
घटक ३ ग्रामीण साहित्य- पार्श्वभूमी व संकल्पना

ग्रामीण मराठी साहित्याचा इहििास

सिा. प्रा. आशा क ं भार



▪ ग्रामीण जीवन, कृषीप्रधान समाजजीवन, पारंपररक व्यवसाय, अल िेदार-बल िेदार पद्धिी, स्वयभूं ग्रामजीवन.

▪ गावाची रचना - काळी आहण पांढरी. काळी म्िणजे शेिजमीन आहण पांढरी म्िणजे गावािील लोकवस्िी

▪ गावगाड्यािील घटक - शेिी हपकहवणारी काळी मािी, शेिीिील हपके, पाऊस, गाई-ग रांसाठी क रण,े झाडे, ग रे-ढोरे, शेळ्या-

मेंढ्या, कोंबड्या, ग रे चरणारे ग राखी, शेिकरी, शेिाला पाणी प रहवणारे पाठ, धरणे, हवहिरी, शेिीिील अवजारे, शेिाि

हवहवध ऋिूि लावली जाणारी हपके इ. शेिीशी संबंहधि जीवन, सण, उत्सव इ.

▪ शिेी िा प्रम ख व्यवसाय. शिेी करणाऱयांना क णबी ककंवा शेिकरी म्िटले जाि.े ज्याच्याकडे शेिी जास्ि िो जमीनदार, त्या

गावचा राजा.

▪ अल िेदार - शेिकऱयाच्या व्यहिगि गरजा पूणव करणारे म्िणजे अल िेदार (नारू) उदा. कासार, कोरव (शेिी, पश पालन, मध

गोळा करणे), गोंधळी, गोसावी, घडशी (पारंपररक वाद्य वाजहवणारा समाज), ठाकर, डवऱया (नाथपंथी गोसावी), िराळ,

िांबोळी, िेली, भट, भोई, माळी, जंगम, वाजंत्री, शशंपी, सनगर, साळी (हवणकर) इ.

▪ बल िेदार - जहमनदाराला शेिीच्या कामाि मदि करणारे लोक म्िणजे बल िेदार (कारू) उदा. क ं भार, कोळी, ग रव, चांभार,

मािंग, िेली, न्िावी, परीट, माळी, मिार, लोिार, स िार असे बारा बल िेदार.

▪ गावगाड्यािील ग णदोष – पारंपररक व न बदलिा येणारे व्यवसाय, जाहिव्यवस्था, शेिी व हनसगाववर अवलंबून असणारे

जीवन, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, इ.

▪ आजची हस्थिी - हशक्षणाचा अभाव, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, आध हनकीकरणाचा हवपरीि पररणाम, राजकारण, जागहिकीकरण व

नव्या अथवव्यवस्थेचा पररणाम, बदलिी मूल्यव्यवस्था इ.



▪ स्वािंत्र्योत्तर काळाि गावाि िळूिळू पररविवन झाले. रस्ि,े वािि कीची साधन,े रेल्व,े उद्योगधंद,े प्रसारमाध्यम,े फोन व

इंटरनेट सारखी दरूसंचाराची साधने गावागावाि पोचल्याने पूवीचे शांि ग्रामीण जीवन िळूिळू बदलू लागले. िे बदल

ग्रामीण माणसाला स खकर ठरले असे नािी. या बदलांम ळे गावािील स्वच्छ िवा प्रदहूषि झाली. यांहत्रक शेिीम ळे

शेिमजूर बेकार िोि गेल.े मोठमोठ्या धरणांम ळे ककत्येकांची शेिजमीन पाण्याखाली गेली व आजिी जािे आि.े

▪ रासायहनक खिांच्या अहधक वापराम ळे जहमनीचा कस गेला. उद्यांगधंद्यांसाठी खपू पाणी वापरले जाऊ लागल.े त्याम ळे

जहमनीिील भूजलाची पािळी खाली गेली आि.े प्रचंड वृक्षिोडीम ळे व वाढत्या लोकसंख्येम ळे गावािील हिरवळ नािीशी

झाली आि.े या सगळ्याचा पररणाम म्िणजे पूवीची ग्रामीण माणसाची मानहसकिा बदलली आि.े

▪पूवी अहिथ्यशील असणारा शेिकरी आिा स्वाथी, लबाड िोि चालला आि.े जमीन हवकून अहधकाहधक पैसे
हमळहवण्याकडे त्याचा कल आि.े जहमनींच्या वाटण्यांवरून घरांघरांमध्ये अटीिटीची भाडंणे िोि आििे. या सवाांम ळे
गावािील स्वास्थ्य व शांििा िरविे आि.े एका वाजलूा गावािील माणसांना भौहिक हवकास िवा आि,े िर द सऱया
बाजूला अशाप्रकारचा हवकास िोि असिाना माणसामाणसांमधील संबंध हबघडिाि, सिकायावची भावना रािि नािी,
या गोष्टी त्रासदायक वाटि आििे.

▪गावामध्येिी आिा झोपडपट्ट्या कदसू लागल्या आििे. गावािील बेकार लोकांचे लोंढे शिराि येण्याचे प्रमाण वाढले
आि.े हवशेष आर्थवक क्षेत्रांच्या सरकारी योजनांम ळे गावािील शेिजमीन उद्योगधंद्यासाठी वापरल्या जाण्याचे प्रयत्न
झाले. त्याबद्दल जागृि झालेल्या ग्रामीण समाजाने क्वहचि संघटीि िोऊन आंदोलने केली. िे बदलिे ग्रामीण वास्िव िा
ग्रामीण साहित्याचा हवषय आि.े



▪ ग्रामीण वास्िव, ग्रामीण संस्कृिी व ग्रामीण बोली यांचा वापर करणारे साहित्य, खेडी व त्यांचा पररसर व त्याि

वावरणारी माणस,े त्यांचे जीवन िे ग्रामीण साहित्याचे कथनकें द्र असि.े खेड्यािील माणसांच्या जीवनरीिी,

श्रद्धाहवरे्श्, शेिी व हनसगव यांच्याशी असणारे भावबंध, ग्रामव्यवस्थेिील बल िेदारी, सामाहजक, आर्थवक

संबधंाची पारंपररक व्यवस्था, आध हनक काळाि आलेली पंचायि राजव्यवस्था, सिकार ित्त्वावर चालणाऱया

हवहवध संस्था, यंत्रसंस्कृिीचे ग्रामीण जीवनावर झालेले आक्रमण व त्याचे पररणाम, आध हनकीकरणाच्या

प्रकक्रयेने बदलि चालललेे ग्रामीण जीवन, िेथील व्यिी व समिू यािील िाण िी ग्रामीण साहित्याची आशयसूते्र

असिाि.

- वाङ् मयीन संज्ञा व संकल्पना कोश

▪ ग्रामीण जीवनािून फ लणारे, ग्रामीण वास्िवािून साकार िोणारे साहित्य म्िणजे ग्रामीण साहित्य िोय.

- नागनाथ कोत्तापल्ले

▪ ग्रामीण जीवनाच,े मनाचे हचत्रण करणारे साहित्य िे ग्रामीण साहित्य. ग्रामीण संवदेनशीलिा ज्या लेखनािून

प्रत्ययाला येि असेल िे अस्सल ग्रामीण साहित्य.

- गो. मा. पवार



▪ खेडगेाव िेथील जीवनपद्धिी, िेथील वेगळ्या ररिी, शेिी, हनसगावशी, मािीशी असलले्या हिथल्या माणसांचा

संबधं मानवी जीवनाच्या आर्थवक, सामाहजक, धार्मवक, ज्ञानहवषयक मयावदा व त्यािून उद्भवणारे प्रश्न या

साऱयाचा ज्या साहित्याि आहवष्कार िोिो िे ग्रामीण साहित्य िोय.

- डॉ. आनंद यादव

▪ ग्रामाग्रामािून-खेड्यापाड्यािून हवख रलेल्या सववसामान्य जनिेचे असललेे व त्यांचेसाठी हलहिलेले वाङ् मय िे

ग्रामीण वाङ् मय िोय. या वाङ् मयाि सामान्य लोकांचे जीवन प्रहिशबंहबि झालेले असि.े त्याच्या भावना व

आकांक्षा त्याि हचहत्रि झालले्या असिाि. एवढेच नािी िर िी माणसे आपल्या भोविालच्या हनसगावसि या

रठकाणी आपल्याच ढंगाि बोलकी झालेली असिाि.

- सरोहजनी बाबर



खेडेगावािील जीवन, हनसगव, िेथील पारंपररक मूल्ये, प्रश्न, बदलत्या जाणीवा

प्राचीन ग्रामीण कहविा – लोकगीिे िसेच गाथासप्तशिी

▪आध हनक काळािील ग्रामीण कहविा - १९२० पूवी- राजा हशवाजी (मिादवे क ं टे), ग राख्याचे गाणे, द ष्काळानंिर स काळ

(भा.रा.िांबे) इ. शिरी सिान भूिीिून हलहिलेली ग्रामीण कहविा

▪१९२० नंिर- चंद्रशेखर (काय िो चमत्कार), यशवंि (पाणपोई), हगरीश (आंबराई), ग.ल.ठोकळ (मीठभाकर, स गी) इ.

स्वप्नाळू, आदशव ग्रामजीवनाचे हचत्रण

▪१९३०-४० बहिणाबाई चौधरी - अहिराणी बोलीिील स्त्रीगीिे, शिेी व हनसगव जीवनािील अन भवांचे सिज हचत्रण,

मानवी जीवनािील हवसगंिी, ढासळि चाललेली मूल्यव्यवस्था, मानवी जीवनािील हनरथवकिा आहण वैफल्याचे हचत्रण.

शेिी, शेिीची कामे, त्यािला आनंद, समाधान, धररत्रीचे वात्सल्य, दवेाचे दािृत्व, सण याम ळे प्रसन्न, श्रद्धाशील मनाचे

दशवन.

▪१९७०-८०, आनंद यादव (हिरवे जग, मळ्याची मािी), ना.घ.दशेपांडे (शीळ), ना. ध. मिानोरांची (रानािल्या कहविा),

नारायण क लकणी कवठेकर (िणकट, गढी), उत्तम कोळगावकरांची कहविा (जंगलझडी, िळपाणी), राजन गवस यांच्या

कहविेिून (हदंका) इ. बदलत्या ग्रामजीवनाचे वास्िव हचत्रण

▪१९९०, इंद्रहजि भालेराव (पीकपाणी, टािो, दरू राहिला गाव), सदानंद दशेम ख (गावकळा), श्रीकांि दशेम ख (बळीवंि,

आषाढमािी, बोलावे िे आम्िी), जयराम खेडेकर (भ ई, मेघवृष्टी), एकनाथ पाटील (सत्त्वशोधाच्या कहविा), अजय कांडर

(कोणत्यािी काळाि, य गान य गे िूच) इ. जागहिकीकरणाचा प्रभाव, वदलिी ग्रामीण संस्कृिी, मूल्यव्यवस्था, शेिकऱयांच्या

आत्मित्त्या इ.



▪ िी चोहिकड ेपसरली कदसे हिरवळ

िे लांब दरूवर नकदचे जल हनश्चळ

ि ेकळस, अलीकड ेदवेीचे दऊेळ

ककंवा

▪ ड लहविो समीरण मंद मंद िा मळा

हपकलेला कदसिो यांि गहू जोंधळा

धहन कररल कापणी घेऊन िािी हवळा

- स गी, जानपदगीि संग्रि, सपंा.                          

ग. ल. ठोकळ 

▪ सभोविालच्या हनसगावचे रमणीय हचत्रण या 
कहविांि आले आि.े

▪ ि ेहजणे असे मज रांचे बैलावाणी राबावे

लागिा भूक पोटाला मािीचे घास हगळावे

कंठाला कोरड पडिा अश्रूंचे पाणी प्यावे

ककंवा

▪ शेि गेले, घरहि गेले

सवव कािी जप्त झआले

िी जोडी हखल्लारी बैलांची आहणक द भत्या गाई

वाहणदादा, ि  आम्िाला

लाहवले दशेोधडीला........

- मीठभाकर, ग. ल. ठोकळ

▪ शेिमज राची व्यथा, सावकाराने गरीब 
शेिकऱयास कसे फसवले याचे वास्िव हचत्रण...



▪ मन वढाय वढाय 

उभ्या हपकािलं ढोर

ककिी िाकला िाकला

कफरी येिं हपकांवर                     ककंवा 

आला सास, गेला सास

जीवा ि झं रे िंिर

अरे जगनं-मरणं

ककंवा                   एका सासाचं अंिर

हबना कपाशीनं उले

त्याला बोंड म्िणू निी

िरी नामाईना बोले 

त्याले िोंड म्िणू निी

(बहिणाबाईंची गाणी)

▪ ह्या नभाने ह्या भ ईला दान द्यावे

आहण ह्या मािीि नी चैिन्य गावे...

ग ंिलेले प्राण ह्या रानाि माझे 

फाटकी िी झोपडी काळीज माझे            

ककंवा

▪ ग्रीष्माचे उन्ि, ग्रीष्माचे उन्ि एकदा खेड्यावर आले

खेडे उदास झाले

घराि असेल िेवढे झोळीि टाकून स्विः नागडे झाले

- रानािल्या कहविा



अस्मानी जाईल            थांब थांब राजा,

िर स ल्िानी खाईल       माझ्या बळीराजा

ििहसलीिून स टशील    असा नाराज नको िोऊ,

िर कोटावि अडकशील   आपल्याच हवहिरीि

जनावरानं सोडलं         जीव नको दऊे

िर माणसं फाडिील     अशी व्यवस्था वरिीच 

टाकांच्या हनफांनी        ठरली आि ेबाबा,

ि झी कणसं ख डिील     की पाणी पाणी म्िणि िू

उन्िाि डोळे पांढरे करशील

िरीिी ना मरशील

िर धो धो पडेल पाऊस

प राि वाहून जाशील

▪ िो

ककिी ककिी प्रयत्न करिो

उन्िाळ्याि लोखंडी नांगर

चालवला, पावसाळ्याि लाकडी,

मग वखर

मग बायांची ख रपी...

पण शेिािलं िणकट जाि नािी

हपकाची मान आवळून धरिं सालं

हवषारी द्रव्याची फवारणी केली.

िणकट जाि नािी

िो

वेडावल्यासारखा िोिो

बचकबचक िळिाि सोलवस्टेिोवर

उपटि राििो

िणकट जाि नािी



▪ रानावनािल्या उन्िािान्िाि वाळलेल्या

सास रवाशीण गोवऱया वेचिे

आपल्या फाटक्या जीनगानीचा पदर

एकदाचा खच्चून कंबरेला खोचिे

कायाक यािून ढेकळाधस्कटािून 

िी कफरि असिे रानोमाळ

फि च लच नसिे पेटवायची 

हिला पेटवायचा असिो हजनगानीचा जाळ

▪ झाडाझाडाला हवचारा

आत्मित्येच्या किाण्या

या पिाडाला हवचारा

माझ्या बापाच्या हवराण्या

ऊस लावल्या रानाि

जेव्िा हपकला का ऊस

साळ पोटऱयाि आली

आहण स कला पाऊस

टािो फोडला बापानं

याच दरीि हवरला

आत्मित्येचा पिाड

त्याच्या पोटाि हशरला



▪ संसार ओलास का प्राण कंठाशी आले

मािीशी खेटिाना बांधावर झाड ओले

पाऊसधारा कोरि आिा िोऊ िे हिवी मािी

कदवाळसणाला पेटू दे दाराि खापरी पणिी

उबगला जीव िरी वाऱयाशी झ ंजिो आिे

गाभाऱयाि अभंग ओला दवेाशी भांडिो आिे

शेिीभािीि नांदनू व्िावे गोदचेे पाणी पावन

उजळमाथ्यानं कफरू दे आिा क णबीपण घेऊन
.

▪ परदशेािल्या य लीप्स फ ललेल्या

दखेण्या शेिांचा िवेा वाटला िोिा कधीकाळी

आिा मात्र माझ्या उजाड रानािल्या

कणसांचाच मोि पडलाय

इवलं मूठभर टचटचीि दाण्यांचं कणीस

िेचा आपला जगण्याचा आधार

आहण िेच आपलं य लीप....

...कािीच सापडि नािी

धान्यापासून मद्याकव हनर्मविीची चचाव

घ मि राििे...रानभर...मनभर...

अन दानाच्या उसन्या सावलीि...

ग्लोबल एररया नेटवकवमध्ये

मी मात्र कव्िरेज क्षेत्राच्या बािरे...



▪ मिात्मा फ ले - ‘शेिकऱयाचा आसूड’ - इंग्रजांच्या आगमनानंिरच्या खेड्याचे वास्िव.

▪ कृष्णराव भालेकर - ‘बळीबा पाटील’ - १८५७ मध्ये पडलले्या द ष्काळाचे हवदारक हचत्रण, समाजव्यवस्थेिील,

धमाविील दांहभकिा, खोटेपणा, फसवाफसवी व हपळवणूक यांचे हचत्रण व मानविेची हशकवण.

▪ श्री. रटकेकर (धन धावरी) - ‘हपराजी पाटील’ (१९०३) - ग्रामीण व्यहिरेखा स्विःच आपली किाणी सांगिे, गावकऱयांचे

दनैंकदन जीवनव्यविार, त्यांच्या समस्या, गावगाडा यांचे िपशीलवार वणवन.

▪ साने ग रूजी - ‘नवा प्रयोग’, ‘क्रांिी’. हव. स. खांडकेर - ह्रदयाची िाक, कांचनमृग, उल्का, दोन मन,े क्रौंचवध, अश्रू. हव.

वा. हशरवाडकर – वैष्णव, आदशव गावाचे हचत्रण

▪ग. ल. ठोकळ (गावग ंड, रठणगी, टेंभा), र. वा. कदघे (पानकळा, आई आिे शेिाि, रानजाई, सराई), स्वप्नाळू, आदशव

ग्रामजीवनाचे हचत्रण

▪हव. वा. िडप - अन्नदािा उपाशी, ‘गोदाराणी’, ‘मोहित्यांची मंज ळा’ इ. - ग्रामीण भागािील शेिकरी, शेिाि राबणारी

क ळे, त्यांचे जमीनदारांकडून िोणारे शोषण, ग्रामीण हस्त्रयांवर िेथील सावकाराने चालवलेले अत्याचार.

▪बा. सी. मढेकर - ‘िांबडी मािी’ आहण ‘पाणी’ (१९४५) ग्रामीण जीवनापासून मिानगरीय जीवनापयांि माणसाचा

झालेला प्रवास, गावािील लोकांचे हवचार, समज-गैरसमज, यांहत्रकीकरणाम ळे गावावर िोणारा पररणाम.



▪ व्यंकटेश माडगूळकर - ‘बनगरवाडी’ (द ष्काळग्रस्ि गावाचे हचत्रण)

▪ श्री. ना. पेंडसे - ‘गारंबीचा बाप’ू, ‘ित्या’, गारंबीची राधा (कोकण प्रदशेाचे हचत्रण, मानवी स्वभाव हचत्रण, आदशव

नायक इ.

▪शचं. त्र्यं. खानोलकर – कोंड रा, चानी, भागधेय, गण राया (कोकण प्रदशेािील हनसगव, जीवन हचत्रण, मनोप्रवतृ्ती), बा.

भ. बोरकर (भावीण), जयवंि दळवी ( मिानंदा), स भाष भेण्डे (जोगीण) गोव्यािील हनसगव, मानवी जीवन, अहनष्ट प्रथा

इत्यादीचे हचत्रण

▪ आण्णा भाऊ साठे - ‘फकीरा’, ‘वारणेचा वाघ’, ‘माकडीचा माळ’, गावािील शोहषि समाजाचे हचत्रण

▪ उद्धव शेळके – धग (१९६०) बोली भाषेिील पहिल्या ग्रामीण कादबंरीचा मान, ग्रामीण भागािील एका दररद्री स्त्रीची

धडपड

▪ रणहजि दसेाई - ‘माझा गाव’, बारी, ग्रामीण जीवनामध्ये िोि चाललेले मूल्यांचे अधःपिन

▪ शंकर पाटील - ‘टारफ ला’, गावािील सत्ताकारण, राजकारण, दोन गटांिील शत्र त्व, िाणामाऱया, असंिोष इ. चे

हचत्रण

▪ वास दवे म लाटे - ‘हवषवृक्षाच्या म ळ्या’, सिकारके्षत्रािील भ्रष्टाचार, शेिकऱयांचे अज्ञान, सावकारी व सरकारी

अहधकाऱयांकडून िोणारे शोषण, कजवबाजारी शेिकरी, घरादारावर येणारी जप्ती इचे वास्िव हचत्रण

▪ िमीद दलवाई – इंधन – ग्रामीण भागािील म हस्लम व दहलि समाजाचे हचत्रण, त्यांच्यािील धार्मवक िेढ, जािीय

दगंली यांचे हचत्रण



▪ आनंद यादव – गोिावळा - टॅ्रक्टरच्या आगमनाम ळे शेिमज राची झालेली शोकांहिका

▪ रा. रं. बोराडे – पाचोळा - शिरािील नव्या फॅशनचे कपडे हशवणारा टेलर आल्याम ळे गावािील सामान्य शशंपी

उद्धध्वस्ि िोिो याचे हचत्रण.

▪ गो. नी. दांडकेर - ‘माचीवरला ब धा’, ‘पवणाकाठचा धोडी’, ‘पडघवली’, ‘हशिू’ गावाकडील शेिकऱयाला शेिीची,

हनसगावची असणारी ओढ, माणसू आहण हनसगव यांच्यािील नािे िसचे ग्रामसंस्था, ज नी मलू्ये नष्ट िोि चालल्याची

खंि आहण वृद्धांच्या वायाला येणारे एकाकीपण इ. जाणीवा.

▪ प रूषोत्तम बोरकर - ‘मेड इन इंहडया’ ग्रामीण राजकारणाचे उपरोहधक हचत्रण (१९८०)

▪ राजन गवस - ‘कळप’, ‘शधंगाणा’, ‘िणकट’ – ग्रामीण जीवनािील राजकारणाचे हवदारक हचत्रण

▪ सदानदं दशेम ख - ‘ििान’, ‘बारोमास’ पारंपररक व आध हनक यािला संघषव, आध हनक पद्धिीने शेिी करिाना येणारे

अपयश, हनसगावची अवकृपा, सावकार, शासकीय व बँक अहधकारी यांच्याकडून िोणारी हपळवणकू, कोसळललेे

बाजारभाव, कजवबाजारीपणा, वैफल्यग्रस्ि िरुणाई इ. आशयसूते्र

▪ नागनाथ कोत्तापल्ले - ‘गांधारीचे डोळे’, ‘उलटा चाहललो प्रवािो’ व ‘पराभव’ - ग्रामीण भागाि काम करणाऱया

कायवकत्याांची शोकांहिका, ग्रामीण माणसांचे संवेदनशून्य िोि जाणे, ढोंगी राजकारणी इचे हचत्रण.

▪ हवर्श्ास पाटील - ‘झाडाझडिी’ - धरणग्रस्िांच्या समस्या

▪ शंकर सखाराम - ‘सेझ’ - सेझ हवरोधी गावकऱयांनी उभारलेल्या आंदोलनाचे हचत्रण



▪ कृष्णाि खोि - ‘गावठाण’ - यापूवीचे गाव व आजचे गाव हवशषेिः पूवीच्या गावकऱयांमधील परस्परसंबधं व नव्या

वािावरणाि आलेला द रावा, भाऊबंदकी, शेिकऱयांची बदललेली मानहसकिा.

▪ योहगराज वाघमारे – पडझड, ध राळा – गावािील अज्ञान, अधंश्रद्धा, भाऊबंदकी, सामाहजक हवषमिचेे हचत्रण िसचे

ऊसिोड कामगारांचे शोषण, त्यांचे अभावग्रस्ि जगणे याचे वास्िव हचत्रण.

▪ १९९० नंिर जागहिकीकरण आहण नव्या बाजारकें द्री अथवव्यवस्थेिून शेिकऱयांसमोर उभे राहिलेले भीषण प्रश्न

आपल्या कादबंऱयांिून प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न अनेक ग्रामीण लेखकांनी केला आि.े

▪ रंगनाथ पठारे यांची ‘िाम्रपट’(मराठा हवधवा हस्त्रयांच्या शोषणाचे वास्िव), अशोक कौहिक कोळी यांची ‘पाडा’,

कैलास दौंड यांची ‘कापूसकाळ’(नगदी हपकांच्या मागे लागलेला शिेकरी, सरकारी योजना, त्यािील भ्रष्टाचार, गरीब

शेिकऱयांचे िोणारी वणवण, कापसाला योग्य बाजारभाव न हमळण)े, ‘ि डवण’, ‘पाणध ई’, बाबाराव म सळे यांच्या

‘पखाल’, ‘वारूळ’, ‘पाटीलकी’, िाल्या, िाल्या द धू दे गणेश आपटे यांच्या ‘गणगोि’, ‘च कार’, ‘हभरूड’, रमेश इंगळे-

उत्रादकर यांची ‘हनशाणी डावा अंगठा’ (प्रौढ साक्षरिा अहभयानािील घोटाळा), आनंद शवंगकर यांची ‘अवकाळी

पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट’ (शेिकऱयांच्या आत्मित्तेचा प्रश्न) इत्यादी या कालखडंािील मित्त्वाच्या कादबंऱया आििे.

▪ या कालखंडाि कािी स्त्री कादबंरीकारांनीिी कादबंरी लेखन कलेले आि.े त्याि प्रहिमा इंगोले (ब ढाई, लहळिाचे रंग,

राहूकेिू, हजमखाना), वैशाली कोल्िे (अधांिरी), श भदा म ंजे (पारूल), मध साविं, अन राधा ग रव या स्त्रीलेहखका

ग्रामीण वास्िव आपल्या कादबंऱयांिून रेखाटिाना कदसून येिाि.



▪ ि. ना. आपटे - काळ िर मोठा कठीण आला

▪ हश.म. परांजपे - एका खडी फोडणाऱयाची गोष्ट

▪ श्री. म. माटे - उपेहक्षिांचे अंिरंग, ग्रामीण समाजािील सववच स्िरांचे हचत्रण, प्राम ख्याने मिार, मांग,
कफरस्िे, कष्टकऱयांचे जीवन, त्यांचे िोणारे शोषण इचे हचत्रण

▪ ग. ल. ठोकळ (१९२०) - कडू साखर, स गधं, ठोकळ गोष्टी भाग १िे ५, कोंदण, हक्षहिजाच्या पलीकड,े
मत्सकन्या इत्यादी. खेडगेावािील अज्ञान, रानदांडगेपणा, माणसामाणसांिील िाडवैर, प्रेमप्रकरण,े स गी,
शेिीिील प्रसंग, खेडगेावािील सण-उत्सव, भटक्या जमािींचे हचत्रण, आकद-मध्य-अिं, चटकदार शेवट आहण
मनोरंजन इत्यादी वैहशष्ये

▪ र. वा. कदघे – सोनकी, नायक, नाहयका, प्रेमप्रकरण,े गावािील खलप्रवृत्ती, त्याहवरूद्ध नायकाचा लढा, सूक्ष्म
हनसगववणवने, स रस भाषा, काल्पहनक, स्वप्नाळू ग्रामीण जीवनाचे दशवन,

▪ व्यंकटेश माडगूळकर (१९५०) - माणदशेी माणस,े गावाकडच्या गोष्टी, िस्िाचा पाऊस इ. गावाकडच्या
अगदी साध्या, सरळ, मूल्यांना धरून जगणाऱया, सोहशक माणसांचे भावस्पशी हचत्रण.

▪ शंकर पाटील (१९६०) – वळीव, भटेीगाठी, आभाळ, ऊन, फक्कड गोष्टी इत्यादी. पहश्चम मिाराष्ट्रािील
ग्रामीण जीवनाचे दशवन, हिथल्या लोकांच्या जगण्यािले द ःख, दनै्य याबरोबरच त्यांच्या स्वभावािील
बेरकीपणा, रांगडपेणाचे अस्सल ग्रामीण भाषेि हचत्रण.



▪ आनंद यादव – खळाळ, झाडवाटा, भूहमकन्या इत्यादी. ग्रामीण माणसाच्या द ःखाचे शचिंन.

▪ द. मा. हमरासदार – हवनोदी कथा, ग्रामीण जीवनािील हवसंगिी, खोया समज िी, अंधश्रद्धा, फाजील चौकश्या
करण्याचा िव्यास इ. स्वभावािील हवसंगिीचे हचत्रण उदा. व्यंकूची हशकवणी, हबेहूब, भ िाचा जन्म इत्यादी.

▪ रणहजि दसेाई – जाण, कािळ, कणव, अभोगी इत्यादी. ग्रामीण माणसाच्या द ःख आहण दाररद्र्याचे हचत्रण.

▪ अण्णा भाऊ साठे – दहलि, ग्रामीण जीवनावर आधाररि कथालेखन. ख ळंवाडी, भानामिी, लाडी, गजाआड,
कृष्णाकाठच्या कथा इत्यादी, मांग, रामोशी, माकडवाले, दरोडखेोर, ग न्िगेार अशा जािी जमािीिील माणसांचे
हचत्रण, शूर, अहस्मिा जपणारी, धाडसी, प्रामाहणक, अन्यायाहवरुद्ध लढणारी, माण सकीसाठी झटणारी माणस,ं
ग्रामीण माणसाच्या जीवनािील दनै्य, द ःख उदा. भूक

▪ शंकरराव खराि – बारा बल िेदार, बल िेदाराचं्या जीवनाभोविी ग ंफलले्या कथा. गावगाड्याचे हचत्रण,
स्वािंत्र्यानंिर बदललेल्या ग्रामीण जीवनाचे हचत्रण, गावाि स रू झालेले राजकारण, सत्तांिर इत्यादी.

▪ उद्धव शेळके – घ सळण, नागीन इ. खेड्यािून, ग्रामीण पररसरािून मोलमजूरीसाठी, नोकरीसाठी शिराि आलेल्या 
माणसांच्या व्यथा

▪ चारूिा सागर – नागीन, ग्रामीण भागािील द लवहक्षि जीवन जगणारे डोंबारी, कोल्िाटी, जोगहिणी, नंदीबैलवाले, 
गारूडी यांचे उपेहक्षि जगणे

▪ भास्कर चंदनहशवे (१९८०) – जांभूळडव्ि, मरणकळा, अंगारमािी, नवी वारूळे इत्यादी, ग्रामीण माणसांचे 
अडाणीपण, दाररद्र्य, द ःख, खेड्यािील राजकारण, गावग ंड, खोटेपणा, शेिकरी व दहलिांचे शोषण.

▪ राजन गवस – कदवणायली म ंगी, आपण माणसाि जमा नािी, आसाराम लोमटे – आलोक, इडा हपडा टळो, ग्रामीण 
माणसाला जगण्यासाठी करावा लागणारा संघषव. 



▪ ग्रामीण जीवनाचे वास्िव हचत्रण

▪ कृषीजीवन म्िणजेच गावगाड्यािील दनै्य, भटक्या जाहिजमािी व बल िेदारी व्यवस्थेिील शोषणाचे हचत्रण

▪ ग्रामीण संस्कृिी, जाहिव्यवस्था, पारंपररक व्यवसाय, रूढी-परंपरांचे हचत्रण

▪ शेिी, हनसगव, पश जीवन आहण ग्रामीण माणूस यांचे परस्परनािे

▪ ग्रामीण जीवनािील प्रश्न- अज्ञान, अडाणीपण, हशक्षणाचा अभाव, भूक, दाररद्रय, द ष्काळ, पाणी प्रश्न,
हवषमिा इत्यादी

▪ ग्रामीण श्रद्धा-अंधश्रद्धा, ग्रामदवेिा, सण, उत्सव, जत्रा इत्यादीचे हचत्रण

▪ बदलिे ग्रामीण वास्िव, ग्रामीण मानहसकिा – शिरीकरण, औद्योहगकीकरण, आध हनकीकरण, यांहत्रकीकरण,
जागहिकीकरणाचा द ष्पररणाम

▪ पैसा व भौहिक हवकासाला प्राधान्य आहण नािेसंबंधांवर झालेला पररणाम, भाऊबंदकी

▪ वृक्षिोड, वाढिी लोकसंख्या, बकाल झोपडपट्ट्या, पाणीटंचाई, ग्रामीण हस्त्रयांचे कष्टमय जीवन

▪ ग्रामीण बोलीचा प्रभावी वापर



धन्यवाद!


