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दनलतांची समस्या – असृ्पश्यता,दाररद्र्य,अनिनितता

• नहंदू धमाषतील अन्याय्य जातीव्यवस्थेत
नचरडले जाणारे लोक म्हणजे दनलत.

• र्ांिा जातीव्यवस्थेिे िेहमीच हलक्या
दजाषची, अप्रनतषे्ठची कामे नदली.

• र्ांिा गावकुसाबाहेरच ठेवले गेले .र्ांची
सावली जरी अंगावर पडली तरी नवटाळ
होतो असा समज पसरवूि असृ्पश्यता
त्ांच्यावर लादली गेली. त्ामुळे
पाण्यासाठी, दैिंनदि गरजांसाठीही त्ांिा
भीक मागावी लागे. मािहािी,िारररीक
अत्ाचार सहि करावे लागत.

• नििणापासूि वंनचत ठेवूि र्ांच्यासाठी
नवकासाचे दरवाजे िेहमीच बंद ठेवले गेले.



दनलत सानहत्ाचे पे्ररणास्त्रोत-फुले,आंबेडकर
• महात्मा फुले हे पनहले समाजसुधारक की ज्ांिा
दनलतांच्या मूलभूत हक्ांची गळचेपी जाणवली.त्ांिी
दनलतांसाठी आपलै्य घराचा पाण्याचा हौद खुलै केला, 
त्ांिा ते पे्रमािे, माणुसकीिे वागवू लागले. दनलतांसाठी
पनहली िाळाही फुले र्ांिीच सुरू केली. दनलतांवरच्या
अन्यार्ाचे मूळ ब्राह्मणांच्या कावेबाजपणात आहे हे
ध्यािात रे्ऊि फुले र्ांिी गुलामनगरी, ब्राह्मणाचे कसब
ही पुस्तके नलनहली. दीिबंधू हे वतषमािपत्र सुरू करूि
दनलतांवरील अन्यार्ाला वाचा फोडली.

• डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतःच दनलत म्हणूि
जन्माला आले होते. पण अनतिर् नजद्दीिे त्ांिी नििण
घेतले. अथषिास्त्रआनण कार्दानवर्र्क ज्ञाि घेऊि ते
परदेिातूि भारतात परतले पण असृ्पश्यतेचे चटके
त्ािंतरही त्ांिा बसले.त्ामुळे त्ांिी आपल्या
बांधवांच्या वेदिांिा वाचा फोडण्यासाठी मूकिार्क , 
जिाता अिी वतषमािपते्र सुरू केली. नसद्धाथष
महानवद्याालर्ासारखी महानवद्याालरे् सुरू
केला.ररपब्लिकि पिाची स्थापिा करूि दनलतांिा
घटिेिे राजकीर् अनधकार प्राप्त करूि नदले.१९५३
मधे्य लाखो दनलतांिा सोबत घेऊि आंबेडकरांिी
िवबौद्ध धमाषत प्रवेि केला.



दनलतांच्या कथा –अण्णाभाऊ साठे
• तुकाराम भाऊराव साठे (ऑगस्ट १, इ.स. १९२० -
जुलै १८, इ.स. १९६९) हे अण्णाभाऊ साठेम्हणूि
ओळखले जाणारे एक मराठी समाजसुधारक, 
लोककवी आनण लेखक होते. साठे
एका मांग समाजामधे्य जन्मलेले व्यक्ती होते. त्ांचे
लेखि सामानजकआनण राजकीर्दृष्ट्या कृतीिीलतेवर
आधारलेले होते. साठे हे मार्क्षवादी-आंबेडकरवादी
प्रवृत्तीचे होते, सुरुवातीला त्ांच्यावर साम्यवादाचा
प्रभाव होता पण िंतर ते आंबेडकरवादी झाले.

• पोवाडा आनण लावणी र्ांसारख्या लोककथात्मक
कथा िैलीचं्या वापरािे लोकांमधे्य ते लोकनप्रर् बिले व
त्ांचे कार्ष अिेक समुदार्ांपरं्त पोहोचण्यास मदत
झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झंुजार
लेखणीला अपषण केलेल्या ‘फनकरामधे्य, साठें िी
आपल्या समुदार्ाला पूणष भुखमरीपासूि
वाचवण्यासाठी ग्रामीण रूनिवादी प्रणाली आनण
नब्रनटि िासिाच्या नवरूद्ध नवद्रोह करणाऱ्र्ा िार्क
फनकराला नचनत्रत केले.

• साठे र्ांिी मराठी भारे्त ३५ कादंबऱ्र्ा नलनहल्या. 
त्ामधे्य फनकरा (१९५९) समानवष्ट आहे, नतला इ.स. 
१९६१ मधे्य राज् सरकारच्या उतृ्कष्ट कादंबरीचा
पुरस्कार नमळाला आहे. साठेंच्या लघु कथांचा संग्रह
१५ आहे,
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बुद्धाची िपथ ही अण्णाभाऊंची कथा

• नचंचणी गावातील दनलतांिी डॉ.आंबेडकरांच्या
नवचारांचा स्वीकार करूि बुद्ध धमष स्वीकारला
आहे.

• बुद्धाची पंचिील तते्व अनहंसा, सत्,अपररग्रह, 
असे्तर्,ब्रह्मचर्ष ही आहेत.र्ापैकी अनहंसा र्ा
िब्दाचा अथष कथेतल्या लहाि मुलाला नवलास
मास्तरला िीट कळला आहे.

• आईिे आपल्याला आपली चूक िसतािा मारलं
म्हणजे नहंसाच केली अिी भूनमका घेऊि
आईचा निरे्ध करण्यासाठी तो आपल्या
नमत्रांिा सोबत घेऊि सत्ाग्रह करतो. तो घरी
ि जाता सरळ मंुबईला रे्तो. आपल्या
गावकऱ्र्ांचे घर िोधूि काितो. 

• र्ा मुलांचा निरागसपणा, त्ांचे धैर्ष पण तरीही
त्ांचे बालसुलभ कुतुहल, भूक, भर् हे सगळे
र्ा कथेतूि प्रतीत होते.  



दनलतांच्या कथा – बाबुराव बागुल

• बाबुराव बागूल हे दनलत सानहत्ासाठी
ओळखले जाणारे मराठी लेखक, कवी
होते. नवद्रोही दनलत कथांचे प्रमुख उद्गाते
आनण प्रखर वास्तववादी कादंबरीकार
तसेच िोनर्त, उपेनित, झोपडपट्टीतील, 
फुटपाथवरील भणंग जिजीवणाचे भेदक
नचत्रण करणारे लेखक म्हणूि त्ांची

ओळख होती.

• जेव्हा मी जात चोरली होती, मरण स्वस्त
होत आहे हे बागुलांचे गाजलेले कथासंग्रह
आहेत तर वेदाआधी तू होतास हा

काव्यसंग्रह आहे.



भूक ही बाबुराव बागूलांची कथा

• दाररद्र्य ही दनलतांच्या वायाला रे्णारी अपररहार्ष
पररब्लस्थती आहे.

• दैिंनदि गरजाही पूणष करता ि रे्णं म्हणजे दाररद्र्य.

• अन्न, वस्त्रआनण निवारा र्ा मूलभूत गरजा पूणष
करण्यासाठी दनलतांिा अपार कष्ट करावे लागतात
आनण धोका पत्करावा लागतो.

• भूक कथेतील भागू कोळीण आपल्या मुलाला
चांगल खावू घालावं र्ासाठी खूप कष्ट करते मात्र
चांगला मासा म्हणूि नतिे आणलेला आनण रांधलेला
मासा म्हणजे खरं तर साप होता हे कळल्यावर
नतला स्वतःच्या गरीबीचाच राग रे्णे स्वाभानवक
ठरते.

• भागू आण नतचा मुलगा भूक भागवण्याच्या प्रर्षत्नात
स्वतःच मरणाकडे खेचले जातात हे दुदैवी आहे. 
पण हे आपल्या समाज व्यवस्थेिे घेतलेले बळी
आहेत असे लेखकाला सांगार्चे आहे.

https://www.youthkiawaaz.com/2015/10/ten-facts-about-hunger/


दनलतांच्या कथा – उनमषला पवार

• त्ांचे मूळ गाव तळकोकणात आहे. पवार र्ांचे
वडील नििक होते. पण लहािपणीच ते
वारल्यामुळे आईला आर्दाि करीत चररताथष
चालवावा लागला. त्ांचे एम.ए.चे नििण झाल्यावर
त्ांिी नलहार्ला सुरुवात केली. 

• ’सहावं बोट’ हा त्ांचा पनहला कथासंग्रह १९८८मधे्य
प्रकानित झाला. दनलतांचा इनतहास व सद्याब्लस्थतीचा
अभ्यास तसेच बौद्ध धम्मगं्रथांचा मराठी अिुवाद, 
अिा प्रकारचे लेखिही ऊनमषला पवार करतात.

• एकांनकका, समीिा असे लेखिप्रकार हाताळणाऱ्र्ा
ऊनमषला पवार र्ांच्या ' आर्दाि ' र्ा आत्मकथिािे
मराठी सानहत्ातील आत्मकथेला ऐनतहानसक
वळण नमळाले. आज दनलत आत्मकथिांच्या
प्रवासाची चचाष 'बलुतं ते आर्दाि' अिीच केली
जाते. ऊनमषला पवार र्ांच्या कथा, आत्मकथिाची
इंग्रजी, स्वीनडि र्ा भार्ांमधे्यही भार्ांतरे झाली
आहेत.



चौथी नभंत ही उनमषला पवार र्ांची कथा

• एकेकाळी दनलतांची पररब्लस्थती वाईट होती पण
घटिेिे नदलेल्या सोर्ी सवलतीमुंळे आता अिेक
दनलतांिा सुब्लस्थर आरु्ष्य नमळाले आहे.

• त्ामुळे आता दनलत लेखकांच्या कथा केवळ
त्ांच्यावरील अन्यार्, अत्ाचार,  त्ांचे
दाररद्रर्,भूक र्ाबद्दल िसतात.

• आता दनलतांतील निकलेली, सुब्लस्थर मुले अन्य
मुलांसारखीच केवळ पैसे नमळवण्यात गकष आहेत.  
आपल्या वृद्ध वनडलांच्या निवृत्तीवेतिावरही ती
डोळा ठेवतात. त्ांिा घराबाहेर काितात. आनण
वृद्धाश्रमात राहणाऱ्र्ा र्ा वृद्ध दनलताला नतथे मात्र
समवर्स्क वृद्धांकडूि आजही असृ्पश्यतेची, 
नहणकस वागणुक नमळते.अिावेळी जो गाव सोडूि
तो मंुबईत चररताथाषसाठी आला होता त्ा गावीच
त्ाला पुन्हा परतावे लागते.नतथे मात्र त्ाला त्ाच्या
लोकांकडूि निरपेि पे्रम नमळणार आहे.



कुमार अनिल

• डॉ. अनिल तािाजी सपकाळ (जन्म : १३
नडस बंर, १९६६) हे एक मराठी िाटककार, 
नचत्रपटकथा लेखक व समीिक सानहब्लत्क
आहेत. मंुबई नवद्याापीठाच्या मराठी नवभागाचे
ते प्रमुख आहेत.

• पेिवाईत मेलेला पांिरा उंदीर (कथा संग्रह),

• भडास (कादंबरी)

• ‘धिगरवाडा’ – समीर आठले्य नदग्दनिषत मराठी
नचत्रपटाचे पटकथा, संवाद लेखि

• ‘िोलतािे’ – अंकुर काकतकर नदग्दनिषत
मराठी नचत्रपटाचे पटकथा, संवाद लेखि

• ‘गाभारा’ - एि.एफ.डी.सी.निनमषत आनण ३७
व्या राज् नचत्रपट महोत्सवात प्रथम
पाररतोनर्क नवजेत्ा नचत्रपटाचे कथा, पटकथा, 
संवाद लेखि,

https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra_State_Film_Awards


झमूची दांडी ही कथा

• नचत्रपटासाठी दनलतांचा समुह वापरणारे
नदग्दिषक

• पोटापाण्यासाठी नदवसाच्या मजुरीवर रे्णारा
गावातल्या दनलतांचा गट.

• त्ांिा सूर्ाषस्तािंतरही थांबवूि ठेवणारा
नदग्दिषक.

• दनलत वस्ती जळतेर् हेच दृष्य त्ांिा नसिेमात
पाहावं ,करावं लागते. आनण हेच त्ांच वास्तव
आहे.

• अजूिही दनलतांचे िोर्ण,गुलामनगरी संपलेली
िाही फक्तआता आधुनिक रु्गात नपळणारे
लोक बदलले आहेत.नफल्म इंडस्टर ी त्ांची
नपळवणूक करूि त्ांच्यावरील अन्यार्ाचाच
नचत्रपट बिवत आहे. हे झमू करूि लेखक
दाखवतो



ग्रामीण कथाकारांच्या कथा

• भारत हा प्रमुख्यािे खेड्ांचा देि आहे.खेडी एकेकाळी स्वरं्पूणष होती.नतथे अलुतेदार
,बलुतेदार आनण बळीराजा नमळूि स्वरं्पूणष अथषव्यवस्था होती.र्ा अथषव्यवस्थेला गावगाडा
म्हणत.

• इंग्रजांच्या आगमिािे आनण त्ांच्या व्यापारी उनद्दष्टांमुळे खेड्ातील ही स्वार्त्त अथषव्यवस्था
कोसळली.तेव्हापासूिच िेतकऱ्र्ांिा दाररद्र्य आले.

• िेतकरी आजही दररद्रीच रानहला आहे र्ाचे एक कारण म्हणजे मोसमी पाऊस आनण
निसगाषची अवकृपा हे असले तरी दुसरे कारण माणसांिी निसगाषची चालवलेली बेसुमार
तोड, हवामाि बदल हेही आहे. तसेच िेतीपुरक उद्याोगांचा अभाव,िेतमालाची थेट नवक्री
करणाऱ्र्ा सहकारी संघटिांच्या साखळीचा अभाव र्ा गोष्टीही िेतीच्या अधोगतीला कारण
ठरतात.

• मराठीतील ग्रामीण कथाकारांिी वेळोवेळी ग्रामीण भागातील वास्तव, ग्रामीण माणसाची
पररब्लस्थती र्ासंदभाषतील कथा नलनहल्या आहेत.



मराठीतील ग्रामीण कथा

• मराठीतील ग्रामीण सानहत्ाची सुरूवात िेतकऱ्र्ाचा असूड र्ा महात्मा फुले र्ांच्या वैचाररक
निबंधापासूि झाली असली तरी त्ा निबंधातही एका कजषबाजारी िेतकऱ्र्ाची करूण कहाणीच
फुले र्ांिी सांनगतली होती.िेतकऱ्र्ांचे अज्ञाि, अंधश्रद्धा र्ा गोष्टी त्ाला किा गररनबतूि बाहेर पडू
देत िाहीत हेही फुले र्ांिी सांनगतले होते.

• ग्रामीण कथांतही गावातील गरीब िेतकरी,त्ांची दर्िीर् अवस्था, निसगाषचा लहरीपणा, तसेच
गावातील जनमिदारांिी लहाि िेतकऱ्र्ांची चालवलेली नपळवणुक र्ा सगळ्या गोष्टी रे्तात.

• मराठीमधील पनहली ग्रामीण कथा म्हणजे काळ तर मोठा कठीण आला ही ह.िा.आपटे र्ांिी
नलनहली होती.त्ािंतर नव.स.सुखटणकरांचा सह्याद्रीच्या पार्थ्यािी हा ग्रामीण कथांचा संग्रह प्रनसद्ध
झाला.

• १९६० िंतर खऱ्र्ा अथाषिे ग्रामीण कथांचे दालि व्यापक होऊ लागले . ग्रामीण भागात नििणाचा
प्रसार सवषदूर झाल्यािे खुद्द ग्रामीण माणूसच कथालेखक झाला. िंकर पाटील , वं्यकटेि
माडगुळकर ही त्ातील महत्त्वाची िावे ठरली. आिंद र्ादव. वासुदेव मुलाटे, रा.रं. बोराटे र्ांिीही
मराठीत ग्रामीण कथांिा िावलौनकक नमळवूि नदला.



भास्कर चंदिनिव

• मराठीतील प्रनथतर्ि ग्रामीण कथाकार

• प्रकानित पुस्तके ---

• अंगारमाती

• जांभळिव्ह

• िवी वारूळं

• नबरडं

• नभंगुळवाणा

• मरणकळा



पाणबळी

• ग्रामीण भागातील दुष्काळाचे भीर्ण
पररणाम दाखवणारी ही कथा आहे.

• गावात पाणी िाही.दूर दूर अंतरावर गेले
तरी बार्कांिा पुरेसे पाणी नमळत
िाही.पाणी िाही म्हणूि नपकही िाही. 
िेतकरी कुटंुबांची ,त्ांच्या गार्ी गुरांची
उपासमार सुरू आहे.

• सरकार िेतकऱ्र्ांिा रोजगार नमळावा
म्हणूि धरणाची कामे सुरू करते. पण त्ा
नठकाणीही त्ांिा अन्न ,पाण्याची धड सोर्
नमळत िाही.



पाणबळी

• र्ा कथेतील गुलाब हा िेतकरी आपल्या कुटंुनबर्ांसह धरणाच्या कामावर
रोजगार नमळवण्यासाठी रे्तो. त्ाची बार्को आनण तो धरणाच्या कामावर
राबतात पण पुरेसे अन्न ,पाणी त्ांिा नमळतच िाही. त्ातच गुलाबची बार्को
गरोदर आहे हे कळल्यावर तर धरणावरही नतला काम नदले जात िाही.गुलाब
तर थोडे पैसे हातात आल्यावर दारू नपतो. त्ामुळे त्ाच्या कुटंुबाची अवस्था
दर्िीर् आहे.

• गुलाबची बार्को रखमा एका पाहटे बाळंत होते पण नतच्या िुकत्ाच
जन्मलेल्या बाळाला साफ करण्यापुरतेही पाणी नतला वस्तीत कोणाकडेही
नमळत िाही आनण िेवटी ते िवजात बाळ गुदमरूि मरते.पाणी ि नमळाल्यािे
गेलेला हा बळी म्हणूि पाणबळी असे िाव लेखकािे कथेला नदले आहे.



सदािंद देिमुख

• मराठीतले १९९० िंतरचे महत्त्वाचे ग्रामीण
सानहब्लत्क.

• प्रकानित सानहत् –

• अंधारवड

• अमृतफळ

• उठावण

• खंुदळघास

• गाभूळगाभा

• गावकळा

• लचांड



लचांड

• लचांड र्ा कथेतही दुष्काळग्रस्त गावाचे
नचत्रण आहे.

• जर्रामची बार्को हे पाणी दूरवरूि
आणूि थकूि गेली आहे.

• आता बार्कोला पाणी आणणे झेपत िाही
म्हणूि जर्रामला पाणी आणावे लागते. 
त्ाच्या दृष्टीिे ते एक लचांडच आहे.

• जर्राम जनमिदारासाठी बैलगाडीतूि
पाण्याच्या टाक्या भरूिआणतो. एक बैल
पाणी वाहूि थकूि, मरूि गेला आहे. 
आता एकाच बैलाला पाणी वाहूि आणावे
लागते त्ामुळे तोही थकला आहे. 
जर्रामला बैलाचे वाईट वाटते.



लचांड

• खरं तर जर्रामला मुक्या प्राण्यांबद्दल पे्रम आहे. त्ाचा बैलांवर जीव आहे. बैलांिा आपल्या
निंगांचे नकती ओझे होत असेल ..ती निंगे त्ाला कािूि ठेवता आली असती तर बरे झाले
असते असे जर्रामला वाटते.

• मात्र हाच जर्राम आपण कष्टािे भरलेल्या पाण्याच्या रांजणातील पाणी गािवे तोडं घालूि
नपतात हे पाहूि भडकतो.

• रात्रीच्या अंधारात खुडबुड ऐकूि गािवच पाणी नपते आहे असे वाटूि जर्राम हाताजवळचे
लाकुड अंदाजािे गािवाच्या नदिेिे नभरकावतो. आवाज रे्त िाही म्हणूि आणखीि एक
लाकुडही जोरात नभरकावतो. तरीही आवाज रे्त िाही म्हणूि जर्राम उठूि रांजणाजवळ
जातो आनण नतथे त्ाला लाकडाचे फटके लागल्यािे मरूि पडलेली बार्को नदसते.अिी ही
धक्ादार्क िोकांनतका आहे.



नदिकर कुटे

• प्रकानित कथासंग्रह – कार्धूळ

• नवनिष्ट आनथषक धोरणामुळे एकीकडे
ग्लोबल होणारा माणूस तर
दुसरीकडे अब्लस्तत्वासाठी
धडपडणारा माणूस, एकाच काळात
जगत आहेत. खेड्ात झालेली
ब्लस्थतं्तरे ग्रामीण मिाला धक्ा
देणारी आहेत. र्ा वास्तवािी
प्रामानणक राहूि कुटे र्ांची कथा
आकाराला आली आहे.

• दनिण महारष्टर सानहत्सभा पुरस्कार
र्ा कथासंग्रहाला नमळाला आहे.



सातबाऱ्र्ाचा गभष
• खेड्ातील जीवि अिेकनवध अवकािांच्या सावटाखाली आले असले, तरी िेती हेच सामान्यांच्या जगण्याचे
साधि आहे. ग्रामीण अथषकारण आिावादी रानहले िाही. कृर्ी जीविव्यवहारात आनथषक सुबकता आनण
भौनतक सोर्ी-सुनवधांिा अनधकतम महत्त्वआल्यामुळे परंपरागत मािवी मूल्यांिा िह बसला आहे. अस्मािी
संकटाची सवर् झालेला माणदेिातील िेतकरी लोककथांतील काल्पनिक क्रौर्ाषला लाजवेल अिा
वतषमािकालीि मािवीप्रवृत्तीला बळी पडत आहे. कुटंुबाला आनथषक स्थैर्ष नमळावे र्ासाठी भांडवली िेती
करू पाहणारा िेतकरी अिेक स्तरांवर उद्वस्त होऊिही, श्रमावर श्रद्धा बाळगूि िव्या उमेदीिे जगू पाहतो

आहे.

• परंतु आजचा िेतकरी आत्महते्चा नवचार करू लागला आहे, र्ा वास्तवाची जाणीव 'सातबाऱ्र्ाचा गभष' र्ा
कथेतूि होते. उदात्त दृष्टी असणारा िेतकरी रातं्रनदवस िेतात कष्ट करतो. र्ा उलट व्यापारी, दलाल, 
सावकार, िासकीर् अनधकारी आनण पुिारी हे एकमेकांिी संधाि बांधूि त्ाची नपळवणूक करीत आहेत. 
िेतकऱ्र्ांची अस्वस्थ करणारी दुःखेच र्ा कथालेखिाची मूळ पे्ररणा आहे. िेतकऱ्र्ांच्या वेदिेला जबाबदार
ठरलेल्या अमािवी प्रवृत्तीचंा समाचार र्ा कथांत कोणताही आक्रास्ताळेपणा ि दाखवता घेतला आहे.

• िेजारच्या चौगुल्यािे डानळंबाचे नपक लावले आनण तो श्रीमंत झाला हे पाहूि आनण तो पतपेिीचे कजष नमळवूि
देतो असे आश्वासि देतो म्हणूि सावता कजष घेऊि, रोपं, खतं, जंतूिािके , नठबक नसंचि अिा सगळ्यांवर
खचष करूि आनण खूप कष्ट करूि डानळंब लावतो. पण बाजारभाव कोसळणे, नपकावर रोग पडणे आनण
चौगुल्यािे केलेली फसवणुक लिात ि रे्णे, बँकेिे जप्तीची िोटीस देणे र्ा सगळ्यामुळे निराि झालेला िेवता
अखेरीस आत्महते्चा नवचार करू लागलेला र्ा कथेत नदसतो. सातबाऱ्र्ाच्या उताऱ्र्ाला कजाषचा गभष रानहला
की िेवटी िेतकरी कसा हतबल होतो हे ही कथा दाखवते.



नकरण गुरव

• आघात (कादंबरी)

• कथा देवाची व्यथा मािवाची (कादंबरी)

• जुगाड (कादंबरी)

• बाळूच्या अवस्थांतराची डार्री (कथासंग्रह)

• राखीव सावल्यांचा खेळ (कथासंग्रह)

• श्रीनलपी (कथासंग्रह)

• नकरण गुरव र्ांिा बाबुराव बागुल सवोतृ्कष्ट
कथाकार पुरस्कार आनण सुभार् भेंडे
िवोनदत कथाकार पुरस्कार नमळाला आहे.



राखीव सावल्यांचा खेळ

• जागनतकीकरणािंतर भारतातली िहरंच िवे्ह, तर गावांकडचंही समाजवास्तव बदलतंर्, र्ाची िोदं घेणाऱ्र्ा कथा
नलनहणारे तरुण कथाकार नकरण गुरव. त्ांच्या कथेत एकाचवेळी तटस्थपणा आनण मािवी िात्ांची सुरेख गंुफण र्ा
दोन्ही गोष्टीचंा सुरेख मेळ साधलेला नदसतो.

• खेड्ापाड्ात घुसलेल्या िव्या वृत्ती-प्रवृत्ती, राजकारणािे घेतलेले िवे वळण, गावाचे िासळतेपण, तरुणांची
बदललेली मािनसकता, एकूणच जगण्यातील गंुतागंुत, िात्ात निमाषण झालेले अभाव, जातीच्या अहंकाराचे तीक्ष्ण
झालेले कंगोरे गुरव र्ांच्या कथेच्या कें द्रभागी आहेत.

• राखीव सावल्यांचा खेळ र्ा कथेत मागासवगीर् मनहलांसाठी राखीव मतदारसंघ जानहर झाल्यावर एका गावातील
दोि अगदी चांगल्या नजवाभावाच्या मैनत्रणी असणाऱ्र्ा ब्लस्त्रर्ांिा राजकारणी लोत कसे परस्परांच्या नवरोधी उमेदवार
म्हणूि उभे करतात आनण त्ामुळे त्ा दोघीमंधे्य िाहक दुरावा कसा निमाषण होतो ते पाहार्ला नमळते. र्ा दोघी
आपली घरादारातील कामे, िेती, मुलंबाळं सांभाळणाऱ्र्ा कष्टकरी बार्का. खरं तर संसाराचा भार वाहणाऱ्र्ा र्ा
बार्काच आहेत. र्ांचे िवरे फालतु राजकारण नहंडणारे आहेत. पम निवडणुकीच्या निनमत्तािे पैसा, मोठेपणा
नमळतो हे पाहूि दोघांिी आपापल्या बार्कांिा पुिे करूि आपला स्वाथष साधूि घेतला आहे. बार्का मिात िसतािा
केवळ िवऱ्र्ाच्या इचे्छखातर निवडणुकीचा उमेदवारी अजष भरतात आनण लोक त्ांिा नचथावणी देतात त्ामुळे
त्ाहीि ईरे्िे निवडणुक प्रचार करतात.िेवटी निकालाच्या वाट पाहात असतािा मात्र त्ा दोघीिंाही जाणवते की
पुरूर् आपल्या जीवावर मस्त दारू नपतआहेत, जुगार खेळत आहेत आनण आपण मात्र घराकडे होणाऱ्र्ा
दुलषिामुळे आपली मुलं वार्ा घालवणार आहोत, आपलं परस्पर िाते , पे्रम नवसरूि जाणार आहोत.त्ामुळे आपण
दोगीही नजंकूच िरे् असं त्ा दोघीिंा वाटू लागतं. पण आता र्ा नवचाराला उिीर झाला आहे.



नकरण रे्ले

• कवी ,कथाकार, िाटककार

• प्रकानित पुस्तके-

• चौथ्यांच्या कनवता

• बाईच्या कनवता

• मोराची बार्को

• पॅ्लटफॉमष िं.९



मोराची बार्को

• ‘मोराची बार्को’ ही कथा सवाषत अनधक वैनिष्टय़पूणष आहे. र्ा कथेत मोराचे रूपक वापरूि लेखक
पे्रमानवर्र्ी काही ठाम नवधािं करतो. मोराचा केकारव म्हणजे उत्स्फूतष उद्गार असतो. भार्ा आली
की निर्म आले. भार्ा आली की प्रानणसुलभ अबोधपणा गेला. मग एकमेकांच्या मिातल्या भाविा
ओळखण्याची िक्ती उणावली. मला तुझ्या केकारवाचा अथष कळत िाही असं मोराची बार्को
म्हणते, तेव्हा मोरपुरुर् इथं सहज म्हणूि जातो, ‘कोणतंही िातं नटकवार्चं असेल तर त्ात
काहीतरी अबोध राहू द्याावं. तरच िात्ातील उतु्सकता आनण रंगीतपण कार्म राहील.’ मोराला
वाटतं की, बार्कोिे नपसाऱ्र्ाचा मोह आवरता घ्यावा, कारण तो काही माझ्या िरीराचा भाग िाही
आनण नतला तर मोराचा नपसाराच मोहात पाडतोर्. अिेकदा आतल्या निखळ गोष्टीपंलीकडे
व्यब्लक्तमत्त्वातील देखावा म्हणूि असलेल्या बाह्य गोष्टीच दुसऱ्र्ाला महत्त्वाच्या वाटतात. ही संपूणष
कथा वाचकाला एक नवलिण अिुभव देते.

• मोरपुरुर् आनण मोराची बार्को र्ा रूपकातूि रु्गुलाच्या एकरूपतेच्या उंचीपरं्त ती कथा
पोहोचते. स्त्री-पुरूर्ांतील िात्ात आनदम काळापासूि परस्परांचा िोध घेणं सुरूचआहे असे
लेखकाला सुचवार्चे असावे.



नवलास सारंग

निवडक प्रकानित पुस्तके

• अमर्ाषद आहे बुद्ध (मूळ इंग्रजी)

• अिरांचा श्रम केला

• आतंक (कथासंग्रह)

• एन्कीच्या राज्ात (कादंबरी)

• कनवता १९६९-१९८४

• घडत्ा इनतहासाची वाळू'

• नचरंतिचा गंध

• तंदूरच्या नठणग्या (मूळ इंग्रजी)

• भार्ांतर आनण भार्ा

• मॅिहोलमधला माणूस



पूर

• पुरामुळे हतबल झालेल्या आनण सवष काही गमावलेल्या जरं्तीला बघूि मुलगी- बाप, स्त्री-पुरुर्, दलाल अिा
भावनिक ताणतणावाच्या पुरात सापडलेला फोरास रोडचा दलाल परेि हा र्ा कथेतील मध्यवती पात्र आहे.

• गुजराथमधे्य आलेल्या पुरात अिेक कोवळ्या वर्ातल्या मुली पोरक्या झाल्या असतील हे हेरूि अिा मुलीिंा
आपल्या जाळ्यात ओिावे आनण त्ांच्या असहाय्यतेचा फार्दा घेऊि त्ांिा मंुबईत आणूि धंद्यााला लावावे
असे परेििे ठरवले आहे. त्ाला र्ाबदल्यात बरेच पैस नमळणार आहेत.व्यापारी वृत्ती असणारा परेि खरं तर
दर्ामार्ा बाजूला ठेवूि फक्त धंदा करणारा माणूस आहे. पण प्रत्िात मात्र त्ाच्यातील माणूस मुरता
संपलेला िसावा कारण पुरात अिाथ झालेल्या जरं्तीला घेऊि मंुबईत निघण्याच्या आधीच त्ाचे मि दुबळे
होते. खरंतर तो संभ्रमात सापडतो. आपण जरं्तीला घेऊि मंुबईत गेलो तर नतला वेशे्यच्या भरं्कर धंद्याात
लोटावे लागेल हे त्ाला मानहत आहे.एका बाजूला त्ाला जरं्तीला पाहूि त्ाची निधि पावलेली मुलगी
आठवते आहे.एका बाजूला त्ाला जरं्तीतली कोवळी निरागस स्त्री नदसते आहे आनण त्ाची वासिा जागी
होते आहे. तसे होणे गैर आहे हेही त्ाला कळते आहे. पण जरं्तीला तसेच सोडूि नदले तरी कदानचत दुसरा
एकादा स्वाथी पुरूर् नतचा गैरफार्दा घेऊ िकेल असेही त्ाला वाटते आहे.आपल्या व्यनमश्र भाविांच्या
पुरात अडकलेला परेि जरं्तीसकट स्वतःलाही पुराच्या पाण्यात लोटूि देतो. आता सगळेच अनिनित निनित
होऊि जाते कारण दोघांचाही समुद्रात बुडूि मृतू् अटळ होतो.



कमल गाडगीळ र्ांची कथा-उद्वस्थ

• कमल गाडगीळ र्ांचा एकच कथासंग्रह प्रकानित झाला आहे.त्ाचे िाव कोर् .

• कमल गाडगीळांिी त्ांिी नलनहलेल्या कथा गूि कथा असल्याचा दावा केला आहे .

• त्ांच्या उद्वस्थ र्ा कथेतील िानर्का मंनजरी िोकरी करणारी, मध्यमवगीर् संसारी स्त्री आहे.ती बराच काळ
घराबाहेर असते.नतला खरं तर मुलबाळ िाही.कुटंुबासाठी खस्ता खाका खाता नतचा बरेचवेळा गभषपात झाला
आहे त्ामुळे मुलं जन्माला घालणे नतला िक्य िाही हे नतला कळले आहे. मात्र ते नतला स्वीकारता आलेले
िाही. त्ामुळे नतचे मि स्वतःच एक आभास तर्ार करते . आपल्याला एक मुलगा होता, आपलं स्वतःचं
छािसं घर होत आनण आपण अनतिर् सुखी कौटंुनबक आरु्ष्य जगत होतो पण त्ाचवेळी मुलगा तापािे
आजारी पडला आनण अचािक निधि पावला. पण आपल्याला तो नजवंत असल्याची स्वपे्न पडत रानहली. तो
फुलगावात मोठा होतो आहे हे कळल्यावर आपण फुलगावला जाऊि त्ाच्या नतथल्या आईला समजावूि
त्ाला मंुबईत घेऊि आलो अिा आभासात ती जगते. नतच्या कार्ाषलर्ातही नतिे आपलं कसं सुखी संुदर
कुटंुब आहे हेच रंगवूि सांनगतले आहे.

• मंनजरीच्या कष्टाळूपणामुळे नतला नतच्या कार्ाषलर्ात बिती देण्याचे ठरते. ही बातमी नतला प्रत्ि नतच्या घरी
जाऊि द्याावी आनण नतला चनकत करावे र्ा उदे्दिािे नतचा साहेब नतचे घर िोधत रे्तो आनण नतचे सामान्य घर, 
नतचे निपुत्रीक असणे हे सगळे सत् त्ाला कळते तेव्हा तोच चनकत होतो.

• मंनजरीला बिती नमळते पण नतचे आभासी नवश्व , नतिे घराबाहेर स्वतःची निमाषण केलेली प्रनतमा मात्र उद्वस्थ
होते.



माधव सरकंुडे

प्रकानित पुस्तके-

• िॅक इज बु्यनटफुल

• आनदवासी अब्लस्मतेचा िोध

• मी तोडले तुरंूगाचे दार



मी मेलोच िाही
• िागर संसृ्कतीपासूि दूर व अनलप्त रानहलेले संबंनधत प्रदेिातील मुळचे रनहवासी म्हणजे आनदवासी, असे
सामान्यपणे म्हणता रे्ईल. सवषसाधारणपणे जंगलात, दुगषम दऱ्र्ाखोऱ्र्ांत व सुसंसृ्कत समाजापासूि तुटक
असलेल्या प्रदेिात ते तुरळक वस्ती करूि राहतात. िागर संसृ्कतीचा त्ाप्रमाणे वगषशे्रणीबद्ध समाजाचा
संपकष ि झालेल्या वैनिष्ट्यपूणष चालीरीती नकंवा ‘संसृ्कती’ आनदवासीतं आिळतात. त्ांच्यात हजारो वरे्
नविेर् पररवतषि झाले िाही.

• आनदवासीचं्या जीविाबद्दल त्ांच्यातीस निकलेले लोक जेव्हा स्वतः नलहू लागले तेव्हा मराठीत आनदवासी
सानहत् हा िवा सानहत् प्रवाह जन्माला आला.आनदवासी लोक आजही खूपच अंधश्रद्धाळू आहेत.नविेर्तः
भुताखेतांवर त्ांचा खूप नवश्वास आहे.मृताते्म भूते होऊि रे्तात आनण नजवंत माणसांिा छळतात त्ामुळे भुते
उतरवण्यासाठी मग भगत आनदवासीमंधे्य असतात. ब्लस्त्रर्ांिा डानकणी ठरवूि त्ांिा छळणे हा प्रकारही
आनदवासीमंधे्य रूि आहे.एकुणच हा समाज अजूि अनिनित आनण अज्ञािात अडकलेला आहे.त्ांच्या
चानलरीती अघोरी आहेत.

• मी मेलोच िाही र्ा कथेतील ििवाऱ्र्ा र्ा आनदवासी पुरूर् काम िोधण्यासाठी म्हणूि आपल्या वस्तीतूि
िहरात रे्तो पण तसे घर सोडूि निघतािा तो बार्कोलाही सांगत िाही. ती तो कधीतरी रे्ईल म्हणूि वाट
पाहात दीड मनहिा कसाबसा कािते आनण िंतर स्वतःचा आनण मुलांचा जीव जगवण्यासाठी िहरी जार्चे
ठरवते.पण तेव्हाच वस्तीतला लटाराम जंगलात एक मुडदा पानहला आनण तो ििवाऱ्र्ाचा असावा असे
सांगतो आनण ििवाऱ्र्ाची बार्को ते खरे मािूि जंगलात जाऊि मुडद्याावर अंत्संस्कार करूि रे्ते. पण
त्ािंतर काही नदवसांतच खरा ििवाऱ्र्ा परत वस्तीत रे्तो आनण त्ाची बार्कोच िवे्ह तर सगळी वस्तीच
त्ाला भूत समजूि मारू लागते. ििवाऱ्र्ा पुन्हा िहरात रे्ऊि कसेबसे जगतो. र्ोगार्ोगािे काही चांगले
पोनलस अनधकारी त्ाला परत वस्तीत आणूि त्ाचा स्वीकार त्ाच्या माणसांिा करार्ला लावतात.पोनलसांच्या
भीतीिे माणसे ििवाऱ्र्ाला मारत िाहीत पण स्वीकारतही िाहीत. त्ांच्या दृष्टीिे तो भूतच ठरतो.



िजुबाई गानवत

प्रकानित सानहत्

• आदोर- कादंबरी

• तृष्णा - कादंबरी

• नभवा फरारी -कादंबरी

• िवसा नभलणीचा एल्गार- कथासंग्रह



भुताळ्या

• र्ा कथेत मारं्जीच्या भावाकडील दोि बैल अचािक मरतात आनण मग हे काम कोणीतरी भुताळ्या बार्ांिी
केलं असणार असं मािूि मंगळ्या भगताला त्ा कोण आहेत हे िोधार्ला बोलावलं जातं.तो कोणी पैसे देऊि
आपल्याला नफतवू िरे् म्हणूि गावाबाहेरच न्यार्निवाडा करार्चे ठरवतो.

• भगत अंगात आल्यासारखे बडबडतो, चार नदिांिा धान्य फेकतो. मग तो मंतरलेले उडदाचे दाणे वस्तीतल्या
प्रते्काला देतो आनण एका पाण्याच्या वाडग्यात टाकार्ला लावतो. ज्ाचा दाणा पाण्यावर तरंगेल तो भुताळ्या
असे म्हणूि तो बणा, सजरी, गजरी र्ा वस्तीतल्या बार्कांिा भुताळ्या ठरवतो.

• वस्तीतूि त्ांची नधंड काितात मग त्ांिा झाडाला उलट टांगूि गुन्ह्ह्याची कबुली मानगतली जाते.त्ांच्या
डोळ्यांवर नमरचीची पूड भरलेली पट्टी बांधली जाते. िेवटी बणा गुन्हा कबुल करते. भावािे आपले मुलगे
जावई म्हणूि करूि घेतले िाहीत म्हणूि बणािे नचडूि भावावर सूड उगवलेला असतो हे उघड होते.मग र्ा
बार्कांिा तर नििा होतेच पण त्ांच्या िवऱ्र्ांिाही गावकऱ्र्ांिा मटणाचे जेवण द्याावे लागते. वस्तीत त्ांची
िालस्ती होते.

• िेवटी भुताळ्या ठरलेल्या सगळ्यांचीच एक तर वेड लागूि नकंवा पडलेल्या मारािे जखमी होऊि वाताहत
किी होते ते लेब्लखका सांगते. एकुणच आनदवासीचंा न्यार्निवाडा कसा अघोरी असतो आनण गुने्हगारांवर कू्रर
अत्ाचार करणारा असतो ते र्ा कथेतूि िजुबाई गानवत र्ांिी दाखवले आहे.



धन्यवाद !


