नेऊन ठेवतो. रा�ी जाग आले�या गजाला दरवा�या�या फटीतून आईकाकाचा 
सभंोग िदसतो. आडदाडं रा�सासारखा िदसणा�या काकािवषयी �या�या मनात  सतंाप व 
आप�या नाजकुसाजकु आईिवषयी कणव िनमा�ण होते. परतं ु एके िदवशी जे�हा आईच 
काकासोबत�या सभंोगाला पढुाकार घेताना िदसते ते�हापासून तो �वत:ह�न  गोठ्यात 
झोपायला स�ुवात करतो.यािवषयी गजाला द:ुख तर होते; पण �याह�नही ित�यािवषयीचा 
ितर�कार िनमा�ण होतो.काकाची सततची मारझोड आिण आईचे वेगळे �प पाह�न गजा सधंी 
िमळताच मुंबईला पळून येतो. ितथे तो मूळ�या मलकापूर�याच असले�या आ�पा 
कोलत��या घरी राहातो.या घटनेनतंर आईही �याला गावी परत बोलावत नाही. या 
सग�यातून दखुावलेला गजा आपली आई, आपले कुटंुबीय, आपले गाव या सा�यापंासून 
कायमचा दरुावतो; परा�म पावतो.  काही वषा�तच एक नामािंकत िच�कार �हणून �िस�ी 
िमळिवतो. आईने आप�याला ज�म िदला �हणून ितला न चकुता मनीऑड�र पाठवत 
राहातो. पण ितला आय�ुयात कधीही माफ करीत नाही, अगदी ती व�ृाव�थेने आता फार 
िदवसांची सोबती नस�याचे प� गावाह�न येते तरीही तो ितला भेटायला जात नाही.  

सव�साधारणपणे आई - मलुाम�ये  �या �कारचे नाते आढळते, �या ना�यातील कोण�याही 
गो��चा अनभुव इथे ��ययास येत नाही.  तर 'अ�करमाशा' कथेतला लखमुामा अ�णाकंडून 
पैसे घेऊन अ�या�या आईचे ल�न अ�णासंोबत लावून देतो. (दसु�या भाषेत लखमुामा 
आप�या बिहणीला पैसे घेऊन िवकतो.) अ�णा नपुंसक अस�याने ती तावडेबरोबर सबंंध 
ठेवते. अ�याही तावडेचाच मलुगा आहे. पण �याचें वडील �हणून अ�याचे कागदोप�ी नाव 
लागलेले असते �या अ�णािंवषयी अ�याला कृत�ता वाटते.  अ�णाचंा म�ृयू झा�यावर 
आईने लोकलाजे�तव का होईना पण द:ुख �य� करावे, असे वाटते. याउलट  �या प�ुषाने 
आप�याला कोणतेही सखु िदले नाही �हणून �या�या म�ृयूचा खोटा आव ितला आणता येत 
नाही. एकदा चाळीत�या लोकानंा म�ृयूची बातमी कळली तर  सगळे जमून अं�यिवधी 
होईपय�त िकती वेळ जाईल, याचा अंदाज नस�याने ती  अ�याला व �वत:ला कॉफ� करते. 
तेराव ंझा�यावर प�ुहा ठरले�या हॉटेलात तावडेला भेटायला जाते. �यावेळी अ�या �या�या 
�ेयसीला - प�ुपाला घेऊन हॉटेलवर आई- तावडेला पकड�यासाठी जातो. पण  न 
पकडताच परत येतो. �या�याकडून कधीच सखु �ा� झालं नाही, �या�यावर कधीच �ेम 
न�हतं, �या�याशी कधीच सखुसवंाद झाला नाही, �या�यासोबत आय�ुयभर ससंार 
कर�याची आईला सजा िमळा�याची व ितची झालेली भाविनक- शारीर क�डी अ�या 
समजून घेतो. हे �चिलत आई - मलुगा ना�यातले वेगळे �� दश�न आहे. 
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या कथामंधून येणारे ��येक आई पा� आप�या मलुावंर स�ंकार करताना िदसत नाही. 
�या�ंया मलुानंा भिव�यािवषयीची �व�ने देत नाहीत वा �वत:ही अशी �व�ने पाहात नाही. 
मग ती गजाची आई असो (साडं), िदपूची आई असो (नवरा), बेबीची आई असो (बेबी), 
अ�याची आई असो (अ�करमाशा), ब�चाची आई (आयशीचे �दय) असो क� डेि�डमोनाची 
आई असो (आपण �ानंा पा�लं आहे काय?). ही सगळी आईपा�े आप�याच मलुािंवषयी, 
�या�ंया भिव�यािवषयी उदासीन, वा�स�य भावनेचा लवलेश नसणारी तरी आहेत िकंवा 
भाबड्या �ेमाितरकेाने �यानंा वाया जाऊ देणारी आहेत. (बेबी, फ�य�) साहिजकच आई 
आिण मूल या�ंया ना�यातला एरवीचा  गोडवा, भाविनक बंध याचंा ��यय इथॆ येत नाही. 

ड)  मू�य�हास : 

�यि�जीवन आिण पया�याने समाजजीवनही उदा�  मानवी मू�यावंर अिधि�त असावे, 
अशी सव�सामा�यत: अपे�ा असते. ��ततु कथामंधून पा�ानंी अंिगकारले�या मू�याचें 
�व�प कसे आह,े ह ेपाहणे इथे उिचत ठरले. 'मरुगी' कथेतला के� हा ल�नाआधीपासूनच 
वे�यागमन करीत असतो. परतं ुआपण नपुंसक हो�या�या वाटेवर आहोत, याची क�पना 
असलेला के� तरीही ल�न कर�याचा अ�ाहास करतो.िन��याह�नही वयाने लहान 
असले�या पदी�या शारीर स�दयाची आस�� बाळगतो. ितची नट�या-थट�याची, िसनेमाची  
आवड ल�ात घेऊन ितला िमळिव�यासाठी �ि�मणीबाई व धानूला अडीअडचणीला पैसे व 
घरात सखुचैनी�या व�तू परुवून िमंधे करतो आिण एक �कार ेगैरमागा�ने पदीला िमळिवतो. 
परतं ुल�ना�या पिह�याच रा�ी पदीने �याचा 'नामद� ' असा उपहास के�यावर तो �णाचाही 
उसतं न घेता ितची तलुना मनोमन कुला�यात�या वे�येशी क�न ितचा खून करतो. यातून 
�याचे पदीवर �ेम आह े �हणून न�हे तर मी एक प�ुष आहे. मा�याकडे पदीला िवकत 
घे�याइतका पैसा आह,े याच अहकंारातून तो पदीला, ित�या स�दया�ला �ा� करतो. यातून 
के�चे जीवनमू�य कसे अध:पितत आह,े हे इथे �प� होते. तर 'पायातला बूट' मधला बापू 
बायकोची िकंमत पायात�या बटुाइतक�च करतो. ित�याकडून शारीर सखुाबरोबर हातपाय 
चेपून घेणे, अशी सेवाही करवून घेतो. परतं ु सरुखेाला िदवस जात नाहीत तसे दोघानंी 
वै�क�य तपासणी केली असता बाबूतच दोष आह,े ह े िस� झा�यावर आिण आप�या 
आईबिहण�कडून दसु�या ल�नाचा ��ताव आ�यावर तो आपले सरुखेावरच �ेम आह,े अस े
सरुखेाला व बिहणीलाही सागंतो. परतं ुदसुर ेल�न न कर�यामागे आपले नपुंसक�व तसेच 
महागाई�या काळात दसु�या प�नी�या �पाने खाणार ेएक त�ड वाढेल, ही कारणे तो दडवून 
ठेवतो. यातून एक �य�� �हणून आपली बायको व आईबिहण�नाही फसवतो. �यातून ��य� 
जवळ�या ना�यात�या आप�याच माणसाशंी बाबू�या फस�या वत�नातून माणसा 
माणसामंधील पारदश�क �यवहाराचा, ना�याचा अभाव कसा आहे, हे कळते.  

'फाई�ह गाड�न'मधील पैशाची चटक लागले�या आबा टुक�ळला आपली मह�वाका�ंा 
सा�य कर�यासाठी तो आप�याच प�नीला �वत:�या व�र�ाचंी श�यासोबत कर�यास 
लावतो. इतकेच न�हे तर घरी �वत:च िग�हाईके घेऊन येत असतो. आबा�या या 
गैर�यवहारांनी दखुावलेली माई ित�याकडे येणा�या एका त�ण अिधका�या�या �ेमात 
पडते.परतं ु माईने हा वे�या�यवसाय िवनात�ार आिण िनल�प मनाने करावा, ही आबाची 
अपे�ा असते, माईची ही कृती आबाला आवडत नाही. �या व�र�ाची मज� सपंादन 
कर�यासाठी आबाने �ारभंी माईला श�यासोबत कर�यासाठी भाग पाडलेले असते, �याच 
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कोरसेाहेबा�या मदतीने पोलीसानंा मािहती परुवून माईला व त�ण अिधका�याला पकडून 
देतो आिण 'आप�याच घरात ह ेगैर�यवहार चालू आहेत, ह ेमाहीत न�हतं', असा पोलीस 
ठा�यात जबाब न�दिवतो. माईला �वत:च वे�या�यवसाय कर�यास भाग पाडणारा, ितला 
�वत:च िग�हाईके आणून देणारा, या ध�ंातून �वत:च पैसा िमळिवणारा, माईला कमाईचे 
साधन ठरवून 'व�तमूु�य' मानणारा आिण पोलीस ठा�यावर �वत:ची जबाबदारी झटकणारा 
आबा पाहाता ��य� पतीप�नीतली िव�ासाह�ता  लयास जाऊन या ना�यालाही कोरडं �� 
बाजा�पण �ा� झालं आह ेआिण ना�याचेंही अवमू�यन कस ंझालं आहे, याचा ��यय इथे 
येतो.  

'एक स�ुहेरा �वाब' या कथेचा िवचार करता, जगात �ातंी होईल; कामगाराचें रा�य येईल; 
�या�ंया जीवनात सौ�य िनमा�ण होईल, या �ेरणेने त�ण कामगार चळवळीत येतात, 
सघंटने�या कामासाठी �वत:ला  वाह�न घेतात. अगदी मागचापढुचा िवचार न करता प�ाचे 
नेत�ृव, सघंटनेचे नेत�ृव आिण चळवळीचे नेत�ृव ज ेजे सागंतील ते ते भि�भावाने करतात. 
बंड्या, नरसू, िसबाितन आिण इबू ह े चार त�ण िवनायक वाकटकर या यिुनयन�या 
पढुा�यावर आंधळा िव�ास ठेवून वागत असतात. वाकटकरला  आपली मह�वाकां�ा सा�य 
कर�या�या मागा�तील आणखी एक यिुनयनचा पढुारी- बोरसे हा  काटा ठरत असतो.  �हणून 
बोरसेचा काटा काढ�यासाठी वाकटकर या चौघानंा हाताशी धरतो आिण या चौघांकडून 
बोरसेचा खून घडवून आणतो. ह े चौघेही हा खून िशताफ�ने करत नाहीत. सव� परुावे 
पोलीसा�ंया हाती सहज िमळा�याने चौघ�नाही सजा होते. ते�हा पोलीस कोठडीत यानंा 
रोजचीच मारहाण होते. सव� �कार�या शारीर छळाला सहन क�नही हे चौघे त�ण 
वाकटकरचेच हे कपट अस�याचे उघड करीत नाहीत.यातून या चौघांचे हसते- खेळते 
जीवन िवदारक बनते.  पढेु �यानंा अिणबाणीिव�� लढणारा अिनल भेट�यावर �याचें 
मतप�रवत�न होते व ते अिणबाणीिव�� नवा लढा उभारतील, असा िन�य करतात, परतं ु
�यापूव�च अिनलला  अटक होऊन ठा�या�या जेलम�ये ठेवलेय, अस ेप� येते. आप�या 
सव��वाचा होम क�न चळवळी�या उदा� हेतूसाठी बेभानपणे लढणा�या त�णानंा यिुनयन 
लीडर �वत:�या मह�वाकां�ा सा�य कर�यासाठी  कशा�कार ेवाप�न घेतात आिण गरज 
सपं�यावर कसे फेकून देतात, याचे िच�ण ��ततु कथेतून होते. साहिजकच कामगार 
चळवळीसार�या उदा� हेतूम�ये आपले िहतसबंंध पाहणा�या आिण माणसांना 'साधनमू�य' 
ठरिवणा�या ��थािपत �यव�थेची खेळी इथे उघड होते. तसेच हा त�ंुग केवळ एका 
वा�तपुरुताच मया�िदत रािहला असे न�हे तर अिणबाणी�या �पाने सपूंण� देशच कसा 
त�ंुगवास ठरला आह,े यािवषयीचे देखील भा�य येते.   

'देश पढेु गेला' या कथेत  चलनवाढ, चलनफुगवटा या अथ�कारणात�या खेळ�चा उपयोग 
क�न म�यमवगा�चे कसे अवसान घडिवले आहे, याचे िच�ण कथेतून केले आहे.  �ीमंत वग� 
आप�या आिथ�क �मते�या बळावर हव ंते िमळवू शकत असतो. �यामळेु �याला कोण�याच 
�ािंतकाया�त उतर�याची गरज भासत नाही.  तर गरीब वग� हा िदवसरा� क� क�नही दोन 
वेळ�या अ�नासाठी मोताद झालेला असतो. �याची सगळी लढाई ही हातात�डाची गाठ 
िमळिव�यात खच� होत असते. �यामळेु आव�यक गरजाचंी पूत� होऊन �या�याकडे काही 
वेळ आहे, इ�छा आह े आिण बौि�क- वैचा�रक साम�य� आह,े असा म�यमवग� हा 
�ािंतकाया�त अ�ेसर असतो. साहिजकच शोषक असणा�या भाडंवलशाही आिण 
भाडंवलशहांना हा म�यमवग� नेहमीच आ�हान देत आला आहे. �यामळेु �याचें नैितक 
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ख�चीकरण केले पािहजे, तरच भाडंवलदारानंा रान मोकळे होईल.हा आशय इथे समथ�पणे 
�य� होतो. मधकुर हा जपानम�ये पंधरा वष� नोकरी क�न भारतात परत�यावर �याला 
भारतात चलनवाढीची सम�या भेडसावते. �पयाचे अवमू�यन होऊन व�तूं�या िकमती 
अ�वा�या स�वा वाढले�या असतात. �यामळेु परळ लालबागचा कामगारवग� तर नामशेष 
होतोच परतं ुदादर- िगरगावातला सिुशि�त पाढंरपेशी म�यमवग�ही पार कज�त�या पिलकडे 
उ�हासनदी�या काठी वसलेला असतो. िकतीही काम क�न देशात लोकानंा दोन वेळ�या 
अ�नाची जेमतेम सोय करता येत असते. अथा�त, ह े सगळं सरकार�याच पंचवािष�क 
योजनांचे फिलत आहे. �हणजे शासन�यव�था व भाडंवली �यव�था याचंी अभ� यतुी 
होऊन म�यमवगा�ला मुंबई�या बाहेर काढायचा �याचंा कुिटल डाव सफल होतो. �यामळेु 
�या भाडंवली �यव�थेतून �यि��वातं�या�या मू�याचा परु�कार झाला, �याच भाडंवली 
�यव�थेने �यि��वातं�याला, �य���या नैसिग�क ह�कानंा आिण पया�याने एका िविश� 
समाजवगा��या अि�त�वालाच कसे नाकारले जाते. ह े या कथेतून िदसून येते.अथा�त, ह े
केवळ शासन�यव�थेचेच कार�थान नाही, तर म�यमवग�यानंी जोपासलेला खास 
'म�यमवग�यपणाचा' अहभंाव, जपले�या धारणा, �ढी, परपंरा यातून जी गतानगुितक 
मानिसकता आिण िनि��यता िनमा�ण होते, तीही िततक�च कारणीभूत आहे. थोड�यात, 
नागरीकरणातून साकार झालेली स�ंकृती आिण ितचे सभंा�य प�रणाम यातून 
भिव�यकाळाचे िद�दश�न इथे घडिवले आहे. 

एकूणच ��ततु कथामंधून मुंबई महानगराचा जो इितहास,भूगोल यासंह सामािजक-
राजक�य- आिथ�क- सा�ंकृितक- भौितक अवकाश साकार झाला आह े �यामळेु 
�यि�जीवनाचे, �यि�-�य�� नातेसबंंधांचे, �यि�-समाजसबंंधांचे आिण �यि�-
शासन�यव�था  सबंंधाचेंही अवमू�यन झा�याचे इथे िनदश�नास येते.  

इ)  जग�या- मर�याची नग�यता : 

मुंबई महानगरीत एका छोट्या िचचंो�या भू�देशात लोकसं�येचा िव�फोट झाला आह.े 
नोकरी, �यवसाय, िश�ण, कला आदी �े�ातं असले�या सधंी आिण गणु�ाहकता यामुळे 
केवळ महारा��ा�या कानाकोप�यातूनच न�हे तर पूण� देशभरातूनही �थलातं�रताचें- 
िव�थािपताचें ल�ढे मुंबईत येऊन दाखल होतात. आपला �ातं, �ादेिशक भाषा, िकंवा 
बोली, कौटंुिबक िकंवा गाव�या परपंरा यातून झालेली जडणघडण आिण नागरी प�रवेश 
या�ंयातील ��ंातून जे �यि�म�व  िनमा�ण होते �याला कोरडं बाजा�पणा, पैसाक� �ी 
नातेसबंंध, ��पणा, सवेंदनहीनता, �पध�तून िनमा�ण होणारा एकमेकािंवषयीचा अिव�ास, 
सशंय आदी गणुांचा  सदंभ� �ा� होतो.  तसेच जागे�या अभावातून झोपडप�्या, चाळीत�या 
वा�त�याला वाहा�या गटाराचंी सोबत आिण िगरणीत�या तीन �हरी नोकरीमळेु उबलेला 
िदवस- रा� या सग�यासह एक 'जगणे' आकार घेत असते. याचाच ��यय आप�याला 
��ततु कथास�ंहातून येतो.  

के� या हमालाचे दादर र�ेवे �टेशनवर हमाली क�न पोट भरणे, झोपडप�ीत राहाणे, 
आपले �वत:चे कुणी ह�काचे , जवळचे नसणे, िनवा�याचे �थान नाही �हणून दीघ�काळ 
अिववािहत राहाणे, शरीराची गरज �हणून वे�यागमन करणे या सा�या �सगंातूंन सव�सामा�य 
मुंबईकर माणूस हा कोणकोण�या गो��पासून विंचत राहातो, हे ल�ात येते व �या�या 
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जग�याचाही �तर अधोरिेखत होतो. तर 'साडं' कथेत बाबू आकाराम बोरसे हा 
िगरणीकामगार असून बाबूसोबत मालती आिण �याचंी तीन मलेु व �याचे आईवडील हे 'बारा 
चाळ' नावा�या  प�रसरातील एका चाळीत�या  दहा बाय दहा�या अंधा�या खोलीत राहात 
आहेत. साहिजकच अशा कंटाळवा�या प�रसरात इत�या माणसाचंी दाटीवाटी, अपरुा पैसा, 
अध�वट िश�ण, माणसातंील षट्िवकार या सग�यातून जीवनाला जो पोत लाभतो, �याचा 
��यय बाबू, �याचे आईवडील या�ंया वत�नातून येतो. 

'पायातला बूट' कथेतला बाबू (हाही बाबूच)  हा मूळचा को�हापूरचा असला तरी तो  पानशे 
काका�ंया चाळीतच  लहानाचा मोठा   होतो. अिजबातच िश�ण नसलेला बाबू काका�ंया 
म�ृयूनतंर �या�ंयाच खोलीत राहातो.र��यात उभ ं राह�न उटणे, अगरब�या, िलंबे िवकणे, 
पेपर टाकणे अशा ध�ंातून पैसा जमवून �टेनलेस �टील�या भाड्ंयांचे दकुान थाटणे 
इथपय�त मजल मारतो. परतं ु मुंबईत आप�या माणसांिशवाय वाढलेला आिण िश�णाचा 
जराही गधं नसलेला  बाबू आप�या प�ुषपणाचा अहकंार बाळगतो. अ�य कुठेही आपले 
�वतं� अि�त�व नसलेला, दिुनये�या �पध�त नग�य ठरलेला बाबू सरुखेाकडून आप�या 
तथाकिथत प�ुष�वा�या अहकंाराला  कुरवाळून घेतो व �यातच सखुाची परमावधी मानतो. 
�यामळेु महानगराम�ये  बाबू आिण बाबूसारखे जीवन जगणा�या माणसाचंी सखुाची क�पना 
कोण�या �व�पाची  आह,े हे ल�ात घेता येते. 

'फाई�ह गाड�न' मधला आबा टुक�ळ  हा �यिुनिसपा�टीत कारकून असून तो व माई हे 
दापं�य फाई�ह गाड�न जवळच एका प�या�या खोलीत राहातात. िवटलेला प�रसर आिण 
िवटलेले जीवन याचें एका�म दश�नच आप�याला  �या�ंयासंदभा�त अनभुवास येते.  

एक स�ुहेरा �वाब'मधील बंड्याही िगरणी कामगार असून िवनायक वाकटकर �ा एका 
यिुनयन लीडरसाठी बोरसेचा खून करतो. 'काहीतरी' कर�याची िज� असणारा पण हे 
'काहीतरी' �हणजे काय आिण कसे सा�य करायचे, याचे भान आिण माग�दश�न नसणारा बंडू 
चाळीत�या खोलीत राहात असला तरी �याचा सगळा बाडिब�तारा चाळी�या ग�चीवर�या 
टाक�खालीच असतो. िगरणी, चाळ आिण त�ंुग या �थलावकाशातच  �याचा सगळा  वावर 
असतो. �यामळेु �याचे सगळे भाविव�, �याची �व�ने आिण ��य� जगणं याच �थलाशंी 
सबं� आह.े साहिजकच या जग�यातली �तवारी व �याची नग�यता इथे ती�तेने समोर 
येते.  

एकूणच 'देश पढेु गेला', 'वेड', 'त�ुही �ानंा पा�लं आह े काय' या कथा वगळता सव�च 
कथामंधील पा�े ही िन�नम�यमवग�य िकंवा िन�नवग�य  असून ती चाळीत िकंवा 
झोपडप�ीत राहातात. मुंबईसार�या महानगरात   �या�ंया जग�याला कोणतेही मोल �ा� 
होत नाही. चेहरा नसले�या गद��या शहरात ही पा�े केवळ स�ंयेची आकडेवारी बनून 
जगतात. यािवषयीची खतं �य� करताना माई -" मेल ंकसलं हे िजणं? महारा�या ज�माला 
आलो असतो, तरी बर ंझालं असतं. �यानंा मान आहे समाजात, पण आप�याला मा� नाही. 
आप�या समाजात नाही, आप�या मलाबाळातं नाही! आप�या पोटचा गोळा, आप�याला 
दोन घास िमळतात क� नाही हे पाहायला तयार नाही." (प.ृ४३) या श�दातं �य� करते. 
यातून महानगरात माणसे गद�त जगत असली तरी ती आप�या माणसामं�ये असतातच, 
असे नाही. तर मर�याची नग�यता �य� करताना- "आप�याला समाजात  कोण आह?े मी 
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िभकारी िन ही राडं. आपली मलुंही आपल ंत�ड बघायला तयार नाहीत. पढंु अस ंजगूनही 
अस ंकाय होणाप आह?े कुणाशी बोलायची सोय नाही क� कुणाला काही सागंायची नाही. 
आणखी िकती वष� आपण इथे फाई�ह गाड�नम�ये बसून वेळ घालिवणार आहोत.�यापे�ा 
जीव गेलेला प�करला. खर ं�हणजे उशीरच झालाय जीव �ायला. आपण पूव� जीव िदला 
असता तप िनदान लोक �ेतया�ेला आले असते. आता आप�याला �यिुनिसपालटीची 
गाडीच घेऊन जाईल." (प.ृ४७) अशा श�दातं आबा �य� करतो. यातून महानगरात�या 
माणसा�ंया अिभलाषा, �यासाठी िनवडलेला वाममाग�, आप�याच मलुाबाळानंी दूर जाणे 
आिण वैफ�य��त एकाक� जगणे- मरणे यातली िवदारकता इथे िचि�त होते.  

भाऊ पा�ये या�ंया कथामंधील पा�ाचें म�ृयूदेखील असेच नग�य आहेत. या म�ृयूनंा ��य� 
महानगरी जग�याचा सदंभ� नसला तरी परो��पात मा� तो महानगरी जग�याशीच िनगिडत 
आहे. उदाहरणाथ� 'मरुगी' कथेतला पदीचा म�ृयू हा सकृ�श�नी के��या  कृतीतून होत 
असला तरी के��या या कृतीमाग े महानगरातील जग�याची नग�यताच कारणीभूत 
ठरते.अ�पिश�ण, हमालीचे काम, जागेचा अभाव, आ��वक�याचे नसणे, शारीर भूकेची 
गरज �हणून वे�यागमन करणे अशा  सव� �कार�या अभाव��ततेतून जी काही मानिसकता 
तयार होते. �या मानिसकतेचा प�रपाक �हणून आिण केवळ नवरा/ एक प�ुष �हणूनच स�ा 
गाजिव�यासाठी एकमेव  अवसर असले�या िठकाणीच आपण उपहसनीय ठरतो, हा 
अपमान पचवू न शकलेला के� पदीचा खून होतो. �यामळेु पदीचे जीवन आकार घे�यापूव�च 
सपं�ुात येते, झोपडप�ीत एक मलुगी ज�माला आली आिण एखा�ा 'मरुगीसारखी कटून' 
मेली, इतकाच सदंभ� ित�या म�ृयूला �ा� होतो. तर 'पो��ी फािम�ग' कथेतला अंबादासही 
के�सारखाच चाळीशीपय�त अिववािहत रािहला आहे. फारसे कतृ��व अंगी नसले�या  
अंबादास�या जीवनात सव� �कारची अभाव��तता आढळून येते. �या�याकडेही ह�काचा 
िनवारा नाही. कधी समाजवादी प�ा�या तर कधी का�ेँस�या काया�लयात राह�न तो आय�ुय 
�यतीत करतो. आिथ�क��्या स�म नसले�या अंबादासचेही ल�न रखडले आह.े परतं ु
का�ेँसमधील गमुा��या�ंया सघंटनेचे काम कर�यासाठी मिहना न�वद  �पये िमळू लागताच 
बाबीशेट िडचोलकर�या सोळा- सतरा वषा��या भाचीशी ल�न करतो. परतं ु  इतक� वष� 
सडाफिटंग आय�ुय जगले�या/ जगावे लागले�या अंबादासला माणसांची नाती, ल�नस�ंथा, 
कुटंुबस�ंथा याचें गाभंीय� जाणवत नाही व तो मलुाची आिण सनुदंाची खा�यािप�याची, 
औषधाचंी आबाळ करतो. �यातच �या�या मलुाचा म�ृयू होतो. मलुाचा म�ृयू व अबंादासचा 
बाहेर�यालीपणा या दोन घटनानंी सनुदंा खचते व वेडसर होऊन अ�नपाणी सोडते. 
�यातच ितचाही क�ण म�ृयू होतो. एका अनाथ मलुीची महानगरात�या महागाई�या 
प�रि�थतीतील केवळ 'एक खाणार े त�ड' �हणून मामाकडून आिण नव�याकडून गणना 
के�याने ितचा म�ृयू ओढावतो. तर 'साडं' कथेतील अप�ुया जागेतला ससंार, अपरुी कमाई 
आिण सतत ज�माला घालावा लागणारा पोरवडा यामळेु खगूंन खगूंन मालती�या जावाचंा 
म�ृयू होतो. �ा सव� प�रि�थतीला ��य�- अ��य�पणे महानगरी अवकाश आिण या िविश� 
अवकाशातून साकार झालेली मानिसकताच जबाबदार आह.े 

'एक स�ुहेरा �वाब'म�ये िवनायक वाकटकर�या अित�र� मह�वाकां�ेतून तो बंड्या, इबू, 
िसबाितन आिण नरसू या त�णां�या आय�ुयाशी खेळतो आिण बोरसेचा खून घडवून 
आणतो. महानगरातील िविवध �व�पा�या अिभलाषा �ा� कर�यासाठीचा स�ासघंष�  इथे 
िदसून येतो. �सगंी या स�ासघंषा�त कुणाचा म�ृयू घडवून आणावा लागला तरी मागेपढेु 
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पािहले जात नाही. �यामळेु स�ासघंषा�त कुणा�या म�ृयूचाही मलुािहजा न बाळग�याचा 
िनबरपणा इथे ��ययास येतो. 

'बेबी' कथेत बेबीला आप�या सौदया�चा अिभमान वाटतो. �वत:�या स�दया�िवषयी, 
कतृ��वािवषयी आ�मिव�ास असलेली, आिथ�क��्या आ�मिनभ�र असलेली बेबी वय 
उलटले तरीही कोण�याच प�ुषाला जवळही िफरकू देत नाही.पण वय उलटून गे�यावर 
शारीर गरज आिण भाविनक सरु�ा यासाठी झोपडप�ीत�या इबू या अिशि�त आिण 
िववािहत असले�या म�ुलीम इलेि��िशयनबरोबर 'रखेल' �हणून राहाते. �याचा व �या�या 
बायकोचा सगळा खच�  चालिवते. ितला िदवस गे�यावर गभ�पात कर�यासाठी इबू 
हिकमाकडून कसलेसे चाटण आणून ितला खायला देतो. �यात �चडं र��ाव होतो. 
डॉ�टरानंी पोलीसानंा बोलाव�यावरही ती कोणताच जबाब देत नाही व �यातच ितचा क�ण 
अंत होतो. महानगरातील मलुी �वावलंबी अस�याने �वतं� राह� शकतात, प�ुषा�या 
सोबतीिशवाय राह� शकतात, हा  िवचार क�न ल�न न कर�याचा घेतलेला िनण�य जे�हा 
�वत:लाच िनभावता येत नाही. ते�हा कोण�या �कार�या शोकािंतकेला सामोर ेजावे लागते, 
याचे िच�ण इथे आढळते.  ह े इथे बेबी�या िनिम�ाने अधोरिेखत होते.महानगरातील 
�यि��वातं�याचा अितरके� िवचार कसा नकळत �यि�क� ि�ततेत परावित�त होऊन एकाक� 
झालेला माणूस माणसातूंनच उठतो, ह ेइथे बेबी�या िनिम�ाने अधोरिेखत होते. 

'बगीचा' या कथेतील  कापडिगरणीत कारकून असलेला भा�कर राणे हा महागाईने हैराण 
झालेला असतो. एका रोपाचे शभंर �पये िमळतील या लालसेने तो गॅलरीतली आवडीची  
गलुाबाची रोपे फलीशेटला िवकतो. ते�हा �या�या जग�याचा आधार असणा�या  गलुाबा�या 
रोपानंा दरुाव�याने तो वेडसर वागू लागतो आिण महागाईत बायको व सात मलुा�ंया 
खाणा�या त�डानंा परुा न पड�याने एके रा�ी खोलीला बाहे�न कुलूप लावून �यानंा पेटवून 
देतो. �यातच �याचंा क�ण अंत होतो. �ा� आिथ�क प�रि�थतीत मलुाचंी स�ंया िकती 
असावी, यािवषयीचा िनण�य घेता येत असताना आिण आज�या तं��ाना�या यगुात अशा 
�कार�या श�ि�या उपल�ध असतानाही भा�कर केवळ �वत:�या अहकंारामळेु कुटंुबाची 
वाताहत करतो. �यामळेु तो �या 'िविश�' सामािजक- सा�ंकृितक  पया�वरणात वाढतो, ते 
पया�वरणच �याची  'िविश�' मानिसकता घडिवते.  

थोड�यात, या सव� म�यूनंा माणसाचें िविश� वत�न कारणीभूत आहे. अस े वत�न 
कर�यापय�तचा �या�ंया मानिसकतेचा �वास पािहला तर ही मानिसकता महानगरातील 
प�रि�थितशरणता, य�ंवतता, ना�यातील कोरडं बाजा�पण, िकडामुंगीसारखं जगण-ं मरण ं 
यानंी  घडवले�या भवतालातच  आहे. �यामळेु अधोलोकातून स�ु झालेला �याचंा 
जीवन�वास हा शेवटी अधोलोकातच िज�न जातो. अशा पा�ा�ंया जग�यामर�याची 
नग�यता ��ततु कथा�ंार ेभाऊ पा�ये अ�यतं ती�पणे माडंतात. 

महानगरी जीवनाचे आणखी एक नाकारता न येणारे कटुस�य �हणजे इथे �य���या 
�व�नांना पंखाचंं बळ देऊन ही �व�नपूत�ही होते �याचबरोबर दसु�या बाजूला �व�नां�या 
पंखानंा छाटून �य��ला र�बंबाळ क�न कोलमड�याचेही �सगं याच महानगरी जीवनात 
पाहावयास िमळतात. �यामळेु िपतसृ�ाक आिण प�ुषस�ाक समाज�यव�थेत जसे �ीचे 
शोषण होते, तसेच ते प�ुषाचेही होताना  िदसते. महानगरातील जागेची अडचण, 
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िन�नम�यमवग�य िकंवा किन�वग�यातंील �या�ंयाकडे फारसे वैयि�क कतृ��व नाही, अशा 
प�ुषानंा �वत:ला िस� करता येत नाही आिण मग चारचौघांसारखे सव�सामा�य आय�ुयही 
�या�ंया वाट्याला येत नाही. महानगरातील �पधा�, जागेची अडचण, माणसानंा चेहरा नाही, 
भावना नाही, सवेंदनशीलता,सामंज�य नाही  पण तरीही भोवती असणारी कोरडी गद� 
यातून �य�� परा�म होते. पण भाविनक- शारी�रक गरजा मा� शमवता येत नाहीत. असाचा 
��यय के� गाबते आिण अंबादास िटपटाळेकर�याही सदंभा�त येतो. �यामळेु कथातूंन 
येणारा वे�याचंा सदंभ� या दोन न- नायका�ंया बाबतीतील अगितकता, असाहा�यता आिण 
अ�न, व�, िनवारा यांची अभाव��तता,  याची प�रणती �हणून ल�न, कुटंुब यांनाही मकुणे 
या बाबी  ठळक कर�यासाठी येतो.  

३.५ पा�िच�ण  

भाऊ पा�ये या�ंया कथा पा�बह�ल कथा आहेत. �यातील बरीचशी पा�े टोपणनावाने िकंवा 
नातेसबंंधांव�नच ओळखली जातात.  

मुंबई�या पोटात बह��तरीय लोक जगत असले तरी भाऊंनी साकारलेली �ीप�ुष पा�े ही 
किन� म�यमवग�य आिण िन�नवग�य �तरातली आहेत. 

पारपं�रक क�पने�माणे ��ततु कथास�ंहातील �ीपा�ाचेंही �ीचा�र�यािवषयीचे आदश�  
'सीतासािव�ी' �ा पौरािणक ि�याच आहेत. परतं ु�याचंी आंत�रक ओढ मा� आपण िहदंी 
िसनेनटीसारखे असावे, अशीच आह.े 'फाई�ह गाड�न 'मधील  माई आप�या नव�याने 'राडं' 
असा उ�लेख के�यावर �याचा आरोप परतवताना आपण सीतासािव�ी नाहीत, याचा 
खलुासा करते. तर 'पायातला बूट' कथेतील सरुखेा �वत :चे  ल�न ठरताना र��यावर नजर 
टाकते ते�हा ितला एक राजेश ख�ना हेमा मािलनीला घेऊन गलूुगलूु बोलत जाताना 
िदसतात. पण आपल ंतेवढं नशीब कुठलं? आिण आपणही कुठे हेमा मािलनी लागून गेलो 
आहोत!" अशी �वत:शीच खतं करते. (प.ृ३०) 'मरुगी' कथेतली पदीही एखा�ा 
िसनेनटीइतक�च सुदंर आहे. परतं ुितचे स�दय� खूलून- उठून िदसायला हवे असेल तर ितला 
तसे कपडे आिण सौदय��साधने हवीत, असे वाटते. तर 'बेबी' कथेतली बेबी आिण 
'आयशीचे �दय' कथेतली ब�चा �ा अ�यतं सुदंर, उफाड्याचे स�दय� असणा�या, 
चारचौघानंा सहजच आकिष�त करणा�या आहेत.  �यानंा �वत:�या सौदया�चा बडेजावही 
िमरवता येतो आिण आप�या स�दया�ने कोण�या गो�ी आपण �ा� क� शकतो, याचाही 
िव�ास आहे. ��ततु कथास�ंहातील जवळपास सव�च �ीपा�े अ�यतं सुदंर परतं ु
चाळीत�या- झोपडप�ीत�या आिथ�क �तरानसुार�या राहणीमानामळेु आपण या िठकाणी 
फुकट जात आहोत. आप�यासार�या स�दय�वतीला अिधक उ�म राहणीमान �ा� झाले 
पािहजे, अस े�यानंा वाटत राहाते. �यासाठी ही पा�े भौितक सखुसोयी िमळिव�याचा �य�न 
करतात;आपला आिथ�क �तर उंचाव�याचा �य�न करतात. �यासाठी नैितक- अनैितक 
काय िकंवा यातून  कोण�या प�रणामानंा सामोरे जावे लागेल, याचाही ती िवचार करताना 
िदसत नाहीत. �यामळेु समाज�यव�थेने �जिवलेली मानवी मू�ये आिण ��य�ातील 
अवमू�यन झालेले जगणे या�ंयामधील ��ंा�मकता इथे उघड होते. 
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थोड�यात, भाऊ पा�ये या�ंया �े� कथा  या कथास�ंहातून �य� झाले�या �ी�ितमाचंा 
वेध घेत�यास अस ेल�ात येते क� या ि�या मुंबई महानगरा�या अधोलोकातील आहेत. 
�या जगत असलेला अवकाश इतका िवटका आहे क� अप�रहाय�पणे �या�ंया जीवनाचा पोत 
िवटलेला आह.े�यामळेु �या�ंया जीवनाची पत आिण �तही खालावलेली आह.े  

वर�या वगा�कडे सरकता ये�याची असोशी असलेली पण न सरकता आ�याने बा�ाचाराचे 
अनकुरण करणारी ही पा�े आहेत. या ��ंात अटळपणे �याचंी शोकािंतका घडते. िकंबह�ना 
�या�ंया धारणाच �यानंा िविश� वत�नधम�  अंिगकार�यास �व�ृ करतात व �या 
वत�नधमा�कडून अटळपणे �वत:�या शोकािंतकेकडे ही पा�े �वत:�याच पावलानंी चालत 
जातात. खा-�या-�या इत�या �ाथिमक पातळीवरील भौितक जीवन ती जगतात, �यानंा 
जीवनात कोणते�ी िविश�/ उदा� �येय नाही. �यामळेु �यासाठीचे समप�ण, धडपड आदी 
गो�ी �या�ंयाबाबतीत सभंवताना िदसत नाहीत. 

��ततु कथास�ंहातील प�ुषपा�ाचंा शोध घेता असे ल�ात येते क� परा�म, धाडस, 
बिु�मानता, कणखरपणा, मदा�नीपणा, धीर�व, उदा�ता आदी गणुसम�ुचयानंा 'प�ुषत�व' 
अथवा 'पौ�ष�व' या सकं�पनानी सबंोधले जाते, ते या पा�ा�ंया ठायी असलेले िदसत 
नाही. उदाहरणाथ� , के� गाबते, धानू िशरनाळे (मरुगी), काका, बाबू आकाराम बोरसे (साडं), 
बाबू (पायातला बूट), आबा टुक�ळ (फाई�ह गाड�न), भा�कर राणे (बगीचा), काका, बाबा 
(नवरा), बंडू अवदार,े दादा, नाना, ता�या (बायका खाणारी माणसे), बाकरिमया ँ (पडदा), 
अंबादास िटपटाळेकर (पो��ी फािम�ग), �ा सव� पा�ा�ंया ठायी कोणतेही कतृ��व नाही. 
उलटप�ी, तथाकिथत अथा�ने 'प�ुष' आिण 'पौ�ष�व' या संक�पनेशी अप�रहाय�पणे जोडले 
गेलेले कोणतेही गणु �या�ंया उि�कृतीतून �तीत होत नाहीत. �याचें सार ेपौ�ष�व केवळ 
�ीचा उपभोग घेणे आिण मलुानंा ज�म घालणे, इतपतच मया�िदत अस�याचे िदसते. 
यातील िक�येक प�ुषानंा तर आपली नोकरी िटकिव�याइतक�ही अ�कल नाही तसेच काही 
प�ुषपा�ानंा प�ुषस�ाक समाज�यव�थेने िदले�या प�नी, मलुा�ंया (कुटंुबाचे) 
पालनपोषणा�या जबाबदारीचेही भान नाही. �यामळेु प�नी -मलुा�ंया म�ृयूचा कसलाही खेद 
�यानंा वाटत नाही. िशवाय यातील पा�ानंा घरी बायको-मलेु सव� काही नीट 
असतानादेखील बाहेर�याली कर�याचा नाद आह.े यातून ��ततु पा�ामं�ये मू�य�हास 
कसा घडून आलेला आह.े याचा ��यय येतो. भाऊ पा�ये इथे  महानगरातील पा�ा�ंया 
वत�नातून, जीवनधारणातूंन मानवी मू�याचेच मू�याकंन करतात. 

एकूणच महानगराचा इितहास, भूगोल यासंह सामािजक-राजक�य- आिथ�क- सा�ंकृितक-
भौितक- मानिसक- सम�या आिण जीवनसघंष�  यामळेु िपचलेली, नातेसबंंधाम�ये िनमा�ण 
झाले�या दरुा�याने दखुावलेली, बरुसटलेली, खरुटलेली, िवकृत, िहसंक अशी ही पा�े 
आहेत. 

थोड�यात महाय�ुो�र काळात देव, धम� , ल�नस�ंथा, कुटंुबस�ंथा आिण उदा� मानवी 
मू�ये आदी ��ये बाब�ना महानगरी जग�या�या   पेचानंी ��ािंकत केले. अशा महानगरी 
जीवनाचा उभाआडवा छेद घे�यात भाऊ पा�ये याचंी कथा यश�वी ठरली आह,े असे 
िनि�त �हणता येते. 
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आपली �गती तपासा :  

१) भाऊ पा�ये यांची कथा महानगरातील जग�यातील ताणेबाणे माडंते या िवधानाची चचा�  
करा.  

३.६ समारोप : 

��ततु कथामं�ये ल�नस�ंथे�या मू�यचौकटीतून िनमा�ण होणा�या पतीप�नी नातेसबंंधातून 

िनकोप सहजीवन साकार होत नाही. �यामळेुच या कथा ल�नस�ंथेिवषयीच एक साशकंता 

िनमा�ण करतात. �ामीण जीवन आिण शहरी जीवन िवशेषत: महानगरी जीवन अशी 

जीवनाची पर�परिवरोधी सहज�प� �पे अस�याचे िदसून येते. �ामीण जीवनात तलुनेने 

आजही ल�नस�ंथा जोपासली आहे. परतं ु महानगरात मा� ल�नस�ंथा दलु�ि�त आिण 

सोयीचा �यवहार ठरली आह,े �याचाच ��यय या कथा देतात. 

��ततु कथामंधून आलेली सव� कुटंुबे ही िपतसृ�ाक कुटंुबे आहेत. िपतसृ�ाक 
कुटंुबप�तीत कुटंुबाची सव� स�ा ही विडलाकंडे िकंवा वडीलस�श �य��कडे पया�याने 

प�ुषाकडे असते. साहिजकच या सव� कथामं�ये कुटंुबातील सव� अिधस�ा आिण वच��व 

प�ुषाकडेच आह.े पण अशा �कार�या कुटंुबप�तीत �यव�थेने कुटंुबा�या पालनपोषणाची 

जी जबाबदारी घरात�या प�ुषाकडे सोपिवली आह,े ितचे वहन यातील कोणतेही 

प�ुषपा� करताना िदसत नाही. याउलट प�ुषपा�ा�ंया नाकत�पणामळेु कुटंुबाची सव� 

जबाबदारी �ीपा�े उचलतात. �यामळेु एकाचवेळी घर�या व बाहेर�या आघाडीवर 

लढ�याचे काम यातील बरीचशी �ीपा�े करतात. असे असूनही कुटंुबातील ��येक 

कृतीिवषयी�या िनण�याचे अिधकार मा� ही प�ुषपा�े �वत:कडेच ठेवतात. �या िनण�यां�या 

अनषुंगाने �वत:चे वच��व अबािधत ठेवतात. परतं ु जबाबदारी�या वहनासदंभा�तील 

�या�ंया नाकत�पणामळेु कुटंुबातील अ�य सद�याचंी िवशेषत: �ीपा�ाचंी वाताहत होते. 
महानगरी जीवनात �यि��वातं�याला असणारे मह�व ल�ात घेता ही सव�च पा�े एका 

कुटंुबात राह�नही सटुीसटुी जगतात. �या�ंया कोण�याच उि�कृतीला ते एकमेकानंा 

बाधंील मानत नाहीत. �याचें कुटंुबात कोणाशीच भाविनक बंधही �ढ अस�याचे िदसत 

नाहीत. फ� एका कुटंुबात राहातात �हणून ते कुटंुबीय आहेत, असे आप�याला िदसून 

येते. �यामळेु महानगरी अवकाशात वरकरणी कुटंुबस�ंथा अि�त�वात अस�याचे िदसून 

येत असले तरी आतून ती पूण�पणे िव�कळीत झाली आह;े मोडकळीस आली आहे, याचा 

�प� ��यय या सव�च कथामंधून येतो. 

महानगरी जीवनात अपरुा पैसा, अपरुी जागा यामळेु िनमा�ण होणा�या अभावांनी इथ�या 

माणसामं�ये एक िविश� �कारची िवकृती, कोरडेपण येते. �यावर मात करायची असेल 

तर पैसा अिधक िमळवायला हवा, अशी एक इ�छा �यां�याम�ये िनमा�ण होते. परतं ु

अ�पिश�ण आिण बौि�क, शारीर �मकौश�याचाही अभाव अस�याने अिधक पैसा 
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िमळव�या�या वाटाही खूपच अ�ंद असतात. अशा प�रि�थतीत ��ततु कथामंधील पा�े 

मू�यानंा सहजतया बाजूला ठेवून 'आज'चे जगणे �वीकारतात; ता�कािलक सखु 

िमळवतात. परतं ु �याचें ह े जगणे इतके नग�य असते क� �याचे पढेु काय द�ुप�रणाम 

होतील, याचीही �यानंा जाणीव नसते. �याचंा एकूण मनोधम� आिण वत�नधम� ल�ात 

घेतला तर  नीती- अनीती�याही पलीकडे जाऊन ती आपला जीवन�यवहार करतात. 
वर�या वगा�त �याचंी सरक�याची असोशी आिण सरकता न ये�याची असमथ�ता या 

��ंातून �या�ंयात िहसंक व�ृीही िवकिसत होताना िदसते. �यामळेुच आप�याच 

ना�यात�या माणसासंोबत ही माणसे िहसंक आिण बीभ�स वत�न करतात. साहिजकच हे 
वत�नच �ा पा�ानंा अटळपणे  शोकािंतकेकडे घेऊन जाते आिण �यातून �याचें होणार े

म�ृयूही नग�यच ठरतात. या सदंभा�तील िवदारकतेचा ��यय भाऊ पा�ये या�ंया 

कथामंधून येतो. 

थोड�यात, महाय�ुो�र काळात देव, धम�, ल�नस�ंथा, कुटंुबस�ंथा, नातेसबंंध आिण 

उदा� मानवी मू�ये आदी ��ये बाब�ना महानगरी जग�या�या   पेचानंी ��ािंकत केले. 
अशा महानगरी जीवनाचा उभाआडवा छेद घे�यात भाऊ पा�ये याचंी कथा यश�वी ठरली 

आहे, असे िनि�त �हणता येते. 

३.७  सरावासाठी ��  

िटपा. 

१) ‘भाऊ पा�ये याचंी �े� कथा’ या हा सपंािदत कथास�ंह कोण�या वष� �कािशत 
झाला? 

२) ‘भाऊ पा�ये यांची �े� कथा’ मधील आई पा�  

एका वा�यात उ�र े 

१) ‘भाऊ पा�ये यांची �े� कथा’ मधील जग�या-मार�याची नग�याता 

२) कोण�या कथेत कोण�या कथेत शेवटी माई आबाचंा गळा दाबून खून करते? 

३) भा�कर राणेला कोण�या फुलांची आवड असते? 

४) बंडू अवदार�ेया प�नीचे नाव सागंा. 

५) इंिदरा बाणवलीकर यांचा कोणता �यवसाय आहे? 

दीघ��री ��  

१) ‘भाऊ पा�ये यांची कथा महानगरी जग�यातील ताणेबाणे माडंते’ या िवधानाची 
सागंोपागं चचा� करा. 



 

 

भाऊ पा�ये यां�या �े� कथा 

. 
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२) महानगरी जीवनातील िह�ंतेचा आिण �ूरतेचा वेध ‘भाऊ पा�ये याचंी �े� कथा’ या 
कथास�ंहातून कसा घेतला आहे? 

 ३.८   सदंभ�  

•  आजगावकर, सूय�कातं (संपा.) : (२०१९) महानगरी वा�तव : भारतीय 
कादबं�यांसदंभा�त, लिलत पि�लकेशन, मुंबई. 

•  गवस,  राजन : (२००९) भाऊ पा�ये याचंी कथा, दया�  �काशन, पणेु. 

•  गवस, राजन : (२०१५) भारतीय सािह�याचे िनमा�ते: भाऊ पा�ये, सािह�य अकादमी, 
नवी िद�ली. 

•  गवस, राजन : (२००६)  भाऊ पा�ये याचंी कादबंरी, श�दालय �काशन, �ीरामपूर. 

•  िच�े, िदलीप प�ुषो�म (सपंा.) : (१९९५) भाऊ पा�ये या�ंया �े� कथा, लोकवा�य 
गहृ, मुंबई. 

•  िशरवाडकर, वसतं (सपंा.): (१९८३) : वासुनाका / सागंोपागं  , िडंपल �काशन, वसई. 
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४  
काय ड�जर वारा सटुलाय 

लखेक : जयतं पवार 
  

घटक रचना  

४.१   उि��ये  

४ .२  ��तावना  

४.३   लेखकािवषयी  

४.४     ' काय ड�जर वारा सटुलाय ' नाटकामागील �ेरणा 

४.५    नाटकाची पा��भूमी 

४.६   'काय ड�जर वारा सटुलाय ' या नाटकाचे शीष�क 

४.७     नाटकाचे कथानक 

४.८   नाटकातील �यि�िच�ण/ पा�िच�ण  

४.९  रचनातं�  

८.१०   नाटकातील कालावकाश  

४.११   नाटकातील सवंाद/ भाषाशैली  

४.१२  समारोप 

४.१३  सरावासाठी ��  

४.१४   सदंभ� �थं 

४.१५   िव�ा�या�साठी पूरक वाचन 

४.१ उि��्ये  

महानगरीय सािह�याचे �व�प िव�ा�या�ना समजावून देणे. 

 महानगरीय सम�यांचे सािह�यातून िदसणार े�ितिबंब िव�ा�या�ना समजावून सागंणे. 

 लेखक जयतं पवार या�ंया नाटकातून समकालीन �� िव�ा�या�पय�त पोहोचवणे. 

 ’काय ड�जर वारा सटुलाय’ या नाटकाचे कथानक, �यि�िच�ण, नाटकाचे रचानातं� 
या�ार ेनाटकाची वैिश�्ये िव�ा�या�पय�त पोहोचवणे. 
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४.२     ��तावना 

 महानगरीय सािह�याम�ये अितशय मह�वपूण� लेखन करणा�यामं�ये लेखक जयतं पवार 
याचें नाव अगदी मह�वपूण� आहे.१९६० �या समुारास सव�च �तरातून अंसतं�ु अशी िपढी 
िनमा�ण होत होती. महानगरातील तटुलेपण जाणवायला लागलं होतं. �याचे �ितिबंब मराठी 
सािह�यात िवपलु �माणात िदसते. म�यमवग� मोठ्या �माणात असा�यामळेु या 
म�यमवग�यांचे िच�ण ब�याच महानगरीय सािह�यातून िदसून येते. १९९१ म�ये 
जागितक�करणाची  सरुवात झाली आिण �यामळेु �ामीण भागातून महानगराकडे धावणा�या 
माणसाचंा �चडं ल�ढा, �या�ंया गरजा भागव�यासाठी महानगरीय जीवन शैलीवर होणारा 
प�रणाम आिण �यामळेु येथील �यव�थेवर पडलेला ताण! एक�कडे गगनचुबंी इमारती तर 
दसुरीकडे बकाल झोपडप�्या एवढा िव�ततृ पट िदसतो. 

  'काय ड�जर वारा सटुलाय ' हे जयतं पवार िलिखत नाटक असून ते २०११ म�ये ' 
पॉ�यलुर �काशना' ने �कािशत केले आह.े या नाटकाचा पिहला �योग नाटकाची सिंहता 
�कािशत हो�यापूव� �हणजेच २९ जलैु २०१० रोजी झाला. हे नाटक ' महारा�� रगंभूमी' 
या स�ंथेतफ�  ' गडकरी रगंायतन' ठाणे येथे सादर कर�यात आले आिण िद�दश�क अिन�� 
खटुवड यानंी िद�दिश�त केले. 

४.३  लेखकािवषयी  

जयतं पवार हे एक प�कार, मराठी नाटककार आिण नाट्यसमी�क ! 

अिखल भारतीय मराठी नाट्य प�रषदेने घेतले�या नाट्यलेखन �पध�त ‘काय ड�जर वारा 
सटुलाय’ या नाटकासाठी जयतं पवार यानंा सव��कृ� लेखनाचे �थम पा�रतोिषक िमळाले. 
तेच नाटक नतंर िनमा�ते सतंोष कोचरकेर यानंी क�पना कोठारी आिण उदय कुलकण� यासं 
सहिनमा�ता �हणून घेऊन आप�या ‘महारा�� रगंभूमी’तफ�  �यावसाियक रगंभूमीवर आणले. 

२०१४ साल�या जानेवारी मिह�यात १० ते १२ या तारखानंा महाड येथे झाले�या १५ 
�या कोकण मराठी सािह�य प�रषदे�या सािह�य समेंलनाचे जयतं पवार ह ेअ�य� होते. 

जयतं पवार यानंा २०१२ सालचा सािह�य अकादमी परु�कार �या�ंया ’िफिन�स�या 
राखेतून उठला मोर’ या कथासं�हासाठी िमळाला. 

जयंत पवार यांची �ंथसंपदा :-  

अधातंर 

काय ड�जर वारा सटुलाय 

ट�गशे�या �व�नात �ेन (दीघा�क) 

दरवेशी (एकािंकका) 

पाऊलखणुा (वशं या नाटकाचे �यावसाियक �प) 

िफिन�स�या राखेतून उठला मोर (कथास�ंह) 
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बह�जन स�ंकृितवाद आिण लेखक (भाष़ािवषयक) 

माझे घर 

वरनभातलो�चा िन कोन नाय को�चा (कथास�ंह) 

वशं 

शेवट�या बीभ�साचे गाणे (दीघा�क) 

होड्या (एकािंकका) 

२९ ऑग�ट२०२१ रोजी वया�या अव�या ६१ �या वष� �यानंी जीवना�या रगंमंचाव�न 
एि�झट घेतली. 

िगरणी कामगाराचें जगणे आजूबाजूला बघत असताना जयतं पवार या�ंया सवेंदनशील 
मनाने ह ेसारे िटपायला स�ुवात केली होती. कौटंुिबक जबाबदारी पेलत �यानंीिश�ण आिण 
नोकरी असा सघंष�मय �वास स�ु केला.िशरोडकर शाळा आिण महष� दयानदं 
महािव�ालयाम�ये �यानंी िश�ण घेतले. महािव�ालयीन काळाम�ये �यानंी लेख, किवता, 
एकािंकका िलहायला स�ुवात केली. �या�ंया 'िननाद' या एकािंकका स�ंहातून अनेक 
कलाकारानंा �यासपीठ िमळाले..पवार यानंी िगरणीम�ये काम करत �यावसाियक 
कारिकद�स स�ुवात केली. लोअर परळ येथील बालपण, िगरणीमधील कामाचा अनभुव 
�या�ंया सािह�याम�ये उमटला. िगरणीम�ये �यानंी फार काळ नोकरी केली नाही. पदवी 
िश�ण आिण प�का�रतेचे िश�ण पूण� के�यानतंर �यानंी प�का�रता स�ु केली. 'चदंेरी' 
पाि�क हा �या�ंया प�का�रते�या �वासातील पिहला ट�पा. �यानतंर महानगर, सकाळ, 
लोकस�ा दैिनकामं�येही �यानंी नोकरी केली. 'महारा�� टाइ�स'सोबत �याचंा �वास सवा�त 
दीघ� ठरला. 'मटा'मधून ते २०१८म�ये िनव�ृ झाले. 'महारा�� टाई�स .' या व�ृप��ामधून 
..�िस� होणारे �याचें 'चौथी िभतं' हे नाट्यसमी�णिवषयक सदर न�या-ज�ुया रगंकम�संाठी 
अ�यासनीय होते.िफिन�स�या राखेतून उठला मोर' या कथास�ंहाला �यानंा २०१२चा 
सािह�य अकादमी परु�कार िमळाला. �या�ंया 'चदूं�या ल�नाची गो�' या कथेवर 'र�जो' हा 
िच�पट घडला. हा िच�पट िव�ास पाटील यांना िद�दिश�त केला होता. 'वरनभातलो�चा िन 
कोन नाय क�चा' यामधील कथेवरही एक िच�पट ��तािवत होता. यावर काम स�ु होते. 

सािह�य अकादमी, महारा�� फाऊंडेशन, अिखल भारतीय मराठी नाट्य प�रषद, रा�य 
नाट्य हौशी �पधा� अशा िविवध �पधा�म�ये आिण �तरावर पवार यांनी लेखनाचा वेगळा 
ठसा उमटवला. आज�या िपढीलाही पवार या�ंया एकािंकका �पधा�म�ये सादर कर�याची 
इ�छा होते याव�न बदल�या काळाशीही �या�ंया लेखनाचे असणार ेअतूट नाते िदसून येते. 

( सदंभ� :- महारा�� टाई�स 30 ऑग�ट २०२१ ) 

४.४    ' काय ड�जर वारा सुटलाय ' नाटकामागील �रेणा:- 

काय ड�जर वारा सटुलाय या नाटका�या लेखनामागील �ेरणा सागंताना लेखक जयतं पवार 
�हणतात , 
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" हतबलता ही लेखनाची �ेरणा होऊ शकते का ? मला माहीत नाह�. पण ही हतबलतेची 
जाणीव इतक� वाढत गेली क� �वतःशीच बंड के�या�माणे ती झटकून टाक�यासाठी 
कधीतरी मी िलहायला बसलो. तेह ेनाटक— ' काय ड�जर वारा सटुलाय !' 

नाटकाचे कथानक सरळसरळ वाटत असले तरी ते सरळसरळ नाही �यात �चडं गुतंागुतं 
आहे.  �वतः लेखकच �हणतो," वा�तवाचा गुतंा िदसणं ही एक कदािचत मा�या लेखनाची 
�ेरणा असू शकेल…." ( प�ृ ९ काय ड�जर वारा सटुलाय  )" "...... आिण मग ल�ात येत ं
खूप मोठा गुतंा समोर पडलेला आह.े आप�या आवा�यात न येणारा…. मला तो सगळा 
गुतंाच मह�वाचा वाटतो. सम� वा�तव समजून घेण ंगरजेच ंवाटत.ं ते पेलवणार नाही, ह ेतर 
पिह�यापासून जाणवत असतं, पण माझी �वतःपासून सटुका नसते. ते उरावर 
घेत�यािशवाय मला चैन पडणार नसते. लेखक �हणून माझा खूप काळ अंधारात 
चाचपड�यात, धडपड�यात, ठेचका��यात जातो या सव� काळात वा�तवाचे पदर इतके 
पसरत जातात क�, आप�याला काहीच कळत नाही, हेच अिधकािधक कळत जातं. पण 
गो�ी �वतःपरुता सो�या कर�यापे�ा �या �वतःसाठी जा�तीत जा�त अवघड क�न ठेवण, 
हीच जर माझी खोड असेल तर �यातून माझ ंलेखन तरी सटुणार कस?ं... ' काय ड�जर वारा 
सटुलाय'  ही �ा �ासातून सटुलं नाही. " अशी या नाटका�या िनिम�तीमागील �ेरणा 
सािंगतली आहे. ( प�ृ १० ) 

४.५   नाटकाची पा��भूमी 

१९९५ �या थोडा आधीचा काळ नाटकात िदसतो. स�ुिस� अशा िगरणी सपंानतंर स�ु 
झाले�या िगर�या कोण�या ना कोणाया कारणामंळेु प�ुहा बंद पडत हो�या िकंवा िगरणी 
मालकानंा �यात रस उरला नस�यामळेु िगर�या बंद पाड�या जात हो�या आिण �याकाळी 
िगरणी कामगाराचंी थिकत देणी दे�यासाठी िगरणीमालक िगर�या�ंया जिमन�चा 
अिधकािधक िह�सा िवक�याची परवानगी सरकारकडे मागत होते. सरकारने देखील मुंबई 
शहर िवकास िनय�ंण िनयमावलीत( डीसी �ल ) बदल क�न �यावसाियक कारणासाठी 
एकूण जिमनीचा तिृतयाशं भाग िवकायला िगरणीमालकानंा परवानगी देऊन टाकली. 
�यातच मह�वाची गो� �हणजे ही परवानगी देतानाच �यात िनवासी सकुंलं उभी कर�याची 
परवानगी िदली गेली. आिण याच वेळी मुंबईत �रअल इ�टेटचा धदंा तेजीत स�ु झाला 
होता. जागानंा सो�यापे�ाही जा�त भाव येऊ लागले होते. राजकारण, िब�डर लॉबी 
उदयोजक, उदयोगपती, मुंबईत जागा बळकाव�या�या घटना, कंुपणानेच शेत खा�याचे 
�कार सरा�स होऊ लागले होते. लेखक जयतं पवार ��तावनेत �हणतात,".... आय�ुयात 
आप�याला राहायला िकमान एक साधी जागा िमळावी आिण ती िटकावी यासाठी िजवाच ं
रान करणारी माणसं तर मी ख�ु मा�याच आय�ुयात पािहली होती. �या�ंया यातनांचा आिण 
तडफडाटाचंा मी असहा�य सा�ीदार होतो."( प�ृ ११ ) 

या सग�या पा��भूमीवर आधा�रत लेखक जयतं पवारानंी एकािंकका िलिहली. पण तो 
अवकाशपट िततका �यापक न वाट�यामळेु �या अ�व�थतेतूनच  �यानंी एकािंककेचे नाटक 
करायला घेतले. 
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४.६  'काय ड�जर वारा सुटलाय ' या नाटकाचे शीष�क 

काय ड�जर वारा सटुलाय " हे नाटक महानगरीय जाणीवा िव�ततृ करणारे नाटक आह.े हे 
केवळ  मुंबई म�ये घसुणा�या घसुखोरांचे नाटक नाही िकंवा बेघर झाले�या को�या एका 
दाभाडेचे नाटक नाही. ह ेया मुंबई शहराचे नाटक आहे. नाटकाचे शीष�क िलिहताना कवी 
मनोहर ओक या�ंया ' मुंबई मुंबई मी त�ुयातून फाट�या भणगंासारखा िनघून जाईन' या 
ओळ�चा आधार लेखक घेताना िदसतो. r 

      मुंबई तू हरवून बसलीस �वतःची िसफंनी 

    िकती लपवून ठेवशील अंतवा�� 

मला शेवट�या िबभ�साची गाणी गायचीयेत …. या नामदेव ढसाळानंी िलिहले�या किवतेचा 
सदंभ� लेखकाला जाणवू लागला. तर शाहीर अमरशेखा�ंया 

      सटुला वादळीवारा 

      व�हव जोमानं जरा 

      चला गाठू िकनारा 

या गीतात�या वादळी वा�याचा िवप�रत अथ� लेखकाला जाणवू लागला आिण लेखक 
�हणतो, " शािहरांना अिभ�ेत असलेला ' �ातंीचा वारा' आज ' भयाचा वारा' होऊन वाहत 
होता, जो मला एका तािक� क सगंतीने अ�ण कोलटकरा�ंया ' ड�जर वा�या' पाशी घेऊन 
आला." अशा �रतीने नाटकाला िदले�या शीष�कामागील िनिम�ती �ि�या िदसून येते. 

४.७ नाटकाचे कथानक 

काय ड�जर वारा सटुलाय ' या नाटकाचे कथानक थोड�यात अस े सागंता येईल. या 
नाटकात पाढंरपेशा, म�यमवग�य मराठी माणसाची झालेली गळचेपी िदसून येते तसेच 
सव�सामा�य गरीब माणसाची मुंबईसार�या शहरात आपले अि�त�व िटकवून ठेव�यासाठी 
िबलर, उदयोगपती, अंडरव�ड� आिण राजक�य श�� या�या अररेावीपढेु चाललेली 
केिवलवाणी धडपड, �याचें जग�याचे अिधकार िहरावून घेत �या�ंयावर होणार े अ�याय 
अ�याचार याचे वा�तवादी िच�ण येथे िदसते.. 

राजकारणी, िब�डर लॉबी , उदयोगपती आिण अंडरव�ड� यां�या भोवती ह ेनाटक िफरताना 
िदसते आिण �यात सव�सामा�याचंी होणारी ससेहोलपट अधोरिेखत होते. 

जागितक�करण आिण औ�ोिगक�करण यामळेु महानगराचंा िव�तार होऊ लागला. या 
महानगरातील जमीनीला �चडं भाव येऊ लागला आिण �याचाच प�रणाम �हणून या 
महानगरा�ंया क� ��थानी रहाणा�या म�यमवग�य, पाढंरपेशा कुटंुबानंा तसेच किन� वग�य 
लोकाचंी हाकालप�ी कर�याचा �य�न ह ेिब�डर, गावगुडं क� लाग�याचे िदसते. आिण हेच 
जळजळीत वा�तव लेखक जयतं पवार यांनी आप�या नाटका�या मा�यमातून माडंलेले 
आहे. 
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नाटकाचे दोन �तर आपणास िदसतात. पिह�या �तरात नाटका�या पिह�या अंकाची 
सरुवात  ' िब�डर र�न' अवॉड��या मोठ्या इ�ह�टने होते. तसेच दसु�या अंकाची सरुवातही 
पढेु नाटक चालू ठेव�याने आिण नाटकाचा शेवट ही  ' िब�डरर�न' पा�रतोिषक दे�या�या 
शानदार सोहो�याने होतो. नाटका�या या दो�ही अंकात िमळून एकूण सात इ�ह�ट रगंमंचावर 
��यमान होतात. तर दसु�या �तरात या सोहो�यामागील राजकारण, िब�डर लॉबीचा 
दहशतवाद, �यामागील सामािजक वा�तवसदंभ� ��य�ात रगंमंचावर अिभनया �ार ेिदसतत. 
हा इ�ह�ट घड�यामागील घटनांचे ��यमान होत जाणे �हणजे ' काय ड�जर वारा सटुलाय ' ह े
नाटक होय. या नाटकात आतली आिण बाहेरची अशा दोन बाजू िदसतात �यासाठी 
लेखकाने नाटक सादर करत असताना अनेक तं�े वापरली आहेत. रगंमंचावरील अवकाश 
पट, रगंमंचावर दाखवलेली ���न आिण िनवेदन अशा िविवध �तरावर या नाटकाचा 
पिहला अंक िदसतो . पिह�या �वेशात ' िब�डरर�न' अवॉड�चा इ�ह�ट दाखवला आहे. ह े
लाई�ह �सारण असते. घरोघरी चॅनेलमाफ� त ह े सग�यापंय�त पोहोचलेले असते. �याचा 
अनभुव घरोघरचे �े�क कोण�याही सदंभा�िशवाय घेत असतात पण �याच वेळी या इ�ह�टला 
आलेले  �े�ागहृातील �े�क मा� सदंभा�सहीत दहुेरी अनभुव घेतानंा िदसतात. 

 �हणजेच घरी बसून हा सोहोळा बघणा�या �े�काला या िब�डरर�न अवॉड�मागील 
कारणमीमासंा �ात नसते; पण �े�ागहृात बसून हा सोहोळा बघणा�या �े�कानंा मा� 
पड�ावर चाललेला सोहोळा आिण िनवेदक सागंत असलेले वा�तव (�हणजेच या 
सोहो�या�या िठकाणासमोर असणा�या गगनचुबंी इमारती�या उभारणी मागील दाभाड्यांची 
शोकािंतका) या दोघाचंा दहशतीखाली असणारा अनभुव घेत असतात. लेखक औदयोिगक 
मुंबई चे िसम�ट कािँ�ट�या जगंलात होत असणारे �पातंर आिण �यामागील िहसेंची, 
दहशतीची उकल क�न सागंणारे राजकारण एकाचवेळी �प� कर�यासाठी दोन मा�यमाचंा 
मह�वपूण� वापर करताना िदसतात एका बाजूला मुंबईचे झगमगाटी �प तर दसु�या बाजूला 
ितची िततक�च काळीकु� ,कु�पता  ! ही कु�पता रगंमंचावर दाखव�यासाठी लेखकाने ' 
िब�डरर�न हा अवॉड�  सोहोळा ���नवर दाखवला आहे हा एक वेगळाच �योग नाटकात 
िदसून येतो. 

�वातं�योतर काळात आणीबाणी नतंर साधारण आठ�या दशकात भारतीय नागरीका�ंया 
वैयि�क आय�ुयात राजक�य ह�त�ेप फार मोठ्या �माणात झाले�या िदसतो. जवळपास 
��येक नाग�रकाचे सामािजक जीवन कोण�या ना कोण�या कारणामंळेु �भािवत होऊन 
��येकावर �याचा काहीना काहीतरी प�रणाम होताना िदसत होता. समाजाचे हेच �ितिबंब 
नाटकात दाखव�यासाठी नाटककार दोन पर�पर िवरोधी मा�यमांचा उपयोग करतो असे 
िदसून येते. �यामळेु ��येक मा�यमांचे ज े वैिश�य आह े �यालाच ध�का दे�याचे काम 
लेखकाने केले आह ेअसे िदसते.. 

कोणा�या अ�यात म�यात नसले�या 1म�यमवग�यांचे आय�ुय अितशय शातंतेत जाऊ 
शकेल अशी शा�ती आता उरली नाही. प�रि�थतीशरण असा म�यमवग�य माणूस 
�वाहपतीत होऊ लागतो. ��येक �वाहात �या�या हातून ब�याच�या गो�ी सटुतात आिण 
तो अिधकािधक कणाहीन सदंभ�हीन बनत जातो. हे नाटक केवळ घसुखोरांचे आिण बेघर 
झाले�या एका माणसाचे नाही तर हे नाटक एखा�ा अज� अजगरासार�या सग�याच ं
गो�ी िगळंकृत करणा�या एका महानगराचे आहे.. 
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महानगरामधील िशवाजी पाक�  येथील ४२,कुसमुकंुज या सोसायटीत साडेपाचशे ��वेअर 
फुटातं रहाणार ेम�यमवग�य स�यिवजय नरहरी दाभाडे �याची प�नी आिण �याची दोन मलेु 
बंटी आिण िचगंी असे ह े चौकोनी कुटंुब. �ी दाभाडे से�फ इंिडया इ�शरु�स कंपनीत 
डे�हलपम�ट ऑिफसर �हणून काम करत आह ेनावा�माणेच अगदी सरळमाग� म�यमवग�य 
पापभी� पाढंरपेशा असा. सपूंण� आय�ुय आप�या कामासाठी वाह�न घेतलेले दाभाडे 
नोकरी�या िठकाणी अितशय �ामािणक आिण पोटितिडकेने काम करणारे. ��येक �य��त 
�ाहक शोधणार ेआिण आपला इ�शरु�सचा धदंा वाढिवणार.े दाभाड्यांची प�नी या शाळेत 
िशि�का हो�या आिण �यानंी स�या �ही आर एस घेतलेली असते �यातून येणारा �रकामेपणा 
�या�ंया िचडिचडीस कारणीभूत होत असतो. मलुगा बंटी सयुो�य, पाढंरपेशाला अनसु�न 
अशी नोकरी न करता छोट्या पड�ावर डेली सो�सचे शटु�ग करतो असे �हणतो पण अ�ाप 
�याची एकही मािलका �े�कासंमोर आलेली िदसत नाही तसेच या कामाचा आिथ�क 
मोबदलाही �याला िमळालेला नसतो. िचगंी ही कोण�याही म�यमवग�य मलुीसारखी शहाणी 
आिण अ�यासात ह�शार आहे. ती वीस वषा�ची असून ितला एम . बी. ए . करायचे आह.े 

ऐन मो�यावरची जागा दाभाड्याचंी मह�वाची मालम�ा आहे. दाभाड्या�ंया अ�न, व�, 
िनवारा या मूलभूत गो�ी भाग�या जातात पण िनवारा ही गो� आप�यापढेु ��िच�ह घेऊन 
येईल असे �यानंा कधीच वाटत नाह�. दाभाड्यां�या घरातून समोर �लॉक िदसतो. दाभाडे 
पापभी�, आ�यािमक त�विचतंक असून �या�ंया समोरील सम�ु �यानंा एखा�ा त�व�ा 
सारखा वाटतो. आप�या अनेक ��ाचंी उ�र ंदेणारा असा तो वाटतो. 

 हा सम�ु दाभाड्या�ंया प�नीला मा� रा�ी�या वेळी आयाळ िव�फारले�या जगंली 
�ापदासारखा चाल क�न येत आहे असा वाटतो. पण आय�ुया�या एका वळणावर हाच 
सम�ु खरोखरच एखादया िहं� �ापदा सारखा �या�ंया आय�ुयात घसुतो आिण �याचे 
आय�ुय बदलवून टाकतो. एका मोठ्या िब�डर�या एकुल�या एक लाडावले�या मलुाला 
सम�ु िदसणारा हा �लॉक कोण�याही प�रि�थतीत हवाच असतो. �यासाठी िब�डर 
दाभाड्याशंी सव��थम अितशय गोडीगलुाबीने बोलतो �या�ंयाशी तसाच वागतो पण जसजसे 
दाभाडे कोण�याही �कार ेआपला हेका सोडत नाही ह ेबिघत�यावर साम,दाम दडंभेद अशा 
सग�या गो�ी िब�डर वापरतो. दाभाड्यासंार�या�ंया ��ीने �चडं मोठा 'दाम' देऊन  ही 
जागा खाली क�न देण ही मो�ी गो� असते. हा दबाव हळूहळू वाढत जातो. पण 
लहानपणापासून िशवाजी पाक� ला िचकटून रािहले�या दाभाड्यां�या मनाचा आवाज मा� 
सदैव 'नाही' असाच येत असतो आिण दबावाचं �पातंर हळूहळू दहशतीत होत. दाभाड��या 
अ�या�  घराचा ताबा फसवून गुडं/ िब�डरचे लोक घेतात. आिण भाडो�ी गुडंा�ंया �पातली 
दहशत दाभाड्याचें जीवन उद�्व�त क�न टाकते. 

दाभाड�चा �लॅट मळुात �या�ंया परदेशातील काकाचंा आहे. �या�ंयाकडून काही लेखी 
कागदप� �यानंी तयार क�न घेतलेले नाही. फ� सोसायटी�या म�टेन�स�या पाव�या 
�या�ंयाकडे असतात, �याही �या टेबला�या �ॉवरम�ये आहेत, �यावर घसुखोरानंी सव� 
समान रचून ठेवलेले असतात. उलट काकानंी �लॅट िवक�याचे कागदप� घसुखोराजंवळ 
असतात. �यामळेु आतली खोली घसुखोरानंा, बाहेरची दाभाडे यांना, तर सडंास बाथ�म 
तासा�ंया िहशेबाने कॉमन अशी घराची िवभागणी क�न इ��पे�टर िनघून जातो. 



 

 

काय ड�जर वारा सटुलाय. 
 

 

71 

िब�डर दडपशाहीने �या�ंया आजूबाजूचे �लॅट आधीच बळकावतो. �यामळेु शेजारी 
दाभाड्यानंा मदत करत नाही. सोसायटीचे से�ेटरी बाजी �भाकर देशपाडें �या�ंया 
मदतीला येतात. ते दाभाड्यांना म�ुयमं�याकंडे घेऊन जातात, तर म�ुयमं�ीच हतबल 
असतात. ते �हणतात, ‘शेवटी माणसाला िकती जागा लागते? साडेतीन हात. आज�या 
तारखेला त�ुहाला एक �म आिण बाथ�म या शहरात िमळत असेल तर सिफशंट 
आहे...िवकास दर दहा ट��यावंर �यायचाय..(यासाठी) दाभाडे त�ुही मला हवे आहात.’    
(प.ृ ५९-६०) 

या सा�यामंळेु वैतागून दाभाडे आप�या लोकशाही �यव�थेवरच िचडतात. ते �हणतात, ‘न� 
क�न टाका ती लोकशाही. �याला हव ंते करायची मभुा देते लोकशाही. ग�धळ घालते. मग 
�यात समुार लोकानंा मह�व येत ं आिण ह�शार लोकाचंा अपमान होतो...लोकशाहीत�या 
िनवडणकुा �हणजे िमडीऑि�टीचा धडुगूस...रा�य�ातंी झाली. म�यमवगा�ला स�ेत वाटा 
िमळाला. सपंली �ातंी...ग�रबांना �वातं�य नाही. ग�रबानंा समता नाही. ग�रबाशंी बंधभुाव? 

श�यच नाही. असा आ�पलपोटा म�यमवग� बरोबर घेऊन जीडीपी दहा ट�के करायचाय 
आप�याला?’ (प.ृ ६०) 

छोट्या पड�ावरील अिभनेता �हायला िनघालेला बंटी पोिलसाचंा मार खाऊन चरसी आिण 
टोळीवा�यां�या जगाशी जोडला जातो. दाभाड्याचंी प�नी आपला उ��त ससंार शोधत 
रहाते आिण िचगंी परदेशी जा�याचा पलायनवाद ि�वकारते. 

या कथानकात एक उपकथानक देखील जोडल आहे पण ते उपकथानक �या कथानकाशी 
एकजीव झालेले आह ेअस ेवाटते. दाभाड्या�ंमाणेच ह ेनाटक ' बबन येलमामे चे  आह,े 
�याच�माणे नाटकात अनेक पा�ाचंी वेळोवेळी गाठ घालून देणा�या िनवेदकाचे देखील 
आहे. दूरिच�वाणीवर सदैव चालत असले�या मािलकामंधले सवंाद िलिह�याचे काम तो 
करतो �याच�माणे वेगवेग�या सोहो�यां�या क�पना आिण सवंाद िलिह�याचे आज�या 
काळात मह�वपूण� ठरणारे सजृनशील काम तो करतो. नाटकाची सरुवात �या �सगंाने होते 
�या ' �रयल इ�टेट इ�ड��ी�या ' िब�डर र�न' परु�कार िवतरण सोहो�याचे अकँ�रगं 
करणा�या लोकासंाठी �यानेच सवंाद िलिहले असतात. वा�तिवक या इ�ह�टसाठी ����ट 
िलिहणारा िनवेदक या सोहो�याचा एक स�माननीय पाह�णा असायला हवा असतो पण �या 
िठकाणी काय��म घडत असतो �या िठकाणासमोरील गगनचुबंी इमारत बघून या िठकाणी 
असले�या ज�ुया इमारती�या आठवणी �या�या मनात उ�या रहातात आिण �या�या 
अंगाचा ितळपापड होतो आिण हा िनवेदक आप�याला �ासदायक ठरणार ह ेजाणवून �रयल 
इ�टेटवाले सयंोजक �याला हाकलून लावतात. ' िब�डर र�न' सोहो�याम�ये िनवेदकाने च 
िलिहलेले ि���ट वाचले जात असते आिण बाहेर हाच िनवेदक तावातावाने कुसमुकंुजचा 
इितहास उलगडत असतो. िनवेदका�या मनात खोलवर �तून बसलेले दाभाडे यावेळी बाहेर 
पडतात �या�या श�दाश�दातूंन ही सगळी दहशत �य� होत जाते. था कहाणी बरोबरच 
पाथड�ह�न आले�या बबन येलमाम े याची देखील समातंर कहाणी �े�कासंमोर उलगडत 
जाते.. या िवषय लेखक �हणतात, " द�ुकाळी �देशातली ि�थती, ितथून शहरात �थलातंर 
करणारी माणसं, शहरात येणार े पर�ातंातले मजूर, नाका कामगार, �याचं ं शोषण, दमन, 
पर�ातंाततून आले�याचंा ��गल ह े बघताना वाचताना नाटकाचा नायक दाभाडे या�या 
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कथानकाबरोबर बबन येलमामे �ा मराठवाडा- नगरकड�या द�ुकाळी भागातून मुंबईत 
जग�यासाठी आले�या त�णाच ंउपकथानक आकार घेऊ लागलं. "( प�ृ बारा ) 

नाटकाचा अवकाशपट अितशय �यापक आहे. डंिपंग �ाऊंडवर कचरा वेच�याचे काम बबन 
करतो , �याच�माणे नॅशनल पाक�  म�ये �यूस िवकणा�या पाडें चाही तो मदतनीस �हणून 
काम करतो. िशवाजी पाक�  �या �मशान भूमीत देखील तो काम करतो . अ�या िविवध 
अवकाशपटात वावरणारा बबन िव�थािपत आिण �थलातंर करणा�या अस�ंय लीकाचंा 
�ितिनधी आह.े ��येक �णा�णाला महानगरीय जाणीवा �य� करणारा बबन एक ' नाही र'े 
गटातील मह�वाचा दवुा आहे. आिण या पा�भूमीवरच म�यमवग�य, पाढंरपेशा दाभाडे 
धा�तावले�या मनाने, दहशतीखाली कणाकणाने मरत असतो. 

या दोन कथानकामं�ये अनेक घटना �सगं घडताना िदसतात. दाभाड�चे शेजारी, िब�डर , 
प�ा िवचार�याचे नाटक क�न घरात घसूुन अध� घर बळकावणारे िब�डरचे गुडं, पोलीस, 
राजकारणी, दाभाडया�ंया समोरच एका �यावसाियक गुडंाचा म�ृयू, दाभाड्या�ंया मलुाचे 
�यसनािधन होणे तर मलुीचे अिल� होऊन या िल�ा�यातून �वतःला सोडवून घेत 
परदेशात िनघून जाणे असा �यि�रखेाचंा िव�ततृ पट िदसतो. या सग�या �यि�रखेा 
��य�- अ�ाय�पणे एकमेकामं�ये गुतंले �या िदसतात. �या वेगवेग�या आिथ�क, सामािजक 
�तरावर आहेत पण तरी �या एकमेकाशंी जोड�या गेले�या आहेत. या सग�या �य��रखेांचे 
�वतःभोवती तसेच समाज �यव�थेशी असलेले नाते,  करकचून बाधंले गेलेले िहतसबंंध , 
�ा� प�रि�थतीशी झुजंत अि�त�व िटकव�याची चाललेली �याचंी धडपड, म�यमवग�य 
आिण किन� म�यमवगा�ची असहा�यता , प�रि�थतीमळेु िनमा�ण झालेली िनि��यता या 
सग�यांची गुतंागुतं आिण �यातून िनमा�ण होणारा कधीही न भेदता येणारा च��यूह लेखक 
जयतं पवार यानंी �चडं ताकदीने रखेाटला आह.े  

"….. नाकाचा िवमा काढता येतो, पण �ासाचा िवमा नाही काढता येतं, दाताचा िवमा 
काढता येतो पण नाटक िफरतानाठण�याचा नाही काढता येत. मरणाचा िवमा काढता येतो 
पण मण�यात गोठणा�या थंडीचा नाही काढता येतः " 

स�यिवजय नरहरी दाभाड�ना येणार ह ेआ�मभान कोणतंही उप�वमू�य नसणा�या माणसांना 
नासाडी�या झझंावातात उद�्व�त होत जाताना कधीतरी ये तच ं �हणूनच ही गो� केवळ 
दाभाड�ची राहत नाही, तर �यां�यासार�या अस�ंयांची होते. सोहो�याचा वृतंात सागंणारा 
िनवेदक, दाभाडे आिण बबन येलमामे अशा वेगवेग�या �तरावर ह े नाटक िफरताना िदसते. 
दाभाडे िकंवा बबन आिण �े�क या�ंयातील अंतर रगंमंचावरील पड�ाइतकेही उरणार नाही 
असा इशारा लेखक देताना िदसतात. 

िशवाजी पाक� सार�या �ाईम लोकेशन �ा� झाले�या िठकाणी �वतःच ंघर असलेले दाभाडे' 
मरताना माझे हात बाधूं नका' अशी प�ृवीराज चौहान सारखी इचछ्ा �य� करतो, कारण 
प�ृवीराज चौहानने देखील हीच इ�छा �य� केली होती. जगजे�या या राजाचे हात जाताना 
�रकामेच होते ह ेजगाला कळल पािहजे अस ंदाभाडे �हणतात �यामागे मो�ा अथ� दडलेला 
आहे. सव�काही असूनही शेवट�या �णी �या�या हातात काहीच उरत नाही, सगळेच �याचंी 
साथ सोडून िनघून जातात. दाभाड� चे हातही  जाताना प�ृवीराज सारखेच �र� आहेत अस े
�यानंा सागंायचे आहे.  
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या सदंभा�त �ीमती मंगला आठलेकर �हणतात, " इितहासात�या, परुाणात�या घटनांचे 
सदंभ� थेट वत�मानाशी जोडत �ा सा�याच गो�ी आजही माणसा�या जग�याचा अप�रहाय� 
िह�सा कसा आहेत, हे जयतं पवार �प� करतात. " (प�ृ ७८ ' काय ड�जर वारा सटुलाय'... 
साधना िद.१२ जानेवारी २०१३) 

४.८  नाटकातील �यि�िच�ण/ पा�िच�ण  

काय ड�जर वारा सटुलाय ' या नाटकात िनवेदक, बबन येलमामे आिण हवालदार ही पा�े 
नाटकातील वा�तवातील आिण वत�मानातील पा�े आहेत ; तर स�यिवजय दाभाडे यासंह 
�याचें कुटंुब ही भूतकाळातील पा� आहेत. दाभाडयाचें म�ुय कथानक �लॅश बॅक प�तीने 
अधोरखेीत होत. �यामळेु नाटकात दोन �तर िदसतात. एक �हणजे भूतकाळातील 
स�यिवजय दाभाडे याचें कथानक तर वत�मानकाळातील बबन येलमामे या िव�थािपताचे 
दसुर ेउपकथानक. ह�काचे आिण कायदेशीर घर असले�या दाभाड�चा आिण ह�काचे घर 
िमळव�यासाठी सघंष�  करणा�या बबन येलमामे या दोघांचा लढा समान �तरावर येतो कारण 
दोघाचंाही ' �व' अि�त�व िटकव�याचा सघंष� चालू आह.े सव�सामा�य नाग�रकाचे जीवन 
आिण �यावर राजकारणाचा झालेला प�रणाम आिण आिथ�क �येय धोरणे या सग�याचंा 
सव�सामा�यांवर झालेला प�रणाम आिण या सग�यामंळेु िनमा�ण होणा�या सघंषा�चा अनभुव 
ही दो�ही पा�े देतात मा� ही दो�ही पा�े एकाच काळातील नसूनही या सघंषा�मागील दीघ� 
कालावकाशाला ही दो�ही पा�े एकाच' ' वगा�तील' नसूनही अधोरखेीत करतात. 

काय ड�जर वारा सटुलाय ' या शोका�म अनभूुती देणा�या या नाटकात स�यिवजय नरहरी 
दाभाडे ह ेपा� म�यवत� असून, �याची प�नी ,मलुगा बंटी , मलुगी िचगंी हे एका चौकोनी 
कुटंुबातील सद�य ! या�याभोवती नाटक िफरते. �याच�माणे शेजारी बाजी �भाकर 
देशपाडें, नाडकण�, ग�ुे , डॉ�टर, उ�ोगपती, िब�डर, म�ुयमं�ी, इ��पे�टर, प�ुष-१ , 
प�ुष-२ , म�ुना, �ी, हवालदार, भाई चा माणूस, िनवेदक तसेच उपकथानायक बबन 
येलमामे ही मह�वाची पा� िदसतात. 

४.८.१. स�यिवजय नरहरी दाभाडे:- नाटकातील मह�वाचे पा� �हणून स�यिवजय नरहरी 
दाभाडे ही �यि�रखेा �हणता येईल. �ामािणकपणे नोकरी करणार ेम�यमवग�य कुटंुबव�सल 
दाभाडे अशी �याचंी पूव�  ओळख सागंता येईल. प�नी, मलुगा, मलुगी यासार�या चौकोनी 
कुटंुबाचा हा कता� प�ुष ! सगळे सरुळीत चाललेल (?) असताना अचानक उद�्व�त 
होणारा पापभी� �यि�म�वाचा असा स�जन माणूस ! अशी सरुवात होऊन आप�याच 
घरात बंिद�त होऊन बसलेला, आप�या घराला िचकटून बसलेला आिण कणाकणाने 
खचत जाणारे दाभाडे अशी ही �यि�रखेा आहे. नाटकाची म�यवत� अशी �यि�रखेा 
�हणजे स�यिवजय दाभाडे. पण नावा�माणे �या�ंया बाबतीत स�याचा िवजय अिजबात होत 
नाही ह े येथे अधोरिेखत केले गेले आह ेिवमा कंपनीचा डे�हलपम�ट ऑिफसर असलेला हा 
माणूस बोलायला अितशय िम�ास. िव�या�ारे सग�यांची आय�ुय सरुि�त करणारा हा िवमा 
(एजटं) ऑिफसर �वतःच आय�ुय मा� सरुि�त क� शकत नाही. माणसाचं आय�ुय 
सरुि�त करणारी एकही पॉलीसी नाही हे स�य �याला एक िदवस जाणवतं. एक स�ुन 
करणारा अनभुव �यानंा येतो. एवढे िवदारक पणे �या�ंया सामोर येतं क� ते हाद�न जातात. 
हतबल होतात. �या�ंयाच डो�यासमोर म�ुना मारला जातो. �यावेळी �या�ंया आतल ं
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काहीतरी हलत ं एकदम शू�य अव�था �ा� होते. ते एकदमच ग�प होऊन जातात. 
दाभाड्याचे सवेंदनशील �यि�म�व येथे अधोरखेीत होते. माणसा�या आय�ुयातली 
िवसगंती, अथ�शू�यता �यानंा अ�व�थ करते �याचा जग�याचा वरचा िव�ासच उडून जातो . 
�याचं मूक होण �हणजे केवळ हतबलता नसून आप�याही मनात मह�वाचे �� �यामळेु 
उपि�थत होतात. माणसाने माणसाशी माणसा�माणे वाग�याऐवजी काही जण इतक� �ूर 
कशी होतात? एखा�ाची व�तू िहसकावून घे�याची व�ृी आिदम काळातही होती पण 
स�या�या कायदा आिण स�ुयव�था अबािधत राख�या �या काळात कोणी एखादयाचे घर 
कसे िहसकावून घेऊ शकतो? इतके �ौय� येते कुठून?  सिुशि�त �हणव�या जाणा�या 
समाजात एवढी िहसंा येते कुठून? दाभाड�ना वाटत, माणसा�या उ��ातंीत उपय�ु 
नसले�या गो�ी न� होतात अस ंडािव�ननं �हटल आहे, पण �याअथ� �ोध, िहसंा, लढाया, 
राग , लोभ, हेवा, म�सर या गो�ी आजही िश�लक आहेत �याअथ� �या उपय�ुच असणार. 
जगायला मदतच करणा�या असणार. आिण आप�याला अस ंकाही जमत नाही याचा अथ� 
उ��ातंी�या या वाटेवर आपण जगायला नालायक असणार ! 

 नाटका�या सरुवातीला सखुी माणसाचा सदरा घातलेले असे वाटणारे स�यिवजय दाभाडे 
नाटका�या शेवटी ' मरताना माझे हात बाधूं नका.' अशी इ�छा �य� करतात ते िवमन�क 
अव�थेत असतात �हणून नाही तर या प�ृवीवर मन�ुय उपरा आहे, जाताना तो काही घेऊन 
जाणार नाही �यातील अप�रहाय�ता समज�यामळेु ! हीच इ�छा जग�जे�या प�ृवीराज 
चौहानने �य� केली होती हेही ते सागंतात. प�ृवी िजकंणा�या या राजाचे हात जाताना कसे 
�रकामे होते हे जगाला कळलं पािहजे अस ंदाभाडे �हणतात. दाभाड�ची झोळीही जाताना 
प�ृवीराजसारखीच �रकामी आह.े  

दाभाडे हे एक म�यमवग�य, कुटंुबव�सल, पापभी� व�ृीचे गहृ�थ आहे. दाभाडे याचें दश�नी 
�प इतरानंा हवेहवेसे वाटणार े आह.े ' सेफ इंिडया इ�शरु�स कंपनी ' म�ये डे�हलपम�ट 
ऑिफसर �हणून काम करणारे दाभाडे कोण�याही �यि�चा िवमा काढ�यासाठी सदैव त�पर 
असतात. िकत�नकारा�या कुटंुबात ज�माला आले�या दाभाड्या�ंया आय�ुयावर झालेले 
स�ंकार �या�ंया एकूण �यि�म�वा म�ये िदसून येतात. आपण कोणा�या अ�यात ना 
म�यात असलो क� आपले आय�ुय कोणतीही गुतंागुतं न होता जाते असा �याचंा िव�ास 
होता पण �याचंा तो िव�ास तटुतो आिण कोणा�या अ�यात म�यात नसताना �याचें रहाते 
घर केवळ सो�या�या भावाचे अस�यामळेु एक वादळ बनून �या�ंया आय�ुयात येते आिण 
�या�ंया आय�ुयाची वाताहात होते. 

िवमा एजटं �हणून काम करणा�या दाभाड्या�ंया आय�ुयात �चडं मो�ा िवरोधाभास 
आढळतो तो �हणजे िवमा एजटं �हणून काम करताना अनेकानंा पूण� सरं�ण दे�याची भाषा 
करणा�या दाभाड्यानंा मा� आप�या आय�ुयाची आिण सरुि�ततेची हमी देता येत नाही. 
इतरानंी पॉिलसी घेणे िकती आ�याव�यक आह ेहे सागंणा�या दाभाड्याचंी ि�थती �यानंीच 
सािंगतले�या गो�ीतील िविहरीत मोडून पडले�या झाडा�या फंदी�या जाळीत अडकून 
पडले�या पा�ा�माणे होते. ( प�ृ ०८)   एक�कडे दहशतीखाली जगावे क� घर सोडावे असा 
य��� दाभाड्यानंा पडतो. घर सोडावे तर मुंबईसार�या महानगरात बेघर, िनराधार �हावे 
लागेल ही िभती एक�कडे तर घरातच ठाम रहावे तर डो�यासमोर सपूंण� कुटंुबाचे हाल 
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आिण शेवटी म�ृयूिशवाय पया�य नाही अशा �चडं गुतंागुतंी�या प�रि�थतीत दाभाडे 
अडकलेले िदसतात. 

४.८.२. बबन येलमाम े :- स�यिवजय दाभाडे या म�यवत� �यि�रखेे बरोबर आणखी 
मह�वाची भूिमका �हणजे बबन येलमामे याची िदसते. लेखक या �य��रखेे ब�ल सागंतात, 
" … द�ुकाळी �देशातली ि�थती, ितथून शहरात �थलातंर करणारी माणसं, शहरात येणारे 
पर�ातंातले मजूर, नाका कामगार, �याचं शोषण, दमन, पर�ातंातून आले�याचंा ��गल ह े
बघताना, वाचताना नाटकाचा नायक दाभाडे या�या कथानकाबरोबर बबन येलमामे �ा 
मराठवाडा- नगरकड�या द�ुकाळी भागातून मुंबईत जग�यासाठी आले�या त�णाच ं
उपकथानक आकार घेऊ लागलं . …'  ( प�ृ बारा ' काय ड�जर वारा सटुालाय' ) याच 
आडनावाचा माणूस लेखकाला िशड�पासून आता चाळीस िकलोमीटरवर असले�या एका 
द�ुकाळी गावात भेटला होता आिण मग िनवेदका�या िनवेदनातून बबन येलमामे ची कहाणी 
उलगडत जाते. नाटकात बबन येलमामे याचे उपकथानक �हणून येते. बबन येलमामे 
पिह�या अंकात तीन तर दसु�या अंकात चार अशा सात छोट्या-छोट्या ��यामं�ये 
�े�कासंमोर येतो. हे पा� नाटकात वत�मानकाळातील अस�यामळेु नाटका�या 
प�रपूत�साठी �याचे सभंाषण नाटका�या सरुवातीला नाटका�या िनवेदकाशी होतो आिण 
िविश� �सगंी हवालदाराशी होताना िदसतो. बबन येलमामे ,�याचा  �वभाव, �याची भाषा 
यातून िवनोद िनिम�ती होत असली तरी या नाटकातील तीनही पा�े आिण �याचें वेगवेग�या 
घटनामंधील सवंाद ह े जीवनातील गाभंीय� �प� करतात. �यामळेु नाटकाची एकूण �वतृी 
शोका�म अस�याचे ठळक होत जाते. वेगवेग�या वगा�तील पा�ाचें self excistance साठी 
धडपडणे �े�का�ंया मनावर एक गभंीर आिण शोका�म ताण िनमा�ण करतो. 

बबन या नाटकातील उपकथानकाचा उपनायक �हणून आप�या समोर येतो. दाभाडे आिण 
बबन येलमामे या�ंयात एक समान सू� आहे ते �हणज े िव�थािपताचें �� ! बबन वत�मान 
काळातील �यि�रखेा असून �याला देखील दाभाड्या�ंमाणेच वाताहतीला सामोर े जावे 
लागते. दाभाडयांना आप�या चौकोनी सखुी कुटंुबाची दै�याव�था झालेली बघावयास 
िमळते तर बबनला आप�या पिह�या मलुाला गमवावे लागते . मूलभूत गरजापैंक� ' िनवारा' 
ही गरज �ाधा�य�माने दोघा�ंयाही आय�ुयात मह�वपूण� ठरते. आिण �यात सपूंण� कुटंुबाची 
होणारी वाताहत या नाटकाची शोकािंतका ठरते. . ह ेवा�तव असरुि�ततेचा आिण भीताचा 
अनभुव देणारे आहे. दाभाडे यांना देखील काय�ाचे र�क, अथ�कारणी, भाडंवलदार, 
राजकारणी यानंी आप�या उबदार घरट्यात राह� देणे नाकारले आहे अिण बबन येलमामे ला 
देखील ! महानगरीय स�य पचवायला कठीण आह े पण रा�यघटनेने िदले�या 
मानवािधकारांची होणारी पायम�ली हीच खरी या नाटकाची शोकािंतका होय. 

४.८.३. िनवेदक :-  

िनवेदक ह ेपा� नाटयगत वा�तवात मह�वाचे ठरते. नाटकात इ�ह�ट चालू असतानाच ' तो 
पाह� नये ' अस ेआवाहन करत िनवेदक रगंमंचावर �वेश करतो िशवाजी पाक�  येथील सी 
फेिसगं असले�या ' कुसमुकंुज ' नावा�या इमारतीत काही वषा�पूव� रहाणारे हे पा� आहे. या 
इमारतीत राहणा�या दाभाडे नावा�या एका �लॅटधारकाची वाताहत ��य�ात पािहलेले ह े
पा� आहे. पड�ावरील इ�ह�ट आिण िनवेदकाने अनभुवलेले भूतकाळातील वा�तव आिण 
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�यातील िवरोधाभास आिण �या�यामागील स�य या दो�ही गो�ी जोडणारा दवुा �हणजे 
िनवेदक होय. 

स�यिवजय दाभाडे यांची झालेली वाताहत िनवेदकाने ��य� अनभुवली आहे ह े पा� 
पिह�या अंकात तीन वेळा व दसु�या अंकात पाच वेळा येते. मा� सतत कोण�या ना 
कोण�या तरी �यि�रखेेबरोबर येते. ' िब�डरर�न अवॉड� चा इ�ह�ट आिण दाभाडे या�ंयातील 
पर�परसबंंध िनवेदक अधोरखेीत करतो �याच�माणे �यातील खर े खोटेपणा सात�याने 
माडंत असताना िनवेदक या महानगरात घडणा�या अनेक गो�ी पर�परा�ंया साहचया�ने 
सागूंन टाकतो. �यात िब�डर लॉबी, �याचंी राजकार�याचंी झिलली हातिमळवणी, 
राजकार�याचें नवभाडंवलदारा ं शी असलेले साटेलोटे, �यासाठी कोण�याही थराला 
जा�याचे �ौय� आिण �यामळेु सव�सामा�या�ंया जीवनात ' भय इथले सपंत नाही ' अशी 
झालेली अव�था, बबन येलमामे या�यासार�या �थलातंरीत, िव�थािपत गटाचंी 
शोकािंतका या सग�याचंा समावेश होतो. बबन येलमामे�या आय�ुयात मुंबई सार�या 
महानगरात घडणा�या गो�ी िनवेदक आिण बबन या�ंया सवंादातूनच �े�कानंा कळतात 
�या रगंमंचावर िदसत नाहीत, घडत नाहीत.  

अशा या महानगरीय जािणवा �प� अधोरिेखत करणार ेिनवेदक ह ेपा� नाटकात महा�वाची 
भूिमका बजावताना िदसते. हे पा� ' िब�डरर�न अवॉड� ' �या इ�ह�ट चे िनवेदन करणारे आह.े 
�याची ि���ट िलिहणार ेआह ेपण ��य�ात मा� जसाजसा काय��म स�ु होतो तस तसा 
िनवेदक या ' इ�ह�ट�या' िव�� बोलू लागतो. कारण �या मागील स�य �याला मािहत आहे. 
दाभाड्याचंी शोकािंतका �याला मािहती आह.े िव�थािपताचें , �थलातंरीताचे आिण �यानंा 
जबरद�तीने �थलातंर करायला भाग पाडले �याचें �� �या�या समोर  ' आ' वासून उभे 
आहेत. मणृन �याला इ�ह�टमधून बाहेर काढले जाते. पण नेमके कारण अधोरखेीत होत 
नाही. िनवेदक दोन गहृ�था�ंया िश�या, ध�काबु�क� सहन करतो. �यानंा बोलून काही 
फायदा नाही �हणून तो �यांना काहीच बोलत नाही . ते दोघ िनघून गे�याचे िदसताच 
िनवेदक �े�काशंी सवंाद साधतो.  

झगमगाटात चाललेला ���नवरील इ�ह�ट आिण ��य� वा�तव या�ंयामधील �चडं दरी तो 
�े�कासंमोर दाखव�याचा �य�न करतो. मुंबई सार�या महानगरात म�यमवग� आिण किन� 
म�यमवग�य लोकाचंी कशी लबुाडणूक होते, िपळवणूक होते. माणसा�या मूलभूत गरजापैंक� 
िनवा�याची गरज कशी भागत नाही, िवकासा�मक �का�या�ंया नावावर ,�यानंा मोठमोठी 
अिमषे दाखवून आिण तरीही �यानंी नाही ऐकले तर येन केन �कार े�यानंा ऐकायला भाग 
पाडून िकंवा साम दाम दडं भेद बळाचा वापर क�न �यानंा मुंबई महानगरा�या बाहेर कसे 
काढले जाते हे भयाण वा�तव स�यिवजय दाभाडे या पा�ा�या मा�यमातून सागं�याचा 
�य�न करतो. बबन येलमामेबरोबर�या सवंादातून िनवेदकानेिव�थािपताचें �� उपि�थत 
केले आहेत ; तर दाभाड्या�ंया मा�यमातून राजकारणी, उदयोजक, नवभाडंवलदार आिण 
िब�डर लॉबी याचें असलेले सबंंध, सव�सामा�यांना घातक ठरणा�या �या�ंया सामािजक 
कृती या सव� गो��चे दश�न नाटकातून िनवेदक घडवताना िदसतो.  

िनवेदक नाटकात मह�वाची भूिमका बजावताना िदसतो. िनवेदकानेच या सोहो�याची 
����ट िलिहली आह,े सव�साधारणपणे �या सोहो�याची ����ट िलिहणारा �याच 
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सोहो�यािव�� बोलत नाही. पण इथे मा� िनवेदक सव� िहतसबंंध टाळून उपि�थतासंमोर 
स�य सागं�याचा �य�न करतो. याची प�रणती कशात होऊ शकते याचाही �याला अंदाज 
आहे ; पण तरीही तो ते धाडस करतो. कारण स�य �े�कासंमोर आलेच पािहजे. असे 
िकतीतरी दाभाडे असतील, या �े�कामधील काही जणावंर हा �सगं येऊ शकतो याची 
दरुा�वयाने क�पना दे�याचा �य�न करतो. िनवा�यासार�या मूलभूत गरजेसाठी 
मुंबईसार�या महानगरात काय भयकंर �कार घडू शकतात याची जाणीव िनवेदक �े�कानंा 
भूतकाळातील पा� दाभाडे आिण वत�मानकाळातील पा� बबन येलमामे या�ंया मा�यमातून 
सागं�याचा य�न करतो तसेच भिव�यात ह े कोणासोबतही होऊ शकते याचेही सतुोवाच 
करतो. 

नाट्यगत िनवेदकाला सोहो�यािव�� बोलताना बघून हाकलून िदले जाते. �याला या 
सोहो�या�या बाहेर काढणारा िनघून गे�याची खा�ी पटताच िनवेदक �े�काशंी बोलू 
लागतो. " �लीज… �लीज नका बघू ह.े धीस इज �लडी ह�बग. ह े सोडून काहीही बघा. 
ड�बा�याचा खेळही या�यापे�ा खूप चागंला. ऐका माझं. ह ेकाही खर ंनाही. बंडलबाजी आह.े 
श�ु फसवाफसवी. आतम�ये हेच ओरडत होतो �हणून बाहेर काढलं �यानंी मला. खाईन मी 
मार ; पण हेच सागंीन , नका बघू . " वा�तिवक या सोहो�याचा तो एक मह�वाचा भाग 
आहे. आतील स�यास�यता �याला �ात आहे. तो या सग�या गो�ी उघड करत आह ेह े
बघताच �याला ध�का मा�न या सोहो�यातून हाकलून िदले जाते.. समाजातील ब�ुीवादी 
वगा�चे अिभ�य�� �वातं�य स�ाधारी कसे िहरावून घेतात ते िनवेदका�या मा�यमातून 
दाखव�याचा �य�न लेखक करताना िदसतो. स�ाधीश नेहेमीच बलवान ठ�न दबु�लाचें 
कान िपळताना िदसतात. भारतासार�या लोकशाही रा��ात नाग�रका�ंया अिधकारांची 
पायम�ली हो�याचा �कार सरा�स िदसतो आिण त�कािलन समाजाचे तेच �ितिबंब नाटकात 
पडलेले िदसते. 

��य� िनवेदक या सोहो�या�या िवरोधात बोलतो आहे यामुळे �े�काचें औ�स�ुय चाळवले 
जाते. िनवेदका�या मनातील खतं बाहेर पडते. �या िठकाणी हा सोहोळा चालला आह े
�यासमोरील भला मोठा टॉवर बघून िनवेदका�या भूतकालीन �मतृी जागतृ होतात 
कुसमुकंुज ही इमारत आज नाही , �या इमारतीशी िनवेदका�या �मतृी िनगडीत आह.े 
िनवेदकाबरोबरच इतर रिहवाशानंाही कुसमुकंुज ही इमारत  साम, दाम, दडं, भेद या 
सग�या गो�ी सोसून या ना �या मागा�ने सोडावी लागली आह.े �याचें ह�काचे िठकाण 
�या�ंयाकडून िहरावून घेतले गेले आहे. कुसमुकंुज �या जागी वत�मानकाळात एक गगनचुबंी 
टॉवर उभा आहे ; पण �यात मूळ  ' कुसमुकंुज ' मधील एकही रिहवासी नाही . िनवेदका 
बरोबरच इतर कुटंुिबयानंाही ही इमारत सोडावी लागली ह ेकटू स�य येथे अधोरिेखत होते. 
असा कुसमुकंज�या जागेवर उभा रािहलेला टॉवर पाह�न िनवेदकाला �या�या लहानपणी�या 
आिण �यासलं�न असले�या आठवणी जागतृ होतात. �या आठवणीत दःुख, सतंाप आिण 
हतबलता आहे. दःुख अशासाठी क� कुसमुकंुज मधील एकूण एक कुटंुब कोण�या ना 
कोण�या मागा�ने िव�थािपत झाले आहे. सतंाप अशासाठी क� �या सरकारला आपण 
िनवडून िदले तेच सरकार, िब�डर भाडंवलदार आिण जनतेचे र�कच भ�क बनले आहेत 
आिण हतबलता अशासाठी क� आजही आपण या स�यािधशा�ंया हातातले बाह�ले होऊन 
रहात आहोत. सिंवधनाने िदलेला अिभ�य�� �वातं�याचा सव�सामा�य माणसानंा काहीच 
उपयोग नाही. 
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मुंबईसार�या महानगरात घडणारी ही गो� कोण�याही महानगरात घडू शकते. वषा�नवुष� 
�थाियक असले�या रिहवा�या�ंमाणे कोणालाही जा�याची वेळ येऊ शकते. मुंबईसारखे 
महानगर वाढ�या सामािजक सम�या�ंया िवळ�यात तमुचा मलुगाही अडकू शकतो, 
महानगरीय वा�त�यात ' भय इथले सपंत नाही ' या अव�थेत तमुची मलुगी देखील 
अिल�पणे पलायनवाद ि�वका� शकते , आिण बबन येलमामे सारखे अस�ंय बबन या 
मायानगरी�या िवळ�यात कुठे ल�ु होऊन जातील याचा भरवसा नाही अशा सग�या 
श�यता लेखक िनवेदका�या मा�यमातून �य� करतो. 

एकूणच िनवेदक आप�या रगंमंचीय वावरात भाडंवलशाहीने, िब�डर लॉबीने, राजकारणी 
लोकानंी िवकासाचे जे मॉडेल �वीकारले आहे �याम�ये सव�सामा�याचें जीवन कसे भरडले 
गेले आहे, कसे िदशाहीन झाले आहे आिण �या�या िजिवताची शा�ती कशी उरली नाही 
याचे दश�न घडवतो. िनवेदकाला दाभाड्यांचा भूतकाळ मािहत आहे, कुसमुकंुज मध�या 
रिहवा�याचें िव�थापन कसे झाले याचा इितहास �याला �ात आहे. �याच�माणे बबन 
येलमामे या �थलातं�रत �य��चा वत�मानकाळ देखील िनवेदकाला मािहत आह.े या 
दोघामंधील दवुा िनवेदक असून या दोघाचें भाविव� उलगडताना दोन �तरावंरील समतोल 
�याने साधला आहे. तो भूतकाळ आिण वत�मानकाळ या दोघामं�ये िल� आहे तसाच 
अिल� देखील आह ेिनवेदकाची अशी ि�थती नाटकाला एक स�दय� �ा� क�न देते. 

४.८.४ इतर :- ' काय ड�जर वारा सटुलाय' या नाटकात उदयोजक असे एक पा� असून ते 
या नाटकाचा खलनायक �हणता येईल. ��य� रगंमंचावर ह े पा� येत नाही पण दाभाडे 
आिण �या�या प�नी�या सवंादातून उदयोजक या पा�ाची ओळख �े�कानंा होते. हे पा� 
दाभाड्या�ंया आय�ुयात येते ते�हापासूनच दाभाड्यां�या आय�ुयाला उतरती कळा लागते. 
एक वेग�याच �कारचा खलनायक या नाटका�या िनिम�याने िमळालेला िदसतो. अथा�त 
�याची देखील �वाथा�धता िदसून येते आिण 

यािशवाय भूतकालीन दाभाड्याचंी प�नी , �याचंा मलुगा, मलुगी दाभाड्या�ंया घरात 
घसुलेले घसुखोर, म�ुना, शेजारी ही पा� देखील नाटकास सहा�यक ठरतात. 

िनवेदक, दाभाडे, बबन येलमामे, हवालदार या�ंया �यित�र� ' कुसमुकंुज' म�ये राहणार े
शेजारी कुसाळकर, नाडकण�, बाजी �भाकर देशपाडें, �ी , प�ुष-१ , प�ुष-२ ही पा�े 
प�रि�थतीला शरण गेलेली िदसतात  . �यव�थेने िनमा�ण केलेली ही प�रि�थती शरण �वतृी 
आहे. दाभाड्यांना मदत न करणार े  जाणत नाहीत क� जी गत आज दाभाड्याचंी झाली 
आहे ितच उदया आपली होणार आह.े महानगरीय परा�मता या पा�ां�या मा�यमातून 
लेखकानी अचूकपणे �य� केली आह.े बाजी �भाकर देशपांडे नावातील िवरोधाभास 
�या पा�ाची त�कािलन समाजातील प�रि�थतीलीन �व�ृी दाखवून जाते. नाडकण� याचंा 
िचनी कानवले हा जोक अ�थानी वाटतो पण या महानगरात आपण असरुि�त आहोत ही 
जाणीवच येथे अशा �कार ेबोलणे सचुवून जाते. 

 �ी, प�ुष-१ , प�ुष-२ ही नाटकातील पा�े वरवर बघता खालया�े वाटू शकतात. �या�या 
कृतीतून �या�या बोल�यातून ते दाभाडयाचें श�ू आहेत असे वाटू शकते; पण ही पा�े 
राजकारणी , भाडंवलदार आिण िब�डर लॉबी यानंी आप�या �वाथा�साठी िनमा�ण केलेली 
आहेत. दा�र�यामळेु �यानंा हे कृ�य करावे लागते, वा�तिवक दाभाड्यािंवषयी �यानंा 
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वैयि�क�र�या काही राग लोभ नाही. ही पा�े सा�य नाहीत ती साधने  आहेत. तर 
दाभाड्याचें शेजारी कुसाळकर, नाडकण� या�ंया िठकाणी असलेली प�रि�थती शरणता ही 
बदल�या समाज�यव�थेने िनमा�ण केली आहे. मराठी सािह�यात एकूणच पा�ा�ंया िठकाणी 
प�रि�थतीशरणता िदसते पण या नाटकातील पा�ा�ंया मा�यमातून प�रि�थतीशरणतेचे एक 
वेगळेच �प लेखक माडंतात. सव�साधारणपणे ��थािपत समाज�यव�थेला िवरोध न करता 
समाजभव�थेने िनमा�ण केले�या कालबा� मू�यानंा सव�सामा�य �वभावाची माणसे शरण 
जातात. �यास माणसाचंी प�रि�थतीशरणता �हटली जाते पण या नाटकातील प�रि�थती ही 
�वतःला समाज�यव�थेत �भावी ठरवून घेतले�या राजकारणी लोकानंी, भाडवलदारानंी 
आिण िबलरु लॉबीने िनमा�ण केली आहे �यामळेु सव�सामा�य माणसाची ' भय इथले सपंत 
नाही' अशी अव�था झालेली िदसते. आिण अशा �कार े भय, असरुि�तता, प�रि�थती 
शरणता िनमा�ण हो�याचे कारण जागितक�करणामळेु िनमा�ण होणारे बाजारीकरण, 
महानगरीय  परा�मता , स�ासंघष� आिण �यामळेु िनमा�ण होणारा �वाथ� होय. 

४.९ रचनात�ं 

नाटकाचे रचनातं� एका वेग�याच पातळीवरचे िदसते. नाटकाचा अवकाशपट दोन �तरावंर 
चालतो. एक वत�मानकालीन अवकाशपट तर दसुरा भूतकालीन अवकाशपट ! 
वतमानकालीन अवकाशपटात नाटकात एक झगमगीत, रगंिबरगंी इ�ह�ट चालला असून 
�यात िनवेदक िनवेदन करीत आहे. ' िब�डरर�न' अवॉड� �या �य��ला िमळणार असते �या 
�य��ने या िठकाणी पूव� असणा�या ' कुसमुकंुज' इमारतीतील स�यिवजय दाभाडे या�ंया 
आय�ुयाची वाताहत केलेली असते आिण आज �यािठकाणीच हा इ�ह�ट चालू असतो 

नाटकाचे दोन �तर आपणास िदसतात. पिह�या �तरात नाटका�या पिह�या अंकाची 
सरुवात  ' िब�डर र�न' अवॉड��या मोठ्या इ�ह�टने होते. तसेच दसु�या अंकाची सरुवातही 
पढेु नाटक चालू ठेव�याने आिण नाटकाचा शेवट ही  ' िब�डरर�न' पा�रतोिषक दे�या�या 
शानदार सोहो�याने होतो. नाटका�या या दो�ही अंकात िमळून एकूण सात इ�ह�ट रगंमंचावर 
��यमान होतात. तर दसु�या �तरात या सोहो�यामागील राजकारण, िब�डर लॉबीचा 
दहशतवाद, �यामागील सामािजक वा�तवसदंभ� ��य�ात रगंमंचावर अिभनया �ार ेिदसतत. 
हा इ�ह�ट घड�यामागील घटनांचे ��यमान होत जाणे �हणजे ' काय ड�जर वारा सटुलाय ' ह े
नाटक होय. या नाटकात आतली आिण बाहेरची अशा दोन बाजू िदसतात �यासाठी 
लेखकाने नाटक सादर करत असताना अनेक तं�े वापरली आहेत. रगंमंचावरील अवकाश 
पट, रगंमंचावर दाखवलेली ���न आिण िनवेदन अशा िविवध �तरावर या नाटकाचा 
पिहला अंक िदसतो . पिह�या �वेशात ' िब�डरर�न' अवॉड�चा इ�ह�ट दाखवला आहे. ह े
लाई�ह �सारण असते. घरोघरी चॅनेलमाफ� त ह े सग�यापंय�त पोहोचलेले असते. �याचा 
अनभुव घरोघरचे �े�क कोण�याही सदंभा�िशवाय घेत असतात पण �याच वेळी या इ�ह�टला 
आलेले  �े�ागहृातील �े�क मा� सदंभा�सहीत दहुेरी अनभुव घेतानंा िदसतात. 

  �हणजेच घरी बसून हा सोहोळा बघणा�या �े�काला या िब�डरर�न अवॉड�मागील 
कारणमीमासंा �ात नसते; पण �े�ागहृात बसून हा सोहोळा बघणा�या �े�कानंा मा� 
पड�ावर चाललेला सोहोळा आिण िनवेदक सागंत असलेले वा�तव (�हणजेच या 
सोहो�या�या िठकाणासमोर असणा�या गगनचुबंी इमारती�या उभारणी मागील दाभाड्यांची 
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शोकािंतका) या दोघाचंा दहशतीखाली असणारा अनभुव घेत असतात. लेखक औदयोिगक 
मुंबई चे िसम�ट कािँ�ट�या जगंलात होत असणारे �पातंर आिण �यामागील िहसेंची, 
दहशतीची उकल क�न सागंणारे राजकारण एकाचवेळी �प� कर�यासाठी दोन मा�यमाचंा 
मह�वपूण� वापर करताना िदसतात एका बाजूला मुंबईचे झगमगाटी �प तर दसु�या बाजूला 
ितची िततक�च काळीकु� ,कु�पता  ! ही कु�पता रगंमंचावर दाखव�यासाठी लेखकाने ' 
िब�डरर�न हा अवॉड�  सोहोळा ���नवर दाखवला आहे हा एक वेगळाच �योग नाटकात 
िदसून येतो. 

या नाटकात एकमेकानंा समांतर अशा घटना अिभनया�या मा�यमातून दाखव�या जात 
अस�याने नाटकात �थलावकाश देखील मह�वाचा ठरतो.  'कुसमुकंुज' मधील दाभाडे 
आिण �याचे शेजारी आिण बबन येलमामे या�ंयाशी सबंंिधत घटनाचंी दोन वेगवेगळी �थळे 
आहेत. ती �हणजे दाभाड्यांचे 'कुसमुाकंुज ' मधील घर आिण रगंमंचावरील मोकळा 
�थलावकाश ही आहेत. �याच�माणे र�ता , िशवाजी पाक� चा क�ा , या िठकाणीही काही 
गो�ी घडतात. बदल�या राजकारणाचे �तीक असलेले गृह�थ ह ेगहृ�थ दाभाडयानंा िजथे 
भेटतात ती हाटेँलमधली खोली आहे अस े�थलावकाशात िदसते. डॉ�टराचंी केिबन आिण 
म�ुयमं�याचंी केिबन या �थळाचंा उ�लेख मह�वपूण� आह ेकारण या िठकाणीच दाभाड्याचंी 
होणारी वाताहत �े�का�ंया ल�ात येऊ लागते आिण नाटकाचे िच� �प� होऊ लागते . 
दाभाड्याबंरोबरच �े�काचंीदेखील हतबलता वाढू लागते. एक आरो�याचा र�क एक 
काय�ाचा र�क दो�ही सव�सामा�याचें भ�क झालेले लेखकाने अितशय समप�कपणे 
अधोरिेखत केले आहे. डॉ�टराचंी केिबन या �थलावकाशात घडणारे नाट्य डॉ�टर आिण 
��ण या�ंयातील पर�परसबंंध िकती परा�म होत गेले आहेत  याची सा� देतात. ' फॅिमली 
डॉ�टर' ही सकं�पनाच हळू हळू न� होत जाईल याचे सूतोवाचच लेखकाने �याकाळीच 
क�न ठेवलेले िदसते. जागितक�करणाचा आरो�य�यव�थेवर होणारा प�रणाम, डॉ�टर 
आिण ��ण याचें सौहाद�पूण� सबंंध न रहाणे, काप�रटे आरो�य सेवा आिण या ना�यामं�ये 
आलेली  अिल�ता या सग�या गो�ी येथे कमाली�या नेमकेपणाने अधोरखेीत होताना 
िदसतात. ��ण आिण डॉ�टर या�ंयामधील आपलुक�चे भावबंध सपं�ुात आले आह ेआिण 
�याजागी केवळ �यावहारीक संबंध उरले आहे ह ेडॉ�टराचंी केिबन दश�िवते. 

म�ुयमं�याचंी केिबन हा �थलावकाश राजकारणी लोकाचंी �वाथा�धता अधोरखेीत करते. 
सव�सामा�यां�या जीवावर आपण स�ेवर आलोत �या लोका�ंयाच ��ाला बाजूला सारले 
जाते आिण आपला �वाथ�साधणारा वग� या�याकडेच म�ुयमं�ी जा�त ल� देत आहेत अस े
िदसते. िब�डर लॉबी चे पाठबळ, भाडंवलशाहीचा उदय  आिण �याला पोषक असे 
स�ाराजकारण खेळणार ेराजकारणी या सग�याचंा प�रपोष या म�ुयमं�या�ंया केिबनम�ये 
झालेला िदसतो. �यामळेु हे �थळ  राजकारणी आिण सव�सामा�य जनता या�ंयामधील 
सव�च बाबतीतील अंतर अधोरखेीत करते. बबन येलमामे याचे अि�त�व र�ता या 
कालावकाशात घडते. आिण ते बरोबरच आह.े �ामीण भागातून रोजगारा�या ओढीने आिण 
अि�त�व िटकव�या�या सघंषा�त महानगरात आलेला बबन र��यावर असणे ह ेसयंिु�कच 
आहे कारण मुंबईसार�या महानगरात �थलातं�रत होऊ पाहणा�या बबनची अि�थरता, 
�याचे उपरपेण, �याचा अिस�वािवषयी चा लढा �यातून ��ो�पतीस पडतो. तसेच 
झोपडप�ी, पोलीस �टेशन, �मशान, पाक� �या बाहेर रस िवकायला बसणे या सग�या 
�थळाचंा उ�लेख �या�या स�:ि�थतीवर �काश टाकणारा आहे.  �ाईम लोकेशन पाह�न 
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इतराचंा रहा�याचा मूलभूत ह�क िहरावून घेणारी िब�डर लॉबी आिण �यानंा पाठीशी 
घालणारे काय�ाचे र�ण आिण राजकारणी याचंी यतुी ; यामळेु दाभड्यासंा�या�ंया 
आय�ुयात येणारा महानगरीय उपरपेणा आिण बबन�या आय�ुयात येणारा महानगरीय 
उपरपेणा लेखकाने अितशय ती�तेने रखेाटला आह े .महानगरीय जीवनातील तटुलेपण 
यािठकाणी अधोरिेखत झालेले अस�यामळेु नाट्य �थलावकाशाचे ह ेकाय� मह�वपूण� ठरते. 

८.१०  नाटकातील कालावकाश  

नाटक आिण नाटकात रखेाटलेला काळ यामधील सबंंध �यािम� असतात. �यात भरपूर 
गुतंागुतं असते. तो बह�िवध आिण बह��तरीय असतो . ��येक कथानकातून िविश� काळ 
अधोरिेखत होत असतो ��येक घटनानंा आिण �सगंानंा काळाचे प�रमाण असते. ' काय 
ड�जर वारा सटुलाय' या नाटकात नाटकातील काळाचे िवभाजन राजीव नाईक 
यानंीसािंगत�या�माणे ' सभंाषण काळ व कथानक काळ' अस�याच िदसते. दाभाडे या 
म�ुय कथानायका�या जीवनातील वा�तवाचे आिण बबन येलमामे या उपकथानायका�या 
जीवनातील वा�तवाचे व एकूण बदल�या वा�तवातील  ��ाचें दश�न घडव�यासाठी दाभाडे 
आिण बबन या पा�ा�ंया कथािवषया�या ��ीने समातंरपणे घडणा�या घटना कि�प�या 
आहेत. दाभाड��या जीवनातील कथानक काळ हा �लॅशबॅक ने उलगडत जातो. तर िनवेदक, 
हवालदार, बबन या�ंया सभंाषणाचा काळ हा वत�मान काळातील आहे. दाभाडे या�ंया 
घटनाम�ये एक �ोनॉलॉिजकल ऑड�र िदसते तसेच �याला एक ऐितहािसक प�रमाण 
देखील लाभले आहे असे िदसते. ���नवरील ��य घटनामधून काळाचे प�रमाण याच 
प�तीने िदसते.  ' िबलरर�न ' अवॉड�  दरवष� वेगवेग�या िब�डरला देणे यामधून देखील 
काळाची गतीशीलता िदसून येते. 

नाटकाचा कालावकाश पाच वषा�चा असावा असे अनमुान काढता येते. कारण ि��नवरील 
��यामंधून िब�डरर�न अवॉड� सतत पाच जणांना िदले गेले आहे. याव�न दाभाड्याचंा 
��य� सघंषा�चा कालावकाश पाच वषा�चा मानावा लागेल. तसेच �यानंा मानसोपचार 
त��ाची देखील आव�यकता लागते �याव�नही दाभाड्यांचे मानिसक सतंलुन 
िबघड�याचा कालावधी िनि�तच बराच �दीध� आहे याव�नही दाभाड्याचंा सघंष�काल                  
(कथानक काल) बराच मोठा आह े असे िदसते. याच काला�या मोजप�ीनसुार बबन 
येलमामेचा महानगरातील सघंष�काळ साधारण तीन - साडेतीन वषा�चा असावा असे िदसते. 
या दोघा�ंया सघंषा��या काळाची ही गुतंागुतंीची गुफंण नाटकाचे कला�म मू�य आिण 
स�दय�मू�य वाढवताना िदसते. अथा�त या दोन पा�ा�ंया सघंष�काळाचे अंितम प�रणाम 
शोका�म असून �यात िवरोधलय त�व िदसून येते. तसेच दाभाड्याचें म�ुय कथानक आिण 
बबनचे उपकथानक यामधील व�ृीमधील वेगळेपणा देखील येथे मह�वपूण� ठरतो. 

४.११  नाटकातील सवंाद/ भाषाशैली  

जयतं पवार याचंी भाषाशैली मळुातच भेदक आिण उपरोिधक आह े अिभ�य�� 
�वातं�यासाठी �सगंी र��यावर उतरणारा आिण सामािजक राजक�य '��ावंर िनभ�यपणे 
भूिमका घेणारा लेखक अशीच �याचंी मराठी सािह�य िव�ास ओळख आहे. अिभ�य�� 
�वातं�याच चे खूप मोठा भो�े होते असे �हणता येईल. सामािजक आिण राजक�य 
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प�रि�थतीचे भान ठेवून अ�या�य घटनावर आप�या नाटकातून �यानंी सवंादा�या 
मा�यमातून �काश टाकलेला िदसतो. ' काय ड�जर वारा सटुलाय' या नाटकात �यानंी 
वापरलेली भाषा समाजातील ��येक �तराचे �ितिनिध�व करते �यामळेुच �देश- भाषे�या 
सीमा ओलाडूंन �या�ंया नाटकातील आशय सवा��या मनापय�त जाऊन पोहोचला. �यां�या 
नाटकामधून आजूबाजूला घडणा�या घटनाबं�ल सू�म िचतंन आिण ताि�वक बैठक असून 
�या�ंया नाटकाचा िवषय वैि�क आहे. कालातीत आहे �यामळेुच �याचे िविवध �व�पातून, 
शैलीतून आलेले लेखन �े�का�ंया मनापय�त पोहोचते. (सदंभ� दै. लोकस�ा , 30 ऑग�ट 
२०२१) 

दाभाडे याचंी साधी सो��वळ पाढंरपेशी म�यमवग�य �य��ला साजेशी भाषा, िनवेदकाची 
सोिफ�टीकेटेड पॉिल�ड भाषा, बबन येलमामे ची �ामीण ढंगाची भाषा, शेजा�याचंी �या�ंया 
�या�ंया वयानसुार, �यवसायानसुार, सामािजक �तरानसुार भाषा, गहृ�थाची िटिपकल 
�यावसाियक ग�ुज ुभाषा या सग�याचंा मनोहरी सगंम या नाटकात झाला आहे असे असले 
तरी शेवटी दाभाड्याचंी मनोिवकारता आिण गुडंाचंी भाषा यामळेु सपूंण� नाटकाला एक 
शोका�म अनभूुती येते ती वैिशपठ्यपूण� भाषा वापरा�यानेच ! 

नाटकात �या �या �सगंाला समप�क का�य लेखकाने माडंले आहे �या भािषक रचनेमळेु 
देखील नाटकाचा शोका�म प�रणाम आणखीनच गडद हो�यास मदत होते. 

नाटकाची भाषाशैली :-  

या नाटकात जागितक�करणानतंर�या �यव�थेचे बारकावे आयतं नेटकेपणाने रखेाटले 
आहेत कधीकधी �माणभाषा सोडून नाटकातील पा�े आिण नाटकाची भाषा कमीअिधक 
ती�तेने नाटकाची गती वाढवताना िदसते. दाभाड�ची आिण �या�ंया प�नीची म�यमवग�य 
पाढंरपेशा पापभी� आिण वांझोटा सतंाप दाखवणारी भाषा नाटकाचे वैिश�य ठरावे. बबन 
येलमामे या पा�ाची भाषा अ�यतं जीवतं असून �याचे �ामीण हेल य�ु भाषा नतंर मुंबई ची 
बंब�या िहदंी िम�ीत मराठी भाषा, मराठीच पण खाल�या �तरातील भाषा शैली एक 
वैिश�य िदसते. 

आपली �गती तपासा “ 

१) एक महानगरीय स�ंकृती �हणून ‘काय ड�जर वारा सटुलाय’ या नाटकाचे मू�यमापन 
करा?  

४.१२ समारोप 

राजकारणी उदयोजक आिण िब�डर यांचे असलेले घिन� संबंध �याचंी एक�कारची अभ� 
यतुी, सव�सामा�याचें सिंवधािनक ह�क �यानंा न िमळणे, �यानंा दाखवली जाणारी खोटी 
सहानभूुती या गो��चे दश�न ' काय ड�जर वारा सटुलाय ' या नाटकातून घडते. 

'काय ड�जर वारा सटुलाय ' नाटकाची भावव�ृी शोका�म आहे असे िदसते. नाटकातून 
�कटणारा नाटयाथ�  बिघतला तर नाटककाराची सामािजक बािंधलक� या नाटकातून 
िदसते. जागितक�करणा�या प�र�े�यात नाटकाचे �थान पाहाता नाटकात समकालीन �� 
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रखेाटले आहेत. किन� व म�यमवग�या�ंया जागे�या ��ािंवषयी लेखकाने फार मोठा िवचार 
केला आह.े साधारण ८० �या दशकात सव�सामा�य नाग�रकाचें ह�क सकंोच होऊ लागले 
होते. मानवी ह�काचंा जाहीरनामा ' ही केवळ अ�यासापरुती असणारी गो� झाली होती. 
कोणालाही मानवी ह�कापंासून विंचत �हावे लागेल याची शा�ती उरली नाह�. �यामळेु 
कंुपणानेच शेत खा�याचा �कार ��य�ात घडत होता  ��य�ात सिंवधाना�मक सरं�ण 
�यानंी �ायला पािहजे ते सरकारच िब�डर, नवभाडंवलदार या�ंयाशी सगंनमत क�न 
सव�सामा�यांना िकड्यामुं�या �माणे वागवू लागले होते. �यामळेु ' कुसमुकंुज' मधील 
स�यिवजय दाभाडे याचंी जी अव�था झाली तशी तमुची आमची कोणाचीही स�या�या 
काळात िकंवा भिव�यात घडू शकेल , असा सतक� तेचा इशारा नाटकादवारे दे�यात 
नाटककार जयतं पवार यश�वी झाले आहेत. 

४.१३ सरावासाठी ��  

१. ' महानगरीय जाणीवा �य� करणार े नाटक �हणून ' काय ड�जर वारा सटुलाय ' या 
नाटकाचे परी�ण करा. 

२. "िव�थापन आिण �थलातंर या जागितक�करणो�र जगा�या अिवभा�य ठरत 
असले�या गो���या गा�याशी हे नाटक आप�याला नेऊन ठेवत." या िवधानाची ' काय 
ड�जर वारा सटुलाय ' या नाटका�या सदंभा�त चचा�  करा. 

३.  "समकालाच ल�ख भान ठेवत, �यातील �यािम�तेला कवेत घे�यासाठी �पबंधाचे 
�योग करत एका िनद�यी �यव�थेच ंिव�ाळ �प समोर ठेवणार ंह ेनाटक आहे." —- ह े
िवधान 'काय ड�जर वारा सटुलाय ' या नाटका�या सदंभा�त �प� करा. 

४.  एक महनगरीय सािह�यकृती �हणून "काय ड�जर वारा सटुलाय "या नाटकाचे म�ुयमापन 
करा. 

५.  महानगरीय जीवन िच�ण यात कालपर�वे घडत गेलेले बदल  ' काय ड�जर वारा 
सटुलाय ' या नाटका�या आधार ेसोदाहरण �प� करा. 

टीपा िलहा. 

१. ' ड�जर वारा सटुलाय ' नाटकाचे कथानक 

२.'काय ड�जर वारा सटुलाय ' नाटका�या िनिम�तीमागील �ेरणा 

३.' काय ड�जर वारा सटुलाय ' नाटकातील िनवेदक 

४. 'काय ड�जर वारा सटुलाय ' मधील �थल-कालावकाश 

५.'काय ड�जर वारा सटुलाय ' रचनातं� 
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४.१४ सदंभ� �थं 

१. ' काय ड�जर वारा सटुलाय ' - जयतं पवार- पॉ�यलुर �काशन ( द.ु आ. २०१९ ) 

२. िविकिपडीया 

३. जागितक�करण आिण मराठी सािह�य:- डॉ. गीता माजंरकेर 

४.https://www.academia.edu/3615901/Globalisation_and_Terror_ 
Underworld Appreciation_of_Marathi_ Play_Kay_Danger_Wara_ Sutlay_ 
Marathi_ 

५.https://www.weeklysadhana.in/view_article/maharashtra-foundation-
awards-mangala-aathlekar-on-play-kay-danger-vara-sutlay-by-jayant-
pawar 

६. https://maharashtratimes.com/drama/-
/articleshow/6384459.cms?minitv=true 

४.१५  िव�ा�या�साठी पूरक वाचन 

१ . https://youtu.be/fnBumnjcCWo 

https://www.bytesofindia.com/newsdetails?NewsId=53139902335941087
80&title=Kay%20Danger%20Wara%20Sutlay&SectionId=1002&Section
Name=Be%20Positive&TagName=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A
4%AF%20%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0
%A4%B0%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE
%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%
BE%E0%A4%AF 

२. महानगरी नाटक :- कमलाकर नाडकण� - अ�र �काशन 
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