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१अ.१  �ा�तािवक  

 ��ततु �करणात आपणास सािह�य, समाज, स�ंकृती या सकं�पना व �या�ंया 
पर�परसबंंधाचे �व�प याचा सिव�तर िवचार करावयाचा आहे. �या��ीने सव��थम 
सािह�य, सािह�याचे िवशेष, सािह�याची अंगे, समाज, समाजाची ल�णे, मानवी स�ंकृती, 
सािह�य, समाज आिण स�ंकृती या�ंया पर�परसबंंधाचंी मािहती क�न घेणे आव�यक 
आहे.  

जे जे िलिहले जाते ते ते, �हणजे सव� िलिखत मजकूर �हणजे सािह�य, ही एक टोकाची 
�या�या काही त��ानंी केलेली आहे. अथा�तच ही भूिमका �विचतच व अपवादाने घेतली 
गे�याचे िदसते. याउलट केवळ अिभजात िव�सािह�याचाच िनद�श ‘सािह�य’ या स�ेंने केला 
जावा, ही भूिमकाही फारशी �वीकाराह� ठरली नाही. या दोन टोका�ंया म�ये अनेक 
पर�परिभ�न, िविवधागंी भूिमका व �ि�कोण घेतले गे�याचेही िदसून येते. िलटरचेर ही स�ंा 
सैलसर व �यापक अथा�ने अनेक सदंभा�त वापरली जाते. मराठीतील सािह�य व वाङमय या 
स�ंाबंाबतही हेच �हणता येईल. 

दैनिंदन �यवहारात समाज हा श�द अितशय ढोबळ व सकुंिचत अथा�ने वापरला जातो. 
देशवाचक, समूहवाचक, धम�वाचक वगैर ेअथा�ने हा श�द �यावहा�रक भाषेत वापरला जातो. 
परतं ु �यापे�ा िनराळा असा समाजशा�ीय अथ� या सकं�पनेमागे आहे. एक सामािजक 
�यव�था या अथा�ने समाज ही सकं�पना समाजशा�ात वापरली जाते. समाज �हणजे 
पर�पराशी आतंरि�या करणा�या �य�� आिण समूहाची िमळून तयार झालेली एक �यापक 
सघंटना होय. लोकस�ंया, �देश, �जो�पादन आिण स�ंकृती ही या समाजाची ल�णे होत.   

�ा�यानंा केवळ जैिवक परपंरा असते. माणसानंा सामािजक, सा�ंकृितक परपंरा असते. 
�यामळेु मानवी वत�न �यवहारावर सामािजक �भाव आिण िनय�ंण पाहायला िमळते. 
सामािजकरणाची ही �ि�या मानवाम�ये लहानपणापासूनच स�ु झालेली आढळते. 
सहवासातून स�ंकारीत झाले�या मानवी स�ंकृतीचे भौितक स�ंकृती व अ�याि�मक 
स�ंकृती असे दोन भाग पडलेली िदसतात. 

सािह�य हा मानवी समाजा�या जीवनातील एक मह�वपूण� सां�कृितक उप�म आह.े �हणून 
समाज, स�ंकृती आिण सािह�य याचंा अ�यो�य असा सबंंध  असतो. या पर�पर सबंंधाला 
सव��थम माराम �ताइल या �� च मिहलेने अधोरिेखत केले. �यानतंर 'सािह�य ही समाजाचे 
अिभ�य�� आहे' असा िवचार लईु डी बोना�ड यानंी माडंला आिण सािह�या�या 
समाजशा�ीय अ�यासाला वेगळी िदशा �ा� झाली. 

सािह�यिनिम�ती ही �यि�गत न�हे तर सामािजक घटना आहे. �य�� �वकालाशी, 
�वकालीन सामािजक - सा�ंकृितक जडणघडणीशी कमी जा�त �माणात जोडली गे�याचे 
िदसते. सािह�यकृतीचे रस�हण, मू�यमापन, उपयोजन इ�यादी गो�ीही समाजाशी िनगिडत 
असतात. सािह�य �यवहारावर समाजाचे िनय�ंण येते. सािह�या�या �ातंात िविभ�न 
काळात िविवध �व�पात आकाराला आलेली अिभ�ची, �थंिनिम�ती, �काशन, �थं�दश�न 
यावर उमटले�या �िति�या जाणून घेतानाही सािह�या�या सामािजक अ�यासाचा उपयोग 



 

 

सािह�य समाज सं�कृती या 
संक�पना व �यां�या 

पर�परसंबधंाचे �व�प 
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होतो. एकूण सािह�यात येणा�या सव� घटकांना सामािजक सदंभ� असतो. �या ��ीने सािह�य 
�यवहार हा सामािजकतेने �यापून रािहलेला आह,े असे �हणता येते. 

सािह�याचे मा�यम असणारी भाषा आिण समाज याचें नाते �ढ �व�पाचे असते. िविश� 
भाषेिशवाय िविश� जीवनानभुव �य� होणे श�य नाही. �हणूनच समाजिनिम�त भाषा ही 
सािह�याचा म�ुय आधार आहे असे मानता येते. भाषा �या समाजात ज�मते ; �या 
समाजात लेखकही ज�माला येतो. एक �य�� �हणून लेखक जा समाज गटात वाढतो �या 
समाजा�या जीवनप�तीचा प�रणाम �या�या जडणघडणीवर होत असतो. �या ��ीने 
लेखका�या �यि�म�वातील सामािजक अंगाचंा शोध घेणे श�य असते. याव�न सािह�य व 
समाज याचंा पर�परपूरक, पर�परा�यी आिण िनकटचा सबंंध ल�ात येतो.  

१अ.२  िवषय िववेचन   

िव�ाथ� िम�ांनो ��ततु घटकात आपण ‘सािह�य, समाज, स�ंकृती या सकं�पना व �या�ंया 
पर�परसबंंधाचे �व�प’ याचा सिव�तरपणे समजून घेणार आहोत. अलीकड�या काळाम�ये 
वेगवेगळी शा�े आिण कला�ंया आधार ेसािह�याचा अ�यास होऊ लागला आह.े इितहास, 
मनोिव�ान, मानववशंशा�, समाजशा� आिण िविवध भारतीय लोककला याचंा याम�ये 
�ाम�ुयाने उ�लेख करता येईल. प�रणामी अलीकडे सािह�याचा सामािजक अंगाने अिधक 
�यापक व सखोल अ�यास केला जात आह.े सािह�याचा समाजशा�ीय भूिमकेतून अ�यास 
करणारी ही प�त लविचक आिण सािह�यगत आशय सामािजक अंगाने उलगडणारी अशी 
आहे. सािह�य आिण समाज या दो�ही सकं�पना मान�यसापे� आहेत. �यामळेु �या�ंयातील 
�ढ अशा अ�यो�य सबंंधांना नाकारता येत नाही.  साधारणपणे १९ �या शतका�या 
उ�राधा�त समाजशा� ही �वतं� �ानशाखा उदयास आली आिण ते�हापासून 
सािह�या�या अ�यासकानंी समाजशा�ीय सकं�पनेचा आधार घेऊन सािह�याचा िवचार 
करायला स�ुवात केली. �या अनषुंगानेच सािह�य, समाज आिण स�ंकृती या सकं�पना 
आपण समजून घेणार आहोत.  

१अ.३  सािह�य : सकं�पना व �व�प 

‘सािह�य’ हा श�द अनेकदा आपण सव�� वापरतो. तो इतका प�रचयाचा झालेला आहे क�, 
�याचा खरा अथ� आपण ल�ातच घेत नाही. कथा, कादबंरी, किवता, नाटक, च�र� या 
श�द�प कलाकृत�ना आपण ‘सािह�य’ �हणतो, तसे इतर व�तूंनाही सहजपणे सािह�य 
�हणतो. उदा. बाधंकामाचे सािह�य, �वयपंाकाचे सािह�य, पूजेचे सािह�य इ�यादी. परतं ुयेथे 
मा� आपण श�दमा�यमातून साकार होणा�या कलाकृतीसाठी ‘सािह�य’ हा श�द वापरलेला 
आहे. थोड�यात मानवी जीवन�यवहारिवषयक िच�ण, िववरण, अथ�िनण�यन, भा�य अशा 
�व�पा�या भािषक अिभ�य��स �थूल मानाने ‘सािह�य’ असे सबंोिधले जाते. अस े हे 
सािह�य क�पना�धान असले तरी �याची पाळेमळेु वा�तवा�या जिमनीत खोलवर �जलेली 
असतात. वा�तवातील घटना-�सगंाचंी िनवड क�न �याचंी पनुर�चना क�न आिण �यात 
�वत:ची नवी भर घालून लेखक वा�तवाला समातंर अशी नविनिम�ती साधतो. 
जीवन�यवहाराचे भाविनक, आ�याि�मक, बौि�क अशा िविवध अंगानंी सवा�गीण, स�यक 
दश�न सािह�यातून वाचकासं घडवतो. 
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इं�जीतील ‘Literature’ या श�दाला मराठीम�ये ‘सािह�य’ िकंवा ‘वाङमय’ हे पया�य श�द 
वापरले जातात. ‘Littera’ या मूळ लॅिटन श�दापासून ‘Literature’ हा श�द िनमा�ण झाला. 
Littera ही स�ंा �ाचीन असून ितचा अथ� वण�मालेतील अ�र वा अ�र,े असा होतो. 
‘Literature’ या श�दाचा कोशगत अथ� ‘कलामू�य असलेले लेखन, सािह�य िविश� 
िवषयावरचे वाङमय, मािहती देणार े छापील वाङमय’ असा आह.े काळा�या ओघात या 
स�ेंचा अथ�िव�तार होऊन ती बह�आयामी व �यापक बनली. ‘सिंहत’ या धातूपासून तयार 
झाले�या ‘सािह�य’ या श�दाचा अथ� ‘एक� ठेवलेले’ असा असला तरी मौिखक, िलिखत, 
सज�नशील ‘वाङमय’ असा �याचा अथ� येथे अिभ�ेत आह.े तर ‘वाङमय’ �हणजे वाक 
(वाणी) मय होय.  परतं ुजे ज ेवाणी मय ते सव� ‘वाङमय’ होत नाही. �हणून ही सकं�पना 
अिधक स�ुप� कर�यासाठी सािह�याचे लिलत व लिलते�र असे भेद केले जातात. 
सािह�य व वाङमय या स�ंा समानाथ� वापर�या जात अस�या, तरी �या�ंया अथा�त व 
उपयोजनात भेद करावा, असे काही समी�कानंी सचुिवले आहे. वाङमय हा श�द अिधक 
�यापक अथा�ने वापरावा, असे रा. �ी. जोग यानंी सचुिवले आहे. तर डॉ. अशोक केळकर 
या�ंया मते लिलत वाङमयालाच ‘सािह�य’ �हणावे. सािह�य ही स�ंा अथ���्या सार�वत, 
िवद�ध वाङमय या सं�ा�ंया जवळ जाणारी आहे.   

इ. स. ९०० �या समुारास सं�कृत मीमासंकानंी ‘सािह�य’ हा श�द वापरला. या दर�यान 
का�यमीमासेंचे शा� या अथा�ने सािह�य ही सकं�पना वापरली गेली. �ाचीन काळी 
वापरलेली ‘का�य’ ही स�ंा �यापक व सव�च वाङमय�काराचंा  िनद�श करणारी होती. �ाचीन 
�ीक व स�ंकृत वाङमयात हे िवशेष�वाने िदसून येते. उदा. ॲ�र�टॉटलचे का�यशा�. श�द 
आिण अथ� याचें सािह��व �हणज े का�य िकंवा सािह�य अशी �थूल माडंणी �ारभंी 
झा�याचे आढळते. सािह�या�या अिभ�ेत �व�पात श�द आिण अथ� हे एकमेकातं िमसळून 
गेलेले असतात िकंवा एकजीव झालेले असतात. �याचें अिभ�न�व वा एकजीिव�व हे 
सािह�याचे �धान ल�ण मानले जाते. भामह या स�ंकृत मीमासंकानेही ‘श�दाथ� सिहतौ 
का�यम’ अशी का�याची अथवा सािह�याची �या�या क�न, हे श�द व अथा�चे एकजीिव�व 
अधोरिेखत केले आहे. श�द �हणजे �वनी वा अ�रसमूह िकंवा वण�समूह असा िव�तार 
होऊन, अशा अनेक श�दसमूहाचें बनणार े वा�य व वा�यसमूहातूंन �य� होणारा आशय 
असा �यापक अथ� श�द या स�ेंत सामावलेला आहे. सवेंदनाचंी, िवचाराचंी, क�पनाचंी 
सघंटना असाही अथ� ही स�ंा वापरताना अिभ�ेत असतो. त�तच अथ� या स�ेंम�ये 
चातयु� , रमणीय�व, सहेतकु�व अशा अनेक छटा सामावले�या आहेत. अशा �यापक अथा�ने 
श�द व अथ� याचें सहअि�त�व व एकजीिव�व हे सािह�याचे मु�य ल�ण ठरते. 

पा�ा�य समी�कानंीही सािह�या�या िविवध अंगाची चचा� क�न �व�प िवशेष माडं�याचा 
�य�न केलेला आह.े �यानंी Literature आिण Imaginative Literature असे सािह�याचे 
दोन भाग केलेले आहेत. अॅ�र�टाटलने सािह�याला ‘जीवनाची अनकृुती’ मानले व सािह�य 
श�द व भाषे�या मा�यमातून जीवनाची अनकृुती करते असे �हटले. कोल�रजने ‘The Best 
words in Best order’ �हणजेच उ�म �मात िवणलेले उ�म श�द अशी �या�या केली 
आहे. वड��वथ�ने ‘Poetry is the spontiuious overflow of powerful feeling. It 
take, if origion from emotion and recollected in tranquility’ अशी �या�या 
क�न भावने�या सहज�फूत� आिण उ�कट – ती� आिव�काराला मह�व िदलेले िदसते.  ए. 
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सी. �ॅडली या इं�ज टीकाकारानेही ‘�हेअर साउंड अडँ मीिनंग आर वन’ अशी सािह�याची 
�या�या क�न श�द व अथा�चे एकजीिव�व अधोरिेखत केले आह.े   

�ारभंी गेयता व पठणसलुभता ही सािह�याची वैिश�्ये मानली गेली �यामळेु मौिखक 
सािह�याची परपंरा िवकिसत होत गेली. म�ुणकले�या शोधानतंरच �मरणसलुभतेची व 
पाठातंराची गरज फारशी उरली नाही. �यामळेु ग� सािह�याचा �सार  अिधक �माणात 
होत गेला. सािह�याचे �ळलेले प� �प थोडे बाजूला सा�न ग� �पाचा अंगीकार मोठ्या 
�माणावर केला जाऊ लागला. साधारणपणे  १९ �या शतकापासून सािह�याची िवभागणी 
�थूलमानाने ग� व प� अशी केली जाऊ लागली. �यातूनच पढेु दीघ� कथा, कादबंरी, च�र� 
यासारखे लाबं व मोठ्या �या�ीचे �कार �ढ व लोकि�य होऊ लागले. वा�तव जीवनिच�ण 
आिण वैचा�रक माडंणी याक�रता ग� अिधक जवळचे वाट�याने ग� सािह�याचा पढेु 
झपाट्याने िवकास होत गे�याचे िदसून येऊ लागले. 

१.  लिलत सािह�याचे काही िवशेष 

मौिखक भाषा, कथना�म�ा, कि�पतता, सघंटना, �पबंध, �य��िन�ा, अिभ�य��, आदी 
िवशेषा�ंया लिलत सािह�य व लिलते�र सािह�य यातील फरक �प� कर�याचा �य�न 
वारँन आिण �लेफे या पा�ा�य समी�कांनी केला आहे. “सािह�य �हणजे अनेकाथ� व 
वैिव�यपूण� सबंंध या�ंया गुंफणीतून आकाराला आलेली जटील �व�पाची सघंटना”  असे 
�यानंी �हटले आहे. लिलत सािह�याचे आणखी काही िवशेष खालील�माणे न�दवता येतील. 

१. लिलत सािह�य हे लेखका�या �ितभेतून, क�पनाश��तून िनमा�ण होते. 

२. का�य, कथा, कादबंरी, नाटक हे लिलत सािह�याचे �मखु �कार होत. 

३. लिलत सािह�याचे �योजन व �कृती सव��वी िभ�न असते. 

४. सािह�याची �व�ृी िव�ा�मकतेचा आिव�कार कर�याकडे असते. 

५. वा�तवाची अनकृुती �हणजेच सज�नशील सािह�य िनिम�ती होय. 

६. स�दय� हे लिलत सािह�याचे �ाणभूत त�व मानले जाते.   

७. लिलत सािह�याची भाषा सव��वी िनराळी, सूचक व �यजंना�चरु असते.  

८. सािह�यातून मानवी जीवनाचा शोध घेतला जातो 

९ . सािह�यातून अनेकपदरी, बह�आयामी, �यािम�, तरल, सू�म असे िविवध        
�व�पाचे जीवनानभुव गोचर होतात. 

१०. अनेक�वातून एक�व �कट करणे, ही लिलत सािह�याची �कृती आहे. 

११. ससुघंिटतपणा, एकक� ि�य�व, बाधेंसूदपणा, �माणब�ता हा लिलत         
सािह�याचा धम� आहे. 
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१२. लिलत सािह�याम�ये बौि�क, भावना�मक व कला�मक अंगे एक�          
एकवटलेली असतात 

२.  सािह�याची अंग े

सािह�य ही अ�यतं �यािम�, गुतंागुतंीची व अनेकागंी घटना आहे.  �यामळेु सािह�याची 
नेमक� �या�या करणे अवघड आहे. सािह�याचे जे िविवध अंगिवशेष सािंगतले जातात 
�याव�न सािह�या�या �व�पाची क�पना येऊ शकते. �ा. गगंाधर पाटील व अ�य काही 
समी�कांनी सािह�याची सांिगतलेली अंगे पढुील �माणे आहते.  

१. भािषक अंग 

२. आशया�मक / अथा��मक अंग  

३. �पबंधा�मक / सरंचना�मक अगं 

४. क�पकतेचे अंग 

५. �कारा�मक अंग 

६. स�दया��मक अंग 

७. अि�त�वा�मक व स�ा शा�ीय अंग 

८. िच�हा�मक अंग 

९. ��ीकोना�मक अंग 

१०. देशकाला�मक अंग  

११. मानसशा�ीय अंग  

१२. सामािजक – सा�ंकृितक अंग  

१३. सवंादा�मक / स�ंापना�मक अंग  

१अ.४  समाज : सकं�पना व �व�प 

१.  समाज : काही �या�या  

१. 'socious' या लॅिटन श�दापासून सोसायटी हा श�द तयार झाला असून �याचा अथ� 
सगंती (association)  सहवास  (companionship) असा आहे. 'एकमेकाशी सहकाय� 
करतात �या �य��चा मोठा समूह �हणजे समाज'  असा �याचा अथ� होतो. 

२. "A society is a group of individuals  Involved in persistent social 
interaction or a large social group sharing the same  Spatial or social  
territory, typically subject to the same political authority and dominant 
cultural expectations." 

 (https://en.m.wikipedia.org) 
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३. "A large group of people who live together in an organized way, 
making decisions about how to do things and sharing the work that 
needs to be done. All the people in a county, or in several similar 
countries, can be referred to a society.".  

(https:// dictionary.combridge.org) 

४. Prof. Right - "It is a system of relationship that exists among the 
individuals of the groups." (ही एक अशी नातेसबंंधाची �णाली आहे जी गटातील 
�य��म�ये अि�त�वात आहे.) 

५. Linton - "Any group of people who have lived and worked together 
long enough to get themselves organized and to think of themselves as a 
social unit with well detined limits" (लोकाचें कोणतेही गट �यानंी �वत:पय�त 
सघंिटत राह�यासाठी आिण �वत:ला एक िनि�त प�रभािषत मया�देसह सामािजक एकक 
�हणून िवचार कर�यासाठी परुसेे काय� केले आहे.) 

६. A. W. Green - "It is the largest group in which individual have 
relationships" (सवा�त मोठा गट क� �यात �य��चे सबंंध असतात.) 

७. Maciver - "It is a Web of social relationship, which is always changing" 
( समाज �हणजे जे नेहमी बदलत असते असे सामािजक सबंंधाचें जाळे होय.) 

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

९. जॉ�सन - "िविश� भौगोिलक �देशात �थाियक झाले�या लोकामंधील �थायी, 
सात�यपूण� व िनयिमत �व�पा�या पर�परसबंंधाची �यव�था �हणजे समाज होय." 

याव�न असे �हणता येते क� शाळा, ऑफ�स, कारखाने, ��डागंणे इ�यादी िठकाणी 
अचानक िनमा�ण झाले�या ता�परु�या �व�पा�या सबंंधानंा समाज �हणता येत नाही. 
�य���य��मधील सिुनि�त, �थायी व प�ुहा प�ुहा िदसणारे सबंंधच समाज या सकं�पनेत 
अिभ�ेत आहेत.  

२.  'समाज' या संक�पनेचे �व�प 

माणूस हा समाजशील �ाणी आहे. तो समाज क�न राहतो. माणसाला जैिवक आिण 
सामािजक वारसाही लाभलेला असतो. दैनिंदन �यवहारात मा� समाज हा श�द धम�, जात, 
वशं, वग�, िलंग यासार�या �ी-प�ुषा�ंया समदुायासाठी योजना जातो. तो सकुंिचत व 
ढोबळ अथा�चा आहे. रोज�या बोल�यातील 'भारतीय समाज', 'िहदूं समाज', 'दिलत समाज', 
'आय� समाज' या उदाहरणातील 'समाज' या श�दापूव� लावले�या िवशेषनामानसुार �या 
श�दाचा अथ� घेतला जातो. �हणजे देशवाचक, समूहवाचक, धम�वाचक वगैर े वेगवेग�या 
अथा�ने 'समाज' हा श�द वापरला जातो. परतं ुइतका मया�िदत अथ� या श�दाला नाही. एक 
'सामािजक �यव�था' या अथा�ने समाज ही सकं�पना समाजशा�ात वापरली जाते. समाज 
�हणजे पर�पराशंी आंतरि�या करणा�या �य�� आिण समूह याचंी िमळून बनलेली एक 
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�यापक सघंटना अथवा �यव�था होय. सामािजक आंतरि�येमळेुच �य�� आिण समूहात 
िनि�त �व�पाचे सामािजक संबंध िनमा�ण झालेले िदसून येतात. 

माणसांनी िमळून बनलेला समदुाय �हणजे समाज असे जरी वाटत असले, तरी केवळ 
लोकाचंा समूह �हणजे समाज न�हे. �य�� - �य��, �य�� - समूह, समूह - समूह या�ंयात 
ि�थर �व�पाचे सामािजक सबंंध आकाराला येऊन �याची एक �वतं� �यव�था 
अि�त�वात आ�यावरच �याला समाज �हटले जाते. समाजाला �वतःची सरंचना असून तो 
सात�यशील असतो. समाजि�थती �य��म�ये सामािजक संबंध �ढ झालेले असतात. ते 
सटेु सटेु नसून ते व�ा�माणे एकमेकात गुतंलेले असतात. �यानंा पर�पराचंी जाणीव 
असते. पर�परा�ंया �ेरणा, भावना, हेतू, िवचार, मू�ये इ�यादी आंत�रक घटकाचंा �भाव 
पर�परा�ंया वत�नावर पडतो. कौटंुिबक, आिथ�क, राजक�य, शै�िणक, स�ंकृती इ�यादी 
�े�ेही �यामळेु �भािवत होतात. �यातून िम��व िकंवा श��ुवपूण� सबंंधाचा ज�म होतो. 
थोड�यात अशा िविवध �कार�या सामािजक सबंंधांनी 'समाज' आकाराला येतो. 

समाजि�थत �य���या आंतरि�या या �ढी, परपंरा, चालीरीती, मू�ये, सकेंत या�ंया 
आधाराने घडत असतात. �य���या या जीवन जग�या�या प�तीतीला समाजाची स�ंकृती 
�हटले जाते. समाज आिण स�ंकृती एकमेकाला पूरक आहेत �हणूनच �यानंा एकाच 
ना�या�या दोन बाजू �हटले जाते. थोड�यात स�ंकृतीमळेु समाज िटकतो तर समाजामळेु 
स�ंकृती �जते असे �हणता येते. 

अनेक लहान मोठ्या समूह, उपसमूहानंी िमळून समाज बनतो. �यात कुटंुब, अथ�, धम� , 
िश�ण यासार�या अनेक सामािजक स�ंथाचंा अंतभा�व असतो. समाजा�या िविवध 
�कार�या गरजाचंी पूत�ता कर�याचे काम या य�ंणांना करावे लागते. समाजात �य�� 
ज�माला येतात आिण म�ृयू पावतात. परतं ु समाज मा� िपढ्यानिपढ्या िटकून राहतो. 
��येक समाजातील लोकातं एकतेची भावना �बळ असते. या सघंिटत भावनेमळेु समाजाचे 
�वतं� अि�त�व िटकवून ठेव�यास मदत होते. अशा या �यापक आिण �वाही �व�पा�या 
समाज या सकं�पनेची सव�समावेशक �या�या करणे कठीण आहे. अ�यासा�या सोयीसाठी 
काही समाजशा��ानंी केले�या �या�याचंा िवचार करता येईल.   

३.  समाजाची ल�ण े 

हॅरी जॉ�सन या समाजशा��ाने समाजाची जी चार ल�णे अथवा वैिश�्ये सािंगतली 
आहेत ती पढुील�माणे आहेत.   

१. िविश� भू�देश - भारतीय समाज, अमे�रकन समाज �हटं�यावर �या �या �देशा�या 
भौगोिलक सीमा ल�ात येतात. िशवाय िविश� �देशात �थाियक झाले�या मानवी समूहाला 
तेथील भौगोिलक प�रि�थतीला अन�ुप जीवन जगावे लागते. �या ��ीने िविश� भू�देश ह े
जॉ�सनने सािंगतलेले समाजाचे वैिश�्य मह�वाचे ठरते. 

२. �जो�पादन - समाजाचे अि�त�व िटकून राह�यासाठी �ी-प�ुष सबंंधा�ार े�जो�पादन 
होणे आव�यक ठरते. �जो�पादना�ार े लोकस�ंयेची व�ृी होते आिण ��येक मानवी 
समूहाला या लोकस�ंयेची सतत गरज भासते. 
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३. सं�कृती - माणसाची वैिश�्यपूण� जीवन जग�याची प�ती �हणजे स�ंकृती होय. �ा� 
प�रि�थतीशी जळुवून घेताना आलेले अनभुव, िमळालेले �ान, साकारले�या भौितक गो�ी, 
मू�ये या सवा�चा समावेश स�ंकृतीम�ये होतो. अथा�त या सव� गो�ीतील िभ�नतेमळेु ��येक 
मानव समूहाची स�ंकृती देखील िभ�न असू शकते. 

४. �वतं�ता - एक मानवी समूह दसु� यापासून वेगळा असतो, �वतं� असतो. सम� समाज 
�हणजेच �यापक असा मानवी समूह होय. या मोठ्या मानवी समूहातच लहान लहान 
उपसमूह सामावलेले असतात. मोठ्या समूहाची जशी स�ंकृती असते, तशी ��येक 
उपसमूहाची देखील �वतं� स�ंकृती असते. उदा. आिदवासी आिण भटके-िवम�ु हे दोन 
उपसमूह असून ते दो�ही उपसमूह एकमेकापासून �वतं� आहते. 

अशा�कार े समाजाचे �व�प व सकं�पना समजून घेत�यानतंर स�ंकृती या घटकाचा 
सिव�तर प�रचय क�न घेता येईल.    

१अ.५  स�ंकृती : सकं�पना व �व�प  

१.  सं�कृती :काही �या�या 

१. तक� तीथ� ल�मणशा�ी जोशी - "मन�ुय �यि�श: व समदुायश: जी जीवनप�ती िनमा�ण 
करतो आिण जीवनसाफ�याथ� �वतःवर व बा� िव�ावर स�ंकार क�न जे आिव�कार 
करतो ती प�ती वा तो आिव�कार  �हणजे स�ंकृती होय." 

२. इरावती कव� - "स�ंकार पूण� व स�ंकारमय जीवन जग�याची देशकालिविश� रीत 
(जीवनप�ती व जीवनमू�ये) �हणजे स�ंकृती."  

३. �ा. �ेच - "एखा�ा समाजाने आप�या लोकाचें जीवनिवषयक �� सोडिव�यासाठी जी 
एक िविश� व�त�ुप व वत�न�प परपंरा िनमा�ण केलेली असते ितला स�ंकृती �हणतात. 
आपला एक घाट असतो. एखा�ा समाजाने िनमा�ण केले�या िविवध स�ंथा व �यात �विनत 
झाले�या �या समाजा�या समजतुी, मू�ये, मानदडं व जीवनिवषयक गहृीतके यांचा 
स�ंकृतीम�ये अंतभा�व होतो." 

४. Taylor - "Culture or  Civilization is that complex whole which includes 
knowledge belief, art, morals, law, customs and any other capabilities 
and habits acquired by man as a member of society." 

५. एडवड� टायलर - "समाजाचा सद�य या ना�याने समाजात राह�न माणसाने ह�तगत 
केलेले �ान, िव�ान आिण कला; �या�ंया जोरावर प�रि�थतीशी समायोजन क�न 
िमळवलेले कौश�य व �मता तसेच नीितम�ा, कायदा, �ढी यानंा अनसु�न केले जाणारे 
वत�न याचंा सचं �हणजे स�ंकृती." 

हॅरी जॉ�सनने समाजाची जी चार ल�णे सािंगतली आहेत �यातील 'स�ंकृती' हे अ�यतं 
मह�वाचे ल�ण आहे हे वरील �या�यावं�न �प� होते. अशा या स�ंकृती श�दाची नेमक� 
�या�या करणे कठीण आहे. दनैिंदन जीवनात हा श�द अितप�रचयाचा झाला असला तरी 
�यवहारात मा� तो एकाच अथा�ने वापरला जात नाही. अितशय सा�या श�दात सागंायचे तर 
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'�कृती �हणजे िनसग�. िवकृती �हणजे िनसगा�त होणार े िवकार आिण स�ंकृती �हणजे 
�कृतीत िवकार होऊ नये �हणून �यावर करायचा स�ंकार.'   

'स�ंकृती' या श�दाला अितशय जीवन�यापी अथ� आह.े मा� �ादेिशक, धािम�क, वािंशक, 
जातीय, �ातंीय इ�यादी ��ीने तो मया�िदत के�याचे आढळते. घरा�याची स�ंकृती, पणेुरी 
स�ंकृती, आिदवासी स�ंकृती, भारतीय - यरुोपीय स�ंकृती, िहदूं - इ�लामी स�ंकृती या 
सार�या उदाहरणांनी 'स�ंकृती' या श�दाला मया�िदत व संकुिचत अथ� �ा� झा�याचे ल�ात 
येते. यािशवाय स�ंकृतीचे �ाचीन, म�ययगुीन, अवा�चीन असे कािलक भेदही िनमा�ण 
झा�याची िनदश�नाला येते. अशा�कार ेिविवध �ि�कोनातून 'स�ंकृती' या श�दाकडे पािहले 
जाते. �यवहारात �या अथा�ने उपयोग केला जातो. �यामुळे 'स�ंकृती' या श�दाचा अथ� 
िनि�त करणे अश�य होते.   

'स�ंकृती' हे मानवाचे खास वैिश�्य आह.े पशपु�याचें जीवन चाकोरीब� असते. �यात 
बदल अथवा नविनिम�तीची श�यता नसते. पशपु�यानंा नैसिग�क जीवन असते मा� ते 
िनसगा�चा उ�पादनसाधन �हणून उपयोग क� शकत नाहीत. �या�ंयावर जे अ�य�प 
स�ंकार झालेले असतात तेही नैसिग�कच असतात. िनसगा�शी समायोजन साधून �यांना 
जगावे लागते. मा� मन�ुय याच स�ृीत बदल घडू शकतो. मातािप�या�ंया छ�ाखाली 
मन�ुयाचे सरं�ण होते. खाणे-िपणे, बोलणे-वागणे, व�-अलंकार, आचार-िवचार, ��ा-
समजतुी, सण-उ�सव, �त-वैक�ये, �ढी-परपंरा, पाप-प�ुय तसेच कुटंुब, िश�ण, भाषा या 
सामािजक स�ंथा�ंार े माणसावर सात�याने स�ंकार होत असतात. स�ंकारा�या या 
परपंरलेा अथवा सामािजक वार�यालाच स�ंकृती �हणता येते.  िनसग�, माणसे, 
समाजस�ंथा आिण ई�रिवषयक क�पना या चार गो��शी माणसाचा िविवध �कार ेसबंंध 
येतो. �या सव� सबंंधाचा िवचार स�ंकृतीम�ये समािव� असतो.  

 मन�ुय इंि�य साम�या�ने �ानाचा सचंय क�न �याचे जतन, सवंध�न, स�ंमण क� शकतो. 
या �ाना�या आिण शा�ा�या जोरावर माणसाने आपले जीवन अिधक सखुी, सम�ृ आिण 
सपं�न बनिवले आहे. सखुी होणे ही स�ंकृती िनमा�णामागची �ेरणा असली तरी ती वैयि�क 
नाही, तर सामूिहक आह.े या स�ंकृतीचा उपभोग मानवी समाज सामिुहकपणे घेतो. 
�या��ीने स�ंकृतीही �थलकालिविश� अशा समाजाची असते. �हणून तर स�ंकृतीला 
कोण�याही मानव समाजाने िनमा�ण केलेली 'देशकालिविश� जीवनप�ती' �हणतात. 
जगभरात अनेक लहान-मोठे समाज अि�त�वात अस�याने स�ंकृती वैिच�यही मा�य करावे 
लागते.   

२.  मानवी सं�कृतीची दोन अगंे  

समाजा�माणे स�ंकृतीस�ुा िवकसनशील आिण िव�तारशील असते. अशा या स�ंकृतीचे  
िव�यम ऑगबग� याने दोन भाग सािंगतले आहेत.   

अ) भौितक सं�कृती- 

 माणसाने िनमा�ण केलेले पदाथ�मय जग हे स�ंकृतीचे भौितक अंग होय. आपले जीवन सखुी 
�हावे यासाठी माणसाने अनेक गो�ी तयार के�या आहेत. उदा. ह�यार,े अवजारे, य�ें, र�ते, 
व�े, वाहने, वीज, घरे, औषधे, शेती, भाडंी, दािगने, करमणूक साधने या गो��चा समावेश 
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भौितक स�ंकृतीत करता येतो. या सखुसोय�नी मानवी जीवन सम�ृ व सपं�न झाले आहे. 
मानवी समाजाच�या डो�यांना िदसणा�या या व�त�ुप िनिम�तीला भौितक स�ंकृती �हणता 
येते. िनसगा�त मानवी ि�येने बदल घडून आ�यामळेु भौितक स�ंकृती आकाराला येते. 

ब) अ�याि�मक सं�कृती - 

माणसा�या अंतःकरणातील �वाभािवक सखुवासना व �वाथ�ब�ुी आिण तज�य दगुु�ण 
(म�सर, �ेष, आळस, कौय� इ.) यानंा िनयिं�त कर�यासाठी वा �यावर िवजय 
िमळव�यासाठी माणसांनी िनमा�ण केले�या पाप-प�ुय, �वग�-नरकदी धम�क�पना, 
नीितिनयम, कायदे-कानून, िव�ा - कला - सािह�य - त�व�ान आिण िश�ाचार इ�यादी 
मानविनिम�त क�पनामय जग हे स�ंकृतीचे अ�याि�मक अंग होय. समाजातील चालीरीती, 
आचार, परपंरा, सामािजक सं�था, समजतुी, ��ा, मू�ये, िन�ा व मानदडं या सा�यांचा 
समावेश स�ंकृती�या अ�याि�मक अंगाम�ये होतो. यासंदभा�त समाजशा�ीय अंगाने 
आपली भूिमका माडंताना तक� तीथ� ल�मणशा�ी जोशी �हणतात क�, " �या मानवी ि�येत 
मानवी िनसगा�वर �हणजे आ��यावर ( वैिदक �ढी�माणे आ�मा या श�दाने �थूल शरीर, 
इंि�ये, मन व �ानश�� याचंा बोध होतो.) स�ंकार क�न बदल कर�यास �ाधा�य देते 
�यास 'अ�याि�मक स�ंकृती' �हण�याची �था आहे."   

भौितक अंगाने सखु-सम�ृी येऊन सधुारणा होते, तर आ�याि�मक स�ंकृतीमळेु मानिसक 
उ�नती होते. थोड�यात या दो�हीमळेु मानवी जीवन प�रपूण� होत असते. िविश� सामािजक 
सा�ंकृितक सदंभा�नी य�ु �तीके, �ितमा, वा��चार, परपंरासिंचत, परुाणकथा इ�यादी �या 
�या समाजाचे आिण समाजि�थती लेखक - कलावतंा�या भाविव�ाचे भरण-पोषण करतात. 
�या�ंया सािन�यातच सािहि�यकाची वाढ होत असते. भावभावना, क�पना, िवचार आिण 
सकं�पना या�ंया सहा�याने जीवनाचा वेध घेणे. �यातून �ा� झाले�या जीवनाथा�ला, 
अनभुवाला आकार देणे हे लेखक कलावतंाचे काय� असून �यासाठी स�ंकृितसिंचत उपयोगी 
पडते. कलावतंा�या रस�पगधंा�मक अनभूुतीला व �या �या काळातील सा�ंकृितक 
परपंरामंळेु िविश� िदशा लाभते. बालगधंव� आिण बालगधंव�कालीन मराठी नाट्यसगंीताची 
परपंरा हे याचे उ�म उदाहरण आहे. 

समाजशा�ीय समी�ा सािह�य िनिम�तीमागील सामािजक-सा�ंकृितक धारणांचा, 
त�व�णाल�चा मागोवा घेते. सामािजक सा�ंकृितक जीवनातील य�क�पना, भि�योग, 
रा���ेम, लोकशाही, �यि��वातं�य यासार�या त�व�णाल�नी सािह�यिनिम�ती�या 
आशयावर आिण अिभ�य��वर कोणते प�रणाम केले, �याचा अ�यास समाजशा�ीय 
समी�ा प�ती�ार ेकेला जातो.   

१अ.६  सािह�य, समाज आिण स�ंकृती अ�यो�य सबंधं  

सािह�य, समाज आिण स�ंकृती या�ंयातील सबंंध हे अ�यो�य �व�पाचे असतात, असे हरी 
लेि�हन यानंी �हटले आहे. सािह�य हे केवळ सामािजक, सा�ंकृितक कारणाचंा प�रणाम 
नसते, तर ते सामािजक, सा�ंकृितक प�रणामाचें कारणही असते. अनेकवेळा सािह�य, 
समाज आिण स�ंकृती या�ंया पर�परा�यी आिण पर�परपूरक सबंंधाचंी चचा� सकुंिचत 
आिण वरवरची केली जाते. एखा�ा िविश� सामािजक प�रि�थतीचा िकंवा िविश� आिथ�क, 
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सामािजक, सा�ंकृितक, राजक�य �णालीचा िनद�श क�न सािह�य आिण समाजा�या 
सबंंधाचे परी�ण कर�याचा �य�न केला जातो. 'सािह�य �हणजे समाजाची अिभ�य��' या 
द बोना�ड�या िवधानाने या अ�यो�य ना�याची चचा� स�ु झालेली असली तरी हा िवचार 
सव�साधारण वाटतो. 'सािह�य हा समाजाचा आरसा असतो' हा गहृीत िवचार तर 
ठोकळेबाज वाटतो. �हणूनच या िठकाणी मोघम िवचार माडं�यापे�ा सािह�य, समाज आिण 
स�ंकृती या�ंयातील अ�यो�य सबंंधाचा शोध घेणे मह�वाचे ठरते.   

 सािह�य हे केवळ सामािजक प�रि�थतीचे अप�य असत नाही तर सािह�याचाही सामािजक 
प�रि�थतीवर प�रणाम होत असतो, असाही एक मह�वपूण� �ि�कोन माडंला जातो. 
िवचारवतंा�ंया मते 'सािह�य केवळ सामािजक प�रि�थतीची फलिन�प�ी नसते, तर िविश� 
सामािजक �वाहानंा िवचारसरणीला ज�म �ायला ते कारणीभूत ठ� शकते.' उदा. 
आं�लकालखडंापासून ते िटळक, आगरकरापंय�त�या समाजसधुारकांनी, लेखकानंी 
सामािजक सधुारणेसाठी जे बह�मू�य वैचा�रक लेखन केले �याचा प�रणाम �हणजे 
महारा��ात घडून आलेले अमलुा� सामािजक प�रवत�न होय. या ��ीने 'सािह�य ही स�ुा 
एक सामािजक स�ंथा आह'े असे �हणता येईल. �या�माणे िविवध सामािजक स�ंथा 
लोकक�याणासाठी काय�रत असतात �या�माणे सािह�यातूनही समाजाचे ��, सम�या 
माडं�या जातात व �यापक �माणावर समाजदश�न घडिवले जाते.  

 भाषा ही समाजाची िनिम�ती आहे तर सािह�य हे भाषेचे मा�यम �हणून वापर करते.  या 
अनषुंगाने िवचार करता 'भाषा ही एक सामािजक व�तू' अस�याचे �प� होते. या सदंभा�त 
�ा शर�च�ं मिु�बोध �हणतात, "�वन�ना �ा� होणारा अथ� समाज देत असतो, तो 
�वन��या गणुधम� न�हे. ... भाषा ही �य���या न�हे तर समाजा�या आय�ुयात तयार होत 
असते." या िवचाराव�न असे मत �य� करता येते क�, भाषेची िनिम�ती सामािजक असून 
सदंेशाची देवाणघेवाण आिण मानवी िवचार�ि�या यासाठी भाषेची आव�यकता असते. या 
मानवी िवचार �ि�येतूनच धम� , �याय, नीती, अथ�शा�, रा�यशा�, समाजशा�, सािह�य, 
कला आदी समाज�िणत �े�े िव�तारली आहेत. श�द, अथ�, वा�यरचना, �पके, �तीके या 
सवा�ना समाजा�या सदंभा�त साव�ि�क समाजमा�यता िमळालेली असते. �हणूनच समाजाचे 
मा�यम असणारी भाषा आिण समाज व �याची जीवनप�ती याचें �ढ �व�पाचे नातेसबंंध 
तयार झालेले असतात. िविश� भाषेिशवाय िविश� जीवनानभुव �य� होणे श�य नाही. 
�हणूनच सािह�य, कलाचंा भाषा हा एक म�ुय आधार आहे अस े �हणता येते. उदा. 
बिहणाबाई�ंया अनभुवकथनाला खानदेशी - अिहराणी बोलीच सवा�था� ने यो�य अस�याचे 
ल�ात येते. तसेच नविनमा�ण�म सािहि�यकाने आप�या अनभूुती�या आधार े नविनिम�ती 
केली असली तरी �या सव� �ि�येला सामािजक वा�तवाचा आधार असतो. सािहि�यक हा 
समाजाचा एक घटक अस�याने समाजात घडणा�या सव� घटनाचंा कळत-नकळत पडसाद 
�या�ंया सािह�यात उमटणे हे अप�रहाय� ठरते. सािहि�यक आप�या मनःपटलावर 
उमटले�या घडामोड�ना �ितभे�या साहा�याने �वभाषेत आिव�कृत करतो. सािहि�यकाची 
सािह�यिनिम�ती ही समाज जीवनाचा एक भाग असून लेखक �या अनषुंगानेच 'सामािजक 
आशय' �कट करीत असतो.  

लेखका�या सामािजकतेचा अ�यास केवळ �या�या सािह�य�पाव�नच करता येतो, असे 
�हणता येत नाही. अनेकदा तो सािह�यबा� अशा च�र�ा�मक कागदप�ाव�नही करता 
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येतो. कारण लेखक हा एक समाजाचा नाग�रक, घटक असतो. अनेक सामािजक, राजक�य 
सम�यावंर �यांने िवचार�कटन, मत�दश�न केलेले असते. तसेच �याने समकालीन 
सम�यामं�ये भाग घेतलेला असतो. मूलतः लेखक हा िनिम�ती�म कलावतं असला तरी तो 
नेहमीच एका िविश� समाजाचा घटक असतो. �य�� आिण समाज या�ंया सबंंधाबाबतचे 
सव� �� �या�याही बाबतीत उपि�थत होत असतात.  �या�या कृती उ��ला नेहमीच एक 
सामािजक प�रमाण असते. �हणूनच लेखक आिण समाज या दोहोत असलेला सबंंध 
अमा�य करता येत नाही.  �या�या �यि�म�वा�या जडणघडणीत समाजा�या पारपंा�रक 
स�ंकाराचंा, मू�य�यव�थेचा, जीवनप�तीचा िनि�तच वाटा असतो. �हणून लेखक �या 
मानवगटाचे, समाजाचे �ितिनिध�व करतो, �याची जीवनप�तीच �या�या अनभुवाचे 
सदंभ��े� असते. लेखका�या समाजजीवनातील ��, सम�या, �ेय-�ेय-क�पना, नीितमू�ये 
इ�यादी िवशेषच �या�ंया लेखनाचे िवषय ठरत असतात. ला�िणक अथा�ने �य�� �हणजे 
लेखक हे िनिम�कारण असते आिण अनभुव हे उपादानकारण असते आिण सािह�यकृती ह े
�पा�मककारण असते. आकार िकंवा �प (Form) हा �या कलाकृतीतच असून साधन 
आिण मा�यम या�ंया�ार ेतो आकार �कट होत असतो. ही �ि�या कंुभाराकडून मातीचा 
घडा तयार हो�यासारखी आहे. या �ि�येत कंुभार हे िनिम�कारण, मातीचा गोळा हे 
उपादानकारण, चाक आिण हात ही साधने आिण गती हे मा�यम असते. सािह�यिनिम�तीत 
स�ुा हीच �ि�या अंतभू�त असते हेच या उदाहरणाव�न �प� होते.   

सािह�य ही समाजजीवनातून िनमा�ण झालेली आिण समाजजीवनाला वळण लावू पाहणारी 
एक सामािजक स�ंथा आहे. लेखक, वाचक आिण समाज ही ि�सू�ी  सािह�या�या 
िनिम�तीला उपकारक ठरते. ज�ेहा एखादी सज�नशील �य�� समाजजीवनातून �ेरणा घेऊन 
समाजाशी सवंाद साध�यासाठी िकंवा आ�मािभ�य��साठी लेखन करते ते�हा �या �य��ला 
लेखक �हणतात येईल. हा लेखक िकतीही �ितभावतं असला तरी �याला आप�या 
समाजाचे, काळाचे सदंभ� घेऊन जगावे लागते. वग�रचना, �ढी-परपंरा, मू�य�यव�था, 
स�ंकार आिण आिथ�क �तर असे िविवध सदंभ� घेऊन जगत असतानाच �याला आपली 
नविनिम�ती जा�तीत जा�त �भावी �हावी यासाठी �य�न करावे लागतात. याकरता तो 
नवनवीन वाटा शोधत असतो. नवनवीन �योग करत असतो.  �हणजेच िविश� काळातील 
सािह�याचा िनमा�ता असलेला लेखक व �या�या मनावर �या िविश� काळात झालेले 
स�ंकार, �याने �वीकारलेली जीवन��ी, �याची शारी�रक आिण मानिसक जडणघडण 
कोण�या वातावरणात झाली इ�यादी बाब�चा िवचार करावा लागतो. असे असले तरी 
लेखकानंीही सामािजक भान ठेवून वाड्मयीन मू�ये व जीवनमू�ये जोपास�याचा �य�न 
करणे आव�यक असते. 

सािह�याची िविवध �योजने शा�कारांनी सांिगतली आहेत. तसेच केवळ �रकामा वेळ 
घालिव�यासाठी, करमणकु�साठी, वाचक गुतूंन राहावा या हेतूनेही अनेक लेखक लेखन 
करीत असतात. अशा �कारचे लेखन करणा�या लेखका�ंया आिण समाजा�या वाट्याला 
काहीच येत नाही. असे लेखन अथवा लेखक समाजजीवनावर कोणताही �भाव टाकू शकत 
नाहीत.    सामािजक ��, सम�या याब�ल या लेखकानंा कोणतीच आ�था नस�याने असे 
लेखन अथवा लेखक सामािजक प�रणाम साधू शकत नाहीत. समाज जीवन �भािवत क� 
शकत नाहीत. सव�च भाषामं�ये असे काही लेखक आढळतात. या लेखकानंी वरील 
�व�ृीचा �वीकार क�न आिण सामािजक बािंधलक� पासून दूर जाऊन आपला लेखन 
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�यवसाय कसा िकफायतशीर होईल याकडे ल� िदलेले िदसते. लेखकाने केलेली 
सािह�याची उपासना आिण सं�कृतीची जोपासना यावर रा��ाचे भिवत�य अवलंबून असते. 
�हणूनच लेखक आिण �याची वाड्ंमयिनिम�ती ही �या �या देशाची अिभमानाची गो� असते. 
"आ�ही एक वेळ लंडन देऊ, पण आ�ही आमचा से�सिपयर देणार नाही" असे जे 
इं�लंडम�ये �हटले जाते �यात सखोल अथ� दडला आहे. मराठीम�ये सतं, पंत व ततं यानंी 
सािह�याची साधना केली आिण मराठी भाषा िजवतं केली, सम�ृ केली. आगरकर-
िचपळूणकर यानंी समाज�बोधनासाठी लेखणी वापरली. �हणूनच 'लेखका�या लेखणीतून 
समाजाचे क�याण साधणारी शाई असली पािहज'े असे जे �हटले जाते �याची स�ा 
पट�यािशवाय राहत नाही. 

�या�माणे लेखक आिण समाज या�ंयातील ना�याचा उलगडा होतो �या�माणे 
वाचकाबाबतही िवचार करावा लागतो. वाचक हा स�ुा समाजातीलच एक घटक आह.े 
वाचक वाचतो ते �ानसंवध�नासाठी, करमणकु�साठी िकंवा भोवताल�या जीवना�या 
दगदगीतून पळून जा�यासाठी. वाचका�या अिभ�चीव�न सािह�याचे सामािजक मू�यही 
अजमावता येते. समाजात�या �ाणवायूवरच वाचक जगत असतो. वाचका�या ��ीने 
सािह�या�यास करत असताना वाचक कोण�या सामािजक प�रि�थतीत वाड्मयाचे वाचन 
करतो ह े समजावून घेतले पािहजे. सािह�य �हणजे एक �कारची देवघेव असते. लेखक 
आप�या भावना िवचार देत असतो तर वाचक ते घेत असतो. वाचकाचे वय, िलंग, वग�, 
सामािजक दजा�, जात याव�न वाचकाची अिभ�ची बनत असते. कुणाला रह�यकथा 
आवडतात. कुणाला िवनोदी सािह�य तर कुणाला दिलत सािह�य. कधी कधी एखादा 
वाचक याची दखलही घेत नाही. याव�न असे �हणता येते क�, ��येक वाचकाची अिभ�ची 
वेगळी असते. वाचकाची ब�ुी, िश�ण, वातावरण, आिथ�क प�रि�थती, आलेले अनभुव, 
सािह�याकडे पाह�याचा �ि�कोण यावर �याची वा�ंमयीन अिभ�ची अवलंबून असते. �या 
अनषुंगाने िचिक�सा करता लेखक-वाचक समाज आिण सािह�य याचंाही सहसबंंध तपासणे 
आव�यक आहे.   

सािह�य समाजात उगवते समाजात फुलते आिण समाजालाच गधं वाह�यात ध�यता पावते. 
सािह�यकृती जेवढी समाजसापे� असेल तेवढी ती अिधक चागंली असते. �हणजेच 
समाजािशवाय सािह�य नाही आिण सािह�यािशवाय समाजाचा िवकास नाही असे �हणता 
येते. समाजातील बदलामळेु सािह�यात बदल होतात आिण अंशा�मक का होईना समाजात 
बदल घडिव�याचे साम�य� िनि�तच सािह�यात आहे. महारा��ातील समाज सधुारकानंी 
�बोधनकारांनी समाज जागतृी घडव�याम�ये जे यश िमळवले ते इथे ल�ात घे�यासारखे 
आहे. �वातं�यो�र काळातील �ामीण सािह�य, दिलत सािह�य, �ादेिशक सािह�य, 
आिदवासी सािह�य आिण समाज या�ंया घिन� सबंंधाची येथे क�पना येते. 'समाजा�या 
जािणवा �ग�भ कर�या�या हेतूने मी िलखाण करतो' असे गगंाधर गाडगीळ �हणतात, तर 
समाजाचे �बोधन �हावे या हेतूने आगरकर िचपळूणकरानंी लेखन के�याचे िदसून येते. 
समाजातील तळागाळातील �य���या सखु-दःुखाची समाजाला जाणीव क�न देणे हे 
दिलत सािह�याचे �योजन मानता येते तर �ामीण जीवनातील ससुगंत व िवसगंत घटनाचें 
दश�न घडिवणे हे �ामीण सािह�याचे �योजन िदसते. या ��ीने सािह�य व समाज यांचा 
िकती अतूट सबंंध आहे ते ल�ात येते.अ�णाभाऊ साठे या�ंया कादबं�यातील आशय, 
ह�रभाऊं�या कादबंरीतील सामािजक भावजीवन, िव. स. खाडेंकर या�ंया कादबं�यातील 
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सामािजक सघंष� , दिलत लेखका�ंया सािह�यातील सामिुहक उ�ेक यावर �ि��ेप 
टाक�यास वरील िवधानाची स�यता पटते.   

 माणूस हा समाजशील, समूहातील �ाणी आह.े समाज जीवनापासून मानवाची आ�मानभूुती 
वेगळी असू शकत नाही. माणसाला �या क�पनेने, अनभूुतीने जीवनाचा सा�ा�कार होतो 
तो भोवताल�या समाजातूनच िनमा�ण झालेला असतो. �हणजे सािह�यात जे आहे, जे येते, 
ते समाजातूनच येते. या ��ीने सािह�य आिण समाज यांचे नाते घिन� असते.  कोण�याही 
सािह�याची जाण अिधक ससुगंत बनवायची असेल तर सािह�य �यवहाराचा समाजाशी 
असलेला िनकटचा आिण मह�वपूण� सबंंध नीट समजावून घेणे गरजेचे आहे. सािह�याची 
िनिम�ती ही �थळकाळब� अशा सामािजक सा�ंकृितक वातावरणात होत असते. या ��ीने 
सािह�याचा िनिम�ती�या अंगाने समाज व स�ंकृतीशी सबंंध येत असतो. उदा. मढ�कर 
�वकालीन औ�ोिगक स�ंकृतीने िनमा�ण केले�या िविवध सामािजक-सा�ंकृितक सम�यानंा 
दाहकतेने, अंतभ�दी ��ीने थेटपणे िभडतात. याव�न असे िदसते क�, समाज�यव�थेची 
�कृती आिण �व�ृी �या�माणे असेल �या�माणे सा�ंकृितक प�रवत�न घडतात. या 
सा�ंकृितक प�रवत�नाचा सािह�य सवेंदनेवर प�रणाम होतो. इतकेच न�हे तर सामािजक व 
सा�ंकृितक बदलाचंा प�रणाम केवळ सािह�या�या आशयावरच होतो अस े नाही तर 
सािह�या�या अिभ�य��वर आिण तदनषुंगाने सािह�या�या आकृितबंधावरही होत असतो. 

१अ.७  समारोप  

अशा प�तीने सािह�य, समाज आिण स�ंकृती याचंा अ�यो�य सबंंध �प� करता येईल. 
कोण�याही सािह�या�या िनिम�तीची बीजे जीवनातील वा�तवात असतात आिण जीवना�या 
जडणघडणीत सािह�याचाही वाटा असतो. एवढेच न�हे तर समाज आिण स�ंकृती या�ंया 
घडणीम�येही सािह�याचा वाटा असतो. समाजातील वैिश�्यपूण� प�रि�थतीचा, 
प�रवत�नाचा, बदलाचा िकंवा साचलेपणाचाही प�रणाम सािह�यावर होत असतो. थोड�यात, 
सािह�यिनिम�ती हा लेखकाचा हि�तदतंी मनोरा नसून िविश� भािषक समाजात घडणारी ती 
एक सा�ंकृितक घटना ठरते. �हणूनच एक सामािजक-सा�ंकृितक घिटत या ��ीने ितचे 
मू�याकंन करावे लागते. एकंदरीत सािह�य ही जीवनस�मखु अशी सज�नशील नविनिम�ती 
अस�याने सािह�याचे मू�यमापन केवळ वा�यीन िनकषावर करता येत नाही. सािह�या�या 
मू�याकंनासाठी जीवनमू�याचंी आधारिशला असावीच लागते. टी. एस. इिलयट या थोर 
कवीने गडु िलटरचेर आिण �ेट िलटरचेर असे दोन �कार कि�पले आहेत. तो सरळच 
�हणतो क�, ‘एखादी सािह�यकृती ही चागंली सािह�यकृती आहे क� नाही हे वा�यीन 
िनकषावर ठरवता येईल. परतं ुती थोर सािह�यकृती आहे क� नाही हे �या सािह�यकृतीतून 
�य� झाले�या जीवनमू�या�ंया अिभ�य��व�न ठरले.’ 

१अ.८  सरावासाठी �वा�याय 

दीघ��री �� िलहा. 
१. सािह�य ही सकं�पना �प� करा.  
२. समाज ही सकं�पना �प� करा.  
३. स�ंकृती ही सकं�पना �प� करा.  
४. सािह�य, समाज आिण स�ंकृती याचंा पर�परसबंंध �प� करा. 



  

 

सािह�य आिण समाज 

16 

िटपा िलहा  

१. सािह�याची अंगे  
२. समाजाची ल�णे  
३. मानवी स�ंकृतीची दोन अंगे  

एका वा�यात उ�र ेिलहा  

१. ‘Literature’ या श�दाला मराठीम�ये कोणते पया�य श�द वापरले जातात ? 
२. म�ुणकले�या शोधानतंरच कशाची गरज उरली नाही ? 
३. कोण�या लॅिटन श�दापासून ‘सोसायटी’ हा श�द तयार झाला आहे ? 
४. हॅरी जॉ�सनने समाजाची कोणती ल�णे सािंगतली आहेत ? 
५. ‘आ�मा’ या श�दाने कशाचा बोध होतो ? 

१अ.९  आधारभूत सदंभ� 

१. अवलोकन : मराठी समी�ा आिण सािह�य, िदगबंर पा�ये, लोकवागंमयगहृ, मुंबई, 
२०१२  

२. भारतीय स�ंकृती कोश, खडं ९ वा   

३. महारा�� स�ंकृती : घडण आिण िवकास, ह. �ी. शेणोलीकर, �. न. देशपाडें, डायमंड 
पि�लकेशन   

५. वाड्मयीन स�ंा - सकं�पना कोश, �भा गणोरकर व इतर, भटकळ फाउंडेशन   

६. सािह�य आिण समाज, डॉ. सदा क-हाडे, लोकवागंमयगहृ, मुंबई, १९९९ 

७. सािह�यिवचार आिण समाजिचतंन, �ा. शर�च�ं मिु�बोध   

८. समाज आिण स�ंकृती, िदगबंर पा�ये, मराठी िवभाग, मुंबई िव�ापीठ, लोकवागंमयगहृ, 
मुंबई, १९९८   

९. सािह�यिस�ातं, अन.ु डॉ. स.ग. मालस,े महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ंकृती मंडळ, 
मुंबई, २००२   

१०. पा�ा�य सािह�यशा� : िस�ातं आिण सकं�पना, डॉ. सरुशे धायगडेु, िनम�ल �काशन, 
पणेु, १९९० 

११. सािह�याची िनिम�ती�ि�या, आनदं यादव   

१२. History of English Literature, 1863 

 

 



 

 

सािह�य समाज सं�कृती या 
संक�पना व �यां�या 

पर�परसंबधंाचे �व�प 

 

17 

मािहती जालावरील संदभ�   

1. https://www.aksharnama.com 

2. https://mr.m.wikipedia.org 

3. https://en.m.wikipedia.org 

4. https://dictionary.cambridge.org 

5. https://Maharashtratimes.com 

6. https://vishwakosh.marathi.gov.in 

7. https://archive.mu.ac.in 

8. https://www.tmv.edu.in                               

 



 

 



  
18 

             १ब 
सािह�य – समाज अ�यो�य सबंधं 

ब)   सािह�य – समाज सबंधं – तेन, मा�स� याचंे िस�ातं, 
मानवतावाद, मा�स�वाद, �ीवाद, आबंेडकरवाद याचंे �व�प 

िवशेष  

घटक रचना  

१ब.१. उि��्ये  

१ब.२. �ा�तािवक  

१ब.३. िवषय िववेचन  

१ब.४. िहपोिलट तेनचा 'ि�िमती िस�ातं'  

 १ब.४.१ वशं  

 १ब.४.२ प�रि�थती 

 १ब.४.३ यगु�व�ृी 

१ब.५. मा�स�चा 'पाया आिण इमला' िस�ातं  

१ब.६. मानवतावाद : �व�प आिण िवशेष  

 १ब.६.१ मानवतावाद : काही ठळक म�ेु 

१ब.७. मा�स�वाद : �व�प आिण िवशेष  

 १ब.७.१ मा�स�वाद आिण मा�स�वादी सािह�यिवचार : काही म�ेु 

१ब.८. �ीवाद : �व�प आिण िवशेष  

 १ब.८.१ �ीवाद : काही ठळक बाबी   

१ब.९. आंबेडकरवाद : �व�प आिण िवशेष 

 १ब.९.१ आंबेडकरवादाची ठळक वैिश�्ये     

१ब.१०. सरावासाठी �वा�याय   

१ब.११. आधारभूत सदंभ� 
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१ब.१ . उि��्ये 

या घटका�या अ�ययनानतंर   

१. तेनचा 'ि�िमती िस�ातं' समजून घेता येईल. 

२. मा�स�चा 'पाया आिण इमला' िस�ातं समजून घेता येईल. 

३. मानवतावादाची ओळख होईल. 

४. मा�स�वाद �हणजे काय ? मा�स�वादाचे �व�प िवशेष ल�ात येतील. 

५. �ीवाद �हणजे काय ? �ीवादाचे �व�प िवशेष ल�ात येतील. 

६. आंबेडकरवाद �हणजे काय ? आंबेडकरवादाचे �व�प िवशेष ल�ात येतील. 

१ब.२. �ा�तािवक  

��ततु �करणात आपणास तेन आिण मा�स� या�ंया िस�ातंा�या आधार ेसािह�य - समाज 
सबंंधाचा िवचार करावयाचा आह.े �या��ीने सव��थम सािह�य – समाज सबंंधाची 
थोड�यात मािहती क�न घेणे आव�यक आहे. तसेच तेनचा ि�िमती िस�ातं, मा�स�चा 
पाया आिण इमला िस�ातं आिण मानवतावाद, मा�स�वाद, �ीवाद, आंबेडकरवाद 
इ�यादीचे �व�प व िवशेष यांचे िव�ेषण करावे लागणार आहे. 

दैनिंदन �यवहारात समाज हा श�द अितशय ढोबळ व संकुिचत अथा�ने वापरला जातो. 
देशवाचक, समूहवाचक, धम�वाचक वगैर ेअथा�ने हा श�द �यावहा�रक भाषेत वापरला जातो. 
परतं ु �यापे�ा िनराळा असा समाजशा�ीय अथ� या सकं�पनेमागे आहे. एक सामािजक 
�यव�था या अथा�ने समाज ही सकं�पना समाजशा�ात वापरली जाते. समाज �हणजे 
पर�पराशी आंतरि�या करणा�या �य�� आिण समूहाची िमळून तयार झालेली एक �यापक 
सघंटना होय. लोकस�ंया, �देश, �जो�पादन आिण स�ंकृती ही या समाजाची ल�णे होत.  
माणसांना सामािजक, सा�ंकृितक परपंरा असते. �यामळेु मानवी वत�न �यवहारावर 
सामािजक �भाव आिण िनय�ंण पाहायला िमळते. सामािजकरणाची ही �ि�या मानवाम�ये 
लहानपणापासूनच स�ु झालेली आढळते. सािह�य हा मानवी समाजा�या जीवनातील एक 
मह�वपूण� सा�ंकृितक उप�म आहे. �हणून समाज, स�ंकृती आिण सािह�य याचंा अ�यो�य 
असा सबंंध असतो. �हणून  सािह�यिनिम�ती ही �यि�गत न�हे तर सामािजक घटना आह.े 
याव�न सािह�य व समाज यांचा पर�परपूरक, पर�परा�यी आिण िनकटचा सबंंध ल�ात 
येतो.  

१ब.३. िवषय िववेचन   

िव�ाथ� िम�ानंो ��ततु घटकात आपण तेन आिण मा�स� या�ंया िस�ातंा�या आधार े
सािह�य - समाज सबंंधाचा िवचार करावयाचा आहे. तसेच तेनचा ि�िमती िस�ातं, मा�स�चा 
पाया आिण इमला िस�ातं आिण मानवतावाद, मा�स�वाद, �ीवाद, आंबेडकरवाद 
सिव�तरपण ेसमजून घेणार आहोत. �यि�म�वा�या जडण घडणी �माणे आिण यगु त�वाशी 
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िभड�या�या ताकदी�माणे वेगवेगळे ��ीकोन तयार होतात. वेगवेग�या भूिमका आिण 
िवचार �णाली ज�म घेतात. ही त�व�ाने मानवा�या सव�कष उथानासाठी नवनवी �ार ेखलुी 
करतात. �यातून िवचारा�ंया वेगवेग�या घटना-�णाली तयार होतात. साधारणपणे या 
घटनानंा ‘वाद’ �हटले जाते. इ�ंजीत �याला ‘इझम’ �हटले जेते. जीवनाचे सकंोच करणार े
न�हे, तर जीवनासबंंधी ससुंगत व ससुघंटीत त�व�ान �यात अंतभू�त असते. कोण�याही 
िवचार�णाली कालान�ुप आकाराला येत असतात. �यानंा �या काळातील जीवन 
वा�तवाचा सदंभ� असतो. असे असले तरी काळा�या पढेु झेपाव�याचे साम�य�ही �या 
िवचार�णालीत असू शकते. कोणताही वाद समाकालातील सामािजक, राजक�य, आिथ�क, 
धािम�क, सा�ंकृितक. नैितक �े�ातील बौि�क पया�वरणा�या सदंभा�तच िनमा�ण होत 
असतो. �या काळातील सम�या सोडव�यासाठी, ��ाचंी उ�र ेशोध�यासाठी �हणून िविश� 
िवचार�णाली उभी राहते. खरा वाद अथवा त�व�ान मानवी क�याणाक�रता ज�माला येतो. 
�यातून मानवतेचा माग� �यापक होतो. वाद हे मानवी जीवनाला उपकारक ठरतात. ते िविश� 
मू�ये अथवा ��ीकोना�या नावाने ओळखले जातात. उदा. �ीवाद, मानवतावाद इ. तर 
मा�स�वाद, आंबेडकरवाद हे ते वाद ज�माला घालणा�या महाप�ुषा�ंया नावाने ओळखले 
जातात. हे वाद समाजातच आकाराला येतात आिण सािह�यही समाजातच ज�माला येते. 
सािह�य आिण समाज या दो�ही सकं�पना मान�यसापे� असून �याचंा व समाजात ज�माला 
येणा�या िवचार�णाल�चा �ढ सबंंध नाकारता येत नाही.  तर अशा माणसा�या 
उ�नायनासाठी �य�न करणा�या वादांचा वा िवचार�णाल�चा थोड�यात प�रचय ��ततु 
�करणात क�न �यावयाचा आहे. 

१ब.४. िहपोिलट तेनचा 'ि�िमती िस�ातं'  

�� च समी�क व िवचारवतं िहपोिलट तेन (इ.स. १८२८ ते १८६३) याला समाजशा�ीय 
समी�ा प�तीचे जनक मानले जाते. समाजशा�ीय ��ीने सािह�याचा प�तशीर अ�यास 
करता येतो हे सागं�याचा मान तेनकडे जातो. �याने 'History of English Literature' या 
�थंा�ार े सािह�य आिण सामािजक प�रि�थती या�ंया सबंंधािवषयी िववेचन केले आहे. 
सािह�यकृती ही लेखकाचा वंशवारसा, आजूबाजूची प�रि�थती आिण काळा�या ओघातील 
िविश� िबंदू याचा प�रपाक होय, असे समीकरण �याने माडंले. उ�कृ� कलाकृती कशामळेु व 
कधी िनमा�ण होते याची कारणे सागंताना तेनने वशं (Race), प�रि�थती (Milieu) आिण 
यगु�व�ृी (Moment) या तीन घटकाचंा उ�लेख केलेला आहे. सािह�यकृती ही या तीन 
घटकाचंा प�रणाम असते, असे सू� तो माडंतो. तेनने सािंगतलेले ह े ित�ही घटक �वत�ं 
आहेत. �हणून एखा�ा समाजा�या सािह�याचा िवचार करताना कधी वशं, कधी यगु�व�ृी 
तर कधी प�रि�थती या घटकावर भर देऊन िवचार करता येतो. यालाच तेनचा 'ि�िमती 
िस�ातं' �हणतात. तेनने यासदंभा�त िविश� प�तीने शा�ीय िववेचन केले असून या 
सदंभा�त �याचें योगदान मोठे आहे. आपला िस�ातं अिधक �प� करताना तेनने 'Fossil' 
चा दाखला िदला आहे. Fossil �हणजे परुातन काळातील अि�त�वात असले�या एखा�ा 
�ा�याचा िकंवा व�ृाचा आज अि�त�वात असलेला सागंाडा होय. सागंाड्याव�न �ाणी वा 
व�ृयाची क�पना येते. तसेच सािह�याव�न लेखकाचा शोध घेता येतो, असे तेनने �हटले 
आहे. तेनने आपला हा िस�ातं इं�जी सािह�याला लावून दाखव�याचा �य�नही केला आहे.  
तेनने सािंगतलेले तीन घटक सिव�तरपणे अ�यासता येतील. 
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१ब.४.१ वंश (Race) - 

एखा�ा मानवसमूहाला ज�मजात व वारसा �हणून �ा� झालेली वैिश�्ये, �वभावधम� , 
शरीररचना इ�यादीचा तेन�िणत 'वशं' या सकं�पनेत समावेश होतो. माणसे वेगवेग�या 
प�रि�थतीत जीवन जगत असली तरी �या�ंयावर मूलभूत अशा काही खणुा िश�लक राहत 
असतात, असे तेनला वाटते. िविश� �देशातील, वशंातील िकंवा यगुमानातील �य��ची 
िवचार कर�याची प�ती, �याचें मनोिवकार ह े िविश� �कारचे असतात ह े ल�ात घेऊन 
तेनने अशी क�पना माडंली आह.े �या �या �देशाने, �या �देशा�या वैिश�्याने तेथील 
�य��ची अि�मता िनयत होते असे ते �हणतो. द.ग.गोडसे यांनी आप�या 'श��सौ�व' 
�थंात मराठी व�ृी-�व�ृीचा आिण महारा��ा�या भौगोिलक वैिश�्याचंा अ�वयाथ�  
लाव�याचा जो �य�न केला आहे तो या ��ीने ल�ात घेता येईल. 

१ब.४.२ प�रि�थती (Milieu) 

प�रि�थती या घटकाकडे तेनने अिधक ल� िदले आहे. तेन�या या सकं�पनेत इतर अनेक 
गो��बरोबर िविश� �देशाचे हवामान, तेथील भूगोल यानंा मह�वाचे �थान आह ेअसे िदगबंर 
पा�ये यानंा वाटते. तर गो.म. कुलकण� यानंा Milieu (प�रि�थती) याम�ये सािहि�यक �या 
काळात वावरला, �या काळातील एकूण प�रि�थती, पया�वरण (Environment) अिभ�ेत 
आहे. माणूस कधीही एकटा नसतो. िनसग� व इतर माणसे �याला नेहमी �यापून रािहलेली 
असतात. भोवतालची भौितक व सामािजक व�तिु�थती माणसाची शारी�रक व मानिसक 
जडणघडण कर�यास कारणीभूत होते. Race ने अनवुिंशकता िनयत होते.  Milieu ने �या 
िविश� िदशेने �याची �व�ृी-�कृती घडते. '�ाचीन माणूस', 'आधिुनक माणूस' या स�ंाचंा 
Milieu शी सबंंध आह.े   

१ब.४.३ युग�वृ�ी (Moment) 

यगु�व�ृी या ितस�या घटकाचें �प�ीकरण तेनने अितशय नेमकेपणाने िदले आहे श. तो 
�हणतो क�, '��येक यगुाम�ये काही �भावशाली क�पना असतात. इतकेच न�हे तर 
शतकानशुतके िटकून राह�याची �मता असणार े काही बौि�क बंद असतात' �या��ीने 
िवचार करता माणसािवषयीची िविश� सकं�पना�मक भूिमका असणा�या कालखडंाला 
उ�ेशून 'यगु�व�ृी' �हणता येईल. यगु�व�ृी या घटकात वाड्ंमयीन परपंराचंाही समावेश 
करणे श�य आहे, असे तेनने सािंगतले आह.े  वाड्ंमयीन परपंरचेे मह�व सागंणारा तेन हा 
पिहला िवचारवतं त�व� होता. मा� �याने वाड्ंमयीन परपंराकंडे फारसे ल� िदले नाही. 
थोड�यात यगु�व�ृीचा धम� हा वशं आिण पया�वरणा�या सयंोगातून िनमा�ण होतो. �यालाच 
'Moment' असे �हणता येते. �वातं�यपूव� काळातील वांड्मय आिण १९६० नतंरचे 
वाड्ंमय याचा िवचार केला तर �व�ृीशी वाड्ंमयाचा सबंंध असतो हे ल�ात येते.  

थोड�यात उपरो� सव� घटका�ंया सहा�याने कोण�याही सािह�यकृतीचे सम� मू�यमापन 
करणे यो�य ठरते. याबाबत िद. के. बेडेकर �हणतात क�, "सामािजक प�रि�थती व वा�ंमयीन 
कृतीचा घाट याचंा पर�परसबंधं नसतोच असेही मानता येत नाही. तो सबंंध अगदी गिणती 
प�तीने माडंता येईल, असेही नाही. तो सबंंध दरुा�वयाचा आहे हेच खर.े असे असूनही तो 
सबंंध मािहत क�न घे�याने  रस�हणाला मदत होते. �हणून सामािजक प�रि�थतीची 
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जाणीव रिसकाला हवी." एकंदर समाजशा�ीय प�ती�ार ेएखा�ा सािह�यकृतीचे खोलवर 
आकलन क�न घेता येते. सािह�य ह े �यि�िन� असते. या �ामक क�पनेला तेनने 
अशा�कार ेनाकारले. सािह�य हे िविश� सामािजक प�रि�थतीचे अप�य असते मोती आिण 
िशपं�या सारखा अस ं�हणत असतो �या�ंया िवचाराचा �भाव वाड़ंमयेितहासलेखनावरही 
पडलेला िदसतो. परतं ु बरचेसे सािह�य �चिलत सािह�य परपंरा, सकेंत �ढी या�ंया 
�भावातून िनमा�ण होते, याकडे तेनचे दलु�� झा�याचे िदसते.  �यामळेु तेन�या िस�ातंावर 
अनेकानंी अनेक �कारचे आ�ेप घेत�याचे िदसून येते  

१ब.५. मा�स�चा 'पाया आिण इमला' िस�ातं – 

 काल� मा�स� आिण �ेड�रक एगं�स यां�या िवचार �यहुातून आकाराला आले�या 
त�व�ानाला मा�स�वाद �हटले जाते. सामािजक, राजक�य आिण आिथ�क िवचारातून ते 
उ�प�न झालेले असून ते जीवना�या सव� अंगानंा �यापून टाकणारे त�व�ान आह.े समाज 
मन�ुयिनिम�त आहे आिण यो�य प�रि�थती िनमा�ण झा�यास माणसे तो बदलू शकतात. 
�हणून यो�य प�रि�थती िनमा�ण क�न कामगार वगा� ने समाजस�ावादी समाजाची िनिम�ती 
करावी अशी मा�स�ची भौितकवादी, काय�शीलतेवर भर देणारी ताि�वक िवचारसरणी आहे.   
समाज�यव�था बदलत असते आिण हा बदल उ�पादनसाधने, उ�पादनप�ती व �या 
प�तीत िनमा�ण झालेले सामािजक सबंंध या�ंया बदलामळेु घडून येतो. खर े तर मा�स� 
आिण इंग�स यानंी सािह�यिवषयक �वतं� �थंिनिम�ती केलेली नाही. तरीही �या�ंया 
लेखनात सािह�यिवचार आलेले आहेत. �या आधार े सािह�यातील सामािजकतेचा शोध 
घेता येतो. माक्� स�या िवचारधारनेसुार समाजातील उ�पादन सबंंध (Production 
Relation) हा कोण�याही समाजरचनेचा पाया असतो आिण �याला पूरक अशी नैितक, 
धािम�क, राजक�य, िवचार�णालीची अितरचना ज�मते. सािह�य ह े �याचाच भाग आहे. 
�यामळेु सािह�यातील सामािजकतेचा मागोवा घेताना उ�पादनसबंंधाचे �व�प आिण 
लेखकाची वग�य जाणीव मह�वाची असते असे मा�स�वाद मानतो. 

मा�स�वाद हा अथ�शा�, इितहास, समाज आिण �ािंतिवषयक िस�ातं आह.े सामािजक 
वा�तवा�या पा��भूमीवर वाड्ंमयाचे मू�यमापन होऊ शकते. हेच या मा�स�वादी समी�ेचे 
सू� आह.े मा�स�चा पाया (Base) आिण इमला (Super structure) या सकं�पनेचा 
मा�स�वादी समी�ेवर �भाव आहे. "Economic production is the base of any 
society and therefore art, culture they are all superstructure built upon 
them"  �हणजे आिथ�क उ�पादन हा कोण�याही समाजाचा पाया असून कला, सािह�य 
आिण स�ंकृती ह े�यावरचे इमले आहेत.   

मा�स�चा हाच वरील िस�ातं 'पाया-इमला' िस�ातं �हणून ओळखला जातो. धम�, कायदा, 
त�व�ान इ. �माणेच सािह�य (आिण कला) हेही इम�याचाच एक भाग असते. पाया आिण 
इमला या सरंचनेतील िविवध घटक एकमेकावंर आिण पायावर �भाव टाकत असतात. पण 
शेवटी िनणा�यक घटक पाया�थानी असलेली अथ��यव�था असते. थोड�यात उ�पादन हा 
कोण�याही समाजाचा पाया असून सािह�य आिण स�ंकृती हे �यावरचे इमले आहेत. 
मा�स�वादी समी�का�ंया मते, सािह�य हे मूलतः समाजस�मखु असते. समाजातील 
सघंषा�चे आिण प�रवत�नाचे पडसाद सािह�यात उमटतात. राजक�य, सामािजक, 
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सा�ंकृितक अिधरचनेला (सपुर���चर) अथ��यव�था ही पायाभूत असते. असे असले तरी 
सािह�य हे समाजातील अथ��यव�थेचे िनखळ �ितिबंब असते िकंवा ते अथ��यव�थेवर 
िनि��यपणे अवलंबून असते असे �हणता येणार नाही. आिथ�क �ेरणा आिण सािह�याचे 
�व�प याचें एकास एक नाते नसते. ही या िवचाराची मया�दा �हणता येईल. 

मा�स�वादी समी�ा प�तीचा �भाव समाजशा�ीय समी�ेवर असला तरी दो�ही समी�ा 
प�ती एक नसून वेगवेग�या आहेत, ह ेआपण �यानात घेतले पािहज ेअसे गो.म. कुलकण� 
�हणतात. मा�स�वादी समी�ेचा मूलभूत �ि�कोन �ाम�ुयाने अथ�शा�ािधि�त आह.े 
मा�स�, एगं�स, �लेखानो�ह, लेिनन, �ामची, �ाट�क�, गो�डमन, िफशर या िवचारवतंाचंी 
मा�स�वादी मीमासंा मह�वाची आह.े सा�� , बॅ�ट, गॉक�, ने�दा अशा मा�स�वादाने �भािवत 
झाले�या काही सािहि�यकांनी या सदंभा�त मोलाची कामिगरी केली आह.े या प�तीचा वापर 
क�न िविश� काळातील उ�पादन सबंंध व लेखकाचंा वग� या�ंया�ारे सािह�यातील 
जीवनाशयाचा सबंंध जोडता येतो. समाजा�या उ�पादन साधनात बदल झाला क� 
सािह�या�या �व�पात कसा बदल होतो ह े या प�ती�ार े �प� करता येते. १९ �या 
शतकातील मराठी समाजात घडलेले ि�थ�यतंर आिण आधिुनक मराठी सािह�याचा 
झालेला उदय हे याचे उदाहरण आह.े �याचबरोबर एखा�ा वगा�चे समाजातील �थान, �या 
�थानात होणारे बदल आिण सािह�यातून अिभ�यक्त होणारा आशय हे नातेस�ुा या 
प�ती�ार ेजळुवता येते. 

उ�पादन सबंंधाला आधार �हणून �वीकार�यामळेु मा�स�वादी प�ती अिधक व�तिुन� 
ठरली आह.े सािह�यातून �य� होणारा जीवनाशय वग�य असतो अशी मा�स�वादाची धारणा 
असली तरी माणसा�या िनिम�तीशीलतेकडे मा�स�वाद दलु�� करत नाही. िशवाय या 
प�ती�ार ेसािह�यातील सामािजकतेसबंंधी कारण व प�रणाम या �व�पाचे अचूक िव�ेषण 
करता येतेच असे नाही. ही �ा प�तीची मया�दा ठ� शकते. मराठी समी�ेत लालजी प�डसे 
यानंी मा�स�वादी समी�ेला ओळख �ा� क�न िदली. पढेु बा.र.सुठंणकर, शर�च�ं 
मिु�बोध, िदगबंर पा�ये, सदंीप प�डसे यानंी मा�स�वादी समी�ेला पढेु ने�याचे काय� केले. 
तर ग.बा. सरदार, िद.के. बेडेकर यासार�या समी�कांनी मा�स�वादी समी�ा प�तीचा 
क�पक वापर के�याचे िदसते. असे असले तरी काही अपवाद वगळता मराठीत मा�स�वादी 
समी�ा फारशी िलिहली गेली नाही असे खेदाने �हणावे लागते.   

१ब.६. मानवतावाद : �व�प आिण िवशेष 

मानवी जीवनमू�ये ही अंितम मू�ये होत ह े मानवतावादाचे �थम सू� आह.े मानव हा 
िश�णाने �वतःला बदलणारा आिण िवकिसत होणारा असा �ाणी आहे. �विहत साध�याचे 
अथवा न साध�याचे �याला �वातं�य आह.े थोड�यात मानवा�या हातातच �याचे भिवत�य 
आहे. मानवी जीवनातील जो काही यो�य आिण अयो�य याचा िनण�य होत असतो तो 
मानवीच असतो. मानवच सव� अि�त�वाचा मानदडं आहे. अशा �कार�या िवचारानंी �े�रत 
झालेले आंदोलन मानवतावादी होय आिण अशा िवचारसरणीचे मूलगामी समथ�न करणार े
त�व�ान मानवतावाद होय. मानवतावाद ही एक माणूस �हणून जग�याची व इतरानंा 
माणसासारखे जगता यावे �हणून मदत कर�याची साधीसोपी जीवनप�त आहे. या प�तीत 
कुठलेही कम�काडं नाही, कडक आ�ा नाहीत, गूढ भाषाही नाहीत. वशंभेद, वण�भेद, 
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िलंगभेदही नाहीत. �यात मानव ही एकच जात आह.े या सबंध मानवजातीसाठी मानवतावाद 
हा एकच एक धम� आहे व �यामळेु �याला मानवधम� असे �हणता येते. 

मानवतावाद हे त�व�ान जरी अलीकड�या काळातील असले तरी ‘मानवता’ ही फार 
�ाचीन असून, मानवतावादाचे पिहले मूलत�व ‘नीितम�ा’ हे तर मानवतेह�नही �ाचीन आह.े 
माणसात नीितम�ा �वाभािवकत:च असते, असे मानवतावाद मानतो. एवढेच न�हे तर 
ससु�ंकृत माणसापूव��या अस�ंकृत माणसात आिण त�पूव��या उ��ातंी अव�थेतील 
रानटी पूव�मानवातस�ुा नीितम�ा असली पािहजे व हळूहळू ती उ�नत होत गेली असली 
पािहजे, असे मानवतावाद मानतो. रानटी टोळी अव�था सोडून समुार ेदहा हजार वषा�पूव� 
जे�हा मानव ि�थर जीवनाकडे वळून ससु�ंकृत बनू लागला ते�हाच नीितम�ा आिण 
मानवता िनमा�ण झा�या; परतं ु नीितम�ा व ससु�ंकृतपणा या�ंयापे�ा मानवतावाद हे 
त�व�ान अिधक �यापक असून, हा �यापक िवचार प�ुकळ नतंर�या काळात िनमा�ण 
झालेला आहे. आज मानवतावादी िवचार कमी-अिधक �माणात का होईना, पण सव� जगभर 
मा�यता पावलेले आहेत. मानवतावादात नीतीला पिहले �थान असून, या त�व�ानात 
सवा�त जा�त भर आह ेतो माणसा�या नैितक �गतीवरच. नैितकता �हणजे इतराचंी कदर 
करणे, सहानभूुती, मै�ी, दया व �ेम या�ंया पायावर ती उभी असून, ती मानवा�या मूळ 
�वभावात आहे, असे मानवतावाद मानतो. 

मानवतावादी आंदोलनाचा �ारभं यूरोप�या �बोधनकालात झाला. म�ययगुीन धािम�क 
ि��न परुोिहतशाही�या बंधनातून म�ु झाले�या, मानवी जीवनाकडे पाह�याची नवी ��ी 
लाभले�या �य�� या �बोधन यगुाम�ये वाव� लाग�या. या यगुात माणसा�या ब�ुीला, 
�ितभेला आिण वत�न�माला नवी िदशा �ा� झाली. मानवी मिह�याचे, �या�या अपरपंार 
सज�नश��चे दश�न होऊ लागले. या यगुातील या िविश� �य��नी यूरोप�या �ाचीन �ीक व 
रोमन स�ंकृतीतील मानवी कतृ��वाचे दश�न घेतले. �यातूनच नविनिम�तीची �फूत� झाली. 
�या �ाचीन यगुाचेच अनकुरण करीत असता �याची �ितकृती िनमा�ण न होता नवा इितहास 
घडू लागला. का�य, नाटक, कला, तं�िव�ान या सवा�ना नवे �प येऊ लागले. िश�णाला 
नवी िदशा िमळाली. ि��ती धम�ग�ंु�या िश�णा�या चौकटीत न बसणारा मान�यिव�ांचा 
िश�ण�म अंमलात येऊ लागला. माणसा�या ऐिहक जीवनमू�यांवर भर देणारा असा 
िश�णाचा काय��म अंमलात आणणे हा या आंदोलना�या काय��माचा वैिश�्यपूण� भाग 
होता. 

�लेटो आिण ॲ�र�टॉटल या�ंया िवचारांचे मौिलक अ�ययन स�ु झाले. �ीक व लॅिटन या 
भाषेतील �मािणत �थं मोठ्या �माणात उपल�ध होऊ लागले. ज�ुया िवचाराचें अ�ययन 
होऊ लागले. �लेटो, ॲ�र�टॉटल या�ंया िवचारसरणीची मानवतावादाशी ससुगंत आिण 
िव�ानिवकासास पोषक अशी माडंणी होऊ लागली. पी�ाक�  (१३०४–७४) आिण  लोर��सो 
�हा�ला (१४०६–५७) यानंी धािम�क मानवतावादाचा परु�कार केला आिण चच�चे वैचा�रक 
आिधप�य नाकारले. चच��या वैरा�य�धान िवचाराची म�ययगुीन यूरोपीय समाजावर जी 
पकड होती ती धािम�क मानवतावादाने हळूहळू सैल केली. मानवतावादा�या �भावाखाली 
�लेटो�या व ॲ�र�टॉटल�या िवचारांना वेगळी िदशा �ा� झाली. पीको आिण िफचीनो यानंी 
ि��ती धम�िव�ा, �लेटोचे त�व�ान आिण मानवी ऐिहक मू�ये याचंा सम�वय साधून ि��ती 
धमा��या त�व�ानाची नवी मांडणी केली. �लेटोचे बुि�ग�य, शा�त व मंगलमय स�य आिण 
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मन�ुया�या मनातील आदशा�ची ओढ याचंा अतूट सबंंध �यांना िदसला. कलापूण� जीवनाचे 
समथ�न या अतूट सबंंधातून िमळाले. ि��ती धमा�तील ऐिहक जीवनाची पापमूलकता आिण 
पापभयता यामळेु नाकारता आली. या आदशा��या ओढी�या िस�ातंाचाच उपिस�ातं 
�हणजे मानवी �वातं�य होय. 

इितहास घडवून मानव आपले �वातं�य अबािधत ठेवतो.  �कृती�या कणाकणात मानवी 
�वातं�याचे आिव�कार िदसतात. मानवाला समाज आिण िनसग� दो�ही बदलता येतात. 
जो�हानी पीको दे�ला िमरादंोला याने तर १५ �या शतकात मानवी मिह�यावर �वचन 
िद�याचे आढळते. मानवा�या िठकाणी असलेले �वातं�य ई�राची देणगी आहे, असे तो 
मानतो. मानव हा िनसगा�चा अिवभा�य भाग आह.े �हणूनच िनसगा�शी �याला �तारणा 
करता येणार नाही. िनसगा�त तो नादंत आह.े �हणून िनसगा�पासून आनदं घेणे आिण 
नैसिग�क आप��शी झगडत राहणे या गो�ी मह�वा�या आहेत. वै�क, कायदा, कला, 
सािह�य आिण व�ृ�व या माणसा�या गरजा आहेत. या गरजा  चागं�या गणुा�ंया 
उपासनेतच िस� होतात.  

ॲ�र�टॉटल�या नीितशा� आिण रा�यशा�िवषयक �थंानंा �बोधनकालात अिधक मह�व 
आले. सामािजक, आिथ�क आिण राजक�य जीवन हा मानवी जीवनाचा गाभा आहे, या 
िवचाराला �बोधनकालात मह�व आ�यामळेु नी�कोलो मॅिकआवहेली या�यासारखा नवीन 
रा�यशा�ाचा पाया घालणारा िवचारवतं या काळात िनमा�ण झाला. मानव हाच इितहासाचा 
िनमा�ता आहे, हे ल�ात आ�याने  ऐितहािसक साधने शोधणे, तपासणे आिण भाषे�या 
सहा�याने नीट �िस�ीस आणणे या गो�ीला आधिुनक सं�कृतीम�ये जे मह�व �ा� झाले 
आहे, �याचा खराखरुा �ारभं �बोधनकालीन मानवतावादी आंदोलनात झाला आहे. 
ऐितहािसक �य��चे �वभाविवशेष, जीवनप�ती, गणुदोष या�ंया मािहतीची उपे�ा 
म�ययगुात होत होती. पण �बोधनकालापासून याचे मह�व पटू लागले. मानवी 
�यि�म�वाला, �या�या सवा�गीण जीवन�व�ृ�ना, �या�या पापप�ुयानंा, सत् �व�ृी आिण द�ु 
�व�ृी यानंा िचि�त क�न वत�मान आिण भावी जगाला �याची कायम आठवण राहील असे 
करणे हा या �बोधनकालातील मानवतावादाचा एक काय��म ठरला.  

धम�िचतंनाला मानवतावादाने नवी िदशा िदली. मानवी �वातं�याची जोपासना कर�याकरता 
ई�र, ई�री सकेंत, परलोकगामी आ�मा, अमर�व इ. धािम�क त�वाचंा आदर क�न या 
धािम�क त�वाचें मानवा�या ऐिहक जीवनात माणसा�या कतृ��वाला, काय��मतेला आिण 
�वातं�याला पोषक अशा �व�पात िचतंन स�ु झाले. माणसा�या सामािजक जीवनाला 
पोषक अशा िवचाराला मह�व आले. �याबरोबरच धािम�क असिह�णतुा न� कर�याचाही 
�य�न झाला. पर�परिवरोधी धम�पंथानंा सारखाच जग�याचा अिधकार आहे, या 
धम�सिह�णतेु�या त�वाचा परु�कार होऊ लागला. लोर��सो �हा�ला याने तर सामािजक, 
राजक�य जीवनात आपापली कत��ये बजावणे हेच खर े धािम�क जीवन आह,े असे �हटले 
आह.े 

�बोधनकालात मानवतावादाने हे वैचा�रक �वातं�य �या वेळ�या उ�च वैचा�रक 
जीवनाम�ये एक �े� मू�य �हणून �सतृ केले. �यामळेु बायबल�माणेच िनसग� िकंवा 
नैसिग�क िव� हेही देवाचे पिव� प�ुतक आह,े असा िवचार मह�वाचा ठरला. पायथॅगो�रयन 
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सूय�क� ि�त िव�ाचा िस�ातं, आिक� िमडीज व िहपॉ�ाटीस याचें िव� आिण जीवन याबं�लचे 
िवचार तपास�याची �व�ृी उ�प�न झाली. िनसग� हा देवाचे प�ुतक, हा िवचार िलओनाद� 
दा �ह�ची, िनकोलेअस कोपिन�कस, आिण गॅिलली गॅिललीओ यानंी मह�वाचा िस�ातं 
�हणून �वीकारला.  �यामळेु िनसगा�चा बोध क�न �यायचा �याकरता अवलोकन आिण 
�योग करीत रहायचे �याव�न गहृीतका�ंया सकं�पना मांडाय�या, अशा या वै�ािनक 
�व�ृीला म�ुय �थान िश�णाट �ा� झाले. वै�ािनक प�तीचा पाया घातला गेला. 
आधिुनक िव�ानिन� स�ंकृती ज�माला येऊन औ�ोिगक �ातंी झाली. मानवसमाजा�या 
जीवनाचे आिथ�क अिध�ान �हणजे िन�य िवकिसत होणारे, बदलत जाणार ेनवे तं��ान ह े
ल�ात आले. �यातून मानवसमाजाचे या प�ृवीवरचे आदश� जीवनाचे िच� िनमा�ण करणा�या 
िविवध �कार�या समाजवादी िवचारसर�या िनमा�ण झा�या. �यापैक� काल� मा�स� याचंा 
सा�यवाद �हणजे  आधिुनक मानवतावादाचाच आिव�कार मानता येतो. साने ग�ुज��या 
श�दात सागंावयाचे �हणजे ‘खरा तो एकिच धम�। जगाला �ेम अपा�वे’ मानतो तो 
मानवतावादी. �याला जात, धम�, देश, िलंगभाव िदसत नाही. तो कोण�याही �कारचा 
भेदभाव न करता सवा�चे भले करत राहतो, ते केवळ मानवतावादी भूिमकेमळेु. �हणूनच साने 
ग�ुजी, म. गाधंी, िवनोबा भावे, मदर तेरसेा, बाबा आमटे, �वामी िववेकानदं, रामकृ�ण 
परमहसं व सतंमहतं यानंा मानवतावादी ओळखले जाते.  

१ब.६.१ मानवतावाद : काही ठळक म�ेु  

१) मानवतावाद हा मानवताक� �ी असतो.  

२) मानवतावादाम�ये िनसग�, रा�य, कुटंुब, समाज, धम� यापें�ा माणूस मोठा, मह�वाचा, 
�े� मानून �याचे िहत साध�याला �ाधा�य िदले जाते.  

३) मानवतावादात मानवतेला, माणसुक�ला, आपलुक�ला, िज�हा�याला, 
सौहाद�तेबरोबरच परोपकाराला, दयेला, क�णेला, सहानभूुतीला, अनकंुपेला, कणवेला, 
कळव�याला सवा�िधक मह�व िदले जाते. 

४) मानवतावाद हा �य���य��तीलच न�हे, तर मानव व मानवेतर स�ृीतील भेद िमटवून 
टाकतो.  

५) �ेम, सेवा, �याग, समप�ण हे मानवतावादातील परवलीचे श�द आहेत.  

६) मानवतावादी हा दःुखी, पीिडता�ंया �यथा-वेदनांवर यथाश�� फंुकर घालतो, अस� 
दःुखाची बोच कमी कर�यासाठी रा�ंिदवस झटतो.  

७) मानवतावा�ाची िन�ा �वतः�ती तर असतेच, पण आत�, दःुखाने गाजंले�या, 
होरपळले�या जीवावंर मायेची पाखर घालणे हा �याचा �थायीभाव असतो, �वभाव 
असतो.  

८) ‘मानवी समाजाब�ल �ेम’ व ‘सामािजक जबाबदारीची जाणीव’ ही मानवतावादात 
अ�यतं आव�यक आहेत.  

९) समाजवादी व लोकशाही मू�ये मानवतावादाला मा�य आहेत. 
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१०) मानवतावादाला धमा��माणे धम�क�पना,��ा�त, सा�ा�कार हेही मा�य नाहीत. 

११) मानवतावाद आशावादी आहे. 

१२) मानवतावादात ‘वै�ािनक �ि�कोन’ हे अ�यतं आव�यक मू�य आह.े 

१ब.७. मा�स�वाद : �व�प आिण िवशेष  

मा�स�वाद �हणजे ��यात �ातंीवादी त�ववे�ा काल� मा�स� (१८१८–१८८३) व �याचा 
सहकारी िम� एगंे�सने माडंलेली  सव�कष कामगार वगा��या म�ु�ची त�व�णाली होय. 
मा�स�वाद हा शा�ीय समाजस�ावादाचा मूलाधार आह.े औ�ोिगक �ातंी झाली आिण 
वाढ�या उ�ोगाबरोबर कामगाराचंी व सामा�य जनतेची प�रि�थती अिधकािधक हलाखीची 
बनत गेली. ते�हा १८ �या शतका�या उ�राधा�त व १९ �या शतका�या स�ुवाती�या 
काळात समाजस�ावाद उदयाला आला. �याचे इं� लडं - �ा�सम�ये रॉबट�  ओएन, चा�स� 
फौ�रएर, �ूदा,ँ स�ट सायमन, काला�इल, िडक�स, रि�कन यासार�या अनेक  िव�ानानंी 
समथ�न केले. या समाजस�ावादी िवचारवतंानंी समाजाचे भ�य िच� रखेाटले. मा� तो 
अि�त�वात आण�याचा शा�श�ु माग� दाखिवला नाही. मा�स�ने या पूव�सरु��या िवचारापे�ा 
आपला िवचार वेगळा आहे, हे दश�व�यासाठी समाजस�ावादाला शा�ीय वा वै�ािनक 
�हटंले. मा�स�चा िवचार वेगळा आहे हे खर,े मा�स�पूव�  समाजस�ावाद िवचारातील नीती व 
�याय जर मा�स�वादात अंतभू�त झाला असता, तर मा�स�वाद अिधक क�याणकारक ठरला 
असता, यात शकंा नाही. 

मा�स�वादाचे �प� िच� १८४८ साली �िस� झाले�या सा�यवादी जाहीरना�यात �हणजेच 
‘द क�यूिन�ट मॅिनफे�टोत’ आढळते. या काळात भाडंवलशाही यूरोपमधील अनेक देशातं 
फोफावू लागली होती. ितचा  बरा वाईट प�रणाम समाजावर िदसू लागला होता. मजूराचे 
सव�तोपरी शोषण व आपले पोषण हे भाडंवलदाराचें धोरण होते. या �यव�थेिव�� 
कामगारामं�ये ती� असतंोष होता. तो असतंोष फुलवून �याचे �ािंतकारक उठावात �पातंर 
करता येईल, अशी मा�स�ची धारणा होती. १८४८  म�ये यूरोपमधील अनेक देशातं जे 
�ातंीकारक उठाव झाले. �यात सामील हो�याचे आवाहन मा�स�ने केले. आप�या 
जाहीरनामा�या शेवटी तो िलहीतो, “जगातील कामगारानंो, एक �हा शृखंलाखंेरीज तमु�या 
जवळ गमाव�यासारखे असे दसुर े काही नाही.” याच जाहीरना�यात  मा�स�वादाची सव� 
�मूख त�वे ��ीस पडतात. पढुील काळात मा�स�ने अनेक प�ुतके िलिहली. �यातं ‘दास 
कॅिपटल’ हा मह�वाचा �थं आहे. या �थंात भाडंवलशाही�या उ�प�ीचा व िवकासाचा 
शा�श�ु अ�यास असून भाडंवलशाही कामगाराचें शोषण कसे करते व �यामळेु �ातंीला 
समाज कसा तयार होतो, ते दाखवले आह.े  

मा�स�वादाचे आिथ�क व राजिकय असे अनेक पैलू आहेत. त�व�ान हा �या�या अ�यासाचा 
मूळ िवषय आहे. अथ�कारणाला व राजकारणाला ता�वीक बैठक हवी, असा �याचा आ�ह 
होता. �याने जी बैठक सचुिवली ती भौतीकवादाची होती. भाडंवलदारी �यव�था आिण 
कामगार या�ंयात उ�प�नाचे समान वाटप �हावे हे मा�स�वादाला अपेि�त होते . मूलतः 
मा�स�वादी त�व�ानाला अिन�या�मक ( dialectic ) भौितकवाद �हणतात . अिन�यतावाद 
मा�स�ने हेगेल पासून घेतला आहे आिण भौितकवाद फायरबाख पासून घेतला आहे.  केवळ 
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चैत�य मूळ नसून भूत व�तू िकंवा जड ��य मूळ आह,े असा �याचा आ�ह होता. ही भूत 
व�तू अि�थर सतत बदलणारी, सदैव गितमान असते. या व�तूंचे  �यापारातून वा िवरोध-
िवकासातून िव� िनमा�ण होऊन �णी व नतंर मन�ुय िनमा�ण झाला, मन�ुयांनी समाज 
िनमा�ण केला. भौतीक जीवनाची भौतीक साधने िनमा�ण करीतच मन�ुय जगतो िनमा�णप�ती 
जशी असते तसे िविश� सामािजक सबंंध िनमा�ण होतात. उ�पादनप�ती बदलली िक 
�याबरोबर सामािजक सबंंध बदलतात �हणजे समािजक वग� बदलतात. उ�पादन प�ती व 
सामािजक िविश� सबंंध हा भौितक सामािजक पाया असतो. हा पाया जसा असेल �या 
�कार�या मानिसक स�ंकृतीचा इमला उभारला जातो. समाज मन�ुयिनिम�त 
अस�याकारणाने यो�य ऐितहािसक प�रि�थतीत मन�ुय  तो बदलू शकतो. त�त यो�य 
प�रि�थती िनमा�ण क�न कामगारवग� भाडंवलशाहीतून समाजस�ावादी समाज िनमा�ण क� 
शकतील, असा हा सव�साधारणपणे मा�स�चा भौितकवादी, काय�िशलतेवर भर देणारा, 
ताि�वक �ि�कोन आहे. मा�स�वादाचे अथ�कारण व राजकारण यांना तो पायाभूत आह.े जग 
बदलणे ही आपली जबाबदारी आहे ही मा�स�ची त�व�ानाब�लची भूमीका होती. 
समाज�यव�था बदलत असते आिण हा बदल उ�पादनसाधने, उ�पादनप�ती व �या 
प�त�त िनमा�ण झालेले सामािजक सबंंध या�ंया बदलामंळेु घडून येतो हा मूळ िस�ातं होय. 
यालाच ऐितहािसक भौितकवाद (िह�टॉ�रकल मटी�रअिलझम) असे �हणतात. शरद पाटील 
�हणतात, "मा�स�वादाचे श�ु ( pure ) त�व�ान अिन�या�मक भौितकवाद आहे . तर 
�यावहा�रक ( applied ) त�व�ान ऐितहािसक भौितकवाद. शोषणशासनाची वग� ही एकमेव 
स�ंथा अस�याचे ऐितहािसक भौितकवाद मानतो . �यामळेु �याचे आवरण वग�वाद आहे . 
कोण�याही वत�मान समाजाचे स�यक आकलन कर�यासाठी �थम �या�या आिथ�क पायाचा 
अ�यास केला पािहजे , नतंर �या�या वैचा�रक वर�या इम�याचा आिण मग या दो�ही 
अ�यासाचा सयंोग ( sublation , िवधायक नकारीकरण ) हा ऐितहािसक भौितकवादाचा 
गाभा आहे. �यामळेु हे केवळ वग�ताचे त�व�ान आहे.” काल� मा�स�ने समाजातील 
उ�पादनसबंंधातून िनमा�ण होणारी शोषणीय �यव�था आिण मानवी दःुख यानंा आप�या 
िवचारामं�ये मह�वाचे मानले होते . समाजातील आिथ�क , सामािजक प�रि�थती ह ेमानवी 
दःुखाचे मूळ कारण असून �यव�था प�रवत�न घडून या दःुखाचा शेवट करता येईल अशी 
�या�या त�व�ानाची धारणा होती.  

भाडंवलशाहीचे अंगभूत िनयम मा�स�वादा�या आिथ�क िवचारात आढळतात. �याने 
भाडंवलशाही अथ��यव�थेचे खोल तक� श�ु िचतंन केले. भांडवलशाही उ�पादन न�यासाठी 
होते. �माची उ�पादकता वाढवून नफा िमळिवणे हेच उ�ोजकाचे म�ुय उि�� असते. 
कामगाराला केवळ जग�यापरुता कामगारा�याच �मातून िनमा�ण झाले�या सपं�ीतला 
छोटासा भाग िदला जातो. उव��रत मोठा भाग मालक आप�याकडे ठेवतो. यालाच शोषण वा 
िपळवणूक �हणता येईल. �वतःचा नफा वाढिव�याचे भाडंवलदाराचें उ�ोग नेहमीच 
कामगारा�ंया शोषणाला कारण ठरतात. यातूनच वग�कलह स�ु होतो व �याचे पढेु वग�य�ुात 
�पातंर होते. वग�कलहामळेुच मानवसमाजाचा इितहास घडतो. �हणूनच �याने 
‘आतापय�तचा समाजाचा सव� इितहास वग�कलहाचंा इितहास आहे’ असे �हटले आह.े 
�यातूनच �ातंी होऊन समाजवाद िनमा�ण होईल असे मा�स�ला वाटते. भाडंवलशाहीची 
चौकट मोड�यासाठी �ातंी अटळ आहे , हा मा�स�वादाचा िस�ातं आह.े �ातंी क�न 
नाडलेला - िपडलेला कामगार वग� भाडंवलशाही उलथून टाक�याचा �य�न करतो. 
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�यासाठी र�ही साडंावे लागते. ही र�रिंजत �ातंी यश�वीपणे पार पड�यासाठी सा�यवादी 
िवचारा�या प�ाची गरज असते. असा प� यूरोमधील औ�ोगीक �ातंी झाले�या ��येक 
देशात उभा राहावा हे मा�स�वादाचे उि�� होते. 

भारतातील पिहले �िस� मा�स�वादी  एम.् एन.् रॉय हे वग�वादामं�ये गुतूंन पड�यामुळे 
मा�स� �य��ला िवसरला, असा आ�ेप ते घेतात.  मा�स�वा�ामं�ये जहाल व �ातंीकारक 
गटही िदसून येतात. �याम�ये हब�ट�  मा�यू�न, चे गे�हेरा, झा ं पॉल सा�� , �ा�स फनान 
इ�याद�चा समावेश होतो. �या�ंया ��ीने िवकिसत देशातंील औ�ोगीक कामगार आता 
�ातंीकारक रािहला नाही तो �ातंीकारक वारसा ते ितस�या जगातील शेतक�यानंा, 
शेतमजरुानंा, िव�ा�या�ना व इतरानंा देतात. असे असले तरी मा�स�वादाने समाजवादाला 
शा�ीय बैठक िदली इतकेच न�हे तर �या�या पूत�साठी �ातंीचा माग�ही दाखवला.  

मा�स�वादी सािह�यिवचार हा काळा�या ओघात वेगवेग�या अंगानी पढेु येत गेलेला आह े. 
म�ुयतः मा�स�वादी सािह�य िवसा�या शतकात पढेु आलेले िदसते . मा�स�वादी 
सािह�यिवचारा�या माडं�या अनेक �ि�ने होऊ लाग�या . परतं ुमा�स�वादी सािह�यिवचार 
हा जीवनवादी असलेला िदसतो . सािह�यातील वा�तवावर भर देणारा िवचार आहे . 
सामािजक जीवनाचे �ितिबंब सािह�यात ततोतत उमटावे या अनषुंगानेही एक सकंोची 
भूिमका पढेु आली . तर या िवरोधी सामािजक प�रवत�ना�या भागावर अिधक भर देणे आिण 
सािह�य िविश� मू�याना �ितब�द असणे आव�यक आहे , अशी भूिमकाही घे�यात आली . 
व�ततुः या दो�हीही भूिमका मा�स�वादी सािह�याला मा�य नाहीत.  

शासन करणारा वग� वा वण� हा शािसत वगा��या समंतीने रा�य कर�यासाठी �या शािसत 
वगा�ची जाणीव ल�ात घेऊन आपली जीवनस�ृी अनकूुल क� शकते. यावर मा�स� 
�हणतो, "��येक यगुात अिधशासन करणा�या क�पना या अिधशासन करणा�या वगा��या 
क�पना असतात �हणजेच जो वग� स�ा गाजिवतो तोच वग� बौि�क स�ाही गाजिवतो . " 
एकूणच वण��यव�थेवर उभा रािहलेला समाज हे अशा ध�ुरण�वचे उदाहरण आहे . प�ुषाचें 
ि�यावरील वच��व हे सव� समंती�या वच��वाचे उदाहरण आहे . समाजात जे�हा 
उ�पादनसबंंध आिण उ�पादनप�दती याम�ये बदल होतो ते�हा सामािजक प�रवत�नाला 
स�ुवात होते ते�हाच खर े�ितध�ुरण�व ( counter legemony ) साकारते . नवी मू�ये , 
िवचारधारा सािह�यातून �य� होतात . उदाहरणथ� दिलत सािह�य , �ीवादी सािह�य, 
भट�या िवम�ुाचें सािह�य.  

लेिननचा सािह�यिवचार वग�सघंष� आिण �ािंतकारक जािणवा �य� करणारा आहे. 
सािह�यकृतीची बाधंणी ही सामािजक सघंष� आिण सामािजक प�रवत�नाची गती या 
जािणवेतून करावी अशी भूिमका तो घेताना िदसतो . तर गॉक� मानवी प�रणामाची जोड देत 
सामा�य माणसा�या असामा�य कृतीकडे ल� वेध�याचा �य�न वा�तववादा�या 
��ीकोनातून करताना िदसतो. गॉक�चा सािह�यिवचार हा सामािजक बािंधलक� मानणारा 
आहे. गॉक�ची िवचारसरणी लेिननला जवळची आहे . गॉक�चा सािह�यिवचार मा�स�वादी 
सािह�यिवचाराला कसा �ेरक आह,े हे के. र.ं िशरवाडकर यानंी म�ेुसूद अधोरिेखत केलेले 
आहे . "सािह�य मानववादी असते . माणूस हाच सािह�याचा क� �िबंदू असतो �ाचा गॉक�ने 
�खर परु�कार क�न मा�स�वादी सािह�यिवचारा�या मानववादी चौकटीवर भर िदला . 
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�याच�माणे लोकभावना सािह�याला तेजि�वता आणते आिण लोकजीवनापासून िवय�ु 
झालेले सािह�य िन��ाण अथवा अधः पितत होते या मताची माडंणी केली. सािह�यकृती 
लोकािभमखु असावयास पािहजे हा आ�ह �या�या वैचा�रक ��ीतून अप�रहाय�पणे येतो."  
�ॉट्�क� हा सामािजक �ेरणेवर भर देतो . मानवी जािणवा या सामािजक आवत� 
��यावता�मधून �प धारण करतात आिण सािह�यातून �या �य� होतात, असा �याचा 
सािह�यिवचार आहे . हा सािह�यिवचार वा�तववादाचा परु�कार करणारा अस�याचे िदसते. 
तर �यकुाच हा िवचारवत वा�तवाचे �ितदश�न कर�यासाठी �प ( form ) हा एक माग� 
मानतो . मा�स�वादी िवचाराम�ये �पाचा िवचारिवमश� करणारा �यकुाच हा एक मह�वाचा 
िवचारवतं . �याने मा�स�वादी सािह�यिवचारात घातलेली भर मोलाची आहे. �या�या 
िववेचनात जीवनवादी ��ीकोणाला मह�व आहे. लेखक जी सािह�यकृती ज�माला घालतो 
�याची मळेु जीवनिवषयक ��ीत असतात. कलावतंा�या िनिम�तीला तो वा�तवाची नवरचना 
मानतो . माणूस हेच सािह�याचे क� � आहे हे �या�या िववेचनातून �प� होते . िवसा�या 
शतकातील तो �भावी मा�स�वादी समी�क आह.े काल� मा�स� आिण हेगेल या�ंया ��ंा�मक 
त�व�ाना�या आधार ेतो वा�तववाद ही सकं�पना माडंतो. �यातूनच �याने वा�तववादाची 
साथ� माडंणी केली आह.े रिशयन �ािंतनेता िलऑ �ॉट्�क� ( Leon Trotsky ) हा एक 
�ग�भ मा�स�वादी राजकारण आिण सािह�याचा अ�यासक. �याने सािह�य�व�प 
यािवषयीची चचा� केली आहे. �याने रिशयन �पवादा�या भूिमकेला छेद िदला होता. 
�पवादी आशयाला िवरोध करतात, तो �ॉट्�क�ला मा�य न�हता. कलेत आशयाला, 
जीवनानभूुतीला �याने मह�व िदले होते. �पवादी �लॉ�ह�क� याने मा�स�वा�ाना एका 
पिु�तके�ार े पाच �� ठेवून आ�हान िदले होते. �याला �ॉट्�क�ने मा�स�वादी भूिमकेतून 
उ�र े िदली आहेत. यातून मा�स�वादी भूिमका �प� झाली आहे . �ॉट्�क��या मते 
सािह�याचे आकलन क�न घे�यासाठी त�कालीन काळ , समाज , स�ंकृती , जीवनधारणा 
समजून घेणे आव�यक ठरते. कोणताही समाज सपूंण�पणे �वतःची नवी कला िनमा�ण क� 
शकत नाही. �याम�ये एक सा�ंकृितक सात�य असते. कले�या िनिम�ती �ि�येपासून 
�या�या स�दय��ि�पय�तचे िववेचन करताना मा�स� िनसग� आिण माणूस या�ंयातील 
सहसबंंध अधोरिेखत करीत मानवी कला�मक जाणीव मानवीकरण या सकं�पनेतून �प� 
करतो. िनसगा�वर �भ�ुव िमळिव�या�या �य�नातून �ाथिमक कला�मक जाणीव होत गेली. 
पढेु �गताव�थेत व�तूकडे पाह�याची �यवहारवादी ��ी िनमा�ण झाली. �यातून सज�क 
कला�म ��ी वाढत गेली. याच स�दय� जािणवेतून कलेचे िविवध �कार िनमा�ण होत गेले. 
�यातून कलेचे �वाय� आिण �प �ा� झाले. मा�स� आिण एगं�स यानंी कले�या 
ऐितहािसक उगमाचे भौितकवादी �प�ीकरण केले आहे. याम�ये वा�तवाकडे कला�मक 
��ीने पािहले गेले . या सवा�म�ये �म या घटकाला �ाधा�य िदले गेले . वा�तव आिण 
स�दय� यामधून माणसाची कला�मक ��ी िवकिसत होत गेली. हा एक सामािजकतेचा भाग 
आहे, हे आपण ल�ात घेतले पािहजे . 

१ब.७.१ मा�स�वाद आिण मा�स�वादी सािह�यिवचार : काही म�ेु  

१) मा�स�वाद एक गितमान आिण प�रवत�नशील त�व�ान आहे.  

२) मा�स�चा ��ंा�मक भौितकवाद आिण मा�स� - एगं�स यानंी कला सािह�य या सदंभा�त 
माडंलेले िवचार ही दोन त�वे मा�स�वादी सािह�या�माणे असलेली िदसतात .  
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३) मानवी जीवनाचा िवकास हा मा�स�वादी त�व�ानाचा आिण सािह�यािवचाराचाही पाया 
आहे .  

४) मा�स�वादी ��ी मानवमानवादी आह.े �यामळेु मानव आिण मानवी इितहास हे 
मा�स�वादाचे सू� अस�याचे िदसते.  

५) मा�स�वाद वा�तववादावर ��ा ठेवून सािह�याचे मू�यमापन कर�यावर भर देतो.  

६) मानवी इितहास हा वग�सघंषा�चा इितहास आहे. समाज सं�कृती�या िवकासात आिथ�क 
रचना अंतभू�त असते असा मा�स�वादाचा िव�ास आह.े  

७) मा�स�वादी सािह�यिवचार िव�ेषणा�मक आह.े तो कलाकृतीचे िव�ेषण क�न ��येक 
घटकाचा आिण कलाकृतीचा कस कशात आह ेते सागं�याचा �य�न करतो. मा�स�वादी 
सािह�यिवचार हा सािह�य आिण जीवन यािवषयीचा िवचार आहे.  

८) वग� सघंषा�वर आधा�रत मानवी इितहास िनमा�ण होतो. सरजंामशाही, भाडंवलशाही, 
कामगारशाही यामधून समाज �गतीकडे वाटचाल करले आिण अंितमतः वग�िवरिहत 
असा सा�यवादी समाज, समाजरचना अि�त�वात येईल हे मा�स�वादाचे ऐितहािसक 
भौितकवादावर आधा�रत भिव�यकथन आह.े  

९) समाज�यव�था ही उ�पादन साधनांवर सामूिहक मालक� असावी; अथ��यव�था समान 
असावी आिण भौितक वा वै�ािनक�करणावर भर असावा अशी मा�स�वादी िवचारधारा 
आहे . तसेच काम आिण पैसा ही िवतरण�यव�था समानते�या त�वानसुार आिण 
वग�िवहीन असावी अशा�कारची समाज�यव�था अिभ�ेत आह े.  

१०) मा�स� आिण एगं�स�या मते कला आिण सािह�य हे त�कालीन सामािजक 
प�रि�थतीचे, सबंंधाचे �ितिबंब असते. सािह�याचे वा�तववादी �व�प, �याचा कल, 
�वातं�य आिदिवषयी �यानंी आपली मते न�दिवली आहेत. सािह�याचा सामािजक 
सदंभ�, िवरोध - िवकासवादी ऐितहािसक ��ी या अनषुंगाने सािह�याचा िवचार िवमश� 
केला आह.े �यातून पढेु मा�स�वादी सािह�य समी�ा आकारास येत गेलेली आह े

१ब.८. �ीवाद : �व�प आिण िवशेष  

जगभरातील �ी दा�याचा इितहास हजारो वष� जनुा आहे. �ाचीन काळापासून ि�याना 
फ� चूल आिण मूल या कौटंुिबक �यव�थेत अडकवून ठेवले होते. �यानंा साव�जिनक 
जीवनात कोणतेही मानाचे �थान न�हते. प�ुषाचंीच तेथे म�ेदारी होती. म�ययगुात 
ि�यानंा सपं�ीत वाटा न�हता. िश�णाचाही अिधकार नाकारला गेला होता. ि�यांचे 
सामािजक �थान, �याचें िविवध �� व सम�या इ�याद�ब�लचे िवचारमंथन १८ �या 
शतकात होऊ लागले. �� च रा�य�ातंीने जगाला िदले�या �वातं�य, समता, बंधतुा या 
मानवी ह�का�या जाहीरना�याने �ीम�ु� चळवळीला �ेरणा िमळाली. �यातून �ीवादी 
िवचारधारचेा ज�म झाला. �यानतंर ख�या अथा�ने �ीिश�ण,ि�यांचे राजक�य ह�क, 
समान सधंी अशा अनेक ��ाकंडे समाजाचे ल� वेधले गेले. ‘ आ�ही सा� या एक� येऊन 
िमळून जाऊ ’, या �बोधनकालातील �ीवादी घोषणेची चचा� झाली; पण ितचे  चळवळीत 
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मा� �पातंर झाले नाही. तरीही या काळातील काही सधुारणावादी ि�यांनी �वातं�य, 
समता आिण नैसिग�क अिधकार हे �ी-प�ुष या दोघानंाही सारखेच लागू करावेत, अशी 
जोरदार मागणी केली. ते�हा �िस� �� च नाटककार ऑलपँ द गॉिजस िहने ‘िड�लेरशेन 
ऑफ द राइट्स ऑफ िवमेन अडँ ऑफ द फ�मेल िसिटझन’ हा �थं िलह�न ि�यां�या 
ह�काचंी जाणीव क�न िदली. �ी ही प�ुषाची सहकारी-सोबती आह,े असे ितने ठामपणे 
सािंगतले. याच समुारास मेरी वलु�टोन �ा�टचा ‘ए ि�हि�डकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ 
िवमेन’ (१७९२ ) हा �थं �िस� झाला. �यात मेरीने �ी-प�ुषानंा िश�ण, काम आिण 
राजकारण यातं समान संधी �ावी; असे �हटले आह.े ि�या या पु�षाइंत�याच 
नैसिग�क��्या बिु�मान व ह�शार आहेत. �यानंा शै�िणक व आिथ�क सधंी आिण समान 
नागरी ह�क िदले, तर �या प�ुषाएंवढ्याच ि�या स�म व समथ� बनतील, असे मत मेरीने 
ठामपणे माडंले. �ारभंी�या या िचतंन-मंथनाचा प�रणाम असा झाला क� �यामळेु �ा�स, 
जम�नी, इटलीत वैचा�रक उलथापालथ होऊन उ�मूलनवादा�या चळवळीस  

१९ �या शतकात �ी ��ा सदंभा�त यूरोप व उ�र अमे�रकेत ि�थ�यतंर े होऊ लागली. 
पॅ�रसम�ये ‘द �हाइस ऑफ िवमेन’(१८४८)  ह ेदैिनक िनघाले. �यातून �ीिश�ण, ि�याचें 
राजक�य ह�क, समान संधी, समान वेतन, कुटंुबातंग�त आिण कुटंुबाबाहेरील िहसंाचार, 
समिवभागणी अशा बह�िवध �ी ��ानंा वाचा फोडली गेली. �याच समुारास जम�न लेिखका 
लूईस िडटमर िहने ‘सोशल �रफॉम� ’ हे िनयतकािलक काढून ि�याचें �� चच�त आणले. 
�यूयॉक�  येथे १८४८ म�ये ि�यां�या ह�कासंाठी पिहली �ी ह�क प�रषद भरली. या 
सभेत अकरा ठराव समंत केले गेले. �यामं�ये ि�यानंा मतदानाचा अिधकार �ा� �हावा, हा 
ठराव �ाधा�याने माडंला गेला. ८ माच� १८५७ रोजी अमे�रकेत कापडा�या िमलमधील 
ि�यानंी १६ तासाएवजी १९ तास काम कर�याचा अिधकार िमळवला. जॉन �तअुत� 
िमलने १८६७ म�ये ि�िटश पाल�म�ट म�ये ि�या�ंया मतदानाचा ह�क माडंला. तसेच 
१८६९ म�ये जॉन �तअुत� िमलने ‘द स�जे�शन ऑफ वमेुन’ हा �थं िलह�न िववाहस�ंथा 
ि�या�ंया �वातं�याला कशी बाधा आणते ते दाखवून िदले. पढेु अशा �कार�या ि�या�ंया 
प�रषदा अ�य िठकाणीही भरिव�या गे�या. �यातूंनच पढेु एिलझाबेथ कॅडी �टॅ�टन, माथा� 
राइट, ससुान अथँनी इ�याद�नी ‘ नॅशनल िवमेन स�ेज असोिसएशन’ (१८६९) ही 
मतदाना�या सदंभा�त जागितक सघंटना �थापन केली. एमा पॅटरसन  या�ंया पढुाकाराने 
१८७७ म�ये ‘िवमेन �ेड यिुनयन’ ची �थापना झाली. तर १८७८ म�ये ि�या�ंया 
ह�कासाठी आंतररा��ीय प�रषद भरली. �यातून काही िठकाणी ि�यांना मतदानाचा 
अिधकार िमळाला. स�ुवातीस उ�च�ू व कामगार ि�यातं मतभेद झाले. �याबाबत शाल�ट 
पिक� �स िगलमन िहने ‘िवमेन अडँ इकॉनॉिम�स’ (१८९८) या �थंात असे �हटले आहे क�, 
ि�यानी घरगतुी काम व कुटंुब या जोखडातून म�ु झाले पािहज.े प�ुषावंर िवसबूंन राहणे 
टाळले पािहजे. समाजात िलगंभेदा�या आधार े ि�यानंा द�ुयम �थान िदले जाते आिण 
ि�याचें अप�रिमत शोषण केले जाते. �यासाठी प�ुष�धान-िपतसृ�ाक कुटंुबप�तीत बदल 
होणे आव�यक आहे. असा समाजवादी समतेचा िस�ातं शाल�ट पिक� �स िगलमन िहने 
माडंला. पा�या�य ि�यांना २० �या शतका�या पूवा�धा�त मतदानाचा ह�क �ा� झाला. 
�ीवादाचा हा �सार-�चार आिशया, आि�का आिण अमे�रकेतही झाला आिण िवकिसत 
रा��ाबंरोबरच �याचे लोण अिवकिसत व िवकसनशील देशातं पोहोचले. १९१९ म�ये 
�हिज�िनया वू�फ या ि�िटश लेिखकेने ‘अ �म ऑफ व�स ओन’ हा �थं िलिहला. �यात 
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ि�यानंा आप�या �मतांचा िवकास कर�यासाठी प�ुष�धान �यव�थेत वाव नस�याचा 
दावा केला आहे.  �ीम�ु��या ��ीने २० �या शकतील मह�वाचा �थं �हणजे �� च लेिखका 
िसमोन िद बो�हाचा ‘द सेकंड से�स’ (१९४८) होय. या �थंात ितने ‘ज�मताच कुणी �ी 
नसते तर ितला �ी बनवले जाते. िलंग �व�पामळेु ित�यावर बाईपण लादले जाते’ असा 
िवचार माडंला आह.े पढेु सन १९६९ म�ये केट िमलेट िहने " Sexual Politices' हा �थं 
िलह�न ि�या�ंया शोषणाला िपतसृ�ाक समाज�यव�था कारणीभूत अस�याचे सािंगतले. 
जागितक पातळीवर�या या सव� घटना�ंया पा��भूमीवर सन १९७५ म�ये यनुो�या वतीने  
आंतररा��ीय मिहला वष� ' साजर े कर�यात आले . तसचे सन १९७५ ते १९८५ हे 
�ीम�ु�चे दशक �हणून साजरे झाले. अमे�रकेत १९७० ते १९८० �या दर�यान 'तळीरसे' 
आिण " Womens Press " यासार�या �ीवादी �काशन स�ंथा �थापन झा�या . ८ माच� 
१९१७ रोजी मा�को येथे भाकरीसाठी मोचा� , ८ माच� १९४३ म�ये ि�हएतनाम येथील 
ि�याचंा सघंष� आिण ८ माच� १९७ ९ म�ये इराणी ि�यांचा �ीम�ु�चा सघंष� या 
पा��भूमीवर ८ माच� हा िदवस �ीम�ु��या चळवळीसाठी �ेरणादायी ठर�यामळेु हा िदवस ' 
आंतररा��ीय मिहला िदन ' �हणून साजरा होऊ लागला.  

आंतररा��ीय पातळीवरील �ीम�ु��या चळवळ�बरोबरच भारतीय पातळीवरील काही 
मह�वपूण� अशा घटनाचंा मागोवा �यावा लागेल. भारतीय पातळीवर �ीला म�ु कर�याचा 
पिहला �य�न महा�मा फुले यानंी केला असे �हणावे लागेल. याही आगोदर सन १८२९ 
म�ये राजा राममोहन रॉय यांनी सती �था बंद �हावी यासाठी �य�न क�न �याब�ल 
कायदा क�न घेतला. पण ख�या अथा�ने म. फुले यानंी �ीला गलुाम करणा�या �यव�थेवर 
आसूड ओढले . धम��थं, परुाणकथा मधील खळुचट क�पना, देवभोळेपणा यावर �हार 
केला. �ी - प�ुष समतेचा िवचार माडूंन , �ीम�ु��या चळवळीची स�ुवात केली. मलु�ची 
शाळ स�ु क�न �यांना �ानदान केले. बालह�या �ितबंधगहृाची �थापना केली, िवधवा 
िववाहाचा परु�कार केला. �यानंी सािव�ीबाई फुल�ना िश�ण देऊन �यानंा िशि�का बनवले . 
पढेु सन १८८२ पंिडता रमाबाईनी " आय� मिहला समाज क� �थापना क�न �ी - 
म�ु��या कामाला सघंटना�मक �प िदले . ' शारदासदन ' आिण म�ु�सदन ' (१८९६) ची 
�थापना क�न मिहलानंा सतुारकाम, लोहारकाम, छपाई , िशवणकाम , भरतकाम व 
प�रचा�रकेचे काम िशकवून आिथ�क��्या �वावलंबी बनिवले. पढेु सन १८९१ म�ये ' 
समंितवयाचा कायदा ' झाला भारतीय �ीम�ु� चळवळी�या ��ीने ताराबाई िशदं ेयानंी सन 
१८८२ म�ये िलिहलेला ' �ी - प�ुष ' तलुना हा �थं मैलाचा दगड ठरला आहे. याम�ये 
�यानंो धम� स�ंकृती प�ुषी दटु�पीपणा या अनशुगंाने परखड मत माडंले आह े . पढुील 
काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी काय�ाम�ये सधुारणा केली. १९४८ म�ये �यानंी ' 
िहदूं कोड बील ' घटना सिमतीपढेु सादर केले यात मालम�े�या वारसा ह�काम�ये 
ि�याचंाही वाटा असावा असे मत माडंले . याम�ये घट�फोट , एक प�नी�व , पोटगी , 
मालम�ेत �ीचा समान ह�क याचंा अंतभा�व कर�यात आला . पढेु १९७३ साली एस . 
एम . डी . टी . मिहला िव�ापीठ मुंबई येथे रा��ीय पातळीवरील पिहले �ी अ�यासक� � 
स�ु कर�यात आले . क� � व रा�य सरकार�या अिधप�याखाली मिहला आयोगाची �थापना 
कर�यात आली. आतंररा��ीय व भारतीय पातळीवरील वरील सव� घटना , चळवळ�चा 
प�रणाम �हणून �वातं�यो�र काळात �ीम�ु��या चळवळ�नी जोर धरलेला िदसतो. या 
राजक�य आिण सामािजक घटनाचंा चळवळ�चा प�रणाम सािह�यावर पडू लागला . 
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�ीम�ु��या चळवळीचा एक भाग �हणून ि�यांनी �ी - जािणवेचे सािह�य िलहावे अशी 
भूिमकाही पढेु आली . या पा��भूमीवर �ी ' जािणवेचे सािह�य �हणजे �ीवादी �व�पाचे 
सािह�य १ ९ ६० नतंर�या काळात आकारास येवू लागले.  

�ीवादा�या जािणवेमागे िविश� असा �व�ा आप�याला दाखिवता येत नाही . प�ुष�धान 
�यव�थेम�ये ि�या�ंया �याय ह�कासाठी अनेक ि�यानंी उभी केलेली ही िवचारसरणी 
�हणून ' �ीवाद या सकं�पनेचा िवचार करावा लागतो. �ीवाद ही भारतीय भूमीतील 
िवचारसरणी नसून ती पा�ा�य जगतातील घडामोडीपासून उदयास आलेली आह.े 
जागितक पातळी�माणे भारतात ही �ीम�ु�ची चळवळ कमीअिधक स�ु होती. पण �ीवा ' 
�हणून अि�त�वात आलेली िवचारसरणी २० �या शतकात पा�ा�य रा��ातूनच जगभरात 
�चिलत झाली आहे. इं�जीतील या " Feminism ' श�दासाठी मराठीत ‘�ीवाद' हा श�द 
�ढ झाला आहे. प�ुष�धान �यव�थेम�ये �ी हो कोमल, नाजूक, दबु�ल, न�, ल�जा 
बाळगणारी, चूल - मूल साभंाळणारी अशो �ितमा �हणून समाजात �ड झाली. �यामळेु 
ितला प�ुषा�ंया तलुनेत द�ुयम �थान िमळत गेले . प�रणामी ित�या कृती, उ�� व 
अिभ�य��ला मया�दा आ�या . धम� - स�ंकृती व समाज�यव�थेत ितला द�ुयम �थान 
िमळाले . तलुनेने प�ुष कतृ��ववान , बलवान ठरवला गेला . प�रणामी िपढ्याि�पढ्या अशा 
प�ुष�धान �यव�थेत ि�याचें शोषण होत रािहले . या शोषणािव�� उठिवलेला आवाज 
आिण माणूस �हणून जग�यासाठी �ीला म�ु करणारी व उभी रािहलेली िवचारसरणी 
�हणजे �ीवादी िवचारसरणी असे �हणता येईल . यासदंभा�त डॉ. मंगला वरखेडे अस े
�हणतात क�, “प�ुषस�ाक समाज�यव�थेने �ीला कधी देवता बनवून ितचे मन�ुय�व 
नाकारले तर कधी ितला शोभेची बाह�ली �हणून िकंवा मदनाची पतुळी �हणून तर कधी एक 
भोगव�तू �हणून पािहले. कधी ितला दासी , कुलटा, �यिभचा�रणी �हणून होन लेखले िकंवा 
एक डोळे नसलेली िवचारहीन गिृहणी एवढेच ितला मया�िदत �थान िदले . �ीची ही 
गतानगुितक अशी सनातन �ितमा पसूुन टाकणे हे �ीवादी चळवळीपढुचे एक मोठे आ�हान 
रािहले आहे . प�ुषाला समाजरचनेत जसे एक अथ�पूण� �थान आहे तसे �ीलाही �ा� �हावे 
यासाठी जीवना�या सव� �े�ात सघंष�शील राहणारी ' �ीवाद ' ही एक lack of qualities ' 
�ा ॲ�र�टॉटल पासून चालत आले�या अभावमूलक िवचार�णाली आह.े" �ी ही अपूण� 
मानव अस�याची समजूत न� करणे आिण �ीिवषयक नवीन मानदडं िनमा�ण कर�यासाठी 
�यूह रचणे ही �ीवादी चळवळीची थोड�यात भूिमका सागंता येईल. समाजकारण, 
अथ�कारण , राजकारण , कला व वा�य �यवहार यासव� �े�ात ि�या�ंया वाट्याला आलेले 
द�ुयम�थान नाका�न माणूसपणाचा �मतािधि�त ह�क �ा� कर�यासाठी केलेली 
राजक�य चळवळ हे ' �ीवादा'चे सव�साधारण �व�प आह.े  

�ीवादी िवचारसरणी ही एक जाणीव आहे.  या जािणवेचा िवकास होणे गरजेचे आहे. 
ि�या�ंया शोषणाला द�ुयमपणाला कारणीभूत असणारी सवा�त मोठा घटक �हणज'े 
िपतसृ�ाक कुटंुब स�ंथा ' होय . या �यव�थे�या िव�� उठिवलेला आवाज �हणून या 
�ीवादाकडे पाहता येईल. एकूण या वैचा�रक सघंषा��या पा��भूमीवर ' �ी ' �हणून 
आप�यावर लादले�या भूिमकानंा नकार दे�याची ताकत �ीम�ये येऊ लागली . िववाह 
सबंंधाना आलेले अवा�तव मह�व आिण �यातून �ीम�ये �जलेली शरणागतीची भावना, 
तसेच ित�या आईपणाला िमळणार े नैितक मह�व अथवा मू�य, 'से�स िसबंल' �हणून 
�ीकडे पाह�याची पारपं�रक व�ृी या सवा�ना ि�यांनी आ�हान िदले. प�ुषा�ंमाणेच माणूस 
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�हणून जग�याची आपली आंत�रक ओढ ि�यांनी आप�या भािषक कृतीतून �य� करायला 
स�ुवात केली . या माणूसपणाची जाणीव होणे व ते िमळिव�यासाठी लढा देणे ही �ीवादी 
िवचारांची पा��भूमी आह.े ि�यांना द�ुयम�व देणारी प�ुष�धान स�ंकृती न� करणे हे 
�ीवादाचे म�ुय उि�� आह.े प�ुषाइंतक�च �ीलाही �वतःची ओळख आहे. �व-िवकास, 
�वतं�ता याचंी ज�री आहे. �व�वाची ओळख, �वाय�ता, �वयिंनण�य, सि�य सहभाग या 
गो�ी �ीला �य�� �हणून प�रप�व बनिवतात. �या िमळवून दे�याचा �य�न �ीवादी 
चळवळीने केला. ि�यानंा िमळणार े गौण�व, �याचें केले जाणार े दमन आिण शोषण याचें 
�प�ीकरण, �यामागील कारणांचे िव�ेषण �ीवाद करतो. �याच�माणे हे सामािजक वा�तव 
बदल�यासाठी काय करावे, याचे िववेचनही करतो. काळानसुार �ीवादी चळवळीत जहाल, 
मवाळ, मा�स�वादी, पया�वरणवादी, कृ�णवण�य वगैरे अनेक छटा असले�या 
िवचारसरण��या बह�िवध सघंटना सामील झा�या आहेत. अलीकडे आधिुनको�र ( पो�ट 
मॉडन� ) �ीवाद, कृ�णवण� �ीवाद ( �लॅक फेिमिनझम ), बह�सा�ंकृितक आिण वैि�क 
�ीवाद असेही िविवध �कार पढेु आले आहेत. यापैंक� कृ�णवण� �ीवादाने �ीवादा�या 
म�ुय धार�ेया मया�दा �प� करताना वण�वच��ववादाशी िनगिडत असे �� �ीवादा�या 
सदंभा�त अधोरिेखत केले आहेत. �ीवादा�या क�ा �ेतवण�य, म�यमवग�य आिण 
िभ�निलंगी सबंंध असणा� या ि�यां�या ��ापंलीकडे िव�तार�याची आव�यकता �यातून 
�कषा�ने पढेु आली. �ीवादाचा िनरिनरा�या िस�ातंामंधून आिण �या�ंया 
पर�परसबंधंामंधून जो िवकास घडला, �याम�ये �ी�या गौण�वाला कारणीभूत ठरणा� या 
सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक,राजक�य, मानसशा�ीय घटकाचंा सखोल िवचार 
कर�यात आला. �ी ��ाचें सै�ािंतक आिण �यावहा�रक पात�यावंर वण�, वग�, जात 
इ�याद�शी जे गुतंागुतंीचे सबंधं असतात, �या�ंयावरही �काश टाक�यात आला आह.े 
�ीम�ु�चा लढा हा सव� शोिषत, विंचत मानवसमूहा�ंया म�ु��या लढ्यापंासून वेगळा 
काढता येत नाही, याचे एक सजुाण भान या सव� चच�मधून िनमा�ण झाले आह.े अंितमतः 
�ीवादाचा साक�याने िवचार के�यास, �ी�वातं�य, �ी-प�ुष समता व आ�मिनभ�रता या 
गो�ी �ीउ�ारासाठी अप�रहाय� ठरतात. 

१ब.८.१ �ीवाद : काही ठळक बाबी   

१) �ीवादाचे असे आ�हपूव�क सागंणे आहे क�, सव� ि�या या बाई अस�या तरी बायक� 
असतातच असे नाही, िकंबह�ना िसमॉन द बो�हा �हणते �या�माणे कोणतीही �ी बाई �हणून 
ज�माला येत नाही तर ती बाई बनिवली जाते .  

२) िपत�ृधान अ�या�मवादाचे िवघटन करणे ही �ीवादीची आणखी एक बाजू आहे .  

३) समान सधंी, समान ह�क आिण दजा� , तसेच �वात�ंय हा �ीवादी िवचारसरणीचा गाभा 
आहे.  

४) �ीवाद हा �ीला आप�या �व�वाची जाणीव क�न देतो. आप�या �याय ह�काचा 
अिधकार �ा� क�न देतो.  

५) �ी ही माणूस आहे �हणून �य�� या �व�पात ितचा िवचार �हावा, अशी मागणी 
�ीवादी चळवळीतून पढेु आली.  
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६) प�ुष�धान �यव�थेत िलंग भेदभाव म�ुाम घडिवला गेला. िपतसृ�ाक प�तीची 
िवचारसरणी ही �ेणीब�, ��ंवादी आिण वच��ववादी आह.े  �हणून िपतसृ�ाक प�ती 
उलथवून टाक�याचा िवचार �ीवाद माडंतो. 

७) �ीवाद ही कृतीशीलतेची अपे�ा असणारी िवचारसरणी आहे. 

८) �यापक सामािजक प�रवत�ना�या �यासातून उदयाला आले�या या िवचारसरणीला 
मानवतेचे, समानतेचे अिध�ान आह.े 

९) �ीवादाने �ान परपंरा, सािह�य परपंरा, िश�ण, भाषा, धम�, कला, कायदा, अ�या�म, 
िनतीम�ा या घटकाचें �ीवादा�या ��ीकोनातून पनुवा�चन केले. 

१०) �ीवादाने प�ुष�धान �यव�थेतील प�ुषी राजकारण उघड केले. 

१ब.९. आबंेडकरवाद : �व�प आिण िवशेष  

२० �या शतकाने जगाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महामानव िदले. �या�ंया कृती-
उ��चा सगुधं वत�मान �यव�था�ंया धरुीनापय�त तर गेलाच पण भिव�यकाळातही तो 
दरवळत रािहला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं ं आय�ुय, �याचंी कृती उ�� या सवा�चा 
िवचार आंबेडकरवाद सू� �पात धारण करतो. आंबेडकरी िवचाराने िवसावे शतक ढवळून 
िनघाले. आंबेडकरी िवचाराचंी �ेरणा घेऊन इथे मोठ्या �माणात सािह�य िनिम�ती स�ु 
झाली. हे सािह�य समाज�यव�थेची िचरफाड करते. श�ि�या करते. वाझंोट्या क�पनानंा 
कवटाळणा�या  वा�ंयीन परपंरानंा जबरद�त ध�का देते. म�ुया �ा�यां�या दःुखाचे पोवाडे 
गाणा�यानंा, वा�ंय िनिम�तीबाबत कम�काडं मानणा�यांना जबरद�त ध�का देत वा�ंयाची 
नवीन �पात माडंणी करते. हे आंबेडकरवादाचे बल�थान आह.े �यामळेुच साठो�री मराठी 
सािह�यावर आंबेडकरवादाचा �भाव मोठ्या �माणावर पडला आह.े डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंी वषा�नवुष�  जज�र झाले�या समाज�यव�थेचे  िनदान केले. अंधारात िखतपत 
पडले�याना �काशवाट दाखवली. �या�ंयात आ�मिव�ास जागा केला. िवभूतीपूजेचा धोका 
सािंगतला. सतत जाग�क राह�याचा सदंेश िदला. यासाठी �यानंी आय�ुयभर संघषा�चा 
पिव�ा घेतला. अ�यायाची व िवषम समाज�यव�थेचे तपासणी क�न �यानंी १९१९ म�ये 
बंडाचे िनशाण फडकवले. आंबेडकर वादाचे �व�प सागंताना डॉ. आंबेडकर यांनी 
राजकरण, अथ�, समज, िवधी, सिंवधान, धम�, त�व�ान, यासबंंधी जे िवपलु लेखन केले 
आिण जे �चडं लढे उभारले �याचंा िवचार करावा लागेल. ‘एक महार’ या टोपण नावाने 
�यानंी १६ जाने. १९१९ ला ‘A Mahar on home Rule’ हे प� िलिहले. तेथून �या�ंया 
साव�जिनक जीवनाला सरुवात झाली. १९२० म�ये मूकनायक स�ु केले, माणगाव 
(को�हापूर) येथे अ�पशृाचंी प�रषद घेतली. १९२४ म�ये ‘बिह�कृत िहतका�रणी सभा’ 
�थापन केली. १९२७ ला महाड�या चवदार त�याचा स�या�ह केला. पढेु बिह�कृत भारत, 
जनता, समता ही प�े स�ु केली. १९३६ म�ये ‘ �वतं� मजूर प�’ �थापन केला. १९४६ 
ला िस�ाथ� कोलेज स�ु केले. १९५० म�ये ‘ भारतीय सिंवधान’ िलिहले. १९५१ म�ये 
‘िहदूं कोड िबल’ आणले. तर १९५६ ला िहदूं धमा�चा �याग क�न बौ� ध�माचा �वीकार 
केला. थोड�यात १९५६ पय�त एखा�ा िन�णात यो�या�माणे झुजंारव�ृीने ते लढत 
रािहले. �याचे फिलत �हणजे येथील उपेि�त समाज �काशमय हो�यास िस� झाला. 
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िश�ण�पी िवजेरी�या सा�ाने कृि�म अंधाराची छाननी करायला लागला. यात बरीच 
थोताडं �या�ंया हाती लागली. या थोताडंा�ंयािव�� तो िव�ोह करायला िस� झाला. अशा 
या आंबेडकरवादाचा अ�यास आपणास करता येतो. 

आंबेडकरवाद �हणजे आंबेडकर �िणत त�व�ान होय. “ आंबेडकर वाद हे मानवी �ित�ेचे 
गौरवशाली रा�य, समाजवादी समाज आिण बध�ुवाची िनिम�ती कर�याची �ित�ा उरत 
वागवणार े�ािंतिव�ान आहे” असे डॉ मनोहर यानंी �हटले आहे. आंबेडकरवादाचे त�व�ान 
मानवी मह�ेचे गोडवे गाते. दवे, देश यापे�ाही माणूसपणाला महान �हणते. आंबेडकरवाद 
एका सव��पश� त�व�ानाचे नाव आह.े िव�ानिन�ा व बिु��ामा�याचे दसुर े नाव 
आंबेडकरवाद होय. आंबेडकरवाद सतत प�रवत�नाशी बाधंला गेलेला आह.े इहवाद आिण 
समाजवाद �याचे �येय आह,े असे डॉ. यशवतं मनोहर यानंी �हटले आहे. ि�थितशीलतेपे�ा 
गितशीलतेला �ाधा�य देणारा हा िवचार आहे. गतानगुितक थाबंलेपणाला ि�याशील 
कर�याची ऊजा� आंबेडकरवादात आह.े प�रवत�न आंबेडकरवादाचा पाया आहे. बदल हा 
िनसगा�चा िनयम आह.े चागंलं घडव�यासाठी व वाईट घालव�यासाठी ही िवचारसरणी आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी केलेली आंदोलने, सघंष�, भाषणे यातून आंबेडकरवाद 
आकारास येतो.  स�य, िशव, सुदंराची न�या �पात माडंणी क� पाहतो. डॉ. यशवतं 
मनोहर �हणतात, “आंबेडकरवाद ही ई�रातीत आिण धमा�तीत जीवन �णाली आह.े 
ब�ुी�ामा�यवाद हा या त�व�ानाचा पाया आहे. अप�रवत�नाला, ि�थतीवाद व ि�थतीवादाचे 
जनक व पालक असले�या धमा�ना आिण ई�रानंा नकार आह.े समता, �वातं�य, बंधतुा 
आिण सामािजक �याय हे इहवादािध�ीत समाजवादाचे एक पया�यी �ा�प आंबेडकरवाद 
देते.”  अशा�कार ेडॉ. मनोहर यानंी आबेडकर वादाचे यथाथ� वण�न केले आह.े  

मानवाला कमीपणा आणणार े त�व नाकारणे, �ढी परपंरा झगुा�न देणे, �यािव�� सघंष� 
करणे हा िवचार आंबेडकरा�ंया कृती उ��तून �कटला आहे. सामािजक, आिथ�क व 
सा�ंकृितक समानता यावर उभा असलेला समाज आंबेडकरवादाला अपेि�त आह.े बदल 
हा िनसग�िनयमाचा भाग अस�याने ि�थितशील असलेले जग बदलून ते अिधक चागंले 
कर�यासाठी आंबेडकरवाद स�व  परुवते. याबाबत �वत: डॉ. आंबेडकर ‘रायिटं�ज अडँ 
�पीचेस, खडं १’ म�ये �हणतात,  “ Everything is changing, that change is the 
law of life for individuals as well as for society” हा बदल घडवून आण�यासाठीच 
धमा�तर के�याचेही  �यानंी ‘ ब�ुा अडँ िहज ध�मा’ म�ये सािंगतलेले आहे.  ज�ुया 
िवषमतावादी  �यव�थेला बदल�यासाठी, �यायपूण� समानतेसाठी आंबेडकरानंा या बदलाची 
गरज वाटली. �यासाठी �यानंी धमा�तर केले. चागं�या जग�याचा माग� �यानंी दाखिवला. 
मानवी �ित�ेला �यात मह�व होते. थोड�यात  डॉ. यशवतं मनोहर यांनी �हट�या�माणे 
मानवी �ित�ेचे सवा�था�ने संवध�न करणा�या आदश� समाज सं�थेची �ा�प आंबेडकरवादाचे 
�येय आह.े  �यासाठी स�यम, िशवम, सुदंरम् या सकं�पनांची न�याने छाननी आंबेडकरवाद 
करतो. ही माडंणी डॉ. शरणकुमार िलंबाळे यानंी ‘दिलत सािह�याचे स�दय�शा�’ या 
�थंा�या ��तावनेत केली आह.े ते �हणतात, माणूस हा सव��थम माणूस आहे ह ेस�य आह.े  
माणसाचे �वातं�य हे िशव आहे आिण माणसातील माणसुक� हे स�दय� आह.े तर ताराच�ं 
खाडेंकर �हणतात, “एक �य�� एक मू�य हे �व मा�य क�न �वातं�य, समता आिण बंधतुा 
�हणजेच सामािजक िनतीम�ा �वीका�न �य��चे सवा�गीण क�याण साध�याचा सासंदीय 
लोकशाही य�ु जीवनमाग� �हणजे आंबेडकरवाद होय.” तर “आंबेडकरवाद �हणजे 
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समाजवादी समाजरचने�या िनिम�तीसाठी या जगाची िज पनुर�चना करावी लागेल, �यासाठी 
ध�मा�या साहायाने �वातं�य, समता, बंधतुा आिण �याय यावर उ�या असणा�या 
लोकशाहीची िनिम�ती कर�याची �ेरणा देणार ेसमाजिव�ान आह”े असे डॉ. रावसाहेब कसबे 
�हणतात. अशा या आंबेडकरी िवचारांची �ेरणा घेऊन साठो�री सािह�यात दिलत सािह�य 
िनमा�ण झाले आह.े या सािह�याने वाङंमय िव�ाचे ल� वेधून घेतले. या दिलत सािह�या�या 
स�ंा आिण �व�पाव�न आंबेडकरवादाची ठळक वैिश�्ये माडंता  येतात.  

१ब.९.१ आबंेडकरवादाची ठळक वैिश�्ये  

१) ‘माणूस’ हा आंबेडकरवादाचा क� �िबंदू  

दिलत सािह�य माणसाला क� �िबंदू मानते. �याचे हष�, िवमश�, मान, स�मान याचा िवचार या 
सािह�या�या क� ��थानी आहे. म. ना. वानखेडे �हणतात �या�माणे ‘दिलत सािह�य 
माणसाला क� �िबंदू मानते, माणसा�या सखुदःुखाशी समरस होते, माणसाला महान मानते. 
माणसाला स�यक �ातंीकडे घेऊन जाते. बाबरुाव बागलु तर आप�या सािह�यातून 
माणसा�या महानतेचे पोवाडे गातात. वेदाआधी असले�या माणसाने ही प�ृवी सुदंर 
के�याचे सागंतात. �यानंी केले�या दिलत सािह�या�या �या�येतून माणसाचे �े��व िस� 
होते. जे क� आंबेडकरवादाचे मह�वाचे  त�व आह.े बागलुा�ंया मते दिलत सािह�य 
माणसाला क� � मानते. माणसा�या �वातं�याचा �ाणपणाने उ�चार करते. माणसा�या 
म�ु�चा परु�कार करते. माणसाला महान मानणार ेवशं, वण� आिण जाती �े��वाला कठोर 
िवरोध करते. तर �. �ी. ने�रकर �हणतात, “या इहलोकात माणसापे�ा आणखीन कोणती 
का�पिनक व�तू महान नाही. जी स�ंकृती, जो समाज, जे सािह�य माणसाला लहान करते. 
�याला गलुामीत जगायला भाग पडते. �या िव�� दिलत सािह�याचा उठाव आहे.”  याव�न 
माणसाचे मोठेपण सागंणारे आंबेडकरवादाचे त�व�ान समानतेचा परु�कार करते. 
माणसाला कमी लेखणा�या आिण माणसामाणसात भेद करणा�या �ितगामी िवचाराची होळी 
करते, असे �हणता येईल. 

२) �वातं�य, समता आिण बंधुता  

आंबेडकरवादाने मह�वाची मानली आहे. �वातं�य व समता याचें सरं�ण बंधू भावामळेु होते 
अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचंी धारणा होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर �हणतात, 
“मा�या त�व�ानात �वातं�य आिण समता यांना जागा आहे. परतं ुअप�रिमत �वातं�याने 
समतेचा नाश होतो आिण िनभ�ळ समानता �वातं�याला वाव ठेवत नाही. मा�या 
त�व�ानात बंधतेुला फार उ�च �थान आहे. �वातं�य आिण समता याचें र�ण बंधभुाव 
यामळेुच होईल. बंधतुा �हणजे मानवता आिण मानवता हेच धमा�चे दसुर े नाव आह.े” 
याव�न  मानवता हे मू�य आंबेडकरवादात िकती मह�वपूण� आहे याची �िचती येते. िहदूं 
धमा�तील मानवता जागी कर�यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी आय�ुया�या 
अखेरीपय�त �य�न केले पण �यानंा अपेि�त यश आले नाही. �हणूनच �यानंी ‘िहदूं �हणून 
मरणार नाही’ �ित�ा खरी क�न दाखवली. �यासाठी भारतीय रा�यघटनेत या मूल�य�चा 
समावेश केला. रा�यसभेतील एका भाषणात �यानंी घटनेने �वातं�य, समता व बंधतुा ही 
मू�ये िशरोधाय� मानले आहेत. न�हे या �यीवरच घटना अिधि�त आह,े असे सािंगतले होते.  
िवभूितपूजेपे�ा मूलभूत ह�कां�या र�णासाठी आंबेडकरवाद हाक देतो व �यासाठी सतत 
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जाग�क राह�याचा सदंेश देतो. िवभूतीपूजेमळेु मानिसक गलुामिगरीचा धोका िनमा�ण 
हो�याची श�यता अस�याने डॉ. आंबेडकरानंी िवभूतीपजुेला ठाम नकार िदलेला आह.े 

३) जातीअंताचा िवचार   

भारतीय समाजरचनेत शू�, अ�पशृ, आिदवासी, भटके-िवम�ु यानंा सव� �कारचे मानवी 
ह�क नाकारले गेले होते. सनातनी �यव�थेने �यांना दा�य, गलुाम केले होते. जाती 
अंता�या या लढाईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िनरतंर सघंष�रत रािहले. जात �यव�थेने 
िनमा�ण केले�या िवषमतेस�या खाईत हजारो वष� लोटले�या समाजाला बाहेर काढ�यासाठी 
हा जातीअंताचा लढा होता.  हा लढा मूलभूत ह�काचंा होता पया�याने मानवतेचा हा लढा 
होता. डॉ. शरणकुमार िलंबाळे यानंी �हट�या�माणे आंबेडकरवाद �हणजे जाितअंताचा 
आधिुनक िवचार आहे.  यातूनच दिलताचें कातं िव�ान साकारले. जाती�यव�था व 
वण��यव�थेचे समथ�न करणा�या मन�ुमतृीचे दहन आंबेडकरानंी केले. आंबेडकरवादाचा 
िवशेष �हणजे ��येक िवचार कृतीतून तावून-सलुाखून आला आहे. जाती�यव�था ही 
िवषमतेची उतरडं अस�याने िपढ्यानिपढ्या काही जाती उ�च तर काही जाती नीच 
मान�या गे�या. नीच मान�या गेले�या जातीतील माणसा�ंया आय�ुयात हजारो वषा�ची 
काळी रा� आली. या हजारो वषा��या काळो�या रा�ीचा सूय�दय आंबेडकरा�ंया �पाने 
झाला. या ��ा सूया�चीिकरणे �हणजे आंबेडकरवादाचे एक एक त�व होय. 

४) मानवता  

आंबेडकरवादाचे दसुर े नाव मानवतावाद आह.े डॉ. शरणकुमार िलंबाळे या�ंया मतानसुार 
आंबेडकरी िवचार हा माणसा�या अवमू�यनािव�� संघष� करणारा कृितशील िवचार आह.े 
हाच मानवतावाद प�रवत�नाचा परु�कार करणारा आह.े समानतेसाठी व �यायपूण� ह�क या 
मानवतावादात अपेि�त आहेत. तळागळातील माणसाचे आय�ुय �याची �ित�ा उंचाव�याचे 
काय� हा मानवतावाद करतो. हा मानवतावाद काही लोकासंाठी नसून सवा�साठी आहे. सतं 
सािह�यातही मानवतावाद िदसतो. पण �यामळेु दिलता�ंया पीिडता�ंया ि�थतीत फार बदल 
झाला नाही. मानवा�या उ�नतीसाठी  व नीितम�ेस पोषक असा मानवतावाद 
आंबेडकरवादात अपेि�त आह.े अशा मानवतावादी आदश� समाजात जाणीवपूव�क 
एकमेकाशी सबंंध ठेवून सखुदःुखाची वाटणी केली पािहजे सामािजक अिभसरण असले 
पािहजे हे डॉ आंबेडकरानंा अपेि�त आहे.   

५) वेदना, िव�ोह, नकार  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी चातवु��य� �यव�थेचे छाननी क�न अ�प�ृया�ंया दःुखाला 
कारणीभूत असणा�या वण��यव�थेचे, जाती �यव�थेचे परखडपणे िव�ेषण केले. 
शू�ाितशू�ा�ंया �चडं अशा यातनानंा �यांनी श�द�प िदले. जे पाणी पशूनंा िप�यासाठी 
उपल�ध आह,े पण माणसानंा नाही. हे दःुख �यानंा जाचत होते. �यासाठी �यानंी महाड 
येथील चवदार तळे स�या�ह क�न �ािंतकारक काय� केले. यातच आंबेडकरी िवचारातील 
वेदना, िव�ोह, नकार हे घटक िदसून येतात. �या घटकाबंाबत शरणकुमार िलंबाळे 
�हणतात, “दिलत वेदनेचे �व�प ह े सामािजक आहे... आबेंडकरी िवचारातील नकार हा 
िवधायक ��ी असलेला �ितकार आहे... मी माणूस आह.े मला माणसाचे सव� ह�क िमळाले 
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पािहजेत या जािणवेतून �ा िव�ोहाचा ज�म झालेला आहे.”  सवण�याचें �े��व, 
समाजजीवनातील आचार-िवचार िवसगंती, �ी शू�ां�या �ित�ेचे अवमू�यन, पिव� व 
अपिव�ते�या �ामक क�पना आद�ना आंबेडकरवाद नकार देते. �याऐवजी �वातं�य, समता 
व बंधभुाव या मू�यांचे �ा�प देते.   

६) आ�मस�मान, आ�मशोध  

आ�मस�मानासाठी ह�काची भाषा आव�यक असते. आपले ह�क �ा� कर�यासाठी 
िकंबह�ना मूलभूत ह�का�ंया �ा�ीसाठी आंबेडकरी लढा होता. भालच�ं फडके �हणतात 
�या�माणे “आ�हाला तमुचे उपकार नकोत, आ�हाला आमचे ज�मजात ह�क हवेत. अशी 
खबंीर भूिमका डॉ. आंबेडकर यानंी घेतली होती” या आ�मस�मानासाठी ते िवभूितपूजा 
नाकारतात. “आंबेडकरी िवचार आ�मसात के�यामळेु �ा� होणा�या जीवनिवषयक 
�ि�कोनाधार े�वतःला जाणून घे�या�या उ�कट इ�छाश��चा श�द�प आिव�कार �हणजे 
दिलत सािह�य” या  द�ा भगत या�या �या�येतून आ�मस�मान व आ�मशोध 
आंबेडकरवादात िकती मह�वपूण� आहे याची �िचती येते. द�ा भगत �हणतात �या�माणे 
आ�मस�माना�या जािणवेतून आ�मशोध घेतला जातो. आ�मस�माना�या आड येणा�या 
परपंरलेा, धमा�ला नकार िदला जातो. या आ�मस�मानासाठी �वाबलंबन मह�वाचे 
अस�याचे डॉ. आंबेडकर आवजू�न सागंतात. �याचे क�याण तोच करील दसुरा कोणी 
करणार नाही. खरा शहाणपणा कोणावरही िव�ास न ठेवता �वतःवर िव�ास ठेवणे यातच 
आहे. �हणून �वावलंबन हेच अ�प�ृयाचें �येय असले पािहजे, असे डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यानंी ‘बिह�कृत भारत’म�ये �हटलेले होते. गौतम ब�ु आप�या अनयुायानंा 
�हणाले होते, ‘तमुचे िदवे त�ुहीच �हा’ आप�या आ�मस�मानासाठी सतत जाग�क राहा, 
�यासाठी आ�मशोध �या. 

७) बुि��ामा�य  

आंबेडकरवादाने ई�र, आ�मा, पनुज��म, परलोक आदी गो�ीना नाका�न बधुी�ामा�यवाद 
�वीकारला. आंबेडकरवादाला आ�मा मा�य नाही. आंबेडकरवाद बिु��ामा�यवादावर 
आधारलेला आहे. �थं�ामा�य, �य���माण, श�द�ामा�य याला नकार देत िववेकवादाचा 
परु�कार आंबेडकरी िवचारात आहे. ब�ुी�ामा�यवाद हा या त�व�ानाचा पाया आहे. ��येक 
गो�ीची कठोर िचिक�सा आंबेडकरवादात अ�या�त आह.े या बिु��ामा�यवादातूनच 
आंबेडकरी िवचार तावून सलुाखून िनघाले आहेत. �थं�ामा�य, �य���माण, श�द�मा�याने 
येथील शू�ाितशू�ानंा गलुामिगरी�या खाईत लोटले. �यामळेु हजारो िपढ्यानंा पशवुत 
लेख�यात आले. माणसाचा एवढा घोर अपमान के�याचे उदाहरण जगात इतर� नसेल. 
�हणून आंबेडकरवाद बिु��ामा�यची िजवापाड जोपासना करते. �य���ामा�यचा धोका 
ओळखून अमे�रकेचे पिहले अ�य� वॉिश�ंटन �हणाले होते. ‘लोकहो आपण घटना िनमा�ण 
केली ती कशाकरता? या देशात वशंपरपंरा राजस�ा राह� नये  तसेच वशंपरपंरा एकाच 
�य���या कुटंुबात स�ा राह� नये’  हा धोका वॉिश�ंटनने  सािंगतला होता. थोड�यात 
बिु��ामा�यवादी – इहवादी आदश� समाज िनमा�ण करणे हेच आंबेडकरवादचे �येय आह.े    
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८) मू�यिवषयक जाणीव  

या सव� आंबेडकरी त�वाची �जवणूक हो�यासाठी मू�यिवषयक जाणीव जोपासणे गरजेचे 
अस�याचे िदसते. �वातं�य, समता व बंधभुाव या मू�यांची जोपासना िजवापड करणे 
मह�वाचे आहे. लोकशाही सदन कर�यासाठी मू�य सवंध�न मह�वाचे अस�याचे डॉ. 
आंबेडकर िनवेिदत करतात. ससंदीय लोकशाही या िवषयावर पणेु बार असोिसएशनने 
आयोिजत केले�या भाषणात डॉ आंबेडकर सागंतात क� ‘घटना िमळाली, �वातं�य िमळाले 
�हणजे सव� काही सपंले न�हे. लोकशाहीचा व�ृ कोण�या एक मातीत वाढत नाही �यासाठी 
आव�यक ती मू�यिवशेष जाणीव जोपासली पािहज.े’  मू�यिवषयक जािणवा बाबतची 
सजगता आंबेडकरवादात आह.े �वसाम�या�चे मह�व, चा�र�य, �य��पूजेला िवरोध, 
लोकशाही आदी घटकाचंा समावेश आंबेडकरवादात होतो. आंबेडकर हे एक िजतेजागते 
त�व�ान आह.े या त�व�ानामळेु हजारो मकेु बोलायला लागले, हजारो वषा�चा अंधार दूर 
झाला. आ�मस�माना�या लढाईची �ेरणा िमळाली. एक नवा �ि�कोन भारतीय समाजाला 
आंबेडकरवादामळेु िमळाला असे �हणता येईल. 

१ब.१०. सरावासाठी �वा�याय 

दीघ��री �� िलहा. 

१. मानवतावादाचे �व�प व िवशेष �प� करा.  

२. मा�स�वादाचे �व�प व िवशेष �प� करा. 

३. �ीवादाचे �व�प व िवशेष �प� करा.  

४.  आंबेडकरवादाचे �व�प व िवशेष �प� करा.  

 िटपा िलहा  

१. िहपोिलट तेन�िणत िस�ातं  

२. मा�स�चा ‘ पाया व इमला’ िस�ातं  

३. पा�ा�य �ीवादी चळवळ  

एका वा�यात उ�र ेिलहा  

१. ..... �यव�थेमळेु ि�याचें शोषण होते. 

अ) प�ुष�धान  ब) ह�कुमशाही  क) राजेशाही  

 

२. ‘‘ए ि�हि�डकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ िवमेन’ हा �ीवादाचे समथ�न करणारा �थं .... 
यानंी िलिहला. 

 अ) वेटी �ेदन  ब) मेरी वूल �टोन �ा�ट  क) आंि�या डॉक   



  

 

सािह�य आिण समाज 

42 

३. �वभावधम� , शरीररचना इ�यादीचा तेन�िणत......  या संक�पनेत समावेश होतो. 

 अ) वशं   ब) प�रि�थती   क) यगु�व�ृी  

४. मा�स��या िवचारधारनेसुार समाजातील ....... हा कोण�याही समाजरचनेचा पाया 
असतो.  

 अ) उ�पादनसबंंध  ब) नातेसबंंध   क) राजनैितक सबंंध     

५.  मानवतावादी आंदोलनाचा �ारभं यूरोप�या ..... झाला. 

 अ) म�य काळात  ब) �बोधनकालात क) �ातंी काळात 

६.  ‘द क�यूिन�ट मॅिनफे�टोत’.....साली �िस� झाला. 

 अ) १९४८  ब) १८४८  क) १९४७  

७) ..... यानंी िहदूं कोड िबलासाठी आ�ही भूिमका घेतली. 

 अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  ब) राजाराम मोहन रॉय   क) महा�मा गाधंी  

८) दिलत वेदनेचे �व�प हे ....... आहे. 

 अ) आिथ�क  ब) राजक�य  ब) सामािजक 

१ब.११. आधारभूत सदंभ� 

१. अवलोकन : मराठी समी�ा आिण सािह�य, िदगबंर पा�ये, लोकवागंमयगहृ, मुंबई, 
२०१२  

२. �ीवाद, समुती लाडें, श�दालय �काशन, �ीरामपूर  

३. �ीवाद आिण मराठी सािह�य, वदंना महाजन, िवजय �काशन  

४. मा�स�वादी सािह�यिवचार, के. र. िशरवाडकर   

५. वाड्मयीन स�ंा - सकं�पना कोश, �भा गणोरकर व इतर, भटकळ फाउंडेशन   

६. सािह�य आिण समाज, डॉ. सदा क-हाडे, लोकवागंमयगहृ, मुंबई, १९९९ 

७. सािह�यिवचार आिण समाजिचतंन, �ा. शर�च�ं मिु�बोध   

८. समाज आिण स�ंकृती, िदगबंर पा�ये, मराठी िवभाग, मुंबई िव�ापीठ, लोकवागंमयगहृ, 
मुंबई, १९९८   

९. सािह�यिस�ातं, अन.ु डॉ. स.ग. मालसे, महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ंकृती मंडळ, 
मुंबई, २००२   

१०. मराठी सािह�यातील मानवतावाद, के. के. अिहर,े अथव� �काशन  
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११. सािह�यवेध,  के . र ं. िशरवाडकर  

१२. नवे सािह�यशा�,  डॉ. यशवतं मनोहर 

१३. दिलत सािह�याचे स�दय�शा�, शरणकुमार िलंबाळे 

१४. फुले आंबेडकर शोध आिण बोध, भालच�ं फडके 

१५. दिलत सािह�य िदशा आिण देशातंर, द�ा भगत 

१६. आंबेडकर वाडी मराठी सािह�य, डॉ. यशवतं मनोहर, भीम र�न �काशन, नागपूर   

१७. कॉ. शरद पाटील याचें वैचा�रक योगदान आिण आंबेडकर वाद, डॉ. �दीप गोखले 

१८. आंबेडकर वाद त�व आिण �यवहार, डॉ. रावसाहेब कसबे, सगुावा �काशन, पणेु  

१९. आंबेडकर त�व�ान : �चीती आिण आिव�कार, ताराच�ं खाडेंकर, सकेंत �काशन, 
नागपूर 

२०. मा�स� काय �हणाला, उदय नारकर, लोक वामय , मुंबई  

२१. मा�स�वाद प�रचय माला , िशव वमा�, जनश�� �काशन  

२२. मा�स�वादाची त�डओळख, गोिवदं पानसर,े �िमक �ित�ान को�हापूर           

मािहती जालावरील संदभ�   

1. https://www.aksharnama.com 

2. https://mr.m.wikipedia.org 

3. https://en.m.wikipedia.org 

4. https://www.unishivaji.ac.in 

5. https://vishwakosh.marathi.gov.in  
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२अ  
महानगरीय जािणवेचे सािह�य : �व�प आिण सकं�पना  

घटक रचना  

२अ.0  उि��्ये 

२अ.१ �ा�तािवक  

२अ.२ महानगरीय सािह�याची पा��भूमी  

२अ.३ महानगरीय सािह�याची �या�ी  

२अ.४ महानगरीय सािह�याची मराठीतील परपंरा 

२अ.५   समारोप 

२अ.६  सरावासाठी �वा�याय   

२अ.७  सदंभ� �थं 

२अ .0  उि��्य े

महानगरातील जीवन आिण खेडे या�ंयातील फरक समज�यास मदत होईल .  

“ खेडे “ ह ेभारतीय स�ंकृतीचा अिवभा�य अंग आहे याची शहरी िव�ाथा�ना ओळख होईल  

महानगरातील िविवध सम�येचा वेध घेता येईल .  

महानगरीय सािह�याचे वैिश�े समज�यास मदत होईल .  

२अ.१ �ा�तािवक : 

महानगर आिण खेडे ही भारतीय स�ंकृतीची अिवभा�य अंग े रािहलेली आहेत. �ाचीन 
�थंामं�ये, महापरुाणामं�येही �या�ंया अि�त�वाचे सदंभ� सापडतात. शहर आिण खेडे 
या�ंयाम�ये सामािजक, आिथ�क, सा�ंकृितक, राजक�य अशा अनेक ��ीने फरक असतो. 
शहराचें सामािजक-सा�ंकृितक सदंभ� खेड्यापें�ा बरचे वेगळे असतात. �याचबरोबर 
शहरातील राजकारण आिण खेड्यातील राजकारण यांचेही �व�प िनरिनराळे असते. 
आिथ�क��्या शहर े खेड्यापें�ा अिधक िवकिसत असतात. असे असले, तरी देशा�या 
आिथ�क आिण सा�ंकृितक िवकासात दो�ह�चे योगदान मह�वपूण� असते. महानगर आिण 
खेडे या�ंयामधील अंतर कमी कर�या�या ��ीने म. गांधीज�नी इ. स. 1920 नतंर 
‘खेड्याकडे चला’ असा सदंेश सवा�ना िदला. �या �भावातून सािह�यिव�ाचीही वाटचाल 
खेड्याकडे स�ु झाली होती. परतं ु �वातं�यानतंर आले�या जागितक�करण, 
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आधिुनक�करण, औ�ोिगक�करण यामळेु शहरानंा वेगळे मह�व �ा� झाले. शहराम�ये 
आधिुनकतेचे क� ि�करण स�ु झाले. शहरामं�ये नवनवीन व�तूंचे उ�पादन स�ु झाले. 
आधिुनक सखु-सिुवधा शहराम�ये सहजपणे उपल�ध होऊ लाग�या. यातून खेड्यातील 
सिुशि�त वग� शहराम�ये ि�थर होऊ लागला. �याचबरोबर शहराम�ये रोजगाराचे क� ि�करण 
झा�यामळेु, महानगर �हणजे िश�णाचे, रोजगाराचे हमखास िठकाण बन�यामळेु �ामीण 
भागातील गरीब वग� आिण शहरातील भौितक साधनां�या उपल�धतेमळेु �ीमंत वग� 
शहराम�ये �थलातं�रत होऊ लागला. िश�ण घे�या�या इ�छेने, �याचबरोबर रोजगार 
िमळव�या�या इ�छेने खेड्यापाड्यातील लोक शहराम�ये �थलातं�रत झाले. �याचें 
सा�ंकृितक, धािम�क रीित�रवाज वेगवेगळे होते. आपला पारपं�रक �यवसाय टाकून 
उपिजिवकेसाठी हा खेड्यापाड्यातील समूदाय वेगवेग�या �देशातंील, वेगवेग�या 
जातीधमा�तील आिण वेगवेग�या सा�ंकृितक वातावरणातील होता. यातून एक नवा 
लोकसमूह महानगरात �थलातं�रत झाला. अशा िभ�निभ�न लोका�ंया िभ�न िभ�न 
जीवनशैली�या पर�पर सबंंधातूंन, �यातून घडले�या सकंरातून महानगरीय जीवनाचे 
�वतःचे अस ेवेगळे अि�त�व िनमा�ण झाले. यातून मूळ महानगरीय स�ंकृतीम�ये आमूला� 
बदल झाले आिण महानगरीय स�ंकृती सिंम�, गुतंागुतंीची आिण �यापक बनली. 
महानगरातील लोकसमूह अनेक �पी आिण अनेक�तरीय बनला. अशा�कार े औ�ोिगक 
�ातंी आिण वै�ािनक �गती�या झपाट्यात िवसा�या शतका�या स�ुवातीलाच महानगरांची 
िनिम�ती झाली. ही �ि�या जगभर घडलेली िदसते. भारत देशही याला अपवाद न�हता. 
भारताम�येही महानगरा�ंया िनिम�तीला स�ुवात झाली. 

२अ.२ महानगरीय सािह�याची पा��भूमी : 

इ. स. 1960 नतंर दिलत सािह�य, �ामीण सािह�य, �ीवादी सािह�य या सािह�य चळवळी 
स�ु झा�या. या चळवळ�चे �मखु क� �े शहरचे रािहलेली िदसतात. या �वाहामधील 
सािह�यात नतंर महानगरीय िच�ण अिधक �माणात आलेले िदसते. परतं ु महानगरीय 
सािह�याचा उगम 1960 नतंर इतर �वाहासंोबतच झालेला िदसतो. नतंर�या काळात 
महानगर ही सकं�पना सािह�या�या क� ��थानी आलेली िदसते. महानगर ही स�ंा बह�क� �ी, 
सिंम� आिण �यापक �व�पाची आहे. ि��तरीय समाजरचना, म�यमवग�य �भाव ह े
महानगराचे समाजशा�ीय वैिश�्य ठरते. 1980 पय�त सािह�या�या �े�ात हे महानगर मुंबई 
या महानगरापरुते मया�िदत होते. नतंर�या काळात पणेु, नािशक, नागपूर अशा शहराचेंही 
िच�ण महानगरीय सािह�याम�ये आलेले िदसते. दिलत सािह�य, �ामीण सािह�य, �ीवादी 
सािह�य या सािह�य�वाहामंधूनही 1960 नतंर�या काळात महानगराचे सदंभ� मोठ्या 
�माणात आलेले िदसतात. यातूनच पढेु महानगरीय सािह�य ही सकं�पना िवकिसत 
झालेली िदसते. महानगरीय जीवनाचे िच�ण करणारे सािह�य ते महानगरीय सािह�य असे 
सामा�यपणे �हणता येते. बेिफक�रपणा, चगंळवाद, आ�मिन�ा, पराभतुता, सवेंदनशू�यता, 
क�पनार�यता, एकाक�पण, वैफ�य��तता, यािं�कता, हरवलेपण, िवसवंाद, िहसंा, 
बंडखोरी अशी वैिश�्ये महानगरीय सािह�यातून �य� झालेली आहेत. याम�ये आिथ�क 
िहतसबंंध मह�वाचे असून �यातून मानवी मू�यानंा गौणता �ा� झालेली िदसते. 

महानगरीय जीवनाची िवदारकता, तेथील मानवी जीवनाची �ू�ता, य�ंयगुीन समाज आिण 
म�यमवग�यांचे करटें जीवन यांचे िच�ण बा. सी. मढ�कर या�ंया किवतेत पिह�यादंा आलेले 
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िदसते. मढ�करा�ंया पिह�या ‘िशिशरागम’ या किवतासं�हामधील किवता रिविकरण 
मंडळा�या �भावातून िनमा�ण झाले�या िदसतात. �यानतंर�या �या�ंया ‘काही किवता’ 
आिण ‘आणखी काही किवता’ या किवतास�ंहामंधील किवतावंर शहरी जीवनाचा �भाव 
अिधक िदसून येतो. उ�ोग�धान, अथ�क� ि�त अशा शहरी स�ंकृतीशी सबंंध आ�यानतंर 
मूळ�या �ामीण जीवनाशी आिण पया�वरणाशी नाळ जोडलेली असलेला लेखक जे�हा 
िलिहतो, ते�हा आपले पारपं�रक स�ंकार आिण आधिुनक जीवनप�ती या�ंयातील मोठे 
अंतर �या�या िनदश�नास येते. या न�या �यव�थेशी नीट जळुवून घेता न आ�यामळेु �या�या 
मनात �वतःिवषयी �यूनगडं िनमा�ण होऊ शकतो. अशा �यनुगडंामळेु आिण कंुचबनेमळेु या 
लेखकापढेु एक �कारचा �वअि�त�वाब�लचा सघंष� उभा राहतो. �याची जाणीव 
मढ�करा�ंया किवतामं�ये येते. मढ�करानंतंर�या कालखडंातील महानगरीय सािह�य ह ेअशा 
�वअि�त�वाब�लचा सघंषा�मधून पढेु आलेले िदसते. महानगरीय सािह�यात अशा �कारची 
अि�त�व सघंषा�ची भावना िदसून येते. 

इ. स. 1947 साली भारत देश �वतं� झाला. �वातं�यानतंर सव� �� सटुतील अशी आशा 
��येक भारतीयाला होती. परतं ु ही आशा िनरथ�क अस�याची जाणीव 1960 �या 
आसपास�या काळात सवा�ना होऊ लागली. कारण याच काळात दिलत वगा�ला 
�वातं�याचा कोणताही फायदा होत नस�याचे जाणवले. जाित�यव�थेमळेु �वातं�य 
िमळूनही सव� मह�वाचे अिधकार उ�चवण�य वगा�परुतेच मया�िदत रािहले. सव� व�र� पदावंर 
याच वगा�तील लोक अस�याने सामा�यांना पूव��याच �तरात जीवन �यितत करावे लागत 
होते. याची जाणीव �वातं�यानतंर उ�च िश�ण घेतले�या वगा�ला होऊ लागली. यातून 
�या�ंयातील असतंोष वाढत गेला. सािह�या�या �े�ावरही उ�चवण�याचंा क�जा होता. या 
सािह�याम�ये उपेि�त वगा�ला, खेड्यापाड्यातील सव�सामा�यानंा कोणतेही �थान न�हते. 
�या�ंया जग�याचे वा�तव िच�ण राजक�य, सामािजक, सां�कृितक �तरावंर �ितिबंिबत 
होत न�हते. मह�वा�या पदावंर असले�या काही मोज�या �य��चा वग� सोडला, तर 
बह�स�ंयेने असले�या लोकानंा असहा�य, परा�म, िनराशाजनक आिण वैफ�य��त आय�ुय 
जगावे लागत होते. समाज सव� बाबतीत असतं�ु आिण असमाधानी बनला.  

याचवेळी शहरीकरण अमया�द वाढत गेले आिण खेडी बकाल होत गेली. शहरातील वाढती 
�पधा�, झोपडप�्याचें वाढते �माण, �यसनाचें वाढते �माण, गरीब-�ीमंत या�ंयातील वाढती 
दरी, �दूषणाची वाढती सम�या, ग�ुहेगारीचे वाढते �माण, नैितक मू�याचंी होत गेलेली 
घसरण, नातेसबंंधातील वाढत गेलेला तणाव, नोकरशाहीमळेु मानवी जीवनात आलेली 
यािं�कता या सवा�मळेु सामा�य माणसाचे समाजातील �य�� �हणून असलेले मू�य हरवले. 
याची जाणीव शहरातील सव�सामा�य अशा बह�जन वगा�ला होऊ लागली. हे जीवन 
सािह�याम�ये येत न�हते. या अनभुवांनाही सािह�याम�ये �थान िमळावे, ही अपे�ा यातूनच 
दिलत आिण �ामीण वगा�तील सिुशि�तामं�ये िनमा�ण झाली. �ामीण जीवनावर शहरी 
जीवनाने केलेले आ�मण �ामीण सािह�यातून �य� झाले. �ामीण जीवनावर ह े शहरी 
जीवनाचे, यािं�कतेचे झालेले आ�मण लेखक �य� क� लागले. ‘िवषव�ृा�या मळुा’ ही 
वासदुेव मलुाटे याचंी िकंवा ‘गोतावळा’ ही आनदं यादव याचंी कादबंरी याचे उ�म उदाहरण 
ठरते. सव�च बाबतीत असतं�ु आिण असमाधानी असणारय्ा या िपढीला सव�च �े�ातील 
��थािपतता खपुत होती. या असतंोषातून सािह�य�े�ातील लघिुनयतकािलकांची चळवळ 
इ. स. 1950-55 नतंर जोमाने पढेु आली. �यातून महानगरातील िविवध �व�पातील 
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अनभुव आिण आशय घेऊन महानगरीय सािह�य आकाराला आलेले िदसते. महानगरीय 
जीवन धकाधक�चे, धावपळीचे आहे. भाऊ पा�ये याचंा उ�लेख महानगरीय सािह�याचे 
स�ाट �हणून केला जातो. कारण �यानंीच खरय्ा अथा�ने महानगरीय सािह�या�या 
िवकासात मोलाची भर घातली आह.े 

२अ.३ महानगरीय सािह�याची �या�ी : 

महानगरीय सािह�य ह ेमहानगरीय जीवनापरुते मया�िदत असले, तरी या सािह�यात अनेकदा 
�ामीण सदंभ�ही आलेले िदसतात. महानगरीय जीवनाचा �ामीण जीवनाशी तसा जवळचा 
सबंंध आहे. मराठी सािह�यापुरता िवचार करता मुंबई या शहराचे जीवन मराठी महानगरीय 
सािह�याम�ये अिधक �माणात िचि�त झालेले िदसते. मुंबईम�ये ि�थत झालेला मोठा वग� 
शहरातील आहे. िवशेषत: मजूर, कामगार वग� हा खेड्यातून रोजगार िमळव�यासाठी 
शहराम�ये ि�थर झालेला आहे. एक वग� �ामीण भागातून येऊन शहराम�ये ि�थर झालेला 
िदसतो. काही वगा��या काही िपढ्या �ामीण भागातून शहरात येऊन ि�थरावले�या 
िदसतात. या वगा��या जािणवा महानगरीय सािह�यातून �य� होताना खेड्याचे सदंभ� या 
सािह�यात आलेले िदसतात. �ामीण जीवन आिण शहरी जीवन यांची तलुना अनेकदा या 
सािह�यातून होताना िदसते. पया�वरणा�या सम�या, मानवी मू�याचंी होत असलेली घसरण, 
नातेसबंंधामंधील िदखाऊपणा या सवा��या ��ीने �ामीण जीवन अिधक चागंले अस�याची 
जाणीव महानगरीय सािह�यातून �य� झालेली िदसते. �यामळेु शहरातील उ�च 
म�यमवग�य पा�े सट्ुया घालव�यासाठी िनसग�र�य प�रसरात, खेड्याम�ये, िवरळ 
व�ती�या िठकाणी जाताना िदसतात. �याचबरोबर महानगराचें लोण खेड्यापाड्याम�ये 
पसरत चालले आहे, याचेही िच�ण महानगरीय सािह�य करताना िदसते.  

कारखाने, उ�ोगधदंे यासाठी खेड्यालगतची जमीन शहरातले उ�ोजक, कारखानदार 
िवकत घेतात. �यासाठी तेथील लोका�ंया जिमनी लाटतात. तटुपु�ंया पैशाचें लालूच 
दाखवून ते �याचंी जमीन काबीज करतात. तेथे काही लोकानंा रोजगार िदला जातो. परतं ु
�याचा म�ुय उ�ेश तेथील लोकानंी बंड क� नये, इतकाच असतो. यातून महानगरीय 
जीवनाचा सपंक�  खेड्यातील लोकाशंी येतो. कारखा�या�या, उ�ोगध�ंा�या वाढीमळेु 
जागे�या िकमती वाढतात. यातून शेती उद�्व�त होते. �ामीण भागातील शेतीवर आधारीत 
उ�ोग, पारपं�रक उ�ोग, छोटे कामगार या�ंयावर उपासमारीची वेळ येते. याचेही िच�ण 
स�ुवाती�या काळातील महानगरीय सािह�याम�ये येताना िदसते. �यामळेु महानगरीय 
सािह�याची �या�ी केवळ शहरापंरुती मया�िदत न राहता ती खेड्याशंीही सबंंध साधताना 
िदसते. महानगरीय सािह�यातून िचि�त झालेली अनेक पा�े ही �ामीण आहेत. अनेक पा�े 
नकुतीच खेड्यापाड्यातून शहरात आलेली आहेत, तर काही कायम�व�पी शहराम�ये 
ि�थर झालेली आहेत. काही पा�े शहराम�ये ि�थर झाली असली, तरी �यानंा �ामीण 
जीवनाचे वेध लाग�याचे ल�ात येते.  

महानगरीय सािह�यावर पा�ा�य स�ंकृतीचा बराच �भाव जाणवतो. पा�ा�य स�ंकृती आिण 
भारतीय स�ंकृती याचंा सघंष� यातून अनेकदा िचि�त झालेला िदसून येतो. महानगरांचा 
उ�लेख वसतं आबाजी डहाके ‘पा�ा�य स�ंकृतीची उपरी बेटे’ असा करताना िदसतात. 
अभाव��त आिण जाित�यव�थेने ��त झाले�या �ामीण भागातील लोकानंी शहराकडे धाव 
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घेतली. खेड्यातील अशा नविशि�ताचंा एक मोठा वग� यातून शहरात िनमा�ण झाला. �याचंा 
सािह�य, कला, िव�ान, त�व�ान, पा�ा�य िवचार�णाली या�ंयाशी प�रचय झाला. �यांनी 
आप�या लेखनातून वग�भेद, वण�भेद, अथ�भेद, िलंगभेद या�ंयासदंभा�तील आपले अनभुव 
माडंले. महानगरीय सािह�यातील आशय यातून िवकिसत झाला. या �ि�येतून �ामीण व 
िनमशहरी जीवनापे�ा वेगळे समाजजीवन, वेगळी स�ंकृती उदयास आली. 1990 नतंर 
महानगरीय सािह�याम�ये बॉ�ब�फोट, दगंली, ��ाचार याचेंही िच�ण आलेले िदसते. 
�याम�ये सगंणक, दूरदश�न, मोबाईल, �सारमा�यमे, नोकरशाही यामंळेु म�यमवग�य 
लोकाचें जीवन अिधक कृि�म, यािं�क बनले. पर�ातंीयाचेंही ल�ढे शहरामं�ये आ�यामळेु 
महानगराचंी भाषा �यािम� आिण गुतंागुतंीची बनली. या सवा�चे �ितिबंब महानगरीय 
सािह�याम�ये पडलेले िदसते.  

महानगरीय  सािह�याची वैिश�्ये : 

वा�तववादी िच�ण : 

महानगरीय सािह�य वा�तववादाचा आिव�कार करणार े सािह�य आहे. याम�ये 
का�पिनकता, �व�छंदता िकंवा अिभजातवाद यानंा �थान नाही. मानवी जीवनाच े
बकालपण, दा�र�य् याचें वा�तववादी िच�ण महानगरीय सािह�याम�ये आलेले आहे. 
यातील पा�े का�पिनकतेम�ये रममाण झालेली असली, तरी ��य�ाम�ये मा� �याचें जीवन 
भयान वा�तवाचा सामना करणारचे आहे. महानगरातील �ीमंत, भाडंवलदार, �यापारी, 
��थािपत यांचा अपवाद वगळता अ�य सवा�चे महानगरीय सािह�यातील जीवन हे सम�या, 
सघंष�, शोषण, भय, िचतंा, दा�र�य् यानंीच �यापलेले िदसते. याचे अगदी उघडेनागडे िच� 
महानगरीय सािह�यातून समोर येताना िदसते. 

वाढ�या �पध�चे िच�ण : 

शहरामं�ये �ामीण भागातून आलेले सिुशि�त, अिशि�त, कामगार, िव�थािपत, अनाथ 
अशा अनेकाचें ल�ढे आले. या सवा�मळेु रोजगाराची सम�या िनमा�ण झाली. काम 
िमळिव�यासाठी �पधा�, िमळालेले काम िटव�यासाठी �पधा�, कामाम�ये बढती 
िमळव�यासाठी �पधा� सव�सामा�याला करावी लागली. या �पध��या वा�तवाचे िच�ण 
महानगरीय सािह�याम�ये आलेले आह.े जीवन जग�यासाठीही हा वग� मोठ्या �माणात 
�पधा� करताना िदसतो. �याचबरोबर शहरामधील सामा�य क�करी वगा�ला जीवन 
जग�यासाठी देखील मोठा सघंष� करावा लागतो. महानगराम�ये जग�यासाठीही �पधा� स�ु 
आहे, याचे भयान वा�तव महानगरीय सािह�य माडंताना िदसते.  

झोपडप�्यांतील जीवनाचे िच�ण : 

एक�कडे झगमगते बंगले, रोषणाई, पाट्�या, �यसनामं�ये डुंबलेले �ीमंत लोक याचें िच�ण 
महानगरीय सािह�याम�ये येते. �याचबरोबर �यापे�ा अिधक �माणात झोपडपट्यामं�ये 
राहणारय्ा वगा�चेही िच�ण याम�ये िदसते. झोपडप�्यामं�ये राहणारा हा वग� 
खेड्यापाड्यातून पोट भर�यासाठी, रोजगार कमिव�यासाठी, कुटंुबाला साभंाळ�यासाठी 
आलेला आह.े या वगा��या गरजा मोज�या अस�या, तरी �या पूण� कर�यासाठी �यानंा 
अनेक वेळा सघंष� करावा लागतो. महानगराम�ये राह�याची सम�या ही सवा�त मोठी 
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सम�या आह.े �यामळेु तेथे झोपडप�्याचें �माण वाढलेले आहे. तेथे ग�ुहेगारी, जगुार-
दा�सारखे �यसन, वे�यालय याचेंही िच�ण येते. नामदेव ढसाळा�ंया गोलिपठा या 
किवतास�ंहाम�ये मुंबईतील वे�यांव�तीचे िच�ण आलेले आह.े अशा �कार े
झोपडप�्यामंधील भयान, बकाल जीवन महानगरीय सािह�यातून रखेाट�यात आलेले 
िदसते.  

�यसनांचे िच�ण : 

महानगरातील �ीमंत आिण गरीब या दो�ही वगा�म�ये �यसनाचे �माण आहे. परतं ु या 
दोघा�ंया �यसनामं�ये फरक आहे. �ीमंत लोक चैन �हणून �यसन करतात. �याम�ये ��स, 
महागड्या िकमतीची दा�, वाईन याचंा समावेश असतो. या उलट झोपडप�्यामं�ये 
राहणारय्ा वगा�चे �यसन हे खाल�या दजा��या दा�, गा�ंया या �व�पाचे आहे. या दो�ही 
वगा��या या �यसनांचे वण�न महानगरीय सािह�यातून आलेले िदसते. �यसन ह ेमहानगरीय 
जीवनाचे एक अप�रहाय� अंग बन�याचे यातून जाणवत राहते. 

गरीब-�ीमतं यां�यातील िवषमतेचे संदभ� : 

महानगराचे मह�वाचे वैिश�्य �हणजे गरीब-�ीमंत या�ंयामधील िवषमता. एिककडे 
ऐशोआरामात, बंग�यात, ल�झरी कारम�ये राहणारा �ीमंत वग� आिण एिककडे 
झोपडप�ीम�ये राहणारा गरीब वग� या�ंयातील िवषमतेचे सदंभ� महानगरीय सािह�याम�ये 
आलेले िदसतात. �ीमंता�ंया झगमगाटाकडे पाह�न तसे जीवन जग�या�या �ेरणेतून 
झोपडप�ीतील लोक ग�ुहेगारी �व�ृीकडे वळतात. यातूनच ते दहशतवादी कारवाया, दगंली 
अशा ग�ु�ामं�ये सहभागी होतात. याचे िच�ण महानगरीय सािह�य करते. �ीमंताकंडून 
ग�रबाचें होणारे शोषण, �यानंा िमळणारी गलुामासारखी �ू� वागणूक याचें िच�ण महानगरीय 
सािह�याम�ये येते. 

�दूषणाचे िच�ण : 

शहराम�ये लोकस�ंयेचे �माण अिधक अस�याने तेथे �विन�दूषण, जल�दूषण, वायू�दूषण 
याचें �माण अिधक असते. िविवध स�ंकृती, धमा��या लोकाचें आपले अि�त�व िस� 
कर�यासाठी आपले सण-उ�सव थाटामाटात साजर ेकरावेसे वाटतात. यातून �विन�दूषण 
मोठ्या �माणात होते. पा�याची सम�या शहराम�ये मोठी आह.े िप�याचे पाणीही श�ु 
�व�पात उपल�ध होत नाही. न�ाचंी गटार ेझालेली िदसतात. �यामळेु जल�दूषण मोठ्या 
�माणात झालेले िदसते. राह�यासाठी जागा िमळत नस�याने लोक अशा गटारा�ंया 
आजूबाजूलाही राहतात. घाणी�या सा�ा�यात राहणारी पा�े महानगरीय सािह�यात येतात. 
या सवा�चे भयान वा�तव महानगरीय सािह�याने रखेाटलेले आहे. कारखा�यापंासून िनघणार े
िवषारी वायू, िवषारी केिमकल बनवणारय्ा फॅ��ीस, �यापासून िनघणारय्ा िवषारी 
वायूपासून होणारी वाय�ुदूषणाची सम�या याचेंही िच�ण महानगरीय सािह�यातून आलेले 
आहे. 
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गु�हगेारी, ��ाचार यांचे िच�ण : 

ग�रबी, दा�र�य्, झटपट �ीमंत हो�याची लालसा, �यसनांचे वाढते �माण यामळेु शहराम�ये 
ग�ुहेगारीचे �माण वाढलेले आहे. यातून दगंली, दहशतवादी कारवाया, चोरी, खून, दरोडे, 
बला�कार याचें �माण महानगराम�ये वाढलेले आहे. याचेंही िच�ण वा�तववादी �व�पात 
महानगरीय सािह�य करते. ग�ुहेगारी�या वाढ�या �माणाची कारणे, पा��भूमी, �याचे प�रणाम 
या सवा�चे िच�ण महानगरीय सािह�याम�ये येते. ग�ुहेगारी पा��भूमी असलेली अनेक पा�े 
महानगरीय सािह�यात येतात. िश�या, गिल�छ भाषा, अशि्लल सवंाद यामळेुच महानगरीय 
सािह�याचा एक भाग बनलेले िदसतात. गरुह्ेगारीसोबतच राजकारणी लोकाचंा ��ाचार, 
दरुाचारी वागणे, �या�ंयाकडून होणार े ग�रबाचें शोषण याचेही िच�ण या सािह�याम�ये 
आलेले आहे.  

नैितक मू�यां�या �हासाचे  िच�ण : 

ग�ुहेगारीचे वाढते �माण, नातेसबंंधामं�ये आलेले तटुलेपण, आप�या माणसाचंा कायमचा 
दरुावा, पर�यां�या सहवासात नाईलाजाने राहावे लागणे, �पधा�, स�ासघंष�  यामंळेु 
महानगरीय जीवनात नैितक मू�याचंा �हास झा�याचे जाणवते. या नैितक मू�या�ंया �हासाचे 
वण�न महानगरीय सािह�यात येते. �वाथ� , �वत:चे अि�त�व िटकव�यासाठी दसु�यावर  
करावयाची कुरघोडी याचे अनेक सदंभ� महानगरीय सािह�याम�ये येतात. कुटंुब�यव�थेचा  
�हास ना�यामं�ये आलेली कृि�मता, पैशाचें वाढलेले अवा�तव मह�व, �यातून घडणारा 
नैितक मू�याचंा �हास याचें िच�ण यामळेुच महानगरीय सािह�यातून येते. 

नातेसंबंधातील तणावाच ेिच�ण : 

खेड्यापाड्यातील लोक रोजगारा�या िनिम�ाने शहराम�ये आले. �यामळेु ते आप�या 
नातेवाईकापंासून दूर गेले. �यामळेु महानगरातील अ�य लोकाशंी जवळीक  साधणे �यानंा 
अवघड जाऊ लागले. वय, िलंग या�ंयातील वाढ�या गुतंागुतंीचे अनेक सदंभ� महानगरीय 
सािह�यामधून आलेले िदसतात. ततृीय पंथी, बाल-जरठाचें सबंंध यांचेही िच�ण अनेकदा 
महानगरीय सािह�यातून �कटते. धकाधक��या जीवनामळेु एकमेकानंा वेळ न देता येणे, 
यातून येणारी हतबलता, जीवनात येणारे एकाक�पण, एकारलेपण याचेही िच�ण महानगरीय 
सािह�याम�ये येते. घट�फोटाचें वाढते �माण, तणावातून येणारे मानिसक आजार, 
यािं�क�करणातून येणार ेना�यांमधील श�ुकता यातून नातेसबंंधामं�ये तणाव िनमा�ण होतात. 
या ताणतणावाचे िच�णही महानगरीय सािह�य करते. 

मानवी यांि�कतेचे िच�ण : 

य�ंा�ंया आधीन गेले�या माणसाचें �माण महानगरामं�ये अिधक आहे. भौितक 
सखुसिुवधा�ंया आधीन गे�यामळेु शहरी जीवन पूण�पणे यािं�क झालेले आहे. �याचबरोबर 
नोकरशाही�या वाढ�या �माणामळेु, �याचबरोबर कमीत कमी खचा�त आिण वेळेत 
अिधकािधक उ�प�न िमळव�या�या उ�ोजका�ंया मह�वाकां�ेमळेु कामगार वगा�वर कामाचा 
ताण आलेला आह.े या ताणामळेु �यानंा य�ंासारखे काम करावे लागते. ठरले�या वेळी 
उठणे, दैनिंदन कामे उरकून कामावर हजर होणे, ठरले�या वेळी घरी येणे, झोपणे या सव� 
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ि�यामं�ये महानगरीय लोका�ंया जीवनाम�ये यािं�कता आ�याचे िदसून येते. या 
यािं�कतेचे िच�ण ह ेमहानगरीय सािह�याचे एक अप�रहाय� अंग बनलेले आह.े 

बह�भािषकता : 

महानराम�ये िविवध �ातंातील लोक एक� राह� लागले. एक� काम करणा�या , एक� 
राहणा�या  अनेक लोका�या भाषा, धम�, स�ंकृती, रीित�रवाज यामं�ये फरक आह.े अशा 
िविवध लोका�ंया एक� राह�यातून िनमा�ण होणारी भािषक िविवधता महानगरीय सािह�यात 
जाणवते. िहदंी आिण इं�जी या भाषाचंा म�ुय �भाव महानगरीय भाषेवर आहे. मुंबईम�ये 
मराठी भाषेसोबत िहदंी, इं�जी, गजुराती, तेलूगू, तिमळ, क�नड अशी अनेक भाषा बोलणारी 
माणसे एक� राहतात. �या�ंया िच�णातून महानगरीय सािह�यातील भाषेम�ये बह�िविवधता 
आ�याचे जाणवते. इं�जी, िहदंीबरोबरच �ादेिशक भाषा�ंया �भावातून बोलली जाणारी 
मराठी महानगरीय सािह�याम�ये आलेली िदसते. �या �या पा�ान�ुप भाषा याम�ये येते. 

२अ.४ महानगरीय सािह�याची मराठीतील परपंरा : 

�ा�तािवक : 

इ. स. 1960 नतंर स�ु झाले�या वा�यीन �वाहामंधील एक मह�वाचा �वाह �हणजेच 
महानगरीय सािह�य होय. या �वाहातील सािह�याचे �व�प आिण वैिश�्ये आपण पािहली 
आहेत. आता आपण मराठीतील महानगरीय सािह�याची परपंरा पाहणार आहोत. �याम�ये 
�ाम�ुयाने महानगरीय किवता, महानगरीय कथा, महानगरीय कादबंरी आिण महानगरीय 
नाटक यांची मािहती आप�याला क�न �यायची आहे. इ. स. 1945 नतंर आप�याकडे 
नवकिवतेला स�ुवात झाली. दसुरय्ा महाय�ुा�या झळा याच काळात पोहोचत हो�या. 
य�ंयगुामळेु होणारा भीषण सहंार माणूस जवळून पाहत होता. सवेंदनशील लेखकाला यातून 
मानवी जीवनाची �ू�ता, हतबलता, प�रि�थतीशरणता याचंी जाणीव झाली. याचंा 
आिव�कार ह े लेखक क� लागले. ज�ुया मू�याकंडे परत वळ�याची मानिसकता, 
पया�वरणाकडे सकारा�मकपणे पाह�याची ��ी यातून पढेु येऊ लागली. �याचबरोबर 
बदललेले शहरी जीवन, �यातून उदयाला आलेली नवीन सिंम� स�ंकृती, नवीन वग�भेद-
वण�भेद, नवीन िवषम�यव�था, नवी मू�ये याचेंही िच�ण याम�ये येऊ लागले. ह ेसािह�य नवे 
होते. यातून न�या जािणवा आिण न�या �ेरणा �य� झाले�या िदसतात. या �वाहाने 
सािह�य�यवहारात मूलभूत व मू�यय�ु प�रवत�न घडवून आणलेले िदसते. या सािह�याचा 
प�रचय पढुील वा�य�कारां�या अनषुंगाने क�न घेता येईल. 

महानगरीय किवता : 

साठो�री वा�यीन �वाहाचंा आशय सव�थम किवतेतूनच �य� झालेला िदसतो. 
महानगरीय सािह�याचा आशयही स�ुवातीला किवतेतूनच �य� झालेला िदसतो. इ. स. 
1945 नतंर शहरीकरणा�या �ि�येला वेग आलेला होता. दसुरय्ा महाय�ुाने माणसा�या 
�ू��वाची जाणीव �कषा�ने क�न िदली. अमानषुता, वैफ�य, एकाक�पण, �णभगंरुता याचंी 
जाणीव माणसाला होऊ लागली. ही महानगरीय जाणीव सव��थम बा. सी. मढ�करा�ंया 
‘काही किवता’ आिण ‘आणखी काही किवता’ या स�ंहामधून पिह�यादंा �य� झालेली 
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िदसते. खड्ेयाम�ये बालपण गेले असून शहराम�ये नोकरीसाठी आले�या लोका�ंया भावना 
यातून �य� झाले�या िदसतात. शहरातील यािं�कता, भावनाशू�यता, बकालपणा याचें 
िच�ण �याचंी किवता करताना िदसते. गद�ने गजबजले�या शहरातील चेहरा हरवलेला 
माणूस, �याची अगितकता, हतबलता, मानवी जीवनाची �ू�ता, ज�ुयाची ओढ �याचंी 
किवता �य� करते.  

मुंबईतील िगरणी कामगाराचें भाविव� नारायण सवु� यांची किवता माडंते. �या�ंया किवतेवर 
मा�स�वादाचा �भाव �प�पणे जाणवतो. िगरणी कामगाराचंा लढा, �या�ंया सम�या, �� 
�यानंी आप�या माझे िव�ापीठ, ऐसा गा मी ��, जाहीरनामा, न�या माणसाचे आगमन, 
सनद अशा किवतामंधून माडंले. �यानंी वग�य जाणीव, िवषमतेची चीड, भाडंवलदारां�या 
िवरोधातील आंदोलन, कामगाराचंा आ�मिव�ास माडंला. समाजप�रवत�नाचा आिण न�या 
समाजाचा �यास �याचंी किवता घेताना िदसते. महानगरीय किवतेने ��थािपत सकेंतानंा 
झगुा�न देऊन नवे सािह�यसकेंत माडंलेले िदसतात. स�यकथा, अिभ�ची यासार�या 
िनयतकािलकानंा शह दे�या�या भूिमकेतून लघिुनयतकािलकाचंी चळवळ इ. स. 1945 
नतंर स�ु झाली. या चळवळी�या मा�यमातून महानगरीय किवता आकाराला येत गेली. या 
लघिुनयतकािलकामं�ये ‘श�द’, ‘िदशा’, ‘लेखन’, ‘�पगधं’, ‘�प’, ‘रगं’, ‘अथव�’, ‘असो’, 
‘आता’, ‘भा�ड’, ‘हेमा’, ‘अ�र’े, ‘फ�’, ‘िटंब’, ‘तापसी’, ‘ये�’, ‘वाचा’, ‘कावळा’, ‘दैिनक 
च�वत�’, ‘श�द’, ‘स. न. िव. िव.’,  ‘अबकडई’, ‘�’, ‘श�दिश�प’, ‘सौ�व’, ‘अिभधा’, ‘�मेय’ 
इ. िनयतकािलके मह�वाची आहेत. नविशि�त लेखकानंी या लघिुनयतकािलका�ंया 
मा�यमातून आपले जीवन आिव�कृत करायला स�ुवात केली.  

लघिुनयतकािलकानंी पारपं�रक जीवन��ीला आिण वा�यीन सकेंतानंा झगुा�न िदले. 
आप�या नावातून, सािह�यकृती�या आकृितबंधातून, सािह�यकृती�या माडंणीतून आिण 
आशयातून ��थािपत �यव�थे�या िवरोधात चळवळ उभी कर�याचा �य�न 
लघिुनयतकािलका�ंया चळवळी�या मा�यमातून झाला. अ�ण को�हटकर, िद. प.ु िच�े, 
भालच�ं नेमाडे, च�ंकातं पाटील, मनोहर ओक, तलुशी परब, ग�ुनाथ धरुी, वसतं द�ा�ेय 
गजु�र, नामदेव ढसाळ, सतीश काळसेकर, वसतं आबाजी डहाके, वसतं सावतं, प�ुषो�म 
पाटील, शकंर वै�, सरुशे मथरु ेअसे अनेक कवी लघिुनयतकािलका�ंया चळवळीतून पढेु 
आलेले आहेत. या कव��या किवतेत महानगरीय समाज�यव�थेचे भयावह �प 
उघड्यानागड्या �व�पात पढेु आले. �या�ंया लेखनातून अ�सल महानगरीय सवेंदन �कट 
झालेले िदसते. या लेखनाम�ये ��थािपत �यव�थेिव�� आिण िवचारािंव��ची चीड �य� 
झालेली िदसते. ‘�वातं�य ह ेकु�या गाढवीचे नाव आह?े’, असा �� याच उ�ेगातून नामदेव 
ढसाळ िवचारताना िदसतात. नामदेव ढसाळाचें आम�या इितहासातील एक अप�रहाय� पा� 
: ि�यदश�नी (1976), खेळ (1983), गोलिपठा (1972), तझेु बोट ध�न चाललो आह ेमी, 
तहुी इय�ा कंची (1981), मी मारले सूया��या रथाचे सात घोडे, मूख� �हातारय्ाने ड�गर 
हलवले (1975), या स�ेत जीवन रमत नाही (1995), गाडूं बगीचा, िनवा�णाअगोदरची 
पीडा ह े मह�वाचे किवतास�ंह आहेत. �या�ंया किवतेची भाषा ती� िव�ोहाची, 
अितवा�तववादाचा आिव�कार करणारी, �ातंीची भाषा वापरणारी, बंडखारी �व�ृीची 
आहे. महानगरातील वे�या, मजूर, कामगार याचें बकाल जीवनवा�तव �याचंी किवता माडंते. 
�यानंी म�यमवग�य शहरी मानिसकतेला ध�के देणारी, नव�ितमातूंन महानगरीय सवेंदना 
माडंणारी किवता िलिहली. वसतं आबाजी डहाके या�ंया शभुवत�मान (1987), योग�� 
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(1972), शनु:शेप (1996) आिण िच�िलपी या किवतास�ंहामंधून महानगराचे वा�तव �कट 
होताना िदसते.  

1980 नतंर�या महानगरीय किवतेने वेगळे �प धारण केलेले िदसते. जागितक�करण, 
खाजगीकरण, उदारीकरण, सगंणक�करण, मॉल स�ंकृती यांचे शहरातील �माण वाढ�याने 
शहरी स�ंकृती आणखी गुतंागुतंीची आिण �यािम� झाली. यातून माणसुक�चे झालेले 
िवकृतीकरण या काळातील किवता या न�या �ितमा�ंया मा�यमातून माडूं लागली. िववेक 
मोहन राजापरु,े �शातं धाडें, अ�णच�ं गवळी, सलील वाघ, वज�श सोलंक�, �ीधर ितळवे, 
हेमंत िदवटे, सिचन केतकर, िनतीन कुलकण�, म�या जोशी, िनतीन �रढें, मोहन बोरसे, 
आ�हाद भावसार, सजंीव खांडेकर या कव�नी महानगरीय किवतेची परपंरा या काळात 
सश� �पात माडंली. �ीधर ितळव�नी महानगरीय �ी आज�या चगंळवादी स�ंकृतीची 
कशी बळी ठरते, याची प�ुषी जाणीव �य� करतात. अ�णच�ं गवळी, �शातं धाडें याचंी 
किवता महानगरातून आले�या एकाक�पणा�या पाशातून �वत:ला म�ु कर�यासाठी 
धडपडताना िदसते. �ीधर ितळवे यानंी या महानगरीय किवतेचा उ�लेख चौथी किवता 
असे क�न या किवतेचे वेगळेपण अधोरिेखत केलेले िदसते. अमानवीकरण, व�तूकरण, 
�यि��वलोप, परा�मता, सवंादशू�यता, माणसाचे िनराधारपण, नग�यता, मानवी जीवनाची 
अथ�शू�यता, आधिुनक जीवनाची िव�पता, भयावहता ही आशयसू�े या किवतेतून �य� 
झालेली िदसतात.  

कविय��नीही आपली महानगरीय जाणीव किवतेतून �य� केलेली िदसते. मिलका 
अमरशेख हे यातील मह�वपूण� नाव आह.े काय�कता�  आिण �िस�ी�या झोतात असलेला 
नवरा आिण �या�यासोबत जीवन जगताना येणारे अनभुव आप�या लेखनातून माडंले 
आहेत. वासतंी मजुमुदार यानंी म�यमवग�य मानिसकता आप�या किवतेतून �य� केलेली 
िदसते. िनर�वय, वेणा, �ीगणेशा ह े�याचें मह�वाचे किवतास�ंह आहेत. बोथट झाले�या, 
थंड पडले�या अवाढ�य, रा�सी महानगरीय सवेंदना �याचंी किवता �य� करते.  

महानगरीय कथा�म सािह�य (कथा-कादंबरी) : 

1945 नतंर मराठी नवकथेचा उदय झाला. बा. सी. मढ�करा�ंया नवका�या�या समातंर 
काळातच नवकथा उदयाला आली. मढ�करा�ंया किवते�या आशयाशी नवकथेचा आशयही 
सवंादी अस�याचे ल�ात येते. �हणजेच नवका�या�या आशयाची जी वैिश�्ये ठरतात, तीच 
नवकथे�या आशयाचीही वैिश�्ये ठरतात. नवकथेने पारपं�रक कथेला अिधक खलेु आिण 
लविचक बनवलेले िदसते. ��थािपत सकेंतानंा झकुा�न नवी मू�ये या कथेने ��थािपत 
केली. कथेची रचना, कथेतील पा�ाचें आंत�रक भाविव�, पा�िच�णाची प�ती, 
वातावरणिनिम�ती, िनवेदनशैली, भाषाशैली, घटना�सगंाचें िच�ण, कथानक या कथे�या 
सव�च घटका�ंया बाबतीत महानगरीय कथा वेगळी आिण नवी होती. मराठी कथेम�ये घडून 
आलेले ह ेप�रवत�न �या काळातील ऐितहािसक प�रि�थतीचाच प�रणाम होता, असे ल�ात 
येते. गगंाधर गाडगीळ, अरिवदं गोखले, प.ु भा. भावे, �यकंटेश माडगूळकर, शातंाराम यांचे 
नाव महानगरीय कथा�म सािह�याम�ये मह�वपूण� आहे. गगंाधर गाडगीळ याचें मानसिच�, 
कडू आिण गोड, कबतुर,े तलावातील चादंणे, न�या वाटा, उद�्व�त िव�, ओले ऊन, 
पाळणा, खर ं सागंायचं �हणजे, वषा� , �व�नभूमी असे कथास�ंह या काळात �कािशत 
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झालेले िदसतात. गगंाधर गाडगीळ या�ंया बह�तेक कथामं�ये महानगरीय जीवनाचे िच�ण 
आलेले िदसते. �या�ंया कथामंधील अनेक पा�े मुंबईसार�या महानगराम�ये राहणारी 
आहेत. पाढंरपेशा, म�यमवग�य जीवनातील कोण�या तरी कचेरीत काम करणारी, चाळीत 
राहणारी, तटुपुं�या पगारावर काम करणारी, नोकरीतील कामाचंा तोचतोचपणा यामळेु 
कंटाळलेली, भिव�याकडे आशेने पाहणारी, दीनवाणे जीवन जगणारी, प�रि�थतीने 
गाजंलेली, �यामळेु �वभावाने िनबर झालेली, शारी�रक आिण मानिसक दडपणामळेु 
भावनाहीन झालेली पा�े या कथामं�ये भेटतात. गाडगीळा�ंया कथेचे िनवेदन कधी 
िमि�कल, कधी हळूवार, तर कधी उपहासगभ� झालेले िदसते. िकडलेली माणसे या 
कथेम�ये आलेले िनवेदन ह ेउपहासगभ� अस�याचे जाणवते. मनोिव�ेषण ह ेगाडगीळा�ंया 
कथेचे मह�वाचे वैिश�्य आहे. पूव��या कथामं�ये पा�ा�ंया सदंभा�त घडणा�या  घटनानंा 
अिधक मह�व होते. गाडगीळांनी आप�या कथामंधून �या पा�ा�ंया मनोिव�ेषणावर भर 
िदलेला िदसतो. मनोिव�ेषण हे नवकथेचे मह�वाचे वैिश�्य ठरते. महाय�ु, �वातं�यो�र 
शहरी माणसा�ंया मानिसक िकडले�यापणाला �यानंी आप�या लेखनातून हात घातला.  

अरिवदं गोखले यांचे नजराणा, ज�मखणुा, तनजुा, उ�मेष, माहेर, जागरण, शोभा, मंजळुा, 
मीलन, कमळण, िव�नहत�, कथाई, शकून, िमथून, मं�म�ुध असे िवपलु कथास�ंह �कािशत 
झालेले िदसतात. यानंी जीवनाचे सदंभ� अितशय काळजीपूव�क अ�यासून ते आप�या 
कथामंधून माडंलेले िदसतात. �या�ंया कथामंधील मंजळुा ह े असेच मह�वपूण� आिण 
लोकि�य ठरलेले पा� आह.े �य��चे मन उलगडून दाखव�याचा �य�न ह े गोख�या�ंया 
कथेचे लेखनक� � अस�याचे जाणवते. �य���या मनातील कलह, सघंष� , घालमेल यानंा ते 
आप�या कथेतून �प� करतात. महानगरामंधील महाय�ुाचें सदंभ�, बेकारी, फाळणी, 
महागाई, जातीय दगंली याचें वण�न �या�ंया कथामं�ये पा��भूमी �हणून येते. गोखले हे 
मनो�यापारा�या गुतंागुतंीवर आिण �यातून येणा�या ि�या-�िति�या यावर भर देताना 
िदसतात. महानगरीकरणाची �ि�या स�ु झाले�या मुंबई शहरातील यािं�क जीवना�या 
च�ात अडकले�या, तणावात जगणा�या , िनराश झाले�या, �व�न हरवले�या, नैितक��्या 
स�ंिमत झाले�या िनराश �य��चे िच�ण �या�ंया कथामं�ये िदसते.  

प.ु भा. भावे यानंीही या काळात िवपलु कथालेखन केलेले आह.े पिहला पाऊस, �व�न, 
फुलवा, सतरावे वष�, �यास, दे�हारा, म�ु�, तप�वी, �ेम, आवत� यासंारखे अनेक कथास�ंह 
�यानंी िलिहलेले आहेत. �यां�या कथामंधील िच�णात पा�ाचंा बेडरपणा, ओजि�वता, 
कथानकाची गितमानता, का�या�मता ही वैिश�्ये िदसून येतात. �य���या �वतं� व म�ु 
जीवनाचा आ�ह �या�ंया कथा धरताना िदसतात. ज�ुया-न�या िपढ्यामंधील सघंष� �या�ंया 
कथा माडंतात. �या�ंया कथामंधील पा�े सतं� आिण �याकूळ अशी िचि�त झालेली 
िदसतात. �ू�तेचा ितटकारा आिण भ�य-िद�यतेचे, उदा�तेचे आकष�ण हेही �या�ंया कथेचे 
मह�वाचे वैिश�्य ठरते.  

शातंाराम याचें छळ, जिमनीवरची माणसे, लाटा, धम�, च�ं माझा सखा, चेटूक, अंधारवाट ह े
कथास�ंह �कािशत झालेले िदसतात. �या�ंया कथामंधून म�यमवग�य जीवनाचे म�ुय 
िच�ण आलेले िदसते. झोपडप�ीतील लोक, मजूर, आिदवासी, �ीमंत जहागीर, िवदेशी 
�य�� ही पा�े �या�ंया कथामंधून भेटतात. छोट्या महानगरामंधील म�यमवग�य लोकाचें 
जीवन आिण �याचें सामािजक-सा�ंकृितक जीवन, आचारिवचार या कथामं�ये िचि�त 
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झालेले िदसतात. घिटते आिण मनो�यापार यानंा �या�ंया कथेम�ये सारखे �थान असलेले 
िदसते. 

जी. ए. कुलकण� याचंा �ारभंीचा कालखडं हा नवकथे�या बहराचा कालंखड होता. �या�ंया 
कथेची वाट ही नवकथे�या िवकासाशी समातंर होती. परतं ु नतंर �यानंी �वत:ची वाट 
शोधलेली िदसते. िनळासावळा, र�चदंण, साजंशकून, काजळमाया, रमणखणुा, पारवा, 
िहरवे रावे यासंारखे �याचें कथास�ंह �कािशत झालेले आहेत. �या�ंया कथेने पारपं�रक 
कथेपे�ा वेगळी आिण नवकथेपे�ाही िनराळी वाट चोखाळून आपले वेगळेपण िस� केलेले 
िदसते. �याचंी कथा स�ंा�वाही बनली असली, तरी तािं�क अवडंबरातून ही कथा पूण�पणे 
बाहेर पडलेली िदसते. �वतं� ��ेचा एक अ�ग�य कथाकार �हणून �याचंा उ�लेख करावा 
लागतो. मानवी द:ुखाची जाणीव �याचंी कथा अधोरिेखत करते. प�रि�थतीसमोर हतबल 
असलेली, द:ुखाने वाकलेली, अगितक, पोरक� पा�े �या�ंया कथेम�ये भेटतात. मानवाचे 
अथागं द:ुख, मरणाचे िव�ाळ �प, �णभगूंर जीवनातील माणसाची जग�याची कमालीची 
लािजरवाणी आस�� ते आप�या कथेतून माडंतात.  

�ी. दा. पानवलकर ह ेमहानगरीय कथामंधील मह�वपूण� कथाकार होते. �यानंी मुंबईम�ये 
क�टम खा�यात 30 वष� नोकरी केली. �या�ंया कथा या घटना�धान अस�याचे ल�ात येते. 
�यानंी ि�याशील माणसांचा जीवनसंघष� आप�या कथामंधून रखेाटलेला आह.े पोलीस, 
क�टमवाले, मवाली, दरोडेखोर, गावगुडं अशी कठोर आिण हतबल पा�े �या�ंया कथामंधून 
भेटतात. �या�ंया जीवनसघंषा�चा उलगडा कर�याचा ते �य�न करताना िदसतात. िव�ाधर 
पुंडिलक याचें पोपटी चौकट, टेकडीवरचे पीस, देवचाफा, माळ आिण फॅ�टेिसया ह े
कथास�ंह �िस� झालेले आहेत. जनुी आिण नवी कथा या�ंया खणुा �या�ंया कथामं�ये 
िदसतात. �या�ंया कथेतील पा�े �येयवादी, पापिभ�, िविश� चौकटीत जगणारी, तरीही 
�यातून सयंमाने, िन�ेने बाहेर पड�यासाठी धडपडणारी अशी आहेत.  

कमल देसाई याचें रगं आिण रगं 2 असे मोजकेच कथासं�ह �कािशत झालेले िदसतात. 
�या�ंया कथा-कादबंरय्ामंधून नवअनभुववाद डोकावताना िदसतात. कालत�वाचा वापर 
�यानंी आप�या कथामंधून केलेला आह.े �या�ंया कथेचा आकृितबंध स�ंा�वाहातून तयार 
झा�याचे जाणवते. �याचंी कथा-कादबंरी एकाच वेळी अनेक पात�यावं�न आिण तीनही 
काळामंधून सरकत जाणारी आह.े �या�ंया कथेतील अनभुव ह े�यि�क� �ी आहेत. �या�ंया 
कथामंधील नाियका �वतं� व�ृी�या अस�या, तरी तरह्ेवाईक �वभावा�या आहते. 
अिववािहत ि�यांचा क�डमारा आिण �यानंा करावा लागणारा �याग यांचे िच�ण �याचंी कथा 
करताना िदसते.  

वसुधंरा पटवध�न या�ंया कथा न�या-ज�ुयाचंा सगंम आप�या कथामंधून साधताना 
िदसतात. �याचंी कथा बाधेंसूद, रखेीव आहे. दमदार, कसदार अनभुवांवर या कथा उ�या 
आहेत. �ीक� �ी कथा हे �या�ंया कथेचे मह�वाचे वैिश�्य ठरते. चेहरा, ससंारशोभा, 
आंतरपाट, पैठणी, शोध, आिदप�ुष हे �याचें �िस� कथास�ंह आहेत.  

िच. �यं. खानोलकर यांनी कथा आिण कादबंरी�या �े�ात मोलाचे योगदान िदलेले आह.े 
सनई (1964), राखी पाख� (1971), चाफा आिण देवाची आई (1975) ह े कथास�ंह 
�कािशत झालेले आहेत. �या�ंया कथामंधून पा�े, घटना, �सगं यातून गजबजलेली स�ृी 
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उभी राहते. �या�ंया अजगर, गणूराय आिण चानी, ि�शकूं, पाषाणपालवी, िपशा�च, रा� 
काळी घागर काळी अशा कादबंरय्ामंधून आिण कथामंधून �यानंी माणसाचा �वभाव, 
वासना, िवकार, दा�र�य्, मू�य सघंष�, िनयती या�ंया ताणातून िनमा�ण होणारय्ा 
शोकाि�मका रखेाट�या आहेत. 

िद. प.ु िच�े याचंी कथा अनभुव, आिव�कार, भाषाशैली, अि�त�वबोध या वैिश�्यामंळेु 
वेगळी ठरते. �या�ंया कथाचें नायक ननैितक आिण �यि�क� �ी अस�याचे जाणवते. ल�िगक 
भावना, सम�या याचें िच�ण �या�ंया कथेम�ये येते. टवटवीत आिण आशय�धान भाषा ह े
�या�ंया कथेचे मह�वाचे भािषक वैिश�्य ठरते. ऑिफ� यस (1968) हा �याचंा मह�वपूण�  
कथासं�ह आहे. कसाळ काळेभोर िप�लू, ितिडक, ितरडी, अनतंकाळ या �या�ंया कथा 
�या�ंया �वयभूं आिण वेग�या �ितभेची सा� देणारय्ा आहेत.  

िवलास सारगं या�ंया कथा-कादबंरय्ामं�ये आधिुनक माणसा�या जीवनातील 
असरुि�ततेची, िनरथ�कतेची जाणीव, �वातं�यावर होणारे अित�मण, �यव�थेची दहशत, 
माणसाचे एकाक�पण, तटुलेपण, माणसा-माणसातील िवसवंाद याचें सदंभ� आलेले िदसतात. 
प�रिचत वा�तवाचे िव�पीकरण क�न �यातून चम�कृती साधणे ह े�या�ंया कथेचे मह�वाचे 
वैिश�्य आह.े गभ�वती, िगधाडे, आतंक या कथामंधून �यानंी आधिुनक आिण वैश्िवकतेचे 
�� अधोरिेखत केले आहेत. ए�क��या रा�यात ही �याचंी कादबंरी आिण आतंक हा 
कथास�ंह मह�वपूण� आह.े �याम मनोहर याचें िबन मौजे�या गो�ी, आिण बाक�चे सगळे ह े
दोन मह�वाचे कथास�ंह आहेत. �या�ंया कथेवर नवकथेचा �भाव अिधक जाणवतो, तरी 
�या�ंया कथेम�ये काही बाबतीत वेगळेपण जाणवते. �या�ंया कथािनवेदनाची प�त वेगळी 
आिण वा�तववादी आहे.  

भाऊ पा�ये या�ंया कथा आिण कादबंरय्ा मराठी कथा�म सािह�याम�ये आपली वेगळी वाट 
चोखाळणारे आह.े एक सनुहरा �वाब, थालीपीट, थोडी सी जो िपली, दावेदार ह े �याचें 
मह�वाचे कथास�ंह आहेत. महानगरा�या झगमगटापासून दूर असले�या झोपडपट्यातील 
अभाव��त, द�र�ी वगा�चे िच�ण �या�ंया कथा�म सािह�यामधून येते. मुंबईतील िविवध 
जाती, धम�, स�ंकृती या�ंया सिंम�, सकं�रत भाषेचा आिव�कार �यामं�ये आ�यामळेु 
�या�ंया िनवेदनाची भाषा नवीन आिण वेगळी आह.े �या�ंया वणवा, राडा, अ�ेसर, होमिसक 
ि�गेड या कादबंरय्ा मह�वपूण� आहेत. �या�ंया कादबंरय्ामंधून महानगरीय भोगलोलपुता, 
ल�िगकता यांचे िच�ण अिधक येते. वैतागवाडी, बॅ. अिन�� धोपे�रकर, वॉड�  न.ं 7 या 
�या�ंया कादबंरय्ामंधून पाढंरपेशा म�यमवग�या�ंया मानिसकतेचे िच�ण आलेले आहे. 
राडा, वासनुाका, जेलबड�स, करटंा, ड�बारय्ाचा खेळ या कादबंरय्ामंधून �यानंी किन� 
�तरातील लोकाचें जीवन िचि�त केलेले िदसते. �या�ंया कथा-कादबंरय्ा महानगरातील 
उ�च-नीच अशा सव� �तरानंा आप�या कवेत घेताना िदसतात. 

ह. मो. मराठे, अ�ण साधू, रगंनाथ पठार,े राजन गवस, अ�णा ढेर,े केशव मे�ाम, एस. डी. 
इनामदार, अिनल कुलकण�, बाळकृ�ण �भदुेसाई, िमिलंद बोक�ल हे 1980 नतंर�या 
काळातील मह�वाचे कथाकार आहेत. ह. मो. मराठे या�ंया सॉ�टवेअर, किलयगु, माक� ट या 
कादबंरय्ामंधून बह�रा��ीय कंप�या, कारखानदारी याचें िच�ण आले आहे. �याचंी िन�पण� 
व�ृावर भर दपुारी ही कादबंरी पाढंरपेशा म�यमवग�य जीवनाचे िच�ण करते. या 
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कादबंरीतील नायक भािषक फटकार े ओढीत म�यमवग�य मानिसकतेवर नेमके बोट 
ठेवताना िदसतो. औ�ोिगक�करण, �यापारीकरण, जागितक�करण, खाजगीकरण यां�यामळेु 
महानगरामं�ये िनमा�ण झाले�या सम�या या कथाकारानंी माडंले�या आहेत. अ�ण साधू 
या�ंया िझपरय्ा, तडजोड, ि�शकूं, बिह�कृत, मखुवटा, मुंबई िदनाकं, िव�लवा, शािपत, 
शभुमंगल, शोधया�ा, िसहंासन, �फोट अशा कादबरय्ामं�ये आिण एक माणूस उडतो �याची 
गो�, �लािनभ�वती भारत, िबनपावसाचा िदवस, मं�जागर, म�ु�, बेचका आिण आकाशाशी 
�पधा� करणा�या  इमारती या कथास�ंहामं�ये �ामीण आिण महानगरीय प�रसर याचें िच�ण 
येते. जयतं नारळीकरानंी मराठी िव�ानकथेचा पाया रचलेला िदसतो. अंतराळातील 
भ�मासूर, अंतराळातील �फोट, अभयार�य, चला जाऊ अवकाश सफरीला, �ेिषत, 
य�ांची देणगी, याला जीवन ऐसे नाव, वामन परत आला, �हायरस ह े �याचें मह�वाचे 
कथास�ंह आहेत.   

महानगरीय कथा�म सािह�याम�ये दिलत कथाकाराचंाही मह�वाचा सहभाग आह.े �याम�ये 
बाबरुाव बागूल हे अितशय मह�वाचे कथाकार ठरतात. �याचें ‘जे�हा मी जात चोरली होती, 
‘मरण �व�त होत आहे’ हे दोन मह�वाचे कथास�ंह आहेत. दिलत कथाकारामंधील ते 
मह�वाचे कथाकार ठरतात. �या�ंया कथामं�ये जातीयता, वण�सघंष�  याचें िच�ण आलेले 
िदसते. उपेि�त, बिह�कृत, पीिडत �य���या भावभावना अितशय �खरतेने �याचंी कथा 
�य� करते. दािंभकता आिण नैितकता याचें नाट्यमय िच�ण �याचंी कथा करते. मानवी 
मनातील िवसगंती ते अधोरिेखत करतात. मरण �व�त होत आहे या कथास�ंहाम�ये 
महानगरातील उपेि�त, बिह�कृत, पीिडत �य��चे जीवनिच�ण येते. �याचें दै�य, दा�र�य्, 
वासना, िवकार याचें �वलंत िच�ण �याचंी कथा करते. �ी-प�ुष या�ंयातील असमानता, 
सवण�-शू� या�ंयातील िवषमता, गरीब-�ीमंत या�ंयातील भेदभाव यातून िनमा�ण होणारय्ा 
वेदनांचे िच�ण �या�ंया कथा करतात. सूड ही �याचंी लघू कादबंरीही या ��ीने मह�वाची 
आहे. 

महानगरीय सािह�याम�ये �ीवादी लेिखकाचंाही समावेश होतो. �यातील गौरी देशपाडें 
या�ंया कथा �ीवादी आहेत. कौटंुिबक जीवनाचे बदलते �व�प, �यातून िनमा�ण होणारा 
सघंष� �या�ंया कथा िचि�त करतात. �ीचा �वत:कडे, समाजाकडे, �ी-प�ुष सबंंधाकडे, 
कुटंुबाकडे बघ�याचा बदलता �ि�कोण �या�ंया कथा अधोरिेखत करतात. �या�ंया 
म�ुकाम, या कादबंरीम�ये परदेशी महानगरातील �यि�क� ि�तता माडंलेली आहे. थागं, 
द�ुतर हा घाट या �या�ंया मह�वा�या कादबंरय्ा आहेत. िवजया राजा�य� याचें कमान, 
ह�कंार, जा�वदं, िवदेही, अनोळखी, उ�राध� इ. कथास�ंह �िस� झालेले आहेत. �ी, 
�ी�व, ितची सजृनशीलता, ितचे वेगळेपण, ितचे भाविव� याबं�लचे कुतूहल आिण �याचा 
शोध �याचंी कथा घेताना िदसते. �या�ंया स�ुवाती�या कथावंर नवकथेचा �भाव जाणवतो. 
�योगशीलता ह े�या�ंया कथेचे वेगळे वैिश�्य ठरते. सािनया, आशा बघे, मेघना पेठे, शातंा 
गोखले या�ंयाही कथा-कादबंरय्ामं�ये महानगरीय जीवनाचे िच�ण आलेले आहे. ि�यांचे 
भाविव�, बदलते िवचारिव�, समाजाकडे बघ�याचा ितचा बदलता �ि�कोण यातून सूिचत 
होते. मेघना पेठे या�ंया नाितचरािम, आंध�या�ंया गायी, हसं अकेला या कलाकृत�मधून 
महानगरीय सामािजक सम�यावंर �काश टाकलेला िदसतो. शातंा गोखले या�ंया �रटा 
वेलनकर या कादबंरीतून महानगरातील बह��तरीय �ी-प�ुष सबंंध अधोरिेखत झालेले 
िदसतात. महेश केळुसकर ह े महानगरीय जािणवेची कादबंरी िलिहणार े मह�वाचे 
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कादबंरीकार आहेत. �या�ंया �मश: आिण यू कॅन आ�सो िवन या दोन मह�वा�या 
कादबंरय्ा आहेत. �याचंा जोर क� लगी ह ै यार हा कथास�ंह मह�वाचा आह.े यातून 
महानगरीय जीवनाचे वा�तव न�या आकृितबंधातून �य� झालेले िदसते.  

थोड�यात, महानगरीय सािह�यातील कथा हा एक मह�वाचा वा�य�कार असून या कथानंी 
कथे�या पारपं�रक आशय, आिव�कार, भाषा या�ंया बाबतीत अनेक नवे �योग केले असून 
कथेला �यापक �प यातून �ा� झा�याचे ल�ात येते. महानगरीय कथानंी मानवी 
अि�त�वाचे मह�वपूण� �� अधोरिेखत केलेले िदसतात. दिलत, �ीवादी, िव�ानवादी 
कथानंी महानगरीय कथेम�ये वेगळे आशयिव� माडंलेले िदसते. महानगरीय जीवनातील 
यािं�कतेचे आ�मण आिण �ामीण स�ंकृतीवरील महानगरीय स�ंकृतीचे आ�मण या 
कथानंी अधोरिेखत केले. मानवी जीवनाचा बकालपणा, एकाक�पणा, �वाथ�, नैसिग�क 
िवकार-वासना याचें वा�तववादी िच�ण या कथानंी केलेले िदसते. महानगरीय कथेपे�ा 
महानगरीय कादबंरीचे �े� अिधक सम�ृ आिण ठसठशीतपणे ल�ात येते.  

सभुाष भ�डे या�ंया अंधारवाटा, िकनाराय, बोनसॉय, अदेशी या कादबंरय्ामंधूनही 
महानगरीय भोगलोलपुता, ल�िगकता याचें िच�ण आलेले िदसते. सजंय जोशी याचंी 
निचकेतचे उपा�यान, सजंीव खाडेंकराचंी अशातं पव�, वसतं आबाजी डहाके याचंी 
अधोलोक, अरिवदं र ेयाचंी सात पावलं उलटी या मह�वा�या महानगरीय कादबंरय्ा आहेत. 
या कादबंरय्ामंधून उ�चभूचें िच�ण �ाम�ुयाने आलेले िदसते. �भाकर प�ढारकर या�ंया अर े
ससंार ससंार, �ी. ना प�डसे यां�या आकातं, ह�या, ऑ�टोपस, ल�हाळी, मध ुमंगेश किण�क 
याचंी वा�ळ, जयवतं दळवी या�ंया आ�बम, कहाणी, िदवाकर काबंळी या�ंया डोकेफुट, 
परळ हट, मनोहर शहाणे या�ंया झाकोळ, देवाचा श�द, धाकटे आकाश, लोक असावा, 
एखा�ाचा म�ृयू या कादबंरय्ामंधून पाढंरपेशा म�यमवग�य जीवनाचे आिण �या�ंया 
मानिसकतेचे िच�ण आलेले आहे. 

महानगरीय कादबंरय्ामं�ये किन� वगा�तील, सामा�य वगा�तील, झोपडप�ीम�ये राहणारा 
वग�, फुटपाथवरील वे�या, िभकारी याचें िच�ण करणारय्ा कादबंरय्ाचेही �माण बरचे आहे. 
�याम�ये जयवंत चळवी याचंी च�, मध ुमंगेश किण�क याचंी मािहमची खाडी, मनोहर ओक 
याचंी चरसी, शकंरराव खराता�ंया हातभ�ी, झोपडप�ी, फुटपाथ नं. 1, अनतं कदम याचंी 
िदवसा�या अंधारात, भा. ल. पाटील याचंी उगवतीचे रगं, व�ती वाढे आह,े च�ंकातं खोत 
याचंी उभया�वयी अ�यय, िवषयातंर, भानू काळे यांची कॉ�ेड, अ�ण साधू याचंी िझपरय्ा, 
ल. ना. केरकर या�ंया तो आिण �याचा मलुगा, पाढंरा िसहं, काळी चौकट या कादबंरय्ाचंा 
�ाम�ुयाने समावेश करावा लागतो. या सव� कादबंरय्ा महानगरातील िन�न आिण खाल�या 
वगा�तील जीवनाचे सामािजक आिण मानिसक िच�ण करताना िदसतात. महानगरीय 
कादबंरीने शहरातील गरीब-�ीमंत, उ�च-नीच, भाडंवलदार-नोकर अशा सव� �तरानंा 
आप�या कवेत घेतलेले िदसते.  

महानगरीय नाटक : 

महानगरीय नाटकामंधून कथा-कादबंरय्ासंारखे महानगरीय जीवन अधोरिेखत झालेले 
िदसत नाही. तरीही पा��भूमी �हणून महानगरीय जीवन याम�ये आलेले िदसते. मळुात 
आधिुनक मराठी नाटकाचंी परपंरा शहरातूनच िनमा�ण झालेली िदसते. पा�ा�य 
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नाट्यस�ृीचा प�रचय स�ुवातीला महानगरातील लेखकानंाच झाला आिण �याचे 
अनकुरणही महानगरातील नाटककारानंीच केले. गो. ब. देवल, अ�णासाहेब िकल��कर, 
मामा वररेकर, �ीपाद कृ�ण  को�हटकर, कृ�णाजी �भाकर खाडीलकर, �. के. अ�े, िव. 
वा. िशरवाडकर, वसतं कानेटकर, प.ु ल. देशपाडें या सव� नाटककारांची नाटके 
महानगरामंधूनच रगंभूमीवर आली. मामा वररेकर, �. के. अ�े आिण मो. ग. रागंणेकर यानंी 
�वातं�यपूव� आिण �वातं�यो�र अशा दो�ही कालखडंात लेखन केले. �या�ंया लेखनाचा 
�भाव नतंर�या नाटककारावंर पडलेला िदसतो.  

मामा वररेकरानंी सो�याचा कळस, स�ेचे गलुाम या नाटकामंधून मुंबईतील �िमक-शोिषत 
लोका�ंया वेदना, सम�या माडं�या. ��हाद केशव अ�े यानंी �वातं�यपूव� काळात ‘सा�ागं 
नम�कार’, ‘�माचा भोपळा’, ‘मी उभा आह’े, ‘ल�नाची बेडी’, ‘मो�ची मावशी’ अशी िवनोदी 
आिण ‘उ�ाचा ससंार’, ‘घराबाहेर’, ‘जग काय �हणेल?’ अशी गभंीर �व�पाची नाटके 
िलिहली. �या�ंया नाटकावंर नोवेल कॉवड�  आिण मोिलएर या पाशच्ा�य नाटककाराचंा 
�भाव अस�याचे �यानंी मा�य केले आह.े �वातं�यो�र काळात �यानंी िलिहलेले 
‘स�ाटिसहं’ ह े नाटक मह�वपूण� आहे. हे नाटक �यानंा शे�सिपअर�या ‘िकंग िलअर’ या 
नाटकाव�न सचु�याचे �यानंी मा�य केले असले, तरी या नाटकाचे �व�प �वतं� आहे. ह े
नाटक �या�ंया म�ृयूनतंर इ. स. 1973 म�ये रगंभूमीवर आले. �या�ंया ‘तो मी न�हेच’ या 
नाटकाने िफर�या रगंमंचाची सकं�पना �ढ केली. एकाच पा�ा�या िकंवा नटा�या पाच 
वेगवेग�या भूिमका यात आहेत. माधव काझी या �य��वर दाखल केले�या ि�यां�या 
फसवणकु��या खट�यावर ह े नाटक आधारलेले आह.े �यामळेु वा�तव घटनेला क�पना 
आिण िवनोदाचा रगं देऊन उ�म नाटक कसे साकार करता येऊ शकते, याचा दाखला ह े
नाटक देते. �या�ंया अशाच डॉ. अ. िचं. लागू या�ंयावरील खट�यावर आधारीत ‘डॉ�टर 
लागू’ (स�याचे नाव ‘डॉ�टर’) या नाटकाने लेखन��्या नवेपण जपले. या नाटकाचे �व�प 
इितव�ृा�मक आहे. �. के. अ�े याचें नाटक िवनोदी वळणाचे होते. �यांची 
�वातं�यानतंर�या काळात पाणी�हण, कवडीचुबंक, बवुा तेथे बाया, तो मी न�हेच ही नाटके 
�कािशत झाली. मनोरजंनाचा म�ुय �ि�कोण �या�ंया नाटकामागे असला, तरी समाजा�या 
�यगंावंर ते िवडंबना�मक भा�य करताना िदसतात. �या�ंया नाटकानंी नाट्य�े�ा�या पड�या 
काळात नाट्यलेखनाला भ�कम आधार िदला, नवीन िदशा दाखवली, आशव्ासकता 
िनमा�ण केली. �याचंी ही नाटके महानगरीय पा��भूमी लाभलेली आहेत. 1945 ते 1958 या 
काळात �यानंी स�ंयाशाचे ल�न, जीवा-िशवाची भेट, �ारकेचा राजा, अपूव� बंगाल, लंकेची 
पाव�ती, भूिमक�या सीता ही नाटके रगंभूमीवर आणली. �याचंी बह�ताशं नाटके सामािजक 
भा�य करणारी आहेत. तं�ा�या बाबतीत �यानंी अनेक �योग केले.  

नाट्यलेखक, नाट्यस�ंथाचालक, नाट्यिद�दश�क, नाट्यिनिम�ते असले�या मो. ग. 
रागंणेकरानंी �वातं�यपूव� आिण �वातं�यो�र अशा दो�ही काळात नाट्यलेखन केले. 1941 
साली �थापले�या ‘नाट्यिनकेतन’ या नाट्यस�ंथे�ार े�यानंी नाट्य�े�ात नवचैत�य िनमा�ण 
कर�याचा �य�न केला. इ�सेन�या नाट्यतं�ाचा �भाव �या�ंयावर �प�पणे जाणवतो. 
�याचंीही नाटके महानगरीय रगंमंचावरच सादर झालेली होती. वररेकर, अ�े आिण रागंणेकर 
यानंी �े�काचंी अिभ�ची िवचारात घेऊन नाटकातील सगंीत कमी केले. शे�सिपअरपे�ा 
इ�सेन�या नाट्यतं�ाचा अिधक वापर केला. आशय, िवषय, माडंणी या बाबतीत नाटकाचंी 
वा�तववादी वाटचाल �या�ंया काळातच झाली. एक होता �हातारा, कोणे एके काळी, माहेर, 
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रभंा, जयजयकार, भटाला िदली ओसरी, धाकटी आई, भा�योदय ही नाटके �यानंी 
रगंमंचावर आणली. बोलपटा�या आ�मणा�या काळातही �यानंी नाट्यवा�य िटकवून 
ठेवले. अनतं कानेकरांनी बह�तेक नाटके अिधक �माणात अनवुािदत, �पातं�रत अशी 
आहेत. इ�सेन�या डॉ�स हाऊस या इं�जी नाटकाचा �यानंी घरकूल या नावाने अनवुािदत 
केलेले नाटक मह�वपूण� आहे.     

िशरवाडकर हे बह�आयामी, िविवधागंी नाट्यलेखन करणार ेनाटककार आहेत. �याचंी दूरचे 
िदवे, दसुरा पेशवा, वैजयतंी, कौ�तेय, राजमकुुट, ऑथे�लो, आमच ंनाव बाबरुाव, ययाती 
आिण देवयानी, वीज �हणाली धरतीला, बेकेट, नटस�ाट, िवदूषक, एक होती वाघीण, 
आनदं, म�ुयमं�ी, च�ं िजथे उगवत नाही, महतं, कैकयी ही मह�वाची नाटके आहेत. 
नाट्यमाडंणीम�ये �यानंी िवशेष �योग केलेले िदसत नाहीत. देश�ेम, इितहास�ेम, 
परा�माचे आकष�ण �या�ंया लेखनातून जाणवते. िशरवाडकर हे बह�आयामी, िविवधागंी 
नाट्यलेखन करणार ेनाटककार आहेत. �याचंी दूरचे िदवे, दसुरा पेशवा, वैजयतंी, कौ�तेय, 
राजमकुुट, ऑथे�लो, आमच ंनाव बाबरुाव, ययाती आिण देवयानी, वीज �हणाली धरतीला, 
बेकेट, नटस�ाट, िवदूषक, एक होती वाघीण, आनदं, म�ुयमं�ी, च�ं िजथे उगवत नाही, 
महतं, कैकयी ही मह�वाची नाटके आहेत. नाट्यमाडंणीम�ये �यानंी िवशेष �योग केलेले 
िदसत नाहीत. देश�ेम, इितहास�ेम, परा�माचे आकष�ण �या�ंया लेखनातून जाणवते. 
�यामळेु �या�ंया नाटकामं�ये महानगरीय सदंभ� तसे जा�त सापडत नाहीत. 1946 ते 2000 
या �दीघ� कालखडंावर �याचंा नाट्यवा�यावर �भाव होता.  

प.ु ल. देशपाडें यांनी िवनोदी आिण गभंीर अशा दो�ही �व�पाची नाटके िलिहली. �या�ंया 
नाटकामं�ये आलेली पा�े शहरी आहेत, �ामीण नाहीत. परतं ुमहानगरीय जािणवा �या�ंया 
नाटकामं�ये अिधक �माणात येताना िदसत नाही. भ�यता, उदा�ता याचेंच अिधक वेड 
�यानंा िदसते. बटाट्याची चाळ हे �याचें नाटक महानगरातील चाळीचे िच�ण करणारे आहे. 
अ�ूचंी झाली फुले या नाटकाम�ये �यानंी महानगरातील िश�णाची पा��भूमी आधाराला 
घेतलेली िदसते. मला काही सागंायचंय या नाटकाम�ये �यानंी �यायालयीन वातावरण 
िचि�त केलेले िदसते. िववाहापूव� गभ�वती होणारी जा�हवी आिण �यामळेु ग�धळलेले ितचे 
कुटंुब या नाटकात येते. �याचें सूया�ची िप�ले हे नाटक राजक�य �व�पाचे असून याम�ये 
शहरी जीवनाची पा��भूमी िदसते. पंखानंा ओढ पावलांची ह े �याचें नाटक �ीजीवनाची 
शोकािंतका माडंणारे आह.े याही नाटकाला महानगरीय पा��भूमी लाभलेली िदसते. �याचें 
फ� एकच कारण ह ेनाटक परदेशा�या �भावात असले�या त�णाचे िच�ण करणारे आहे. 
तकुा �हणे आता ह े �याचें नाटक 1948 साली रगंभूमीवर आले. तझेु आहे तजुपासी या 
�या�ंया नाटकाची िवशेष चचा�  झाली. िनव�ृीवाद आिण �व�ृीवादाचा सघंष�  यातून �यानंी 
िचि�त केलेला िदसतो. आ�याि�मक भावनेपे�ा भौितक भावना मह�वाची असा �या�ंया 
भूिमकेचा कल यातून जाणवतो. अंमलदार, सुदंर मी होणारा, भा�यवान ही �याचंी नाटके 
मह�वपूण� आहते. जॉज� बना�ड�  शॉ या�ंया िप�मेिलअन या नाटकाचे �यानंी फुलराणी या 
नावाने केलेले �पातंर �े�कानंा िवशेष भावलेले िदसते.   

िवजय त�डुलकरा�ंया �ीमंत, गहृ�थ, मध�या िभतंी, िचमणीचं घर होतं मेणाच,ं सरी ग ंसरी, 
मी िजकंलो मी हरलो, काव�याचंी शाळा, एक ह�ी मलुगी, घरटे आमचेु छान, क�यादान, 
पािहजे जातीचे, िव�ला, माणूस नावाचे बेट, घाशीराम कोतवाल, अशी पाखर े येती या 
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नाटकामंधून म�यमवग�य जािणवाचें िच�ण आलेले आहे. यातून �यानंी कौटंुिबक 
नातेसबंंधांचा वेध घेतलेला आहे. शातंता! कोट�  चालू आहे या नाटकातून �यानंी 
म�यमवग�य �ी-प�ुष सबंंधिवषयक नैितक ��ाचंी माडंणी केलेली िदसते. सखाराम 
बाईटंर या नाटकाम�ये �यानंी पारपं�रक आिण आधिुनक �ी रखेाटली आहे. कमला या 
नाटकातून �यानंी �ीिव��चा �� माडंला आह.े क�यादान या �या�ंया नाटकात दिलत 
आिण सवण� या�ंया ल�नाचा सदंभ� आहे. िम�ाची गो� या नाटकाम�ये �यानंी ि�यांची 
समल�िगकता या िवषयाला हात घातलेला िदसतो. िवजय त�डुलकराचंी िगधाडे, प�ुष या 
नाटकामंधून ल�िगक िवकृती, िहसंा माडं�यात आलेली िदसते. िबभ�सता, िहसंाचार, 
उ�चभ्ूर�ंया नीितमू�याचंा रह्ास �या�ंया नाटकानंी रगंभूमीवर आणला. सव�सामा�य आिण 
म�यमवग�य जीवनाचे िच�ण �यानंी आप�या नाटकातून केलेले िदसते.  

िच. �यं. खानोलकर या�ंया एक शू�य बाजीराव या नाटकाने नाटकाचे �चिलत सकेंत 
मािंडत काढून नाट्यवा�याला वेगळे वळण िदले. हे नाटक �हणजे मराठी नाटकातील 
नवनाट्याचा आरभं ठरतो. कालाय त�मै नम:, अव�य, अभोगी, आपलेु मरण, रखेली, 
�ीमंत पतीची राणी, सगेसोयर े ही �याचंी नाटके मह�वपूण� आहेत. िगरीश काना�ड या 
नाटककारा�ंया हयवदन या नाटकाचे �यानंी याच नावाने मराठीत भाषातंर केले. या 
नाटकातून आशया�या बाबतीत नवा �योग कर�यात आलेला िदसतो.    

र�नाकर मतकरी यांनी महािव�ालयीन जीवनातील नाट्य�पध�साठी �हणून स�ुवाती�या 
काळात नाट्यलेखन केले. �या�ंया अनेक नाटकानंा महानगराचंी पा��भूमी लाभलेली 
िदसते. तथािप, महानगरीय िच�णापे�ा भाविव�ा�या िच�णावर ते अिधक भर देताना 
िदसतात. माझ ं काय चकुलं? या नाटकाम�ये �यानंी कौटंुिबक कलह आिण �यातून 
आ�मह�येला �व�ृ होणारे पती-प�नी िचि�त केले आहेत. �यातून िजवतं राहणारय्ा �ीला 
कोण�या सम�यानंा सामोर े जावे लागते, ते या नाटकात मतकर�नी दाखवून िदले आह.े 
जोडीदान या �या�ंया नाटकाम�ये परदेशाम�ये जाऊन तेथील �ीशी सबंंध ठेवणारा प�ुष 
िचि�त झाला आह.े यातून ज�माला आलेले मूल आप�या बापाचा शोध घेत घेत मुंबईम�ये 
येते. यातून िनमा�ण झाले�या कौटंुिबक सम�या या नाटकात माडं�या आहेत.  

बॅ�र�टर या जयवतं दळवी या�ंया नाटकाम�ये पा�ा�य त�व�ानाने �भावीत झालेली 
भौितक, शारी�रक सखुाचा आ�वाद स�दय�पूण� रीतीने घेणारी �यि�रखेा भेटते. सूया��त या 
नाटकाम�ये �यानंी बदल�या राजक�य मू�याचें आिण �यातून घडणारय्ा शोकािंतकेचे िच�ण 
केले आहे. सािव�ी या नाटकातून �यानंी नोकरी करणारय्ा ि�यां�या सम�या माडंले�या 
आहेत. नातीगोती या नाटकातून �यानंी म�यमवग�य कुटंुबाचे िच�ण केले आह.े पया�य या 
नाटकातून �यानंी आधिुनक सदंभा�तील सासू-सून यां�यातील सघंष�  दाखवला आह.े अनील 
बव� ह ेसा�यवादाने �भावीत असलेले नाटककार आहेत. हमीदाबाईची कोठी हे �याचें नाटक 
महानगरातील कोठीचे बदललेले �व�प माडंते. प�ुकामे�ी या नाटकाम�ये �यानंी गभा�शय 
भाड्याने घे�याची (टे�ट ट्यबु बेबी) महानगरातील नवी प�त माडंली आहे. महानगरातील 
नवी नैितकता यातून अधोरिेखत कर�याचा �यानंी �य�न केलेला िदसतो.   

महेश एलकंुचवार या�ंया एका नटाचा म�ृयू, गाब�, पाट�, �ितिबंब, यातनाघर, यगुा�त, वाडा 
िचरबेंदी, र�प�ुप, वासनाकाडं, वासािंस जीणा�िन, वा�तपु�ुष, सोनाटा ही मह�वपूण� नाटके 
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आहेत. सोनाटा या नाटकातून �यानंी मुंबई महानगरात राहणारय्ा तीन वेगवेग�या 
सा�ंकृितक पा��भूमीतून आले�या ि�यां�या भावजीवनाचे िच�ण केलेले आहे. मूलभूत 
मानवी सम�याचंा िवचार �यानंी माडंलेला आह.े सतीश आळेकर याचें अितरके�, एक िदवस 
मठाकडे, दसुरा सामना, िपढीजात, बेगम बव�, महािनवा�ण, महापूर, िमक� आिण मेमसाहेब, 
शिनवार-रिववार ही मह�वाची नाटके आहेत. यातील महािनवा�ण ह ेमराठी रगंभूमी�या ��ीने 
मह�वाचे नाटक ठरते. गो. प.ु देशपाडें याचें 1974 साली रगंभूमीवर आलेले उद�्व�त 
धम�शाळा ह े मह�वाचे नाटक आह.े या नाटकाने रगंमंच, अंक, ��य, चौकटी यापासून 
�वत:ची सटुका क�न घेतलेली िदसते. कधी रगंमंच, तर कधी �यायालयाचा खेळ, तर 
कधी कादबंरीतील पा�ाचें ��य� अवतरणे, कधी मतृ माणसाने �वत:�याच िनवाणा�चे कथन 
करणे असे या नाटकाचे कथानक अनेक बाबतीत वेगळे, नवे आिण ध�कादायक होते.    

�शातं दळवी, राजीव नाईक, चेतन दातार, मकरदं साठे, शफाअत खान, फणसळकर या 
नाटककारानंी �योगशील नाटके िलिहली. शफाअत खान यांनी मुंबईमधील 1992-93 �या 
दगंल�चा िवषय थेटपणे आप�या नाटकातून माडंला. रािहले दूर घर माझे ह े�याचें नाटक 
पािक�तानातील लाहोरमधील िहदूं�ंया घरी राहणारय्ा म�ुलीम कुटंुबातील �ूरता आिण 
मानवता याचें िच�ण करणार ेआह.े िहदूं-म�ुलीम सघंषा��या पा��भूमीवर वावरणारे ह ेनाटक 
शेवटी मानवतेचा सदंेश देऊन जाते. मकरदं साठे यानंी महानगरीय जीवनातील अंतग�त 
ताणेबाणे �ितका�मक �व�पात आप�या नाटकातून माडंलेले आहेत. 1945 ते 1960 या 
कालखडंात ऐितहािसक, पौरािणक आिण सामािजक िव�ेषा�मक नाटके रगंमंचावर आली. 
�ायोिगक, �हसनवजा, का�या�म �कृतीची नाटके या काळात आली. नाटका�या माडंणीत 
बदल होत गेले. �े�का�ंया गितमान जीवनाचा िवचार क�न अंक व �वेश नेमके व 
आटोपशीर झाले. लाबंलचक सवंादाचें आिण �वगताचें �माण कमी झाले. नेप�य 
वा�तववादी बनले. पा�ा�ंया मनाचा वेध घे�याचा �य�न नाटककार क� लागले. 1955 
नतंर �यावसाियक आिण �ायोिगक नाटक असे वेगवेगळे �कार अधोरिेखत होत गेले. नाटक 
हे मनोरजंन आिण जीवनदश�नासाठी आह,े याची जाणीव नाटककारानंा होऊ लागली.1970 
�या आसपास काही न�या नाटककाराचंी फळी उदयास आलेली िदसते. �याम�ये सतीश 
आळेकर, महेश एलकंुचवार, अ�यतु वझे, गो. प.ु देशपाडें हे मह�वाचे नाटककार आहेत. 
1960 नतंर एकािंकका लेखनाची स�ुवात झालेली िदसते. अनेक नाटककार 
एकािंककालेखनाकडे वळलेले िदसतात. पढेु पथनाट्य या नाट्य�काराचाही समावेश 
महानगरीय नाटकाम�ये झालेला िदसतो.  

२अ.५ समारोप : 

महानगरीय सािह�य हा एक वा�तववादी सािह�याचा एक मह�वपूण� �कार आह.े साठो�री 
कालखडंाम�ये या सािह�य�वाहाला स�ुवात झालेली असली, तरी 1990 नतंर�या 
काळाम�ये या �वाहाचे वेगळेपण अिधक उमटून िदसते. शहरीकरणाची वाढती �ि�या 
आिण �यातून बदललेले सामािजक, सा�ंकृितक, भािषक, धािम�क, कौटंुिबक, शै�िणक 
जीवन यांचे िच�ण महानगरीय सािह�य करते. महानगरीय जीवना�या सव� अगंानंा या 
सािह�याने आप�या कवेत घेतलेले आहे. महानगरीय जाणीव सव��थम किवतेतून आिण 
�यानतंर कादबंरी या वा�य�कारातून सश�पणे �य� झालेली िदसते. रजंनमू�याचंा �भाव 
काही �माणात महानगरीय सािह�यावर िदसतो. महानगरीय जीवनाचे वा�तव�प माडंताना 
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या सािह�याची भाषा बंडखोर झालेली िदसते. 1990 नतंर�या महानगरीय सािह�यातून 
सगंणक�य स�ंा, मोबाईची सदंेश�णाली, मॉ�स यानंी �भावीत झालेले श�द व �ितमा 
सरा�सपणे वापर�या गेले�या िदसतात. �यातून चेहरा हरवले�या समूहाचा, पया�वरणा�या 
रह्ासाचा, रोग��ततेचा, एकाक�पणाचा आिव�कार झालेला िदसतो.  

आपली �गती तपासा  

१. महानगरीय सािह�याची ओळख क�न �ा ?  

२अ .६  सरावासाठी �वा�याय   

१) महनगरीय  सािह�याचा उगम के�हा झाला ?  

२) महानगरीय जीवनाचे िच�ण �थम कोणा�या किवतेतून आले आहे ?   

३) ‘िवष व�ृा�ंया मळुा ‘ ही कादबंरी कोणी िलिहली .?  

४) “गोतावळा ‘ ही कादबंरी कोणी िलिहली ?  

५) महानगरीय सािह�य हे कशाचा �वीकार करणार ेसािह�य आहे .?  

 िटपा  

1. महानगरीय स�ंकृती  

2. महानगरीय किवता  

3. महानगरीय नाटक  

 खालील ��ाचे सिव�तर उ�र े�ा .  

1. महानगरीय सािह�या�या �व�प वैिश�याची चचा� करा .?  

2. महानगरीय सािह�य आिण �ामीण सािह�यातील फरक �प� करा ?  

3. महानगरीय सािह�यावर कोणाचा �भाव पडलेला होता ?  

4. महानगरीय  कादबंरीचा आढावा �या ?  

२अ.७  सदंभ� �थं 

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

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

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

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

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

८. ‘मुंबई: काल आिण आज’ - सपंादन मंिजरी कामत,अनवुाद - िगरीश जोशी. 
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२ब  
�मश: कादबंरीच ेकथानक, आशयसू�, पा�िच�ण आिण 

समी�ण  

घटक रचना  

२ब.0  उि��्ये 

२ब.१ �ा�तािवक  

२ब.२ प�ामंधून समोर येणारे कथानक  

२ब.३ चच�तून समोर येणार ेकथानक  

२ब.४ कादबंरीतील पा�िच�ण  

२ब.५ �मश: कादबंरीचे आशयसू� : 

२ब.६ समारोप 

२ब.७  सरावासाठी �वा�याय   

२ब.८  सदंभ� �थं 

२ब.0  उि��्य े

१. �मशः या कादबंरीचे �व�प अ�यासणे. 
२. �मशः या कादबंरीतील महानगरीय जािणवाचंा अ�यास करणे. 
३. �मशः या कादबंरीचे कथानक अ�यासणे. 
४. �मशः या कादबंरीचे आशयसू� अ�यासणे 
५. �मशः या कादबंरीचे वा�यीन मह�व अधोरिेखत करणे. 

२ब.१ �ा�तािवक  

महानगरीय सािह�य ही न�वदो�री कालखडंातील एक मह�वाची सकं�पना आहे. याम�ये 
शहरी जीवनाशी क� ि�त िच�ण करणार ेलेखक आिण आशय याचंा �ाम�ुयाने िवचार होतो. 
शहरी जीवन, शहरातील सामािजक-सा�ंकृितक प�रि�थती, शहरातील अथ��यवहार, 
शहरातील कौटंुिबक प�रि�थती, शहरातील नोकरीचे सदंभ�, आिथ�क सदंभ�, राजकारण या 
सवा�चा िवचार महानगरीय सािह�यातील आिशयाम�ये केला जातो. खेडे आिण शहर याचें 
सदंभ�, �याचबरोबर खाजगीकरण, उदारीकरण आिण जागितक�करण याचेही सदंभ� 
महानगरीय सािह�याम�ये येताना िदसतात. मराठीम�ये महानगरीय जािणवा �य� करणारी 
एक मोठी परपंरा कादबंरी वा��यात अस�याचे िदसून येते. महानगरीय सािह�याम�ये महेश 
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केळुसकर हे एक मह�वाचे लेखक आहेत. �या�ंया �मशः या कादबंरीम�ये महानगरीय 
सािह�या�या खणुा आप�याला िदसतात. �यामळेु महानगरीय जािणवा �य� करणारी एक 
�ाितिनिधक कादबंरी �हणून �मशः या कादबंरीकडे पाहता येते. या कादबंरीचा अ�यास 
पढुील�माणे करता येईल. 

२ब.२ प�ामंधून समोर येणार ेकथानक : 

�मश: ही महेश केळुसकर याचंी महानगरीय जीवनाचे िच�ण करणारी मह�वपूण� कादबंरी 
आहे. या कादबंरीला तसे ठरािवत, �चिलत कथानक नाही. िनवेदन, वाचकांची प�े आिण 
चचा�  यातून या कादबंरीचे कथानक समोर येते. �यातही सलगता नाही. प�े स�ु असताना 
म�येच िनवेदन म�येच चचा�  असे या कादबंरीचे रचनातं� आहे. यातूनच या कादबंरीचा 
आकृितबंध आकाराला आलेला आहे. भाषेचा थेटपणा, सामािजक-राजक�य भा�य, तट�थ 
िनवेदन, डोळस व�ृी या सवा�मळेु ही कादबंरी ल�णीय ठरते. उ�राधा�त कादबंरीतील पा�े 
पाि�का�या सपंादकाला प� िलह� लागताता आिण प� िलिहणारे पूव�चे वाचक पा�ा�ंया 
भूिमकेत जाऊन चचा�  करतात. अशा �कारचा �योग यापूव� मराठी कादबंरीम�ये झालेला 
िदसत नाही. रचना आिण आशया�या ��ीने ही कादबंरी वेगळी ठरते. नैितक-अनैितकते�या 
पलीकडे जाऊन समकालीन वा�तवाचा शोध यातून लेखक घेताना िदसतो. कादबंरी�या 
स�ुवातीला लेखक �वत:ला लेखक �हणून सबंोधतो. परतं ु आपण आतापय�त कोणताही 
लेख , कथा, कादबंरी, समी�ा, किवता अस ेकाही छापले नाही, असेही तो कबूल करतो. 
�याची मलु ं आिण बायको गावाकडे असतात. परतं ु �यानंाही प� िलिहणे �याला जीवावर 
येते. परतं ु तो मनात�या मनात बरचे काही िलहीत असतो, असे तो सागंतो. मनात�या 
मनात िलिह�याचे फायदे-तोटेही लेखक सागंतो . लेखकाचा खानावळ चालवणारा एक िम� 
आहे. तो �या�याकडे जेवायला जातो. तो दीनवाता�  नावाचे पाि�क हौस �हणून चालवतो. 
�यातून �याला काही नफा िमळत नाही. लेखकाचे �या�याकडे चार मिह�याचें िम�ा�या 
खानावळीचे िबल थकलेले असते. �या िम�ाला समोर�या�या मनात काय चालते, हे जाणून 
घे�याची िव�ा अवगत अस�याने ते�हा तो लेखकाला �या�या पाि�कासाठी एक कादबंरी 
िलिह�याचे आवाहन करतो. लेखकाचीही ब�याच  िदवसापासून िलिह�याची इ�छा असते. 
कादबंरीचे पिहले �करण पाि�कात �िस� होते आिण सगळीकडे या कादबंरीची चचा�  स�ु 
होते. अनेक प�े पाि�का�या सपंादकाला येतात. एकूण 36 �करणामं�ये िवभागलेली ही 
कादबंरी दीड वष�  या पाि�काम�ये �मश: �कािशत होत रािहली. कादबंरीचा शेवट 
हो�यासाठी अजून 9 �करणे आव�यक होती. परतं ुिबल चकुते झा�यामळेु पढेु िलिह�याचे 
लेखक टाळतो. एके िदवशी खानावळवाला िम� लेखकाला �या�या बायकोब�ल तो मनात 
काय िवचार करतो, हे सागंतो. हे ऐकून लेखक िवचारात पडतो. खानावळवा�या िम�ा�या 
बायकोचे शरीर �याने लपून पािहलेले असते. ह े िम�ाला कळले, ह े जाणून �याला 
अवघड�यासारखे होते. खानावळ सोडून, कादबंरीलेखन सोडून दूर िनघून जा�याचा 
िवचारही लेखका�या मनात येतो. पण तो तसे करत नाही. हे िनवेदन कादबंरी�या 
स�ुवातीला येते. �यानतंर पढुील कथानक प�ा�ंया �पाने समोर येते.  

प� �माकं एक म�ये रा. प. साठ्ये आिण अ�णा पनसे यांनी िलिहलेले आह.े ही कादबंरी  
वाचून ती आशावादी आह े क�, िनराशावादी , जीवनवादी आहे क� कलावादी ह े �यानंा 
कळेनासे झा�याचे ते यात सागंतात. िशवाय वाचनीय वाटेल तोपय�त कादबंरी वाचत राह� 
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असेही ते यात सागंतात. प� �माकं दोनम�ये माधवी �धान-िचटणीस यानंी आप�या 
प�ातून कादबंरी िनराशाजनक वाट�याचे �हटले आहे. यात 6 वषा��या मलुी�या 
आ�मह�येचे िच�ण क�न लोकि�य हो�याचा लेखक िवचार करत असून यातून �िस�ी 
िमळेल, हा लेखकाचा �म अस�याचे �यानंी यात �हटले आहे. प� �माकं तीनम�ये �ा. 
च�ंहास िकंबह�ने यानंी लेखकाला भाषेची अडचण अस�याचे सागंतात. कादबंरी�या 
वाचनापे�ा लेखका�या मानिसक अव�थेचा अनभुव घेऊ शकतो का, हा �� अिधक 
मह�वाचा वाटतो.  

प� �माकं चारम�ये रामराव गडंगीर यानंी पाठवलेले प� येते. यात ते �वत:ची ओळख 
क�न देतात. ते काळाचौक� येथे राहतात. �यानंी कादबंरीतील �करण तीन वाचलेले आह.े 
कादबंरीतील बेकार आिण गुडं मलुगा हा आपलाच दसु�या  नंबरचा मलुगा अस�याचे �यानंी 
सािंगतले आहे. आप�या बापानेच आप�याब�ल कादबंरीत अस ेिलहायला लाव�याने �याने 
आप�याला कमर�ेया प�्याने मार�याचे ते या प�ात सागंतात. �याचंा मलुगा प�ुकळ दा� 
िपतो, प�पू पाडें�या गगँम�ये काम करतो. या मलुाला खाणावळीम�ये वेटरचे काम िमळावे, 
अशी िशफारसही ते या प�ाम�ये करतात. �याचबरोबर पढुील �करणात लेखकाने खलुासा 
करावा क�, यातील गुडं मूलाचे पा� �याचां मलुगा सधुीर याचे नाही, अशी मागणीही ते यात 
करतात. नतंर ते आपण कोिहनूर िमलम�ये कामाला अस�याचे सागंतात. स�या िमल बंद 
अस�याचे घरीच अस�याचेही �यानंी सािंगतले आह.े �याचंी बायको रामच�ं कॉलनीत सात 
घरी धणुी-भाडंी करते आिण मलुी डा�सबारम�ये काम करतात. यावरील उपाय लेखकाने 
कादबंरीतून सागंावा, असेही रामराव आप�या प�ाम�ये नमूद करतात. 

प� �माकं 5 म�ये मो. र.ं लोटलीकर आपली भावना माडंतात. ते प�शन घेणारे �हातार े
आहेत. �याचंी प�नी वया�या 65 �या वष� मरण पावली आहे. �यानंा दोन मलुी आिण एक 
मलुगा अहे. �या�ंया मलुीने इ�टेटीसाठी �या�ंयासोबत वाद घातला असून मलुगा साभंाळत 
नस�याची खतं ते �य� करतात. कादबंरीचे सहावे �करण सपूंनही बाळू कासारचे म�टल 
हॉि�पटलम�ये पढेु काय झाले, ह ेकळले नाही, हे ते यात सागंतात. बाळू कासाराचा घोडा 
मुंबईम�ये मोकाट िफरत असून �याचा बंदाब�त म�ुयमं�यानंी िकंवा िबननावी लेखकाने 
करावा, असे या प�ात ते नमूद करतात. 

प� �माकं सहाम�ये सौ. मनोरमा व आ�माराम ढेर े यांनी पाि�कात छापून आलेले 
मट�याचे आकडे आिण ग�ुरोगावंरील औषधाचंी जािहरात आवडली नस�याचे सािंगतले 
आहे. �याचबरोबर �मश: कादबंरीतील भाषा ही आ�ेपाह�  अस�याचेही ते सागंतात. �यामळेु 
आपण ह े पाि�क बंद करणार असून आपण तीन वषा�ची भरलेली वग�णी परत पाठवावी, 
अशी मागणीही ते या प�ात करतात. 

प� �माकं सातम�ये रा. प. साठे आिण अ�णा पानसे यानंी मागील प�ाची आठवण क�न 
िदली आहे. पढेु दहावे �करण मागील अंकात छापलेले नाही, याची ते आठवण क�न 
देतात. अप�रहाय� कारणाने ते �करण छापले नस�यास तशी टीप दे�यात यावी, अशी 
सूचनाही ते  करतात. कादंबरी�या वैचा�रक िदशेचा अंदाज येत नसून लेखकाला 
सा�यवादाचा परु�कार करायचा आह ेिकंवा अितवा�तववादा�या आहारी लेखक जातो, हेही 
ते सागंतात. बाळे कासाराचा घोडा �यानंा फँटसी वाटतो. तर बेकर िगरणी कामगाराचा 
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बेकार त�ण मलुगा गगँ�टर होतो आिण मलुगी बारवाली होते , हे �यानंा वा�तव वाटते. 
शेवटी कादबंरी उ�सकुता जागी ठेवणारी आह,े असे ते कबलु करतात. प� � आठम�ये मो. 
रा. लोटलीकर यांनी मागील सात ते नऊ ही कादबंरीची �करणे वाचली नस�याचे �हटले 
आहे. ते पाि�काचे वग�णीदार नसून ते �टॉलव�न हे पाि�क िवकत घेतात. �यामळेु �यानंा 
म�यतंरीचे अंक कुठे वाचायला िमळाले नाहीत, याब�ल ते नाराजी �य� करतात. 
�याचबरोबर िमळाले�या अंकात दहावे �करण नसून कादबंरी 9 �करणात सपंली का ? 
याब�ल कळवावे, अशी िवनंतीही ते करतात. बाबू कासारावर लेखकाने अ�याय केला 
असून, �या�यावरील अ�यायाचे िनवारण झाले नाही, तर आपण उपोषणाला बसू असेही ते 
शेवटी सागंतात.  

प� �माकं नऊम�ये रामराव गडंभीर यानंी गे�या प�ात मलुा�या नोकरीब�ल िवचारना  
के�याची आठवण क�न देतात आिण आता �याची आव�यकता नस�याचे सागंतात. 
कारण �याचंा मलुगा आता पॉिलिट�सम�ये गेला असून �याला आता भरपूर पैसा िमळत 
अस�याचे ते सागंतात. परतं ु तो आप�याला िवचारत नाही, हेही ते सागंतात. िबननावी 
लेखकाने कादबंरी अध�वट ठेव�याने चटुपूट लाग�याचे ते सागंतात. 

प� �माकं दहाम�ये माधवी �धान यांनी आगील प�ात नॉ�स�स, �टंटबाज असा लेखकाचा 
केलेला उ�लेख अधोरिेखत करतात. बाळू कासाराचे घोडा घेऊन मं�ालयात जाणे, सहा 
वषा��या मलुीने आ�मह�या करणे, सधुीर गगँ�टर बनतो ही सगळी मानिसक िवकृतीची 
ल�णे अस�याचे ते या प�ात सागंतात. �याचबरोबर लेखकाने पढेु िलह� नये, अशीही �या 
लेखकाला िवनतंी करताना िदसतात. 

प� �. 11 म�ये �ा. च�ंहास िकंबह�ने आपला भूतकाळ सपंादकाला कळवतात. ते 
दीनवाता� पाि�क वाचत अस�यामळेु �याचें सहकारी �ा�यापक �याचंी चे�ा करीत 
अस�याचेही ते सागंतात. लहानपणी खेडेगावात गे�याने तेथे व�ृप� येत नस�याने िमळेल 
ते वाचायची �यानंा लहानपणापासून सवय अस�याचे सागूंन हरवले�या �य��ची मािहती 
फोटोसह िवनामू�य छापत अस�याने मोठी समाजसेवा करत अस�याचे ते पाि�का�या 
सपंादकानंा कळवतात. शेवटी �मश: ही कादबंरी िवचार करायला लावणारी असून ती 
लेखकाकडून पूण� क�न घे�याचेही ते सचुवतात. 

प� �माकं 12 म�ये माधवी �धान �मश: कादबंरीवर टीका करताना िदसतात. तक� शा� 
आिण लेखकाचा कोणताही सबंंध नस�याचे �या िलिहतात. तेलगीवरील िच�पट �दिश�त 
होऊ नये यासाठी सव�प�ीय िनदश�ने घडतात ह ेकादबंरीतील वण�न �यानंा तका�ला ध�न 
नाही, असे वाटते. �याचबरोबर सधुीर गडंभीर या आमदाराला गहृमं�याने सरं�ण िदले 
नाही, �हणून तो बाळू कासारचा घोडा घेऊन िवधानभवनात अिधवेशनाला हजर 
राह�यासाठी येणे ह ेमाधवी �धान यानंा फॅ�टाि�टक िस�यएुशन आहे अस ेवाटते. शेवटी 
लॉिजक असणे मह�वाचे असे �या सागंतात. 

प� �माकं 13 म�ये रामराव गडंभीर यानंी पाि�का�या सपंादकाचे कौतकु केलेले आह.े 
सधुीरवर कोणीतरी ह�ला करणार हे मागील �करणात छापून आ�यामळेु �यानंा िचतंा 
वाटत अस�याचे याम�ये ते िलिहतात. �याला गहृमं�याने सरं�ण नाकार�याचे सागूंन 
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�या�यावर होणारय्ा ह��याब�ल लेखकाला माहीत अस�यास �यानंी आधी कळवावे, अशी 
इ�छाही ते या प�ा�या शेवटी �य� करतात.  

प� �माकं 14 ह े रा. प. साठे आिण अ�णा पानसे यानंी िलिहलेले आह.े पाि�क प�ुहा स�ु 
के�याब�ल ते आभार �य� करतात. बाळे कासार म�टल हॉि�पटलमधून पळून नेमका कोठे 
गेला, हे जाणून घे�याची उ�सकुता अस�याचे ते नमूद करतात. बाळू कासार हॉि�पटलम�ये 
असताना �याचा घोडा  कोठे होता, या ब�ल लेखकाने काही िलिहले नाही, याची ते 
आठवण क�न देतात. सजंय द�ला अटक झाली आिण नतंर �याला जामीन देऊन सोडले 
ही घटना भिव�यात घडू शकते, असेही ते न�दवतात. लेखकाला दूर��ी अस�याचे ते 
सागंतात. �याचबरोबर शेवटी �मश: ब�लचा वाचकांचा स�ंम वाढत चालला अस�याचेही 
ते नमूद करतात. 

प� �माकं 15 ह ेमो. रा. लोहलीकर यानंी िलिहलेले आह.े बाळू कासार हॉि�पटलमधून 
पळून गे�याने आपले उपोषण मागे घेत अस�याचे ते नमूद करतात. �या�ंया मलुीचा 
अपघात झा�याने ितला बघायला गेले असतानाही मलुीने इ�टेटीचा वाद काढ�याने वाईट 
वाट�याचे ते प�ात नमूद करतात. प�शन परुत नस�याने डाळ-भात खाऊन िदवस काढत 
अस�याचे सागूंन मलुगा-मलुगी आप�याकडे ल� देत नसले, तरी आपण कुणाकडे िभक 
मागणार नाही, असे ते ठामपणे सागंतात. 

प� �माकं 16 म�ये सौ. मनोरमा आ�माराम ढेर ेयानंी वग�णी परत मािगत�याची आठवण 
क�न देत पाि�कच बंद करायची सूचना देतात. वग�णी परत नाही पाठवली तरी चालेल, 
पण पाि�क प�ुहा पाठवू नये कारण �यातील �मश: कादबंरीने वैताग आणला आह,े अस े
�या सागंतात. ही कादबंरी फालतू असून ती कादबंरी जबरद�तीने वाचावी लागते आिण 
बारा�या �करणातही लेखकाची भाषा सधुारली नस�याचे �या सागंतात. लेखक खाल�या 
जातीतून आलेला अस�यामळेु �याला भाषेचे स�ंकार िदसत नाहीत, असेही �या िलिहतात. 
शेवटी कादबंरी कधी सपंणार आहे, असाही �� �या िवचारतात. 

प� �माकं 17 ह े�ा. च�ंहास िकंबह�ने यानंी िलिहलेले आह.े याम�ये ते समी�क रोलॉ नाथ� 
या �ा�स�या �ितभावतंाचे मत सािंगतले आह.े वाचकाला अि�त�वा�या अंितम सीमेपय�त 
हलवून ठेवायची �मता िबननावी कादबंरीकाराजवळ आह,े असे �यानंा वाटते. एखादा 
लेखक वाचकाचे ऐितहािसक, सा�ंकृितक व मानसशा�ीय आधारानंा हादर े देतो, ते�हा 
समाजा�या िन��ाण अिभव�ृीम�ये िनदान थोडी तरी हालचाल िनमा�ण होते, असे ते 
िलिहतात. बारा�या �करणात लेखक�य ऊजा� िवल�ण गतीने �कट झा�याचे ते शेवटी 
िलिहतात. 

प� �माकं 18 म�ये रामराम गडंभीर सहा वषा��या मलुीने गॅलरीतून उडी मा�न आ�मह�या 
के�याचा कादबंरीतील �सगं वाचून द:ुख झा�याचे सागंतात. अस े �या�ंया दो�ही मलु�नी 
केले तर आनदं झाला असता, असेही मनात आ�याचे ते माडंतात. मलुी बारम�ये काम 
करत अस�याने शेजारचे, पाह�णे टाचून बोलतात, ही बाबही ते नमूद करतात. या मलु�नी 
ल�न करावे, अशी इ�छा ते �य� करतात. ते �या िमलम�ये काम करत होते, ती िमल बंद 
झाली आिण तेथे मॉ�स, थेटर, दकुाने झाली हे वा�तव ते सागंतात. �यानंा कोणतेही काम 
येत नस�याने मलु��याच पैशावर कसेबसे घर चालते, ह े ते प�ात िलिहतात. मलुासोबत 
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�यानंी आता पूण�पणे सबंंध तोडले आहेत. तो बारही बंद करणार अस�याची बातमी 
पेपरम�ये छापलेली आहे. ते लेखकाला सरकारला आिण पैशेवा�या लोकानंा उपदेश 
करायला सागंतात. 

प� �माकं 19 म�ये रा. प. साठ्ये आिण अ�णा पानसे यानंी �करण पंधरावे नकुतेच वाचून 
सपंव�याचे सागंतात. �सारमा�यमे बाळू कासार�या घोड्याची िटंगळटवाळी करतात आिण 
गगँ�टर आमदाराला िहरो बनवतात. �सारमा�यमांनी लोकजागतृीचे काम के�याची काही 
उदाहरणेही ते देतात. लोकच जाग�क नाहीत, असे ते नमूद करतात. टीआरपी 
वाढव�यासाठी चॅन�सवाले जे चाळे करतात यावर मा� ते आ�ेप घेतात. शेवटी 
�साधमा�यमा�ंया अशा भूिमकेमळेु आपला स�ंम वाढत अस�याचे ते िलिहतात. 

प� �माकं 20 म�ये माधवी �धान सतराव े�करण वाच�याचे सागंतात. यातून कादंबरीचा 
लेखक प�ुष आहे क� मिहला हा �� �यानंा पड�याचे �या सागंतात. या �करणात ल�ना�या 
वयाची मलुगी असताना ितची आई एखा�ा �ीशी लेि�बयन सबंंध स�ु करते, हा काय 
�कार आहे, असा �या �� िवचारतात. अशा �कारचे िलखाण क�न लेखक समाजात 
िवकृती फैलावत अस�याचे �या िलिहतात. 

प� �माकं 21 म�ये मो. रा. लोटलीकर यानंी �करण सतराव े वाचून डो�यात पाणी 
आ�याचे �हटले आह.े एक� काम करणारय्ा दोन ि�या एक� येऊन शरीरसबंंध ठेवतात, 
यात �याचंी काहीच चूक नस�याचे ते सागंतात. �या दो�ही ि�या �ेमळ असून �या�ंयात 
माणूसक� आह.े आप�या मलुामं�ये ती नाही, असेही ते नमूद करतात. आप�या प�नीने 
मलुासंाठी खा�ले�या ख�ता, �यानंी �वत: अवघड प�रि�थतीत केलेली नोकरी याब�ल 
सागूंन मलुाचंा याची जाण नस�याब�लची खतं ते �य� करतात. शेवटी आपण इ�टेट 
मलुा�ंया नावे के�यानतंर आपली प�रि�थती कु�यापे�ा वाईट होईल, असे ते िलिहतात. 

प� �माकं 22 म�ये मो. रा. लोटलीकर अिधक आठवण आ�याने धाकट्या मलुी�या घरी 
गे�याचे सागंतात. �याचंा नातू गोड आिण िनरागस असून तो पिहलीत आह.े ते �या�यासाठी 
माकडाची खेळणी घेऊन गेले, पण मलुीने ते �यानंा देऊ िदले नाहीत. ते माकडच मरपेय�त 
�या�ंया सोबत राहील, असे �यानंा वाटते. �करण आठरा�यामधील अहोरा� गायनाचा 
�रयाझ करणारी पूवा�  आता खळखळून हसायला लागली आहे, हे जाणून �यानंा आनदं 
वाट�याचे ते पढेु िलिहतात. 

प� �माकं 23 म�ये �ो. सी. एस. बेजकर या पाि�काकडे कसे वळले याचे ते कारण 
सागंतात. �यानंा �मश: कादबंरी�या लेखकाशी सवंाद साधायला आवडला असता, असेही 
ते िलिहतात. देशातीन भीषण प�रि�थती, राजकारणाचा कमी होत जाणारा दजा� याब�ल ते 
िलिहतात. �यानतंर �मश: कादबंरीतील छोट्या-छोट्या �सगंातून लेखक जे सागूं इि�छतो, 
ते �यानंा अिधक मह�वाचे वाटते. या कादबंरीतील बाळू कासार, खानावळवा�या िम�ाची 
बायको या�ंयाब�लही चचा�  करतात.ही कादबंरीतील वा�तव �यानंा उजाड माळरानासारखे 
वाटते.   

प� �माकं 24 मामू आिण थोटे यानंी िलिहलेले आह.े ह ेप� ते सदंीप नावा�या मलुाकडून 
िलह�न घेतात. सफाई कामगाराचें जीवन �मश: कादबंरीतून िलिह�यामळेु �यानंा आनदं 



 

 

�मश: कादबंरीचे कथानक, आशयसू�, 
पा�िच�ण आिण समी�ण  

 

71 

झा�याचे ते यातून सागंतात. बाळू कासारचे पढेु काय झाले, ह े जाणून घे�याची �यानंा 
उ�सकुता आहे. शेवटी सदंीपसाठी नोकरी बघ�याचे ते सपंादकाला सागंतात. 

प� �माकं 25 म�ये �ा. च�ंहास िकंबह�ने प�ा�या स�ुवातीला हेरय्ा�लीटस या सहा�या 
शतकातील त�व�ा�या लेखनाचा सदंभ� देऊन तसेच �मश: कादबंरीचे आह,े असे 
सागंतात. कादबंरीतील पा�ेच आता वाचक �हणून आप�या �िति�या, इ�छा-आका�ंा 
कळवू लाग�याचे ते िलिहतात. या कादबंरीत आलेली पा�े ��य� कुठेतरी जगत आहेत, ती 
िजवतं आहेत, असे ते यात कळवतात. ही जाणीव लेखकाला �चडं मानिसक �ास देणारी 
आहे, यातून लेखक कसा माग� काढतो, ह ेजाणून घेणे कुतूहलजनक अस�याचे ते शेवटी 
िलिहतात. 

प� �माकं 26 म�ये रामराव गडंभीर ह ेआप�या मलुा�या �मश: कादबंरीतील लोका�ंया 
कामा�या िलखाणामळेु मलुाचा अिभमान वाटत अस�याचे सागंतात. परतं ु �याने आप�या 
घराकडे दलु�� केले, हे �यानंा आवडले नस�याचे ते िलिहतात. दळवी िबि�डंगम�ये िगरणी 
कामगारा�ंया यिुनयनचे ऑिफस पाडून तेथे मॉल वगैरे मोठ्या इमारत बाधंणार अस�याचेही 
ते सागंतात. सरकार आिण यिुनयन लीडर यानंा हजारो िमल कामगारा�ंया पोराबाळाचें 
िश�याशाप लाग�यािशवाय राहणार नाहीत, असेही ते प�ा�या शेवटी िलिहतात. 

प� �माकं 27 हे सलीम सलूनवाला याने िहदंी-मराठी अशा सिंम� भाषेम�ये िलिहलेले 
आहे. कादबंरीचा लेखक �याला अवडला आहे. तो लेखकाला सलनुवर ये�यासाठी सागंतो. 
आमदार भाईला धमक� देतो ह े �याने बरोबर िलिहलेले नाही, असे तो पाि�का�या 
सपंादकाला कळवतो. कारण �यातील नेमका सवंाद कोणालाही माहीत नस�याचे तो 
सागंतो. असे काहीपण िलिह�यास पोिलसाचंा उगाच �ास होईल, असे सागूंन शेवटी बाक� 
सव� ठीक, असे तो िलिहतो. 

प� �माकं 28 म�ये रामराव गडंभीर आप�या हेमा आिण लता नावा�या दो�ही मलुी आमी 
तमु�या सोबत नावा�या यिुनयनम�ये सहभागी झा�याब�ल एक�कडे आनदं आिण एक�कडे 
मनात भीती वाटत अस�याचे िलिहतात. यिुनयनवाले कामगारा�ंया आय�ुयाचा स�यानाश 
करतात, �यामळेु ही काळजी वाटत अस�याचे ते सागंतात. आप�या बापाब�ल अपश�द 
वापर�यामळेु खवळून �यानंी दकुानदाराला तडुवून मार�याचेही ते शेवटी िलिहतात.   

प� �माकं 29 म�ये �ो. सी. एस. बेजकर िलिहतात क�, कोणतीही िहसंा ही अंितमत: 
िवनाशकारीच असते. ताि�वक��्या अशा नकारा�मक त�वाचे कोणताही सू� समथ�न 
क�नच शकत नाही. परतं ुतािक� क आिण �यावहा�रक��्या अशी िहसंा सामा�य लोकामं�ये 
वाढत गेली पािहजे, अस ेआप�याला वाटत अस�याचेही ते प�ा�या शेवटी िलिहतात.  

प� �माकं 30 म�ये माधवी �धान िलिहतात, अ�ािवसा�या �करणातही लेखक सधुारला 
नस�याचे सागंतात. आमदार गडंभीर िवधानसभेत बॉ�ब ठेवणार या कादबंरीतील 
घटनेब�ल �या चीड �य� करतात. िवधानसभेत बॉ�ब ठेवणे ही सोपी गो� नाही, हेही �या 
िलिहतात. शेवटी आमदारानंा लेखकाने इतके मोकाट सोडायला नको, �याने तो अडचणीत 
येईल, असे �या प�ाम�ये िलिहतात. 
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प� �माकं 31 म�ये सलीम सलूनवाला सपंादकाला िलिहतो क�, तू आप�याला एक िदवस 
मारणार. कारण आमदार भाई आप�या सलूनवर आले होते आिण �हणाले क�, �यानंी 
मनात�या गो�ी िव�ासाचा माणूस, आपला माणूस �हणून मला सािंगत�या �या बाहेर कशा 
आ�या? तूच या गो�ी कादबंरी�या लेखकाला सागंतोस. आता मी आजवर सपंादकाचे त�ड 
पािहले नाही, �याला कसे ओळखणार? असे तो शेवटी िलिहतो. 

प� �माकं 32 म�ये मामू आिण थोटे िलिहतात क� सदंीप�या नोकरीचे बघावे, तो चागंला 
मलुगा आह.े आपण दा� सोड�याचे ते यात िलिहतात. कारण �या�ंया ग�लीतील माधरुी 
नावा�या मलुीचे िविहरीत पडून जीव िद�याचे ते िलिहतात. ित�या डेडबॉडीला कुणीच हात 
लावत न�हते, ते�हा �यानंीच ितला पो�टमॉट�मला ने�याचेही ते सागंतात. बावीस वषा�चीच 
होती ती. ससंार स�ु क�न एक वष� झाला होता. ितचा नवरा खूप दा� िपऊन ितला 
छळायचा. �यालाही पोहायला येत होते, पण तो िविहरीत उतरला न�हता. ित�या अंगाला 
िकडे लागले होते. शेवटी म�न �याचे तरी ितने भले केले, अस ेते प�ा�या शेवटी िलिहतात. 

प� �माकं 33 म�ये �ा. च�ंहास िकंबह�ने म�यतंरी कलक�याला �र�ेशन कोस�साठी 
गे�याचे सागंतात. परत आ�यानतंर �यानंी बि�सावे आिण तेहितसावे �करण वाचले. 
सहकारय्ाशंी या कादबंरीब�ल �यानंी चचा�  केली आिण एक मह�वाची कादबंरी िकरकोळ 
अशा पाि�कात छापून येत असून �याचे नाव लेखकाने िलिहलेले नाही, असे सािंगतले ते�हा 
सवा�ना आ�य� वाट�याचे ते िलिहतात. काही बंगाली �ा�यापकांनी या कादबंरी�या 
लेखकाचे नाव आिण प�ा कळव�यास सािंगत�याचेही ते या प�ात िलिहतात. �या 
लेखकाचे शािंतिनकेतनम�ये ते �या�यान आयोिजत क� इि�छतात. लेखक िहदंी िकंवा 
इंि�लशम�ये बोलला तरी चालेल, असे �यानंी कळवले आहे. तथािप, असे होणे अश�य 
अस�याचे सािंगत�यानतंर ते फार िनराश झाले, असेही ते कळवतात. ते नाव सपंादक 
आप�याला कळवणार नाहीत, याची जाणीवही ते प�ा�या शेवटी सपंादकाला िलिहतात. 

प� �माकं 34 म�ये �ो. सी. एस. बेजकर िलिहतात क�, लेखकाला प�रि�थती के�हा तरी 
बदलेल अस े वाटू लागले आहे, ही चागंली गो� आहे. परतं ु स�ुीम कोटा�चे �यायािधशच 
सागंतात क�, या देशाला आता देवही वाचवू शकणार नाही, तर ितथे या िबननावी लेखकाचा 
काय पाड लागणार? कठीण िदवसाचें जागितक�करण होत चालले आह.े फाटले�या 
आभाळाला एक वेळ िठगळ लावता येईल पण त�ुही ओझोनच फाडून ठेवलाय, आता 
होरपळून मरा. असे ते प�ात िलिहतात.  

अशा �कार े प�ामंधून कादबंरीची, कादबंरीतील पा�ांची, कादबंरी�या वाचकाचंी, 
�िति�याचंी मािहती �मश: कादबंरीम�ये आलेली आह.े यातून कादबंरीचे कथानक बरचे 
समोर येते. 

२ब.३ चच�तून समोर येणार ेकथानक : 

�मश: कादबंरीत मुंबई�या िविवध भागात, िविवध िठकाणी घडले�या चचा�ही सवंादा�या 
�पाने आले�या आहेत. यातूनही कादबंरीचे कथानक समोर येते. ते कथानक पढुील�माणे 
आहे : 
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चचा� �मांक 1 

ही चचा�  दपुारी 3.30 वाजता सयंमनगर झोपडप�ी, घाटकोपर येथील आह.े यात मामू आिण 
थोट्या चचा�  करतात. मामू बाळू कासार घोड्याव�न मं�ालयात का गेला असेल असा �� 
मामू थोट्याला िवचारतो. थोट्या बाळू कमरलेा तलवार घेऊन मं�ालयात गे�याचे सागंतो. 
�या�या झोपडप�ीवर बलुडोझर िफरवणार अस�याचे सांगतो. आता आपले काही खर े
नाही. नगरसेवक गायब झाला आहे. आपण आपले िबराड घेऊन िनघून जाऊ, अस ेशेवटी 
मामू सागंतो. 

चचा�  �माक दोन ही दपुारी एक वाजता �लोबल इ�फोकॉम�या वरळी ऑिफससमोरील 
आहे. यातील पिहली आिण दसुरी पीआरओिवषयी चचा�  करतात. �ात पिहलीचा हात गरम 
लागतो, ते�हा दसुरी ितला घरी जायला सागंते. �याऐवजी �या ितथेच बसतात. ते�हा दसुरी 
ितला नीट खात-पीत जा असे सागंते. 

चचा�  �माकं तीन ही सायकंाळी 4 वाजता �यू �टाईल हेअर कट�ग सलून, अ◌ॅनटाप िहल 
इथे घडते. समील�या सलूनवर भाई आलेला आहे. तो भाईला खूप िदवसानंी आ�याचे 
सागंतो, ते�हा भाई �याला आपण तडीपार होतो, असे सागंतात. भाई सधुीरला मार�यास 
20 हजार �पये देईन असे सलीमला सागंतात. सलीम ते टाळतो. नतंर ते दाऊन, गो�ा 
ह�याकंाडंावर चचा�  करतात. शेवटी अशात गरीबच मरतो, असे सलीम सागंतो. सलीम 
मसुलमानाचंीच बाजू घेणार, असे भाई बालेतो ते�हा सलीम सागंतो क�, आप�या मलुीने 
िहदूं भडंारी बरोबर ल�न केले आह.े ते�हा �या�या समाजाने ग�धळ घातला, ते�हा आपणच 
�याला जावई �हणून �वीकार�याचे सलीम सागंतो. �याचें आता ठीक चालले आहे. शेवटी 
भाई�या हजामतचे पैसे �यायला सलीम नकार देतो. परतं ुभाई �या�या हातावर शभंर �पये 
देतो आिण �यातील प�नास फक�राला �ायला सागंतो. 

चचा�  �माकं 4 ही आनदं �टुिडओ म�ये रा�ी�या 8.30 वाजता घडते. पूव� ऑिडशनसाठी 
आलेली आहे. ती सरानंा ऑिडशन कधी आह,े असे िवचारते, ते�हा ते ितला वाट बघायला 
सागंतात. घरी जायला उशीर होणार अस�याने ती उ�ा यायची िवचारणा करते, ते�हा सर 
ितला जायला आिण उ�ा ये�याची गरज नाही असे सागंतात. ऑिडशन 12.00 पय�त 
चालते. �या मलु�ना ह ेश�य नाही, �यानंी ऑिडशन देऊ नये, असेही ते बोलतात. नतंर 
पूवा�  �यानंा बोल�याचा �य�न करते, ते�हा ते ित�या बोल�याकडे दलु�� करतात. 

चचा�  �माकं 5 ही 9.00 वाजता अंधेरी �टेशन�या �लॅटफॉम� �माकं 1 वरची आहे. ही चचा�  
पूवा�  आिण हषा� या�ंयातील आह.े पूवा�  हषा�ला ऑिडशन�या वेळी आलेला अनभुव सागंते, 
ते�हा हषा� या �े�ातील �ीलंपट प�ुषाबं�ल चीड �य� करते. शेवटी पूवा��या टॅले�टमळेु 
ितला न�क� यश िमळेल, अस े ती सागंते. बाळू कासार वेड्या�या इि�पतळातून बाहेर 
आला, तर या ऑिडशनवा�यां�या छाताडावरच घोडे नाचवायला लावणार, असे शेवटी हषा� 
सागंते. 

चचा�  �माकं 6 ही चच�गेट भाईदंर येथे सायकंाळी 6.35 वाजता �ेन�या लेिडज 
कंपाट�म�टम�ये घडते. पिहली आिण दसुरी या�ंयाम�ये ही चचा�  घडते. पिहली�या 
डो�याभंोवती काळे डाग आले आहेत. �याचे कारण दसुरी िवचारते, ते�हा ह�ली झोप नीट 
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होत नस�याचे ती सागंते. पिहलीने नवरय्ा ित�या कमाईवर नवरा इतर बायकाबंरोबर सबंंध 
ठेवत अस�याचे कारण सागूंन घट�फोट घेत�याचे सागंते. याचा आप�या 12 वषा��या 
मलुीवर काय प�रणाम झाला असेल, याची िचतंा वाटत अस�याचे पिहली सागंते. आप�या 
नवरय्ाने दसुर ेल�न केले असून आप�यालाही एखादा सभंोगासाठी प�ुष अस�यास कळव, 
असे ती दसुरीला सागंते. या गो�ीमळेु दसुरीला ितचे ह ेबोलणे आ�य�कारक आिण कमाल 
वाटते. 

चचा�  �माकं 7 ही लोकमा�य सेवा �थंालय येथील �थंपाल, ट�कलवाले आिण एक 
या�ंयातील सायकंाळी 5.00 वाजताची आह.े याम�ये एक �थंपालाला िदनवाता�चा अंक 
आहे का, असे िवचारतो, ते�हा ते ट�कटलवा�याकडे अस�याचे सागंतात. एक 
ट�कलवा�याकडे जातो. �या�ंयाम�ये पढुील सवंाद होतो. ते दोघेही �मश: कादबंरीब�ल 
बोलतात. कादबंरीला कथानक नाही, अस ेएक कळवतो. या कादबंरीतील आशयाशी तमुचा 
काय सबंंध असे एकला िवचारले जाते, ते�हा तो सागंतो क� �या�ंया कॉलेजात पूवा� नावाची 
मलुगी गॅदर�गम�ये गाणे �हणायची. या कादबंरीतील पूवा�चे ऑिडशन झाली क� नाही ह े
जाणून �यायची उ�सकुता अस�याचे ते सागंतात. त�ुही वक�ल होता का, अस े
िवचार�यानतंर ट�कलवाले होतो, परतं ु �या�ंया कोटा��या �यायािधशाला लाच घेताना 
पकड�याने �यानंी विकली सोडून इं�जीचे �लासेस चालू के�याचे सागंतात. पूवा�ही बेजकर 
�लासेसम�ये जायची, असे सागंतात, ते�हा आम�या �लासेसम�ये गायनाला परवानगी 
नस�याचे ते सागंतात. �यानंतर �या�ंयाम�ये कादबंरीब�ल चचा�  होते. कादबंरीचे मागील 
दोन अंक गावी गे�यामळेु वाचता आले नस�याचे एक सागंतो. दहावे �करण छापले गेले 
नस�याचे ते ट�कलवा�याला कळवतात, ते�हा ते सागंतात काही कारणानंी नसेल छापले. 
या�या कारणाबं�ल दोघेही िविवध तक�  देतात.  

चचा�  �माकं आठ ही �यू �टाईल हेअर किटंग सलून येथे रा�ी�या 10.00 वाजता घडते. ही 
चचा�  सलीम आिण आमदार सधुीर या�ंयातील आह.े सधुीर �या�याकडे मािलश करायला 
आलेला आहे. तो �याला भाईब�ल िवचारतो. तो येऊन गे�याचे सधुीरला सागंतो. 
गगँ�टरही आता आमदार होतात, असे भाई बोल�याचे सलीम सधुीरला सागंतो. नतंर 
सधुीर �याला आपण घर सोड�याचे सागंतो.  

चचा�  �माकं नऊ ही रा�ी 11.00 वाजता उ�हासनगर �टेशनजवळ�या झोपडप�ीम�ये 
घडते. ही चचा�  मामा आिण थोट्या या�ंयातील आहे. बाबासाहेबाचंा पतुळा जाळ�यामुळे 
डे�कन �वीन जाळ�या�या घटनेब�ल ते चचा�  करतात. �याम�ये बाळू कासार होता का, 
असे मामू िवचारतो, ते�हा थोट्या माहीत नाही, अस ेसागंतो. बाळूकडे घोडा अस�यामळेु 
�याला लोकल�या ख�ता खा�या लागत नाही, असे मामू सागंतो, ते�हा थोट्या �याला 
आपणही घोडा �यायचा स�ला देतो. ते�हा मामू �याला सागंतो, इथे सायकल चालवायीच 
ब�बाब�ब आह,े तर घोडा कुठला चालवणार? 

चचा�  �माकं 10 ही िगरगाव चौपाटी येथे सायकंाळी 6.30 वाजता पिहली आिण दसुरीम�ये 
घडते. पिहली दसुरीला ितची मलुगी 17 वषा��या मलुा�या �ेमात पड�याचे सागंते. �यानतंर 
पिहली �ेमाब�ल चागंले बोलायला लागते, ते�हा दसुरीला याचे आ�य� वाटते. �यावेळी 
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पिहली सागंते क�, मी प�ुषाबं�ल वाईट बोलते. �ेम हे चागंलेच असते. मा�या मलुीने 
िनवडलेला मलुगा चागंला क�, वाईट देव जाणे! असे ती शेवटी बोलते.  

चचा�  �माकं 11 ही स�ंयाकाळी 5.00 वाजता ग�ुजी�या घरी घडते. ग�ुजी पूवा�ला 
रफ�साहेबांनी गाियले�या गझलेब�ल सागंतात. ितने गायनाचा चागंला सराव करावा. 
झटपट �िस� हो�यापे�ा गायनाची चागंली तयारी करावी, असा स�ला ते पूवा�ला देताना 
िदसतात.  

चचा�  �माकं 12 ही �लोबल इ�फोकॉम, वरळी येथील ऑिफसम�ये लंच टाईमम�ये घडते. 
ही चचा�  पिहली आिण दसुरीम�ये घडते. �मश: कादबंरीतील खानावळवा�या�या 
बायकोला िफट्स येत अस�याब�ल दसुरीला ितची काळजी वाटत अस�याचे ती पिहलीला 
सागंते. नतंर ते पीआरओिवषयी चचा�  करतात. �याने पाठवलेला अि�ल सदंेश पिहली 
दसुरीला वाचून दाखवते. 

चचा�  �माकं 13 ही सायकंाळी 5.00 वाजता लोकमा�य सेवा �थंालयात ट�कलवाले आिण 
एक या�ंयाम�ये घडते. एक गावी कोकणात गेला होता, याब�ल सागंतो. नतंर ते कोकणाची 
आिण िदनवाता�ब�ल चचा�  करतात. कादबंरीत चौदा�या �करणात �या मलुीने पिहलीम�ये 
नापास झा�यामळेु आ�मह�या के�याचे ट�कलवाले सागंतात. एक कादबंरीतील पूवा�ब�ल 
िवचारतो, ते�हा ितचे ��गल सपंले असावे. �हणून लेखकाने ितला कादबंरीतून गायब केले 
असेल, असे ट�कलवाले सागंतात. 

चचा�  �माकं 14 ही सलीम�या सलूनम�ये दपुारी 12.00 वाजता घडते. सलीम आिण भाई 
या�ंयाम�ये ही चचा�  घडते. सलीम चहा मागवतो, ते�हा भाई चहाऐवजी थंड मागवायला 
सागंतो. नतंर ते सधुीरने बारवर बंदी आण�याची चचा�  करतात. सलीम भाईला 
राजकारणात जायचा स�ला देतो, ते�हा भाई �याला होकार देतो. पढेु फोनवर बोलत भाई 
आमदाराला िश�या देतात. 

चचा�  �माकं 15 ही रा�ी 10.00 वाजता उ�हासनगर �टेशनजवळ�या झोपडप�ीम�ये मामू 
आिण थोट्या या�ंयात घडते. ते दा� �यायला गेले आहेत. मामू�या मलुाला नोकरी 
लाग�याने तो खशु आह.े �यानतंर ते गटाराम�ये काम करायचे द�ुप�रणाम सागंतात. शेवटी 
थोट्या मामूला बाळू कासाराचे काय झाले, असे िवचारतो, ते�हा मामू �हणतो गटारात 
पडला असेल कुठ�या तरी? 

पढुील चचा�  �माकं 16 म�ये लेिडज हॉ�टेलम�ये रिववारी सकाळी पिहली आिण दसुरी 
या�ंयाम�ये घडते. �या�ंयामधील �ेमसबंंधामंळेु कंपनीम�ये स�ु असले�या चच�ब�ल �या 
बोलतात. �यानतंर पिहली�या मलुीचे 17 वषा��या मलुाबरोबर ल�न कर�याचे िनि�त केले 
असून ितला नकार िद�यास ती र�ेवे �ॅकवर जीव देणार े अशी धमक� िद�याचे पिहली 
सागंते. �यानतंर �या दोघ�म�ये शारी�रक सबंंध येतो.  

चचा�  �माकं 17 ही पूवा�  आिण हषा� या�ंयातील सकाळी 10.00 वाजताची आह.े पूवा� आज 
खूप आनदंात आहे. ितला एका ‘तराने नये परुाने’म�ये काम िमळाले आह.े या भगंार 
काय��मात काम िमळ�यात आनदं नाही, असे हषा� ितला समजावून सागंते. �याचंी अशीच 
चचा�  स�ु असते. �यानतंर �या िशरा खायला मागवतात. 
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चचा�  �माकं 18 ही लोकमा�य सेवा �थंालय येथे स�ंयाकाळी 5.30 वाजता घडते. 
ट�कलवाले स�ुवातीला राजकारणावर चचा�  करतात. सरकार�या ��येक कामात मदत 
कर�या�या व�ृीवर ते टीका करतात. नतंर �याचंी चचा�  बाळू कासारकडे वळते. तो 
अंडरव�ड��या मदतीने चच�गेट प�रसरात 100 आिण वरळी प�रसरात 50 बॉ�ब टाकणार 
आहे, असे ट�कलवाले सागंतात. नतंर ट�कलवाले एकला िवचारतात क�, �याने पूवा�समोर 
आपले �ेम कबूल का केले नाही? �यावर एक सागंतो क�, ितला �याची जाणीव होईल, असे 
�याला वाटले होते. ितने एकचा पूण� वापर केला असे ट�कलवाले एकला सागंतात. एकला 
ती सोडून गेली याचे द:ुख वाटत नाही, तर ितने गायन सोडले याचे �याला जा�त वाईट 
वाट�याचे तो ट�कलवा�याला सागंतो. 

चचा�  �माकं 19 ही उ�हासनगर �टेशन�या �लॅटफॉम� �माकं दोनवर दपुारी 2.00 वाजता 
घडते. थोट्या आिण मामू या�ंयाम�ये गटारात पडून मेले�या जग�नाथ आिण सूय�वशंीब�ल 
चचा�  होते. सफाई कामगाराचें �� आिण �याकडे कोणीही ल� देत नाही, अशी ते चचा� 
करतात. 

चचा�  �माकं 20 ही लोटलीकरा�या घरी पिहली आिण दसुरी या�ंयाम�ये दपुारी 3.00 
वाजता घडते. लोटलीकराकंडे पिहली आिण दसुरी येतात. �यानंा लोटलीकर आपली 
मलुगी आिण जावई कसा �ास देतात, याब�ल सागंतात. पिहली आिण दसुरी �यानंा धीर 
देतात. 

चचा�  �माकं 21 ही मनोरमा आिण आ�माराम या�ंयाम�ये िसिनयर िसटीझ�य पाक� म�ये 
सायकंाळी 6.00 वाजता घडते. मनोरमा िदनवाता�  पाि�क बंद करायला सागंते. �यानंी 
�यात बढेबवुाचें मनाचे �ोकवरील भा�य येत होते �हणून �याची वग�णी भरली होती. �यावर 
आ�माराम �ाहक मंचाकडे जाऊन त�ार करायची का, अस ेिवचारतो. वग�णी परत िमळणार 
नाही, याची जाणीव मनोरमा क�न देते. 22 �या �करणात लेखकाने रा�याचे वनमं�यानंी 
र�ज फॉर�ेट ऑिफसर�या बदलीसाठी 1 लाख �पये खा�याची मािहती �यात िदलेली 
असते. मनोरमा सागंते क�, ते तर तळुशीची माळ घालतात, �या�ंया ग�यात तर माळ आहे. 
�यावेही आ�माराम सागंतो क�, ग�यात माळ अस�यावर पैसे खाता येत नाही, असे नाही. 

चचा�  �माकं 22 ही �यिुपटर हॉि�पटलम�ये दपुारी 3.00 वाजता साठ्ये आिण अ�णा 
या�ंयाम�ये घडते. अ�णा�ंया पतु�याला पोटात गॅसेस झा�याचे साठ्ये सागंतात. तो बकेँत 
नोकरीला असून ती बकँ बंद पडणार अस�याचे अ�णा सागंतात. ते�हा बकँ बंद पड�या�या 
कारणावंर �याचंी चचा�  चालते. नतंर ते �मश: कादबंरीवर चचा�  करतात. बािवसा�या 
�करणात वनमं�याने केले�या ��ाचाराची मािहती िदली अस�याचे अ�णा सागंतात. नतंर 
साठ्ये वनमं�ी बाळू कासारपे�ा पावरफुल अस�याचे सागंतात.   

चचा�  �माकं 23 ही हषा� आिण पूवा�  या�ंयातील बस�टॉपवरील सकाळी 9.00 वाजताची 
आहे. पूवा�ला चार िफ�म�म�ये गाणे गा�याची सधंी िमळा�यामळेु ती खशु आह.े परतं ु
ित�याब�ल आिण वनमं�याब�ल काहीबाही कानावर आ�याचे हषा� ितला सागंते, ते�हा हे 
सगळे अफवा अस�याचे पूवा� सागंते. वनमं�ी ितला िहदंी िफ�मम�ये काम देणार आहेत, 
असे ती हषा�ला कळवते. ती हषा�ला िशरा खाऊ घालू इि�छते. परतं ुहषा�ला जा�याची घाई 
अस�याने ती िनघून जाते. 
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चचा� �माकं 24 पिहली आिण दसुरीम�ये सायकंाळी 7.00 वाजता दसुरी�या खोलीवर 
घडते. लोटलीकरा�ंया मलुीला ठोकायचे का, असे पिहली दसुरीला िवचारते. दसुरी आधी 
�यानंा समजावनू सागूं, नाही ऐकले तर पोिलसात त�ार क� आिण तरीही नाही ऐकले तर 
�याचें जगणे हराम क� असे सागंते. �यावेळी आता माझी पाट�न शोभतेस, असे पिहली 
दसुरीला सागंते. 

चचा�  �माकं 25 ही �यिुपटर हॉि�पटल�या ि�हिजटस� �मम�ये अ�णा आिण साठ्ये 
या�ंयाम�ये सायकंाळी 5.00 वाजता घडते. अ�णा�ंया पतु�याची ऐिजओ�लो�टी करावी 
लागणार असे साठ्ये सागंतात. �यासाठी दीड-दोन लाख खच� येणार अशी मािहती साठ्ये 
देतात. ते�हा पैशाचंी िचतंा नाही, असे अ�णा सागंतात. �यावेळी साठ्ये सागंतात क�, 
�यानंा पैशाचंी िचतंा नाही �यानंा बाळू कासारने धमक� िदली आह.े �यानंा पैशाचंी िचतंा 
नाही �यानंी आप�या िमळकतीपैक� 20 ट�के र�कम आ�ही तमु�या सोबत या स�ंथेला 
�ायची आह.े असे नाही केले, तर �या�या कामा�या िठकाणी बाळू कासार �याचे घोडे 
नाचवणार आहे. नतंर आपण या फालतू कादबंरीवर का चचा�  करतोय, असा �� अ�णा 
िवचारतात. ते�हा साठ्ये सागंतात क�, त�ुही तमु�या पतु�याला पैशाची िचतंा नाही, असे 
�हणालात �हणून. 

चचा�  �माकं 26 ही टॅ�सीमधील दपुारी 12.00 वाजताची पिहली आिण दसुरीमधील आह.े 
दसुरी सागंते क�, लोटलीकरा�ंया लेक�ला ठोकून आले. ितला बाळू कासार�या घोड्याची 
भीती घातली. पिहली िवचारते एकटीच गेली होतीस का? ते�हा दसुरी सागंते क�, िश�पा, 
रमा, वैनीबाई याहंी सोबत हो�या. ते�हा पिहली सागंते क�, मीही लोटलीकर�या मलुा�या 
ऑिफसात जाऊन �याला सवा�समोर झापले. बापाला तो जे �ास देतोय �याब�ल 
सवा�समोर सािंगतले. �याने मला पोिलसाचंी धमक� िदली, ते�हा �याला सािंगतले, जे 
करायचे ते कर. पण बापाला �ास िदलास तर याद राख! ऐ ऐकून दसुरीही खशु होते. दसुरी 
लोटीकरकडे जायचे का, असे िवचारते. ते�हा पिहली सागंते क�, जावई बाक� आह ेअजून. 

चचा�  �माकं 27 �यिुपटर हॉि�पटलसमोर�या हॉटेलम�ये साठ्ये आिण अ�णा या�ंयाम�ये 
सकाळी 11.00 वाजता घडते. साठ्ये अ�णानंा केईएम हॉि�पटलम�ये असले�या खाजगी 
�ॅ�टीस न केले�या रवी बापट या डॉ�टराचें उदाहरण देतात. तर डॉ. ता�याराव लहान�नी 
हजारो िबनटा�या�या मोतीिबंदू�या हजारो श�ि�या के�याचे साठ्ये सागंतात. ते�हा 
अ�सा �याला मूख� �हणतात. डॉ�टरने �याधी करी करावी आिण �याब�ल चोख पैसा 
�यायला हवा. �यानतंर साठ्ये अ�णा�ंया पतु�यावर स�ु असले�या फा�ट फॉरवड� 
कंपनीला अनड्यू फेवर िद�याब�ल केस चालू आहे, �यामुळे �याचा हाट�  वर-खाली होत 
आहे, असे साठ्ये सागंतात. �यावेळी अ�णा �यानंा शभु बोलायला सागंतात. तो िनकाल 
पतु�या�या बाजूने लागावा �हणून ऑबेरॉय हॉटेलम�ये चौकशीवा�यांना पाट�ला घेऊन 
गे�याचे अ�णा सागंतात. 

चचा�  �माकं 28 मनोरमा आिण आ�माराम या�ंयाम�ये रा�ी 10.30 वाजता ढेर ेदापं�या�या 
बेड�मम�ये घडते. ते पॉन� िसडी बघून �याब�ल चचा�  करतात. बायकांनी असे असावे असे 
आ�माराम आप�या बायकोला सागंतात. याचे �यानंा डॉलरम�ये पैसे िमळतात, अशीही ते 
मािहती देतात. ही सीडी बघायला मलाही छान वाटते, असे मनोरमा नवरय्ाला सागंते. 
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म�येच सीडीतील घोड्याला बघून बाळू कासार�या घोड्याची आठवण काढते, ते�हा 
आ�माराम ितला झोपायला सागंतो. 

चचा�  �माकं 29 ही पूवा�  �टुिडओम�ये दपुारी 3.00 वाजता घडते. पूवा� ितथून हषा�ला फोन 
करते. ती वनमं�याने आप�यावर हात टाक�याचा �य�न केला आिण हषा� सागंत होती, ते 
खर ेहोते अस ेसागंते. ितला एकटे वाटत अस�यामळेु हषा�ला ती भेट�याब�ल सागंते, ते�हा 
ितला घरी भेटू पण तू धीर धर असे सागंते.  

२ब.४ कादबंरीतील पा�िच�ण : 

लेखक : 

या कादबंरीचा लेखक िबननावी लेखक या नावाने कादबंरीम�ये येतो. �याची बायको-मलेु 
गावी राहत असतात. शहराम�ये तो एकटाच राहत असतो. खानावळवा�या िम�ाकडे तो 
जेवणासाठी जात असतो. चार मिह�याचे िबल थक�यामुळे तो �या�या िदनवाता�  या 
पाि�कासाठी कादबंरी िलिहतो. या कादबंरीमधून तो आप�या भावना, आप�या 
आजूबाजू�या घटना, पा�े याचंी वा�तववादी माडंणी करतो. तो पापिभ� �वभावाचा आह.े 
खानावळवा�या िम�ा�या बायकोकडे एकदा �याने वाईट नजरनेे पािहलेले आह,े ह ेिम�ाला 
कळले हे जाणून �याला वाईट वाटते. �याची बायको �या�याकडे शारी�रक सखुाची मागणी 
करते, ते�हा तो म�येच िनघून येतो. तो सवेंदनशील �वभावाचा आह.े तो लेखक �हणून 
आिण कादबंरीतील एक पा� �हणून अशा दहुेरी भूिमकेतून भेटतो.  

खानावळवाला िम� : 

हा नपुंसक आहे. �या�या घर�यानंी �याचे ह ेनपुंसक�व लपवून �याचे ल�न लावलेले असते. 
�याला इतरा�ंया मनातले जाणून घे�याची िव�ा ह�तगत असते. परतं ु�याला ह ेवरदान न 
वाटता अिभशापच वाटतो. �याने ल�ना�या पिह�या रा�ीनतंर बायकोला हातही लावलेला 
नाही. तो खानावळ चालवतो. हौस �हणून िदनवाता�  या पाि�काचे सपंादक �हणूनही तो 
काम पाहतो. खानावळीम�ये येणारे लोक �या�याब�ल आिण �या�या बायकोब�ल काय 
िवचार करतात, ह े�याला समजते, तरीही तो काहीही बोलू शकत नाही. याचा िवचार करत 
मनात�या मनात तो खगंत असतो. लेखकिम�ाकडे तो �या�या बायकोसारखे पा� 
कादबंरीम�ये टाकून ित�यासोबत अ�य प�ुष चाळे करतानाचा �सगं कादबंरीत रखेाटायला 
सागंतो. यातून �याची हतबलता आिण मानिसकता ल�ात येते. 

खानावळवा�याची बायको : 

ही अितशय गरीब घरातील आहे. सासरचे लोक ितला पती नपुंसक आह,े हे न सागंता ितचे 
ल�न लावतात. तरीदेखील ती ज�मभर �या�यासोबत ससंार करते. ित�या पतीने ितला 
पिह�या रा�ीनतंर कधीच हात लावलेला नाही. �या�याम�ये प�ुषबीज कधीच िनमा�ण होऊ 
शकणार नाही, याची ितला ते�हाच जाणीव होते. खानावळीम�ये जेवण बनवणे, ते सवा�ना 
वाढणे ह े काम ती करत असते. ती बी. ए. पदवीधर आह.े  तरीही ती ससंार सोडून 
कोणासोबत पळून जात नाही. आप�या पतीशीच ती एकिन� राहते. पती हाच परमे�र ही 
ितची भावना आह.े आप�या नवरय्ाला सवा��या मनातले कळते, �यामळेु �याला होणारय्ा 
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मानिसक वेदना ती जाणून आहे. ती सव� प�ुषानंा मूल समजते. मानिसक��्या एकट्या 
पडले�या दोन �ौढ ि�या एकमेक�ना शारी�रक आिण मानिसक �ेम देतात, ह ेवाईट आह,े 
असे ितला वाटते. ती आप�या ल�िगक वासना दडवून ठेवून आप�या एकट्या पडले�या 
नपुंसक पतीशी एकिन� राहते. शेवटी ल�िगक भावनांचे दमन के�यामळेु ती वेडी होते. 
�यामळेु ितचा नवरा ितला घराम�ये डाबूंन ठेवतो. 

बाळू कासार : 

बाळू कासार ही �यि�रखेा कादबंरीभर वावरताना िदसते. तो घोडा घेऊन मं�ालयात 
जातो, ते�हा तो वेडा आहे, असे समजून �याला वेड्या�या इि�पतळात दाखल केले जाते. 
तेथून तो पळून जातो. तो नेमका कुठे गेला, याब�ल िकंवा �या�या एकंद�रत घडामोड�ब�ल 
कादबंरीम�ये सलग मािहती िमळत नाही. �या�या झोपडप�ीवर लोकानंी बलुडोझर 
चालवलेला आहे, �या�या 6 वषा��या पिहलीत असले�या मलुीने ग�चीव�न उडी मा�न 
आ�मह�या केलेली आहे. �यामळेु रागा�या भरात तो मं�ालयात जातो. तो मं�ालयात 
सवा�ना भाडंतो, िश�या देतो. अंडरव�ड�ची मदत घेऊन चच�गेट प�रसरात 100 आिण वरळी 
प�रसरात 100 िठकाणी बॉ�ब�फोट घडवून आण�याची तो धमक� देतो. कादबंरीम�ये बाळू 
कासार हा अ�याया�या िवरोधात लढणारी �ेरणा, व�ृी या �ितकातून वावरताना िदसतो. 

सलीम : 

सलीम हा म�ुलीम असून तो आपले सलून चालवतो. �या�या सलूनम�ये भाई आिण 
रामराम गडंभीर, आमदार, मं�ी येत असतात. तो �याचें केस कापणे, मािलश करणे ही कामे 
करतो. सव� जण �याला िम�ासारखी वागणूक देत असतात. तो ह�शार आिण कत�बगार आह.े 
गावातले लोक �याला मान देतात. �याचा �वभावही खूप चागंला आह.े दकुानातील ��येक 
�य��सोबत �याचे नाते सरळ आिण �प� असते. तो सवा�शी अदबीने बोलताना िदसतो. 
एक �ामािणक, न�, �ेमळ अशी सलीमची �यि�रखेा या कादंबरीम�ये आलेली आहे. 

पूवा� आिण हषा� : 

पूवा�  आिण हषा� या दोघी मैि�णी आहेत. �याचें एकमेकावंर �ेम आह.े पूवा� आप�या अडचणी 
हषा�कडे मनमोकळेपणाने माडंते. पूवा�  ही गायनाचे गणु आिण कौश�य असलेली त�ण 
मलुगी आहे. हषा� ही ितची मैि�ण आह.े ितला गायणाची आवड आहे. ती आनदं 
�टुिडओम�ये जाते, ते�हा ितला िवनाकारण ितथे रा�ी�या वेळी उिशरापय�त थाबंवले जाते. 
यामळेु ितने अशा लोकापंासून सावध राहावे, असा स�ला ितची मै�ीण हषा� ितला देते. 
पूवा�ला िच�प�ामं�ये गायनाची सधंी िमळावी, �याम�ये क�रअर करावे अशी इ�छा असते. 
अशी सधंी ितला वनमं�याकडून िमळते, ते�हा ती खूप आनदंात असते. परतं ु वनमं�ी 
चागंला माणूस नसून पूवा� ने �या�यापासून सावध राहावे आिण लकवर यशा�या िशखरावर 
जाताना चकु��या मागा�चा अवलंब क� नये असा स�ला हषा� पूवा�ला देते. परतं ुस�ुवातीला 
पूवा�  हषा��या या स��याकडे दलु�� करते. नतंर वनमं�ी ित�या अंगावर हात टाक�याचा 
�य�न करतो, ते�हा हषा��या बोल�याची जाणीव पूवा�ला होते आिण ती ही गो� हषा�ला फोन 
क�न सागंते. नतंर ती िफ�म इंड��ीपासून दूर जा�याचा िनण�य घेते. पूवा�  या �यि�रखेे�या 
मा�यमातून लेखकाने शहरी जीवनातील िसनेजगता�या झगमगाटाने भारावून गेले�या आिण 
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�या �े�ाम�ये यश िमळव�यासाठी चकु��या लोका�ंया सपंका�त येणारय्ा त�णीचे 
जीवनवा�तव रखेाटले आहे. �याचबरोबर या िनिम�ाने िसनेजगतातील भीषण वा�तवही 
लेखकाने समोर आणले आहे.  

बेजकरसाहबे : 

बेजकरसाहेब हे �थंालयात प�ुतक, मािसके, व�ृप� वाच�यासाठी येत असतात. 
ट�कलवाले �हणून �याचंा उ�लेख कादबंरीम�ये आलेला आहे. ते पेशाने वक�ल असतात. 
परतं ु �या�या कोटा�या �यायािधयांना लाच घेताना पकड�यामळेु ते विकलीचा �यवसाय 
सोडून �लासेस चालवतात. िव�ा�या�ना चागंले िश�ण देणे, �यानंा चागं�या सवयी लावणे 
हे काम ते करतात. आप�या गावाचे ते चागंले वण�न करतात. ते कोकणातील आहेत. 
कोकण �यानंा �वग� वाटतो. �मश: कादबंरीब�ल ते चचा�  करताना िदसतात. 

सुधीर गंडभीर : 

सधुीर गडंभीर हा सलीमचा बालपणापासूनचा िम� आह.े तो आमदार झालेला आह,े तरी 
आप�या िम�ाला िवसरला नाही. तो केस काप�यासाठी, मािलश कर�यासाठी सलीमकडे 
येत असतो. �याने आप�या विडलानंा आिण बिहण�ना सोडले आह.े बार बंद �हावेत �हणून 
तो सरकारवर दबाव टाकतो आिण �या�या इ�छा पूण� क�न घेतो. गोरग�रबानंा तो मदत 
करताना िदसतो.  

गु�जी : 

या कादबंरीत पूवा�चे ग�ुजी ही एक गौण �यि�रखेा आलेली आहे. ती ग�ुज�कडे गायणाचे 
�लासेस करायला येते. सूर, ताल, आवाज याब�ल मह�वाचे माग�दश�न ते पूवा�ला करतात. 
पूवा�ची �टेजवर जा�याची भीती तेच दूर करतात. रकेॉिडंगची भीती तेच नाहीशी करतात. 
पूवा�  �यानंा तमुची मान मी कधीच खाली जाऊ देणार नाही, अस ेआशव्ासन देते. याव�न 
ितचा ग�ुज�वरील िव�ास िदसून येतो. सगंीतात शॉट�कट्स न ठेवता सरावावर भर �ायला 
हवा, असा �याचंा आ�ह असतो. 

भाई :  

भाई हा सलीमचा िम� आह.े तो सलीमकडे केस कापायला आिण मािलश करायला येतो. 
सधुीर गडंभीर या�यासोबत �याचे वाद आहेत. �या�याब�लची मािहती तो सलीमकडून 
काढतो. आपण राजकारणात जावे, आमदार �हावे, अशी �याची इ�छा असते.  

मामू आिण थोट्या : 

मामू आिण थोट्या या �यि�रखेा एकि�तपणे कादबंरीत वावरताना िदसतात. ते दोघेही 
सामा�य मजूर आहेत. �यानंा दा� �यायचे �यसन आह.े मामूचा मलुगा गटार साफ 
कर�या�या कामाला लागतो. गटाराम�ये अडकून मजरुाचंा म�ृयू होतो, ते�हा मामूला िचतंा 
वाटत असते. गटारसफाई करणारय्ा कामगाराचें �� या�ंया �पाने कादबंरीत येतात. 
�या�ंया कामाकडे होणारे दलु�� यातून सूिचत होते. कादबंरी�या शेवटी �या�ंया 
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झोपडप�ीला आग लागते. मामू आिण थोट्या ते िवझव�याचा �य�न करतात, िश�या-शाप 
देतात. ते दा� िपऊन असतात. 

लोटलीकर : 

लोटलीकरानंा �या�ंया मलुाने आिण सनेुने घरातून काढून टाकले आह.े �या�या �लॅटवर 
क�जा िमळव�यासाठी, ते आप�या नावावर क�न घे�यासाठी �याचा मूलगा, सून आिण 
मलुी टपलेले असतात. ते �याला धमक� देत असतात. �याची सपं�ी आिण �लॅट मलुा�ंया, 
मलु��या नावावर �याने करावे आिण ��येकाकडे चार-चार मिहने राहावे, असे �याला 
सचुवले जाते. तो याला नकार देतो. यातूनच �या�या �वािभमानी �वभावाची क�पना येते. 
पिहली आिण दसुरी लोटलीकरा�ंया मदतीला येतात. �या�ंया सनेुला, मलुीला आिण 
जावयाला ते समज देतात, मा�न ठीक करतात.  

आ�माराम ढेर ेआिण मनोरमा ढेर े: 

आ�माराम ढेर ेआिण मनोरमा ढेर ेह ेपती-प�नी आहेत. ते �ौढ आहेत. िदनवाता�  ह ेपाि�क 
ते दररोज िवकत घेत असतात. या पाि�कासाठी पैसे खच� के�याचे �यानंा वाईट वाटते. 
पाि�काम�ये येणारे मट�याचे आकडे, ग�ुरोगावंरील औषधा�ंया जािहराती �यानंा चकु��या 
वाटतात. �यामळेु कादबंरी आिण पाि�क बंद कर�याचे ते प�ातून कळवतात. �मश: 
कादबंरीतील भाषेवर ते आ�ेप घेताना िदसतात. पाि�काम�ये मनाचे �ोकवरील बवुाचे 
िववरण येते �हणून ते पाि�क िवकत घेत असतात. परतं ु शेवटी ते लपून पॉन� सीडी 
पाहताला िदसतात. पॉन�साठी काम करणारय्ा ि�यानंा डॉलरम�ये पैसे िमळत अस�याचे ते 
बायकोला सागंतात. मनोरमा ढेर े यांना ती सीडी पाह�न आनदं होतो. व�न लौिककतेचा 
आव आणणार ेआिण आतून ल�िगक भावनांना मोकळी वाट क�न देणार ेअसे ह ेदा�ंप�य या 
कादबंरीत या�ंया �पाने भेटते. 

पिहली आिण दुसरी : 

ह े कंपनीम�ये एक� कामाला आहेत. कंपनीतील प�ुषाबं�ल �या मोकळेपणाने चचा� 
करताना िदसतात. पिहलीने आप�या नवरय्ाला घट�फोट िदलेला असून ितची 12 वषा�ची 
मलुगी 17 वषा��या मलुा�या �ेमात पड�याने ितला िचतंा वाटते. ितला दसुर ेल�न कर�याची 
इ�छा नसून शारी�रक गरज पूण� कर�यासाठी एखादा प�ुष हवा असतो. पिहली आिण 
दसुरी या�ंयाम�ये शारी�रक सबंंध असतात. ते लोटलीकरा�ंया मलुाला, सनेुला आिण 
मलु�ना धडा िशकवतात. 

छोटू : 

छोटू ही या कादबंरीतील गौण �यि�रखेा आहे. तो सलीम�या सलूनजवळ�या दकुानावर 
चहा दे�याचे काम करत असतो. तो सलीमचा जवळचा िम� बनलेला आहे. सलीम सव� कामे 
�या�याकडूनच क�न घेतो. 

 

 



  

 

सािह�य आिण समाज 

82 

२ब.५ �मश: कादबंरीचे आशयसू� : 

�मश: कादबंरीचे आशयसू� कादबंरी�या कथानकासारखेच गुतंागुतंीचे आिण िविवधागंी 
आहे. राजक�य �े�ातील ��ाचार लेखक अनेक िठकाणी सूिचत करतो. वनमं�या�या 
�पाने हा ��ाचार ��य� �पाने साकारतो. या ��ाचारा�या िवरोधात लढणारा एक 
सामा�य माणूस या �पातून बाळू कासाराची �यि�रखेा उभी राहते. ती ��येक सामा�य 
माणसा�या ��ाचारा�या िवरोधात उ�या राह�या�या व�ृीचे, �ेरणेचे �तीक ठरते. बाळू 
कासाराचा घोडा हे िव�ोहाचे, िवरोधाचे, �ितकाराचे साधन �हणून कादबंरीम�ये िफरताना 
िदसतो. या ��ाचाराचा, आय�ुयातील सम�याचंा सामना न करता ते िनमूटपणे सहन 
करणारी अनेक पा�े या कादबंरीम�ये आप�याला भेटतात. परतं ु सयंमाचा बाधं 
फुट�यानतंर �या हळूहळू िव�ोहाचे �प धारण करताना िदसतात. अशी िव�ोहाची िविवध 
�पे आिण वेगवेगळी ती�ता या कादबंरीमधून िचि�त झालेली आहे. खानावळवा�याची 
बायको नपुंसक पती असूनही ज�मभर �या�यासोबत ससंार करते. कोण�याही प�ुषासोबत 
ती शारी�रक सबंंध ��थािपत करत नाही. �यामळेु शेवटी ती वेडी होते. खानावळीचा मालक 
आहे ती प�रि�थती रटूेन पढेु ने�याचा �य�न करताना िदसतो. बाळू कासार ��ाचाराला 
कंटाळून मं�ालयावर घोडा घेऊन जातो. सलीम भाऊ आिण आमदार या�ंया सघंषा�म�ये 
अडकतो. पूवा� वनमं�या�या �लोभनांना बळी पडते, पण वेळीच सावध होते. सधुीर गडंभीर 
आमदार बनून ��थािपत राजक�य �यव�थेकडून आप�या माग�या मा�य क�न घेतो. 
लोटलीकरानंा �याय िमळवून दे�यासाठी पिहली आिण दसुरी मदत करतात.  

महानगरीय जीवनाचे िच�ण �ाम�ुयाने या कादबंरीम�ये येते. बस�टॉप, �थंालय, र�ेवे 
�लॅटफॉम�, ऑिडशनची जागा, सलून, खानावळ, ऑिफस, बेड�म अशा अनेक िठकाणी या 
कादबंरीचे घटना�सगं घडत जातात. यातून महानगरीय जीवनाचे भौितक वा�तव समोर 
येते. �याचबरोबर यातील पा�ेही अ�सल महानगरीय अस�याची जाणीव होते. 
अितवा�तववादाचा �भाव यातून कादबंरीवर जाणवतो. शहराचे बकालपण, पा�ाचें 
िनराशाजनक जीवन, �वाभािवक आिण सहज अस े सवंाद, मनोिव�ेषणा�या पातळीवर 
चालणारे िनवेदन, एकाच वेळी भौितक आिण मानिसक पातळीवर समातंर जाणारा 
कादबंरीचा आशय, कादबंरीची नावी�यपूण� आिण वा�तववादी भाषा यामळेु ही कादबंरी 
वेगळी आिण अथ�गभ� ठरते. 

महानगरीय �� माडंताना ही कादबंरी अितवा�तववादी �प धारण करते. भौितक पातळीवर 
िनमा�ण झालेले �� वा�तवात सोडवता येत नाहीत, ते�हा मानिसक पातळीवर �या ��ाचें 
समाधान लेखक शोधतो, माडंतो. कादबंरीम�ये माडंलेले �� सोडवत बस�यापे�ा �यानंा 
एक सिंद�ध �पात लेखक िचि�त करतो. या सम�या�ंया िविवध पातळीवरील उलगड्याचंी 
श�यता लेखक यातून सूिचत करतो.  

बाळू कासाराची सहा वषा�ची पिहलीम�ये िशकत असलेली मलुगी आ�मह�या करते. 
खानावळवा�याची बायको �वत:ची ल�िगक तहान तशीच तडफडत ठेवून शेवटी वेडी होते. 
दोन लेि�बयन ि�या समाजसेवा करतात. 58 वष� वयाची मनोरमा ढेर े नावाची �ौढ 
िववािहता नवरय्ाबरोबर चावट सीड्या बघताना मलापण छान वाटत ंअसे सागंते. गाियका 
�हणून ��गल करताना पूवा�  नावा�या त�णा◌ीला शेवटी आप�या तडजोडीचा प�ा�ाप 
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होतो. हे महानगरीय वा�तव या कादबंरीतून पढेु येते. कादबंरीवर अितवा�तववादाचा �भाव 
�प�पणे जाणवतो. कादबंरीचा रचनाबंध नवा आह.े मनोिव�ेषणा�या पातळीवर ही कादबंरी 
वाचकाला घेऊन जाते. बह�मखुी आिण सव��पश� वण�न येऊनही या कादबंरीतील िनवेदन 
तट�थ रािहलेले आहे. मुंबईतील महानगरीय राजकारणावरही या कादबंरीने �काश 
टाकलेला आहे. एिककडे ग�ुहागारी पा��भूमीतून राजकारणात येऊन सामािजक काय� 
करणार े राजकारणी आिण दसुरीकडे �व�छ �ितमा अस�याचे सागूंन ��ाचार करणार े
राजकारणी या कादबंरीत येतात. यातून एक गभंीर राजक�य िचतंन लेखकाने सूिचत 
के�याचे जाणवते. जनआंदोलनावरही लेखक परखड भा�य करतो. जनआंदोलनाकडून 
होणारा �मिनरास यातून सूिचत झालेला आहे. या जनआंदोलनामळेु वा�हे झी िलंक�या 
कामाला 10 वष� उशीर झाला आिण खच� 1000 कोट�नी वाढला. पूल बाधूंन दोन वष� 
झाली, तरी जनआंदोलनवा�यानंी दाखवलेले काहीही घडले नाही, तरीही या 
जनआंदोलनाला कुणी जाब िवचारला नाही. हा जाब िवचारला जायला हवा, अस े लेखक 
�प�पणे सागंतो. अशा �कार े राजक�य, सामािजक घटनाबं�लचे आपले मत लेखक 
गभंीरपणे न�दवत जातो. महानगरातील एन. जी. ओ.चे वा�तव �पही लेखक उघडे करतो. 
जैतापूर अणूऊजा� �क�पाला, तारापूर औि�णक िव�तु क� �ाला या एन. जी. ओ.ंनी िवरोध 
केला. परतं ु �यानंी सािंगतले तस े काहीही झाले नाही. �यामळेु अशा एन. जी. ओ. कडे 
न�याने पाह�याची आव�यकता आह,े असे लेखक सागंतो.  

�करण ब�ीसावे छापून आ�यानतंर माधवी �धान-िचटणीस बह�तेक यरुोप िकंवा 
अमे�रके�या टूरवर गे�या असा�यात, असे लेखकाला वाटते. आमदार सधुीर गडंभीर�या 
सग�या अटी शेवटी सरकार मा�य करते. डा�य बार बंद होतात. भाईची रोजी-रोटी बंद 
होते. हेमा व लता बेकार होतात. लोटलीकरानंी आपली बचत आिण �लॅट आ�ही तमु�या 
सोबत या सघंटनेला दान देतात. हेमा आिण लता �या �लॅटम�ये राह�न �हातारय्ाची सेवा 
करतात. सधुीर गडंभीर�या माणसाने फोन क�न लोटलीकर�या जावयाला शातं केले. 
भाईचा िसनेमागहृाम�ये म�ृयू होतो. सधुीर, राजेश, हेमा आिण लता याचंी आई हाट�अटॅकने 
मरण पावते. नतंर छि�सावे �करण देऊन झा�यानतंर कादबंरी�या शेवटी सव� पा�े 
लेखकाला भेटतात. लेखक खानावळवा�या िम�ा�या बायकोला भेट�याचा िवचार मनात 
करतो. ह ेजाणून खानावळवाला िम� �याला �या�या खोलीत घेऊन जातो, ते�हा लेखक 
पाहतो क�, खानावळवा�या िम�ाची बायको वेडी झालेली असते. तेथून लेखक सायकलवर 
बसून िनघतो. माधवी �धान-िचटणीस या�ंया बंग�याजवळ तो येतो. सलीम�या सलूनकडे 
लेखक सायकल घेऊन जातो. तेथे सलीम �वत:च �वत:चे केस कापतो, �वत:च �वत:�या 
काखेतले केस काढतो. लेखक सायकल घेऊन �मशानभूमीकडे जातो. तेथे अ◌ॅड�होकेट 
बेजकर बसलेले असतात. तेथे आ�मह�या केलेली मलुगी आिण दोन िजवतं मलुी खेळत 
हो�या. बेजकर �याचंा खेळ बघ�यात म�न असतात. �या �मशानभूमीला आग लागते. ती 
आग मामू आिण थोट्या�या झोपडीपय�त पसरते. नतंर िनवेदनाम�ये लेखक भाषेवर भा�य 
करतो. हषा��या खा�ंावर मान टाकून पूवा�  वसतं सावतंांचे गीत गाते. रामराव गडंभीर 
लेखकाची सायकल अडवून ितथ�या मॉलला लेखकाला चालत �दि�णा घालायला 
लावतात. एका झाडाखाली लेखकाने सायकल थाबंवली. तेथे �ा. िकंबह�ने पारावर 
प�ासनात बसले होते. अपूण��वाचा �वीकार करणे, हेच द:ुख जाणणे आहे, असे ते 
सागंतात. 
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लेखक पिहली आिण दसुरी�या शोधात िनघतो. �या दोघी नदीम�ये आंघोळ करीत 
एकमेक�शी शृगंारम�न झाले�या असतात. नदी�या काठावर हेमा आिण लता लोटलीकराचें 
पाय चेपत असतात. लेखक माग े वळून पाहतो, ते�हा सायकल जागेवर नसते. एक घोडा 
लेखकाकडे डोळे राखून बघत होता. हा बाळू कासारचा घोडा तर नसेल, असा �� 
लेखकाला पडतो. लेखक शेवटी मनात�या मनात घोड्या�या पाठीवर माडं ठोकतो. यातून 
पा�ाचें सिंद�ध, मानिसक पातळीवर वावरणार ेिच�ण लेखक करतो.  

भाषेवरही गभंीर भा�य लेखकाने केले आह.े भाषेला जात, धम� नसतो. ितचा वापर कोण�या 
उ�ेशाने होतो, ह े मह�वाचे आहे, असे लेखक सागंतो. भाषा ह े एक नैितक गभंीर िवधान 
कर�याचे मा�यम �हणून लेखक वापरतो. यातून भाषे�या �पाकडे तो वाचकांचे ल� वेधतो. 
पढुारय्ाचंी ढ�गाची भाषा �हणजे मातभृाषेवरचा बला�कारच आह,े असे परखड भा�य लेखक 
करतो. दोन मैि�ण�मधील भाषा, िपढीची बदलणारी भाषा, सफाई कामगाराचंी भाषा, गुडंाचंी 
भाषा, सलूनवा�याची भाषा, �ा�यापकाची भाषा असे अनेक भाषेची �पे या कादबंरीम�ये 
आलेली आहेत. दोन ि�या एकमेक�शी एकातंाम�ये जे�हा मोकळेपणाने आिण िव�ासाने 
बोलतात, ते�हा ती भाषा स�य सकेंतापें�ा, नेहमीपे�ा वेगळीच राहते. 

थोड�यात, �मश: ही वेग�या आकृितबंधातून साकारलेली, महानगरातील वेगवेग�या 
वगा�तील पा�ाचें िच�ण करणारी, महानगराचे एक भयान वा�तविच� रखेाटणारी कादबंरी 
आहे. या कादबंरीवर अितवा�तववादाचा �भाव जाणवतो. या कादबंरीने पा�िच�ण, 
आकृितबंध, िनवेदन, वातावरणिनिम�ती, कथानक, घटना�सगं, भाषाशैली, आशयसू� या 
सव� बाबतीत नावी�य साधलेले िदसते. ही कादबंरी एकाच वेळी मानिसक आिण लौिकक 
पातळीवर समातंर प�तीने वावरताना िदसते. महानगरातील िवसगंती, ��ाचार, मानवी 
हतबलता, िववशता, �यसन, ल�िगक भावना, नातेसबंंध, राजकारण, भाषा या सवा�वर ही 
कादबंरी मािम�क भा�य करताना िदसते. 

२ब.६ समारोप 

�मश: ही वेग�या आकृितबंधातून साकारलेली, महानगरातील वेगवेग�या वगा�तील पा�ाचें 
िच�ण करणारी, महानगराचे एक भयान वा�तविच� रखेाटणारी कादबंरी आह.े या 
कादबंरीवर अितवा�तववादाचा �भाव जाणवतो. या कादबंरीने पा�िच�ण, आकृितबंध, 
िनवेदन, वातावरणिनिम�ती, कथानक, घटना�सगं, भाषाशैली, आशयसू� या सव� बाबतीत 
नावी�य साधलेले िदसते. ही कादबंरी एकाच वेळी मानिसक आिण लौिकक पातळीवर 
समातंर प�तीने वावरताना िदसते. महानगरातील िवसगंती, ��ाचार, मानवी हतबलता, 
िववशता, �यसन, ल�िगक भावना, नातेसबंंध, राजकारण, भाषा या सवा�वर ही कादबंरी 
मािम�क भा�य करताना िदसते. 

२ब.७  सरावासाठी �वा�याय   

एका वा�यात उ�र ेिलहा. 

१. �मशः ही कादबंरी कोण�या �वाहातील आहे? 
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२. �मशः या कादबंरीतील अनािमक लेखक कोण�या नावाची कादबंरी िलिहतो? 

३. लेखक कादबंरी का िलिहतो? 

४. घोड्यावर बसून मं�ालयात कोण जातो? 

५. लोटलीकर आपली बचत कोण�या स�ंथेला दान करतात? 

िदघ��री �� : 

१. �मशः या कादबंरीचे कथानक तमु�या श�दातं सागंा. 

२. �मशः या कादबंरीचे आशयसू� उलगडून दाखवा. 

३. महानगरीय जीवनाचे िच�ण �मशः या कादबंरीत कसे रखेाटले आहे, यावर सिव�तर 
चचा�  करा. 

४. �मशः या कादबंरीत आलेले सामािजक-सा�ंकृितक वा�तव रखेाटा. 

५. �मशः या कादबंरीतील �यि�रखेाचंी मािहती क�न �ा. 

िटपा िलहा : 

१. बाळू कासार 

२. �मशःमधील मुंबई शहर 

३. �मशःमधील ग�ुहेगारीचे िच�ण 

४. �मशःमधील राजक�य िच�ण 

५. खानावळवा�या िम�ाची बायको 

२ब.८  सदंभ� �थं 

१. जाधव रा. ग. व इतर, ‘मराठी वा�याचा इितहास’, (1950 ते 2000), महारा�� सािह�य 
प�रषद, पणेु, �थमाव�ृी : जाने. 2010 

२. डहाके वसतं आबाजी, ‘मराठी समी�ेची स�:ि�थती’, पॉ�यलुर �काशन, मुंबई, 
�थमाव�ृी : 2011 

३. शेकडे वसतं सीताराम व इतर, ‘मराठीतील ठळक वा�यीन �वाह’, �काशक : सौ. 
जय�ी शेकडे, अहमदनगर, �थमाव�ृी : 2 ऑ�टो. 2010 

४. थोरात ह�र��ं, ‘कथना�म सािह�य आिण समी�ा’, श�द पि�लकेशन, मुंबई, 
�थमाव�ृी : 11 जलैु 2011 
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३अ 
अ )  �ामीण सािह�य- सकं�पना व मराठीतील परपंरा 

घटक रचना  

३अ.0  उि��्ये 

३अ.१ �ा�तािवक  

३अ.२ �ामीण सािह�य सकं�पना व मराठीतील परपंरा 

३अ.३ समारोप 

३अ.४  सरावासाठी �वा�याय   

३अ.५  सदंभ� �थं 

३अ.0  उि��्य े

या घटकातून आपणास �ामीण सािह�याची ओळख होईल .  

 �ामीण सािह�याचे सव�प व वैिश�े समज�यास मदत होईल  

 आज�या धावपळीत िव�ा�या�ना �ामीण सािह�याचे मह�व समजेल .  

 �ामीण सािह�यातून िव�ा�या�ना �ामीण चळवळी चा अ�यास कर�यास मदत होईल .  

 �ामीण सािह�या�या मागे िविवध �ेरणा , आिण शेतक�याचें द:ु ख, वेदना समजतील .    

३अ.१ �ा�तािवक  

 �ामीण जीवन, �ामीण स�ंकृती व �ामीण बोली याचंा आिव�कार �या सािह�यातून होतो ते 
�ामीण सािह�य होय. �ामीण सािह�य �वाह हा १९६० नतंरचा एक मह�वाचा 
सािह�य�वाह मानला जातो.आज �ामीण सािह�यधारनेे मराठी सािह�य �े�ात आपले 
�वतं� �थान िनमा�ण केले आहे.आजच ं�ामीण सािह�य हे न�या संवेदनशील, सज�नशील 
मनाचा आिव�कार आहे. 

३अ.२ �ामीण सािह�य सकं�पना व मराठीतील परपंरा 

सािह�य आिण समाज यांचे नाते जवळचे आहेत. सािह�य हा समाजाचा एक घटक आहे. ते 
समाजा�या िविवध अंगांनी पैक� एक अंग आहे. समाजजीवनाचे �ितिबंब सािह�यात पडलेले 
असते. सािह�य ही एक सामािजक स�ंथा आहे. सािह�याचा िनमा�ता आिण आशयही 
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समाजातच असतो. समाज जीवन वगळून सािह�याचा िवचार करता येत नाही. �ामीण 
सािह�याचा अ�यास करताना ही बाब ल�ात �यावी लागते. �ामीण सािह�य हे �ामीण 
जीवनाचा आिव�कार करणार े सािह�य आहे. �ामीण जीवन या सािह�याची असे साम�ी 
आहे. 

�ामीणतेचे �व�प 

�ामीणते मधील '�ामीण' हा श�द '�ाम' या स�ंकृत श�दाव�न आलेला आहे. '�ाम' या िस� 
श�दाला 'ईण' ��यय लागून '�ामीण' हा सािधत श�द िनमा�ण झालेला आह.े '�ाम' या मूळ 
श�दापासून तयार झालेले '�ाम', '�ामीण' हे त�सम श�द आहते. स�ंकृत भाषेतील या '�ाम' 
श�दालाच मराठीत 'गाव' असे �हणतात. 

�ामीण सािह�याची संक�पना 

या सकं�पनेत '�ामीण' व 'सािह�य' असे दोन श�द अंतभू�त आहेत. '�ामीण' हा श�द एका 
िविश� समाजजीवनाचा िनद�श करणारा आह.े हे समाजजीवन नागर जीवनापे�ा वेगळे आह.े 

�ामीण हे सािह�याचे िवशेषण आहे. ते वण�ना�मक व आशयसूचक आह.े '�ामीण सािह�य' 
सकं�पने�या क� ��थानी �ामीण समाज व स�ंकृतीचे िविवधागंी अनभुव िव� आहे. या 
समाज स�ंकृतीचे अनभुव या सािह�यातून अिव�कृत होतात. शेती व िनसग�िन� भावजीवन 
या सािह�यातून पहायला िमळते. �ामजीवनातील सव� �कार�या जीवन वा�तवाला 
जाणीवानंा हे सािह�य मखु�रत करते. 

 '�ामीण सािह�य' या सकं�पनेची नेमक� �कृती ल�ात ये�यासाठी आिण �ामीण सािह�य 
�हणजे काय? हे समजून घे�यासाठी काही �या�या ल�ात घेणे आव�यक आह.े मराठीत 
अनेक मीमासंकानंी �ामीण सािह�या�या �या�या कर�याचा �य�न केलेला आहे. �यातील 
िनवडक �या�या पढुील�माणे:- 

१) गो. म.कुलकण�-�ामीण सािह�याची बा� �व�पी �या�या करावयाची झा�यास �यात 
आजचे वा कालचे �ामजीवन �याचे मनो�यापार, सा�ंकृतीत सवेंदन सखोलपणे आिण 
सवा�गीण �व�पात �य� होते, असे सािह�य �हणता येईल. 

२) गो.मा.पवार- '�ामीण हे िवशेषण िविश� लेखनात कशाचे िच�ण आहे याचा फ� िनद�श 
करते. �हणून �ामीण जीवनाचे मनाचे िच�ण करणार े सािह�य ते �ामीण सािह�य 
�हणता येते. 

३) नागनाथ कोताप�ले- '�ामीण जीवनातून फुलणार,े �ामीण वा�तवातून साकार होणारे 
सािह�य ते �ामीण सािह�य'. 

४) राजन गवस- शेतीशी सबंंिधत असणा�या, गावगाड्यात वाढले�या पण शोषणाला नकार 
देणा�या, जातीपाती�या िभतंी पाड�यास अ��म देणा�या शेतकरी, शतेमजूर, िफरते, 
आलतेु बलतेु, आिदवासी या सा� यांचे सािह�य �हणजे 'कृषीजन स�ंकृती'चे सािह�य. 
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�ामीण सािह�याचे �योजन 

कृिषिन� �ामिन� जीवन सािह�यातून �य� करणे ह े �ामीण सािह�याचे �मखु �योजन 
आहे. ही स�ंकृती �ामस�ंकृती आिण िनसग� यां�या �भावातून घडलेला �ामीण माणूस 
आिण �याचें भावजीवन अिव�कृत करणे, बदल�या खेड्याचंा आिण वा�तवाचा वेध घेणे, 
शोषणाला नकार देत मानवी मू�याचंा परु�कार करणार े सािह�य िनमा�ण करणे तसेच 
सवा�गाने �ामीण माणूस जीवन आिण स�ंकृती समजून घेणे ही �ामीण सािह�याची �योजने 
आहेत. 

�ामीण सािह�य िनिम�तीची �योजन सागंताना �ीराम गुदंेकर िलिहतात,"शेतीवर अवलंबून 
असणा�या, मातीशी अतूट नाळ असणा�या, क�करी �ी-प�ुषा�ंया जीवन वा�तवाचे 
कला�मक दश�न घडिवणे, शोषणम�ु, भयम�ु, समतािधि�त समाज िनिम�तीसाठी 
झटणा�या िकंवा अशा �कार�या समाज िनिम�तीची �व�ने पाहणा�या नायक नाियकाचें 
िच�ण करणे, हे �ामीण सािह�याचे �योजन आह.े या िववेचनातून �ामीण सािह�या�या 
िनिम�तीचा हेतू ल�ात येतो. 

�ामीण सािह�याचे मह�व 

देशातील बह�स�ंय समाज खेड्यात राहतो. या समाजाने भारतीय स�ंकृतीला आकार 
िदला. ही भारतीय स�ंकृती जगात िविवधतेत एकता असणारी स�ंकृती �हणून ओळखली 
गेली. असे असताना या जग�याचे स�ंकृतीचे िच�वड सािह�यातून �हणावे तसे होत न�हते. 
या सािह�यात म�यमवग�य जािणवांचे िच�ण मोठ्या �माणात होते. �यानंा 1920 नतंर छेद 
िदला गेला. वेगवेग�या कारणानंी खेड्यातील सग�याचे मह�व ल�ात आले आिण 
लेखकाचें ल� या दलु� ि�त जग�याकडे वेधले गेले. �यातून �ामीण सािह�या�या िनिम�तीला 
जाणीवपूव�क स�ुवात झाली. 

�ामीणता हे एक वाङमयीन मू�य नसून ती एक व�ृी आहे. या व�ृीचा रोमिँटक व�ृीशी फार 
जवळचा सबंंध आहे मराठी सािह�यात नागरी मन या व�ृीची नेहमीच पोझ घेत आलेले 
आहे. तर �ामीण मन या व�ृीशी कलावादी िपंगा घालीत आले आह.े मानवी मना�या 
मूलभूत �ेरणा जे�हा �ामीण सािह�यातून आपण शोधू पाहातो ते�हा कलाबा� म�ुये हाताशी 
येतात ती या �ामीण व�ृीतूनच आपण जे�हा मध ुमंगेश यांची कथा बाचतो ते�हा या कथेत 
किण�काचें नागरी मन सात�याने �ामीण व�ृीची पोझ  घेताना आपणास िदसते. 'कोकणी ग 
SS व�ती' या स�ंहात �यांनी वण�न केलेली कोकणी माणसे व�ततुः माडगूळकरा�ंया 
माणसापें�ा वेगळी वाटत नाहीत. या माणसाचें सम� जीवन, �या�ंया ��ा या पारपं�रक 
�ामीण कथे�या वळणानेच जाणा�या आहेत. �याचंी 'वाट' ही कथा वाचनीय झालेली आह.े 
�यातील वा�तव व�ततुः िकती तरी बोलके आह.े 

मराठी �ामीण कथेत 'सािह�याचा मानिबंदू' होऊ पहाणार े�यंकटेश माडगूळकर याचें �ामीण 
मन आप�या या व�ृीशी नेहमीच कलावादी िपंगा घालताना आपण पहातो. माडगूळकराचंी 
कथा खेड्यातील नाट्य िटपून घे�यात समथ� आहे. �याचा �ामीण कथेतील �वास 
वळणावळणाने अंतमु�ख होत आला आहे. माडगूळकराचंी 'काळी आई' सारखी कथा जे�हा 
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आपण तपासून पहातो, ते�हा हाताशी येते ती भावरिंजत व�ृी. ती आप�या �ामीण व�ृीशी 
कलावादी िपंगा घालताना िदसते. 

'माणदेशी माणस'ं मधील ��येक �यि�िच�ण अंगभूत िनवेदनशैलीतून �वास करते. 'झे�या' 
िकंवा 'धमा� रामोशी' यातील िनवेदन पािहले क� ल�ात येते क� यातं माणसा�ंया िच�णाला 
गो�ीपे�ा अिधक मह�व आह.े हे ल�ात �यावे लागते �ामीण सािह�य लेखकाचे �ामीण 
�थळी वा�त�य, �याचा �यवसाय व �याचे लौिकक च�र� या कलाबा� मू�याने आपण 
जे�हा तपासतो, ते�हा देखील �ामीण व�ृी हाताशी येते. 

कोणतीही कलाकृती नागरी प�रसरातून �ामीण अनभुव िचता� शकते. रा. र.ं बोराडे या�ंया 
पाचोळा या कादबंरीतील �ामीण अनभुव भेजा िजका छानादी तो नागरी प�रसरातून आधार 
घेतलेला वाटतो. गो. नी. दाडेंकरासंारखा लेखक जे�हा पवनाकाठचा घोटी' सारखी कादंवरी 
िलिहतो, ते�हा ती शैली िनवदेन �ामीण आहे. �यातून �य� होऊ पहाणार े मन ह े एक 
पाढंरपेशी नागरी असे मन आहे. 

याच �ामीण व�ृीने मराठी आधिुनक किवता सम�ृ झालेली आप�याला पहायला िमळते. 
केशवसतुा�ंया किवतेत येणारा िनसग� हा जरी ऐ�ंीय पातळीवर जाणारा नसला तरी �याने 
केशवसतु या �य��चा 'मूड' अंितमतः िचि�त केला आह.े 'भृगं' ही किवता त�विचतंनपर 
आहे आिण �याहीपे�ा ती अिधक केशवसतुीय व�ृीतून ज�मलेली आह.े याचाच अथ� 
�या�ंया रोमिँटक स�ंदायाशी ती अिधक �ामािणक रािहली आहे. बालकव��या किवतेत 
िनसग� ख�या अथा�ने िजवतं झाला असे जे�हा आपण�हणतो, ते�हा बालकव��या अपूव� 
सवेंदना�म �यि�म�वाचा �काश �यात पडला हेच सूिचत होते. बालकव��या अंतबा�� 
व�ृीनेच या किवतेला आपलेसे केले कलाब�द केले. केशवसतुानंतंरचे िनसग� किवतेतील हे 
स�ंमण आमूला� असले तरी �याचा सबंंध शेवटी केशवसतु रोमिँटक स�ंदायाशीच आहे. 
रिविकरण मंडळातील जानपदगीते जी सामा�य पातळीतून सामा�यजनासंाठी पढेु आली 
�या�ंया मागे देखील याच व�ृीचा समावेश आहे. 'मीठभाकर' ह े नाव �ामीणतेचा बरुखा 
पाघं�न शेवटी रोमिँटक व�ृीचाच अिव�कार करताना आपण पहातो, ते�हा या व�ृीचे 
आवत�न सहज ओळख�याजोगे वाटते. 

कादबंरी-यगुातील ह. ना. आपटे याचंा काळ, फडके-खाडेंकर यगु, प�डसे-दाडेंकर काल ते 
कादबंरीचा वा�तवकाल क�पनार�य, सामािजक आिण राजक�य पातळीवर राह�न देखील 
�ामीण व�ृीला जवळ करणारा रािहला आहे. 

कलावतंा�या �ामीण अनभूुतीचा िवचार जे�हा आपण �या�ंया आिव�कारप�तीतून करतो, 
ते�हा आशय अिभ�य���या अ�ैतापे�ा �ामीण व�ृीचाच �ादभुा�व आप�या मनावर अिधक 
पडतो. �ामीण शैली, िनवेदन व �ामीण भाषा या बा� उपाधीने �ामीण कलाकृतीचा 
तोडवळा ओळखणे कठीण जाणार नाही. पण कलावतंा�या �ामीण व�ृीतून जोपय�त ती 
कलाकृती ढवळून िनघत नाही, तोपय�त ितची कला�मक पातळी उंचावू शकत नाही. शकंर 
पाटला�ंया 'वळीव' आिण 'ऊन' यामधील कथा �ामीण व�ृीतून ढवळून िनघून कलासपं�न 
ठरतात. �ामीण प�रसरातून, बोलीतून �ामीण कलाकृती घडते याचा अथ� �ामीण व�ृी या 
प�रसरातून, बोलीतून बळण घेते असा होत नाही. �ामीण �यि�म�व जेवढे वैिव�यपूण� 
तेवढीच �ामीण व�ृी सपं�न रहाते. 
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�ामीण सािह�य हा मराठी सािह�यात सवतासभुा नसून तो एक मानवी व�ृीचाच अटळ 
असा भाग आहे. या सािह�याचा तपशील वेगळा असेल, आकार आगळा असेल, पण �याचे 
मूलभूत त�व �या �ामीण ने पछाडले आह े क� एक मागची सहज�रणेा जाह.े �ामीण 
सािहयाने जामीन मू�य फलानादी, जीवनवादी अथवा समाजमंथना�ार े िस� करणे जेवढे 
अग�याचे, तेवढेच �या �ामीण व�ृीतून हे सािह�य अंकुरले आहे �या व�ृीचे गणुधम�  
तपासणे देखील मह�ाचे आहे. मातीचे गणुधम� जसे रोपात येतात, त�तु �ामीण व�ृीच या 
सािह�याला स�व देईल. 

�ामीण, नागर आिण शहरी ही सािह�यकृत�ना लावली जाणारी िवशेषणे पर�परिवरोधी 
नाहीत. मळुात भारतीय स�ंकृतीचे, जीवनप�दतीचे, समाजाचे, धमा�चे काही समान धम� 
��येक भारतीयात आहेतच. �यामळेु वरील ित�ही िवशेषणांनी दाखिवली जाणारा आशयधम� 
पर�परातं काही �माणात िमसळणारच आहे.. 

अनभुवाची घटकसाधने (पा�े, �सगं, घटना, िनसग� इ.) �ामीण जीवनातील असली तरी ते 
�ामीण सािह�यच असू शकेल असे नाही. खानोलकराचें 'सनई' ह े �याचे उदाहरण आह.े 
उलट बरीच घटक साधने नागर जीवनातील असूनही ते सािह�य �ामीण असू शकते िकंवा 
नागरच असू शकेल असे नाही. यादवांचे 'भाकरीचे झाड', 'जरासधं' ही उदाहरणे �हणता 
येतील. भाषा या घटका�या बाबतीतही हेच �हणता येईल. 

"ही सव� घटक-साधने �या सा�यासाठी एक� येऊन काय��वण झालेली असतात ती 
हेतकु�पना �ामीण असणे आव�यक असते. 'हेतकु�पना' �ामीण नसेल तर 'घटक साधने' 
�ामीण असूनही ते सािह�य �ामीणतेस पा� होऊ शकत नाही", अस े आनदं यादव 
�हणतात. उदाहरणाथ�, िच. �य.ं खानोलकरयाचंी 'सनई' ही कथा. आनदं यादवा�ंया मते 
िनिम�ती�या अंगाने िवचार करता हेतकु�पना हा सािह�यकृतीचा आ�मा असतो 
घटकसाधनानंी िनमा�ण होते ते या आ��याला मूत��पात आणणार ेशरीर, घटकसाधने ही 
सािह�याचे बा��प साधतात. 'हेतकु�पनेला प�रपूण�ता आण�यासाठी हे �प काय��वण 
झालेले असते. �हणून 'हेतकु�पना' �ामीण असेल तर घटक साधनांना �ामीण रगं चढतो. 
ती नागर बा शहरी असेल तर घटक साधनानंा तसा रगं चढतो. 'हेतकु�पना' खास �ामीण 
जीवना�या क� ��थानाकडे जेवढ्या �माणात खेचणारी असेल तेवढ्या �माणात �ामीण 
सािह�यातील �ामीणते�या वेगळेपणाचे �माण अिधक असू शकणार. 

एखा�ा �ामीण कथेतील एखादे घटक-साधन कारण नसताना �ामीण नसेल तर तेवढ्या 
�माणात �ामीण कथे�या शारीर भागाची �ामीणता उणावते हे मा�य करावे लागते. पण ही 
�ामीणता शहराची आहे, आ��याची न�हे. उदा. �यकंटेश माडगूळकरा�ंया ��येक �ामीण 
कथेचे िनवेदन नागर भाषेत असते आिण भा�कर चदंनिशव याचंी ��येक �ामीण कथा 
�ामीण भाषेतच िनवेदन करत अवतरते. �यामळेु सकृतदश�नी ितची �ामीणता िवशेष 
जाणवते. तेवढ्या �माणात माडगूळकरा�या कथेची �ामीणता सकृतदश�नी तरी जाणवत 
नाही. 

आजपय�तचे मराठी �ामीण सािह�य �ाम�ुयाने सामािजक वा�तववादी असले तरी ते 
आ�मिन�ही असू शकते. ना. धो. महानोराचंी किवता �ामीण रोमिँटक मनाचा आ�मिन� 
आिव�कार करणारी आहे. �ीिनवास कुलकण� याचें 'डोह' आ�मिन�च आहेत. मा� 
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आ�मिन�ा रोमिँटक व�ृी ही �ामीणतेशी िनगडीत असावी लागते, ती नागरव�ृीकडे झकूुन 
�ामीणावर आरोिपत हो�याचा धोका नाकारता येत नाही १९४५ पूव��या �ामीण 
सािह�यात तसे झालेले आपणास प�ुकळ �माणात िदसून येते. मा� खानोलकरा�ंया 'सनई' 
कथेतील आ�मिन�ा नागर आहे आिण ती कथाही नागर आह.े �यामळेु 'आरोपणाचा' धोका 
इथे दळलेला आह.े �ीिनवास कुलकण� याचंी आ�मिन�ा �ामीण आहे, पण ती पूव�प�रिचत 
�ामीणते�या तलुनेने अनोखी आहे. 

एखादे मूलतः नागर अथवा शहरी असलेले �यि�म�वही �ामीणतेला सामोर ेजाऊन �ामीण 
सािह�य िनमा�ण क� शकते. अिनल अवचटाचंी 'माणस'ं मधील लेखने तशी मानावी 
लागतात. तसेच मलुतः �ामीण असलेले �यि�म�वही नागर व�ृीला सामोर ेजाऊन 'नागर' 
सािह�यिनिम�ती क� शकते. उदा. खानोलकराचंी 'सनई' ही कथा. 

'�ामीणता' हा लेखका�या �यि�म�वाचा भाग मानावा लागतो. �ामीण जीवन समजून घेऊन 
�या जीवना�या अंगानेच �वतः �यािवषयीचे आकलन माडंत जाणे, �या अंगानेच अनभुवाचें 
आकार शोधणे, अनभुवाचंी माडंणी करणे, हेच �येय समजून जे�हा सािह�यिनिम�ती होते, 
ते�हाच ित�यात �ामीणतेचे (लेखका�या �यि�म�वातील) रगं उत� लागतात. दसु�या 
भाषेत असे �हणता येईल क� लेखकाची �ामीणतेची जाणीव इथे मह�वाची असते. 

�ामीण सािह�याची वैिश�्ये 

१) �ामीण सािह�याचे त�व�ान - 

मराठी सािह�याचा वाचक वग� आिण �याची मागणी स�ंका�रत करणारा लेखक वग� 
�ाम�ुयाने पाढंरपेशा म�यमवगा�तील होता �हणून अप�रहाय�पणे म�यमवगा�ची सखुदःुखे 
आशा-आका�ंा आिण �यांची �व�ने मराठी सािह�यातून �ितिबंिबत झाली महारा�� 
रा�या�या िनिम�तीनतंर सािह�यिनिम�ती म�यम वग� पोते मया�िदत राहणे श�य न�हते बह�जन 
समाजा�या हाती स�ाक� �े आली �यामळेु �ामीण जीवनात का होईना गेले 

 �ामीण सािह�याला जे त�व�ान हवे आहे ते महा�मा फुले या�ंया त�व�ानापासून शोधता 
येईल महा�मा फुले यानंी आप�या िवचारातून मूलगामी मानवतावाद माडंला �यांचे काय� 
केवळ सधुारणावादाचा परुते मया�िदत न�हते �याचंा �वास बंडखोरी पासून ते समेंक 
प�रवत�ना पय�त होता जी �चिलत समाज�यव�था होती ित�या �यानंा अमलुा� प�रवत�न 
करायचे होते �यानंी या शोषणाचे व अमानषु िठकाणाचे वण�न गलुामिगरी �ा�णाचें कसब 
शेतक�याचंा आसूड इ�यादी �ंथात केले �यानंी शेतक�याचंी बलतेुदाराचंी व मजरुाचंी िकती 
मोठ्या �माणात लबुाडणूक केली याचे िवदारक िच� रखेाटले आहे �वातं�य समता आिण 
बंधभुाव ही मलेु मानणार े �याचंी वैचा�रक भूिमका होती डॉ�टर बाबासाहेब आंबेडकरा�ंया 
िवचारातही मानवम�ु�चा त�व�ान आलेले िदसते. 

२) प�रवत�नवादी िवचार 

�ामीण सािह�य हे ख�या अथा�ने माणसाचे सािह�य आहे. माणूस �वतःला बदलू शकतो 
तसेच तो आप�या भोवतीचे वा�तव िवचाराने आिण कृतीने बदलू शकतो हे �मखु िवचार 
सू� आह.े फुले-आंबेडकर गाधंीजी इ�यादी िवचारवतंांनी िश�ण हे प�रवत�नाचे �भावी 
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ह�यार आहे असे आ�हाने सािंगतले आहे. सािह�याला केवळ �ामीण जीवनाचे दश�न घडून 
चालणार नाही तर �ामीण जीवनाचे अथ�पूण� िव�ेषण करावे लागेल. जाणीव िनिम�ती व 
जागतृी �या उ�ेशाने �ामीण सािह�य �े�रत झालेले असते. 

३) बांधीलक� आिण �ामीण सािह�य 

�ामीण सािह�याची चळवळ ही सामािजक प�रवत�नाची चळवळ आहे. प�रवत�नाला 
आव�यक असणारी ऊजा� सािहि�यकाकंडून िमळत असते. दसु�या महाय�ुानतंर आप�या 
देशाने झपाट्याने औ�ोिगक�करण झाले �याने शहर आिण खेडे यातले अंतर जवळजवळ 
सपं�ुात आले असले तरी आिथ�क िवषमता वाढली. खेड यां�या जीवावर शहरात चगंळवादी 
स�ंकृती फोफावते आहे. चगंळवादी स�ंकृतीला प�रवत�नाशी बािंधलक� परवडणार नाही. 
साखर कारखानदारीत शेतक�याचंी व शेतमजरुाचंी होणारी िपळवणूक �ामीण लेखकाला 
िदसते. साखर कारखानदारी शेतक�याचंी व शेतमजरुाचंी होणारी िपळवणूक �ामीण 
शेतक�यालाच जाणवलेली आहे. शेती आिण शेतक�यांचे व शेतमजरुाचें �म लटूुन 
औ�ोिगक�करण करणारी समाज �यव�था बदलली पािहजे अशी भूिमका �ामीण सािह�याने 
घेतली आह.े 

अशा�कार े �ामीण सािह�य हे �ामीण जीवना�या प�रवत�नाचे तेथील सम�याचें िच�ण 
करणार े सािह�य आहे. शेतमजरुा�ंया सम�या, �ामीण भागातील सिुशि�त बेकारा�ंया 
सम�या हे सवा�चे िच� आज�या �ामीण सािह�यात येत आहे. 

�ामीण सािह�यिनिम�ती�या �रेणा 

�ामीण सािह�या�या िनिम�तीमागे आपणास िविवध �व�पा�या �ेरणा िदसून येतात �या 
पढुील �माणे आहेत. 

१)  �ामिन� जाणीवा �य� करणे 

कोणताही सािह�य �वाह  समजून घे�यासाठी �या�या सािह�य �वाहात �य� होणा�या 
जािणवाचें �व�प पाहणे आव�यक असते. �ामीण सािह�याचा पथृकपणा �यातील 
�ामीणते�या जािणवे म�ये आहे. 

�ामीण भागातील िशकले�या िपढीला 1960�या आगेमागे सा�ंकृितक भान आले. आपण 
अनभुवलेले, अनभुवीत असलेले खेडे आिण जीवन सािह�याचा िवषय होऊ शकतो आपण 
वाचतो ते ��थािपत मराठी सािह�य सम� मराठी जीवनाचे िच�ण करीत नाही खर े तर 
खेड्यात राहणारी माणसे आिण शेती िनसग� पशधुन ऋतचु� िपके जिमनीचा �कार याचंा 
अतूट सबंंध असतो �याचें सण उ�सव ज�ा पूजा रीती�रवाज आहार वेशभूषा याचंा वरील 
घटकाचंी अतूट सबंंध असतो. शेतकरी शेतमजूर बलतेुदार आलतेुदार याचंा पर�परावलंबी 
अतूट सबंंध असतो आंतरजातीय िकंवा आंतरधम�य सबंंध आिण जातीअंतग�त सबंंध व 
धमा�तग�त सबंंध सलो�याचे असतील िकंवा �ेषाचे असतील असेही न�हे. �यि�पर�वे ह े
सबंंध िनि�त होत असतात. �ामीण माणसाचे �यां�या का�या आईवरील ,िपकावंरील 
झाडावंरील, पशवुरील �ेम आिण िज�हाळा ल�णीय असतो. याचा बारका�याने शोध घेणे ही 
�ामीण सािह�याची �ेरणा आहे. 
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�ामीण जीवन काबाड क�ाचे हालअपे�ाचें असते हे खर ेपण �या जीवनात ही आनदंाचे �ण 
असतात. पावसा�याची स�ुवात, पिह�या सरीचा गधं ,िबयातूंन बाहेर येणार े क�ब, 
कोव�या पानांची न�ी व रगंछटा, सगुीचे िदवस ज�ा आिण इतरही �ासिंगक काय��मातील 
लेझीम भजने भा�डे स�गे लोककलाचें खेळ�यामळेु क�मय जीवनात आनंद उ�साह 
ज�लोष आिण चैत�य िनमा�ण होते. �ामीण ि�या तर क�ाची �ितमा आहे. घरकाम शेती 
काम आिण सासरुवास यातून �या सोशीक सहनशील संयमी आिण अबोल िकंवा िमतभाषी 
होतात. या सव� िठकाणी �ामीणता आह.े या �ामीणतेचा शोध घेणे ही �ामीण सािह�याची 
�ेरणा आह.े 

२) कृिषिन� सं�कृतीचा कला�मक आिव�कार घडवणे 

�ामीण ता ही �यापक सं�ा आह.े कृषी �यवसाय �ामीण तेत समािव� होतो शेतकरी 
शेतमजूर बलतेु आलते याचें पर�पर सबंंध शेतीमळेु पर�पराशंी घटक आहेत 
यािं�क�करणा�या रट्ेयामळेु जनुी गावगाडा प�ती मोडकळीस आली आह े पण ती सपूंण� 
न� झाली नाही शेती िपके उ�पादन प�ती अितव�ृीने �ामीण जीवनावर होणारा प�रणाम 
यामळेु रकंाचा राव आिण रावाच ं लवकर होतो �ामीण जीवनातील हे चढउतार पाहणे 
अितशय मह�वाचे असते �ामीण तेचा �ामीण माणसांचा िवचार शेती आिण �याचे पशधुन 
जनावर ेवगळून करता येत नाही शेती आिण जनावराचंी कोण�याही कारणाने परवड होऊ 
लागली तर शेतक�यानंा अ�न गोड लागत नाही. ही शेती िन�ा बदल�या काळात बदलत 
आहे. शहराजवळील खेड्यातील शेतकरी शेतीचे �लॉिटंग क�न िवकत आहेत. शेती 
िवकणा�या शेतक�या�ंया मनातील ताणतणाव �यांची आिथ�क ि�थती याचंा शोध घेणे 
�ामीण सािह�याची �ेरणा आहे. शेती आिण शेतीवर उदरिनवा�ह करणारा समाज �ामीण 
सािह�याचा िवषय आहे. �याचें जगणे सखु-दःुख मराठी सािह�यात आली पािहजे. शेती वर 
जगणारा वग� हा मराठी सािह�यात नायक-नाियका झाले पािहजेत.यासाठी �या�ंया जीवन 
वा�तवाचा शोध घेत घेत �या�ंया �यथा वेदनाचंा ह�कंार सािह�यातून अिव�कृत करणे ही 
�ामीण सािह�याची �ेरणा आहे. 

३) �ामीण माणूस आिण िनसग� यां�या संबंधाचा शोध घेण-े 

 �ामीण माणसाचंा आिण िनसगा�चा अतूट सबंंध आहे. �ामीण माणसे िनसगा�चीच लेकर े
आहेत ती िनसगा��या अंगाखां�ावर खेळतात िनसग�ही �यांचे लाड कोड कौतकु करतो. 
िपकाचंी सम�ृी आकाशाची िनळाई प�याचें अ�ात बोलली ऊन साव�याचंा खेळ 
पावसा�ंया सरी, जर याचें सगंीत ढगाचंी िच�े च�ं तारकाचंी शोभा बैला�ंया ग�यातील 
घुगंरुमाळा याचंा मधून नात जा�याची घरघर जनावराचें आवाज ऋतचु�ाचे स�दय� या 
सवा��यात �या रमलेला माणूस शहरात राह� शकत नाही. अितव�ृी गारपीट िपकावंरील क�ड 
यासंार�या िनसग� कोपाला �ामीण माणसे धैया� ने त�ड देतात िनसगा�शी सघंष� करताना 
�ामीण माणूस कधी कधी पासून िमळून पडतो. िनसग� आिण �ामीण माणसा�ंया या 
सबंंधाचा शोध घेणे ही �ामीण सािह�याची �ेरणा आहे. 
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४) बदल�या खेड्याचा वेध घेण े

खेडी बदलत आहेत याचाही अथ� नीट समजून घे�याची गरज आह.े खेड्यात क��या 
प��या सडका शाळा दवाखाने �ामपंचायती सहकारी स�ंथा�ंया इमारती काही सरकारी 
काया�लय याचंी आधिुनक प�तीची कॉिं�ट गे�याचे बाधंकामे गावात एसटी बस सेवा 
�ॅ�टर गाड्याचंी वाहतूक व�ृप�े दूरदश�न टेिलफोन िवजेवर चालणारी य�ें शहरी पोशाख 
राहणीमान एवढा वरवरचा बदल नाही. शेतीत आधिुनक अवजार े य�ें आली बी-िबयाणे 
रासायिनक खते आहारप�ती करमणूक ऐ�य� यािवषयीही शहरी जािणवा खेड्यात 
पोहोच�या आहेत �वाभािवकपणे �ामीण भाषेवर ही शहरी मराठी आिण इं�जीचे आ�मण 
होत आहे. �ामीण माणसाची मानिसकता �या वळणाची बनत आहे. खेड्यात हॉटेल, परिमट 
�म, िबयर बार ,पान प�्या िदसत आहेत. खेड्यात वीज पोच�यापासून शेती वरचा खच� 
वाढला आहे. सामा�य शेतक�यानंा शेती परवडत नाही. कारखानदार �यापारी शेतक�याचंी 
लूट करीत आहेत. 

 बदल�या खेड्याची दसुरीही िवधायक बाजू आह.े आधिुनक शेती अवजार े व य�ें यामळेु 
कमी क�ात जा�त आिण दज�दार शेती कामे होतात. अनेक �ामीण कुटंुबातील िश�कानंा 
िनरिनरा�या �े�ात नोक�या िमळा�या आहेत. �यामळेु कायम उ�प�न याचंी सोय झाली. 
�या�ंयामळेु इतरानंा िश�णा�या सधंी िनमा�ण झा�या. क�याणकारी धोरणामळेु रोजगार 
हमी जवाहर योजना इंिदरा आवास योजना आिण अनदुान योजना आहेत. �याचंा ही काही 
�माणात �ामीण जनतेला लाभ झालेला आह.े या सव� अनकूुल-�ितकूल बदलाचंा प�रणाम 
�ामीण माणसावंर होत आहे. िवफल शेतकरी आ�मह�या करीत आहे तसेच िव�ोह करीत 
आहे ही बदलती मानिसकता �ामीण सािह�यात �ितिबंिबत कर�याची �ेरणा �ामीण 
सािह�याची आहे. 

५) संघषा��या पिव�यात असले�या �ामीण समाजाची मानिसकता समजून घेण-े 

धािम�क पातळीवर बवुाबाजी आिण ठकबाजी राजक�य ने�याचें ग�ुहे आिण सामािजक 
काय�क�या�चे धूम वाढत आह.े यामळेु समाजा�या पढेु नैितकता चा�र�य शील �याग देशभ�� 
रा���ेम समाजिहताची िन�ा यािवषयीचे महान आदश� नाही. घोटाळे दगंे बला�कार 
अ�याचार नेहमीचेच झाले आहेत. �थािनक पातळीवर वरील घटनाचंा सार�या लहान 
मोठ्या घटना घडतात. यामुळे �ामीण समाजातील असंतोष वाढत आहे या घटनाचंा 
�ितकार कर�यासाठी समाजाची धडपड आहे. शेतकरी आंदोलने यवुक चळवळी �ी 
सघंटना दिलत मत म�ु� लढे शेतमजूर सघंटना ही काही उदाहरणे आहेत हे सव� �ामीण 
सािह�याची �ेरणा आहे. 

अशा�कार े स�कालीन राजक�य-सामािजक प�रि�थती बदलता िनसग� आधिुनक�करण 
जागितक�करण यामळेु �ामीण भागावर झालेला सकारा�मक व नकारा�मक प�रणाम हे 
�ामीण सािह�या�या िनिम�तीला �ेरणादायी ठरलेले िदसते. 

मराठी �ामीण सािह�याची वाटचाल 

लिलत सािह�य ही एखा�ा �य��कडून साधली जाणारी िनिम�ती आहे. ितचे एक �वतं� 
िव� असते, �वतं� तक� शा� असते. असे असले तरी ितचा वेलिव�तार ही एक 
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जीवना�तग�त अशी व�तिु�थती आहे. ित�यामागील �ेरणा िकंवा हेतू, ित�यातील 
उपभो�यता, ितचे अवघे अि�त�व या सा�याच जीवनसापे� गो�ी आहेत. �य��कडून 
िनमा�ण होणारी सािह�यकृतीही �या �या काळातील �वळ सामािजक जािणवाशंी सवंादी 
असते, िवरोधी असते िकंवा तट�थ असते. 

मराठी �ामीण सािह�याचे मखु�थान ह�रभाऊ आपटे या सामािजक जाणीब जागती ठेऊन 
लेखन करणा�या लेखका�या काळ तर मोठा कठीण आला या कथेत सापडते. तसे मराठी 
सािह�यातील �ामीणतेचा ज�म वा�तव, सामािजक सािह�या�या �ेरणेतून झालेला आहे 
असे �हणता येईल. "खेडेगाव, तेथील जीवनप�ती, तेथील अशा रीती, शेती, तेथील 
िनसगा�शी, मातीशी असलेला मानवी पण �देशिन� वैिश�्यपूण� सबंंध, तेथील एकूण 
स�ंकृतीला लाभलेली काही �ादेिशक वैिश�्ये, मानवी जीवनाला �याच �देशानसुार 
पडले�या आिथ�क, सामािजक, धािम�क, �ानािवषयक मया�दा व �यातून उ�वणार े �� व 
सम�या इ�यादी गो�ीनसुार अनभूुतीला लाभलेली वैिश�्ये या कथेत येतात. ती �या खास 
�ामीण अनभूुतीतून ज�माला येते." ही डॉ. आनदं यादव यांनी �ामीण सािह�याची केलेली 
�या�या �याची जीवनसबं�दताच �प� करणारी आहे. भारतासार�या िकंवा 
महारा��ासार�या अध�िवकिसत �देशाचे �व�प ल�ात घेतले तर ितथे नागर व �ामीण 
असे जीवनाचे दोन ठळक भेद सहजपणे िदसून येतात. �ामीण भागास य�ंस�ंकृतीचा �पश� 
झालेला नाही असे नाही, पण �या भागावर जी पकड आह े ती कृिषस�ंकृतीचीच आिण 
�यातूनच �ामीण जीवनाला एक �वतं� चेहरामोहरा �ा� झालेला आह.े �यातूनही ब�हशंी ही 
कृषीस�ंकृती िनसग�शरण आह.े �यामळेुच ितथे परपंरािन� वा सकेंतशरणता यांचाच जा�त 
�माणात आढळ आह.े 

�ामीण सािह�य, �ादेिशक सािह�य आिण दिलत सािह�य याम�ये दिलत सािह�याची कुळी 
ित�यामागील िव�ोही �ेरणेमळेु वेगळी पडते. �ामीण जीवनदश�नापे�ा �या प�रसरातील 
सामािजक परपंरागत अ�यायािव���या चेतनेची जाणीव �यात जा�त आहे. िकंबह�ना ती 
चेतनाच ितथे मह�वाची आह.े यामळेु दिलत सािह�याला शहरी पा��भूमीचेही बावडे नाही. 

मराठी �ामीण सािह�याबाबत नेहमीच असे सािंगतले जाते क� १९२० नतंर �याचा खरा 
�सार स�ु झाला. म. गाधं�चे 'भारत हा खेड्याचंा देश आहे ह ेिवधान �यामागे आहे. �या�ंया 
वेळेपय�त भारतीय राजकारण व समाजकारण हे �ाम�ुयाने शहरा�ंया नागरी प�रघातच 
िफरणार े होते. �यामळेु या �े�ातील जागतृीही तशी नागरसमाजापरुतीच मया�िदत होती. 
�याचा प�रणाम �हणून �या काळातील सािह�याचे कुतूहलिवषयही या नागरजीवनाशीच 
समक� होते. ह�रभाऊंची 'काळ तर मोठा कठीण आला' सारखी कथा िकंवा धनधुा�री याचंी 
'िपराजी पाटील' सारखी कादबंरी असे �ामीण जीवनाला �पश�णार े सािह�य अपवादभूत 
आिण अपघातभूत �हटले पािहजे. �याचें वेगळेपण आवजू�न न�दले गेले नाही िकंवा �याचंा 
एक वेगळी िदशा �हणून शोध घे�याचा �या काळात गभंीर �य�नही झाला नाही 

�याकाळातील जागतृ सामािजक जािणवातं �ामीण प�रसराला फार मोठे �थान न�हते. 
द�ुकाळासार�या आप�ी�या िनिम�ाने पढुारी मंडळ�ना गरीब, अडाणी शेतक�याचंी 
आठवण येई आिण तो एकदा सरला क� स�ंयाकाळी परटयाकडे परतणाचा पाखरा�माणे 
�याचें ल� प�ुहा नागर जागतृीकडे झेपावत असे. एकंदरीतच इं�जी अमलात नागर व �ामीण 
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भागात झाले�या न�या िव�े�या िभ�न व असमान स�ंकरणाने वाढलेली या दोहोतील जनुी 
दरी पढेुही �ंदावतच गेलेली होती. 

म. गाध�नी हा उपेि�त �ामीण प�रसर सामािजक जािणवे�या क�ेत �थमच ताि�वक �ित�ा 
देऊन आणला. खेडी सधुार�याखेरीज देश सधुारणार नाही ही �याचंी भूिमका नेमक� व 
मम��ाही होती. 'खेड्याकंडे चला' ही या ��ीने पिहली नसुती घोषणा न�हती, तर तो एक 
मं�च होता. �यामळेुच जागतृ नागरा�ंया डो�यात साचलेला �ामीण प�रसरा�या उपे�ेचा 
सारा या दोन श�दानंी कमी क�न टाकला. 

या जागतृीचा प�रणाम �हणजेच �ामीण प�रसराब�लचे सािह�य मराठीत िनमा�ण होऊ 
लागले. इतकेच न�हे तर �याला '�ामीण सािह�य' अशी �वतं� दखलबजा स�ंाही �ा� 
झाली. िब. स. सखुटणकर, ल�मणराव सरदेसाई इ. सार�या�ंया '�ादेिशक' कथा िकंवा 
रिविकरणमंडळातील कव��या 'जानपद' किवता ही या जागतृीचीच अप�ये �ी. म. माटे 
आिण ग. ल. ठोकळ ही या परपंरतेील मात�बर नावे. 

म. गाधं��या चेतवणीचा या सव�च �ामीण लेखकावंर अगदी गा�यापासून गभंीरपणे प�रणाम 
झाला होता िकंवा '�ामीण' अनभूुतीची कला�मक जाणीव �यानंा झालेली होती असे नाही. 
जागतृ होत जाणा�या न�या �यापक सामािजक जािणवे�या काठाशी फ� सहानभूुतीपूण� 
बैठक मारणार ेबरचे होते. या काळातील 'फडके यगुा' �या उथळ रजंकतेचा स�ंकार �या�ंया 
मनावर अंमल गाजवीत होता. �यानंा जािणवे�या क�ेत दाखल झाले�या �ामीण जीवना�या 
(िवषय��्या) नवतेनेच फक मोह पातला. �यानंी कथा व किवता�ंया �ारा मोठ्या उ�साहाने 
हा 'नावी�याचा' सा�ा�कार िखरापतीसारखा वाटला आिण �या काळातील 'रजंन�ेमी' 
वाचकांनीही ितत�याच उ�साहाने हे कृि�म 'नावी�य' �वीकारले. या ��ीने डॉ. आनदं यादव 
यानंी ग. ल. ठोकळानंा '�ामीण कथंचे फडके �हटले ते यथाथ� आह.े आशय, अनभूुती 
यासंार�या आंत�रक नाते सागंणा�या िवशेषाचंा यात ओघानेच अभाव आला आिण िवषय, 
रचना, तं� आिण �यानंा 'चटकदार' बनिवणे इतकाच �कार िश�लक रािहला. �यामळेु 
�ामीण सािह�य ही एक नावी�यपूण�' अशी फ� सजावट वा कारािगरी बनून गेली. 

सखुटणकर, सरदेसाई िकंवा �ी. म. माटे याचंा पंथ थोडा वेगळा िदसतो. �यांचे लेखन 
जा�त उघडपणे गाधंी�णीत नवजागतृी�या पोटी ज�माला आलेले आह.े �याचंी ��ी �ामीण 
जीवनातील 'नावी�य' वा 'रजंन' पकडू पाहणारी नाही. तीही तशी रोमिँटकच आहे, पण 
�कृतीने जा�त गभंीर आह.े �या�ंया कथामंागील �ेरणेत िनि�त असा सामािजकतेचा अंश 
आहे. �सगंी कणव वा भूतदये�या जवळपास जाईल अशी �ामीण जीवनाब�लची सहानभूुती 
�या�ंयात आहे. 

�ामीण सािह�याबाबत �या एका �यापक सामािजक जािणवेची ज�री आह े�या जािणवेचा 
िवचार करताना मराठीत फ� गाधं��याच नावाचा उ�लेख केला गेला आहे. १९३५-४० 
पय�तचा काल पािहला तर �ामीण जीवनातली सखुदःुखे, चढउतार, ि�थतीगती याचंा 
आिव�कार करणा�या सािह�याला �ामीण सािह�य असे �हटले जाते. असे सािह�य 
िलिहणारा लेखक �ामीण भागात रहाणाराच असला पािहजे असा काही दडंक नसतो. 
अथा�त एखादा लेखक प�ुयामुंबईसार�या शहरात ज�मला, वाढला, पोसला, आय�ुयभर 
रािहला तर �याला �ामजीवन अप�रिचतच राहणार अनभूुतीचा आिव�कार �हणज े



 

 

�ामीण सािह�य- संक�पना व   
मराठीतील परपंरा 

 

97 

कलाकृती. या अनभूुतीशी लेखकाने अ�यतं �ामािणक असले पािहजे असे सागंताना 
मढ�करानंी लेखनपूव� आ�मिन�ा व लेखनगभ� आ�मिन�ा यासबंंधीचे िववेचन केले आह.े 
समथ� �ितभा आिण सम�ृद अनभुवांचे �यि�म�व या दोन गो�ी एक� आ�या, तर समथ� 
कलाकृती िनमा�ण होऊ शकते. प�रसराचा सबंंध या सम�ृ �यि�म�वाशी येतो. लेखक जेथे 
ज�मला वाढला, पोसला, �या प�रसराचा ितथ�या मातीचा �या�या �यि�म�वा�या घडणीत 
मह�वाचा वाटा असतो. हे लेखकाचे �यि�म�व �या�ंया लेखनात �ितिबंिबत होत असते. 
�याचा प�रसर हा �या�या लेखनाचे एक अिवभा�य अंग होऊन बसते. उदा. �यकंटेश 
माडगूळकरा�ंया कथामंधील माणदेश िकंवा प�रसर, �याचें लेखन �या �या प�रसराशी 
एक�प झालेले असते. नागरी जीवनापासून दूर असले�या प�रसरातील जीवन आिव�कृत 
करणा�या सािह�याला �ामीण सािह�य िकंवा �ादेिशक सािह�य �हणले जाते. परतं ु�ादेिशक 
ही स�ंा �ामीण या स�ेंपे�ा जा�त �यापक आहे, असे मध ुकुलकण� �हणतात. 

�ामीणतेला वेगळे असे मू�य असते का? माडगूळकरा�ंया कथामंधला माणदेश, आनदं 
यादवा�ंया कथामंधला कागल - को�हापूरचा प�रसर �या �या लेखनात अ�यतं मह�वाचा 
आहे. तो उ�कटपणे, अ�सलपणे आिण कला�मक पातळीवर �य� झालेला आह.े �यामळेु 
इथेच काही वेळेला िवचारांची ग�लत हो�याची श�यता असते. प�रसर मह�वाचा असतो. 
पण तो कला�मक पातळीवर �य� झाला तर, प�रसराला �वतं� मू�य नाही. �ादेिशकतेला 
�वतं� मू�य नाही, हे �ी. ना. प�डसे यानंी 'रथच�ा'�या ��तावनेत �हटले आह.े �ामीणता 
िकंवा �ादेिशकता कलाकृती�या �े�किन�तेचे मू�य िकंवा िनकष िकंवा कसोटी होऊ 
शकत नाही. 

एखादा वा�य�कार िविश� काळात ज�मतो, भरभराटीला येतो. काही काळ लोप पावतो, 
प�ुहा पनु��जीिवत होती, कदािचत कायमचा लोप पावती. नाट्यछटेसारखा वा�य�कार 
िदवाकरांनीच ज�माला घातला, लोकि�य केला आिण �या�ंया बरोबरच तो िवलयाला गेला. 

आतापय�त मराठी �ामीण सािह�य किवता, कथा, कादबंरी या बा�य�कारातूंन आिव�कृत 
झालेले आह,े असे िदसते. �यातही �ामीण कथा बरीच सपं�न अशी वाटते. नाटक, 
एकािंकका या वा�य�काराकंडे �ामीण लेखक वळलेले िदसत नाहीत. आ�मच�र� या 
सािह�य�काराकडेही �ामीण लेखक वळलेला िदसत नाहीत. 

िनबंध आिण च�र� हे दोन सािह�य�कार मूलतः �ौढ, गभंीर �कृतीचे आहेत. केवळ 
िनवेदना�मक न�हे, पण िववेचना�मक आशयाला जवळ असणा�या या दोन 
सािह�य�कारातंील िनिम�ती, �ामीण सािह�या�या सदंभा�त, भािषक अंगाने अडचणीची 
वाटते. नागरी भाषेतले, पण आशय �ामीण असू शकतो. िववेचना�मक, �यापक आिण 
सखोल असा �ामीण जीवनातला एखादा आशय अगदी बोली भाषेतूनस�ुा • 
कादबंरीसार�या सािह�य�कारातून आिव�कृत होणे अश�य नाही. पण असा �य�न 
मराठीत अजून झालेला नाही. 

मराठीत �ामीण सािह�य कथा या वा�य�कारातूनच सकसपणे आिण समथ�पणे �य� 
झालेले आह.े ना. ध�. महानोर आिण आनदं यादव हे दोन स�माननीय अपवाद वगळता 
सकस �ामीण किवता फारशी कुठे आढळत नाही. �ामीण जीवना�या आकलनाची जाण 
वाढिवणारी कादबंरीही काही अपवाद सोडले तर िलिहली गलेी नाही. 
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३अ.३  समारोप 

भारत हा कृिष�धान देश आहे . �यामळेु या देशात बह�स�ंये जनसमदुाय हा �ामीण भागात 
राहत अस�यामळेु �या�या जीवनातील िविवध सम�येचा वेध  �ामीण सािह�यातून घेतला 
जातो. साधारणपणे आपणास �ामीण सािह�याचा अ�यास करीत असताना िविवध 
चळवळीचा अ�यास करावा लागतो �याम�ये सव� �थम �ामीण जीवन हे म. फुले. या�ंया 
सािह�य िलखानातून समाजापढेु आले आहे. �या�ंया सािह�यातून �ामीण जीवनातील 
िविवध सम�येचा उलघडा झाला आहे म. फुले या�ंया �ेरनेतूनच �ामीण सािह�य हे िनमा�ण 
झाले आहे. असे आपणास �हणता येईल .  

�ामीण सािह�यामळेु खेड्यातील  समाजातील  लोक जीवन हे सपूंण� जगाला समजले आह े
�या�या जीवनातील द:ुख, दा�र�याचे, आिण पोटासाठी मरमर उभा आयषु क�ात 
घालणारी ही �ामीण समाज�यव�था जगाला �याचंी ओळख या �ामीण सािह�यामळेु झाली 
आहे. �हणून या घटकातून एकूणच �ामीण जीवन आिण �या�ंया वाट्याला आले�या 
सम�या याचे वा�तव िच�ण िविवध लेखकांनी आप�या सािह�यातून माडंले आहेत.  

आपला देश हा ख�या अथा�ने खेड्यांचा देश आह.े कृिषक� ि�त खेड्यातील माणसाचंी 
मानिसकता इतरापें�ा वेगळी असते. शहरातील काही सखुसिुवधा आिण सधुारणा खेड्यात 
आ�या �हणजे �याचें �पातंर शहरात होते हे �हणणे सवा�था�ने खर ेनाही. खेड्यातील शेती 
करणारा छोटे-मोठे �यवसाय करणारा �ामीण माणूस शहरात जाऊन झोपडप�ीत रािहला, 
कामगार मजूर झाला िकंवा सिुशि�त होऊन पाढंरपेशा बनला तरी �याची मानिसकता 
फारशी बदलत नाही. स�ंयेने मोठा असलेला, खेड्यातून राहणारा, शहरात येऊन उप-
यासारखे जीवन जगणारा सामा�य माणूस शोिषतच ं ठरतो. �हणून या �ामीण शोिषत 
माणसाचे िच�ण करणार े �ामीण सािह�य या सव� नव �वाहात अिधक समथ� अस�याची 
गरज आहे. �यातील साम�या�ला अिधक धार ये�याची गरज आह.े 

३अ.४  सरावासाठी �वा�याय   

एका वा�यात उ�र ेिलहा. 

१) �ामीण सािह�याचे �मखु �योजन काय? 

२) देशातील बह�स�ंय समाज कुठे राहतो? 

३) �ामीण सािह�याने कोणती भूिमका घेतली आह?े 

४) �ामीण सािह�य �हणजे काय? 

िटपा िलहा. 

१) �ामीण सािह�याचे �योजन 

२) �ामीण सािह�याचे त�व�ान 

३) �ामीणतेचे �व�प 
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थोड�यात उ�र ेिलहा. 

१) �ामीण सािह�याचे मह�व थोड�यात सागंा. 

२) �ामीण सािह�याची वैिश�्ये �प� करा. 

३) �ामीण सािह�य िनिम�ती�या �ेरणा �प� करा. 

४) मराठी �ामीण सािह�याची वाटचाल थोड�यात िलहा. 

३अ.५ सदंभ� �थं 

1) �ामीणता :सािह�य आिण वा�तव - - डॉ. आनदं यादव  

2) �ामीण सािह�य :  �व�प आिण सम�या -- डॉ. आनदं यादव 

3) �ामीण सािह�य : �व�प आिण िदशा -  डॉ. वासदुेव मलुाटे  

4) �ामीण सािह�य – रा. र . बोराडे  

 

 



 
 



  100 

३ब  
�ामीण सािह�य�वाह 

धग असतेच आसपास क�पना दुधाळ 
घटक रचना  

३ब.0  उि��्ये 

३ब.१ �ा�तािवक  

३ब.२धग असतेच आसपास या किवता स�ंहाला लाभलेले सामािजक ,राजक�य 
सा�ंकृितक पया�वरण  

३ब.३  समारोप 

३ब.४  सरावासाठी �वा�याय   

३ब.५  सदंभ� �थं 

३ब.0  उि��्य े

 सािह�य समाज पर�परसबंंधा�या सदंभा�ने १९९० नतंर�या �ामीण सािह�याची 
सामािजक-सा�ंकृितक  पा��भूमी ल�ात घेणे 

 समकालीन �ामीण किवते�या �ेरणा समजून घेणे. 

 क�पना दधुाळ या�ंया वा�यीन �यि�म�वाचा प�रचय क�न घेणे. 

 अ�यासाला लावले�या ‘धग असतेच आसपास’ या किवतास�ंहा�या वा�यीन �ेरणा 
आिण का�या�मक जािणवाचें िव�ेषण करणे   

३ब.१ �ा�तािवक  

‘धग असतेच आसपास’ हा क�पना दधुाळ यांचा दसुरा का�यस�ंह. यापूव� २०१० म�ये 
�कािशत झाले�या ‘सीझर कर �हणतेय माती’ या किवतास�ंहाने मराठी वाचकांचे ल� 
वेधून घेतले होते.जवळजवळ १८ परु�कारानंी  हा स�ंह स�मािनत झाला. ट�भणु� (ता. 
माढा, िज. सोलापूर) हे क�पना दधुाळ याचें  माहेर. ट�भणु� गावापासून चार िकलोमीटर 
अंतरावर शेती आिण ितथेच राहते  घर होते. घरात चार भावडंं, आजी-आजोबा, आई-
वडील, चलुते असा माणसांचा राबता होता. घरापासून चार िकलोमीटर अंतरावर िज�हा 
प�रषदेची शाळा होती. उ�हाळा-िहवाळा-पावसाळा अशा ित�ही ऋतूम�ये चालत गावात, 
शेतात आिण शाळेत जायचे असे साधे �ामीण शेतकरी जीवन जगणा�या. घरात 
क�पनाताईचें बालपण गेले.शेतकरी कुटंुबात  का�या मातीत कामे करावी लागत होतीच 
पण िश�णाची गोडी असणारे  कवीमन  का�या पाटीवरही यशाची मळुा�र ेउमटवत होते. 



 

 

�ामीण सािह�य�वाह 
धग असतेच आसपास क�पना दधुाळ 

 

101 

ल�नानतंर पदवीची परी�ा िवशेष �ािव�य िमळवून पास झा�या.िश�ण िकंवा 
सािह�यलेखनाची कुठलीच पा��भूमी नसतानाही �वत:ला शोधत राह�या�या,जग�याला 
अथ� दे�या�या �य�नात �याचंी किवता ‘केळी�या गा�यात, दाटली कमळ बाई' सारखी 
उमलत गेली.पिहली किवता 'किवतारती'सार�या किवतेला वािहले�या मािसकाम�ये छापू 
आली आिण �या�ंया वा�यीन �वासाला स�ुवात झाली.  

धग असतेच आसपास या �याचंा  दसुरा  किवतास�ंह लोकवा�यगहृाने �कािशत केला 
आहे. या  किवतास�ंहाला महारा�� फाउंडेशनचा 'लिलत �थं परु�कार' िमळाला. 
�यािनिम�ाने साधना सा�ािहका�या िवशेषाकंात �कािशत झाले�या �या�ंया मलुाखतीत 
क�पना दधुाळ यानंी आपला का�य�वास उलगडला आहे.- 

“मा�यासाठी लेखन ही ससंारा�या वटारले�या डो�यात किवते�या ओळ�च ं काजळ 
फास�याची गो� आह.े जग�याला जीव लावला क� ओ�या उस�या �या�या लागत नाहीत. 
भोवती�या धगीलाच �ेरणा समजून, ऊजा� समजून मी किवता िलिहते. मला किवतेत 
समकालातल ं वा�तव आिण वेदना िदसते. हा भोवताल जसा पािहला, अनभुवला तस ं
िलिह�याचा, �याला श�द दे�याचा �य�न केला. आय�ुय समजून मठुीत माती घ� धरली, 
व�न पा�याची धार सोडली, तर �रका�या मठुीतही भईुकमळ फुल�याचा हा आडवळणी 
�वास आह.े किवतेनं मा�या आय�ुयाला सम�ृी िदली. माझ ंकिवता िलिहण ंह ेएका थोर 
परपंरतेील लहानशी कृती आह.े गाभंीय�  आिण िनधा�रान ं मी �यात भर घालीन. ही माझी 
सामािजक-सा�ंकृितक जबाबदारी आहे, याची मला जाणीव आहे. किवतेनं मला जगायला 
िशकवलं, मा�या आय�ुयात सम�ृी भरली. किवतेनचं सांिगतल ं 'धग आसपास असते' 
आपण ती समजून �यावी. धगीतून माग� काढायचा आिण पढेु जायचं ब�स.” क�पना दधुाळ 
याचें हे मनोगत �याचंी किवता जग�यातून कशी उमलते सागंते.ही नसुतीच क� 
करणारी,शेती,माती आिण नाती या�ंयािवषयी बोलणारी कृषीक�या नाही. िश�णाने 
आ�मभान आले�या एका आधिुनक �ामीण �ीचा वत�मानाकडे ,भोवताल�या पया�वरणाकडे 
बघ�याचा एक �ि�कोन क�पना दधुाळ या�ंया किवतेतून �कषा�ने जाणवतो.‘आपली 
किवता ही एका थोर परपंरतेील लहानशी कृती आहे.’ यांची जाणीव �या  बाळगतात. 
लेखनवाचन ही �ामीण �ीजीवनात �थान नसलेली गो� �यानंी �य�नपूव�क �जवली 
“अ�राचंा �म केला| फळाआला तेणे तो||”या  तकुारामा�ंया ओळी या किवतास�ंहा�या 
�ेरणा�थानी वाटतात. बदलते �ामीणजीवन, �थलातंरीत �ामीण माणसाचे जगणे, 
जागितक�करण, बदल�या शेतीिवषयक धोरणाचंा प�रणाम अस े िव�ाचे वत�मान समजून 
घेणारे क�पनाताईचें सजृनशील कवीमन या स�ंहातील किवतामंधून �य� होते. �ामीण 
�ी�या जग�याला क�, नकार, अभावाची धग असणारच पण दःुखा�या ओ�या रच�या 
ऐवजी सािव�ीचे (सािव�ीबाई फुले) बळ घेऊन ि�थ�यतंर घडव�यासाठी स�म होणारी 
�ामीण �ी क�पना दधुाळ यां�या किवतेतून साकार होते. ‘सीजर कर �हणतेय माती’ या 
स�ंहात�या ‘गो�’ (प.ृ१०५) या किवतेत पाठमोरी सािव�ी, काळा�या पढंु झपाझप चालत 
गेलेली’ असा ��यय �य� झाला आहे. इथे कवी �हणून आप�या अिभ�य��चे �थान आिण 
िदशा याचे भान क�पना दधुाळ यानंा असलेले िदसते. समकालीन �ामीण आिण �ी 
कव��या किवतेतही क�पना दधुाळ आपले एक अिभ�न �थान िनमा�ण करतात. 



  

 

सािह�य आिण समाज 

102 

३ब.२ धग असतेच आसपास या किवता स�ंहाला लाभलेले सामािजक, 
राजक�य सा�ंकृितक पया�वरण  

भारतीय समाजजीवन ह े१९८०�या कालखडंापासूनच एका  ि�थ�यतंराला सामोर ेजाताना 
िदसते...यात �ामीण समाजजीवनात तर मोठीच उलथापालथ घडत होती. कोरडा द�ुकाळ, 
ओला द�ुकाळ, पूर, भूकंप, िनकृ� बी-िबयाणे, खते, क�टकनाशका�ंया भडीमारामुळे 
मातीचा उतरलेला कस,दबुार पेरणीचे सकंट अशा सम�यानंा वारवंार सामोर ेजावे लागत  
होते. �यामळेु शेतक�याचा कणाच मोडला.नवे शेतीिवषयक धोरण, औ�ोिगक िवकासाचे 
�क�प, शेतीिवषयक नवे तं��ान यानंी सव�सामा�य शेतक�याला िवकासाची िदशा काही 
िदसली नाही. भरीस भर गावगाड्याची सामािजक चौकट, भाऊबंदक�,रीतीभाती या�ंया 
दडपशाहीचे कडे �याला घे�न टाकत होते.१९६० नतंर वाढ�या औ�ोिगक�करणामळेु नवी 
छोटी शहर े िनमा�ण झाली. या शहरा�या िदशेने झाले�या �थलातंरामळेु खेडी ओस पडू 
लागली होती.�याचबरोबर MIDC आिण SEZ सार�या औ�ोिगक �क�पानंी खेड्याचे 
पया�वरण,नैसिग�क साधनसपं�ीचे खूप नकुसान केले.या सग�या ि�थ�यतंराची जाणीव 
िनमा�ण झालेले �ामीण कवी आपली किवता �ातंीसाठीचे,सघंषा�चे िवधान �हणून रचताना 
िदसतात. या बदलाची जाणीव �ामीण �ीकव��या किवतेतून �विचत �य� होते. �ामीण 
जीवन जवळून अनभुवणा�या �ितमा इंगोले याचंी किवता ही क�पना दधुाळ या�ंया किवतेचे 
पूव�रगं �हणून पाहता येईल. �यानंी  आप�या ‘किवतास�ंहातून �ामीण बाईचा ‘सोस�याचा’, 
“ग�ुया गोिवदंाने राह�याचा’’ वारसा न�या िपढी�या क�पना दधुाळ या�ंया किवतेला िदला 
असे �हणता येईल.क�पना दधुाळ सोस�याचे गौरवीकरण करत नाहीत पण  �ामीण �ी�या 
न तटु�या�या  व�तेला मा�  आप�या  श�दातूंन बळ देतात.. 

“आय�ुया�या शय�तीत  

शेवट�या था�ंयापय�त न डगमगायचा  

िवडा उचलून  

होरपळणा�या वा�तवात  

आ�मह�येच ंिनमं�ण देले�या िविहरीला  

लाथाडून परतले आह ेमी” -(धग असतेच आसपास, प.ृ१४)  

‘वाफेलाही पाणी होऊन परत�याचे वचन मागणार’े या किवतागत मीचे श�द �ामीण �ी�या 
िनधा�राला श�द�प देतात. शेती, माती, नाती यां�याम�ये गुतंलेली ही आधिुनक �ामीण �ी 
आपले गणगोत (गणगोत प.ृ23) ह ेमातीचेच आह� हे जाणते. मातीशी जैिवक नाते जोडताना 
अिधक वैि�क, मानवतावादी होते.माती जशी ‘धान आिण तण’ या�ंयात िनवड न करता 
उजवते तसेच क� आिण द�ुयम �थान या�ंयात तरतमभाव न करता �वीकारिशलतेची 
शहाणीव या �ीला उपजत िमळते. धग सोस�यातली समंजसता या किवतागत मीम�ये 
उठून िदसते. 
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धग असतेच आसपास मधील आशयसू� े– 

 �ामीण �ीजीवनािभ�य�� – 

‘धग असतेच आसपास’ या स�ंहातील किवतामंधून �ामीण �ी�या जग�यातील 
क�,तडजोडी आिण सघंषा�चे म�ेु िचि�त होतात.न�या ससंारात आलेली शेतकरी त�णी 
जे�हा शेती,माती आिण एका भर�या घरात�या ना�याकंडून वसा घेत असते ‘स�दड’ 
(प.ृ१६) किवतेतील कृषीक�या ‘स�दड’ व�ृाशी (औषधी गणुधम� असलेला व�ृ �या�या 
तळाशी पाणी सापडते) मातबृंधाचे नाते जोडून ‘या मायबाई�या गभा�त�या लेक��या 
गभा�शयापय�त’ पोहोचत िनसगा��या  सजृनाचे रह�य समजून घे�याचा �य�न  करते. 
कृषीज�यस�ंकृती ,लोकस�ंकृतीची विहवाट समजून घेणार े किवतागत �ीमन ‘शा�’ 
(प.ृ२०) या किवतेत िदसते. �ामीण बाईने रास भरताना डो�यावर पदर �यावा �हणजे 
राशीला बरकत येते,. सवा�णी�या ओटीत उगवण घालताना लेकुरवाळ हळकंुड घालावे, 
ित�हीसाजंेला झोपू नये अशा एका ना अनेक ‘शा�ाची’ िशकवण ती घेत असते.  बाईने 
थोट्या हाताने ससंार क� नये �हणून िचरगटु बाधंलेले बायांचे हात ती पाहते ते�हा ते हात 
सो�याचे भासतात �या�ंयासमोर सूय�ही झाकोळतो अशी समज ितला येते. अशी ही 
नविववािहता न�यावाटा, नवजीवन अंगवळणी पाडून घेते. चालत आलेली विहवाट ितचे 
शा� समजून घेते.�ामीण �ीने आजवर जपलेली लोकस�ंकृती समजून-उमजून  
आ�मसात करणे ही स�ुा एक विहवाटच.िनमा�ण करणे आहे.क�पना दधुाळ या�ंया 
किवतेतील ही त�णी शा� समजून घेताघेता जो �� िवचारते तो मू�या�मक आहे. 

“यगुाचंी ज�मदाती तू  

विहवाटीवर िचवट पाथ तझुी  

सागं बाई  

ह ेमूठभर बी  

त�ुया सागंीव शा�ावर लावू  

क� मा�या िशकाऊ?” (शा�, प.ृ20) 

धरी�ी�या आिण लोकस�ंकृती�या विहवाटीला असा �� िवचारणे �हणजे वत�माना�या 
सदंभा�ने शा�ाकडे पाह�याचे �वातं�य मागणे आह.े. १९९० नतंर�या सिुशि�त �ामीण 
�ीचे �यि�म�व आप�याला या अिभ�य��त िदसते ‘पखालीचं पाणी’ (प.ृ३१ ) सारखी 
किवता घर�या-दार�या �हाता�या बायां�या िपक�या जीवनानभुवाला �याहाळणारी 
आहे.�याचें शेतावर, घरात क� क�न एक� कुटंुबात िमळून िमसळून,एकमेक�ना समजून 
घेत आय�ुय जगणा�या या �ामीण �ीला हाती शू�य येणार माहीत असतच. तरी ससंाराचा 
सारीपाट �या माडंतात,’ ‘माझा खेळ माडूं दे’अशी ससंाराची गाणी गातात.एकमेक��या 
पदराने दःुखाचे अ�ू पसुतात. ‘एकमेक��या पदरात डोळे िमसळणे’ह े ग�ुया गोिवदंाने 
राह�यातून आले असते. ‘चॅवमॅव चॅवमॅव पखालीच पाणी बडूुबडूु पॅव �हणत’ बस�या 
बस�या नाचणा�या या बायानंा क�पना असते क�, “आधी जाणारीला िमळेल दोघ��या 
पखालीतले पाणी पण मागे राहणारी�या पखालीत बडुबडुाच नसेल.” गोतावळा जमवूनही 
म�ृयसुमयी मागे राहणा�या एखा�ा सखीला पखालीत�या  भावनेचा बडुबडुाही कदािचत 
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िमळणार नाही याचंी जाणीव बाळगूनही �हाता�या खेळात जीव गुतंवतात, ह े पाहणार,े 
सागंणारे िनवेदक किवमन �ामीण �ीजीवनाचा अदमास घेताना जाणवते.  

�ामीण �ीचे घरातील आिण एकूण सामािजक-सा�ंकृितक �यव�थेतील द�ुयम �थान या 
स�ंहातील किवतामंधून �य� होते. माग�या िपढीतील आईने प�ुष�धान �यव�थेकडे 
आपला ह�क मािगतला नाही, उलट ती ‘लेक�चे घर परक’ �हणत आपल ं असमाधान, 
अभाव��तता या�ंयाशी तडजोड करत राहते. ‘अधातंर’ (प.ृ५१) या किवतेतील  किवतागत 
�ीमन �ामीण �ीला िमळणार ेद�ुयमपण, नाकारले जाणे यािवषयी सहसवेंदन �य� करते. 
ह�काचे, मानाचे, हौसेचे िमळून िमळून बाईला िमळते ते लगुडेच. पण धडूतं नेसणा�या 
आईने एखादे लगुडे  मागणे यात बाप,भाऊ,आिण नवरा याचंी सामािजक �ित�ा,ऐपत 
धो�यात येते. तर ‘बग�या बग�या कवडी दे, मा�या आईला लगुडी द’ेअस ंलहान मलुगा 
आभाळात�या बग�याकडे याचना करतो तर भातकुलीतील हळवी पोर आईला पाह�णी 
बोलवून खोटी खोटी ढीगभर लगुडी घेते. दो�ही मलुं आपाप�या परीने आशा लावतात. तरी 
ससंारात “कवड्यासारखी पोकळ होत गेलेली” ही आई ‘अधातंरी’ आपलं �ेय ह�डकत 
राहते. तरी लेक�चे ‘घर परकच’ं ही चौकट मा� ती ओलाडूं शकत नाही.’एका नाळे�या दोन 
गाठी’ (प.ृ ९८) िकंवा मायलेक� (प.ृ९४) या किवता दोघी बिहणी असो वा मायलेक�, �ामीण 
�ी घरदंाजपणाची झूल पाघंरत प�ुष�धान �यव�थे�या उंबरठ्याआडचे पोरकेपण कसे 
झेलतात  या वा�तवा�या कहा�या ठरतात. 

‘अि�नी’ (प.ृ३८) या किवतेतील “सपंले�या आईची गो�” हेलावून टाकते.ह�डंा,सासरचा 
छळ यांनी �ासलेली एखादी गिृहणी क�टकनाशक िपऊन आपला होणारा छळ सपंवते. 
किवते�या शेवटी या घटनेवर किवतागत �ीमन जे भा�य करते ते वाचकाला 
ध�कादायकपणे जाणीव क�न देते क�, “ िकतीजण�नी उचलून खाली ठेवलेली बाटली, 
अि�नीने त�डाला लावली ...” ह�डंा,सासर�या मंडळ�ची सततची पै�याची मागणी यासंाठी  
अि�नीसार�या िकतीतरी जणी क�डून घालणा�या सासर�या छळाचा अनभुव घेत 
असतात.अि�नी आ�मह�या करते, िक�येक जणी तडजोड करतात, सहन करतात. पण बंड 
कोणीच पकुारत नाही. हेच आप�या नजरते येते. 

‘कुणीच का बोलत नाही’ (प�ृ ९२) या किवतेतील िनवेदक �ी.जी कुटंुबिनयोजना�या 
श�ि�येला “नािपकता” �हणते. आजूबाजू�या बायांचे ‘इथे सयुा सेपरटे वापरतात ना? 
नाहीतर हे सरकारीय’असे कुजबजु�यात �ामीण भागात�या आरो�यसेवेिवषयी �ी�या 
मनातील साशकंता �य� होते क� ‘एड्स�या’ धो�याचे एक कारण फ� ओठावर येते असा 
�� पडतो. िजथे �ी�या आरो�यािवषयीच अना�था िदसते ितथे या  एड्स��त �ीचे भा�य 
अ�व�थ करते – 

“इत�याजणी िझजून मे�यात  

ितच ंतरी कुठं सोनं होणाराय  

मे�यावर का कुणी वाळवून ठेवणाराय 

पण कुणीच का बोलत नाही?” (प.ृ९२) 
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प�रि�थतीला शरण जाताजाता सव��व हरवत गेले�या शोिषत �ी�या भावनेलाही किवतेत 
वाट िमळते. ‘सपंवत कस ं नाहीस’ (प.ृ९६) सार�या किवतेतून एका ड�बारणी�या 
जग�यातले सा�याबाहेरचे द�र�ी भटकेपण समजून घे�याची �ेरणा क�पना दधुाळ �य� 
करतात. 

क�पना दधुाळ याचंी किवता केवळ सहनशील �ामीण �ीचे गौरवीकरण िकंवा �या�ंया 
�यथेला वाचा फोडणारी असती तर एक�कार ेसीिमत ठरली असती.. �या�ंया किवतामंधून 
�य� होणारे �ीमन आपली �ीिवषयक जाणीव,समकालीन भूिमका ठरव�याचा �य�न 
करताना िदसते.ह े करताना भूतकाळाचे िकंवा भोवतालाचेही िव�ेषण, िन�कषा�चा 
खळखळाट नाही. किवतागत �ीमन िनरी�णे न�दवत, आठवणी िटपत लोकगीतात�या 
सहज सवंादा�मक शैलीत आपले भा�य क�न जाते. ‘र�टं नेस�याची गो�’सारखी किवता 
�हणजे किवतागत �ीमन आप�या आजीकडून कोणता बाईपणाचा वसा घेते याची 
अिभ�य�� होय. हा वसा �हणजे अकाली आलेले थोरलेपण �वीका�न भावडंाचंी आई 
हो�याचा,क�ावर भरवसा ठेऊन क�ा�या स�वावर लेकरानंा वाढव�याचा, करारीपणाचा, 
प�्या वािघणी�या ह��पाचा स�ंकार होय.आजी�या या स�ंकारािवषयी किवतागत मी 
�हणते- 

“खोटं बोल�यावर  

जीभ झडेल �हणणारा ठामपणा  

र�ेट नेसावं पण कुणाच ंन�टं नसावं  

असा करारीपणा  

का�या दगडावर�या रघेासंारखा  

कोरलास मा�यात” (प.ृ८९) 

‘िद�या घरी (प.ृ११९) या किवतेत किवतागत �ीमन आपली ओळख “सोनं मोडून सोयर ं
जोडणा�या आईची मी पोर”ं अशी क�न देते.रोज�या ससंारातील सघंष�  करतानाही आजी-
आई�या वारसा आपण कसा राखला हा  जीवनानभुव �य� करताना क�,��,�यथा या 
सघंषा�तूनच जग�याची सकारा�मक वाट कशी शोधली हे अितशय समप�क श�दात 
किवतागत �ीमन �य� करते.- 

“जग�याला जीव लावला  

क� ओ�या उस�या �या�या लागत नाहीत  

�हणून गाडून  घेतल ं 

तणान ंमाना मरुगाळले�या धानात  

पाचवीलाच पजुले�या  

न सपंणा�या राड्यारपाट्यात” (प.ृ११९) 

न�या यगुातील ही �ामीण �ी पारपंा�रक �ी जीवन, कुटंुब�यव�थेतील ितचे �थान  
समजून घेत, कृषीज�य जीवनवा�तव �वीकारताना �हणते.- ‘मातीचचं गणगोत’ कसं उपटून 
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फेकणार ? (प.ृ२३गणगोत) ितचे गणगोत मातीचे �हणते ते�हा ती एका ‘भूिमक�ये�या’ �पात 
साकार होते. या किवतास�ंहाची शीष�ककिवता “धग असतेच आसपास” किवतेत ‘धग 
असतेच र�ात जी शोषली जात नाही,खडुने शाई शोष�यागत’. (प.ृ१४) या ओळ�मधून 
�ामीण �ीची �वीकारशीलता िदसते. तसेच पाचुदंा (प.ृ६७ ) किवतेतील  “पाच प�ड्याचंा 
पाचुदंा इ�कटू नये �हणूनं �वत:च आळाशा(�वारीची प�ढी)होणा�या �ामीण शेतकरी  बाईचे 
वण�न महारा��ात�या मातीत�या कृिषक�ये�या  समंजस �यि�म�वाला उठाव देते..�ामीण  
�ी जीवनातील सघंषा�ला तडजोडीचे उ�र कायमच देत आली पण भूिमक�या �हणून न 
डगमगता स�वपरी�ेला सामोरे जा�याचे बळ  दाखवणारी  �ामीण �ी या किवतासं�हातून  
जागोजागी िदसते. 

बदलते नातेसंबंध आिण कुटंुब जीवन – 

क�पना दधुाळ  या�ंया किवतेतून �य� होणार े  �ीमन िश�णाने आ�मभान आलेले 
�विवकासा�या न�या वाटा शोधणार े आहे. ल�न होऊन एका शेतकरी कुटंुबात ससंार 
करावा लागणे ही गो� �यानंी आप�या जग�याला कंुपण घालणारी न ठरवता जीवनाची 
अप�रहाय�ता �हणून �वीकारलेली आह.े.याची सा�  का�यगत �यि�म�वा�या जीवन��ीतून  
�ितिबंिबत होते. �ा�  वा�तवा�या सदंभा�त आपण जग�याला अथ�पूण�ता देऊ लागतो 
क�पना दधुाळ याचंी किवता ‘�दयी पा�हा नयनी पाणी, �ीज�मा ही तझुी कहाणी’या 
आजवर�या �ामीण  �ी�या �ितमेला आ�मशोधाचे प�रमाण देते. ती शेती,मातीत राबते 
घराचे घरपण राखते आिण तरी �वत:�या अि�त�वाचा एक कोपरा किवते�या �पाने 
जपते.आप�या कवी या �यि�म�वाची ओळख जप�याची जाणीव या �ी मनाला आहे. 
�वत:ला शेती-भाती आिण राब�यात हरवून न देता िनसगा�शी एक�प होणारी  ही कृषीक�या 
�वत:तील म�ुता ‘रानभर मी ‘(प.ृ७७)सार�या किवतेतून अिभ�य� करते. 

“डो�यावर भारा घेऊन  

जड पावलं टाकताना  

रानभर माझेच आवाज  

मा�याशी बोलताना 

................... 

उ�या-आड�या काक�यामंधे  

मीच माझा जीव पे�न  

उगवेल पहा कशी आता  

मी िहरवी िलपी होऊन”(रानभर मी ,प.ृ७७)  

�वत:ची ओळख जपणारी ही आधिुनक कृषीक�या आप�या मलुी�या आय�ुयाला 
घडवताना अिधक सजग आिण समाजमा�यते�या चौकटीतून दोघ�नाही म�ु करणारी 
िदसते. ‘आधीच ऐकू येत ं (प.ृ५४) या किवतेत आपली आई आिण आपली मलुगी या�ंया 
दर�यानचा आपण अनभुवलेला ‘आई-मलुी�या ना�याचा अनबुंध’�य� होतो. �याच�माणे 
िनवेदक �ीमन  आप�या मलुीला अिधक म�ु अवकाश दे�याची जबाबदारी �य� करते. 
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“घ� धरलेली बाळमूठ सोडवून  

तळहातावर�या रषेा िनरख�या नाहीत मी  

क� ह�काने ठरवलं नाही तझु ंआय�ुय  

सग�या कपब�या फोड�यास घरात�या 

�लासवाट्या च�बव�या   

ओरखड्यानंी िभतंी कोर�या  

तरी उतू जाऊ िदल ं

तझु ंिबनधा�त खदुखुदु ुहसण ं 

पारपंा�रक ओ�याचंी प�जण ं 

अडकवली नाहीत त�ुया पायांत –(आधीच ंऐकू येतं,प.ृ५४) 

या किवतेत आई-मलुी�या  नातेसबंंधािवषयी जाणीव �य� होते तशीच ख�ता(प ृ.८२) या 
किवतेत गावात  हाताबाहेर जाणा�या आप�या मलुा�या भिव�याची उभारणी करता यावी 
�हणून �याला आप�यापासून दूर वसतीगहृात पाठवणारी आई िदसते.ित�या ख�ता या  
मलुा�ंया �गतीचे �व�न िवणणा�या आहेत �ामीण गिृहणीचे सजग पालक�व समकालानसुार 
बदल�याची तयारी  हे जग�याचे शहाणपण ती आप�या आजी, आई या�ंयाकडून उजा� 
�व�पात िमळवत असते याची जाणीव �य� करणा�या किवता  या  किवतास�ंहात 
िदसतात ‘र�टं नेस�याची गो� ‘(प.ृ८७ ) आिण ‘िद�या घरी (प.ृ११९) या किवतेत 
किवतागत �ीमन असा मातबृंध �य� करते. कुटंुब दभुगूं न देणा�या  गिृहणी�या �याग ,क� 
आिण ‘कारभारीण’अस�यातले कौश�य �य� करते ‘िद�या घरी (प.ृ११९) किवतेतील 
�ामीण बाई आप�या जग�याचे वण�न िनसगा�शी संवादी अशाच �ितमेतून करते.  

“नाडीच ं�रगंण करकचून आवळ�यावर  

पोटात खळखळणा�या  

पा�याचा तालावर उरकला र�ता  

आय�ुय समजून  

मठुीत माती घ� धरली  

व�न पा�याची धार सोडली  

तर �रका�या मठुीतही  

भईुकमळं फुलली”  ‘िद�या घरी (प.ृ११९) 

हे ‘�रका�या मठुीत भईुकमळ फुलव�याचे’ कौश�य �ामीण गिृहणीचा  सकारा�मक �ि�कोन 
�य� करतो. 

‘धग असतेच आसपास’ या स�ंहातून �य� होणार े �ीमन मी,माझे कुटंुब या 
अवकाशाबाहेरील समाजवा�तवाचे डोळसपणे िव�ेषण कर�याची उम� आिण कुवत 
बाळगते. या  किवतेतून �य� होणार े�ीमन भोवताल�या सामािजक, सा�ंकृितक बदलाचे 
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िनरी�ण करते. समकालीन सामािजक-आिथ�क आिण राजक�य ि�थ�यतंराचा �ामीण 
कुटंुब�यव�थेवर कोणता �भाव पडला यािवषयीचे िव�ेषण हे �ीमन करते. 

गाव ही मळुात एका बहृद कुटंुबाची सरंचना होती.एका वशंाचे, भावक�चे नातेसबंंध गावात 
एकोपा िनमा�ण करीत होते.पण उतरो�र जसजशी �यि�क� �ी िवकासाची  �ि�या गितमान  
झाली तसतशी कुटंुबातील जमीन-जमु�या�या िवभाजनाला स�ुवात झाली. �यामळेु 
वाड्यातील कौटंुिबक सबंंधही �भािवत झाले. जमीन, सपं�ीिवषयक वाद हे गावक�-
भावक�त आधीही होते. तरीही गावकरी, जमीन, भावक� या�ंयािवषयी िज�हाळा िटकून 
होता.गाव�या आजी, मामा, काका अशा  ना�यामं�ये ‘लेकराचें मटामटा पापे घे�यातला 
सहजपणा िज�हाळा’तरी होताच .पण जे�हा ‘कुटंुबातील वाद -�ितवादा�या फे�या जीवघे�या 
वारापय�त येऊन ठेपले�या िदसतात’. ते�हा िनवेदक �ी मन अ�व�थ होते. ‘अफवाही 
नाहीत या’(प.ृ६०) या किवतेतील शेवट�या ओळी नाती तटु�या�या अव�थेला,भावनेला 
��ययकारक करतात. 

“अफवाही नाहीत या  

ऐकून सोडून �ायला  

कुजबजु�नी गदुमरलेलं वैर  

जीवावंर बेत�यापासून  

एकमेकाकंडे पाठ केले�यानंा  

जेवायला वाढताना  

भाकरी मोडताना  

�चडं भीती वाटते श�दानंा  

ताटातटुीचे सा�ीदार होताना (अफवाही नाहीत या’,प.ृ६०) 

गावात रािहलेले आिण िवकासा�या शोधात  शहरात गेलेले अशा गावक�-भावक�त�या 
कुटंुबा�ंया ि�थ�यतंराची न�द या स�ंहातील किवतामंधून घेतलेली िदसते. गावगाड्यात 
�वत:ची िकमान ओळख,अि�त�व  असलेला माणूस रोजगारा�या शोधात शहरात जातो 
ते�हा  रोजगार िमळत  असेलही पण गमावतो ती सामािजक �ित�ा. सागंा मायबाप (प.ृ३०) 
ही किवता बंद दाराआडचे म�यमवग�यपण दश�वते. शहरात�या आप�या  मलुाकडे गे�यावर 
�याचे  झोपडप�ीतील बकाल जीवन बघून �मिनरास झाले�या आईला मलुाने आईला 
समजवणे क�, “त ुमा� आधीसारखचं सागंत रहा क� तझु ं पोर शहरात साहेब अस�याच,ं 
�हणजे तलुा �ास होणार नाही”. (प.ृ२८) शहरात �वत:ला जगवणे कठीण ितथे 
आईविडलानंा कुठे आणणार?तर गावी राहणार े �हातार े पालक �हणजे पोसावी लागणारी 
दोन माणसे, �याचं ं वा�तव भाकड गाईच ं उरते. असे कोसळत जाणा�या कौटंुिबक 
नातेसबंंधाची दखल किवतागत मी घेते. �हातारा (प.ृ७४) किवतेतील �हातारा आंघोळीचा 
साबण, रा�ीची वीज अशा सामा�य  गो��चा लाभाथ� तर उरत नाही उलट चोरीचा  आळ 
कधीही येऊ शकतो. घरातील व�ृ माणसे आिण त�ण माणसे या�ंयातील नाते 
अभाव��ततेने  कसे �भािवत होत आहे यािवषयीची हतबलता किवतेतून  जाणवते 
�यामळेुच िनवेदक �ी मन हा वत�न-व�ृीबदल  िनिव�कारपणे सागंते.  
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“िपकलं तरी श�दाड कडूच  

�हणतात सगळे  

पोर सनुा नातवडंं  

�हातारा िबघडला �हणतात  

�यालाही सग�यािंवषयी तसच ंवाटतं” (�हातारा ,प.ृ७४) 

लपव�याजोग ं  रािहलं नाही(११२) शेवट बदलले असते (प.ृ५६)या किवतेत गावातील 
बदललेले सा�ंकृितक जीवन �य��समाज नातेसबंंध यावर भा�य केले आह.े गावगाडा, 
गावगाड्यातील माणसे यांचे पर�पराशंी बलतेुदारीचे सबंंधही  िज�हा�याचे, एको�याचे 
होते.पण इ�टेटीचे दावे, औ�ोिगक�करण, िवकासाचे वार े आिण वेगवेग�या स�े�या 
छाव�या या�ंयामळेु गावातील माणसाचें समहुजीवन पालटून गेले. गाव�या माणसा�ंया 
मनात मातीिवषयी ितर�कार िनमा�ण होतो.जे�ाचंा अनभुवाला िकंमत उरत नाही हे वा�तव 
दोन वाघ (प.ृ७०), िवझो िदवा (प.ृ७५) , इ�छा (प.ृ८३) या किवतामंधून �य� होते.स�खे 
भाऊ वैरी होणे िकंवा गणगोत क�पटासमान मानणे,र�ा�या ना�यातला दरुावा असे  
गावातील माणसां�या भाविनकतेचे िवरत जाणार े अ�तर  किवतागत  �ीमन न�दवते. 
घराघरात पैसा, स�ा, �वाथ� अशा  िवषारी वादळाने हैदोस घातलेला िदसतो. पायरीवर 
डोकं टेक�या- टेक�या (प.ृ८४) या किवतेतील �ी मन पंढरी�या िवठोबाकडे गाविशवा�या  
समहु जािणवेचे बदललेले अ�तर भडभडा बोलून टाकते. �ामीण माणसा�या जग�यातील 
सपंलेली सवेंदना, ना�यात आलेला कोरडेपणा, राजक�य आिण भाडंवलदारी स�ाधा�यानंी 
गोठवलेले  गावाचे गावपण अशी उलथापालथ ‘धग असतेच आसपास�या’ क� ��थानी 
िदसते. क�पना दधुाळ या�ंया किवतेत एक सवंादा�मकता आहे भोवताल�या  िनसगा�शी, 
वा�तवात�या जीवनानभुवाशी, सोसणा�या बाईपणाशी िनवेदक �ीमन  सतत  सवंाद 
साधते. यातून �ामीण कुटंुबजीवनातील ि�थ�यतंराची धग या किवता �य� करतात. 

बदलते कृषीजीवन – ‘धग असतेच आसपास’ या स�ंहातील किवतेला १९९० �या 
आसपास�या शेतकरी समाज वा�तवाची पा��भूमी आह.े क�पना दधुाळ या�ंया  सव�च 
किवतामंधून रानिशवारा�या �यथा, शेतक�या�या जीवनातील अि�थरता, न�या तं��ानाची 
फसवी गत, आिण बाजारपेठ, खत, बी-िबयाणाबंाबत बदलले�या कृषीधोरणाचा शेतकरी 
जीवनावर झालेला प�रणाम यािंवषयीचे िचतंन, भा�य िदसते. गाभाच पोखरलाय फ� 
(प.ृ२४), काय�शाळेत (प.ृ२६), टीप�(प.ृ३२), रोपापासून मापापय�त (प.ृ३५), स�व 
(प.ृ४२), वाढीचे वेड (प.ृ४३), नखनख जीव (प.ृ४४), सरवा (प.ृ४६,), चलाखीचं धडं 
(प.ृ५०), पेरले नाहीत नकार आपण (प.ृ५२), एकाच िदवसात तीन ऋतू (प.ृ५८), उक�र 
(प.ृ५९), माहीर िनसग� (प६ृ६) या किवतामंधून क�पना दधुाळ यांनी शेती आिण 
शेतक�या�या जग�यातील धग �य� केली आहे. समकालीन �ामीण किवतेतून सततचा 
द�ुकाळ -अितव�ृी, जिमनीची नािपक�, नवे कृषी धोरण, म�ु अथ��यव�था आिण आधिुनक 
जैव तं��ानावर आधा�रत शेती यां�यामळेु “सग�या आय�ुयाचाच सरवा” (प.ृ४६) 
झा�याची िनराशा �य� केली आह.े रोपापासून मापापय�त (प.ृ३५) किवतेत कादंा उ�पादक 
शेतकरी आपली �यथा माडंतो. िनसग� आिण बाजारभाव दो�हीही बेभरव�याचे असताना 
रोपापासून ते मापापय�तचा �वास हा डो�यातनं पाणी काढणारा असतो.बरकतीचा एखादा 
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हगंाम स�ुा तग ध�न जगायला परुसेा ठरले अशी आशा बाळगत कादंा उ�पादक 
‘रोपापासून मापापय�त’चा �वास करतो.�याची कादंा उ�पादक �हणून हतबलता या किवतेत 
श�दब� होते .– 

“कादंे उपटले�या खोल�यात  

धोरण गाडायची इ�छा होऊनही  

िवसरता आली नाही  

मातीची बािंधलक�”( रोपापासून मापापय�त ,प.ृ३५) 

का�ंाला चकचक�त भाव िमळतच नाही. दरवष� �या�या हाती येतात न�याने पेरायला 
नवीकोरी आ�ासने. या स�ंहातील किवतानंा मागील काही दशकाचंी पा��भूमी आह.ेिजथे  
द�ुकाळ, अवकाळी पाऊस अशी  सकंटे  पाचवीलाच पूजलेली  िदसतात. तर �यापाठोपाठ 
नफेखोर भाडंवलदार आिण कृषीबाजारपेठेचे धोरण अशा सलुतानी सकंटा�या पेचात 
शेतकरी अडकलेला िदसतो. न�या  जैवतं��ानाने िवकिसत िबयाणांची पेरणी, शेतीसाठी ही 
िबयाणी वापरायची �हणजे सोबत रासायिनक खते, िपकाचे क�ड �यव�थापन कर�यासाठी 
औषधाचंा फवारा अशी शेतक�याची भाडंवली गुतंवणूक �याला कज�बाजारी क� लागली. 
या च�ात शेतकरी पार बेजार झाला आहे. हाती शू�य हीच अव�था ‘टीप�’ (प.ृ३३) 
किवतेतील ऊस उ�पादक शेतकरी माडंतो..तो आपली �यथा “गळुमाट हो�यासाठी िकती 
जणानंी कजा��या आगीत घेतली उडी” (प.ृ३३) अशा श�दात �य� करतो. आधीच 
शेतीसाठी कज�बाजारीपण ओढवते.�यात भाऊबंदक�ने झालेले जिमनीचे तकुडे �यामळेु 
माथी आल�ले अ�पभूधारकपण अशी सगळीकडून  होणारी क�डी ‘वाढीच ंवेड, (प.ृ४३) या  
किवतेत �य� होते. ही क�डी  केवळ शेतक�या�या मनाची नाही तर िज�ाबा�या वावराची 
आिण वाढीचे वेड असणा�या भोप�या�या वेली�या िव�ताराची असते भौितक आिण 
मानिसक संघषा�ला सामोरा जाणारा शेतकरी ि�धा मन:ि�थती अनभुवतो. कोणासाठी आिण 
कशासाठी ?असा �� �याच ंसमोर उभा राहतो. 

“-भाजीपा�याच ंगाठोडं बाधं�यागत  

आवळू लागलंय  

मा�या वाटणीत�या वावराचे चारी पदर  

 लाडे लाडे पायातं घटुमळलेल ं 

वाढीच वेडं  

उचलून कुरवाळाव ं 

लाथाडाव ं 

क� तडुवून जाव ं 

कळेना झालय ं...”( वाढीच वेड ,प,ृ४३ ) 

 तरीही हा शेतकरी  मातीशी शेत-िशवाराशी आपले  नाते तोडू शकत नाही. प�ुहा न�याने 
�व�नाची पेरणी कर�याचे बळ हा शेतकरी कुठून आणतो? �या�या जीवनातला सकारा�मक 
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�ि�कोनच  �याला ता�न नेत असतो,हा शेतकरी अस�याचा जीवनानभुव क�पना दधुाळ 
या�ंया किवतेतून �कट होतो. 

“अवकाळी पावसाला  

नासाड्या �हणून �वीकारलं  

उर�यासरु�या मालाची प�ी  

जगुारावर उधळली  

तरी पोटचा गोळा �हणून  

लेक� पदराखाली घेतलं  

कोलमडले�या केळी�या खुटंानंा  

कळकाचा टेकू िद�यागत 

उभारलं �वत:ला ((प.ृ५२ पेरले नाहीत नकार आपण ) 

िनसग� आिण माणूस िवशेषत: शेतकरी या�ंयात एक देवाणघेवाणीचे नाते आह.े शेतकरी क� 
करणार आिण िनसग� आ�ासक राह�न �या�या क�ाचे फळ �याला देणार हा िव�ास या 
ना�यात होता.िनसगा��या अिनि�त �पाशी शेतक�याचा पूव�प�रचय अस�यानेच भईु 
नागंरताना, बी पेरताना हा शेतकरी आपले सव� स�वच जणू पणाला लावीत असतो. बी पेरल ं
तर पाऊस पडेल का? पाऊस दबुार पेरणीचे सकंट तर आणणार नाही ना? अशी धाकधूक 
असणारी  ही कृषीक�या क�ाचे स�व पणाला लावून न�याने  पेरणी करते ते�हा जणू. मातीचे 
सटवाईशी नाते जोडते.ित�याकडे क�ाचे फळ िमळावे �हणून  �ाथ�ना करते   

 “ध�याची मूठ मातीला देऊन 

बजावत आले िव�ासान ं

मायमाऊले ओटी भरते  

पाव ग क�ाला 

रास �हणून काणी िपकवलीस 

तरी काणीतला ब�ुका कपाळाला लावून  

जपेन माझ ंस�व.” (स�व, प.ृ४२) 

काणीतला ब�ुका लावूनही आपले स�व राख�याची सकारा�मकता,आ�ासकता  क�पना 
दधुाळ याचंी नाियका दाखवू शकते. 

या सकारा�मक �ि�कोनासोबतच माणूस आिण िनसग� या ना�यात िवकासा�या, �गती�या 
लाटेने िनमा�ण केले�या अंतिव�रोधाची जाणीव ‘धग असतेच आसपास’या किवतास�ंहातून 
�य� होते. िनसगा�चे �यव�थापन करीत जाणा�या माणसांने  आपण केले�या पया�वरण 
�ासाचे प�रणाम जाणले नाहीत िकंवा �यािवषयी तो बेसावध रािहला.ते�हा िनसगा�चे िवपरीत 
�प �कट झाले. ‘माहीर िनसग� ’ (प.ृ६६) या किवतेतील  ‘िनसग�र�य ड�गराने कुिशतलं गाव 
िगळताना पािहलेला माणूस’ िनसगा�चे वण�न “भ�कमपणे पाठीशी राह�न िवचारपूव�क पाठीत 
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खजंीर खपुस�यात माहीर” असे करतो. ’या अिभ�य��त  �ामीण माणूस आिण िनसग� 
या�ंया ना�याचे आकलनच बदलते. ‘एकाच िदवसात ित�ही ॠतू ‘(प.ृ५८), ‘धरणातलं पाणी 
आट�यावर’ (प.ृ६२) या किवतामंधूनही  पया�वरणाची हानी कशी गाव�याच मळुाशी आली 
यावर भा�य घडते. किवतागत �ामीण �ीमन बदल�या भौितक  वा�तवाचे िनरी�ण 
करताना   कृषक समाजासमोरील न�या  आ�हानाचंा वेध घेऊ लागते.  

खेड्यावर जागितक�करणाचा �भाव  

क�पना दधुाळ या�ंया  किवतेतून १९९० �या काळातील �ामीण समाज, शेती आिण 
पया�वरण याबाबत होणारी उलथापालथ �य� झाली आहे. पूर��त, धरण��त, 
द�ुकाळ��त, भूकंप��त अशी �ामीण  माणसाचंी वग�वारी होऊन  �या�ंया िव�थापनाचे 
आिण न  झाले�या पनुव�सनाचे  �� या काळात�या �ामीण समाजाला  भेडसावत 
होते.��येक िवकासाची योजना गावक�या�ंया  सधंी,�व�नानंा ह�लकावणी देत यश�वी 
होतात. ‘पाणलोट �े�ाखाली अ�खी जमीन जाणे, �हणजे एक िपढ्यान ् िपढ्याचंी व�ती 
हरवणे. ’एका समहुाची ओळख हरवणे.ही दखुरी जाणीव ‘धरणातले पाणी आट�यावर’ 
(प.ृ६२) या किवतेत श�द�प होते.या किवतेतील  “देशोदेशी�या िनवा�िसताबं�्ल 
सहानभूुती” वाटू लागते.” हे िवधान िवकास आिण िव�थािपत ,िनवा�िसत या�ंया ��ाची  
�यापकता  �प� करते. ‘प�रवत�ना�या नावान ं(प.ृ७२) या किवतेत न�या  आिथ�क धोरणाने 
आणलेली ‘किमशन �यव�था’, नेटवक� चे पसरत जाणार े जाळे ‘कृषीसेवाक� �ा�या’ आडची 
भाडंवलदारी ,रासायिनक खते आिण सकं�रत िबयाणे यानंी अधोरिेखत केलेली �योगशील 
शेती, जोडध�ंा�या बाता अशा एका मागोमाग वाट चकुले�या प�रवत�नाची दखल 
किवतागत मी घेते. बदलले�या ‘गाविशवा’ (प.ृ८०) अशाच अ�व�थ करतात. 

“कुठूनही आरोळी ठोकली  

तरी हमखास िमळणारा �ितसाद  

साभंाळून हो�या गाविशवा कालपरवापय�त  

आज या साउंड�फु िभतंी उगव�यात  

बाधंा बाधंावर (प.ृ८०) 

जागितक�करणाने सपंका�ची मा�यमे आणली �यामळेु िव� एक खेडं �हायला हवं होतं  
��य�ात माणसे जनसपंक� च हरवून बसली. ‘बाधंा बाधंावर उगवले�या साउंड�फु िभतंी’ ही 
�ितमा अ�व�थ करते. जागितक�करणा�या �भावात ‘पोरा�ंया प�ुतकात�या नकाशावरील 
देश-िवदेशा�ंया पायवाटा’घरातील गिृहणीस�ुा जाणून घेऊ लागली. अशावेळी जगा�या 
पायवाटा जागितक बात�यामंधून समजून घेणा�या किवतागत �ी मनाला मू�या�मक �� 
पडतो. क� जागितक�करणाने  मानवतेची वैि�क  भावना �जली का? या िव�ा�मका�या 
भावनेची जळुवाजळुव करणा�या  �ीमनाचे पढुील उ�ार  मान�यते�या वैि�क भावनेचा 
सवेंदनानभुव जळुवू पाहते. 

“मी इथं फंुकलं  

तर �ाझील मध�या बाई�या चलुीला जाळ लागला पािहजे  

नाईल नदी�या काठावरच ंपाणगवत  
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ओळखीच असलं पािहजे  

अफगाणम�ये पोरीला मारलं  

तर वळ मा�या पाठीवर उमटला पािहजे  

कुठ�याही आिदवास��या जखमावंर  

मी पदराची िचधंी बांधली पािहजे  

पण इथ  

शेजारचा क�बडा आला फडफडत  

तर आरव�याआधीच कापतोय आ�ही (जगा�या पायवाटा,प.ृ१०५) 

भोवताल�या वा�तवाचे िनरी�ण करताना ‘धग असते आसपास ‘या का�यस�ंहातील 
किवताभोवताल�या सामािजक- राजक�य ि�थ�यतंरावर भा�य क� लागतात. स�ाल�ी 
आिण िवचार�णाल�शी फारकत घेतलेले प�ीय राजकारण याचंी िच�हे  �ामीण भागातही 
िदसू लागली. लोकशाही �यव�था कोलमडून पडत अस�याची राजक�य आिण सा�ंकृितक  
दहशतवादाचे   सावट  गावा�या परीघावर घ�गाऊ लागले  .’धग असतेच आसपास’ मध�या 
किवता हे पडसाद िटपतात. 

1.“---- 

पण झ�ड्यानंी िवभागलेली घर ं 

आिण बोल�या -वावर�याला  

ल�मणरषेा आख�याच ंऐिकवात न�हतं कधी  

दारामाग ंदणकट काठ्या ठेवायला  

िवरोध न�हता कुणाचाच  

पण िप�तलुा�या धाकानं 

भरली न�हती धडक� ( गाविशवा , प.ृ८०) 

2.“र�ी बाधंताना  

�ामसेवका�या आ�मह�या�ंया बात�यानंी  

पिह�यादंा हादरलो  

दसु�यादंा  भेदरलो  

ितस�यादंा डोळे फाडून वाचलं 

जे तंतोतंत जळुत होतं आप�याला  

चौथी बातमी छाप�याआधी  

दाव ंतोडून मोकळं झालो” (‘दाव तोडून ,प.ृ१०८) 
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भोवर,े (प.ृ११०) या किवतेतही जागितक�करण नामक भोव�यात िभगंताना “महास�ा गेली 
खड्डयात ,कशाची आ��त चाह�ल आहे ते शोधत राहतो. असा अनभुव किवतागत मी 
अिभ�य� करते .  

किवतेची बािंधलक� - 

क�पना दधुाळ या�ंया किवतांमधून �य� होणार ेसवेंदनशील कवीमन हे �ामीणतेशी केवळ 
भाविनक अनबुंध जोडत नाही. गाविशवारा�या गतवैभवािवषयी केवळ  �याकुळता दश�वत 
नाही.तर  �ामीण समाज वा�तवाचे  भोवताल�या ि�थ�यतंराचे िव�ेषण करणा�या  एका 
सजग नाग�रकाची अ�व�थता, उि��नता या किवतामंधून �य� होते. कोण�याही समाज 
प�रवत�नवादी िवचारसरणीशी बािंधलक�  या किवतामंधून �य� होत नाही. पण कवी आिण 
भोवतालचे  सामािजक वा�तव या�ंयातील पर�पर देवाणघेवाणीचे नाते किवतागत 
सज�नशील किवमन जाणते. याचंी सा� या स�ंहातील किवताचें शेवट पािह�यावर िमळते. 
�ामीण माणसा�या  समंजस आिण आशावादी जीवन��ीला हे शेवट आवाहन करतात. 
“आतो�या तर शाबूत आहते ,उगवतील आज ना उ�ा” (प.ृ२५) , “गणगोत होऊिनया, 
प�ुहा गवतं उगावी” (प.ृ२३), “ती वेळ टळली असती तर अजूनही शेवट बदलले असते.” 
(प.ृ५७) जग�यासाठी ,सघंषा�साठी एक सकारा�मक जीवन��ी घडवणे ही कला�मक नैितक 
जबाबदारी कवीमन �वीकारते. किवतेिवषयी कवीची  भूिमका �य� करताना “उगवेल पहा 
कशी आता, मी िहरवी िलपी होऊन” “रानभर मी ‘(प.ृ७७)असे �हटंले आहे. �यातून 
िनसगा�शी जोडलेले नाते आिण सकारा�मक जीवन��ी ही दोन क� �े �य� होतात. किवतेला 
माहीत झालय ं (प.ृ१००) या किवतेतून प�रवत�नाला सवंाही असा किवतेचा �वभावधम�  
सािंगतला जातो. समकालीन जीवनातील  उलथापालथ किवतेचा आशय कसा होते यांची 
जाणीव �य� होते. 

“िवचाराशंी िवचारानंी लढायच ंधाडस नाही  

�हणून उगमालाच गो�या घालायला  

सोकावतोय काळ  

ही कालातीत उलाघालही  

जाणवलीय किवतेला” किवतेला माहीत झालय ं (प.ृ१००)या ओळी किवतेचे साम�य� 
दश�वणा�या आहेत. आप�या का�यलेखना�या  जबाबदारीचे भान किवतागत मी �य� 
करते.आ�मिन� किवतेपासून ते सामािजक बािंधलक��या जािणवेपय�त उ��ातं होणारा 
�वास “धग असतेच आसपास’या किवतेतून �य� होतो.१९९० नतंर�या काळातील 
समाजवा�तवाला �ामीण कव�नी जो  �ितसाद िदला आह.े तो �ािंतकारक,बदलासाठी 
किवतेचे श� उपस�याचे धाडस बाळगणारा आहे. क�पना दधुाळ याचंी किवता याच 
बाधंाव�न �वास करताना िदसतात.�ामीणता आिण सामािजक ि�थ�यतंर या  दो�ही पाती 
�या�ंया किवते�या आशयात सामील िदसतात. क�पना दधुाळ अिभ�य� करीत असलेली  
वैचा�रकता आिण  अनभुविव�ामळेु �याचंी किवता समकालीन �ी कव�म�ये वेगळी ठरते.    
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३ब.३ समारोप 

�ामीण भागातील �ी जीवनाचा एकूणच िजवनलेख ‘ धग असतेच आसपास ‘ या किवता 
स�ंाहात क�पना दधुाळ यानंी �ामीण जीवन वा�तवतेने आप�या किवतेतून उभ केल आह.े 
छोट्या छोट्या ससंारा�या कचाट्यात सापडले�या क�करी मिहला�ंया जीवणानभुवाची 
कहाणी आहे. तसेच सामा�य क�करी मासािवषयी�या कळव�यातून  क�पना दधुाळ यानंी 
ही किवता आकारास आली आहे. िनसगा�चे आिण शेतीचे माणसाचे नाते या किवतेतून 
शोधताना िदसते. आसपास�या धिगतून आपल जीवन फुलव�याचा पय��न या किवतेत 
मिहला करताना िदसून येते. तसेच ना�यात�या द:ुखाची अथ�पूण� माडंणी करताना िदसून 
येते .      

३ब.४  सरावासाठी ��  

1. ‘धग असतेच आसपास’ या का�यस�ंहातून  १९९० नतंर�या �ामीणतेचा बदलता 
चेहरा कसा साकार होतो? �प� करा. 

2. क�पना दधुाळ या�ंया किवतेतून �य� होणा�या सामािजक जािणवा कालसगंत अशा 
आहेत याचंी चचा� करा. 

3. १९९० नतंर�या �ामीण �ीचे िच�ण ‘धग असतेच आसपास’ या का�यस�ंहातून  
कसे घडते? 

३ब.५  सदंभ� �थं 

 धग असतेच आसपास -क�पना दधुाळ ,लोकवा�य �काशन ,मुंबई ,ितसरी आव�ृी 
माच� १९२१  

 यगुातंराची किवता-डॉ. िकशोर सानप ,�थंाली �काशन ,�थम आव�ृी २० ऑग�ट 
२०१९    
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अ�यास पि�का –VI 

सािह�य आिण समाज  

१. अंतग�त चाचणी – २० गणु 
२. स�ातं परी�ा – ८० गणु 

नमूना ��पि�का - गणु – ८० 

सूचना :१)  सव� �� सोडवणे आव�यक आहे.  
२)  अंतग�त पया�य ल�ात �यावेत.  
३)  ��ासमोरील अंक गणु दश�िवतात.  

�� 1.खालील ��ाचंी सिव�तर उ�र े�ा. (कोणताही एक �� ) 

सािह�य , समाज आिण स�ंकृती याचंा पर�पर सबंंध �प� करा.   २०  
 
                        िकंवा  
मानवतावादाचे �व�प व िवशेष �प� करा.  

�� २. रा .खालील ��ाचंी सिव�तर उ�र े�ा.  

महानगरीय सािह�या�या �व�प वैिशट्याची चचा� करा.  

                         िकंवा                                  २०  

       महानगरीय कादबं�याचा आढावा �या.  

�� ३ रा. खालील पैक� कोणतेही दोन �� सोडवा            २०  

१. ‘�मश:’ या कादबंरीचे आशयसू� उलगडून दाखवा.  
२. ‘�मश:’ या कादबंरीत आलेले सामािजक वा�तव तमु�या श�दातंरखेाटा.  
३. ‘क�पना दधुाळ’ या�ंया ‘धग आसपास असतेच’ या किवता स�ंाहाचा आढावा �या   
४. बाळू कासार या �य��चे �वभाव वैिश�े तमु�या श�दातं सागंा.  

�� ४ . िटपा �ा. (कोणतेही दोन )               २०   

१. �ामीण सािह�याचे त�व�ान  
२. �मश: मधील मुंबई शहर  
३. मा�स�चा ‘पाया व इमला’ िस�ातं.  
४. पा�या�य �ीवादी चळवळ  
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