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प्रारंणिक कथा- लोककथा, बोधकथा
• कथा सांगिे ही मािसाची प्रवृत्ती बरीच प्राचीन आहे. मािसे णिकारलकरत होती, कंदमुळे
करत होती, गुहेत णकंवा जंगलात राहात होती तेव्हापासून स्वतःला येिारे थरारक अनुिव
परस्परांना कथन करत असत.त्यामुळे प्रारंिीच्या कथा णिकारकथा, प्रवासकथा अिा
स्वरूपाच्या होत्या.

• या कथा कोिा एका व्यक्तीची णनणमिती नसत तर एखाद्या लोकसमुहाची णनणमिती असत. 
म्हिून त्यांना लोककथा म्हित.जीवनणवषयक तत्वज्ञान सूत्रबद्ध रीतीने . कथांमधून सांणगतले
जाई. बुद्धधमाितील जातककथा, महानुिावांच्या दृष्ांतकथा या णवणिष् तत्वज्ञान सांगिाऱ्या
कथा होत्या.

• प्राण्ांच्या माध्यमातून णनतीबोध णिकविाऱ्या पंचतंत्र सारख्या कथा, वेताळपंचणविी, 
इसापणनती , णसंहासन बणत्तिी, अकबर णबरवालाच्या चातुयि कथा अिा कथा ऐणतहाणसक
काळापासून िारतीय िाषा आणि अरेणबक िाषेमधे्य णलणहल्या गेल्या आणि प्रचलीत झाल्या.

• इंग्रजांच्या आगमनानंतर मुद्रि यंत्रिा िारतात आली आणि या कथांची पुस्तके तयार
झाली.इंग्रजी णिक्षिाचा पररिाम होऊन हळूहळू महाराष्र ातील तरूि लेखक लघुकथा
णलहू लागले.



कथेची संरचना-
कथासूत्र, कथनसंणहता आणि कथकाचा परस्परसंबंध

कथासूत्र

(Theme)

कथानक/
कथनसंणहता

(Plot)

णनवेदक/कथक
(Narrator)



कथा –एक साणहत्यप्रकार
• कथनात्मक गद्य-हे काल्पणनक गद्य असते ज्यात जीवनातील एक छोटा अनुिव कथाकार
रचत असतो.प्रत्य़क्षातील सत्याला कल्पकतेने मांडिे हे कथाकाराचे उणिष् असते.

• कथेचे कथानक मयािदीत काल ,घटना आणि व्यक्तक्तरेखा असिारे असते

• णनवेदन प्रथमपुरूषी, तृतीय पुरूषी,पात्रमुखी असे कोित्याही प्रकारचे असू िकते

• एका णवणिष् स्थलकाली पात्रांच्या परस्परसंबंधांतून घडलेल्या घटनांचे एका दृणष्कोिातून
केलेले णचत्रि म्हिजे लघुकथा, अिी लघुकथेची व्याख्या करता येते.

• कथा हा एक प्राचीन साणहत्यप्रकार. कदाणचत आद्य साणहत्यप्रकार. णिकारकथा ही पणहली
कथा आपि लहानपिी ‘मला एक गोष् सांग’ म्हितो. कथा ऐकण्ाची मािसाला जन्मजात
िूक असते. ‘गोष्’ हा िब्दआपि अनेक प्रकारे वापरतो. “तुला एक ‘गोष्’ सांगतो.” कथेला
आपि कधी गोष् म्हितो, कधी कहािी म्हितो. ‘त्याने आपली राम-कहािी सांणगतली’, 
‘माझ्या प्रवासाची णचत्तर कथा काय सांगू?’ वगैरे.’

• ‘कथेची आपली पणहली िेट अिीच ‘सांणगतलेल्या’ कथांतून होते. आई, आजी रामायि-
महािारतातील कथा सांगतात. िुक्रवारच्या कहाण्ा सांगतात. नंतर पंचतंत्रातील आणि
इसापाच्या कथांतून आपल्याला कथा िेटते.उदा.कावळा-णचमिी,कोल्हा-कावळा,कावळा-
बगळा गोष्ी



कथासूत्र, कथनसंणहता आणि कथन

• कथा (Theme) – जी सूत्ररूपाने सांगता येते.

• कथनसंणहता (Plot) – ज्यात कथेतील घटना आणि व्यक्तक्तरेखांचा पट काळ
आणि अवकािाचे पररमाि देऊन रचलेला असतो.ज्याला आरंि व अंत
असतो.

• कथन (Narration)– ज्याच्या द्वारा कथनसंणहतेतून रचलेली कथा वाचकांपयंत
पोहचते.



कथेची कथात्मता
१.प्रते्यक कथा एक गोष् सांगत असते.कथा म्हिजे कालानुक्रमे घडिाऱ्या घटनांचे कथन असते.मात्र ती
घटनांची यादी नसते तर ती कथाकाराने मुिाम णनवडलेल्या घटनांची एक रचना असते.कथेमधील घटनांची
संख्या मयािदीत असते.

२.कथेमधून कथन केलेल्या घटनांचा वाचकांना बोध होत असतो.या घटनांमधे्य एक कायिकारिसंबंध
असतो.उदा. राजा मेला आणि रािी मेली. असे जर कथन केलेले असेल तर त्यातून कथा णनमािि होिार नाही
कारि या केवळ दोन वेगळ्या घटना आहेत. त्या का घडल्या आणि त्यांचा एकमेकांिी काय संबंध आहे हे
सांणगतलेले नाही.

३.घटना म्हिजे एका गोष्ीचे एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत जािे. उदा. मी उठून दरवाजापयंत चालत गेलो
ही देखील घटना होऊ िकते.पि या घटनेची कथा होण्ासाठी पणहली अट म्हिजे ही घटना कथन केली पाणहजे
आणि या घटनेला जोडून अणधक घटना अिा सांणगतल्या पाणहजेत की ज्यामधे्य काहीतरी कायिकारि संबंध
असेल , ज्यामुळे कथा पुढे सरकेल , णतला एक णदिा णमळेल आणि ती पूिित्वास पोहचेल णकंवा संपेल.म्हिजे
कथेला आरंि,णदिा, गती आणि अंत असावा लागतो.

४. कथेत घटना एका मागून एक सांणगतल्या णकंवा कथन केल्या जात असल्या तरी त्यात कालानुक्रम असेलच
असे नाही.कथाकार मुिामच घटनांचा क्रम सलग ठेवत नसतो. तो कधी एक घटना वतिमानात घडताना दाखवतो
तर कधी िूतकाळातील घटना कथन करतो. मग वाचकाला कथा किी कळते ? तर वाचक या उलटसुलट
सांणगतलेल्या घटनांचा क्रम आपल्या मनात सरळ करत जातो, त्यातील संबंध त्याल उलगडत जातात. म्हिजे , 
कथाकार कथेतील गोष् मुिाम रचत असतो , कथक ती कथा वाचकांना सांगत असतो आणि वाचक ती कथा
मनात पुन्हा रचत असतात.



कथेची कथनात्मता

• कथन णकंवा णनवेदन म्हिजे घडलेली घटना सांगिे.कोितीही घटना वाचिाऱ्याच्या
णकंवा ऐकिाऱ्याच्या मनासमोर उिी राहावी म्हिून ती सांगावी लागते.कथेत एक
णकंवा दोन तीन परस्परसंबंध असिाऱ्या घटना असतात आणि त्या कथन केलेल्या
असतात.म्हिून कथेत कथात्मता असते तिीच कथनात्मकताही असते असे म्हिावे
लागते.

• कथक णकंवा णनवेदक कथेत असतो आणि घडलेल्या घटना सांगण्ाची जबाबदारी
त्याने घेतलेली असते.

• कथेत गोष्(कथा) जेवढी महत्त्वाची असते णततकेच णकंवा त्याहूनही जास्त णतचे कथन
महत्त्वाचे ठरते.कथनामुळेच कथेला णतचे वेगळेपि प्राप्त होत असते.

• कथा वाचत असताना वाचक कथक काय सांगतो त्याकडे लक्ष देत असतो. 
कथकामुळे त्याला कथेतील घटनांकडे कोित्या नजरेने पाहायचे हे कळत असते
णकंवा तो घटनांकडे अणलप्तपिे पाहू िकतो.





कथनआणि कथक

• कथा वाचताना वाचकाचे मन घडिाऱ्या घटनांमधे्य गंुतलेले असले तरी घटनांकडे कसे बघावे हे त्याला
कथकच सुचवत असतो. त्यामुळे वाचकाचे मन कथकाच्या कथनातही गंुतलेले असते.

• घटनांचे कथन कोिाला कें द्रस्थानी ठेवून होत असते त्याप्रकारे वाचक कल्पना करू लागतो.उदा.बकऱ्याची
बॉडी या कथासंग्रहातील निीब ही कथा पाहा. ती ‘मी’(रमेि िालचंद्र लोके)ची कथा आहे. आणि तो स्वतःच
ती सांगतो आहे. म्हिजे कथन प्रथमपुरूषी आहे. रमेि लोके कथानकाचा िाग आहे आणि त्याच्या नजरेतून
कथा सांणगतली जाते आहे. तोच वाचकांची दृष्ी ठरवतो आहे.

• जर कादंबरीचा कथक तृतीयपुरूषी असेल तर त्यामानाने वाचक स्वतंत्र राहतो आणि त्यालाआपला दृणष्कोन
वसु्तणनष्ठ ठेवता येतो.बकऱ्याची बॉडी कथासंग्रहातील पणहलीच िीषिक कथा पाहा. ती तृतीय पुरूषी णनवेदनात
आहे.म्हिजे कथेतील णनवेदक कथानकाचा घटक नाही तर तो त्रयस्थ आहे.

• जर कथेत असलेली एक – दोनच पाते्र एकाच घटनेचे त्यांच्या दृणष्कोनातून कथन करत असतील तर त्यामुळे
वाचकाला एका घटनेचे वेगवेगळे कोन कळतात.या णनवेदनाला पात्रमुखी कथन म्हितात.

• कथेत घडलेल्या घटनेचे कथन केलेले असते त्यामुळे ती नेहमी िुतकाळाचे कथन करत असते.कथेचा कथक
वतिमानात असतो आणि तो िूतकाळील घटनांचे कथन करत असतो.



मराठी कथेचा प्रारंि-ह.ना. आपटेंच्या सु्फटगोष्ी

• हररिाऊआपटे यांनी १८९० साली करमिूक पत्र सुरू केले.त्यातून त्यांच्या सु्फट गोष्ी

प्रणसद्ध होऊ लागल्या.त्यांच्यावर इंग्रजी कथाकार गाय दी मोपांसा, ओ.हेन्री यांचा प्रिाव

होता.

• हररिाऊ जसजसे एखाद्याच घटनेवर णकंवा एखाद्याच व्यक्तक्तरेखेवर लक्ष कें णद्रत करू

लागले, तसतसा त्यांच्या सु्फट गोष्ीनंा आकार येऊ लागला.

• कथा सांगण्ाची वेधक पद्धत - वाचकांची उतं्कठा सतत जागृत राहील उदा.‘पक्की

अिल घडली’, ‘पुरी हौस णिटली’, ‘णडपे्सणसया’ अिा कथा.

• णविेषतः कथेच्या िेवटी कथानकाला अनपेणक्षत कलाटिी देऊन वाचकांना णवस्मयाचा

धक्का देण्ाचे त्यांचे चातुयि पाणहले म्हिजे अणिजात कथाकाराच्या णठकािी आवश्यक

असिारे गुि त्यांच्या णठकािी कसे वास करीत होते याची कल्पना येते.

• हररिाऊंची सु्फट गोष् प्रामुख्याने कौटंुणबक स्वरूपाची आहे. मध्यमवगीय पांढरपेिा

कुटंुबांच्या जीवनातच ती रमते. त्यांची सुखदु:खे, त्यांच्या आिाआकांिा अगदी

आपल्याच आहेत, असे वाचकांना वाटावे असा हररिाऊंचा प्रयत्न असे.



लघुकथा- ना.सी.िडके
• १९२८ साली प्राधान्याने लघुकथेला वाणहलेले यिवंत माणसक सुरू झाले.

• ना.सी. िडके यांची ‘मेिाचा ठसा’ ही पणहली कथा १९१२ मधे्य केरळ कोणकळ ह्या

माणसकात प्रणसद्ध झाली.

• तंत्रिुद्धता, रेखीवपिा, डौलदारपिा व लाणलत्यपूिि िाषा ह्या त्यांनी मराठी कथेला

णदलेल्या खास देिग्या

• लघुकथेची सुरुवात आकषिक पाणहजे, णतचा िेवट पररिामकारक पाणहजे, णतच्या

कथानकात णनरगाठ, गंुतागंुत व उकल असावयास हवी,कमीत कमी पात्रप्रसंगांच्या

साहाय्याने ती सांणगतली गेली पाणहजे, णतची िैली खेळकर व लाणलत्यपूिि असावयास

हवी, ही लघुकथेच्या बाबतील त्यांनी पुरस्कारलेली तते्त्व त्यामुळे त्यांच्या बहुसंख्य कथा

आदिि तंत्रिुद्धतेचे नमुने झाल्या

• मािूस जगतो किासाठी, नाही मला णिकायचं या िडके यांच्या गाजलेल्या लघुकथा.



णव.स.खांडेकर-रूपककथा

• मराठीत णव. स. खांडेकर यांनी रूपककथा हा प्रकार णविेषत्वाने हाताळला. 

खांडेकरांचे कणलका (१९४३), सुविि कि (१९४४; खणलल णजब्रानच्या रूपककथांचा

अनुवाद), वनदेवता (१९६०)  हे रूपक कथांचे संग्रह प्रणसद्ध आहेत. खलील णजब्रानचा

प्रिाव त्यांच्यावर णदसतो. एखाद्या णवणिष् िावनेिोवती वा णवचारािोवती णलणहलेल्या

णचंतनपर रूपककथा, असे त्यांचे स्थूल स्वरूप. या कथा प्रायः उद्बोधनपर आहेत; 

पि त्यांच्यात कथात्मकतेचा अिाव जािवतो. तसेच कथानातून येिारे रचनात्मक

सौदंयिही जािवत नाही.

• णव. स. खांडेकरांच्या कथा वाचिे हा एक साक्तत्वकआनंदाचा िाग असतो. 

जीवनसंदेि देिाऱ्या, मनावर सुसंस्कारांचा ठसा उमटणविाऱ्या अिा या कथा

असतात

उदा.’बाहुली’,’जांिळीची िाळा तपासिी’ या कथा आणि ‘मोत्यांचे णपक’,

’दोन ढग’,’गवताचे पाते’ या रूपककथा



णदवाकर कृष्ण- लघुकथा आणि नवकथेचा सांधा जुळविारे कथाकार

• माणसक मनोरंजनाच्या एका अंकातून 'अंगिातला पोपट' 

ही त्यांची पणहली कथा प्रणसद्ध झाली. त्यानंतर त्यांनी

णलणहलेल्या कथांचा संग्रह समाधी व इतर सहा गोष्ी ह्या

नावाने प्रणसद्ध झाला (१९२७). त्यानंतर रूपगणविता आणि

इतर गोष्ी हा कथासंग्रह प्रकाणित झाला.

• णदवाकर कृष्णांनी िार थोड्या कथा णलणहल्या; तथाणप

मराठी लघुकथेचे एक णिल्पकार म्हिून णदवाकर कृष्ण हे

ओळखले जातात. कथानकाच्या चमतृ्कणतपूिि

गंुििीपेक्षा हळुवारपिे घडणवलेल्या िावनाणवष्काराने

लघुकथेत अणधक सखोलपिा आणि सामर्थ्ि येते, हे

णदवाकर कृष्णांनी आपल्या कथांतून प्रत्ययकारीपिे

दाखवून णदले.

• त्यांच्या कथेमुळे मराठी कथेला मनोदििनाचे णतसरे

पररमाि लािले



वामनराव चोरघडे- लघुकथा आणि नवकथेचा सांधा जुळविारे कथाकार

• पणहली कथा ‘अम्मा’ १९३२ साली जन्माला आली.

• हळूहळू त्या काळातील गाजलेल्या वागीश्वरी, मौज, 
सत्यकथा या णनयतकाणलकांमधून त्यांच्या कथा
प्रणसद्ध होऊ लागल्या.

• त्याच सुमाराला स्वातंत्र्यलढा ऐन िरात होता. 
अनेक तरुिांनी गांधीजीचं्या आवाहनाला साद
देऊन स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेतली.

• ‘सुषमा’ हा त्यांचा पणहला कथासंग्रह. त्यानंतर त्यांचे
१२ कथासंग्रह प्रणसद्ध झाले. ‘सुषमा’, ‘हवन’, 
‘यौवन’, ‘प्रस्थान’ ‘पाथेय’, ‘संस्कार’, ‘नागवेल’ हे
गाजलेले कथासंग्रह.



नवकथेची वैणिष्ट्ये

• यंत्रयुगीन संसृ्कतीमुळे यंत्राचा गुलाम झालेला अगणतक

मानव, िास्त्ांनी णनमािि केलेल्या नव्या नव्या णवधं्वसक

अस्त्ांनी बावरलेला मानव, िोवतालच्या पररक्तस्थतीिी

जमवनू घेता न आल्याने आतल्या आत गुदमरलेला मानव

हा मराठी कथेचा णवषय झाला.

• मनोणवशे्लिाच्या तंत्राचा आश्रय करून ही कथा

मािसाच्या मनात खोलवर दडून बसलेल्या सुप्त व

अधिसुप्तआिाआकांक्षांची, दबलेल्या णवकारांची व णवकृत

िावनांची णचते्र रंगवू लागली.

• कथेने आपले बाह्य स्वरूप व आकारही

बदलला. १९४५ सालानंतरच्या काळातील कथेत होत

असलेला हा अंतबािह्य बदल प्रामुख्याने अरणवंद गोखले

(१९१९), गंगाधर गाडगीळ (१९२३), पु. िा. िावे (१९१०-

८०) आणि वं्यकटेि माडगूळकर यांच्या कथांतून

स्पष्पिे जािवू लागला.

• १९४३-४४ नंतर हे नवे कथालेखक णक्षणतजावर चमकू

लागले व त्यांच्या कथेचे स्वरूपही जुनी चाकोरी सोडून

नवे स्वरूप धारि करू लागले.

• या नव्या लघुकथांमधून जीवनाचे अणधक वास्तव, अणधक

सूक्ष्मआणि अनुिवांच्या णवणवध पातळ्यांवरून घडिारे

दििन होऊ लागले. ती मानवी मनाचा खोलवर वेध घेऊ

लागली. मानवी मनाच्याआतील गाभ्यापयंत जाण्ाचा

प्रयत्न करताना त्यात एक प्रकारचे कुतूहल णनमािि झाले; 

संिोधकवृत्ती बळावली. अमुकच एक प्रकारचा अनुिव

कलाणवषय होऊ िकतो ही समजुत नाहीिी झाली, 

त्यामुळे अनुिूतीच्या कक्षा रंुदावल्या.



नवकथाकार –गंगाधर गाडगीळ,अरणवंद गोखले

• मराठी साणहत्यात कथा या साणहत्यप्रकारातील त्यांच्या योगदानामुळे त्यांना 'नवकथेचे

अध्वयूि' असे संबोधले जाते. त्यांनी नवकथेमधे्य नवणनणमिती घडवून आिली.कथेचे नवे

वळि णवकणसत करण्ाचे शे्रय गांगाधर गाडगीळ यांचेकडे जाते. गाडगीळ आपल्या

कथेतून वाचकांसमोर मनोरम णचत्र रेखाटतात, एकरूप होतात. संज्ञा प्रवाही लेखन

स्वप्नाचा प्रयोग लेखनात केला.’णकडलेली मािसे’, ‘िागलेला चांदोबा’,’तलावातले चांदिे’

या गाडगीळांच्या काही गाजलेल्या नवकथा ठरतात

• अरणवंद गोखले-‘हेअर कणटंग सलून’ ही त्यांची पणहली कथा पुण्ाच्या सर परिुरामिाऊ

महाणवद्यालयाच्या णनयतकाणलकात इ.स. १९३५मधे्य प्रणसद्ध झाली. त्यानंतर त्यांनी

साडेतीनिेहून अणधक कथा णलणहल्या. त्यांच्या बऱ्याच कथा, नजरािा (१९४४) ते दाणगना

(१९७२) पयंत प्रणसद्ध झालेल्या पंचवीस कथासंग्रहांत समाणवष् करण्ात आलेल्या

आहेत. ‘कातरवेळ ’, ‘मंजुळा’, ‘ररक्ता’, ‘कॅक्टस’, ‘णवघ्नहती’ ह्या त्यांच्या काही णविेष

उले्लखनीय कथा होत.



दणलतांच्या कथा –अण्णािाऊ साठे
• तुकाराम भाऊराव साठे (ऑगस्ट १, इ.स. १९२० -
जुलै १८, इ.स. १९६९) हे अण्णाभाऊ साठेम्हिून
ओळखले जािारे एक मराठी समाजसुधारक, 
लोककवी आणि लेखक होते. साठे
एका मांग समाजामधे्य जन्मलेले व्यक्ती होते. त्यांचे
लेखन सामाणजकआणि राजकीयदृष्ट्या कृतीिीलतेवर
आधारलेले होते. साठे हे मार्क्िवादी-आंबेडकरवादी
प्रवृत्तीचे होते, सुरुवातीला त्यांच्यावर साम्यवादाचा
प्रिाव होता पि नंतर ते आंबेडकरवादी झाले.

• पोवाडा आणि लाविी यांसारख्या लोककथात्मक
कथा िैलीचं्या वापराने लोकांमधे्य ते लोकणप्रय बनले व
त्यांचे कायि अनेक समुदायांपयंत पोहोचण्ास मदत
झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झंुजार
लेखिीला अपिि केलेल्या ‘िणकरामधे्य, साठें नी
आपल्या समुदायाला पूिि िुखमरीपासून
वाचवण्ासाठी ग्रामीि रूणढवादी प्रिाली आणि
णब्रणटि िासनाच्या णवरूद्ध णवद्रोह करिाऱ्या नायक
िणकराला णचणत्रत केले.

• साठे यांनी मराठी िाषेत ३५ कादंबऱ्या णलणहल्या. 
त्यामधे्य िणकरा (१९५९) समाणवष् आहे, णतला इ.स. 
१९६१ मधे्य राज्य सरकारच्या उतृ्कष् कादंबरीचा
पुरस्कार णमळाला आहे. साठेंच्या लघु कथांचा संग्रह
१५ आहे,

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%91%E0%A4%97%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F_%E0%A5%A7
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87.%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%A8%E0%A5%A6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%88_%E0%A5%A7%E0%A5%AE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87.%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AC%E0%A5%AF
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A3%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%89._%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%AC_%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AB%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8


दणलतांच्या कथा – बाबुराव बागुल

• बाबुराव बागूल हे दणलत साणहत्यासाठी
ओळखले जािारे मराठी लेखक, कवी
होते. णवद्रोही दणलत कथांचे प्रमुख उद्गाते
आणि प्रखर वास्तववादी कादंबरीकार
तसेच िोणषत, उपेणक्षत, झोपडपट्टीतील, 
िुटपाथवरील ििंग जनजीविाचे िेदक
णचत्रि करिारे लेखक म्हिून त्यांची

ओळख होती.

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

काव्यसंग्रह आहे.



मराठीतील ग्रामीि कथा

• मराठीतील ग्रामीि साणहत्याची सुरूवात िेतकऱ्याचा असूड या महात्मा िुले यांच्या वैचाररक
णनबंधापासून झाली असली तरी त्या णनबंधातही एका कजिबाजारी िेतकऱ्याची करूि कहािीच
िुले यांनी सांणगतली होती.िेतकऱ्यांचे अज्ञान, अंधश्रद्धा या गोष्ी त्याला किा गररणबतून बाहेर पडू
देत नाहीत हेही िुले यांनी सांणगतले होते.

• ग्रामीि कथांतही गावातील गरीब िेतकरी,त्यांची दयनीय अवस्था, णनसगािचा लहरीपिा, तसेच
गावातील जणमनदारांनी लहान िेतकऱ्यांची चालवलेली णपळविुक या सगळ्या गोष्ी येतात.

• मराठीमधील पणहली ग्रामीि कथा म्हिजे काळ तर मोठा कठीि आला ही ह.ना.आपटे यांनी
णलणहली होती.त्यानंतर णव.स.सुखटिकरांचा सह्याद्रीच्या पायर्थ्ािी हा ग्रामीि कथांचा संग्रह प्रणसद्ध
झाला.

• १९६० नंतर खऱ्या अथािने ग्रामीि कथांचे दालन व्यापक होऊ लागले . ग्रामीि िागात णिक्षिाचा
प्रसार सविदूर झाल्याने खुि ग्रामीि मािूसच कथालेखक झाला. िंकर पाटील , वं्यकटेि
माडगुळकर ही त्यातील महत्त्वाची नावे ठरली. आनंद यादव. वासुदेव मुलाटे, रा.रं. बोराटे यांनीही
मराठीत ग्रामीि कथांना नावलौणकक णमळवून णदला.



िास्कर चंदनणिव

• मराठीतील प्रणथतयि ग्रामीि कथाकार

• प्रकाणित पुस्तके ---

• अंगारमाती

• जांिळढव्ह

• नवी वारूळं

• णबरडं

• णिंगुळवािा

• मरिकळा



सदानंद देिमुख

• मराठीतले १९९० नंतरचे महत्त्वाचे ग्रामीि
साणहक्तत्यक.

• प्रकाणित साणहत्य –

• अंधारवड

• अमृतिळ

• उठावि

• खंुदळघास

• गािूळगािा

• गावकळा

• लचांड



णदनकर कुटे

• प्रकाणित कथासंग्रह – कायधूळ

• णवणिष् आणथिक धोरिामुळे एकीकडे
ग्लोबल होिारा मािूस तर
दुसरीकडे अक्तस्तत्वासाठी
धडपडिारा मािूस, एकाच काळात
जगत आहेत. खेड्यात झालेली
क्तस्थतं्यतरे ग्रामीि मनाला धक्का
देिारी आहेत. या वास्तवािी
प्रामाणिक राहून कुटे यांची कथा
आकाराला आली आहे.

• दणक्षि महारष्र साणहत्यसिा पुरस्कार
या कथासंग्रहाला णमळाला आहे.



णकरि गुरव

• आघात (कादंबरी)

• कथा देवाची व्यथा मानवाची (कादंबरी)

• जुगाड (कादंबरी)

• बाळूच्या अवस्थांतराची डायरी (कथासंग्रह)

• राखीव सावल्यांचा खेळ (कथासंग्रह)

• श्रीणलपी (कथासंग्रह)

• णकरि गुरव यांना बाबुराव बागुल सवोतृ्कष्
कथाकार पुरस्कार आणि सुिाष िेंडे
नवोणदत कथाकार पुरस्कार णमळाला आहे.



वास्तववादी कथाकार :जयंत पवार



समकालीन कथाकार : सतीि तांबे
• मराठीतील समकालातील महत्त्वाचे णलणहते लेखक.बालपि
जोगेश्वरीतील चाळीत गेल्याने समाजातील उपेणक्षतांच्या जगण्ाची
चांगली जाि असिारे परंतु तरी साणहत्याला णवणिष् लेबल लाविे
आणि णवणिष् णवचारसरिीत बांधून ठेविे मान्य नसिारे लेखक.

• कथालेखक व संपादक म्हिून त्यांची ओळखआहे.राज्य रािीचं
होतं, माझी लाडकी पुतना माविी, रसातळाला ख.प.च. , मॉलमधे्य
मंगोल , ना.मा. णनराळे हे त्यांचे महत्त्वाचे कथासंग्रह

• वास्तव व कल्पना यांची सरणमसळ, सूक्ष्म णचंतन-मनन यांची
बांधेसूद रचना म्हिजे त्यांच्या कथा असतात.म्हिूनच जे्यष्ठ
समीक्षक म.द.हातकिंगलेकर यांनी त्यांना ‘नवकथेनंतरचे
कथाकार’म्हटले आहे.

• कथांसोबत त्यांनी एकांणककालेखनही केले आहे.त्यांच्या ‘पठार’ या
कथेवर लघुपट तयार झाला आहे.

• तसेच णवचक्षि संपादक म्हिूनही त्यांनी काम केले आहे. ‘आजचा
चावािक’ हा णदवाळी अंक आणि ‘अबब हत्ती’ हे लहान मुलांचे
माणसक यांचे संपादन त्यांनी सुमारे दहा वषे केले आहे.

• महाराष्र िासनाचे तसेच नाणिक साविजणनक वाचनालय आणि
चतुरंग प्रणतष्ठानचे पुरस्कार त्यांच्या साणहत्यकृतीनंा णमळाले आहेत.



समकालीन कथाकार :समर खडस

• समर खडस हे महाराष्र टाइम्सचे
वररष्ठ सहाय्यक संपादक असून ते
राजकीय बु्यरोचे प्रमुख आहेत. गेली
अनेक वषे राजकीय पत्रकाररता
करिारे समर खडस हे कथालेखक
असून त्यांचा ‘बकऱ्याची बॉडी’ हा
कथासंग्रहदेखील प्रणसद्ध झाला आहे. 
‘ख’ या ब्लॉगच्या माध्यमातून ते
राष्र ीय, आंतरराष्र ीय व राज्यातील
राजकीय, सांसृ्कणतक, सामाणजक
घडामोडीवंर िाष्य करतात.



धन्यवाद !


