
महर्षी दयानंद महाविद्यालय, परळ, म बंई

वितीय िर्षष मराठी – सत्र ३

अभ्यासपवत्रका २ – कथन सावहत्य 

घटक १- कादबंरीीः एक सावहत्यप्रकार

सहा. प्रा. आशा क ं भार



कादबंरीीः एक कथनात्म सावहत्यप्रकार

• सावहत्य म्हणजे िास्तिातील अन भिाची भार्षेतून केलेली कवपपत अवभव्यक्ती होय.

• सावहत्याचे िर्गीकरणीः कथनात्म सावहत्यीः घटनांचे कथन

नाट्यात्म सावहत्यीः संघर्षषमय कृती 

काव्यात्म सावहत्यीः भािनांची अवभव्यक्ती

• कथनात्म सावहत्यीः कादबंरी, लघ कथा, दीघषकथा इ. आध वनक सावहत्यप्रकार.

कहाणी, दतंकथा, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यान, बखर इ.

पारंपररक सावहत्यप्रकार.

• कादबंरीीः आध वनक सावहत्यप्रकारीः समकालीन जीिनातील प्रश्ांचा िेध.    



ऐवतहावसक पार्श्षभूमी

• १९ व्या शतकात इंग्रजांचे भारतात आर्गमन.

• इंग्रजी आध वनक वशक्षणाम ळे इंग्रजी सावहत्याचा पररचय.

• इंग्रजी सावहत्यीः इहिादी, मानििादी जावणिा व्यक्त करणारे.

र्गद्यीः िैचाररक प्रबोधन, समकालीन िास्तिाचे दशषन.

पद्यीः रोमँरटक आत्माविष्कार.

• इंग्रजी सावहत्याच्या पररचयाने मराठीतही आध वनक सावहत्य लखेनाची स रुिात झाली. कादबंरी लेखनाची

स रुिात झाली.

• इंग्रजीतील नॉिले ही दीघष रचना, अद्भ त, र्ग ंतिून ठेिणारी ि आपपयाकडील पारंपररक कथनात्म लेखनाहून

िेर्गळा, नािीन्यपूणष अन भि दणेारा सावहत्यप्रकार म्हणूनच मराठीत स रुिातीला निलकथा, निवलका म्हटले र्गेले.

• इंग्रजी नाि – Novel मराठी नाि – कादबंरी (संदभषीः संस्कृत किी बाणभट्ट यांची अद्भ तरम्य प्रणयकथा-

कादबंरी)



१९ व्या शतकातील मराठी कादबंरी

• पारंपररक कथनात्म सावहत्याप्रमाणे अद्भ तरम्य कथानक, अलंकाररक भार्षाशैली, नाटकातपयासारखे कृवत्रम 

संिाद ि िास्तिाशी फारकत असणाऱ्या कादबंऱ्या स रुिातीला वलवहपया र्गेपया. 

उदा. म क्तामाला(लक्ष्मण मोरेर्श्र हळबे), मंज घोर्षा (नारो सदावशि ररसबूड) इ.

• समावजक आशय, सिषसामान्य व्यक्तीच्या दनैंददन जीिनातले िास्ति, सिषसामान्य माणसांची रोजच्या िापरातील 

भार्षा ह ेकादबंरीचे मूळ तत्ि १९ व्या शतकाच्या अखेरीस मराठी कादबंरीत ददसू लार्गले.

उदा. पण लक्षात कोण घेतो ? (ह. ना. आपटे), न पटणारी र्गोष्ट (ना. ह. आपटे),  

स शीलेचा दिे (िा. म. जोशी), धािता धोटा (भा. वि. िरेकर) इ.

• कादबंरी या सावहत्यप्रकाराच्या स्िरूपाची नेमकी कपपनाही प ढच्या काळात अवधक स्पष्ट होत र्गेली.

उदा. कादबंरीचा आकार, कथन पद्धती इ. (सावित्री- प . वश. रेर्गे)



कादबंरीच्या व्याख्या

• कादबंरी म्हणजे पन्नास हजार शबदांच्या िर वलवहलेली कोणतीही कापपवनक र्गद्य कथा होय – ई. एम.

फॉस्टषर

• कादबंरी म्हणजे मानिी जीिनाची र्गद्य कथा – रॉल फॉक्स

• कादबंरी म्हणजे जीिनाचा आरसा होय – जे. बी. वप्रस्टले

• कादबंरी म्हणजे ठराविक लांबीचे कवपपत कथात्मक र्गद्य होय – फँ्रक करमोड

• कादबंरी म्हणजे कथनात्म वलवखत र्गद्याचा, बऱ्यापैकी दीघष म्हणता येईल असा, लेखकाने वनर्मषलेपया

नव्या आवण कवपपत िास्तिात िाचकाला र्ग ंर्गिून टाकणारा रचनाबंध होय - कॅथरीन लीव्हर

• कादबंरी म्हणजे जीिनाचे विस्तृत ि कलात्मक र्गद्य वचत्रण होय – मा. का. दशेपांडे



कादबंरीच्या व्याख्या

• सत्य सृष्टीच्या आधाराने कापपवनक प्रवतमासृष्टी वनमाषण करून पात्राचंी स्िभािवचत्रे ि काही अंशी

तदिलंवबत जीवित घटना यांचे र्गोष्ट रुपाने िणषन करून ि कलानंदाची प्राप्ती करून जीवितातील

र्ग ंतार्ग ंतीच्या प्रश्ािर प्रकाश टाकणारा र्गद्य िाङ् मय विभार्ग म्हणजे कादबंरी होय – श्री. बापट ि श्री.

र्गोडबोले

• एक दीघष र्गद्यकथात्मक सावहत्यप्रकार, कथानक, व्यवक्तवचत्रण, लेखकाचा दवृष्टकोन ि यांना अन रूप

अशी वनिेदनतंत्र,े िणषने, िातािरण, वनर्मषतीशैली इत्यादी घटकांनी र्गद्यात विस्तृतपणे संघरटत केलेले

िास्ति जीिनाचे वचत्रण म्हणजे कादबंरी होय – रा. र्ग. जाधि



कादबंरीचे िेर्गळेपण

महाकाव्य

• पारंपररक कथनात्म सावहत्यप्रकार (पद्यस्िरूप)

• आध्यावत्मक, ईर्श्रकें द्री जीिन जावणिा.

• अद्भ तरम्य़, आशयाचा मोठा आिाका, अनेक 

उपकथानके, अनेक व्यवक्तरेखा, व्यावमश्र तरीही 

एकसंध अन भि.

• उदा. महाभारत(महाकाव्यीः व्यास ऋर्षी) 

रामायण (महाकाव्यीः िावपमकी)                     

कादबंरी

• आध वनक कथनात्म सावहत्यप्रकार (र्गद्यस्िरूप)

• इहिादी, मानििादी जीिन जावणिा.

• अद्भ तरम्य़, आशयाचा मोठा आिाका, अनेक 

उपकथानके, अनेक व्यवक्तरेखा, व्यावमश्र तरीही 

एकसंध अन भि. 

• उदा. पण लक्षात कोण घेतो ? (ह.ना.आपटे) 

रणांर्गण (विश्राम बेडेकर), कोसला (भालचंद्र  

नेमाडे)



कथा कादबंरी

• कथनात्म सावहत्यप्रकार.

• घटकांचे साम्यीः कथा, कथानक, वनिेदन, 

व्यवक्तरेखा, इ.

• स्फ ट सावहत्यप्रकार.

• एककें द्री सावहत्यप्रकारीः एक आशयसूत्र, 

कमी घटना, कमी व्यवक्तरेखा इ.

• उदा. भूक (कथाीः बाब राि बार्ग ल) 

• कथनात्म सावहत्यप्रकार.

• घटकांचे साम्यीः कथा, कथानक, वनिेदन, 

व्यवक्तरेखा, इ.

• दीघष सावहत्यप्रकार.

• अनेककें द्री सावहत्यप्रकारीः एकपेक्षा अवधक 

आशयसूत्रे, उपकथानके, अनेक व्यवक्तरेखा, 

अनेक घटना इ.

• उदा. ददिे र्गेलेले ददिस, भर चौकातील 

अरण्यरुदन (कादबंरीीः रंर्गनाथ पठारे)



नाटक                                            कादबंरी

• संिाद, प्रसंर्ग.

• संघर्षाषतून फ लणारे नाट्य.

• संवहता ि द्र कश्राव्य प्रकार.

• आशयाची व्याप्ती लहान. (छोटी कथा, 

व्यवक्तरेखा, प्रसंर्ग, काळ ि अिकाश 

मयाषददत)

• उदा. ती फ लराणी (प .ल.दशेपांड)े,वसर्गारेट्स 

(मनवस्िनी लता रिींद्र) इ.

• घटना,कथन, वनिेदन

• कथनसंवहता ककंिा कथानक

• आशयाची व्याप्ती मोठी. (मोठी कथा, अनेक 

घटना, उपकथानके, व्यवक्तरेखा, दीघष काळ 

ि अिकाश)

• उदा. ददिे र्गेलेले ददिस (रंर्गनाथ पठारे), थँक 

यू वमस्टर ग्लाड (अवनल बिे)



कादबंरीचे प्रम ख र्ग णधमष/स्िरूपिैवशष्टये

• कापपवनकताीः कादबंरीतले जर्ग ह ेलेखकाने वनमाषण केलेले कवपपत जर्ग असत.े

• संभिनीयताीः कादबंरीतील कवपपत जर्गाचे बाह्य जर्गाशी नाते असत.े

• िास्तिावभम खताीः कादबंरी समकालीन िास्ति जीिनाचे दशषन घडित.े 

मानिी जीिनातील मूपये, जावणिा, अन भि यांचे दशषन घडिते.

सिषसामान्य व्यक्तीच्या दनैंददन जीिनातील घटनांबरोबरच समाजाच्या

वस्थतीचे वचत्रण करते.  

• िस्त वनष्ठताीः कादबंरीतील िास्तिाच्या कथनात िस्त वनष्ठता असत.े

• कायषकारणभािीः घटनाप्रसंर्गांच्या साखळीत कायषकारणसंबंध, तकषश द्धता असते.

• कथन, िणषन, स्पष्टीकरण, य वक्तिाद, संिाद या पाच अंर्गांनी कादबंरीतला भावर्षक आविष्कार होतो.

• कवपपत कथा, िास्तििादी दवृष्टकोन आवण िस्त वनष्ठ पद्धतीने केलेले कथन/वनिेदन ह ेकादबंरीचे र्ग णधमष आहते. 



कादबंरीची संरचना/कादबंरीचे घटक

• कादबंरी ही एक संरचना आह.े 

• कथानक

• पात्र/ेव्यवक्तरेखा

• वनिेदन ि वनिेदक

• काळ 

• अिकाश/िातािरण 

• भार्षा

या सिष घटकांच्या परस्परसंबंधांतून कादबंरीची संरचना तयार होते.



कथानक

• विवशष्ट कालािकाशात घडलेपया घटना, पात्राचंे स्िभाि, ितषन, याविर्षयीचे वनिेदन म्हणजे

कथानक.

• कथानकाला आरंभ, मध्य ि अंत असतो.

• कादबंरीचे कथानक बहुरेर्षीय असत.े म ख्य कथानकाबरोबर अनेक उपकथानके येतात ि

कथानकाचा प्रिाह प ढे सरकत राहतो.

• कादबंरीची कथा ि कथानक या दोन िेर्गळ्या र्गोष्टी आहते – इ. एम. फॉस्टषर

• कथा (Story)- काय घडले हे कथेत सांवर्गतले जात.े उदा. राजा मेला आवण त्यानंतर राणी

मेली.



कथानक

• कथानक (Plot) – कसे घडले हे कथानकात सांवर्गतले जाते. उदा. राजा मेला

आवण त्याच्या द ीःखाने राणी मेली.

• कथानकातून घटनांतील कायषकारणसंबंध स्पष्ट होतो.

• कथानक म्हणजे कादबंरीत कथन केलेपया घटना.

• कथानक म्हणजे त्या घटनांतील कायषकारणभाि स्पष्ट होऊन तयार झाललेी घटनांची साखळी.

• त्यातूनच कथानकाला योग्य र्गती आवण ददशा वमळते.



पात्रे/व्यवक्तरेखा

• कादबंरीत घटना पात्रांच्या जीिनात घडतात.

• पात्रांना स्भिाि, व्यवक्तमत्त्ि असते. 

• जीिनात घडणाऱ्या घटनांना ते प्रवतदिया दतेात.

• कादबंरीत म ख्य पात्र असत,े ते पात्र नायकाच्या भूवमकेत असते. 

• कादबंरीतील नायकच काहीिेळा कादबंरीचे वनिेदनही करतो.

• कादबंरीत नावयका ि खलनायकही असतात.

• कादबंरीत र्गौण पात्रेही असतात. 



पात्रे/व्यवक्तरेखा

• पात्रांचे दोन प्रकारीः सपाट पात्रे ि विकासशील पात्रे – इ. एम. फॉस्टषर

Flat character – सपाट पात्रे- पररवस्थतीन सार न बदलणारी, प्रवतर्गामी.

Round Character - विकासशील पात्रे- पररवस्थतीन सार स्ितीः मध्ये बदल करणारी, निीन   

विचारांची.

• अशी पात्रे लेखक अवधक बारकाईने रंर्गितो आवण मानिी जीिनातील मूपयािंर प्रकाश 

टाकण्याचे काम करतो. लेखक एखाद्या पात्राकडे कोणत्या दवृष्टकोनातून पाहतो ह ेस द्धा स्पष्ट 

होत.े



कादबंरीतील प्रम ख व्यवक्तरेखा

• प्रम ख व्यवक्तरेखा – कादबंरीतील नायक (वहरो)

• १९४५ पूिीच्या मराठी कादबंरीतील नायकाची प्रवतमा...?

• असामान्य, कतृषत्ििान, बलिान, रुपिान, र्ग णसपंन्न, ध्येयसपंन्न, मपूये जपणारा, प रोर्गामी विचारांचा, अन्यायाविरुद्ध

लढणारा, प्रवतर्गामी समाजाच्या विरोधात जाणारा, व्यिस्थेशी लढणारा, सत्याच्या लढाईत नेहमी विजयी होणारा, इ.

• उदा. फडके-खांडेकर यांच्या कादबंरीतील नायक.

• १९४५ नंतरच्या मराठी कादबंरीतील नायकाची प्रवतमा...?

• न-नायक ककंिा प्रवतनायक (ऍन्टी वहरो), आजिरच्या नायकाबद्दलच्या सांकेवतक कपपनानंा धक्का दणेारा, नायकामध्ये

असणारे कोणतेच र्ग ण त्याच्यात असत नाहीत. सामान्य स्िप्न असलेला, सामान्य आय ष्य जर्गणारा, व्यिस्थशेी लढण्याची

ताकद नसणारा, व्यिस्थेसमोर हतबल होणारा, वनराश, उदास, एकाकीपण अन भिणारा, परात्म, स्ितीःची ओळख हरिलेला

ककंिा मर्ग या सर्गळयाच्या उलट व्यिस्थेिर रार्ग काढणारा, अनीवतने िार्गणारा, मूपयांकडे संशयाने पाहणारा, वतरकसपणे

पाहणारा, क्ववचत विवक्षप्त असा हा न-नायक असतो.

• उदा. कोसला, प्रवतबद्ध, लव्हाळी इ.



कथन/वनिेदन ि वनिेदक

• वनिेदन ि वनिेदक हा कादबंरीचा कणा असतो.

• कादबंरीत काय घडते ह ेसांर्गणारी व्यक्ती म्हणजे वनिेदक.

• लेखक वनिेदाच्या म खाने कथा सांर्गतो म्हणजेच वनिेदन.

• वनिेदनाचे प्रकारीः १. प्रथमप रुर्षी वनिेदन- कादबंरीतील म ख्य पात्र स्ितीःची र्गोष्ट सांर्गते.

कें द्रिती पात्र, कथांतर्गषत वनिेदक, म ख्य पात्राच्या दषृ्टीतूनच कथन होते ही मयाषदा.

उदा. पण लक्षात कोण घेतो ? कोसला इ.

२. तृतीय प रुर्षी वनिेदन- कादबंरीतील पात्र नाही. कथानकाशी संबंध नाही. घटना-प्रसंर्ग,   

व्यक्ती यांचे तटस्थ वनिेदन. कथाबाह्य वनिेदक. सिषसाक्षी वनिेदक.

उदा. फदकरा (आण्णा भाऊ साठे), ऐसे क णबी भूपाळ (भरत काळे)                       



वनिेदनाच्या इतर पद्धती

१. पत्रात्मक वनिेदन – इंद ूकाळे सरला भोळे – िा. म. जोशी, अक वलना – प . भा. भािे, सावित्री –

प . वश. रेर्गे

२. रोजवनशी          - लव्हाळी – श्री. ना. पेंडस.े

३. पात्रांची आत्मवनिेदने – ययाती – वि. स. खांडेकर, मृत्य ंजय – वशिाजी सािंत.

४. पत्र ि रोजवनशी  - तेरूओ, वनरर्गाठी – र्गौरी दशेपांडे.

५. प्रथम ि तृतीय प रुर्षी वनिेदन – रणांर्गण – विश्राम बेडेकर, प्रवतबद्ध – िसंत आबाजी डहाके

६. दषृ्टीके्षत्र वनयंत्रण  – कथाबाह्य वनिेदकाने म ख्य पात्राच्या दवृष्टकोनातून केलेले वनिेदन म्हणजे   

दषृ्टीक्षेत्रवनयंत्रण होय. उदा. रोबो – ददनानाथ मनोहर.



काळ 

• कादबंरीचे कथानक हे विवशष्ट काळात घडत असते.

• कादबंरीत घडून र्गेलेला काळ येत असतो.

• कादिंरीत आशयान सार काळ येतो. ऐवतहावसक कादबंरी (ऐवतहावसक काळ), आध वनक कादबंरी (समकालीन ितषमानकाळ)

इ.

• कादबंरीत प्रत्यक्ष जीिनाप्रमाणे कालान िमे घटना घडतात असे नाही.

• अनेकदा काळाची मोडतोड केलेली असते – फ्लॅशबॅक (भूतकाळात जाण)े, जम्पकट्स (ितषमानातनू भूतकाळात, भूतकाळातनू

ितषमानकाळात)

• कधी काळाचे आक ं चन केले जाते तर कधी प्रसरण उदा. मवहना होऊन र्गलेा तो आलाच नाही. (काळाचे आक ं चन) एखाद्या

छोट्या प्रसंर्गाच,े स्थळाच,े भािनेचे, पात्रांच्या हालचालींचे खूप विस्ताराने केलेले िणषन.(काळाचे प्रसरण)

• कादबंरीतील काळाची रचना तीन प्रकारची असते. १. एकरेर्षीय (सरळ रेर्षेत कालान िमे प ढे जाणारे कथानक उदा. ऐसे

क णबी भूपाळ) २. ित षळाकार (वजथून स रू झाले वतथेच येऊन थांबणारे उदा. प रोर्गामी) ३. वििताषकार



अिकाश/िातािरण

• कादबंरीचे कथानक क ठेतरी घडत असते. ते स्थळ, जार्गा म्हणजेच अिकाश.

• कादबंरीत आलेपया स्थळाच्या तपशीलातूनच कादबंरीची िास्तविकता लक्षात येत.े

• कादबंरीच्या भौर्गोवलक, सामावजक, सांस्कृवतक पयाषिरणाची जाणीि होते.

• कादबंरीची आशयसूत्रे ठळक होतात ि पात्रांच्या व्यवक्तमत्त्िािर प्रकाश पडतो.

• कादबंरीतील काळ ि अिकाश या दोन्ही घटकांना वमळूनच ‘कालािकाश’ ही सजं्ञा िापरली

जात.े

• उदा. ग्रामीण कादबंरीत विवशष्ट ग्रामीण भूप्रदशे, तथेील वनसर्गष, शतेी, नद्या, डोंर्गर, घरांची

रचना, रस्त,े यांचे वचत्रण येते ि त्यातून तथेील माणसांचे स्िभाि, िार्गण,े बोलणे, जर्गणे उभे

राहत.े



भार्षा

• कादबंरीचे वनिेदन भार्षेतूनच केलेले असत.े

• भार्षेतून पात्र, घटना, िातािरण यांचे िणषन केलेले असते.

• भार्षेतूनच कादबंरीतील घटनांतील कायषकारणभाि, तकषश द्धता, िस्त वनष्ठता व्यक्त होते.

• कादबंरीची भार्षा ही आशयसूत्रान सार बदलणारी, दनैंददन मानिी जीिन व्यिहारातील असते.

• भार्षेतूनच कादबंरीतील भौर्गोवलक, सामावजक, सांस्कृवतक कालािकाशाची जाणीि होते.

• कादबंरीत कथन, िणषन याबरोबरच संिाद दखेील असतात.

• अिकाशान सार पात्रांची भार्षा िेर्गिेर्गळी असत.े



कादबंरीचे िर्गीकरण

• िास्तििादी कादबंरीीः समकालीन िास्तिाचे िस्त वनष्ठ दशषन.

उदा. रणांर्गण, फदकरा, र्गोतािळा, ददिे र्गेलेले ददिस इ.

• रीवतिादी कादबंरीीः अद्भ तरम्य, स्िप्नाळू कथानक, तंत्राचा िापर, नाट्यपूणष भार्षा इ.

उदा. िैष्णि, स्िामी, र्गारंबीचा बापू इ.



कादबंरीचे िर्गीकरण

• सामावजक कादबंरीीः पण लक्षात कोण घेतो?(ह.ना.आपटे), न पटणारी र्गोष्ट (ना.ह.आपटे)

• ऐवतहावसक कादबंरीीः स्िामी (रणवजत दसेाई), पावणपत (विर्श्ास पाटील)

• पौरावणक कादबंरीीः ययाती (वि.स.खांडेकर), मृत्य ंजय (वशिाजी साितं)

• राजकीय कादबंरीीः डोंबाऱ्याचा खेळ (भाऊ पाध्ये), ससंहासन (अरूण साधू)

• चररत्रात्मक कादबंरीीः आनंदी-र्गोपाळ (श्री.ज.जोशी), द दषम्य (र्गंर्गाधर र्गाडर्गीळ)

• आत्मचररत्रात्मक कादबंरीीः झोंबी (आनंद यादि), कोसला (भालचंद्र नेमाडे), फेसाटी (निनाथ 

र्गोरे) इत्यादी.

• मनोविश्लेर्षणात्मक कादबंरीीः स कलेले फूल (प .य.दशेपांडे), सहदंोळ्यािर (विभािरी वशरूरकर)



कादबंरीचे िर्गीकरण

• संज्ञाप्रिाहात्मक कादबंरीीः रात्रीचा ददिस (बा.सी.मढेकर), काळा सूयष आवण हटॅ घालणारी 

बाई (कमल दसेाई)

• प्रादवेशक कादबंरीीः भािीण (बा.भ.बोरकर), र्गारंबीचा बापू (श्री.ना.पेंडस)े, बनर्गरिाडी 

(व्यंकटेश माडर्गूळकर) 

• ग्रामीण कादबंरीीः धर्ग (उद्धि शेळके), र्गोतािळा (आनंद यादि), पाचोळा (रा.रं.बोराडे 

• स्त्रीिादी कादबंरीीः शबरी (विभािरी वशरूरकर), रीटा िेवलणकर (शांता र्गोखले), अिकाश 

(सावनया)

• दवलत कादबंरीीः सूड (बाब राि बार्ग ल), हाडकी हाडिळा (नामदिे ढसाळ)

• महानर्गरी कादबंरीीः अरे संसार संसार (प्रभाकर पेंढारकर), प्रवतबद्ध (िसंत आबाजी डहाके)



धन्यिाद !


