साठोत्तरी मराठी कथा
कथा संकल्पना आणि स्वरूप
कथा या वाङ्मय प्रकाराची परं परा अणिशय प्राचीन आहे. कथा सांगिे आणि
ऐकिे हे आदिम काळापासून चालि आलेले आहे. प्राचीन काळापासूनच कथेकडे
मनोरं जनाचे माध्यम म्हिून पाणहले गेल.े कथा ही मानवी मनावर संस्कार घडणविे,
नीिीचे धडे िेिे आणि मनोरं जन करिे या उदिष्ट्यािून जन्माला आली आहे. प्राचीन
काळापासून मौणिक परं परे ने चालि आलेली लोककथा इं ग्रजांच्या राजवटीि णलणिि
रूप धारि के लेली दिसिे.
मराठी कथेला िरी सुरुवाि १८९० पासून झाली. हा कालिंड मराठी कथेच्या
इणिहासाि करमिूक कालिंड म्हिून ओळिला जािो. या अगोिर ज्या कथा णलणहल्या
गेल्या तयांचे स्वरूप भाषांिरीि अनुकरिातमक व अद्भुिरम्य अशा प्रकारचे होिे.
इ. स. १८०६ मध्ये िंजावर येथील सरफोजी राजे यांनी इसापनीिीचे मराठी भाषांिर
करून 'बालबोध मुक्तावली' या नावाने प्रणसद्ध के ले. हे मराठीिील पणहले छापलेले
पुस्िक आहे. तयानंिर णहिोपिेश (१८१५), पंचिंत्र (१८१५), राजा प्रिापदितयाचे
चररत्र(१८१६), ससंहासन बत्तीशी (१८२४) इतयािीची भाषांिरे छापली गेली.
स. का. छत्रे यांनी Beguine Children’s Friend बालणमत्र १ हे पुस्िक णलणहले आणि
तयाला णमळालेल्या लोकणप्रयिेमुळे मुलांसाठी णनिीबोध सांगिार्या कथांची लाट
णनमााि झाली. अरबी भाषेिील सुरस व चमतकाररक गोष्टी, पररणशयन नाईटस,
गुल आणि सरोवर यासारिी अद्भुिरम्य कथांची पुस्िके या काळाि प्रकाणशि झाली.
तयामुळे मराठी भाषेिील सुरस गोष्टी, महाराष्ट्र भाषेिील मनोरं जक गोष्टी यासारख्या
गोष्टींचे संग्रह प्रकाणशि होऊ लागले. तयाचबरोबर भोजराजा व काणलिास, णबरबल
आणि बािशहा ठाकसेनाच्या गोष्टी इतयािी चािुया कथेच्या उतकषााचा हा काळ होिा.
मराठी कथा करमिूक कालिंड सुरू होण्यापूवी अद्भूिाच्या चक्राि सापडली होिी.
तयािील बरीचशी कथा भाषांिररि होिी.
मराठी कथेची परं परा पाहिाना १८९० पासून १९६५ पयंिच्या कथेकडे
पाणहली िर आणवष्ट्काराचा िृष्टीने मराठी कथेचे णवभाजन चार टप्पप्पयाि करिा येिे.
हररभाऊंची स्फु ट कथा हा पणहला टप्पपा होय. या काळािील कथा सरळ होिी.
स्थूल घटनांच्या विानाला अणधक प्राधान्य होिे. अनेक प्रसंग व व्यक्तींची तयाि गिी

होिी. कथेला पाल्हाळाचे वावडे नव्हिे व बोधवाि हा कथेचा व्यवच्छेिक घटक बनला
होिा. णव. सी. गुजारांच्या कालिंड हा कालिंड संपूिा गोष्टीचा िुसरा टप्पपा आहे. या
काळाि कथेने बोधवािाचे जोिड झुगारून दिले. तयाि रं जनातमकिा अणधक आली.
प्रसंगाची कलातमक मांडिी करून गोष्टीचा योग्य िो पररिाम साधण्याची िृष्टीही या
काळाि आली. वाचकांना णवस्मयचा धक्का िेण्यासाठी रहस्याचा व कलाटिीचा उपयोग
करण्याि येऊ लागला ; पि िरीही हा संपूिा प्रसंगणनष्ठच राणहली व पाल्हाळपिामुळे
णिला रे िीविाही आली नव्हिी. िी रे िीविा आणि कलातमकिा णिला णमळवून िेण्याचे
काया ना. सी. फडके यांनी के ले. तयामुळे फडकयांची 'लघुकथा' हा आणवष्ट्काराचा णिसरा
टप्पपा आहे. या काळाि लघुकथा िंत्रशुद्ध बनली. लघुपट याचा प्रारं भ मध्य व अंिर यांचा
णवचार सुरू झाला कथानकाि णनरगाठ सुरुवाि गुगल अशा प्रकारचे िंत्र या कथेचे होिे
या काळाि आणवष्ट्काराच्या िृष्टीने कथा िेिील झाली पि णिची चाकोरी बिलू लागली
तया चाकोरीिून िुला मुक्त करण्याचे काम तयाने के ले हा चौथा टप्पपा होय. या काळाि
कथा अंिमुाि झाली. मानवी मनाच्या गुंिागुंिीच्या व्यापाराचे िी संशोधन करून
लागली. तयामुळे आशयाबरोबर अणभव्यक्तीचे स्वरूप या काळाि बिलले. ज्याला
स्थूलमनाने कथानक म्हििो िे नवकथेिे दिसेनासे झाले.
मराठी कथेचे हे चार टक्के आहे. या कथेचा पाचवा टप्पपा म्हिजे साठोत्तरी कथा
होय. तयाि िणलि कथा, ग्रामीि कथा, स्त्रीवािी कथा, आदिवासी कथा यांचा अंिभााव
करिा येईल. मराठी कथेचा सहावा टप्पपा म्हिजे १९९० नंिरची कथा आहे.
जागणिकीकरि, उिारीकरि आणि िासगीकरि यांचे मानवी जीवनावर झालेल्या
पररिामांचे णचत्रि या काळािील कथाकारांनी आपापल्या कथांिून के ल्याचे दिसून येिे.
कथा सांगिे आणि ऐकिे हा मािसांचा स्वाभाणवक धमा आहे. मौणिक परं परे ने
कथा येऊन िी सशाक्तपिे णभन्नणभन्न रूपे घेऊन णस्थर झाली. कथा म्हिजे अनेक
प्रसंगाची चिुराईने अनेक प्रसंगाची चिुराईची मांडिी ककं वा गुफ
ं ि असिे. कथेच्या
संिभााि आपले मि मांडिाना ना. सी. फडके म्हििाि, "कमीि कमी पात्र आणि कमीि
कमी प्रसंग वापरून थोड्यावेळाि पररिामकारक रीिीने सांणगिलेली व ऐकिाऱ्याच्या
मनावर एकच एक ठसा उमटविारी हकीकि म्हिजे लघुकथा होय." हा णनवेिन प्रधान
वाङ्मयप्रकार आहे. या प्रकारांमध्ये कमीि कमी प्रसंग आणि कमीि कमी पात्र वापरून
कथा सांणगिलेली असिे.

कथेच्या व्याख्या
कथा सांगिे आणि ऐकिे हे मािसाची पुरािन काळापासून आवडिी बाब आहे.
हे मराठी साणहतयाि कथा हा शब्ि कथन आणि कथनरूप या िोन्ही अथांनी वापरला
जािो. कथा साणहतयाि णनवेिक घटनांचे कथन करि असिो. कथा ही सामान्यिः णिच्या
स्फु ट स्वरूपामुळे इिर उपप्रकाराहून णभन्न ठरिे. कथा सामान्यपिे व्यक्तीच्या,
समाजाच्या जीवनािील एिाद्या अवस्थेच,े जीवनानुभवाचे टप्पप्पयाचे णचत्रि शब्िांदकि
करिाना दिसिे. कथेिील अनुभवसंघटनेने एकिा असिे. कथेिील अनुभव घटक, पात्र,
प्रसंग आणि भाववृत्ती िसेच तयांच्यािील परस्परसंबंध मयाादिि असिाि. तयामुळे
कथेला लघुरूप लागिे आणि णिच्यािून एकच एक संस्था णसद्ध होिो. अशीच काही
वैणशष्ट्ये णवचाराि घेऊन अनेकांनी तयाच्या व्याख्या के ल्या आहेि. तयािील काही
व्याख्या िालील प्रमािे
ललीिाप्रसाि सुकुल
"कहानी घटना या चररत्र णवशेष का संणिप्त रसयुक्त णचत्रि है।"
प्रेमचंि मुश
ं ी
"अनुभूणियाही रचनाशील भावनासे अनुरंणजि होकर 'कहानी' बन जािी है।"
बेट्स
"The short story can be anything that the author decides it shall be."
इं िम
ु िी शेवडे
"एकातम अशा कथातम अनुभवाची अथापूिा संघटना म्हिजे कथा."
गंगाधर गाडगीळ
"नवकथा म्हिजे काही जुन्या कथेच्या विुाळाशेजारी काढलेले एक छोटेसे विुाळ नव्हे.
जुन्या कथेचे विुाळ हा मोठ्या विुाळाचा लहानसा भाग आहे."

कथेचे घटक
कथानक
कोितयाही कथेमध्ये एक गोष्ट असिे. गोष्ट म्हिजे घडू न गेलल
े ी हकीकि असिे.
तयामुळे स्वाभाणवकच कथेचा काळ हा भूिकाळ असिो. कथानकािील गोष्ट ही
लेिकणनर्माि असिे. लेिकाने णवणशष्ट हेिूने िी कथन के लेली असिे. तयासाठी तयांनी
णवणशष्ट स्वभावधमााची पात्रे णनमााि के लेली असिाि. कथा अंिगाि घटना व प्रसंगाची
णनर्मािी करून तया घटना प्रसंगाि या पात्रांना काही एक कृ िी करायला लावली जािे.
पात्राच्या मनािील अंि कलहाचे बारकावे या कृ िीशी जोडलेले असिाि म्हिून प्रारं भ,
मध्य आणि शेवट अशी कथानकाची रचना असिे. प्रारं भ हा नेहमी सूचक, णवलिि
आणि कु िूहल णनमााि करिारा, उतकं ठावधाक असावा िर कथेच्या मध्यावर कथेची
भाववृत्ती स्पष्ट होिे जािे व कथेचा शेवट हा या भाववृत्तीचा संकणलि पररिाम िेऊन
जािो.
व्यणक्तणचत्रि / पात्रणचत्रि
कोितयाही प्रकारच्या प्रतयेक व्यणक्तणचत्रिाला अणिशय महत्त्व असिे. एिाद्या
कथेि सामाणजक जीवनाचे णचत्रि येि असले िरी िे सामाणजक वास्िव व्यक्तीच्या
संिभाािच प्रकट होि असिे. पात्रांच्या दक्रयाप्रणिदक्रयेिून कथानकािील घटनाप्रसंग
णनमााि णनमााि होि असिाि. पात्रांचे वागिे, तयांच्या स्वभावािला एिािा णवशेष
कथानकाची दिशा बिलून टाकू शकिो. तयामुळे कथेि कथानकाइिके च पात्र णचत्रिाला
महत्त्व आहे. कथालेिक हे स्वभावणचत्रि कधी एिाद्या प्रसंगािून, कधी एिाद्या
प्रणिदक्रयेिून िर कधी विानािून उभे करि असिो.
उिा. व्यंकटेश माडगुळकर यांनी णनमााि के लेली कारभारीन णनमााि के लेले 'कारभारी'
हे पात्र. 'डोकयावरचे मुंडासे सोडले, अधे धोिर सोडले िर तयांच्या अंगावर काही
नव्हिे. ज्या मािीि िो दिवसभर मेंढरामागे सहंडि असिे तया मािीप्रमािे तयाचाही रं ग
काळाभोर होिा आणि म्हािारा फार णपकला होिा." या विानािून कारभारी हे पात्र
तयाच्या ग्रामीि जीवनाचं वाचकांच्या समोर उभे राहिे

वािावरि णनर्मािी
कथेिील घटनाप्रसंग एिाद्या णवणशष्ट भौगोणलक प्रिेशाि, कौटुंणबक सामाणजक
पररवेशाि घडि असिाि. तया परीवेशाचे, घटनाप्रसंगाचे आणि पात्रांचे एक आंिररक
नािे असिे. तयािून कथेिील वािावरि ियार होि असिे. तयामुळे वािावरि णनर्मािी
हा कथेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
णनवेिन पद्धिी
कथेि लेिक हा स्वमुिी णनवेिन पद्धिी, पात्रमुिी णनवेिन पद्धिी अशा पद्धिीचा
वापर कथेिील घटना प्रसंगानुसार, वािावरिानुसार पात्राच्या िोंडू न विवून घेि
असिो.
भाषाशैली
भाषाशैली हा सुद्धा कथेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कथा प्रभावी होण्यासाठी
अलंकाररक भाषाशैलीपेिा साधी, सरळ परं िु रोचक भाषाशैली अणधक पररिामकारक
ठरिे. भाषाशैली वरून लेिकाचे व्यणक्तमत्त्व सफाईिारपिे व्यक्त होि असिे. तयामुळे
प्रतयेक लेिकाची भाषाशैली ही वेगवेगळ्या प्रकारची असिे.
उिा. हररभाऊ आपटेंनी यांच्या कथेि घरगुिी बाळबोध भाषेचा वापर के ला आहे.
णव. स. िांडक
े रांनी रूपकातमक आणि अलंकाररक भाषाशैलीचा वापर के ला आहे.
अलीकडच्या काळािील लेिकांनी कथालेिन करिाना प्रणिमांची आणि प्रिीकांची
भाषा वापरलेली दिसून येिे. थोडकयाि कथेिील पात्रानुसार कथेची भाषा बिलि
असिे.
सारांश,
मराठी साणहतयाि कथा या वाङ्मय प्रकाराला फार प्रिीघा अशी परं परा आहे.
मानवाच्या णवकासाबरोबरच कथेचाही णवकास होि गेला. कथा ऐकल्याने पुण्य णमळिे
अशी भारिीय मािसाची मानणसकिा होिी. तयािूनच कथा सांगण्याचा आणि
ऐकण्याचा प्रकार रूढ होि गेला. कथेि कथानक असिे. कु ठल्यािरी घटनाप्रसंगाची िी
एक माणलका असिे. या घटना ज्या व्यक्तीच्या संिभााि घडिाि. तया रठकािच्या
स्थळाचे णचत्रि आणि तया घटनेचे वािावरिही कथेिून साकार होि असिे. कथेच्या

शेवटी यशस्वीपिे तया कथेची सोडविूक के ली जािे म्हिून कथेि कथानक, पात्र,
वािावरि, घटनाप्रसंग, संवािशैली आणि भाषाशैली या घटकांना महत्त्वाचे स्थान
आहे.
मराठी कथेचा आढावा
हररभाऊ आपटे यांनी १८९० साली करमिूक पत्र सुरू के ले. आधुणनक मराठी
कथेचा जन्म तयाच सुमारास झाला. हररभाऊंच्या ‘स्फु ट गोष्टी’ पासून आधुणनक मराठी
कथावाङमयाचा प्रवाह सुरू झाला. तयापूवी मराठीि कथालेिन होि नव्हिे असे
नाही. आख्यानक कणविा, कथागीि, पोवाडा, लाविी वगैरे माध्यमांिून प्राचीन काळी
कथा प्रगट होि होिी. लोकांचे मनोरं जन करून तयांना अध्यातमाचे व भणक्तमागााचे धडे
िेिे हेच तया वेळी णिचे प्रयोजन होिे. िेराव्या शिकाि प्राचीन महानुभावीय गद्यामध्ये
अविरलेली कथासुद्धा याच प्रयोजनाने भारून गेली होिी. महानुभाव पंथाचे ितवज्ञान
सांगि असिाना चक्रधरस्वामींनी वेळोवेळी दिलेले िृष्टान्ि िृष्टांिपाठ या ग्रंथाि संगृणहि
के ले आहेि. ‘जातयंध आणि हत्ती’, ‘करठयाचा िृष्टान्ि’ इ. िृष्टान्िांिून कथा सांगण्याचे
कौशल्य िर दिसिेच, पि तयाबरोबर पंथाचे ितवज्ञान िृष्टान्िांच्या साहाय्याने स्पष्ट
करण्याची भूणमकाही दिसिे. लीळाचररत्र, गोसवंिप्रभुचररत्र या म्हाइं भट्ांनी णलणहलेल्या
चररत्रग्रंथांि व स्मृणिस्थळ या ग्रंथाि प्रतयेक आठवि कथेचा मोहक वेष धारि करून
पुढे येिे. या काळाि कथेचा आििी एका रूपाने झालेला अविार णवलोभनीय वाटिो.
तया कथा म्हिजे कहाण्या, लोककथा. प्रतयेक व्रिाची वा िेविेची एके क कहािी
असिे. छोटी छोटी भावपूिा वाकये, तयांमधील आशयगभािा आणि तयांिील बोध यांमुळे
या कहािीचे स्वरूप मोठे रम्य झाले आहे. ितकालीन स्त्रीजीवनावर या कहाण्या चांगला
प्रकाश पाडिाि. आटपाट नगराि सुरू झालेली ही साठा उत्तराची कहािी पाचा उत्तरी
सुफळ व संपूिा होिाना मनाला णवलिि चटका लावून जािे. मराठी लोकसाणहतयाचा
कथावाङमयािील हा मोठा वारसाच म्हिावा लागेल. प्रतयेक गावाि व प्रिेशाि परं परे ने
चालि आलेल्या या लोककथा णजिकया अिभुि, णििकयाच चटकिार वाटिाि व िेथील
लोकजीवन उजळिाि. िथाणप आधुणनक मराठी कथा हररभाऊ आपटे ह्ांच्या करमिूक
ह्ा णनयिकाणलकािून सुरू झाली. तयापूवी सत्तर वषे म्हिजे अव्वल इं ग्रजीच्या काळाि,

ज्या कथा णलणहल्या गेल्या, तयांचे स्वरूप बहुिांशी भाषांिररि, अनुकरिातमक व
अिभुिरम्य असेच होिे.
१८०६ मध्ये िंजावर येथील सरफोजी राजे यांनी इसापस फे बल्स ह्ा पुस्िकाचे
मराठीि भाषांिर सकिन –पंणडि ह्ांच्याकडू न करवून बालबोध मुक्तावणल या नावाने
प्रणसद्ध के ले. तयानंिर णहिोपिेश (१८१५), पंचिंत्र (१८१५), राजा

प्रिापदितयाचे

चररत्र (१८१६), ससंहासनबणत्तशी (१८२४) यांची भाषांिरे छापली गेली. सिाणशव
काशीनाथ छत्रे (१७८८-१८३० ?) यांनी बरदिन्स णचल्रन्स फ्रेंड ह्ा पुस्िकावरून
बाळणमत्र भाग १ ला (१८२८) हे पुस्िक णलणहले. तयाला णमळालेल्या लोकणप्रयिेमुळे
मुलांकररिा नीणिबोध सांगिाऱ्या (कथांची एक लाटच णनमााि झाली. अन्य
वाङमयािील अिभुिरम्य कथांनीही मराठी मनाची पकड घेिली व आरबी भाषेिील
सुरस व चमतकाररक गोष्टी, १९१३, कृ ष्ट्िशास्त्री णचपळू िकर), हाणिमिाई (७
भाग,१८५४-५५ कृ ष्ट्िराव माधवराव प्रभु), गुलबकावली (१८७३, णव.स. नवलकर)
ह्ांसारख्या गोष्टींची भाषांिरे मराठीि प्रणसद्ध झाली. या अद्भुिरम्यिेचा तया काळच्या
वाचकांवर इिका पगडा बसला, की तयाच धिीचे व तयाच वळिाचे मराठी भाषेिील
सुरस गोष्टी भाग १ ला (नारायि गोपाळ िामले – साहा. णवनायक हरर णसनकर,
१८७०), महाराष्ट्र भाषेि मनोरं जक गोष्टी (के शव रघुनाथ चोंचे, ५ भाग, १८७० –
७३) अशांसारिे गोष्टींचे संग्रह प्रणसद्ध होऊ लागले. अिभूिरम्यिेबरोबरच ठकसेनाच्या
गोष्टी, णबरबल व बािशहा यांच्या गोष्टी, भोजराजा आणि काणलिास ह्ांच्या गोष्टी इ.
चािुयाकथांनाही याच काळाि बहर आला.
करमिुकीिून हररभाऊंनी णलणहलेल्या गोष्टींच्या पूवी पुष्ट्कळच गोष्टी तया
काळच्या मराठी ज्ञानप्रसारक, णवणवधज्ञानणवस्िार, णनबंधचंदिका, मनोरं जन या
णनयिकाणलकांिून प्रणसद्ध झाल्या. िथाणप तया गोष्टींचे स्वरूप बहुिांशी अनुवादिि
असेच होिे. तयांमधून काही िंिकथांवर आधारलेल्या ऐणिहाणसक कथा आल्या
आहेि, उपिेशपर रूपकातमक कथा आल्या आहेि आणि फार थोड्या अशा सामाणजक
कथाही

आल्या

आहेि.

तया
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असे.करमिूकपूवक
ा ालािील कथा ही अशी परप्रकाणशि, सामान्य व िुबळी होिी. णिला
स्वि ची शैली नव्हिी, स्वि चा आकार नव्हिा व स्वि चे णवश्व नव्हिे. संस्कृ िमधून वा

इं ग्रजीमधून भाषांिररि झालेल्या कथांमधूल नीणिबोध व कल्पनारम्यिा होिी, िर
फासीिून मराठीि आलेल्या कथांमधून अधभुििा व भडक शृंगार होिा.
करमिूक कालिंड
स्फु ट गोष्ट अशा अिभुिाच्या व अवास्िविेच्या पाश्वाभूमीवर हररभाऊंची ‘स्फु ट
गोष्ट’ एकिम उठू न दिसिे. मराठी कथावाङमयाला वास्िवाणभमुि करण्याचे काया
हररभाऊंच्या स्फु ट गोष्टींनी के ले व कथेला स्विंत्र आकारही दिला. मात्र लघुकथेला आज
जे िंत्रबद्ध व णवकणसि स्वरूप आहे, िे हररभाऊंच्या कथांना नव्हिे. लघुकथा हे नावही
तयावेळी प्रचणलि नव्हिे. हररभाऊंची कथा ही ‘स्फु ट गोष्ट’ होिी व या
वाङमयप्रकारासंबंधी हररभाऊंच्या कल्पनाही संदिग्ध होतया करमिुकीच्या एका ककं वा
िोन अंकािून संपिारी छोटी गोष्ट म्हिजे स्फु ट गोष्ट एवढीच तयांची कथेबिलची भूणमका
होिी. तयामुळे ‘अपकाराची फे ड उपकारानेच’, ‘थोड्या चुकीचा घोर पररिाम’, ‘काळ
िर मोठा कठीि आला’ अशांसारख्या तयांच्या काही कथा कािंबरीप्रमािे ऐसपैस
झालेल्या आहेि. कािंबरीप्रमािे तया प्रकरिांिही णवभागलेल्या आहेि. तयांमधील
पाल्हाळ, प्रसंगाची गिी व अगिी बारीक सारीक िपशील पुरणवण्याचा तयांि दिसून
येिारा आग्रह पाणहला, म्हिजे या िीघाकथा कािंबरीला जवळ आहेि, असे वाटू लागिे.
पि हररभाऊ जसजसे एिाद्याच घटनेवर ककं वा एिाद्याच व्यणक्तरे िेवर लि कें दिि करू
लागले, िसिसा तयांच्या स्फु ट गोष्टींना आकार येऊ लागला. कथा सांगण्याची एक वेधक
पद्धि असिे, वाचकांची उतकं ठा सिि जागृि राहील अशी काळजी कथा सांगिाऱ्याचने
घ्यावयाची असिे, याची जािीव ज्यावेळी हररभाऊंना होऊ लागली वेळी ‘पक्की अिल
घडली’, ‘पुरी हौस दफटली’, ‘णडप्पसेणसया’, ‘पणहले यांसारख्या लघुकथेच्या चौकटीि
बसिाऱ्याह कथा तयांच्या लेििीिून बाहेर पडू लागल्या. णवशेषिः कथेच्या शेवटी
कथानकाला अनपेणिि कलाटिी िेऊन वाचकांना णवस्मयाचा धक्का िेण्याचे तयांचे
चािुया पाणहले म्हिजे अणभजाि कथाकाराच्या रठकािी आवश्यक असिारे गुि तयांच्या
रठकािी कसे वास करीि होिे याची कल्पना येिे.
हररभाऊंची स्फु ट गोष्ट प्रामुख्याने कौटुंणबक स्वरूपाची आहे. मध्यमवगीय
पांढरपेशा कु टुंबांच्या जीवनािच िी रमिे. तयांची सुििु िे, तयांच्या आशाआकांशा
अगिी आपल्याच आहेि, असे वाचकांना वाटावे असा हररभाऊंचा प्रयत्न असे. तयामुळे
हररभाऊंची स्फु ट गोष्ट म्हिजे लेिकाने वाचकांशी के लेला सुिसंवािच आहे असे

वाटिे. गोष्ट णलणहिाना तयांच्या समोर सिि वाचक उभा असिो आणि म्हिूनच कथेचा
ओघ सोडू न अनेकिा ‘वाचकहो’ म्हिून तयांच्याशी हररभाऊंचे णहिगुज सुरू होिे.
बोधप्रधानिचा हा तयांच्या गोष्टीिील सवांि महतवाचा णवशेष. कथेच्या
वाचनामुळे

वाचकांच्या

मनाि

सद्भाव,

सणिचार

वाढावा

अशी

तयांची

कथालेिनामागील भूणमका असिे. कथानकाि मधूनमधून भाष्ट्य येि,े िे तयामुळेच. या
नैणिक व बोधवािी िृणष्टकोिामुळे कथा सुिान्ि करण्याकडे तयांचा कल असिो. सतप्रवृत्त
मािसांना सतप्रवृत्तीचे फळ णमळिे; िुष्ट मािसांचा नाश िरी होिो ककं वा तयांना
पश्चािाप िरी होिो. हररभाऊंच्या ‘स्फु ट गोष्टी’ मुख्यि घटनाप्रधान आहेि. या घटना
सांगिाना बारीकसारीक िपशीलसुद्धा वाचकांना पुरणवला पाणहजे, अशी तयांची इच्छा
असिे. तयांच्या कथेिील पाल्हाळाचे हे एक महतवाचे कारि होय.
िुष्ट्काळाने ग्रासलेल्या ग्रामीि जीवनावर हररभाऊंनी णलणहलेल्या करुि कथा
सोडल्या, िर तयांच्या कथांिून होिारे जीवनिशान मध्यमवगीय कौटुंणबक जीवनापुरिेच
मऱ्यादिि आहे. तयािही िे फार िोलवर णशरि नाहीि. तयांच्या बहुिेक कथांिील
प्रमुि पात्रे सतप्रवृत्त आहेि, सहनशीलपिाने छळाला िोंड िेिारी आहेि व िमाशीलही
आहेि. तयांच्या साहाय्याला िैव आणि योगायोग येिाि व तयांचे जीवन सुिी
होिे. नैणिक बोध करण्याच्या भूणमके मुळे तयांच्या कथा जीवनािील णवणवधिा रटपि
नाहीि.
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घडविाि. हररभाऊंच्या ‘स्फु ट गोष्टीं’ चे स्वरूप हे असे आहे. तयांच्या स्फु ट गोष्टींचा ठसा
तयांच्या काळाि णलणहिाऱ्याट बऱ्यावच लेिकांवर स्पष्ट उमटला आहे. १८९० पासून
१९१० पयंिची कथा ‘स्फु ट गोष्टीं’ च्याच वळिावर गेली आहे. समाजाला काही िरी
नीणिपाठ िेण्याच्या भूणमके िूनच या काळािील बरे च कथालेिन झाले; पि हररभाऊंच्या
लेििीिील णजव्हाळा व गोडवा या कथांिून उिरला नाही. तयामुळे यांपैकी पुष्ट्कळच
गोष्टी पाल्हाळीक, चचााप्रधान व अणिरं णजि झाल्या आहेि. या काळािील
करमिुकीिील ककं वा मनोरं जनमधील कथा वाचली, की याची साि पटिे. या काळाि
काही ऐणिहाणसक गोष्टीही णलणहल्या गेल्या; पि तया बहुधा िंिकथांवर आधारलेल्या

असल्याने तयांचे स्वरूप रहस्यमय व कल्पनाप्रधान झाले आहे. पात्रांच्या नावापुरिी
ऐणिहाणसकिा असली, िर िेवढीच. अनुवादिि कथांचा मात्र या काळाि पूर आला
होिा. तयांिील पुष्ट्कळच अनुवादिि कथा गुप्तपोणलसी चािुऱ्याच्या असि, काही
भूिणपशाचांच्या असि, काही हास्यप्रधान असि. तया कथांचा अनुवािही सामान्यच
आहे. तयामुळे या वीस वषांि कथालेिनाच्या िृष्टीने पाऊल पुढे पडले असले, िरी
कथावाङमयाचा णवकास होऊ शकला नाही. याचे एक महतवाचे कारि असे, की कथेला
णनयिकाणलकाच्या िृष्टीने ककं वा लेिकाच्या िृष्टीने फारसे महतव नव्हिे. कािंबरीची
लोकणप्रयिा णशगेला पोहोचली होिी; कथा उपेणिि राणहली होिी. १९१० पयंि
गोष्टींवर कथालेिकांची नावे िेण्याचीही आवश्यकिा वाटि नव्हिी. नावे असलीच, िर
टोपिनावे असि. लेिकाला सुद्धा कथेचे जनकतव मान्य करावेसे वाटि नव्हिे, असा हा
कथावाङमयाच्या उपेिच
े ा काळ. ‘स्फु ट गोष्ट’ यामधील स्फु ट या णवशेषिािच कथेची
उपेिा जािवि असे. णनयिकाणलकाच्या कोपऱ्यारि कु ठे िरी अंगचोरपिे णिला आपला
संसार जेमिेम थाटावा लागे.
मनोरं जन कालिंड
संपूिा गोष्ट उपेिा िूर करून कथेला मानाचे स्थान िेण्याचे काया मनोरं जन
माणसकाने के ले. १९१० च्या दिवाळी अंकापासून कथेचे वेगळे अणस्ितव जािवू लागले
व कथांवर लेिकाचे नावही मानाने झळकू लागले. या काळाि कथेला लोकणप्रय
करण्याचे श्रेय प्रामुख्याने ⇨णव.सी. गुजार (१८८५-१९६२) या लेिकाकडे जािे.
गुजाराची कथा ही ‘संपूिा गोष्ट’ म्हिून ओळिली जािे. ह्ा कथा मुख्यि िीघाकथाच
आहेि, हे ह्ाचे कारि.

गुजारांनी कथालेिनाला १९१० च्या आसपास सुरुवाि

के ली. १९६२ पयंि – म्हिजे तयांच्या मृतयुपयंि तयांचे कथालेिन अव्याहि चालू
होिे. तयांनी सुमारे ७०० कथा णलणहल्या. तयांच्या कथालेिनाचा काळ जरी १९६२
पयंि असला, िरी १९२० पयंिचे तयांचे िेत्रािील काया महतवाचे आहे. मनोरं जन
माणसकािून प्रकाणशि होिारी गुजारांची कथा हे तया वेळी वाचकांचे प्रमुि आकषाि होिे.
गुजारांनी मराठी कथेची िृष्टी बिलली. मराठी कथा आिापयंि बोधप्रधान होिी;
िी तयांनी रं जनप्रधान के ली, हे तयांचे महतवाचे काया. तयामुळे तयांच्या कथांिून आपोआप

रहस्याला व घटनांना प्राधान्य णमळू लागले.

कथानकांमध्ये वाचकांची उतकं ठा

वाढणवण्यासाठी कोििे ना कोििे िरी रहस्य णनमााि करायचे. तयािील गुि
ं ागुंि वाढवून
वाचकांचे कु िूहल शेवटपयंि जागृि ठे वावयाचे व शेवटी कथानकाला अनपेणिि
कलाटिी िेऊन वाचकांना णवस्मयाचा धक्का द्यावयाचा, या िंत्राचा गुजारांनी आपल्या
गोष्टींिून अवलंब के ला होिा.

तयाच्या जोडीला तयांनी कथांिून चुरचुररि संवाि

आिले; नमा णवनोि आिला; िेळकर भाषाशेलीही आिली. तयामुळे तयांच्या कथांना
ितकालीन वाचकवगांच्या मनाची चांगलीच पकड घेिली. मध्यमवगीय नवणववाणहि
पणिपत्नींच्या संसारािील गोड वािळे हा तयांच्या बऱ्याच कथांचा णवषय होिा. गुजारांनी
रं गणवलेली प्रियाची सृष्टी मोहक होिी. तयािील रं ग भडक नव्हिे; पि तयाबरोबरच िी
जीवनाि िोलवर गेलीही नव्हिी.

संसाराि होिाऱ्या. गैरसमजांचे व चहाच्या

पेल्यािून णनमााि झालेल्या वािळांचे गोड पऱ्यावसान करण्याच्या भराि तयांना अनेकिा
योगायोगाचा आश्रय घ्यावा लागे.

तयामुळे तयांची कथा मधुर स्वप्नरं जनातमक

वाटिे. प्रियािेरीज इिरही णवणवध प्रकारच्या घटना तयांच्या कथांिून येिाि; पि
कथेचे रचनािंत्र ठरलेले असल्याने तया ठराणवक वळिानेच जािाि. ‘पुरुषांची जाि’, ‘
बायकांची जाि’, ‘लाजाळू चे झाड’ , ‘इलम-इ-सहंि’ इ. अनेक कथांिून गुजारांचे हे
गुििोष स्पष्ट दिसिाि. तयांच्या कथांचे हे रचनािंत्र तयांनी आपले आवडिे बंगाली
लेिक प्रभािकु मार मुिजी यांच्या कथांवरून उचलेले आहे.

तयांनी प्रभािकु मार

मुिजीच्या पुष्ट्कळशा कथांचा मराठीि अनुवाि पि के ला आहे. तयांच्या कथांची या
रचनािंत्रामुळे जशी लोकणप्रयिा वाढली, िसेच तयांच्या कथांना तयामुळे मयाािाही
पडल्या. तयांच्या संपूिा गोष्टींमधील जीवनिशान तयामुळे उथळ झाले. योगायोग व रहस्य
यांचाच आश्रय तयांना सिि घ्यावा लागल्याने व्यक्तीपेिा घटनांनाच तयांच्या कथािून
महतव णमळू लागले ; पि चिुर णनवेिनशैलीमुळे व रचनेच्या तयांनी के लेल्या णवणवध
प्रयोगांमुळे तयांची कथा कल्पनारम्य असूनही (ककं बहुना तयामुळेच) णवशेष लोकणप्रय
झाली. १९१०-२५ पयंिच्या कालिंडावर गुजरा ांचे अणधराज्य चालले म्हिून हा
कालिंड गुजारांचा कालिंड ककं वा ‘संपूिा गोष्टी ’ चा कालिंड म्हिून ओळिला जािो.

गुजारांचा कालिंड अनेक कथालेिकांनी गजबजलेला आहे. या सवांवर गुजारांची
छाप पडलेली आढळिे. काही कथालेिकांनी मात्र हररभाऊंचे वळिच पुढे
णगरणवले. नारायि हरर आपटे यांनी हररभाऊंचा बोधप्रधान िृणष्टकोि व गुजारांची
रं जकिा उचलली व िोहोंचा समन्वय करण्याचा प्रयत्न के ला. कृ . के . गोिले यांनी
रं जकिा हाच िृणष्टकोि डोळ्यांपुढे ठे वून लेिन के ले व पुष्ट्कळशा इं ग्रजी कथांचा मराठीि
उतकृ ष्ट अनुवाि करून कथेचे िालन समृद्ध के ले. श्रीपाि कृ ष्ट्ि कोल्हटकरांच्या कथेने
कल्पनारम्य रूप धारि के ले, िर उपहास, उपरोध व काव्यातम कल्पनाणवलास या
गुिांनी णशवरामपंि परांजपे यांची कथा नटली. सरस्विीकु मार व वाग्भट नारायि
िेशपांडे (१८९२-१९३६) यांच्या कथा पाल्हाणळक व जुन्याच वळिावर गेल्या आहेि.
अणिरं णजििा आणि अवास्िविा यांचे प्रमाि या िोघांच्याही कथांिून णवपुल
आहे. न. णच. के ळकरांनी थोडेसेच कथालेिन के ले; पि स्वाभाणवक संवाि, मार्माक
स्वभावलेिन व णवनोििृष्टी यांमुळे तयांच्या कथा आकषाक झाल्या आहेि. वामन मल्हार
जोशी यांनी के लेल्या कथालेिनाि णवचारणवलास व चमतकृ िी यांचे गंमिीिार णमश्रि
झालेले आढळिे. अशा अनेक लेिकांनी गजबजलेला हा कालिंड णवणवधिेने नटला
आहे. काशीबाई काणनटकर, आनंिीबाई णशके , णगररजाबाई के ळकर, वामनसुिा इ. काही
कथालेणिकांनीही मराठी कथाणवश्व समृद्ध करण्यास मिि के ली आहे. पि हररभाऊ व
गुजार यांच्या कथेच्या पलीकडे तयांची कथा जाऊ शकली नाही.
या काळाि णवनोिी कथांचे िालन अगिीच ररकामे नाही. गुजारांच्या, कृ . के .
गोिले यांच्या व इिर काही लेिकांच्या कथांिून गुंिागुंिीच्या घटना व चहाच्या
पेल्यािील वािळे रं गवून णवनोिणनर्मािी होि होिी; पि िो णवनोि बहुिांशी
घटनाप्रधान होिा. उपहास व अणिशोयक्तीचा आश्रय घेऊन णवनोि णनमााि करण्याचे
काया श्रीपाि कृ ष्ट्ि कोल्हटकर यांनी सुिाम्याचे पोहे (१९१०) सािर करिाना के ले. तया
अणिशोयक्तीचे व उपहासाचे अणिरे की स्वरूप राम गिेश गडकरी यांच्या ‘बाळकराम’
मध्ये दिसू लागले. याणशवाय वा. रा. रटपिीस, पं. मा. कामिकर यांनीही थोडीफार
या िालनाि भर घािली. पि एकं िरीि णवनोिी कथांचे िालन या काळाि उपेणििच
राणहलेले दिसिे.

या कालिंडाि ‘संपूिा गोष्ट’ लोकणप्रय झाली, िरी िी संग्रहरूपाने फारशी
लोकांच्या नजरे समोर येऊ शकली नाही. मनोरं जन, नवयुग, णचत्रमयजगि्, उद्यान
इतयािी काही माणसकांनी कथेला महतवाचे स्थान िेऊन कथेच्या णवकासाला हािभार
लावला; िरीपि याही काळाि कािंबरीची लोकणप्रयिाच अणधक होिी. प्रतयेक प्रमुि
णनयिकाणलकािून चालू कािंबरी असेच. या काळािील कथांचे स्वरूपही घटनाप्रधान व
रहस्यप्रधान असल्यामुळे व तयािील जीवनिशानही अगिी उथळ असल्याने तया पुढे
फारशा रटकू शकल्या नाहीि. आज या काळािील कथांचा आढावा घेिानासुद्धा
णनयिकाणलकांकडेच धाव घ्यावी लागिे. हािाच्या बोटावर मोजण्याइिके संग्रह या
काळािील कथांचे उपलब्ध असावेि याचा अथा हाच, की यािील बहुिेक कथा आज
इणिहासजमा झाल्या आहेि. पि तयांनी के लेले ऐणिहाणसक काया मात्र आपिास णवसरिा
येिार नाही. णनयिकाणलकांच्या जगाि या काळािील कथांनी थोडेफार मानाचे स्थान
णमळणविे व लोकांचे लि आपिाकडे ओढू न घेिे हे िर के लेच; पि या काळािील कथेने
बोधाचे जोिड फे कू न िेऊन आपिामध्ये रं जकिा आिली आणि रचनेि थोडीफार
रे िीविा आिली. संपि
ू ा गोष्टीने के लेले हे कायामराठी कथेच्या प्रवासािील एक
ऐणिहाणसक टप्पपा या िृष्टीने महतवाचे आहे.
यशवंि रत्नाकर कालिंड
संपूिा गोष्टीच्या कालिंडािून १९२६ च्या सुमारास आपि लघुकथेच्या
कालिंडाकडे येिे. १९२६ साली रत्नाकर माणसक सुरू झाले व १९२८ साली प्राधान्याने
लघुकथेला वाणहलेले यशवंि माणसक सुरू झाले.

दकलोस्कर, ज्योतना, प्रणिमा,

सममीिक इ. माणसकांनी १९२६ िे १९४० या कालिंडाि मराठी लघुकथेचे िालन
चांगलेच समृद्ध के ले. लघुकथा हे नाव याच काळाि रूढ झाले व लघुकथेच्या िंत्राची
आणि स्वरूपाची सवा बाजूंनी चचाा होऊ लागली. कथानकाच्या अणभव्यक्तीसाठी अनेक
िंत्रपद्धिींचा अवलंब करण्याि येऊ लागला आणि तयाबरोबरच व्यक्ती हा जो
कथानकािील महतवाचा घटक, तयाच्याकडे कथालेिकाचे अणधकाणधक लि जाऊ
लागले. बाह् घटना व प्रसंगांची गुंिागुंि यांिच अणधक गुंिून न राहिा व्यणक्तमनाचे
कानोसे घेण्याचा अणधकाणधक प्रयत्न होऊ लागला. तयाबरोबर मऱ्यादिि विुाळाि
दफरिारी गुजारकालीन कथा जीवनाच्या णवणवध िेत्रांि णशरू लागली. नागरी

जीवनाबरोबर जानपिजीवनाची णवणवध िेत्रांि णशरू लागली. नागरी जीवनाबरोबर
जानपिजीवनाची णचत्रेही िी रं गवू लागली. घटनांपेिा भावनांना या काळाि अणधक
महतव येऊ लागले. तयाबरोबरच वास्िव जीवनािील अनेक पिर िी मोठ्या कु शलिेने
उकलू लागली.
फडके व िांडक
े र हे या काळािील प्रमुि मानकरी असले, िरी मनोरं जनकाल व
रत्नाकरकाल यांमधील सांधा जोडण्याचे काम प्रामुख्याने दिवाकर कृ ष्ट्ि (१९०२१९७३) यांनी के ले. समाधी व इिर सहा गोष्टी (१९२७) या तयांच्या कथासंग्रहािील
कथा वास्िणवक गुजार कालिंडािच शेवटीशेवटी प्रणसद्ध झाल्या. ‘अंगिािला पोपट’ ही
तयांची पणहली कथा मनोरं जनाच्या एका अंकािून १९२२ मध्ये प्रणसद्ध झाली. तयानंिर
१९२२ िे १९२५ या काळाि ‘हािरहाट’ ‘संकष्ट चिुथी’, ‘मृिाणलनीचे लावण्य’,
’वेड्याची कहािी’ या तयांच्या कथा मनोरं जनमधून प्रणसद्ध झाल्या व तयांच्या
णनराळे पिाने वाचकांची मने तयांनी आकृ ष्ट के ली. आिापयंि कथा बाह् घटनांमध्ये व
कथानकाच्या गुंिागुंिीमध्येच रमली होिी. िी आिा व्यणक्तमनािील भावनांची गुंिागुंि
सोडवू लागली. बाह् संघषााकडू न िी आंिररक संघषााकडे वळली. कथेचा अविार के वळ
रं जणविारी, उिबोधक गोष्ट सांगण्यासाठी नसून णिचा अविार आपल्याला जािवलेल्या
जीवनांगांचे िशान घडणवण्यासाठी आहे, ही तयांची धारिा होिी. तयामुळे कथेिील
मािसाचे ह्रिय काव्यातमपिे, हळु वारपिे व्यक्त करण्याि, बालमनाच्या व स्त्रीमनाच्या
णवणवध भावछटा रं गणवण्याि तयांची कथा रमू लागली. तयांच्या सवा नायकनाणयका
अणिशय हळव्या व भावनाप्रधान आहेि. व्यवहारी जगाशी तयांचे न जमल्यामुळे तया
चटकन कोमेजून जािाि. तयांच्या ह्रियािील अबोल िु ि बोलके करिाना दिवाकर
कृ ष्ट्ि तयांच्या अंिरं गाि णशरून तयांच्या व्यथा समजावून घेिाि. तयामुळे
भावप्रगटीकरि करिारी तयांची शैलीही अतयंि हळु वार आणि काव्यातम झाली
आहे. तयांच्या मोजकया कथांनी रणसकांच्या मनांची णवलिि पकड घेिली आहे. मराठी
कथेि मनोणवश्लेषिातमक कथेचा एक वेगळा आिशा तयांनी णनमााि के ला. बाह्
घटनांकडू न आंिररक संघषााकडे कथेला वळवून णिची णिणिजे णवस्िृि करण्याचे
ऐणिहाणसक काया तयांच्या कथेने के ले.

याच सुमारास

गो. ग. णलमये यांनीही

कथालेिनास सुरुवाि के ली होिी. या काळाि तयांनी णलणहलेल्या ‘दकस्मि’ आणि
‘मेकॅनो’ यांसारख्या कथा मनोणवश्लेषिातमक कथांचा नमुना म्हिून उल्लेिनीय
आहेि. तयानंिर मात्र तयांचे लि णवनोिी लेिनाकडे वळले. दिवाकर कृ ष्ट्िांनी मराठी
लघुकथेला जे वळि लावले तयाि वैणशष्ट्यपूिा भर घालून लघुकथेला नावारूपाला
आिण्याचे काया १९२६ िे १९४० या कालिंडाि ना.सी. फडके व णव.स. िांडक
े र यांनी
के ले; म्हिून या कालिंडाला फडके -िांडक
े र युग अथवा लघुकथायुग असेही संबोणधले
जािे.
ना.सी. फडके यांची ‘मेिाचा ठसा’ ही पणहली कथा १९१२ मध्ये के रळ कोदकळ
ह्ा माणसकाि प्रणसद्ध झाली.

१९२६ च्या आसपास तयांचे कथालेिन बहरास

आले. तयानंिर तयांच्या कथांकडे िृष्टी टाकली म्हिजे तयांच्या कथांिील काही णवशेष
स्पष्टपिे दिसिाि. िंत्रशुद्धिा, रे िीवपिा, डौलिारपिा व लाणलतयपूिा भाषा ह्ा
तयांनी मराठी कथेला दिलेल्या िास िेिग्या, लघुकथेच्या िंत्राचा तयांनी ऊहापोह के ला
आणि स्विःच्या कथांिून तयांनी तया िंत्राचा तयांनी ऊहापोह के ला आणि स्विःच्या
कथांिून तयांनी तया िंत्राचा अवलंबही के ला. लघुकथेची सुरुवाि आकषाक पाणहजे; णिचा
शेवटपररिामकारक पाणहजे; णिच्या कथानकाि णनरगाठ, गुंिागुंि व उकल असावयास
हवी; कमीि कमी पात्रप्रसंगांच्या साहाय्याने िी सांणगिली गेली पाणहजे; णिची शैली
िेळकर व लाणलतयपूिा असावयास हवी, ही लघुकथेच्या बाबिील तयांनी पुरस्कारलेली
ित्त्वे तयांच्या कथांिून पूिापिे प्रणिसबंणबि झालेली आढळिाि. तयामुळे तयांच्या बहुसंख्य
कथा आिशा िंत्रशुद्धिेचे नमुने झाल्या आहेि. फडके -पूवाकालािील कथांमधून येिारा
पाल्हाश व णवस्कळीिपिा लक्ष्याि घेिला म्हिजे फडकयांचा िंत्राबिलचा आग्रह ही
ऐणिहाणसक गरज कशी होिी याची कल्पना येईल. पि िंत्राच्या अणिररक्त हव्यासामुळे
तयांचे कथेिील आशयाकडे िुलि
ा झाले. गुंिागुंि-णनरगाठ व उकल या त्रयीच्या
आग्रहामुळे तयांच्या कथांिून गुजारांच्या, कथेप्रमािे रहस्य येऊ लागले. णशवाय सुिवस्िू
जीवनाची णचत्रेच िी अणधक रं गवू लागली. तयािही िरुििरुिींच्या प्रेमभावनेच्या
णचत्रिावर तयांनी अणधक भर दिला. तयांची कथा तयामुळे जीवनाि िोलवर णशरलीच
नाही. जीवनािील वरवरच्या णवसंगिीवरच तयांनी अणधक भर दिला. तयांच्या कथेचे
स्वरूप तयामुळे स्वप्नरं जनातमक झाले; वास्िवापासून िी िूपच िूर गेली.

िांडक
े रांनी कथेि सामाणजक आशय लििीयपिे आिला. एका िृष्टीने फडके व
िांडक
े र हे परस्परांना पूरकच म्हटेल पाणहजेि. एक शुद्ध कलावािी िर िुसरा
जीवनवािी. एकाने मराठी कथेला सौंियािष्ट
ृ ी दिली, िर िुसऱ्या ने णिला जीवनाणभमुि
बनणवले. १९२३ मध्ये िांडक
े रांची ‘घर कु िाचे ही पणहली कथा महाराष्ट्र साणहतय ह्ा
माणसकाि प्रणसद्ध झाली. सुरुवािीच्या कालिंडाि तयांची कथा गुजार आणि दिवाकर
कृ ष्ट्ि यांच्या सीमारे षेवर कु ठे िरी होिी. पुढे मात्र जीवनािील सामाणजक सुििु िे
णचणत्रि करण्याि तयांची कथा णवशेष रस घेऊ लागली. णवशेषिः आर्थाक णवषमिा,
ध्येयवािी व्यक्तीच्या वायाला येिारे वैफल्य, िणलिांवर होिारा अन्याय, वरच्या
थरािील जीवनाि दिसून येिारी िांणभकिा यांसारिे णवषय तयांच्या कथांिून सिि येि
गेल्यामुळे तयांच्या कथांना आशयगभािा प्राप्त झालेली आहे. मात्र तयांच्या कथांिून
सामाणजक जीवनािील जी शल्ये व्यक्त होिािा िी प्रतययकारी असली, िरी तयामुळे
तयांच्या कथेला काही मऱ्यािा पडलेल्या आढळिाि. तयांची प्रणिभा प्रथम जीवनािील
समस्या णनवडिे आणि तयांवर कथा रचिे. तयामुळे तया कथेिील पात्रे तया तया समस्यांची
प्रिीके बनिाि ककं वा तयांच्या बुणद्धणनष्ठ कल्पना व्यक्त करिारी साधने बनिाि. तयांच्या
जोडीला तयांचा प्रणिमांचा वापर करण्याचा आलंकाररक भाषा वापरण्याचा हव्यास
लक्ष्याि घेिला, म्हिजे तयांच्या कथा अनेकिा कृ णत्रम का वाटिाि, याची कल्पना
येिे. तयांनी णलणहलेल्या रूपककथा हा तयांच्या काव्यातम व ितवसचंिक प्रणिभेचा एक
णवलास. तयांच्या बुणद्धणनष्ठ िृष्टीला व तयांच्या कल्पनाणवलासाला या रूपककथांनी
चांगले िाद्य पुरणवले आहे.
फडकयांनी मराठी कथेला सौंियािष्ट
ृ ी दिली आणि िांडक
े रांनी णिला
जीवनाणभमुि बनणवले; पि तयाबरोबरच इिर अनेक प्रवाह कथेला येऊन णमळि होिे
व कथा अणधकाणधक सकस व समृद्ध बनि होिी. १९२६ िे १९४० या काळाि कथेची
अनेक अंगांनी वाढ झाली. रचनेि णवणवध प्रयोग झाले, णनवेिनशैलीि वैणचत्र्य व
णवणवधिा आिण्याचे प्रयत्न झाले. जीवनाच्या णवणवध अंगांची णचत्रिेही कथांि येऊ
लागली. कौटुंणबक जीवनािील णजव्हाळा कथांिून उतकट रीिीने प्रगट होऊ
लागला. भाऊ-बहीि, आई-मुलगा, वणहनी-भाऊजी इ. अनेक कौटुंणबक नातयांिील

भावणवश्व य.गो. जोशी (१९०१-१९६३) ह्ांनी अणिशय नाजुकपिे रं गणवले. तयांच्या
काही कथांना उपरोधाची धार आहे, काही सचंिनाच्या पािळीवर जािाि. फडकयांच्या
िंत्रवािाणवरुद्ध बंडाचे णनशाि य.गो. जोशी ह्ांनी आपल्या कथांिून उभारले असले,
िरी तयांच्या उतकृ ष्ट कथा िंत्रशुद्ध आहेि, हे तयांच्याही लिाि आले नसेल. कौटुंणबक
जीवनाचे नायमय भावणचत्रि करिारे िुसरे लेिक म्हिजे ित्त रघुनाथ
कवठे कर. य.गो. जोशी आपल्या कथांिून अनेकिा भाष्ट्य करिाि. तयामुळे तयांच्या
कथेिील नाय अनेकिा घसरिे. िसे कवठे करांचे होि नाही. मात्र भावना िािून तया
अणिरं जनाच्या पािळीवर नेण्याचा तयांना फार हव्यास आहे. नवणववाणहि पणिपत्नींच्या
संसाराचे अविळ णचत्रि करण्याि, तयांचे कृ िक कलह रं गणवण्याि आणि तयांच्या
जीवनािील वास्िव समस्या रं गवून ििभर वाचकांना अंिमुाि करावयास लावण्याि
बोदकलांचे कौशल्य णवशेष प्रगट होिे, िर जीवनािील प्रिर वास्िवावर णविारक प्रकाश
टाकिाऱ्याल अनंि कािेकरांच्या कथा आपिाला णनराळ्याच णवश्वाि नेिाि. मानवी
स्वभावािील वैणचत्र्याऱ्याऱ्याऱ्याचे प्रतययकारी िशान तयांच्या कथांिून घडिे. रुपेरी
वाळू (१९४७) ह्ा संग्रहािील तयांच्या रूपककथाही नावीन्यपूिा आहेि. िं. सा.
िौंडकर, अ.वा. वटी, प्र. शां. मांजरे कर ह्ांसारख्या काही लेिकांची नावेही कथेच्या
णवकासाच्या संिभााि चटकन पुढे येिाि. तयाि मोतयाची कु डी (१९३४) हा िं. सा.
िौंडकरांचा कथासंग्रह तयामधील कथांच्या रे िीव आकृ णिबंधामुळे णवशेष गाजला.
प्रािेणशक व ग्रामीि कथांचा ओघही याच सुमारास या कथाप्रवाहास येऊन
णमळाला. णव. स. सुिटिकर, लक्ष्मिराव सरिेसाई, बा. ि. सािोस्कर, बी. रघुनाथ,
व्यंकटेश पै, रायकर इतयािी अनेक लेिकांनी प्रािेणशक कथांच्या णवकासाला आपापला
हािभार लावला. यािील बहुिेकांनी गोमंिकीय पाश्वाभूमीवर आपल्या कथांची
उभारिी करून कथेला आगळ्या सौंिऱ्याने नटणवण्याचा प्रयत्न के ला. तया तया
प्रिेशािील भावजीवन, सांस्कृ णिक वारसा आणि णनसगासौंिया घेऊन या कथा आपिापुढे
येिाि. वािावरिाचे णनराळे पि जािविे, पि जीवनाचे िोलवर िशान मात्र या
कथांिून होि नाही. फडके -िांडक
े रांच्या कथांनाच गोमांिकाच्या पाश्वाभम
ू ीची झालर
लावल्याचा भास या कथा वाचिाना होिो. तयांिून वापरण्याि आलेली प्रािेणशक बोली
हा या कथांचा िास णवशेष. प्रािेणशक कथांबरोबर ग्रामीि कथा या काळाि मराठीि

णवपुलिेने येऊ लागल्या. मात्र जानपि जीवन रं गणवण्याच्या भूणमके िून णनघालेली ही
कथा वास्िव जीवन न रं गणविा अिभुिाि णशरिे . िेडग
े ावािील अज्ञान, िैन्य आणि
व्यथा िािणवण्याच्या ऐवजी िेथील अणिरं णजि, भडक आणि अवास्िव घटना
रं गणवण्यािच िी रमिे. र.वा. दिघे (१८९६-१९८०) व ग.ल. ठोकळ यांच्या कथा
वाचिाना कल्पनारम्यिेचा पगडा तयांच्यावर दकिी बसला आहे, याची कल्पना येिे.
िेडग
े ावािील अिभूि व नाय हुडकण्यािच या िोघांची प्रणिभा णवशेष रमिे. कोकिचे
िैन्य णचणत्रि करिारे णव.ल. बवेच याला काहीसे अपवाि आहेि.
या काळाि कथांचा एक ओघ िणलिांच्या आणि उपेणििांच्या णचत्रिाकडे वळला
आणि तयांिून अणिशय वास्िव व रे िीव शब्िणचत्रे वाचकांच्या समोर आली. भ. दि.
गांगल, माधवराव बागल, मामा वरे रकर, कु मार रघुवीर, बा. वा. फाटक, णव. ि. घाटे,
कमलाबाई िेशपांडे इ. काही लेिकांनी वास्िव शब्िणचत्रांची जी भर मराठीि घािली,
िी उल्लेिनीय आहे. कु मार रघुवीर यांची ह्रिय (आवृ. ३री, १९५०) मधील शब्िणचत्रे
ककं वा मामा वरे रकरांची शब्िणचत्रे वाचली, की उपेणिि व्यक्तींचे अंिबााह् िशान अगिी
मोजकया शब्िांिच िे कसे घडणविाि याची सहज कल्पना येिे. मात्र कु मार रघुवीर
यांच्या शब्िणचत्रांि सूक्ष्मिा अणधक आहे, िर मामांच्या शब्िणचत्रांिून प्रचारकी
अणभणनवेश अणधक जािविो.
या कालिंडाि णवनोिी कथांचेही अमाप पीक आले. ना. सी. फडके ,
णव. स. िांडक
े र, य. गो. जोशी, णव. णव. बोकील, अ. वा. वटी यांनी िर या िेत्राि प्रवेश
के लाच, पि िास उपहास, उपरोध व णवसंगिींवर आधारलेल्या णवनोिी कथांचे िालन
सजणवण्याचे काया काही िास लेिकांनी के ले. सचं. णव. जोशी (१८९२-१९६३) आणि
प्र. के . अत्रे हे िोघे तयांि अग्रभागी. एकीकडे गुिगुल्या करीि िुसरीकडे लहान मोठ्या
णवसंगिींची

जािीव

वाचकांना

करून

द्यावयाची;

व्यणक्तजीवनािील

व

समाजजीवनािील अनेक नव्या-जुन्या णवसंवािी गोष्टींवर प्रकाश टाकावयाचा आणि
हसििेळि, तयांना न बोचेल अशा रीिीने, वाचकांना अंिमुाि करावयाचे ही सचं.णव.
जोशी यांच्या णवनोिी कथांची बैठक आहे. वास्िविा हे तयांच्या णवनोिाचे अणधष्ठान आहे
व सह्रियिा हा तयाचा गुि आहे.

तयामुळे तयांच्या कथेिील णवनोि मोठा प्रसन्न

वाटिो.

तयांनी णनमााि के लेल्या णचमिराव, गुंड्याभाऊ, आजीबाई इतयािी

व्यणक्तरे िाही आपि सहजासहजी णवसरू शकि नाही. कल्पनाणवलास, बुणद्धचापल्य
आणि कोरटबाजपिा यांमुळे अत्र्यांऱ्याऱ्याऱ्याचा णवनोि गडकऱ्या च्या वळिावर गेला
आहे. याणशवाय ‘िाजी’ णनमााि करिारे ना.धों. िाम्हनकर, ‘णजवा’ णनमााि करिारे
णव.मा.िी. पटवधान, ‘सतयंकाकू ’ व ‘वसंि’ णनमााि करिारे णव.णव. बोकील ही नावेही
णवनोिाच्या संिभााि पुढे येिाि. अनुवादिि व स्विंत्र णवनोिी कथा णलहून शामराव
ओक यांनीही या िेत्राि स्पृहिीय भर घािली आहे.
स्त्रीजीवनाच्या समस्या रं गणवण्याचा व स्त्रीमनाचे णवश्लेषि करण्याचा
पुरुषलेिकांनी जसा प्रयत्न के ला, िसाच स्त्रीजीवनािील समस्या रं गणवण्यासाठी
बऱ्यालच लेणिकाही या काळाि पुढे आल्या. णवभावरी णशरूरकर या टोपिनावाने
लेिन करिाऱ्या मालिीबाई बेडक
े रांचा कळ्यांचे णनःश्वास (१९३३) हा कथासंग्रह या
काळाि िूपच गाजला.

स्त्रीमनाचे सिोल णवश्लेषि, णस्त्रयांपुढे णनमााि झालेल्या

णनरणनराळ्या सामाणजक समस्या; रूढीच्या आणि बिलतया पररणस्थिीच्या कात्रीि
सापडल्यामुळे तयांच्या जीवनाची झालेली परवड या सवांचे णचत्रि णवभावरी णशरूरकर
यांनी अणिशय णजव्हाळ्याने के ले आहे. कृ ष्ट्िाबाई, कमलाबाई रटळक यांनीही आपल्या
कथांिून स्त्रीमनाचे काही पिर अणिशय हळु वार रीिीने उकलून िािणवले आहेि.
याणशवाय िमाबाई राव, शांिाबाई नाणशककर, णपरोज आनंिकर, कु मुदिनी रांगिेकर,
आनंिीबाई दकलोस्कर, मालिीबाई िांडक
े र अशा दकिी िरी लेणिकांची नावे या काळाि
पुढे येिाि. तयांच्या कथांिून स्त्रीजीवनाच्या काही समस्या रं गणवल्या गेल्या असल्या,
िरी तयांच्या कथांनी णवभावरी णशरूरकर ह्ांच्या कथांएवढी कलातमक पािळी गाठली
नाही. तयांचे आिशा फडिे-िांडक
े रच होिे. पुष्ट्कळ जिींच्या कथांमधून बोधवािी
भूणमका अणधक प्रमािाि दिसिे.
मराठी कथेि १९२६ िे १९४० या कालिंडाि िंत्रिृष्ट्या, णवषयिृष्ट्या व
प्रकारिृष्ट्या िूपच णवणवधिा आली. रूपककथा, लघुिमकथा यांसारिे नवीन
कथाप्रकार पुढे आले. प्रािेणशक, ग्रामीि व शहरी वािावरिािून िी अप्रणिहिपिे संचार
करू लागली. या काळाि रत्नाकर, यशवंि, दकलोस्कर, ज्योतना, प्रणिभा यांसारख्या

णनयिकाणलकांनीही लघुकथेच्या णवकासाला चांगला हािभार लावला. णस्त्रयांसाठीसुद्धा
स्त्री, मणहला, गृहलक्ष्मी, मनोरमा, सरस्विी, संजीवनी अशी िास णनयिकाणलके
णनघाली होिी. तयांिून लेणिकांचे कथालेिन सुरू होिे. पि या काळाि आशयाची
िोली मात्र वाढली नाही. िंत्राचा बडेजाव माजल्यामुळे आशयापेिा अणभव्यक्तीलाच
अणधक महतव िेण्याि येऊ लागले. िंत्राणवरुद्ध बंड करिाऱ्याय य.गो. जोशी यांच्या
कथेचीही एक णवणशष्ट चाकोरी णनमााि झाली. तयामुळे या काळाि काराणगरी वाढली;
बाह् सौंिऱ्याचा दिमाि वाढला; पि अनुभि
ू ीच्या किा वाढल्या नाहीि. काही
लेिकांच्या कथांिून णजवंिपिा व िाजेपिा यांचा प्रतयय येि होिा; पि िो िाजेपिा
संपल्यावर तयाच तया अनुभूिींची ज्या वेळी आविाने होऊ लागली तयावेळी कथा कृ णत्रम
व सांकेणिक बनू लागली. १९४० च्या सुमारास तयामुळे कथािेत्राि एक प्रकारची
पोकळी णनमााि झाली. कथा-स्पधाा लावूनही चांगल्या कथा येईनाि. ‘आजकाल
चांगल्या कथा का णलणहल्या जाि नाहीि’ याची माणसकांिून चचाा होऊ लागली.
नवकथेची चाहूल
१९४३-४४ नंिर मात्र हे स्वरूप पालटले. नवे कथालेिक णिणिजावर चमकू
लागले व तयांच्या कथेचे स्वरूपही जुनी चाकोरी सोडू न नवे स्वरूप धारि करू
लागले.

या नव्या लघुकथांमधून जीवनाचे अणधक वास्िव, अणधक सूक्ष्म आणि

अनुभवांच्या णवणवध पािळ्यांवरून घडिारे िशान होऊ लागले. िी मानवी मनाचा
िोलवर वेध घेऊ लागली. मानवी मनाच्या आिील गाभ्यापयंि जाण्याचा प्रयत्न
करिाना तयाि एक प्रकारचे कु िूहल णनमााि झाले; संशोधकवृत्ती बळावली. अमुकच
एक प्रकारचा अनुभव कलाणवषय होऊ शकिो ही समजुि नाहीशी झाली, तयामुळे
अनुभूिीच्या किा रुं िावल्या.
नव्याने येऊ घािलेल्या या लघुकथेची पूवाणचन्हे गो.के . भट, उमाकांि ठोमरे ,
शणशकांि पुनवास,ु रा.णभ. जोशी, प्रभाकर पाध्ये यांसारख्या दकिीिरी कथालेिकांच्या
कथांिून दिसून येि होिी; पि प्रामुख्याने ही चाहूल स्पष्टपिे ऐकू येऊ लागली, ⇨िी
वामन चोरघडे (१९१४) व कु सुमाविी िेशपांडे (१९०४-१९६१) यांच्या
कथांिून. सचंिनशील मनोवृत्ती व काव्यातम आणवष्ट्कार यांमुळे या िोघांच्या कथांिून

फडके प्रिीि कथांपेिा णनराळा घाट स्पष्टपिे दिसिो. कथानकाच्या काचािून कथेला
मुक्त करण्याचे पणहले श्रेय वामनरावांच्या कथेला दिले पाणहजे. कहािी, लोककथा,
लोकवाङमय यांचा वारसा घेऊन आलेल्या तयांच्या कथांिून मांगल्य, संस्कार व णचरं िन
जीवनमूल्ये यांचा ठसा स्पष्टपिे िोलवर उमटलेला दिसिो. तयांच्या कथाणवश्वाची
णवणवधिाही उल्लेिनीय आहे.
नाजुक व िरल वैयणक्तक भावनेपासून िीव्र सामाणजक भावनेपयंि
अंिःकरिाच्या णवणवध िहेिच्या छटा िे सूक्ष्मपिे रं गवू शकिाि. तयांच्या कथेि
कहािीवाङमयाची सहजिा व उतकटिा आहे, णचत्रकाराच्या कुं चल्याचे सामर्थया आहे
आणि कणवह्रियाचा हळु वारपिा व कल्पनाणवलास आहे. या सवांच्या जोडीला मानवी
जीवनाबिल वाटिारी णनष्ठा व सांस्कृ णिक मूल्ये जिन करण्याचे सामर्थया आहे.
कु सुमाविीबाई िेशपांडे यांनी थोड्याच कथा णलणहल्या; पि तयांिून तयांची काव्यातम
वृत्ती आणि सचंिनशीलिा यांचा उतकटिेने प्रतयय येिो. बाह् घटनांपेिा व्यणक्तमनामध्ये
तयांची प्रणिभा रं गिे आणि व्यणक्तव्यक्तींच्या जीवनाि घडिाऱ्याि िुल्लक प्रसंगांिून िी
मानवी जीवनािील गुंिागुंि, तयािील भावनांची आंिोलने आणि तयांमधील णवसंगिी
यांचे णचत्रि अणिशय नाजुकपिे आणि अणिशय सहानुभूिीने करिे.

तयांच्या या

सचंिनशीलिेला सामाणजकिेची जोड णमळाल्याने तयांच्या कथांना आगळीच
आशयगभािा प्राप्त झाली आहे. तयांची कथा तयामुळे वाचकांना चटकन अंिमुाि
बनविे. अंिमुाििा व मनोणवश्लेषिपरिा ही या िोघांही कथाकारांच्या कथांि बऱ्याबच
प्रमािाि आढळि असल्याने व िंत्राची ठराणवक चौकट तयांनी झुगारून दिल्यामुळे
आजच्या नवकथांची बीजे आपिाला तयांच्या कथांिून आढळिाि. जुन्या-नव्याच्या
संगमावर तयांची कथा उभी आहे.
सतयकथा-अणभरुची युग-नवकथा १९४५ च्या सुमारास मराठी लघुकथेच्या
बिललेल्या स्वरूपाची कल्पना स्पष्ट येऊ लागली. सतयकथा, अणभरुची साणहतय
यांसारिी णनयिकाणलके नवी कथा आणि नवी कणविा आवजूान प्रकाणशि करू
लागली. आशय व अणभव्यक्ती या िोन्हीं बाबिींि कथेचा व कणविेचा िोंडवळा
बिलल्यामुळे नवकथा व नवकणविा ही नावे नव्या प्रवृत्तीच्या कथेला व कणविेला रूढ
होऊ लागली. िुसऱ्यान महायुद्धाने जगावर जी णवफलिेची व णवकलिेची छाया पाडली
होिी व मानवी मूल्य धडाधड कोसळू न पडल्यामुळे जी अश्रद्ध वृत्ती समाजाच्या रठकािी

णनमााि झाली होिी, तयाचे कटु, प्रतययकारी णचत्रि कणविा आणि कथा या िोहोंिही
येऊ लागले. यंत्रयुगीन संस्कृ िीमुळे यंत्राचा गुलाम झालेला अगणिक मानव, शास्त्रांनी
णनमााि के लेल्या नव्या नव्या णवध्वंसक अस्त्रांनी बावरलेला मानव, भोविालच्या
पररणस्थिीशी जमवनू घेिा न आल्याने आिल्या आि गुिमरलेला मानव हा मराठी
कथेचा णवषय झाला. मनोणवश्लेिाच्या िंत्राचा आश्रय करून ही कथा मािसाच्या मनाि
िोलवर िडू न बसलेल्या सुप्त व अधासुप्त आशाआकांिांची, िबलेल्या णवकारांची व णवकृ ि
भावनांची णचत्रे रं गवू लागली.

तयासाठी णिने आपले बाह् स्वरूप व आकारही

बिलला. १९४५ सालानंिरच्या काळािील कथेि होि असलेला हा अंिबााह् बिल
प्रामुख्याने अरसवंि गोिले (१९१९), गंगाधर गाडगीळ (१९२३),

पु. भा. भावे

(१९१०-८०) आणि व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या कथांिून स्पष्टपिे जािवू लागला.
मराठी कथेच्या णवकासाला या चौघांचा प्रामुख्याने हािभार लागला असला,
िरी प्रतयेकाच्या कथेचे स्वरूप वेगळे आहे. व्यक्ती हेच अरसवंि गोिले यांच्या कथांचे
कें ि आहे. व्यणक्तमनाचा कानोसा घेि असिाना िे तया व्यक्तीच्या अंिरं गाि िोलवर
णशरिाि व णिच्या अंिमानािील व्यथा बोलकया करिाि. तयांच्या कथाणवश्वािील व्यक्ती
अनेक थरांिील आहेि. मात्र गोिल्यांचा ओढा सामान्यापेिा असामान्याकडे अणधक
आहे. तयामुळे तयांच्या कथांिून भेटिाऱ्याप व्यक्ती व तयाची िुःिे ही सामान्यापेिा
काही वेगळी असिाि. तयांच्या कथांची णनवेिनशैली आकषाक आणि प्रभावशाली आहे.
गंगाधर गाडगीळ यांच्या कथेने मराठी कथेच्या िालनाि इिके नवे नवे प्रयोग
के ले आहेि, की नवकथाकार ही पिवी यथाथािेने तयांनाच लागू पडावी. हे सवा प्रयोग
तयांच्या अनुभूिीिून, आशयाच्या वेगळे पिािून आणि तयांच्या बहुणवध व संपन्न
व्यणक्तमतवािून णनघाले आहेि. अनुभव घेण्याच्या णवणवध पद्धिी व िे आणवष्ट्कृि
करण्याच्या वेगवेगळ्या िहाा, यांिून तयांच्या कथेची णवणवध रूपे प्रकट झाली आहेि.
जीवनािील अनेकणवध व्यक्ती व प्रसंग पाहिाना तयांच्या मुळाशी जाऊन तयांचे णवश्लेषि
करण्याचे आणि आपल्या आकषाक शैलीि तयाना सशब्ि करण्याचे गाडणगळांचे सामर्थया
तयांच्या कथांिून प्रतययास येिे.

मध्यमवगीय समाजाि पररणस्थिीमुळे, व्यणक्ततवापरील बंधनांमुळे, रूढ समजुिी
व नीिीकल्पनांमुळे, िाररद्र्याऱ्याऱ्याऱ्यामुळे आणि जीवनाि आलेल्या यांणत्रक
चाकोरीमुळे ज्यांच्या भावना िडपल्या आहेि, ज्यांची मने मुिााड झाली आहेि, ज्यांच्या
अंिःकरिाला व्यथांचे अनेक िडे गेले आहेि अशा िुबळ्या, व्यणथि मनांचे णचत्रि
गाडणगळांच्या कथांिून णवशेष झाले आहे. या व्यणथि मनांच्या संवेिना, तयांिील णवकृ िी
व णवसंगिी, तयांच्या जाणिवा व नेणिवा यांचे रं गीबेरंगी णचत्रि गाडगीळ अतयंि
पररिामकारक रीिीने करिाि.

तयांचा भर व्यक्तीपेिा व्यणक्तमतवावर असिो,

विानापेिा सूचनावर असिो. गाडणगळांचा शोध हा िरािुरा मािसाचा शोध
आहे. लहान मुलांच्या अंिमानाचा कानोसाही तयांच्या काही कथांिून तयांनी समथापिे
घेिलेला आहे. िो घेि असिाना बालमनािील िरल, चंचल व ििोििी णनरणनराळे
रं ग घेिाऱ्या भावनांशी व संवेिनांशी िे एकरूप झालेले आहेि. गाडणगळांच्या
णनवेिनशैलीि अनेक अथांची वलये णनमााि करिारे िपशील आहेि. तयाचप्रमािे उपमा,
उतप्रेिा व प्रणिमा यांचा कल्पकिापूवाक के लेला वापर आहे. आशयाशी एकरूप झालेली
तयांची शब्िसंणहिा आहे.
गाडणगळांच्या कथांचा आििी एक णवशेष म्हिजे तयांची प्रयोगशीलिा.
कथालेिनाि नवे नवे प्रयोग बेडरपिे करून वाचकांना िे णस्िणमि करीि असिाि.
कथानकाचा ठरीव सांगाडा िर तयांनी के व्हाच झुगारून दिला आहे. अनेकिा कथेिून
रूढाथााने कथा म्हििा येईल काय अशी शंका येण्याइिके ‘गोष्टी’ चे जोिड तयांनी िूर
के ले आहे.

णवणशष्ट भाववृत्ती संक्रांि करिे हेच तयांच्या दकतयेक कथांचे प्रयोजन

दिसिे. ह्ा प्रयोगशीलिेमुळेच तयांच्या कथेि आविा न येिा िी सिैव नवी, टवटवीि
राणहली.
पु. भा. भावे यांचे कथाणवश्व या िोघांच्या कथाणवश्वापेिा णनराळे आहे. उिाम
भावना व णिला िोलिारी कििर, प्रभावी भाषा यांिून तयांनी आपले कथाणवश्व
फु लणवले आहे. कोििाही धुंि, थरथरिा िि णजवंि करण्याचे सामर्थया तयांच्या कथेि
आहे. तयांच्या कथांिून व्यक्त होऊ पहािारे काही अनुभन इिके अपूवा असिाि, की
तयांना कथानकाच्या बंधनाि आकसून राहिे आवडि नाही. ककं बहुना कोििीच बंधने
स्वीकारावयास भावे ह्ांची कथा ियार नसिे. तयामुळे तयांच्या प्रेमकथा सांकेणिक

स्वरूप धारि करि नाहीि. प्रेमानुभव हा एक अपूवा अनुभव आहे. िो मािसाचा पशू
िरी बनवील ककं वा िेव िरी बनवील.
मािसाचे जीवन उिध्वस्ि िरी करील ककं वा तयाचे नंिनवन बनवील.
प्रेमानुभवाची ही णवणवध रूपे भाव्यांनी मोठ्या समथापिे रं गणवली आहेि. प्रेमभावनेच्या
पणहल्या अस्फु ट आणवष्ट्कारापासून िे णिच्या उिाम वासनेच्या स्वरूपापयंि सवा अवस्था
भाव्यांनी उतकटपिे रं गणवल्या आहेि आणि तयांचे णचत्रि तयांनी अगिी मोकळे पिाने
के ले आहे. पि हे णचत्रि करिाना भावे सुसंस्कृ िपिाला व सनािन जीवनमूल्यांना
अणधक ककं मि िेिाि. भाव्यांच्या प्रेमकथांिील स्त्रीपुरुष सुसंस्कृ ि आहेि, णनरोगी आहेि
व कििर मनोवृत्तीचे आहेि. तयामुळे तयांच्या प्रेमकथा एक वेगळाच संस्कार करून
जािाि.
भाव्यांच्या सामाणजक मनाचा आणवष्ट्कार तयांच्या बऱ्या च कथांिून झाला
आहे. ज्या ज्या रठकािी पाश्चातयांचे अंधानुकरि आहे, िंभ आहे, ढोंग आहे तया रठकािी
भाव्यांच्या लेििीला उपरोधाची धार आलेली आहे.

अशा वेळी काही कथांिून

भाव्यांच्या प्रणिभेची झेप णवलिि प्रभावी असिे. गद्याच्या िेत्रािून नकळि काव्याच्या
िेत्राि िे नेिाि असे भाव्यांच्या कथेचे स्वरूप णवणवध आहे. लोकणवलिि पात्रे
शोधण्याचे तयांना वेड आहे. अशा व्यक्तींचा भाव्यांनी घेिलेला शोधही भारावून
टाकिासारिा असिो. तयांची भाषाशैली-कधी उिाम, कधी धारिार, कधी हळवी,
कधी काव्यातम– तयांच्या कथेिील आशयाला संवािी अशी असिे.
‘माििेशी मािसा’ चे िशान घडणविारे व्यंकटेश माडगूळकर यांनी आपल्या
कथांिून वेगळे च णवश्व उभे के ले आहे. ग्रामीि जीवनाचे णचत्रि आजवर कथांिून
अनेकांनी के ले. पुष्ट्कळांच्या कथांिून अिभुििा आली; काहींच्या कथांिन
ू कृ णत्रमिा व
ग्रामीि जीवनाचे पारं पाररक संकेि आले; पि माडगूळकरांची कथा माििेशच्या
अस्सल कसिार मािीिून णनमााि झाली आहे. म्हिूनच णिच्यािील णजवंिपिा
आपिाला जािविो. मािगंगेच्या पररसरािील व्यक्तींचे िाररद्र्य, तयांचा भोळे पिा,
तयांची कििर वृत्ती, तयांचा अडािीपिा व णवकारसुलभिा, तयांच्या समजुिी या सवांचे
िशान िे तयांच्याच अस्सल भाषेिून घडणविाि. तयामुळे तयांच्या कथा वाचिाना आपि
माििेशाच्या पररसराि वावरि आहोि की काय, असा भास होिो. ग्रामीि कथेला

अिभुिाच्या आणि कल्पनारम्यिेच्या कोंडीिून सोडवून वास्िव ग्रामीि कथेचा आिशा
तयांनी णनमााि के ला.
या चार नवकथाकारांनी जे महतवाचे काया के ले तयाचाच णवस्िार करण्याचे काया
या व नंिरच्या काळािील प्रमुि कथाकारांनी के ले. गोिले-गाडगीळ यांच्या पावलावर
पाऊल ठे वून नव्या प्रवृत्तीचा मागोवा घेिारे अनेक कथाकार या काळाि
आढळिाि. शांिाराम, दि.बा. मोकाशी, सिानंि रे ग,े श्री.ज. जोशी यांसारिी नावे
सहजच या संिभााि पुढे येिाि. शांिारामांची सुरुवािीची कथा जुन्या वळिावर
जािारी आहे; पि १९५५ नंिरच्या तयांच्या कथेि व्यणक्तणचत्रिाची सूक्ष्मिा, भावनेची
िरलिा आणि आणवषकाराचा हळु वारपिा यांचा प्रतयय येऊ लागलिो. जीवनािील
लहानसहान सतये िी शोधिे; णवरोध णिच्या नजरे ला चटकन दिसिो; पि िी जीवनाि
िोलवर कु ठे णशरि नाही.

दि. बा. मोकाशी यांच्या कथािून मात्र प्रयोगशीलिा

जािविे. व्यक्तीच्या अंिमानाचा वेध घेण्याचे तयांचे सामर्थया अनेक कथांिून आढळिे.
’आमोि सुनाणस आले’ ककं वा ‘एक दिवस कळण्याचा’ यांसारख्या तयांच्या कथा सूक्ष्म व
िरल भावानुकंपाची आणि काव्यातम आणवष्ट्काराची प्रचीिी िेिाि. जीवनाचे प्रिर
आणि वास्िव िशान तयांच्या अनेक कथांिून घडिे.
सिानंि रे गे यांची कथाही अशीच िरल व अंिमानाचा वेध घेिारी आहे. तयांच्या
कथांिून तयांच्या बहुरं गी व्यणक्तमतवाची साि पटिे. जीवनािील णवणवध अनुभव तयांनी
णनरणनराळ्या पािळ्यांवरून घेिले आहेि. कधी णिरकस, िर कधी णवणिप्त, कधी िरल,
िर कधी गूढ. काही कथांिून तयांची अिभूिाची आवड व्यक्त होिे. पि तयाबरोबर
मुंबईच्या कारकु नांच्या जीवनांिील हेवेिावे, आशाणनराशा, लाचारी व यांणत्रक चाकोरी
पि िे स्पष्ट करिाि. सिानंि रे गे यांच्याबरोबर िुसरे रे गे आठविाि िे पु.णश. रे ग.े मूळ
सपंड कवीचा; पि ‘रूपकर्थथक’ या नावािाली ज्या कथा तयांनी णलणहल्या आहेि तयांि
कणवमनाचे नाजुक पिर प्रगट झालेले दिसिाि. अतयंि मोजकया शब्िांि समथापिे भाव
व्यक्त करण्याची कला तयांना साधली आहे. याणशवाय शणशकांि पुनवास,ु गो.रा. िोडके
व पंणडि शेटे या णिघांच्या कथांिून िरल भावाणवष्ट्कार आणि व्यणक्तमनाचा िोलवर
शोध घेण्याचे सामर्थया या णवशेषांचा प्रतयय येिो. तयांच्या कथेचे णवश्व पांढरपेशांचे आहे,

पि तयांच्या जीवनािील बारीक सारीक मनोव्यथा, िुःिे आणि समस्या यांचे
हळु वारपिे के लेले णचत्रि मोठे मनोज्ञ वाटिे.
श्री. ज. जोशी यांची कथा जुन्या व नव्या संगमावरची आहे. मध्यमवगीय
जीवनापुरिे णिने आपले िेत्र मऱ्यादिि के ले असले, िरी तया जगािील णवणवध समस्या
व बिलिे जीवन, तयािील िाि आणि भावनातमक गुंिागुंि यांचे िशान िे सूक्ष्मपिे
घडविाि. ‘मािूस’ या नावाने लेिन करिाऱ्या अंबािास अणिहोत्री यांचेही कथाणवश्व
पांढरपेशाचेच आहे. मात्र तयांच्या कथांमधून पात्रे व प्रसंग यांची दिसिारी णवणवधिा
आश्चयाजनक आहे. याणशवाय मध्यमवगींयांचे जीवन णचणत्रि करिारे व तयािील
समस्यांचे िशान घडणविारे अच्युि बवे, रा.णभ. जोशी, र. गं. णविांस, शं. ना. नवरे ,
स.आ. जोगळे कर इ. कथालेिकांची नावे या संिभााि सहज पुढे येिाि. हेसवा कथालेिक
काही अंशी रुळलेल्या मागाानेच जाि होिे. प्रतयेकाच्या कथेचा रं ग व ढंग णनराळा असला,
िरी कथेचा घाट जुना, रुळलेलाच होिा. जुन्या णनवेिनपद्धिीचा व जुन्या वळिाचा
आश्रय करूनही आपले कथाणवश्व फु लणविाऱ्या व रणसकांचे मन आकृ ष्ट करिाऱ्या
कथाकारांि महािेवशास्त्री जोशी (१९०६) यांचीही गिना करावयास हवी. तयांची
कथा पुष्ट्कळिा गोमंिकीय पाश्वाभूमीवर रमिे व तयािील जीवनाचे संघषा नायपूिा
रीिीने िे रं गणविे. तयांच्या कथेिील व्यक्ती सरळ व एके री पिराच्या आहेि. भावनांची
गुंिागुंि कु ठे असलीच, िर वरवरची आहे. जीवनािील मांगल्य व सिभावना यांचीच
जोपासना करण्याचा प्रयत्न तयांची कथा करिे.
व्यंकटेश माडगूळकरांनी ग्रामीि कथेला दिलेले णनराळे वळि या काळाि
अनेकांनी णगरणवले.

१९५५ नंिरच्या काळाि ग्रामीि कथा अणिशय लोकणप्रय

झाली. तया अगोिर श्री. म. माटे व म. भा. भोसले यांच्यासारख्या जुन्या णपढीिील
कथाकारांनी उपेणििांचे अंिरं ग रं गवावयास सुरुवाि के लीच होिी. तयाि भर घालू
ग्रामीि कथेला एक णनराळे च पररमाि िेण्याचे काया शंकर पाटील, ि.मा. णमरासिार,
उद्धव शेळके , ग. दि. माडगूळकर, शंकरराव िराि, अण्िाभाऊ साठे , गो. नी. िांडक
े र,
मधु मंगेश कर्िाक, रा. रं . बोराडे, आनंि यािव, मनोहर िल्हार इतयािी कथाकारांनी
सािेपाने के ले. या कथाकारांपैकी प्रतयेकाचे कथाणवश्व वेगळे आहे, पररसर वेगळा आहे,
अनुभव व्यक्त करण्याची पद्धिी वेगळी आहे. काहींनी कोल्हापूर-सािाऱ्यागचा पररसर

घेिला आहे, काहींनी णविभााकडील पररसरािील जीवन रं गणवले आहे, काहींनी कोकि
णवभागाि कथा नेली, िर काहींनी मराठवाड्याचा पररसर णनवडला आहे. या णभन्न णभन्न
पररसरांि रुजलेली कथा तया तया पररसरािील ग्रामीि जीवनाचे अंिरं ग उकलून
िािविे. िेथील व्यथा, यािना, िु ि यांना वाचा फोडिे, िेथील णवरोध व णवसंगिीचे
िशान घडणविे आणि िो पररसर तयािील रूपरं गांसह व भावभावनांसह आपिापुढे
णजवंिपिे साकार करिे. यािील प्रतयेक कथाकाराची कथा वास्िवाच्या पायावर उभी
आहे. मात्र या कथा वाचिाना एक गोष्ट जािविे िेडग
े ावािील िाररद्र्य, िैन्य, अज्ञान
आणि अंधश्रद्धा यांचेच णचत्रि करण्याि बहुिेक कथाकारांनी समाधान मानले
आहे. काही वेळा ग्रामीि जीवनािील णवसंगिीचे िशान घडवून णवनोिणनर्मािीही तयांनी
साधली आहे. पि राजकीय व शैिणिक सुणवधा उपलब्ध झाल्याने बिललेल्या ग्रामीि
जीवनाचे भान तयांच्या कथांिून पुरेशा प्रमािाि व्यक्त झालेले दिसि नाही. मात्र
ग्रामीि कथा तया तया प्रिेशाच्या बोलीभाषेिून साकार झाल्याने मराठी भाषेला एक
नवीन शब्िकळा णिने दिली.
णवनोिी कथांचे पीक १९४५ नंिरच्या काळाि अमाप आले. णवनोिाला
वाणहलेली वार्षाके याच काळाि णनघाली आणि के वळ णवनोिी वाङमयाला वाणहलेली
माणसके ही णनघाली. पि इिके असून कथांचा िजाा सुमारच राणहला. ग्रामीि कथांिून
मानवी स्वभावािील णवसंगिीवर आधारलेला णवनोि भरपूर आहे. ि. मा. णमरासिार
यांची कथा या िृष्टीने उल्लेिनीय आहे. ग्रामीि जीवनाचे अनेक दकस्से आपल्या णवनोिी
शैलीि तयांनी कथांिून रं गणवले आहेि. रा. रं . बोराडे व शंकर पाटील यांच्या ग्रामीि
कथांिूनही प्रसंगणनष्ठणवनोि बया्ाच प्रमािाि आढळिो. अणिशोयक्तीवर, चमतकृ िीवर
आणि मानवी स्वभावािील णवसंगिींवर आधारलेला णवनोि अनेक कथाकारांच्या
कथांिून आढळिो. रमेश मंत्री, जयवंि िळवी, बाळ सामंि, बाळ गाडगीळ, पद्माकर
डावरे इ. काही लेिकांची नावे या िेत्राि णवशेष नजरे ि भरिाि. णव. आ. बुवा यांनी
साितयाने भरपूर णवनोिी लेिन के ले; परं िु तयािील बरे च णवनोिी लेिांच्या स्वरूपाचे
आहे. बुवांकडे कल्पनाशक्ती आहे. उपहास, उपरोध, पररहास, णवडंबन, शाणब्िक
चमतकृ िी इ. णवनोिणनर्मािीच्या अनेक साधनांचा तयांची लेििी स्वैरपिे वापर करिे;
पि कथांचे प्रमाि तयांच्या लेिनाि कमी आहे. पु. ल. िेशपांडे यांचे बरे च णवनोिी

लेिन स्फु ट स्वरूपाचे आहे. तयाि अनेक संकेिांचे व णवसंगिीचे तयांनी िेळकरपिे
णवडंबन के ले आहे. तयांच्या णवनोिाि सह्रियिा आहे, कल्पनाणवलास आहे आणि
पुष्ट्कळशी सचंिनशीलिा पि आहे. मात्र कथेच्या पािळीवर तयांचे लेिन येि नाही. एक
मात्र िरे , की या काळाि उतसाहाने णवनोिी वाङमय णलणहले गेले आणि उतसाहाने वाचले
गेले.
स्त्रीजीवनाच्या समस्या, तयांची सुििुःिे, तयांच्या भावभावना रं गणवण्यासाठी
अनेक कथालेणिकांनी या काळाि कथािेत्राि गिी के ली आहे. कथालेिकांच्या बरोबरीने
आज तया कथेच्या िेत्राि वावरिाना दिसि आहेि. उिाहरिाथा, कमला फडके , शांिा
शेळके , सुमिी िेत्रमाडे, योणगनी जोगळे कर इतयािी अनेक कथालेणिकांनी या िेत्राि
उतसाहाने पाऊल टाकले. पि बहुिेक लेणिकांच्या लेिनाचे वळि जुनेच आहे. तयाि
आशयगभािाही फारशी आढळि नाही. वसुंधरा पटवधान व नेहलिा िसनूरकर यांच्या
कथेने मात्र थोडे णनराळे वळि घेिले. नवकथेच्या काळाि तयांची कथा जुन्या वळिाने
जाि असली, िरी िीिून णस्त्रयांच्या जीवनािील भीषि व करुि नाय अणिशय
उतकटपिे व्यक्त झाले आहे.
मराठी कथावाङमयाि १९६० पयंिच्या काळाि िोन प्रवाह णनणश्चिपिे
आढळिाि. एक गोिले-गाडगीळ यांच्या पावलावर पाऊल टाकि जािारी नवकथा व
जुने वळि स्वीकारून सरळ साधी गोष्ट उतकटपिे सांगिारी कथा. नवकथेचा या
कालिंडावर पडलेला प्रभाव मराठी कथेला एक णनराळे च वळि लाविारा आहे. व्यक्ती
हे कथेचे कें ि झाले व कथेिून मािसाचा िरा शोध सुरू झाला;कथा सूक्ष्म बनू लागली,
मानवी भावनांचे णवणवध पिर व णिची गुंिागुंि िी उकलून िािवू लागली आणि
जीवनिशान वास्िव व सिोल करू लागली. नवकथेने मराठी कथेला अणधक सचंिनशील
बनवले, णिला ितवज्ञानाची िृष्टी दिली; पि हे करिाना िी कथेची चौकट अपुरी पडू
लागली. आशय व अणभव्यक्ती या िोन्ही िृष्टींनी नवकथा लघुकथेपि
े ा दकिी िरी पुढे
गेली.
१९६० नंिर १९५८ िे १९६० च्या सुमारास मराठी नवकथेला साचलेपिाची
कळा आली; णिच्याि िोचिोचपिा जािवू लागला. नवकथा म्हिजे मनोणवश्लेषि हे

समीकरि एकिा मान्य झाल्यावर मराठी कथेि मनोणवश्लेिषाकररिा मनोणवश्लेषि येऊ
लागलं. फडके युगाि ज्याप्रमािे कथेच्या िंत्राचा साचा बनला होिा, िसाच प्रकार
नवकथेच्या बाबि झाला. ज्या जाणिवा घेऊन नवकथेने जुन्या कथेची चौकट मोडली,
तयाच जाणिवांनी एक नवी चौकट नवकथेच्या भोविी उभी के ली. तयामुळे नवकथेिही
मनोणवश्लेषिाचे साचे, णनवेिनपद्धिीचे साचे असे काही साचे णनमााि झाले. आघाडीच्या
नवकथाकारांचे कथालेिन मंिावले आणि नवीन कथालेिकांचे कथालेिन के वळ
अनुकरिामुळे कृ णत्रम होऊ लागले. पुन्हा एकिा मराठी कथेि पोकळी णनमााि झाली.
पि ही मरगळ फार काळ रटकली नाही. १९६० च्या सुमारास मराठी साणहतयाि पुन्हा
एकिा नवणनर्मािीची लाट आली. जी. ए. कु लकिी, सचं. त्र्य.ं िानोलकर, णवद्याधर
पुंडलीक, दिलीप णचत्रे, कमल िेसाई, णवजया राजाध्यि, श्री. िा. पानवलकर, शरच्चंि
णचरमुले इतयािी नवीन कथालेिांची णपढी पुढे आली. तयांची कथा एका व्यक्तीच्या
भोविी न दफरिा समूहमनाचे िशान घडवून तयांिून मािसाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करू
लागली. हा मािसाचा शोध घेिाना तयांना जािीव झाली िी तयाच्या जीवनाच्या
अथाशून्यिेची, वैफल्याचीआणि एकाकीपिाची या जाणिवेने नैराश्याचे एक सावट या
काळािील कथांवर पडलेले आढळिे.
मराठी कथेला अगिी वेगळ्या टप्पप्पयावर आिण्याचे महतवाचे काया करिारे या
काळािील आघाडीचे कथाकार आहेि, जी. ए. कु लकिी. नवकथेिील सवा सामर्थया
आपिाि एकवटू न िी तया कथेच्याही पुढे गेली आहे.

नवकथेप्रमािे तयांची कथा

जीवनािील सूक्ष्म, िोल व्यथांचा शोध घेि असिेच; पि जी. ए. कु लकिी यांच्या
कथांिील यािना जीवघेण्या असिाि आणि म्हिून तयांचा आणवष्ट्कारही णििकाच भेिक
असिो. मािसाच्या मनाि िोलवर जाऊन तयाच्या आंिररक संवेिनांचे णचत्रि करिाना
िे तया व्यक्तीचे सवा अंिरं ग ढवळू न काढिाि. मनोणवश्लेषिाची सूक्ष्मिा इिकी, की
भावनांचे आणि संवेिनांचे एके क पिर वेगवेगळे करून मािसाच्या मनाचे िशान उघड्या
नागड्या स्वरूपाि िे घडणविाि आणि ही मािसेसद्ध
ु ा लोकणवलिि असिाि. वरून
वाटिाि साधी, पि अंिरं गाि लाव्हा िळिळि असिो. या साऱ्या व्यक्तींच्या जीवनाि
काही लोकणवलिि घडि असिे. तयांचे अंिरं ग म्हिजे प्रचंड ज्वालामुिी असिो.

जी. ए. कु लकिी यांची कथा मानवाच्या अथांग िुःिाचा वेध घेिे. तयांच्या
कथांचा आििी एक णवशेष असा, की तयांच्या प्रमुि पात्रांच्या भावनांि अनेक पात्रांचे
पिर गुंिलेले आढळिाि. तयामुळे तया सवांच्या भावनांची जी गुंिवळ ियार होिे, िी
सोडविाना अनेक व्यणक्त मनांच्या व्यथांचे िशान जी. ए. आपिाला घडणविाि. तयांच्या
कथांिून भेटिाऱ्याव प्रतयेक पात्राचे िु ि वेगळे असिे, तयाच्या यािना णवपरीि
असिाि. या िु िाचा उगम अनेक वेळा णनयिीि असिो, अनेकिा सामाणजक णविोहाि
असिो, िर पुष्ट्कळिा तया व्यक्तीच्या मनािच असिो. या साऱ्याचे णचत्रि करिारी
जी.ए. कु लकण्यांची शैली पि अगिी वेगळी झाली आहे. िीिून प्रणिमांचा होिारा मुक्त
वापर आशयाची सघनिा वाढविो. कथेिून येिारा बारीकसारीक िपशील तया कथेिील
अनुभवणवश्वाचे रं ग अतयंि गडि करिो. तयामुळे जी.ए. कु लकण्यांची प्रतयेक कथा
म्हिजे, एक वेगळा अनुभव, असा िी कथा वाचिाना प्रतयय येि असिो. जी. ए.
कु लकिींच्या कथेचा आििी एक णवशेष असा, की नवकथेप्रमािे िी कथानक गमावून
बसली नाही. तयांच्या कथेला ठसठशीि कथानक असिे. िे पेचिार, बांधेसूि
असिे. तयाि बरे च काही घडि जािे. महाकाव्याप्रमािे णिचा पल्ला व णिची झेप मोठी
आहे व महाकाव्याप्रमािे जीवनाचा णवशाल पट िी उलगडू न िािणविे. तयांच्या कथेला
महाकाव्याचे पररमाि लाभले आहे, असे म्हिावेसे वाटिे. जीवनाच्या गाभ्याला स्पशा
करून तयािील मूलभूि प्रश्ांची उत्तरे शोधण्यासाठी तयांच्या कथा रूपकातमक
पद्धिीचाही वापर करिाि. तया कथांि लोकसाणहतयाचे वैणचत्र्य आहे, णमर्थयकथांचे
सामर्थया आहे आणि वैणश्वक सतयाचा शोध घेण्याचा ितवसचंिक ध्यास आहे. मराठी
कथावाङमयाि जी.ए. कु लकण्यांची कथा अशी पृथगातम आहे.
णच.त्र्यं. िानोलकरांनी थोड्याच कथा णलणहल्या; पि काव्य, नाटक व कािंबरी
या िेत्रांप्रमािे कथेच्या िेत्रािही तयांनी आपले वेगळे पि रटकणवले आहे. सूक्ष्म
अवलोकन, कल्पनाणवलास आणि मानवी जीवनािील अिकया आणि अिभूि यांचा शोध
घेण्याचा प्रयत्न यांमुळे कथेच्या िेत्राि तयांचे असे िास णनराळे पि जािविे. कोकिच्या
पररसराची तयांच्या अनेक कथांना पाश्वाभूमी लाभली आहे. तया पररसराभोविी जे

समजुिींचे, िंिकथांचे व अिभुििेचे वलय पसरले आहे तयाचा, िसेच कोकिच्या
पररसराने जे मन घडणवले आहे तयाचाही उपयोग िानोलकरांनी आपल्या कथेसाठी
प्रभावीपिे करून घेिला आहे. एक प्रकारच्या गूढ व धूसर वािावरिाचा णझरणझरीि
पडिा तयांच्या कथेवर पडल्यासारिे वाटिे. िसेच तयांच्या काही कथा काव्याच्या
पािळीवर गेल्यासारख्या वाटिाि.
दिलीप णचत्रे या कालिंडािील एक महतवाचे कथाकार. तयांच्या कथांचे स्वरूप
मराठीिील आजवरच्या कथांपेिा णभन्न आहे. माझा लेिनस्वभाव णनव्वळ वाङमयीन
संस्कारािून उतपन्न झालेला नाही; स्वि च्या अणस्ितवशोधाशी िो जडलेला आहे, असे
एके रठकािी तयांनी म्हटले आहे. हा अणस्ितवशोध हाच तयांच्या कथेचा गाभा आहे. िो
िे णनकराच्या आतमभानाने घेिाि. तयाच्या कथा नीणि-अनीिी, श्लील-अश्लील या
वगीकरिाच्या पलीकडील असिाि. एका िृष्टीने तयांची भूणमका सामाणजक, सांस्कृ णिक
व नैणिक मूल्यांवर आघाि करिाऱ्याय णविोहाची वाटिो. तयांची कथा तयामुळे िूपच
वािग्रस्ि झाली आहे. याणशवाय ज्यांनी या काळाि वैणशष्ट्यपूिा काया के ले आहे आणि
ज्यांचे काया अद्याप चालू आहे अशा कथालेिकांची संख्या बरीच आहे. णवद्याधर
पुंडणलक, ज्ञानेश्वर नाडकिी, जयवंि िळवी, णसणनक, ए. णव. जोशी, श्री. िा.
पानवलकर, शरच्चंि णचरमुले आणि व. पु. काळे ह्ांसारिी अनेक नावे मराठी कथेच्या
वाटचालीि महतवाची म्हिून पुढे येिाि. या सवांचे कथेच्या िेत्राि आगळे असे स्थान
आहे. या सवांचे प्रयोग चालू आहेि. प्रतयेकाचे वेगळे पि जािविेच असे नाही; पि
नव्या नव्या अनुभूिीचे आणि जीवनाच्या नव्या नव्या पैलूंचे तयांच्या कथांिून जे िशान
घडिे, तयामुळे प्रतयेकाची अनुभव घेण्याची, व्यक्त करण्याची पद्धिी कशी णभन्न आहे, हे
जािविे. काम-णवकृ िीचा गंड हा बऱ्यािच कथाकारांच्या कथांचा णवषय झाला आहे.
मानवी जीवनाच्या अथाशून्यिेची, वैफल्याची व एकलेपिाची जािीव अनेकांच्या
कथांिून पुन्हा पुन्हा होिे. याणशवाय जीवनािील वास्िवाचे विान करण्याच्या भराि
अनेकांच्या कथांिून कु रूप, ओंगळ, बीभतस व अश्लील गोष्टींवर भर िेण्याि येिो.
िणलि कथा
अण्िाभाऊ साठे हे िणलि येथील श्रेष्ठ कथाकार असून तयांनी उपेणिि जगच
आपल्या कथेिून णनमााि के ले आहे. िुळवाडी, बरबाद्या कं जारी, नविी, णचरागनगरीची

भूि, भानामिी, ठासलेल्या बंिक
ु ा, णजवंि काडिुस, फरारी, गुऱ्हाळ, रानवेली,
कृ ष्ट्िाकाठच्या कथा इतयािी कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि. तयांनी आपल्या कथांिून
सामाणजक जािीव जशी मांडली िसेच ऐणिहाणसक िृष्टीही मांडिी. अण्िाभाऊंची कथा
जीवनाचे णवणवध आयाम स्पष्ट करिे.
शंकरराव िराि यांचेही कथा या िेत्रािील योगिान लिवेधक आहे. बारा
बलुिेिार, िडीपार, सांगावा, रटटवीचा फे रा, िौंडी, गावणशव, सुटका, आडगावचे पािी
इतयािी कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि. तयांचा कथेने तयांनी िणलि कथा समृद्ध के ली आहे.
बाबुराव बागूल हे एक समथा कथाकार असून 'जेव्हा मी जाि चोरली होिी',
'मरि स्वस्ि होि आहे', 'आंबेडकर भारि' इतयािी तयांचे अतयंि िजेिार कथासंग्रह
प्रणसद्ध आहेि. तयांची कथा िणलि कथेचे मानिंड ठरावी इिकया श्रेष्ठ प्रिीची आहे.
सुिराम णहरवाळे यांचा 'णवश्व गंगेच्या काठी' हा उल्लेिनीय कथासंग्रह आहे.
अणमिाभ यांचा 'पड' हा कथासंग्रह प्रणसद्ध आहे. के शव मेश्राम यांचीही या िेत्रािले
योगिान महत्त्वाचे असून िरवड, कोळीष्टके मरिकळा हे तयांचे कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि.
याणशवाय हदककि आणि जटायू या िोन िीघाकथा ही उल्लेिनीय आहेि. योगीराज
वाघमारे यांचे उिेक आणि बेगड इतयािी कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि. अजुान डांगळे यांचा
ही बांधावरची मािसं हा कथासंग्रह प्रणसद्ध आहे. प्रकाश िराि यांचा अंधाराचा असिं
आणि अिरांची पहाड हे िोन कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि योगेंि मेश्राम यांचा रक्ताळलेली
लक्तरे व जगण्याचा प्रश् हे िोन कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि. चंिकांि वानिेडे यांनी णवटाळ
मयिेची फु ले हे िोन कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि. तयािून तयांनी मािंग समाजाची िुःिे
मांडली आहेि. या सवा िणलि कथाकारांनी िणलि कथेला समृद्ध के ले आहे.
स्त्रीवािी कथा
भारि स्विंत्र झाल्यानंिर भारिीय समाज आणि मािसांच्या मनाि राजकीय
आकांिा वाढल्या. णशिि आणि लोकशाहीचा णवचार अनेक घटकांपयंि पोहचला.
णनरणनराळ्या प्रिेशांिील लोक, िेडी, िेड्यािील िणलि, भटके -णवमुक्त आणि आदिवासी
णशििाच्या प्रसारामुळे जागी होऊ लागले. शेिकरी, णस्त्रया आणि कामगार वगाािही
णशििाचे लोि पसरले. णशििाचे लोकशाहीकरि सुरू झाले 'एक मािूस एक मूल्य' हा
णवचार सवात्र फै लावला; पि सामाणजक पररणस्थिी मात्र णवषि होिी. स्वािंत्र्य, समिा,

बंधुिा या मानवी मूल्यांची जािीव झाल्यामुळे राष्ट्र, समाज आणि व्यक्ती यांच्या
जीवनाि क्रांणिकारक बिल घडू लागला. 'णवषमव्यवस्था आणि तयाणवरुद्धचे असमाधान'
यामुळे समाजमनाि वेिना आणि णविोहाने पेट घेिला. तयाचे वाङ्मयीन रूप म्हिजे
स्वािंत्र्योत्तर काळािील वाङ्मय प्रवाह होि. या प्रवाहांमध्ये स्त्रीवािी साणहतय हा एक
महत्त्वाचा वाङ्मय प्रवाह आहे.
स्त्रीवाि म्हिजे काय स्त्रीवाि समजून घेण्यासाठी स्त्रीचे समाजािील िुय्यम स्थान
समजून घेिे महत्त्वाचे आहे. स्त्रीकडे एक व्यक्ती म्हिून पाहण्यापेिा णिच्याकडे 'बाई'
म्हिून पाणहले जािे. म्हिूनच णसमॉन ि बोव्हा म्हििाि "बाई म्हिून कोिी जन्माला
येि नाही. नंिर णिला बाई बनवले जािे. बहुसंख्य मािा ह्ा आपल्या मुला-मुलींमध्ये
भेि करि असिाि. तयांना 'वंशाचा दिवा' म्हिून आपल्याला मुलगा हवा असे वाटि
असिे. तया जािीवपूवाक आपल्या कन्येला आिशा गृणहिी होण्याचे धडे िेि असिाि.
स्वयंपाक कसा करावा, सजावे नटावे, कसे हसावे बोलावे कसे, वागावे बसावे कसे,
झोपावे उठावे कसे, सासरच्या लोकांची मजी रािावी कशी याचे उठिा-बसिा सल्ले
दिले जािाि. मुलींवर सुंिर दिसिे,

आई होिे, णप्रयसी होिे या स्त्री भावनांचे

उिात्तीकरि के ले जािे. स्त्री ही कोिाची िरी प्रेयसी, पत्नी, बहीि ककं वा आई असिे
असेच णिच्या व्यणक्ततवाची ओळि ठरवली जाि असिे.
स्त्रीवाि म्हिजे णिला सतवाची जािीव होिे. णिला आपल्या व्यणक्तमतवाचा अथा
कळिे. णिला णिच्या अणस्मिेचा साथा अणभमान वाटिे. णिला णिच्या मािूसपिाबिल
आतमीयिा वाटिे. णिला णिचे हक्क अणधकार कळिे. णिला णिच्या अवमूल्यनाची आणि
शोषिाची जािीव होिे. णिने आपल्या िडपल्या जािाऱ्या सतवासाठी संघषा प्रवि होिे
म्हिजे स्त्रीवाि होय. स्त्रीने 'बाईपिाची काि' टाकू न मािूसपिाचे रूप धारि करिे
म्हिजे स्त्रीवाि होय. स्त्रीला णिच्या गुलामीची जािीव होिे आणि णिने आपल्या
गुलामीणवरुद्ध बंड करिे यालाच स्त्रीवाि असे नाव िेिा येईल. स्त्रीवाि म्हिजे णस्त्रयांच्या
इणिहासािील एक नवा आशय, एक नवा णवचार, एक नवीन िृष्टी, एक नवे स्वप्न, एक
नवी दिशा. स्त्रीवािाने जेव्हा संपूिा णवश्व व्यापेल िेव्हा ह्ा णवश्वाचा चेहरामोहरा
बिलला जाईल.
णस्त्रयांनी णवपुल प्रमािाि कथा लेिन करून आपल्या अनुभवांना वाट मोकळी
करून दिली आहे. १८९६ मध्ये शांिाबाई यांची माणसक मनोरं जन मध्ये पणहली कथा

प्रकाणशि झालेली आढळिे. िथाणप, णवभावरी णशरूरकर यांच्या 'कळ्यांचे णनश्वास' हा
कथासंग्रह प्रकाणशि होईपयंि णस्त्रयांच्या कथांना स्त्रीचे िरे सतव गवसल्याचे आढळि
नाही. णवभावरी णशरूरकर यांनी णस्त्रयांच्या मनािील िाि-ििावांना घेऊन कथा
णलणहल्या आहेि. णस्त्रयांचा कोंडमारा करिाऱ्या प्रथा प्रथांवर व रुढींवर प्रहार करिाऱ्या
णवषयांमध्ये कथाबीज शोधले. स्वजािीिील वर णमळि नसेल िर परजािीिील वर
स्वीकारण्याची ियारी णशरूरकरांच्या कथेिील नाणयका िािविाना दिसिाि. वारं वार
मुलींनी िािवण्याच्या कायाक्रमामुळे उपवर मुलींच्या मनावर येिारे मानणसक िडपिही
णशरूरकरांच्या कथेमध्ये प्रकट होिाना दिसिाि. हा णनश्वास कळ्यांचा असला िरी िो
बंडिोर स्वरूपाचा आहे हे लिाि घेिले पाणहजे. या पुढील िुसरा टप्पपा गौरी िेशपांडे
यांच्या कथांमध्ये व्यक्त झालेला दिसेल. १९४५ िे १९६०

या काळािील िीन

महत्त्वाच्या लेणिका म्हिून कु सुमाविी िेशपांडे, वसुंधरा पटवधान व णशरीष पै यांचा
उल्लेि करावा लागेल.
मराठीिील स्त्रीवािीकथा संग्रह शांिा दकलोस्कर यांचा डोकयाची साडी,
कमल िेसाई यांचा ररं ग, णवजया राजाध्यि यांचे अधांिर, रटंब आणि शोध छाया िािार
यांचा विुाळाचा अंि, साणनया यांचा शोध, ऊर्माला पवार यांच्या कवडसा, आशा बगे
मारवा, अत्तर आणि पूजा गौरी िेशपांडे आहे हे असे आहे, णनमाला िेशपांडे गला आशा
िामले कोण्या एका स्वप्नकाळी उषा िािार काचेची सभंि, ऊर्माला पवार चौथी सभंि
असे महत्त्वाचे कथासंग्रह प्रकाणशि झालेले आहेि. णस्त्रयांच्या कथा ह्ा तयांचे लि, तयांचे
शरीर, तयांचे मन आणि तयांची नोकरी या णवषयांना घेऊन व्यक्त झालेल्या दिसिील,
बालणववाह णवधवा णववाह पुनर्वावाह णवधवा, णनसंिान स्त्रीचे िुःि, वर णमळण्याचे
स्वािंत्र्य नसिे, नावडिा पिी णमळिे, जुलमी पिी णमळिे, अरणसक पिी णमळिे,
पिीचे णववाहबाह् संबध
ं असिे अशा णवषयांना घेऊन कथा णलणहल्या आहेि. याणशवाय
पिीबरोबरच णप्रयकर, णमत्र, कायाालयािील प्रेम, णनिळ मैत्री, णववाहबाह् संबंध,
कु मारीमािा, लैंणगक सुि आिी णवषयावरही कथालेिन के ले आहे.
अन्य कथालेिन
१९६० नंिरच्या ग्रामीि कथेि आनंि यािव, सिा कलाल, चारुिा सागर,
महािेव मोरे यांनी काही लििीय भर घािली असली, िरी िी एका आविाािच दफरि

असल्याची जािीव होिे. िेड्यािील जीवनाचे णचत्रि आिा अणधक वास्िव आणि
अणधक पररिामकारक व्हावयास लागले हे िरे असले, िरी बिलतया िेडग
े ावािील
जीवनाचा सूक्ष्म शोध घेण्याचा प्रयत्न िणचिच झालेला दिसिो.
णवपुल णवनोिी साणहतय णनमााि होऊनही तयाि णवणवधिा आढळि नाही,
अवलोकन आढळि नाही ककं वा णवसंगिीचे िशान घडणवण्याइिकी प्रणिभेटी झेप पि
दिसि नाही. बहुिेक णवनोिी कथाकार स्थूल, प्रसंगणनष्ठ व स्वभावणनष्ठ कथेभोविीच
घोटाळि राणहले. अणिशयोक्ती हे तयांचे महतवाचे हतयार व घटनांची हास्योतपािक
गुंिागुंि हे तयांच्या णवनोिाचे साधन. िणचि उपरोध व उपहासही तयांच्या कथांिून
जािविो. तयांच्या णवनोिाचे णवषयही ठरलेले. आपले कु टुंब, णशिक ककं वा कारकू न
आणि अनेकिा िुि कथानायक. प्रथमपुरुषी लेिनाचाच अवलंब बरे चजि करि
असल्याने णवनोिाला कथाणनवेिक हा चांगला णवषय णमळिो. ग्रामीि जीवनािील
दकस्से हा आििी एक णवनोिाचा णवषय. णवसंगिीिशान घडवून वाचकांना अंिमुाि
करावयास लावण्याचे सामर्थया मात्र फारच थोड्या णवनोिी लेिकांच्या लेिनािून
आढळिे.
एक महतवाचा कथाप्रवाह या िशकािच मराठी कथेि येऊन णमळाला आहे. िो
म्हिजे िणलि कथेचा प्रवाह. िणलिांबिल आिापयंि अनेकांनी णलणहले–हे िरे च; पि
िणलिांनी आपल्या जीवनािील व्यथा ज्या िीव्रिेने उभ्या के ल्या, तयांि एक णवलिि
णजवंिपिा आहे, कारुण्य आहे आणि चीड पि आहे. णविोह हा िणलि साणहतयाचा
आतमा या कथांिून धारिारपिे जािविो. शंकरराव िराि, अण्िाभाऊ साठे ही
िणलिलेिकांची जुनी णपढी झाली. आज नव्या संवेिना व प्रिर वास्िव जाणिवा
घेऊन बाबुराव बागूल, के शव मेश्राम, अजुान डांगळे , योगीराज वाघमारे , वामन होवाळ
ही नवी णपढी या िेत्राि उिरली आहे. णविोहाने जरी ही णपढी पेटलेली असली, िरी
णिच्या कथांिून व्यक्त झालेले प्रिर वास्िव आपिाला नाकारिा येिार नाही. आजच्या
मराठी कथेि हा णजवंि प्रवाहाचा ओघ साऱ्याल समीिकांचे लि वेधून घेि आहे.
भयकथा, अद्भूिििा, रहस्यकथा व णवज्ञानकथा यांचा एक नवा प्रवाह या
कालिंडाि आढळू न येिो. पि िो अणिशय िीि आहे. जीवनािील भयानक व अिभूि
अनुभव पररिाकारक रीिीने रं गणविे फारसे कु िाला जमलेच नाही. नारायि धारप,

ि.पा. िांबेटे, रत्नाकर मिकरी अशी काही नावेच या संिभााि आपल्या नजरे समोर
येिाि. गेल्या काही वषााि जे काही या िालनाि णनमााि झाले, तयािील बरे चसे
अनुवादिि आहे. पूवी करमिुकीिून भुिांच्या गोष्टी येि असि. आिा नवल अशा
कथांचा प्रयोग करिे. रहस्यकथा, गुप्तपोलीसचािुऱ्याच्या कथा, गुन्हेगारांच्या कथा
हाही ओघ आजच्या कथावाडमयािून आढळिो.

‘णवज्ञान कथा’ हा अगिी नवा

प्रवाह. जयंि नारळीकरांनी या कथेच्या िेत्राि उल्लेिनीय काया के ले आहे.
समारोप
१८९० पासून १९८० पयंिच्या गेल्या नव्वि वषांच्या मराठी कथेचे स्वरूप हे
असे आहे. स्फु ट गोष्ट, संपूिा गोष्ट, लघुकथा व नवकथा अशा णवकासाच्या चार टप्पप्पयांिून
मराठी कथा गेली. हे चार टप्पपे पहाि असिाना एक गोष्ट आपल्या लिाि येिे.
स्थूलाकडू न सूक्ष्माकडे णिचा प्रवाह चालला आहे. बाह् घटनांच्या विानाि रमिारी
हररभाऊकालीन कथा आज मानवी मनाच्या अंिरं गाि िोलवर णशरून िेथील
संज्ञाप्रवाहाचे िशान घडवू लागली आहे. जीवन णजिके गुंिागुंिीचे होऊ लागिे, णििकीच
मानवी मनाची गुंिागुंिही वाढि असिे. आज मानवी जीवन णवलिि गुि
ं ागुंिीचे झाले
आहे. मानवाला वेगवेगळ्या आणि अिकया अशा समस्यांना िोंड द्यावे लागि आहे आणि
एक णवलिि गिी तयाच्या जीवनाला णमळाली आहे. आज जग झपायाने बिलि आहे.
मानवालाही तयाबरोबरच बिलावे लागि आहे. तयाच्या सुप्त वा अधासुप्त मनाि
भावभावनांचे व णवकारांचे रासायणनक णमश्रि ियार झाले आहे. अशा मानवाचा, िो
ज्या समाजाि राहिो तया समाजाचा आणि तयांच्या एकमेंकावर होिाऱ्या
दक्रयाप्रणिदक्रयांचा सूक्ष्म वेध घेि आजची कथा पुढे चालली आहे.
कथाकारांचा पररचय
उद्धव शेळके (१९३० िे १९९२)
ग्रामीि साणहतयणवश्वािील उद्धव शेळके हे एक ख्यािमान लेिक आहेि. ‘धग’
सारिी अतयंि िजेिार कलाकृ िी णनमााि करून तयांनी कािंबरीकार कसा नावलौदकक
णमळवला आहे. याणशवाय ‘अगणिकिा’, ‘नांिि घर’, ‘बाईणवना बुवा’, आचाया अत्रे
यांच्या जीवनावरील ‘साहेब’

इतयािी कािंबऱ्या तयांनी णलणहल्या आहेि. तयांच्या

नावावर इिर अनेक कािंबऱ्या आहेि. तयाि ‘गर्वािा’, ‘वळिावरच वय’, ‘हरवले िे’,
‘धुंिी’, ‘ध्यास’, ‘माडीवाली’, ‘बेछूट मी’, ‘अनौरस’, ‘लेणडज होस्टेल’ ‘आडवाट’, ‘रग’,

‘कोवळीक’, ‘शव आले तयाच्या िारी’, ‘असा उधळिो डाव’, ‘नागीन’, ‘महापाप’,
‘डासळं बाचे िािे’, ‘सुंिरा उफा िेविासी’, ‘गेली णिच्या वंशा’, ‘ऋनांदकिा’, ‘हव्यास’,
‘म्हिून बाप’, ‘डाका रूम’, ‘गुडबाय’, ‘बॉम्बे’, जायबंिी इतयािी कािंबऱ्यांचा तयाि
समावेश होिो.
ग्रामीि कथेििेिील तयांनी मोलाची भर टाकली आहे. ‘णशळान अणधक आठ
कथा’, ‘आसरा’, ‘वानगी’, ‘कथावली संसगा’,’णहरवी झुळूक’, ‘गररबाघरची लेक’,
‘घुसळि’, ‘दकल्ली हरविे िेव्हा’, ‘कडू सलंबाची सावली’, ‘बाबल्या’, ‘उमरिा कु लकिी’,
‘सबंदिया’ इतयािी तयांचे कथासंग्रह प्रणसद्ध असून तयांनी आपल्या कथांमधून ग्रामीि
जीवनाचा वेध घेिला आहे.
‘उद्धव उगाच’, ‘वैचाररक आणि व्यावाहाररक’ ही तयांची वैचाररक लेिनाची
पुस्िके प्रणसद्ध आहेि. ‘इं िधनुवर स्वारी’, ‘सलोिा’, ‘जंगलाला लागलेली आग’, ‘गुरुवया
राजाभाऊ’, ‘सलंबू आणि बुटकया’, ‘चार इं चाचा मािूस’, ‘हावरा बाईचा हव्यास’
इतयािी तयांचे बालसाणहतय प्रणसद्ध आहेि. ‘सूनबाई परि येिे’, ‘पौरुष’, ‘णमस मंिा
म्हात्रे’, ‘पोहा चालला महािेवा’ ही तयांची नाटके प्रणसद्ध असून ‘सोरट िुझे वाहिे पािी’
हे अनुवादिि पुस्िकही तयांच्या नावावर आहे. उद्धव शेळके यांची साणहतय णनर्मािी
मोठ्या प्रमािावर आहे.
उद्धव शेळके यांनी आपल्या कथांमधून ग्रामीि जीवनाचा वेध घेिला आहे.
ग्रामीि स्त्री, णिच्या व्यथा-वेिना, आशा-आकांशा, श्रद्धा यावर तयांनी आपल्या कथांिून
प्रकाश टाकला आहे. तयांच्या कथांमध्ये आढळिारी स्त्रीही ग्रामीि जीवनाशी णनगणडि
असून ग्रामीि भागाि जन्मलेल्या; परं िु नोकरीणनणमत्त शहराि आलेल्या णस्त्रयांचे
भावणवश्वही उद्धव शेळके यांनी आपल्या कथांमधून साकार के ले आहे. कु टुंबाि रमिारी,
गररबीशी-िाररद्र्याची झगडिारी, कष्ट करीि जगिारी आणि अतयंि प्रणिकू ल
पररणस्थिीिही िगिारी अशी स्त्री उत्तम शेळके यांच्या कथांमधून आढळिे. णविभााचा
प्रिेश तयांच्या कथांमधून णचणत्रि झाला असून वऱ्हाडी बोलीिून तयांच्या कथांमधील
पात्रे बोलिाि. तयामुळे तयांच्या कथांना प्रािेणशकिेच्या रं ग लागला आहे. याणशवाय
णविभाासारख्या एके काळी संपन्न असलेल्या प्रिेशािले िाररद्र्य शेळके यांनी आपल्या
कथांमधून साकारले आहे, िे नजरे ि भरिारे आहे. तयांच्या िृष्टीि गाढ सहानुभूिी असिे;
परं िु णिच्यावर भावनांचे धुके नसिे. तयांची िृष्टी स्वच्छ आणि भेिक असिे. अनुभवाच्या
सवा अंगांना आश्लेषावे ही तयांची मनीषा आहे. तयाची संवेिना संवेिनाप्रधान भाषा
संवािाच्या एिाद्या िुकड्यािून फार काही सुचवून जािे. उद्धव शेळके यांच्या पात्रांना
िुःि सोसण्याची सवयच आहे. तयांची ही िु िे कधी सामाणजक िर कधी आर्थाक

असिाि. डोहाच्या िळािून उष्ट्ि झरे णनघि असिा जसा िो गंभीर व शांि दिसिो,
िशी उद्धव शेळके यांची पात्रे शांि राहिाि. िी आपली िु िे शरीराचा एिािा अवयव
अवयव समजून वागि असिाि.
बांधीव स्वरुपाची संरचना, वैणवध्यपूिा आशय, उठाविार व्यणक्तरे िा, सामाणजक
जाणिवांचे िशान, भावस्पशी प्रसंगणचत्रि, प्रतययकारी विानकौशल्य आणि आशयानुकूल
भाषाशैली इतयािी वैणशष्ट्यांमुळे उद्धव शेळके हे अल्पावधीिच मराठी साणहतयािील
णबनीचे कथाकार ठरले आहेि.
उद्धव शेळके यांच्या ‘िाटािूट’ या कथेिून आई आणि मुलाच्या िाटािूटीचे विान
आले आहे. नवऱ्याने िुसरा घरोबा के ल्यामुळे णिच्या वायाला पोरके पिा येिे. णिची
िोन्ही मुलेही नवऱ्याकडे असिाि. मग िी चोरून मुलाला भेटिे. तयाला आग्रह करून
िाऊ घालिे. एक दिवस आपल्याजवळ ठे वून तयाच्यावर मायेची पािरं झालिे आणि
संध्याकाळी जड अंि करिाने तयाला णनरोप िेिे. मुलाच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या आईचे
णचत्रि भावस्पशी झाले आहे.
‘िाटािुट’ या कथेि माय, सुििेव आणि तयाचा बाप या िीन महत्त्वाच्या
व्यणक्तरे िा आहेि. आपल्यापासून िूर राहाि असलेल्या मुलांवर प्रेम करिारी, तयाला
िाऊ घालिारी माय जशी लिाि राहिे िसेच णिला आणि णिच्या मुलाला िहशिीि
वागविारा बापही आपले लि वेधून घेिो.
मनोहर मारोिीराव िल्हार (१९३२ िे २०१८)
मनोहर मारोिीराव िल्हार यांनी कमी वयािच साणहतयणनर्मािीला प्रारं भ के ला.
िल्हारांचा कथालेिनाचा प्रवास १९५० पासून सुरू होिो. तयांनी सुरुवािीला म्हिजे
१९४८ पासून णवस्िृि व णवपुल असे णचत्रपट समीिालेिन के ले आणि िे कमीअणधक
प्रमािाि तयांच्या णनधनापयंि सुरू होिे. वयाच्या अठराव्या वषाापासून िल्हारांनी कथा
लेिनाला प्रारं भ के ला.
मनोहर िल्हारांनी १९५० मध्ये 'न िुपसिारा िंजीर' (माणिक जुलै १९५०)
ही कथा णलहून कथालेिनाला प्रारं भ के ला. तयांचा हा प्रवास णचत्रपट समीिेकडू न कथा
वाङ्मयाकडे झालेला दिसिो. नकळतया वयापासून तयांच्या णनधनापयंि साि कथासंग्रह
व जवळजवळ िीडशे कथा (वेगवेगळी माणसके दिवाळी अंकािून) प्रकाणशि झाल्या
आहेि. माणसक, साप्ताणहक, दिवाळी अंकामध्ये प्रकाणशि झालेल्या तयांच्या कथांचे
पुस्िकरूपाने पुनमुािि झाले आहे. तया सवा कथांचा णवचार करिा येिो. तयांनी णवणवध

णवषयांवर णवपुल कथालेिन के ले आहे. कािंबरीकार म्हिून तयांची लोकणप्रयिा अजूनही
रटकू न आहे. 'मािूस'कार म्हिून रणसक मनावर तयांचा िबिबा जािविो. मनोहर
िल्हार यांची कथा सुरुवािीच्या काळामध्ये रहस्यातमकिा ककं वा िकलािू जीवनिशानाने
उभी राहिे. अथााि, या कथांवर बाबुराव अनााळकर, णव. स. िांडक
े र, ना. सी. फडके
इतयािी साणहणतयकांच्या साणहतयलेिनाचा प्रभाव दिसिो. तयाचबरोबर तयांनी १९५५
मध्ये 'बयनाबाई' (प्रणिष्ठान- मे १९५५) ही पणहली वऱ्हाडी कथा णलणहली. तयांनी
कथेच्या माध्यमािून वऱ्हाडी जनजीवनाचे समग्रिशी जीवनिशान मराठी साणहतयािून
घडणवण्याचे महत्त्वपूिा काया के ले आहे. पुढे १९५८ मध्ये तयांचा 'बुदढच िाटल' हा
वर्हाडी भाषेचा व प्रिेशाचा प्रभाव असिारा कथासंग्रह प्रकाणशि झाला. तयांच्या
कथालेिनाचे साधारिपिे िीन टप्पपे पडिाि. पणहला टप्पपा पूवासरु ींच्या वाटेने जािारा,
िुसरा टप्पपा जीवनाणभमुििेचा, वास्िविशी कथांचा आणि णिसरा टप्पपा कलातमकिेच्या
अंगाने जािीवपूवाक णलणहल्या गेलेल्या कथांचा आहे.
मनोहर िल्हार यांनी १९५० पासून कथालेिनाला प्रारं भ के ला. जेमिेम णशिि
घेिलेल्या िल्हारांची कथाणनर्मािी कु ठल्याही महाणवद्यालयीन ककं वा णवद्यापीठीय
संस्कारािून झालेली नसून, िी अनुभवाच्या अपारं पररक णवद्यापीठीय णशििािून
णनमााि झालेली आहे. िांडग्या अनुभवणवश्वामुळेच िल्हारांचे कथाणवश्व समृद्ध झाले
आहे, हे ध्यानाि घेिले पाणहजे.
घरची पररणस्थिी साधारि, तयाि वणडलांच्या स्वभावामुळे कमी वयािच
व्यवसायाि मिि करीि, पुढे तयांना णवक्रीकर कायाालयाि नोकरी पतकरावी लागली.
सििच्या बिल्यांमुळे तयांची जीवननौका एका रठकािी णस्थर होऊ शकली नाही.
महाराष्ट्रािील वेगवेगळ्या रठकािी सिि भ्रमंिी करूनही तयांची िरी नाळ णविभा व
तयािला तयािल्यातयाि िामगाव, नागपूर, अमराविी भागािील जीवनाशी, िेथील
मािसांशी आणि पररसराशी जोडलेली आहे. काही कथांमध्ये मुंबई व मराठवाड्यािील
पररसराचा उल्लेि आला असला, िरी णविभाािील मायेचा धागा तयांनी आजीवन िुटू
दिला नाही. णविभा व नागपूर पररसरािील वास्िव समाजजीवन हेच िऱ्या अथााने
तयांचे कथाणवश्व आहे. आपल्या पररसराशी, नोकरीणनणमत्त सिि भटकं िीमध्ये घेिलेल्या

अनुभवणवश्वाशी तयांची कथा प्रामाणिक राणहल्यामुळे तयांची कथा मराठी कथा
वाङ्मयाच्या णवश्वाि उठू न दिसिे.
मनोहर िल्हार यांचे कथाणवश्व समाजाच्या णवणभन्न स्िरांनी समृद्ध बनले आहे.
णवणभन्न समाजस्िरांच्या णवणवध भाववृत्तींना साकार करिाना तयांनी भावसंकुल वृत्तीचा
आश्रय न घेिा णवलिि िटस्थ वृत्तीने लेिन के ले आहे. िेड्यापाड्यािील भावणवश्व
साकारिाना वऱ्हाडी भाषा, वऱ्हाडी मािी, वृत्ती-प्रवृत्तीचे अनेक बारीकसारीक विान
लकसबंचा उपयोग के ला व वऱ्हाडी मािसांची अनेक वैणशष्ट्ये चािुयााने रटपली आहेि.
या अनुषंगानेच मनोहर िल्हार यांच्या 'धास्िी' या कथेचा णवचार करावा लागिो.
नाम्या, धुरपिी आणि माणिकराव अशी वऱ्हाडी पात्ररचना 'धास्िी' या कथेि आली
आहे. अतयंि टोकाची आर्थाक चिचि तयांच्या जीवनाि आहे. लहान मुलगा नाम्याला
तयाची आई साधे भजे सुद्धा बनवून िेऊ शकि नाही. पुढे िो कसाबसा हॉटेलाि जाऊन
भजी िािो. भजी िािाऱ्याला 'रगिणपिी' हा रोग झाला आहे. तयामुळे तयाचा संसगा
आिा आपल्याला नीट होईल, अशी धास्िी नाम्या धरिो. वैिभीय बोलीचा उत्तम नमुना
उत्तम नमुना 'धास्िी' या कथेिून साकार झाला आहे.
रवींि के शवराव शोभिे (जन्म १९५९)
रवींि शोभिे यांचा जन्म १५ मे १९५९ रोजी नागपूर णजल्ह्ािील नरिेड
िालुकयािील िरसोली या गावी झाला. तयांचे प्राथणमक णशिि िरसोली येथे णजल्हा
पररषि शाळे ि झाले. तयानंिर िे पाचवी िे िहावीपयंि गावािीलच आिशा णवद्यालयाि
णशकले. तयांचे कणनष्ठ महाणवद्यालयीन णशिि नरिेड, िर पिवीचे णशिि काटोल येथे
झाले. पुढे तयांनी पिव्युत्तर णशिि नागपूर येथे पूिा के ले.
कौटुंणबक वािावरि, शालेय-महाणवद्यालयीन संस्कार, वाचनाचे अणनवार वेड
आणि अंिरािील उतकट भावउमी मी यािून रवींि शोभिे सारिा कलावंि णविभााच्या
कु शीिून नरिेड, काटोल, िरसोली या पररसरािील प्रािेणशक वािावरिािून घडि
गेलेला पाहावयास णमळिो. नाटक, कथा, कणविा, कािंबरी असा तयांचा प्रारं भीचा
प्रवास झाला असून हा काळ तयांच्या जीवनािील उमेिीच्या िडिर, संघषााचा काळ
आहे, असे वाटिे. िरल भावणवश्वािून प्रिर वास्िवाला सामोरे जािाना सामोरे जािाना
आलेले िाहक अनुभव, भेटि गेली नमुनेिार मािसे, सभोविालच्या जगाचा,

वािावरिाचा, सामाणजक पयाावरिाचा होि गेलेला अनेकस्पशी पररचय, तयािून
णमळि गेलल
े े शहािपि, आलेले सामाणजक भान, समाजाप्रिी असलेली बांणधलकी,
सभोविाली असलेले जरटल आणि व्याणमश्र व्यवहार, यािून लेििी हािाि घेण्यासाठी
णमळालेली प्रेरिा इतयािी णवणवध घटक रवींि शोभिे यांच्या लेिकमनाला उभारी
िेिारे ठरले.
रवींि

शोभिे

यांच्या

लेिनाची

सुरुवाि

कथालेिनापासून

झाली.

महाणवद्यालयीन काळाि नबीरा महाणवद्यालयाि णशकि असिाना महाणवद्यालयाच्या
वार्षाकांकाि तयांची 'भूक' नावाची पणहली कथा प्रकाणशि झाली. या आणि 'बुवा',
'पैंजि' वगैरे माणसकांिून तयांच्या कथा प्रणसद्ध झाल्या होतया. तयानंिर १९८४ मध्ये
जनसाणहतय संमेलन 'णवशेषांका'ि तयांची 'डोह' कथा प्रकाणशि झाली. डॉ. शोभिे यांनी
आपल्या कथालेिनाचा आरं भसबंिू या 'डोह' या कथेलाच मानले आहे. पुढील िीन
िशकांपेिा अणधक काळाि डॉ. शोभिे यांचे 'विामान' (१९९१), 'िाही दिशा' (१९९४)
'शहामृग' (१९९८), िद्भव (२०००) 'अिृष्टांच्या वाटा' (२००८), 'चंिोतसव' (२०११),
'ओल्या पापांचे फु तकार' (२०१४) इतयािी कथासंग्रह प्रकाणशि झाले.
रवींि शोभिे यांच्या कथा िोन पािळीवर घडिाना दिसून येिाि. एका
पािळीवर णवकारवशिेचा आणि नातयांचा शोध घेिाना दिसून येिाि; िर काही
कथांमधून शोभिे लोककथेला साजेशा अशाच 'अद्भुि' वलयाचा आश्रय घेिाना
दिसिाि. तयांचा ओढा तयामुळे वास्िव अनुभवांच्या णचत्रिापेिा आदिम-वासना आणि
णवकाराच्या गूढिेकडे अणधक आहे, असे वाटिे. उिा. 'डोह', 'अिृष्टाच िेि'ं , 'एका सशंगचा
घोडा' या कथा णवकार आणि वासनेच्या संिभााि महत्त्वाच्या आहेि असे वाटिे. रवींि
शोभिे यांच्या सुरुवािीच्या कथा नेहमीच्या वळिाने जािाऱ्या साध्या आणि सरळ
आहेि; पि 'के साळ कािडीचे श्वापि' आणि 'महाप्रस्थान' या स्वरूपाच्या कथा अणधक
गुंिागुंिीच्या असून नायातमक कथनापलीकडे लेिनाि लेिकाला काही सांगायचे आहे.
असे तयांच्या कथा वाचि असिाना सिि जािवि राहिे. तयामुळे नंिरच्या कथांमध्ये
रवींि शोभिे यांची कथा अणधक चौकस आणि मािसांच्या जगण्यामागच्या प्रयोजनांचा
शोध घेिारी झालेली आहे असे दिसून येिे.

रवींि शोभिे यांची 'सतय' ही कथा तयांच्या 'विामान' या कथासंग्रहािील आहे.
या कथेिून शोभिे यांनी णवणशष्ट राजकीय वास्िव्यामुळे मािूस पररणस्थिीला कसा
शरि जािो, हिबल होिो, याचे प्रभावी णचत्रि के ले आहे. जगण्यािील स्वािंत्र्य,
मािसाची असिारी प्राथणमक गरज, अन्न, वस्त्र, णनवारा यािून णनमााि झालेली
असुरणिििेची भावना, आपि जर अन्यायाणवरुद्ध पेटून उठलो िर तयासाठी जीवनाची
ककं मि मोजावी लागेल, अशाप्रकारच्या जाणिवा याि व्यक्त होिाि. तयाचप्रमािे
आपल्या कु टुंबाचे, आपल्या मािसांचे आपल्या डोळ्यासमोर हाल होिील आणि तयािून
आपल्या हािी काही लागिार नाही, असे मानवी स्वभाविशान णमसेस भगि आणि
णनरं जन काकडे या व्यणक्तरे िांच्या माध्यमािून रवींि शोभिे यांनी 'सतय' या कथेिून
घडणवले आहे.
नारायि रामचंि शेन्डे (१९१४ िे १९९२)
ना. रा. उपाख्य अण्िासाहेब शेंडे यांचा जन्म ७ नोव्हेंबर १९१४ ला झाला.
अण्िासाहेब शेंडे हे आध्याणतमक प्रवृत्तीचे िणलि साणहणतयक व णवचारवंि होिे. तयांनी
२८ जुलै १९६० मध्ये गिेशपूर येथे शेषाश्रम या संस्थेची स्थापना के ली. महार हे
नागवंशीय नागाची पूजा करीि. अण्िासाहेबांच्या घराजवळ नागठािा होिा. तयाच
रठकािी परं परे ने नागपूजा के ली जाि असे. णिथेच अण्िांनी श्री शेषाश्रम सांस्कृ णिक
व्यासपीठ उभारले. अण्िासाहेब हे सांस्कृ णिक संमेलनाि (१९६७-६८) शेषाश्रमाची
ध्येय-धोरिे स्पष्ट करिाना म्हिाले, "मी णनसगााला मानिो. ज्याला नाग ककं वा सपा
म्हििाि, तया वस्िूंचा मी समजि नाही. णनसगााचे िे एक प्रिीक मात्र आहे आणि
साधनेकररिा िे माझे एक पुजास्त्र आहे. मी णनसगााचा पूजक आणि प्रवृत्तीचा उपासक
आहे" असे तयांचे एकू िच अध्यातमाच्या िेत्रािील मि होिे.
१९६० नंिर िणलि साणहतयाची चळवळ अतयंि जोमाने उियास आली. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या णवचारक्रांिीने वंणचि समाजाि समाज अमुलाग्र आमूलाग्र
बिलला. या काळाि अण्िासाहेब शेंडे यांनी िणलि साणहणतयकांना आमंणत्रि करून एक
नवी ऊजाा िेण्याचा प्रयत्न के ला. तयाि डॉ. भाऊसाहेब लोिंडे, ज्योिी लांजेवार, डॉ.
मेश्राम यांचे णवचार अतयंि ममाग्राही आणि जाज्वल्यपूिा होिे. अशाप्रकारे श्री शेषाश्रम
हे सांस्कृ णिक व्यासपीठ म्हिून नावलौदककाला आले. तयांचे अध्यातम म्हिजे िु िीिांचे

जीवन फु लविे आणि गररबांचे िप्त अश्रू पुसिे हे अण्िासाहेबांच्या व्यणक्तमत्त्वािून
णनिशानास येिे.
ना. रा. शेंडे यांची साणहतयणनर्मािी णवपुल आहे. 'गुलाम', 'अंजुशा', 'णवलाणसनी',
'असिंदिय णवश्वािील मंत्रछाया' इतयािी कािंबऱ्यांची णनर्मािी तयांनी के ली. तयांचा
'साणवत्री' हा कथासंग्रह व 'िुगाा' हा काव्यसंग्रह प्रकाणशि झाला आहे. िसेच तयांनी बाबू
जगजीवनराम, बाळासाहेब णिरपुड,े संि चोिामेळा, संि नामिेव, संि रोणहिास,
महातमा कबीर यांचे चररत्रलेिन के ले आहे. 'नारायि शाळे ि जा' या प्रबोधनातमक
एकांदकके चे तयांनी लेिन के ले आहे.
ना. रा. शेंडे एक िरुि भारि या वृत्तपत्राचे उपसंपािक, णविभा साणहतय
संमेलनाचे अध्यि आणि णविभा साणहतय संघाचे अध्यिही होिे. अणिल णवश्व मराठी
साणहतय

संमेलनाि

यांचा

सतकार

झाला

होिा.

'लोकसाणहतयसंपिा'

हे

लोकसाणहतयावरील लेिनाचे यांचे पुस्िक प्रणसद्ध आहे. महाराष्ट्र शासनािारे 'माणहिी
अणधकारी' हे पि तयांना णमळाले होिे. 'रसवंिनाथ टागोर सणमिी'वरही तयांनी काया के ले
होिे.
अशाप्रकारे ना. रा. शेंडे यांची स्मृिी बिललेल्या काळाि प्रकषााने जािविे.
समाजािील नीिीशून्य राजकारि, असतया भाषि अथवा विामानपत्री िोटा प्रचार,
अकु शलिेचा वाढिारा प्रािुभााव, स्त्रीशक्तीची णवटंबना, मािुसकीचा ऱ्हास पाहिाना
तयांचे साणहतय मोलाचे ठरिे.
'मरीआई के ला नवस' या कथेिून ना. रा. शेंडे यांच्या एकू िच व्यणक्तमत्त्वावर
अध्यातमाचा असलेला पगडा दिसून येिो. तयाचप्रमािे 'मरीआई के ला नवस' या कथेिून
ग्रामीि भागाि असलेली अंधश्रद्धा, चालीरीिी, परं परा, साकडे घालण्याची प्रथा
आणि िेवभोळे पिा ना. रा. शेंडे प्रकषााने आपल्या लिाि आिून िेिाि.
'मरीआई के ला नवस' या कथेि गावाि रोगराई पसरली आहे. िेवीच्या साथीि
गावािील अनेक बाया-मािसे, लहान बालके , पटापट मरिाि.

या साथीच्या

आजारािून सवा गावकऱ्यांची सुटका व्हावी म्हिून 'णझप्राबाई' मरीआई ला नवस करिे.

हा रोग िूर व्हावा म्हिून िी मररमाईच्या िगडावर आपले कपाळ आिळिे व णिचा
मृतयू होिो. लोककल्यािाथा णझप्राबाई स्वि चा बळी िेिाना 'मरीआई के ला नवस' या
कथेिन
ू ना. रा. शेंडे यांनी िािणवले आहे.
बाबाराव गंगाराम मुसळे (जन्म १९४९)
बाबाराव मुसळे हे साधारिपिे १९७० नंिर कथा णलणहिारे ग्रामीि कथाकार
आहेि. मुळाि तयांचा साणहणतयक प्रवासच कथा लेिनापासून सुरू झालेला आहे. ग्रामीि
जीवनानुभवांशी प्रामाणिक आणि एकणनष्ठ राहून तयांनी आपल्या सवांची कथांची
णनर्मािी के ली आहे. म्हिूनच तया कथा वाचिाना जिूकाही प्रतयिाि आपल्याच
बाबिीि िी घटना घडि आहे असे वाटि राहिे.
१९६० नंिरच्या सामाणजक, राजकीय, सांस्कृ णिक, धार्माक आणि आर्थाक
णस्थतयंिराबरोबरच णवज्ञान व िंत्रज्ञानाने ग्रामीि जीवनाि के लेली आश्चयाकारक प्रगिी,
आधीच मोडकळीस आलेल्या ग्रामरचनेवर या सवांचे होिारे सुष्टिुष्ट पररिाम गांभीयााने
ध्यानाि घेऊन बाबाराव मुसळे यांचे कथा लेिन झाले आहे. एकीकडे भौणिक सुि साधनांची होिारी रे लचेल आणि िुसरीकडे तयाचवेळी हरवू पाहिारे मािसांिील
मािूसपि, या परस्परणवरोधी घटनांचा बाबरावांवर पररिाम झाला. तयाचे शकय
णििके णचत्रि कथेच्या माध्यमािून उभे करण्याचा तयांनी प्रामाणिक प्रयत्न के ला. तयांनी
आपल्या कथेसाठी उच्चविीय नायक-नाणयका णनवडण्याचा प्रयत्न के ला नाही, िर तयांना
ही पात्रे तयांच्या सभोविालीच वावरिाना भेटली. तयामुळे तयांच्यािील नैसर्गाक गुिधमा
णचिारिाना तयांना कसरि करावी लागली नाही. ज्यावेळेस ही पात्र कथानकाि प्रवेश
करून अणभव्यक्त होि गेली, तया तया वेळी िी पात्रे प्रभावी ठरली. णशवाय तयांनी
णनवडलेले णवषयही अशाच प्रकारचे दिसून येिाि. शेिी, मजूर, बलुिेिार, अलुिेिार
आणि एकू िच कष्टकरी वगााला सामावून घेिारी व तयांचे िुःि प्रामाणिकपिे व्यक्त
करिारी बाबाराव मुसळे यांची कथा आहे. म्हिूनच या कथेिील णचत्रिही जिूकाही
आपल्याच बाबिीि घडिारी घटना आहे ककं वा आपि काही काळापूवी पाणहलेली सतय
घटना आहे, इिकी णजवंि वाटिे, हेही तयांच्या कथेचे वैणशष्ट्यच म्हिावे लागेल.
बाबाराव मुसळे यांची 'रक्त' नावाची कथा १९७१ साली 'अनुष्टुभ'मधून प्रकाणशि
झाली आणि िेथून पुढे तयांनी कथालेिनाचा सपाटाच सुरू के ला. अनुष्टुभ'ने सुरू के लेल्या

' रे ऊ' नावाच्या कथा स्पधेि स्पधेि तयांनी १९७९ मध्ये 'काटा' ही कथा पाठवून
सहभाग घेिला आणि णवशेष म्हिजे नंिरही िीन वषं सिि तयांच्याच कथेला प्रथम
पाररिोणषक णमळि गेली. शेवटी संपािकांनीच तयांना पाचव्या स्पधेसाठी कथा न
पाठविा आिा मान्यिाप्राप्त कथाकार म्हिून 'अनुष्टुभ'साठी णनयणमि कथालेिन करावे,
अशी सूचना िेऊन तयांना एकप्रकारे िजेिार, सकस अनुभवाचा लेिक म्हिूनच मान्यिा
दिली, असे म्हिावेसे वाटिे.
बाबाराव मुसळे यांचा पणहला कथासंग्रह 'मोहरलेला चंि' १९९२ मध्ये मेहिा
पणब्लसशंग हाऊसने प्रकाणशि के ला. तयानंिर 'सझंगू लुिू लुि'ू (१९९४) आणि नगर
भोजन (२००९) हे कथासंग्रह प्रकाणशि झाले. तयामुळे बाबरावांची कथा अणधकच
णवकणसि होऊन िमिारपिे वाटचाल करू लागली. वैिभीय शेिकऱ्यांचे जीवनणचत्रि,
िुःि, वेिना आणि राजकारिािील गिारोळामुळे सहकारी िेत्रािील भ्रष्टाचारामुळे
हैराि झालेला सामान्य मािूस या कथेने

कें दिि ठरणवला.

वास्िव जीवनाचे

प्रिरणचत्रि मुसळे यांनी के ल्यामुळे, ग्रामीि कथेच्या िेत्राि तयांची कथा अणधक
ठळकपिे आपली स्विःची ओळि णनमााि करण्याि यशस्वी झाली असे म्हििा येिे.
बाबाराव मुसळे यांची 'िाविीचा बैल' ही कथा तयांच्या 'सझंगू लुिू लुि'ू या
कथासंग्रहािील पणहलीच कथा आहे. िशी ही चचाा बरीच प्रणसद्धी आहे. शेिकर्यांची
ियनीय अवस्था एवढी णबकट असू शकिे की, पेरिीसाठी गहाि ठे वलेले िाणगने सोडवून
आिण्यासाठी िाविीचा एक बैल णवकावा लागिो. हे िरे भीषि समाजवास्िव आजही
शेिकऱ्यांच्या जीवनाि आहे, हेच ही कथा िशावून जािे. शेिकऱ्यांच्या जीवनाि
यापेिा िुसरी कोििी भयानक असू शकिे? गररबाने कु ठे िोंड लपवावे? यासारिे प्रश्न
उपणस्थि होिाि. आपल्या जीवनािील फाटलेल्या सचंध्या एकत्र करिाकरिाच
शेिकऱ्यांचा जीव जािो. मात्र िो सुिी होि नाही, याचे प्रतययकारी णचत्रि 'िाविीचा
बैल' या कथेिून बाबाराव मुसळे यांनी घडणवले आहे.

वासुिव
े शंकरराव मुलाटे (जन्म १९४३)
वासुिव
े मुलाटे हे, १९७० नंिर कथा लेिन करिारी योगीराज वाघमारे , वामन
होवाळ, भास्कर चंिनणशव, शंकर पाटील, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले इतयािी
लेिकांप्रमािे एक प्रणसद्ध लेिक आहेि. मुलाटे यांनी कथा, कािंबरी, नाटक, लणलिगद्य
इतयािी लेिनाबरोबरच महत्त्वाचे समीिा लेिनही के ले आहे. तयाचबरोबर काही स्फु ट
स्वरूपाचे वैचाररक लेिनही के ले आहे, िसेच अल्पसे काव्यलेिनही के ले आहे. मुलाटे हे
ग्रामीि साणहतयाचे भाष्ट्यकार, संपािक आणि यशस्वी प्रकाशक आहेि.
ज्या काळाि स्वािंत्र्याची चळवळ उभी राणहली, स्वािंत्र्याची मागिी होऊ
लागली तया काळाि या प्रणिभासंपन्न लेिक आणि लेिकाचा जन्म माजलगाव, णजल्हा
बीड येथे एका शेिकरी कु टुंबाि झाला. लहानपिापासूनच मुलाटे यांच्या आयुष्ट्याची
ओढिाि सुरू झाली. शालेय जीवनापासूनच तयांना अनेक घटनाप्रसंगांना िोंड द्यावे
लागले. तयांना वाचनाचा छंि शालेय जीवनािच जडला. तयांच्या लेिनावर तयांच्या
गावाचा, वािावरिाचा पररिाम होिे अपररहाया आहे. लेिक णजथे राहिो, ज्या
मािसांि आणि ज्या समाजाि राहिो, एवढेच नव्हे, िर ज्या काळाि राहिो तया
काळािील वािावरिाचाही पररिाम लेिकाच्या जडिघडिीवर होिो. वासुिव
े मुलाटे
याला अपवाि नाहीि.
वासुिव
े मुलाटे हे एक प्रयोगशील लेिक कसे आहेि, याचा प्रतयय तयांच्या
लेिनावरून येिो. मुलाटे यांचा 'स्वराज्याचा णवडा' हा लेि शाळे च्या हस्िणलणिि
माणसकाि प्रणसद्ध झाला. तयांनी सुरुवािीला कथा णलहायला सुरुवाि के ली. नोकरीच्या
णनणमत्ताने शहराि राहिाऱ्या मुलाटे यांनी सवाप्रथम नागर जीवनावरील कथा
णलणहल्या. या आशयाच्या तयांच्या कथा 'व्यथाफु ल', अबोशान आणि इिर कथा',
'अंधाररं ग', 'काळोिावेिा' या चार कथासंग्रहांि आणि िोन िीघाकथांिून प्रणसद्ध झाल्या
आहेि. वरील सवा कथासंग्रहांिून नागर, ग्रामीि आणि िणलि जीवनाचे णचत्रि
करिाऱ्या कथा येिाि. तयांच्या जवळपास ३५ कथा या नागर जाणिवा णचणत्रि
करिाऱ्या आहे ८ िे १० कथा या ग्रामीि जीवनिशान घडणविाऱ्या आहेि. मराठी
कािंबरीच्या वळिावर महत्त्वाचा टप्पपा ठरली अशी बहुचर्चाि 'णवषवृिाच्या मुळ्या'

ही कािंबरी प्रणसद्ध आहे. 'णवषवृिाच्या मुळ्या' या कािंबरीिून तयांनी मराठी
कािंबरीच्या इणिहासाि सहकार िेत्रािील भीषि वास्िवाचे णचत्रि के ले आहे.
मुलाटे यांच्या ग्रामीि आणि नागर कथांि अनेक आशयणवश्व आढळू न येिाि. या
कथांमधून लहान मुलांच्या मनािील णवचार, मानणसक गुंिागुंि, पिी-पत्नी-आई-वडील
यांच्यािील ििावाचे प्रसंग, पिी-पत्नीमधील संघषा, अणववाणहिांच्या जीवनािील
व्यथा-वेिना, अगणिकिा, स्त्री-पुरुषांचे णववाहबाह् प्रेम, मािसाच्या जीवनािील
एकटेपि, मानवी जीवनािील एकाकीपि, वेश्याव्यवसायािील घटना, शासकीय
कायाालयािील घटना इतयािी घटनांचे नमुने या कथेि येिाि. वासुिव
े मुलाटे यांच्या
कथेिील णनवेिन हे तयांच्या कथेचे िास वैणशष्ट्य आहे. सामान्यिः कथालेिक कथेचे
कथन करण्यासाठी एका णनवेिकाचे पात्र कथेि णनमााि करीि असिो. तया पात्राच्या
माध्यमािून कथा सांणगिली जािे. कथावस्िूशी एकरूप होऊन णलणहिे, णनवेिन करिे
व तयापासून अणलप्त होऊन णनवेिन करिे, हे णनवेिनाचे िोन प्रकार मानले जािाि.
वासुिव
े मुलाटे यांच्या कथेि िोन्ही प्रकार आढळू न येिाि. एकू िच, चळवळीला,
समाजवािाला योगिान असिारी म्हिून पररविानाचे मूल्य, णवचार, ित्त्वे व्यक्त
करिारी तयांची कथा आहे. हेच तयांच्या कथेचे वैणशष्ट्य मानिा येिे.
वासुिव
े मुलाटे यांच्या कथा वाङ्मयायाि नािेसंबंधावर आधाररि अणधक कथा
पाहायला णमळिाि, ककं बहुना तयांची कथाही नािेसंबंधांमध्ये अणधक गुंिलेली दिसिे.
'गोष्ट संध्याकाळची' या तयांच्या कथेिून नाना आणि मधुकाका या िोन म्हािाऱ्या
व्यक्तींची करुि कहािी अधोरे णिि झाली आहे. हे िोघेही चांगले णमत्र आहेि. आिा
तयांना उिारवय आलेले आहे. अनेक हालअपेष्टा सहन करून तयांनी कु टुंबाचा गाडा पुढे
आिला आहे. परं िु आिा हे िोघेही सेवाणनवृत्त झाल्यावर तयांच्या घरािील मंडळी
तयांना िुसडेपिाने वागणविे. तयामुळे तयांच्या वायाला एकाकीपिाचे, असहायिेचे
जगिे आले आहे. तयांचे म्हििे ऐकू न घेईल, तयांना समजून घेईल, असे तयांच्या घराि
कोिीही नाही. कथेच्या शीषाकाप्रमािेच नाना व मधुकाका यांच्या आयुष्ट्याची
संध्याकाळ झाली आहे.

के शव िानाजी मेश्राम (१९३७- २००७)
के शव मेश्राम हे िणलि साणहतय चळवळीिील एक अग्रिी व आघाडीचे लेिक
आहेि. कथा, कणविा, कािंबरी, लणलिणनबंध आणि समीिा या िेत्राि सलग चार िपे
लेिन तयांनी के ले. प्रा. मेश्राम यांच्या कथा-कािंबऱ्यांमधून तयांच्या वाङ्मयीन जाणिवा
आणि प्रणिभेचा अस्सल आणवष्ट्कार पाहायला णमळिो. िणलि साणहतय जाणिवेची आणि
िणलि जीवनाची अस्सलिा तयांनी आपल्या कथालेिनाि समग्रपिे रे िाटली आहे.
िणलि कथेच्या णवकासाि मेश्रामांचे योगिान मोलाचे आहे. डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांच्या समाजपररविानाची व्यापक जािीव तयांच्या कथेमध्ये वृसद्धंगि झालेली
दिसिे. 'िरवड' (१९८०), 'पत्रावळ' (१९८१), धगाडा (१९८४), मरिमाळा
(१९८८), आमनेसामने (१९८९), कोळीष्टके (१९९०), ज्वालाकल्लोळ (१९९६),
िांडवन (१९९७), आसूडवळ (२००५), धूळवावटळ (२००५), णचिलचोिा
(२००७), बोजवारा (२००७) इतयािी के शव मेश्राम यांचे कथासंग्रह प्रकाणशि झाले
आहेि.
वरील सवा कथासंग्रहािील कथांमधून के शव मेश्राम यांनी आतमबोध आणि
समाज सुधारिांची प्रदक्रया व्यापक आणि मांडले आहे. तयांच्या प्रथा के वळ िणलि
जीवनच रे िाटिाि असे नव्हे; िर ग्रामीि जीवन व महानगराि वसलेल्या परप्रांिीय,
अनाथ गणलिगात्र, झोपडपट्ीिील चाकोरीबाहेरच्या स्त्री-पुरुष जीवनाची णचत्रिही
तयांच्या कणथि येिे. याबिल डॉ. स. िा. कऱ्हाडे म्हििाि, "िणलि जािीव, िणलि
अनुभव, िणलि जीवन एवढ्यापुरािीच तयांची कथा सीणमि नाही. िणलिांच्या
जाणिवेिून िणलिेिरांची जािीव, िणलिेिरांची अनुभूिी व जीवन यांच्याशी असिारा
अनुकूल व प्रणिकू ल अनुबंध, तयाचप्रमािे संवािी-णवसंवािी सूर प्रा. मेश्राम नेमके पिाने
पकडिाि. तयािील परस्परणवरोधी िाि तयांच्या कथांिून व्यक्त होिाि." असे
डॉ. स. िा. कऱ्हाडे यांचे मि मेश्रामांच्या कथांचे सूक्ष्म णनरीिि करिारे आहे.
अण्िाभाऊ साठे शंकरराव िराि आणि बाबूराव बागूल यांच्या नंिर िणलि कथाकार
म्हिून प्रा. मेश्रामांचे नाव घेिले जािे. गेल्या चार िशकांि कथालेिनाच्या िेत्राि ज्या
कथाकारांनी लेिन के ले, तयामध्ये प्रा. मेश्राम साितयाने कथा णनर्मािी करीि होिे.

िणलिांच्या समकालीन सामाणजक राजकीय व सांस्कृ णिक अंगाचा वेध घेिाऱ्या
कथा प्रा. मेश्रामांनी णलणहल्या आहेि. यामध्ये ग्रामीि व शहरी िणलि जीवनाचे णचत्रि
येिाना दिसिे. बागुलांच्यानंिर सुणशणिि णपढीि प्रा. मेश्राम हे अणधक डोळस
कथाकार म्हिून नावारूपाला आले. िणलि व उच्चभ्रू समाजाि तयांचा वावर असल्याने
अणधक डोळसपिे तयांनी कथाणनर्मािी के ली. समकालीन मराठी कथेिील रचनावाि,
पुनरुज्जीवनवाि, परं परावाि मेश्रामांनी नाकारला व जीवनवाि प्रबोधनवाि
पररविानवाि णवज्ञानवािी िृणष्टकोन आणि आंबेडकरी णवचारांचा बािा स्वीकारला.
तयामुळेच िणलि, पीणडि, िु णििांचे, शोणषिांचे, मजुरांचे प्रणिणनणधतव करिारी तयांची
कथा थरारक

अनुभव िेिाना दिसिे. तयाचबरोबर चािुवाण्य चािुवाण्याणधणष्ठि

णवषमिेचा णिरस्कार व मािूसकीच्या ित्त्वज्ञानाचा पुरस्कार के शव मेश्रामांच्या
कथाणनर्मािीला ििपािी घालिो. या साऱ्यांचाच पररिाम तयांच्या कथा, आशय,
णवषय व अणभव्यक्तीवर सहजसुंिरपिे झालेला दिसिो. मराठी कथापरं परे ला भूक,
वासना व अपमानाचे िांडव कधीच दिसले नाही. हे वास्िव अणधक कसिार कसिारपिे
मेश्रमांनी मांडले आहे. अण्िाभाऊ साठे , शंकरराव िराि आणि बाबुराव बागूल यांची
कथापरं परा प्रा. मेश्रमांनी अणधक कसिार मांडली. 'क्रांिी' आणि 'शांिी' या संकल्पना
एकत्र नांिू शकिाि, हे मेश्रमांनी आपल्या कथांिून सांणगिल्याचे आपिास दिसिे.
'मोचाा' ही कथा के शव मेश्राम यांच्या 'िरवड' या कथासंग्रहािून घेण्याि आली
आहे. या कथेि आंबेडकरी चळवळीचे णचत्र नामांिराच्या आंिोलनाच्या संिभााने येिे.
णवद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिले पाणहजे यासाठी झालेल्या संघषााचे
णचत्रि येिे. नामांिरासाठी काढलेल्या मोचााि सच्चा आंबेडकरवािी कायाकिाा भगवंि
के िारे स्विःला झोकू न िेिो. पोणलसांचा मार िािो. इिर कायाकिे पळू न जािाि. िणलि
चळवळीशी प्रामाणिक असिारे आणि चळवळीच्या नावािाली नीणिभ्रष्ट असिारे
याणवषयीचे परिड भाष्ट्य के शव मेश्रमांनी 'मोचाा' या कथेिून के ले आहे.
नागनाथ लालूजीराव कोत्तापल्ले (जन्म १९४८)
१९७० िे १९८० च्या िरम्यान नागनाथ कोिापल्ले यांनी साणहतय लेिनास
सुरुवाि के ली. िरम्यानच्या काळाि मराठी साणहतयाने णनरणनराळी वळिे घेिली. या
काळाि वाङ्मयाच्या णवणवध प्रवृत्ती आणि प्रवाहांचा पररिाम कोत्तपल्लेवर झाला. अशा
कालिंडाि कोिापल्ले यांनी कणविा, कािंबरी, कथा, समीिा लणलिगद्य, संशोधन,

संपािन असे णवणवधांगी लेिन के ले. स्वािंत्र्योत्तर भारिािील ऱ्हासमान समाजजीवन,
हा नागनाथ कोत्तापल्ले मधील लेिकाला आिून अस्वस्थ करिारा एक ठळक णवशेष
आहे. या समकालीन पिनशील जनवास्िवाने कोिापल्ले यांच्या एकू िच वाङ्मयाला
व्यापून टाकले आहे.
नागनाथ कोत्तापल्ले हे एक महत्त्वाचे व्यणक्तमत्त्व होय. मराठी साणहतयिेत्राि
तयांच्या लणलिसाणहतय णवषयक लेिनाची अणमट अशी छाप पडली आहे. कोिापल्ले
यांनी ग्रामीि, िणलि, नागरी अशा णवणवध संवेिनानुभवाने सिि लेिन काया के ले.
तयांनी साि कथासंग्रह, िीन कािंबऱ्या, एक कणविासंग्रह आणि एक लणलिगद्य अशी
लेिनाची िेिगीच साणहतयिेत्राि दिली.
मराठी साणहतयाि 'कथा' या वाङ्मयप्रकाराला महत्त्वाचे स्थान आहे. मराठी
साणहतयाचे िालन णवणवध साणहतयप्रकारांनी समृद्ध झालेले दिसिे. तयामध्ये कथासाणहतय
णवशेष आकर्षाि करून जािे. नागनाथ कोिापल्ले यांनीिेिील साधारििः १९७०
पासून लेिनास सुरुवाि के ली. तयांची ‘एक कथा’ ही पणहली कथा प्रणिष्ठान णडसेंबर
१९७० च्या अंकाि प्रणसद्ध झाली. िेव्हापासून आजपयंि तयांनी णवपुल लेिन के ले.
कपोत्तापल्लेंचे एकू ि साि कथासंग्रह प्रणसद्ध आहेि. लघुकथा आणि िीघाकथा या िोन्ही
प्रकारांच्या कथा तयांनी णलणहल्या आहेि. ‘कर्फयूा आणि इिर कथा’ हा तयांचा पणहला
कथासंग्रह १९८० साली प्रकाणशि झाला. याणशवाय ‘कादफला’, ‘संिभा’, ‘राजधानी’,
‘रक्त आणि पाऊस’, ‘कवीची गोष्ट’, ‘साणवत्रीचा णनिाय’ इतयािी कथासंग्रह प्रणसद्ध
आहेि. उत्तम कथालेिकाचा पुरस्कारही तयांना णमळाला आहे.
कोत्तापल्लेंनी ग्रामीि, स्त्रीप्रधान, िणलि, सामाणजक, मनोणवश्लेषिातमक,
उपहासातमक अशा अनेक आशयाच्या कथा णलणहल्या आहेि. तयामध्ये ग्रामीि-नागरी
भागािील शोणषि, णपचलेल्या णस्त्रयांचे िुःि िसेच विनिार, पाटील, िेशमुि, महाजन,
घराण्यािील णस्त्रयांवर होिारा अतयाचार, णशिि िेत्रािील भ्रष्ट व अपप्रवृत्ती, आिशा
णशिकाची व्यथा, सहंि-ू मुणस्लम ऐकय, अस्पृश्य अस्पष्ट लोकांच्या अणधकारासाठी
चाललेला संघषा असा संणमश्र स्वरूपाचा आशय कोत्तापल्लेंच्या अनेक कथांचा आहे.
यामध्ये ‘रक्त आणि पाऊस’, ‘पराभव एका लेिकाचा’, ‘गुि
ं ा’, ‘रािि’, ‘दिवा’, ‘िािा’,
‘चक्रव्यूह’, ‘अंिर’, ‘वारसा’, ‘कुं डली’, ‘काजवे’, ‘मुख्यमंत्र्यांची भेट’, ‘कवीची गोष्ट’, ‘लव्ह
मॅरेज’, ‘पािी’, ‘धुके’, ‘िसरा उजाडला’ या सवा संणमश्र आशयाच्या कथा महत्त्वपूिा
आहेि.

णवशेषिः कोत्तापल्लेंच्या कथांमधून ग्रामीि णस्त्रयांच्या शासनासोबि,
िुःिािसोबि िेथील उच्चभ्रू घराण्यािील णस्त्रयांचे िुःि शोषि स्त्रीप्रधान कथांमधून िे
णचणत्रि करिाि. एकू िच कोत्तापल्लेंच्या सवा कथा ग्रामीि जीवनािील जगण्याचे
धगधगिे वास्िव सांगिाऱ्या आहेि. तयांच्या कथा समाजािल्या िळागाळापयंि जाऊन
णिथल्या भीषि वास्िवाचा वेध घेिाि. एकू िच मानवजाि िुिाच्या भोवऱ्याि कशी
गरगरि आहे व मानवाचा मानवाच्या अंिरं गाचा शोध घेिाना मानवाची वृत्तीही
नागनाथ कोिापल्ले प्रकट करिाि. एकू िच तयांच्या कथासाणहतयाि णवणवधिा
बहुआयामीतव समणष्टणनष्ठा, मनुष्ट्यकें दितव इतयािी णवणवधांगी पैलू जािविाि.
‘सपंटीची गोष्ट’ ही कथा नागनाथ कोिापल्ले यांच्या ‘कादफला’ या कथासंग्रहािून
घेिली आहे. या कथेि लेिकाने विानातमक शैलीचा वापर के ला आहे. या शैलीि
कथाकाराची भूणमका पूिापिे िटस्थपिाची असून िो घटना, व्यणक्तरे िा आणि
वािावरि याचे विान करीि करीिच कथाभाग पुढे सरकि असिो. अशा कथेिील
कथानक हे सरळपिे अणभव्यक्त होि असून वाचकालाही सहजपिे आतमसाि होि
असिे. एिाद्या घराि कु िीिरी सहज आपिास एिािी घटना सांगावी िशी ही कथा
फु लि जािे आणि वाचकही तयाि अनायसेच गुंिि गुंिि जािो असे हे विानातमक शैलीचे
कसब या कथेिून साकार झाले आहे.
लहान मुलांची मुले णनरागस असिाि. या णनरागसिेमुळेच व्यावहाररक जगािले
प्रश् तयांचे कु िूहल वाढविाि आणि तयांच्या परीने तयाची उत्तरे शोधिाि या कथेिील
गोष्ट सांगिारी सपंटी अशीच आहे.
णप्रया णवजय िेंडुलकर (१९५४ िे २००२ )
१९६० नंिर महाराष्ट्रािील समाजजीवन वेगवेगळ्या कारिांनी ढवळू न णनघाले.
िळागाळािील प्रतयेक व्यक्ती ही समाजाला जागृि करुन पहाि होिी. तयांनी आपले
प्रश्, समस्या सोडवण्यासाठी चळवळी णनमााि के ल्या. या चळवळीमधूनच नवनवीन
वाङ्मयप्रवाह उियास आले. याच कालिंडाि णस्त्रयांच्या णशििाि वाढ झालेली दिसिे.
णशििामुळे णवणवध िेत्राि तयांची प्रगिी होि होिी. तयािूनच णस्त्रयांच्या िऱ्या
लेिनाला महत्त्व प्राप्त होि होिे. १९७५ नंिरच्या णवकासाने णस्त्रयांची गिी ही
पाहण्यासारिी होिी. आरं भीच्या काळाि स्त्रीलेिनाने णनमााि होिाऱ्या साणहतयाची
णनर्मािी ओघानेच होि असल्याचे समजिे. मात्र नंिरच्या काळाि स्त्रीवािी जाणिवा
घेऊन लेिन करिाऱ्या लेिकांची अणधकाअणधक पाहिा येिो. णप्रया िेंडुलकर या १९८०
या काळाि स्त्रीवािी जाणिवा घेऊन णलिाि करिार्या लेणिका आहेि. णप्रया िेंडुलकर

यांनी णचत्रपट अणभनेत्रीपासून नाय अणभनय, कणविा, लणलिलेिन, कथालेिन,
मॉडेसलंग, टाक शो, जाणहरािीचा व्यवसाय, डी.डी. मेट्रोवरील सिि होिारी मुलािि
या िेत्रािून णनमााि होिाऱ्या स्त्रीवािी जाणिवा लिाि घेऊन स्त्रीवािी लेिन के ल्याचे
आढळिे.
णप्रया िेंडुलकर यांनी मुब
ं ईसारख्या महानगरािील येिारे अनुभव समथापिे
मांडले आहेि. मुंबई महानगराि सिि कामाणनणमत्त होिाऱ्या धावपळीचे लेणिके ने
सूक्ष्म णचत्रि मांडले आहेि.

तयांनी णववाहसंस्था, घटस्पोट, प्रेमप्रकरि यामधून

णस्त्रयांवर होिारे अन्यायाचे छळ सिमपिे मांडले. तयांच्या साणहतयाचा णवषय ‘स्त्री’
हा आहे. तयांच्या साणहतयािील नाणयका ही मुळाि स्वणवचाराने वावरिारी आहे.
णप्रया िेंडुलकर यांनी हािाळलेले णवषय अगिी स्त्रीवािी लेिनाला पूरक असेच आहेि.
स्त्रीवािी जाणिवा लिाि घेऊन णवणवध िेत्राि कारकीिा करिाऱ्या लेणिके ने स्त्रीचे मन
हे अणधकच हळु वारपिे जोपासले आहे.

तयांच्या साणहतयािील नाणयका या सूक्ष्म

जाणिवांच्या भूणमके िून णवचार प्रकट करिाऱ्या आहेि.
णप्रया िेंडुलकर यांचे ‘ज्याचा तयाचा प्रश्’, ‘जन्मलेल्या प्रतयेकाला’, ‘जावे णिच्या
वंशा’ इतयािी कथासंग्रह प्रकाणशि आहेि. िसेच ‘पंचिारांदकि’, ‘असंही’ इतयािी लणलि
लेिसंग्रहही तयांनी णलणहलेले आहेि. एकू िच णप्रया िेंडुलकर यांच्या कथांमधील स्त्री
आर्थाक बाबिीि णनराश, हिाश झालेली आहे. तयांच्या साणहतयािून दिसिारी ही स्त्री
आजपयंि मराठी साणहतयामध्ये रं गणवण्याि आलेल्या णस्त्रपेिा संपूिापिे वेगळी आणि
एकू िच णवचार करायला लाविारी आहे. तयांना वाटिे की, णस्त्रयांनी कु िावरही
अवलंबून राहू नये,

स्विः स्वावलंबी असले पाणहजे.

नव्या णपढीिील स्विंत्र

णवचारांच्या, परावलंणबतव झुगारून स्वाणभमानाने आयुष्ट्य जगिार्या णस्त्रया णप्रया
िेंडुलकर यांनी आपल्या कथेिून णचणत्रि के ल्या आहेि.
‘अम्मा’ ही णप्रया िेंडुलकर यांच्या ‘ज्याचा तयाचा प्रश्’ या कथासंग्रहािून घेिली
आहे. या कथेि फू टपाथवर आपल्या णप्रयकराची वाट बघि उभ्या असलेल्या नाणयके ला
णिथेच राहिाऱ्या एका स्त्रीचे अणस्ितव जािविे. णिच्या भोविी चार पाच मुलांची गिी
असिे. रोज णिथे येऊन आपल्या णप्रयकराची वाट पाहिारी िी आणि फु टपाथवर
आपल्या णचल्याणपल्यांसह राहिाऱ्या अम्मांि एक आतमीय नािे णनमााि होिे. आपल्या
णप्रयकराच्या प्रेमाि वेडी झालेली एक कोवळी मुलगी आणि अशाच प्रेमापोटी
वेश्याव्यवसायाि ढकलल्या गेलल
े ी अम्मा अशा िोन बाजू या कथेला आहेि. णिच्या
णप्रयकराला णिच्याशी लि वगैरे करायची नसिे. िो फक्त शारीररक ओढीने णिच्याकडे
आकर्षाि होिो आणि िी सहजपिे तयाच्या जाळ्याि फसिे. तयाला हवे िे साध्य करून

िो मोकळा होिो. णिला दिवस जािाि. घरािल्या नजरबंिीिून स्विःची सुटका
करून िी तयाच्याशी लि करण्याच्या आशेने तयाच फु टपाथवर येऊन बसिे. पि िो
मात्र येि नाही. णिची घोर णनराशा होिे. िी चक्कर येऊन पडिे. गिी जमा होिे. अशा
पररणस्थिीि अम्मा णिला सावरिे आणि तयाचा कायाभाग तयाने आटोपला आहे, िो
आिा परि येिार नाही हेिि
े ील णिला पटवून सांगिे. अशाच फसव्या प्रेमप्रकरिामुळे
िी सुद्धा कशी रस्तयावर येिे आणि िेहणवक्रय करण्यास बाध्य होिे, असे अम्मा णिला
स्विःणवषयी समजिे.समाजाि अविीभोविी डोळे उघडे ठे वून बणघिले म्हिजे अशा
फसवल्या गेलेल्या अनेक णस्त्रया दिसिाि. पुरुषांच्या भोगावासानेला बळी पडलेल्या या
णस्त्रया घरािाराला वंणचि होिाि

आणि अतयंि अगणिकिेचे परवश आयुष्ट्य या

णस्त्रयांच्या नणशबी येिे. याचे यथायोग्य णचत्रि णप्रया िेंडुलकर यांनी ‘अम्मा’ या
कथेमधून के ल्याचे आढळू न येिे.
लक्ष्मि ढवळू टोपले (जन्म १९४८)
लक्ष्मि ढवळू टोपले यांचा जन्म २२ माचा १९४८ ला झाला. िे छत्रपिी
णशवाजी मंडळ, कल्याि, णजल्हा ठािे या णशिि संस्थेच्या णवक्रमगड हायस्कू ल व कला
वाणिज्य, कणनष्ठ महाणवद्यालय, णवक्रमगड, णजल्हा पालघर येथून प्राचाया म्हिून
सेवाणनवृत्त झाले आहेि.
णवणवध वृत्तपत्रािून, माणसकािून, णनयिकाणलकांिून कथा अध्याणतमक लेि,
लणलिलेि, व्यक्ती पररचयातमक लेि, कणविा, आदिवासी व शैिणिक समस्यांवर तयांचे
लेिन प्रणसद्ध आहे. याणशवाय ग्रामीि-नागरी समस्या, मांडिारी वैचाररक सूचना
करिारी, मनोगि व्यक्त करिारी अशी िीनशेपेिा अणधक पत्रे णवणवध वृत्तपत्रािून
प्रणसद्ध झाली आहेि.
लक्ष्मि टोपले हे ८४ वे अणिल भारिीय मराठी साणहतय संमल
े न ठािे २०१०
अंिगाि ‘आदिवासी साणहतय संमल
े न’ जव्हार येथे अध्यि होिे. िसेच पंधराव्या समरसिा
साणहतय संमल
े नाचेही (जुन्नर, णजल्हा पुिे) िे अध्यि होिे. तयांनी णवणवध पररसंवािाि
सहभाग नोंिणवला आहे. ‘आदिवासी साणहतय आणि लोककला’ हा तयांच्या अभ्यासाचा
मुख्य णवषय आहे. आकाशवािी मुंबई (अणस्मिा वाणहनी) येथून तयांचे णवणवध लणलिलेि
प्रसाररि झाले आहेि. िसेच मुंबई िूरिशान वरील ‘णशििाची नवी दिशा’ या
पररसंवािाि तयांनी सहभाग नोंिणवला आहे.
‘होय आम्ही सहंिू आहोि’ (लेिसंग्रह) ‘आरडss गेss कु हुबाय’ (कणविासंग्रह),
‘जीवन मधुरम’ (वैचाररक-आध्याणतमक लेिसंग्रह) ‘कोकिा जनजािीिीच्या लोककथा’,

जगद्गुरु श्रीमि शंकराचाया (मूळ सहंिी लेिक पंणडि िीनियाल उपाध्याय) चररत्राचा
मराठी अनुवाि इतयािी तयांची साणहतयसंपिा उपलब्ध आहे.
लक्ष्मि टोपले यांना तयांच्या वाङ्मयीन आणि शैिणिक कायााबिल णवणवध
पुरस्कारांनी सन्माणनि करण्याि आले आहे.

तयाि भारिीय णशिि माणसकाचा

पुरस्कार, णशिि िेत्रािील प्रशंसनीय कायााबिल ठािे णजल्हा आिशा पुरस्कार, ठािे
णजल्हा वृत्तपत्र लेिन संघाचा सवोतकृ ष्ट वृत्तपत्र लेिन पुरस्कार, मुंबई वृत्तपत्र लेिन
संघाचा ‘पत्रभूषि’ इतयािी पुरस्कार तयांना णमळाले आहेि.
लक्ष्मि टोपले यांच्या ‘ घे गगनभरारी’

या कथेि एक आदिवासी युवक

यशोमंदिराची एक एक पायरी चढि आहे. कोि होिो? कु ठे होिो? आणि आलो कु ठे ?
झालो कोि? याचे मला आश्चया वाटिे. पि आपि रक्ताचं पािी के लं म्हिून हे यश
णमळालं आहे याची तयाला जािीव होिे. विामानािून चालि असिाना तयाचा
रक्ताळलेला भूिकाळही तयाचा पाठलाग करि आहे.

अज्ञान, िास्य, लाचारीच्या

किामाि रुिलेली तयाची मायेची मािसं तयाला आठविाि. तयाच णचिलािून तयाचं
कमल पत्रासारिं आयुष्ट्य फु लल तयांचेही मन भूिकाळाि रें गाळि काही आठविी
तयाच्या मनावर मोरपीस दफरविाि. िशाच एका कटू आठविीने, तयाच्या अयशस्वी
प्रेम कथेने िो काळवंडून जािो. तयाची आदिम वंशवेल फळल्यामुळे णिची झालेली िी
अनोळिी नजर तयाला व्यणथि करिे. पि तयाचवेळी कु िीिरी कानाि कु जबुजि ‘’हे
असच चाललय युगापासून.....मीही िेच भोगलय.’’ असं सांगून तयान िो सोसलेला
अपमान कथन के ला. अन िो तयाला दिलासा िेिो. ‘’ िुझं ध्येय आिा िूर नाही. उठ,
उभा राहा.... चालि राहा..... हवालदिल होऊ नकोस....’’ िो चढि राहिो. तयाचवेळी
कु िीिरी तयाला णहिवि. कावळ्याची गरुडझेप!....कावळ्याची गरुडझेप! .....तयामुळे
िो णवमनस्क होऊन िाली बसिो. तयावेळी तयाला उठवून दिलासा िेण्यासाठी, तयाचा
पुरुषाथा जागवण्यासाठी ‘िो’ आला होिा. राधेय..... चंपा नगरीचा अधीररिन बाबांचा
पुत्र अंगराज किा! असे सांगून मंदिराच्या वाटचालीकरिा संघषा आवश्यक आहे हे पटवून
िेिो असा या कथेचा आशय आहे.
शब्ि शणक्त आणि अथा णवचार
साणहतयशास्त्रज्ञांनी शब्िांच्या णवणवध शक्ती मांडल्या आहेि.

या शक्तीमुळे

शब्िांना अथा प्राप्त होिो. काव्याच्या रठकािी ज्या शक्तीमुळे सौंिया णनमााि होिे, या
शब्िशक्तीचा शोध काव्यशास्त्राि एक महत्त्वाचा णवषय मानला गेला आहे. शब्िाच्या
मुख्य िीन शक्ती आहेि.

अणभधा- वाच्याथा
लििा- लक्ष्याथा
व्यंजना- व्यंगाथा
शब्ि म्हिजे पिाथााचे प्रिीक. वृि हा शब्ि वृि या शब्िाचे प्रिीक आहे. हा शब्ि
उच्चारिाच णवणशष्ट आकृ िीची वस्िू आपल्या डोळ्यासमोर येिे. शब्िाच्या रठकािी ही
शक्ती आहे णिला अणभधा असे म्हििाि. या शक्तीमुळे शब्िांना जो अथा प्राप्त होिो िो
वाच्याथा होय. परं िु दकतयेक वेळा वाच्याथा समजून घेण्यासाठी हा वाच्याथा अपुरा पडिो
ककं वा दकतयेक वेळा तयाचा उपयोगच होि नाही. अशावेळी अथाग्रहिासाठी शब्िाच्या
वेगळ्या शक्तीचा आश्रय घ्यावा लागिो.
उिाहरिाथा "िू शुद्ध रािस आहेस" असे एिाद्या मािसाला उिेशून म्हटल्यास 'रािस'
या शब्िाचा वाच्याथा उपयोगी पडिार नाही. येथे 'रािस' या शब्िाचा क्रूर कमा
करिारा ककं वा वागिारा असा अथा अणभप्रेि असिो. शब्िांमधून असा अथा सुचवण्याची
जी शक्ती आहे, णिला लििा असे म्हििाि. या शक्तीने सुचवलेला अथा म्हिजे लक्ष्याथा
होय; पि दकतयेक वेळा एवढ्याने भागि नाही. शब्िाचा उच्चार करिाच वाच्याथा णनमााि
होिोच; पि तयाहीपेिा णभन्न अशा व्यापक अथााची सूचना णमळिे. या सूचनेि काव्याि
फार महत्त्व आहे. शब्िाची ही जी शक्ती आहे णिला व्यंजना असे म्हििाि आणि
णिच्यािून जो अथा सुणचि होिो तयाला व्यंगाथा असे म्हििाि.
अणभधा आणि वाच्याथा
शब्िांना णवणशष्ट असा पिाथावाचक अथा कसा प्राप्त झाला याचे उत्तर िेिा येिे
कठीि आहे. भाषाशास्त्रज्ञांनी णनरणनराळ्या उतपत्ती सांगण्याचा प्रयत्न के ला. तयापैकी
कशानेही या प्रश्ाचा उलगडा होऊ शकला नाही. म्हिून ईश्वरी इच्छा असे मानून हा
णवषय सोडू न द्यावा यालाच संकेि हे नाव दिले जािे. ईश्वरी इच्छेनेच शब्िांना णवणशष्ट
अथा प्राप्त झाला असे समजले जािे. परं िु व्यवहारांमध्ये असे दिसून येिे की आपिही
नवनवीन संकेि णनमााि करिो. णवशेषनामे मािसेिि
े ील णनमााि करिाि. नवनव्या
वस्िूंसाठी आपि नवे-नवे शब्ि णनणश्चि करिो. िेव्हा ईश्वरी इच्छा असे म्हिण्याऐवजी
के वळ संकेिाने शब्िांना णवणशष्ट अथा प्राप्त होिो असे म्हििे योग्य आहे.
संकेि म्हिजे समाजाची मान्यिा. संकेि जर समाजाला माहीि नसेल िर
समाजािील सवा घटकांना शब्िाचा अथा समजिार नाही.

अणभधेचे प्रकार
संकेिाने शब्िांना अथा प्राप्त होिाऱ्या अणभधा शक्तीचे िीन प्रकार आहेि.
योग
शब्िांचा अथा जेव्हा व्युतपत्तीने णसद्ध होिो िेव्हा िी शब्िशक्ती 'योगशक्ती' असिे.
अशा िऱ्हेने णसद्ध झालेल्या शब्िांना 'योणगक शब्ि' असे म्हििाि. व्युतपत्तीच्यािारे तया
शब्िांचे घटक अवयव वेगळे िािविा येिाि. तया घटक अवयवाच्या एकत्र अथाािून िो
शब्ि ियार होिो.
उिाहरिाथा वाचक, लेिक या शब्िांना धािू + क प्रतयय नाटककार, णशल्पकार या
शब्िांना नाम + कार प्रतयय. गांगेय, भारिीय या शब्िांना नाम + ईय प्रतयय असे घटक
अवयव आहेि. भाषेि असे दकिीिरी शब्ि असिाि.
रूढ
काही शब्िांचे अथा णसद्ध करिाना घटक अवयव पाडिा येि नाहीि. व्युतपत्तीने
अथा लागि नाही. णवणशष्ट विाच्या एकत्रीकरिािून ियार झालेल्या या शब्िांना रूढ
शब्ि असे म्हििाि.
उिाहरिाथा झाड, पािी, मंडप, जमीन इतयािी
योगरूढ
अणभधा शक्तीचे योग आणि रूढ असे िोन्ही प्रकार ' 'योरुढग' या प्रकाराि एकत्र
आलेले असिाि. शब्िािील अवयवशक्ती व समुिायशक्ती या िोन्ही शक्ती आपले काया
करीि असिाि. अशा शब्िाि अवयव असिाि; पि व्युतपत्ती प्रमािे तयाचा अथा णनणश्चि
करिा येि नाही. िो रुढीने णसद्ध के लेला असिो. अवयवाप्रमािे तयाचा स्विंत्र अथा
लाविा येि नाही.

िो व्युतपत्तीने लागि असला िरी तया अथााची मयाािा रुढीने

ठरवलेली असिे.
उिाहरिाथा पंकज - पं + कज = णचिलाि जन्मलेले कमळ . इथे कमळाप्रमािे इिर
कृ मी कीटकही णचिलाि जन्मिाि. या व्युतपत्तीमुळे तया कृ मी कीटकांनाही पंकज
म्हिावयास हवे; पि रुढीने पंकज म्हिजे 'कमळ' असाच अथा णनणश्चि के ला आहे.

िग - ि + ग (ि- आकाश, ग - गमन करिारा) आकाशाि पिी, णवमान, चंि सूय,ा ग्रह,
िारका इतयािी गमन करिाि; पि हे सवा 'िग' नाहीि िर रुढीने 'िग' हा शब्ि 'पिी'
या अथााकररिाच णनणश्चि के ला आहे.
लििा
अणभधेपेिा अणधक महतवाची शक्ती म्हिजे लिि होय. काव्यामध्ये शब्िाच्या
वाच्याथाापेिा तयाच्या लािणिक अथााला अणधक महत्त्व असिे. शब्िांच्या पलीकडचे
असे जे काही कमी ला सांगायचे असिे. तयासाठी हा लक्ष्याथा प्रथम लिाि घ्यावा
लागिो.

एिाद्या णवद्यार्थयााच्या बुणद्धकौशल्याची िारीफ करायची असेल िर 'िो

णवद्याथी फार हुशार आहे' असे म्हटल्याने ऐकिार्याला काही चमतकाररक वाटि नाही.
ऐकिार्याच्या मनाि हे वाकय ठसिार नाही. तयाऐवजी 'िो सािाि बृहस्पिी आहे' असे
अणिशयोक्ती णवधान के ले िर िे अणधक पररिामकारक होईल. एिािी व्यक्ती िुसऱ्या
व्यक्तीने के लेल्या कामाचे श्रेय पटकाणवि असेल िर आपि तयाला 'िो आयतया
णबळावरचा नागोबा आहे' असे म्हििो. िी व्यक्ती म्हिजे 'नागोबा नव्हे' हे आपल्याला
माहीि असिे. यासारख्या वाकयांमध्ये तया शब्िाचा वाच्याथा घेिा येिे शकयच नसिे.
लिाथाासाठी मुख्याथा बोध व्हावा लागिो. लक्ष्याथााची ही पणहली अट आहे.
लििेचे िोन प्रकार आहे
१. णनरूढा लििा
२. प्रयोजनविी लििा
णनरूढा लििा
लििेिील मुख्यबोध आणि िद्योग यांच्याबरोबर िसे बोलण्याची रूढी ककं वा
काहीिरी प्रयोजन असावे लागिे. जेव्हा असे बोलण्याची रूढी असिे िेव्हा णनरूढा
लििा होिे. 'पाणनपिवर हजारो बांगडी फु टली' या प्रकारच्या वाकयाि 'बांगडी फु टिे'
म्हिजे 'मृतयू होिे' हा अथा लििेने प्रिीि होिो. मात्र रुढीवर आधारलेला आहे. िसे
बोलण्याची रूढी असल्याने िो कळिो.
काही वाकयांमध्ये मात्र या शब्िाचा लक्ष्याथा हाच तयाचा वाच्याथा ठरिो.

उिाहरिाथा 'िो कु शल आहे' यामधील 'कु शल' या शब्िाचा 'चिुर' हा पूवीचा लक्ष्याथा
आजचा वाच्याथा बनला आहे. पूवी यज्ञसंस्थाकालीन समाजाि कु श जािीचे गवि
महतवाचे होिे. इिर गविापासून िे णनवडू न काढण्याि णवद्यार्थयांची हुशारी प्रकट होि
होिी. म्हिून 'कु श' जािीचे गवि काढण्याि 'चिुर' हा तयाचा िरा वाच्याथा होय.
यावरून कोितयाही कायाािील 'हुशारी' ककं वा 'चािुया' हा तयाचा लक्ष्याथा होय. मात्र
आज िो रूढ झाला आहे.

'िारांबळ' शब्िाचीही णस्थिी अशीच आहे. लिप्रसंगी

वधूवरांना िाऱ्यांचे, ग्रहांचे दकिी बळ आहे. हे पाहण्यासाठी असलेली रूढी 'िाराबलम'
या शब्िावरून लिाि येिे. लिप्रसंगी नेहमीच धांिल, गडबड असिे. तयामुळे
'िाराबलम'चा लक्ष्याथा म्हिून 'धांिल' हा अथा मानला गेला. उच्चारािील बिलामुळे
'िाराबलम'चे िारांबळ िसे रूप झाले.
प्रयोजनविी लििा
हे लििे चे िरे िेत्र होय. वाच्याथााला बाजूला सारून तयाच्याशी संलि असलेला
िुसरा अथा स्वीकारायला काहीिरी कारि हे प्रयोजन असावे लागिे, असे प्रयोजन
असलेल्या लििेला प्रयोजनविी लििा असे म्हििाि. हे प्रयोजन कधी स्पष्ट असिे िर
कधी गूढ असिे. जेव्हा प्रयोजन गुढ असिे िेव्हा लििेि अणधक सौंिया जािविे.
गंगायाम घोष ककं वा िारावरून भक्ती गेला ही सगळी उिाहरिे प्रयोजन व िी लििेची
आहेि.
मम्मटाने आपल्या 'काव्यप्रकाश' या ग्रंथाि लििेचे सहा प्रकार सांणगिले आहेि.
आिा या लििेची काही उिाहरिे िालील प्रमािे सांगिा येिील
लििा
१) गौिी सारोपा

उिाहरि
१) हा िरुि मनुष्ट्य वाघ आहे
२) िी रमिी म्हिजे अप्पसराच

२) गौिी साध्यवसाना

१) िो वाघा सोबि असल्यावर णभण्याचे कारिच नाही.
२) िी अप्पसराच इकडे येि आहे.

३) शुद्धा सारोपा

१) िूध हे सािाि बलच आहे.

४) शुद्धा साध्यवसाना

१) मी हे बल प्राशन करीि आहे.
(येथे बल म्हिजे िूध अणभप्रेि आहे.)

५) शुद्धा उपािान

१) हजार गाडींची अवाक आहे.
२) पानपिावर सव्वालाि बांगडी फु टली
३) पथकाि शंभर घोडी होिी.

६) लिि लििा

१) माझ्या ग िारावरून कोण्या राजाचा हत्ती गेला.
२) णमरविूक घरावरून गेली.

व्यंजना
काव्यामध्ये लििेपि
े ा व्यंजनेला अणधक महत्त्व असिे. काहीवेळा िर काव्याचे
काव्यपिच व्यंजनेि सामावलेले असिे असे वाटिे. काव्याि प्रतयि विानापेिा सूचकिा
अणधक महत्त्वाची मानल्या जािे. सूचना िेण्याचे हे सामर्थया व्यंजनेमध्ये असिे. व्यंजनेि
शब्िाचा वाच्याथा महत्त्वाचा असिो. लििे मध्ये वाच्याथा घेिला जावाच असे नसिे.
मात्र व्यंजनेमध्ये वाच्याथााला प्रधान स्थान असिे. वाच्याथाासोबि आििी काही
सुचिका िशाणवल्या असिाि. हे सुचविे सौंियापि
ू ा असिे. व्यंजनेिील सुचकिा इिकी
सौंियापूिा असिे की तया शब्िाने िरे म्हिजे वाकयाने वाचकांच्या मनाि भावभावनांची
अनंि वलये णनमााि होिाि. ही भावनावलये णनमााि करिाऱ्या व्यंजना व्यापाऱ्याला
अनुकरि म्हटले जािे. घंटेवर लोलकाचा आघाि के ल्यावर एक प्रमुि ना नाि उमटिो
आणि तयाच्या मागे नािाची अनेक सूक्ष्म कं पने उमटि जािाि. हे नाि म्हिजेच अनुवाि
ककं वा अनुकरि होय. संथ पाण्यामध्ये एिािा िडा टाकला िर प्रथम एक मोठे विुाळ
णनमााि होिे आणि नंिर तयाच्या मागोमाग अनेक छोटी छोटी वलये तया पाण्याच्या
पृष्ठभागावर उमटि जािाि. हा प्रकार व्यंजना व्यापाराशी जुळिारा आहे. व्यंजनेमध्ये
शब्िाच्या वाच्याथााच्या ककं वा लक्ष्याथााच्या पाठोपाठ अथाभाव वलये उमटि जािाि.
िो व्यंग्यथा आहे. हे लिाि येिे. काव्यािील शब्िाि वाच्याथा असिो लक्ष्याथा असिो.
मात्र काव्याला िरे िरु े सौंिया प्राप्त होिे िे व्यंग्य अथाानेच काव्यामध्ये व्यंजना म्हिजेच
ध्वनी मानावा की मानू नये इथपासून िे ध्वनी हा काव्याचा आतमा आहे असे
म्हिण्यापयंि ध्वनीबाबि उलट-सुलट वािणववाि झाले. शब्िाला अशी णिसरी शक्ती
असिे काय? णिचा समावेश अलंकारामध्ये होऊ शकिो काय? ध्वनी म्हिजे के वळ
िातपया आहे? इतयािी प्रश्ांच्या अनुषंगाने ध्वनीचा णवचार के ला गेला.

व्यंजनेचे संस्कृ िमधील प्रणसद्ध उिाहरि म्हिजे 'सूया मावळला' या वाकयाि
कोििेच सौंिया नाही. पि िे वाकय कोिी म्हटले? कोितया अथााने उच्चारले? िे वाकय
उच्चारि असिाना तयाच्या/णिच्या मनाची णस्थिी कोििी होिी? या सगळ्या संिभााि
या वाकयाि सूचकिा येिे. हे वाकय एिाद्या प्रेयसीने उच्चारले असेल िर णप्रयकराला
भेटण्याची वेळ झाली हा अथा तयामधून व्यक्त होईल. आई-वणडलांनी जर मुलांना
दफरण्याचे आश्वासन दिले असेल िर तयािून मुलांच्या मनािील आनंि व्यक्त होईल.
ऑदफसमध्ये नोकरी करिार्या णस्त्रयांनी उच्चारले असेल िर णिच्या मनािील घराची
ओढ या वाकयािून व्यक्त होईल.
अशाप्रकारे व्यंजना शक्तीच्या आधाराने शब्िािून अनेक अथा सूणचि होिाि. तया
सुणचि होिाऱ्या अथााला ध्वणनि अथा म्हिून िो ध्वन्यथा असे नाव आहे. हे णवचाराि
घेऊन डॉ. स. रा. गाडगीळांनी म्हटले आहे की, अणभधा आणि लििा या शब्िशक्तीचे
काया संपले की व्यंजनेचे काया सुरू होिे.
व्यंजनेचे िोन प्रकार मानल्या जािाि. अथााि हे िोन्ही प्रकार अणभधा आणि
लििा या शक्तीवरच आधाररि आहेि.
१)अणभधा मुल व्यंजना
अनेक शब्ि असे असिाि की अणभधा शक्तीने तयांना एकापेिा अणधक अथााचे िेिे
दिले असिे. िे सगळे च मुख्याथा असिाि. 'कर' हा एकच शब्ि. मात्र तयािील मुख्याथा
अनेक आहेि. 'कर' म्हिजे हाि. 'कर' म्हिजे शासनाला जनिेकडू न णमळिारा पैसा असे
अनेक मुख्याथा या शब्िाला आहेि. 'णिर' या शब्िाला निीचा काठ ककं वा बाि असे िोन
मुख्याथा प्राप्त झाले आहेि. आपि साधे बोलि असिो िेव्हा अनेकाथी उपयोग करीि
असिो. मात्र काही चिुर वक्ते बघिे अनेकाथी शब्ि अशा कौशल्याने वापरिाि की
वरवर पाहिा एकच प्रमुि अथााने िो योणजला आहे असा भास होिो. मात्र हे िरे नसिे.
चिुर वक्ता अनेकाथी शब्ि अशा कु शलिेने वापरिो की एका अथााबरोबरच तयाचे अन्य
अथाही चािाि श्रोतयांच्या ध्यानाि येिाि.

लििामुल व्यंजना
व्यंजनेच्या या िुसऱ्या प्रकाराि असे लिाि येिे की, लििेच्या प्रयोजनाचा ककं वा
कारिाचा शोध घेिा णवशेष अथा व्यक्त करण्यासाठी आपि अणभधा अथााचा सरळ अथा
सोडू न काहीशा आडवळिाने जाि असिो. म्हिजेच वक्रमागााचा मुिाम आधार घेिो.
उिा. 'घरासमोरील रस्तयावरून हत्ती गेला' असे सरळ न म्हििा 'िारावरून हत्ती गेला'
असे आपि म्हिि असिो; असे म्हिि असिाना आपल्या मनाि अणधक काही अथाणवशेष
असिो असिो; पि अणभधा शक्तीच्या सहाय्याने िो प्रकट होऊ शकि नाही. म्हिून
आपि अणभधा शक्तीने प्राप्त होिारा अथा बाध करून लििा शक्तीचा आधार घेि असिो.
व्यंजना ही शब्िशक्ती वाच्याथा आणि लक्ष्याथा या िोन्हीवर अणधणष्ठि असिे.
शब्िाला एक वाच्याथा िरी असेल ककं वा लक्ष्याथा िरी असेल. हे िोन्ही एकाच वेळी असू
शकि नाही. मात्र व्यन्गाथा या िोन्हीच्या संिभााि असू शकिो. एिाद्या वाच्याथाामधून
ककं वा लक्ष्याथाामधून के व्हा, कसा व्यन्गाथा व्यक्त होईल याची कल्पनाही करिा येिार
नाही. मात्र वाच्याथााची व लक्ष्याथााची कल्पना करिा येिे. काव्याि नेहमीच
वाच्याथााला प्रमुि स्थान असिे. व्यन्गाथा हे काव्याचे गभा स्थान असिे. िरीही व्यन्गाथा
आकलन होण्यासाठी प्रथमिः वाच्याथा ककं वा लिाथा समजिे आवश्यक असिे. जर
काव्यगि पिबंधाची सूक्ष्मिशाक यंत्राशी िुलना के ली िर असे म्हििा येईल की, तया
यंत्रािून पाहिे म्हिजे व्यन्गाथा शोधिे आणि तया यंत्राची रचना पाहिे म्हिजेच
वाच्याथा लक्ष्याथा लिाि घेिे होय.
शास्त्रीय लेिनाथ वाच्याथााला महत्त्व असिे. परं िु िेथे लििेचा उपयोगही
नेहमीच के ला असिो. या वाङ्मयाि णनरूढा लििेची णवपुल उिाहरिे सापडिाि. मात्र
प्रयोजनविी लििाही शास्त्रीय वाङ्मयाि णवपुल प्रमािाि योजावी लागिे. 'सगळा िेश
तयांच्या वाटेकडे डोळे लावून बसला होिा', ' भारिाने चीनला परिवून लावले' इतयािी
अनेक वाकय लििे घ्यावी लागिाि.
काव्यामध्ये वाच्याथाापेिा लििेला अणधक महत्त्व असिे; कारि सूचना िेण्याचे
काया व्यंजनाच करू शकिे. तयािही शाब्िी व्यंजनेपेिा आथी व्यंजना अणधक कायाप्रवि
असिे. णजिकी तया काव्यामध्ये सूचना िेण्याचे सामर्थया अणधक णििके िे िी वाकय

काव्यानुभवाच्या जवळ जािारे असिे. ही सूचना अनेक प्रकारची असिे. कधी एिाद्या
संपूिा अनुभवाची सूचना िे िेऊ शकिे, कधी एिाद्या व्यक्ती वैणशष्ट्यावर प्रकाश टाकिे
िर कधी एिाद्या महत्त्वाच्या प्रसंगी घटनेची सूचना िेिे. या णिच्या सूचना िेण्याला
काव्याि अपार महत्त्व आहे.

काही समीिकांच्या मिे हे सूचना िेण्याचे सामर्थया

रसध्वनीमध्ये इिके असिे की, रसध्वनीमध्ये काव्याच्या आतम्याचे स्थान घेऊ शकिे. या
भूणमके मुळे व्यंजनेला काव्याचा आतमा असे समजिारा एक वगा अणभनवगुप्तापासून
णनमााि झाला.
अलंकार णवचार
व्यक्ती सुंिर दिसण्यासाठी अलंकार वापरिे. िीच पद्धि भाषेिही आहे. भाषा
अणधक पररिामकारक, सौंियापूिा होण्यासाठी नेहमीची भाषा न वापरिा सौंियापूिा
चमतकृ णिजन्य भाषा वापरल्याने पद्यरचना पररिामकारक होिे. चमतकृ णिजन्य व
सौंियापूिा रचनेमुळे मनाला आआल्हाि होिो. काव्य सुंिर होिे. नेहमीच्या भाषेपेिा
कणविेची भाषा वेगळी असावी अशी अपेिा असिे. कणविेि सौंिया णनमााि करिारे
शब्ि मुिाम योजले जािाि. ही सौंियापूिा शब्ियोजना म्हिजे अलंकार होय.
अलंकार हा शब्ि अलम + कृ धािूपासून ियार झाला आहे. तयाचा अथा एिाद्या
वस्िूला इष्ट अथा व्यक्त करण्यासाठी समथा करिे ककं वा पररपूिा करिे असा होिो.
अलंकारांची व्याख्या
भाषेला तयामुळे शोभा येिे तया गुिधमााला भाषेचे अलंकार असे म्हििाि
अलंकाराचे िोन प्रकार आहेि
१. शब्िालंकार
२. अथाालंकार
१) अनुप्रास अलंकार
एिाद्या वाकयाि ककं वा कणविेच्या चरिाि एकाच अिराची पुनरावृत्ती होऊन
तयािील नािामुळे जेव्हा तयाला सौंिया प्राप्त होिे िेव्हा अनुप्रास हा अलंकार होिो.
उिाहरिाथा
पेटणवले पाषाि पठारावरिी णशवबांनी।
गळ्यामध्ये गररबांच्या गाजे िाजे संिाची वािी ।

ककं वा
गडि णनळे गडि णनळे जलि भरुनी आले,
शीिलिनु चपलचरि अणनलगि णनघाले
२) यमक अलंकार
कणविेच्याच्या चरिाच्या शेवटी, मध्ये ककं वा ठराणवक रठकािी एक ककं वा अनेक
अिरे वेगळ्या अथााने आल्यास यमक अलंकार होिो.
उिाहरि
सुसंगिी सिा घडो, सुजनवाकय कानी पडो।
कलंक मिीचा झडो, णवषय सवाथा नावडो।
३) श्लेष अलंकार
एकच शब्ि वाकयाि िोन अथााने वापरल्यामुळे जेव्हा शब्िचमतकृ िी साधिे,
िेव्हा श्लेष हा अलंकार होिो.
उिाहरि
१) णमत्राच्या उियान कोिाला आनंि होि नाही?
२) हे मेघा िू सवांना जीवन िेिोस.
अथााअलंकार
उपमा
अलंकार िोन वस्िूंिील साम्य चमतकृ णिपूिा रीिीने णजथे विान के लेले असिे, िेथे
उपमा अलंकार होिो.
उिाहरिाथा
१. मुंबईची घरे लहान ! कबुिराच्या िुराड्यांयासारिी!
२. सावळाच रं ग िुझा पावसाळी नभापरी!
३. आभाळागि माया िुझी आम्हावरी राहू िे!

उतप्रेिा अलंकार
उपमेय हे जिू उपमान आहे असे विान जेथे के लेले असिे िेथे उपमा अलंकार
होिो.
उिाहरि
१) िी गुलाबी उषा म्हिजे परमेश्वराचे प्रेम जिू
रूपक अलंकार
उपमेय व उपमान यांि एकरूपिा आहे, िी णभन्न नाही असे विान असिे, िेथे
रूपक अलंकार होिो.
उिाहरि
१. लहान मुलं म्हिजे मािीचा गोळा आकार द्यावा िशी मूिी घडिे
२. बाई काय सांगू स्वामीची िी िृष्टी।
अमृिाची वृष्टी मज होय।
व्यणिरे क अलंकार
उपमेय हे उपमानापेिा श्रेष्ठ आहे असे विान जेथे के लेले असिे िेथे व्यणिरे क
अलंकार होिो.
उिाहरि
१) अमृिाहुनी गोड नाम िुझे िेवा
अणिशयोक्ती अलंकार
कोििीही कल्पना आहे तयापेिा िूप फु गवून सांगिाना तयािील असंभाव्यिा
अणधक स्पष्ट करून सांणगिलेली असिे. तयावेळी अणिशयोक्ती हा अलंकार होिो.
उिाहरि
िमडीचं िेल आिलं,
सासुबाईच न्हाि झालं
मामंजींची िाढी झाली,
भावोजींची शेंडी झाली,

उरलेलं िेल झाकू न ठे वलं,
लांडोरीचा पाय लागला,
वेशीपयंि ओघळ गेला,
तयाि उं ट पोहून गेला.
िृष्टांि अलंकार
एिाद्या णवषयाचे विान करून झाल्यानंिर िी गोष्ट पटवून िेण्यासाठी तयाच
अथााचा एिािा िािला ककं वा उिाहरि दिल्यास िृष्टांि अलंकार होिो.
उिाहरि
लहानपि िेगा िेवा । मुग
ं ी सािरे चा रवा ।
ऐरावि रत्न थोर। तयासी अंकुशाचा मार ।
स्वभोविी अलंकार
एिाद्या व्यक्तीचे, प्राण्याचे, वस्िूचे, तयाच्या ठराणवक णस्थिीचे ककं वा
हालचालीचे यथाथा (हुबेहूब ) पि वैणशष्ट्यपूिा विान के लेले असिे. िेथे स्वभोविी
अलंकार होिो.
उिाहरि
गिपि वािी णबडी णपिाना
चावायाचा नुसिीच काडी
म्हिायचा अन मनाशीच की
या जागेवर बांधीन माडी
णमचकावून मग उजवा डोळा
आणि उडवुनी डावी णभवई
णभरकावुणन िी िशीच द्यायचा
लके र बेचव जैशी गवई
चेिनगुिोक्ती अलंकार
णनसगाािील णनजीव वस्िू सजीव आहेि अशी कल्पना करून तया मनुष्ट्याप्रमािे
वागिाि ककं वा कृ िी करिाि असे विान असिे िेथे चेिनगुिोक्ती अलंकार होिो.
उिाहरि
कु टुंबवतसल इथे फिस हा । कटी िांद्यावर घेऊणन बाळे |

कणथिे तयाला कु शल मुलांचे । गंगाजळीचे बेि आगळे |
उपमेचे प्रयोजन
उपमा हा जसा अलंकार आहे, िसे अपमान हे एक ज्ञानाचे प्रमाि आहे. यामुळे
उपमेचे णिणवध प्रयोजन संभविे. एक म्हिजे प्रस्िुि वाकयाथाास अणधक सौंिया आिून
द्यावयाचे, व िुसरे म्हिजे वस्िुरूप अणधक स्पष्ट करून सांगायचे. ज्ञानेश्वरीमधील अनेक
उपमांचे काया हे िुसरे असिे. हे करीि असिा ज्ञानेश्वरांनी तयाि अणधक सौंियाही आिले
हा भाग वेगळा. तयांचे कणवतव या उपमा अंिगाि सौंियासाधनावर पुष्ट्कळ अंशी अवलंबून
आहे. ज्ञानेश्वरीसारख्या ित्त्वज्ञानातमक ग्रंथांमध्ये अथास्पष्टीकरिावर भर असला, िरी
सामान्यपिे काव्यग्रंथांमधून विान वस्िूच्या सौंियावधानाकररिाच णिचा उपयोग होिो.
णनिान स्पष्टीकरि असले िरी, विान णवषयापेिा तयांच्या सौंियााचेच असिे. उपमेच्या
व्याख्येमध्ये सािृश्याच्या सौंियाावर भर दिलेला असिो िो यामुळेच. ककं बहुना प्रतयेक
अलंकाराणवषयी असे म्हििा येिे. तयाने प्रस्िुि वाकयाथाास शोभा आली पाणहजे.
उपमेमध्ये मूळ वस्िू सुि
ं र असली िर णिला णििके च सुंिर अशी उपमान िेण्यानेही
सौंियासाधन होिे. हालाहलाप्रमािे असिारे िृष्टाचे हृिय, ककं वा लािो णवषारी सुया
टोचल्याप्रमािे असिारे मानणसक िुःि यामध्ये मूळ सौंिया िे काय असिार! परं िु
हालाहलाच्या ककं वा णवषारी सुयांचा उल्लेि के ल्याने प्रस्िुि वस्िूमधील विान अशा
धमााचे उतकटतव यामुळे चांगले स्पष्ट होिे. या उपमेय-उपमानभूि अशा िोन वस्िूंमधील
सामर्थया उतकटतवाने प्रिीि होिे हेच तया वाकयाथाािील सौंिया अथवा तयाची शोभा.
िेव्हाच मुळाि सौंिया नसले िरी िेवाकयाथााि उिरण्याचे कारि म्हिजे साधम्यािशानामधील कणवकौशल्य होय. अलंकारांचे कणवप्रणिभातमकित्त्व अशा रठकािी
प्रतययास येिे.
प्रा. अणमि वासुिव
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