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उपकार 
    सोद-प्रब धाचो वावर पणुगत्वा कडिे पावलो हाची ह्या वेाार म्हाका खोस जाता. म्हजी 
मार्गदर्गक, डॉ. च द्रलेखा डडसौजा हा णी केल्लें मार्गदर्गि आिी आपलेपण सोदवावर करपाक 
बार्ें ददवि र्ेलें. र्ोंय ववद्यावपठाच्या कुलर्रुचे प्रनतनिधी, प्रो. के एस भट हा णी ददल्लें 
सहकायग उबाग ददणें अर्ेंच आशर्ल्लें. 
    सोद वावर करतिा प्रोत्साहि म्हत्वाचें आसता. ह्या म्हज्या प्रब ध लखेिा खातीर जायत्यो 
व्यक्ती आिी स स्था हा चें मार्गदर्गि आिी आधार फावो जालो. माुाव्या पा वड्यार ववर्याची  
निवड आिी ताची रुपरेर्ा तयार करपाक प्रो. सोमिाथ कोमरप त, डॉ. ि दकुमार कामत, प्रो. 
रोदहताश्व र्माग आिी डॉ. बााकृष्णजी कािोाकार ह्या सर्ल्या िी आपलुकायेि केल्लें 
मार्गदर्गि म्हत्वाचें थारलें. 
   वसुगकस सादर करणाच्या वेाार डॉ. हररश्च द्र िार्वेंकार, डॉ. तािाजी हाणगकार आिी डॉ. 
िारायण देसाय हा णी केल्ल्या मोलाद क सचुोवणया क लार्िू सोद वावराक योग्य ददर्ा मेापाक 
आधार जालो. प्रकरणा तल्या वववीध मदु्ा चेर चचाग करपाक प्रो. ककरण बडुकुले, प्रो. वासदेुव 
साव त, प्रो. र्णेर् सोमय्याजी तर्ेंच कोंकणी लेखक दामोदर मावजो आिी एडवीि जे एफ 
डडसौजा आिी हेरा िी ददल्ल्या आपल्या वेााक लार्िू ता चे खार्लेे उपकार. म्हाका सदा च 
मार्गदर्गि करपी आिी म्हज्या स र्ोधिाक उपेर्ी पडपी पसु्तका  आपणू जावि म्हाका ददवपी 
म्हजी शर्क्षक्षका सरे्स्त डॉ. माधवी सरदेसाय हा च्या उपकारा त रावपाक म्हाका आवडटलें.  
   स र्ोधिाच्या अभ्यासा त म्हाका प्रोत्साहि ददवपी कोंकणी ववभार् मखुेल , प्रा. वप्रयदशर्गिी 
तडकोडकार, म्हज्या वावराची आत्मीयतायेि ववचारपसू करपी पद्मश्री सरेुर् आमोणकार, प्रो. स.ु 
म. तडकोडकार, डॉ. आ दे्र राफायल फेिाांद र्, कला स कायचे अध्यक्ष प्रो. रवी द्र शमश्र तर्ेंच 
कोंकणी कवी माधव बोरकार ह्या सर्ल्या चो हा व उपकार  आसा . एक वसग णव म्हयनया  
उपरा त एफआयपीची रजा मेािा अश्या आर्याचें पत्र यजुजसी-ददल्ल च्या कायागलया तल्याि 
येतकच र्ोंय ववद्यावपठाच े कुलर्रु, डॉ. सतीर् र्टेये आिी कुलसचीव, प्रो. ववजयेंद्र कामत 
हा च्या सहकाराक लार्िू र्ोंय ववद्यावपठाची अभ्यास रजा म जूर जावपाक पावल . ता चोय हा व 
कााजा थावि उपकार  आसा . 
    सोद वावराच्या प्रकरणा िी आसपावीत केल्ल्यो वववीध आकृतायो स र्णकाचेर तयार 
करपाक मदत करपी आिी हेर ता त्रीक अडचणी च्या वेाार सदा च आपलेपणाि मदतीचो हात 
मखुार करपी र्ोंय ववद्यावपठा तल्या इलॅक्रॉिीक ववभार्ा तले डॉ. राजेंद्र र्ाड तर्ेंच र्रज ेवेाार 
सहकार करपी म्हज ेइश्ट, डॉ. राजय पवार आिी प्रा. हिमु त चोपडकेार हा चोय हा व उपकार  
आसा . 
   अभ्यासाचें मोटें आव्हाि उबें आसा अर्ें ददसतिाच लेखक श्री. महाबाेश्वर सलै हा णी 
ददल्लो सहकार खूब मोलाचो आसा. आपल्या सादहत्याच्या स दभाांतल   कात्रणा , पत्रा  आिी हेर 
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म्हत्वाची  कार्दपत्रा  म्हज्या ह्या सोद वावरा खातीर ता णी उपलब्ध करि ददल  . माजााी-
कारवार ह्या ता च्या माू घरा आिी आलें मडर्ा व हे राबबत्याचे सवुातरे प्रत्यक्ष भेटेंत 
घेनतल्ल्यो मलुाखती आिी चचेंतल्याि ता णी म्हाका उपयकु्त अर्ी र्रजचेी मादहती ददल . 
अभ्यास र्ास्त्रीय पद्तीि जावचो हे िदरेि कााी र् र्ा आिी हावठण ह्या ता च्या काद बऱ्या िी 
आनयल्ले स दभग तपासिू पाोवपाक शर्द्र, हुार्ा हो कााी नह येच्या वाठारा तलो पररसर आिी 
र्जेेबार्-माजााेच े कुमार समाजाचे लोकवस्तीक भेट  ददवि निररक्षण करपाक ता चें मोलाचें 
सहकायग लाबलें. तर्ेंच, अस ख्य वेाार ता का  फोि करि र्रजचेी मादहती ता चे कडल्याि 
घेतल्या. ता णी ददल्ल्या ह्या सहकायाग खातीर ता चो हा व उपकार  आसा . 
    र्रजचेी  पसु्तका , िेमााी  आिी हेर दमुीा ग्र थ वववीध ग्र थालया िी स दभाग खातीर उपलब्ध 
जाल ेतातू त र्ोंय ववद्यापीठ-ताार्ा व सडो, थॉमस जस्टवनस कोंकणी कें द्र-परवर  र्ोंय, ववश्व 
कोंकणी कें द्र-म र्ाूर, र्ोंयचें दायज-मडर्ा व, र्ोम तक मराठी अकदमी-परवर , राकणो, सप्तकस 
िेमााें-म र्ाूर, र्ोवा कोंकणी अकादेमी-पाटो पणजी, कृष्णदास र्ामा कें द्र य वाचिालय-पाटो, 
पणजी, कोंकणी भार्ा म डा–मडर्ा व ह्या सर्ल्या ग्र थालया चे मखुेल  आिी कमगचार  वर्ागचो 
हा व उपकार  आसा . 
    म्हज्या अभ्यासाच्या कााा त म्हजी घरकानि, डॉ. अचगिा र्ा वकार, दहणें घरची सर्ाी 
जबाबदार  सा बाळ्ाी ताच े खातीर नतचेय खास उपकार. आपले सर्ाे हट्ट कुर्ीक दवरि 
अभ्यास करपाक म्हाका मकेाो वेा उपलब्ध करुि ददल्ले खातीर म्हजी आठ वसाांची धूव 
र्ाल्मल  दहचेय उपकार. हा तरुणार आशर्ल्ले म्हज े 86 वसाांचे आवयचो आशर्वागद ह्या 
वावराचेर आसातचू.   
    आपल्या सदच्या कामा त व्यस्त आसिू लेर्ीत ह्या परुाय सोद वावराची  प्रफुा  तपासपाक 
आिी स पादि करपाक आपलो मोलाद क वेा ददल्ल े खातीर दामोदर घाणेकार हा चे ववर्रे् 
उपकार. म्हजे सर आिी कोंकणी ववभार्ाचे आदले ववभार् मखुेल , सरे्स्त प्रो. ऑशलजव्हनय ु
र्ोशमर्, हा ची ह्या वेाार याद करप म्हत्वाचें अर्ें म्हाका ददसता. म्हजे ल्हाि वपरायेचरे 
म्हाका सोडूि रे्ल्ले म्हजे निरक्षर बापयू सररे्स्त र्ा बा पयेंकार हा का  हो सोद वावर ओ पतिा 
मि भरि येता. 
 

- प्रकार्  र्ा बा पयेंकार 
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प्रास्त्तावीक  
    जजणेची  र्ाश्वत मलु्या  ज्या सादहत्या त आसतात, मािवी स स्कृतायेक चथराय ददवपी आिी 
सामाजीकताय हाचे कडिे प्रेर त करपी सादहत्य समाजर्ास्त्रीय अभ्यासाचे ववर्य जातात. िाटक, कथा, 
काद बर , कववता तर्ेंच सामाजीक ववर्या क स्पर्ग करपी हेर सादहत्य प्रकारा चो हातू त आसपाव जाता. 
सादहत्याचो समाजर्ास्त्रीय अभ्यास करतिा ‘समाज’ कें द्रस्थािार आसता. समाजर्ास्त्रीय दृश्ट कोण 
आपणावपी अभ्यासक लोकप्रीय आिी शे्रश्ठ सादहत्याक तो एकेच िदरेि पायता. समाजर्ास्त्राच्या 
अभ्यासाची पद्त ह  ववज्ञािीक आशर्ल्ल्याि आपल्या अभ्यासा खातीर तो हेर र्ास्त्रा चोय आधार घेता.  
हा र्ा अभ्यासकाची पद्त पवुगग्रह त आसू क फावोिा. निरपेक्ष भाविेि आिी वस्तनूिश्ठ पद्तीि अभ्यास 
करप र्रजेचें  आसता. 
    सादहत्याच्या वेर्ळ्यावरे्ळ्या प्रकारा  शभतर काद बर  ह्या सादहत्य प्रकाराक खेर त अर्ें म्हत्व 
आसा. कारण काद बर  हो बदलत्या समाजजजविाचो वेध घेवपी सादहत्यप्रकार आसिू समाज वास्तवाचो 
तो एके तरेि दस्ताऐवज आसता. ह्या प्रकारा अ तर्गत समाजाच्या  जजविमलु्या क स्पर्ग करतिा लेखक  
एक परुाय जजविपट वाचप्या  मखुार उबो करता. सामाजीक समाजवेवस्थचेें चड खोलायेि आिी 
ववस्ताराि चचत्रण करपाची स द लेखकाक काद बर  ह्या सादहत्य प्रकारा त फावो जाता. 
    लेखक हो समाजाचो घटक. सादहत्याच्या माध्यमा वरवी  तो आपले शलखणेतल्याि समाजाचें 
चचत्रण कल्पकतायेि करता. ताणें केल्लें चचत्रण ककतलें वस्तनुिश्ठ आिी सत्यनिश्ठ आसा हा चें 
निररक्षण आिी पररक्षण समाजर्ास्त्राच्या अभ्यासा त करप ब धिकारक आसता. सादहत्यकृती तलें 
कथािक, घटिा  आिी प्रस र्, व्यजक्तरेखा आिी ता चो मािवी वेव्हार, ता ची सामाजीक, धामीक, 
आथीक, स स्कृतीक आिी राजकस फाटभु ये वा र्डाच तत्काल ि थााव ेसमाजवेवस्थेक धरि हेर घटक 
लेखकाि कर् े तरेि आपल्या सादहत्या त चचत्रायल्यात हाचें पररक्षण सादहत्याच्या समाजर्ास्त्रीय 
अध्ययिा त जाता. 
    र्जेेबार्, माजााे-कारवारा 4 ऑर्स्ट 1943 ह्या ददसा जल्म जाल्ले महाबाेश्वर सलै हे माजी 
सिैीक आसात. सरुवातीक त ेमराठी भार्ेंतल्याि कथालेखि करताले. मौज प्रकार्िाचे वतीि उजवाडा 
येवपी सत्यकथा, तर्ेंच िवयुर्, ह स ह्या सारक्या महाराष्रा तल्या दजेदार िेमाळ्या िी तर्ेंच कद ब, 
लक्षदा ह्या र्ोंयच्या का य िेमाळ्या िी ता च्यो कथा प्रकार्ीत जाल्यात.1965 वसाग प जाबा तल्या 
हुसेिवालाक सतलज नह येच्या पररसरा त आसतिा सलै हा णी वदी ह्या माथाळ्या खाला बरनयल्ल  
मराठीतल  पयल  कथा. मखुार िवयुर् ह्या मराठी िेमाळ्याचे वतीि 1972 वसाग काडडल्ल्या आचायग 
अत्र ेस्मतृी ददवााी अ का त कोंडमारा ह   सलैाची पयल  कथा उजवाडा आयल्ल्याची िोंद मेाटा.  
    मखुार महाबाेश्वर सलै हा णी िको जााू  माझ  घरट  ! (1974), चररत्रह ि  (1976), र्रणार्ती  
(1978), यातिाघर (1980) अर्ी  का य हौर्ी मराठी िाटका  बरयल  . ता चे प्रयोर् र्ोंया , महाराष्रा त 
आिी किागटका तल्या कारवार वाठारा त जायत े कडिे जाले. र्ोंया त सरुवातीक र्ोवा पशुलसेंत पलु स 
कॉनस्टेबल आिी मखुार टपाल खात्या त कारकूि म्हणूि िोकरेक रुजू जाले उपरा त त े कोंकणी 
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कथालेखिा कडिे वळ्ाे. ता ची कोंकणी तल   पयल  कथा वार्ाड ह्या िा वाि एप्रील 1982 म्हयनयाच्या 
कुाार्र अ का त उजवाडा आयल . (पररशशश्ट : 4 पळोवचें, पा. 388-392) ताचे उपरा त त े मखुार 
सात्यत्याि कोंकणी कथा लखेि करपाक लार्ले. आयजवेर ता णी 130 वयर कथा बरयल्यात. पलतडचें 
तार  (1989), तर र्ा  (1991), बायिेट फायट  र् (2005), निमणो अश्र्वत्थामो  (2009), दोि मुाा चें 
झाड (2011) अर्ें ता च े कथा स ग्रह उजवाडा आयल्यात. तर र्ा  ह्या ता च्या कथा स ग्रहाक 1993 
वसागचो कें द्र य सादहत्य अकादमीचो परुस्कार फावो जाला. सजृिउत्सव (2012) हें ता चें लल त निब दा चें 
पसु्तक उजवाडा आनयल्लें आसा. 

    ‘महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांचें समाजशास्त्रीय अध्ययन’ असो म्हज्या 

सोदवावराचो माथााो. ‘लेखक’, ‘काद बर ’ आिी ‘समाजर्ास्त्र’ अर् े तीि मखुेल घटक म्हज्या 
सोदवाराच्या अभ्यासा त कें द्रस्थािार आसात. कोंकणी त रोमी, कनिड, देविार्र  आिी मायााम ह्या 
शलपया िी काद बर  लेखि जाता. देविार्र  शलपयेंत बरनयल्ल्यो कोंकणी काद बऱ्यो वाचक, अभ्यासक 
आिी सशमक्षक हा चें लक्ष ओडूि घेतात. र्ोंया त जायत ेकोंकणी लखेक काद बर  लेखि करतात. 1980 
उपरा त कथाकार म्हणूि कोंकणी सादहत्याच्या माार पावल दवररल्ले महाबाेश्वर सलै हे आयच े
घटकेचे एक म्हत्वाचे कोंकणी काद बर कार. कााी र् र्ा (1996), युर्-सा वार (2004), खोल खोल मुाा  
(2005) आिी हावठण (2009) अश्यो ता च्यो चार काद बऱ्यो पसु्तक रुपा त प्रकार्ीत जाल्यात. 
हातू तल्यो का य काद बऱ्यो इ ग्ल र्, मराठी, कनिड आिी मायााम भार्ा िी अणकार त जाल्यात. 
ग्रामीण जजणेचें वास्तव चचत्रण उबें करपी हो माू माजााी, कारवारचो लेखक वववीध ववर्य निवडूि 
काद बर  लेखि करता. आर्य मा डपाचें त त्र, व्यजक्तरेखा उब्यो करपाचें कसब, निवेदि र्लै , स वाद 
आिी भार्ेंतल्या खेर तपणाक लार्िू सलैाि आपलो स्वताचो असो वाचक वर्ग निमागण केला. हेर 
कोंकणी काद बर कारा च ेताेुि सशमक्षका िी ता च्या काद बर  लेखिाची खासा दखल घेनतल्ल  आसा. 
    वयल्या ववर्रे्ताया क लार्िू मखुेलपणाि महाबाेश्वर सलै ह्या कोंकणी लखेकाची आिी ताच्या 
अिरु् र्ाि वयर उल्लेख केल्ल्या काद बऱ्या ची म्हज्या अभ्यासाखातीर हा वें निवड केल्या. ‘काद बर चें 
समाजर्ास्त्रीय अध्ययि’ ह्या ववर्याचेर आयजवेर कोंकणीत सोदवावर जाव क िाशर्ल्ल्याि ह्या 
अभ्यासाक बरोच वाव आसा. सलैा च्यो ह्यो चारय काद बऱ्यो वेर्ाेवेर्ाे समाजववेस्थेचेर आदाररल्ल्यो 
आसात. कााी र् र्ा ह  काद बर  कारवार वाठारा तल्या र्तेकार समाजाचेर भाश्य करता. युर्-सा वार हे 
काद बरेंत सोााव्या र्ेंकड्या त र्ोंया त घडूि आनयल्लें धमाांतर, खोल खोल मुाा त किस्ता व र्ावडा 
समाजाचें जजविदर्गि, जाल्यार उद्रे्ीकरण आिी भमु डाीकरणाच्या पररणामाक लार्िू कुमार 
समाजाच्या पार पार क वेवसायाचेर आनयल्ल  हावा हावठण काद बरेंत चचत्रीत केल्ल  पाोव क मेाटा. 
प्रस्ततू सोदवावरा खातीर मखुेलपणाि सलै हा च्यो वयर उल्लेख केल्ल्या चार काद बऱ्या चो आसपाव 
केला. ताचे भायर ता च्यो अदृश्य आिी अरणयका ड ह्यो िवशलका जाल्यार काा घु वडी, ववखार ववाखो 
आिी मातयेचें माब ह्यो ता च्यो काद बऱ्यो पसु्तक रुपा त उजवाडा येव क िाशर्ल्ल्याि अभ्यासाच े
िदरेि ता चो हा र्ा ववचार कर क िा. 
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   समाजर्ास्त्रा त तत्काल ि समाजवेवस्थेक आिी बदलत्या जजविाक खेर त अर्ें म्हत्व आसा. 
समाजा त घडपी जण एके घडणुके फाटल्याि र्ास्त्र आसता. हे िदरेि सलैाच्या काद बऱ्या तलो र्तेी 
वेवसाय, स्रमजजवि आिी र्तेकार वर्ागचे प्रस्ि, शर्क्षण, वेसि, सामाजीक बा ददलकस, कुमार समाजाचो 
पार पार क वेवसाय, उद्ेर्ीकरण आिी भमु डाीकरणाचो प्रभाव, तत्काल ि जातीय समाजवेवस्था, वर्ग 
स घर्ग आिी र्ोर्ण, कुटु बवेवस्था, सामाजीक ववर्मताय आिी ववस र्ती, वसणूकवाद, धमाांतर आिी 
इजनक्वझझर्ि, काद बऱ्या तल्यो व्यजक्तरेखा, परुर् आिी स्त्री पात्रा चो परस्पर स ब द, लोकपर परा, 
काद बऱ्या तल   थावणगिा आिी समैनिररक्षणा , समाजाचे आथीक ववे्हार आिी ग्रामीण अथगवेवस्था. 
बदलतें समाजमािस आिी बदलतो समाज, समाजाची बोल  भास, लेखकाची भार्ा र्लै  अर् ेम्हत्वाच े
का य ववर्य चचेक घेवि हा वें र्ास्त्रीय िदरेि ता चें वववेचि केला . 
    समाजर्ास्त्रीय अध्ययिा त लेखक आिी ताचे जजवि साधिेक म्हत्व ददल्लें आसा. लखेकाचो  
जजतलो खोलायेि अभ्यास करता नततलें ताच्या सादहत्याचें  आकलि बरें जाता. ताका लार्िू सलैाच े
परुाय जजणेचो र्ास्त्रीय नियाा हा वें हा र्ा केला. म्हज्या ह्या अभ्यासाचें एक कें द्र था ‘समाजजजवि’ 

आशर्ल्ल्याि ‘भारतीय काद बरेच्या स दभाांत कोंकणी काद बरेंतलें समाजजजवि’ पडटााूि 
पायला . तर्ेंच समाज, समाजर्ास्त्र आिी सादहत्याचें समाजर्ास्त्र हा चेर देखी ददवि शसद्ा तीक चचाग 
केल्या. 
    सोदवावराच्या माार आयज मेरेि समाजर्ास्त्राचे िदरेि कोंकणी काद बर  सादहत्याचेर प्रब धाच्या 
रुपा त वावर जाव क िाशर्ल्ल्याि हो म्हजो अर् ेतरेचो पयलोच वावर आकाराक येता. महाबाेश्वर सलै 
हा च्या काद बर  सादहत्या त पडबब  बी त जाल्लो समाज आिी तत्काल ि काााचो सोद घेवप, समाजा त 
सादहत्याची सत्ता आिी सादहत्यकाराचे वास्तव जस्थतीचें वववेचि करप तर्ेंच सादहत्य आिी वाचका च्या 
स ब दा चें वववचि करप ह्या दृश्ट कोणातल्याि हो सोद वावर हा वें मखुार व्हेला.  
    समाजर्ास्त्रीय अध्ययिाच्या माार शसद्ा तीक आिी चचककत्सक िदरेि चचाग करपी कोंकणी भार्ेंत 
एकूय स दभग ग्र थ उपलब्ध िाशर्ल्ल्याि हा वें मराठी, दह द  आिी इ ग्ल र् भार्ा तलें स दभग सादहत्य 
वापरला . कोंकणी काद बर  सादहत्याची फाटभू य समजिू घेवपाक वेर्ळ्यावेर्ळ्या ग्र थालया िी उपलब्ध 
आशर्ल्ल   कुाार्र, जार्, कोंकण भारती, कोंकण टायम्स, िवें र्ोंय, पुिव, र्ब्दलू, कोंकणी ददवााी 
अ क, सुिापरानत ददवााी/चवथ अ क, बबम्ब, जैत, बारदेस ददवााी अ क, सोद, अमर कोंकणी  ह   
कोंकणी तल   िेमााी  जाल्यार राष्रमत आिी सुिापरानत ह   ददसााी  स दभाग खातीर वापरल्या त. 
    सलैाच्या सादहत्याचो अभ्यास र्ास्त्रीय पद्तीि जावचो हे िदरेि कााी र् र्ा आिी हावठण ता च्या 
काद बऱ्या िी आनयल्ले स दभग तपासिू पाोवपाक कोडसाी, कद्रा, कडयें, बोाया , करकल, केरवडी, 
खारर्ें, शर्द्र, ककनिर, र्जेवाड, बाड, सदार्ीवर्ड, र्जेबेार्–माजााी ह्या कारवार भोंवतणच्या वाठारा क 
हा वें भेट  ददल्यात. कुमार आिी किस्ता व र्ावडा समाजाचे जजविर्लैेची लार्ी च्याि वाख जावची 
म्हणिू ता च्या राबबत्या च्या थाा क भेटो ददवि ता च्या पार पार क जजविाचें निररक्षण केला . मु बय आिी 
म र्ाूर ह्या वाठारा िी अभ्यास भोंवडी केल्या. तर्ेंच महाबाेश्वर सलैाक आिी जेश्ठ कोंकणी लखेका क 
प्रत्यक्ष मेाूि मलुाखती च्या आदाराि मादहती एकठा य केल्या. 
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    समाजर्ास्त्राच्या अभ्यासाची पद्त ह  ववज्ञािीक. तें एक प्रर्नतर्ील ववज्ञाि आशर्ल्ल्याि ताच्यो 
शर्मो ख य सरु जातात आिी त्यो ख य मेरेि  सोंपतात तें काप कठीण जाता. समाजीक मिोववज्ञाि 
ख य समाजर्ास्त्र जाता आिी समाजर्ास्त्र ख य सामाजीक मिोववज्ञािाचें आ र् जाता ह्यो शर्मारेर्ो 
हा र्ा आ खपाक मेािात. तर्ेंच अथीक शसद्ा त ख य समाजर्ास्त्रीय शसद्ा त जाता आिी जजवर्ास्त्राचो 
ववर्य ख य समाजर्ास्त्रीय शसद्ा त जाता ताची सलुसू लार्िा. हे ववर्य एकामेकाक परुक आशर्ल्ल्या 
कारणाि समाजर्ास्त्राचो अभ्यास करपी अभ्यासकाक वेर्ळ्यावेर्ळ्या र्ास्त्रा चो आधार घेवि ह्या 
अभ्यासाक नयाय ददवचो पडटा. ताका लार्िू सादहत्याच्या स ब दाि रुढ वाद  पर परा चें अिकुरण 
कररिासतिा तथया च्या आधाराि सादहत्याचें मलु्या कि करपाचेर हा वें भर ददला. 
    ह्या अभ्यासाक लार्िू काद बऱ्या िी चचत्रीत जाल्ल्या समाजवेवस्थेच्या तााक वचपाची म्हाका स द 
फावो जाल . तत्काल ि वास्तव जजवि, ग्रामीण लोकस स्कृताय, ता चें समाजमािस, मािवी स ब द, वाठार 
आिी भार्ीक खार्लेपणा  वा र्डाच बदलत्या समाजमािसाचो ददश्टावो घडपाक मदत जाल . लेखक 
आपल्या सादहत्या त तत्काल ि वास्तव कर्ें उबें करता, आपल्या खासर्ी आिी रासवा जजववता त 
आनयल्ल े अणभव कर् े तरेि सादहत्या त कलात्मक ररतीि मा डटा हाचो बोध जालो. म्हजो जल्म 
र्तेकार घराणया त जाला. लेखकाि उबें केल्लें कृर्ीजजवि आिी म्हज्या जजविा त हा वें अणभववल्लें 
सत्तर  भार्ा तलें कृर्ीजजवि अभ्यास करतािा र्तेीववर्ी च्या जायत्या र्जाल  िी समािताय 
आशर्ल्ल्याचें जाणवलें.  
    हो सोदवावर वस्तनुिश्ठ जावचो ह्या खातीर पसु्तका , िेमााी , वतगमािपत्रा , वबॅसायट, स ब द त 
व्यजक्त च्यो मलुाखती तर्ेंच वववीध ववर्या चेर चचाग करि मादहती एकठा य केल्या. हे स कल त केल्ल े
मादहतीचे स दभग र्ास्त्रीय पद्तीि ददवपाच्या हेताि MLA, Handbook for writers of Research 
papers ह्या पसु्तकाची सातवी आवतृ्ती हा वें वापरल्या. 
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प्रकरण : पयलें 

1. समाज, समाजशास्त्र, साहित्याचें समाजशास्त्र आनी मार्कससवाद 

    म्हज्या सोदवावराचो ववशय ‘महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांचें समाजशास्त्रीय अध्ययन’ असो 

आशशल्लल्लयान ह्या प्रकरणाांत समाजशास्त्र आनी ताचे सांबांदाांतल्लया हेर अभ्यासाच्या ववशयाांचेर चचाा 

केल्लया. समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत समाज कें द्रस्त्थानार आशशल्लल्लयान समाजाची सांकल्लपना तशेंच 

भारताांतल्लया वववीध समाजाांच्यो ववशशेतायो साांगनू बदलत्या समाजाचें स्त्वरूप हाांगा स्त्पश्ट केलाां. 

    साहहत्याच्या वेगळ्यावगेळ्या आांगाांचें आकलन जातलें जाल्लयार समाजशास्त्राच्या अभ्यासकाक हेर 

ज्ञानशाखाांचो आदार घेवचो पडटा. ताका लागनू मानसशास्त्र, समाजीक मानसशास्त्र, मानववांशशास्त्र, 

अथाशास्त्र, धमाशास्त्र, भासशास्त्र अश्या काांय ज्ञानशाखाांचें वववचेन देखीां सयत हाांगा केलाां. साहहत्याचें 

समाजशास्त्र, साहहत्य आनी समाज, कादांबरेचें समाजशास्त्र, मार्कसावाद आनी मार्कसावादी सशमक्षा, 

सामाजीक वगा आनी वगालडो, नव्या वगाांची ननशमाती सारके म्हत्वाचे ववशय कादांबरी ह्या साहहत्य 

प्रकाराचो समाजशास्त्रीय अभ्यास करपाक मदत करतात. त्या अनशुांगान वयल्लया ववशयाांचेर गरज थांय 

देखी हदवन भासाभास केल्लया. साहहत्याच्या समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत लेखक, वाचक, सशमक्षक, 

प्रकाशक आनी सांपादक हाांचे मदल्लया आांतरसांबांदाांक म्हत्व आशशल्लल्लयान ताचेंय  हाांगा आकृतायो हदवन 

वववेचन केलाां. सामाजीक वगाांचो आांतरसांबांद चळवळीकडने, लेखकाचो सांबांद वववीध घटकाां कडने कश े

तरेन येता ताचे सांबांदान नवे शसद्ाांत माांडपाचो प्रयत्न केला.  

1.1 समाज : संकल्पना, ्या्या आनी ाारीीय समाज  

1.1.1 समाजाची संकल्पना आनी ्या्या  

    समाज ही एक वेवस्त्था. हे वेवस्त्थेचो मनीस हो कें द्रबब ांद.ू जल्लम त ेमरणा मेरेनच्या जजवन प्रवासाांत 

मानवी सांस्त्कृतायेंत वववीध ररती-ररवाज आसात. समाजा भोंवतणचे समैसशृ्टीांत म्हत्वपणूा घटना 

घडटात. मानवननमीत आनी समैीक घडणुकाांचो मनशाचेर प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष पररणाम जायत 

आसतात. 

    प्रस्त्थापीत ववचारधारा आनी त े ववचारधारेक छेद हदवपाच े प्रयत्न समाजाांत सतत जातात. नव्या 

ववचाराांच्यो आनी आचाराांच्यो नव्यो पद्दती समाजाांत रुजवणा येतात. कालाांतरान तातूांत बदल घडून 
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येता आनी शाश्वत तेंच समाजाांत मळू धरून उरता. देश, प्रदेश, वाठार, गाांव, घर हाांचे शभतरल्लयो 

आांतरीक शसमा-रेशा बदलत आसतात. धमा, जात, समाज आनी भाशा हाांकाां लागनू समाजाक एक 

वेगळेंपण आनी खाशलेपण  फावो जाता. 

    ‘समाज’ अशें म्हणटात तने्ना ‘समाजाांतले लोक’ अशें अशभप्रेत आसता. तशेंच ‘सांस्त्कृताय’ म्हणटात 

त्या वेळार ‘लोकाांचें वतान’ असो ताचो अथा जाता. समाज सहज वळखुपाक येता. कारण ताचें शभतरल े 

आनी भायलें आांग ववशशश्ट ववशशेतायाांनी भररल्ललें आसता. हो लोकसमहू परुातन आसूां येता. भटको 

ववमरु्कत वा एका ववशशश्ट पारांपारीक वेवसाया कडने नातें साांगपी आसूां येता. ‘समाज’ ही एक म्हत्वाची 

सांकल्लपना. भारतीय समाज, हहांद ू समाज, स्त्री समाज, कुणबी समाज, ग्रामीण समाज, आहदवासी 

समाज अश ेतरेन  ‘समाज’ हें उतर वेगळ्यावेगळ्या अथाांनी वापरतात. 

    ‘It is not a group of people, it is a system of relationship that exists between 

the individuals of the group.’1 समाजाची ही व्याख्या रायट हाांणी केल्लया. हाांगा मनशाच्या 

आांतरसांबांदाांक म्हत्व हदल्ललें आसा. ‘समाज’ हो फकत मनशाचो पांगड वा चोंबो न्हय. एका परस चड 

व्यर्कतीांचो आसपाव ह्या पांगडाांत जाता आसलो तरी त्या समाजाांतल्लया व्यर्कतीां मदीां जायत ेसमानतायेच े

गणुधमा आसपावल्लले आसतात. एका परस चड आशशल्ललीां समान सरुाां आनी ताांचे शभतर उपजत 

आशशल्लल्लया बऱयावायट गणुाांक लागनुचू तो समाज हेर समाजाां पासनू वेगळो थारता. 

     ‘The persons, collectively considered, who live in any region or at any period; 

any community of individuals who are united together by a common bond of 

nearness or intercourse; those who recognise each other as associates, friends, and 

acquaintances.’2 समाज ही एक अश े तरेची वेवस्त्था जांय मनशाचे परस्त्पर सांबांद आनी सहयोग 

प्रस्त्थापीत जाल्लल ेआसतात. एका ववशशश्ट काळाांत खांयच्याय एका प्रदेशाांत राबबतो करून रावपी ह्या 

लोकपांगडाांत भौशीक आपलेपण आसता. वाांगडी, इश्ट आनी वळखीची व्यर्कती अशें आपसाांतलें नातें 

हाांगा म्हत्वाचें आसता. 

    धमा, वांश, वणा, जात, पोटजात, बोलीभास, पारांपारीक वेवसाय, घराां, जेवणखाण, भेस, चालीररती, 

ननतीमलु्लयाां, लोकउत्सव, श्रद्ा, अांधश्रद्ा, सामहुीक वतान, राबबत्या खातीर वेंिचल्ललो वाठार अश े काांय 

समान धाग े ताांच े शभतर आसतात. हे नदरेन ज े एफ िगलानी हाांची व्याख्या म्हत्वाची हदसता. त े

म्हणटात : ‘A society is the largest relatively permanent group of people who share 
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common interest, common territory, common mode of life and a common, “esprit de 

crops’ or” belongingness’ whereby they distinguish the myselves from outside.’3 

(समाज म्हळ्यार बाह्य जगता पसनू स्त्वताक जाच्या आधारान वेगळो करपाक जाता असो सामहुीक 

उद्देश, सामहुीक भ-ूभाग, सामहुीक जजवनपद्दत आनी सामहुीक आत्मीयताय आनी भावनेंतल्लयान 

सहभागी जावपी व्यर्कतीांचो व्हडाांत व्हड िचरकालीन आसपी समहू म्हणल्लयार समाज.) 

    ववशशश्ट वाठाराांत रावपी लोकपांगड दीसपट्टय्ो येवपी अडचणी आनी सांभाव्य धोर्कयाां पसनू आपल्लया 

समाजाक सरुक्षीत दवरता. परकी धमा, जात आनी हेर लोकसांस्त्कृतायेच्या सांपकाा पसनू आपल्लया 

समाजाक त ेआडावन दवरतात. आपल्लया समाजाांतल्लया व्यर्कतीां  खातीर आशशल्लल े ननयम आनी अटी 

हातूांतल्लयान त ेसमाजहीत राखतात. हे नदरेन फुडली व्याख्या म्हत्वाची थारता. ‘People in general 

living together in organised communities, with laws and traditions, controlling the 

way that they behave towards one another.’4 

ग्राम वा नगर म्हणटकच अठरा पांगड जाती वगळून हेराांक तातूांत स्त्थान नासतालें. जण एका 

धांद्याची स्त्वतांर जात आसनू त्या जातीांचो गाांव जातालो. जण एकली जात ही आपआपल्लया 

धांद्याची वतनदार आसताली. जाका ‘वतृ्ती’ म्हणल्लयार वतन ना असो मनीस गाांवाांत हर्ककान 

रावपाक शकनासलो. हेर गाांवाांतलो कोणूय बेकार आया मनीस गाांवाांत रावपाची इत्सा व्यर्कत 

करता आसत जाल्लयार गाांवाांतल्लया वतृ्तीवांताांची म्हणल्लयार वतनदाराांची ग्रामसभा आपोवन ताांणी 

एकमतान-भोवमतान न्हय-परवानगी हदली जाल्लयार ताची स्त्थापना गाांवाांत जाताली नतवयू उपरी 

म्हण. उपरीचो शमराशी म्हणल्लयार वपढीजात ग्रामस्त्थ जावपाक खूब वपळग्यो वचच्यो पडटाल्लयो.5 

(अणकार करून) 

    गोंयचो कुळवाडी, गावडो, वेळीप आनी कुणबी समाज पारांपारीक पद्दतीन वगेळ्यावेगळ्या प्रकाराचें 

शते कसोवन वा बागायती वसोवन आपलें पोट भरीत आयला. रेंदेर माडाची सरू काडटा. वाणी वेपारधांदो 

करता. कुमार मातयेचीां आयदनाां करता. मेस्त्त शतेकामत्याक लागपी आयदुाां तशेंच हेर उपेगी हत्त्याराां 

तयार करून हदता. म्हार कोंडयाां पासनू बेळाांचीां आयदनाां करता. चाांमार चामडयाचीां जोतीां करता. म्हालो 

कें स कापणी करता. मडवळ कपड ेधुता. अश्या ह्या ववेसायाांक एक दीघा परांपरा आसा. हातूांतले काांय 

धांदे पारांपारीक चालीांररतीांक लागनू आजून तग धरून आसात. हाकाच लागनू ‘समाज ही सांकल्लपना 

आसनू व्यर्कती हें वास्त्तव आसता.’6 
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1.1.2 ाारीीय समाज आनी ीाच्यो ववशशेीायो 

    समाज ववकसनशील आनी ववस्त्तारशील आसता.7  काळा प्रमाण समाजाचो ववकास आनी ववस्त्तार  

पेण्यापेण्याांनी जायत आसता. कदीम काळार सावन मनीस वेगळ्यावेगळ्या भागाांनी आशशल्लल्लया  

साधनाांचो वापर करून जगत आयला. दोंगराळ भागाांतलो मनीस पेडीांनी राबबतो करून रावला. पोट भरप 

होच ताचो मखुेल उद्देश आशशल्लल्लयान सरुवातीक तो रानाांतलीां फळाां आनी कां दमळुाां एकठाांय करून 

खातालो. मखुार तो जनावराांची शशकार करून पोट भरपाक लागलो. कालाांतरान शते कसोवपाचें िगन्यान 

ववकसीत जालें. ह्या वेळार ताणें पाणथळ जागे सोदनू काडले आनी थांय तो राबबतो करून रावपाक 

लागलो. 

    मखुार ह्या आहदवासी समाजाांत बदल घडत गेले. शभतरल्लया आनी भायल्लया बदलाांक लागनू  ह्या 

समाजान जजणेच्या वेगळ्यावेगळ्या पाांवडयाांचेर काांय पारांपारीक गजाली सोडून हदल्लयो आनी नव्याांचो 

जस्त्वकार केलो. एका समाजाचो सांपका  दसुऱया समाजा कडने येतकच ववचाराांचें आदानप्रदान जावपाक 

लागलें. तत्कालीन घडामोडीांक लागनू स्त्थलाांतरणाां जालीां. हाका लागनू नव्या प्रदेशा कडने आनी नव े

समाजरचन ेकडने ताांचो सांपका  आयलो. जजवन बदलाचे हे प्रक्रियेंत एक नवी जजवन पद्दत आकाराक 

येवपाक मदत जाली. 

    लोकसांस्त्कृताय ही समाजाचें एक सगळ्याांत म्हत्वाचें खाशलेपण. ही सांस्त्कृताय त्या लोकसमहुाक 

परांपरेन फावो जाल्लली आसता. जजवनाचो भाग जावन आशशल्लली ही लोकसांस्त्कृताय ताांच्या व्यर्कतीगत 

आनी रासवळ जजवनाचेर भाश्य करता. लोकसांस्त्कृतायेचो परीघ व्हड आसनू जल्लम त ेमरण आनी मरणा 

उपराांतच्या जायत्या गजालीांचो तातूांत आसपाव जाल्ललो आसता. जजवन साधनेन जोडडल्ललें लोकिगन्यान  

ववशशश्ट समाज आत्मसात करता. ताचें तो जतन करता आनी फुडले वपळगेक हदता. हदवपा घेवपाचे हे 

प्रक्रियेंत फुडली वपळगी पोरणें घेता आनी ताका नव्याची जोड हदता. ह्या नव्या िगन्यानाचो वापर हो 

लोकसमहू आपले दीसपटे्ट जजणेंत करता.  

    ववल्लयम ऑगबनार ह्या अभ्यासकान भौतीक आनी अभौतीक अशीां सांस्त्कृतायेचीां दोन आांगाां 

साांगल्लयाांत.. मनशान आपल्लयो ‘दीसपट्टय्ो गरजो’ भागोवचे खातीर तयार केल्लल्लया गजालीांचो भौतीक 

सांस्त्कृतायेंत, जाल्लयार जाच ेकडने मनीस ‘साध्य’ म्हण पळयता ताांचो अभौतीक सांस्त्कृतायेंत आसपाव 

केला. मनशान कदीम काळार धारदार फातराचो वापर ‘हत्यार’ म्हणून केलो. आपले बदु्ीच्या बळार 

ताणें मखुार नवे नवे सोद लायले. धातूांचो सोद लागल ेउपराांत  ताणें भालो, तलवार, खांजीर, कोयतो, 
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कुराड, पाळ, तासणी, खरवत, इन्नें, ततुयो, धन–ूबाण, तबुक तशेंच हेर काांय म्हत्वाच्या हत्याराांची 

ननशमाती केली. ववकासाचीां साधनाां सोदतना आधुनीक काळार ववज्ञान आनी तांरिगन्या हाांच्या बळार  

मनशान गरजेच्या वस्त्तूां वाांगडाच यांराां आनी अवजाराां हाांचे ननमाणेंत भर घातली. दसुरे वटेन श्रमजजवी 

जजववताक ववरांगळुो हदवपी वववीध कला, तत्विगन्यान, धमाा सांदभाांतल्लयो कल्लपना मनशान साध्य 

म्हणनू आपणायल्लयो. 

    मानवी समहुाक भगुोलीक पररजस्त्थतीक अनरुूप अशी जीण सारची पडटा. ताका लागनू ववशशश्ट 

भपु्रदेश त्या समहुाची जीण घडयता. वाळवांटीप्रदेश, हहमप्रदेश, दयाावेळ, सपाटप्रदेश, जुांवो तशेंच दोंगराळ 

आनी अती दोंगराळ भागाांत रावपी लोकाांचें जजवन त्या प्रदेशा प्रमाणें घडटा. प्रदेशाांतल्लया खेरीतपणाक 

लागनू ताांची लोकमानसीकताय तशी तयार जाल्लली आसता. भगुोलीक नदरेन भारताचे मखुेलपणान चार 

भाग केल्लयात.8 प्रादेशीक खाशलेपणाक लागनू त्या त्या वाठाराांत जजयेवपी जनसमहुाांचे पारांपारीक 

वेवसाय, लोकसांस्त्कृताय, धमा, जात, भास हाांच ेभायर हेर ववशशेतायो नदरेक भरतात. भारताांतले जायत े

लोकपांगड वेगळ्यावेगळ्या काळाांत वववीध प्रदेशाांनी येवन स्त्थायीक जाले. आपले वाांगडा घेवन आनयल्लली 

लोकसांस्त्कृताय तशेंच राबबत्याच्या ह्या नव्या थळार अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल े आदीम सांस्त्कृतायेच्या 

मेळगराांतल्लयान कालाांतरान एका नव्या भारतीय समाजाचो उदेव जालो.    
      भारतीय वववाहसांस्त्थेचा इनतहास ह्या वव. का. राजवाड ेहाांच्या पसु्त्तकाक बरनयल्लले प्रस्त्तावनेंत (पा. 

26) श्रीपाद अमतृ डाांगे हाांणी माांडडल्लल्लया मता प्रमाणें :  

देशाांतलो वा भायलो अनाया आसल्लयार लेगीत हहांदसु्त्थानाांत ताांकाां कायमचें रावपाक 

मेळनाशशल्ललें. हाांगा कोणाकूय राबबतो करून रावपाक जाय जाल्लयार ताका ‘जात’ जावनचू हहांद ू

समाजाांत रावपाक हदताले. हाचोच अथा असो की अनायांबाह्य समाजाांत जात करून ताांचो 

आसपाव हहांद ु समाज आपले शभतर करतालो. जात आपणायले बगर नागररकत्वाचे वा 

ग्रामस्त्थाचे हर्कक मेळ नाशशल्ललो. मखुार त ेजातीचो जो देव आसतालो ताची स्त्थापना हहांदूांच्या 

तते्तीस कोटी देवतामांडळाांत जाताली आनी पणूा हहांदतु्वाचो शशर्कको त े जातीचेर कायमचो 

बसतालो. (अणकार करून)  

    जात ही जल्लमाचेर आदारून आशशल्लल्लयान ती वपतसृत्ताक समाजाांत बापाय वयल्लयान आनी 

मातसृत्ताक समाजाांत आवय वयल्लयान थारता. बापयू ‘वयल्लया’ समाजाचो आनी आवय ‘सकयल्लया’ 
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समाजाची आसल्लयार जल्लमल्लल्लया भरुग्याक बापायची जात फावो जाताली, पणू ताका नतसरे खांयचेय एके 

जातीांत गणना करपाच्योय देखी भारताांत आसात. 

    इनतहासकार हण्टर हाणें इजण्डयन अम्पायर ह्या आपल्लया ग्रांथाांत साांगलाां त े प्रमाणें भारताांत  

समुार तीन हजार जाती आसात. वयर उल्ललेख केल्लले चार प्रदेशाांनी आनी उवारीत हेर प्रदेशाांनी ह्यो 

जाती शश ांपडून पडडल्लल्लयो आसात. ‘ज्या समाजाची वतृ्ती, बबजक्षेराचो वेव्हार फर्कत त्या समाजाांतल्लया 

समाजाांतचू जाता, हेर खांयचचे तरेन जायना, त्या समाजाक ‘जात’ म्हणटात. जात फर्कत जल्लमान प्राप्त 

जाता. हेर खांयचेच तरेन ती जायना. जातीसांस्त्थेंत एक काया  बरे तरेन जाता तें म्हणल्लयार बबजक्षेराची 

शदु्ी परीपणुा उरता आनी नात्याांतल्लया लोकाांची ताटातटू जावांक पावना.’9 अभ्यासकाांनी जातीवेवस्त्थचेीां 

परांपरेन माननल्ललीां मखुेल पाांच लक्षणाां साांगल्लयाांत तीां अशीां आसात : [1] आपसाांत लग्न सांबांद. [2] 

वेवसाया सांदभाांत ननबांध. [3] ऊां च-उणाकपण. [4] जेवण–खाण-उदक हाच्या सांदभाांत ननबांद आनी [5] 

अस्त्पशृ्यताय.10 
     जातीांक वयलो आनी सकयलो पाांवडो हदवचे खातीर वणावेवस्त्था ननमााण केली. ब्राह्मण, क्षरीय, 

वशै्य, शदु्र हे चार वणा आसनू त्यो चार जातीय आसात. तशेंच अतीशदु्राांक पाांचवो पाांवडो हदलो. भारताांत 

ताांकाां मेशळल्लले सत्तके आनी सांपत्तीक लागनू वयल्लया पाांवडयाां वयले वणा बशळश्ट जाले आनी हेराांक त े

उणाक लखेपाक लागले. मठािधशाांनी आनी राज्यकत्याांनी आपल्लया धमीक आनी राजकी बळाचेर  

आपल्लया जातवाल्लयाांची सांख्या वाडोवपाचे नदरेन वेळाकाळार जायत्या लोकपांगडाांक आपले जातीांत शभतर 

घेतल्लयात म्हणपाच्यो काांय देखी भारताांत आसात. 

    भारताांत असांख्य जाती आनी जमाती आसात. ताांच ेलोकवेव्हार हे एकमेकाां पसून वेगळे 

आसतात. प्रदेश हें ताांचें एक मुळावें खेरीतपण. बागडडया हे लोक राजस्त्थानाांत दोंगराळ भागाांत 

रावतात. ताडाच्या पात्याांच्यो सारणी करून ववकप हो ताांचो पारांपारीक धांदो. ताांची कायमची वस्त्ती अशी 

ना. त ेएका जाग्या वयल्लयान दसुऱया जाग्यार एक सारके भटकत आसतात.11 गोंय राज्याांतलो धनगर 

समाज दोंगराळ वाठाराांत राबबतो करून रावता. ह्या ताांच्या राबबत्याचें मळू कारण ताांच्या पारांपारीक 

वेवसायाांत आसा. म्हसराां, गोरवाां आनी बोकडाां पोसप हो ताांचो मखुेल वेवसाय आसनू ह्या समाजाची 

लोकसांस्त्कृताय हेराां परस वेगळी आसा. आपल्लया गोरवाां-म्हसराांक बरो चरोव मेळचो हे खातीर त ेएका 

जाग्या वयल्लयान दसुऱया जाग्यार स्त्थलाांतरीत जातात. वाडयाक (घराक) उजो लागलो जाल्लयार ती घटना 

त ेअशभू मानतात आनी त्या कारणा खानतरूय त ेदसुऱया जाग्यार वचून राबबतो करतात. 
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    खारवी, गाबीत वा पागी हो नसु्त्तमेारी समाज दयाा वेळेर राबबतो करून रावता. ह्या समाजाचें 

लोकजजवन दयाा भोंवतणीां गिुथल्ललें पळोवांक मेळटा. पारांपारीक पद्दतीन नसु्त्तें पागपाचे कलेंत पारांगत 

आशशल्लल्लया ह्या समाजाांत नसु्त्त्याची गाबोळी खावप ना असो सांकेत आसा. तशेंच सतुाची पनुव जाल े

बगर उदकाांत नसु्त्तें पागपाक वचप ना अशेंय त े मानतात. केरळ राज्याांतल्लया रावणकोरचे उत्तरेक 

तशेंच अनमैल ैदोंगराळ भागाांत रावपी कादीर ही एक जात आसा. जनावराांची शशकार करपाक क्रफशाल 

आशशल्ललो हो समाज म्हयन्याची पाळी आनी बाळांटेरा वेळार बायलेक वेगळी खोंप बाांदनू हदता आनी 

नतका थांय रावपाक लायता.12   

    भारतीय समाजाचो भसे वेगळो आसा. धमा, जात, प्रदेश आनी वेवसाया प्रमाणें ताांकाां तो फावो 

जाल्ललो आसता. उत्तर भारताांतल्लया दोंगराळ भागाांत रावपी लोक, कुडकुडयाच्या शश ांयाक लागनू आपलें 

परुाय आांग धाांपच े खातीर ववशशश्ट पोशाख घालतात. जाल्लयार दसुरे वटेन राजस्त्थानातल्लया वाळवांट 

प्रदेशाांत रावपी लोक माथ्यार रुां द पगडी आनी धव्या कपडयाचो पोशाख घालनू गरमे पसनू आपलो 

बचाव करतात. कनााटक, केरळ आनी तमीळ राज्याांनी दादलो मनीस पारांपारीक लुांगी न्हेसता. त ेभायर 

बांजारा, लमाणी, उत्तर उदेंत कडल्लया राज्याांतल्लया आहदवासी लोकाांचो भेस हो ताांचे लोक परांपरे प्रमाणें 

आसता. 

    गोंयाांत आदल्लया काळार शतेकार, नसु्त्तें पागपी, रेंदेर आनी हेर समाज पारांपारीक काश्टी न्हेसताले. 

ह्या भेसाचो थेट सांबांद ताांच्या वेवसाया कडने आसा कारण शतेाांत जोत धरपाक, उदकाांत देंवपाक, 

माडार चडपाक, गोरवाांक घेवन रानाांत भोंवपाक काश्टी हीच सोंपेपणाची आशशल्लल्लयान तश ेतरेचो भसे 

त्या समाजान आपले सोयी प्रमाणें आपणायलो. माहदग ही कनााटकाांतल्लया म्हैसरू वाठाराांतली एक जात. 

ताांचे दादले कमरा भोंवतणीां कपडो गुांडाळटात. आांगाांत सदरो आनी तकलेक पागोटी बाांदतात. ताांच्यो 

बायलो साडी न्हेसतात पणू चोळी घाशलनात.13 धनगर समाजाांतले दादले काश्टी, माथ्याक मुांडासो, 

खाांदार काांबळ घेतात. ताांच्यो बाांयलो जाांगाांक घट्ट आांवळून कापड (िचरकूट) न्हेसतात. कुणबी बायलो 

चौकट आशशल्ललें ताांबडें कापड न्हेसतात जाल्लयार गावडी बायलाां देंठली बाांदतात. ह्या ताांच्या भेसाक 

लागनू ववशशश्ट जातीांतल्लया लोकसमहुाची वळख सहज पट्टा. 

    अलांकाराांचीय तीच गजाल. जें क्रकतें सोंपेपणान त्या समाजाक उपलब्ध जालें ताचो वापर ताांणी 

अलांकार म्हणनू केलो. भारत-ब्रद्मदेस (शमयान्मार) शशमचेेर दोंगराळ भागाांत रावपी ताांगसा हे जमातीांतल े

स्त्री-परुूश आपल्लया आांगार भरपरू दािगने घालतात. दादले ताांब्याचे तारेंत रांगीत मणी गुांथून जाल्लयार  
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ताांच्यो बायलो कानाांत स्त्फहटका सारर्कया एका फातराचीां कणाभशुणाां आनी गळ्याांत रांगरांगयाळ्या 

मणयाांच्यो माळो घालतात.14 गोंयाांत काांय समाजाांनी वपडडुकाांची गळसरी, दावल, मोतीां, नथ, वेड, 

बगुडी, हाताांत काांकणाां, पाांयाांत वडे ेघालपाची पद्दत आसा. भेस आनी अलांकाराचो वापर सदचे जजणेंत, 

धमीक आनी हेर लोकउत्सवाांच्या वेळार करतात. ह्या ताांच्या भेसाक लागनू तो ववशशश्ट लोकपांगड वा 

व्यर्कती खांयच्या धमागटाांतली वा जातीांतली तें पळयतल्लयाक जुस्त्त कळटा. 

    ववशशश्ट प्रदेश, धमा आनी जाती प्रमाणें समाजाच्या खाणजेवणाच्यो पद्दती आधाररल्लल्लयो आसतात. 

काांय लोक समहू शशवराक आनी मासाहारी आसात जाल्लयार काांय परुाय शशवराक. आदल्लया काळार 

गोंयाांत दोंगराळ भागाांत रावपी कश्टकरी समाज वरी, पाकड, नाचणो, कुळीद, हुडीत असलीां वपकाां 

मोट्या प्रमाणार काडटालो. कुमेरी हे शतेाच ेपद्दतीचेर सरकारान ननबांध घानतल्लल्लयान ही शतेवड आताां 

काळाभायरी जाल्लया. गोंयाांतल्लया दयाा-सपाटी वयल्लया वाठाराांतल्लया खाजन शतेाांत मोट्या प्रमाणाांत 

भाताचें पीक काडटाले. हाका लागनू ताांदळाां पसनू वेगळेवेगळे पदाथा करपाच्यो पद्दती गोंयाांत तयार 

जाल्लयो. खाजन वाठाराांत रातची पेज जेवपाची पद्दत रूढ जावपाक पावली. 

    आांध्र प्रदेशाांत ‘कनूाल’ आनी ‘नेल्ललोर’ जजल्लल्लयाांतल्लया दोंगराळ भागाांत रावपी चेंचू हे लोक कोंबडयो, 

बोकडयो आनी म्हशी पाळटात. कां दमळुाां आनी फळाां हो ताांचो मखुेल आहार. हाचे भायर त ेसकुणीां, 

चानयो आनी हुांदीर भाजून खातात. आदल्लया काळार हे लोक िूर आनी रानवटी अवस्त्थेंत रावताले. 

वाटसरुाांक लटुप हो ताांचो वेवसाय आशशल्ललो15 गोंयाांतलो ब्राह्मण समाज शशवराक. काणकोण आनी 

साांगें वाठाराांत राबबतो करून रावपी वेळीप समाज कुकडाां खायनात. आदल्लया काळार कुणबी लोक 

कोळोहुांदीर धरून खाताले. हहांद ूसमाजाांत गायेक देवता माननल्लल्लयान नतचें मास खावप अशभू मानतात. 

पणू क्रिस्त्ताांव आनी मसुलमान धमाांत गायचें मास खावपाची परांपरा आसा. 

    भारताांतलो हहांद ू समाज आपल्लया कुळदैवता भायर ग्रामदेवता आनी आराध्य दैवताांक पजुतात. 

आपल्लया जजवनाांत जें क्रकतें उपेगी पडलाां ताची पजुा करपाची चाल कदीमकाळा सावन भारताांत चाल ू

आसा. हटप्पेरा ही जमात आसाम आनी बांगाल ह्या राज्याांतल्लया दोंगराळ भागाांनी रावता. हे लोक 

धमाान हहांद ूआसनू शीव, दगुाा, ववष्णू, लक्ष्मी, सरस्त्वती, कानत ाकेय, गणेश. ब्रह्मा, पथृ्वी, दयाा, गांगा, 

अग्नी, मदन आनी हहमालय अश्या ‘चवदा’ देवताांक भजतात. पजुे खातीर त ेह्या देवताांच्यो मातयेच्यो 

प्रनतमा तयार करतात.16 महाराष्र, कोंकण आनी गोंय वाठाराांत भाद्रपद म्हयन्याांत गणपतीची पजुा 

करपाची चाल आसा. पश्चीम बांगालाांत दगुाापजुा प्रचलीत आसा. उमा, गौरी, पावाती, चांडी, चामुांडा, 
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काली, कपाशलनी, भवानी, ववजया अशीां देवीचीां जायतीां नाांवाां आनी रुपाां आसात. भारताांत ववशभन्न 

प्रदेशाांनी पजुन जावपी ह्या सगळ्या देवीांक दगेुच्या रुपान एकरूप केली आनी दगेुक शशवाचे पत्नीचें 

स्त्थान हदलें.17 हे देवीची पजुा हहांदूांतल्लया एका ववशशश्ट समाजा परुती मयाादीत नासनू दगुाापजुेचो 

अिधकार सगळ्या जातीांक मेशळल्ललो आसा.  

     रानाांत राबबतो करून रावपी आनी कृशी सांस्त्कृताये कडने सांबांदीत आशशल्लल ेसमाज समैाची पजुा 

वेगळ्यावेगळ्या रुपाांनी करतात. गोंयाांत भदेूवतचेी पजुा श्रीभमुीका देवीच्या रुपाांत जाता. श्रीसाांतरे देवीची 

पजुा हाांगा रोयण तशेंच उदकान भररल्लल्लया कळसाच्या रुपाांत जाता. न्हांयो, तळीां, दोंगर; रुमड, आपटो, 

वड, वप ांपळ हाांचे सारकीां झाडाां; वाग, हत्ती, घोडो, गाय, बलै हाांचे सारकीां जनावराां तशेंच मोर, गरूड, 

कावळो हीां सकुणीां आनी नागराज हीां सरकपटपी जजवाणीां तशेंच मानगें, काांसव हाांचे सारकीां उदकाांत 

रावपी जजवाांक हहांद ू धमाांत खाशलेें म्हत्व आसा.  

    शसर्ककीमाचे लोक  ‘काांचनगांगा पवात’ शशखराक आपली सांरक्षक देवता मानतात. गोंयाांतल्लया सत्तरी 

तालरु्कयाांत देवाच्या नाांवान झाडाांझुडपाांनी भररल्लली दोंगलु्लली वा सवुात आरक्षण करून दवरपाची परांपरा 

आसा. जतन करून दवररल्लल्लया ह्या रानाक देवाची राय म्हणटात. हे रायेचें सांरक्षण गाांवचे लोक  

घालनू हदल्लले ररतीररवाजा प्रमाण करतात. गोंयाांत बोडगशे्वर, साांखळयो, लपादर, शसद्, ददुसागरा वयलो 

देंवचार, हुळणाचो देंवचार, पालीचो देंवचार, केरीचो आजोबा अश्या वववीध राखणदाराांक लोकमानसाांत 

मानाची सवुात आसा. थळावे लोक ताांचो मान राखचे खातीर पारांपारीक ववधी करतात. हटप्पेरा ही 

आसाम आनी बांगालच्या दोंगराळ भागाांत रावपी जमात हहमालय पवात ही चवदा देवताांतली एक देवता 

समजून भजतात. भारताांत न्हांयाांची पजुा करपाचीय एक दीघा परांपरा आसा.   

    भारताांत वेगळ्यावेगळ्या जातीां जमातीांची घराां बाांदपाची पद्दत वगेळी आसा. हाांगाय प्रदेश आनी 

वेवसाय मखुेल कारण थारता. मुांडा हाांचें घर म्हणल्लयार ताांच्यो ननदान दोन तरी खोंपी आसतात. 

तातूांतली एक खोंप राांदपाक जाल्लयार दसुरी जन्हदपा खातीर वापरतात. जन्हदपाचे खोंपीांत रातचीां बोकडाां 

आनी गोरवाांक बाांदतात.18  गोंयाांतयू गावडा समाजाच्या घरा भायर ल्लहानशी खोंप आसता. हे खोंपीचो 

वापर त ेराांदपा खातीर करतात. धनगर ही भटकी जमात कडडाचो वाडो बाांदतात. ह्या वाडयाचे फाटल े

वटेन मनशाां जाल्लयार फुडले वटेन गोरवाांक आनी म्हसराांक बसयतात. तोडा ही आहदवासी जमात दक्षीण 

भारताांतल्लया ननलिगरी पवाताचेर वसती करून आसा. ताांचीां घराां अदावतुाळाकाराांत बाांहदल्ललीां आसतात.19  
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    अशशक्षीत ग्रामीण समाज श्रद्ाळू आनी अांधश्रद्ाळू आसता. भतुबादा, भार, अवसर तशेंच देंवचाराक 

कोंबो, बोकडो वा रेडो मारून खेर करप हें ताांच्या परांपरेचो एक भाग आसता. मनीस बळी हदवपाचीय 

परांपरा काांय वाठाराांनी प्रचलीत आशशल्लली. म्हारू. खरेी, समन, आलवाांतीण आनी हेर सांकल्लपनाचेर ताांचो 

ववस्त्वास आशशल्लल्लयान ताांचें जजवीत ह्या गजालीां भोंवतणीां गुांिथल्ललें आसता. करणी, मान करप तशेंच 

फाटलें परुाव उखलनू घालप अश्या कमाकाांडाांनी ताांचें लोकमानस घडडल्ललें आसता. कसलेंय शभू काया 

करपाक वच्च ेपयलीां कुलदेव वा आराध्य देवतचेो प्रसाद घेतात. देवाक साांगणें आनी देंवचाराक गाराणें 

घालप, देंवचाराक सोरो-रोंट आनी समरादना घालप, चोरू मारप, देवाक नाल्लल फोडप, देवीची खण 

आनी नाल्ललान व्होंट भरप अश्यो चालीररतीय गोंयाांतल्लया काांय समाजाां मदीां अजस्त्तत्वाांत आसात.  

    समाजबदलाक लागनू काांय समाजाांत आपल्लयो परुातन चालीररती सोडून हदल्लयात आनी नव्या 

गजालीांचो ताांणी जस्त्वकार केला. नोर्कटे हे नेफाच्या नतरप भागाांतली जमात आपल्लया दसु्त्मानाक मारून 

ताांच्यो तकल्लयो घराांत हाडून दवरताले. वषै्णव पांथाचो जस्त्वकार केल े उपराांत तें आताां ताांणी सोडून 

हदलाां.20 धनगर समाज मेल्लल्लया मनशाक परुपाचो सोडून आताां जाळपाक लागल्लयात. तशेंच त े आताां 

कायमस्त्वरुपी घराां बादूांन घरा मखुार तळुस बाांदतात आनी वदैीक पद्दतीन हेर हहांद ूधशमायाां वरीच सण-

परबो मनयतात. 

    मनशाक काळाांतरान नवीां साधनाां उपलब्ध जालीां. वेगळ्यावेगळ्या मळाांचेर जाल्ललो ववकास मानवी 

जजवन बदलनू उडयता. राजस्त्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्र तशेंच मद्रास आनी म्हैसरू ह्या वाठाराांत 

रावपी बांजारा ही भटकी जमात बलैाांच े फाटीर म्हाल घालनू भारताांत सगळे कडने पावोवपाचें काम 

करताले. राजाांच्या वववीध राजवटीांनी सनैनकाांक लेगीत गरजेच्यो वस्त्त ूपावोवपाचें काम त ेकरताले पणू  

मखुार इांग्रजाांचे अमदानीांत रस्त्त े आनी रेल्लवे अजस्त्तत्वाांत येतकच ताांचो तो पारांपारीक धांदो बसलो.21 

हाका लागनू ताांकाां आताां नव्या वेवसाया कडने वळचें पडलें. शशक्षणाचो आनी तांरिगन्यानाच्या प्रचाराक 

आनी प्रसाराक लागनू आधनुीक भारताांत अश ेतरेचे बदल लोकजजणेंत जाल्लले पळोवांक मेळटात. 

1.1.3 समाजाचें बदलीें स्त्वरूप 

    पररवतान ही समाजाची मखुेल ववशशेताय. काळा प्रमाण समाजवेवस्त्थेंत भौतीक आनी अभौतीक 

बदल घडून येतात. समैीक ररतीन जाल्लले बदल आनी जाणीवपवुाक घडोवन हाडडल्लल्लया बदलाांक लागनू  

समाजवेवस्त्थेंचे माांडावळीांत बदल जाल्लले जाणवतात. धमा, सांस्त्कृती, भास आनी वेवसायाांत जाल्लले बदल 

समाजाचें लोकमानस बदलता. ‘सामाजीक बदलाच्या तळा कडने अथाशास्त्र आसता.’ असो म्हत्वाचो 
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शसद्ाांत काला मार्कसा हाांणी माांडला. व्यर्कती वा समाजाची आथीक जस्त्थती बळकट जातकच ताांचेमदीां 

बदलाांचें वारें व्हाांवपाक लागता.  

   भौतीक उदरगतीक लागनू साधनसवुवधेंत भर पडटा. वाटाांच्या जाग्यार कच्चे रस्त्त े आनी मखुार 

पर्कके रस्त्त ेतयार जातात. एका काळार चलनू भोंवपी मनीस सायकलीन, मोटारसायकलीन, चारचाकाांच े

मोटारीन, रेल्लवेन आनी आताां ववमानान भोंवपाक लागलो. शशक्षणाच्या प्रसाराक लागनू मनीस 

वेगळ्यावेगळ्या सांस्त्कृतायाांच्या प्रभावा खाला आयलो. ताच्या जेवणखाणाांत, भसेाांत, वागणुकें त बदल 

घडून आयलो. 

    गोंय मरु्कतताये पयलीां आनी उपराांतचो गोंयचो समाज हातूांत जायतो बदल हदश्टी पडटा. शारा 

वाांगडा ग्रामीण समाजजजवन बदल्ललाां. कुळवाडी, गावडो, कुणबी, वेळीप, गाबीत आनी हेर काांय 

समाजाांतलो दादलो मनीस एका काळार काश्टी न्हेसतालो. ती वचून चेडडी वा काल्लसाांव आयलें आनी 

आताां ताची सवुात पॅणट्ीन घेतल्लया. एका काळार गोंयकार चली भरुगें घागरो आनी पोलको घालतालें. 

ताच्या जाग्यार  खोमशी आयली आनी आताां चुडीदार आनी जीन पॅणट्. गावडी बायलेची देंठली वचून 

पोलको आयला. चुट्टाांच्यो खोंपी, कडडान वा बारीक गाांवठी नळ्याांनी शश ांवलेल्लया घराांची सवुात आताां  

िचरे वा क ांक्रिटाच्या घराांनी घेतल्लया.   

    शतेाांतलो नाांगर वचून आताां पावर हरलर आनी रॅर्कटर आयला. नळाच्या उदकाक लागनू बाांयचेर, 

तळयाांचेर आनी न्हांयाांच्या देंवण्यार वचपाचें लोकाांनी बांद केलाां. गाांवाांतली समाजवेवस्त्था बदल्लल्लया. 

गाांवकार आनी रयत हाांचे शभतरले सांबांद दरुावल्लयात. राजकी वा हेर सामाजीक कारणाांक लागनू गाांवकी 

चलोवपी घराण्या शभतर वाद ननमााण जावपाक लािगल्लल्लयान धमीक, सांस्त्कृतीक आनी सामाजीक मळार 

आडखळी उब्यो रावपाक लागल्लयात.22 

    आदशा समाजवेवस्त्था आनी राजसांस्त्थचेें कल्लपनािचर आपल्लया ररपब्लीक ह्या ग्रांथाांत माांडपी प्लॅटो 

ह्या ववचारवांतान समाजाच्या सगळ्या थराां वयले उदरगती खातीर शशक्षण होच एकमेव प्रभावी मागा 

अशें साांगलाां. शशक्षण मनशाक शाणो करता. पारांपारीक चौकटीांतल्लयान भायर सरून ववचार करपाक 

प्रवतृ्त करता. शशक्षणाक लागनू मनशाक आत्मसाक्षात्कार जाता. मनीस अशभव्यर्कत जाता. ननभाय 

जावन तो उलोवपाक लागता. दादल्लयान शशक्षण घेवप आनी बायलाांनी अशशक्षीत रावनू घरचीां कामाां 

करप ही भारतीय परुूशप्रधान सांस्त्कृताय. ‘1920च्या समुाराक गोंयाांत स्त्रीशशक्षणाची सरुवात जाली. 

थोडयो थोडयो चलयो शाळेंत वचूांक लागल्लयो. चल्लयाां बरोबर शशकूां क लागल्लयो. पणू मराठी चौथी जाली 
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कीां फुडें शाळा बांद. मागीर आवयचे देखरेखी सकयल घरकाम. चलयाांक चड शशकून क्रकतें शशवीस 

करपाची आसा? लग्न ही बायलाांच्या जजवनाची इनतकताव्यता.’23  अशें मत बा द सातोस्त्कार हाांणी पुनव 

(नोव्हेंबर 1972) अांकाांत माांडलाां. फाटल्लया 90 वसाां उपराांत शशक्षणाच्या मळार गोंय आयज परुाय 

बदल्ललाां.  गोंयाांत मळुाव्या त े पदव्यतु्तर शशक्षणाची सवुवधा उपलब्ध आसा. ग्रामीण  मागास समाज 

लेगीत हाचो फायदो घेवपाक लागला. शशक्षणाचो प्रचार आनी प्रसार जाल्लल्लयान स्त्री उच्चशशक्षण घेवपाक 

लागल्लया. परुुशा वाांगडा सगळ्याच मळाांचेर ती काम करता. शशक्षणाक लागनू समाजमनाांत घडून 

आनयल्ललो हो बदल दोळे हदपकावपी असोच आसा. 

    माहहती आनी तांरिगन्यानाच्या ह्या यगुाांत वतामान पराां, माशसकाां, िचरपट, हटव्ही, मोबायल, 

इणट्रनॅट आनी हेर आधुनीक साधनाांक लागनू मनीस वववीध फाांट्यातलें िगन्यान जोडपाक लागला. 

देश आनी परदेशाांत घडपी घडामोडीां ववशीां तो जागरूक जाला. दीसपटे्ट वेव्हारीक जजणे सांदभाांत तो 

सतका  रावनू कृती करपाक लागला. ववज्ञानाच्या आनी तांरिगन्यानाच्या मळार लािगल्लले वेगळेवगेळे 

सोद, ताांची उपयरु्कतताय आनी सामाजीक मळार पडडल्लल्लया ताच्या प्रभावाक लागनू समाजाची माांडावळ 

बदलपाक लागल्लया. 

    मानवी कुळाांच ेप्रगतीचो इनतहास परुातनकाळ वा इनतहासपवूा काळ (अश्मयगु-000 त े3000 वसाां 

क्रिस्त्ता आदीां), मध्ययगु (इ. स. 500 त े 1500), उद्देगीक िाांती (1750 त े 1900) आनी ववसावो 

शेंकडो अश ेकाळखांड केल्लयात. ह्या काळखांडाांनी मनशान जायत्या मळाांचेर दोळे हदपकावपी प्रगती केली. 

भमुांडळीकरणाक लागनू ‘ग्लोबल जव्हलेजीची’ सांकल्लपना रुजवणा येवपाक लागल्लया. मनीस आपली 

मळुावी परांपरा सोडून नव्याक वेंग मारूां क लािगल्लल्लयान मनशा मनशा मदली दरी आनीक रुां द जावपाक 

लागल्लया. बदलत्या यगुाांत मनशा मखुार असांख्य नव ेप्रस्त्न ननमााण जातात. वाडटी लोकसांख्या आनी 

दसुरे वटेन उत्पादनाांत जाल्ललो उणाव. ह्या यांरयगुाांत हवा, उदक आनी आवाज हाांचय्ा प्रदशुणाक लागनू 

मनीस जायत्या दयुेंसाांक बळी पडला. मनशाचें मानसीक सांतलुन इबाडलाां. नव्या सांकश्टाांतल्लयान वाट 

काडटना तो खरशतेा आनी ननरशतेा. सांपत्तीच ेअसमान वाांटणेक लागनू भाांडवलशाय वाडल्लया. िगरेस्त्त 

आनीक िगरेस्त्त जातात आनी गरीब लोक गररबीांतचू लोळटात. 

   आांतरराष्रीय, राष्रीय, राज्य आनी गाांव पाांवडया तयार जाल्लले लोकहीतवादी कायदे मानवी जजणेक 

वेगळी हदशा हदवपाचें काम करतात. ह्या कायद्याां वरवीां मनशाक फावो केल्लले हर्कक आनी ताणें 

करपाचीां आशशल्ललीां कताव्याां हाांकाां लागनू मनीस एके चौकटीांत रावनू आपलें वतान करता. अशें आसलें 
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तरी, मनशाचे मानसीकतायेंत बदल जाल्लल्लयान काांय व्यर्कती जायत्या फावटीां अमानवी वतान करतात. 

धमा, प्रदेश, जात आनी राजकी हहता खातीर सांवसाराच्या वेगळ्यावेगळ्या भागाांनी नक्षलवाद आनी 

आकाांतवाद वाडला.  

1.1.4 समाजशास्त्र : अर्स आनी ्या्या 

    सामदुायीक जजवन जगचे खातीर एकामेकाांच्या सहकारान रावपाक जाय हो मळुावो उद्देश मतीांत 

धरून मनीस एके कडने रावपाक लागलो आनी ‘समाज’ हे सांकल्लपनेचो उदय जालो. समाजाचो इनतहास 

खूब पोरणो आसा. प्लॅटो (ग्रीस) आनी शससॅरो (रोमन) सारर्कया ववचारवांताांनी सामाजीक जजवनाचो 

ववचार केला. वववीध धमाांतल्लया धामीक ग्रांथानीय सामाजीक जजणेच्या अनशुांगान ववचार केल्ललो आसा.  

    समाजशास्त्राांत समाजाचो ववचार शास्त्रीय पाांवडयार जाता. शास्त्राांत ‘सत्य’ (facts) म्हत्वाच े 

आसनू ववज्ञानीक नदरेन समाजाांतल्लया मानवी वेव्हाराांचो अभ्यास हाांगा अपके्षीत आसता. तटस्त्थ वतृ्ती 

दवरून केल्लल्लया ह्या  अभ्यासाांत वस्त्तनूनश्ठताय येवप गरजेची. वववीध फाटभूांय आशशल्लल्लया समाजाचें 

अांतरांग जर्कलश्ट आनी गुांतागतुीचें आशशल्लल्लयान अभ्यासका मखुार खरें आव्हान आसता. कारण मानवी 

जजवन हें वळेाकाळा प्रमाणें सातत्यान एकसारकें  बदलत आसता. ताका लागनू समाजशास्त्राच्या 

अभ्यासाांतल्लयान काडडल्लले ननकश  हाांगा बदलपाची शर्कयताय आसता. 

    सामाजीक शास्त्राांत समाजशास्त्राचो आसपाव जाता. ‘समाजाांतल्लया वेगळ्यावेगळ्या घटकाांचो 

अभ्यास समाजशास्त्राांत केल्लल्लयान समाजाांत ‘क्रकतें घडटा’ हें समाजशास्त्राांत साांगतात. ‘क्रकतें आसचें’  वा 

‘क्रकतें आसप बरोबर आसा’ हाचो ववचार समाजशास्त्राचे अभ्यासकक्षेंत येना.  मनशान कशें वागचें अश े

तरेचे आदशावादी ववचार साांगपाची अपके्षा समाजशास्त्रा कडल्लयान धरप चकुीची आसनू फकत घटनाांचें 

अचूक वणान करप हेंच समाजशास्त्राच्या सांशोधकाचें म्हत्वाचें काया आसा.’24 

         समाजशास्त्र हें सामाजीक शास्त्र, अवेव्हारीक शास्त्र, अमतूा शास्त्र, सामान्यीकरण करपी शास्त्र 

आनी अनभुवजन्य शास्त्र आसा अशें र बटा बब्रयरस्त्टॅड (Robert Bierstedt) हाांणी समाजशास्त्राचें स्त्वरूप 

स्त्पश्ट करतना वयल्लयो ववशशेतायो साांगल्लयात. समाजाची ननशमाती, ताचें वतान, सामाजीक वेव्हार हें 

सगळें समाजवेवस्त्थके धरून जाता. जण एके गजाली फाटल्लयान एक शास्त्र आसता. सामाजीक सांस्त्था, 

चाली-ररती, लोकपरांपरा आनी धामीक वेव्हार हाच्या माध्यमाांतल्लयान मनीस आपले वेव्हार करता. ह्या 

सगळ्याांचें शास्त्रीय िगन्यान मेळोवपाक जाय अश े ववचार पयलेच फावट फ्ाांसझे ववचारवांत ऑगशु्त 
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क म्त (1752-1857) हाांणी माांडले. 1833 ह्या वसाा सगळ्याांत पयलीां Sociology  ह्या उतराचो वापर 

ताांणी केलो अशें अभ्यासकाांचें मत आसा. 

   वववीध ववचारवांताांनी वगेळेवेगळे दृश्टीकोण नदरे मखुार दवरून समाजशास्त्राची व्याख्या केल्लया. 

Sociology : A Brief but Critical  introduction (1982) ह्या आपल्लया पसु्त्तकाांत (पा.9) लेखक Anthony 

Giddens  हाांणी समाजशास्त्राची व्याख्या हदल्लया ती अशी आसा. ‘Sociology is a  social science, having 

as its main focus the study of the social institutions brought into being by the industrial 

transformations  of  the past  two or  three  centuries’ (समाजशास्त्र हें सामाजीक ववज्ञान आसनू, 

फाटल्लया दोन वा तीन शेंकडयाांनी उद्देगीकरणाक लागनू समाजवेवस्त्थेंत घडून आनयल्लल्लया सामाजीक 

बदलाांच्या अभ्यासाचेर भर हदता.) समाजशास्त्रीय अभ्यासाांत समाजाांत घडून येवपी बदलाांचेर हाांगा भर 

हदल्ललो आसा.  

     ‘Sociology deals with the behaviour of men in groups’ - Kimbal Young  (व्यर्कतीच्या समहुाांतल्लया 

वतानाचो अभ्यास ज्या शास्त्राांत करतात त्या शास्त्राक समाजशास्त्र म्हणटात. - क्रकम्ब ल यांग) 

‘Sociology  is the science  of the forms of human inter-relationship’– George Simmel (समाजशास्त्र हें 

मानवाच्या परस्त्पर सांबांदाच्या स्त्वरुपाचें शास्त्र आसा. – ज जा शसमॅल)25 समाजशास्त्राचो अभ्यास हो 

मनीस कें द्रीत आसनू मनशान प्रवाहीत केल्लले परस्त्पर सांबांद आनी तत्कालीन समाजवेवस्त्थचेेर तो भर 

हदता हें वयल्लया व्याख्याांच्या आदारान कळून येता. 

    समाजशास्त्रीय अभ्यास पद्दत ही ववज्ञानीक. अभ्यासकाांनी वेगळ्योवेगळ्यो अभ्यासाच्यो पद्दती 

साांगल्लयाांत हें जरी खरें आसलें तरी ननररक्षणाच्या आदारान तत्थाांचें  केल्ललें सांकलन सगळ्याांत म्हत्वाचें. 

सांशोधकान वस्त्तनूनश्ठ नदरेन केल्ललो अभ्यास सदाांच उजवो थारता. समाजशास्त्राच्या अभ्यासाक 

पणूाताय येवपाक मानवी समाजाचो अभ्यास करपी हेर शास्त्राांचो आदार घेवचो पडटा. 

1.2 समाजशासर्ाचो िेर शासर्ाकंडने आशशल्लो संबंद 

    समाजशास्त्राांत समाजाच्या वेगळ्यावेगळ्या आांगाांचो िचक्रकत्सक अभ्यास जाता. व्यर्कती हो 

समाजाचो घटक आसा आनी एका परस चड समान वशैशश्ट्याां आशशल्ललो व्यर्कतीांचो पांगड समाज हे 

सांकल्लपने खाला येता. सांवसारीक पाांवडयार असांख्य समाजीक वगा अजस्त्तत्वाांत आसात. धमा, भास, प्राांत 

आनी लोकसांस्त्कृताय वेगळीां आशशल्लल्लयान ताांच्या ह्या खेरीतपणाांक एक वेगळो अथा प्राप्त जाता. लखेक 

आपले साहहत्यकृतेंत ह्या सामाजीक पांगडाांचें यथाथा िचरण करता. ताांच्या लोकमानसाचो थाव घेतना 
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तो ताांची सामाजवेवस्त्था तपासनू पळयता. ‘साहहत्यकृतीचें सवाांगीण आकलन, आस्त्वादन, पथृर्ककरण. 

वेवस्त्थापन हें सशमक्षेचें उहद्दश्ट आसल्लयार सशमक्षेन एकेच हदशने वचूांक उपकरना. नतणें वेगळ्यावेगळ्या 

सांबांदीत ज्ञानशाखाांचो (देखीक : भासशास्त्र, मानसशास्त्र, मानववांशशास्त्र आनी हेर) आधार घेवप 

म्हत्वाचें थारता.’26 

  1.2.1 मानसशास्त्र 

    मानसशास्त्र मानवी वतानाचो अभ्यास करता. फकत खेळप, न्हावप, जेवप, वाचप असलें मतूा 

स्त्वरुपाचेंच वतान न्हय तर िचांतन, मनन, स्त्मरण हें लगेीत आांतरीक स्त्वरुपाचें वतान हाांगा अभ्यासतात. 

अमकू एक मनीस अमकेच तरेन वतान क्रकत्याक करता हाचो अभ्यास मानसशास्त्राांत जाता. मानसीक 

पाांवडयार मनीस घडणेची एक दीघा प्रक्रिया चाल ूआसता. बालअवस्त्थेंत मनशाचेर जे पद्दतीचे सांस्त्कार 

जातात वा ताचेर जो प्रभाव पडटा तो कायम स्त्वरुपी उरता आनी मखुार मनशाच्या व्यर्कतीत्वाच्या  

जडण घडणेत  आदार जाता. मनीस आपल्लया जजववताांत वगेळेवेगळे तरेच ेअणभव घेत आसता. प्रत्यक्ष 

आनी अप्रत्यक्ष ररतीन घेनतल्लले अणभव ताचे जजणेक आकार हदतात. राबबत्याचो प्रदेश, लोकशशक्षण, 

घराब्याांतले सांस्त्कार, धमासांस्त्कार, आधुनीक शशक्षण, व्यर्कती प्रभाव, वाचन, िचांतन-मनन आनी जजवन 

साधनेंतल्लयान आत्मसात केल्लली ववचारसरणी तशेंच हेर गजाली मनशाचें मानसशास्त्र घडयतात. ताका 

लागनू मनशाच्या अबोध मनोवेपाराचें (Uncounscious mind) म्हत्व स्त्पश्ट करपी शसग्मांड फ् यड हो 

मानसशास्त्रज्ञ म्हणटा : ‘सपु्त मनात चशलल्लले प्रक्रियेचो जागतृ मनाचेर आनी मनशाच े वागणकुीचेर 

पररणाम जाता.’ 

    मनीस, पांगड आनी समहुाचे अशें मानसशास्त्र आसता. हाांगा व्यर्कती ही कें द्रस्त्थानार आसता. जण 

एका मनशाची वा पांगडाची कृती ही खांयच्या तरी कारणाांक लागनू घडडल्लली आसता. मनशान दसुऱया 

मनशा कडने गरजे परस मोट्यान उलोवप, मोट्यान कुां कारो वा उलो घालप, उलयतना गाळीांचो वापर 

करप हीां वतानाां ग्रामीण जजवनाचीां लक्षणाां आसात. मनशा मदलीां अशीां वववीध लक्षणाां ताचो जजवनसांदभा 

उकतो करून दाखयतात.  

    रातचो कोयर भायर उडोवप ना, रातचीां नाखटाां काडप ना, रातची शशळोणी घालप ना, रातचें मीठ 

वा ददू दसुऱयाांक हदवप ना, दारार सपणाकडने परतें चप्पल दवरप ना, दारामखुार आांगणात आडवी 

ननसण दवरप ना, नतनसाांजच्या वेळार घराांत जन्हदनू रावप ना, तोंडार हात मारून बोब मारप ना, अश े

काांय समाजीक सांकेत समाजाां मदीां रूढ जाल्लले आसात. ह्या सांकेताांक मनीस आपल्लया व्यजर्कतगत 
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जजववताांत आपले परीन पाळो हदता आनी दसुऱयाांकय त ेसांकेत पाळपाक साांगता. सामाजीक, धमीक, 

सांस्त्कृतीक, वेव्हारीक आनी कुटुांबीक कायाांत दादल्लयान आनी बायलेन क्रकतें करचे आनी क्रकतें करचें 

न्हय हाांच्या सांदभाांत जण एके व्यर्कतीचें मानस थाररल्ललें आसता. 

     भरुग्याांचें मानसशास्त्र वेगळें आसता. बालमानसशास्त्र ‘भरुग्याां शभतर काळाच्या ओगाांत जावपी 

शारररीक, मानसीक, बौद्ीक, अशभवतृ्ती सांबांदीत ववकासाचेर पररणाम करपी घटकाांचो सोद लायता.’27 

भरुगीां ननरागस आसतात. ताांची आकलन शर्कत मयाादीत आशशल्लल्लयान तीां आपल्लया ववचार परीघा शभतर 

वागतात. भरुग्याांचें ववशशश्ट पद्दतीन रडप, मोट्यान आडडी वा क्रकळाांच मारप, जमनीचेर वस्त्त ूमारून 

आवाज करप, वस्त्त ूफोडप वा खेळणीां मोडप, घराांतल्लयान भायर वचपाक फोसाार करप, अमकोच एक 

रांग आवडप, सकुणीां आनी जनावराां ववशीां आकशाण ननमााण जावप, उदकाांत खळेपाक आवडप अश्यो 

असांख्य गजाली भरुग्याांची मानसीकताय अधोरेखीत करतात. अशभव्यर्कत जावपाची आनी सांपकााची 

ताांची वेगळी भास आसता. 

1.2.2 समाजीक मानसशास्त्र 

    मानसशास्त्र हें भायल्लया आनी शभतरल्लया वागणुकाांचो अभ्यास करता जाल्लयार समाजीक 

मानसशास्त्र समाजीक वतानाचो अभ्यास करता. सामाजीक मानसशास्त्र हो मानसशास्त्राचो उपफाांटो 

आशशल्लल्लयान व्यर्कतीवतानाचो अभ्यास हें ताचें मखुेल उहद्दश्ट. पणू तें सामाजीक मानसशास्त्र 

आशशल्लल्लयान व्यर्कतीवतानाचो सांपणूा सामाजीक सांदभा ववचाराांत घेवन ताचो अथा लावचो पडटा. हे नदरेन 

वव ांगडवव ांगड सामाजीक पांगड, सांस्त्था, सांघटणा आनी घटना वा प्रक्रिया हाांचोय हाांगा ववचार करप 

म्हत्वाचें थारता. 

    समाजीक जजणेचीां जायतीां मळाां आसात. मनीस ल्लहान तशेंच व्हड गटाांनी एकवटान काम करता. 

आदीम काळा सावन समाजाांत सामहुीक ररतीन काम करपाची पद्दत चालांत आसा. एकामेकाांच्या कामाांत 

सहकार करप हो त े पद्दतीचो मखुेल हेत. कसलीच अपेक्षा धररनासतना दसुऱयाांच्या कामाांत मदत 

करपाची ही पारांपारीक रीत.28 शतेाचीां कामाां लोक सामहुीक पद्दतीन करताले. तशेंच एकामेकाांचीां घराां 

शश ांवपाचीां कामाां एकवटान करताले. अश े तरेचें समाजमानस गाांवाांत अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लयान वववीध 

कामाांत हातभार लागतालो. ही पद्दत आयजूय ग्रामीण भागाांत अजस्त्तत्वाांत आसा. लोकसांस्त्कृतीक 

मळाचेर मोठ्या प्रमाणात लोक एकठाांय येवन काम करतना हदश्टी पडटात. 
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    भारताची सामाजीक रचना जातीचेर आधारून आशशल्लल्लयान धमाा वाांगडाच जातीक हाांगा चड म्हत्व 

आसा. हहांद ूमनीस हो धमाान जरी एक आसलो तरी तो जातीय वगाांनी ववभागनू गेला. लग्न कायााच्या 

वेळार एकाच कुळाांत वा गोराांत लग्न जावपाची परांपरा ना. तशेंच वयली वा सकयली जात तशेंच 

परधशमायाां कडने लग्न जावपाक सामाजीक आनी धमीक बांधनाां आसतात. आपलो धमा आनी आपली 

जात अशें समाजमानस अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लयान सगळे वेव्हार ताच े भोंवतणीां घुांववल्लले पळोवपाक 

मेळटात. 

     भारतीय समाज वेगळ्यावेगळ्या राजवटीांच्या प्रभावाखाला आनयल्लल्लयान ताांच्यान बदल घडून 

आनयल्ललो आसा. वदैीक आनी पौराणीक प्रभावाक लागनू भारताांत वेगळीांवेगळीां जजवनमलु्लल्लयाां जपतना 

हदश्टी रडटा. धमा एक आसलो तरी प्राांत, वांश आनी जाती हाांच ेप्रमाणें लग्नववधीांत वेगळेपण आसता. 

बबहाराांत (आताांचें झारखांड) छोटा नागपरू आनी राांची ह्या वाठाराांनी रावपी मुांड  हे आहदवासी जमातीांत 

एक ववशशश्ट लग्न प्रथा अजस्त्तत्वाांत आसा. चल्लयाचे आवयबापयू, मध्यस्त्थ, ताांचे सोयरे आनी बरेंमागत े

चलयेच्या घरच्याांनी हदल्लल्लया आमांरणाच्या हदसा ताांगेर वचपाक भायर सरतात. वाटेन वयतना त ेशभू 

आनी अशभू गजालीांचें ननररक्षण करतात. गाय वा वासरूां  हाांबेवप, भात घेवन वचपी हदसप, भररल्लली 

मडकी हदसप हे सारर्कयो गजाली ताांचे खातीर शभू शकून हदवपी आसतात. जाल्लयार कुराड वा ताांदळू 

घेवन वचपी मनीस हदसप वा कोयर भायर उडयतना मनीस हदसलो जाल्लयर तें ताांचे खातीर अशभू 

आसता. अशें वाटेर क्रकतेंय अशभू हदसल्लयार त े आसले तश े घरा परतात.29 अश े तरेचें समाजमानस 

एकाद्या समाजाांत ननमााण जावपाक खेरीत अशीां पारांपारीक कारणाां आसतात. ननलिगरी (तशमळनाडू), 

वायनाळू (केरळ), कूगा आनी म्हैसरू (कनााटक) ह्या सवुाताांचेर रावपी कुरुां बा हे जातीांतल्लया लोकाां शभतर 

जायत्यो पोटजाती आसात. भावाां शभतर ताांची एकूच बायल आसता. ताांचे शभतर लग्नसांस्त्कार नासतात. 

बायल आनी दादलो एके कडने रावतात आनी ताांकाां बायल आनी घोव अशें सांबोधतात.30    

    परधान ही गोंड आहदवाशाांची एक शाखा. ह्या लोकाांची वसती मखुेल पणान मध्य प्रदेश आनी 

ववदभा ह्या भागाांनी आसा. परधान हे आमच्याांतले आसात अशें जरी गोंड साांगतात आसले तरी त े

परधानाां कडने लग्न सांबांद मात  दवरीनात. परधान गोंडागेर जेवतात पणू गोंड परधानाांगेर जवेवनात.31 

गोंयाांत एक समाज दसुऱया समाजाकडने रोटीबेटी वेव्हार कररनासपाच्यो जायत्यो देखी आसात. 

गोंयाांतलो शशवराक ब्राम्हण समाज आयजूय उकतपेणान सकयल्लया समाजाच्या घरा जेवण जेववना. 

आांतरजातीय लग्नाांक आयजूय तशी उकतपेणीां परवानगी ना. जण एका समाजाचें खेरीत अशें 
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समाजमानस आसता. दसुऱया समाजा पसनू आपणू अनवाळो उरचो, ताांचे शभतर आशशल्लल्लया 

चालीांररतीांचो कसलेच तरेचो प्रभाव आपल्लया समाजाचेर पडचो न्हय अश ेतरेची जतनाय चड करून उच्च 

वगाांतले लोक घेतात. 

    आदल्लया काळार बांजारा लोक प्रवासाक वच्चे पयलीां दसुऱया कोणालेंय भरुगें उबारून हाडटाले आनी 

ताका खाांद्या मेरेन जमनीांत परुताले. मागीर ताचे वयल्लयान सामान फाटीर घानतल्लले बलै व्हरताल.े 

ताका लागनू तें भरुगें थांयच मरतालें. हे घडणुकेक लागनू आपलो प्रवास आताां कसल्लयाच अडचणीां बगर 

पार पडटलो असो ताांचो ववस्त्वास आसतालो.32 मानवतावादी नदरेंतल्लयान पळयल्लयार ती कृती िूर आनी 

मनीसपणा भायली आसनू अांधश्रदे्क पोसवण हदवपी आसा. पणू बांजारा लोकपांगडाच्या समाजमानसाचो 

थाव घेतल्लयार ती कृती ताांचे खातीर शभू सांदेश हदवपी अशी आसा. बांगाल, बबहार, ओडडसा, छोटा 

नागपरू, आसाम आनी उत्तर प्रदेश ह्या वाठारानी रावपी भुइया ही जमात मेल्लल्लया मनशाक परुता. पणू 

वागान माररल्लले व्यर्कतीक मात त े जाळटात. कारण वाग ताची मेल्लली कूड उबारून व्हरतलो आनी 

आनीक मनशाक  मारतलो असो ताांचो लोकसमज आसा.33  

    कनााटकाांतल्लया म्हैसरू वाठाराांक रावपी मोरसू ओर्ककलू हे लोक मेल्लल्लया मनशाक नवे कपड े

न्हेसयतात. नवी पगडी घालनू नतरडीचेर दवरून वाजयत गाजयत मसुांडेंत व्हरतात.34 तशेंच कनााटक 

आनी दक्षीण महाराष्राांत वसती करून आशशल्लली शलांगायत ही जात लेगीत मेल्लल्लया मनशाची कूड 

बसलेले जस्त्थतीांत परुतात.35 गोंयाांत धनगर, म्हार आनी गोंसाय हो समाज मेल्लल्लया मनशाक परुपा 

खातीर उबो फोंड खणटात आनी बसनयल्लल ेजस्त्थतीांत मडें जमनीांत परुतात. बांगालाांत गोंडवन त ेदयाादेगे 

मेरेन राबबतो करून राववल्लले काांध हे जातीचो शतेी हो मखुेल वेवसाय. त ेमेल्लल्लया मनश्याक जाळतात. 

सरणा लागीां त ेबावटो लायतात आनी त्या मेल्लल्लया मनशाचे सोयरे नतृ्य करतात. हें ताांचें नाचप धा 

दीस अदीांमदीां चलत आसता. अश े तरेच्या लोकमानसाांक लागनू धमा, जात वा हेर ववशशेताय 

आशशल्लल्लया पांगडाांची खेरीत अशी वळख प्रस्त्थापीत जाता. वयर चचाा केल्लल्लया ह्या म्हत्वाच्या कारणाांक 

लागनू समाजशास्त्राच्या अभ्यासाांत समाजमानसशास्त्राक खेरीत अशें म्हत्व आसा. 

    अननश्ट आशशल्लली सामाजीक मानसीकताय बदलपाचें काम समाजसधुारक आनी शशक्षण वेवस्त्था 

करता. दलीत समाजाांत नव्या ववचाराांचो प्रचार आनी प्रसार करतना बाबासाहेब आांबेडकर म्हणटा :  

घरप्रपांचाच्यो अडचणी ज े प्रमाणें दादल-ेबायलो मेळून सोडयतात. तशचे तरेन समाजाच्यो 

अडचणीय दादल्लयाांनी आनी बायलाांनी मेळून सोडोवपाक जाय. वयल्लया वगाांतल्लयो बायलो जे 
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पद्दतीन न्हेसण न्हेसतात, त ेपद्दतीन तमुीय कापडाां न्हेसात. शश ांशें आनी रुपें हाांच्यो गळोभर 

वस्त्ती घालचे परस बऱया कपडयाां खातीर पयश े खचा करात. दािगने घालपाचे आसल्लयार त े

भाांगराचे घालात. मेल्लल्लया जनावराांचें मास खावपाचें बांद करात. ननतळसाण राखात. दगुुांणा 

पसनू पयस रावात. तमुच्या भरुग्याांक शशक्षण हदयात. आमी कोण तरी उणाव आसात ही 

ताांच्या मनात आशशल्लली भावना काडून उडयात. ताांची म्हत्वकाांक्षा जागी करात. त े मोटे 

जावपाक जल्लमाक आनयल्लल ेआसा हें ताांच्या मनाचेर बब ांबयात. ताांच्या लग्नाची ताकतीक करूां  

नाकात. लग्न ही जबाबदारी. अथीक नदरेन ही जबाबदारी पेलपा इतलीां भरुगीां  समथा जाय 

मेरेन ताांचें लग्न करूां  नाकात. चड भरुगीां आसप हो सामाजीक गनु्याांव. आपल्लया आयशु्या परस 

आपल्लया भरुग्याांच्या जजवनाची सरुवात अदीक बरे तरेन जावपाक जाय, हें जण एका पालकाचें 

कताव्य. लग्न जावपी जण एकले बायलेन आपल्लया घोवाचो गलुाम जावन रावपाचें नाकारपाक 

जाय. घोवाचे बरोबरीन ताची इश्टीण म्हणून समानतायेच्या नात्यान उबे रावपाक शशकपाक 

जाय. बायलाांनी धीट, बदु्ीमान, भांयमरु्कत आसपाक जाय. अशें जालें जाल्लयार घराांत आनी 

समाजाांतयू आपलीां कामाां ताांकाां स्त्वताच करपाक मेळटलीां. . . .36 (अणकार करून) 

    भारत स्त्वतांर जाले उपराांत भारताच्या सांववधानाांत सामान्य भारतीय नागररकाांक जायत े हर्कक 

हदल्लयात. देशाांत वेळाकाळा प्रमाणें वेगळेवेगळे कायदे अजस्त्तत्वाांत आनयल्लल े आसात. ह्या कायद्याांक 

लागनू मानवी हर्ककाांक सांरक्षण मेशळल्ललें आसा.  

1.2.3 मानववंशशासर् 

    ह्या शास्त्राच्या आधारान मनशाच्या वांशाचो सोद घेत समाजाच्या मळुा कडने वचपाक मजत 

जाता. मनशाचीां वांशीक खाशलेपणाां सोदपाचीां आसत जाल्लयार ताच्या समाजाचो वांश सोदप िमपार 

थारता. कारण जण एकलो मानवी समहू शरीर रचनेंत आनी मानसीक जडणघडणेंत दसुऱया लोकसमहुा 

पसनू वेगळो आनी स्त्वतांर आसता.  

    ‘वांश ही एक यथाथा अशी जजवशास्त्रीय सांकल्लपना आसा. अनवुांश प्रजातीय गणू वा उपजात हाच्या 

आधारान वांशीक गटाांचें सांघटण जायत आसता.’37 अशी व्याख्या एल ए िोबर हाणें केल्लया. वांश 

म्हणल्लयार समान शारररीक लक्षणाां आशशल्ललो एक पांगड. नाक चेपटें, रुां द वा लाांब आसप; कपल रुां द 

आसप; तकली वाटकुळाकार, लाांबट वा बारीक आसप; मनशाची उांचाय लाांब, मध्यम वा मोटवी आसप;  

दोळे घारश,े ननळें, काळे वा हेर कोराांचे आसप; कें स बारीक मदुयाळे, लाांब मदुयाळे, लाांब सरळ, वा दाट 
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आसप;  सपाट मखुामळ, दोळे शभतर, ओांठ मोटे आसप; रांग अती काळो, काळो सावळो, गोरो, अती 

गोरो आसप सारर्कयो ववशशेतायो वांशपरांपरा सोदपाक मदत करतात. 

    वांशाच े सांकल्लपनेंत सामाजीक आनी सांस्त्कृतीक घटकाांक स्त्थान आसा. भास, धमा, चालीररती, 

पारांपारीक एकवटाची भावना ह्या आधाराचेर वांशीकताय स्त्पश्ट करतात. वांशीक वेगळेपणाचें वगीकरण 

करपाक श्वेतवणीय (White race), कृश्णवणीय (Black race), पीतवणीय (Yellow race) अश ेतीन 

मखुेल प्रकार केल्लयात. पणू भारताांत आशशल्लल्लया वववीध वांश गटाांचें वगीकरण ए सी हॅडोन,  ड . बब एस  

गहुा, हटन आनी हेर ववचारवांताांनी जायत्या तरानी केलाां. 

    सर हबाट ररस्त्ले ह्या मानववांशशासर्ज्ञान तकल्लयो आनी नाक हाांच्या आदारान भारताांतल्लया वांशाांच े

1901 चे जनगणतचे्या आदारान मखुेल सात प्रकार साांगल्लयात.38 

    द्रवीड लोक हेच खरे भारताच ेमळू रहहवाशी अशें मत ररस्त्ले हाांणी माांडलाां. हॅडोन ह्या अभ्यासकाक 

ररस्त्ल ेहाांचें मत मान्य नासनू रानाांनी रावपी द्रवीड-पवूा अहदवासी हेच खरे आद्य रहहवाशी आसपाक 

जाय अशें  ताांचें  मत आसा. ताका लागनू भारतीय लोकसांख्येचें ववभाजन ताांणी द्रववडपवूा, द्रववडी, इांडो 

आयान, इांडो आल्लपायन आनी मांगोलीयन अश्या पाांच गटानी केलाां.39 ह्या अभ्यासका मखुार वचून  

1931 वसााच ेजनगणनेच्या आधारान ड . बब एस गहुा हाांणी भारतीय वांशाांचें सधुारीत वगीकरण  करुन  

ननिग्रटो, प्रोटो-ऑस्त्र ल यड, मोंगोल यड, मॅडडटरेननयन, वसॅ्त्टना ब्राांिचसफेाल्लस आनी न डड ार्कस अश े स 

मखुेल प्रकार साांगल्लयात.40  

     आक्रफ्का  खांडाांत रावपी ननग्रो लोकाांचे सहारा दक्षीणे वटेनच ेसदुानी, अस्त्तांत आक्रफ्केच्या रानाांतले 

िगनी,  दयाादेगेर, मध्य आनी दक्षीण आक्रफ्कें तले बाांटू आनी उदेंत आक्रफ्केच ेननल टीक अश ेचार प्रकार 

आसात.41 भारताांत ननग्रो वांशाच े लोक आसात हाचे ववशीां मानववांशशासर्ज्ञाां मदीां मतभेद आसात. 

अांदमान जुांवो आनी बांगालाचो  उपसागर ह्या प्रदेशाांतल ेहे लोक  ननग्रो वांशीय आसूां येतात अशें काांय 

जाणाांचें मत आसा. जाल्लयार काांय जाणाांच्या मता प्रमाणें दक्षीण भारताच्या रानानी रावपी काांय 

आहदवासी हे ननग्रो वांशी आसूां येतात. ड . बब एस गहुा हाांच्या मता प्रमाणें ननग्रो वांशशयाां उपराांत 

भारताांत प्रोटो-ऑस्त्र ल यड ह्या वांशाांतले लोक आयल.े द्रववडपवूा अशा माननल्लल्लया ह्या गटाच े लोक 

भारताांत जायत ेकडने राबबतो करून आशशल्लल ेपळोवांक मेळटात. काळो तपक्रकरी रांग, लाांब तकली, रुां द 

चेपटें नाक, मदुयाळे कें स, ल्लहानसो बाांदो आशशल्लल ेहे लोक गोंय राज्याांतयू  वास्त्तव करून आसात.  
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    गोमांतक प्रकृती आणण सांस्त्कृती (खांड 1 त े3) ह्या आपल्लया पसु्त्तकाांतल्लया गावडा (पा.244)  ह्या 

उपप्रकरणाांत लेखक बा. द. सातोस्त्कर हाांच्या म्हणण्या प्रमाणें ‘गावडा’ ही जमात प्रोटो-ऑस्त्ट ल यड 

वांशीय. ज्यो जमाती गोंयाांत आयल्लयो ताांच ेमदली स्त्वताचें खाशलेपण साांबाळून हेर खांयचेय जातीांत वा 

जमातीांत ववलीन जायनासतना वेगळी राववल्लली गोंयाांतली ती एक खास जमात. आयाांच्या प्रभावान 

ताांणी हहांद ूधमा जस्त्वकारलो. आयाांच ेसणउत्सव आनी चालीररती आपल्लयो माननल्लल्लयान गावडा ही जमात 

आयज हहांदूांतली एक ‘जात’ म्हणून  ताांका वळखतात. 

    गावडी बायल फकत घराांतलें काम करपी बायल नासनू दादल्लयाच े बरोबरीन ती कश्टाांचें काम 

करून स्त्वता कमयता. गोंयाांत आयज मोट्या प्रमाणाांत गावडो समाज शतेकाम करता. पावसाांत तशेंच 

िगमाळ्याांत भाजी-पालो रोयता. कुळागराां आनी हेर बागायती वसयता. शतेी वेवसाया कडने  सांबांदीत  

आशशल्लल्लया ह्या ताांच्या खाशलेपणाक लागनू ताांणी आपलें खेरीतपण राखून दवरलाां.   

    महाराष्राांत मोट्या प्रमाणाांत वास्त्तव करून आशशल्लली धनगर जात गोंय राज्याांत सत्तरी, साांगें 

आनी हेर दोंगराळ वाठाराांनी राबबतो रावता. बावीस पोटजाती आशशल्लली ही जात द्रवीड वांशीय 

मानतात.42 धनगराांची वकृ्षवेल ह्या पसु्त्तकाांत भाऊसाहेब पाटील म्हणटात : ‘वांशशासर्ाच ेनदरेन धनगर 

समाजाची गणना शक द्रववडाांत जाता. सामान्य वेवस्त्थेंत ताांचें स्त्थान शदु्र वणाांत मानतात. पणू द्रवीड 

वांशाांतल्लया पोटभेदा वयल्लयान धनगर हो समाज द्रवीड वांशाांत मोडना अशें काांय अभ्यासकाांचें मत 

आसा.’ धनगर समाजाांत जायत्यो पोट जाती आसात.43 गोंयाांत झोरे, डोईफोड,े खरवत, शळेके, काळे, 

पावणे, वारीक. येडगे, लाांबोर, दवणे, ताटे, मोटे, सजुरे, यमकर अशीां वेगळ्यावेगळ्या पोट जातीांचीां 

आडनावाां आसात. 

     आसाम राज्याांतल्लया मांगोलायड वांशाच्या कुकीांमदीां  जुने आनी नवे अश ेमखुेल भेद आसात. जुने 

कुकी ऊां च आनी बळकट आसतात, जाल्लयार नव े कुकी मोटव ेपणू मजबतू बाांदो आशशल्लल ेआसतात. 

ह्या कुकीांचें नाक ल्लहान आनी चेपटें आसनू नाकपडुयो मोट्यो आसतात. ताांचे दोळे आकारान ल्लहान 

आसतात.44   

   वेगळ्यावेगळ्या वांशाांतल्लया लोकाां मदीां अशीां जायतीां गणुवशैशश्ट्याां शलवपल्ललीां आसात. आसामाांतल े

कुकी लोक हहांसक आसतात. आपणाक राजपतू वांशाचे म्हणपी गरुखे लोक सनैनकी पेशा खातीर फामाद 

आसात. वांशपरांपरेन ताांचे कडने काांय गजाली आपसकूुच आनयल्लल्लया कारणान ती ताांची खरी वळख 
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आसता. अशा एकाद्या लोकसमहुाचो अभ्यास करच े खातीर मानववांशशास्त्राचो आदार घेवप उचीत 

थारता. 

1.2.4 अर्सशासर् 

    देश, प्राांत, धमा, जात, जमात हाांचें आपलें अशें खाशलेें अथाशास्त्र आसता. भारत हो कृशीप्रधान 

देश. भारताांतले चडावत लोकसमहू पारांपारीक शतेी करून आपलें पोट भरतात. शतेी हेंच ताांचें जजवन 

जाल्लल्लयान ताका अनसुरून थळावे लोक हेर धांदे करतना हदश्टी पडटात. 

    भारताच्या वववीध प्राांताांनी वेगळ्यावेगळ्या जातीां-जमातीां कडने जायत े पारांपारीक धांदे वा कुटीर 

उद्देग आसात. काांय धांद्याांक प्राांतीय वेगळेपण आशशल्लल्लयान त े तग धरून आसात. हाांगाचे भुांयेच े

वववीधतायेक आनी समैीक िगरेस्त्तकायेक लागनू भारत देशाांत वववीध तराांचीां शतेाां आनी बागायती,  

ददुाचो वेवसाय, पारांपारीक नसु्त्तमेारी आनी शमठागर हाांचे सारके काांय राष्रीय पाांवडयार चलपी वेवसाय 

आसात. हाचे भायर शेंकडयाांनी लघउुद्देग देशाची ग्रामअथावेवस्त्था घटमटू करतात. 

    आधुनीक यगुाांत याांबरकीकरणाक लागनू भारताांत उद्दगेीक वसणुकाांचें जाळें ववणणल्ललें हदसता. व्हड, 

मध्यम आनी लधू उद्देग देशाच्या वेगळ्यावेगळ्या वाठाराांनी सरुू जाल्लयात. हातूांत राष्रीय आनी 

आांतरराष्रीय पाांवडयाां वयले उद्द्योग समहू वाांटेकार जाल्लल्लयान देशाच्या अथाकारणाचो कणो बशळश्ट 

जावपाक मदत जाल्लया. उद्देगीक िाांती आनी भमुांडळीकरण ह्या दोन म्हत्वाच्या घडणुकाांक लागनू 

ग्रामीण जजवनाचेर ताचो प्रभाव आनी पररणाम पडडल्ललो हदश्टी पडटा. परदेशाांत आनी भारत देशाच्या 

म्हत्वाच्या शाराांनी तशेंच हेर वाठारानी वववीध पाांवडया वयल्लयो नोकऱयो उपलब्ध जाल्लल्लयो आसात. हे 

प्रक्रियेक लागनू मोट्या प्रमाणात कामगार वगाांचीां स्त्थलाांतरणाां जातात. आपल्लया वाठाराांत काम–धांदो 

नाशशल्ललो श्रमजजवी वगा कामाच्या ननमतान परकी प्रदेशाांत वयता आनी मेळत तें कश्टाांचें काम करता. 

हाांगा जावपी अथीक ववे्हाराांक लागनू थळावी अथावेवस्त्था सधुारपाक मदत जाता. 

   चातवुाण्या ही एक समाजीक सांस्त्था. 45 हहांद ू धमाशास्त्रा प्रमाणें अमकूुच एका वगाान अमकें च एक 

काम  करचें असो सांकेत आसा. ब्राह्मण, क्षरीय, वशै्य आनी शदु्र अश्या ह्या सामाजीक वगाांचें मखुार 

जातीांनी पररवतान जालें. खांयचोय एक लोकसमहू, जात वा घराणें एका ववशशश्ट कामाांत प्राववण्य 

मेळयता तने्ना परपरेन ताांकाां तें दायज फावो जाता. भारताांत तेंच जाल्लल्लयान काळाांतरान ताांच े

वेगळेवेगळे सामाजीक वगा ननमााण जाले. हे वगा मखुार आपल्लया वेपार वेवसायाांत, काम धांद्याांत ननपणू 
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जाल्लल्लयान ताांची अथावेवस्त्थेची घडी वेवस्त्थीत बसली आनी ग्रामीण पाांवडयार ताांचें अशें खाशलेें 

अथाशास्त्र जल्लमाक आयलें. 

   गोंयाांतले ग्रामीण समाजवेवस्त्थेंत आमकाां शतेकार, मेस्त्त, कुमार, रेंदेर, पदेर, काांसार, वतारी, म्हार, 

चामार, म्हालो, गांवडी, गाबीत आनी हेर काांय पारांपारीक सामाजीक घटक आशशल्लले पळोवांक मेळटात. 

हे समाजीक वगा आपलो पारांपारीक धांदो करून आपल्लया पोटापाणयाची वेवस्त्था करतात. कुमार समाज 

मातयेचीां आयदनाां करता. मेस्त्त शतेकामत्या खातीर उपयरु्कत अशीां आयदुाां तयार करून हदता. म्हार 

शतेकामत्या खातीर बेळाांचीां आयदनाां करता तशेंच तो गाांवाांतल्लया उत्सवाांक वाजवणें घालता. म्हालो 

गाांवभर भोंवनू कें स मारता, भरुग्याांचें जानवळ काडटा आनी घराांतले व्यर्कतीच्या मरण ववधी वेळार कें स 

तासपाक येता. गाांव वेवस्त्था ह्या सगळ्याांक फावो तो मोबदलो हदता. अशचे तरेन रेंदेर, पदेर आनी हेर 

सामाजीक वगाांचें आपल्लया वेवसायाांक ननगडीत अशें अथाशास्त्र आसता. एक वगा दसुऱया वगााचेर 

आधारून आशशल्लल्लयान लोकवेव्हाराचे नदरेन ताांचो एकामेका कडने समन्वय सािधल्ललो आसता. 

    ‘सामाजीक बदलाांच्या तळाकडने अथाशास्त्र आसता’ असो शसद्ाांत काला मार्कसा हाणें माांडला. 

अथाकारण हें सामाजीक बदलाक कारण थारता. खांयचीय एक व्यर्कती वा समहू आथीक नदरेन सशर्कत 

वा अशर्कत जाता त्या वेळार ताांचे शभतर सामाजीक बदल आपशीांच घडून येतात. ‘अथी घडणुकाांचो 

समाजजजवनाचेर पररणाम जाता आनी सामाजीक ववचाराांचो आथीक मळाचेर पररणाम जाता’46 आथीक 

वेव्हाराांतल्लयान पयसो हाताांत येतकच मनीस ताचो वापर आपले उन्नती खातीर  करता. आताां आसा 

ताचेकय बरें घर बाांदता. जमीन, गाडी, वस्त्ती, कपड ेआनी हेर गरजेच्यो आनी चैनीच्यो वस्त्त ूतो घेता. 

आपलो उद्देगधांदो आनीक वाडयता. Needs are limited & wants are unlimited अशें 

अथाशास्त्रज्ञाांनी साांगलाां. मनशाच्यो मळुाव्यो गरजो सामर्कयो मयाादीत आसतात पणू हेर गरजाांक केन्ना 

अांत आसना. अथीक नदरेन मनीस सशर्कत जातकच आपल्लयो ह्यो गरजो परुाय करपाच्या उद्देशान तो 

खरेदी करीत रावता. हाचो पररणाम म्हणून ताचो शभतरल्लयान आनी भायल्लयान आपशीांच बदल घडून 

येता. सांपत्ती एकठाांय करपाची हाव मनशाक जातकच ताच ेआचार आनी ववचार बदलतात. आपल्लयाच 

समाजा पासनू तो पयस वयता आनी परकी जाता.  

    लेखक ह्या नात्यान मळुाव्या पाांवडयार ह्या अथाशास्त्राचो अभ्यास आसप म्हत्वाचें थारता. एका 

ववशशश्ट गाांवाांत उच्च, मध्यम आनी सकयल्लया वगाांचें अथाशास्त्र कश ेतरेन कायारत आसता हाचो सोद 

घेवप िमपार थारता. ववशशश्ट व्यर्कती वा समाजा मदीां घडून आनयल्लले हे बदल खांयच्या कारणाांक 
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लागनू जाल्लयात? आथीक जस्त्थती ताचे खातीर क्रकतली जबाबदार आसा? अथीक नदरेन मागास 

आशशल्लल्लया जनसमहुाां खातीर सरकार शशक्षण, शतेी, बागायत, नसु्त्तमेारी, कुटीर उद्देग तशेंच समाजीक 

सरुक्षा येवजणे अांतगात जायत्यो येवजण्यो राबयता. शासकी येवजण्याांचो फायदो त्या ववशशश्ट समाजान 

घेतकच ताांच ेशभतर जाल्ललो बदल अभ्यासप गरजेचें आसता.  

    पारांपारीक वेवसाय सोडून नोकरीधांदो करपाक लािगल्ललो समाज, शशक्षणाचो प्रसार आनी प्रचाराक 

लागनू बदलत गेल्लली ताांची मानसीकता. ताांरीक शशक्षणाक लागनू उपलब्ध जाल्लल्लयो नव्यो सांदी. बॅंक, 

ववमो तशेंच हेर पतसांस्त्थाांनी आनी सहकारी सांस्त्थाांनी हदल्लली सेवा हाांगा म्हत्वाची थारता. प्रत्यक्ष आनी 

अप्रत्यक्ष ररतीन ह्या सगळ्याांचो फायदो व्यर्कती आनी तात्पयाान समाज करून घेता.  

   बदलत्या समाजाच्या मळुा कडने ननश्चीतचू अशें अथाकारण आसता. हे अथावेवस्त्थचेो साहहत्य 

कलाकृतीच्या अनशुांगान थाव लागलो जाल्लयार साहहत्याचो समाजशास्त्रीय नदरेन अभ्यास करप्याक 

योग्य हदशा मेळटा. 

1.2.5 धमसशासर् 

    आदीम काळा सावन मनीस आपल्लया धमााच्या आनी सांस्त्कृतायेच्या साांगातान जगत आयला. धमाा 

भोंवतणीां आपलें जजवन व्यथीत करतना धमााच्या हहता खातीर ज्या उचीत गजालीांची गरज आसा तो 

त्यो परांपरेन करीत आयला. देव देवताांची पजुा-अचाा करपाांत ताांणी धन्यताय मानल्लया. जें अद्भतू आसा 

अशें सगळें वेगळ्यावेगळ्या रुपाांनी आहदवासी समाज पजुपाक लागलो. भमुी, उदक, वनस्त्पत, जजवावळ, 

सयूा, चांद्र, अग्नी, वाय,ू पावस अश्या आनी हेर काांय गजालीांचो तातूांत आसपाव जाता.  

    धमा हो जजणेचो अववभाज्य घटक अशी मनशाची समजूत जाल्लल्लयान धमाान घालनू हदल्लल्लयो अटी 

आनी ननयमावली प्रमाण माननू मनीस आपलें वतान करपाक लागलो. आपली कृती आपल्लया धमाा आड 

आसपाक जायना हाची जतनाय घेतना परधशमायाांनी आपल्लया धमााच्या ववरोधाांत कसलेंच कृत्य करपाक 

फावोना हाचीय तो दक्षताय घेवपाक लागलो. आपलो धमा होच से्रश्ट धमा अशी मनशाची भावना 

जाल्लल्लयान जायत्या फावटीां दसुऱया धमाांची नन ांदा जावपाक लागली. आपलो धमा भश्टत ह्या भांयान 

दसुऱया धमाांतल्लया मनशाां पसनू काांय लोक पयस रावपाांतचू धन्य मानपाक लागले. धमाप्रसारक 

आपल्लया धमााच्या व्हडपणाचो प्रचार आनी प्रसार करपाक लागलो तो दसुऱयाांक मोगान आनी बळयाां 

हदवपाच्योय घटना घडपाक लागल्लयो. असल्लया वेळार दोन धमाांतल्लया लोकाां मदीां झगडीां झजुाां जावपाक 

लागलीां.  
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    ‘धमा ही अफूची गळुी आसा.’ अशें काला मार्कसा हाांणी म्हणलाां. धमा मनशाक तशेंच समाजाक 

आपले चौकटीांत बाांदनू दवरता. धमााचे चाकोरे भायर वचून वागप्याांक धमाािधकारी वा धमामोगी धमाा 

भायरे करतात. धमा मनशाचें स्त्वातांत्र्य काडून घेता. धमाा आड मनशाक उलोवपाचो अिधकार आसना. 

धमा साांगता तें अांतीम सत्य आसता. ताका आव्हान हदवपाक मेळना. कुराण, गीता, बायबल आनी हेर 

धमाांचे पववर ग्रांथ मनशाचीां नननतमलु्लयाां थारायतात. ल्लहान वपराये पसनू मनशाचेर धमााचो प्रभाव 

पडडल्लल्लयान त्या समाजाचें लोकमानस ववशशश्ट पद्दतीन तयार जाल्ललें आसता. 

    धमीक ववधी, उत्सव आनी चालीररती ह्यो धमाान आनी सांस्त्कृतायेन घालनू हदल्लल्लया चौकटी शभतर 

रावनू करपाच्यो आसतात. पारांपारीक जीण जगपी समाज हें सगळें आपलें दायज माननू ताांचो साांबाळ 

करता. हाकाच लागनू रोमन क्रिस्त्ताांव समाज आयतारच्या शमसाक हाजीर रावप आपलें कताव्य मानता. 

हदसाक पाांच फावट नमाज पडप मसुलमान धशमायाांक सर्कतीचें आसा. धमााची अमकूुच एक गजाल तवुें 

करपाकूच जाय, त े बगर तकुा तजु े जजणेंत मरु्कती ना अशें धमा ग्रांथ साांगतात. तजुें जजवन हें 

ववधीशलखीत आसा. अररश्टाां ववरयत जगपाचें आसल्लयार धमाशास्त्राांत साांिगल्लले गजालीांचें पालन करपाक 

जाय असो धमासांकेत आशशल्लल्लयान मनीस ह्यो सगळ्यो गजाली देवाच्या नाांवान मोन्याांनी करता. 

देवकाया केलेंना जाल्लयार आपल्लयाचेर आनी आपल्लया कुटुांबाचेर चकू पडटली अशें तरेचें समाजमानसयू 

अजस्त्तत्वाांत आसा. मनीस पणु्य जोडपा खानतरूय देवधमा करता. आपल्लया कुटुांबाचो उद्ार जावचो अशी 

मानसीकताय आशशल्लल्लयान वववीध कमाकाांडाां तो करता. 

    गाांवाांनी तशेंच शाराांनी वेगळ्यावेगळ्या धशमायाांचीां देवमांहदरा आसतात. ह्या मांहदराांनी वसुायभर 

वववीध  धमाववधी जातात. त्या त्या धमाांतले मनीस तातूांत वाांटेकार जातात. जो कोण ह्या धमाववधीांनी 

वाांटो घेयनात वा बहहश्कार घालतात ताांकाां समाज वाळीांत काडटा. सकयले जातीांतले वा धमाा भायल े

चलये कडने लग्न जाल्लयार वा घरची चली परधशमाया कडने लग्न करून हदल्लयार त्या सांबांदीत घराण्याक 

गाांवाांतल्लया धमावविधनीां वाांटो घेवपाक मज्जाव करतात. अशा वेळार धमीक आनी समाजीक पाांवडयार 

तणाव ननमााण जातात. वचैारीक पाांवडयार दोन सामाजीक गट तयार जावन सांघशा जाल्ललोय पळोवांक 

मेळटा. 

    काांय देवथळाां हीां ववशशश्ट धमााचीां वा जातीांचीां आशशल्लल्लयान त्या थळाांचरे प्रवेश करपाक वा थांय 

धमाववधी करपाक हेर धशमायाांक आनी जातीय वगाां खातीर प्रनतबांधक कायदे केल्लले आसता. आपल्लया 

देवथळाांची पववरताय इबाडची न्हय, कसलीच अशभू गजाल थांय घडची न्हय, शाांततायेक बाहदकार 
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येवचो न्हय, असल्लया काांय पवुाग्रहीत ववचाराांक लागनू वयलीां बांधनाां घानतल्ललीां आसतात. ग्रामीण 

भागाांनी गाांवाांतल्लया वेगळ्यावेगळ्या गाांवकाराांक देवळा सांबांदाांतलीां धमीक आनी लोकसांस्त्कृतीक कामाां 

वाांटून हदल्ललीां आसतात. अमकूुच एका कुळाच्या गाांवकार घराब्यान देवाची पजुा करची. दसुऱया कुळान 

गाराणें घालचें. नतसऱयान खेर करचें. उत्सव आनी परबाां वेळार म्हारान वाजवणें घालचें. देवळाच्या 

बाांधकामाांत गाांवच्या गांवडयान मदत करची. मेस्त्तान मदेर करपाक हातभार लावचो. गाांवचो देवळी वा 

नायकान देवळू ननतळ–ननवळ दवरपाक मदत करची. गरजे प्रमाण कुमारान मातयेचीां आयदनाां हदवचीां. 

गाांवाांतल्लया रयताांनी परब, उत्सव आनी गरजेच्या वेळार गाांवकार मागतात ती मदत करची अशीां 

अशलखीत बांधनाां आसतात. 

    गाांवाांतले वव ांगड वव ांगड समाज ह्या ना त्या कारणाांक लागनू देवळा कडने सांबांदीत आसतात. गाांवच े

लोकसांस्त्कृतायेंत देवळू हें कें द्रस्त्थानार आशशल्लल्लयान मनीस ह्या सगळ्याां कडने आपशीांच बाांदनू उरता. 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ररतीन तो सहभागी जाता. देवा सांदभाांत ताची स्रद्ा आशशल्लल्लयान आपणें गाांवच्या 

धमीक कायाांत अपशब्द उलोवचो न्हय वा आपल्लया हातान कसलीच वायट कृती घडची न्हय अशें ताचें 

लोकमानस तयार जाल्ललें आसता. 

     सवणााच्या देवळाांनी म्हार आनी चामार हाांकाां अस्त्पशृ्य समजून प्रवेश हदनात. म्हयन्याची पाळी 

आनयल्लल ेबायलेक देवळाांत शभतर सरपाक प्रनतबांध आसा. सोरो वपयेल्लली, न्हावांक नाशशल्लली तशेंच जाती 

आनी धमाा भायले व्यर्कतीक गभाकुडीांत प्रवेश करपाक देवस्त्थान हरकत घेता. अमर्कयाच घराण्याांतल े

व्यर्कतीन तरांग धरपाचो वा देवीचो कळस माथ्यार घेवपाचो हर्कक आसता. काांय कडने वसाली प्रमाणें 

देवकायााचे हर्कक बदलत आसतात. मदीांच कोणा एकट्याचो मानपान चुकलो जाल्लयार एकामेकाच्या 

सहकारान जावपी धमीक ववधी बांद पडडल्लल्लयाच्योय देखी आसात. काळाांतरान लोकमानसाांत बदल 

जाल्लल्लयान समाज बदलता. वववीध ववचारसरण्याांक लागनू पारांपारीक नदरेन चलत आनयल्लल्लया 

दायजाच्या सांवधानाची पररभाशा बदलता. तें मखुार व्हरतना नवी शशक्षीत वपळगी मानवतावाद वा 

समानतायेच्या ववचाराांचो परुस्त्कार करतात. हाका लागनू दोन वपळग्याां मदलो वचैारीक सांघशा तोंकाची 

भशुमका घेता. अश्या जायत्या गजालीांचो समाजशास्त्रीय नदरेन अभ्यास केल्लयार ताांचे फाटलीां कारणाां 

मखुार येतात. 

    हहांद ू धमाांत आशशल्लले ववशमतायेक लागनू काांय हहांद ू मनीस आपलो धमा सोडून दसुऱया धमाांत 

प्रवेश करता. हहांद ूधमा सोडून बौद् धमाांत प्रवेश करपी दलीत वगााची देख आमच ेमखुार आसा. काांय 
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लोक वेगळ्यावेगळ्या प्रभावाांक लागनू वा अथाप्राप्ती खातीर आपल्लया धमााचीां बांधना झुांगारून नव्या 

धमाांत शभतर सरतात. एके वेगळे मतप्रणालीक लागनू रोमन क्रिस्त्ती धमाांतले काांय लोक प्रोटॅस्त्टण्ट 

आनी बबशलव्हसा सारर्कया पांथाांनी प्रवेश करतात. आपल्लया धमाातल्लया मखुेल प्रवाहातल्लयान भायर सरून 

एकादो नवो सांप्रदाय आपणायतकच नवी जजवनपद्दत सरुू जाता. हे जजवनसाधनेक लागनू त्या 

लोकपांगडाचें लोकमानस बदलता. जायत्या फावटीां थांय नवे प्रस्त्न तयार जातात आनी ताांकाां नव्या 

सांघशाांक तोंड हदवचें पडटा. ही नवी जजवन पद्दत अभ्यासप हाांगा म्हत्वाचें थारता.  

1.2.6 ाासशासर् 

    साहहत्यीक एका ववशशश्ट समाज वगााचें िचरण करता त्या वेळार त्या समाजाचे बोलीभाशचेें 

पडबब ांब तातूांत पडडल्ललें आसता. कारण, भास हीच मनशाचे अजस्त्मतायेची खरी कुरू. भाशीक  अजस्त्मताय  

घेवन आनयल्ललें साहहत्य हें सदाांच उजवें थारता. लोकधमा, लोकसांस्त्कृताय, लोकवेव्हार, लोकपरांपरा, 

समैजजवन तशेंच त्या समाजा कडने ननगडीत आशशल्ललें हेर लोकिगन्यान ताांचे भाशेंतल्लयानचू 

प्रभावीपणान प्रकट जाता. भास हें मानवी मनाचो थाव घेवपाचें एकमेव साधन आशशल्लल्लयान 

साहहत्यकारान वापररल्लली भास समाजशास्त्रीय अध्ययनाां खातीर म्हत्वाची थारता. समाज हो आपल े

मळुावे भाशेंतल्लयान सगळ्या आांगाां सयत बरे तरेन अशभव्यर्कत जाता. ताका लागनू ताांच्या 

जजवनिचरणाक खऱया अथाान खोलाय आनी उबारी येता. एका ववशशश्ट लोकसमहुाचें जजवनिचरण लखेक 

करता त्या  वेळार ताांचो भाशीक वेव्हार लागीांच्यान अभ्यासचो पडटा.  

   जायत्या फावटीां बोलीभास आमच्या पररचयाची आसता पणू त े बोलयेंतल्लयो लकबी आमकाां खबर 

आसनात. कारवार कनााटकाांतले कोंकणी बोलीभाशेंत ‘चमकत गेलो’ म्हणल्लयार ‘चलत गेलो’ ह्या अथााचें  

उतर घोळणुकें त आसा. हें उतर  गोंयाांत काणकोण तालरु्कयाांतयू वापरतात. गोंयाांत हेर कडने वयल्लया  

वार्कप्रचाराचो वापर जायना. काणकोणचो वेळीप समाज ‘लाडू’ चो उच्चार ‘नाडू’ असो करता. हाांगा ‘ल’ 

चो ‘न’ उच्चार हें त्या समाजाचे भाशचेें वशैशश्ट्य. सत्तरी तालरु्कयाांत सत्तर वसाां वयर वपरायेच्या 

व्यर्कतीांमदीां ‘हाांव’ ह्या उतराच्या जाग्यार ‘शमयाां’ हें उतर घोळणकेुत आसा. चाळीस वसाां वयर 

वपरायेच्या व्यर्कतीचे जजबेर ‘मी’ जाल्लयार ताच ेसकयलो तरणाटो ‘हाांव’ हें उतर वापरता. एकाच भागाांतल े 

एकाच समाजवगाांतले लोक वव ांगड वव ांगड तराांनी भाशचेो वापर करतात अशा वळेार भाशीक बदलाच्या 

वववीधतायेची ननरखणी आनी पारखणी लेखकाक आसप गरजेची. आपल्लया साहहत्याांत ताचें शास्त्रीय रूप 

वापरपाचेर ताणें भर हदवप गरजेचें.  
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    कोंकणी समाजा शभतर साबार बोलयो उलोवपी लोकसमहू आसात. पेडणेंचो क्षरीय मराठा, 

काणकोणचो वेळीप, साश्टीांतलो क्रिस्त्ताांव गावडो, सत्तरीांतलो िचत्पावन ब्राम्हण आनी कुळवाडी, 

बादेसाांतलो क्रिस्त्ताांव, गोंयाांतलो सारस्त्वत, केरळ कोचीांतलो सारस्त्वत आनी कुणबी, कनााटकाांतलो 

िचरापरू सारस्त्वत, उत्तर  कन्नड जजल्लल्लयाांतलो क्रिस्त्ताांव, कनााटक भटकळचे नवायत मसुलमान ह्या 

कोंकणी लोकपांगडाांच्या बोलयाांनी वेगळेपणाां आसात. कारण एका ववशशश्ट धमााची म्हणून भास आसना. 

जायत्या धमाांतल्लया आनी असांख्य जातीांतल्लया लोकाांची भास एकूच आसता अशें आसलें तरी 

समाजभासववज्ञानाचे नदरेन ताांच्यो बोलयो मात वेगळ्यो आसतात. 

    सामाजीक, सांस्त्कृतीक, राजकी आनी इनतहासीक पररवेशाांतल्लयान लोकसमहुाची भास घडडल्लली 

आसा. वेगळ्यावेगळ्या प्रभावाांक लागनू बोलीभाशेंत बदल हे सातत्यान घडत आसतात. गोंयाांतल्लयान 

केरळाांत स्त्थलाांतरीत जाल्लल्लया कोंकणी लोकसमहुाचेर मळयाळम, कनााटकाांतले कोंकणी भाशचेेर कानडी 

जजवनशलैचेो प्रभाव आशशल्लल्लयाचें जाणवता. मालवणी कोंकणी बोलयेचेर थांयचे लोकसांस्त्कृतायेचो आनी 

थांयच्या समैीक वाठाराचो प्रभाव आसा. ह्या काांय म्हत्वाच्या गजालीांक लागनू त्या वाठाराांतल्लया 

जनसमहुाची भास घडडल्लली आसता.  

   बोलयाांचें ध्वनीशास्त्र वेगळें आशशल्लल्लयान वववीध समाजाांतल्लया बोलयाांचो अभ्यास करतना 

भासशास्त्राचो आदार घेवचो पडटा. ‘थळावे भेद सगळ्याच भाशाांनी आनी भाशचे्या सगळ्या आांगाांनी– 

हेळ्याांत, उतरावळीांत, नादाांत आनी व्याकरणाांत पळोवांक मेळटात. थळावे भेद वा थळावीां खाशलेपणाां 

भाशचे्यो थळाव्यो बोलयो घडयतात.’47 गोंयाांत एकाच अथााचीां साबार उतराां वेगळ्यावेगळ्या कोंकणी  

बोलयाांनी सकयले प्रमाण घोळटात. देखीक : हाांगा यो, हांय यो, हांयसर यो, हूांय यो, हाांगर यो, हाांगोर 

यो, हहड े यो, हहगड े यो, एठाां यो, एस यो, हीांग यो, हाांग यो.  लेखक आपलें लेखन प्रमाण भाशेंत 

करता हें जरी खरें आसलें तरी ललीत साहहत्याांत व्यजर्कतरेखा उब्यो करून ताांच्या तोंडाांत सांवाद 

घालतना बोलीभाशेंतल्लया वयल्लया भाशीक लकबीांचो अभ्यास लेखकाक आसप गरजचेें थारता.  

    धमा, जात, पोटजात, प्राांत, शार आनी ग्रामीण वाठार हाांचे प्रमाणें समहुाची भास बदलत आसता. 

बारा कोसाांचेर बदलपी भाशचेें खाशलेपण समजून घेवप आनी ताचो िचक्रकत्सक नदरेन अभ्यास करप 

हाांगा गरजेचो थारता. ल्लहान भाशीक समाज मखुेल समाजाच्या प्रभावा खाला येता आनी त्या ल्लहान 

लोकसमहुाचे भाशचेेर आपसकू प्रभाव पडटा. गोंयाांत स्त्थायीक जाल्ललो गजुीर, मसुलमान, धनगर आनी 
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हेर समाजाांचेर पडडल्ललो कोंकणी भाशचेो प्रभाव स्त्पश्ट जाणवता. समाजवावरुपी, राज्यकत े आनी हेर 

प्रनतश्ठीत वगाांनी आपल्लया दीसपट्टय्ा वेव्हाराांत वापररल्लले भाशचेोय प्रभाव भौसाचेर नकळत पडटा. 

    गोंयाांत वेगळ्यावेगळ्या राजकत्याांनी आपलो कारबार आपआपले भाशेंतल्लयान चलयलो. कदांबाच े

राजवटीांत कन्नड, गोंयाांत चशलल्लल्लया वेपार धांद्याक लागनू फाशी, आहदलशहाचे राजवटीांत उदूा, 

मराठ्याांचे सत्तके लागनू मराठी आनी पतुुागेजाांच े दीघा राजसत्तके लागनू पतुुागेज भाशचेो प्रभाव 

गोंयच्या भौसाचेर आसा. आयच्या आधुनीक काळार शशक्षण, कायाालयीन आनी  हेर वेव्हाराांक लागनू  

इांग्लीश भास कोंकणी भाशचेेर प्रभाव घालनू आसा. ह्या भाशीक वेव्हाराचो हाांगा अभ्यास करप म्हत्वाचें 

थारता. 

    भाशेंत बदल घडून येवपाचें शशक्षण हें एक म्हत्वाचें कारण. भौस जे भाशेंतल्लयान शशक्षण घेता ती 

भास ताचे जजबेर दीसपट्टी घोळपाक लागता. गोंयाांत एका काळार लोक पतुुागेज भाशेंतल्लयान शशक्षण 

घेताले. गोंयाांत मराठी आनी इांग्लीश माध्यमाांतल्लयो मळुाव्यो शाळा चलतात त्या भाशाांचो प्रभाव 

भौसाचेर पडप साहजीक आसा. वतामानपराां, टेशलजव्हजन आनी हेर इलॅर्कर नीक माध्यमाांक लागनू 

सवासामान्य जनतचेेर त्या माध्यमाांनी वापररल्लल ेभाशचेो प्रभाव नकळत पडटा. आयज मनीस वववीध 

कारणाांक लागनू स्त्थलाांतरीत जाता. तो वेगळ्यावेगळ्या लोकसमहुाांच्या सांपकाांत येता. हे प्रक्रियेक लागनू 

व्यर्कतीच े बोलीभाशेंत आपशीांच बदल घडून येता. वयर उल्ललेख केल्लल्लया ह्या प्रभावाांचो अभ्यास 

समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत जाता. 

1.3  साहित्याचें समाजशास्त्र 

1.3.1 साहित्याचें समाजशास्त्र 

    काळाचो थाव घेवन ज्या साहहत्याांत समाजवास्त्तव माांडलाां तें साहहत्य तत्कालीन समाजाचो 

अभ्यास करपाक सदाांच उपयरु्कत थारलाां. साहहत्याांत धमीक, राजकी, सामाजीक इनतहास आनी हेर 

साबार ववशयाांचें आकलन जाता. म्हत्वाचें म्हणल्लयार ववशशश्ट लोकपांगडाची लोकसांस्त्कृताय आनी ताांच े

भाशचेीां खाशलेपणाां अभ्यासपाक मेळटात. ताांच्या प्राांताांची लागीांच्यान वळख जाता. 

    समाजशास्त्र हें आधुनीक अस्त्तांती िचांतनाची देण आसा. वेगळेवेगळे दृश्टीकोण आनी पद्दतीांचो उपेग 

करून तशेंच सांवाद आनी चचाा हाांच्या आधारान साहहत्याचें समाजशास्त्र आपले परीन ववकसीत जायत 

आसा. साहहत्याचें समाजशास्त्र ही स्त्वतांर साहहत्य ववद्या काय तो समाजशास्त्राचो एक फाांटो? असो 
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अभ्यासकाां मदीां प्रस्त्न उबो रावता. एके वटेन समाजशास्त्रज्ञ ताका समाजशास्त्राची शाखा मानतात 

जाल्लयार दसुरे वटेन साहहत्याचे ववचारक, एक साहहत्य ववद्या. ह्या दोनाांय शभतर अांतर उरचें म्हणून 

काांय समाजशास्त्रज्ञ साहहत्याचें समाजशास्त्र आनी साहहत्यीक समाजशास्त्र हाांचे शभतर अांतर दवरतात. 

    पयल्लयाक समाजशास्त्राचें रूप जाल्लयार दसुऱयाक साहहत्य सशमक्षचेो एक प्रकार. ड . रोहहत्वाश शमाा 

हाांच्या मता प्रमाण साहहत्याचें समाजशास्त्र हातूांत अभ्यासक लेखकान माांडडल्लल्लया वास्त्तव जजवनसत्याांत 

शभतर सरून तथ्य सोदता. समाजाचें केल्ललें िचरण त्या समाजाचो भाग जावन तो सोद घेता, जाल्लयार 

साहहत्यीक समाजशास्त्राांत एक नतरायतदार कसो भायल्लयान ताचें आस्त्वादन घेता आनी आपलीां मताां 

माांडटा.48 साहहत्याचो उपेग करून समाजशास्त्राक रूप हदवपी साहहत्याक फकत एक साक्ष मानतात 

आनी ताचे खातीर साहहत्याचो उपेग करतात. 

    जायत्या अभ्यासकाांनी साहहत्याच्या समाजशास्त्राक म्हत्व हदलाां आनी साहहत्यकृतीांक सामाजीक 

सांकेत मानला. समाजशास्त्रज्ञ हाका साहहत्या वरवीां समाजाक लागीांच्यान वळखपुा खातीर तो एक 

स्त्रोत. तें एक बरें माध्यम. ज न हाल हाांणी साहहत्याच्या अध्ययना वरवीां जावपी चार तराांच ेफायदे 

साांगल्लयात.49 

1. समाज आनी ताच्या अनशुांगान व्यर्कतीांनी हदल्लल्लया प्रनतक्रियाां वरवीां साहहत्याचो समाजशास्त्रज्ञ चड 

सांवेदनशील जावां येता. 

2. कल्लपनेचे क्रियाशीलतायेचेर लक्ष हदतकच व्यर्कतीन आपल्लया जजवनाांत घेनतल्लल्लया वास्त्तव अणभवाांचो 

बोध जावां येता. 

3. साहहत्य गवायेचो उपेग करतकच ववशशश्ट समाजाची बरे तरेन माहहती मेळटा ती हेर मागाांतल्लयान 

मेळप कठीण जाता. 

4. साहहत्याांतल्लयान मेशळल्लले गवायेंत वणानाची पतुाताय जाता. 

    साहहत्याचें समाजशास्त्र जे पद्दतीचो जस्त्वकार करता ताचे प्रमाणें ताचें स्त्वरूप थारता. ताका लागनू 

जजतले समाजशास्त्राच ेप्रकार अजस्त्तत्वाांत आसात नततलेय प्रकार साहहत्याच्या समाजशास्त्राांत पळोवांक 

मेळटात. हाका लागनू खांयची पद्दत आपल्लयाक बरी आनी उपेगी पडटली हाचे ववशीां अभ्यासकाां मदीां 

गोंदळ आसा. अशें आसलें तरी ‘साहहत्याांत समाजाचो सोद घेवप, समाजाांत साहहत्याची सत्ता आनी 

साहहत्यकाराचे जस्त्थतीचें वववेचन करप, तशेंच साहहत्य आनी वाचकाांच्या सांबांदाांचें वववेचेन करप.’ हे तीन 

दृश्टीकोण आयच्या काळाांत साहहत्याचें समाजशास्त्र ह्या मळार प्रचलीत आसात.  
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    साहहत्याचें समाजशास्त्र हाचो मखुेल उद्देश आसा समाजा कडने सांबांद आशशल्लल्लया साहहत्याचो सोद 

घेवप. साहहत्याचें समाजशास्त्र हाचे अांतगात समाजा कडने साहहत्याचो सांबांद सोदपाच्यो दोन तरा 

आसात. समाजाक समजून घेवपाक साहहत्याचो उपेग करप आनी दसुरी साहहत्याक समजून घेवपाक 

समाजशास्त्रीय दृश्टीकोण आपणावप. ही नदर आपणावपी अभ्यासक बरें आनी वायट साहहत्य अश ेभदे 

कररनात. लोकप्रीय आनी से्रश्ट साहहत्याक त ेएकेच नदरेन पळयतात. अमकूुच तरेचो साहहत्यकृतीची 

ननवड कररनासतना सजानात्मक साहहत्याचे ननमाणेंत समाजाची भशुमका क्रकतें आसा आनी त ेरचनेचीां 

पाळाां समाजाांत क्रकतलीां खोल गेल्लयाांत तें पळयता. 

    असामाजीक वा व्यजर्कतवादी साहहत्याचो लेगीत समाजा कडने सांबांद आसता. त्या साहहत्याचो 

लेगीत समाजशास्त्रीय नदरेन अभ्यास जाता. तत्कालीन काळ आनी त्या काळा वयली प्रचलीत 

ववचारधारा क्रकतली प्रभावीपणान साहहत्याांत पडबब ांबीत जाल्लया हाचो हाांगा सोद घेतात. तशेंत ती 

साहहत्यकृती कश े तरेन आनी कश े पद्दतीन समाजाक प्रभावीत करता हाचो हाांगा अभ्यास जाता. 

साहहत्यकृती ववचार हदता. अनवळखी गजालीांची वळख करून हदता. समाजाांत घडपी अननश्ट गजालीांचें 

केल्ललें िचरण आनी तातूांतल्लयान समाजाक मेळपी बोधाचें वववेचन वास्त्तवाक धरून हाांगा केल्ललें आसा. 

    साहहत्य ननशमातीचे प्रक्रियेंत लेखक हो म्हत्वाचो घटक. ज्या वाठाराचें लेखक प्रनतननिधत्व करता त े

सामाजीक फाटभुांयेचें फकत वास्त्तव िचरणचू न्हय, तर तो आपल्लया साहहत्याांतल्लयान ताची पनुराचनाय 

करता. ताचे त े रचनेंत ताच्यो कल्लपना आनी हावेसयू व्यर्कत जाल्लले आसतात. वेगळीांवेगळीां प्रनतकाां 

आनी प्रनतमा हाांच्या आधारान तो समाजाच्यो ववशशेतायो अधोरेखीत करता. ताांणी माांडडल्लल्लया ह्या 

ववशशेतायाांच्या आदारान अशभव्यर्कत जाल्लल्लया समाजाचो तो नकळत सोद घेता. 

     काांय साहहत्यकृती अश्यो आसतात जातूांत वववीध ववशयाांतलें िगन्यान भररल्ललें आसता. ताका 

लागनू साहहत्याचे समाजशास्त्री अश्या म्हत्वपणुा साहहत्यकृतीांची ननवड समाजशास्त्रीय वववचेना खातीर 

करतात. कारण ह्या साहहत्याच्या कलाकृतीांनी धमा, राज्य आनी अथावेवस्त्थ े सयत तत्कालीन काळा 

वयली समाजीक जस्त्थती, मानवी जजवन सांघशा, ताांचीां सखू-दखु्खाां, ताांचे हावेस, लोकसांस्त्कृतीक आांग, 

भाशीक वववीधताय आनी हेर जजवनसत्याां थांय िचरीत जाल्ललीां आसतात. वयल्लया सगळ्याांचो बोध हे 

साहहत्यकृतीच्या माध्यमाांतल्लयान आववश्कृत जाता. ताका लागनू अश े तरेच्यो साहहत्यकृती म्हणल्लयार 

समाजाचें िगन्यान आसता. मानवीमलु्लल्लयाां, ववश्वदृश्टी, सामाजीक जाणववकाये वाांगडाच मनशा मनशाां 

मदलो आांतरसांबांद ववशशश्ट सामाजीक फाटभुांयेच्या आधारासयत उबो केल्ललो आसता. साहहत्यकृतीांत 
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अधोरेखीत केल्ललें सामाजीक िगन्यान आनी प्रत्यक्ष समाजाांत वास्त्तव रुपाांत आशशल्लल्लया िगन्यानाचें 

स्त्वरूप एक आसा व्हय? असो प्रस्त्न कोणाकय पडूां येता. हाांगा दोगाांय शभतरलो फरक सोदनू काडप तशें 

पळयल्लयार आव्हान आसता. पणू हें आव्हान जस्त्वकारतना साहहत्यीक समाजशास्त्रज्ञ नव्या अभ्यास  

पद्दतीांचो जस्त्वकार करून अनमुान काडटात. 

    साहहत्य रचतना साहहत्यकार कल्लपनेचो आदार घेतात. साहहत्याांतलीां वणानाां करतना, व्यजर्कतरेखा 

िचरायतना, कथानकाांतल्लयो घटना आनी प्रसांग माांडटना रचनाकार वास्त्तवाक धरून कल्लपनािचर उबें 

करता. एकाच वा वेगळ्यावेगळ्या साहहत्यकृतीांतली कल्लपना एकसारकी आसना. वास्त्तववादी वा 

ववज्ञानीक कादांबरेंतली कल्लपना वेगळे भशुमकेतल्लयान लेखकान माांडडल्लली आसता. तातूांत वापररल्ललीां 

प्रनतकाां वेगळीां आसतात. तशें पळोवांक गेल्लयार लेखक कल्लपनाशर्कतचे्या आदारान परकाया प्रवेश करून 

एकादें व्यजर्कतिचर उबें करता. आपणें घेनतल्ललो वयैर्कतीक अणभव आनी दृश्यात्मक िचराांच्या आधारान 

एक कल्लपक िचर आपले साहहत्यकृतीांत तो माांडटा. आनी अश े तरेन लखेक, वाचक वगााक आपल्लया 

अणभवाांचो भािगदार करून घेता. हें सगळें साहहत्याच्या समाजशास्त्राचो ववशय जाता.   

    अभ्यासक केशव शशरवाडकर म्हणटा :  

एक, सांहहता ही व्यजर्कतमत्वाचो आववश्कार नासनू  ती एक जजवनसांदशानाची ननशमाती आसता हें 

मतीांत घेवपाक जाय. दोन, हें जजवनसांदशान सामाजीक आनी बौद्ीक प्रक्रियाांचो पररपाक आसा 

हें समजून घेवप गरजेचें आसनू सांहहतचेें त्या नदरेन ववश्लेशण करचें पडटलें; नतसरें, 

सांहहतेंतल्लया जजवन सांदशानाांत सांपरृ्कत आशशल्लल्लयो भावना, कल्लपना आनी तातूांतले ववचार हाांचीां 

मळुाां क्रकतलीां सामाजीक, आथीक पररजस्त्थतीांत वा पररवतानाांत रुनतल्ललीां आसात हाचो तपास 

करचो पडटा.50  

हे तीन पाांवड े समाजशासर्ीय नदरेन साहहत्याची सशमक्षा करतना म्हत्वाच े मानतात. 

1.3.2 साहित्य आनी समाज : परस्त्पर सबंदं 

     साहहत्य मानवसापके्ष आसा.51 साहहत्याांत मनशाच्या जजवनाक चड म्हत्व आशशल्लल्लयान ताच े

अणभव, सभावधमा, कतृात्व, सपनाां  आनी ताच्यो आकाांक्षा, मानवी सांबांद तशेंच जजवन मलु्लल्लयाांक हाांगा 

लेखक कल्लपकतायेन आपले शलखणेंतल्लयान िचरायता. ताका लागनू मनीस होच साहहत्याचो कें द्रबब ांद ू

आसता. कसलोच पवुाग्रह मनाांत बाळिगनासतना ह्या कें द्रबब ांदचूो सोद घेतना लेखकाक समाजाची 

फाटभूांय समजून घेवची पडटा. ज्या समाजाांत मनीस जल्लमला आनी वाडला, वेगळ्यावेगळ्या 
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ववचारसरण्याांच्या प्रभावान आपलें जजवन ताणें व्यथीत केलाां, जजवन साधने वरवीां ताच्या व्यजर्कतमत्वाक 

फावो जाल्ललीां वववीध तासाां, तशेंच असामान्य गजालीांचो सामाजीक इनतहास नदरे मखुार दवरून 

लेखकाक  लेखन करचें पडटा. 

    मानवतावादाचो उदय पयलीां इटली ह्या देशाांत जालो. मागीर 13व्या आनी 14व्या शेंकडयाांत 

येवरोपभर ताचो प्रसार जालो.52 मनशा कडने धमीक नदरेन पळोवपाची नदर बदलनू मनीस हो 

समाजशील प्राणी आसा असो ववचार मखुार येवपाक लागलो. धमााचें वपशें, असहहष्णुता, हेराांकडने 

अनादरान वागप, झुजाां माांडप ह्या सारक्रकल्लया प्रवतृ्तीां आड मानवतावाद खांबीरपणान उबो रावलो.  

मानवतावाद ही एक ववचारप्रणाली आसनू धमा, भास, साहहत्य, कला आनी हेर मानव सांबांदीत अश्या 

सगळ्याच घटकाांचो पनुववाचार जाता आनी मनशाच्या कतृात्वाक, कायाक्षमतके आनी स्त्वातांत्र्य वतृ्तीक  

हाांगा चालना मेळटा. 

    धरतरेवयली सगळी मनीसजात एक आसा. धमा आनी प्राांत वेगळेवगेळे आसले तरी मनशान 

दसुऱयाांचो आदर करपाक जाय. मनीस आनी ताच्या समाजजजवना सांदभाांतली ववचारवेवस्त्था हाांगा 

अशभप्रेत आसा. साहहत्य हो मानवी उपिम आशशल्लल्लयान साहहत्याक मानवतावादाचें अिधश्ठान आसप 

म्हत्वाचें. हाकाच लागनू लेखक मनशाच्या जजणे सांबांदाांतलीां गणणताां सोडयता. ताच्या जजववताांत ननमााण 

जावपी प्रस्त्नाांच्यो जापो तो सोदता. भतू, वतामान आनी भववश्य हाांचो तो ताळमेळ घालता आनी  

मनशा मखुार ननमााण जाल्लल्लया समस्त्याांचो लेखक आपल्लया साहहत्याांतल्लयान वेध घेवपाचो सातत्यान 

प्रयत्न करता. 

    साहहत्य म्हणल्लयार समाजाचें फकत काल्लपनीक िचरण न्हय. ताका ववज्ञानननश्ठ वास्त्तवतायेचें 

मळुावण आसचें पडटा. आदीम समाज, भटको ववमरु्कत समाज, ग्रामीण समाज आनी आधुनीक 

समाजाच्या सांदभाांत लेखक लेखणी हाताांत घेता त्या वेळार त्या समाजाच्या तळा कडने आशशल्लल्लया 

सत्याक ताका स्त्पशा करचो पडटा. काळा प्रमाणें ताांची बदलती मानसीकता आनी त े मानसीकताये 

फाटलीां कारणाां सोदनू मनशाचो समग्र सामाजीक वारसो कुशळटायेन शब्दरुपाांत लेखकाक माांडचो पडटा. 

    समाज म्हणल्लयार फकत व्यर्कतीांचो गट, पुांजो वा पांगड न्हय. ववशशश्ट समाजाक एक ववचारधारा 

आसता. ताचो धमा, प्राांत, लोकसांस्त्कृताय आनी ताच ेअजस्त्मतायेची खेरीत अशी कुरू म्हणल्लयार ताची 

बोलीभास. गोंयचो हहांद–ूमसुलमान-क्रिस्त्ताांव समाज; बामण–गावडो-धनगर समाज; गाांवकार–गाांवस-सावांत 

समाज; फुलकार–पसरकार-नसु्त्तकेार समाज; वयलो-मदलो-सकयलो समाज अश ेसमाजाचे वववीध प्रकार, 
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गट वा उपगट अजस्त्तत्वाांत आशशल्लले पळोवांक मेळटात. ह्या समाज वगाांक काांय खेरीत अश्यो 

ववशशेतायो आसतात. ‘भारतीयत्व’ हें वववीधतायेंतल्लयान एकतायेचें प्रतीक आसा जाल्लयार गोंयकार हे 

सांकल्लपने फाटल्लयान थळावी लोकसांस्त्कृताय आनी कोंकणी भाशा हें ताचें खाशलेपण आसा. 

    समाज ही ‘सांकल्लपना’ आसनू व्यर्कती हें ‘वास्त्तव’ आसा, अशें समाजशास्त्र मानता. समाजाच्या 

पररघाांत व्यर्कती हो कें द्रस्त्थानार आसा हें जरी खरें आसलें तरी मनीस अनेक कारणाांक लागनू एकामेका 

पासनू तो अशलप्त रावता. ताची ववचारधारा, ताचो स्त्वभाव, ताचे ररतीररवाज, भाशीक आनी धमीक 

वेगळेपण ताका तसो वागपाक प्रवतृ्त करतात. बदलत्या समाजाकडने जुळोवन घेतना मनीस आपलीां 

मनशाां आनी आपल्लया मळुाव्या समाजा पसनू तो पयस रावता. समाज हो पररवतानीय आनी 

ववकसनशील आशशल्लल्लयान ताचे शभतर बाह्य आनी आांतरीक बदल एकसारके घडत आसतात.  

    साहहत्य हो समाजाचो हारसो. अश्या प्रकारची सांकल्लपना आयच्या आधुनीक यगुाांत कालबाह्य 

जाल्लया. कारण साहहत्य म्हणल्लयार हारशाांत हदसता तें फकत बाह्य िचरण नासनू तातूांत अांतरांगयू 

पडबब ांबीत जाल्ललें आसता. बाह्य िचरणा वाांगडा मनीस आनी हेर जजवसशृ्टीचीां जजवन वशैशश्ट्याां 

ववसकटावन साांगपाचो प्रयत्न साहहत्याांत जाता. साहहत्याचो ववचार करतना मानसीक सांरचनेचोय ववचार 

जाता. मनशाच्या मनाांत कसले ववचार चलतात, तो अमकूुच एके तरेन क्रकत्याक ववचार करता, ताच े

फाटलीां कारणाां क्रकतें आसूां येतात हाांचो ववचार मानसशास्त्रीय नदरेन करप नततलेंच गरजेचें आनी 

म्हत्वाचें. 

    साहहत्य ही एक कला. मनीस ननमीत साहहत्याांत लोकाांचे िचत्तवतृ्तीचें प्रनतबीांब उमहटल्ललें आसता. 

कथानकाच्या आदारान उब्यो केल्लल्लयो व्यजर्कतरेखा समाजाांतल्लया वववीध मानवी वतृ्तीचें दशान घडयता. 

ताकाच लागनू साहहत्य हें मानवी मनाची शलपीबद् अशभव्यर्कती आसता. ‘साहहत्याांत जजवनाची सशमक्षा 

आसता. मागीर ती खांयच्याय साहहत्यप्रकाराांत माांडडल्लली आसूां’ अशें मत लेखक प्रेमचांद हाणें माांडलाां. 

जजवन हें सखू-दखु्खाचें शमश्रण आसनू मनशाचीां जायतीां गवुपताां तातूांत शलवपल्ललीां आसतात. समाजाांतले 

ववशमतायेचेर बोट दवरतना नतैीक आनी अनतैीकतायेचे वववीध पलै ू थांय उकत े करून साांिगल्लल े

आसतात. 

    साहहत्याांत माांडडल्लल्लया जजवसत्या कडने वाचक समरस जाता आनी तातूांत तो आपल्लया वाठाराक, 

समाजाक, समाजाांतल्लया मनशाांक आनी केन्ना केन्ना तो स्त्वता आपल्लयाक सोदपाचो प्रयत्न करता. 

साहहत्य मनशाक जजवन प्ररेणा हदता. वायटा कडल्लयान बऱया कडने वचपाचो मागा दाखयता. मनशाच्यो 
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ज्ञानकक्षा रुां दायता आनी अपवूा गजालीांचें दशान घडयता. वववीध फाांट्याांचें िगन्यान साहहत्याांतल्लयानचू 

वाचकाांक मेळटा. साहहत्य हें मनशाक शाणेपण शशकयता आनी आकलन शर्कती भायल्लया ववश्वाची 

वळख करून हदता. मनशाक आपलेपणाची जाग हाडून खोल अशी आत्मजाणीव करून हदता. हाकाच 

लागनू काला मार्कसा हाांणी साहहत्यकला ही भोवजन समाजाक सशुशक्षीत करपाचें एक समथा साधन 

आसा अशें म्हणलाां. जाल्लयार बाबासाहेब आांबेडकार हाांणी साहहत्य हें समाजपररवतानाचें समथा साधन 

आसा अशें साांगलाां. 

    साहहत्य हें अशभव्यर्कत जावपाचें एक उत्तम माध्यम. अशभव्यर्कतीची गरज म्हणून साहहत्याचो 

उगम जालो अशें जाणकाराांचें मत आसा. मनशाक जें साांगीन हदसलें तें ताांणी साहहत्याच्या माध्यमाां 

वरवीां साांगपाचो यशस्त्वी प्रयत्न केलो. मनाांतली भावसांवेदना, भर्कती आनी पे्रमभावना, कृतज्ञता आनी 

आपलेपण तशेंच समाजाांतली ववशमताय साहहत्याच्या वेगळ्यावेगळ्या साहहत्य प्रकाराांतल्लयान माांडपाचो 

केल्ललो प्रयत्न सदाांच तोखणायेक प्रार थारला. सावांतामाळी, नरहरी सोनार, चोखा महार अश्या दलीत 

वगाांतले सांतकवी जात आनी धमावेवस्त्थे आड उलयले. आदीम काळा सावन चलत आनयल्लल े

समाजवेवस्त्थ ेआड ताांणी केल्ललें तें बांड दलीत समाजाक प्रेरणादायी थारलें.  

    हहांदी कथा लेणखका सयुाबाला म्हणटा : ‘साहहत्य जोडने की चीज है।’53 साहहत्य मनशाांचीां मनाां 

जोडटा. देश, प्राांत, धमा, जात हाांचे पलतडीां वचून मनशाक ववचार करपाक प्रवतृ्त करता. ववद्रोह 

गरजेचो पणू तो समाजाक तोडपी आसपाक जायना. तो जोडपी आसपाक जाय अशें ती मत माांडटा.  

1.3.3 कादंबरेचें समाजशास्त्र 

    कादांबरी हें कथनात्मक गद्य. हाांगा एका परस चड मनशाांची काणी एका सरुान कथन केल्लली 

आसता. मनशाचे आांतरक्रियेक लागनू घडडल्लल्लया घटनाांचो सांघशा, कल्लपना आनी ताांणी अणभववल्ललें सत्य 

हाांगा गणू-दोशाांसयत अशभव्यर्कत जाता. मनशाच े उमळशशके वाांगडाच ताच्या हावेसाांचेंय हाांगा उत्कट 

प्रकटीकरण जाता.  

     कादांबरेंत जजवनाचें वास्त्तव िचर वववीध घटना आनी प्रसांगाांतल्लयान उबें केल्ललें आसता. मनीस 

ववशशश्ट काळाांत जगता. हें ताचें जगप भोंवतणच्या पररवेशाक धरून आसता. लोकसांस्त्कृतायेच्या एका 

व्हड कॅनव्हासाक कादांबरेंत कलात्मक शब्दरूप हदल्लल्लयान, तत्कालीन समाजरचनेचें प्रनतरूप तातूांत हदश्टी 

पडटा. ताका लागनू कादांबरी लेखन ही एक कला आसा. मनशान घेनतल्लल्लया अणभवाांक एके तरेन 

पनुजजावीत करपाचें काम कादांबरी करता. जजणेचीां असांख्य गवुपताां (secrets) आनी गुांतागुांती 
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(complications) सकु्ष्म ररतीन कादांबरेंत अधोरेखीत करपाक वाव आशशल्लल्लयान भतूकाळाक एक 

जजवांतरूप फावो जाल्ललें आसता. तशेंच वतामान जस्त्थती आनी भववश्याचो थाव घेवपाचें एक उत्कृश्ट 

माध्यम म्हणल्लयार कादांबरी.   

    कादांबरी ही जजणे खातीर आसनू तातूांत मनीसजजणेची सशमक्षा केल्लली आसता. मानवीमलु्लयाांची 

जपणूक  आनी बदलत्या यगुाांत  ताांचो जाल्ललो ऱहास कादांबरी वाचकाां मखुार दवरता. ‘अनोल्लड वेनेट  

कादांबरेक एक परुाय यगुाचें वा समाजाचें जजतें जजवें िचर सांबोधता.’54 एका ववशशश्ट समाजाचें एक 

वास्त्तववादी िचरण िचरावपाची ताांक आशशल्ललो हो साहहत्य प्रकार, वाचक आनी सशमक्षकाां मदीां 

लोकप्रीय आसा. कारण जजववताच्या वास्त्तवाक हाांगा स्त्पशा केल्ललें आसता. लखेक हो समाजाचोच एक 

घटक आशशल्लल्लयान ताचेर पडडल्ललो समाजाचो प्रभाव, ताची जजवन साधना आनी ववचारधारा हाांगा  

नततलीच म्हत्वाची थारता. ‘कादांबरीकार हो समाजाचो एक िचांतक, मागादशाक, सशमक्षक आनी 

ववश्लेशक आसता.’55 समाजाांत जें क्रकतें घडटा ताचें लेखक आकलन करता. समाजाचें ताणें केल्ललें  

पररक्षण आनी ननररक्षण कादांबरेंत कलात्मकतायेन बाांदनू हाडपाक मदत जाता. सवासामान्य मनशा परस 

लेखक चार पावलाां मखुार वचून आपले जजवनसाधने वरवीां बदलत्या यगुाचो थाव घेता. समाजाांत घडून 

येवपी वववीध पररवतानाां तो लागीांच्यान ननयाळटा आनी मानवी सांबांदाां ववशीांचो आपलो दृश्टीकोण 

साहहत्यकृतीांत माांडटा. 

    समाजाची अथीक, सामाजीक, शशक्षणीक आनी राजकी बाांदावळ कादांबरेच ेसजृनप्रक्रियेक प्रभावीत 

करता. समाजाांत दीसपट्यो शेंकडयाांनी घटना घडत आसतात. ताचे बरे वायट पडसाद सामाजीक 

फाटभुांयेर एकसारके उठत आसतात. भौतीक आनी अभौतीक कारणाांक लागनू लोकमानसाांत बदल घडून 

आनयल्लल्लयान दोन वपळग्याां मदीां वचैारीक सांघशा उबो रावता. दसुरे वटेन मनीस सतत खांयच्या ना 

खांयच्या तरी प्रभावा खाला येत आसता. जायत्या फावटीां व्यर्कती वा समाज नकळटाां, तशेंच 

जाणीवपवुाक काांय बदल आपले शभतर घडोवन हाडटा. ह्या बदलाांचो परामशा लेखक आपले कलाकृतीांत 

घेता. 

    मानवी जजवनाांत आशशल्ललीां असांख्य नातीां, ताांचो लोकवेव्हार, ताांचें भावववश्व, नननतमत्ता आनी 

कताव्याां कादांबरी साहहत्य प्रकाराांत लेखक कलात्मक ररतीन माांडटा. जजणेंतल्लया वास्त्तव सांघशााक लागनू 

कादांबरी मनशाचो आत्मववस्त्वास जागयता. जजवन आनी समै हाचेर प्रेम करपाची भावना ताच्या मनात 

उत्पन्न करता. जगपाचो नवो मांर हदता. जजणेच ेवेगळेवेगळे आयाम ववसकटावन साांगतना वाचकाांच्या 
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मनाांत नवचेतना ननमााण जाता. हाका लागनू कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराांत व्यजर्कतगत आनी भौशीक 

जजवनाांतले जटील प्रस्त्न आनी ताांच्यो जापो लेखकान माांडडल्लल्लया ववशयाांत अांतभूात जाल्लल्लयो आसतात. 

    वयल्लया काांय म्हत्वाच्या ववशशेतायाांक लागनू हेर साहहत्य प्रकाराचे तळेुन साहहत्याचो 

समाजशास्त्रीय नदरेन अभ्यास करप्याांनी कादांबरी साहहत्याांत चड रुची दाखयल्लया. ह्या साहहत्य प्रकारा 

ववशीां आकशाण आसप सभावीक आसा. कारण समग्र मानवी जजवनवेव्हार िचरावपाचे नदरेन कादांबरी 

सदाांच उजवी थारल्लया. तत्कालीन समाजवेवस्त्था, लोकसांस्त्कृतायेचीां वववीध आांगाां, सामाजीक आांतरक्रिया 

आनी जजवना कडने ननगडीत आशशल्लली सांख्यात्मक माहहती एके कडने मेळपाचें मखुेल कें द्र म्हणल्लयार 

कादांबरी हो साहहत्य प्रकार. समाज आनी समाजाची बाांदावळ समजून घेवपाक आनी िचक्रकत्सक नदरेन  

ताची तपासणी करपाक कादांबरी एक बरो स्रोत अशें मानतात. 

    कादांबरेचें समाजशास्त्र म्हणल्लयार क्रकतें? ताची ववशय-वस्त्त ूतशेंच अध्ययनक्षरेाचो परीघ खांय मेरेन 

आसा? ताची प्रकृती क्रकतें? अभ्यास करपाची पद्दत कशी आसा? अभ्यासकाांक ह्या प्रस्त्नाांच्यो जापो 

अजून सारर्कयो मेळूांक नात.56 ह्या काांय उपस्त्थीत प्रस्त्नाां वयल्लयान कादांबरी साहहत्य प्रकाराक 

साहहत्यशास्त्री फकत मखुेल स्रोत वा एक कें द्रबब ांद ूमानतात, ह्या सांदभाांत गांभीरतायेन ववचाराची गरज 

आसा अशें अभ्यासक मानतात.  

1.4 मार्कससवाद आनी मार्कससवादी सशमक्षा 

1.4.1 सामाजीक वर्स आनी वर्सलडो 

    धमा, वांश, जात वा जमाती हाांचे मदीां तशेंच समाजाांतल्लया वववीध घटकाां मदीां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

सामाजीक वगाांची ननशमाती जाता. एकाद्या वगााची आथीक जस्त्थती घटमटू आसता. काांय वगा राजकी 

नदरेन सशर्कत आसतात. जाल्लयार काांय वगा सामाजीक वा धमीक पाांवडयार सत्ता गाजयतात. हाका 

लागनू शमल्लटन एम ज डान हो अभ्यासक सोशल र्कलास इन अमेरीकन सोसायटी ह्या आपल्लया 

पसु्त्तकाांत म्हणटा : ‘धन, येणावळ, वेवसाय, स्त्तर, सामदुायीक शर्कत, पांगडाची ववशशेताय, उपभोगाचो 

स्त्तर आनी पररवाराची फाटभूांय हीां तत्वाां व्यर्कतीांक एका ववशशे वगाांत आसपावीत करता.’ 

    अथीक ताांक मतीांत घेवन अभ्यासकाांची उच्च वगा, मध्यम वगा आनी ननम्न वगा अशी वगाांची 

वगावारी केल्लया. हे वगा आपआपल्लया पाांवडयार आथीक नदरेन लागीां लागीां एकेच तरेन जजवन जगतात. 

ताांचें जजवन एके चौकटीांतलें आशशल्लल्लयान ताांच्यो आांकाक्षा एकेच तरेच्यो आसतात. दसुऱया अदाांत 
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बौद्ीक स्त्तर वा ववशशश्ट ववचाराांनी प्रभावीत जावन ननमााण जाल्लल ेसामाजीक वगा आसात. हे वगा एका 

ध्येया खातीर ननमााण जाल्लले आसतात. वगााचें थारानयल्ललें काम पणुात्वाक व्हरपाक वा इत्सापतुी खातीर 

एकचाराची तशेंच समन्वयाची  भशुमका त ेघेतात. आपणें थारानयल्ललीां ध्येयाां पणूा करपाक त्या ववशशश्ट 

वगाांची ववचारसरणी वा ववचारधारा एकसमान जाल्लली आसता. शतेकार वगा म्हणटकच तो खांयच्याय 

धमाांतलो, जातीांतलो वा प्राांताांतलो आसूां, ताांच्या वेवसाया कडने ननगडीत आशशल्लल्लया प्रस्त्नाां सांदभाांत तो 

जागरूक रावता. आपलें हीत लक्षाांत घेवन तो आपली कृती थारायता. एक मत आनी एक ववचार 

रुजोवपाक तो वगा सांघटीत जाता.     

    पद (designation), प्रनतष्ठा (status), सांपत्ती (wealth) आनी सत्ता (power) ह्या चार 

म्हत्वाच्या गजालीांक लागनू मनीस एकामेका पसनू पयस वचत रावलो.57 मनशाक फावो जाल्लल्लया 

अथीक पाांवडयाांक लागनू ताचे गट पडले. मखुार ताांचें रुपाांतरण गभाश्रीमांत आनी श्रीमांत तशेंच गरीब 

आनी दळडीर रेश ेखाला जजयेवपी अश ेकाांय मखुेल वगा तयार जाले. काळाांतरान िगरेस्त्त हो आनीक 

िगरेस्त्त जाल्लल्लयान आनी गरीब मनीस गररबीांतचू उररल्लल्लयान शोशक (have) आनी शोशीत (have not) 

अश ेदोन वगा मखुेलपणान समाजाांत पळोवपाक मेळटात. 

    हे सांदभाांत अभ्यासक सदा कऱहाड ेआपलें मत माांडटना म्हणटा : 

आयज जमीनदारीचें उन्मलुन जालाां. जमीनदार उरूां क नात. पणू काांय जमीनदाराांची घमेंड, 

अहांकार अजून तसोच आसा. त े आपल्लया पवुाजाांचें दायज मखुार चलोवपाक सोदतात. त े

जबरदस्त्ती करून गरीब शतेकाराांचें शोशण करतात. कारस्त्थानाां रचून शतेकाराांक लबुाडटात. कर 

वा खांड वसलू करप, बेगारी घेवप, बेगारी हदना ताांकाां मारझोड करप, ताांच्या घराांक उजो 

घालप, ताांच्या बायलाांची अब्र ूलटुप, फटीचे आरोप घालनू कादयेंत घालप, ताांचो म्हाल जप्त 

करप, तो पावणेर काडप, पशुलसाांक आनी सरकारी अिधकाऱयाांक लाांच हदवन ताांचेर अत्याचार 

करप, उत्सवाांच्या वेळार ताांचे कडल्लयान पयश ेवसलू करप आनी गाांवाक दांड घालप अश ेतरेन 

वेगळ्योवेगळ्यो यरु्कती काडून गरीब शतेकाराांचें शोशण जाता.58 

    शोशक आनी शोशीत वगा हे सदाांच एकामेकाांचे आड उबे रावतात. आथीक वेव्हारा ववशीां 

आशशल्लल्लया वचैारीक मतभेदाांक लागनू दोगाांय शभतर खर ववरोध आसता. सरांजामशाय आनी वेठबबगारी, 

जमीनदार आनी शतेकामती, उद्देजक आनी कामगार अश्यो काांय वगाांच्यो देखी आसात. पयलो वगा 

दसुऱया वगााचेर सत्ता गाजयता. ताचें तो सामाजीक पाांवडयारूय शोशण करता. ताांकाां तो हहणसायता 
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आनी तचु्छ लेखता. अन्याय आनी अत्याचार करून ताांकाां तो वपडटा. ताका लागनू वपळणकू ही अथीक, 

सामाजीक, धमीक, सांस्त्कृतीक, राजकी वा हेर कसलेय तरेच्या स्त्वरुपाांत आसूां येता. मोपला ही 

मलबारातली मसुलमान जात आसनू हे लोक अत्यांत धमावेड ेआसात.59  केरळाांत जमीनदार नायर आनी 

मोपला लोकाां मदीां  सांघशा जावन 1836 त े1854 ह्या काळाांत मोपलाांच ेवट्ट 20 उठाव जाल्लल्लयाची 

नोंद मेळटा. पतुुागेज गोंयाांत आयले उपराांत  ताांचे आड  1787 वसाा  वप ांटोंचें बांड, 1852 वसाा हदपाजी 

राण्याचें बांड, 1895 वसाा दादा राण्याचें बांड तशीांच हेर काांय बांडाां गोंयच्या वववीध  भागाांत जाल्लल्लयाची 

नोंद इनतहासाांत मेळटा.60 

    श्रमजजवी वगा आनी भाांडवलदार हाांचे शभतर पवुवाल्लल्लया काळा पासनू सांघशा चलत आनयल्ललो  आसा. 

काबाडकश्ट करपी श्रमजजवी वगााची अथीक वपळवणूक आनी मानसीक सतावणकू ही चालचू आसता. 

ताांच्या कश्टाांचो ताांकाां फावो तो मोबदलो मेळना. ताांकी परस ताांचे कडल्लयान चड काम करून घेवप. 

अपऱुया साधनसवुवधाांची परुवण करप. कामाचे सवुातरे कसलीच सरुक्षा आनी सवेुवस्त्था नासप, ताांका  

आपल्लया हर्ककाां पसनू जाणीवपवुाक पयस दवरप. ह्या गजालीांक लागनू श्रमजजवी वगााक सदाांच उज्याचो 

हुलोप बशशल्ललो आसता. उत्पादनाांतल्लयान मेशळल्लल्लया भाांडवलाचें ह्या श्रमजजवी वगाांत समान वाांटप 

जायना. मेशळल्लल्लया अल्लप हदसवडयाचेर ताांकाां समाधान मानचें पडटा. श्रमजजवी वगा हीच भाांडवलदाराांची 

खरी शर्कत आसनू लेगीत ताांच्या मागण्याांचेर सदाांच आडनदर जाता. ताांचेर जावपी ह्या अन्यायाक 

लागनू श्रमजजवी वगा आनी भाांडवलदार हाांचेमदीां सांधशा चशलल्ललो आसता.  

    आदीम समाजाांत वगा नाशशल्लल े आनी ननमणे कडने साम्यवादी समाजाांत वगा उरच े नात अशें 

भाकीत काला मार्कसा हाांणी केल्ललें. वगाववरयत समाज अजस्त्तत्वाांत ये मेरेन वगालडो चालचू उरतलो. जण 

एका पेण्यार ‘बजु्वाा’ वगाांतले काांय अांश श्रमजजवी वगाांत ववलीन जातले आनी अखेरेक फकत श्रमजजवी 

वगूाच उरतलो आनी मनीस शोशणमरु्कत जातलो असो ववचार मार्कसा हाणें माांडडल्ललो खरो, पणू ताचो हो 

ववचार आधनुीक यगुाांत सत्यतायेंत उतरलो ना. वयर म्हणलाां तशें, श्रीमांत आनी गरीब हाांच ेमदली दरी 

उणी जावपाच्या जाग्यार ती वाडत गेली. श्रीमांत गभाश्रीमांत जाले आनी गरीब मात गररबचू उरले.    

    ‘वगालडो हेंच सामाजीक ववकासाची चलनशक्त (moving force) आसा.’61 काला मार्कसा आनी 

एांगेल्लस हाांणी हो ववचार माांडला. सांघशा केल ेबगर शोशीत वगााक न्याय मेळना. आपल्लयाचेर चशलल्ललो 

अन्याय पयस जातलो जाल्लयार शोशीत वगाान सांघटीत जावन लडो हदवांक जाय. आपलो हर्कक मेळोवपा 

खातीर आधुनीक ववचारप्रणालीांत मानवी जाणणवेक म्हत्व हदलाां. कारण जे मेरेन अन्याय सोंसपी वगााक 
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आत्मजाणीव जायना त े मेरेन ताांचेर अन्याय हो जायत रावतलो. हाकाच लागनू काला मार्कसा हाणें 

‘आत्मजाणणवे भायर आनीक खांयचीच उच्च अशी दैवी शर्कत ना.’ अशें म्हणलाां.  

    ‘म्हजेर वा आमचेर हो जो अत्याचार चल्लला तो देव पळोवन घेतलो. देवाचेर आमचो ववस्त्वास 

आसनू देवचू ताांकाां धडके बसयतलो, देव ताांचें ननसांतान करतलो’ असल्लया फाजील आत्मववस्त्वाचरे 

मार्कसााचो इल्ललो लेगीत ववस्त्वास नाशशल्ललो. ‘बदु्ीचो अभाव परमेश्वराच्या अजस्त्तत्वाची गरज ननमााण 

करता’ असो म्हत्वाचो ववचार मार्कसा व्यर्कत करतात. हाका लागनू आत्मजाणीव ही सवोच्च आसनू तीच 

झगडपाची उच्च शर्कत आसा अशें ताांचें ठाम मत आशशल्ललें. 

    मनशाक  मागनू मेळना तें ताणें झगडून घेवांक जाय. आपल्लया हर्कका खातीर झगडप हो मनशाचो 

धमा आसनू ताचे खातीर ताणें सदाांच तत्पर आसपाक जाय. आयजवेर सांवसारभर वेगळ्यावेगळ्या 

देशाांनी जाल्लले स्त्वातांत्र्याचे लड ेतशेंच फ्ासझे िाांती, रशशयी िाांती, अमेररकी िाांती ह्यो काांय देखी हे 

नदरेन म्हत्वाच्यो आसात. गोंयाांत पतुुागेज सत्त े आड केल्लले उठाव आनी गोंय मरु्कततायेची चळवळ, 

ओवपननयन पोलाची चळवळ, कोंकणी–मराठी राजभास चळवळ, ववद्याथी चळवळ, गावडा, कुणबी आनी 

वेळीप ह्या जमातीांनी आपल्लया मागण्याां खातीर सरकारा आड केल्ललीां आांदोलनाां. ह्या सगळ्याचो 

अभ्यास केल्लयार, झगडपी वगााच्या सांघटीतपणाचो हाांगाां हदश्टावो जाता.  

1.4.2 न्या वर्ाांची ननशमसीी 

    मध्य भारताांत दलीत आनी दशलततेर अश ेदोन प्रमखू वगा ननमााण जाले. हाांगा अथीक शोशणा 

खातीर हो लडो नाशशल्ललो. आपल्लयाचेर भौतीक आनी अभौतीक नदरेन अन्याय जाता ही जाणीव 

ज्यावेळार दलीत समाजाांतल्लया एका उपवगााक जाली त्या वेळार तो वगा झगडपाक मखुार सरलो. 

भारताांत इांग्रज राजवटीांत सवासामान्य जनतचेरे अन्याय आनी अत्याचार जाताले. गोंयाांत 

व्यर्कतीस्त्वातांत्र्याचेर घालो घालपी पतुुागेज राजवट सोंपली आनी मखुार लोकशाय सरकार आयलें. पणू 

हाांगाय शासक वगा आनी सवासामान्य जनता अश ेदोन वगा तयार जाले. शासक वगा आपल्लया हाताांत 

आशशल्लले शर्कतीचो गरैवापर करून अशशक्षीत गरीब जनतके वववीध कारणाां मखुार करून वपळवणूक 

जावपाक लागली. शासक बदल्लले पणू ती वतृ्ती बदल्लली ना. 

    समाजाांत काळाांतरान वेगळ्योवेगळ्यो ववचारसरण्यो मखुार येतात. ताांचो प्रचार आनी प्रसार 

लोकमानसाांत जाता. आधुनीक काळाांत उपलब्ध आशशल्लल्लया वववीध प्रसार माध्यमाांक लागनू वचैारीक 

प्रबोधनाच े मागा आताां सोंप े जाल्लयात. हाका शशक्षणाची जोड फावो जाल्लल्लयान हें काम आताां आनीक 
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सोंपें जालाां. शशक्षीत वगााक आत्मभान आनी आत्मजाणीव जाल्लली आसता. आमचेर कोण तरी अत्याचार 

करता हाची सलुसू ताांकाां मळुाव्या पाांवडयारूच लािगल्लली आसता. आमकाां कोण तरी फटयता आनी 

आमी फटवतात.  परांपरेच्यो बेडयो घालनू आमचेर अन्याय करतात. ही जाणववकायचू ववशशश्ट वगााक 

‘हाय ॲलटा’ करता. आनी मखुार  उबो रावता तो वगा सांघशा. 

    ‘पररवतानाच्या पाांवडयार झगडपी नव े वगा तयार जातात.’ अशें काला मार्कसा हाांणी म्हणलाां. दर 

एका समाजाांत पररवतानाचो पाांवडो येता. तो येवपाक जायतीां कारणाां कारणीभतू आसतात. बाह्य 

पररवताना परस आांतरीक पररवतान हाांगा चड म्हत्वाचें आसता. गोंयाांत गावडो, कुणबी आनी वेळीप हे 

आहदवासी समाज. गररबी, अांधश्रद्ा आनी अशशक्षीतपण हीां त्या समाजाचीां वशैशश्ट्याां. गोंय मरु्कत जावन 

पन्नास वसाां जावन गले्लयाांत तरी लेगीत ग्रामीण जजवन जगपी हो समाज मखुेल प्रवाहाांत अजून येवांक 

पावूांक ना. म्हत्वाच्या गजालीां पासनू हे समाज वांचीत उरल्लयात.  

    ह्या समाजाांतले तरणाटे आताां उच्च शशक्षण घेवपाक मखुार सरपाक लागल्लयात. शशक्षण, 

राजकारण, समाजकारण आनी हेर मळाांचेर त े आपलें कतृात्व गाजोवांक लागल्लयात. ताांच्याांतल्लया एका 

उपवगााक आत्मजाणीव जाल्लल्लयान हे समाज आताां सांघटीत जावपाक लागल्लयात. आपल्लयो मागण्यो 

घेवन आपल्लया हर्कका खातीर हे समाज आताां एकसांघ जावन झगडपाक रस्त्त्यार देंवतात. अनसुचूीत 

जमात हे खातीर हदल्लले सगळे हर्कक आपणाक मेळच ेम्हणनू सरकारा आड ताांच्याांतल्लया एका उपवगाान 

चळवळ उबी केली. मोचो, ननशधे, धरणें, बांद हाांच े सारके उपिम राबयल े आनी मागण्यो आपल्लया 

पदराांत घालनू घेतल्लयो.  

    आधुनीक काळार समाजाांत  सर्ीवगा  आपलें  अजस्त्तत्व प्रस्त्थापीत करपाक लागला. परुूशप्रधान 

सांस्त्कृतायेंत स्त्रीवगााक एक स्त्वतांर अजस्त्तत्व आसा हें दाखोवन हदतना आधुनीक ववचाराांच्यो बायलो 

एकवटीत जावन आपल्लया हर्ककाां खातीर सांघशा करतात. पारांपारीक जजवनशलैी आपणानयल्लले बायलेक 

आयजवेर जायत्या तराांच्या अत्याचाराांक आनी अन्यायाांक तोंड हदवचें पडलाां. धमा, शासन, सामाजीक, 

सांस्त्कृतीक, अथीक, शशक्षणीक आनी हेर मळाांचेर बायलेक दयु्यम स्त्थान हदल्लल्लयान आयची बायल 

बांडाची भास उलयता. 

    आधुनीक बायल दादल्लया वाांगडा समानताय मागता. कपड े उमळप, आयदनाां घाांसप, घर तशेंच 

कायाालयीन सवुातो झाडप–पसुप, ववडयेच्या कारखान्याांत ववडयो बाांदपाचें काम, काजू कारखान्यात 

काजूगर काडपाचें काम, वेगळ्यावेगळ्या उत्पादनाांनी पॅकीांग आनी लेबलीांग हाांच े सारकीां दयु्यम आनी 
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कननश्ठ दज्यााचीां कामाां बायल्लयाांच्या वाांट्याक येतात. ह्या कामाांचो ताांकाां फावो तो मोबदलो मेळना ही 

दखु्खाची गजाल. खाजगी अस्त्थापनाांत दादलो आनी बायलाांक समान पगार शे्रणी लाग ू जायना.   

कामगार म्हणून सांघटीत जावन झगडपाक ह्यो बायलो उणे सांख्येन तयार आसतात. ताका लागनू 

ताांच्यो सांघटणा उब्यो जावपाक पावनात. बायलो असांघटीत आशशल्लल्लयान ताचो फायदो शोशक वगा 

घेतना हदश्टी पडटा. 

    बायल ही एक भयण, बायल, आवय, जाव, सनू, नणन, माांय अश्या जायत्या नात्यानी ती बाांदनू 

उररल्लल्लयान नतचेर आपशीांच बांधना येवन पडटात. आपलें घर आनी भरुगीां साांबाळटना ती जायत्या 

फावटीां ननरशतेा आनी खरशतेा. बायल ही सरुवातीक बापायच्या ताब्याांत आसता. मागीर घोवाच्या आनी 

अखेरेक पतुाच्या आलाशशऱया खाला उरता. बायलेचेर  सवाय काळ कोणाचो तरी ताबो उररल्लल्लयान नतका 

स्त्वतांर ररतीन ननणाय घेवन जीण जगप शर्कय जायना. ताचे खातीर नतका परवानगी घेवनचू मखुार 

पावल घालचें पडटा. नतचो जल्लमचू दादल्लयाांचे सेवे खातीर जाला असो नतचे तकलेंत समज करून 

हदल्लल्लयान जजवीतभर  खालनतकायेचे भावनेन ती वागता. 

    बायलवगााक आत्मजाणीव जाले उपराांत वारसाचो हर्कक, घटस्त्फोट आनी परतनू लग्न जावपाचो 

हर्कक, मतदान आनी नागररकत्वाचो हर्कक, दादल्लया वाांगडा नोकरेत समानतायेचो हर्कक, समान वेतन 

शे्रणी, ववैाहीक जजणेंत समानताय अश्यो जायत्यो मागण्यो घेवन बायलो आपल्लया हर्ककाां खातीर सांघशा 

करपाक लागल्लयो. समान सांदी, समान स्त्थान, गभापात आनी कुटुांब ननयोजनाचे बाबतीांत स्त्वताचो 

ननणाय. शल ांगभेदाचेर आधाररल्लली श्रमववभागणी नश्ट जावपाक जाय अश्यो मागण्यो स्त्रीवगाा कडल्लयान 

मखुार आयल्लयो. 

    ‘बायल ही जल्लमान बायल नासता जाल्लयार समाजवेवस्त्थाच बायलेक एक भशुमका प्रदान करता.’   

शसम न हद बोव्हा (हद सॅकण्ड सॅर्कस -1949) हे फ्ाांसझे लेणखकेन माांडडल्ललो हो म्हत्वाचो ववचार आसा.62 

ह्या ववचाराांत तथ्य आसनू भरुगेपणा पासनू स्त्री ही परुुशा पासनू वेगळी आसा अशें नतच्या मनाचेर 

बब ांबनयल्लल्लया कारणान समाजा कडने ती तशीच वागत आयल्लया. बब्रटीश लणेखका व्हजजाननया वलु्लफ  

म्हणटा : ‘जजणेच्या सगळ्याच मळाांचेर परुुशसत्ताक कें द्रस्त्थानार उररल्लल्लयान बायलेक सजानशीलताय 

व्यर्कत करपाक सांदचू मेळना.’ सगळ्योच गजाली दादल्लयाां भोंवतणीां गुांिथल्लल्लयान बायल पररघा भायर 

उरता. बायल ही अथीक नदरेन सशर्कत जावांक जाय. नतच्या हाताांत पयसो घोळूांक जाय. नतचे जोडीचरे 

नतचो अिधकार आसपाक जाय. अशें जालें जाल्लयारूच ती खऱया अथाान मरु्कत जजवन जगपाक पावतली. 
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    गोंय राज्याांत वववीध नवे सामाजीक वगा ननमााण जावन त ेआपल्लया अजस्त्तत्वा खातीर  झगडटात. 

देखीक : भाटकार आनी मुांडकार, बबल्लडर आनी शतेकार, पारांपारीक नसु्त्तमेारपी आनी र लरकार, 

मोकासदार आनी  त्या मोकाशाांनी रावपी सवासामान्य जनता, खनीज मालक आनी गाांवचे लोक, खनीज 

मालक आनी एन जी ओ, मराठी प्रेमी आनी कोंकणी मोगी, शाळाांनी इांग्लीश मागपी आनी थळाव्या 

भाशाांक सांरक्षण मागपी, देवनागरी शलपी मखुार व्हरपी आनी रोमी शलपयेक हर्कक मागपी, गोंयकार 

आनी गोंया भायल ेघाांटी, बामण आनी भौस अश ेजायतो ल्लहान व्हड सामाजीक वगा आपलें अजस्त्तत्व 

दाखयतात आनी आपल्लया हर्ककाां खातीर झगडटात.  

    सकयल हदल्लल ेआकृतीांत सकयलो वगा, मध्यम वगा, उच्च वगा आनी अनतउच्च वगा अश्या चार 

वगाांचो आांतरसांबांद आनी ताांच्या वतानाचेर हाांवें हाांगा उजवाड घातला. 

 

    हाांगा अनतउच्च वगा मध्यस्त्थानार आसा. वयल्लया वगााचे तळेुन अनतउच्च वगा उणे सांख्येन आसता. 

भोवराष्रीय कां पन्याांचे त ेजाळवणदार आसतात. तशेंच जमीनदार, उद्दगेपती अश्या काांय लोकाांचो ह्या 

वगाांत आसपाव जाता. वयलो वगूाय अथीक नदरेन सक्षम आसता. अनतउच्च वगाा वरीच ह्या वगाा 

कडने गरज ेपरस चड सांप्पती आसता. ह्या वगाांचो मदल्लया आनी सकयल्लया वगाां कडने प्रत्यक्ष सांबांद 

येना अशें आसलें तरी अप्रत्यक्षपणान मध्यम आनी सकयल्लया वगाांचे त े वेगळेवेगळे तरेन शोशण 

करतात. आत्मकें द्रीत भावनेन हो वगा आपल्लया वगाा परुतो कायारत आसता. वयल्लया दोनयू वगाांक 

आपली समाजवेवस्त्था प्रीय आसता. त ेवेवस्त्थेक सोब सारकें  ताचें वतान आसता. मध्यमवगीय आनी 

सकयल्लया वगाांच्या प्रस्त्नाां ववशीां त ेजागरूक आसनात. आसलोच जाल्लयार तातूांत ताांचो सवुाथा शलवपल्ललो 

आसता. सकयल्लया वगाांच्या जजवनसांघशााची धग ताांकाां लागना. आपल्लयाच वेव्हारीक जजवनाांत व्यस्त्त 

आशशल्लल्लयान त ेसकयल्लया वगाा पसनू पयस रावप पसांत करतात.    
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    मध्यम वगा हो वयल्लया वगााच े तळेुन सांख्येन व्हड आसता. ग्रामीण आनी शारी अश्या दोनयू 

जजवनाांचो स्त्पशा आशशल्ललो हो वगा शभन्न मताांचो आसता. हो वगा शशक्षीत आसनू नोकरी वा थळाव्या 

पाांवडयार ल्लहान वेवसाय करून आपलो उदरननवााह करता. हे लोक वयल्लया वगाातल्लया लोकाांचें अनकुरण 

करपाक सोदतात. सामाजीक आनी सांस्त्कृतीक पाांवडयार त ेआपणू हेराां पसनू वेगळे आसा अशी भावना 

मनाांत बाळगनू त े जजयेतात. हो वगा जजववताांतल्लया वेगळ्यावेगळ्या प्रस्त्नाांक सतत तोंड दीत आसता. 

चडावत लोक पगारी आशशल्लल्लयान बाजारभावाांत जावपी बदलाांचो पयलो धपको ह्या वगाांतल्लया लोकाांक 

बसता. पयश े कमोवपाच्या हेतान हो वगा सांघशामय जजवन जगता. सकयल्लया समाजा ववशीां आस्त्था 

आसनू लेगीत हो वगा ताांचे खातीर तळमळीन काांय करपाक वचना.   

    सकयल्लया वगाा कडने श्रमशर्कती हेंच म्हत्वाचें साधन आसता. आपल्लया वाांट्याक जें येता आनी 

मेळटा तें काम करून हो वगा आपलें पोट भरता. ‘हाडली पड खाल्लली पड’ अशी ताांची जस्त्थती 

आशशल्लल्लयान ताांच्यो गरजो खूब उण्यो आसतात. जमीन, घर आनी पोटा परुतें जेवण हाांचे पसनू त े

सदाांच वांचीत आसतात. शशक्षणाचें म्हत्व आनी वेगळ्यावेगळ्या जाणणवा पसनू हो वगा पयस आसता. 

भोवसांख्येन आशशल्ललो हो वगा शते आनी हेर तराांचीां कश्टाचीां कामाां करता. 

    सामाजीक, सांस्त्कृतीक, पयाावरणी वा राजकी पाांवडयार एकादी ‘सामाजीक चळवळ’ उबी रावपाची 

आसल्लयार अनतउच्च आनी उच्च वगाांतल्लया लोकाांचो सहभाग नगण्य आसता. मध्यम वगााचें आनी 

सकयल्लया वगााचें मोटे बळ चळवळी फाटल्लयान आसता. अनतउच्च आनी उच्च वगा आपणू जावन 

रस्त्त्यार देंवना. आपले हहतसांबांद त े चळवळीांत आसल्लयार हेर वगाांक हो वगा प्रत्यक्ष आनी 

अप्रत्यक्षपणान उत्तजेीत करता. ही वास्त्तव जस्त्थती वयले आकृतीांतल्लया ‘अ’ बरकोणाच्या आधारान 

दाखयल्लया. 

    भारताांत दलीत चळवळ उबी रावल्लया. आत्मसन्माना खातीर लडो हदवपी हे ‘दलीत चळवळीक’ 

मध्यमवगी आनी ताचे फाटोफाट सकयल्लयो वगााचो मोट्या प्रमाणात तेंको मेशळल्ललो आसा. अशें आसलें 

तरी आथीक नदरेन वयल्लया वगाांत मोडपी दलीत समाज मात हे चळवळी पासनू फारकत घेता. ही 

जस्त्थती आकृतीांतल्लया ‘आ’ ह्या बरकोणाांत दाखयल्लया. ‘स्त्रीवादी चळवळीचें’ मात उरफाटें जाता. 

शशक्षणाांतल्लयान आनयल्लले जाणणवेंतल्लयान वयल्लया आनी मध्यम वगाांतल्लयो बायलो हे चळवळीांत आपलो 

चड सहभाग दाखयतात आनी सकयल्लया वगाांतल्लया बायलाांचो हाांगा अल्लप प्रनतसाद मेळटा. हे जस्त्थतीचें 

िचर आकृतीांच्या ‘इ’ बरकोणाांत दाखयलाां.  
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1.4.3 मार्कससवादी सशमक्षा ववचार 

    साहहत्यकृतचेी सशमक्षा करतना नतच्या आकलना खातीर कसल्लया प्रकारच्या सांकल्लपनाांचो वापर 

केला आनी साहहत्यकृतीच्या मलु्लयमापना खातीर कसले ननकश लायल्लयात तें म्हत्वाचें आसता. 

हातूांतल्लयान साहहत्या सांदभाांत काांय प्रस्त्नाांच्यो जापो मळेपाक आधार जाता आनी काांय प्रस्त्नयू तयार 

जातात. मार्कसावादी सशमक्षेचो ववचार करतना काला मार्कसा आनी मार्कसावादी व्यर्कतीांनी साांिगल्ललो 

सशमक्षा ववचार हाांगा अशभपे्रत आसा. मार्कसाान माांडडल्लल्लया शसद्ाांताांचो आनी सांकल्लपनाांचो उपेग 

साहहत्यकृतीच्या मलु्लयमापना खातीर साहहत्याच े सशमक्षक करपाक लागले. मानवतावादाचें मळुावण 

आशशल्लल्लया ह्या ववचाराांक लागनू साहहत्याांतली गुांतागुांती आनी नतच्यो जापो सोदपाचो प्रयत्न जावपाक 

लागलो.   

    20व्या शेंकडयाांत मार्कसावादी साहहत्यववचार मखुार आयलो. मार्कसा आनी एांगेल्लस हाांच्या मता 

प्रमाण मानवी इनतहास हो सामाजीक पररवतानाचो इनतहास आसा अशें ताणीां साांगलें. ताांणी केल्लल ेचचेंत 

सकयले तीन मदु्दे मखुार येतात त ेअश.े63 

 1. उत्पादन सांबांद आनी उत्पादन पद्दती  ही त्या त्या काळावयल ेसांस्त्कृतीचें स्त्वरूप थरयता. 16व्या 

शेंकडयाांतली सरांजामशाय आनी मखुार 20व्या शेंकडयाांतली भाांडवलशाय हाांच ेउत्पादन पद्दतीांत आनी 

उत्पादना सांबांदाांत बदल जाल्ललो पळोवांक मेळटा. 

 2. सामाजीक सांरचनेंत अथीक सांरचना मळुावी आसता. धमीक, राजकी, नतैीक आनी हेराांच्या 

आधारान नतचेर वयर इमला (superstructure) उबो रावता. ह्या इमल्लयाचो परस्त्पराांचेर आनी 

इमल्लयातल्लया वेगळ्यावेगळ्या घटकाांचो एकामेकाांचेर प्रभाव पडत आसता. 

 3. ववचारप्रणाली (ideology) ही उत्पादन सांबांदाांची ननशमाती आसता आनी नतचें काया उत्पादन सांबांदाांक 

िथराय हदवपाचें, ताांकाां मान्यताय मेळोवन हदवपाचें आसता. (तत्कालीन शमथकाां, परुाणाां तशेंच साहहत्य 

ववचारप्रणालीक मान्यताय मेळोवन हदवपाचो प्रयत्न करता.) 

    काला मार्कसा हाांणी  साहहत्य सशमक्षचेेर स्त्वतांर लेखन केल्ललें ना. पणू ताच्या लेखनात कलेववशीां 

मलुभतू प्रस्त्नाांचरे उजवाड घालतना ओघान काांय कल्लपना आयल्लयात. ह्यो कल्लपनाच मार्कसावादी 

सशमक्षेचें मळुावण आसा. वयर उल्ललेख केल्लल्लया दसुऱया मदु्दया प्रमाणें अथीक सांबांद हो समाजाच्या 

इमारतीचो पाांयो आसता आनी ताका परुक अशी नतैीक, धमीक, राजकी ववचारप्रणालीची अनतरचना 

उबी रावता. कला ही हे अनतरचनेचो एक भाग आसनू समाजीक पररवतानाचो ननमणो ननणाायक घटक 
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अथीक पायो होच आसता. मार्कसा हाांणी माांडडल्लल्लया Base–SuperStructure ह्या शसद्ाांताचो मार्कसावादी 

सशमक्षाववचाराचेर बरोच प्रभाव पडडल्ललो आसा. (1.1.3 समाजाचें बदलतें स्त्वरूप ह्या उपप्रकरणाांत हाची 

देखीां सयत चचाा केल्लया. पा. 12-15) 

    कला आनी काम हाांचो सांबांद, कलेचें सामाजीक आनी सजाक आांग, कलेचो वगीय उगम आनी 

नतची सापेक्ष स्त्वायत्ताय, समाज आनी कला हाांचो ववशम ववकास, कलाकृतीची शाश्वतताय हे सारर्कयो 

जायत्यो कल्लपना मार्कसाान आपल्लया लेखनाांतल्लयान व्यर्कत केल्लयात.64 ताांचें सगळेंच लखेन उपलब्ध 

नाशशल्लल्लयान सामाजीक आनी अथीक ववचाराांच्या आधाराचेर मार्कसावादी सशमक्षा ववचार सरुू जालो. 

    मखुा वयल्लया काळाांत मार्कसावादी साहहत्यववचाराच्यो वेगळ्योवेगळ्यो माांडण्यो आयल्लयो. मळू ववचार 

जजवनवादी आशशल्लल्लया कारणान आनी साहहत्याांतल्लया वास्त्तववादाचेर मखुेलपणान भर हदल्लल्लयान 

साहहत्य हें सामाजीक जजवनाचें जशाक तशें प्रनतबब ांब आसचें अशी एक मार्कसावादी भशुमका मखुार 

आयली. हाच ेउरफाटो मार्कसावादाांतल्लया सामाजीक पररवतानाच्या भागाचेर भर हदवन साहहत्य ववशशश्ट 

मलु्लयाांक प्रनतबद् आसपाक जाय असो दसुरो ववचार फुडें आयलो.65 

    ह्या दोनयू ववचाराांक मार्कसावादी साहहत्याचे भशुमकें त मान्यताय नाशशल्लल्लयान ज जा ल्लयचुाच 

(George Lucacs) ह्या मार्कसावादी ववचारवांतान माांडडल्लली भशुमका म्हत्वाची आसा. ‘वास्त्तववादाचो 

कें द्रीय कलास्त्वरूपशासर्ीय प्रस्त्न  म्हणल्लयार परुाय मानवतचेें योग्य सादरीकरण.’ अशी ताची भशुमका 

आसनू ताच्या मतान साहहत्याचें ववशशे लक्षण म्हणल्लयार साहहत्याची अजस्त्तत्वा कडने पररपणूा लागणूक 

आनी साहहत्याचें सामान्यीकरण हें आसा. मार्कसावादी सशमक्षापद्दतीचो मोटो प्रभाव समाजशासर्ीय 

सशमक्षेचेर पडला हें जरी खरें आसलें तरी समाजशासर्ीय सशमक्षापद्दती आनी मार्कसावादी सशमक्षापद्दत 

एक न्हय.  

    ‘मार्कसावादी सशमक्षचेो मळुावो दृश्टीकोण अथाशासर्ािधश्टीत आसा; समाजशासर्ीय सशमक्षा 

समाजरचनेक, नतच े धारणेक, बाांदप-उबारणेक उपेगी थारपी आनी साहहत्यवेव्हाराक प्रेरक, परुक वा 

मारक थारपी फकत अथाशासब्रयचू न्हय जाल्लयार मानसीक पाांवडयार वववीध ववचारबांध, अथाबांध, 

भावसांकल्लपना, यगुप्रवतृ्ती हे सारके हेर जायत ेघटकूय ववचाराांत घेतात. ववशशश्ट समाजरचनेक लागनू  

ननमााण जाल्लल ेसाशभप्राय सांस्त्कृतीक घटक आनी  साहहत्यसांघटणेच ेघटक हाांचें अन्योन्य सांबांध स्त्पश्ट 

करप, हें  समाजशासर्ीय सशमक्षेचें मखुेल प्रयोजन आसा.’66 
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    मार्कसावादी सशमक्षा ववचार हो समाजशास्त्रा कडने बाांहदल्ललो आसा. तशेंच कलेचो सांबांद 

समाजशास्त्रा कडने न्हय तर मार्कसावादाांतल्लया मानवतावादा कडने आसा. कला हें वास्त्तवाचें प्रनतबब ांब 

नासनू तें सजृन आसा हाचेर भर हदवन मार्कसावादी सशमक्षाववचार ववकसीत जायत आसा. 

साहहत्यकृतीचें सामाजीक आांग आनी सामाजीक स्त्वरूप हाचें स्त्पजश्टकरण हो ववचार प्रभावीपणान 

हदवपाक शकता. तशेंच साहहत्यीक प्रवतृ्तीचें सामाजीक नदरेन स्त्पश्टीकरण हे सशमक्षा ववचारधारेवरवीां 

मेळूां येता. साहहत्याचें आकलन आनी त्या आकलना खातीर गरज आशशल्लल्लयो सांकल्लपना ही ह्या 

सशमक्षा ववचाराची उजवी बाजू आसा. साहहत्यकृती ही फकत एक कलावस्त्त ूनासनू ती एक सांस्त्कृतीक 

वस्त्तयू आसा. हें खरें आसलें तरी साहहत्यकृतीचे कलचेे नदरेन मलु्लयमापन करपाचें आसल्लयार त ेखातीर 

हे ननकश साहहत्याक फावो तो न्याय हदवपाक पावचेनात. ही ह्या सशमक्षा ववचाराची मयाादा आसा अशें 

अभ्यासक मानतात. 

    मार्कसावाद हें एक तत्विगन्यान काय समाजशास्त्र? असो प्रस्त्न अभ्यासकाांक पडप साहजीकच 

आसा. मार्कसाान समेस्त्त मानवजजणेक एक ववचार हदलो. मानवतायवादाचो परुस्त्कार करून श्रमजजवी 

वगााक पे्ररक अशी हदशा हदली. पणू सशमक्षे कडने पळयतना मार्कसा हाांच्या लेखनाांत सामाजीक 

वास्त्तवाच्या ववश्लेशणाची एक पद्दत आसा हेंवयू नततलेंच म्हत्वाचें. ‘मार्कसा हाांच्या समाजशास्त्रीय 

लेखनाांत समग्रता (totality) आनी व्दांव्दात्मकता (dialectic) ह्या दोन म्हत्वपणूा सांकल्लपनाांचो वापर 

जाल्ललो आसा. ह्या सांकल्लपनाांचो सशमक्षेंत यथाथापणान वापर करप म्हळ्यार सशमक्षा लखेन करप, ह्या 

अथाान  मार्कसावादी सशमक्षचेो ववचार करप  गरजेचो आसा.’67 

    मार्कसा जजवनदशानाचें मखुेल ध्येय शोशणमरु्कत वगाववहीन समाजरचना हें आसा. तत्कालीन 

समाजाांतली ववशमताय मार्कसा जजवनदशानाच्या मळुाांकडने आसा. सवासामान्य जनतचेी अथीक नदरेन  

वपळवणकू जावपाक हदवप ना, उत्पादनाच्या साधनाांचेर जनतचेो अिधकार प्रस्त्थापीत करप, उत्पादनाांत 

अथीक फायदो दवरी नासतना समाजाच्या गरजाांचेर लक्ष हदवन समतायरु्कत समाजवेवस्त्था ननमााण 

करपाचे नदरेन मार्कसावादी ववचारवांत साहहत्या कडने पळयतात. सामान्य जनतके योग्य हर्ककाांची आनी 

अिधकाराांची जाणीव करून हदवपाांत मार्कसाप्रणीत साम्यवाद म्हत्वाची भशुमका ननभायता. 

    ‘1848 वसाा उजवाडानयल्लल्लया कम्युननस्त्ट मॅननफेस्त्टो हातूांत मार्कसा–एांगेल्लस हाांणी भावी साम्यवादी 

समाजाची ताांकाां अशभप्रेत आशशल्लल्लया लक्षणाांचें वणान केलाां. ही समाजवेवस्त्था आयज मेरेन जावन 

गेल्लल्लया समाजवेवस्त्थे परस (गलुामी, सरांजामी, भाांडवल) चड से्रश्ट आसा अशें ताांणी मानलें.’68  
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सांपत्तीची खाजगी मालकी काांय मेजर्कयाच लोकाांच्या हाताांत आसा. भमुीहीन आनी सांप्पतीचें कसलेंच 

साधन नाशशल्लल्लया शोशीत समाजाचो हाांगा बळी वयता. ताका लागनू ही समाजवेवस्त्थाच मळुाांतल्लयान 

बदलपाक जाय असो हावेस हाांगा उकतानयल्ललो पळोवांक मेळटा. खाजगी मालकी, वांशपरांपरागत हर्कक, 

स्त्वाशमत्व ह्या सगळ्याांचें उच्चाटण करून सगळ्या अिधकोशाांचें राजष्रयीकरण करप. तशेंच सगळे 

अिधकार एके राजसत्तचे्या हाताांत सोंपोवन भावी समाजवेवस्त्थचेें मळुावण घालपाचो हो प्रयत्न 

आशशल्ललो. हे समाजवेवस्त्थचेें वणान लॅलीन हाणें चड स्त्पश्ट आनी तपशशलान साांगलें. लॅलीन हाणें 

सोववएत रशशयाांत शोशणमरु्कत समाज प्रत्यक्षाांत हाडपाच ेहदशने पावल घातलें.  

     येवरोपाांत तत्कालीन काळार जावपाक लािगल्लल्लया उद्देगीकरणाक आनी नव्या शास्त्रीय सोदाांक 

लागनू उत्पादन साधनाांनी िाांतीकारी बदल जावपाक लािगल्लले. ताांकाां लागनू जायत्यो समस्त्या ननमााण 

जाल्लल्लयो. हे वस्त्तजुस्त्थतीचें ननररक्षण मार्कसाान केलें. अथाशास्त्र, तत्विगन्यान आनी राज्यशास्त्र ह्या 

शास्त्राांचे काला मार्कसा अभ्यासक आशशल्लले. ताणीां ह्या शास्त्राांचो आधार घेवन एक नवीन शास्त्र माांडलें, 

एक आदशा शोशणमरु्कत, वगाववहीन समाजवेवस्त्था ननमााण करपाक ननश्चीत अश े तात्वीक शसद्ाांत 

आपणावन ववशशश्ट राजकी मागााचें आचरण करपाचेर भर ताणें हदलो. पणू ‘मार्कसााच्या राजकी प्रणाल े

ववशीां जसो ववपयाास ताच्या अनयुायाांनी केलो, तसोच ताच्या साहहत्यववशयक ववचाराांचोय जाला.’69 

     र ट्स्त्की, लॅनीन, प्लखेानोव्ह, ग की ह्या काांय मार्कसावादी ववचारांवताां मदीां मार्कसावादी 

साहहत्यशास्त्राची बुांनयाद घालपाचो यत्न केलो. लनुाचास्त्की, क डवेल, ल्लयकुाच हे ववचारवांत प्रत्यक्ष ह्या 

िाांनतकायाात नाशशल्लल्लयान साहहत्यशास्त्राच े उबारणे खातीर चड वेळ हदवांक शकले नात. ववसाव्या 

शेंकडयाांत सारा, मार्कयूास, गोल्लडमॅन, बँजामीन, बॅ्रख्त, बाथ्सा, ग्रामस्त्की, क्रफशर, ट मसन ह्या काांय 

ववचारवांतानी मार्कसावादी ववचारसरणेचो अभ्यास करून मार्कसावादी साहहत्यववचार आनीक समदृ् केलो. 

पणू साहहत्यसांदभाांतल्लया ववचारा ववशीां काांय जाणाांच े मतभेदयू आसात. अनतरेकी उत्साहाच्या भराांत 

जाल्ललो ववपयाास पळोवन मार्कसााक लेगीत ‘हाांव मार्कसावादी न्हय’ म्हणपाची पाळी आयली. 

    भारताांत माजर्कसास्त्ट ववचारसरणीचे जायत े लेखक आसात. ताांच्या लेखनाची मार्कसावादाचे नदरेन 

सशमक्षाय जाल्लली आसा. अशें आसलें तरी कोंकणी साहहत्याच्या मळार मार्कसावादी सशमक्षेच्या सांदभाांत  

अजून ववचार सरुू जाल्ललो ना. काला मार्कसा हाांच्या ववचाराांचो प्रभाव कोंकणी लेखकाांचेर आनी तात्पयाान 

ताांच्या साहहत्याांत क्रकतलो पडला हाचोय सोद घेनतल्ललो  ना. चा. फ्ा. द कोस्त्ता आनी पुांडलीक नायक 

हाांचीां काांय नाटकाां; र. वव. पांडडत आनी नागशे करमली हाांची कववता; गजानन जोग, वसांत भगवांत 
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सावांत, जयांती नायक हाांच्यो काांय वेंचीक कथा तशेंच  अच्छेव : पुांडलीक नायक, समपाण : नां. ध. 

बोरकार, युग-साांवार, खोल खोल मुळाां, हावठण, अरण्यकाांड : महाबळेश्वर सलै ह्या काांय 

साहहत्यकृतीांचेर मार्कसावादी सशमक्षचेे नदरेन जाणीवपवुाक प्रयत्न जावपाची गरज आसा. हे खातीर हे 

हदशने ववद्यापीठ पाांवडयार अभ्यासिम तयार जावपाची गरज आसनू साहहत्य सशमक्षेचे नदरेन हेर 

सांस्त्थाांनी हे हदशने म्हत्वाचीां पावलाां उखलपाक जाय. चचाा, पररसांवाद आनी सांबांदीत ववशयाांत लेखन 

जालें जाल्लयार  मार्कसावाद सशमक्षे ववशीां कोंकणीत कालाांतरान पोशक वातावरण तयार जावपाक मदत 

जावां येता.  

1.5 लेखक, वाचक, सशमक्षक, प्रकाशक आनी संपादक िांच ेमदीं आशशल्लो  

    आंीरसंबंद 

1.5.1 लेखक आनी वाचक  

    लेखक हो समाजाचो घटक. देश, प्राांत, धमा, जात आनी भाशीक समाजाचें तो प्रनतननिधत्व करता. 

लेखनाचे जायत े उद्दशे आसतात. लेखन ही एक कला आशशल्लल्लयान लखेक आपल्लया स्त्वानांदा खातीर 

बरयता. कोंकणी लखेक रवीन्द्र केळेकार म्हणटा : ‘हाांव क्रकत्याक बरयताां? म्हज ेभाशेंतलें दैन्य जाता 

नततलें पयस करपाक खातीर. नतची बनु्याद घट करपा खातीर. बरोवन म्हाका क्रकतें मेळटा? फकत 

धादोसकाय, फकत समाधान.’70 काांय लेखक एकाद्या ववशयाच्या प्रेमान शलखणी हाताांत घेतात. खूब 

थोड ेअथा प्राप्ती जावची म्हणून बरोवपाचें काम करतात. 

    बरयतकूच आपलें काम सोंपलें, आपणाक कोणाचेंच देणेंघेणें ना असो ववचार काांय लेखक माांडटात. 

लेखक समाजा पसनू अशलप्त रावनू बरोवांक शकता, पूण ताच्यान समाजा पसनू फारकत घेवक मेळना. 

मनीस आनी तात्पयाान समाज होच ताच्या लेखनाचो मळू स्त्रोत आसता. लेखक जें क्रकतें बरयता तें 

समाजाचो घटक आशशल्ललो वाचक वाचता. बरनयल्ललें कोणें तरी वाचचें ह्या उद्दशेान केल्लल्लया लखेनाची 

चचाा वगेळ्यावेगळ्या पाांवडयाांचेर जाता. लखेकाचें थटे नातें जशें वाचकाां कडने आसता तचे वरी 

सशमक्षक आनी हेर सांबांदीत घटकाां कडनेयू आसता. 
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    साहहत्यवेव्हाराची समाजसापेक्षताय स्त्पश्ट करतना समाजाचे फाटभुांयेर लेखक, वाचक आनी  

सशमक्षक हाांच े मदलो आांतरसांबांद  ह्यजू डी डांकन हाांणी सकयले आकृतीच्या आधारान ववसकटावन 

साांगला.71 

 

 

 

 

 

 

आकृीी – 2 : लेखक, वाचक आनी सशमक्षक साहित्यवे्िार 

    वयले आकृतायेंत समाज हो व्हडल्लया वतुाळाांत दाखयला. ताचे शभतर तीन ल्लहान वतुाळाां एकामेकाांत  

गुांफून मदल्लया बरकोणाच्या माध्यमाांतल्लयान नतनयू घटकाांचो एकामेकाांकडने आशशल्ललो समतोल सांबांद  

दाखयता. समाजाांत घडपी घटनाांच्या आदारान लेखक साहहत्यकृतचेी ननशमाती करता. मखुार वाचक त े

कलाकृतीचो आस्त्वाद घेता, जाल्लयार सशमक्षक िचक्रकत्सक नदरेन नतची फोडणणशी करता. हे नतनयू 

घटक एकामेका कडने ननगडीत आशशल्लल्लयान ताांचे शभतर जाल्लल्लया क्रिया प्रनतक्रियाांचो एकामेकाचेर 

नकळटाां प्रभाव पडटा.  

    सरुवातीच्या काळार लेखक आनी वाचक अश े दोनचू घटक आसताले. लेखक बरयतालो आनी 

वाचक वाचनाांतल्लयान आनांद घेतालो. साहहत्याची ननशमाती करतना आपणू ही कृती कोणा खातीर  

बरयताां हाचें भान  लेखकाक थोडें तरी आसता. आपली साहहत्यकृती वाचकाांक मानवतली आनी ताांच े

कडल्लयान बऱयो प्रनतक्रिया मेळटल्लयो म्हणपाची अपके्षाय तो करता. पणू जायत्या फावटीां लेखकाक 

आपले कलाकृती सांबांदाांतल्लयो प्रनतक्रिया वाचकाां कडल्लयान मेळटातचू अशें ना. कारण वाचकाांचें त्या 

लेखका कडने काांयच देणेंघेणें आसना. लखेका परस ताांकाां ताची कलाकृती म्हत्वाची आशशल्लल्लयान 

लेखकाचो धमा, जात, प्राांत हाांचे ववशीां वाचक अनशभज्ञ आसतात. आपणाक वाचपाक एक बरी 

साहहत्यकृती मेळ्ळी इतलोच आनांद त ेव्यर्कत करतात.  

    आधुनीक काळार सजुाण वाचक आपल्लयो प्रनतक्रिया वेगळ्यावेगळ्या माध्यमाांतल्लयान लेखका मेरेन 

पावयतात. आयचे वाचक वेंचीक कलाकृती वाचतात आनी ताचे उपराांत त्या ववशशश्ट लेखका ववशीां 
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अदीक जाणून घेवपाचोय प्रयत्न करतात. लेखकाचो जजवनप्रवास आनी ताणें आयजवेर बरनयल्ललें 

साहहत्य हाची त े नोंद दवरता. आयचे वाचक लखेकाच्या सांपकाांत रावपाक सोदतात. ताचे खातीर त े

परलेखन, इ-मेल, नेमाळ्याांत लेख, प्रत्यक्ष भेट वा दरुध्वनी वयल्लयान आपलीां मताां ताका कळयतात. 

ताच्या लेखना ववशीां मताां माांडटना जें बरें आसा ताची ते तोखणाय करतात आनी जें क्रकतें वयैर्कतीक 

पाांवडयार खटकता, ताच्या साहहत्याांत जें क्रकतें अननश्ट आसा, समाज वा देशववरोधी आसा ताचो त े

प्रनतकार लेगीत करतात.  

    ‘वाचकाांक granted धरपाक जायना.’72  अशें मत कोंकणी लखेक दामोदर मावजो माांडटात. आयचो 

वाचक हो सशुशक्षीत, ववशयाची जाण आशशल्ललो जाणकार आसता. जायत्या फावटीां सवासामान्य वाचक 

लेगीत साहहत्याचें वववेचन आपल्लया बौद्ीक पाांवडयार करता. शाराांतलो वा दसुऱया खांयच्याय प्रदेशाांतलो 

लेखक ज्या वेळार अनवळखी ग्रामीण जजवन िचरायता तेन्ना तातूांतले सांदभा अचूक आनी वास्त्तवाक 

धरून आसतलेच अशें ना. ह्या सगळ्याांची जाण आशशल्ललो अभ्यास ूवाचक त्या प्रस्त्थापीत लखेकाच्यो 

रटुी लक्षाांत हाडून हदवपाचें धाडस करता. हाका लागनू लेखकाक जतनायेन शलखणी हाताांत घेवची 

पडटा. साहहत्यकृतीांत जें क्रकतें अडचेें आनी चुकीचें माांडलाां ताचे ववशीां वाचक आताां अिधकारान 

उलोवपाक लागला. हाचे खातीर तो व्याख्यान, चचाासर, मलुाखत, नेमाळीां, ननशधेसभा वा मोचाांनयू 

सहभागी जाता. (हे ववशीांची सववस्त्तर चचाा ‘ाारीीय कादंबरेच्या सदंााांी कोंकणी कादंबरेंीलें 

समाजजीवन.’ ह्या दसुऱया प्रकरणा अांतगात आसपाव केल्लल्लया कादांबरी लखेनाचो समाजमनाचेर पडडल्ललो 

प्रभाव आनी पररणाम ह्या उपप्रकरणाांत केल्लया. पा. 06) 

    दसुरे वटेन आयचो आधुनीक लेखक आपल्लयो शसमारेशा वळखून साहहत्य ननमाणेचे प्रक्रियेंत वाांटो 

घेता. जें क्रकतें साहहत्या वरवीां साांगपाचें आसा तें कश्टपवुाक आनी अभ्यासपणूा आसतलें हें आव्हान तो 

स्त्वताच जस्त्वकारता. ताका लागनू लेखक खांयचोय एक ववशय आपल्लया साहहत्याांतल्लयान माांडटा त्या 

वेळार तो खूब तकालस घेता. पररसर, व्यर्कती, समाज हाच्या अांतरांगाांत शभतर सरून तो त ेकलाकृतीक 

एक जजवांत रूप हदता. लखेका शभतर सोदवावर करपी ‘सांशोधक’ आसचो पडटा. िचक्रकत्सक नदरेन 

केल्लल्लया वावराक लागनू लेखक साहहत्यकृतीक एक वेगळी उांचाय गाांठपाक पावता. मनाांत कसलचे 

पवुाग्रह बाळिगनासतना केल्लली ननशमाती उजवी आनी वाचनीय जाता. हाका लागनू लेखक दत्ता दामोदर 

नायक बरयता : ‘कोंकणी लेखकाांनी वाचप्याांच्यो अपेक्षा परुाय करूां क अदीक साधना करूां क जाय. म्हजो 

इश्ट गजानन जोग खूब फावटी म्हण्टा–कोंकणी लेखक अभ्यासपणूा बरयनात त ेअभ्यासपवूा बरयतात.’73  
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1.5.2 लेखक आनी सशमक्षक 

    लेखक आनी वाचक हाांचे सांबांद प्रस्त्थापीत जातकच काळाांतरान सशमक्षक ह्या घटकाचो उदय 

जालो. ताच े उपराांत लखेक, वाचक आनी सशमक्षक असो एक बरकोण तयार जालो. आयच्या ह्या 

आधुनीक काळाांत साहहत्याच्या मळार सशमक्षकाांक खाशलेें म्हत्व प्राप्त जालाां. कारण सशमक्षक हो 

लेखक आनी वाचक हाांचे मदलो म्हत्वाचो दवुो आसा. लेखक जें क्रकतें बरयता ताका साहहत्यीक ननकश 

आनी वेगळेवेगळे शसद्ाांत लावन त्या साहहत्यकृतीचें तो ववश्लेशण करता. एक ववशशश्ट दृश्टीकोण नदरे 

मखुार दवरून केल्लली ही सशमक्षा, लेखक आनी वाचकाांक मागादशान करता. ह्या िचक्रकत्सक वववेचनाच्या 

आदारान लखेकाच्या साहहत्याची शास्त्रीय नदरेन मोलावणी जाता. साहहत्यकृतीची सक्षम आांगा खांयची 

आसात आनी खांयच्यो बाज ूलांगडयो आसात हाचें पररक्षण थांय केल्ललें आसता. लखेक शास्त्रीय नदरेन 

खांय चुकला? तो कलाकृतीक न्याय हदवपाक पावला काय ना हाचे ववशीां सशमक्षक आपलीां परखड मताां 

नोंद करता. 

    वाचकाांनी हदल्लले प्रनतक्रियाांचे तळेुन सशमक्षकान माांडडल्लले शास्त्रीय ववचार वा अभ्यास ूमताांक चड 

म्हत्व आसता. अशें आसलें तरी वाचकाांच्या मताांचेर आडनदर करून उपकारना. तशें पळोवांक गले्लयार   

वयल्लया नतनयू घटकाां मदीां एक बरो ससुांवाद घडून येता त ेवेळार साहहत्य ननशमातीची ही प्रक्रिया पणूा 

जावांक पावता. ह्या नतगाांय घटकाां मदलो एकल्लयाचो तरी सांबांद दरुावलो जाल्लयार साहहत्यवेव्हाराच े

नदरेन तें घातक थारता. एक बरो ससुांवाद घडटा तने्ना साहहत्याच्या मळार पोशक वातावरणाची 

ननशमाती जाता. साहहत्याच्या समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत ह्या सांबांदाांचोय अभ्यास जाता. 

 

       

     

 

    

 

              आकृीी – 3 : लेखक, वाचक आनी सशमक्षक आंीरसंबंद  

    ह्यजू डी डांकन ह्या अभ्यासकान  लखेक, वाचक आनी  सशमक्षक हाांच ेमदलो आांतरसांबांद वयली 

‘आकृती-3’ हातूांत दाखयला.74 हाांगा लेखकाच े साहहत्यकृतीचो थेट सांबांद वाचका कडने येता. ताका 
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लागनू दोगाांयचो प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष सांबांद हाांगा तयार जाता. हीच कालाकृती सशमक्षकाच्या हाताांत 

पडटकच सशमक्षणाच्या माध्यमाांतल्लयान सशमक्षकाचो वाचक आनी लेखक हाांचे कड ेसांबांद येता.    

1.5.3 लेखक आनी संपादक 

    पसु्त्तक ननशमातीचे प्रक्रियेंत आनीक एका घटकाचो हाांव म्हज्या ह्या अभ्यासाांत आसपाव करपाक 

सोदताां तो म्हणल्लयार सांपादक. सांपादक आनी प्रकाशक एकाच वेवस्त्थापनाच े वाांगडी आसले तरी 

बरनयल्ललें छापपाच्या सांदभाांत सांपादकाची भशुमका म्हत्वाची आनी ननणाायक आसता. नेमाळ्याच्या 

प्रकाशकाच ेवतीन सांपादक लेखका कडल्लयान शलखीत साहहत्य मागयता. नेमाळ्याांत प्रशसद्द जावपी ह्या 

शलखाणाचेर सांपादक आपले सांपादकी सांस्त्कार करता. व्याकरण, शदु्लेखन, मजकुराांत उररल्लल्लयो चकुी, 

चुकून परत आनयल्लले सांदभा, तांराांत उररल्लले उणाव तशेंच हेर रटुीां ववशीां सांपादक आपलीां मताां नोंदयता. 

घालनू हदल्लल्लया ननयमा प्रमाणें पसांतीक उतरूां क नाशशल्ललें बरप सांपादक साबार परत धाडून हदता आनी 

 तातूांत केल्लले सचुोवणे प्रमाणें लेखकाक सधुारणा करपाक साांगता. अश ेतरेन सगळ्या आांगाांनी तयार 

जाल्ललें लखेन सांपादक छापचे खातीर ननवडटा. छापणावळीचे हे प्रक्रियेंत सांपादकी सांस्त्काराांक खेरीत 

म्हत्व आसा. एका नतरायदाराचे नदरेन सांपादकान वा सांपादक मांडळान साहहत्याची केल्लली मोलावणी 

लेखकाक मागादशाक थारता. 

    सांपादक आनी लेखकाचें नातें लागीांचें आसता. त े एकामेकाांच्या सांपकाात रावतात. एकाद्या 

लेखकाचें साहहत्य आवडलें वा कसाक उतरूां क ना जाल्लयार पर बरोवन वा हेर माध्यमाां वरवीां 

कळोवपाची तकालस तो घेता. काांय फावटीां तो लेखकाची प्रत्यक्ष भटे घेवन ताची आनी ताच्या 

लेखनाची ववचारपसू लगेीत करता.  

    ह्यजू डी. डांकन हाांणी लेखक, वाचक आनी सशमक्षक हाांचे मदलो आांतरसांबांद जो ‘आकृती-3’च्या  

आधारान दाखयला, ताचे मखुार वचून हाांवें लखेक, सांपादक आनी प्रकाशक हाांचे मदले आांतरसांबांद  

प्रस्त्थापीत करपा खातीर ‘आकृती-4’ तयार करून नवो शसद्ाांत माांडला.   

    हे आकृतीांत लेखक कें द्रस्त्थानार आसनू हेर घटकाां कडलें ताांचें नातें समभागाांत आसा हें दाखयलाां. 

‘अ’ – बरकोणाांत लेखक-सांपादक-प्रकाशक हाांचे मदलो आांतरसांबांद दाखयला. नेमाळें वा पसु्त्तक ननमीतीच े

प्रक्रियेंत ह्या  बरकोणाक बरेंच म्हत्व आसा. खांयचोय एक घटक ह्या बरकोणाांतल्लयान भायर सरलो 

जाल्लयार नेमाळें तशेंच पसु्त्तक ननशमाती प्रक्रियेंत बाधा येता. आधुनीक पसु्त्तक ननशमातीचे प्रक्रियेंत 

सांपादक वा सांपादन मांडळ म्हत्वाची भशुमका वठयता. प्रकाशक सांपादन मांडळ स्त्थापनू पसु्त्तकाच्यो 
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ताांरीक गजाली तपासपाक साांगता. येवरोप तशेंच अमेररका सारर्कया देशाांत कथा वा कादांबरी ह्या 

सजानशील साहहत्य प्रकाराांक लेगीत वयले प्रक्रियेंतल्लयान वचचें पडटा. भारताांत लेगीत ही पद्दत आताां 

सरुू जाल्लया. ‘अ’ - बरकोणातले परस्त्पर सांबांद बरे तरेन प्रस्त्थापीत जाले जाल्लयार ‘ब’ - बरकोणाांतले 

सांबांद अदीक घट जावपाक मदत जाता.  

   

 

 

     

 

 

 

        

 

 

           आकृीी - 4 :  लेखक, वाचक, सशमक्षक, संपादक आनी प्रकाशक िांचे मदलो आंीरसंबंद 

    पणूा वेळ लखेक, फाववल्लल्लया वेळार बरोवपी आनी सांपादकान साांगले उपराांत लेखन करपी अश े

लेखकाांचे तीन मखुेल प्रकार आसात. पणूा वेळ लेखक हे सांख्येन उणे आसतात. सातत्यान लेखन करून 

ववशशश्ट नेमाळ्याांक वा प्रनतश्ठीत प्रकाशन सांस्त्थेक आपलें लेखन त े प्रकाशीत करपाक हदतात. 

सांवसाराांतल्लया काांय मखुेल भाशाांनी अश ेतरेचे पणूा वळे प्रस्त्थापीत लेखक आसात. हे लेखक एक तर 

आपले भाशचेी उदरगत जावची, साहहत्याची सेवा, नाांव मेळचें वा आपल्लयाक र यल्लटी मेळची ह्या हेतान 

लेखन करतात. 

    फाववल्लल्लया वळेार आनी सांपादकाचे ववनांतीक लागनू लेखन करपी लेखकाांचो आांकडो सांख्येन चड 

आसता. हे लेखक मानधना खातीर बरयतात अशें ना. आपलें साहहत्य वाचकाां मेरेन पावचें हो ताांचो 

मळुावो उद्दशे आसता. हदसाळें, नेमाळें तशेंच खास अांका खातीर त े आपलें लखेन करतात. हातूांतले  

काांय लेखक प्रकाशन सांस्त्थचे्या सांपकाांत रावनू आपलीां पसु्त्तकाां प्रकाशीत करून घेतात. जाल्लयार काांय 

स्त्वताच ेप्रकाशन सांस्त्थेचे वतीन पसु्त्तकाां प्रकाशीत करपाचेर भर हदतात.   

  ब 

  अ 

सांपादक 

लेखक 

प्रकाशक 

वाचक सशमक्षक 
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    1.5.4 लेखक  आनी प्रकाशक 

     साहहत्याच्या वेव्हाराांत लेखक आनी प्रकाशक हाांचें मदलें नातें लागीांचें आनी प्रेमाचें आसता. 

लेखक बरयता आनी प्रकाशक ताांचें साहहत्य प्रकाशीत करून वाचकाां मेरेन पावयता. लेखक हो 

लोकजजवनाचो उपासक आसता. तो ववशशश्ट अश्या सामाजीक घटकाांचें वा प्राांताचें प्रनतननिधत्व करता. 

शारी, ग्रामीण तशेंच ववशशश्ट प्रदेशीक जीण हेराांक आपल्लया साहहत्याांतल्लयान कळची ही तळमळ ताच े

कडने आसता. आपल्लया साहहत्या वरवीां परदेशवाशसयाांक आनी परभाशशकाांक आपले लोकसांस्त्कृतायेची 

वळख जावची हो हावेस मनात बाळगनू तो शलखणी हाताांत घेता. 

    प्रकाशकूय असामान्य साहहत्यकृती प्रकाशीत करपाक सदाांच फुडाकार घेता. प्रकाशक हो सदाांच 

बऱया लेखकाच्या सोदाांत आसता. आताां तर प्रकाशक प्रस्त्थापीत लेखकाक ववशशश्ट ववशय हदवन ताका 

ताचेर लखेन करपाक साांगता. ताचे खातीर सगळ्या तराांचो सहकार तो लखेकाक करता. हाांगा प्रकाशक 

लेखका कडने कबलात करून थारानयल्लल े प्रमाण ताका मानधन फारीक करता. हाका लागनू इांग्लीश 

सारर्कया भाशाांतलो प्रकाशन वेवसाय तजेीत चलता. कारण हाांगा अथाकारण आसा. थांयचो प्रकाशक 

लेखकाक भरीव मानधन (royalty) हदता. दजदेार पसु्त्तक छापच े खातीर भाांडवल गुांतयता. आधुनीक 

पसु्त्तक ववतरण प्रणाली आनी जायरातीच्या आधारान पसु्त्तकाां सवासामान्य वाचकाां मेरेन पावयता. ह्या 

वेळार प्रकाशक आपल्लया प्रकाशन वेवसायाांत जायत ेप्रयोग करता. बरो कागद, दजेदार छापणावळ, बरें 

बायांडीांग आनी गरज आसा थांय पॅकीांग अश्या म्हत्वाच्या गजालीांचेर भर हदवन प्रकाशक सवुाळो घडोवन 

हाडटा.  

    सांवसाराांतले जायत ेलखेक आपले भाशचेे उदरगत ेखानतरूय बरयतात. ह्या सांदभाांत कोंकणी लेखक  

शणै गोंयबाब (वामन रघनुाथ वदे वालावलीकार) हाांची देख म्हत्वाची आसा. आपले भाशके बोली 

म्हणनू हहणसावप्याांक जाप हदवपा खातीर त े साहहत्य ननशमाती करपाक लागले. कोंकणी एक स्त्वतांर 

भास आसनू नतका मानाच्या पाटार बसोवपाक जाय ह्या हेतान ह्या द्रश्टया मनशान जजवीतभर काम 

केलें. शण ै गोंयबाब हाांणी जें क्रकतें बरयलें, तें त्याच आपलेपणान आनी प्रेमान मुांबयच्या ‘गोमन्तक’ 

छापखान्याचे धनी काशशनाथ श्रीधर नायक हाांणी छापनू कोंकणी भौसा मेरेन पावयलें.  

    रांगनाथ पठारे म्हणटात : ‘मराठी साहहत्याच्या मळार वसा 1960 पयलीां लेखक, वाचपी आनी 

प्रकाशक हे पाांढरपेशा वगााच ेआशशल्लले. हे उच्चवगी लोक मोट्या शाराांतले आसताले.’75 हें िचर बदल्ललें. 

सवासामान्य ग्रामीण शशक्षीत लेखकान लेखणी हाताांत घेतली. ह्या लेखक वववीध वगाांतले आशशल्लल.े 
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ह्या लेखकाांक आपलें साहहत्य उजवाडा हाडपाक बरेच कश्ट काडचे पडले. लेखक आसात पणू लागीां 

लागसाराक प्रकाशक नात अश ेपररजस्त्थती ननमााण जाली. ह्या वेळार दोन म्हत्वाच्यो गजाली घडल्लयो. 

ग्रामीण लखेक प्रकाशकाच्या सोदाांत शार गाांठपाक लागले. ताच े उलट शाराांतले प्रकाशक ग्रामीण 

लेखकाांचें साहहत्य प्रकाशीत करपाक उत्सकूताय दाखोवपाक लागले.     

    कालाांतरान हाांगा आनीक एक म्हत्वाची गजाल घडपाक लागली ती म्हणल्लयार ग्राम पाांवडयार 

प्रकाशन सांस्त्थाांची सरुवात. कारण ह्या काळाांत गाांवातलो नवसाक्षर वाचक साहहत्य वाचपाक लािगल्ललो. 

‘लेखकूय आमचो आनी ताांणी बरनयल्लल्लया साहहत्याांतयू आमचेंच समाजजजवन!’ हे प्रक्रियेक लागनू  

लेखक आनी वाचक चळवळीक प्रकाशकाांचो एक वेगळो समववचारी गट ननमााण जालो. 

    गोंयाांत कोंकणी भाशेंतयू अशीच जस्त्थती आशशल्लली. सरुवातीक उच्चवगी सारस्त्वत ब्राह्मण वगा 

कोंकणीांत बरयतालो. काळाांतरान पुांडलीक नायक, शशला कोळांबकार, रमेश वेळुस्त्कार, एन शशवदास, 

प्रकाश पाडगाांवकार, हदलीप बोरकार, महाबळेश्वर सलै आनी हेर काांय भौसाांतले लेखक कोंकणीांतल्लयान 

बरोवपाक लागले. गोंयच्या वेगळ्यावेगळ्या वाठाराांचें प्रनतननिधत्व करपी ह्या लखेकाांनी भौसाचे प्रस्त्न 

आपल्लया साहहत्याांतल्लयान माांडपाक सरुवात केली. कुळागर, जाग आनी राजहांस ववतरण सारर्कया 

प्रकाशन सांस्त्थाांनी जायत्या लेखकाांचीां पसु्त्तकाां त ेकाळार उजवाडा हाडलीां. अपुरबाय प्रकाशन ही प्रकाशन 

सांस्त्था वळवय फोडें सारर्कया गाांविगऱया वाठाराांत 1974 वसाा सरुू जाली. हे सांस्त्थेन पुांडलीक नायक ह्या 

नाट्यलेखकाचीां साबार पसु्त्तकाां उजवाडावन कोंकणी नाट्यलेखक म्हणून ताांची वळख  कोंकणी वाचकाांक 

घडयली. लेखकाक फकत प्रोत्साहनचू हदवपाचें न्हय तर लेखक घडोवपाचें काम लेगीत प्रकाशन सांस्त्था 

करतात. कोंकणी साहहत्याच्या मळार जाग प्रकाशनान अश ेलेखक घडोवपाचें काम केलाां.  

    ‘एकाद्या लेखकाक आपणू तजुें पसु्त्तक छापताां म्हण उतर हदल्ललो प्रकाशक फावो त ेमदुतीांत तें 

छापूांक पावतलो म्हणपाची शाश्वती ना आनी त्या लेखकाचें पसु्त्तक एक–दोन वसाां वा ताचेपरस चड 

काळ प्रकाशकाकडने पडून उरता. हाांगासर मागीर लेखक–प्रकाशकचे सांबांद इबाडटा.’76 अशें मत कोंकणी 

लेणखका आनी प्रकाशक हेमा नायक माांडटात. अश ेतरेची गजाल चड करून ल्लहान प्रकाशन सांस्त्थाांनी 

घडटा. ह्या प्रकाशकाांची अथीक बाज ूदबुळी आसता. प्रकाशन सांस्त्थेच्या वेवस्त्थापना मखुार आशशल्लल्लयो 

समस्त्या आनी साधनसवुवधाांच्या उणावाांक लागनू लेखक आनी प्रकाशका मदीां समन्वय घडून येवपाक 

पावना. काांय प्रकाशक तर लेखका कडल्लयान अथीक आदार घेवन पसु्त्तकाांची ननशमाती करपाक 

लागल्लयात.  
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    सरकारी खातें आनी सांस्त्थाांच्या माध्यमाांतल्लयान पसु्त्तक प्रकाशन करपाक अथीक येवजण्यो 

आणखल्लल्लयान लेखक ह्या अनदुानाचो लाव घेवन स्त्वता पसु्त्तक प्रकाशीत करपाक मखुार सरतात. हे 

खातीर आपली स्त्वताची प्रकाशन सांस्त्था ननमााण करून आयज पसु्त्तकाां प्रकाशीत जातात. काांय लेखक 

आपलो स्त्वताचो दडूु पसु्त्तक छापणावळीांक घालतात आनी उपलब्ध येवजण्याांचो फायदो घेवन पसु्त्तकाां 

खपयतात. कोंकणी सारर्कया ल्लहान भाशाांनी हो प्रयोग आताां जावपाक लागला. हाांगा लेखक आनी 

प्रकाशक हाांची भशुमका एकटो लेखकूच करता.  
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प्रकरण : दसुरें 

2. ाारीीय कादंबरेच्या संदााांी कोंकणी कादंबरेंीलें समाजजजवन 

    ह्या प्रकरणाच्या अांतगात कोंकणी कादांबरेंत िचरीत जाल्लल्लया समाजजजवनाचो भारतीय कादांबरेच्या 

सांदभाांत सोद घेवपाचो प्रयत्न केला. ‘कोंकणी कादांबरी लेखन : तत्कालीन जस्त्थती आनी आयची गती’ 

ह्या उपमाथाळ्या खाला कोंकणी कादांबरेचो इनतहासीक ननयाळ करतना इनतहासीक दृश्टीकोण 

अपणायला. कोंकणी ही आववाल्लली भास आसनू ववसाव्या शेंकडयाच्या पयल्लया दशकाांत एदआुदा जजुे ब्रनु 

द सौज हाांची क्रिस्त्ताांव घराबो (1911) ही पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा आनयल्लली रोमी शलपयेंत बरनयल्लली 

पयली कादांबरी. तत्कालीन काळार पणुें, मुांबय, मांगळूर तशेंच गोंय आनी केरळ ह्या सवुाताांचेर 

वेगळ्यावेगळ्या शलपयेंतल्लयान सरुू जाल्ललीां नेमाळीां, कादांबरी लेखनाक जाल्लली सरुवात आनी ताांचें स्त्वरूप 

हाांचेर सांक्षक्षप्त भासाभास केल्लया. 

    देवनागरी शलपयेंत सरुू जाल्ललें कादांबरी लेखन, ताचो प्रवास आनी तत्कालीन जस्त्थती हाचेर हाांगा 

उजवाड घातला. ह्या सांदभाांत गोंयाांत 1975 त े 1989 ह्या काळाांत नेमाळ्याांनी केल्लले जाणीवपवुाक 

प्रयत्न हाची हाांगा नोंद घेतल्लया. तशेंच गोंय, कनााटक आनी केरळाांत जाल्लल्लया कादांबरी लखेनाच्यो देखी 

हदवन ताांच्योय ववशशेतायो साांगल्लयात. 

    कोंकणी कादांबऱयाांनी िचरीत जाल्ललें समाजजजवन हाचेर भाश्य करतना कादांबऱयाांचो ववशय आनी 

आशय कें द्रस्त्थानार दवरून हेर भारतीय भाशाांतल्लया काांय म्हत्वाच्या कादांबऱयाांचें तलुनात्मक वववेचन 

केलाां. कादांबऱयाांनी िचरीत जाल्ललें स्त्रीजजवन आनी ताच्या अनशुांगान जाल्लले प्रयत्न भारतीय कादांबरेच े

नदरेन म्हत्वाचे आसात. मराठी, कोंकणी, गजुराती, उडडया, हहांदी आनी इांग्लीश भाशाांतल्लया काांय 

कादांबऱयाांचो सांदभा हदवन हाांगा चचाा केल्लया. 

    उद्दगेीकरण, याांबरकीकरण आनी तांरिगन्यान हाांच्या मळार जाल्लल्लया बदलाांक लागनू आयज मनीस 

स्त्थलाांतरणाां करता. ह्या सांदभाांत लेखकानी आपल्लया कादांबरेंत घेनतल्ललो वेध देखी सयत अधोरेखीत 

केला. ननमाणे कडने कादांबरी लेखनाचो समाजमनाचेर कश ेतरेन प्रभाव पडटा हाचेर कोंकणी आनी हेर 

कादांबऱयाांच्या आधारान िचक्रकत्सा केल्लया. 
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2.1 कोंकणी कादंबरी लेखन : ीत्कालीन जस्त्र्ीी आनी आयची र्ीी 

    भारतीय भाशाांचे तळेुन कोंकणी ही एक आववाल्लली भास. सतराव्या शेंकडयाांत पतुुागेज शमशनरी 

पाद्रीांनी आपल्लयाक सांवकळ आशशल्लले रोमी शलपयेच्या आदारान कोंकणी भाशेंत क्रिस्त्ती धमीक 

साहहत्याची ननशमाती केली. पणू कोंकणी भाशेंत खऱया अथाान लेखनाक सरुवात जाली ती एकुणणसाव्या 

शेंकडयाच्या दसुऱया अदाांत आनी नतवयू गोंया भायर पणुें आनी मुांबय वाठारात. ह्या काळाांत कोंकणी 

भाशीक लोक नोकरी आनी शशक्षण हाांच्या ननमतान वयर उल्ललखे केल्लल्लया वाठाराांनी राबबतो करून 

रावताले. गोंयकार हहांद ू लोकाांनी मराठी भाशके लागीां केल्लली. ताका लागनू त े शशक्षण, वाचन आनी 

लेखन त ेभाशेंतल्लयान करताले. क्रिस्त्ताांव लोक पतुुागेज भाशेंतल्लयान शशक्षण घेवपाक प्राधान्य हदताले. 

ताका लागनू वयल्लया वाठाराांनी रावपी क्रिस्त्ताांव समदुाय आपल्लया िगन्यानाची भकू भागोवचे खातीर 

कोंकणी-पतुुागेज भाशेंतल्लयान नेमाळीां उजवाडा हाडपाक फुडाकार घेताले. 

    पणु्याक अुदेंतचेें साळक (1989), उपराांत मुांबय अनिुमान अु लूजो – कोंकणी (1891), अु कोंकणी 

(1892), अ ुपोव्ह गोवान (1892), आ लुज (1895), अु बोंबायेजन्स (1895), आ लूअ (1895) अ ुअकु॓  

(1897) अशीां काांय कोंकणी-पतुुागेज नेमाळीां त्या वेळार उजवाडा येतालीां.1 ह्या नेमाळ्याांतल्लयान गोंयकार 

क्रिस्त्ताांव समाजाांतले बरोवपी आपले ताांकी प्रमाण लेखन करताले. साांजेचें नकेर हें रोमी शलपयेंतलें 

कोंकणी हदसाळें 1907 वसाा मुांबयच्यान उजवाडा येवपाक लागलें. ‘ताच्या उपराांत क्रकतलीांशीांच 

वतामानपराां आनी नेमाळीां, चड करून मुांबयच्यान भायर सरूां क लागलीां. हातूांत बरोवप्याांचें कथा-साजअत्य 

आनी कववता छापनू येताल्लयो आनी ताांकाां वाचपीय जायत ेआसले.’2 वाचनाचें एकमेव साधन आशशल्लल्लया 

ह्या नेमाळ्याांनी कोंकणी समाजाांत वेगळ्यावेगळ्या मळाांचेर घडडल्लल्लया जायत्या घडणुकाां भायर धमीक 

स्त्वरुपाचें साहहत्य उजवाडा येतालें. रोमी शलपयेचो वापर करून कोंकणी भाशेंतल्लयान क्रिस्त्ताांव समाजा 

मदीां लेखन करपाची परांपरा अश ेतरेन सरुवात जाली. मखुार ताचें स्त्वरूप बदलत गेलें. 

    धमाांतराक आनी इजन्र्कवणझशनाक लागनू काांय हहांद ूआनी क्रिस्त्ताांव लोक गोंयाांतल्लयान धाांवनू वचनू 

कनााटकाांतल्लया मांगळूर आनी हेर वाठाराांनी स्त्थलाांतरीत जाले. ह्या लोकाांनी थांय कन्नड शलपयेचो 

जस्त्वकार केलो आनी कोंकणी नेमाळ्याां वरवीां कोंकणीांतल्लयान साहहत्य ननमाणी करपाक लागले. मांगळूराक 

1912 वसाा कोंकणी हदवें हें पांद्राळें कन्नड शलपयेंत सरुू केलें. ‘हाका लागनू कनााटकाांतल्लया कोंकणी 

बरोवप्याांक मोटें उत्तजेन मेळ्ळें आनी कोंकणी साहहत्य थांयच्या वाठाराांत घसघशीत रचून येंवक लागलें 
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आनी तें बऱया दज्यााचें आसलें. ताचे भोंवतणी जायत े बरोवपी, कवी, कथाकार, कादांबरीकार तयार 

जावन आयले.’3 केरळ राज्याांतल्लया कालीकत, कोची आनी एनााकुलम वाठाराांत राबबतो करून आशशल्लल्लया 

कोंकणी लोकाांनी थळावे मळयाळम शलपयेंचो जस्त्वकार करून कोंकणी साहहत्य ननमााण करपाचेर भर 

हदलो. देवनागरी शलपयेतलें पयलें नेमाळें नवें गोंय ह्या नाांवान मुांबयच्यान 1934 वसाा उजवाडा आयलें. 

सतराव्या शेंकडयाांत कोंकणी भाशेंत धमीक साहहत्य ननमााण जालें तरी वयल्लया म्हत्वाच्या घडणुकाां 

वयल्लयान एकुणणसाव्या शेंकडयाच्या दसुऱया अदाांत कोंकणी एक आधुनीक भास म्हणून मखुार येवपाक 

मदत जाली. 

    रोमी आनी कन्नड शलपयाांनी जाल्ललें लेखन चडशें धमीक स्त्वरुपाचें आसलें. तरी ह्याच शलपयाांनी 

पयलें वयलें कादांबरी लखेन जाल्ललें पळोवांक मळेटा. रोमी शलपयेंत ‘रोमाांस’ ह्या नाांवान जावपी हें लखेन 

सवासामान्य वाचकाांचे पसांतीक उतररल्ललें.  

    येवरोपाांत कादांबरे खातीर ‘Novel’ हो शब्द वापरताले. ताची व्यतु्पत्ती ‘Novella’ ह्या इटालीयी 

शब्दाांत आसा. कादांबरी हो एक स्त्वतांर साहहत्यप्रकार म्हणून अठराव्या शेंकडयाांत उदयाक आयलो. 

मध्ययगुीन येवरोपाांत स्त्पेनी, इटाशलयी आनी फ्ाांसेझ ह्या भाशाांनी मध्ययगुाांतल्लया झुजाऱयाांच्यो ववरकथा 

छांदोबद् ररतीन साांगताले. ह्या ववरकथाांक रोमान्स अशें म्हणटाल.े4 ह्याच काळाांत इांग्लांड देशाांत ‘टेल’ 

ह्या नाांवान काणयो नाांवारुपाक आनयल्लल्लयो. मखुार सांपका  वाडटकच फ्ाांसझे भाशेंतल्लयो रोमाांसी इांग्लीश 

भाशेंत अणकारीत जातकच रोमाांस पद्दतीच्यो काणयो थांय बरोवपाक सरुवात जाली. नोव्हेल आनी 

रोमाांस ह्या साहहत्य प्रकारा ववशीां बरयतना Clara Reeve बरयता : ‘.  .  . The Romance is a 

heroic fable, which treats of fabulous persons and things. The Novel is a picture of 

real life and manners, and of the times in which  it is written. The romance, in lofty 

and elevated languge, describes what never happened nor is likely to happen.’5 

    इांग्लीश कादांबरेचो इनतहास पळयल्लयार ती रोमान्स कडल्लयान ल्लहव ल्लहव वास्त्तव िचरणा कडने 

गेल्लली पळोवांक मेळटा. भारताांत अस्त्तांती पद्दतीचे शशक्षणप्रणालेक लागनू हाांगाचो नवशशक्षीत मनीस 

रोमाांसी वाचपाक लागलो. तातूांत उबें केल्ललें ‘गढू’ कथानक वाचप्याांक भावपाक लागलें. वाचनाचो पणूा 

आनांद हदवपी रोमाांसी हो साहहत्य प्रकार खूब लोकप्रीय जावांक पावलो. भारताांतयू ह्या साहहत्य प्रकाराचो 

प्रसार फ्ाांसेझ, पतुुागेज आनी इांग्लीश भाश ेवरवीां जालो. हीां पसु्त्तकाां कोंकणी लेखकाांनी वािचल्लल्लयान त े

प्रभावीत जाले आनी अशचे तरेच्यो रहस्त्यमय काणयो बरोवपाची चाल कोंकणीांत सरुू जाली.  
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     अद्भतू आनी कल्लपकतायेन भररल्लल्लयो साबार रोमाांसी कोंकणी रोमी शलपयेंत उजवाडा येवपाक 

लागल्लयो. गोंयाांत तशेंच कामाच्या ननमतान मुांबय, पुणें, कराची तशेंच परदेशाांत आशशल्लले गोंयकार 

क्रिस्त्ताांव लोक ह्यो रोमाांसी आवडीन वाचताल े आनी नवी रोमाांस केन्ना हाताांत पडटली हाची वाट 

पळयताले. लेखकूय वाचप्याांचो प्रनतसाद पळोवन वसााक एक वा एका परस चड रोमाांसी बरोवन त्यो 

उजवाडायताले. 

    कोडू दडूु (1982) ही रेजजनाल्लद फेनाांदीश हाांची रोमाांस उजवाडा आयल्लया. ह्या पसु्त्तकाचो 

पोरगोटणार (उजवाडावपी) ए. आफोन्सो वाचप्याांक ह्या माथाळ्या खाला लेखका ववशीां बरयतना म्हणटा 

: ‘हय, श्री. रेजजनाल्लदाचें बरप जावन आस्त्ता भोव रुचीक आनी मन भलुगावणें, देखून जायत ेवाचपी 

कोंकणी भाशचे्या मोगाक लागल्लयात. फकत वाचूांक श्री. रेजजनाल्लदाच्यो काणयो.’ बापयू कोंकणी 

रोमासीांचो.6 म्हणून जाचो उल्ललेख करतात. रेजजनाल्लद फेनाांदीश ह्या लेखकान 200 वयर वववीध 

ववशयाांचेर रोमाांसी बरयल्लयात म्हणपाचें जाणकार साांगतात. म्हज्या ह्या सोदवावराच्या ननमतान हाांवें 

ताांच्या 77 रोमाांसीची वळेरी तयार केल्लया. ह्या रोमाांस लेखनाांतले रांजतके लागनू वाचकाां कडल्लयान खूब 

मोट्या प्रमाणाांत प्रनतसाद मेळटा हें खरें आसलें तरी तातूांतलो सजानाचो दजो नततलो साहहत्यीक 

नाशशल्लल्लयान अशभजात साहहत्याांत ताांचो आसपाव करप समा जावचें ना. अश े तरेचें कादांबरी लेखन 

मराठीांत, हहांदीांत तशेंच हेर भारतीय भाशाांनी जालाां. 
    मुांबय स्त्थायीक जाल्लले शणै गोंयबाब (वामन रघुनाथ वदे वालावलीकार : 23 जून 1877 – 9 एप्रील 1946) 

हाांच्या गोमन्तोपननषत ्- पलैें खांड (1928) हातूांत वेगळ्यावेगळ्या माथाळ्या खाला पाांच काणयो आसात 

जाल्लयार, गोमन्तोपननषत ्- दसुरें खांड (1933) ह्या माथाळ्याां खाला ताांची सांवसार-बुट्टी ही  दीघा काणी 

उजवाडा आयल्लया. वेगळ्यावेगळ्या माथाळ्याां खाला बरनयल्लल्लया ह्या काणयाांक शणै गोंयबाबान 

‘आरण्यक’ अशें म्हणलाां. सांवसार-बुट्टी हे काणयेक ताणी ‘सवें आरण्यक’ अशें म्हणणल्लल्लयान पयल्लया 

पसु्त्तकाचो तो फुडलो वाांटो असो ताचो अथा जाता. फाटल्लया पाांच काणयाांच ेतळेुन सांवसार-बुट्टी ही काणी 

दीघा स्त्वरुपाची आसा. वयर म्हणलाां तशें पयल्लया खांडाचोच तो एक वाांटो आशशल्लल्लयान उजवाडावप्यान 

गोमन्तोपननषत ्दसुरें खांड असो आपले सोयी खातीर ताचो वेगळो खांड करून ती पसु्त्तकरुपाांत छापल्लया 

आसपाक जाय.  

    हे काणयेची लाांबाय नदरे मखुार दवरून काळाांतरान देवनागरी शलपयेंत बरनयल्लली ही पयली 

नवलकाणी वा कादांबरी असो अभ्यासक नतचो उल्ललखे करपाक लागले.7 जाल्लयार दसुरे वटेन कोंकणीच े
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जेश्ठ लेखक आनी काांय अभ्यासक सांवसार-बुट्टीचो उल्ललेख कररनासतना पुांडलीक नायक हाांची अच्छेव 

ही देवनागरी कोंकणीत बरनयल्लली पयली कादांबरी अशें मानतात. देखीक : ‘. . . अच्छेवाांत गोंयच्या 

सामाजीक पररवतानाचो गाांविगऱया वाठाराचेर जाल्लल्लया पररणामाचो बारीकसाणीन वेध घेनतल्ललो मेळटा. 

सामाजीक वास्त्तवाकडने एकननश्ठताय राखून बरनयल्लली कोंकणीांतली पयलीच नवशलका म्हूण नतची 

भोवच तोखणाययू जाली.’8 अशें मत वप्रयदशशानी तडकोडकार हाांणी माांडलाां. जाल्लयार ड . माधवी 

सरदेसाय  आपल्लया मांथन ह्या पसु्त्तकाांत बरयता. : ‘1933 वसाा “सांवसार-बटु्टी” ही एकूच लाांबचे लाांब 

‘काणी’ घेवन शणै गोंयबाबाांल्लया गोमन्तोपननषताचें दसुरें खांड उजवडा आयलें. “सांवसार-बटु्टी”क ‘सादी’ 

काणी म्हणूां नजs तशी नवलकाणीय म्हणूां नजs.’ [सांदभा : मांथन, 201-बी, सालदॅल अपाटामँन्ट्स, रुअ 

द साउदाहदश, पाजीफोंड-मडगाांव, गोंय 403 601 : जाग प्रकाशन, माचा 2012, पा.103.]  

    जाग नेमाळ्याच्या 1976च्या वसुाकी हदवाळी अांकाांत (पा.35) सांपादक रवीन्द्र केळेकार ‘मीन 

वपकलाां खाांडयाांनी ही कोंकणीांतली पयली कादांबरी म्हणची पडटली.’ अशें आपलें मत उर्कतायता. (मखुार 

अच्छेव ह्या नाांवान पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा आयली) ‘अच्छेव ही देवनागरी कोंकणीांतली पयली आनी 

नतवयूबी अत्यांत म्हत्वाची नवलकथा जावन आसा.’ अशें मत सशमक्षक एस. डी. तेंडुलकार माांडटा.9 क्ष : 

सशमक्षेंतलो ह्या आपल्लया पसु्त्तकाांत ड . बाळकृष्णजी कानोळकार कोंकणी देवनागरी कादांबरे ववशीां 

आपलें मत उकतायतना बरयता : ‘पुांडलीक नायक हो कोंकणीांतलो ‘पयले राांकें ’तलो साहहत्यीक. 

कोंकणीांतली (देवनागरी) पयली नवलकाणी/ कादांबरी अच्छेव ताणें बरयली.’10  

    शणै गोंयबाब हाांचे 119वे जयांती ननमतान सुनापरान्त हदसाळ्याांत ता. 23 जून 1996 ह्या हदसा 

‘अक्षर उत्सव’ ह्या सदरा खाला सांवसार-बटु्टीचो नमनुो प्रकाशीत केला. त्या लेखना ववशीां सांपादकान 

हदल्लली हटपणी अशी आसा. ‘सांवसार-बटु्टी वा (गोमन्तोपननषत ्– दसुरें खांड) हो ताांगेलो एक अप्रपू ग्रांथ. 

त्या ग्रांथाांत तत्विगन्यान आनी हेर क्रकतलेशाच शास्त्राांचेर चचाा केल्लली आसा. आनी ती करतना शण ै

गोंयबाबाांक भास इल्ललीय उणी पडूांक ना. त्या ग्रांथाांतल्लया सव्या अरण्यकाचो हो एक वाांटो.’ हाांगा 

सांवसार-बटु्टी ह्या लेखनाक कादांबरी म्हणूक ना हें ववशशे. ‘1930 के आस-पास शण ै गोंयबाब व्दारा 

शलखीत देवनागरी शलवप में ‘सांसार-बटु्टी’ नामक उपन्यास का उल्ललेख शमलता है, लेकीन इस ेउपन्यास 

कहना तका सांगत नही होगा, र्कयोंक्रक यह कल्लपना-रम्यता और वणान -शलैी का उत्तम उदाहरण है l’ 

अशें मत “कोंकणी (समकालीन)” ह्या लेखा अांतगात ‘उपन्यास लखेन’ (पा.434) ह्या उपमाथाळ्या 
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खाला ड . स.ु म. तडकोडकर आनी ड . रवीन्द्रनाथ शमश्र हाांच्यानी भारतीय साहहत्य कोश (खण्ड-1) 

हातूांत माांडलाां.  

    वेगळ्यावेगळ्या धमाांतल्लया धमीक ग्रांथाांचो आधार घेवन बारा आत्म्याांची दीघा काणी ह्या पसु्त्तकाांत 

कथन केल्लया. लखेकान आपल्लया ह्या लेखनाचो ‘कादांबरी’ वा ‘नवलकाणी’ असो खांयच उल्ललेख करूां क 

ना. घटनाांच्या आनी प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान आत्म्याच्या तोंडाांत तत्विगन्यान साांगनू उबें केल्ललें हें 

दीघा कथानक कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराां कडने लागीां वयता अशें हदसप साहजीकच आसा. तत्कालीन 

काळार हेर भारतीय भाशाांनी ननमााण जाल्लल्लया कादांबऱयाांचो ववचार केल्लयार नतका स्त्वतांर कादांबरेचें 

स्त्वरूप  फावो जायना.  

     ह्यो काणयो आपल्लयाक क्रकत्याक लागनू बरोवच्यो पडल्लयात ताच्या सांदभाांतली आपली भशुमका 

ताांणी हें क्रकतें? ह्या माथाळ्या खाला बरनयल्लल्लया आपल्लया मनोगताांत शणै गोंयबाबन माांडल्लया. त े

बरयतात : ‘ह्यो काणयो बरौंक लागल्लयार काांयशीां पांद्रा-सोळा वसाां जातीत. हें बरौंवचें काम  

सवकासायेन, येवजून येवजनू भौच मांदायेन चलतालें. हे भाशने बरौवन जाल्लल्लया पाांच काणयाांचें हें पलैें 

खांड आसा.’11 सांवसार-बुट्टी हे हदघा काणयेक शणै गोंयबाबान समुार 437 तळहटपो हदल्लयात. अश्यो 

तळहटपो हदवपा फाटलो शणै गोंयबाबाांचो हेतचू ही कादांबरी न्हय म्हणपाचें स्त्पश्ट करता. ननखळ 

सांशोधनाची फाटभूांय आशशल्ललें आनी मनीसजजणेचे मनोवतृ्तीक स्त्पशा करपी ती तत्विगन्यानान भररल्लली 

कल्लपीत काणी (Philosophical Fiction) आसा हें हाांगा स्त्पश्ट जाता. शणै गोंयबाबाांच्या ह्या दोनयू 

खांडा ववशीां आपलें मत माांडटना अभ्यासक स.ु म. तडकोड बरयतात : ‘गोमांतोपननषताचें दोन खांड 

बरोवन कोंकणीत कठीण ववशयलेगीत दीसपटे्ट वावराच्यो गजालीांतल्लयान सादे आनी सोपे भाशेंत साांगूांक 

येतात, हें ताणीां दाखोवन हदलें.’ [सांदभा : “कोंकणी समीक्षण : प्रयोग, गोमांतपननषत (खांड 1 लें)”  

कोंकणी समीक्षण तत्व आनी प्रयोग, केदार प्रकाशन गहृ, बी-3, कृषभ, जेम शसल्लवेरा ॲव्हेन्य,ू 

आजल्लतन्हो- पणजी गोंय, माचा 1989, पा.79.] 

    ‘अत्यांत भजर्कतभावान गरुू लागीां बसनू शशश्य जी परमाथाववद्या गरुूकडल्लयान घेता, त े ववद्येक 

उपननषद् अशें म्हणटात.’12 गोमन्तोपननषत ्ह्या पसु्त्तकाचें स्त्वरूप अशेंच आसा. आधुनीक यगुाांत जगपी 

मनश्याांच्यो वेगळ्योवेगळ्यो वतृ्ती आनी प्रवतृ्ती हाांगा लखेकान कथन केल्लयात. बामणाचो बारावो आत्मो 

समाजाांत मनशान कशें वागचें आनी जगचें तें साांगता. 
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    कोंकणी ही हेंगाांडी भास म्हणून नतका नतचे ववरोधक हहणसायताले. कोंकणी ही भासचू न्हय 

म्हणप्याांक जाप हदवपा खातीर तत्विगन्याना सारके ववशय उपननषदाच्या रुपान ह्या सगळ्या काणयाांनी 

माांडपाचो यत्न शणै गोंयबाबान केला अशें म्हाका हदसता. ह्या मदु्द्याचेर आनीक चचाा आनी सांशोधन 

जावपाची गरज आसा. कारण कादांबरी हो साहहत्य प्रकार, नतचें स्त्वरूप आनी हेर म्ह्त्वाच्या घटकाां 

ववशीां शणै गोंयबाबाांक परुाय जाण आशशल्लली. समग्र शणै गोंयबाब खांड. 3 हातूांत बरनयल्लल्लया सांपादकीय 

लेखाांत शाांताराम वदे वालावलीकार बरयतात : ‘. . .  गोमन्तोपननषत ् पयलें खण्ड कोंकणी कथाांचें 

मळुावण घालपी थारलें तर उपराांत णव म्हयन्याां शभतर उजवाडा आनयल्ललें गोमन्तोपननषत ् दसुरें खण्ड 

हें कोंकणी नवलकाणयेची हदका दाखोवपी आसलें म्हणूां येता.’ (पा. XVII) कोंकणी देवनागरी शलपयेंत 

येदे लाांबायेची काणी हाचे पयलीां उजवाडा येवांक नाशशल्लली हें सत्य आसनू सांवसार-बुट्टीच्या ननमतान 

पयलेच फावटीां ती  वाचकाांक वाचपाक मेशळल्लली.  

    ‘गोमांतोपननषताचो दसुरो खांड ‘सांवसार बटु्टी’ ही एक नवलकथा मानल्लयार देवनागरीांतले नवलकथचेें 

मळुावण घालपी शण ैगोंयबाब अशें मानूां येता.’ अशें मत कोंकणी ववश्वकोश खांड 1 हातूांत माांडलाां. ह्या 

ववधानाचेर आपले मत माांडटना अभ्यासक चांद्रलखेा डडसौजा  बरयता : ‘शणै गोंयबाबाांचें  सांवसार बटु्टी, 

1933 हे कृनतकूय आमी नवलकथा मानल्लया. (कोंकणी ववश्वकोश, भाग पयलो पान 508) पणू साहहत्य 

ववधेचो ववचार केलो जाल्लयार ती नवलकथा जायना.’13  

    देवनागरी शलपयेंत साहहत्य रचना करून शणै गोंयबाब हाांणी हहांद ूमदीां कोंकणी लेखन आनी वाचन 

प्रचलीत केलें. कोंकणी भाशीक आनी साहहत्यीक चळवळीचे त ेप्रणेेत ेआसात. तत्कालीन गरज म्हण 

साहहत्याचे वववीध प्रकार ताांच्यानी आपले ताांकी प्रमाण केळयले. गोमांतोपननषताच्या दसुऱया खांडाांत 

उजवाडा आनयल्लली सांवसार बुट्टी हे साहहत्यकृतीक कोंकणीतली पयली नवलकथा वा कादांबरी म्हणूक ना 

जाल्लयार हाांगा शणै गोंयबाब हाांचें म्हत्व इल्ललेंय उणें जायना अशें म्हजें मत. 

    पाश्चात्य कादांबरी लेखनाच्या प्रभावान हेर भारतीय भाशाांनी कादांबरी लेखनाक सरुवात जाली. 

एकुणणसाव्या शेंकडयाच्या पयल्लया आनी दसुऱया अदाांत भारताांतल्लया म्हत्वाच्या भाशाांनी तशेंच मखुार 

ववसाव्या शेंकडयाच्या पयल्लया अदाांत आधुनीक भाशाांनी कादांबरी लेखनाक सरुवात जाल्लल्लयाची नोंद 

मेळटा.14 एकोणणसाव्या शेंकडयाच्या शवेटाक गोंयाांत पतुुागेज भाशेंत कादांबरी लेखनाक सरुवात जाल्लली 

म्हणपाचें कळटा.15 अुदेंतचेें साळक (पतुुागेज-कोंकणी) ह्या नेमाळ्याचे सांस्त्थापक आनी सांपादक एदआुदा 

जुजे ब्रनु द सौज (7/10/1836 - 5/12/1905) हाांची रोमी शलपयेंतली क्रिस्त्ताांव घराबो ही कोंकणी कादांबरी 
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1905 वसाा बरोवन तयार जाली आनी मखुार ती लेखकाच्या मणाा उपराांत 1911 वसाा पसु्त्तक रुपाांत 

उजवाडा आयली. ही कादांबरी तत्कालीन काळाांतलें क्रिस्त्ताांव जजवीत आनी समाजवेवस्त्थचेेर उजवाड 

घालता. 

    1933 वसाा उजवाडा आनयल्लली सांवसार-बुट्टी  ही दीघा काणी कोंकणी देवनागरी कादांबरी लखेनाक 

हदशा दाखोवपी अशें आमी म्हणलें जाल्लयार 38 वसाां उपराांत रवीन्द्र केळेकार हाांचे तुळशी (1971) हे 

नवशलकेची इतल्लया दीघा काळ मेरेन आमकाां क्रकत्याक वाट पळोवची पडली? सांवसार-बुट्टीच े

ननमाणेंतल्लयान कोंकणी लेखकाांक हदशा मेळूांक पावली ना असो ताचो अथा काडूां येता व्हय?  

     ह्या प्रस्त्नाची जाप कोंकणी भाशीक आनी साहहत्यीक चळवळीांत मेळटा. 1939 वसाा कारवाराांत 

अखील भारतीय कोंकणी पररशदेची स्त्थापणूक जाली आनी ताचें पयलें अिधवेशन त्याच वसाा 8 आनी 9 

जुलय ह्या हदसाांनी थांय जालें. कोंकणी ही एक स्त्वतांर भास आसा हें परुाव्या सयत शसद् करपाक 

झटपी आनी त े नदरेन जायत्या ववशयाांचेर लखेन करपी शणै गोंयबाब हाांकाां 9 एप्रील 1946 हदसा 

मुांबय मरण आयलें. भाशीक चळवळीक गती मेळपाक लािगल्लली तरी शणै गोंयबाबाांच्या काळाांत मुांबयांत 

कोंकणी साहहत्य चळवळीक फावो नततलो जम बसूांक नाशशल्ललो. थांय स्त्थायीक जाल्लले क्रिस्त्ताांव रोमी 

शलपयेंत कोंकणी साहहत्य रचताले जाल्लयार गोंयकार हहांद ूमराठी भाशेंत साहहत्य ननशमाती करताले. 

    मराठीांतल्लयान आपल्लया लेखनाक सरुवात केल्लले खूब थोड े साहहत्यीक देवनागरी शलपयेंतल्लयान 

कोंकणी साहहत्य रचना करपाक मखुार सररल्लले. हे फाटभुांयेर मुांबयांत वेगळ्यावेगळ्या कारणाांक लागनू 

राबबतो करून आशशल्लले कोंकणी लेखक कोंकणी भाशचेो पाखो घेवन साहहत्य चळवळ चलयताले. हाका 

आनीक एक मखुेल कारण म्हणल्लयार पतुुागेज गोंयाांत आशशल्लली सेन्सोरशीप. गोंयाांत लेखन स्त्वातांत्र्याचरे 

बांदी आशशल्लल्लयान गोंयकार लेखकाांनी मुांबय आनी पणुें ह्या शाराांत कोंकणी साहहत्याच े चळवळीचें 

मळुावण घातलें. कववता, कथा एकाांक्रकका, ननबांद ह्या साहहत्य प्रकाराांचेर भर हदवन  थांय साहहत्य 

ननशमाती जाताली.  

    दसुरें म्हायदु्, भारत स्त्वतांरतायेची चळवळ, गोंयाांत गोंय मरु्कततायेची चळवळ, मखुार मरु्कत 

गोंयाांत 1967 वसाा ओवपननयन पोलाची चळवळ; अश्या ह्या आांतरराष्रीय, राष्रीय आनी प्राांतीय 

घडामोडीांक लागनू तत्कालीन जनजजवन ववस्त्कळीत जाल्ललें. आतांरीक उतळतापाांतल्लयान सांघशामय जस्त्थती 

ननमााण जाल्लली. कोंकणी लेखकानी उण्या अदीक प्रमाणाांत वयल्लया काांय चळवळीांनी वाांटो घेनतल्ललो. 

भास, भूांय आनी सांस्त्कृताय हाांचें जतन करपाच े हे चळवळीांत कोंकणी लेखक सदाांच आपलेपणान 
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सहभागी जाल्लयात. ताका लागनू लेखनाक जाय तशें पोशक वातावरण तयार जावांक पावलें ना. ह्या 

कारणाांक लागनू हेर साहहत्य प्रकाराांच े ननशमाती वाांगडाच कादांबरी लखेनाचेर खेरीतपणान आडनदर 

जाल्लली आसूांक जाय.  

    कादांबरी लेखन हें सदाांच लेखकाक आनयल्लले साहहत्य जाणणवचेे पररपर्कवतायेचेर आदारून आसता. 

ललीत लेखन करपी आनी तात्पयाान कथा लेखन करपी लखेक कथा लखेनाांत जम बसतकच 

काळाांतरान त ेकादांबरी लखेना कडने वळटात. कोंकणी लेखक हाका आडवाद ना. गोंय मरु्कतताये उपराांत 

गोंयाांतल्लया कोंकणी लेखकाांनी कथा लेखन सरुू केलें. हे फाटभुांयेर रोखडीच ताांचे कडल्लयान कादांबरी 

लेखनाची अपेक्षा धरपयू समा नाशशल्ललें.  

    गोंय मरु्कतताये उपराांत रवीन्द्र केळेकार हाांची देवनागरी शलपयेंतली तुळशी ही नवलीका 1971 वसाा 

उजवाडा आयली. दामोदर मावजो हाांची सूड आनी मोनी व्यथा ही रमेश वेळुस्त्कार हाांची नवलीका 1975 

वसााच्या जाग हदवाळी अांकाांत उजवाडा आयले उपराांत देवनागरी शलपयेंत कादांबरी लेखनाक खऱया 

अथाान सरुवात जाली अशें म्हणू येता. दसुऱयाच वसाा पुांडलीक नायक हाांची मीन वपकलाां खाांडयाांनी ह्या 

माथाळ्या खाला बरनयल्लली कादांबरी सजानशील साहहत्य रचने खातीर ओांवपल्ललय्ा जाग नेमाळ्याच्या 

1976च्या वसुाकी (हदवाळी) अांका सावन णखस्त्तीनीां उजवाडा येवपाक लागली. खनीज उत्खननाचो समै, 

शते आनी तत्कालीन समाजवेवस्त्थचेेर जाल्ललय्ा वायट पररणामाांचें वास्त्तववादी िचरण हे कादांबरेच्या 

रुपान पयलेच फावटीां आयलें. हे म्हत्वाचे घडणुकेक लागनू देवनागरी कोंकणी शलपयेंत आधुनीक 

कादांबरेचें मळुावण पडलें अशें म्हजें मत आसा.    

    वयल्लया अांकाांत पा. 35चेर खासा चौकटीांत सांपादक रवीन्द्र केळेकार बरयता :  

मीन वपकलाां खाांडयाांनी  ही कोंकणीांतली पयली कादांबरी म्हणची पडटली. गाांविगरे जजणेचो 

तातूांत साक्षात्कार जाता. रुढी परांपरेन वाडडल्लली गरीबधाकट्याांचीां मनाां, ननवळ सांस्त्कार तातूांत 

हदसनू येतात. पांडरी, ताची बायल रुर्कमीण आनी कें सर-नान ूहाांची खोंपीांतली सखुी जीण, नव्या 

धाडसाक लागनू, समजनास्त्तना कशी आहुतीांत पडटा तें हे कथेंत दाखयलाां. समैाचे वेंगेंत 

धादोसकाय भोगपी कुटुांब शमनाचे दडूु मेळोवपाच्या नादाक लागनू कशें काबार जावांक पावता तो 

देखाव पुांडलीक नायकान उबो केला... 

मखुार ही कादांबरी 1977 वसाा अच्छेव ह्या नाांवान जाग प्रकाशनान पसु्त्तक रुपाांत उजवाडायली. 

देवनागरी कोंकणी शलपयेंतली ही पयली स्त्वतांर कादांबरी म्हणून नतका मान फावो जाता.    
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    गोंय मरु्कतताये उपराांत गोंयाांत कोंकणी साहहत्य ननशमातीक उबाा मेळ्ळी. हाका म्हत्वाचें कारण 

म्हणल्लयार कोंकणी लेखकाांक मेशळल्ललें नतैीक बळगें. 1967 वसाा जाल्लल्लया ओवपननयन पोलाांत 

ववशलनीकरणाच्या ववरोधाांत मतदान जावन गोंय वेगळें उरलें आनी कोंकणीचें मळुपीठ सगुरू उरलें 

म्हणपाचें समाधान कोंकणी मनशाक मेळ्ळें. 1975 वसाा कोंकणी भाशके मशेळल्लली साहहत्य अकादेमीची 

राष्रीय मान्यताय आनी ताचे उपराांत 1977 पसनू कोंकणी साहहत्याक मेळपाक लािगल्लल े राष्रीय 

परुस्त्कार. ह्या म्हत्वाच्या घडणुकाांक लागनू साहहजत्यकाांचे मदीां साहहत्य ननशमातीची उजाा सांचलीत जावांक 

पावली. कोंकणी साहहत्याक राष्रीय पाांवडयार मान्यताय फाव जाली. त ेखातीर आताां आमी वेगळेवेगळे 

साहहत्य प्रकार केळोवपाची गरज आसा. आमची ती जापसालदारकी आसा ही आांतरीक जाणीव कोंकणी 

लेखकाां मदीां जावपाक लािगल्लली. ह्या अनशुांगान साहहत्याक ओांवपल्ललीां नवीां नेमाळीां, नव्यो प्रकाशन 

सांस्त्था स्त्थापन करपाक लखेक आनी भाशा अशभमानी मखुार सरपाक लागले. कें द्रीय साहहत्य अकादमी, 

नवी हदल्लली; गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी; कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय आनी हेर स्त्थानीक सांस्त्थाांच्यो 

साहहत्यीक कायाावळी आयोजीत जावपाक लागल्लयो. हाका लागनू कोंकणी साहहत्याच्या मळार साहहत्य 

ननशमातीचें एक नवें पवा सरुू जावपाक मदत जाली. 

    गोंयाांत देवनागरी शलपयेंत ननमााण जाल्लल्लया कथनात्मक साहहत्याच्या सांदभाांत 1970 आनी 1980 

हीां दोन दशकाां ननशमातीक्षम आसात. कारण ह्या दशकाांत कोंकणी साहहत्याच्या मळार देवनागरी 

शलपयेंत दजेदार कथा लेखन जावपाक लािगल्ललें. चांद्रकाांत केणी, अ. ना. म्हाांबरो, दामोदर मावजो,  

अच्यतु तोटेकार, पुांडलीक नायक, मीना काकोडकार, शीला कोळांबकार, एन शशवदास, गजानन जोग, 

अरूण शसांगबाळ, दत्ता श्री. नायक, हेमा नायक आनी हेर काांय बरोवपी कथा लेखन करताले. हाच े

समाांतर आनीक एक गजाल कोंकणीत घडटाली ती म्हणल्लयार भारतीय आनी भारता भायल्लया अशभजात 

साहहत्याचे कोंकणी भाशेंत अणकार जावपाक लािगल्लले. तशेंच वववीध साहहत्यकृती आनी नामनेक 

पाववल्लल्लया लखेकाांच्या कायााची तोंडवळख करून हदवपी लेखन उजवाडा येतालें. हाचोच एक भाग म्हण 

नयडीश, पतुुागेज, ज्य,ू इांग्लीश, कन्नड, गजुराती, पांजाबी, उडडया, मळयाळी, बाांगला ह्या भाशाांतल्लयो 

कथा आनी नवशलका वेगळ्यावेगळ्या कोंकणी नेमाळ्याांनी उजवाडा येताल्लयो हाची नोंद मेळटा. साहहत्य 

िचांतनाचे आनी मननाचे नदरेन ह्या सगळ्याांचें मादाशान कोंकणी लेखकाांक फावो जालें.  

    ‘कोंकणी भास आनी साहहत्य आज एका नव्या पवाांतल्लयान मखुार वता. आपल्लया अजस्त्तत्वाखातीर 

लाांब काळमेरेन कोंकणी भाशके झगडचें पडलें. आताां हाज्याफुडें कोंकणीक आपली साहहत्यीक ताांक 
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वाडोवन हेर भारतीय भाशाांचे पांगतीक उांचयली सवुात मेळोवपाची आसा. हें काम फर्ककत कोंकणी 

लेखकाांचें वा कोंकणी-भर्कताांचे न्हय; जाल्लयार तमाम कोंकणी समाजाचें.’ वाचप्याांक ह्या सदरा खाला 

कुळागर जानेवारी 1981च्या अांकात सांपादक चांद्रकाांत केणी हाांणी वयलें मत माांडलाां. समुार 34 वसाां 

फाटीां माांडडल्ललें हें मत कोंकणी लखेकाांक कादांबरी ननशमातीच्या मळार आयजूय एक आव्हान आसा. 

कोंकणी कादांबरी सवाांगान बशळश्ट जावपाची गरज आसा. ‘. . . कोंकणी आमकाां भास म्हूण मखुार 

सररल्लली जाय आसत जाल्लयार कोंकणीांत फकत कववता बरोवन भागचें ना. गद्य ननमााण करचें 

पडटले.’16  हें मत आसा रवीन्द्र केळेकार हाांचें. कवी मनोहरराय सरदेसाय हेवयू आपल्लया उलोवपाांत 

‘कववता बरोवपाचें उणें करात. गद्य बरयात.’ अशें आव्हान करताले. हाका कारण म्हणल्लयार गोंयच े

मरु्कतताये उपराांत कववतके आनयल्ललें पीक. मखुार  मात कववतचे ेफाटोफाट कथचेें मळ िगरेस्त्त जालें. 

आनी उपराांत कादांबरी लेखनाक सरुवात जाली. 

     वयले जाणववकायेंतल्लयान कोंकणी लेखकानी 1975-1989 ह्या काळाांत नवशलका आनी कादांबरी 

लेखन केल्लल्लयाच्यो काांय नोंदी तत्कालीन नेमाळ्याांनी मळेटात : सूड  - दामोदर मावजो (जाग,  हदवाळी 

अांक : 1975), मोनी व्यथा - रमेश वेळुस्त्कार (जाग, हदवाळी अांक : 1975), मीन वपकलाां खाांडयाांनी - 

पुांडलीक नायक (जाग, हदवाळी अांक : 1976), जायू  – अरूण शसांगबाळ (कोंकणी हदवाळी अांक : 

1976) पातक – लक्ष्मणराव सरदेसाय (कोंकणी, हदवाळी अांक : 1977), नकलामी – एन शशवदास 

(कोंकणी, हदवाळी अांक : 1977), पडबब ांबाां - अरूण शसांगबाळ (जाग, हदवाळी अांक : 1977), नकलामी – 

एन शशवदास (कोंकणी, हदवाळी अांक : 1977), पाखलो - तकुाराम शटे (शब्दलू, कोंकणी - मराठी 

हदवाळी अांक : 1978), ना तें नातें – चांद्रकाांत केणी (जाग, माचा 1978), पापडाां कवळ्यो – लक्ष्मणराव 

सरदेसाय (जाग, हदवाळी अांक : 1979), गोमती - नारायण वादोळकार (कुळागर, जानेवारी - 1980), 

चवथीचो चांहद्रम – शाांता खाांडपेारकार (कुळागर, हदवाळी अांक : 1980), बाबू धाकू शणै फातपेंकाराची 

कुडर्कयाां कुडर्कयाांची काणी - अरूण शसांगबाळ (कुळागर, डडसेंबर - 1980), बाबू – एन शशवदास (कोंकणी, 

हदवाळी अांक : 1980), कामेलीन - दामोदर मावजो (जाग, हदवाळी अांक : 1981),  प्रळय – ड . अरूण 

हेबळेकार (जाग, हदवाळी अांक : 1984), पिृथव ै नमः - गोकुळदास प्रभ ु (कुळागर, हदवाळी अांक : 

1984), सपन – ववद्याधर [चांद्रकाांत केणी] (कुळागर, सप्टेंबर -1986), राज - स.ु म. तडकोडकार 

(वाांगडी, हदवाळी अांक : 1989). पवूा प्रशसद् जाल्लल्लयो ह्यो चडावत नवशलका आनी कादांबऱयो पसु्त्तक 

रुपाांत प्रकाशीत जाल्लल्लयो आसात. 
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    वयल्लया चवदा वसाांच्या काळाांत वेगळ्यावेगळ्या ववशयाांचेर कोंकणीांत कादांबरी लेखन जाल्ललें पळोवांक 

मेळटा. एका अथाान ही कोंकणी कादांबरी लेखनाची खरी सरुवात अशें म्हणपाक हाांगा वाव आसा. हाचें 

शे्रय वयल्लया नेमाळ्याांक तर ननजश्चतचू वयता, तशेंच कादांबरी लेखनाची सता आयोजीत करून कोंकणी 

लेखकाांक उबाा हदवपी कुळागर नेमाळ्याक ताचें खेरीतपणान शे्रय हदवचें पडटा. हाचे भायर पुांडलीक 

नायक : बाांबर (1976), अभयकुमार वेलीांगकार : लव्ह स्त्टोरी (1979), शाांता खाांडपेारकार : अांतरपाट 

(1983), अभयकुमार वेलीांगकार : सुमती (1985), ज ेएल गोयश : सोडवाट (1986) अशीां काांय स्त्वतांर 

पसु्त्तकाां त्या वेळार प्रकाशीत जाल्ललीां आसात.  

    ज्योकीां साांतान आल्लवारीस हाांची आांजेल (1950) ही कन्नड शलपयेंत बरनयल्लली पयली कादांबरी 

आसा. पय्णारी हप्ताळ्याांत साांखळ कथा उजवाडा हाडपी वव जे पी साल्लडान्हा हाणें काांय समाजीक 

कादांबरी बरनयल्लयो. पणू देवाचे कुपेन ही ताांची कादांबरी जुलय 1961 सावन पय्णारी ह्या हप्ताळ्याांत 

उजवाडा आयले उपराांत ताांकाां नामना फावो जाली. 228 पानाांची ही कादांबरी मखुार 1962 वसाा  

पसु्त्तक रुपाांत आयली. उपराांत ह्या लेखकान केनरा क्रिस्त्ताांवाांनी भोिगल्लल्लया भोगणाराांचरे आधारीत 

जायत्यो कादांबऱयो बरयल्लयो. ताांबडी वपतूळ, पेट आनी पाळणें, मोगा म्हाका शशकय सारर्कयो काांय 

म्हत्वाच्यो कादांबऱयो ह्या लखेकाच्या नाांवार आसात.  

    मराठी साहहत्याचो प्रभाव आशशल्लले ए टी लोबो हे कादांबरी लेखन करपाक लागले. ताांची तूां बरो जा 

ही कादांबरी वाचप्याांक खूब मानवली. समुार देड हजार पानाांची वेळ घडी ही ताांची कादांबरी ग्रामीण 

जजवनाचें िचर उबें करता. गाबब्रयेल डडसौजा (गब्ब)ु हाांणी मोगाची मस्त्ती आनी झडती सारर्कयो 

कादांबऱयो बरोवन तरणाट्या वाचकाां मदीां त ेफामाद जाले. एक म्हत्वाची गजाल मांगळूर शाराांत घडली 

ती म्हणल्लयार रार्कणो ह्या नेमाळ्यान कादांबरी लेखना खातीर घेनतल्लली तकालस. ह्या नेमाळ्या वरवीां 

शशबबराांचें आनी कायाशाळाांचें आयोजन केलें. ह्या नेमाळ्याच्या प्रयत्नाक लागनू साांखळ कथेच्या रुपान 

जायत्यो कादांबऱयो णखस्त्तीनीां उजवाडा आयल्लयो. त्योच मागीर पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा हाडपाचे प्रयत्न 

केल.े  

    हातूांतल्लयान एडवीन जे एफ डडसौजा हो तरणाटो बरोवपाक लागलो. ताची ननमाणी शळेी ही 

सामाजीक कादांबरी अनिुमान झेलो (1964) आनी मखुार शमर (1984) ह्या नेमाळ्याांत णखस्त्तीनीां 

उजवाडा आयली. उपराांत ती पनुव प्रकाशनान 1984 वसाा पसु्त्तक रुपाांत उडवाडायली. ह्या लेखकान 

आयजवेर कन्नड शलपयेंत 33 कादांबऱयो बरयल्लयात. वपलातान हदल्ललें फमााण, शतेाांतलीां फुलाां, खुसाा 
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फाटलो उजवाड, हाांव जजयेताां, वव ांचून काडलेली पजाा, काळें भाांगर ह्यो ताांच्यो काांय म्हत्वाच्यो 

कादांबऱयो. 1990-1991 वसाा इराकान कुवेताचेर केल्लल्लया आिमणाक लागनू जाल्लली वाताहात आनी थांय 

काम करपी तरणाट्या कामगाराांची जाल्लली दैना काळें भाांगर हे कादांबरेंत लेखकान माांडल्लया. ही कादांबरी 

गोव कोंकणी अकादेमीन देवनागरी शलपयेंत 2013 वसाा उजवाडायल्लया. 

    मांगळूराांत एक म्हत्वाची लेणखका कादांबरी बरोवपाक मखुार सरली ती म्हळ्यार आयरीन वप ांटो. 

स्त्री, म्हजें अांतस्त्कणा ववसचें ना, हाांव चुकोन पडोंक ना अश्यो काांय ताांच्यो कादांबऱयो आसात. हाचे 

भायर जॅरी कुलसेकर, स्त्टेन आगेरा, लेन्सी वप ांटो नायक, फा. ववलीयम द शसल्लव, गेबब्रयेल वाज, 

मायकल मॅजर्कसम डडसौजा, ववर्कटर रोडिग्स आनी हेर काांय लखेकाांनी कानडी शलपयेंत कोंकणी कादांबरी 

लेखन केलाां. मांगळूराांत हहांद ू लेखकाां मदीां पयलें वयलें कादांबरी लेखन करपी म्हणून सौ. पद्मा शणय 

हाांचें नाांव मखुार येता. ताांची वशैाख फुलो ही कन्नड शलपयेंत बरनयल्लली पयली कादांबरी कोंकणी भाशा 

आनी सांस्त्कृतीक प्रनतष्ठान, मांगळूर हाांणी 2014 वसाा उजवाडायल्लया.  

    कन्नड शलपयेंतल्लया कोंकणी कादांबऱयाां ववशीां एक म्हत्वाची नोंद करपाक जाय ती म्हणल्लयार 

कनााटकाांत कादांबऱयो इगजने चलयतल्लया नेमाळ्याांनी उजवाडा येताल्लयो. शृांगार, प्रणय तशेंच  धमाा आड 

काांयच आसपाक जायना अशीां लखेकाांचेर काांय बांधना येतालीां. हाचो उरफाटो पररणाम साहहत्याच्या 

दज्यााचेर पडटालो. भटकळ कनााटक ह्या वाठाराांत राबबतो करून रावपी नवायती मसुलमान लोक नश्क-

ए-नवायत 17 सारक्रकल्लया नेमाळ्याांत फासी-अरेबीक शलपयेचो वापर करून कोंकणी लेखन करतात. हे 

शलपयेंत कोंकणी कादांबरी लखेनाची एकूय नोंद ना.  

    मडगाांव-गोंय साकून उजवाडा येवपी 1984 वसााच्या कुळागर हदवाळी अांकाांत केरळाांतल्लया 

गोकुळदास प्रभ ुहाांची देवनागरी शलपयेंत बरनयल्लली पथृ्व ैनमः ही नवशलका उजवाडा आयल्लया. मखुार 

1986 वसाा केरळ कोंकणी अकादमीन ती पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा हाडली. केरळ कोंकणीांतली ती पयली 

नवशलका. जाल्लयार मळयाळम शलपयेंत आनांदी मुांबय हाांणी बरनयल्लली अयोध्या (2008) ही पयली 

कादांबरी म्हणून नोंद मेळटा. कावषकोड केरळ उजवाडा येवपी सारस्त्वत वाणी ह्या म्हयनाळ्याांत 

पवूाप्रशसद् जाल्लली दपुाती  ही वी कृष्ण वाध्यार हाांची नवशलका मखुार 2002 वसाा पसु्त्तक रुपाांत 

प्रकाशीत जाली.18 सयुाा अशोक हाांची देवनागरी शलपयेंतली ववस्त्वास ही कादांबरी 2012 वसाा उजवाडा 

आयल्लया. 
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    वाध्यार ह्या कोंकणी भाशीक लखेकान भटमाम, देवळी, आररयाप्पेडात्तवर, ओरू पुरावतृ्तम, 

कलावती  आनी हेर काांय कादांबऱयो मळयाळम भाशेंत बरयल्लयात. ह्या कादांबऱयानी कोंकणी 

समाजाांतल्लया  सामान्य मनशाच्या जजवनसांघशााचेर लखेकान भाश्य केलाां.19 शशी, चांद्रकला एस कामत, 

ववष्णू प,ै चांद्रकला प2ै0 अश्या काांय कोंकणी भाशीक लखेकाांनी मळयाळम भाशेंत कादांबरी बरनयल्लल्लयाची 

नोंद मेळटा. पणू कोंकणी हे आपले मातभृाशेंत कादांबरी बरोवांपाचे प्रयत्न केरळाांत सामकेच कमी 

आसात. कोंकणी कथा लखेन करपी लेखकाांनी जाणीवपवुाक प्रयत्न केल्लले जाल्लयार केरळ कोंकणी 

साहहत्याांत मोलाची भर पडपाक मदत जातली आसली. 

    आधुनीक कथेचें तांर समजून घेवन कोंकणी कथा लेखन करपी म्हणून चांद्रकाांत केणी हाांचें नाांव 

मखुार येता. मध्यम वगीयाांचे प्रस्त्न नदरे मखुार दवरून काांय स्त्वतांर कादांबऱयो आनी नवशलका 

ताांच्यानी बरयल्लयात. मराठी आनी हहांदी भाशेंतली कादांबरी तशेंच अणकारीत रुपान उपलब्ध आशशल्लली 

बांगाली, तलेगु,ू उडडया, पांजाबी, गजुराती, मळयाळम आनी हेर भाशाांतल्लया कादांबऱयाांचें वाचन कोंकणी 

लेखकाांनी प्रामखु्यान केलाां. कनााटक आनी केरळ वाठाराांतल्लया कोंकणी लखेकाांचें आपल्लया प्राांताांतल े

भाशाांचेर प्रभतु्व आशशल्लल्लयान आनी त्या भाशाांनी ननमााण जावपी कादांबरी साहहत्या कडने ताांचो थेट 

सांबांद आशशल्लल्लयान कादांबरी साहहत्याची जाण वाडपाक सदाांच मजत जाल्लया. चार राज्याांनी शश ांपडून 

गेल्लल्लया चडावत कोंकणी लखेकाांक इांग्लीश, हहन्दी, मराठी, कन्नड आनी मळयाळम अश्या एका परस 

चड भाशाांचें िगन्यान आशशल्लल्लयान  त्या त्या भाशाांतलें साहहत्य समजून घेवपाक सोपें पडलाां.     

    1975 वसाा कें द्रीय साहहत्य अकादमी, नवी हदल्लली हे सांस्त्थेन कोंकणीक ही एक स्त्वतांर साहहत्यीक 

भास म्हण मान्यताय हदल्लल्लयान वसा 1983, 2002, 2007 आनी 2008 ह्या वसाा अनिुमान कामेलीन 

(दामोदर मावजो), भोगदांड (हेमा नायक), हदका (देववदास कदम) आनी घणाघाय ननयतीच े (अशोक 

कामत) ह्या कोंकणी कादांबऱयाांक साहहत्य अकादमीचे परुस्त्कार फावो जाल्लयात. ह्या परुस्त्काराां वरवीां 

कोंकणी कादांबरी राष्रीय पाांवडयार पावपाक मदत जाली. कामेलीन हे कादांबरेचे अणकार हहन्दी, मराठी, 

कन्नड, गजुराती, शस ांधी, पांजाबी, बाांग्ला, उडडया, तमीळ, मिैथली, काश्मीरी, असाशमया आनी इांग्लीश 

अश्या बारा भाशाांनी जाला. हाचे भायर अच्छेव, काळी गांगा, हावठण, अरण्यकाांड, गुणाजी, पाखलो, 

पाशाण कळी ह्यो काांय कादांबऱयो आनी नवशलका भारतीय भासाांनी आनी इांग्लीश भाशेंत अणकारीत 

जाल्लल्लयाची नोंद मळेटा.  
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    महाबळेश्वर सलै हाांचे अदृश्ट हे नवशलकेचेर आदारीत 2009 वसाा पलतडचो मनीस ह्या माथाळ्या 

खाला कोंकणी क्रफल्लमाची ननशमाती जाल्लया. 34व्या टोरोंटो (कॅनडा) आांतरराष्रीय क्रफल्लम फॅस्त्टीवलाांत ह्या 

क्रफल्लमाक ‘Discovery Section’ ह्या ववभागाांत International Federation of Film Critics Prize 

फावो जालाां. ल स एांजलीस (यएुसए) हाांचो बॅस्त्ट क्रफल्लम अव डा. तशेंच बलीन, कायरो, पाल्लम जस्त्प्रांग्स, 

हागँ काँग, इस्त्तानबलूच्या क्रफल्लम फॅजस्त्टवलाांत ह्या क्रफल्लमाची अिधकृत ननवड जाल्लली. एका अथाान 

कोंकणी कादांबरी साहहत्याक फावो जाल्ललो हो मान आसा. सूड (दामोदर मावजो) आनी गुणाजी (पुांडलीक 

नायक) ह्या नवशलकाांचेर कोंकणी क्रफल्लमाां तयार जाल्लयाांत. हे घटणेक लागनू वववीध भागाांतले क्रफल्लम 

ननमाात ेआताां कोंकणी कादांबरे कडने आस्त्तने पळोवपाक लागल्लयात म्हणपाची ही गवाय. 

    एकववसाव्या शेंकडयाच्या पयल्लया दशकाांत कोंकणी समकालीन कादांबऱयाांचो ववचार करतना, 

कोंकणी कादांबरी आजुनयू सामाजीक कादांबरी ह्या प्रकारा भोंवतणीां घुांवता म्हणपाचें प्रकशाान जाणवता. 

हहन्दी आनी मराठी ह्या लागशशल्लल्लया भाशाांनी तशेंच कन्नड आनी मळयाळम सारर्कया शजेारी 

राज्याांतल्लया भाशाांनी वेगळ्यावेगळ्या प्रकाराांतल्लयो तशेंच ववचार प्रवाहाांतल्लयो (ग्रामीण, प्रादेशीक, 

आत्मचरररात्मक, चरररात्मक, इनतहासीक, ववज्ञानीक, सर्ीवादी, मनोववज्ञानीक) कादांबऱयो उजवाडा 

येतात. कोंकणी कादांबरेंत अश े जाणीवपवुाक प्रयोग अजून जावपाक लागूांक नात. प्रयोगाचे नदरेन 

कोंकणी कादांबरी आजून प्रौढ अवस्त्थेंत शभतर सरूां क ना. कन्नड शलपयेंत वव ज ेपी सालड्ान्हा (खडाप) 

हाांणी काांय इनतहासीक ववशय घेवन कोंकणी कादांबरी लेखन केलाां. गोंयाांत लक्ष्मीदास बोरकार ह्या 

लेखकान दीपत्कार (1995) ही नवशलका ‘हदपाजी राण्याचें बांड’ ह्या इनतहासीक ववशयाची फाटभूांय 

घेवन बरयल्लया.  

    गोंयच्या राजकी इनतहासाचो एक व्हड कॅनव्हास घेवन कोंकणी कादांबरी बरोवपाचो प्रयत्न आजून 

जावांक ना म्हणपाची हाांगा नोंद करची पडटा. महाबळेश्वर सलै हाांची युग–साांवार (2004) ही इनतहासीक 

कादांबरी नासनू धमाांतर ह्या ववशयाचेर आधाररल्लली आनी तत्कालीन समाजवेवस्त्थेचेर उजवाड घालपी 

ती एक सामाजीक कादांबरी. ववशशश्ट काळाचो थाव घेवपी कादांबरी आशशल्लल्लयान कोंकणी लेखक दामोदर 

मावजो नतका ‘इनतहासीक काळाची’ कादांबरी (Period Novel) अशें म्हणटा.21 कादांबरेंत हाताशळल्लल्लया 

ववशयाक लागनू ती आयचे घटकेक उजवी थारल्लया.  

    गोंयाक आनी मखुेलपणान कोंकणाक एक खेरीत असो इनतहास आसा. साबार राजवटीांनी गोंय 

आनी भोंवतणच्या प्रदेशाचरे आलटून पलटून राज्य केलल््लयाची नोंद मेळटा. ताांच्या ह्या राजवटीांक 
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लागनू गोंयची भास, लोकसांस्त्कृताय, समाजवेवस्त्था, धमा आनी जजवनपद्दतीचेर प्रभाव पडला. ह्या 

राजवटीांच्या इनतहासाचो आधारान घेवन कादांबरी लेखन जावपाची गरज आसा.22 

    कदीम काळा पसनू गोंय प्रदेशाक राजकी, सामाजीक, सांस्त्कृतीक आनी वेपाराच्या मळार आयात 

आनी ननगातीची इनतहासीक फाटभूांय आसतना ह्या म्हत्वाच्या ववशयाांचेर कोंकणीांत अजून कादांबरी 

येवांक पावली ना. हाका म्हत्वाचें एक कारण म्हणल्लयार कोंकणी लखेकाां मदीां इनतहास ववशया सांदभाांत 

आशशल्लली अनास्त्था. मळुाांत इनतहासाची आवड आसप म्हत्वाचें. ववशयाचें सांशोधन करून तथ्य एकठाांय 

करप, कल्लपकतायेन कादांबरेची माांडावळ करून तत्कालीन वास्त्तवाक उबें करप ही तशी जोणखमचेी आनी 

आव्हानात्मक गजाल. सामाजीक कादांबरेंत हो भांय इल्ललो उणो आसता. इनतहासीक वा राजकी कादांबरी 

लेखन करतना कश्टाांचें काम आसता. ही प्रक्रिया वेळकाडू आशशल्लल्लयान हो व्याप घेवन बसपाक कोंकणी 

लेखक मातश े फाटीां रावतात. कोंकणीांत पणूा वेळ लखेनाचो अभाव आनी लखेकाांक आथीक येणावळ 

नाशशल्लल्लयान कादांबरी लेखक तातूांतल्लयान आांग काडून घेतात. 

    कन्नड : पवा (एस एल भरैप्पा), मरशलमांजण्णगे (शशवराम कारांत); मराठी : कोसला (भालचांद्र 

नेमाड)े; झाडाझाडती (ववश्र्वास पाटील); हहन्दी : गोदान (मुांशी पे्रमचांद), तमस  (शभष्म सहानी), राग 

दरबारी (श्रीलाल शरु्कल); मळयाळम : चेम्मीन (तकळी शशवशांकर वपल्लले), कलम (एम टी वासदेुव 

नायर) ; बाांगला : गोरा (रवीन्द्रनाथ ठाकूर), पथेर पाांचाली (ताराशांकर बांधोपाध्याय), अरण्येर अिधकार 

(महाश्वेतादेवी); गजुराती : सात पगलाां आकाशमाां (कुां दननका कापडडया) असशमया : इयारूइांगम 

(ववरेंद्रकुमार भट्टाचाया), पाताल भरैवी (लजक्ष्मनन्दन बोरा); पांजाबी : वप ांजर (अमतृा वप्रतम); तमीळ : 

रर्कतकुां ड (इजन्दरा पाथासारथी); तलेगु ू: पेका मेडालु ( मपु्पाळ रांगनायकम्मा);  उडडया : छ: माण आठ 

गुांठे (फकीर मोहन सेनापती), माटी मटाल (गोपीनाथ महाांती), आनी हेर काांय म्हत्वाच्या कादांबऱयाांनी 

आपले भाशेंतले कादांबरेक भारतीय साहहत्याच्या मळार एके वेगळे उांचायेर व्हरून दवरल्लया. ताांच े

अणकार भारतीय आनी भारता भायल्लया जायत्या भाशाांनी जाल्लयात. वाचकाांनीय ताांकाां येवकार हदला. 

अश े तरेन कोंकणी कादांबरेची नोंद भारतीय साहहत्याच्या मळार जावपाची गरज आसा. कामेलीन 

कादांबरेची अशी नोंद घेतल्लया. महाबळेश्वर सलै ह्या कोंकणी कादांबरी लेखकाच्या रुपान ही सांद ननमााण 

जाल्लया. भारतीय कादांबरेच्या दालनाांत आपलें खेरीत अशें स्त्थान ननमााण करपाची ताांक युग-साांवार हे 

ताांचे कादांबरेंत आसा. 
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    गोंयाांत स्त्थायीक जाल्लले आनी मळू कारवार वाठारातले लेखक महाबळेश्वर सलै आनी देववदास 

कदम हाांच्यो देवनागरी शलपयेंतल्लयो कादांबऱयो सोडल्लयार कनााटक वाठाराांतल्लया हेर लेखकाांनी देवनागरी 

शलपयेंत कादांबरी लेखन केलाां म्हणपाची नोंद मळेना.  

2.2  कोंकणी कादंबऱयांनी चचरीी जाल्लें समाजजजवन 

    कादांबरी थळ आनी काळाचें दशान घडयता. एका ववशशश्ट काळाांत घडडल्लल्लया घडणुकाांची 

ववस्त्कटावणी प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान लेखक कलात्मक ररतीन कादांबरेंत माांडटा. समाज, सांस्त्कृताय, 

धमा, राजकारण, अथाकारण, इनतहास, ववज्ञान आनी हेर म्हत्वाचें िगन्यान कादांबरी उकतें करून 

दाखयता. लेखकान ननवडडल्ललो भगुोलीक वाठार. थांयची समैसांपत, मनशाां, ताांची भास, लोकसांस्त्कृताय, 

त्या लोकाांचे दीसपटे्ट वेव्हार, धमीक आनी सामाजीक ररती-ररवाज हें सगळें कादांबरेंतल्लयान अशभव्यर्कत 

जाता.  

    लेखक आपल्लया अणभव पररघा शभतरलो ववशय कादांबरी लेखना खातीर ननवडटा. आपले जजणेक 

स्त्पशा करून गले्लल्लयो घटना आनी प्रसांग लेखक आपल्लया अणभव आनी अनभुतुीच्या म्हालवजार  

कलाकृतीची ननशमाती करता. अश्या वळेार ताका चड श्रम घेवचे पडनात. पणू सांबांदीत ववशयाची 

तोंडवळख नासत जाल्लयार सोदवावर करून कादांबरी लेखनाचीां तो हटपणाां तयार करता. ह्या कामाांत 

ताका  जायत े म्हयने वा वसाां खची घालचीां पडटात. ववशयाची व्याप्ती, तातूांतली जर्कलश्टताय आनी 

खरेपण पारखून कादांबरेचो ववशय वाचकाां मेरेन पावोवपाची प्रक्रिया तशी दीघा आनी त्याच बरोबर  

आव्हानात्मक आसता. 

    हेर साहहत्य प्रकाराांच े तळेुन लोकप्रीय आशशल्लल्लया कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराांत सांवसाराांतलीां 

जायतीां सत्याां, रहस्त्याां, मानवी सांघशा अचूक आनी सकु्षीम ररतीन अशभव्यर्कत करपाक चड वाव मळेटा. 

आयची आधुनीक कादांबरी मनीस जजणेकडने मानसशास्त्रीय नदरेन पळयता आनी बदलत्या समाजाचो 

कें द्रबब ांद ूआशशल्लल्लया मानवी मनाचो ती अचूक थाव घेवपाचो प्रयत्न करता. 

    ‘नदर सांपादप्याची’ ह्या सांपादक्रकयाांत (जाग माचा : 1977) सांपादक, रवीन्द्र केळेकार, कादांबरेच े

लेखक  पुांडलीक नायक हाचे ववशीां बरयतना म्हणटा : 

मीन वपकलाां खाांडयाांनी (पसु्त्तक रुपाांत प्रकाशीत करपाच्या वेळार प्रकाशकान हे 

कादांबरेचें नाांव बदलनू अच्छेव अशें दवरलें.) हे नवलकथेचेर हाांव खोश्शी. दोन कारणाांक 
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लागनू. एक : जे वपरायेर ताणें ती बरयल्लया ती वपराय असल्लयो नवलकथा बरोवपाची 

न्हय.  

दसुरें कारण हदतना त े मखुार म्हणटात :  

ताणें जें जग नवलकाणयेंत िचतारलाां त ेआमी कोणें पळोवांक लेगीत ना. आमचो भौस 

आमच्या कथा-कादांबऱ याांनी आनयल्ललो. पणुून ‘भायल्लयान’ हुांबऱ या भायर सरून आमकाां 

जसो हदसता नततलोच आनयल्ललो भौस हदश्टी पडटा. खासा भौसचू पुांडलीक नायकाच्या 

हाताांतल्लयान आपली नवलकथा बरयता काय क्रकतें, अशें हदसता. असली नवलकथा हाच े

पयलीां खांयच्याच गोंयकारान खांयचेच भाशेंत बरोवांक ना अशें म्हजें मत आसा... (पा.4) 

    1960 त े1975 ह्या काळाांत मराठी ग्रामीण कादांबरी सगळी शर्कत लावन मखुार आनयल्लली. ह्या 

काळाांत ग्रामीण भागाांतलो लेखक लखेन करपाक सांख्येन मखुार आयलो. हाचें फाटलें कारण म्हणल्लयार 

भौजनसमाजाांत शशक्षणाची जाल्लली जागतृाय. मरु्कत गोंयाांतयू तेंच जाल्ललें. ग्रामीण वाठाराांत मराठी 

शशक्षणाचो प्रसार आनी प्रचार जावपाक लागलो. वाचन सांस्त्कृताय मळू धरपाक लागली. तातूांतल्लयान  

साहहत्याची जाणववकाय वाडपाक मदत जाली. सरुवातीक मराठीांतल्लयान लखेन करपी वपळगी देवनागरी 

कोंकणीांतल्लयान कववता, कथा, नाटक आनी उपराांत कादांबरी लेखन करपाक मखुार सरली. लेखक 

पुांडलीक नायक आनी हेर भोवजन समाजाांतले  लखेक हें ताचेंच फळ.  

    शमना खणीांक लागनू थळावे लोक आपलीां शतेाां कसोवपाचीां सोडून दडूु जोडपाच्या हावेसान शमनाच े

खणीर वगेळ्यावेगळ्या तराांचीां कामाां करपाक लागले. कालाांतरान लोकमानस बदल्ललें. समैाक आनी 

लोकसांस्त्कृतायेक तड ेगेले. आपल्लया लोकपरांपराांचो आनी अजस्त्तत्वाचो ववसर पडडल्लल्लयान समाजजजवनाांत 

बदल घडत गेले. अच्छेव कादांबरेची एक सशर्कत बाजू म्हणल्लयार तातूांत वापररल्लली भास. जायत्या 

फावटीां कादांबरीकार पाराांच्या तोंडाांत आपली भास घालता. पणू हाांगा तशें घडना, वेगळ्यावेगळ्या 

वयोगटाांतलीां आनी ववशभन्न सभावाचीां पाराां अस्त्सल गाांविगरे भाशेंतल्लयान आपल्लया वाठाराची, 

लोकवेव्हाराची वळख करून हदतात. देवनागरी कोंकणी कादांबरेची सरुवात अशी लोकभाशचेो वापर करून 

जाली हें म्हत्वाचें आनी नोंद घे सारकें  आसा. 

मराठी कादांबरेंत ‘मास्त्तर’ हें पार जायत्या कादांबऱयाांनी कथानकाचे गरजे प्रमाणें लेखकाांनी उबें 

केलाां. मास्त्तर हो सादो-भोळो, गाांवाांत समाजसधुारकाचें काम करपी अशीच ताची व्यजर्कतरेखा 

िचरायल्लया. ‘तशें पळयल्लयार खेडयाांत वचपी मास्त्तर ही व्यजर्कतरेखा मराठी कादांबरेक नवीन 
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नासनू मराठी कादांबरेंतले हे ‘मास्त्तर’ खूब फावट ध्येयवादाच्या वर्कलाांतल्लयान त े जग 

पळयातात. जगा ववशीांच्यो प्रनतक्रिया व्यर्कत करतात. लेखकाांच्या मनाांतल्लया सपनाांचे, 

लेखकाांच्या मनाांत आसपी जजवना ववशीां तात्वीक अथााचे वाहक म्हणून हे मास्त्तर वावरुतात.’23 

(अणकार करून)  

    ववश्र्वास पाटील हाांच ेझाडाझडती  (1990) हे कादांबरेंतयू मळुावे शाळेंत शशकोवपी ‘वसांत खैरमोड े

मास्त्तर’ हाचें पार आसा. हो मास्त्तर गररबाांचे वटेन उबो रावनू धरणग्रस्त्ताांच्या न्याया खातीर झगडटा. 

प्रामाणीक, उदार वतृ्ती, सांघशा करपाची तयारी आशशल्लल्लयान त्या लोकाां खातीर तो देव जाता. 

बनगरवाडी (1955) हे व्यांकटेश माडगळूकराांचे कादांबरेंतयू राजाराम ववठ्ठल सौंदणीकर हें ‘मास्त्तराचें’ पार 

आसा. मास्त्तर हो शशक्रकल्ललो आशशल्लल्लयान ज्या गाांवाांत तो ववद्यादानाचें काम करपाक वयता त्या  

गाांवचे सधुारणेंत तो आपणू जावन वाांटो घेता. अण्णाभाऊ साठे हाांची मास्त्तर (1966) नाांवाची मराठी 

कादांबरी आसा. ‘ही कादांबरी सातारा जजल्लल्लयाांतल्लया प्रनतसरकाराच्या आांदोलनाची फाटभूांय घेवन येता. 

प्रनतसरकाराच्या आांदोलनान प्रभावीत जावन िाांनतकारक जाल्लल्लया एका मास्त्तराची ही कथा आसा.’24 

गाांवाांतले उदरगतीक मरणे मास्त्तराां सारके ववघ्नसांतोशी लोक कश्यो अडचणी उब्यो करतात हाचें िचरण 

कातळावरच े पाणी (1977)25 हे मराठी कादांबरेंत श्रीपाद काळे हाांणी केलाां. खरेमास्त्तर (1993) ही 

ववभावरी शशरूरकर हाांची चरररात्मक कादांबरी मास्त्तराच्या परुाय जजवनाचेर उजवाड घालता. 

    अच्छेव हे कादांबरेंत ‘सावळो मास्त्तर’ ही व्यजर्कतरेखा लेखकान उबी केल्लया. हो मास्त्तर वळवय ह्या 

पलतडच्या गाांवाांतलो. कोळांब गाांवचो जाणटेलो आब ू आनी हेर काांय गाांवकार आपलीां भरुगीां शशकचीां 

म्हणनू सावळ्या मास्त्तराक आपोवन हाडटात. जाांचीां भरुगीां शाळेंत शशकतात त े शतेकार पालक 

मास्त्तराक मोबदलो म्हणून शतेाांत वपकपी धान्य हदतात. भरुगीां शशकचीां म्हणून सावळो मास्त्तर प्रयत्न 

करता. पणू गाांवाांत शमना खणीचो वेवसाय सरुू जाल्लल्लयान गाांवचे लोक आपल्लया भरुग्याांक शाळेंत 

धाडडनात. गाांवची पररजस्त्थती हाता भायर वयतकच आनी गाांवकाराां कडल्लयान सहकार मेळना जातकच 

मास्त्तर  आपल्लया गाांवाांत परत वयता आनी एक दीस ताका मरण येता.  

    ‘. . . अच्छेव ही देवनागरी कोंकणीांतली पयलीच आनी नतवयू बी अत्यांत म्हत्वाची नवलकथा 

जावन आसा,  हे ववशीां कसलोच वाद ना. खरें म्हणजे महाराष्रीय लेखकाांचें अनकुरण करून मराठी 

कथा– कादांबऱयो बरोवपी गोंयकार लखेकाांनी अच्छेव पासनू देख घेवां येता इतलीां हे नवलकथचेीां 

पाळाांमळुाां गोंयाांतल्लया मातयेंत आसात.’26 अश े तरेन एस डी तेंडूलकार ह्या सशमक्षकान हे कादांबरेची 
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दखल घेतल्लया. शमनाखणीचो ववशय आनी तातूांतलें कथानक समाांतर वचपी उद्ध्वस्त्त (1983) ही 

मराठी कादांबरी गोंयच ेलेखक सभुाष भेंड ेहाांची आसा. तशेंच दसुरे एक गोंयकार लेखक रा. का. बवे 

हाांची होमकाांड (1978) ही कादांबरीय गोंयाांतल्लया मीन वेवसायाक लागनू समाजजजवनाचेर जाल्ललो 

पररणाम आनी कुळागराांची जाल्लली नाशाडी हाचें िचरण करता. तशेंच मँगननजाच्या खणीांक लागनू दोंगर 

सपाट जातात. झाडाां नश्ट जातात. उद्देगीकरणाक लागनू खऱयाांनीच गाांवची उदरगत जाली काय 

अधोगती जाली असो अांतमूाख करपी प्रस्त्न भीष्माचा डोंगर (1973) हे कादांबरेंत श्रीराम कामत हाांणी 

माांडला.27  

    एकाच ववशयाचेर बरनयल्लल्लयो ह्यो चार कादांबऱयो खनीज उत्खननाक लागनू समाजमनाचेर 

जाल्लल्लया पररणामाचेर भाश्य करतात. जायत्या अभ्यासकाांनी आनी सशमक्षकाांनी अच्छेव हे कादांबरेक 

प्रादेशीक कादांबरी म्हणून नतचो उल्ललखे केला तें बरोबर न्हय. प्रदेश म्हणल्लयार ल्लहान वाठार न्हय. 

प्रादेशीक कादांबरी ववशशश्ट प्रदेशाचीां वशैशश्ट्याां घेवन जल्लमता. थांयची भूांय, लोकसांस्त्कृताय, भास आनी 

हेर खेरीतपण त ेसाहहत्यकृतीांत पडबब ांबीत जाल्ललीां आसतात. प्रादेशीक कादांबरेंत प्रदेश होच एक नायक 

आसता. कादांबरी वाचून जातकच त्या ववशशश्ट प्रदेशाांतलीां मनशाां आनी त्या मनशाांच्या भोंवतणीां 

ननमााण जाल्लले प्रसांग वाचकाांक याद जातात हें जरी खरें आसलें तरी वाचकाांच्या मनाचेर सांस्त्कार 

उरतात त ेत्या आगळ्यावेगळ्या प्रदेशाचे. अच्छेव कादांबरेंत िचरीत जाल्ललो  कोळांब गाांव हो हेर गोंयच्या 

ल्लहान ग्रामीण वाठारा प्रमाणें एक आसा. ताका लागनू हे साहहत्यकृतीक पयाावरणाच्या ववशयाचरे 

आधारीत ग्रामीण कादांबरी म्हणप समा जातलें.   

    गोंयाांत मराठी भाशेंत पाली, वपळगी सारर्कयो कादांबरी बरोवपी चांद्रकाांत गाांवस ह्या लखेकान 

इदवास हे आपले कादांबरेंत दोंगररान तोडले उपराांत पयाावरणाचे जे प्रस्त्न ननमााण जातात ताचेर भाश्य 

केलाां. शमनाच्या वेवसायाक लागनू दोंगर पोखरप चालचू आसा. ताचे वायट पररणाम गोंयचो भौस 

भोगता. उदकाची मारा उणी जाल्लल्लयान झरी, तळीां आनी बाांयो सकुल्लयात. माती व्हाांवन वचून शतेाां 

परुवल्लयाांत. धुल्ललाक लागनू केळी, माड, माडयो आनी काजूच्या बागायतीांचेर ववपरीत पररणाम जाला. 

मीन येरादारीक लागनू माांडवी आनी जुवारी न्हांयाांतलें उदक प्रदशुीत जालाां. 

    लेखक आपल्लया लेखनाांत लोकसांकृतायेच े वववीध धागे ववणीत वयता. कारण तो त्या लोकजजवना 

कडने एकरूप जाल्ललो आसता. अश्या वेळार ताच्या लखेनाांत आख्यानयका, काणयो, लोकिगताां, लोकश्रद्ा 

हाांचे वाांगडाच लोकउत्सव लेगीत कादांबरेंतल्लया घटणा-प्रसांगाांक धरून येतात. ह्या सांदभाांतल्लयो काांय देखी 
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कोंकणी आनी हेर भाशेंतल्लया कादांबऱयाांनी पळोवांक मळेटात. पुांडलीक नायक हाांचे अच्छेव हे कादांबरेंत 

गाांवाांतल्लया धालो उत्सवाचें िचरण वास्त्तवाक धरून आयलाां (पा. 45-51, पयली आवतृ्ती 1977), 

महाबळेश्वर सलैाच े काळी गांगात (1996) लखेकान धालाांच्या माांडाचो (पा. 44-47) प्रसांग िचरायला, 

हदका (2004) हे देववदास कदम हाांच े कादांबरेंतयू धालो िगताांचो (पा. 90-93) वापर केल्ललो आसा.  

अशचे तरेन तळाचो फातर (2010) हे कादांबरेंत रामनाथ गावड ेहाणें माांडार धालो िगताां (पा.101-103)  

गायतात तो प्रसांग उबो केला. तशेंच उद्ध्वस्त्त हे कादांबरेंत सभुाष भेण्ड ेहाांणी धालो उत्सवाचें िचरण 

केल्ललें आसा. गोंयाांत धालो हो बायलाांचो म्हत्वाचो उत्सव आशशल्लल्लयान सांबांदीत लेखकाांनी धालो माांडा 

वयलें लोकसांस्त्कृतीक वातावरण िचरावपाचे नदरेन आपल्लया कादांबऱयाांनी वापर केल्ललो आसा. 

    गोंयच े मराठी कादांबरी लेखक सभुाष भेण्ड े हाणें आपले जोगीण (1974) हे कादांबरेंत कोंकणी 

िगताांचो (पा. 35/68) वापर केला. ववशयाचे नदरेंतल्लयान वेगळी आशशल्लली दामोदर मावजो हाांच ेसुनामी 

सायमन (2009) हे कोंकणी कादांबरेंत क्रिस्त्ताांव खारवी समाजाांतलीां नसु्त्त्या सांबांदाांतलीां काांताराां (पा. 36-

37) आसात. झाडाझडती (1990) हे मराठी कादांबरेंत ववश्र्वास पाटील ह्या लेखकान काळूबाईचें देवळू 

आनी देवळा ववशीांच्या दांतकथाांचो उपेग केल्ललो आसा. चाळेगत हे प्रवीण बाांदेकर हाांचे कादांबरेंत 

दशावतारी खेळाच े सांकल्लपनेचो वापर केला. कथानकाक पोशक आनी सचुकतायेन लोकवेदाची माांडणी 

कादांबरेंत जाली जाल्लयार ती सदाांच त ेसाहहत्यकृतीक उबारी हदवपाक आधार करता. 

    ब्रद्मपरुा न्हांयेचे देगेर चलपी माक्रफयाांच्या गरैकृत्याांचेर उजवाड घालपी पाताल भरैवी ही आसाशमया 

कादांबरी लक्ष्मीनांदन बोरा हाांणी बरयल्लया. गोंय हें एक पयाटक स्त्थळ म्हणून सांवसारभर फामाद आसा. 

पयाटनाच्या नाांवान चलपी जायत ेगरैवेव्हार हाांगा थळावे लोक, पलुीस, माक्रफया आनी राजकारणी हाांच्या 

आशशवाादान चलता. सोरो आनी जुगार हाांचो वेवसाय उकत्यार जाल्लयार वेश्या वेवसाय आनी िग्स हाांचो 

वेव्हार चोरयाां जाता. हाांकाां लागनू चोरी, खून, बलात्कार आनी हेर गरैकृत्याां आांतऱयापयऱयान जाल्लल्लयाची 

नोंद मेळटा. ह्या सांदभाांत बोनावेंतरू वपयेरो हाांची रोमी शलपयेंतली कोंकणी कादांबरी नतच्या मणाा उपराांत  

वयल्लया काांय गजालीांचेर उजवाड घालता. 

    वी. कृष्ण वाध्यार ह्या केरळाांतल्लया कोंकणी भाशीक लेखकान भटमाम, देवळी, आररयाप्पेडात्तवर, 

ओरू पुरावतृ्तम, कलावती अश्यो मळयाळम कादांबऱयो बरयल्लयात. कोंकणीांत दपुात ही ताांची नवशलका 

2002 वसाा उजवाडा आयल्लया. ‘. . .  त ेसगले सषृ्टेंक जुळोवन घेवचें एक भाांगरा सतू म्हळ्यार ताांतूां 

प्रनतपाहदत जाल्ललें कोंकणी जीववत! कोंकणी समाजाची फाटभूांयीच ह्या कथाकारान अतीव आपलेपणान 
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सदाांच वेंचून काडडल्लली. ह्या समाजाचें गतकालचररत धरून आयची पररजस्त्थती मेरेन हाांच्या कथाववश्वाांत 

आयल्लया.’28  अशें मत उपपद ह्या माथाळ्या खाला बरनयल्लल्लया प्रस्त्तावनेंत शरतचांद्र शणै हाांणी व्यर्कत 

केलाां. चांद्रकला कामत हे लेणखकेन नतरगळ ही कादांबरी केरळाांतल्लया कोंकणी समाजाचेर मळयाळम 

भाशेंत बरयल्लया. जाल्लयार ए जी गोपालकृष्णन ह्या मळयाळम लेखकान गोपुरानांदयील ही कादांबरी 

कोंकणी भाशीक समाजाची फाटभूांय घेवन बरयल्लया.29 

      ‘गुणाजी’ वाचून म्हाका भयानक नतडक माररल्लली. गणुाजी पुांडलीक नायकाची वगीच स्त्टायलायज्ड 

केल्लली, कच्ची नवशलका. अच्छेव सारकी कादांबरी बरोवपी लेखकान इतल्लया सकयल्लया दज्यााचें लेखन 

करप आनी तें आमकाां वाचचें पडप हें मनाक पटुवलें ना.’30 कोंकणी सशमक्षक एस डी तेंडूलकारान  

वयले नवशलके ववशीां माांडडल्ललें हें ताांचें व्यजर्कतगत मत. ववशयाच ेनदरेन ही नवशलका गोसांस्त्कृतायेच्या 

काांय म्हत्वाच्या ववशशेतायाांचेर आनी तत्कालीन राखणो सांस्त्कृतायेचेर भाश्य करता हें नततलेंच म्हत्वाचें 

आसा. गणुाजी ह्या राखण्या भोंवतणीां कें द्रीत जाल्लली ही व्यजर्कतिचरणात्मक नवशलका आसनू आपल्लया  

गोरवाांचेर आशशल्ललो अपार मोग तातूांतल्लयान अशभव्यर्कत जाता. समाजशास्त्रीय नदरेन हे पारांपारीक 

समाजवेवस्त्थके एक खाशलेें मोल आसा.  

    भोगदांड (1997) कादांबरेंत हेमा नायक हे लेणखकेन साांत इस्त्तवे (गोंय) ह्या जुांव्यार जजवीत जगपी 

क्रिस्त्ताांव समाजाचें िचरण केलाां. नां. ध. बोरकार हाणें आपले समपाण हे कादांबरेंत हहांद ूगावडा समाज 

कें द्रस्त्थानार दवरून भाटकार आनी भागेली हाांच्या पारांपारीक सांबांदाांचेर उजवाड घालतना देम ूह्या मखुेल 

पाराच्या मनोव्यापाराची उजू बाज ू कथन केल्लया. मराठी भाशेंतली बनगरवाडी (1955) ही व्यांकटेश 

माडगळुकर तशेंच कन्नड भाशेंतली बशलपीठ ही बब ांदमूाधव हाांची कादांबरी धनगर लोकसमहुाचेर 

आधाररल्लली आसा. नामदेव काांबळी हाांची राघववेळ कादांबरी माांग जमातीचें वास्त्तव िचरण करतना हे 

जमातीचें गाांवगाडयाांत कश ेतरेन शोशण जाता ताचें िचर लेखकान उबें केलाां. 

    वयर उल्ललखे केल्लल्लयो कादांबऱयो फकत वयैर्कतीक पाांवडयार आशशल्लल्लया फकत समस्त्याांचेर भाश्य 

कररनासतना परुाय समाजवेवस्त्थेचो वेध घेतात. कारण, ववशशश्ट वाठाराांत राबबतो करून रावपी 

समाजीक पांगड आपल्लया जजवन वशैशश्ट्याां सयत जगतात. हेर सामाजीक वगाां पसनू एक वेगळी 

लोकसांस्त्कृताय जतन करून जगपी हो लोकसमहू कादांबरी साहहत्याचो ववशय जाता तने्ना लेखक ताांच्या 

मनोवेपारा कडने लागीां वचून लेखन करपाचो प्रयत्न करता. नवें आनी वेगळें क्रकतें तरी आपल े

कादांबरेंतल्लयान साांगपाच्या हेतान लेखक अश्या लोकपांगडा कडने अदीक आकृश्ट जाता. व्यजर्कतरेखाांचो 
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तो सोद घेता. समाजाांतल्लयो ववसांगती जुस्त्त हेरता. प्रसांगाांच्या आनी घटनाांच्या माध्यमाांतल्लयान एक 

अनवळखी कथानक वाचप्याां मखुार माांडटा. 

    ज्ञानपीठ परुस्त्कार जैनतवांत सगेस्त्त ववरेंद्रकुमार भट्टाचाया हे आसामी लेखक. ताांची इयारुइांगम  ही 

कादांबरी नागालँडाांतल्लया नागवांशी लोकसमहुाचेर बरयल्लया. ब्रद्मदेशाक तेंकून नागवांश लोकाांचो ‘उहवलू’ हो 

गाांव आसा. ह्या गाांवाांत लखेक गेलो आनी थांय त ेचार वसाां रावलो. जपानी सनैनकाांनी नागालँडाचेर 

आिमण करून त्या लोकाांचेर अत्याचार केल्लले, पणू मखुार दसुऱया म्हायदु्ाांत जपानाक हार जस्त्वकारची 

पडडल्लल्लयान त ेथांयच्यान पळून गेल्लले. भारत स्त्वतांर जाले उपराांत भारतीय राष्रीयतचे्या मखुेल प्रवाहाांत 

नागालँडाच्या लोकाांनी सहभागी जावचें म्हणून चशलल्लले चळवळीांत लखेकान सिीय भाग घेनतल्ललो. 

थांयचो समाज. ताांच्या सांस्त्कृतीक, सामाजीक, आथीक आनी हेर प्रस्त्नाां वाांगडाच ताांच्यो समजुती, सभाव, 

थांयचो भगुोल हाांचो लेखकान लागीांच्यान अभ्यास केलो आनी वयर उल्ललेख केल्लली कादांबरी बरयली. 

    युग-साांवार (2004) ही धमाांतराचेर कादांबरी बरोवचे पयलीां सलै हाणें वाशाड ही कथा एप्रील 

1982च्या कुळागर अांकाांत प्रशसद् केल्लली. ह्या कथाांचो ववशय ‘धमाांतर’ आसा. हेर भारतीय भाशाांनी 

धमाांतराचो ववशय कथानकाच्या ओघान कथा-कादांबऱयाांनी आयला. पणू परुाय कादांबरी फकत 

धमाांतराचेर आशशल्लल्लयाची नोंद मेळना. दाटू हे एस एल भरैप्पा हाांचे कन्नड कादांबरेंत ‘कुञ्यवुरद’ हें 

क्रिस्त्ताांव धमीय पार लखेकान िचरायलाां. हहांद ू धमाांतलो मनीस क्रिस्त्ताांव धमाांत प्रवेश करतकच थांय 

सकयले जातीच्या मनशाक त्या धमाांत अस्त्पशृ्य म्हणनू वायट वागणकू हदनात. वयल्लयान ताका फावो 

तो मान हदतात. साां. घ. कां टक हाांची मीलन नाांवाची कादांबरी आसा. ‘हे कादांबरेंत पतुुागेज काळाांतल्लया  

धमाांतराचो प्रस्त्न आयला.’  

    मळयाळम कादांबरीकार पी केशव देव हाांचे अयलर्ककर (1963) [शजेारी] हे कादांबरेंत दोन 

घराण्याांच्या झगडयाांची ही शोकात्मक कथा हहांदूांच े समाजवेवस्त्थ े वाांगडाच हहांद–ूक्रिस्त्ताांव सांबांदा कडनेयू 

वाचकाांचें लक्ष ओडटा. हातूांत क्रिस्त्ताांव धमाप्रसार आनी हहांद-ूदशलताांचे परस्त्पर सांबांद लेखकान 

िचरायल्लयात. बब्रटीश भारताांत राजकीय आिमणा वाांगडाच शमशनऱयाांचे वतीन क्रिस्त्ती धमााचें मोटें 

आिमण तत्कालीन हहांद ू धमााचेर जातालें ताचें िचरण खरेमास्त्तर (1993) हे चरररात्मक कादांबरेंत 

ववभावरी शशरूरकर हाांणी माांडलाां. तमस (1974) कादांबरेंत भीष्म सहानी हाांणी काांय बदु्ीजजवी हहांद ू

आनी मसुलमान फुडाऱयाांनी साांप्रदायीक समस्त्येक कश ेतरेन भडकावपाचो यत्न केला ताचें िचरण केलाां. 

हहांदचूो आनी मसुलमानाांचो एकवट आपल्लयाक म्हारग पडटलो अशें येवजून ‘तोडात आनी राज्य करात. 
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ही ननती आपणानयल्ललें इांग्रज सरकार दसुरे वटेन वयले गजालीक आपलो अप्रत्यक्ष तेंको हदता. हहांदूांच्यो 

आनी मसुलमानाांच्यो वेगळ्योवेगळ्यो सांघटणा ननमााण जातात आनी ताांचे शभतर समज-गरैसमज आनी 

दबुावाचें जाळ पसरता. हे कादांबरेंत एक म्हत्वाचो प्रसांग आसा : हररनाम शसांहाचो पतू इकबालशसांह 

हाका मसुलमान जमाव धरता आनी सर्कतीन ताचें धमाांतर करतात. आनीक एका प्रसांगाांत दकुराचें िचर 

िचरायलाां. मसुलमानाांक दकुर हो ननशधे आसा. मेल्लल्लया दकुराच्या प्रस्त्ना वयल्लयान हहांद ू आनी 

मसुलमानाां शभतर तडे वाडटा. 

     महाश्वेतादेवी हाांच ेअरण्येर अिधकार  हे बाांगला कादांबरेंत31 मुांडाचे गररबीचो फायदो घेवन मठूभर 

कडडणा खातीर धमाप्रसारक ताांका क्रिस्त्ताांव धमााची हदक्षा हदतात. कादांबरेंतलो नायक बबरसा मखुार 

क्रिस्त्ताांव धमा सोडून आपल्लया जमातीांतल्लया धमाांत परत प्रवेश करता. शमशनरी लोकाांचीां धोंगीांपणाां 

लेणखकेन हाांगा िचरायल्लयाांत. क्रिस्त्ताांव जाल्ललीां मुांडा जमातीांतलीां भरुगीां बरे कपड े घालपाक लागतात. 

ननवळ रावपाक शशकतात. ल्लहव ल्लहव ताांकाां ताांच्या मळुाां पासनू पयस व्हरतात.  

    खोल खोल मुळाां हे महाबळेश्वर सलै हाांचे कोंकणी कादांबरेंत धमाांतराचो एक ल्लहानसो प्रसांग 

िचरायला. बामण भाटकार एक दीस आपल्लया घरच्याांक गपुचूप इगजेंत घेवन वयता आनी क्रिस्त्ताांव 

जावन येता. तो घरा येता आनी आपल्लया कामदार गावडयाांचे पांगतीक उदे्शनू म्हणटा :  

हाांवें क्रिस्त्ताांव धमा आपणायला. ही जेवणावळ क्रिस्त्ताांवाली. तमुकाां मजु े वाांगडा क्रिस्त्ताांव 

जावपाक खोशी आसल्लयार तमुी हे पांगतीक जेवचें नातर उठून वचूांक तमुकाां मेकळीक आसा. 

गावडयाांच्या सगल्लया दादल्लया, बायलाांनी म्हाल गाांवकार बदुवांत खेमसुरीां पळयलें. खेमनू पानार 

हात घालनू एक लाांब भरुको मारलो. त े सरशीां सगले गावड े भरुको मारून जवेांक लागले. 

णखणाांत सगले क्रिस्त्ताांव जाले. (पा.105)  

    बाटून क्रिस्त्ताांव जाल्लल्लया गावडा समाजाांतल्लया लोकाांक परत हहांद ू धमाांत हाडडल्लल्लयाचो उल्ललेख हे 

कादांबरेंत आयला. नतसवाडी तालरु्कयाांतल्लया गावडयाांक 1928-29 वसाा हहांद ू धमााची हदक्षा हदवपी 

मसरुकर महाराजान ताांकाां शदु् केले.32 गोंयाांत आयज ह्या लोकाांक ‘नवहहांद’ू म्हणनू वळखतात. 

    तकळी शशवशांकर वपळ्ळे ह्या मळयाळी लखेकान दयाा वाठाराांत रावपी गाबीत वा खारवी समाजाची 

शोकाांनतका आपले चेम्मीन कादांबरेंत माांडल्लया. हे कादांबरेचो कोंकणी अणकार त्याच नाांवान 1996 वसाा 

रघनुाथ व्ही पांडडत हाांणी देवनागरी शलपयेंत केला जाल्लयार कन्नड शलपयेंत सुगटाां (1995) ह्या नाांवान  

ववलीयम द शसल्लवा हाणें केला. चेम्पन कुां ज ू आनी चर्ककी हाांची दखु्खमय काणी साांगतना गाबीत 
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समाजाच्या पारांपारीक चालीररतीांचेर लखेक भाश्य करता. चेप्पन आनी चर्ककी ह्या हहांद ूजोडप्याचे धुवेचें 

लग्न पलनी ह्या अनाथ पनेळ ताांडपी कश्टी चल्लया कडने करतात, पणू कुरुत्तम्माचो बालपणाचो 

इस्त्लाम धमीय इश्ट पररकुट्टी हाच ेकडने आशशल्लल्लया नात्याचें आनी आांतरीक जजवन सांघशााचें लेखकान  

उबें केल्ललें िचर काळजाक पीळ घालता.  

     आपलो जीव धोर्कयाांत घालनू हे नसु्त्तेंमारी करपी नसु्त्तें पागतात. पणू सावकार आनी व्हडयाच े

मालक ह्या कामगाराांचें अथीक शोशण करतात. घोव दयाांत नसु्त्तें मारपाक वयतकच फाटल्लयान बायल 

अनतैीक वागली जाल्लयार समदु्रमातचेो कोप जाता तशेंच खारव्याांनी जोडडल्लले पयश ेहे हजाराांनी नसु्त्तें 

मारून जोडडल्लले आसतात ताका लागनू बचत करप हें पाप अश ेतरेच्यो समजतूी ह्या समाज शभतर 

आसात. द जव्हलेज बाय द सी ही अननता देसाई हाांची इांग्लीश कादांबरी आसा. भारताचे अस्त्तांत दयाादेग े

वयल्लया एका गाांवाचें तातूांत िचरण आनयल्ललें आसनू सामाजीक, आथीक आनी उद्दगेीक पररवतानाचो ती 

वेध घेता. गोंयाांत नसु्त्तमेार समाज मोट्या प्रमाणाांत आसा. पारांपारीक तशेंच आधुनीक पद्दतीांनी 

नसु्त्तमेारी हाांगा चलता. दयाादेगे वयल्लया हेर भारताच्या वाठाराां परस हो प्रदेश वेगळो आनी खेरीत असो 

आसा. सुनामी सायमन (2009) हे कोंकणी कादांबरेंत क्रिस्त्ताांव नसु्त्तेंमारी समाजाचें जजवनिचर आयलाां. 

तशेंच सनुामी सारके समैीक आपत्तीचें ववदारक िचर लेखकान हाांगा उबें केलाां. 

    उडडया राज्याांतल्लया ‘कां ध’ ह्या आहदवासी जनसमहुाचें िचरण गोवपनाथ महन्ती हाांणी आपले अमृत 

सांतान (1949) हे कादांबरेंत केलाां.  

हे कादांबरेंत मखुेलपणान सरव ूसाँवताच्या वांशाची गाथा साांिगल्लली आसा. काश्टी न्हेसपी, तांबाकू 

खावपी, ववडी ओडपी, भरपरू सोरो वपयेवपी, केन्ना शीत जेवन जाल्लयार केन्ना कां दमळुाां खावन 

पोटाची भकू भागोवपी हो लोकसमहू आसता. तरीय ताांची जगपाची इत्सा दाांडगी आसता. 

परश्या भोंवतणीां एकठाांय जावन त ेनाचतात, गायतात, जमातीच्या श्रद्ाांक, ववश्वासाांक आनी 

ररतीररवाजाांक त ेजपतात. दळडीरपणाांतयू एकवटीत जीण जगतना सोयऱयाांक वा शजेारधमााक 

त े ववसरनात. धमीक रुढीांचें काांटेकोरपणान पालन करपी हे कां ध जमातीांतले लोक.33  

(अणकारून) 

    कोंकणी कादांबरी साहहत्याच्या मळार ववशशश्ट समाजाची फाटभूांय घेवन कादांबरी लेखन करपाच े

काांय प्रयत्न जाल्लयात. हाची देख म्हणून महाबळेश्वर सलै हाांच्या खोल खोल मुळाां (2005) आनी 

हावठण (2009) ह्या कादांबऱयाांची घेवां येता. पयलें क्रिस्त्ताांव गावडो आनी दसुरें कुमार समाजाचीां जजवन 
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वशैशश्ट्याां लखेकान ह्या कादांबऱयाांनी िचरायल्लयाांत. समाजशास्त्रीय नदरेन सकु्ष्म पाांवडयार समाजाचीां 

सगळीां आांगाां वयल्लया कादांबऱयाांनी ववस्त्कटावन दाखयलीां नात तरी ह्या समाजाांक समाजवेवस्त्थेत 

आशशल्ललें खेरीत स्त्थान लेखकान उलगडून साांगलाां. हावठण कादांबरेंत तर कुमार समाजाच्या वववीध 

जजवनसमस्त्याांचो ववचार केल्ललो आसा. हे कादांबरेच्या वशैशश्टाां सांदभाांत बरयतना कोंकणी लेखक पुांडलीक 

नायक म्हणटा : ‘. . . ववशशश्ट समाजाचेर एखाद्री कलाकृती रचतना ताचो कसो सवाांगी अभ्यास 

करपाक जाय ताची एक आदशा देख म्हणल्लयार हावठण अशें म्हणूां येता.’34 गोंयाांत राबबतो करून रावपी 

कुणबी, खारवी, वेळीप, धनगर आनी हेर समाजाांचेर अश ेतरेचे कादांबरी लखेन जावांपाची गरज आसा.    

    पतुुागेज-गोंयचें तत्कालीन जजवन िचरण करपाचो प्रयत्न काांय लेखकाांनी केला. फ्ाजन्सस्त्कु लईुश 

गोशमश (1829-1869) हाांची Os Brahamanes (1866) ही पतुुागेज भाशेंतली कादांबरी मोग, भावना 

तशेंच मनीस आनी समै हाांच्या मदल्लया आांतरसांबांदा ववशीां भाश्य करता. मखुार फ्ाजन्सस्त्कु जआुांव द 

कोश्ता हाांचें 1896 वसाा उजवाडा आनयल्ललें ज्येकब आनी दलु्लस (स्त्कॅचीस फ् म इण्डो–प च्यगुीज 

लायफ)35 पतुुागेज भाशेंतल्लया ह्या पसु्त्तकाांत उच्चवगीय गोंयच्या क्रिस्त्ताांव बामण वगााच्या जजवन 

िचरणाचो िचक्रकत्सक नदरेन सोद घेनतल्ललो आसा. हीां पसु्त्तकाां म्हणल्लयार गोंयच ेसमाजवेवस्त्थचेे नदरेन 

केल्ललें म्हत्वाचें जजवन िचरण. गोंयच्या समाजमनाचो थाव घेवपाचो यत्न गोंयकार लेखाकाांनी पतुुागेज, 

इांग्लीश आनी मराठी भाशाांनी केला. Sorrowing Lies My Land  (1955) लेम्बटा मास्त्कारेञ्यश हाांची 

ही इांग्लीश कादांबरी. पतुुागेज राजाच्या शकेातळा आशशल्लल्लया गोंयाांत उलोवपाचें, एकठाांय येवपाच ेमळुाव े

हर्कक सरकारान नाकाररल्लले. हाचो प्रभाव गोंयच्या समाजमानसाचेर पडडल्ललो. लेखकान कादांबरेच्या 

पयल्लया भागाांत तोबीयस भाटकार तशेंच ताच े बायले भोंवतणीां कथानक गुांथलाां. दसुऱया भागाांत  

पतुुागेज सरकारान सरुू केल्ललो ‘Colonist Act’ आनी सालाझाराची हुकुमशाय चलताली त े फाटभुांयेर 

तोबीयस भाटकार आनी ताचो चलो बाबशू राजकत्याां आड झजू हदता ताचें िचरण आयलाां. गोंयच्या 

समाजाक पतुुागेज कश ेतरेन वपडटाले ताचें दशान सूड हे नवशलकें त दामोदर मावजो हाांणीय घडयलाां. 

    रेन ल्लडस हाांणी नतसऱया ज जााच्या वेळार बादशाही घराणीां आनी लांडनचो सरांजामी ल डा गणाांचो 

सांघ हाांच्यो प्रेमकथा तशेंच साद्या कुटुांबाांतल्लया ननरागस तरणाट्या चलयाांक त ेकश ेतरेन फसयतात तें 

कथानक शमस्त्टरीज ऑफ हद कोटा ऑफ लण्डन हे कादांबरेंत आसा.36 (अणकार करून). ही कादांबरी  

रेन ल्लडस हाणें धा खांडाांनी बरयल्लया. बी पटु्टस्त्वामय्या हाांची कन्नड कादांबरी िाांनतकल्लयाण स भागाांनी 

प्रशसद्द जाल्लया. हे कादांबरेंत कनााटकातलें बाराव्या शेंकडयाांतल्लया लोकजजवनाचें व्यापक िचरण केलाां. 
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भारताांतल्लया जायत्या भाशाांनी अश े तरेच े खांडात्मक कादांबरी बरोवपाच े प्रयत्न जाल्लयात. कनााटकाांत 

कन्नड शलपयेंत गोंयाांत लाग ूकेल्लल्लया इजन्र्कवणझशनाच्या ववशयाचेर वव जे पी साल्लडान्हा हाणें बरनयल्लली 

सायबा भोगोस ही कोंकणी कादांबरी चार भागाांनी उजवाडा आयल्लया. तशेंच सुरांगार पजैेचो (1931) ही 

आांजेला मारीया फ्लोरीको हाांची कादांबरी दोन भागानी उजवाडा आयल्लया. देवनागरी शलपयेंत अशे तरेच े

प्रयत्न अजून जावांक नात. गोंयचेर राज्य केल्लल्लया समग्र राजवटीांचेर कादांबरी लखेन करून अश ेतरेचो 

प्रयत्न हाचे फुडें जावां येता. 

2.3  कादंबऱयांीलें स्त्रीजजवन : कांय देखी 

    चांद्रकाांत काकोडकार हाांची शामा (1950), बा. भ. बोरकार हाांची भावीण (1950) आनी जयवांत 

दळवी हाांची महानांदा (1970) ह्यो नतनयू कादांबऱयो लागीां लागीां एकाच ववशयाचो वेध घेवपी आसात. 

शामा हे कादांबरेंत तत्कालीन समाजवेवस्त्थेक बळी पडडल्लले बायलेचें, भावीण हातूांत गोंयच्या कलावांत 

अस्त्तरेुचें भावववश्व जाल्लयार महानांदा हे कादांबरेंत गोंया साकून समुार 60 क्रक. मी. अांतराचेर आरावली 

(महाराष्र) ह्या कोंकण भागाांतले ‘देवदासी’ प्रथेचो प्रस्त्न लेखकान आपले कादांबरेंत माांडला. उत्तम बांडू 

तपेु हाांची झुलवा तशेंच राजन गवस शलखीत चौंडक आनी भांडारभोग ह्या कादांबऱयाांनी समाजा मखुार 

आशशल्ललो देवदासीांचो प्रस्त्न हाताशळल्ललो पळोवांक मेळटा. गोंयाांत तशेंच भारताांतल्लया काांय हेर भागाांनी 

‘भावीण’ ही प्रथा चाल ूआशशल्लल्लयाची नोंद मेळटा. भारताांत देवदासी आनी हेर काांय नाांवाांनी प्रचलीत 

आशशल्लले हे प्रथेंतले बायलके गोंयाांत वेगळ्यावेगळ्या वाठाराांत कलवांत, भावीण वा नायकीण ह्या नाांवान 

सांबोधतात.  

    देवळाांतल्लया देवाची सेवा केल्लयार पणु्य मेळटलें अश ेभावनेन वयार आनयल्लले चलयेक देवा कडने 

लग्न करपाची चाल आशशल्लली. ह्या सवुाळ्याक ‘शेंसववधी’ अशें नाांव आसा. देवळू ननतळ-ननवळ दवरप, 

देवाचीां आयदनाां घाांसप-पसुप, उत्सवाच्या वेळार देवा मखुार गायन आनी नतृ्य करप असलीां कामाां देवा 

कडने लग्न जाल्लली चली करताली. हाचो मोबदलो म्हणनू देवळाांतल्लया उत्पन्नाचो थारावन हदल्ललो वाांटो 

नतका मेळटालो. देवळाांतलो पजुारी वा गाांवाांतल्लयो प्रनतश्ठीत व्यर्कती हे वयार आनयल्लले चलयेचो  

भोगदासी म्हण वापर करताले. 

    ‘देवदासी ही देवाची बायल माननल्लल्लयान, नतका अखांड सवायशीण माननू नतचे कडल्लयान लग्ना 

वेळार व्हांकलेच्या मांगळसरुाांतले मणी गुांथून घेताले. व्हांकलपावणी वतना सगळ्याांत मखुार देवदासी 
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आसप बरें िचन्न मानताले.’37 गोंयाांतल्लया सत्तरी तालुर्कयाांत देवळाचें काम करपाक नायकीण आनी हेर 

कामाां करपाक ‘नायक’ दवरताले. काांय गाांवाांनी ही चाल अजून चाल ू आसा. गाांवाांतले उत्सव आनी 

लग्नाच्या वेळार नेमनू हदल्ललीां कामाां त ेबायलेक करचीां पडटात. गाांवाचे चालचलणुके प्रमाणें नतणें तीां 

कामाां करपाक जाय असो अशलखीत नेम आसा. समुांत केळेकार हाांची भावीण (नवें गोंय, 15 ऑर्कटोबर 

1964) ह्या माथाळ्याची कोंकणी कथा अांकाांत उजवाडा आयल्लया. समाजजजवनाचें एक आांग आशशल्लली 

भावीण प्रथा समाज पररवतानाक लागनू गोंयाांत ही चाल आताां नामशशे जाल्लया. 

    देवळी नाांवाची कादांबरी मळयाळम भाशेंत कृष्ण वाध्यार ह्या कोंकणी भाशीक लेखकान बरनयल्लली 

आसा. केरळाांतल्लया कोंकणी समाजाांत चालांत आशशल्लले परांपरेचेर उजवाड घालपी ही काांदबरी आसा.  

‘देवळी’ हो  देवळी घराण्यातलो दादलो आसनू गाांवाांतलें देवळू ननवळ करप, देवपजु े खातीर लागपी 

सगळ्या तराांच्या सामानाची पवूा तयारी करप. पजुे वेळार देवळाांतली घाांट वाजोवप. मखुेल गाांवकाराांनी  

हदल्ललो रेकाद गाांवाांतल्लया घराघराांनी पावोवप. गाांवान आपनयल्लल्लया गाांवमेळ्याक उपस्त्थीत रावनू त्या 

वेळार मदत करप. अशी गाांव उत्सवाच्या वेळार नेमनू हदल्ललीां कामाां ताका करचीां पडटात. काांय कडने 

ताका ‘नायक’ म्हणटात. 

    गोंयच ेग्रामवेवस्त्थेंत देवळी हे व्यर्कतीक खेरीत अशें म्हत्व आसता. सणा-परबेक ताका गाांवाांत घरा 

कणकणीां परब मेळटा. तशेंच शते कसपा खातीर ताका देवस्त्थानाची शतेजमीन सोडडल्लली आसता. 

वपकेच्या वेळार ताका धान्य हदवपाची चाल आसा. देवळी, नायक वा देवदास म्हणून वळखुपी ह्या 

समाजाचेर तशेंच कलवांत, भावीण वा नायकीण ह्यो गोंयच्या पारांपारीक समाजाचें आांग आशशल्लल्लया 

ववशयाांचेर  देवनागरी शलपयेंत  कोंकणी कादांबरी लखेन जावांक ना.  

    गोंयाांत कोंकणी साहहत्य देवनागरी आनी रोमी शलपयेंतल्लयान बरयतात. हहांद ू वगा देवनागरी, 

क्रिस्त्तावाांचो एक गट रोमी, जाल्लयार नतसरो एक ल्लहान गट दोनयू शलपयाांतल्लयान साहहत्य ननशमाती 

करता. गोंयचे एकूण लोकसांख्येचे तळेुन 28 टर्कके (2010 जनगणना) क्रिस्त्ताांव आसात. नवी काबबजाद 

म्हणल्लयार दयाा वाठाराांतले बादेस, नतसवाडी आनी साश्ट (आताां मरुगाांव तालरु्कयाचो आसपाव जाला.)  

ह्या म्हालाांनी अल्लपसांख्याांक लोकाांची वसणूक चड आसा. 1510 पतुुागेजाांनी गोंय जुांवो जजखून घेतले 

उपराांत हाांगाच्या थळाव्या हहांद ूलोकाांक पतुुागेज धमासांघाच्या आधारान कॅथलीक धमा हदलो. धमा परकी 

पणू लोकजजवन पद्द्त मात भारतीय. ह्या दोगाांयच्या भरसणाांतल्लयान एके नवे सांस्त्कृतायेंतल्लयान ननमााण 

जाल्ललो एक क्रिस्त्तावाांचो वगेळो सामाजीक वगा गोंयाांत पळोवांक मेळटा. 
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    क्रिस्त्ताांव लखेकाांनी हहांद ूधशमायाांच्या वास्त्तव जजवनाचो साहहत्याांतल्लयान वेध घेवपाच्यो देखी तश्यो 

खूब उण्यो आसात, जाल्लयार हहांद ूबरोवपी क्रिस्त्ताांव धशमायाांचेर बरयतना धमा आनी समाजजजवन हाांचो 

खोलायेन अभ्यास करून लेखन करपाक मातशें फाटीां रावतात. हे नदरेंतल्लयान कोंकणी कथा आनी 

कादांबरी लखेन करपी दामोदर मावजो अग्रेसर आसात. माजोडडें साश्ट गाांवाांत क्रिस्त्ताांव लोकवस्त्तेंत 

रावपी ह्या लेखकान क्रिस्त्ताांवाांचे लोकजजणेचीां जायतीां आांगाां आपल्लया साहहत्याांतल्लयान िचरायल्लयाांत. 

कोंकणी साहहत्य ह्या दोनयू धमाांतल्लया वाचकाां मदीां प्रचलीत जावचें हे नदरेन केल्लले हे प्रयत्न 

तोखणायेचे आसात. 

    कामेलीन (1981) हे कादांबरेंत क्रिस्त्ताांवाांचें लोकजजवन िचरायतना बदलत े समाजजजणेचो थाव 

घेवपाचो यत्न लेखक दामोदर मावजो करतात. कुवेटाक वचून ‘आया’ म्हणून काम करपी कामेलीन 

पररजस्त्थतीक बळी पडटा आनी आपली धूव बेशल ांदाचो फुडार बरो जावचो म्हण धडपडटा. ‘क्रिस्त्ताांव 

धमाांतल्लया मोगाळपणाचो एक सखुद अणभव ही कादांबरी वाचतना येत रावता आनी तो मोलादीकय 

हदसता. कामेलीनाच्या तथाकथीत पापा ववशीां लेगीत वाचकाांक ननमणे मेरेन सहानभतुी हदसता; हें हे 

कादांबरेचें आनीक एक यश आनी ववशशेताय.38  हे कादांबरेच्या माध्यमातल्लयान पयलेच फावट देवनागरी 

कोंकणीत क्रिस्त्ताांव समाजाचें जजवनिचरण वाचकाां मखुार आनयल्ललें पळोवांक मेळटा. HANDBAG 

(2012) ही शरेोन फेनाादीश सवुारीश हाची रोमी शलपयेंतली कोंकणी कादांबरी परदेशाांत आशशल्लल्लया 

गोंयकार बायलाांच्या जजववताचेर भाश्य करता.  

    आयच्या ह्या आधुनीक काळाांत स्त्री आपल्लया व्यजर्कतत्वा ववशीां जागरूक जाल्लया. स्त्वची जाणीव 

जाल्लल्लयान आपणें आताां स्त्वावलांबी जावांक जाय हें सत्य नतका आताां कळ्ळाां. आथीक नदरेन बायल 

सशर्कत जाली जाल्लयारूच सदच्या जजववताांत तकली वयर काडपी जायत्या प्रस्त्नाांच्यो जापो नतका 

आपसकू मेळपाक मदत जातली. त ेखातीर शशक्षण घेवांक जाय म्हणपाची आत्मजाणीव आयच ेबायलेंत 

येवपाक लागल्लया. दादल्लयाांच्या दबावाक बळी पडप ना हें ती मनाांत थारायता. आपल्लयाचेर जावपी 

अन्याय आनी अत्याचारा ववशीां ती जागरूक जाल्लया. आपणाकय स्त्वतांर अजस्त्तत्व आसा म्हणपाचो 

हदश्टावो जाल्लल्लयान आयची स्त्री समाजाक िधटायेन तोंड हदता. 

    सात पगलाां आकाशमाां (1984, 12वी आवतृ्ती ऑगस्त्ट 2004) हे गजुराती कादांबरेंत कुां दननका 

कापडडया हे लेणखकेन धमीक, सामाजीक, सांस्त्कृतीक आनी आपल्लया घराांत जावपी अन्याय, अत्याचार, 

फसवणूक आनी हेर गजालीांचेर प्रखशाान उजवाड घातला. परुूशप्रधान समाजाांत बायलेचो सगल्लयाच 
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वटाांनी आनी सगल्लया तराांचो घसुमटमार जाता. नतचें शोशण जाता. ल्लहान वया पासनुचू नतच्या 

व्यजर्कतत्वाची ववशशश्ट पद्दतीन जडणघडण जावपाक जाय हाची परुूशवगाान जाणीवपवुाक ननमााण 

केल्लल्लया ननयमाांक ती बळी पडटा. नतका बरें हदसचें म्हणून दादलो नतची शाब्दीक तोखणाय करता, पणू 

मानसीक सतावणकुीक लागनू ती ननराशने भररल्ललें जजवन जगता. 

    फायर ऑन द मावांटन (1977)39 अननता देसाय हाांची ही इांग्लीश कादांबरी आसनू तीन बायलाांची 

कश्टाांची जीण तातूांत िचतारल्लया. बायलाांचे जजणेंतले कश्ट आनी मखुार जाणटेपणातले भोगणार 

पाराांच्या मनववश्वाांत वचून कादांबरेंत माांडल्लयात. बाय गो ह्या नाांवान पषु्पा प ै हाणी कोंकणीांत 

अणकारीत केल्लली ऐ लड़की ही नवशलका हहांदी लणेखका कृष्णा सोबती हाांची आसा. हे नवशलकें त दयुेंत 

आवय आनी धुवे मदीां जाल्लल्लया सांभाशणातल्लयान स्त्रीवादी ववचार वाचकाां मेरेन पावयता.  

    ज्योकीांम साांतान आल्लवारीश हाांचे आांजेल (1950) हे कन्नड शलपयेंतले कोंकणी कादांबरेचें कथानक 

आांजेल नाांवाचे अस्त्तरेु भोंवतणीां घुांवता. दसुऱया म्हाझजुाच्या वेळार राफायल हो नतचो घरकार तारवटी 

जावांक वयता आनी बेपत्ता जाता. आांजेलाची घरची आथीक पररजस्त्थती खालावता. अशा वेळार 

आांजेलाचो बापयू पावलबाब नतका कुळारा व्हरपाक येता आांतोनी म्हणटा :  

‘आांजो, तूां हे म्हातारेक [सासमूाांयक] पटलनू धरून बसताय या म्हजे साांगाता घरा येताय?’ 

आांजेल जाप हदता :  

‘तूां म्हाका घरा आपयताय, आना? तूां अशें उलयशी म्हण हाांवें सपणात पयाांत िचांतूांक ना. आनी 

तसलें उलवणें म्हाका आयकोंक तडवना. आनवशें त े म्हातारेक [सासमूाांयक] कें डून, दरुसोन, 

हल्लक करून क्रकत्याक तूां उलयताय? म्हाका ही जस्त्थती फाव केल्लया देवान, नतणें न्हय. देवान 

हदल्लले कश्ट देवान पररहार कररजाय...’40 (पा.18) 

    घरचे वायट पररजस्त्थतीक लागनू आांजेल गळ्याांतलो ‘करीयमणी’ सोडून आपलें सगळें भाांगर 

ववकता. ररणकारी नतका सतायता. वाांकड ेनदरेन नतका पळोवपी न बाट तजुो पोती झुजाांत साांडून गेला 

म्हणनू साांगता आनी नतचो हात मागता. अशा वेळार आांजेल आपलो ननणाय ताका साांगतना  म्हणटा :  

धनया, म्हाका खरेंच तजु े लागीां लग्न जावांक खुशी ना. तवुें म्हजो जीव काडताां म्हळ्यारी 

म्हाका तजुे लागीां काजार जावांची खुशी ना, म्हजो घरकार जजवोच्ची आसा म्हण हाांव देवाचेर 

पानतयेल्लयाां आनी ती पातयेणी तो पाटीां येता वरेग साांडची ना...41 (पा.18-19) 
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    आांजेल ही बायल क्रिस्त्ती धमी. नतच ेमानसीकतायेचेर क्रिस्त्ती धमााचो प्रभाव आसा. हाका लागनू 

जें क्रकतें नतचे ठाांय घडलाां तें देवान नतका फावो केलाां आनी तोच तें ननसतारतलो असो नतचो भावाथा 

आसा. आपलो घरकार मरूां क ना, तो जजवो आसा अशी नतची समजणी आशशल्लल्लयान ती सगळें आपल्लया 

देवाचेर सोडून आत्मववस्त्वासाची जीण जगता. 

    मालाजोन्हा42 ही उपेंद्र क्रकशोर दास हाांची उडडया भाशेंतली एक म्हत्वाची नवशलका. मध्यमवगी 

ब्राह्मण कुटुांबाांतली चली सत्यभामा हहचें लग्न नरहरी नाांवाच्या एका काळश्या, म्हाताऱया, ववधूर आनी 

श्रीमांत जमीनदारा वाांगडा करचें पडटा. नरहरीन दवररल्लले रखेलेक लागनू सत्यभामाचें ववैाहीक जजवन 

दखु्खी आनी असहाय्य जाता. एका ववशशश्ट वायट प्रसांगाच्या वेळार नतका रात भायर सारची पडटा. 

त्या कारणाांक लागनू घोव नतचो अजस्त्वकार करता.  

    समाजाांतल्लया आपल्लया लोकाां कडल्लयान मेशळल्लली िूर आनी सहानभतुीशनु्य वागणकू. ह्या 

सगळ्याक ववटून त्याच गाांवाांत रावपी नतचो तरूण वयाांतलो इश्ट जाणें नतका मदत केल्लली, ताका पर 

बरोवन ती जजणेच ेदसुरे तडीक वचपाक भायर सरता. एके भारतीय बायलेचें उबें केल्ललें हें िचर ववदारक 

आसा. 

    आयच्या आधुनीक यगुाांत वेगळ्यावेगळ्या पाांवडयाांचेर नवे प्रस्त्न ननमााण जायत आसतात. मनीस 

आयज आत्मकें द्रीत जावपाक लागला. पारांपारीक ररती-ररवाज आनी मानवी मलु्लयाांचे चौकटी भायर वचून 

आपलें जजवन तो जगपाक सोदता. ह्या अनशुांगान आयची आधुनीक बायल आपल्लया अजस्त्तत्वाचो सोद 

घेता. आपलीां आवय, बापयू, घोव आनी घरच्या हेर व्यजर्कतलागीां ती ववशशश्ट अांतर दवरून जगपाक 

लागल्लया. स्त्रीजजवना कडने ननगडीत आशशल्लल े आनी बदलत्या जजवनाचो थाव घेवपी जायत े प्रस्त्न 

लेखक कादांबरेंत माांडपाक लागला. 

    अांतरपाट (1983) हे शाांता खाांडपेारकार हाांचे कोंकणी नवशलकें त कला ही चली रांगरुपान बरी 

हदसना म्हणनू आवयबापयू नतचो दसु्त्वास करतात आनी दसुरे वटेन मांगलाक उणे गणू मेळून लेगीत तें 

हदसपाक सुांदर आसता म्हणून ताका ववज्ञान फाांट्याांक शशकपाक धाडटात. दोन भयणीां मदीां केल्लल्लया 

भेदभावाक लागनू कला आपल्लया पालकाां पासनू पयस जाता. ज्योती कुां कळकार शलखीत पाशाणकळी 

(1998) हे कादांबरेंत अनषु्का हें उांचेल्लया समाजाचे उथळ जजणेपद्दतीक उबगता आनी फास्त्टफ वाड 

काश्मीरा हे आपले धाकले भयणीक आवयबापयू बरीां करतात आनी वेगळी वागणूक हदतात म्हणून 

कळटकच तें घरच्याां कडलें नातें तोडटा.  
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    तुळशी (1971) हे नवशलकें त रवीन्द्र केळेकार हाांणी गोंय मरु्कती पयलीांचो समाज िचरायला. 

गोंयाांतल्लया तत्कालीन उच्चवगीय समाजाचें स्त्वरूप लखेक वाचप्याां मखुार दवरता. तळुशी हे ववधवा 

बायले भोंवतणीां नवशलकेचें कथानक घुांवता. तळुशी सांघशा करता. नतची आथीक कुचांबणा जाता. ती 

आपणू स्त्वावलांबी जावपाचो यत्न करता. ‘आथीक पररजस्त्थतीच्या आधारान परुुशप्रधान समाजवेवस्त्था 

बायलेचें शोशण करीत आसता. नतचेर जायत्या तराांचीां बांधनाां लादपाक काांय ववशशश्ट मलु्लयरचना 

आसतात. नतच्या स्त्वातांत्र्याच्यो, व्यजर्कतववकासाच्यो सगळ्यो वाटो आडावन धररल्लल्लयो आसतात.’43 

    हे नवशलकें त मनशाच्या प्रवतृ्तीांचेर त े उजवाड घालतात. ‘जनाप्पा, सदाबाब, दामोदर आनी 

जसवांतभाई ह्यो लांपट, वायट प्रवतृ्तीच्यो, बायलाां फाटल्लयान लागपी व्यजर्कतरेखा लेखकान िचरायल्लयात. 

गोंय मरु्कती पयलीांच्या काळाांत एके ववधवा बायलके कसो सांघशा करचो पडटालो हें साांगता आसतना  

तळुशीचो देर जनाप्पा आपले भावजयेक वायट नदरेन कसो पळयता वा नतची अब्र ूलटु्टा, तशेंच समाज 

ववधवा बायले कडने  कसल ेनदरेन पळयता तें तरेकवार प्रसांगाांतल्लयान केळेकारान दाखोवन हदलाां.’44 

    अकावांट म े बी र्कलोज्ड हे आपले मळू कथचेी हेमा नायक हाांणी मखुार भोगदांड ही कादांबरी 

बरयली. हे कादांबरेंत जेमा रोबीनाचेर मोग करता पणू दडुवाांचे आशके लागनू कुवेट देशाांत कामाक 

आशशल्लल्लया लेजली कडने काजार जाता. घोवान धाडडल्लल्लया दडुवाांच्या नाडयार जमेा घर बाांदता आनी 

रोबबना वाांगडा मनसोर्कत मजा मारता आनी लेजली ह्या आपल्लया घोवाक जजणेंतल्लयान उठयता. आपल े

कादांबरे ववशीां लेणखका हेमा नायक म्हणटा : ‘. . . आयचे चाल ू पररजस्त्थतीांतलें बायलेचें सामाजीक 

जजवीत हे कादांबरेंत व्यर्कत जालाां अशें म्हाका हदसता. वसाांचीां वसाां दादल्लयाच्या शकेातळा दामनू चेपनू 

उररल्लले बायलचेो भोगदांडाांत स्त्फोट जाता. भोगदांडाांत आवय-धूव, माांय-सनू अश्या वपळग्याां मदलो सांघशा 

आसा. . .’45 ननबाळा हे ताांचेच नवशलकें त सपना दादल्लयाच्यो आगशळको सोंसता आनी ननमाणें 

आत्महत्या करता. आमची धमावेवस्त्था, समाजवेवस्त्था, शशक्षण वेवस्त्था, कुटुांबवेवस्त्था दबुळी जाल्लया. 

परुूशप्रधान समाजवेवस्त्था बायलेचेर लैंगीक अत्याचार करता. आनी दबुळ्या मनाची बायल ताका बळी 

पडटा ताचें िचर लेणखकेन हाांगा उबें केलाां. आथीक, सांस्त्कृतीक आनी कुटुांबवेव्हाराचे पारांपारीक चौकटीांत 

बायलेचो हाांगा घसुमटमार जाल्ललो पळोवांक मेळटा.  

    महाबळेश्वर सलै हाांणी जायत्यो बायल व्यजर्कतरेखा आपल्लया कथा आनी कादांबऱयाांनी िचरायल्लयात. 

गरीब, ववधवा, वाांज, काबाडकश्ट करपी, शोशण, अन्याय आनी अत्याचाराक बळी पडडल्लल्लयो, सामाजीक 

आनी धमीक बांधना खाला जगपी अशीां जायतीां पाराां लेखकाचे प्रनतभेची गवाय हदता. रवीन्द्र केळेकार  
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काळी गांगा (1996) काांदबरे ववशीां बरयतना स्त्वगत (दै. नवप्रभा. हद. 18 मे 1997) ह्या आपल्लया 

सदराांत म्हणटा :  

सलैानी स्त्रीमध्ये प्रमेाचां एक ववराट स्त्वरूप बनघतलेलां असावां. भयांकर गरीबीत वाढलेल्लया जरी 

असल्लया, तरी प्रेमाच्या बाबतीत कादांबरीतल्लया साऱया जस्त्रया जणू पथृ्वीमोलाच्या आहेत. 

त्याांच्या प्रेमानेच ही कादांबरी थपथपलेली आहे. प्रत्येक स्त्री जणू मातशृर्कतीच े प्रतीक आहे. 

म्हणूनच असेल, ती पररजस्त्थतीशी लढत असताना मोडून पडल्लयासारखी वाटली तरी उभी राहत.े 

    काळी गांगा कादांबरेंत मांजुळा आपल्लया बापायच्या आनी मागीर लग्न जातकच घोवा घराय कश्टाची 

जीण जगता. ‘परुूप्रधान सांस्त्कृतायेन जल्लमाक घाल्लली आनी त े सांस्त्कृतीक परुायेन अपेक्षीत अशी 

बायलेची दबुाळ, गणुी, सोंशीक असहाय्य अशी स्त्रीत्वयरु्कत (Feminine) पत म्हळ्यार मांजुळ अशें 

म्हणचें पडटा.’46 अशें मत क्रकरण बडुकुले माांडटा. बायल ही घरच्या जवाबदाऱयाांनी बाांहदल्लली आसता. 

नतका वेगळें अशें व्यर्कतीस्त्वातांत्र्य नासता. जें सखू-दखु्ख आपल्लया वाांट्याक आयलाां तें मोन्याांनी भोगप 

हें भारतीय जस्त्रयेचें मानस. सगळें क्रकतें दैवाचेर आदारून आसा, ताचे पासनू आपली सटुका ना, म्हज्या 

जल्लमावाांगडा हाांव म्हजें नशीब घेवन आयलाां. हे मानसीकतायेक लागनू आनी बायलेक समाजान घालनू 

हदल्लल्लया बांधनाांक लागनू बायल कश्टी जीण जगता. 

“म्हज्यान तजुेवरी आई जाांवक येंवचें ना गो” अशें समुन आपली व्हडली भयण मांजळुाक 

म्हणपी समुन, मांजुळाच्या दोगाांय भरुग्याांक पोसपाची जबाबदारी ताच्या आांगार येवन पडता. 

मांजुळाच्या ल्लहान भरुग्याक तें  आपल्लया आांकवार सरु्कया पान्याक धरता. मांजुळ आनी आपाक 

मरण येतकच तें एकटें पडता. आयल्लल्लया सांकश्टाांक िधरान तोंड हदताना ताचो भरुगेपणाांतलो 

इश्ट आनी मोगी गोवव ांद ताका पावला कणकणीां ताचें मनोधैया वाडयता. पणू आवय आनी 

भयणी वरी आयाव मरण मरचेली वान्सा आशशल्लल्लया समुनाक गोवव ांदाच्या मरणान आांकवार 

राांडावपणाची जीण सारपाचो ननश्चेव करता.47  

    हाकाच लागनू माधवी सरदेसाय कोंकणी नवलकाणयेंतलो बायल-मनशचेो आवाज (पा.25) जाग 

हदवाळी 2001 ह्या आपल्लया लेखाांत म्हणटा : ‘समुन कोंकणी नवलकाणयेंतलें एक आगळेंवेगळें 

ताांक्रकवांत आनी तजेजश्ट पार. काळी गांगा ह्या पाराची घडण, ताची वाड दाखयता.’  

    खोल खोल मुळाां ही महाबळेश्वर सलै हाांची कादांबरी गोंयच्या क्रिस्त्ताांव गावडो समाजाच्या वववीध 

आांगाांचो सोद घेता. गोंयच े मातये कडने नातें साांगपी हो समाज आपल्लयो परांपरा राखतना श्रद्ा, 
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अांधश्रद्ा, ररती–ररवाज कवटाळून जगता. कश्ट करप ही त्या समाजाची ववशशेताय. हे कादांबरेंत 

लेखकान आांतोनेत ही म्हत्वाची व्यजर्कतरेखा उबी केल्लया.  

कादांबरेचो महानायक शतेाांत  दीसरात घोळपी,  घाम वारोवपी  णिश्चन गावडो समाज आसलो 

तरी ह्या सगळ्या समाजाक परुून उरपी तीव्र पॅशनेट आांतोनेत हें कादांबरेची नानयका. ती 

डडकन्स, डोस्त्कोव्हस्त्की, ट लस्त्ट य ह्या व्हड लेखकाांनी ननमााण केल्लल्लया अजरामर अस्त्तरुी 

पाराांचे तलुनेंत कणभरूय उणी ना. आांतोनेत कादांबरेंतली वडाझाडाची घनगांभीर सावळी. हे 

सावळेची थांडसाण आनी नतची व्याकुळटाय कववत ेवरी पानापानार उकती जाता.48     

    गोंय आनी गोंया भायर वववीध धमाांनी आनी जातीांनी वाटून गेल्लल्लया कोंकणी समाजाांतले   

बायलमनशचेीां जायतीां तासाां आसात. नतच े जजवनशलैेंत आशशल्ललें वगेळेपण साहहत्यकाराांक आव्हान 

करता. ल्लहान भरुगें, आांकवार चली, लग्न जाल्लली सवायशीण बायल, वाांज, राांड, वेश्या, घोवान 

सोडडल्लली, अनाथ, सांवसारी, शोशीत, शशक्षीत आनी अशशक्षीत, शारी आनी ग्रामीण अशीां बायलेचीां 

असांख्य रुपाां. बायल भारतीय स्त्री जरी आसली तरी ती जे पररजस्त्थतीांत जजयेता तने्ना जजववताांतल्लया 

असांख्य प्रस्त्नाांच्यो ती जापो सोदता नतच्या वाांट्याक येवपी भोगणार ननश्चीतचू वेगळे आसात. बदलत्या 

यगुाचो थाव घेतना स्त्रीजजवनाचो एका वेगळ्या दृश्टीकोनाांतल्लयान कादांबरेंत बायल व्यजर्कतरेखा 

िचरावपाची जबाबदारी आयच्या लेखकाची आसा. 

2.4 उद्देर्ीकरण : बदलीें लोकमानस आनी स्त्र्लांीरणा ं

    समाज हो पररवतानशील आसता. काळा प्रमाणें समाज एकसारको आपले गतीन बदलत आसता. 

एक व्यर्कती दसुरे व्यर्कतीच्या आनी एक समाज दसुऱया समाजाच्या सांपकाांत येतकच वववीध आचार-

ववचाराांचें हदवप घेवप सरुू जाता. 

    समाजाांत काांय फावटीां नकळटना बदल घडून येतात जाल्लयार, काांय वेळार गरज े प्रमाणें 

जाणीवपवुाक बदल घडोवन हाडडल्लले आसतात. काांय बदल हे अपररहाया आसतात. ह्या बदलाांक लागनू 

समाजाांत पररवतान घडून येता. मानसीक तशेंच शारररीक पररवतान घडून येवप हें त्या समाजाच्या 

बदलाची एक कुरू आसता. वेवसाय, भेस, भास आनी हेर लोकपरांपरागत जजणेपद्दतीांनी घडून आनयल्लले 

हे बदल सकु्ष्म पाांवडयाां वयले आसले तरी त्या बदलाांचो प्रभाव प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष ररतीन मानवी 

सांस्त्कृतायेचरे एकसारको पडत आसता. 
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    भौतीक आनी अभौतीक उदरगतीक लागनू एके व्यर्कतीांत, एका समाजाांत, एका प्राांताांत, एका देशाांत 

वा एका उपखांडाांत घडून आनयल्लल्लया बदलाांचें वारें सदाांच दसुऱया वाठाराांत व्हाांवत आसता. जें नवें आनी 

बरें आसा, तें आपल्लयाक उपेगी पडटलें अशें हदसतकच समाज ताचो जस्त्वकार करता. सरुवातीक एके 

व्यर्कतीन ताचो जस्त्वकार करतकच समाजाांतले हेर घटक ती गजाल आपणायतात आनी मागीर ताचो 

प्रचार आनी प्रसार हेर समाजाांत आपसकूुच जावपाक लागता.  

    अश्मयगू, नवाश्मयगू, ताम्रयगू आनी लोहयगू अशीां मनीसकुळयेच्या ववकासाचीां चार यगुाां 

अभ्यासकाांनी साांगल्लयाांत. मनशान आपले बदु्ीचो वापर करून आपआपल्लया काळाांत नवे सोद लायले. 

आपणें जोडडल्ललें िगन्यान ताणें आपले फुडले वपळगेक हदलें. हें िगन्यान मखुार व्हरतना नवे वपळगने 

तातूांत गरजे प्रमाणें बदल घडोवन हाडले. हे परांपरेक लागनू मनशा मदीां िगन्यानाचें हदवप घेवप जायत 

रावलें. जें आसा तातूांत नव्यान भर पडत रावली. अश े तरेन ववज्ञानाचें आनी तांरिगन्यानाचें एक 

आधुनीक यगू आयज आमचे मखुार उबें आसा. 

    कुशळ कामगार, राजकी जस्त्थराय, येरादारेचीां नवीां साधनाां, भाांडवलाची परुवण करपी बँको, 

ववज्ञानाच्या मळार लािगल्लले सोद ह्या कारणाांक लागनू इांग्लांड ह्या देशाांत अठराव्या शेंकडयाांत 

उद्देगीकरणाची बनु्याद पडली.49 मखुार एकुणणसाव्या शेंकडयाचे सरुवातीक फ्ाांस, जमानी, बेजल्लजयम, 

जपान, रशशया, अमेररका वाांगडाच इांग्लांडाच्या सत्त ेतळा आशशल्लल्लया भारताांत कपडयाांचे िगरणी वरवीां 

उद्देगीकरणाक सरुवात जाली. पयााप्त भाांडवल, उपयरु्कत तांरिगन्यान आनी बाजारपेठ ह्या तीन 

म्हत्वाच्या गजालीांक लागनू उद्देगीक प्रक्रियेक नेट आयलो. 

    शशक्षणाांतल्लयान िगन्यानाचो जाल्लल्लया प्रचाराक आनी प्रसाराक लागनू सांवसारभर वववीध मळाांचरे 

मनीस आपली प्रगती करूां क पावलो. येवरोपाांत जाल्लले उद्देगीक िाांतीक लागनू दोळे हदपकावपी बदल 

घडून आयले. उद्देगीकरणाचें वारें सांवसारभर नेटान पातळपाक लागलें आनी ह्या आधुनीक यगुाांत 

समाजवेवस्त्था आपले गतीन बदलत गेली. उद्देगीकरणाक लागनू जाल्लल्लया बदलाांक मखुार 

भमुांडळीकरणाचो तेंको फावो जालो. हटव्ही, कां प्यटुर, इण्टरनॅट, मोबायल आनी हेर इलॅर्कर नीक 

उपकरणाांक लागनू तांरिगन्यानाच्या मळार जाल्लली िाांती मानवी समाजमनाांत बदल घडोवन हाडपाक 

उपयरु्कत थारली. ह्या बदलाांचें स्त्वरूप लेखक आपल्लया साहहत्याांत कलात्मक ररतीन िचरायतना आयज 

हदश्टी पडटात. 
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    अच्छेव हे कोंकणी कादांबरेंत बाबसुो आपलें शतेकाम सोडून आपलो गाडो घेवन शमनाच्या कामाक 

वयता. ताची बायल रुर्कमीण, चली कें सर आनी चलो नान ूमेळून सगळो घराबो आपलो पवुापरांपरागत 

शतेाचो वेवसाय सोडून पयश ेजोडपाच्या हेतान शमना खणीर काम करप पसांद करतात. शाळेंत शशकपाक 

भरुगीांच येनात तें पळोवन सावळो मास्त्तर आपल्लया गाांवाांत परतता. मानयेुल, नान ूआनी हेर तरणाटे 

सोरो तशेंच हेर वेसनाांचे भकीक पडटात. जाणटेलो आब ूभायर पडटकच ताच्या मरणाक गाांवाांतले लोक 

वचपाक तयार जायनात. तळ्यार जावपी वसुाके सत्यनारायणाचे पजुेच्या वेळार परुाण आयकुपाच े

मनजस्त्थतीांत कोण आसना. शमना खणी वयले सगळे िायव्हर मेळून तळ्यार नाटक करपाक तयार 

जातात. मशशनाां आनी मीन ओडपाक गाडयो येतकच पांडरी शमनाच्या प्ल टार चायेचें दकुान घालता. 

देवकी आपल्लया घोवाक सोडून खानावळ चलयता आनी आडधांदोय करता. कें सर मानयेुला वाांगडा पळून 

वयता. माडभर शमनाचे पावडरीचें उबार राशीचें कॅप कोसळून नान ू मरता. धुल्लल, आवाज, सामाजीक 

आनी  सांस्त्कृतीक प्रदशुाणाक लागनू कोळांब गाांवाची नरुाच बदलनू वयता. 

    उद्देगीकरणाच्या नाांवा खाला जाल्लल्लया ह्या बदलाक लागनू मानवी मलु्लयाांचो ऱहास जाता. आब ूआनी 

सावळो मास्त्तर सोडल्लयार गाांवसांस्त्कृताय साांबाळपाचें कोणाक भान उरना. सगळेच नव्या बदलाक वेंग 

मारून मखुार वचपाक सोदतात. कोण कोणाचें आयकना आनी कोण कोणाक बदना. Man & 

Machine हाची साांगड घालतकच मनीस मशशना भशने ननजीव जाता. सगळ्यो भावनाच मरून करपनू 

वयतात. 

    व्यर्कती वा लोकसमहू वेगळ्यावेगळ्या कारणाांक लागनू ग्रामीण वाठाराांतल्लयान शाराांत, आपल्लया  

प्राांताांतल्लयान दसुऱया अनवळखी प्राांताांत, स्त्वदेशाांतल्लयान परकी देशाांत स्त्थलाांतरण करीत आसात. कदीम 

काळार जांय सपुीक जमीन आसताली, भरपरू उदकाची सोय आसताली अश्या थळाांचेर मनीस 

स्त्थलाांतरीत जातालो. मागीर तो वेपार धांद्याच्या ननमतान स्त्थलाांतरणाां करपाक लागलो. आपलें मळुावें 

पारांपारीक दायज फाटीां दवरून मनीस परकी प्रदेशाांत वयतकच थांयची भास, लोकसांस्त्कृताय, ररती-

ररवाज आनी हेर गजाली ताांणें आत्मसात केल्लयो.  

    उद्देगीकरणाक आनी भमुांडळीकरणाक लागनू मनीस आयज दसुऱया प्रदेशाांत वा देशाांत नोकरेच्या 

ननमतान स्त्थलाांतरीत जाता. थांय बदलतें जजवन जगतना स्त्थलाांतरीत व्यर्कतीक वा लोकसमहुाक असांख्य 

प्रस्त्नाांक तोंड हदवचें पडटा. अश्या काांय प्रस्त्नाांचो सोद भारतीय लेखकाांनी आपल्लया कादांबऱयाांनी घेनतल्ललो 

आसा. ब्रह्मपुर के आसपास हे मळू नेपाळी कादांबरेंत श्रीलाल बहादरू क्षेरी ह्या लेखकान नेपाळाांतल्लयान 
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पोटा खातीर भारताच्या आसाम राज्याांत कामाच्या ननमतान स्त्थलाांतरीत जाल्लल्लया नेपाळी लोकाांची 

जजवनगाथा साांगल्लया. ब्रह्मपरुा न्हांयेचे तडीर वसलले्लया ह्या स्त्थलाांतरीत लोकाांच्या जजवनसांघशााचें 

ववदारक िचर हे कादांबरेंत िचरायलाां. कामगार लोकाांचें हाांगा शोशण जाता. सावकार लोक उण्या पगारान 

वा पगार हदनासतना ताांच ेकडल्लयान काम करून घेतात. आपले जातीांतल्लया लोकाां कडने दसु्त्मानकाय 

आनी मालका ववशीां आदर बाळगनू सदाांच सलाम मारपाची मनोवतृ्ती आशशल्ललो हो समाज मळुाांतल्लयान 

हुमटून पडटा. 

    दामोदर मावजो ह्या कोंकणी लखेकान बरनयल्लल ेकामेलीन हे कादांबरेंत कुवेट ह्या मध्य आशशयी 

अरब देशाांत नोकरेच्या ननमतान स्त्थलाांतरीत जाल्लल्लया कामेलीन नाांवाचे एके गोंयचे क्रिस्त्ताांव बायलचेें 

िचरण केलाां. ‘आया’ म्हण घरकाम करपी त ेबायलेचो अरब धनी भोग घेता. गररबीांत दीस काडपी ही 

बायल आपले चलयेक शशकोवन व्हड करपाक जाय ह्या हेतान जोडीक लागनू कुवेट देशाांत वयता आनी 

थांयचे वेवस्त्थेक बळी पडटा. 

    गोंयचे मरु्कतताये उपराांत सरुवातीक गोंयकार क्रिस्त्ताांव दादले नोकरेच्या ननमतान आखाती देशाांत 

वयताले आनी काांय वसाां थांय नोकरी करून परत आपल्लया घरा येताले. जोडडल्लल्लया दडुवाांच्या आधारान 

गाांवाांत येवन घर बाांदताले, कसल्लयाय वेवसायाांत पयसो गुांतयताले, नाजाल्लयार बँक बॅलन्साचेर आपलो 

चररताथा चलयताले. मखुार नोकरेच्या ननमतान क्रिस्त्ताांव बायलो आखाताांत वचपाक लागल्लयो. थांय वचून 

मेळटा तें काम करपाांत धन्यताय मानताल्लयो. हाका कारण म्हणल्लयार थांयच्या ‘हदनार’ ह्या चलनाक 

भारत देशाांत आशशल्ललो भाव. ताांचे कडने आशशल्लल्लया त्या दडुवाांक लागनू त्या ‘कुवेटकार’ व्यर्कतीांक 

समाजाांत एक वेगळें स्त्थान आसतालें. 

    मांगळूर वाठाराांतले कोंकणी कादांबरीकार एडवीन जे एफ डडसोजा हे नोकरेच्या ननमतान सोळा वसाां 

कुवेताक राबबतो करून आशशल्लले. 1990-91 ह्या वसाा इराकान कुवेताचेर आिमण केलें त्या वेळार  

स्त्थलाांतरीत जाल्लल्लया लोकाांचे थांय कश े तरेन भोगणार जाले ताचें िचरण लखेकान आपले कानडी 

शलपयेंत बरनयल्लल े काळें भाांगर हे कोंकणी कादांबरेंत िचरायलाां. ही कादांबरी 2013 वसाा देवनागरी 

शलपयेंत शलप्याांतर जाल्लया. क्रकतें हें काळें भाांगर?  ह्या आपल्लया मनोगताांत लखेक बरयता : ‘ . . .  

उदेलीां सजन्नवेशाां जाांतूां पती मध्यप्राच्याांत, पनतण-भगुी गाांवाांत. धुसपटाय चडली धन-दवलतचेें बाडें-देवें 

कोणें कोणें फाररक केलें; भगुीं दसुपट्लीां तरी काळ्या भाांगराच्या दडुवाची वोडणी उणी जाली ना.’  

अपेक्षाांचें वजें वाडटकच मनीसपण शणेल्लयार जाता पणू म्हाका दडूु जाय अशी मनशाची मानसीकताय. 
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आपले फाशमलीक गाांवघरा दवरून पती गल्लफाक वयता. तो थांय कश्टता आनी हाांगा ताचीां भरुगीां 

पयशाांचो दरुुपयोग करतात. ही कादांबरी स्त्थलाांतरीत कामगार वगााचेर आपलें खेरीत भाश्य करता.  

    हेमा नायक हाांणी बरनयल्लले भोगदांड हे कादांबरेंत दडूु जोडपा खातीर आपली बायल जेमा हहका 

गाांवघरा दवरून लेजली गल्लफाक वयता. दडूु जोडून बरें घर बाांदतलों आनी सखुाांत सांवसार करतलों अशीां 

तो सपना रांगयता. पणू हाांगा वेगळेंच घडटा. घोवान धाडडल्लल्लया दडुवाांच्या नाडयार ताची बायल जेमा 

हाांगा  आपल्लया  मोग्या वाांगडा मजा मारता आनी लजेली ननमाणो कफल्ललक जाता. कामाच्या ननमतान 

केल्ललें  तात्परुतें स्त्थलाांतरण लेगीत जजवानाचे वाताहतीचो प्रस्त्न ननमााण करता. 

    कोंकणी मनीस नोकरी आनी हेर कारणाां खातीर मुांबय आनी हेर वाठाराांनी राबबतो करीत आयला. 

एका काळार काांय गोंयकार आक्रफ्काांतल्लया देशाांनी वचनू राववल्लले. केनया, टाांझननया हे आक्रफ्कें तले देश 

स्त्वतांर जाल ेउपराांत  थळाव्या लोकाांक तोंड हदवचें पडडल्लल्लयान थांयच ेगोंयकार कॅनडा, अमेररका, इांग्लांड 

ह्या देशाांनी पळून गेले.50 जे गोंयकार क्रिस्त्ताांव मुांबय वयताले तातूांतले काांय लोक पारशी लोकाांगेर 

बोटलेर वा कुजनेर म्हणून काम करताले. तशेंच गोंयच्यो बायलो त्याच घराब्याांनी ‘आया’ म्हण कामाक 

रावताल्लयो. पातमारेंत बसनू हे गोंयकार पांदरा त ेवीस हदसाांचो प्रवास करून मुांबय पावताले. त्या वेळार 

ह्या कामगाराांक वेंचून काडपाक पारशी लोक थांय येताले म्हणपाचो सांदभा आमकाां ए व्ही िुज हाच े

एतलेववनाचे भोगणार हे कादांबरेंत वाचूक मेळटात.  

    बोनावेंतरू द वपयेरो हाांचे जजमी (1986) हे रोमी कोंकणीांतले कादांबरेंत गोंयकार मुांबयांतल्लया कुडाांनी 

कश े तरेन जजयेताले ताची खबर साांगल्लया. त्या काळार गोंयकार क्रिस्त्ताांव लोक मुांबय नोकरे खातीर 

वयताले. थांय ताांकाां रावपाक जागो आसनासलो. तशेंच बोटीर वचचे पयलीां आनी देंवले उपराांत काांय 

दीस त ेह्या कुडाांनी रावताले. हो काळ 1950-60 आसनू कोणूय तरणाटो गोंयकार मुांबय वचपाक भायर 

सरतालो तने्ना ताच े गाांवचे लोक आनी ताचीां सोयरीां ताका पावोवपाक बोटी मेरेन वयतालीां. लोक 

ताच्या हातार मुांबय लागपी खचाा खातीर पयश ेदवरतालीां. हाचें वणान वयले कादांबरेंत केलाां. जाल्लयार 

घातर्कयात घात (1987) ही रेजजनाल्लड फेनाांदीश हाांचे रोमी कोंकणीांत बरनयल्लली कादांबरी आक्रफ्कें तल्लया 

देशाांनी वचून आपली जीण सारपी गोंयकाराांच्या जजववताचेर आधाररल्लली आसा. 

    तारवट्याांचें जजवीत, आखाताांतलें जजवीत, येवरोपाांत रावपी गोंयकाराांचें जजवीत ह्या सारके ववशयाची 

ननवड करून रहस्त्यमय कथानकाच्या आधारान रोमाांसीांचें लेखन जातालें. देखीक : आक्रफ्कें तलो न्हवरो 

(डी एली हया भावाांनी बरयली), आक्रफ्कें तली िगरेस्त्तकाय (जुवाांव इनाशसओ), आक्रफ्कें तलो सावकार (इ 
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द एली); अरबाांक भुल्लले आनी परदेसाांत गेले (इशलयट द एली), कुवेताचो न्हवरो (ड . सायमन 

फेनाांदीश) आबू हसन (एस सी द सौज); येवरोपकार सालू (ए वी िुज) ; पुतुागाल - गोवा (एम. 

लवुीस), रोमास द पुतुागाल  (एम ए डायस) आनी हेर. 

    एदआुदा जजुे ब्रनु द सौज ह्या लेखकाची रोमी शलपयेंत बरनयल्लली कादांबरी 1911 वसाा उजवाडा 

आयल्लया. कादांबरे सांदभाांत लेखक आपणाले प्रस्त्तावनेंत (पे्रफास्त्यु) म्हणटा : क्रिस्त्ताांव घराबो वरतवता 

एक कां था स्त्वस्त्तायेची आनी रववसेची एका क्रिस्त्ताांव मनुशान, देवाचेर वो दसुऱया कोणाचेर चकू 

कररनासतना आपले मतीक मातसो ववसव घेवांक वाचून ही कां था जजांतूां आटापलाां धमापण, माणसगुी 

आनी अशें.51 आवयभास कोंकणी क्रकतली म्हत्वाची आसा ताची जाणववकाय तत्कालीन क्रिस्त्ताांव 

वाचकाांक लेखक हे कादांबरेंतल्लयान करून हदता. आपले भाशके फाट करून पतुुागेज आनी इांग्लीश भाशके 

आपणावपी लोकाांक ही कादांबरी सांदेश हदता तशेंच आपल्लया धमााक पाळो हदनात त्या क्रिस्त्ताांवाांक उज ू

मागा दाखयता. 

    गोंय सोडून गोंयकार परदेसाांत गेलो तशेंच दसुऱया अदाान तो गोंयाांतल्लया खांयच्याय दसुऱया भागाांत  

स्त्थलाांतरीत जाल्ललो पळोवांक मेळटा. हातूांत ग्रामीण वाठाराांतल्लयान शारा कडने येवप्याांचो आांकडो व्हड 

आसा. हें एका अदाान घडटा आसतनाच दसुरे वटेन गोंय आनी भारता भायले लोक हाांगासरल्लया पयाटण 

वेवसाया कडने आकशीत जावन नोकरी आनी कामधांद्या ननमतान हाांगा येतात आनी कालाांतरान घराां 

बाांदनू रावतात. थळाव ेगोंयकार चड करून नोकरी करपा खातीर आनी आपल्लया भरुग्याांक शाराांत बरें 

शशक्षण मेळोवन हदवच ेखातीर गोंयच्या वववीध शाराांनी स्त्थलाांतरण करतना हदश्टी पडटा. 

    गोंयकार आनी भायलो (गोंयकाराांचे नदरेन घाांटी) अश े सरळ दोन सामाजीक वगा गोंयाांत 

अजस्त्तत्वाांत आसात. रस्त्तो आनी इमारती बाांदप, वेगळ्यावेगळ्या तराांचे केबल घालचे खातीर चर खणप, 

मेस्त्तकाम आनी प्लमीांग, होटॅल वेवसाय, जस्त्वट माटा, भाजी आनी नसु्त्तें ववकप, नसु्त्तमेारीच्या वेळार 

र लराांचेर काम करप, सलनू चलोवप, शमनाांचेर रक िायव्हर, श वेलाां आनी हेर अवजड यांराां चलोवप, 

कारखान्याांनी वेगळीांवेगळीां ताांरीक आनी हेर कामाां करप, होटॅलाांनी वेटर, रादांपी आनी वेगळ्यावेगळ्या 

आस्त्थापनानी सेर्कयरुरटीचें काम हें भायल्लयान येवन गोंयाांत स्त्थलाांतरीत जाल्लले सवासामान्य गरीब 

कामगार करतात. ताांचे भायर सरकारी आनी खाजगी आस्त्थापनात काम करपी नोकरवगा हाांगा आसा.   

    गोंयाांत पयाटन वेवसायाक लागनू मखुेल आनी जोड धांदे तयार जाल्लल्लयान ताांच्या अनशुांगान िग 

माक्रफया, कॅशसनो आनी मसाज पालार हाांच्या नाांवान सॅर्कस वका र तशेंच हेर गरैवेव्हार चलतात. वयल्लया 
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कारणाांक लागनू गोंयाांत तात्पतु्याा आनी कायमस्त्वरुपी स्त्थलाांतरणाांक वेग आयला. गोंयचे भाशीक, 

धमीक आनी लोकसांस्त्कृतायेंत जावपी प्रदशुण, देशी आनी ववदेशी लोकाां कडल्लयान गोंयचे भुांयेचेर जावपी 

आिमणाां, पयाावरणाचो जाल्ललो इबाड तशेंच तत्कालीन समाजवेवस्त्थेंत ननमााण जाल्लले वववीध प्रस्त्न  

आयचे बदलत ेसमाजवेवस्त्थ ेमखुार एक आव्हान आसा.  

    वतामानपराां, िचरपट, हटव्ही, मोबायल, इण्टरनॅट आनी हेर आधुनीक साधनाांक लागनू आयच्या 

मनशाचें मानस बदलपाक लागलाां. ताका लागनू मनशा मनशा मदले सांबांद पयसावपाक लागल्लयात. 

भमुांडळीकरणाक वा सांवसारीकरणाक लागनू ‘ग्लोबल जव्हलेज’ ही सांकल्लपना रुजवणा येवपाक  

लािगल्लल्लयान मनीस आपली मळुावी परांपरा सोडून नव्याक वेंग मारूां क लागला. समैीक वातावरण हाच े

पसनू मनीस पयस वचपाक लागला. पयाावरणाचें सांतलुन बबगडपाक लागलाां. मनशा मखुार नव ेप्रस्त्न 

ननमााण जावपाक लागल्लयात. वाडटी लोकसांख्या आनी दसुरे वटेन हवा, उदक आनी आवाज हाांच्या 

प्रदशुणाची मारा क्रकतल्लयाश्याच पटीांनी वाडपाक लागल्लया. मरैीय पषु्पा हाांच्या चाक हे कादांबरेंत वयल्लया 

काांय बदलाांचो वेध घेनतल्ललो आसा. तशेंच, राजन गाांवस हाांची तणकट, वासदेुव मलुाटे हाांचे ववष 

वकृ्षाांच्या मुळ्या आनी मधकुर वाकोड ेशलखीत झेलझपाट ह्या कादांबऱयाांनी पररवतानशील गाांवाांचें िचरण 

आनयल्ललें आसा. 

    राग दरबारी (1968) श्रीलाल शरु्कल हाांची ही हहांदी कादांबरी. 1960चे उपराांत भारताांतल्लया गाांवाांचें 

नागरीकरण जावपाक लािगल्ललें आनी ह्या ग्रामीण भागाांतलो लोक पोटा खातीर शाराांत एकठाांय 

जातालो. शसनेमाचे सांस्त्कृतायेन गाांवाांतली लोकसांस्त्कृताय िगळून उडनयल्लली. लेखकान त्या काळाांतल्लया 

ग्रामीण जजणेचो वेध घेवपाचो हाांगा प्रयत्न केला. लखेक व्यर्कतीच्या मनाचें िचरण करचे परस गाांवाच े

मानसीकतायेचो सामहुीक वेध घेता. 

    नवीां बबयाणाां, नवीां सारीां, नवीां यांरा, शते कसोवपाच्यो आधुनीक पद्दती, तशेंच शतेकाराांक प्रोत्साहन 

मेळचें म्हणून सरकारान घोशीत केल्लल्लयो नव्यो येवजण्यो, ह्या सगळ्या गजालीांक लागनू कश्टकरी 

भमुीपरुाांचें रक्षण जावांक जाय आसलें. पणू तशें काांय जालें ना. शतेाांत घाम गाळपी शतेकार थांयच 

उरले आनी मध्यस्त्ती करून दडूु जोडपी ‘दलाल’ िगरस्त्त जाले. ग्रामीण परीसर, त्या वाठारातल्लया 

शतेकाराांच े प्रस्त्न ह्या अऩशुांगान ननवडणकू जावचे पयलीां आनी ननवडणकुी वेळार शतेकारा ववशीां 

आशशल्लली  राजकीय लोकाांची तळमळ. उपराांत आमदार वा खासदार तशेंच मांरी जातकच शतेकाराांचें 

हीत राखचे खातीर त ेमागीर कायांच कररनात. एके वटेन शतेकाराांच्या माथ्यावयलें रीण वाडत वयता 
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आनी मागीर सरुू जातात त्यो गरीब शतेकाऱयाांच्यो आत्महत्या... मराठी कादांबरीकार सदानांद देशमखू 

ह्या लेखकान बारोमास (2004) हे कादांबरेंत वयलें समाजीक वास्त्तव माांडलाां. 

    गोंयाांत शतेकाराांनी आत्महत्या केल्लल्लयाची नोंद ना. पणू एक मात खरें. हाांगा शतेाांच आत्महत्या 

करतात. सदा, वाांयगण आनी गोंयचीां आत्मजीव आशशल्ललीां खाजनाां आयज पडीांग पडल्लयाांत. उदरगतीच्या 

नाांवा खाला आनी दडुवाांचे आशने शतेाां परुोवन थांय मोटे भोवउद्दशेी प्रकल्लप तशेंच राबबत्याच्यो वसणुको  

ननमााण जातना हदश्टी पडटात. जमनीचे दलाल राजकी लोक आनी उद्देजक हाांचे शभतर जाल्लले 

हातमेळवणेक लागनू सवासामान्य गरीब शतेकार लेगीत हाांगा बळी पडटात ही वस्त्तजुस्त्थती कोंकणी 

कादांबऱयाांचे ववशय जावपाची वाट पळयता.    

2.5 कादंबरी लेखनाचो समाजाचरे पडडल्लो प्रााव आनी पररणाम 

    कलाकार वेगळ्यावेगळ्या माध्यमाांतल्लयान अशभव्यर्कत जाता. कलाकारान ननमााण केल्ललें एकादें िचर 

वा शशल्लप समाजमनाचेर खोल पररणाम करून वता. पाब्लो वपकासो (Pablo Piccaso) हाांचीां िचराां 

आमकाां हेंच साांगतात. अशें क्रकतें आसा ह्या िचराांनी? िचराांनी वेगळें आनी नवें क्रकतें तरी आसा 

म्हणपाचें कळ्ळे उपराांतचू त े कलेचो प्रभाव आनी पररणाम तत्कालीन िचरकार, अभ्यासक आनी 

लोकमानस हाांचेर पडटा. पारांपारीक िचरकलेच े चौकटी भायर येवन केल्ललो तो एक प्रयोग आशशल्ललो.  

वपकासोच्या अांतमानाांतल्लयान घडून आनयल्लल्लया ह्या बदलाांचें स्त्वरूप कालाांतरान मनशाचय्ो ववचार कक्षा 

रुां दायत गेलें. साहहत्य कलेच्या मळार हेंच घडडल्ललें पळोवांक मेळटा. 

    साहहत्य ननशमाती ही एक कला. वास्त्तवाच्या आनी कल्लपकतायेच्या आधारान लेखक आपली 

साहहत्यकृती ननमााण करता. ती कृती तत्कालीन समाजमनाचो वधे घेवपी आसता. समाजाचें पडबब ांब 

तातूांत पडडल्ललें आसता. वेगळ्यावेगळ्या सामाजीक समस्त्याांची चचाा थांय केल्लली आसता. जजवनाांतल्लया 

जटील प्रस्त्नाांच्यो जापो सोदपाचो तातूांत प्रयत्न केल्ललो आसता. समाजाांतलें ववदारक सत्य थांय प्रसांग 

आनी घटनाांच्या आधारान माांडडल्ललें आसता. ज्या समाजा ववशीां लेखकान बरयलाां वा आपले सत्यशोधक 

नदरेन आपलीां मताां माांडल्लयाांत तें त्या समाजाक रुचता वा पचता अशें ना. अश्या वेळार व्यर्कती, पांगड 

वा समाज आपली सहमती वा असहमती दशायता. त ेकलाकृतीक वेगळ्यावेगळ्या पाांवडयाांचेर येवकार 

मेळटा तसोच नतचो ववरोधयू जाता.  
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    समाजमनाचेर पडडल्लल्लया प्रभावाच्यो ववश्वसाहहत्याांत जायत्यो देखी आमचे मखुार आसात. रामायण 

आनी महाभारत ह्या म्हाकाव्याांनी सांपणूा भारतीय समाजाचेर प्रभाव घातला. राम, लक्ष्मण, सीता, 

हनमुान आनी रावण ह्या रामायणाांतल्लया पाराांचो तशेंच महाभारताांतल ेपाांच पाांडव आनी कौरवाांतल्लया 

काांय म्हत्वाच्या पाराांचो प्रभाव भारताांतल्लया वववीध भाशीक समाजाांनी वेगळ्यावेगळ्या रुपाांत पडडल्ललो 

आसा. ह्या दोनयू म्हाकाव्याचें कथानक अशशक्षीत ग्रामीण समाज आपआपल्लया लोकउत्सवाांत आपले 

बोलीभाशेंत गद्य तशेंच पद्य रुपाांनी कथन करतात. गोंयाांत तें लोकाांकाणी, जत, फुगडीगीत, सोकारत 

सारर्कया लोकप्रकाराांनी पळोवांक मेळटा. मराठी भाशेंतली ज्ञानेश्वरी आनी सांतसाहहत्याचो खाशलेो प्रभाव 

मराठी जनमानसाचेर आसा.  

    इांग्लीश भाशेंतलीां ववशलयम शरे्कसवपयर हाांचीां नाटकाां, शलओ त लस्त्त य हाांची रशशयी भाशेंतली व र 

अडँ पीस ही कादांबरी, खशलल जजब्रान हाांचें अरबी भाशेंत बरनयल्ललें ध प्रोफेत (The Prophet) िचल े

देशाांतलो िाांनतकारी स्त्पेनी कवी पाब्लो नेरुदा हाांचें काव्य. भारताांत गाांधी साहहत्य आनी रवीन्द्र ठाकूर 

हाांचें काव्य अश्या जायत्या अशभजात साहहत्यान अभ्यासक आनी सवासामान्य मनशाचेर प्रभाव 

घानतल्ललो आसा. काांय कादांबऱयो तर देश-परदेशाांतल्लया समाजाक प्रभावीत करतात आनी आपलें 

अिधराज्य गाजयता. कलेची अशभव्यर्कती जाता तय्ा वळेार तत्कालीन काळ हो म्हत्वाचो थारता. कारण, 

कलाकृती ही त्या ववशशश्ट काळाचें प्रनतननिधत्व करता. वेळ आनी काळ हाांचरे आरूढ जाल्लली ती 

साहहत्यकृती सामाजीक, सांस्त्कृतीक, इनतहासीक, राजकी, अथीक तशेंच हेर म्हत्वाच्या आांगाांचें एका 

अथाान िचरण करीत आसता. कथानकाच्या अनशुांगान घटना आनी प्रसांग हाांकाां धरून लखेकान  

समाजवेवस्त्थचेी थांय चचाा केल्लली आसता. 

    लोकजजवनाचें आांग आशशल्लले साहहत्यकृतीांत असांख्य प्रनतकाां आनी प्रनतमाांचीां साांगड घानतल्लली 

आसता. भतू, वतामान आनी भववश्यकाळाचो थाव घेवपी वेगळेवेगळे सांदभा ववस्त्कटावन साांगपी आनी 

त्या जजवनसांदभाांक वेगळोवगेळो अथा प्राप्त करून हदवपी साहहत्य समाजाक ववचार करपाक लायता. 

वाचकाांक िचांतन आनी मनन करूां क लावपी हें साहहत्य नकळत समाजाक हदका हदवपाचेंय काम करता. 

अशें घडटा तने्ना ताचो प्रभाव लोकमानसाांत अदीक गाड जाल्ललो हदश्टी पडटा.  

    मराठी ही कोंकणीक लागीांची भास. सरुवातीक मराठी भाशेंतले कादांबरेंत मध्यम वगााचे प्रस्त्न 

माांडपाांतचू समाधान मानताले. ताका लागनू कादांबरी रांजनवादा भोंवतणीां घुांवताली. पणू मखुार 

शशक्षणाचो आनी साहहत्याचो प्रचार आनी प्रसार जाल्लल्लयान 1960 उपराांत मराठी साहहत्याांत दलीत 
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तशेंच ग्रामीण साहहत्याचो नवो प्रवाह  आयलो. सवासामान्य ग्रामीण जनतचे ेप्रस्त्न कादांबरेंत येवपाक 

लागल े उपराांत खऱया अथाान मराठी कादांबरी लोकाशभमखू जाली. राज-ेराजवाड े आनी कुलीन 

घराण्याांतल्लयान कादांबरी भायर सरून गरीब उपऱया लोकाांचे खोंपीांत ररगली. ग्रामीण लखेकाांच्या हाताांत 

लेखणी गले्लल्लयान साहहत्याचो ववशय केन्नाच जावांक नाशशल्लल्लया भटर्कया जमातीांचें जजवन कादांबरेंत 

आनी हेर साहहत्य प्रकाराांत प्रखशाान िचरीत जावपाक लागलें.  

    वास्त्तववादी ग्रामीण जजवनाचें िचरण साहहत्याांत येवपाक लागतकच तें साहहत्य त्या ववशशश्ट 

समाजाक आपलें अशें हदसपाक लागता. मराठीत तेंच जालें आनी ताचो प्रभाव समेस्त्त दलीत आनी 

ग्रामीण समाजाचेर पडलो. तातूांतल्लयान दलीत नवशशक्षक्षताां शभतर साहहत्याांतल्लयान लोकजागतृाय जावांक 

पावली. आपल्लया समाजभावाांक मागादशान करपाक बाबासाहेब आांबेडकर हाांणी माांडडल्लल्लया ववचाराांक 

लागनू आांबेडकरवादी चळवळीक नेट आयलो. एके ववशशश्ट चौकटीांत जीण व्यथीत करपी दलीत 

समाजाक साहहत्याांतल्लयान आांतरीक उजाा मेळपाक मदत जाली. हाचोच पररणाम म्हणनू दलीत चळवळ 

नेटान मखुार वचपाक आदार जालो. मोन्यानीच जल्लमल्लल्लयो आनी मोन्याांनीच मरून गेल्लल्लया 

क्रकतल्लयाश्याच वपळग्याां फाटल्लयान नवसाक्षराांची वपळगी बरोवपाक लागली आनी ताांच्या लेखनान  

दलीत जनमानसाांत िाांतीची मशाल पेटयली.  

    दलीत साहहत्याांत केदी व्हडली ताांक आसा तें बलुतां (दया पवार), उपरा (लक्ष्मण माने), उचल्लया  

(लक्ष्मण गायकवाड) आनी हेर दलीत आनी भटर्कया जमातीांतल्लया लखेकाांनी बरनयल्लल्लया 

आत्मचरररात्मक कादांबऱयाांनी शसद् केलाां. ह्या पसु्त्तकाांच्यो आयजवेर हजाराांनी प्रती खपल्लयात. 

आत्मजाणीव करून हदवपी आनी वपडीत ग्रामीण समाजाचो आत्मववस्त्वास जागोवपी हें लेखन सजानशील 

लेखक, सवासामान्य वाचकाां मखुार एक बरी देख आसा. 

    कोंकणी भाशीक आनी साहहत्य चळवळीचे नदरेन शणै गोंयबाब (वामन रघनुाथ वदे वालावलीकार 

: 1877-1946) हाांचें लेखन कोंकणी भाशेंतल्लया सांघटकाांक आनी लखेकाांक प्रेरणादायी थारलाां. ताांणी 

केल्लल्लया लखेनाचो प्रभाव तत्कालीन कोंकणी लखेक आनी ताचे उपराांतच्या लखेकाांचेर आनी वाचकाांचेर 

पडडल्लल्लयान कोंकणी भाशीक आनी साहहत्यीक चळवळीक ववचाराांचें अिधश्टान फावो जालें. ह्या ताांच्या 

लेखनाचो प्रभाव परुाय कोंकणी भौसाचेर पडडल्ललो जाल्लयार कोंकणी भाशीक आनी साहहत्यीक मळार  

एक वेगळें आशादायी िचर उबें रावपाक मदत जातली आसली. 
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    ज्या साहहत्याांत समाजाचें वास्त्तव िचरण केल्ललें आसता तेंच साहहत्य समाजाचेर प्रभाव घालपाक 

यशस्त्वी थारता. बदलत्या समाजाचे प्रस्त्न, ताांचीां सखु-दखुाां, ताांचे हावेस, मानवी मलु्लयाांचो जावपी ऱहास 

साहहत्याांत चचचेो ववशय जाता तय्ा वेळार ताचो हुलोप समाजाच्या मनाक लागता. साहहत्याांत 

समाजाचीां स्त्पदनाां नासत जाल्लयार समाजमनाचेर ताचो पररणाम कसो जातलो? ह्या प्रस्त्नाची जाप 

आमकाां पुांडलीक नायक हाांणी बरनयल्लले अच्छेव (1977) हे कादांबरेंत मळेटा. अच्छेव हे कादांबरेन 

सजुाण वाचकाांक मोनेळ घातलो. उद्देगीकरणाच्या ववळख्याांत साांपडडल्ललें ग्रामीण जजवन पयलेच फावटीां 

कोंकणी कादांबरेंत िचरानयल्ललें. शतेी सांस्त्कृताये कडने नाळ नाशशल्लल्लया वाचकाांचरे नतणें पयलो प्रभाव 

घातलो. कारण मायनीांग वाठाराांतल्लया वाचकाांच्या हाताांत अच्छेव कादांबरी पावपाक जाय आसली थांय ती 

पावली ना. नतच्या वाांट्याक आनयल्लल ेवाचक हे शारी, उच्च समाजाांतले तशेंच मायनीांक वेवसायाचो धग 

लागूांक नाशशल्लल्लयान त े ‘सायलणट्’ आशशल्लले. हे कादांबरे ववशीां कोण व्हडलोसो उलयलो ना आनी 

बरयलेंय ना. हाचें मखुेल कारण म्हणल्लयार त ेकादांबरेंत माांडडल्लले प्रस्त्न आनी समस्त्याांचें देणेंघेणें त्या 

वाचकाांक नाशशल्ललें. 

    नॅशनल बकू रस्त्ट हदल्ललीचे वतीन हे कादांबरेचो अणकार करपाचो प्रस्त्ताव आयलो त े घडणुकेची 

एक गजाल लेखक पुांडलीक नायक साांगता ती अशी : 

 ड . नांदकुमार कामतीचें अच्छेवाचेर लक्ष गेल्ललें. एनबबटीन ताकाच आगामी पसु्त्तकाचो ब्लबा 

बरोवपाक साांगलें. नांदकुमारान म्हजे कडने चवकशी केली. कोणें कोणें प्रसथ्ापीत लेखकाांनी 

अच्छेवाचेर क्रकतें अशभप्राय हदल्लयात? एकलो रवीन्द्रबाब सोडलो जाल्लयार मनोहरराय सरदेसाय, 

उदय भेंब्रे, चांद्राकाांत केणी, दामोदर मावजो हाांचे मदल्लया कोणेंच काांय बरोवांक नासलें…52 

 लेखक मखुार बरयता : 

ड . आनांद पाटील हाांणी हे कादांबरेचेर खांय तरी भायल्लया नेमाळ्याांनी बरयलाां. ताांणी म्हाका 

ववचारलें, अच्छेवा इतली बरी कादांबरी बरोवन जातकूच तमुी दसुरी क्रकत्याक बरयली ना. हाांवें 

म्हणलें, पयली बरी म्हूण कोणें साांगलेंच ना. आयज हे कादांबरेचेर चचाा जाता. नतचें ववशीां 

बरोवप जाता, सांशोधन जाता.53 

    अच्छेव ही कादांबरी मीन वपकलाां खाांडयाांनी ह्या नाांवान 1976च्या जाग हदवाळी अांकाांत पयलीां 

उजवाडा आयली. कादांबरी प्रकाशीत जावन 25 वसाां उपराांत ही कादांबरी कोंकणी साहहत्याच्या मळार 

चचेंत आयली. आयज हे कादांबरेन 38 वसाांची वपराय हुपल्लया. गोंयाांत आयच े घटकेक बेकायदेशीर 
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खणीांचो प्रस्त्न उपरासला. 2012 सावन गोंयच्यो सगळ्यो शमना खणी बांद आसात. जें भाकीत पुांडलीक 

नायक हाणें आपले अच्छेव कादांबरेंत केल्ललें ताचे वायट पररणाम आमी आताां भोगतात. पयाावरणाचो 

प्रस्त्न आनी समाजाची बदलती मानसीकताय वववीध घटना आनी प्रसांगाांतल्लयान कथन करपी हे 

कादांबरेन सजुाण वाचकाांचेर प्रभाव घातला हें जरी खरें आसलें तरी गोंयच्या सवासामान्य जनमानसाक 

हे  कादांबरेन अजून स्त्पशा करपाचो आसा.  

    कामेलीन ही दामोदर मावजो हाांची कादांबरी 1981 वसाा उजवाडा आयलय्ा. आया म्हणून कामाक 

आशशल्लल्लया कामेलीनाचे अनतैीक सांबांद घराचो धनी ननसार हाचे कडने िचरानयल्लल्लयान गोंयच्या क्रिस्त्ताांव 

वाचकाांचेर जाल्लल्लया पररणामाचे काांय परुावे मेळटात. खांयचीय साहहत्यकृती वाचकाांचेर आनी तात्पयाान 

समाजाचेर आपलो बरोवायट प्रभाव हो घालताच. आदशावाद घेवन जल्लमल्लल्लयो काांय साहहत्यकृती समाजा 

मखुार आपलीां मागादशाक तत्वाां दवरतात. सामाजीक ववशमतायेचेर चचाा करतना लेखक समाजाांतल्लया 

अनचुीत गजालीांचेर वाचप्याांचें लक्ष ओडटा आनी वायट वतृ्ती आनी प्रवतृ्तीांचेर तो बडी मारता. मनीस 

हो केन्ना वायट नासता; ताका ताचे भोंवतणची पररजस्त्थती तश ेतरेन वागपाक प्रवतृ्त करता.  

    दामोदर मावजो हे माजोडडें साश्टीचे. ताचे सरभोंवतणीां सगळो क्रिस्त्ताांव समाज. वेवसायान त ेएक 

पसरकार आशशल्लले. कामेलीन कादांबरीच ेननशमाती ववशीां त ेम्हणटात :  

अशेंच आमच्या पसऱयार एक भरुगें आयलें. उदार मनाचें आनी आपलेकडने क्रकतें आसा तें 

रोकडेंच दसुऱयाांक वाटपी. कुवेटकान्नीचें चेडूां म्हूण दसुरीां ताका चाळयतालीां. एक दीस िचांतसे्त्त 

जावन आपणाक आवय कुवेटाक व्हरपाक सोहदना म्हूण ताणें साांगलें. फुडली बारीकसाण 

काडटकच आवय क्रकत्याक कुवेटाक व्हरूां क सोहदना तें समजलें...54   

    नवें गोंय ह्या रोमी हदसाळ्याांत कामेलीन कादांबरी णखस्त्तीांनी उजवाडा येवांक लागली. ही कादांबरी 

क्रिस्त्ताांव वाचक वाचपाक लागतक तातूांतले काांय  क्रिस्त्ताांव समाजाांतले वाचक अनतैीकतचेो मदु्दो मखुार 

करून नतका ववरोध करपाक लागले. ही कादांबरी क्रिस्त्ताांव समाजाची बदनामी करपी आसा. तातूांत 

‘वलगेररटी’ आसनू ती जातीयवादाक पोसवण हदता असो लेखकाचेर आरोप जावपाक लागलो. वयल्लया 

हदसाळ्याांत ह्या ववशयाचेर जेस फेनाादीश हाणें आपलें मत पयलें व्यर्कत केलें.55 सोतरे बारेटो आनी 

हेराांनी रोमी शलपयेंतल्लया वेगळ्यावेगळ्या नेमाळ्याांनी आपलीां मताां माांडलीां. अश े तरेन नवें गोंय 

नेमाळ्याांत उजवाडा येवपी ती कादांबरी उजवाडावप्याक बांद करची पडली. 
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    कामेलीन हे कादांबरेक 1984 वसााचो  साहहत्य अकादमीचो राष्रीय परुस्त्कार फाव जालो. ह्या 

वेळार सोतरे बारेटो हाांणी नवें गोंय खातीर घेनतल्लले मलुाखती वेळार लखेकाक ववचाररल्ललो एक प्रस्त्न 

असो आशशल्ललो : असोय एक आरोप आसलो की तवुें कामेलीना बोदला एक तळुशी अशें पार क्रकत्याक 

घेवांक ना? ताका जाप हदतना दामोदर मावजो हाणें साांगलाां तें अशें : 

 ‘. . . 1970आत हहांद ू बायलो ‘आय’ कश्यो काम करूां क ‘Middle East’ - ak जबरश्यो 

वेताल्लयो? हाांव म्हाडडोळच्या वाठाराचेर बरनयल्ललें जाल्लयार थांय एक मोगरें वो शेंवतेंच दाखोवचें 

पडटलें आसलें. त े भायर हाांवें कामेलीनाक एक वायट सभावाची बायल कशी िचरावांकूच ना. 

उरफाटें, ताचे पाांय धुवन उदोक मेळटा तें तीथा कशें वपयेवचें असले लायकीची व्यर्कती अशी 

हाांवें कामेलीनाक िचरायल्लया... पणू काांय आपसवुाथी बरोवप्याांनी त्या पराचेर िचटयो बरोवन 

वाचपय्ाांचेर प्रभाव हाडलो आनी कादांबरी फुडें छापपाची बांद केली.’56 (शलप्याांतर करून) 

    हे कादांबरेचेर क्रिस्त्ताांव समाजाांत आरतनू परतनू चचाा जाली. लेखकाक त्या वेळार खर ववरोध 

सोंसचो पडलो. सगळ्याच क्रिस्त्ताांव वाचकाांक हो ववरोध मान्य नाशशल्ललो. काांय जाण लखेकाच्या मता 

कडने सहमत जावन तेंको हदवपीय आशशल्लले. अश्या वेळार आपणू सांपादक आशशल्लल्लया फा. फॅ्डी 

डडकोस्त्ता हाांणी  फुडाकार घेवन कामेलीन ही कादांबरी गोंयचो आवज ह्या नेमाळ्याांत उजवाडा हाडली. 

आयचे घटकेक चडावत भारतीय भाशाांनी अणकारीत जाल्लली कामेलीन ही कोंकणीांतली एकमेव कादांबरी 

आसा. ग्लोरीना मास्त्कारेन्यश कामेलीन : कुवेताांतलें सत्य (कोंकण टायम्स : जानेवारी-माचा 1992) 

ह्या आपल्लया लेखाांत ननमाणे कडने म्हणटा : ‘कामेलीन ही अशी कादांबरी खरेंच लेखकाची तोखणाय 

करता नततली थोडी. आपल्लया काळजीधारपणान कुवेंताांत घडपी सत्य आयज हे कादांबरेच्या रुपान ताणें 

समाजा मखुार दवरलाां.’ (पा. 6) 

    धमाांतलें कमाठपण आनी ववशशश्ट समाजाांत, जातीांत वा वगाांत आशशल्लली ववशमताय साहहत्याांत 

िचरायतकच ववरोधक आपली भशुमका माांडटात आनी थांय सांघशा ननमााण जाता. हाचो बरो वायट  

पररणाम सवासामान्याचेर पडटा. काला मार्कसा हाांणी ‘धमा ही अफूची गळुी’ अशें म्हणलाां. धमााची णझांग 

मनशाचे तकलेंत चडटकच ती देंवप कठीण आसता. आपल्लया धमााचेर वायट बरनयल्ललें ताांका रुचना 

आनी त ेतें खपोवन घेनात. धमीक मनशाक आपलो धमा से्रश्ठ हदसता. बाांगला भाशेंत लज्जा कादांबरी 

बरोवपी तसशलमा नसरीन हे बाांगलादेशी लेणखकेक आपल्लयाच धमाा आड केल्लल्लया ववधानाक लागनू नतका 

आपलो देश कायमचो सोडचो पडला. सांतसुया तुकाराम  हे मराठी कादांबरेंत लखेक ड . आनांद यादव 
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हाणें सांत तकुाराम हाचें िचरानयल्ललें व्यजर्कतमत्व महाराष्राांतल्लया वारकरी सांप्रदाय आनी हेराांक रुचलें ना. 

तशेंच ‘लोकसखा ज्ञानेश्वर’ ह्या पसु्त्तका खातीर जाल्लल्लया ववरोधाक लेखकाक तोंड हदवचें पडडलें.57 

    झोंपडपट्टी हो ववशय आपल्लया कादांबऱयाांनी माांडपी भाऊ पाध्ये हाांची वासुनाका आनी जयवांत दळवी 

शलखीत चि ह्या कादांबऱयानी झोपडपट्टेंतलें जीवन आनी ताच्या अनशुांगान येवपी मानवी ववे्हाराांच े

वास्त्तव तातूांत आयलाां. वास्त्तवाच्या नाांवान लेखक समाजाांत खवदळ घालपाक लागल्लयात अश्या 

स्त्वरुपाची चचाा दोनयू कादांबऱयाांचेर वाचकवगाांत जाल्लया आनी लेखकाांक ववरोधाक तोंड हदवचें पडलें. 

गोंयकार मराठी लखेक चांद्रकाांत काकोडकर हाांणी बरनयल्लली शामा (1950) हे कादांबरेंत भाववणीचें जजवन 

िचरानयल्लल्लयान गोंयाांतल्लया एका ववशशश्ट वगााक तें गरै गेलें. लेखकाचेर खटलो घानतल्लल्लयाचो सांदभा 

मेळटा. 

आवरण हे कादांबरेंत एस एल भरैप्पान हहांदसु्त्तानाच्या मळुा कडने वचून मसुलमान आिमणाांक 

लागनू आनी मोगलशायेंत हहांदूांची कशी दैना जाली, असांख्य देवळाां मातये भरवण केलीां, पाांच 

कोटी हहांदूांची कत्तल कशी केली, ह्या गजालीांची  हाांगा चचाा केल्लया. मखुेल पार आसा लक्ष्मी 

जी धमाांतरा उपराांत रणझया जाल्लया. रणझयाक ज्या वेळार हो इनतहास समजता तने्ना ती 

आवरण नाांवाची कादांबरी बरोवन समाजाच्या मनाचेर आमच्या इनतहासकाराांनी आनी 

सॅर्कयलुरवाद्याांनी कशें असत्याचें आवरण घातलाां तें साांगनू धमाननरपेक्षतायेचो हाांडो फोडटा. ज्या 

वेळार ती कादांबरी उजवाडा येवपाची आसता तने्नाच सरकारान हे कादांबरेचेर बांदी घानतल्लली 

आसता अशें नतका समजता. हाांगाच कादांबरी सोंपता.58 (अणकार करून)  

    य ुआर अनांतमतुी हे धमाननरपेक्षतायेचो फाटपरुवण करपी आनी भरैाप्पा हे धमाननरपेक्षताये आड 

उलोवपी. भरैप्पान हहांद ू धमा सारको समजून घेनासतना ही कादांबरी रचल्लया असो सरळ आरोप 

अनांतमतुीन केल्लल्लयान वाचक आनी साहहजत्यकाांचे सरळ दोन गट जाल्लले. नेमाळ्याांनी आनी साहहत्याच े

माचयेर हे गट एकामेकाांचरे तटूुन पडले. 

    तकुाराम शटे शलखीत पाखलो  (1978) हे कोंकणी नवशलकें तल्लया नतसऱया प्रकरणाांत (पा. 22 त े

25) बांदखणीांत आशशल्लल्लया दत्ता जल्लमीचें खाजनभाट आनी केगदीभाट सदा भाटकाराक मेळोवन 

हदवपाक पतुुागेज चॅफ ताची बायल आपल्लयाक जाय म्हण अट घालता. सत्यनारायणाचे पजुके बशशल्लली 

आसतना सदाबामणाचे बायलेक सगळ्याां हुजीर हाताक धरून चॅफ नतका व्हरता हो प्रसांग लखेकान 

हाांगा िचरायला. उत्तर गोंयाांतल्लया एका गाांवाांत घडडल्लले एके सत्य घडणुकेचेर उजवाड घालपी हो प्रसांग 
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आशशल्लल्लयान त्या काळार एका नेमाळ्याांत ही नवशलका उजवाडा हाडपाक ववरोध केल्ललो म्हणपाचें लेखक 

साांगता.59 हे गजालीचो तथाकथीत काांय उच्चवणीय लेखकाां कडल्लयान तकुाराम शटे हाका ववरोध 

सोंसचो पडडल्ललो. 

    कन्नड शलपयेंत वव ज ेपी साल्लदानह्ा (खडाप) हाणें हटप ूसलु्लतानान कॅनरा क्रिस्त्तावाांक बांदखणीांत 

घालनू वपडापीड हदल्लल्लया ववशयाचेर देवाचे कुपेन आनी हेर मेळून वट्ट सात कादांबऱयो बरयल्लयात. तशेंच 

सायबा भोगोस (1980) ही कादांबरी पाांच वेगळ्यावेगळ्या खांडाांनी उजवाडा आयल्लया.60 गोंयाांत एका 

काळार घडून आनयल्लल्लया इजन्र्कवणझशनाक लागनू मांगळूराांत पळून गेल्लल्लया क्रिस्त्ताांव समाजाचें हालाचें 

जजणें िचरण तातूांत आयलाां. खडापाच्या वयल्लया कादांबऱयाांचो प्रभाव थांयच्या वाचप्याां मदीां आशशल्ललो 

आनी आसा. 

    1967 वसाा ननमाणी शळेी ही 466 पानाांची कादांबरी बरोवन कोंकणी साहहत्याांत पावल घानतल्लल्लया  

एडवीन जे एफ डडसोजा ह्या लेखकान आयजवेर 33 कादांबऱयो बरयल्लयात. गढुचारी कादांबरी वपलातान 

हदल्ललें फमााण, वजै्ञानीक कादांबरी त े आयल्लयात, अजस्त्तत्ववादी कादांबरी हाांव जजयेताां, र्कलोनन ांगाचरे 

आधाररल्लली ब्लोंडी कादांबरी, जाल्लयार कुवेताांत सरुू जाल्ललें झजू आनी त्या वेळार जाल्लले भोगणार काळें 

भाांगर  हे कादांबरेंत लेखकान िचरायलाां. 

    हाांव जजयेताां  ही ताांची कादांबरी क्रिस्त्ताांव धमातत्वाां आड आसा, ताांततू लग्ना पयलीांचे शारररीक 

सांबांद आसात, तरणाट्याांनी ती वाचपाक जायना असो फतवो 1972 वसाा क लेजीनी आनी धमा सांस्त्थाांनी  

काडडल्ललो. बहहश्कृत केल्लली ही कादांबरी मखुार 1980 वसाा परत प्रकाशीत जाली तय्ा वेळार सेशमनारीांत 

शशकप्याांनी ती कादांबरी वाचपाक जाय अशें ताांकाां साांगलें म्हणपाची म्हायती लखेकान हदली.61 अशचे 

तरेन बाांबर ही पुांडलीक नायक हाांचे नवशलकेचेर अश्लीलतायेचो आरोप दवरून लेखकाचो आनी 

उजवाडावप्याचो ननशधे केल्ललो. हे ववशीां रवीन्द्र केळेकार बरयतात :  

पुांडलीक नायकाच ेबाांबर हे  नवशलकेक पोजडी म्हणूां येत व्हय? हालीां नवशलकेचेर खूब चचाा 

चल्लल्लया. कोण म्हणटा, सरकारान हे नवशलकेचेर बांदी घालूांक जाय. कोण म्हणटा, बरोवपी 

आनी उजवाडावपी दोगाांयचो ननशधे करपाक जाय. फाटीां कोंकणी बरप्याांची पणज ेएक बसका 

भररल्लली.  हेच नवशलकेचेर चचाा करपाक. थांय एकल्लयान नतच्यो तोंडान नतसत्यो वादऱयो केल्लयो 

आनी हातान ती वप ांदनू आपली नतडक उर्कतावन दाखयली.62  
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    ह्या आपल्लया बरपाांत रवीन्द्र केळेकार हाांणी लखेकाची बाज ूघेवन त ेसाहहत्यकृतीचेर आपले ववचार 

माांडल्लयात. बा. द. सातोस्त्कार आपले ववचार माांडटना हे नवशलके ववशीां बरयतना म्हणटात :   

बाांबर ही कथा प्रशसद् जाली तने्ना पुांडलीक नायकाचेर पोजडपेणाचो आरोप काांय लोकाांनी केलो. 

अच्छेवाचेरूय तो करूां  येत. पणू म्हाका हो आरोप मान्य ना. जाांकाां आमी पोजडी कृत्याां 

म्हणटात, तीां व्यर्कत करपाक सांस्त्कृत शब्द उपकारना. पोजडया कृतीांच्या वणाांक पोजड,े रूढ 

शब्दचू वापरच े पडटात. पुांडलीक नायकाच्या ननवेदनाांत त े चपखळ बसतात. ताणें त े मदु्दाम 

वापरूां क नाांत. तें ओघान आयलाां.63  

    ही नवशलका प्रकाशीत जावन आयज 38 वसाां जाल्लयाांत. समाजाची मानसीकताय बदशलल्लल्लयान 

आयचो यवुावगा ही नवशलका मनाांत कसलोच सांकोच बाळिगनासतना वाचता.  

    धुांडी : अरण्यकनोभा गणपतीयद कथे (2013) हे कन्नड कादांबरेचे लखेक योगेश मास्त्टर ह्या 

लेखकाक हहांद ूघशमायाांच्यो भावना दखुनयल्लले खातीर IPCच्या 295 A आनी IPCच्या 298 ह्या कलमाां 

खाला अटक करून बांदखणीत घातलो. शीव, पावाती आनी गणपती हाांच्या नात ेसांबांदाां ववशीां केल्लल्लया 

ववधाना खातीर हहांद ूधमापीठ आनी श्रीराम सेना आनी हेर सांघटणाांनी आक्षेप घेवन पसु्त्तकाचे वविीचरे 

आनी प्रदशानाचेर बांदी हाडची अशी मागणी केल्लल्लयान सरकारान त्या लेखकाचेर वयली कारवाय केली. 

ही कादांबरी देववप्रसाद चट्टोपध्याय हाांणी बरनयल्लल्लया लोकायत हागू गणपतया (Lokayat & 

Ganapataya)  तशेंच देवालयागऴु मत्तु लैंगीक शशल्लप (Temples & Sexual Sculptures) ह्या 

तापी धमाारव ू ह्या लेखकान बरनयल्लल्लया पसु्त्तकाांचरे आधारीत आसात. हे कादांबरेक लागनू परुाय 

कनााटकाांत लखेका आड ननदशानाां जालीां. भारताांत अश ेतरेची ही पयली घडणूक आसा अशें जाणकाराांचें 

मत आसा.64 सनातनी ब्राह्मण वगा आनी ताांचे शभतर आशशल्लल्लयो ववकृती आनी सामाजीक ववशमताये 

सांदभाांत य ूआर अनांतमतूी हाांणी बरनयल्लले सांस्त्कार हे कन्नड कादांबरे ववशीां काांय वसाां फाटीां हहांद ूवगाांत 

असोच असांतोश माजनयल्ललो. लेखकाक आपल्लया वगाांतल्लयान बहहश्कृत करपाची भास त्या वेळार 

ववरोधक उलयताले. 

    बरी कलाकृती ही वाचकाांची अशभरुची वाडयता. तो नतच्या मोगाांत पडटा. आनी आवडडल्लली 

साहहत्यकृती तो एका परस चड फावटीां वाचपाक पळयता. प्रेमचांद हाांची गोदान, तकळी शशवशांकर 

वपळ्ळे हाांची चमे्मीन,  ववश्र्वास पाटील हाांची झाडाझडती,  शशवराम कारांत हाांची तांतू, एस एल भरैप्पा 

हाांची दाटू, भीष्म सहानी ह्या लेखकाची तमस तशेंच रवीांद्रनाथ  ठाकूर हाांची गोरा आनी हेर. अश्या 
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कादांबऱयाांतल्लयान वाचक दीघा काळ मेरेन त े साहहत्यकृतीच्या प्रभावा खाला उरता. अरण्येर अिधकार 

(अिधकार अरण्याचो) ही महाश्वेतादेवी हाांची कादांबरी  ववदेशी शर्कती आनी शोशणा आड झुजपाचो मांर 

हदता. कुां दाननका कापडडया हाांणी बरनयल्लली सात पगलाां आकाशमाां (सात पावलाां मळबाांत) हे कादांबरेन 

तर गजुराती बायलाां मदीां सर्ीवादी ववचाराांची कीट पटेयली. गजुरात राज्याांत चडावत सशुशक्षीत बायलेन 

हें पसु्त्तक वाचलाां आनी तातूांत माांडडल्लले ववचार आपणावपाचो यत्न केला.  

    ‘काळी गांगा ही म्हजी कादांबरी लोकाांक सगळ्याांत चड आवडडल्लली, ताांणी ती आपलेपणान 

आपणायली आसली तरी नतका हाांव म्हज्या साहहत्याांतलो मास्त्टरपीस माननना.65 अशें मत लखेक 

महाबळेश्वर सलै हाांणी आपले कादांबरे ववशीां बरयतना माांडलाां. काळी गांगा ही सलै हाांची कादांबरी 

अच्छेव आनी कामेलीन हाांचे फाटल्लयान सगळ्याांत चड वाचकाांनी वािचल्लली कलाकृती. हे कादांबरेची 

वाचकाांनी आनी सशमक्षकाांनी बरे तरेन दखल घेतल्लया. कारवार वाठाराांतलो कृशी समाज, ताांचे उत्फके, 

ताांची कश्टाची जीण, सर्ीमनाचो घेनतलल्ो वधे आनी काळी न्हांयेच्या पररसराांतल्लया समैाचें केल्ललें उत्कट 

िचरण ह्यो गजाली वाचकाांक प्रभावीत करतात. वेदनेचे हुांकार आनी मानवी जजवनाची पडझड लेखकान 

हाांगा कलात्मक ररतीन उबी केल्लल्लयान काळी गांगा हे कादांबरेचो प्रभाव वववीध ररतीन लोकमानसाचरे 

पडला. ‘काळी न्हांय’ हे कादांबरेंत एक मखुेल पार जावन थांय प्रगट जाल्लया. कादांबरेच्या प्रभावान काांय 

वाचक आताां त ेन्हांयेक ‘काळी गांगा’ म्हणून पाचारपाक लागल्लयात. ह्या पसु्त्तकाच्या प्रभावान कारवार 

वाठाराांतल्लया  क्रकन्नर ह्या गाांवाांतल्लया  तरणाट्याांनी  मखुार सरून ‘काळीगांगा क्लब’ स्त्थापन केला.66 

    भारतीय साहहत्याांत समाजमनाचेर प्रभाव घालपी जायत्यो कादांबरी  ननमााण जाल्लयात. अणकाराच्या 

रुपाांत ह्यो साहहत्यकृती हेर भासाांनीय उपलब्ध आसात. कादांबरेच्या मळार परुाय भारतीय 

समाजमानसाांत पोसेहटव्ह इफेर्कट करपी कोंकणी कादांबरी आजून ननमााण जाांवपाची आसा अशें म्हाका 

हदसता. 
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पा.321-323. 
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हाांचेर दांडात्मक कारवाय करची, तशेंच पुस्त्तक वपांजून नश्ट करचें असो आदेश प्रथम वगा न्यायदांडािधकारी के पी 

जैन हाांणी हदला. साहहत्य मळा ववशीांचो भारताांतलो अशा प्रकारचो हो पयलोच इनतहासीक ननकाल आसा.’ 
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2013. 
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63. सातोस्त्कार, बा. द. “अच्छेव : एका वेगळ्या जगाचो पररचय”. सोद. Konkani Research Bulletin :2, आल्लत 

परवरी गोंय: त मास जस्त्टवन्स कोंकणी कें द्र, आबब्रल 2001. पा. 71. 
64.  ‘Kannada writer arrested for remark on Lord Ganesha’. Venu Dev, Mail Today, Bangalore, 

31st August 2013. 
65. सैल, महाबळेश्वर. “काळीगांगा एक सखुहदणो प्रवास”, जाग 38. 2 : मडगाांव गोंय : जाग प्रकाशन, 2011, पा.76-
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प्रकरण : ीीन 

3. मिाबळेश्वर सैल : ्यजर्कीत्व आनी कृनीत्व 

   समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत सांबांदीत लेखकाचे जजवन साधनेचो आनी लखेन प्रक्रियेचो जजतलो 

लागीांच्यान  आनी खोलायेन अभ्यास करता नततलें ताच्या साहहत्याचें आकलन जावपाक मदत जाता. 

हे नदरेन महाबळेश्वर सलै ह्या लेखकाच्या जजववताचो आनी कायााचो सोद घेवपाचो ह्या प्रकरणाांत  

प्रयत्न केला. 

    सलै हाांच्या पवुाजाांचो सांक्षक्षप्त इनतहास. सलैाचो घराबो आनी तत्कालीन समाजवेवस्त्था. सलैाचो 

जल्लम, बालपण, शशक्षण आनी शतेाांतलें काम. सलैाचें सनैनकी जीवन, तशेंच येल्ललापरुच्या रानाांत, गोवा 

पलुीस आनी पोस्त्ट खात्याांत ताांणी केल्लली नोकरी हाांचे ववशीां हाांगा चचाा केल्लया. साहहत्याचो व्यासांग 

आनी लेखनाक सरुवात हाचें वववेचन करतना ताांणी केल्ललें नाट्य लखेन, कथा लेखन, कादांबरी लखेन 

तशेंच वववीध नेमाळ्याांनी केल्लल्लया लखेनाचो समकालीन कोंकणी साहहत्य चळवळीचे नदरेन हाांगा 

सांक्षक्षप्त ननयाळ घेनतल्ललो आसा. 

     आयजवेर सलै हाांकाां जायत े परुस्त्कार आनी भोवमान फावो जाल्लयात. एक कोंकणी लखेक ह्या 

नात्यान ताांणी केल्लली साहहत्याची साधना, ताांची लेखन प्रक्रिया हाांचो वधे घेतला. एकववसाव्या 

शेंकडयाचे सरुवातीचो एक यशस्त्वी कोंकणी कादांबरी लेखक म्हणून सलैाांक आयज कोंकणी वाचकवगा 

वळखता. ननमाणे कडने ताांचे जजवनदृश्टीचेर उजवाड घातला. 

3.1 सलै िांच्या पवुसजांचो संषिपक्षत ी इनीिास 

    महाबळेश्वर दत्ता सलै हाांच्या पवुाजाांचें घराणें गोंय राज्याांतल्लया काणकोण म्हालाांत आशशल्लल्लया 

अयें, खोतीगाांव ह्या गाांवाांतलें. सलै हाांणी हदल्लले माहहती प्रमाणें हो काळ ताच्या पणज्याचे पयलीां 

सादारण 300 वसाां आदीांचो आसा. हाचो एक म्हत्वाचो परुावो म्हणून ह्या सलै घराण्याची आयजयू 

त्या गाांवाांत शतेजमीन आसा. सलैाच्या घराब्याचो कुळदेव हो काणकोणचो श्रीमजल्ललकाजुान. देवस्त्थानाक 

लागनू झगडीां जाल्लल्लयान हें घराणें थांयच्यान आपली देव-देवस्त्की घेवन भाटपाला लागीां अदाफोंड, 

काणकोण हे सवुातरे स्त्थलाांतरीत जालें. ताांच्या घराब्याची कुरू म्हणून थांय ‘सलैावळ’ नाांवाचो जागो 

अजस्त्तत्वाांत आसा. आताां थांय ह्या घराण्याचो कोणचू राबबतो करून रावनाशशल्लल्लयान ही सलैावळ  
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गोवव ांद शटे ह्या व्यर्कती कडने आशशल्लली. ती आताां थांय राबबतो करून रावपी कुळाांच्या घराब्याची 

जाल्लया.1 

    सादारण 225 वसाां पयलीां सलै कुटुांब अदाफोंड थळा साकून काांय कारणाांक लागनू परत 

स्त्थलाांतरीत जालें, आनी गोंय-कनााटकाच े हदीर येवन राबबतो करून रावलें. आदल्लया काळार गोंयच े

सांस्त्कृतीक शशमे शभतर कारवारचो वाठार आसपावतालो. एक धमा, एक समाज, एक सांस्त्कृती आनी एक 

भास ह्या वतुाळाांत थांयचो तत्कालीन समाज जजयेतालो. काणकोण आनी कारवार हाांचे मदलो म्हत्वाचो 

सांस्त्कृतीक दवुो म्हळ्यार काणकोण श्रीस्त्थळ हे सवुातरे आशशल्ललें मजल्ललकाजुान देवस्त्थान. 

    कारवार ह्या पसु्त्तकाांत आनांद नाडकणी कारवार तालरु्कयाची माहहती हदताना बरयतात. :  

.  .  .  कारवार तालरु्कयाांत 58 गाांव आसात. .  .  . गोंयच्या करमल घाांटाचे आयले वटेन 

म्हणल्लयार सद्द्याचो काणकोण म्हालाचो आस्त्पाव कारवारच्या टापूांत करताले. आचारववचार, 

भाशीक आनी सांस्त्कृतीक ववशशेतायो. वपकावळीचें एक सारकेपण, शतेी दोंगराांतले मातयेच े

गणुधमा आनी कुटुांबीक सांबांद ह्या सगळ्याांचो ववचार केल्लयार काणकोण  म्हाल हो गोंयच्या हेर 

भागाां परस कारवारा कडने चड लागीांचो हदसता.2 (मराठीचो कोंकणी अणकार)  

हाचे भायर आनीक दोन म्हत्वाचीां खाशलेपणाां आसात तीां म्हणल्लयार देवदेवस्त्की आनी लग्नाच े

सोयरसांबांद. 

    पौष पनुवेचे बबयेक श्रीस्त्थळातल्लया श्रीमल्ललीकाजुानाच्या देवळाांतल्लयान तरांगाांमेळ आपले वांशावळीक 

सोदपाक वाजयत गाजयत कारवारा वचपाक भायर सरता. पवुापारांपारीक वाटेंतल्लयान पेणीां करीत हीां 

तरांगाां कारवारचे शशमे शभतर सरतात. तरांगाां कथा सांग्रहाांतले ‘तरांगाां’ हे कथेत ताचें वणान आयलाां तें 

अशें आसा. : ‘आमच्या तरांगाांची वाट पवूााचारापासनू थाररल्लली आसा. माल्लल े रातची वस्त्ती करून 

शशवेश्वराांत देंवले उपराांत पयलें पेणें पांटलबाग. मगेर रातचें सानमडुगेरी, होसाळे, नागफोंड, िचत्तकूला 

(सदाशीवगड), कणसिगरी, बाड, मकेरी, कहठणकोण, चेजण्डचे, शशरवडें, क्रकन्नर, शशद्दर, खारगें, केरवडी, 

बोडये, भरेै, हुळगें, हळगें, शवेटा हणकोण आनी मगेर पथें काणकोण.’3 ह्या काांय म्हत्वाच्या उल्ललेखाां 

वयल्लयान गोंयचो आनी कारवारचो वाठार सांस्त्कृतीक नदरेन एक म्हणपाचें हाांगा लक्षाांत येता. 

    बब्रटीशाांनी इस्त्ट इांडडया कां पनीच्या आदारान आताांचें ‘कारवार’ शार वसयलें. ह्या शारा पसनू काांय 

क्रकलोशमटर अांतराचेर कडवाड  हो गाांव आसा. वेपाराच ेनदरेन वेंचून काडडल्ललो हो दयाावेळेवयलो वाठार 

आसनू ताांकाां तो ‘वखार’ बाांदपाक योग्य असो हदसलो. ‘ह्या गाांवाक दसुरें नाांव नाशशल्लल्लयान ताणी त्या 
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वाठाराक पोरणेंच नाांव हदलें. पणू उच्चाराच्या ववशशश्ट ननयमा प्रमाणें, म्हळ्यार ‘ड’ चो ‘र’ करून 

काडवाडचें कारवार केलें.’4 शशवेश्वर दोंगर आनी थांय आशशल्ललो शशवेश्वर देव हाांचे वयल्लयान ह्या 

वाठाराक  ‘शशवेश्वर’ ह्या नाांवानयू वळखतात.  

    सलैाचें घराणें गोंयच ेशशमेर सादारण 50 त े60 वसाां राबबतो करून रावलें. हे सवुातरे रावपाचें एक 

मखुेल कारण म्हणल्लयार मुांडगेरीचे देसाय, होसाळी गाांवचे नायक, सदाशीवगडा वयले कदम आनी वाांगड 

गाांवचे नायक पवार हे थळावे लोक सलै घराण्याक आपल्लया गाांवाांत प्रवेश हदवपाक तयार नाशशल्लले.5 

भारतीय समाज हो जाती वेवस्त्थेचेर आदाररल्ललो आसा. परकी जातीधमाांतल्लया व्यर्कतीांक वा लोकसमहुाक 

आपल्लया गाांव वाठारा शभतर प्रवेश करपाक वा राबबतो करून रावपाक बांदी आसताली. आयजूय ही बांदी 

काांय प्रमाणाांत अजस्त्तत्वाांत आशशल्लली पळोवांक मेळटा. परधमी आनी जाती भायल्लया मनशाां कडने 

वेव्हार मयाादीत आशशल्लल्लयान कसलेय तरेचे सांबांद प्रस्त्थापीत करपाच्या वेळार गाांव जतनायेन पाांवलाां 

उखलतालो. अशा प्रसांगा वेळार व्यर्कतीची वा त्या लोकसमहुाची गाांव पयली झडटी घेतालो आनी 

गाांवाांतल्लया मखुेल्लयाांक मनाक पटपी जापो मेळ्ळ्यारूच मखुा वयलीां उलोवणीां जातालीां. आताां ही पद्दत 

सदळ जाल्लया.  

    तमुी खांय साकून आयल्लयात? तमुचो धमा खांयचो? तमुची जात क्रकतें? तमुच्या देवाचें नाांव क्रकतें? 

असले आनी हेर सांबांदीत प्रस्त्न माजाळे गाांवच्या बदुवांत लोकाांनी सलै घराण्याक ववचारले. तमुची वळख 

हदयात आनी आमच्या गाांवाांत शभतर सरात अशी ताांकाां त्या वेळार ताकीद हदली. गाांवच्या लोकाांच्या 

म्हणण्याक अनसुरून सलै कुटुांबान आपले घरवडीचो वयर कथन केल्ललो इनतहास साांगलो. हे लोक 

आमच े जातीांतले आसात. हाांकाां आमच्या गाांवाांत जागो हदवपाक काांयच हरकत ना असो गाांवकारानी 

ननणाय घेतकच सलै कुटुांबाचो लोकपांगड आश्रया खातीर माजाळी गाांवाांत शभतर सरलो. 

    गाांव घेवन बशशल्लल्लया गाांवकाराांची खेरीत अशी ग्रामवेवस्त्था आसता. गाांवाांत राबबतो करून रावपी 

सगळे समाज गाांवाांतल्लया मखुेल देवळा कडने ननगडीत आसतात. ह्या समाजाांचो प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष 

सांबांद त्या देवळाकडने आसता. जण एकल्लया घराब्याचे वा समाजाचे हर्कक, तशेंच देव-देवसपणाां 

सांदभाांतले ररती-ररवाज थारावन हदल्लले आसतात. गाांवकार आनी सेवेकरी अश े सामाजीक वगा गाांवाांत 

अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लयान, आपल्लया गाांवा परुत े ननयम आनी अटी तयार केल्लल्लयो आसतात. ह्यो अटी 

गाांवाांतल्लया व्यर्कतीांक बांधनकारक आसतात. सलै घराण्याची वळख मळेटकच ताांकाां माजाळे गाांवाांत 

आशशल्ललो ग्रामदेव श्रीरामनाथ हाच्या देवस्त्थाना कडने स्त्थान मेळ्ळें. येतना सलै घराणें आपलो कुळदेव 
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बरोबर घेवन आनयल्ललें. माजाळी बाजारा लागसार ‘साकनवाडा’ ह्या वाडयार आयज जांय ‘हबस्त्थान’ 

आसा त्या जाग्यार सलै घराण्याक श्रीमजल्ललकाजुान देवाचें देवळू बाांदपाक आनी रावपाक जागो हदलो. 

    ह्या वेळार त्या लोकपांगडाांत सलै घराब्याचीां चार कुटुांबाां आशशल्ललीां. ह्या चार कुटुांबाां मदलीां दोन 

कुटुांबाां माजाळी गाांवाांत राबबतो करून रावलीां आनी उररल्ललीां दोन थांयच्यान लागीांच आशशल्लल्लया 

शजेेबागाांत रावलीां. हाांगा राववल्लल्लया कुटुांबाांत येसो सलै आनी शभसो सलै अश े दोन घराबे आशशल्लले. 

महाबळेश्वर सलै हाचें घराणें म्हणल्लयार शभसो सलै ह्या घराब्याची वांशावळ. त्या काळार शजेेबाग हो 

पडीांग नतठो आशशल्ललो. रेंवटाळ पडीांग जमीन आनी पयस सरभोंवतणीां दाट रान आशशल्ललें. मनीस वस्त्ती 

नाशशल्लल्लया त्या रान मळार ह्या दोन घराण्याांनी खुांटी मारून मठी बाांदपाचो ननणाय घेतलो. थांय लागीां 

आशशल्ललें रान मारले आनी खूब कश्टान शते जमीन तयार करून कसोवपाक लागले.  

    आपल्लया पोटापाणयाचो प्रस्त्न सोडोवपाच्या हेतान ह्या कुटुांबाांतल्लया कत्याा वाांगडयाांनी थांयचें रान 

मारले. जमीन सपाट केली. व्हड कश्टान शतेाचे कुणगे मोडले. काांय वसाां लागनू आपणाक जाय नततली 

शतेवड तयार केली. फरतळें, व्होंकलताट, आमशते, रोयण, शमरवण अश्यो काांय ताांच्या घराण्याच्यो 

शतेवडी थांय आसात. शते कसोवप हो ताांचो पारांपारीक धांदो आशशल्लल्लया ह्या कुळवाडी समाजान तो 

धांदो परतनू थांय नव्यान सरुू केलो. ‘बबम्ब’ हदवाळी - 2013 ह्या अांकाांत मातयेचें मळब ह्या नाांवान 

(पा.32-77) उजवाडा आनयल्लले कादांबरेच्या पयल्लया वाांट्याांत हाचें कलात्मक ररतीन सलैान िचरण केलाां.  

    गोंयचे शशमे वयल्लयान कारवार म्हामागाान शभतर सरतकच दावे वटेन देड क्रक. शम. अांतराचेर 

माजाळी गाांव लागता. ताचे मातश े आयल्लयान परत दाव्या अदाान अरुां द रस्त्त्यान वयतकच मखुार 

दाव्यान शजेेबाग हो ल्लहान वाडो आसा. थांयच रस्त्त्याक तेंकून महाबळेश्वर सलै हाांचें घर आसा.  

शजेेबाग वाठाराांत आयसपयस मेरेन शतेवड पातशळल्लली आसा. उत्तर हदशके शतेवडी मदीां कुमार 

समाजाची ल्लहान लोकवस्त्ती आसा. ह्या कुमार वाडयाचे सरभोंवतणीां सलै कुटुांबाची रासवळ शतेजमीन 

आसनू थांय लागीांच आशशल्लले दोंगलु्ललेच्या मळुसाांत सलै कुटुांबाांचे गोरवाांचे पोरणें गोठे पडीांग अवस्त्थेंत 

आसात.  

    एका काळार लखेक सलै हाांचो समाज हलाखीचें जजवन जगताले. ह्या तत्कालीन जजवनाचें िचरण 

सानमडुगेरी हाांगचे नारायण ननळोबा राणे हाणें केलाां तें अशें आसा :  

समाजाचीां घराां भाताच्या शशवडान शशांववल्ललीां आसतालीां. ताका लागनू घराांतली हवा शश ांयाच्या 

हदसाांनी गरम आनी िगमाळ्याांत थांड उरताली. घराक ओटो, पडवी, व्होंवरी गरजचेी आसताली. 



 
 

128 
 

व्होंवरेंत वसाभर पावतल्लयो इतल्लयो ताांदळाच्यो मडुयो आनी हेर धान्य राखून दवरताले. 

राांदनीच्या दाराचे एके कुशीक उां डले तलेान पेटपी लामणहदवो हुमकळावन दवरताले. .  .  .  

चुलीचे वयर हुमकळपी उतवाचो उपेग अदावट ओली आशशल्लली काांबळ सकुोवपाक आनी उररल्ललें 

खोबरें, भाकरी तशेंच काांदो, शमरसाांगो दवररल्लली बटुी दवरपाक उपेग करताले.6 (मराठीचो 

कोंकणी अणकार) 

    सलै हाांचो घराबो क्षरीय मराठा समाजाांत आसपावता. कारवार वाठारात रावपी ह्या समाज 

बाांधवाांनी ताचें नामकरण कोंकण मराठा समाज अशें केलाां. ‘सलै’ ह्या आपल्लया आडनाांवा ववशीां लखेक 

सलै माहहती हदतना साांगता : ‘शलै’ हातूांतल्लया ‘श’ चो उच्चार ‘स’ जावन ‘सलै’ अशें जालाां आसपाक 

जाय. हें आडनाांव ताांतले काांय जाण ‘साईल’ अशें बरयतात. हो मराठीचो प्रभाव. मराठीांत नायक हाचें 

नाईक, देसाय हाचें  देसाई  तशेंच पायक हाचें पाईक जाता. ह्या नेमाक धरून सलै  हाचें साईल जालाां 

जावांक जाय अशें मत लखेक सलै हाांचें आसा.  

    महाबळेश्वर सलै हाांच्या आज्याचें नाांव अण्णू सलै आशशल्ललें. अण्णकू चार धुवो आनी तीन पतू 

आशशल्लले. पतुाां मदीां व्हडलो शभकू, दसुरो दत्ता आनी नतसरो रघनुाथ सलै. सलै हाांची व्हडली मावळण 

देळें-काणकोण (गोंय), दसुरी असनोटी कारवार, नतसरी सदाशीवगड कारवार जाल्लयार चवथ ेमावळणीक 

हणकोण कारवार ह्या गाांवाांत लग्न करून हदल्लली.  
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    सलैाचो आजो अण्ण ूसलै एक सवासामान्य गरीब शतेकार आशशल्ललो. शते कसोवप आनी गोरवाांचो 

साांबाळ करप होच ताचो मखुेल पारांपारीक वेवसाय. हाताांत पयश े घोळपाक आनीक कसलेंच साधन 

नाशशल्ललें. ताका लागनू ताांकाां कश्टाांची जीण जगची पडटाली. अश ेहे पररजस्त्थतीांत त्या काळार सलैाच्या 

आज्यान आपल्लया घराब्याची शतेजमीन ववकून आपल्लया धुवाांचीां लग्नाां केलीां. हाका लागनू शते कसपाक 

ह्या घराब्या कडने खूब उणी शतेजमीन उररल्लली. ह्या काळार ताांच्या घरच्याांक वायट पररजस्त्थतीक तोंड 

हदवचें पडडल्ललें. गररबीचेर मात करपा खातीर बाबय शणै हाचें ‘बामणापाटो’ हें शते, घनश्याम जोशीचें 

‘लाांबकेरे’ आनी येस ूशणै हाचें ‘माट्टीफोंड’ हीां शतेाां खांडान कसोवपाक सरुवात केली. मखुार ही जस्त्थती  

जायतीां वसाां तशीच उरली. खांडान शते करप आनी भाटकाराक व्हरून शतेाचो खांड (गेण) घालप हें 

चालचू आशशल्ललें.  

    सलै घराणें हें शतेकामत्याचें आसनू ‘कुळवाडी’ म्हणून घेवपाक त े अशभमान बाळिगतात. जाग 

प्रकाशनाचे उजवाडावपी ताांचे ववशीां बरयतना म्हणटात. : सलै हे मदुलाांत कुळवाडी. ‘कुळवाडी म्हूण 

म्हणोवन घेवपाांत भोवमान मानपी आनी भाटकारागेर खांड घालूांक वतना हडडें मखुार काडून अशभमानान 

वचपी.’ असल्लया घराण्याांत ताांचो जल्लम जालो. त ेशतेाांत देंवल्लयात, ताांणी शते रोयलाां, शते लुांवलाां आनी 

भाताच्यो मडुयो माथ्यार घेवन त ेभाटकारागेर खांडूय ऊरपाक गेल्लयात. कुळवाडयाांच्या वाांट्याक येतात 

तीां सगळीां कश्टाांचीां कामाां ताांणीां केल्लयाांत आनी वाांगडा अपमानयू सोंसल्लयात. शशरांराांनी घोळपी 

क्षबरयाांच्या रगतान कुळवाडयाचे जजणेचे अगनतकताये आड बांड केलाां तने्ना त्या बांडाचे उत्फकेय 

अणभवल्लयात.’7 

3.2  सलैाचो घराबो आनी ीत्कालीन समाजवेवस्त्र्ा 

3.2.1 सैलाचो बापूय 

    दत्ता सलै हाचें शशक्षण कानडी दसुरी यत्त ेमेरेन जाल्ललें. दत्ता सलै कश्टी आशशल्ललो. खूब मेहनत 

घेवन शतेाचें काम करतालो. पणू ताांच्या कश्टाांचें केन्ना चीज जालें ना. कश्ट करून बलै ववकत घेतालो. 

पणू ददैुव म्हणल्लयार दर दोन-तीन वसाांनी बलैाांक वाग खातालो. वट्ट चार फावटीां वागान बलै माररल्लले 

म्हणपाची खबर लेखक सलै साांगतात. ननयती अशी ताच्या सांवसारा कडने खळेत रावली. खांयच्याय 

शतेकाराचें बलै हें सवास्त्व आसता. कारण घराांत आपलें स्त्वताचें जोत ना जाल्लयार शमगाार शते कसोवप 
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गरीब शतेकाऱयाक शर्कय नासता. वागान बलैाांक मारप हे म्हत्वाचे घडणकेुचो आदार घेवन सलैान 

आपले युग-साांवार हे कादांबरेची कलात्मक ररतीन सरुवात केल्लया.    

    दत्ता सलै शमतभाशी पणू सांकोची आशशल्लले. गाांवाांत जास्त्त कोणा कडने उलोवप ना. आपलें काम 

आनी आपणू अशें ताचें वागणें आसतालें. घरा पसनू काांय अांतराचेर आशशल्लल्लया गोरवाांच्या गोठ्या कडने 

ताचो चडसो वावर आसतालो. शते आनी गोरवाां हाच ेमदीां ताचें जजवन घुांवतालें. राबबत्याच्या जाग्यार 

जाय नततलें उदक नाशशल्लल्लयान बागायत वसोवपाचे वाटेक त ेकेन्ना गेले नात. घरा कडने फकत दोन 

माड आशशल्लले. शतेाांत दाम्मनू जोत घालपी म्हणून सलैाचो बापयू त्या वाठाराांत फामाद आशशल्ललो. 

कारण नाांगरणी करतना ताच्या तासाांतल्लयान काळे मातये पोंदची हळडुवी मुांडोळी माती वयर येताली. 

जोत तो खूब शशस्त्तीन घालतालो. बलैाांक एका मागार क्रफशालकायेन परनततालो. शतेाांतल्लयो मेरोय तो 

सोबीत धरतालो.    

    सलैाचें परुाय कुटुांब हें काबाड कश्ट करपी शतेकाराचें. मातये कडने नातें दवरून आशशल्लल्लया ह्या 

कुटुांबाक कृशी आनी गो सांस्त्कृतायेची लाांब परांपरा आसा. गाांवचे लोक दत्ता सलैाक ‘दत्त’ू म्हणून उलो 

मारताले. ह्या दत्तकू भाटकाराांनी खूब वपडला. शेंत सारकें  वपकलाां काय ना हें पळयनासतना भाटकार 

आपल्लया वाांट्याचो गेण (खांड) भरून व्हरपाक येताले. घराांत कणातर (तटो वा कडो) भरून भात 

आसतालें. भाटकाराक गेण घालतकच तें कणातर अदेंअदीक ररतें जातालें. भाटकार काांय गेणी फाटीां 

दवरतालो आनी हाचे सरुय ताांदळू करून हाडून दी म्हणून फरमायतालो. हे ताांदळू मागीर तरेा - चवदा 

वसाांच्या सलैान तकलेर घेवन भाटकाराल्लया घरा पावयल्लयात म्हणपाची याद लखेक सलै साांगता. 

    आपल्लया कश्टाांचें चडशें भात भाटकारान भरून व्हेलाां हें पळोवन सलैाची आवय त्या कणातराक 

पळयत रडत बसताली. हो प्रसांग सलैान तरांगाां ह्या आपल्लया कथासांग्रहाांत आसपावीत केल्लले ‘नवें’ 

(पा.1-7) हे कथेंत माांडला. पणू सलैाच्या बापायचें मत वेगळें आसतालें. भाटकाराच्या वाांट्याचें ताका 

हदवांकूच जाय ह्या मताचो तो आशशल्ललो. जमीनदार दाराांत येतकीच साांवार आनयल्लल े वरी कणात्तर 

उपसनू तेंचें भात तो तेंकाां हदतालो. दसुऱ याच्या घामाकश्टाचें आपणें खावप ना. दसुऱ याच्या धनाची वा 

मालमत्तचेी आस्त्त धरप ना ह्या ववचाराांचो सलैाचो बापयू आशशल्ललो. गाांवाांत ताची तशी प्रनतमा तयार 

जाल्लली.8 

    शजेेबाग माजाळे गाांवचे ननवतृ्त शशक्षक बाबरुाव मकुुां द सलै (80 वसाां) तत्कालीन समाजवेवस्त्थ े

ववशीां माहहती हदतना साांगलें. : 
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ह्या वाठाराांत फकत एक चवथो जमीन शतेकाराांची आसा आनी उररल्लल े तीन वाांटे बामण 

भाटकाराांची. ताका लागनू शते मालक फमाायता तें ननमाणें आसतालें. परती जाप हदल्लयार वा 

थारायल्लली गणे वळेार हदली ना जाल्लयार शते जमीन काडून दसुऱयाक हदताले. भात घरा व्हरून 

पावोवप, ताांकाां तण हदवप तशेंच सरुय ताांदळू करून त ेघरा व्हरून पावोवप असो तोंडी करार 

आसतालो. एका वसाा शते सारकें  वपकूां क ना जाल्लयार गेणीचें उररल्ललें भात दसुऱया वसाा 

भाटकाराक हदवचें पडटालें. हें 1965 मेरेन चल्ललें. मागीर कूळ कायदो आयलो आनी काांय शतेाां 

कसतल्लयाचीां जालीां.     

    शते कसप आनी रोवप हो सलैाच्या बापायचो आवडीचो छांद. कातीकाच्या शवेटाक नाांगर लावणी. 

वशैाखाच े बबयेक ‘बबयाांचण’. ह्या वेळार घरचीां सगळीांच शतेाांत घालनू घेतालीां. मागीर सरुू जातालें 

नाटप आनी नडप. चवथ जातकच शते लुांवणी. मळणी आनी भात उकडप. अश े तरेन त्या वेळार 

शतेाांच्या कामा सांदभाांत एके तरेचो उत्सवचू चलतालो. लाांबेकेर, बामणपाटो, देवस्त्थान, मळुाकुणगी, 

व्हाळा कडलें शते, शमरवण, होलगदें, फोंड, मकी, केकड अशीां ताांणी जायत े कडने शतेाां कसल्लयाांत. 

‘धुळप’ हीां शतेाां पावस पडचे पयलीां कसोवचीां पडटालीां. नाांगरणी घालनू, हदपळे फोडून ह्या शतेाांची 

जमीन तयार करची पडटाली. चड पावस पडलो जाल्लयार उदक भरून शते कुसतालें. ‘जोरनी’ हीां शतेाां 

पावस पडले उपराांत कसताले. ल्लहानपणाांत सलैाचो बापयू आपले मावशगेेर ‘पांटलबाग’ हाांगा शते 

कसोवपाक वयतालो. तशेंच रानाांत ‘माट्टीफोंड’ हाांगा पडीांग अवस्त्थेंत आशशल्ललें शते ताणें वयाच्या 55व्या 

वसाा परत कसयलें.9 

    कश्ट करतना ताणें आपल्लया वयाची केन्ना पवाा केली ना. शते राखणे खातीर तो रातचो एकटो 

माळ्याक वयतालो. एक फावटीां रातचो माळ्याक वयतना ताच्या पाांयाक जजवाणें चाबलें. तो तशोच घरा 

आयलो. ताांका त्या वेळार मीठ खावपाक हदलें. आांगाांत वीख चडल्लयार मीठ अळणी लागता असो त्या 

वेळार लोकसमज आशशल्ललो. ताका मीठ अळणी लागलें ना. तो परत आसा तसो माळ्याक वचपाक 

भायर सरलो. ताांका केन्ना कसलोच भांय हदसलो ना. कसलेंय सांकश्ट आांगार आयलें जाल्लयार ते केन्ना 

थतर-बबतर जालोना. भन्नाट असो तो मनीस. गाांवाांत जारा आसल्लयार लेगीत खाांदार काांबळ उडोवन 

शतेा वटेन नाजाल्लयार राना वटेन वयतालो. आपलें काम आनी आपणू असो ताचो सभाव आशशल्लल्लयान 

ताका बाकीचें व्हडलेंश ेकाांय लागनाशशल्ललें. 
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    जांय शजेेबागेंत सलैावाडो आसा थांय ह्या कुटुांबाचें रासवळ घराणें आशशल्ललें. मातयेच्यो वणटी आनी 

तणान चुडटान शशांववल्ललें अशें तें घर. मखुार 1895 ह्या वसाा तें रासवळ कुटुांब वेगळ्यावेगळ्या पाांच 

घराण्याांनी वाांटून गेलें. शजेबेाग वाडयार आशशल्लले त े मालमत्तचेे पाांच वाांटे जाले. पवुाजाांचें घर मात 

बरोच तेंप तशेंच आशशल्ललें. काांय तेंपान घर मोडकळीक आयलें. मागीर ह्या कुटुांबान आपआपलीां वेगळीां 

घराां बाांदलीां. सलैाच्या बापायन आनी बापोलयानयू वेगळीां घराां बाांदलीां. पवुाजाांच्या घराची कुरू म्हणून 

सलैाच्या बापायन फकत एक लाांकडाची पाटी आपल्लया घराक वापरली.10  

    1915 वसाा बापयू दत्ता सलै शमलीटरीांत भरती जाल्ललो. ह्या वेळार पयलें म्हाझूज चलतालें. इश्ट 

राष्राांच े वतीन येवरोप आनी आशशया मदीां आशशल्लल्लया जजब्राल्लटार ह्या स्त्पेनाच्या प्रदेशाांत दत्ताक 

धाडडल्ललो. ताका जुांव्याचेर तनैात केल्ललो. भोंवतणी जमान राष्राचें सनै्य आशशल्ललें. झुजामळार  झजुतना 

दत्ता फुडलीां साडतेीन वसाां बेपत्ता आशशल्ललो. तो झजुाांत मेलो काांय आसा हाच ेववशीां घरच्याांक आनी 

गाांवच्या लोकाांक काांयच खबर नाशशल्ललें. साडतेीन वसाा उपराांत तो घरा आयलो. 

    ताका ववडी ओडपाची सांवय आशशल्लली. कुडयाची नाजाल्लयार केळीच्या पानाची ववडी करून तो 

ओडटालो. ताका आनीक कसलीांच वेसनाां नाशशल्ललीां. आपल्लया जजवाची व्हडलीशी पवाा नाशशल्लली. पयलीां 

फौजेंतले दगदग े आनी घरा आयल े उपराांत शेतकामाांतले काबाडकश्ट हाांकाां लागनू तो कुडीन खूब 

अशर्कत जाल्ललो. ननवतृ्ती उपराांत ताका 9 रुपया पॅन्शन मेळटाली. दत्ता सलैाक 09 रुपयाांचें पॅन्शन 

मेळटालें तें हाडपाक तो माजाळच्यान कारवार चलत वयतालो आनी येतालो.  

    1914 त े1918 च्या पयल्लया म्हाझुजाांत वाांटेकार जाल्लल ेखातीर आनी 1914 त े1919 ‘द ग्रेट 

व र  फोर शसववलायझशेन’ अशीां दोन पदकाां दत्ता सलै हाका भेटोवन ताचो त्या वेळार भोवमान केला. 

सनै्याांतले नोकरे उपराांत ताांणें सोताक शतेाच्या वावराकूच झोकून हदलें. महाबळेश्वर सलै चवदा वसाां 

इकरा म्हयन्याांचो आसतना 28 जुलय 1958 वसाा दत्ता सलै भायर पडलो. ताच्या मणााची याद 

साांगतना सलै बरयता : ‘म्हाका रडटल्लयाक धरून व्हरून मसांडेंत बाबाच ेिचतके अग्नी हदवांक लानयल्ललो. 

उपराांत पे्रत जळून गोबर जाय म्हणसर त्या लोकाांनी म्हाका थांयच बसनयल्ललो.’11  

3.2.2 सैलाची आवय 

    सलैाचो बापयू पयल्लया म्हायदु्ाच्या वेळार जेन्ना साडतेीन वसाां बेपत्ता आशशल्ललो त्या वेळार 

सलैाचे आवयक राांड बायलेची जीण जगची पडडल्लली. हहांद ूपरांपरेंत वाडडल्लले आनी ग्रामीण जीण जिगल्लले 

ताचे भरुगे वपरायेचे आवयन त्या वेळार खूब दखु्ख सोंसलें. गाांवचे लोक आनी सोयरे “तजुो घोव खांय 
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तरी मेला आसपाक जाय. तजु्या आांगार आशशल्ललो हो आयाव शशांगार काडून उडय.”  अशें फरमायताले. 

पणू नतणें त्या वेळार कोणाचेंच आयकलें ना. घोव जजवो नासतना आांगार सगळो शशरांगार घालनू ही 

बायल समाजाांत वावरुता तें पळोवन नतका घराांत आनी समाजाांत वायट वागणूक मेळटाली. त ेखातीर  

धमीक आनी सामाजीक कायाांत वाांटो घेवपाक ती अनमनताली. ह्या बांधनाांक लागनू मनाांतल्लयान ती 

खूब खांती जाल्लली. जजणेंत ननरशणेी आनयल्लल्लयान नतच्याांत एकमळेुपण आनयल्ललें. घरचीां, सोयरीां आनी  

समाजा पासनू ती अशलप्त रावताली, आनी एकमेव आधार आशशल्लल्लया आपल्लया घोवाची याद काडून 

जगताली. तो परत केन्ना तरी घरा येतलो असो नतका ठाम ववस्त्वास आशशल्ललो. 

    वयल्लया काळाांत घोवाचें नतका एकूय पर आयलें ना. तो जजवो आसा काय तो मेला म्हणपाचो  

नतका कोणाच कडल्लयान कसलोच सांदेश मेळ्ळो ना. खऱयाांनीच तो यदु्भुांयेर मेला काय अजून तो जजवो 

आसा हें कळपाक मागा नाशशल्ललो. दर म्हयन्याक सरकार, फॅशमली ॲलोटमॅण्ट हाचे खाला नतका पयश े

धाडटालो. ती अशशक्षीत आशशल्लल्लयान पोस्त्टमॅन मनी ऑडारीचेर नतचो आखाणो लावन घेतालो आनी 

पयश े हदवपाक हात मखुार करतालो. त्या वेळार ती आपलो पदर मखुार करताली. आपल्लया पदराांत 

पडडल्लले पयश े ती मोट्या कश्टान घेताली. ह्या ववदारक प्रसांगाचें िचरण सलैान आपल्लया तरांगाां ह्या 

कथासांग्रहात आसपावल्लल्लया ‘तूां पथो कसो आयलो?’ (पा. 52-60)  हे कथेंत केलाां. मखुार नतचो घोव 

साडतेीन वसाां उपराांत घरा आयलो. 

    सलैाच ेआवयचें नाांव ‘म्हालकुमी’ आशशल्ललें. ती हुळगा गाांवची आशशल्लली. त्याच घराब्याांत सलैाची 

व्हडली भयण सशुमरा हहका लग्न करून हदल्लली. सलैाचे आवयचें वेव्हारिगन्यान खूबच उणें आशशल्ललें. 

घोव मरून राांड जाल्लली सलैाची आवय खुबचू खिचल्लली. घोव मरचे पयलीां काडचो पडडल्ललो रास आनी 

तो मेले उपराांत आनयल्लल्लया राांडपणान ती खुबचू दखु्खी जाल्लली. आपलो व्हडलो पतू अण्ण ू पयलीांच 

भायर पडडल्ललो. ताचे उपराांत आताां घोव मेला. भरुगे वपरायेचो महाबळेश्वर हो पतू आपल्लया पदराक 

आसा. आताां खावप क्रकतें? शते कोण कसतलो? आपल्लया पतुाचें आताां कशें जातलें? ही खांत नतका 

एकसारकी पोखरताली. रघनुाथ सलै ह्या धाकट्या देराचो पतू शभकू सलै महाराष्र ररजवा पशुलशेंत 

आशशल्ललो. 21 वसाां वपरायेच्या शभकूक 1951 वसाा गजुरात-राजस्त्थान शशमेर पालनपरूाक मरण 

आनयल्ललें.12 मरणाच्या शोकान ताची आवय त्या वेळार खूब रडली. तशेंच यदु्भुांयेर आपलो घोव बेपत्ता 

आशशल्लल्लयान ती वपशाांतरू जाताली. ह्या कारणाांक लागनू आपल्लया घराांतलो सनै्याांत कोणूच भरती 

जाल्ललो नतका मना पासनू नाका आशशल्ललें. 
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    ‘हारसो आनी कां वच्यो’ ह्या सदरा खाला बरयल्लल्लया सांस्त्कार ह्या लखेाांक सलै बरयतात : 

बापयू भायर पडल्लया उपराांत नतगेलो सगळोच जीव म्हजेर थीर जाल्ललो. हाांव खांययू पयस 

गेल्लयार नतगेलो जीव थतर ववतर जातालो. आकाडयाांत वाट पळयत उबी रावताली. रातचो हाांव 

जन्हदतकर मदीांच उठून म्हजें आांग साांसवपताली. म्हाका दोळ्याांआड जावांक हदनासली. नतची 

एकच शभराांत आसली, हाांव खांययू उठून फौजेंत भरती जायत म्हण. तालरु्कयाच्या, जजल्लह्याच्या 

हठकाणार भरती आसा म्हण कानार आयल्लयार ती शभयेवन थतर ववतर जाताली. सारर्ककी 

म्हाका राखताली.13 

    वयले फाटभुांयेचेर म्हाबळेश्वर सलै आपले आवयचे इत्श े आड वचून फौजेंत भरती जाल्ललो त्या 

वेळार ती काळजाांतल्लयान हाल्लली. एकमेव आदार आशशल्ललो आपलो चलो पळून वचून सनै्याांत भरती 

जाला हें कळटकच ती आनीक खांती जाली. आपल्लया चल्लयान फौजेंत भरती जायनासतना ताणें घरच्या 

शतेाचो वावर करचो अशें नतका मनापासनू हदसतालें. आपल्लया पतुान आपणाक दीसपट्टय्ा कामाांत मदत 

करची अशी नतची मना पासनू इत्सा आशशल्लली. ह्या घराांत हाांगा आपणू एकली पडटलीां हे  शभराांतने 

ती आनीक दखु्खी जाल्लली.  

    सलैाच ेआवयक मखुार काळजाचें दयुेंस जडलें. 1965 वसाा ती त्याच दयुेंसान भायर पडली. आपल े

आवयच्या मरणा वेळार महाबळेश्वर सलै राजस्त्थानाच्या वाळवांटाांत बाडमेरच्या मखुार मोनाका हाांगा 

पाक्रकस्त्तानाचे शशमेर आशशल्ललो. आवयच्या मरणाचो तलेेग्राम ‘टॅण्टाांत’ आसतना सातव्या हदसा ताच्या 

हाताांत पडलो. ह्या वेळार सलै 21 वसाां 10 म्हयन्याांचो आशशल्ललो. सलैाक आवयच्या मणााचें खूब 

दखु्ख जालें. त्या वेळार सलै त्या टॅण्टात बसनू खूब रडलो. जल्लम हदवपी आपले आवयचें ननमाणें दशान 

आपल्लयाक घेवांक मेळ्ळें ना हे खांतीन तो चड दखु्खी जालो. हे गजालीची खांत ताांच्या मनाांत अजून घर 

करून आसा.  

3.3 सलैाचो जल्म आनी बालपण 

    व्यर्कतीच्या जल्लमा वळेार तत्कालीन काळ साक्षी आसता. कारण त्या काळा वयली सामाजीक, 

सांस्त्कृतीक, अथीक आनी राजकी पररजस्त्थती म्हत्वाची आसता. थांयचो तो भगुोलीक ग्रामीण वाठार 

नकळटाां मानवी जजववताक स्त्पशा करता आनी मखुार तोच ताचेर प्रत्यक्षपणान आनी अप्रत्यक्षपणान 

प्रभाव घालीत ताचें जजवीत घडयता.  



 
 

135 
 

    काळी न्हांयेच्या दोनयू तडीां वयलो वेव्हार कृशीप्रधान. त्या कश्टकरी लोकाांचो हदनिम थाररल्ललो 

आसता. शतेाांची नाांगरणी, मेरो घालप, नाटप, नडप, लुांवप, मळणी, भात उकडप, सकुोवप, गोरवाांची 

राखण करप, पोरसूां करप, वांय करप, रानाांत वचून जळोव हाडप ह्या कामाांनी दादले आनी बायलो 

व्यस्त्थ आसतालीां. अशी फाटभूांय फावो जाल्लल ेसमाजववेस्त्थेंत महाबळेश्वर दत्ता सलै हाचो जल्लम 04 

ऑगस्त्ट 1943 ह्या हदसा शजेेबाग, माजाळी गाांवाांत जालो.  

    ह्या वेळार ताचे आवयची वपराय 40 जाल्लयार बापायची 51 वसाां आशशल्लली. आज्याचें नाांव 

दवररल्ललो ‘अण्ण’ू हो सलैाचो व्हडलो भाव. सशुमरा (येस)ू, वत्सला आनी रमा अश्यो तीन भयणी. अण्ण ू

सलै हो महाराष्र (मुांबय प्रोववन्स) राज्य पलुीस सेवेंत पलुीस आशशल्ललो. त्या वेळार मलुकी म्हणल्लयार 

सातवी मेरेन ताचें शशक्षण जाल्ललें. अण्णूच्या मणाा वेळार सलै तरेा हदसाांचो आशशल्ललो. अण्ण ू आनी 

महाबळेश्वर सलै हाांचे मदले वपरायेचें अांतर 23 वसाांचें. सलैाचो जल्लम जाला आनी तरणे वपरायेचो 

करतो सवरतो चलो भायर पडला हाचें दखु्ख आवयक आनी घरच्या सगळ्याांक जाल्ललें. सलैाचो जल्लम 

हो एक अपशकून. अशें घरचीां आनी गाांवाांतले लोक उलोवपाक लागले. ह्या वेळार व्हडली भयण येस ू

हाांणी  ताका खूब मोग हदवन वाडयलो हें ववशशे.   

    सलै पाांच वसाांचो जाय मेरेन आांगान शशडशशडीत आनी अबरगतच आशशल्ललो. त्या वेळार ताका 

‘लडकू’ म्हणून उलो मारताले. सलैाचें बालपण गाांवाांतल्लया सवासामान्य भरुग्या वरी गेलें. मातयेंत खेळप. 

गाांवच्या सांवगडया वाांगडा हाांगाथांय हेडप. घरचीां गोरवाां राखपाक वचप. शतेकामाच्या वेळार शतेाांत काम 

करप. अशीां जायत्या तराांचीां कामाां तत्कालीन कुटुांब आनी समाजवेवस्त्थेक धरून ताच्या वाांट्याक 

आयलीां.   

    बापायच्या मरणा सांदभाात काळजाक पीळ घालपी एक याद लखेक सलै साांगता ती शी. :  

सकाळीां फुडें बापायचो जीव फुगार जावपाक लागलो. हाांव त्या वेळार 14 वसाां 11 म्हयन्याांचो 

आशशल्ललों.  बापायची ती आवनतकाय पळोवन आवयक क्रकतें करचें तें कळना जालें. ह्या वेळार 

आवयन म्हाका माजाळी बाजाराांत धाडून दोतोराक आपोवन हाडपाक साांगलें. शजेेबाग त े

माजाळी मदलें 2 क्रकलोशमटराांचें अांतर हाांवें धाांवतचू पार केलें. दोतोराक बापायची खबर साांगली 

आनी घरा कडने येवपाची ववनांती केली. दोतोरान म्हजी ववनांती मान्य केली ना. ताणें येना 

म्हण साांगतकच हाांव ननरशलेों आनी धाांवत खरशते परत घरा आयलों. घराांत शभतर सरून 

बापायचेर ननमाणी नदर घालताां थांय आसाां, काांय वेळान म्हज्या बापायन जीव सोडलो.14 
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    बापयू भायर पडडल्ललो त्या वेळार सलै सातवी पास जाल्ललो आनी आठवे यत्तेंत प्रवेश घेनतल्ललो. 

आवय सोडली जाल्लयार घराांत करतो परुूस आनीक कोण नाशशल्ललो. नतगयू भयणीांचीां लग्नाां जाल्ललीां. 

अश े पररजस्त्थतीांत ल्लहान वपरायेचेर सलैाच्या आांगार घरची जवाबदारी येवन पडली. कालपयर मेरेन 

गाांवाांतल्लया  भरुग्याां वाांगडा खेळपी, मस्त्ती करपी महाबळेश्वर बापायच्या मणाान करतो सवरतो मानाांय 

जाल्ललो. 

    सलै सकाळीां फुडें आपले घरचीां सगळीां कामाां करतालो आनी स्त्कुलाक वयतालो. मखुार घरच्या 

अडचणीांक लागनू सलै तीन म्हयने स्त्कुलाक गेलोच ना. पणू ताणें त्या वसाा कशीबशी आठवी पास 

केली. तरांगाां कथा सांग्रहाांतले तळमळ (पा. 72-80) हे कथेंत  सलैाचेर आनयल्लल्लया त्या प्रसांगाचें िचरण 

केलाां तें अशें. :  

.  .  . आपल्लया चेडयान फाटले स म्हयने काडडल्लले हालउपादे्र, शशकपाची ताजी तळमळ 

आठोवन नतका खूब वायट हदसलें. पांदरा वरसाांचो एद्दोसो पोर सर्ककाळीां णझळशमळताना उठून 

जोत बाांदतालो. कुणगीभर कसनू जातकीच जोत सोडून शाळेक वतालो. पावसाळ्याांत मेरानमेर 

क्रफरून बलैाां खातीर हरवें तण हाडतालो. शते रोयतना, लुांवताना शाळा चुकची न्ही म्हण ताजी 

चशलल्लली धडपड पळोवांक नज जाताली. . . . (पा. 74) 

    सलैाच्यो नतनयू भयणी वयान व्हड आशशल्लल्लयान ताचें आनी भयणीां मदलें नातें प्रेमळ आनी 

अपरुबायेचें आशशल्ललें. हुळगा हाांगा लग्न करून हदल्लली व्हडली भयण येस ू ताका खूब बरी करताली. 

आवय पाांच म्हयन्याांची गरुवार आशशल्लली. सलै पोटाांत आसतना सशुमराचें लग्न जाल्ललें. ही भयण 

वसाांतल्लयान दोन त ेतीन फावटीां सादारण चार पाांच वराांची पाांयवाट चलनू शजेबेाग माजाळे आपल्लया 

कुळारा येताली. मखुार सटुयेंत सलैयू परतो परतो ताांच्या घरा वचून रावतालो.15  

    काळी गांगा कादांबरी लेखनाची स्त्फूता सलैाक ह्याच वाठाराांत मेळ्ळ्या. कारण भरुगेपणाांत 

लागीांच्यान पळनयल्लली काळी न्हांय ताच्या िचरस्त्मरणाांत आशशल्लली. त्या पररसराांतलीां शतेाां, समै आनी 

मनशाां हे कलाकृती ननशमाती फाटलो प्रेरणास्रोत आसा. भयणीक आजोळच्या घराब्याांत लग्न करून 

हदल्लल्लयान आनी थांय लागीांच ताचे मावशचेें घर आशशल्लल्लयान त्या गाांवाांत नात्याांतलीां मनशाां चड 

आशशल्ललीां. हाकाच लागनू सलै आपले भयणीगेर येवन म्हयनोभर रावतालो आनी त्या समैसोबीत 

वाठाराचो आनांद घेतालो. शशवानांद हो ताचो व्हडलो भाचो. सलै ताका घेवन त्या वाठाराांत खूब भोंवला. 

ताचे वाांगडा रानाांत गेला आनी काळी न्हांयेचीां वववीध रुपाां लागीांच्यान ननयाळ्ळ्याांत.  
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    तमुच्या जजववताचेर कोणाचो प्रभाव आसा? ह्या प्रस्त्नाची जाप हदतना सलै साांगता :  

म्हजो एक रघनुाथ म्हण बापोलयो आशशल्ललो. माडावेयल्लयान पडडल्लल्लयान तरणेपणाकच तागेलो 

एक हात काडडल्ललो. एकाच हातान तो रानाांतल्लया, शतेाांतल्लया कामाक झुडटालो. शतेाभाटाचो 

सगळो वावर करतालो. ताची जजद्द ताचो एका हाताचो सांघशा हाांवें भरुगेपणाक पळयला. मनीस 

आपल्लया अजस्त्तत्वाखातीर क्रकतली शर्कत लावांक शकता, ताकता ताचें तें एक उदाहरण.16  

सलैाचो हो बापोलयो पयल्लया हदसा गोरवाांनी गेल्लयार दसुऱया हदसा सलै गोरवाां राखतालो. तो एकाच 

हातान जोत धरतालो. लाांकडाां हाडटालो. शते लुांवपाचें काम सोडल्लयार हेर सगळीां कामाां तो कश्टान 

करतालो.  

    ल्लहान वपरायेच्या सलैाक त्या वेळार हो बापोलयो मदत करपाक सोदतालो. पणू ताच्या त्या 

व्यांगाक लागनू ताका तें शर्कय जाय नाशशल्ललें. तरी आसतना तो सलैा वाांगडा रानाांत वयतालो. वांय 

करचे खातीर खूांट हाडपाक वा गोरवाांक चार हाडपाक मदत करतालो. ताची ती िचकाटी आनी काम 

करपाची पद्दत ह्या सगळ्या गजालीांचो लखेक सलैाचे जजणेचेर खोल पररणाम जाला. कश्टाांची जीण 

कशी जगप ह्या सांदभाांत रघनुाथाचो खर प्रभाव  सलैाचे जजणेचेर आसा. ताची ती देख सदाांच आपले 

मखुार दवरून सलै आपली जीण जगपाचो प्रयत्न करीत आसा. 

3.4 सलैाचें शशक्षण आनी शीेांीलें काम 

    सानमडुगेरीक आशशल्लली कन्नड शाळा सलैाच्या घरा कडल्लयान काांय अांतराचेर आशशल्लली. आपल्लया 

भरुग्याक चार अक्षराां शशकपाक धाडपाक जाय ही भावना तत्कालीन काळार काांय पालकाां शभतर 

आशशल्लली. चलयो मराठी शशकताल्लयो जाल्लयार चल े कन्नड शशकपाचेर भर हदताले. कारण कन्नड 

शशकल्लयारूच सरकारी नोकरी मेळटाली. सलै स वसाां वपरायेचो आशशल्ललो. शजेेबागचो शशक्षक जयराम 

ववठोबा सलै हाांणी ताचें नाांव कन्नड शाळेंत घातलें. घरात गररबी आशशल्लली. त्या वेळार शाळेक वचपाक 

आवयन प्रोत्साहन हदलें. सलै अनवाळ्या पाांयाांनी शाळेक वयतालो. ग्रामीण भागाांतल्लया भरुग्याांच्या 

पाांयाांक त्या वेळार एक वेगळोच वेग आसतालो. सगळीां कामाां त ेधाांवतचू करताले. शाळेंत वयतना सलै 

धाांवत वयतालो आनी शाळा सटु्टकच धाांवतचू घरा येतालो. मळुाांत शशकपाची आवड आशशल्लल्लया सलैान 

शाळेक वचचे पयलीांच ‘स्त्वर’ आनी ‘व्यांजनाां’ स्त्वताच शशकून घेनतल्ललीां.           
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    पावसाळ्याांत शाळेक वचपाक आसरण्याक ‘पात्या सरी’ आसताली. जाल्लयार केन्ना अदा शभजत सलै 

शाळेंत धाांव मारतालो. गडडयाांनी आनी कोयांडबेाल हे पारांपारीक खळे त्या वेळार गाांवचे भरुगे खेळटाले. 

सलैाक ह्या खेळाांत आवड आशशल्लली. िगमाळ्याांत भरुगे पतांग उडयताले. सलैाकय पतांग उडोवपाची हौस 

आशशल्लली. कोणाय एका वडील मनशा कडल्लयान गाांवाांतले भरुगे पतांग करून घेताले. पतांग तयार करच े

खातीर फोली वा शमलाांनी खेळपा खातीर गडड ेजाय पडटाले. घराांतल्लयान पयश ेमेळप कुस्त्तार जातालें. 

अशा वेळार लुांवनू जाल्लल्लया शतेाांत सलै वल्लली घेवन वयतालो. कुणग्याांनी भोंवनू चुकून उररल्ललीां कणसाां 

एकठाांय करतालो. त्या कणसाांचें आटोभर भात जातकच तें माजाळे व्हरून वाणयाच्या दकुानाचेर 

ववकतालो. जे क्रकतें पयश ेमेळटात तातूांतल्लयान आपली खेळण्याांची गरज भागयतालो.17  

    शाांबा देसाय हो मडुगेरीच्या देसायवाडया वयलो मास्त्तर ताांकाां शाळेंत शशक्षक आशशल्ललो. मास्त्तराचें 

चररर बरें ननतळ, शशस्त्तबद् आशशल्ललें पणू ताच्या िगन्यानाच्यो कक्षा उण्यो आशशल्ललो. सलै शाळेंत 

प्रामाणीकपणान शशकतालो. घरच्या मांडळीांनी तशेंच मास्त्तरान सलैाचो केन्ना आत्मववस्त्वास जागयलो 

अशें जालें ना. कारण मनीस घडोवप तशेंच ववद्याथ्याांक फुडाराची हदशा दाखोवप त्या मास्त्तरा कडने  

केन्ना जालें ना. मळुावे शाळेंत आनी मागीर व्यर्कतीमत्व घडय सारकें  शशक्षण केन्ना मेळ्ळें ना 

म्हणपाची खांत सलै उकतायता. फकत पसु्त्तकी िगन्यान आशशल्लल्लया त्या शशक्षकाांक देश स्त्वतांर जाला 

म्हणपाचीय सादी जाणीव लेगीत नाशशल्लली. ताका लागनू त्या वेळार घेनतल्लल्लया शशक्षणाचो जजवनाांत 

व्हडलोसो फायदो जालो ना अशें सलै आपलें मत माांडटा.  

    बाळस ू सलै, बाळाजी सलै, मांगेश सलै, हदनकर सलै, हरी सलै, हररश्चांद्र शटेकर, मारुती सलै,  

बाबनी नायक, रमेश नायक हे महाबळेश्वर सलै हाांचे शाळेंतले काांय वाांगडी इश्ट. मखुार बाळाजी 

रेल्लवेंत, बाळस ूगोंयाांत पशुलशेंत, हरी पणु्याांत खाजगी कां पनीांत, मारूती पणु्याांत सवे खात्याांत, हदनकर 

सलै बॅंकें त जाल्लयार मांगेश शमशलटरीांत वचून कॅप्टन जालो. ह्या सगळयाांचे तळेुन सलैाांचे जजणेंत  

भोवच धडपड आयली. 

    त्या वेळार आठवे यत्त ेपयलीां इांग्लीश भाशेंतलें शशक्षण मेळनासलें. अश्या वळेार सलैान स्त्वताच्या 

प्रयत्नान  इांग्लेज आल्लफाबॅट् शशकून आपली अभ्यास ूवतृ्तचेी चणुूक दाखयल्लली. सलैाचें यत्ता पाांचवी त े

सातवी मेरेनचें उच्च प्राथमीक शशक्षण वाांगड, माजाळे जालें. शतेाांतल्लयान शाळेंत चलत गेल्लयार तीन 

आनी रस्त्त्यान नीट गेल्लयार चार क्रकलोशमटर अांतर चलचें पडटालें. पावसाळ्याांत शतेाांत उदक भररल्ललें 

आसतालें. ताका लागनू गाांवाांतले ववद्याथी रस्त्त्यान चलत शाळेंत वयताले.18 सातवेक यत्तेंत आसतना 
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सलैाक एके फावटीां सांस्त्कृतीक मांरी जावपाची सांद मळे्ळी. एक दीस शाळेंतले कायाावळीच्या ननमतान 

थळावे आमदार बब पी कदम आनयल्लले. ताका येवकार हदवपाक सलैाक मखुार धाडलो. मखुार वचून 

आमदाराच्या हाताांत हात मेळयत येवकार हदल्लल्लयाची याद सलैाच्या मनाांत घट आसा. 

    हायस्त्कुलाांत शशकतना सलै ननबांद सुांदर बरयतालो. पणू ताच े त े गणू त्या वेळार कोणें वळखल े

नात. त्या काळाांत प्राथमीक आनी उच्च प्राथमीक शाळेंत लाांकडाच ेपेटयेंत घालनू पसु्त्तकाां दवरताले. तीां 

पसु्त्तकाां वसाांतल्लयान एके फावटीां भायर काडून वताक सकुत घालताले. ह्या वेळार सलै तीां पसु्त्तकाां दोळे 

भरून पळयतालो. पणू शाळेंत आशशल्ललीां तीां पसु्त्तकाां ववद्याथ्याांक वाचपा खातीर मात मेळनासलीां. 

गाांवाांत नाटकाां जातालीां. पसु्त्तकाक स्त्पशा करपाक मेळचो म्हणून सलै प्र म्टीांग करप्याच्या हाताांत 

आशशल्लल्लया पसु्त्तकाक ल्लहवचू वचून हात लायतालो. कारण त्या काळार भरुग्याां कडने पसु्त्तक हदलें 

जाल्लयार तें तो वप ांजतलो म्हणपाचो भांय जाणट्याांच्या मनाांत आसतालो. सलैाच्या घराांत पसु्त्तकाां 

नाशशल्ललीां. गाांवाांतयू कोणायगेर पसु्त्तकाां नासतालीां. लागीां लागसराक पसु्त्तक वाचनालय नाशशल्ललें. 

पसु्त्तक ववकत घेवन तीां आपल्लया भगु्याांक वाचपाक हदवपाची परांपरा त्या वळेार नाशशल्लली. सनै्याांत 

आसतना सलै गाझाक (पेलेस्त्टायन) गेल्ललो त्या वेळार जण एकल्लया यनुीटात ल्लहान ग्रांथालय आसतालें. 

थांय मराठी, हहांदी आनी इांग्लीश पसु्त्तकाां आसतालीां. सलैान पयले फावटीां पसु्त्तकाां वाचपाक मेळ्ळीां तीां 

यदु्भुांयेर.   

    सलैाच्या घराांत शशक्षणाची परांपरा नाशशल्लली. आपलीां भरुगीां शशकपाक जाय, तीां शशकून व्हड 

जावपाक जाय ही मळुावी जाणीव परुाय सलै कुटुांबाांत वा त्या वाठाराांतल्लया लोकाां मदीां व्हडलीशी 

नाशशल्लली. भरुगीां शाळेक वयतात इतलेंच ताांकाां समाधान. कारण ‘पयली शतेी, मध्यम वेपार आनी 

कननश्ट नोकरी.’ अशी म्हण त्या काळार प्रचलीत आशशल्लली. शशक्षण हें फकत नोकरे खातीर घेवप असो 

समज आशशल्लल्लयान घरचीां तशेंच परुाय वाडया वयलीां मनशाां ऊठ बस शतेाांत वयतालीां आनी गोरवाां 

फाटल्लयान रानाांत धाांवतालीां. सगळ्याांचें तोंड शतेा वटेन आसतालें. त्या काळा वयलो तो समाज ल्लहान 

व्हड कारणाांक लागनू आपसाांत झगडटालो. प्रत्येक फावटीां शतेाचे मेरेक लागनू झगडीां जातालीां. पणू 

काांय हदसाांनी काांयच घडूक ना अशें समजून परत त े सगळे एक जाताले. त्या समाजाचें तने्नाचें 

खाशलेपण म्हणल्लयार घाडी-जोयशी नाका जाल्लल े अांधश्रदे् पसनू हो समाज मात्सो पयस आसलो. 

फर्ककत शते आनी गोरवाां हातूांत तो घसुपल्ललो आसतालो. 
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     गाांवाांतले मनीस सडतेोड उलयताले. आपल्लया मना आड क्रकतेंय जालें जाल्लयार ताची रोखडीच जाप 

ववचारताले. झगडूांक उठ्ठाले. गाांवाांत केन्ना केन्ना दोग व्यर्कती रात रातभर झगडटाले. कोयतो, कुराड 

घेवन एकामेकाक मारपाक धाांवताले. मागीर रातचें उकत्यार आांगणाांत माटवाांत ससु्त्त जन्हदताले. काांय 

हदसाांनी काांयच घडूांक ना अश ेतरेन एकामेकाक हडक्रकताले.19  

    अशें अस्त्सल ग्रामीण समाजजजवन सलैाच्या वाांट्याक आयलें. ह्या ग्रामीण वातावरणाांत सलै 

ल्लहानाचो व्हड जालो. थांयचीां मनशाां. ताांचे वेगळेवेगळे सभाव, ताांची जगपाची रीत, ताांच्यो गाांव परांपरा, 

लोकसमज आनी लोकववस्त्वास ह्या सगळ्याांचो सलैाच्या मनाचेर प्रभाव पडत गेलो. जायतीां 

समाजजजवनाचीां वशैशश्ट्याां सलैान लागीांच्यान अणभवलीां. शते कसोवप आनी गोरवाां पोसप हे ताांच्या 

घराण्याचे पारांपारीक वेवसाय आशशल्लल्लयान सलैान कृशी आनी गोसांस्त्कृतायेचें लागीांच्यान ननररक्षण केलें.   

    गाांवच े लोक गरीब आशशल्लले पणू त े आनांदान जजयेताले. गरीबीक रडत बसनासले. ही गररबी 

कां गाल बरुशी नाशशल्लली. जें क्रकतें पोटा परुतें मेळटा तातूांत तें खोशी आसताल.े शतेाचो वावर जाका बरो  

करूां क येता त ेव्यर्कतीक समाजाांत मान आसतालो. जोताचो तास मातसो वाांकडो गेल्लयार, मेर वाांकडी 

जाल्लयार लोक ताका हाांसताले. एकादे बायलेक नाटूांक-नडूांक कळना जाल्लयार नतका थोमणे आयकुच े

पडटाले. थाम मळटना भाताचे गोटे भायर पडल्लयार वायट उतराां आयकुचीां पडटालीां. कारण त्या कश्टी 

समाजाक त्या भाता-गोट्याचें मोल खबर आशशल्ललें. मनशाक एका वेळार खावपाक नासल्लयार जाता पणू 

गोठ्याांतलीां गोरवाां उपाशीां पडपाक फावोनात अश े तरेचें ग्रामीण समाजमानस त्या वेळार प्रचलीत 

आशशल्ललें.  

    मोनजातीांचेर आशशल्लल्लया अपार पे्रमाक लागनू तणाची साांठवण सगळ्याांत पयलीां जाताली. गोरवाांची 

वेगळ्यावेगळ्या तराांनी अथाअपरुबाय जाताली. गोरवाां फाटल्लयान नेमनू हदल्लले आपलेच गोरवाां राखणे 

आसताले. त्या काळार राखण्याांची एक वेगळीच सांस्त्कृती थांय आशशल्लली. अश ेलोकसांस्त्कृतायेंत सलैाचें 

बालपण गेलें. लेखक यादीांचो परमळ ह्या आपल्लया लघनुनबांदात बरयता. : ‘भरुगेपणाांत गोरवाांचो गोठो 

म्हणटात त े आमचें देवळू. आदीां बाबा वाांगडा, आई वाांगडा आनी मागीर एकलोच सकाळसाांज हाांव 

गोठ्याांत.’20 ग्रामीण जजवनशलैीच्या प्रभावान सलैाची जीण ससुांस्त्कारीत जाल्लल्लयान हे ताांचे अणभव 

ताांच्या कथा-कादांबऱयाांनी पडबब ांबीत जाल्लल ेपळोवांक मेळटात.  

   घरच्या जायत्या जबाबदाऱयाांक लागनू मखुार सलैाक शशक्षण घेवप जमलें ना. 1937 वसाा गणेुश्वर 

वागळे हाणें फुडाकार घेवन माजाळे यनुनयन हायस्त्कूल स्त्थापन केल्ललें.21 ह्या हायस्त्कुलाांत यत्ता आठवी 
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पास जातकच 1958 त े 1960 ह्या काळाांत सादारण अडजे वसाां सलै घराच उरलो. बापयू भायर 

पडडल्लल्लयान घर आनी शतेकामाची जबाबदारी ताचेर येवन पडडल्लली. भरुगेपणाांत सलैागेर एक जोत 

आशशल्ललें. दोन बलैाां शभतरल्लया एका बलैाचें नाांव ‘शशबरो’. काळ्या आांगाक धवीां शशबराां आनी कपलाचेर 

चाांद आशशल्लल्लयान ताका तें नाांव दवररल्ललें. दसुरो ‘साधू बलै’. तकेा ऊां च शश ांगाां आशशल्ललीां पणू तो 

बाांदतना, सोडटना शश ांगाां मात लेगीत हालयनासलो. साधवा वरी तो थांड, शाांत आशशल्ललो.  

    ह्या काळाांत सलैाक शतेाांतलें कश्टाांचें काम करचें पडलें. सरुवातीक आपल्लयाक जोत बाांदपाक 

कळना म्हूण सलै रडत शतेाचे मेरेर बसतालो. ताांरीक नदरेन जोत बाांदपयू तशें कठीण काम आसतालें. 

बलैाांचे मानेर जूां बाांदप. नाांगर खर कररनासतना ज्यसु्त्ताज्यसु्त्त जुांवाांक बाांदप हें काम शतेाांत मरुलेल्लया 

शतेकामत्याचें आसतालें. कारण पांदरा वसाांच्या सलैाक जोत आटापा येनासलें. सलै त्या वेळार 

आांगलोटान बारीक आशशल्ललो. जोताक नाांगर परतपुाची ताांक ताच्याांन अजून येवांक नासली. मानसीक 

नदरेनयू सलैाची अजून फावो तशी वाड जावांक नासली. मनान आनी कुडीनय तो मोव, हडबडीत 

आसले. 

    सलैाचे बापयू भाटकाराचीां शतेाां कसयतालो आनी ताचे बदला ताका गणे घालतालो. सलैाच्या 

बापायन  वत्सलाचें आनी रमाचें लग्न करपाक  गाांवच्या मनशाां कडल्लयान 700 रुपयाांचें रीण घेनतल्ललें.  

बापयू मरतना तें तशेंच हदवचें बाकी आशशल्ललें. मखुार सलै शमलीटरीांत वयतकीच आवयन बलैाचें जोत 

ववकून तातूांतले दोनशें रुपया पावयले. उररल्लले सलैान शमशलटरीांतल्लयान मननऑडार धाडून थोड े थोड े

पावयले. एकल्लयाचे थोड ेबाकी उररल्लले. एक फावट सलै रजेर आनयल्ललो तने्ना तो मनीस गाळी सांवपाक 

लागलो. तजुी पॅण्ट काडून घेताां म्हणपाक लागलो.22 तने्ना परत वयतकीच तचेे पयश े मनीऑडारान 

रोखडचे सलैान धाडून हदले आनी ताच्या ररणाांतल्लयान मरु्कत जालो. 

    त्या काळाांतलो समाज आपले परुतोच चड ववचार करतालो. सलै आपल्लया बापाय पसनू अनाथ 

जाल्ललो. अशा वेळार कां वळे वपरायेच्या सलैाक तसो मदत करपाक कोण मखुार सरलो ना. शतेाांत काम 

करता तें सारकें  जायना तें पळोवन गाांवचे काांय जाणटे लोक कुजच्छरीपणान पळयताले आनी सलैाचीां 

फकाांडा मारताले. एके फावटीां सलैान आपले परीन थामाचें गडुयें दाळ्ळें. तें वाांकडें जालाां तें पळोवन 

गाांवाांतलो ववश्राम नाांवाची व्यर्कती थांय आयली आनी ‘हें क्रकतें केलाां’? अशें म्हणीत तें गडुयें ताणें 

धुकलनू घातलें.23 ‘केलाां ताचें कवतकू ना. चुकलाां जाल्लयार साांगप ना. वयल्लयान चुकीचेर बोट दवरून 

तचु्छतायेन पळोवप.’ अश ेतरेचो तो समाज आशशल्ललो. सलैान आपले सांपणूा जजणेंत जाणट्याांक वाकडें 
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उतर हदलें ना. दसुऱयाक दखुतलें अशी करणी केन्ना केली ना. भरुगेपणाांत आनी मखुार तरणे पणाांत 

सलैवाडयार शतेाक, बागेक लागनू झगडीां जातालीां पणू आपणू तातूांत केन्नाच शभतर पडलों ना अशें 

सलै साांगता.24 

    ह्या वेळार साांगपी सवरपी म्हूण घरचो अपांग चुलतो रघनुाथ सोडल्लयार आनीक कोणूच नाशशल्ललो. 

घराांत वडील मनीस आनीक कोण नाशशल्लल्लयान आपले आवयची काळजी घेवप, घराांत क्रकतें आसा, ना 

तें पळोवप, शतेाांत जोत धरप, तशेंच शतेाांतलीां हेर कामाां सलैाकूच करचीां पडटालीां. ताची मदली भयण 

वत्सल माजाळे लागीांच लग्न करून हदल्लली. ती ननरक्षर जाल्लयार नतचो घोव नारायण बाब ूनायक गरीब 

शतेकार. शतेाची मशागत कशी करची हें ताका बरें खबर आशशल्ललें. शतेाांत जोत घालपाच्या वेळार  

केन्नाय सलैाचो भावोजी येतालो आनी जोत कशें धरचें आनी आमडुचें तें तो साांगतालो. ताची भयणयू 

शतेकामाचे मदती खातीर येताली. ती लागीां आशशल्लल्लयान नतचोच सलैाक चड आधार आसतालो. 

    हुळगा ह्या गाांवाांत लग्न करून हदल्लली सशुमरा (येस)ू ही भयणूय ननरक्षर आशशल्लली. नतचो घोवय 

गरीब शतेकार. हुळगा शजेेबागे पसनू पयस आसनू लेगीत ती भयण सलैाक आपले परीन आधार 

करताली. सलैाक ताची आवय आनी भयणी ताका ‘बाब’ू म्हणून उलो मारताल्लयो. सशुमरा सलैाची 

आपलेपणान खबर घेताली. महाबळेश्वराचेर नतचो खबू जीव. ती परत परत आपणाक फावता तशी 

शजेेबागेंत येवन ताका धीर हदताली. सलैाची वासपसू करताली. गरीब आसनुयू जाय नाका तें ती 

ववचारताली. एकलो पडडल्लल्लया भावाचें दखु्ख पळोवन ती तळमळटाली. नतचो मोग हो सलैाच्या 

जजववताांतली अपवूा अशी देणगी आशशल्लली. 

    शाळेंतल्लया शशक्षणा परस सलै जजववताांत आनयल्लल्लया अणभवाांक लागनू चड शशक्षीत जालो. सलै 

साांगता :  

सव्या वसाा हाांव शाळेक वचूांक लािगल्ललों. चवदाव्या वसाांचेर शाळा सटुली. मागीर जजववताच े

सगळे पाठ मळबाखाला मरु्कत ववद्यावपठाांतचू घेतले. ह्या ववद्यावपठाांत शतेकार, गोरवाां राखणो, 

भारतीय सनै्याांतलो सनैीक, पोलीस, रान खात्याचो रक्षक, टेलेग्राफीस्त्ट, पोस्त्टमास्त्तर अश्यो 

जायत्यो डडगऱयो घेतल्लयो. ननमाण्यो  डडगऱयो  ह्यो नाटककार, कथाकार, कादांबरीकार म्हण. 

भरुगेपणाक आवय-बापयू भायर पडल्लयार जजववताची कशी फरफट जाता हाचें हाांव एक बरें 

उदाहरण. म्हाका आताां हदसता आधारापरस मागादशान चड मोलाचें.25 



 
 

143 
 

     सलैान आठवी यत्त े मरेेन शशक्षण घेतलें. गररबी आनी घरच े पररजस्त्थतीक लागनू सलैाांक शशक्षण 

अद्ायार सोडचें पडलें. त्या वेळार शाळा सोडपाक नाका आसली. धडपड आनी तळमळ दाखोवन आपणें 

मखुार शशक्षण क्रकत्याक घेतलें ना ही खांत ताांच्या मनाांत आयजूय तशीच आसा. शमलीटरीांत भरती 

जाल्लल्लयान आताां आपणाक मखुार शशकपाची सांद मेळप शर्कय ना अशी ताणें आपल्लया मनाची समजूत 

घानतल्लली. पणू मखुार गोंयाांत 1967 वसाा सलै केपें पलुीस स्त्टेशनार क न्स्त्टेबल म्हणून रुजू जाले 

उपराांत ताच्या मनाांत शशकपाची इत्सा परत उत्पन्न जाली. हे इत्शेक ताणें मतूा स्त्वरूप 1969 वसाा 

हदलें. होली ि स हायस्त्कूल, केपें हे शाळेंत खाजगी उमेदवार म्हणून मॅरीक पररक्षा हदवपा खातीर 

सलैान प्रवेश घेतलो. केशव हेगड ेदेसाय त्या हायस्त्कुलाचे हेडमास्त्तर आशशल्लले.26 त्या हायस्त्कूलाांत पणुें 

बोडााचो अभ्यासिम चलतालो. वगााक वचनासतना पररक्षा हदवपाची तजवीज आशशल्लल्लयान सलै आपली 

नोकरी करून फाववल्लल्लया वळेार अभ्यास करतालो. 

   पररक्षा हदवपाच्या वेळार मात रातचें काम करून हदसाचे पररक्षेचो पेपर सोडोवपाक तो वयतालो. 

मॅहरकेची ही पररक्षा ताणें त्या वेळार चौगलेु महाववद्यालयाच ेपोरणे इमारतीांत हदल्लली. सांजय तवडकार, 

देववदास नायक, कवीांद्र, कमरुद्दीन आनी हेर काांय जाण त्या वळेाचे ताच े वगामीर आशशल्लले.27 

शशक्षणाचो ध्यास आनी रातदीस अभ्यास करून सलैान माचा 1969 वसाा आपली पररक्षा हदली. हे 

पररक्षेंत ताका अपके्षे प्रमाण यश मेळ्ळें. 65 टर्कके गणू घेवन सलै पररक्षेत उजत्तणा जालो. 

3.5  सलैाची नोकरी 

3.5.1 सैननकी जीवन 

    महाबळेश्वर सलैाांच्या घराब्याांत सनैनकी पेशा ताच्या बापाय पसनू सरुू जाल्ललो. त्या काळार 

कारवार वाठाराांतले जायत े तरणाटे सनैनकी पेशाांत शभतर सरताले. बापायन आनी मनु्नो सलै ह्या 

ताच्या बापलुयान पयल्लया सांवसारीक झुजाांत भाग घेनतल्ललो.28 तशेंच गणपत सलै, गोवव ांद सलै आनी 

कृष्ण सलै अश े तीग बापलुभाव दसुऱया म्हायदु्ाांत वाांटेकार जाल्लले. फौजेंत गेल्लले ताांच्या घराण्याांतले 

काांय जाण मरण पाववल्लले. हें सगळें ताचे आवयन लागीांच्यान पळनयल्ललें. झुजाांत आसतना आपलो घोव 

साडतेीन वसाां बेपत्ता आशशल्ललो अश्या काांय कारणाक लागनू आपलो एकलोच  अपरुबायेचो पतू 

सनै्याांत भरती जाल्ललो नतका नाका आशशल्ललो. घरचें काम करून ताणें आपलें पोट भरचें अशी नतची 

इत्सा आशशल्लली.  
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    अशें आसतना 30 जानेवारी 1961 ह्या हदसा आपल्लया वयाच्या सतराव्या वसाा महाबळेश्वर सलै 

घराांतल्लयान पळून वचून फौजेंत शभतर सरलो. ह्या वळेार ताचे गाांवच े इश्ट शशवानांद ऊफा  कमलाकर 

सलै आनी बाळकृष्ण सलै हेवयू फौजेंत शभतर सररल्लल.े सलैाक त्या हदसा घरा धाडडनासतना प्रशशक्षणा 

खातीर भायले भायर बेळगाांवच्या मराठा लायट इन्फॅरी रेजजमॅटल सॅटर ह्या प्रशशक्षण कें द्राांत व्हेलो. 

झुजामळार इन्फॅरीक सगळ्याांत मखुा वयले फळयेंत झुजपाचें काम करचें पडटा. ह्या सॅटराांत सलैान 

13 म्हयन्याांचें कश्टाांचें प्रशशक्षण जजद्दीन घेतलें.29 

    हें कश्टाांचें प्रशशक्षण सोंपतकच रोखडोच सलैाक प्लटुनाांतल्लया हेर जवानाां वाांगडा ॲजर्कटव्ह 

बटाशलयनाांत वसॅ्त्ट बांगालाांतल्लया दाजजालीांगाक धाडलो. थांय घेनतल्लल्लया अणभवाां ववशीां लेखक बरयता.: 

‘दाजजालीांगाांत ववसेक मलैाांचरे शलबाांग म्हणणल्लले कडने तें आमचें सॅकन्ड मराठा बटाशलयन आसलें. थांय 

अजनुयू बफा  पडटालो आनी आकाांताचें शीां खातालें. उबाळाांतल्लयान हाांव पयले फावटीां त्या कडक शशांयाांत 

वतालों. थांयसावन काांचनजुांगाचो बफााळ दोंगर हाता कडनेचू आशशल्लले वरी हदसतालो.’30 थांय फकत चार 

म्हयने उरले उपराांत सांयरु्कत राष्र सांघाचे वतीन इझ्रायल आनी इजजप्त हाांचे मदल्लया तांट्याांत सलैाची 

शाांती सनैीक म्हण ननवड जाली. त ेतयारे खातीर ताचें बटालीयन पणुें-महाराष्राांत आयलें. परुाय मराठा 

रेजजमॅण्टाच्या बऱया जवानाांची ननवड करून ताांकाां थांय प्रशशक्षण हदताले.  

    23 नोव्हेंबर 1962 ह्या हदसा आपल्लया साांगात्याां वाांगडा सलै मुांबयच्या बॅलाडा इस्त्टेट साकून एच 

एस मोसाफरी हे बोटीांतल्लयान त े पॅलेस्त्टायनाच्या गाझा शाराांत वचूांक भायर सरले. ह्या वेळार 

पेलेस्त्टायनाांत इजजप्त आनी इझ्रायला मदीां यनुोन घालनू हदल्लल्लया आम्डा डडमाकेशन लायनीर ताका 

गस्त्त घालपाचें काम आशशल्ललें. थांय एक वसा उरले उपराांत थांयच्यान कायरो (इजजप्तची राजधानी), 

बेरूट (लेबानोनाची राजधानी), दमस्त्कस (शसरायाची राजधानी) ह्या शाराांची यनुोचे वतीन भोंवडी 

करपाचो ताका योग मेळ्ळो. ह्या वेळार सलैाक जायत्या तराांचे रोमाांचकारी अणभव घेवपाक मेळ्ळे.31   

    गाझाांत शाांती सनैीक म्हणनू आशशल्ललो थांय प्रत्यक्ष झूज नाशशल्ललें तरी थांय जायत े अणभव 

सलैाच्या वाांट्याक आयले. थांयसावन ताका परत भारताांत मथुरेक धाडलो. सलै थांयचे छावणेंत देड वसा 

उरलो. ताचे उपराांत बाडमेर मोनाबा रेंवटाांत ताका काांय दीस वचचें पडलें. थांयचो अणभव साांगतना सलै 

बरयता : 

     . . . . पाांसस्त्ट वसााच्या मध्यार आमकाां राजस्त्थानात शशमेर गदरारोड - मोनाबा हाांगा 

नतनेक म्हयने रावचें पडलें, सामकें  गरमेच्या हदसाांनीच. थांय एक फावट चकूुन पडून आमी धा 
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बारा जाण तानेन भकेुन मरचे मरचे वाटावल्लले. राजस्त्थानाांतल्लयान परत येता थांयच आसात, 

रोखडेंच पाांसस्त्ट वसााच्या सप्टेंबर म्हयन्याच े सरुवेकूच पाक्रकस्त्तानात वाांगडाच े परुाय सरादेर 

सवांकश अशें झजू सरुू जालें. आमच्या बटाशलयनाक रोखडया रोखडें पांजाब सरादीरचरे 

हुसेनवाला हाांगा तनैात जावांक साांिगल्ललें. फकत अठरा वराां शभतर सगळी यदु् सामगु्री बाांदनू 

घेवन आमचें बटाशलयन मथुरा सावन हुसेनवाला पावले.32 
     भारत-पाक्रकस्त्तान ह्या देशाां मदीां 5 सप्टेंबर 1965 त े23 सप्टेंबर 1965 अशें एकोणीस दीस झूज 

चल्ललें. ह्या झुजाांत सलैाक वाांटो घेवपाची सांद मेळ्ळी. ह्या झुजाांत सलै पांजाब हुसेनवाला सॅर्कटराांत 

आशशल्ललो. ह्या झुजा वेळार सलैाच्या कानार वायट बातमी पडली. राजस्त्थानाच्या वाळवटाांत बाडमेरच्या 

मखुार पाक्रकस्त्तानाच े शशमेर आसतना सलैाक आवयच्या मणााचो तलेेग्राम आयलो. हो तलेेग्राम आठ 

दीस उसराां पाववल्ललो. सलैाची वपराय त्या वळेार 21 वसाां 10 म्हयन्याांची आशशल्लली. आवयची परवानगी 

नासतना सलै नोकरे खातीर फौजेंत भरती जाल्ललो. नतचो हाांव एकलोच पतू आनी नतका घरा कडने 

एकलेक सोडून हाांव हाांगा भारतमातचे्या रक्षणा खातीर यदु्भुांयेर आसाां. आपली आवय मेली आनी त े

गजालीक आयज आठ दीस जावन गेल्लयात हे बातमेन तो त्या वेळार खूब दखु्खी जालो. आवयचें 

ननमाणें दशान आपणाक घेवांक मेळूांक ना हें दखु्ख नतच्या मणाा परसयू चड खर आशशल्ललें. 

    जजवन हें णखणयाळें आसता. कारण यदु्भुांयेर काम करतना जायतीां मणाां ताणें पळनयल्ललीां. मनशाां 

मरतात तीां ताणें लागीांच्यान अणभववल्ललीां. ताका लागनू सलै म्हणटा :  

यदु्ाांत भाग घेवप म्हणल्लयार पनुाजीवन मेळोवप. घरा कडल्लयान यदु्भुांयेर गेल्ललो मनीस घरा 

परतो येतलोच अशें ना. केन्ना केन्ना सनैनकाची कूड लेगीत आपले जल्लमभुांयेर परत पावना. 

झुजामळा वयलें रूप अिाळ आनी भयानक आसता. त ेभुांयेर सनैीकाक मरण केन्नाय आनी 

कशेंय येवां येता.33  

    गो. नी. दाांडकेर ह्या मराठी लेखकाची आनी सलैाची वळख 1965 वसाा रणभुांयेर जाली.34 दाांडकेर 

हो लेखक यदु्भुांयेचें ननररक्षण करपाक क्रफरोजपरुा लागसार आशशल्लल्लया सतलज न्हांयेच्या पररसरात 

गेल्ललो. हाका मखुेल कारण म्हणल्लयार रणभुांयेची फाटभूांय आशशल्लली कादांबरी त्या वेळार त े बरोवांक 

सोदतालो. सलै त्या वेळार यदु्भुांयेर एक सनैीक ह्या नात्यान थांय तनैात आशशल्ललो. यदु्बांदी आशशल्लली. 

दाांडकेर हाका थांय एक मराठी नेमाळें मेळ्ळें. हाांगा मराठी कोण वाचता? असो ताका प्रस्त्न पडलो आनी 

मराठी सनैनकाांचो तो सोद घेवपाक लागलो.  
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     सलैान ताका ववचारलें, “आपको कौन चाहहए?” ताणें जाप हदली “इथां मराठी जवान आहेत 

काय?” थांय जाल्लल्लया उलोवण्यातल्लयान ताांची वळख जाली. सलै आनी दाांडकेर हाांचें नातें जुळ्ळें. वळख 

वाडत गेली. ताणें सलैाक पसु्त्तकाां धाडून हदलीां. मखुार महाबळेश्वर सलै हाांणी नको जाळूां माझां घरटां!  

हें मराठी नाटक बरयलें. ह्या नाटकाक बरनयल्लल्लया प्रस्त्तावनेत दाांडकेर म्हणटा :  

एका तरतरीत जवानानें अटेन्शन जस्त्थतीत उभे राहून म्हटले, “मी महाबळेश्वर सलै!” हा सलै 

आणण माझा प्रथम पररचय. पररचय मोठा रोमाांचक होता. जजथे जीवनमरणाचे नाट्य सतत 

घडत असत-ेआणण त ेरुद्रभीषण असत-ेत्या रणभमुीवर ही ओळख झाली होती. मी नसुता पे्रक्षक 

होतो. सलै त्या महानाटकाांतील एक अशभनेत ेहोत.े  

    मराठी लेखक आनी एक झजुपी सनैीक अशी ती अववस्त्मरणीय भेट आशशल्लली. हे भेटेन सलैाक 

खूब क्रकतें हदलें. उपराांत दाांडकेर हाांचे वाांगडा सलै ताांच्या कोंकणाांतल्लया गाांवघरा तळेगाांव-दाबाळे वचनू 

आयले. मखुार बरोच काळ मेरेन ताांच ेशभतर परववे्हार चलतालो. आयज सलै जो लेखक जावांक पावले 

ताचें स्रय सलै त े भटेीक लेगीत हदतात. गो. नी. दाांडकेर हाांणी यदु्भुांयेची फाटभूांय घेवन बरनयल्लली 

काांदबरी गगनाांत घुमववली ववजयगाथा (1966) ह्या नाांवान उजवाडा आयल्लया. ही काांदबरी दाांडकेरान 

महाबळेश्वर सलै आनी हेर सनैनकाांक अपाण केल्लया हें ववशशे. 

    मखुार सलैान 1966 मेरेन सनैीक म्हणून काम केलें. सादारण 05 वसाां 04 म्हयन्याांच्या काळाांत 

यदु् भुांये वयले प्रत्यक्ष शभराांकूळ रूप ताणें अणभवलें. ब ांम्ब-गळुयाांच्या मारान ताणें समैाचो नाश 

पळयलो. हुसेनवाला सॅर्कटराांतल्लया 65च्या झुजाांतल्लया फारपेटाांतले आपले अणभव साांगतना सलै म्हणटा: 

. . . . तें झूज जावांचे पयलीां हुसेनवालाांत कोडुशल ांबाचीां, वडा-वप ांपळाचीां खूब झाडाां आसलीां. झुजा 

उपराांत ताांच ेखाांदे, ताळयो वचून तीां बोडकीां जाल्ललीां. ताांची आांगाखोडाां फारपेटान सोलनू गेल्ललीां. 

कनाल टी टी ए नोलन, जो मागीर शहीद जालो तो, फारपेट सरुू आसतना लेगीत मोच्याा 

मोच्याांनी उर्कत्यार भोंवतालो, ताणें एक फावट आमकाां म्हणणल्ललें, आयज मोच्याार उबे रावन 

देसाची राखण करतले तमुी राष्ट्पतीच्या पदापरसय वयल्लया पदार आसात!35  

ह्याच सांदभाांत ‘हारसो आनी कां वच्यो’ ह्या सदरा खाला देशपे्रमी (सुनापरान्त – 5 नोव्हेंबर 1991) ह्या 

लघनुनबांदाांत लेखक कनाल नोलन हाचे ववशीां सलै बरयतना म्हणटा : ‘ववजेच्या चमर्कयावरी ताज्या 

तोंडाांतल्लयान उतराां भायर पडडल्ललीां, ननमाणी गळुी आसा मेरेन आमकाां झूज खेळचें आसा आनी तें 

जजखचें आसा.’ 
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    आपल्लया वाांगडयाांचीां सलैान मणाां पळयलीां. क्रकतले तरी फावटीां  सलै मरताां मरताां वाांचलो. ताका 

लागनू स ैम्हणटा :  ‘फौजी जजणेन म्हजो कायापलटूच केला आनी जजवीताक आगळीच हदशा हदली.’ 

सनै्याांतल्लया बऱयावायट अणभवाांच्या नाडयार सलैान जायत्यो कोंकणी कथा बरयल्लयात. सनै्याांतले 

अस्त्सल अणभव आपल्लया कथाांनी िचरीत करपी त ेएकमेव कोंकणी कथाकार. ह्या ववशया वयल्लयो काांय  

कथा पलतडचें तारूां  (1989), तरांगाां (1991), आनी बायोनेट फायटीांग (2005) ह्या कथा सांग्रहाांनी 

आसपावल्लयात.  

   पाांच वसाां चार म्हयने सनैनकी पेशाची नोकरी सलैान भारताांत सकयले प्रमाणें जायत ेकडने केली ती 

अशी. : बेळगाांव, दाजजालीांग, शसलीगडुी, कालीपोंग, पणुें, गाझा, मथुरा, डहेराडून, मोनाबाग बाडमेर, 

क्रफरोजपरू, हुसेनवाला आनी फाजीलाल - पांजाब. सलैान सनै्याांत वायरलेस ऑपरेटर, ‘चाली’ ह्या 

रायफल प्लटुनाांत अशा वगेळ्यावेगळ्या पाांवडयाांचेर काम केलाां. ननमाणे कडने बळेगाांव कनााटक पावले 

उपराांत महाबळेश्वर सलै हाणें स्त्वेच्छा ननवतृ्ती मागनू घेतली. 1963 ह्या वसाा ववदेश सेवे खातीर आनी  

भारत-पाक्रकस्त्तान यदु्ाांत सिीय भाग घेनतल्लल ेखातीर 1965 वसाा महाबळेश्वर सलै हाचो दोन पदकाां 

भेटोवन भारत सरकारान भोवमान केला. 

3.5.2 येल्लापुरच्या रानाीं 

     ता. 28 मे 1966 हदसा सलैान सनैनकाची नोकरी सोडली. फौजेंत आसतना 1965 वसाा ताची 

आवय भायर पडडल्लली. घराांत आनीक कोण नाशशल्ललो. नोकरी सोडटकच घरा बसनू क्रकतें करप? खांय 

तरी नोकरी सोदपाक जाय हो ववचार ताच ेतकलेंत घोळपाक लागलो. ह्या काळाांत सलैाच्या जजववताांत 

काांय वेगवान गजाली घडल्लयो. एकलोच घराांत रावनू जजवनाक अथा ना. आताां आपणाक लग्न जावांक 

जाय हो ववचार ताच्या मनाांत आयलो आनी पदराक नोकरी नासतनाय 1966 वसाा हुळगाच्या शालीनी 

नाईक हहचे कडने ताचें लग्न जालें.   

    सलैाचो माांव बाब ूनाईक येल्ललापरू रानाांत फ रॅस्त्टर आशशल्ललो. ताचे साांगणेन सलै आपले बायलेक 

घेवन येल्ललापरूाक वचपाक भायर सरलो. 30 सप्टेंबर 1966 ह्या हदसा पोल व्हूड कां पनीांत ननररक्षक 

म्हणनू ताणें तात्पतुी नोकरी धरली. ही कां पनी चांदनी, काळझाड, गाळीये आनी हेर काांय घट्ट अश्या 

थारावीक झाडाांचे इलॅजर्करकल पोल रानाांतल्लयान उतरावन हाडटाले. हे पोल मागीर हुबळीक हरटमॅण्टा 

खातीर धाडून हदताले. झाडाां तोडपाचें काम अटांग्या रानाांत चलतालें.  
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    काम पळोवपाक वचच ेखातीर कां पनीन सलैाक सायकल हदल्लली. ‘येल्ललापरूा सावन वीस वीस, तीस 

तीस मलै सायकल मारून रानाांनी वचचें पडटालें. सकाळीां भतुी घेवन वचप आनी साांजचें परत 

राबबत्याच्या थळार येवप. भोवच कश्टाांचें काम आसलें त.े’36 बसवप्पा आनी शरेणप्पा हे दोग साांगाती 

ननररक्षक ताांचे वाांगडा काम करताले. सलै त्या वेळार येल्ललापरू तालरु्कयाच्या हठकाणार राबबतो करून 

रावतालो. सलैाचे जजणेतलो तो खूब कठीण असो काळ आशशल्ललो. बरी नोकरी मेळपा खातीर सलैाच्या 

पदराक फावो नततलें शशक्षण नाशशल्ललें. एका वेगळ्याच मानसीक दबावा खाला सलै त्या रानाांत काम 

करतालो. हातूांतल्लयान भायर सरपा खातीर तो मागा सोदतालो. त्या रानाांत ताचें मन रमना जालें. 

कश्टाांचें काम आनी उण्या पगाराचे त ेनोकरेक कां टाळून 14 माचा 1967 ह्या हदसा ताणें ती नोकरी 

सोडली. साडपेाांच म्हयन्याांची नोकरी सोडून तो आपल्लया घरा शजेेबाग आयलो. आताां काांयच काम 

नाशशल्ललें. पदराांत ननराशा पडडल्लली.  

    येल्ललापरूाच्या त्या रानाांतलो तो राबबतो सलैाच्या अणभववश्वाांत मोलाची भर घालनू गेलो. थांयचें 

रान. त्या रानाांतलीां वेगळ्यावेगळ्या तराांचीां झाडाां, प्राणी, सकुणीां आनी हेर जजवावळीांक ताणें त्या रानाांत 

लागीांच्यान ननयाशळल्ललीां. त्या काळाांत सलैान रान, फ रॅस्त्ट ऑक्रफसर, काम करपी ठेकेदार, सवासामान्य 

कामगार वगा, ताांचें राहणीमान, थांयची सामाजीक पररजस्त्थती, मानवी वतृ्ती-प्रवतृ्ती तशेंच ह्या 

सगळ्याांचो एकामेकाां कडने आशशल्ललो परस्त्पर सांबांद सलैाचे शलखणेचें भाांडवल जालें. हो अणभव मखुार 

ताणें आपले लखेणेंतल्लयान माांडलो. अदृश्ट आनी अरण्यकाांड (1997) ह्यो दोन जुांवळ्यो नवशलका 

येल्ललापरू रानाांतली नोकरी आनी राबबतो हाचें फळ. 

3.5.3 र्ोवा पुलीस 

    त्या काळार कारवारच ेकाांय तरणाटे गोंयाांत आनी महाराष्राांत नोकरी मळेत काय हाचो सोद घेत 

आसताले. 1967 वसाा गोंयाांत पलुीस भरती जावपाची आसा ही गजाल सलैाच्या कानार पडली. गोंयाांत 

पशुलशेंत भरती जावपाचो ताणें ननश्चय केलो. पशुलशचे ेननवडी खातीर कारवारच्या हेर इश्टाां वाांगडा सलै 

गोंयाांत आयलो. पणजेच्या श्रीमहालक्ष्मी देवस्त्थानाांत दोन राती त ेराबबतो करून रावले.37 पणजे ताांची 

पररक्षा जाली. पलुीस प्रशशक्षणा खातीर सलैाची ननवड जाली. ही ननवड ताचे खातीर खूब म्हत्वाची 

आशशल्लली. पशुलसेंत  भरती जाले उपराांत 27 जून 1967 हदसा तो वाळपय सत्तरी प्रशशक्षण घेवपाक 

गेलो. ताांची ती णववी पलुीस तकुडी आशशल्लली.  
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    5.6 फूट उांचायेचो सलै जजद्दी आशशल्ललो. व्यायाम करून कमनयल्ललें शरीर आनी खर मनइत्सा 

आशशल्ललो सलै हाताांत घेनतल्ललें काम पणूा केले  बगर वगी बसनाशशल्ललो. आपल्लया कामा ववशीां िचकाटी 

आनी काबाडकश्ट करप हो ताचे जजणेचो मांर जाल्ललो. कसल्लयाय कामाांत जीव ओतले बगर फळ मेळना 

हें तत्व ताका अणभवाांतल्लयान कशळल्ललें. 1961 त े 1966 ह्या काळाांत सनै्याांत आशशल्लल्लयान ताच्या 

आांगाांत नकळटाां एक वेगळीच शशस्त्त आनयल्लली. ताका लागनू पलुीस प्रशशक्षणाच्या वेळार साांिगल्ललें काम 

वेळार आनी शशस्त्तबद्द ररतीन करपाक ताांचो हात धरपी कोण नाशशल्ललो. प्रशशक्षण कें द्राांत जावपी 

कवायती आनी व्यायाम तो  मनलावन करतालो. तशेंच कायदो आनी हेर पररक्षाांनीय सलै सदाांच बऱया 

गणुाांनी उत्तीणा जातालो. ‘टनाआवट’ म्हणल्लयार यनुनफ मा शशस्त्तीन घालपाक तो सदाांच अग्रस्त्थानार 

आसतालो.38 ह्या म्हत्वाच्या घडणुकाांक आनी ताका मेळपी प्रोत्साहनाक लागनू सलैाचो आत्मववस्त्वास 

जागो जालो. आपणाच्यान क्रकतें तरी वेगळें करूां क जमता ही भावना ताच्या मनाांत उत्पन्न जाली. 

    स म्हयने चशलल्ललें हें पलुीस प्रशशक्षण म्हणल्लयार सलैा खातीर एक वगेळो आनांद सवुाळो 

आशशल्ललो. कारण सनै्याांत आसतना वेगळ्यावेगळ्या भाशीक आनी प्राांतीक व्यर्कतीां कडने ससुांवाद 

करपाची ताका सांद मेशळल्लली आनी  आताां कारवार तशेंच गोंय वाठाराांतल्लया तरणाट्याां वाांगडा त े

समरस जावन  वावरुताले. हेर प्रशशक्षक पलुीस वाांगडयाांचे तळेुन सादारण पाांच वसाां वपरायेन व्हड 

आशशल्ललो सलै सदाांच दसुऱयाांक मदत करपाक मखुार सरतालो. सगळ्याां कडने ताचें इश्टागतीचें वतान 

आसतालें. उणें उलोवपी आनी आपल्लया कामाांतल्लयान दसुऱयाांक देख घालनू हदवपी सलै सदाांच दसुऱया 

कडने मानान वागतालो अशें मत साांतरेवाडो, ठाणें सत्तरीचे ताचो सहकारी प्रशशक्षणाथी अजूान गाांवकार 

हाणें माांडलें. 

    30 वाांगडयाांच्या एका स्त्क डाचो सलै लीडर आशशल्ललो. ताचे कडने आशशल्लली कुशळटाय आनी 

धडपडी व्यर्कतीमत्वाक लागनू ताका पलुीस प्रशशक्षणाच्या काळाांत वट्ट पाांच परुस्त्कार फावो जाल्लयात. 

तशेंच गोंयचे तत्कालीन मखुेलमांरी दयानांद बाांदोडकार हाांच्या हातान पासीांग परेडीच्या वेळार सलैाक 

रोल ऑफ ऑनर भेटोवन ताच्या कतृात्वाचो भोवमान केला. वट्ट 120 पलुीस प्रशशक्षणाथी आशशल्लल ेत े

तकुडीांतल्लयान ताांची ही अशभनांदनीय ननवड आशशल्लली. आयजूय वाळपय पोलीस प्रशशक्षण कें द्रात ‘रोल 

ऑफ ऑनर’ बोडााचेर ताचें नाांव बरनयल्ललें आसा.39  

    पलुीस प्रशशक्षण घेतले उपराांत सलै केपें पलुीस ठाण्यार 1967 वसाा डडसेंबर म्हयन्याच्या ननमाण्या 

सप्तकाांत पलुीस क न्स्त्टेबल म्हणून रुजू जालो. सादारण दोन वसाां पलुीस खात्याांत नोकरी केले उपराांत 
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सलैान ती नोकरी माचा 1970त सोडली. सलैाच्या म्हणण्या प्रमाणें पशुलसेचे नोकरेंत ताका बरे अणभव 

आयले नात. एकामेकाचे पाांय ओड, आपसाांत वायटपणाां करप. दसुऱयाचेर खोटे आळ घालप. अश्यो 

काांय गजाली थांय चलताल्लयो. दसुरें म्हत्वाचें कारण म्हणल्लयार शसगरेट आनी सोरो हाांचे सारकीां वेसनाां.  

थांयचे काांय कमाचारी ह्या वेसनाांच्या अधीन जाल्लले.40 थांय ताका मना आड काांय गजाली करच्यो 

पडटाल्लयो. ह्या सगळ्याक तो ननरशलेो. ताचे प्रकृतीक तें रुचलें ना. ताणें पशुलशचेी नोकरी सोडपाचो 

ननणाय घेतलो आनी ननमाणे नोकरेचो राजजनामो हदलो. हे म्हत्वाचे घडणुके वयल्लयान सलै हाांच्या 

व्यर्कतीमत्वाचीां काांय तासाां हाांगा ठळकपणान हदश्टी पडटात. 

3.5.4  पोस्त्ि खाीें   

    जानेवारी 1970 त ेएप्रील 1970 ह्या चार म्हयन्याांच्या काळाांत महाबळेश्वर सलै हे पोस्त्टल रेनीांग  

घेवचे खातीर गजुरात बडोद्याक गेलो. मागीर 14 एप्रील 1970 ह्या हदसा पोस्त्ट खात्याांत मडगाांव गोंय 

हाांगा कारकून म्हणून रुज ूजालो. अडजे म्हयने त्या जाग्यार काम केल ेउपराांत 8 जुलय 1970 ह्या 

हदसा पणजे हेडऑक्रफसाांत ताची बदली जाली. ताचे उपराांत 3 एप्रील 1971 त े1 जानेवारी 1972 ह्या 

काळाांत ताणें बाांबोळे नोकरी केली. मागीर 31 जानेवारी 1972 त े 30 नोव्हेंबर 1972 ह्या काळाांत 

इांग्लीश मोसा प्रशशक्षण घेवपा खातीर ताका पणु्याक धाडलो. प्रशशक्षण सोंपले उपराांत मरुगाांव पोस्त्ट 

ऑक्रफसाांत तो टेलगे्राक्रफस्त्ट म्हणून दाखल जालो. त्या वेळार थांय हदनीज नाांवाचो अिधकारी इन्स्त्पॅर्कशना 

खातीर आनयल्ललो. काम करपाची पद्दत आनी हुशारी पळोवन सलै हाची बडटी पोस्त्टमास्त्टर ह्या पदाचेर 

केली आनी 5 फेब्रवुारी 1974 ह्या हदसा ताका साांगें कायाालयाांत धाडलो. मखुार गोंयाांत ताका 31 

ऑगस्त्ट 2003 मेरेन जायत्या सवुातानी नोकरी करची पडली.41 

    पोस्त्ट खात्याांत नोकरेक आसतना पणु्याक दोन फावटीां प्रशशक्षण आनी काणकोणच्या पोस्त्ट 

ऑक्रफसाांत दोन फावट बदली ह्यो घडणुको सोडल्लयार सलैाक वट्ट चवदा कडने वेगळ्यावेगळ्या जाग्याांचेर 

नोकरी करची पडल्लया. लोलयें आनी काणकोण ह्या पोस्त्ट ऑक्रफसाांनी नोकरी करतना सलै आपल्लया मळू 

घरा शजेेबाग माजाळे राबबतो करून रावल्लयात. हेर कडने नोकरी करतना त ेएक तर भाडयाच्या घराांत 

नाजाल्लयार पोस्त्ट खात्याच्या र्कवाटासाांत रावनू नोकरी केल्लया. एका जाग्या वयल्लयान दसुऱया जाग्यार 

परत परत बदली जावप आनी त ेखातीर आपलें सगळें बबराड घेवन नवे सवुातरे स्त्थलाांतरीत जावप हें 

काम कटकटीचें आनी रासदायक आसतालें.  
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    नोकरदार म्हणून ह्या गजालीांचो ताका मानसीक आनी शारररीक रास सोंसचो पडला. अशें आसलें 

तरी लेखक म्हणून सलैाक ह्या सगळ्याांचो फायदोच जाला. कारण ह्या काळाांत ताका गोंयाांतल्लया  

जायत्या वाठाराांची वळख जावांक पावली. थांयचें समै, समाजवेवस्त्था, भाशीक वेगळेपण, 

लोकसांस्त्कृतायेचीां वेगळीांवेगळीां आांगाां तशेंच राजकी पररजस्त्थतीचें ननररक्षण करपाची बरी सांद ताका त्या 

काळाांत मेळ्ळी. ह्या ताच्या जजवन प्रवासाांत ताका वववीध व्यर्कती भेटल्लयो. ताांचे कडने ससुांवाद करपाची 

सांद मेळ्ळी. हें सगळें लागीांच्यान अणभवपाक मेशळल्लल्लयान ताच्या अणभवाचो परीघ सतत वाडत  

रावलो. ह्या अणभव ववश्वाांत ताका साबार कथाबबजाां हाताक लागलीां आनी ताांचें रुपाांतरण ताणें 

आपल्लया कथालखेनाांत केलें.   

    सलै आनी कोंकणी कथाकार दामोदर मावजो हाांची भटे अववस्त्मरणीय अशीच आसा. हे भेटे ववशीां 

सलैान साांगलें तें अशें. :  

पणु्याक मोसा कोडा खातीर प्रशशक्षण घेतना क्रकलोस्त्कर हो मराठी हदवाळी अांक म्हज्या हाताांत 

पडलो. त्या अांकाांत सभुाष भेण्ड े हाांणी दामोदर मावजो हाांची तरेेजालो घोव ही मराठीांत 

अणकारीत केल्लली कथा वाचनाांत आयली. ती कथा म्हाका आवडली. ह्या कोंकणी लेखकाक 

केन्ना तरी मेळपाक जाय अशें हाांवें पर्ककें  थारायल्ललें. पणु्याांतलें प्रशशक्षण सोंपोवन गोंयाांत 

येतकच केप्याां म्हजी बदली जाल्लया म्हणपाचें कळ्ळें. ह्याच वेळार पोस्त्टाांत काम करपी वप सी 

मेंदीश ह्या व्यर्कतीची बदली माजोडडया जाल्लली. मेंदीशाक थांय वचपाचें नाशशल्लल्लयान म्हज े

आनी ताच ेशभतर म्यचुअुल अण्डरस्त्टॅडीांग जालें. आमी त्यो बदल्लयो अदलाबदल करून घेतल्लयो. 

हे घडणुकेक लागनू म्हजी बदली जावन हाांव माजोडडया पोस्त्टाांत पावलों. चाजा घेतकच पयलें 

काम केलें तें लेखक मावजो हाांचो सोद घेवपाचें. दामोदर मावजो म्हणून हाांगा कोण आसा? 

अशी थळाव्या लोकाां कडने खबर काडटकच नोकरेर रुज ू जालाां त्याच हदसा म्हळ्यार 12 

सप्टेंबर 1978  ताची म्हज ेकडने वळख जाली.42  

ही वळख मागीर घट्ट इश्टागतीच्या रुपाांत पररवतीत जाली. दामोदर मावजो हे सलैाचे एक बरे 

साहहत्यीक इश्ट आसात. 36 वसाां फाटली ताांची ही इश्टागत अजून अबादीत आसा. 
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3.6 घरसंवसार 

    सलैाच े आवयचो देहाांत जाल्ललो. घराांत आनीक कोण नाशशल्ललो. सनैनकी जजवनाांतल्लयान स्त्वेच्छा 

ननवतृ्ती घेवन तो 1966 वसाा लग्न जालो. येल्ललापरुच्या रानाांत पोल व्हूड कां पनीांत तात्पतुी नोकरी 

धररल्लली. तने्ना तो 23 वसाांचे आशशल्ललो. ऐन तारूण्याांत घर आनी गाांव सोडून ताका घाटमाथ्यार रावचें 

पडडल्ललें. दीसभर रानाांत भोंवप आनी रातचो त्या ल्लहानश्या बबराडाांत येवन ववसव घेवप हेंच क्रकतें तें 

जजवन आशशल्ललें.43 सगळें क्रकतें अननश्चीत आनी मना ववरुद्. आपणू ह्या रान वाठाराांत येवन रासाांत 

पडलाां अशी ताची तने्ना भावना जाल्लली.  

    स्त्वताचे गरजे परस वा स्त्वताक म्हत्व हदवचे परस आपलीां भरुगीां शशकचीां असो ताचो हावसे 

आशशल्ललो. तीां शशकून व्हड जावचीां हे गजालीचेर ताणें सदाांच चड लक्ष हदलें. आपणाक पररजस्त्थतीक 

लागनू मना सारकें  शशकपाक मेळ्ळें ना, तें आपल्लया भरुग्याांक मेळचें ही ताची आांतरीक इत्सा 

आशशल्लली. ताांचे फाटीक लागनू ताांकाां शशकपाक प्रवतृ्त केल्लयाांत म्हणपाचें तो साांगतात. 

    सलैागेर पयलो चलोभरुगो जावन वायट जालो. मागीर चार धुवाांच ेफाटीर देवदेत्ताचो जल्लम जालो. 

पयली धूव राजश्रीन कोंकणी ववशय घेवन एमए (कोंकणी) मेरेन शशक्षण घेतलाां. दसुरें सीमा. वाणणज्य 

ववशयाांत पदवी घेतल्लया. सरीता हे नतसरे धुवेन एमए (हहांदी) जाल्लयार स्त्मीतान इांग्लीश ववशय घेवन  

एमएची पदवी जोडल्लया. देवदत्त आयवेुद महाववद्यालयाची बीएएमएस पदवी घेवन आपलें खाजगी 

िचक्रकत्सालय चलयता जाल्लयार नतगी धुवो अध्यापकाची नोकरी करतात.44 

    नोकरेच्या ननमतान सलैान आपली जल्लमभूांय सोडली. तो गोंयाां आयलो. सरुवातके पलुीस खात्याांत 

आनी उपराांत पोस्त्ट खात्याांत नोकरी केली. गोंयच्या वेगळ्यावेगळ्या भागाांत ताका नोकरी करची 

पडल्लया. त्या वेळार सगळेंच अननश्चीत आसतालें. केन्ना आनी खांय बदली जायत हाची शास्त्वती 

नासताली. बदली हुकूम हाताांत पडटकच बबराड घेवन स्त्थलाांतरीत जावचें पडटालें. बदली जातकच पाांचूय 

भरुग्याांच्या शशक्षणाची वाताहात जाताली. पोस्त्टाांतले नोकरेच्या काळाांत सलैाच्यो वट्ट सोळा फावटीां 

बदल्लयो जाल्लयात. ही घडणकू सगळ्याांच्या मना आड आसताली. कारण जांय बदली जाता थांय वळखीचो 

कोण नासतालो. नवो वाठार आनी अनवळखी मनशा ह्या सगळ्या कडने जळुोवन घेतना खुबच रास 

जाताले. 
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    भरुग्याांचें शशक्षण आनी ताांच्यो मळुाव्यो गरजो पणूा करतना सलैाक जायत्या फावटीां अथीक 

अडचणीक तोंड हदवचें पडलाां. घराांत एकलोच जोडपी आशशल्लल्लयान फकत म्हयन्याच्या पगाराचेर नन ांबनू 

रावचें पडटालें. मनाांत आसनू पगाराचो पयसो मोडपाक मळे नासलो. पाांचूय भरुग्याांचें शशक्षण आनी 

लग्नाां ह्या हुसर्कयान काटकसर करची पडटाली. एक मोटी जबाबदारी मखुार आपल्लयाचेर येवपाची आसा 

हे एकमेव िचांतने भरुग्याांची जाय तशी हौस भागोवपयू ताका केन्ना शर्कय जालें ना. सवासामान्य पगारी 

कमााचाऱ याक जश े रास काडचे पडटात तचे तरेचे रास सलैाक आपल्लया सांवसारीक जजणेंत काडच े

पडल्लयात. 

    सलैाची फामील व्हड. सगळ्याां कडलें नातें साांबाळटना सदाांच ताका अथीक कसरत करची पडल्लया. 

आपल्लया मखुार केदोय व्हड अथीक प्रस्त्न उबो रावल्लयार दसुऱया कडने केन्ना हात पसरप ना हो ताांचो 

मळू सभाव. ताका लागनू सांपणूा जजणेंत तो काटकसरीन वागला. गरज े भायर पयसो मोडप ना ही 

शशकवण ताणें आपल्लया भरुग्याांक हदल्लया. ताच्या पाांचूय भरुग्याांचे लग्नाां जाल्लयाांत. वयाची सत्तरी 

हुवपल्लले महाबळेश्वर सलै आपल्लया आलेंम रायच्या ए एफ ननलतारा अपाटामॅटाांत रावता. सलै 1967 

वसाा सावन फाटलीां 47 वसाां गोंयाांत राबबतो करून आसा. कारवार ही ताची जल्लमभूांय आसली तरी तो 

आताां परुाय तरेन गोंयकार जाला. गोंयच्या समाजजजवनाचो तो एक वाांटो जाला. गोंयान म्हाका खूब 

हदलाां. कोंकणी साहहत्यीक मळार मेशळल्ललो मोग आनी आपलेपण आपणू केन्नाच ववसरचों ना अशें तों 

साांगता.45    

    सलैाच्या मळू घरा बापायच्या वाांट्याची थोडी जमीन आसा. शमलीटरीांत नोकरेक आसतना सलैान 

आपल्लया कश्टाच्या पयश्याांनी बामणपाटो ही शतेजमीन ववकती घेतली. गोंयाांत नोकरेक आशशल्लल्लयान  

सलैाक शतेजमीन कसोवप शर्कय जालें ना. आपले घरवयची जमीन आसा. शजेेबाग माजाळी हो म्हजो 

जल्लमगाांव. हाांगा केन्नाय येवन रावपाक आपणाक ल्लहानशें घर जाय. असो ववचार करून सलैान थांय घर 

बाांदपाचें येवजजलें. 5 फेब्रवुारी 1974 त े 15 एप्रील 1977 ह्या काळाांत सलै साांगें पोस्त्ट ऑक्रफसाांत 

पोस्त्टमास्त्टर म्हण काम करतालो. थांय कामाक आसतना 1977 वसाा आपल्लया बापायन बाांहदल्ललें 

कडडाचें घर मोडून शजेेबाग माजाळे लागीांच वेगळ्या जाग्यार ताणें नवें घर बाांदलें. त्या घराक ताणें 

आपल्लया बापायची याद म्हणून ‘दत्तस्त्मतृी’ अशें नाांव दवरलाां. आयतार, सण-उत्सव तशेंच िगमाळ्याांत 

काांय दीस वेळ काडून सलै माजाळी आपल्लया मळू घरा वयता. थांयच्या लोकाांची खबर घेतात. घराांत 
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आनी घरा भोंवतणीां आशशल्लल्लया आपल्लया पोरसाांत क्रकतेंय काम करता. लेखन करपाचें आसल्लयार थांयच 

ननवाांत बसनू करता. 

    नोकरेंतल्लयान ननवतृ्त जातकच त्या घराांत रावपाची ताची इत्सा आशशल्लली. फाटल्लया जायत्या 

वसाांच्या गोंयाांतल्लया राबबत्याक लागनू हाांगा ताचे साहहत्यीक इस्त्टशमर आसात. सामाजीक, सांस्त्कृतीक 

आनी साहहत्यीक कायाावळीांनी ताचो सहभाग गोंयच े भुांये कडलें नातें आनीक घट करता. तीन धुवो 

गोंयाांत स्त्थायीक जाल्लयात. सनूय गोंयची. हेर नातीां-गोतीां गोंया कडने सांबांदीत आसात. सलै हे कारवारच े

अशें वयलेवयर हदसलें तरी आताां त ेगोंयचेच जाल्लयात.  

      सलै नोकरेच्या ननमतान जायत े कडने भोंवला. जायत्या फावटीां ताका कामाच्या ननमतान वा 

साहहत्यीक कायाावळीच्या ननमतान  घरा भायर सरचें पडलाां. अश्या वेळार ताची घरकान्न शालीनी सलै 

हहणें ताका सदाांच फाटराखण हदल्लया. सलै ज्या वळेार आपल्लया कामाच्या ननमतान घरा भायर गेला 

तने्ना शालीनी हे ताचे घरकान्नीन खऱया अथाान घर साांबाळ्ळाां. पाांचूय भरुग्याांचें पालनपोशण करतना 

ती घराांत राबल्लया. आपल्लया घरकाराचो साहहत्यक सांवसार वेवस्त्थीत चलचो म्हणनू नतणें जातीन लक्ष 

घातलाां. कथा-कादांबरी बरयतना घराांत सलैाक सशुगे आनी पोशक वातावरण मळेचें म्हणून ती सदाांच 

प्रयत्नशील आसता. 

3.7 साहित्याचो ्यासंर् आनी लेखनाक सरुवाी  

   पणु्याक प्रशशक्षणा खातीर आसतना सलैाचो सांबांद पसु्त्तकाां कडने आयलो. प्रशशक्षण कें द्राच्या लागीांच 

शासकी वाचपघर आशशल्ललें. त्या वाचपघराांत सलै दनपार आनी साांजवेळार वयताले आनी पसु्त्तकाां 

वाचताले. सलैान ह्या वेळार मराठी पसु्त्तकाांचें अफाट वाचन केलें. कसलेंय बरें पसु्त्तक म्हणून कळटकच 

तें पसु्त्तक घेवन वयताले आनी वेळ काडून वाचीत बसताले. कादांबऱयाांनी िचरानयल्लल्लया ग्रामीण 

वातावरणाक लागनू त्या वेळार सलैाक मराठी लेखक श्री. ना. पेंडसे आवडपाक लागले. ह्या लेखकाच्यो 

गारांबीचा बापू, रथचि आनी हेर काांय काांदबऱयो ताांणी त्या वेळार वाचून काडल्लयो.  

    सलैाची गोंयाांत साांग्याां बदली जाली. पसु्त्तकाांच्या साांगातान जगपाक सोदपी सलैान पसु्त्तकाां कडलें 

जडडल्ललें नातें तोडलें ना. पोस्त्टाांत कामाक आसतनाय फाववल्लया वेळार भरपरू वाचन करपाक लागले. 

मराठी भाशेंतल्लया जायत्या कथा लेखकाांचीां पसु्त्तकाां ताणें वाचून काडलीां. हें एक तरेचें साहहत्याचें 

अध्ययनयू आशशल्ललें. लेखकाांनी आपले कथेंत कथानक कशें माांडलाां, प्रसांग कश ेउबे केल्लयात, ननवेदन 
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आनी सांवादाांची भास कशी आसा अश े तरेन त े कथचे्या वेगळ्यावेगळ्या घटकाांचेर त े िचांतन-मनन 

करपाक लािगल्लले. मखुार हो ताचो व्यासांग आनीक वाडत गेलो. 

     ववश्र्वास पाटील हाांची झाडाझडती, श्री. ना. पेंडसेची रथचि, वव. स. खाांडकेराची ययाती, हरी 

नारायण आपटेची पण लक्षात कोण घेतो तशेंच ववश्राम बेडकेराची रणाांगण ह्यो ताांच्यो काांय 

मराठीांतल्लयो आवडीच्यो कादांबऱयो. प्रेमचांद आनी जी ए कुलकणी हे ताचे आवडत ेकथाकार. कोंकणीांत 

ताका दामोदर मावजो हाांची कामेलीन ही कादांबरी, रमेश वेळुस्त्कार आनी काशशनाथ लोलयेंकाराली 

कववता, पुांडलीक नायक हाांचीां काांय वेंचीक नाटकाां, रवीन्द्र केळेकार आनी दत्ता दामोदर नायक हाांचें 

वचैारीक साहहत्य आवडटा.  

    महाबळेश्वर सलै कोंकणी साहहत्य मळार पावल दवरपाक एक म्हत्वाचें कारण थारलें तें माजोडडया 

ताची जाल्लली बदली. कोंकणी कथा लेखक दामोदर मावजो हाची भटे ताका थांय जाल्लली. मावज्यान 

आपल्लयो काांय कथा सलैाक वाचूांक हदल्लयो. मखुार सत्यकथा, नवयुग आनी हेर मराठी नेमाळ्याांनी 

उजवाडा आनयल्लल्लयो आपल्लयो काांय कथा मावज्याक वाचपा खातीर हदल्लयो. आपल्लयाक एक साहहत्यीक 

इश्ट मेळ्ळो म्हणपाची खोस दोगाांयकय त्या वेळार जाल्लली. सलैाची नवकथे कडने वचपी कथा वाचून 

मावजो ताच्या साहहत्याचो रसीक जालो. सलै एक बरो कथाकार आसा. ताच्या लेखनाांत ववशयाांची 

वववीधताय आसा हें मावज्यान पारणखलें.  

    त्या काळाांत कुळागर प्रकाशन कोंकणी कथके पोसवण हदवच ेखातीर साहहत्यीक उपिम राबयतालें. 

हाचोच एक भाग म्हणून त्या प्रकाशनान माजोडडें दयाावेळेर कथालेखनाची कायाशाळा आयोजीत 

केल्लली.46 मावज्यान सलैाक हे कायाशाळेचें आमांरण हदलें आनी ताका घेवन थांय गेलो. हाांगा सलैान 

आपली वाशाड ही कोंकणी कथा वािचल्लली. हे कायाशाळेक कोंकणी साहहत्यीक चांद्रकाांत केणी, पुांडलीक 

नायक, मीना काकोडकार आनी हेर काांय बरोवपी थांय उपस्त्थीत आशशल्लले. 

   सलैा कडने कथा लेखनाचो आशशल्ललो व्यासांग. ताांची साहहत्या कडने पळोवपाची नदर. चचेंत वाांटो 

घेतना ताांणी माांडडल्लले मदु्दे  मावजो हाांच ेवाांगडा हेर उपजस्त्थताांक आवडडल्लले. सलै एक बरो कथा लखेक 

म्हणनू त्या वेळार ताची वळख जाली. हे कायाावळीच्या ननमतान सलै लेखक म्हणून कोंकणी साहहत्य 

पररवाराांत वळखीचो जालो. मखुार मावजो ताका साहहत्यीक कायाावळीांचीां आमांरणाां हदवपाक लागले. सांद 

मेळटा त्या वेळार सलैाची वळख कोंकणी मळार एक बरो कथाकार म्हण करून हदवपाक लागले. 

मावजो हाांचो मशेळल्ललो सहवास आनी ल्लहव ल्लहव करून सलैाक कोंकणी साहहत्याचे जाल्लले वळखीक 
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लागनू त े कोंकणी कथा लेखना कडने वळ्ळे. सलैाच्या साहहत्याववशीां आपलें मत माांडटाना मावजो 

म्हणटा : ‘सलैाची भास राांगडी पणू समतोल. अणभवववश्व तर अजापीत करी सारकें . सनै्याांतले 

क्रकतलेशचे प्रसांग पयले फावटीां कोंकणी कथेंच्या माध्यमाांतल्लयान माांडपी एक ताांकीचो कथाकार...’47 

जाल्लयार दसुरे वटेन दामोदर मावजो हाांचें साहहत्य आनी ताांच्या व्यर्कतीमत्वाचरे भाश्य करतना सलै 

म्हणटा : ‘. . . मावजो हो भारताांतलो शे्रश्ट दज्यााचो कथाकार आनी कादांबरीकार आनी दसुऱया 

लेखकाांचेर मोग करपी असो लेखक जो भारताांतल्लया व्हड लेखकाांच ेताकदीचो आसा.’48 

3.7.1  नाट्य लेखन 

    महाबळेश्वर सलै मराठी भाशेंत कथा बरोवपाक लािगल्लले. ताांची कथा मौज प्रकाशनाचे वतीन 

उजवाडा येवपी सत्यकथा, तशेंच नवयुग, हांस हे सारर्कया महाराष्रातल्लया दजदेार नेमाळ्याांनी जाल्लयार  

कदांब, लक्षदा ह्या गोंयच्या काांय नेमाळ्याांनी कथा प्रकाशीत जाताली. ह्या वेळार त े मराठी नाटकाां 

बरोवपाक लागले. कारवार वाठाराांत उत्सवाच्या वेळार देवळा मखुार मराठी नाटकाां करपाची परांपरा सरुू 

जाल्लली. त्या काळार नाट्य लेखकाक मान सन्मान आसतालो. आपलें नाटक माचयेर सादर जावप 

हातूांत लेखकाक व्हडपण आसतालें. माजाळे सलै घराण्याचें श्रीमल्ललीकाजूान देवस्त्थान आसा. वसा 

उत्सवाक ह्या देवळा मखुार मराठी नाटकाां करचेली परांपरा आशशल्लली. तें नाटक एक स्त्री पारीच जाय 

आसतालें. कारण गाांवचीां बायलाां नाटकाांत काम कररनासलीां. भायल्लयान भोव कश्टान नटी सोदनू हाडची 

पडटाली. 

    हीां नाटकाां ‘तरूण नाट्य मांडळ-शजेेबाग’ हाांचे वतीन सादर जातालीां. नाटकाांत काम करपी सलै 

घराण्याांतलेच तरणाटे आसताले. एक वसाा सलैान त्या उत्सवा खातीर सोता नाटक बरोवचें थारायलें 

आनी जाणटेल्लयाांक तशें साांगलें. सगळ्याांक आनांद जालो. त ेप्रमाणें ताणें नको जाळूां माझां घरटां ! हें 

सामाजीक मराठी नाटक बरयलें.49 ह्या नाटकाचो पयलो प्रयोग 9 फेब्रवुारी 1974 हदसा वयर उल्ललखे 

केल्लल्लया देवळा मखुार सादर जालो. ह्या नाटकाांत सलैान राहुल ह्या पाराची भशुमका केल्लली. 

    त्याच वसाा एक स्त्री पार आशशल्ललें हें सामाजीक सांगीत तीन अांकी नाटक राजश्री प्रकाशन, 

शजेेबाग, आांगडी कारवार ह्या प्रकाशनाचे वतीन प्रकाशीत जालें. ही प्रकाशन सांस्त्था लेखकाच्या घरची 

आशशल्लली. मखुार त्या नाटकाची दसुरी (1979) आनी नतसरी आवतृ्ती (1997)  चांद्रकाांत शटेये प्रकाशन 

मांहदर, शशवाजी रोड, कोल्लहापरू हाांणी काडली. आपणू लेखक जालाां म्हणपाचो पयलोवयलो आनांद हदवन 

गेल्ललें हें पयलें नाटकाचें पसु्त्तक सलैान आपल्लया आवय-बापायक अपाण केलाां. 10 ऑगस्त्ट 1974 हदसा 
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पररचयादाखल चार शब्द... ह्या माथाळ्या खाला बरनयल्लले प्रस्त्तावनेत मराठी लखेक गो. नी. दाांडकेर 

सलैा ववशीां बरयतना म्हणटा : ‘सलैाांची भाषा कुळागराांत वावरणाऱया ग्रामकन्येसारखी मोह पाडणारी 

आहे. कधी ती आपली रुपसी मदु्रा पदराने झाांकून घेत,े कधी कोण्या शमषाने ती एखादाच कटाक्ष टाकत,े 

कीां ज्यामळेु सगळे अांग थरारून उठत.े’ सलैाची भाशा काव्यमय. नाटकाांतले सांवाद रशसकाांच्या 

काळजाचो वेध घेवपी आशशल्लल्लयान तें नाटक नाट्यरशसकाांक खूब आवडडल्ललें. 

    वेश्या घराब्याांतली चली आपणू वेश्या जावची ना म्हणून बांड करता. हे चलये कडने लग्न जावपाक 

इत्सकू आशशल्ललो चलो आपलें घर सोडटा. बरी आनी खरी वाट धरपाक सोदपी बायलेक समाज कश े

तरेन मानसीक रास हदता हें साांगपी नाटक म्हणल्लयार नको जाळूां माझां घरटां! 1976 वसाा चरररहीन  

हें ताांचें उजवाडा आनयल्ललें दसुरें मराठी सामाजीक नाटक. एक ववधवा आपल्लया देराचें लग्न करता. पणू 

ताची ती लग्न जावन आनयल्लली बायल आपले ववधवा जावेक खूब रास हदता. नतचो सांवसार उद्वस्त्त 

करता. एक बायल दसुरे बायलेचो कश ेतरेन मानसीक छळ करता हाचें ववदारक िचरण सलैान ह्या 

आपल्लया नाटकाांत केलाां.  

    शरणागती (1978) ‘सबल अन ्दबुालाांमधलां एक सांघषा नाट्य.’ अशें घोशवार्कय आशशल्ललें हें मराठी 

नाटक, मालक आनी कामगार हाांच े शभतरलो आांतरीक सांघशा उकतो करून दाखयता. एक कश्टाळू 

तरणाटो कारखानदार चलयेच्या मोगाांत पडटा. चलयेचो बापयू ताका रास हदता. अशें आसतना लेगीत 

ती चली त्या चल्लया कडने लग्न जाता. आपल्लया घोवाक नोकरे वयल्लयान काडून उडयला हाची खांत 

मनाक लावन घेनासतना आपणू स्त्वता नोकरी करता आनी आपल्लया घोवाच्या घरच्याांचो साांबाळ करता. 

दसुरे वटेन आवय आनी बापयू मरतकच एक भाव टॅर्कसी चलोवन आपले भयणीचो कश ेतरेन साांबाळ 

करता  ताची कथा भावनीक प्रसांगाांतल्लयान यातनाघर (1980) ह्या सामाजीक नाटकाांत सलै हाांणी उबी 

केल्लया. 

    ह्या नाटकाां ववशीां आपलें मत उकतें करतना सलै म्हणटा : ‘हीां चारूय उत्सवी नाटकाां. ताांकाां 

व्हडलेंशें साहहत्यीक म्हत्व ना. ह्या नाटकाांतले सांवाद हे प्रेक्षकाांच ेभावने कडने खळेपी आसात. कारण 

त्या काळार अश े तरेचे सांवाद आशशल्ललीां नाटकाां लोकाांक आवडटालीां.’50 नको जाळूां माझां घरटां! ह्या 

नाटकाचे प्रयोग कारवारा, गोंयाां आनी कोंकणाांत जायत ेकडने जाल्लयात. हौशी नाटककार म्हणून ताका 

ह्याच नाटकान खूब प्रशसद्ी हदली. शरणागती ह्या नाटकाांत ‘शब्द फुलाांची ओांजळ’  ह्या माथाळ्या 

खाला बरनयल्लल्लया आपल्लया मनोगताांत सलै बरयता : ‘पहहलां नाटक नको जाळूां माझां घरटां! हौशी 
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रांगभशुमवर फार गाजलां. गोमन्तक अन ्त्याच्या पांचिोशीत त्याचे शांभरावर तरी प्रयोग झाले असावेत. 

दसुरां नाटक चरररहीन काहीशी साहहत्यीक उांची ठेऊन, ध्येयननष्ठपणे वास्त्तववकतचे्या पातळीवर मी 

शलहहले. त्याचे बोटावर मोजण्या एवढे सदु्ा प्रयोग होऊ शकले नाहीत. तो एक धडा होता.’ अशें आसलें 

तरी फुडलें नाटक शरणागती प्रेक्षकाांक आवडलें आनी ताचे जायतकेडने प्रयोग जाले. 

    पयलीां तीन नाटकाां लखेकान आपल्लया पदरचे पयश े घालनू प्रकाशीत केल्ललीां. नाटकाचीां पसु्त्तकाां 

खपचीां म्हणनू लेखक आपणू स्त्वता पसु्त्तकाां ववकपाक भोंवताले. नको जाळूां माझां घरटां! हें नाटक 

सोडल्लयार हेर नाटकाां बरीां व्हडलीांशी खपलीां नात. जायत्या वविेत्याां कडने व्हरून दवररल्लल्लया पसु्त्तकाांची 

वसलुी लेगीत सारकी जाली ना अशें त े खांतीन साांगतात. ताका लागनू पसु्त्तकाांचो धांदो हे नदरेन 

लेखकाक तातूांत यश आयलें ना अशें म्हणचें पडटलें. 

    1974 त े1980 ह्या  काळाांत सलैाचीां वयलीां चारूय मराठी नाटकाां प्रकाशीत जाल्ललीां. ह्या काळार 

त ेगोंयाांत पोस्त्ट खात्याांत नोकरेत आशशल्लले. नाट्य लेखना सांदभाांत वयर कथन केल्ललो अणभव आनी 

1982च्या काळाांत त े कोंकणी कथा लेखना कडने वशळल्लल्लयान मखुार ताांणी मराठी नाटक बरोवपाक  

रस घेतलो ना. 

3.7.2 कर्ा लेखन 

    गाझाांत शाांती सनैीक म्हणून आसतना महाबळेश्वर सलै हाांच्या यनुनटाांत ल्लहान वाचनालय 

आसतालें. थांय सलै पसु्त्तकाां घेवन वाचताले. ह्या वेळार केल्लल्लया वाचनाक लागनू ताका साहहत्याची 

आवड ननमााण जाली. आपणाक अशेंच क्रकतें तरी बरोवांक जाय म्हणपाचो ताांकाां साक्षात्कार जालो 

म्हणपाचें त ेसाांगतात. मखुार 1965 वसाा पांजाब हुसेनवालाांत सतलज न्हांयेच्या पररसराांत आसतना सलै 

हाांणी वदी ह्या माथाळ्या खाला पयली मराठी कथा बरनयल्लली. लेखकान हदल्लले माहहती प्रमाण ती कथा 

नाशीक महाराष्राांतल्लया कुमार माशसकाांत उजवाडावणे खातीर धाडडल्लली.51   

    नामनेचे मराठी लखेक शशरीष प ैसांपादक आशशल्लल्लया नवयुग ह्या मराठी नेमाळ्याचे वतीन 1972 

वसाा काडडल्लल्लया आचाया अर े स्त्मतृी हदवाळी अांकाांत उजवाडा आनयल्लली कोंडमारा ही सलैाची पयली 

कथा. ही कथा महाराष्राभरच्या कथा सतींतल्लयान वेंचून काडडल्लली. 1972 त े 1993 ह्या काळाांत 

ताांच्यो जायत्यो कथा वेगळ्यावेगळ्या मराठी नेमाळ्याांतल्लयान उजवाडा आयल्लयात. 

    ताचे उपराांत कथे खातीर ओांवपल्ललें, महाराष्राांतलें दजेदार मराठी नेमाळें म्हणून जाका नामना 

फावो जाल्लली आनी मौज प्रकाशन, मुांबई हाच े वतीन उजवाडा येवपी सत्यकथा ह्या म्हत्वाच्या 
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नेमाळ्याांत सलै हाांची बाशश ांगबळ ही कथा डडसेंबर 1981च्या अांकाांत पयल्लया िमाांकाचेर उजवाडा 

आयली. सलै हाांची ही कथा वाचून सत्यकथेचे तत्कालीन सांपादक राम पटवधान हाांणी मोटे आस्त्तने 

सलैाची ववचारपसू करून तोखणाय केली. मखुार पाचोळा (हांस), आभाळाचां पाांघरूण (माणूस), देंठ  

तशेंच गभादान (कदांब), युद्ववराम (लक्षदा), माड (गोमन्तक) ननणाय, माहेरची फुलवात, वाघाची झडप, 

अांधार क्रकरण (राष्रमत) तशेंच स्त्वराज्य आनी हेर काांय नेमाळ्याांनी ताांच्यो मराठी कथा उजवाडा 

आयल्लयात. ह्या ताांच्या कथा लेखनाक लागनू मराठी साहहत्य वतुाळाांत ताांच्या कथाांचेर चचाा जावपाक 

लागली. 

    कोंकणी मनशान मराठी साहहत्य मळाचेर हदल्ललें योगदान अपवूा अशेंच आसा. साबार साहहजत्यकाांनी 

आयजवेर कववता, कथा, कादांबरी, ननबांद आनी हेर साहहत्य रचना करून नामना जोडल्लया. मराठी ही 

साहहत्य रचनेची भास आसनू त ेभाशेंत लेखन करप ही गजाल एका काळार आत्मसन्मानाची मानताले. 

काांय लेखकाांनी आपल्लया लखेनाची सरुवात मराठीांतल्लयान केल्लया म्हणपाच्यो जायत्यो देखी आसात. सलै  

हाणें मराठी भाशेंत बरनयल्ललीां चार समाजीक नाटकाां 1974 त े1980 ह्या काळाांत उजवाडा आनयल्ललीां. 

सलै हाणेंय आपल्लया लेखनाची सरुवात मराठीांतल्लयान केल्लया म्हणपाचें वयल्लया काांय देखीां वयल्लयान 

कळटा.  

    मराठीांतल्लयान नाटकाां आनी कथा लखेन करपी सलै हाांचो सांपका  दामोदर मावजो हाांचे कडने आयल े

उपराांत सलै कोंकणी भाशेंत त े कथा बरोवपाक लागले. ताांची कोंकणीांतली पयली कथा वाशाड ह्या 

नाांवान एप्रील 1982 म्हयन्याच्या कुळागर अांकाांत उजवाडा आयले उपराांत त्याच नेमाळ्याांत नवें (म-े

1982), क्रकण्ण (ऑगस्त्ट-1982), बायलाांचो कालो (हदवाळी अांक-1982) ह्यो ताांच्यो कोंकणी कथा 

जानेवारी 1979 साकून सातत्यान उजवाडा येवपी कुळागर ह्या म्हयनाळ्याांत प्रशसद् जाल्लयात. कोंकणी 

कथाकार म्हण कोंकणी साहहत्य मळार आपली वळख घडयतना सलै सातत्यान कथा लेखन करपाक 

लागले. 1981 मेरेन कोंकणी साहहत्याच्या मळार क्रकतें चलता हाच े ववशीां काांयच खबर नाशशल्लल े

महाबळेश्वर सलै सातआठ वसाांच्या काळाांत कथा साहहत्याच्या मळार आपली अशी खास सवुात ननमााण 

करपाक त ेयशस्त्वी जाले. सप्टेंबर 1989च्या कुळागर अांकाांत व्यशभचार, दोंगरायेदी फट, देंठ, घरापाखें, 

घराघराांतली रड, एक सोंवपलें झूज, येणें, कोलसुणीां अश्यो सलैाच्यो वट्ट 08 कथा एकाच वाांगडा 

उजवाडा हाडून ताांच्या कथा लेखनाची खास दखल घेतली. मखुार कुळागर प्रकाशनान त्याच वसाा 

पलतडचें तारूां   हो कथा सांग्रह प्रकाशीत केलो. 
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   रुमडा-फूल (जाग हदवाळी अांक-1982), वजैीण (कोंकणी हदवाळी अांक-1982), तूां पथो कसो 

आयलो? (िचरांगी हदवाळी अांक-1984), आनी चेडवान कायदो हाताांत घेतलो (कोंकण टायम्स हदवाळी 

अांक–1986) अश्या वेगळ्यावेगळ्या कोंकणी नेमाळ्याांनी महाबळेश्वर सलै हाांच्यो पयलेच फावटीां उजवाडा 

आनयल्लल्लयो काांय कथा आसात. कोंकणी कथेची सांख्यात्मक आनी दज्याात्मक वाड जावची हो उद्देश नदरे 

मखुार दवरून कुळागर प्रकाशनाचे वतीन त्या वेळार ‘कुळागर कथा सता’ आयोजीत करताले. वसा 

1981चे सती सांदभाांत नेमाळ्याचे सांपादक चांद्रकाांत केणी आपल्लया सांपादकीय बरपाांत कोंकणी कथ े

ववशीां हटपणी करतना म्हणटा : ‘. . . कुळगरचे कथा स्त्पधे खातीर आमचे कडने समुार देडशें कथा 

आयल्लयो. ह्या कथाांचें पयलें वाचन आमी करून कुळागराांतल्लयान उजवाडा येत अश्यो कथा वेगळ्यो 

काडल्लयो.’ त े मखुार म्हणटात : ‘. . .  हे स्त्पधे खातीर आनयल्लल्लया कथाां वेल्लयान नदर मारतकच 

आमकाां कोंकणी कथेच्या फुडाराववशीां खूब उमेद हदसूांक लागल्लया.’52 हे सतीन त्या काळार कोंकणी 

भाशेंत कथा बरोवपाक लेखकाांक प्रोत्साहीत केले. गद्य लेखन तातूांतले तातूांत कथा लेखन जावांचें म्हण 

हो कुळागर प्रकाशनाचो प्रयत्न आसतालो. सरुवातीक मराठीांतल्लयान कथा लेखन करपी सलै ह्याच 

वेळार कोंकणीांतल्लयान कथा बरोवपाक लािगल्लले. गोंयाांत आनी गोंया भायर मराठी कथा लखेन सतींत 

वाांटेकार जावन ताांणी इनामाांय जोडडल्ललीां. पणू सलै कोंकणी कथा सतींत मात केन्ना वाांटेकार जाले 

नात. 

    जाग प्रकाशनाचो पयलो जाग हदवाळी अांक 13 नोव्हेंबर 1974 ह्या हदसा उजवाडा आयलो. ह्या 

नेमाळ्यानय कोंकणी कथके पोसवण हदवपाचें म्हत्वाचें काम केलाां. वयर उल्ललखे केल्लली रुमडा-फूल (पा. 

9-15) ही सलै हाांची 1982 वसाा जाग हदवाळी अांकाांत उजवाडा आनयल्लली पयली कथा. ताचे उपराांत 

ताची शारवपशें (जाग हदवाळी आांक-1983), पररक्षा (जाग हदवाळी आांक-1984), आडगाांव (जाग हदवाळी 

आांक-1987), काळखा क्रकरणाां (जाग हदवाळी आांक-1988) आनी मखुार एप्रील 1989 साकून ‘जाग ’ 

नेमाळें म्हयनाळ्याच्या रुपान उजवाडा येवपाक लागलें तने्ना लेगीत सलैाच्यो कथा सातत्यान ह्या 

नेमाळ्याांत उजवाडा आनयल्लल्लयाच्यो नोंदी मेळटात. मखुार जाग प्रकाशनान तरांगाां (1991) हो कथा 

सांग्रह उजवाडा हाडून सलै हाांच्या कथा लखेनाचो एके तरेन भोवमान केला. 
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मिाबळेश्वर सैल िांचें कोंकणी कर्ा लेखन
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   वयर हदल्लले आकृतीांत वसा 1982 त े 2013 ह्या 32 वसाांच्या काळाांत महाबळेश्वर सलै हाांणी 

बरनयल्लल्लया कथाांचो चडटो आनी देंवतो ग्राफ दाखयला. ताांच्यानी आयजवेर 130 वरय कोंकणी कथा 

बरयल्लयात. 1986 त े1989 ह्या चार वसाांच्या काळाांत ताांच्यानी 26 जाल्लयार 2010 त े2013 ह्या 

काळाांत सगळ्याांत उण्यो म्हळ्यार फर्कत 09 कथा बरयल्लयात. तशेंच 1989 ह्या एकाच वसाा वट्ट 14 

जाल्लयार 1998 आनी 2013 ह्या वसाा ताांच्यानी एकूय कथा बरनयल्लल्लयाची नोंद मेळना. (कर्ांचे वळेरी 

खाीीर पररशशश्ि- 4 पळोवचें, पा. 388-392)  

    सलैान हदल्लले माहहती प्रमाणें 1993 ह्या वसाा ताांणी काळी गांगा ही कादांबरी बरोवन परुाय केल्लली. 

मखुार 1995 वसाा ताांणी काळ घुांवडी ही कादांबरी बरोवन सुनापरान्त हदसाळ्याांत णखस्त्तीनी 

उजवाडायली. जाल्लयार 1994 त े 1999 मेरेनच्या स वसाांच्या काळाांत सलै युग-साांवार हे कादांबरेचें 

लेखन करपाांत व्यस्त्त आशशल्लले. सादारण 1990 त े 2004 ह्या काळाांत त े कादांबरी लेकना कडने 

वशळल्लले म्हणपाचें लक्षाांत येता. ह्या मखुेल कारणाांत लागनू ग्राफाच्या देंवत्या काळाांत ताांचें कथा लेखन 

उणें जालें असो आमच्यानी ननश्कशा काडूां येता. 
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         (वसासवळी प्रमाण मिाबळेश्वर सैल िांणी बरोवन नेमाळयांनी उजवाडानयल्ल्यो कोंकणी कर्ा) 

    ता. 20 डडसेंबर 1990 ह्या हदसा सलै हाांकाां बरनयल्लल्लया पराांत पाांडुरांग भाांगी कथे ववशीां आपलो 

अशभप्राय हदतना बरयता :  

बाशश ांगबळ ही तमुची कथा सत्यकथेत उजवाडा आनयल्लली. त्या हदसाच्यान तमुचें नाांव म्हज्या 

ध्यानाांत आशशल्ललें. ती कथा म्हाका खूब माननल्लली. मागीर कोंकणीांतल्लयान तमुच्यो कथा 

येवपाक लागल्लयो. तातूांतल्लयो काांय मानल्लयो. काांय मानल्लयो नात. उपराांत Sex हाताळून 

तमुच्यो काांय कथा आयल्लयो. Sex तमुी cruaely हाताळलेलो हदसलो. तशो घटना प्रत्यक्षाांत 

घडडल्लल्लयो आसुांयेंत. जाल्लयारूय, त्यो कथा म्हाका नततलेशो मानल्लयो नात.  

भाांगी हाांचें हें वयैर्कतीक मत. कोंकणीांत पुांडलीक नायक हाांचे फाटल्लयान सलै हाणें सॅर्कस हो ववशय 

कलात्मक ररतीन आपल्लया कथा साहहत्याांत माांडडल्ललो पळोवांक मेळटा.  

    1970 हें दशक कोंकणी कथेच्या मळार ‘कथा दशक’ मानतात. चांद्रकाांत केणी, अना म्हाांबरो, 

दामोदर मावजो, पुांडलीक नायक, शीला कोळांबकार, मीना काकोडकार, जयमाला दणायत, एन शशवदास, 

अच्यतु तोटेकार, गजानन जोग, तकुाराम शटे, दत्ताराम कामत बाांबोळकार आनी हेर काांय तत्कालीन 

कथाकाराांच्यो कथा ह्या काळार सांख्येन आनी सातत्यान उजवाडा आनयल्लल्लयाची नेमाळ्यानी नोंद 

मेळटा. कुळागर आनी जाग  ह्या  दोन म्हत्वाच्या नेमाळ्याां भायर नवें गोंय, परमळ, कोंकणी, पुनव, 

कोंकणी भारती आनी राष्रमत सारर्कया नेमाळ्याांनी कोंकणी कथा नेमान प्रकाशीत जाताली.  

    वयर उल्ललखे केल्लल्लया काांय कोंकणी नेमाळ्याांनी नयडीश, पतुुागेज, इांग्लीश, ज्य,ू कन्नड, गजुराती, 

मलयाळी, बांगाली, उडीया, तलेग,ू पांजाबी, तमीळ अशा काांय भारता भायल्लया आनी भारतीय भाशाांतल्लया 

कथाांचो अणकाराच्या माध्यमाांतल्लयान साहहत्यीक आनी वाचकाांक पररचय जातालो. जाणीवपवुाक केल्लल्लया 
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ह्या प्रयत्नाक लागनू नामनेच्या कथाकाराांची वळख कोंकणी लखेकाांक जावपाक पावली. हेर भाशाांतल्लया 

ह्या कथाांचो कोंकणी अणकार वाचून कथाांचे ववशय आनी नवें तांर अभ्यासपाक कोंकणी लेखकाांक बरी 

सांद मेळ्ळी. कोंकणी कथेचो दजो वाडपाक हें एक म्हत्वाचें कारण थारलें अशें म्हणूां येता.      

    सलै हाांची पयली मराठी कथा वयाच्या 29 व्या वसाा उजवाडा आयली जाल्लयार कोंकणी कथा 

लेखनाची सरुवात ताांणी 39 वसाांचे आसतना केली. कोंकणी कथा साहहत्याांत सलै हाांणी उसराां पावल 

दवरलें हें जरी खरें आसलें तरी ताांचे कडने आशशल्ललें अणभवववश्व आनी नवकथे कडने नातें साांगपी 

ताांच्या कथालेखनाक लागनू त े कोंकणी कथेच्या मळार आपली वेगळी अशी सवुात ननमााण करपाक 

पावले.  

    कोंकणी साहहत्याचे अभ्यासक हररश्चांद्र नागवेंकार ताांच्या कथा साहहत्या ववशीां आपलें मत व्यर्कत 

करतना बरयतात : 

 . . . श्री. महाबळेश्वर सलै हाांच्या कथा-बरपाच्या गणु-ववशशेाांचेर उजवाड घालप खूब म्हत्वाचें. 

ह्या लेखकान कोंकणी कथेचें अणभव-ववश्व जजतलें ववस्त्ततृ केलाां नततलें ह्या काळाांतल्लया 

एकाय कथा लखेकान करूां क ना. अणभव उर्कतावणेच ेवेगळे वेगळे प्रयोग ताांणी केल्लयात. श्री. 

सलै हाांच्यो कथा वाचतगेर वेगवेगळ्या ववशयाांक हात घालपाची ताांची ताांक स्त्पश्टपणान हदसता. 

बाटाबाटीच्या वेळार गोंयाांत हहन्द ु लोकाांच्या भावनाांचें ववश्व कशें बदल्ललें, ही गजाल 

बाटाबाटीच्या भोंवऱयाांत साांपडडल्लल्लया लोकाांची व्यथा ठसठशीतपणान िचतरावन कथा-साहहत्याांत 

माांडपी पयलो कथाकार म्हूण श्री. महाबळेश्वर सलैाचें नाांव घेवांक येतलें. . . . वातावरण आनी 

ववशय कसल्लयाय स्त्वरुपाचो आसूां, लेखकाच्या भोवतके कथाांनी आमकाां मनशाच्या मनोवतृ्तीांचरे 

घानतल्ललो उजवाड हदसता. मनशाची वागणूक िचरारायतना मनश्याच्यो मळुाव्यो वतृ्यो तपासनू 

पळोवपाचो प्रयत्न लखेकान केल्लल्लयाचें हदश्टी पट्टा.53  

अश ेतरेन ह्या लेखकाच्या साहहत्याचें वववेचन वाचक आनी अभ्यासक करपाक लागले. 

    सुभेदार (कुळागर, जून 1983), बळी (पलतडचें तारूां , कथा सांग्रह-1989), तूां पथो कसो आयलो?  

(िचरांगी, हदवाळी अांक 1984), एक सोंवपल्ललें झूज (कुळागर, सप्टेंबर 1989), तेंगशो (बबम्ब, आगस्त्ट 

2004), बायोनेट फायटीांग (बायोनेट फायटीांग, कथा सांग्रह-2005), फारपेट (कोंकण टायम्स, एप्रील 

2006) अश्यो सनैनकी जजवनाांतले अणभव कथन करपी काांय कथा सलैान बरयल्लयात. अश े तरेच े

अणभव पयलेच फावटीां कोंकणी साहहत्याांत आनयल्लल्लयान ववशयाचे नदरेन ही कथा उजवी थारल्लया. 
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    कोंकणी कथा साहहत्याांत दामोदर मावजो हाांणी शाश्टीांतल्लया क्रिस्त्ताांवाांची जीण आनी भास 

कोंकणीांत हाडली. पुांडलीक नायक हाांणी अांरजू म्हालाांतलें समै, भास, समाज थांयच ेकोंकणीांत िचरायलो. 

महाबळेश्वर सलैान सनै्याांतले अणभवववश्व, माजाळी कारवार वाठाराांतली समाजवेवस्त्था पयले फावटीां 

कोंकणीांत उबी केली. ताका लागनू मावजो, पुांडलीक आनी सलै हे कोंकणी कथा साहहत्याांत वववीधताय 

हाडपी बरकूट आसा,54 अशें मत दामोदर मावजो व्यर्कत करतात. 

    ननमणो अश्र्वत्थामा (2009) ह्या ताांच्या कथा सांग्रहाांतली कथा भूांय, समै आनी मनशाच्या 

भोंवतणीां घुांवपी जायत्या प्रस्त्नाां कडने वाचप्याांचें लक्ष ओडून घेता. ननमणो अश्र्वत्थामा, मनीसबुडी, 

भूांयसुवात, समैपुरूश ह्यो ताांच्यो काांय म्हत्वाच्यो कथा हाची साक्ष हदता. मखुा वयल्लया काळाांत ताांची 

कथा आकारान ल्लहान जाल्लली पळोवांक मेळटा. कथेंतले घटना-प्रसांग मेजर्कयाच उतराांनी साांगपाचें कसब 

ताांच्या त्या लघकुथाांनी हदसता. जजववता ववशीां ल्लहान ल्लहान प्रसांग ताांकाां सचुले त ेताांणे कथेच्या रुपाांत 

दोन मुळाांचें झाड (2011) ह्या ताांच्या कथासांग्रहात माांडपाचो प्रयत्न केला. लघतु्तम कथा बरोवपाचो 

ताांणी केल्ललो हो प्रयोग लक्ष वेधून घेवपी असोच आसा. कोंकणीांत लखेक चांद्रकाांत केणी हाांणी अश े

तरेचे लघकुथेच ेप्रयोग हाच ेपयलीां केल्लयात. मनशाच्या जजववताचेर भाश्य करपी आनी मनाक चुटपटेु 

लावन वचपी सलैाची ही लघकुथा वाचप्याांचे पसांतीक उतरल्लया. 

    सांद मेळ्ळी तने्ना सलै घसघसो कश ेकोंकणी साहहत्याांत अशभव्यर्कत जाले. हाका कारण म्हणल्लयार 

ताचें दाांडगें अणभवववश्व. भरुगेपणाांत ताांकाां फावो जाल्लली समाजवेवस्त्था आनी ताांच्या घराांतलें 

गररबीांतलें जजवन ही ताांची उजू बाजू. सलैान आपल्लया कथा साहहत्याांत आपले स्त्वताचे अणभव 

िचरानयल्लल्लयाच्यो जायत्यो देखी आसात. “तूां पथो कसो आयलो? हे कथेंतले आवयक-जी म्हजीबीन 

आवय आसूां येता.” अशी ‘तरांगाां’ ह्या कथा सांग्रहाची अपाणपरीका आसा. ‘जी म्हजीयबीन आसूां येता’ हें 

वार्कय हाांगा म्हत्वाचें आसा. कारण हे कथेंतलें गौरी हें पार काल्लपनीक नासनू स्त्वता लेखकाची आवय 

आसा. तशेंच यशवांत हें पार म्हळ्यार स्त्वता लखेक आसा. 

   तळमळ (तरांगाां कथा सांग्रह) ही कथा सलैाच्या जजवनाांत घडडल्लल्लया म्हत्वाच्या प्रसांगाचें िचरण 

करता. शशकपाची खर इत्सा आनी पररक्षेची फी भरपाक घराांत नाशशल्लले पयश.े अशा वेळार आवय 

जानकी  आनी पतू शशवनाथ हाांच्या मनातली तळमळ हाांगा लेखकान िचरायल्लया. हे कथेंतलो शशवनाथ 

म्हणल्लयार भरुगेपणाांतलो सलै. ताांच्या जजवनाांतलीां काांय सत्याां हे कथेंत कलात्मक ररतीन माांडल्लयाांत. 

नवें (तरांगाां कथा सांग्रह) कथेंत ‘नवें’ करीनासतना घराांत जेवपाक काांयच ना तें पळोवन कथेंतलो शांकर 
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आपल्लया शतेाांतलें भात रातचेंच लुांवता. भात मळून घराांत हाडटा आनी आांसडून, काांडून ताांदळू करता. 

ताची बायल ह्या ताांदळाांची पेज करता. ननहदल्लल्लया भरुग्याांक उठोवन वाडटा. आपले आवयक पजे 

जेवपाक हदतकच तीां दोगाांय जेवतात. मळून उडनयल्ललें तण दसुऱया हदसा कोणयू पळयत म्हूणन तें 

गोठ्याांतल्लया माळ्यार शलपोवन दवरता. मागीर आपलें शते कोणें तरी लुांवनू व्हेलें म्हणून मोठ्या 

मोट्यान गाळी साांगता. हो प्रसांग लेखकाचे जजणेंत प्रत्यक्ष घडडल्ललो आसा अशें सलै साांगता. सलैाची 

आवय काांय दीस रावपाक आपले व्हडले धुवेगर गेल्लली. घराांत सलै एकलोच आशशल्ललो. राांदनू जेवपाक 

घराांत ताांदळू नाशशल्लले. शतेाां सारकीां  वपकपाचीां आशशल्ललीां. हे पररजस्त्थतीक तोंड हदवपाक सलैाक वयली 

कृती करची पडडल्लली.  

    मराठी साहहत्यीक प.ु ल. देशपाांड े हाांणी महाबळेश्वर सलैाक आशशवााद हदवपी उतराां तरांगाां कथा 

सांग्रहाांत बरयल्लयाांत. त ेसलैाांच्या कथा ववशीां बरयतना म्हणटात :  

. . . सहज म्हण तमुच्यो कथा वाचूांक घेतल्लयो आनी अजाप म्हळ्यार तमुचे दर एके कथेंत 

इतलो गुांग जावन गेलों की परुाय कथा केन्ना वाचून सोंपल्लयो तें कळ्ळेंच ना. तमुच्यो कथा 

म्हाका अनतशय म्हळ्यार अनतशय आवडल्लयो. जायत्या वसाांनी इतल्लयो सुांदर आनी  काळजाक 

सांवेदना करपी कथा वािचल्लल्लयाचे खोशयेंत हाांव आसाां. तमुच्या कथा कां ग्रहाक ‘चार उतराां’ 

बरोवचीां म्हण तमुी इत्सा उर्कतायल्लया. इतल्लया ऊां च पाांवडयाच्या कथाांक प्रास्त्ताववक  बरोवांचें 

म्हळ्यार तो हाांव म्हजो भौमानच समजताां. 

त ेमखुार म्हणटात :    

.  .  . असल्लयो सोबीत कथा परुाय भारतीय भाशाांनी येवांक जाय. कोंकणीांतली मदुलाांतली 

गोडी भाशाांतराांत येवची ना खरी पणू तमुच्या कथाांनी ननजाची ताांक इतली बशळश्ट की ती 

सगळे हुमरे हुांपनू खांयचेय भाशेंतल्लया रशसकाांक गुांग करतली.55 

    सलै हाांणी कोंकणी कथा साहहत्याक हदल्ललें योगदान म्हत्वपणुा आनी नोंद घे सारकें  आसा. ताांच्या 

कथाांच्या ववशयाांचें वेगळेपण, व्यजर्कतरेखा उब्यो करपाची कळाशी आनी भाशीक खाशलेपणाक लागनू  

सलै कोंकणी कथा साहहत्याांत उजवे थारल्लयात. 

       3.7.3 कादंबरी लेखन 

    1971 वसाा रवीन्द्र केळेकार हाांची तुळशी नवशलका पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा आयले उपराांत 

1975 त े1984 ह्या  इकरा  वसाांच्या काळाांत दामोदर मावजो, रमेश वेळुस्त्कार, पुांडलीक नायक, 
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लक्ष्मणराव सरदेसाय, एन शशवदास, अरूण शसांगबाळ, तकुाराम शटे, शाांता खाांडपेारकार, नारायण 

वादोळकार, अरुण शसांगबाळ, गोकुळदास प्रभ,ू ड . अरूण हेबळेकार ह्या लखेकाांच्यो नवशलका आनी 

कादांबऱयो कुळागर, जाग आनी शब्दलू सारर्कया नेमाळ्याांनी उजवाडा आनयल्लल्लयाची नोंद मेळटा. 

हातूांतल्लया चडावत बरोवप्याांचें लेखन पसु्त्तक रुपाांत प्रकाशीत जाल्ललें आसा. ह्या काळाांत काांय 

कादांबऱयो पसु्त्तक रुपाांत प्रकाशीत जाल्लयात. 

    कथा लेखन करपी वयल्लया लेखकाांनी कोंकणीांत कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराांत भर घालपाच े

नदरेन जाणीवपवुाक प्रयत्न केल्लयात. ताांच्या ह्या प्रयत्नाक लागनू गोंयाांत कोंकणी साहहत्याच्या 

मळार कादांबरी लेखनाक खऱया अथाान सरुवात जाली अशें आमच्याांनी म्हणू येता.  

    कोंकणी लेखकाांच्या पावलार पावल दवरून महाबळेश्वर सलै हे कादांबरी लेखन करपाक मखुार 

सरले. सलै हाांची काळी गांगा (1996) ही कादांबरी उजवाडा येवचे पयलीां देवनागरी कोंकणीांत अच्छेव 

(1977),कामेलीन (1984), हुांवार (1989), ववराट (1994) अश्यो काांय कादांबऱयो पसु्त्तक रुपान 

उजवाडा आनयल्लल्लयो. कोंकणी सशमक्षक क्रकरण बडुकुले “काळी गांगा : सोंपत्या सहस्त्रकाांतली 

काळजैती कादांबरी.”, (शतकाजन्तका. आगशी गोंय : बबम्ब प्रकाशन, जुलय 2009.) ह्या आपल्लया 

लेखाांत लेखक सलै आनी ताचे वयले कलाकृतवेवशीां मत व्यर्कत करतना बरयता : 

 तशें पळयल्लयार, काळी गांगा चें कोंकणी साहहत्यववश्वाांतलें पदापाण हीच एक धादोसहदणी आनी 

चैतन्यपरुाय घडणकू, अशें कोंकणी कादांबरीचें एकूण दायज लक्षाांत घेतल्लयार म्हणूांक जाता. 

सामान्य वाचप्याक आवडसारकी ओडलायणी शलैी, सहज गमत तशें कथानक, सोंपी माांडावळ 

आसनूय हे कादांबरीांत प्रनतभाशाली सजानशर्कत वावरुता. 

    वयर उल्ललेख केल्लले सलैाचे कादांबरेंत कारवार वाठाराांतलें समाजजजवन िचरायलाां. ही कादांबरी 

1996 वसाा उजवाडा आयली तरी लेखकान हदल्लले माहहती प्रमाण हे कादांबरेचें हस्त्तशलखीत 1993 

वसााच तयार जाल्ललें. दसुरी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्लयार वयली ताांची कादांबरी पसु्त्तक रुपाांत  

प्रकाशीत जावच ेपयलीां काळ घुांवडी ही कादांबरी सुनापरान्त हदसाळ्याांत (12 फेब्रवुारी 1995 त े10 

सप्टेंबर 1995) वट्ट तीस वाांट्याांनी उजवाडा आनयल्लली. 1982 त े1993 अशें गणीत केलें जाल्लयार 

कोंकणीांत सातत्यान बारा वसाां कथा लेखन केले उपराांत सलै कादांबरी लखेना कडने वळ्ळे आनी 

आपले काळी गांगा हे पयलचे कादांबरे वरवीां वाचकाांचें लक्ष आपले वटेन ओडून घेतलें.  
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   काळी गांगा हे ताांचे काांदबरेची वाचक, अभ्यासक आनी सशमक्षकाांनी दखल घेतल्लया. कोंकणी 

कथा आनी कादांबरीकार दामोदर मावजो ताांचे हे कादांबरे ववशीां बरयतन म्हणटा :  

ज्ञानपीठ परुस्त्कार प्राप्त जाल्लले कन्नड साहहत्यीक शशवराम कारांथ हाांगेली ‘मरशळ मजण्णग’े वा 

मराठीांतले नामवांत लखेक श्री. ना. पेंडसे हाांगेली ‘गारांबीचा बाप’ू वा ‘रथचि’ ह्या शे्रष्ठ 

कलाकृतीांपरस इल्ललीय उणी न्हय अशी ही ‘काळी गांगा’ म्हळ्यार कोंकणी सरस्त्पतचे्या आांगार 

महाबळेश्वर सेलान ओांवपल्लली भोव मोलादीक वस्त्त. (सांदभा : अप्रपु. समथा काळी गांगा:, 

‘साहहत्य ननयाळ’ जाग, जलु ै1997, पा. 22)  

हे कादांबरे सांदभाांत श्रीराम पाांडुरांग कामत आपलें मत व्यर्कत करतना बरयतात ‘सगळ्या अांगाांनी 

पररपणुा अशी ही कोंकणीतील पहहलीच कादांबरी असें मी मानतो! नतनें कोंकणी साहहत्याचा स्त्तर तर 

उांचाववलाच आहे – भारतीय भाषाांतील इतर समदृ् साहहत्याची पातळीही नतनें सहजपणे गाठली 

आहे.’56  

    वयले कादांबरे पयलीां अरण्यकाांड ही सलैाची नवशलका अरण्यमणा ह्या नाांवान 1993च्या जाग 

नेमाळ्याांत पवुाप्रशसद् जाल्लली. मखुार 1997 ह्या वसाा जाग प्रकाशनान सलै हाांच्यो दोन नवशलका 

एकाच पसु्त्तकाांत गाांठावन अदृश्ट आनी अरण्यकाांड ह्या नाांवान उजवाडायल्लयात. उदेंतचेीां उतराां ह्या 

माथाळ्या खाला बरयतना जाग नेमाळ्याचे उजवाडावपी अदृश्ट हे नवशलके ववशीां मनोगत व्यर्कत 

करतना म्हणटात :  

. . . अशीां हीां तरेकवार सभावाचीां मनशाां कशीां तरी एकठाांय येतात आनी कसलीच सलुसू 

लावांक हदनासतना आांतकडयाांक पीळ घालपी वास्त्तववादी कथानक जल्लमाक येता. पाचव्याचार 

गदा झाडाांरुखाांचे सासायेंत कथानकाांतल्लया घटनाांक एका परस एक सरस रांगाचो साज चडत 

रावता.57 

 हे नवशलकेचेर आधारीत ‘पलतडचो मनीस’ ह्या नाांवान क्रफल्लम तयार जालाां.  

    अरण्यकाांड हे नवशलकें त रान वाठाराांत खडयेच्या िशराचेर फातर फोडपाचें काम करपी कामगार 

वगा मकुादमाच्या जाचाक लागनू रातोरात पळून वचपाचो यत्न करतात. हो कामगाराांचो पांगड  

हदशाहीन जाता आनी त्या अटांग्या रानाांत उदक आनी अन्न नासनू ताांचरे मरणकाळ येता. रानाांतलो 

ताांचो तो प्रवास लखेकान कलात्मकतायेन िचरायला. मनशा मनशा मदीां चशलल्ललो तो सांघशा मखुार 

मनीस आनी समै अशें ताका स्त्वरूप प्राप्त जाता. अशें आसलें तरी मनशा मदल्लया आांतरीक 
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सांघशााचें तें एक पवा आसनू जीण जगपाची धडपड हाांगा प्रामखु्यान लेखकान माांडल्लया. 

म्हाववद्यालयाांनी कोंकणी ववशय घेवन बीए नतसरें वसा शशकपी ववद्याथ्याां खातीर अरण्यकाांड ही 

नवशलका वेगळी काडून ताची दसुरी आवतृ्ती जाग प्रकाशनान 2011 वसाा उजवाडा हाडल्लया. 

    हे नवशलके सांदभाांत आपलें मत माांडटना सशमक्षक ड . क्रकरण बडुकुले बरयता : 

एके नदरेन देखल्लयार, तशें अरण्यकाांडाचें कूस नवें वा अप्रपू न्हय. सांवसारीक मळार 

कादांबरीकाराांनी अश े तरेचो जजयेवपा-मरपाच्या सांघशाांत घसु्त्पल्ललो वा वाांचपा–ववनाशाच े

थरथरावणे तेंगशरे हुमकशळल्ललो सान वाांगोड जायत ेखपेो िचतारला. पणू कूस परुातन आसनूयू 

कथानकाचो सांदभा कोंकणी वाचप्याक भावपा सारको आसा-वळणखचो पणू सामको सांवकशळचो 

न्हय, रानवटी वातावरणाांतलो जावनयू असांस्त्कृत न्हय. हातूांतली पाराांय सामान्य आसनू लेगीत 

जजववताांतल्लया एका-अपवादानच येवपी-असाधारण अणभवाक सामकारा वतना असामान्य बळगें 

आनी अजेय जजववताशा दाखयता. हाका लागनू कथावस्त्त ू सपुरू आनी आटीव आसनुयू एक 

भव्य जजणेअणभव तसोच एक हदव्य हदश्टावो लेखक वाचप्याचे होटयेंत घालूांक पावता.58 

      मधु मांगेश कणीक हे मराठी लेखक युग-साांवार (2004) हे कादांबरे ववशीां आपलें मत 

उकतायतना त ेम्हणटात : ‘एका अनतशय अनोख्या कठीण आणण काहहना वादग्रस्त्त वाटेल अश्या  

ववशयाला तमु्ही हात घातला आहे. त्याला ललीत रुपी कादांबरीचे रुप देण्यामध्ये पणूापणे यशस्त्वी 

झाला आहात. हे एक साहहत्यीकासाठी शशवधनषु्य होत ेत ेतमु्ही समथापणे पेलले आहे.’59 गोंयाांत 

सोळाव्या शेंकडयाांत घडोवन हाडडल्ललें धमाांतर आनी ताचे उपराांत लाग ू केल्ललें इजन्र्कवणझशन ह्या 

म्हत्वाच्या ववशयाांचेर उपलब्ध आशशल्लल्लया पसु्त्तकाांचो आधार घेवन सलै हाणें ही कादांबरी बरयल्लया. 

    युग-साांवार ही महाबळेश्वर सलै हाांची 423 पानाांची कादांबरी बरोवन जाल्लली. प्रकाशन करच े

खातीर सलै प्रकाशक सोदताले. हे ववशीांचें एक पर ता. 9 डडसेंबर 1998 ह्या हदसा ताांणी  

अजस्त्मताय प्रनतष्ठानाच ेअध्यक्ष, श्री. उदय भेंब्र ेहाांकाां बरनयल्ललें. त्या वेळार त ेकादांबरेचें नाांव कुडडो 

काळ अशें दवररल्ललें म्हणपाचें त्या पराांतल्लया मजकुरा वयल्लयान कळटा. ‘गेल्ललीां स वसाां हाांव ती 

कादांबरी बरयताां.’ असोय तातूांत उल्ललेख आसा. मखुार हे कादांबरेक युग–साांवार हें नाांव ड . नांदकुमार 

कामत हाांणी सचुयलें अशें लेखक सलै साांगतात. लेखकान तत्कालीन इनतहासाची फाटभूांय घेवन एक 

सामाजीक  वास्त्तव आपले कादांबरेंत माांडपाचो प्रयत्न केला. समुार तीनशें वीस पाराांची ही कादांबरी 

पतुुागेज काळाांत जाल्लल्लया धमाछळाचो सामाजीक इनतहास वाचप्याां मखुार दवरता.  
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    2004 हे वसाा श्रीधर कामत बाांबोळकार हाांणी युग-साांवार हे कादांबरेचें कोंकणी नाट्य रुपाांतरण 

साांवार युग ह्या नाांवान केलाां.60 लेखक महाबळेश्वर सलै हाांणी आपले युग-साांवार हे कोंकणी 

कादांबरेचें मराठी भाशेंत पनुलेखन ताांडव ह्या नाांवान केलाां. ही कादांबरी राजहांस प्रकाशन, पणुें हे 

प्रकाशन सांस्त्थेन 2012 वसाा प्रकाशीत केल्लया.61  

    खोल खोल मुळाां ही कादांबरी गोंयाांतल्लया क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाच्या अांतरांगाचो सोद घेता, 

जाल्लयार हावठण ही कादांबरी कुमाराच्या बदलत्या जजवनाचो थाव घेता. ‘गोंयच्या गाांविगऱया वाठाराांत 

सटुके उपराांत जें अथीक, राजकी आनी  सामाजीक सांिमण आयलें ताचें खूब  उत्कट वणान सलै हे 

कादांबरेच्या पाना पानार करता. खोल खोल मुळाां ही क्रिस्त्ताांव गावडयाांच्या आशा आकाक्षाांची 

अशभजात काणी.’62 अशें मत ववश्राम गपु्त े व्यर्कत करता. जाल्लयार हावठण कादांबरे ववशीां भाश्य 

करतना ड . सोमनाथ कोमरपांत म्हणटात : ‘ही कादांबरी कुां भाराांचे जीवनिचरण करण्यापरुती मयाादीत 

राहत ेका? नाही. ज्याांची जीवनेच्छा प्रबळ आहे त्या ‘माणसाांची’ ही कादांबरी होत.े प्रादेशीक िचरणाने 

हा प्रवास सरुू होतो आणण त्याची पररणती ववश्वात्मक अनभुतूीत होत.े हे या कादांबरीच ेमोठे यश 

आहे.’63 

    कादांबरी लेखनाचे वववीध ववशय लेखक आपल्लया अणभवववश्वाचे कक्षे खाला हाडटा. लेखकाचो 

कल्लपनाववलास वास्त्तवतायेचो हात धरून मखुार वयता. आनी हीच लेखकाचे साहहत्यननशमातीची खरी 

ताांक. वववीध ववशय वेंचून देवनागरी शलपयेंत लेखन करपी सलै हे एकमेव कोंकणी लेखक आसा. 

सोऱयाच्या वेसनाांत बडुडल्लल्लया समाजाचें वास्त्तव िचर उबें करपी ववखार ववळखो ही ताांची कादांबरी 

जाग हदवाळी / नातलाां 2011 ह्या अांकाांत (पा. 87-96 आनी 125-77) उजवाडा आयल्लया. लखेकाचें 

जजवीत खूब समदृ् आसा. आपली जल्लमभूांय, थांयचो वाठार, आपलो समाज आनी स्त्वता भोिगल्लल े

भोगणार होच कादांबरेचो एक व्हड ववशय आसा असो हदश्टावो जाले उपराांत सलैान मातयेचें मळब  

ही कादांबरी  बरोवपाक घेतली. हे कादांबरेचो पयलो वाांटो बबम्ब, हदवाळी-2013. (पा. 32-77) ह्या 

म्हयनाळ्याांत उजवाडा आयला जाल्लयार दसुरो वाांटो बरोवन तयार आसा. वयल्लयो नतनयू कादांबऱयो 

पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा येवपाच्यो आसात. श्रीहनमुान ह्या परुाणीक पाराक कें द्रस्त्थानार दवरून 

कादांबरी लखेन करपाचो सलैाचो हावेस आसा अशें त ेसाांगतात.64 

    कोंकणी कादांबरेच्या मळार महाबळेश्वर सलै हे सातत्य राखून कादांबरी लेखन करपी एक 

म्हत्वाचे लेखक आसात. एकववसाव्या शेंकडयाच्या पयल्लया दशकाांत ताांच्यो तीन कादांबऱयो पसु्त्तक 
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रुपाांत प्रकाशीत जाल्लयात आनी दोन कादांबऱयो नेमाळ्याांनी उजवाडा आनयल्लल्लयान ह्या चाल ू

शेंकडयाांत कोंकणी कादांबरेचें प्रनतननिधत्व करपी लेखक म्हणून सलै हाांचें नाांव मखुार येता. 

3.7.4 नेमाळयाींलें िेर लेखन 

      नाटक,  कथा, आनी कादांबरी लेखना भायर सलै हाांणी सुनापरान्त (कोंकणी) आनी गोमन्तक 

(मराठी) ह्या हदसाळ्याांनी तशेंच वेळाकाळा प्रमाणें कोंकणीांतल्लया हेर नेमाळ्याांनी आपलें लखेन प्रकाशीत 

केलाां. सुनापरान्त हदसाळ्याांत 5 नोव्हेंबर 1991 त े 19 ऑर्कटोबर 1993 ह्या काळाांत ‘हारसो आनी 

कां वच्यो’ ह्या माथाळ्या खाला 97 वयर वववीध ववशयाां वयले ललीत लखे प्रशसद् केल्लयात. हें ताांचें 

ललीत लेखन वाचकाांचे पसांतीक उतरलाां. वयल्लया सदराखाला उजवाडा आनयल्लल्लया लेखनाचो आत्मो 

आत्मननश्ट आसनू आपल्लया जजववताांत घडडल्लल्लया आनी आपणें अणभववल्लल्लया वेगळ्यावेगळ्या  प्रसांगाांचेर 

ताांणी  तातूांत उजवाड घातला. एके तरेन ही आत्मउर्कतावणीच. 

    आपल्लया सांपकाांत आनयल्लल्लया वववीध व्यर्कतीांच्या जजववताचो वेध ताांणी वयल्लया काांय ललीत 

लेखाांनी घेतला. हाांगा ताांणी कथनात्मक शलैचेो वापर केला. एकाद्या ल्लहान प्रसांगाच्या आधारान 

िचरानयल्ललें जजवीत वाचकाांच्या मनाक चटुपटेु लावन वयता. सुमती, हदवाकर, मथुरामावशी, मारुती, 

शाांती, शांभू, कुडडें शभमा, रामराय, अमृतें, ववश्र्वांभर, रोमेश, लशलता, कमल, जायूवयनी, महादेव माने 

आनी अशीां जायतीां सवासामान्य मनशाां ताांच्या ह्या लखेनाचे ववशय जाल्लयात. आयजवेर सलैान बायल-

मनशचे्यो असांख्य व्यजर्कतरेखा आपल्लया कथा-कादांबऱयाांतल्लयान िचरायल्लयात. ‘हारश ेआनी कां वच्यो’ ह्या 

सदाराांतल्लया  वववीध ललीत लेखाांनी अस्त्तरेुच्या प्रस्त्नाचरे त ेभाश्य करतात. 

     बायल आनी घोव, आवय आनी पतू, मोगी आनी मोगीका हाांचे मदलें आांतरीक नातें सलै 

कल्लपकतायेन माांडटात. मनशाच्यो भावना, वेदना, राग, दगदग, हावरटपण, मोह हाांचो थाव घेतना 

बदलत े मानसीकतायेचेर त े उजवाड घालतात. समाज बदलता तशें लोकमानस बदलता. आनी ह्या 

बदलत्या समाजाांत नवे प्रस्त्न ननमााण जातात. पारांपारीक जीण जगनू आनयल्लल्लया मनशाांक हो बदल 

सोंसना. तो मागीर पळवाट सोदता आनी ताची अखेर  केन्नाय आत्महत्येच्या रुपाांत जाता. 

    म्हाळयेरूख, गोळीरूख, कवांज, कारो, कसांबा, हुरो, सरुसरुबबबो अश्या जायत्या रुखाांच्या 

वशैशश्ट्याांचेर लखेक आपलें भाश्य करतात. वववीध वनस्त्पतीांची माहहती आशशल्लल्लया ह्या लेखकाच्या 

लेखनाांत नकळत जायत्या रानवटी झाडाांचो, ताांच्या खाशलेपणाां सयत सांदभा येतात. तशेंच त ेआपलें 

सनैनकी जजवन आनी तत्कालीन झुजामळा वयल्लयो खबरो सहज वाचप्याांक साांगनू वयतात. सत्याचो 
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स्त्पशा आनी  वास्त्तव जजवनाचेर  भाश्य केल्ललें सलैाचें हें लेखन ववचार करपाक प्रवतृ्त करता. (अदीक 

माहिीी खाीीर पररशशश्ि-6 पळोवचें, पा. 393-396) 

    सांवाद  तशेंच मनातलां  हे ताांचे मराठी स्त्तांभ. दै. गोमन्तक ह्या वतामानपराांत उजवाडा येवपी हीां 

सदराांय लोकप्रीय जाल्लयाांत. सलैाच्या लेखनाची सरुवात मराठी कथा बरोवन जाल्लली. ताचे उपराांत 

तत्कालीन गरज म्हणून त े मराठी हौशी नाट्य लखेना कडने वशळल्लले. मदल्लया काळाांत त े फर्कत 

कोंकणीांतल्लयान लेखन करताले. गोमन्तक हदसाळ्याांत उजवाडा आनयल्लल्लया ‘सांवाद’ ह्या सदरा खाला 

हाताशळल्लले ववशय जजवना कडने सांबांदीत आसात. ह्या लेखकाचे शभतर एक जजवनाचो भाश्यकार 

शलवपल्ललो आसा. ताका लागनू वाचका कडने सांवाद सादतना जजवना कडने ननगडीत अश्या जायत्या 

गजालीांचेर त े आपलें मनोगत व्यर्कत करतात. जजववता ववशीांचे ववचार दवरतात. मनाांतले तळमळे, 

हावेस आनी दखु्ख अशभव्यर्कत करतात. 

   ‘मनातलां’ (गोमन्तक हदसाळें) ह्या मराठी सदाराांतयू सलै वववीध प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान 

कथनात्मक शलैेंतल्लयान ववशयाचें वववेचन करतात. ताांच्या मनाांत घोळपी असांख्य ववशय ताांच्या 

लेखनाचो कें द्रबब ांद ू जातात. काांय ववशय प्रासांगीक आसले तरी वाचकाक त े ववचार करपाक प्रवतृ्त 

करतात. हाचें मखुेल कारण म्हणल्लयार लेखक त्या ववशयाांची साांगड थेट जजवना कडने घालता. अशें 

जाल्लल्लयान वाचक मागीर त्या लेखनाांत आपल्लयाक सोदपाचो प्रयत्न करता. लेखक आनी वाचकाांचो एक 

आांतरीक सरू सहज जुळत वयता. लेखक वाचकाां मखुार प्रस्त्न उबे करता आनी ताांच्यो जापो ताांकाां 

सोदपाक लायता. ही सलैाच्या ललीत लेखनाची खरी शर्कत. सांवाांद हातूांत वट्ट 41 जाल्लयार मनातलां ह्या 

सदरा खाला 39 लघ ूननबांद बरयल्लयात. 

    सरुवातीच्या काळाांत सलै हाणें दैनीक राष्रमत ह्या हदसाळ्याांत काांय लखे प्रकाशीत केल्लयात. 

आकाशवाणी खातीर ताांणी ववपलू प्रमाणाांत लेखन करून कायाावळीनी वाांटेकार जाल्लयात. गोंयच्या 

क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाचेर सांशोधन करून ताांच्या समाजजजवनाचो वेध घेवपी काांय लेख सनुापरान्त 

हदसाळ्याांत (ता. 11 जून 2000, 18 जून 2000, 25 जून 2000, 2 जुलय 2000) प्रकाशीत केल्लयात. 

नायक शामराव सोनावणे (पा.15-16) ‘कोंकण टायम्स’, भारत स्त्वतांरताय दीस अांक 2005, हरीहर  

(पा.13-14) ‘कोंकण टायम्स’, हदवाळी अांक 2005,  हेडकूक (पा.14-15) ‘कोंकण टायम्स’, हदवाळी अांक 

2005  अशीां काांय व्यजर्कतिचरणाांय सलै हाणें बरनयल्लली आसात. 
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    सलै हे मळुाांत कथा-कादांबरीकार. पणू ववशशश्ट ववशयाचेर लेखूय बरयल्लयात तशेंच एकाद्या 

पसु्त्तकाचे केल्ललें पररक्षणूय वाचपाक मेळटात. (पररशशश्ि – 05 पळोवचंें. पा. 392-393) आयज कोंकणी 

साहहत्याच्या मळार सलै एक जैनतवांत कादांबरीकार म्हणून मखुार आयल्लयात. ‘आपणू कथाकार जरी 

आसलों तरी कादांबरीकार होच म्हजो खरो वप ांड आसा.’ अशें त ेआपल्लया लखेना ववशीां साांगतात.  सलै 

सातत्यान बरयता. पणू बरयता तें छापनू येवपाक कोंकणीांत बरोच कळाव लागता अशी त ेखांत व्यर्कत 

करतात. ताका लागनू आपल्लया श्रीसलै प्रकाशनाचे वतीन दोन मुळाांचें झाड (2011) आनी सजृनउजाा 

(2012) हीां पसु्त्तकाां प्रकाशीत केल्लयाांत. 

    कुमठाां – कनााटक हाांगा 2005 वसाा घडोवन हाडडल्लल्लया 17 व्या अणखल भारतीय कोंकणी साहहत्य 

सांमेलनाांत, अध्यक्ष पदा वयल्लयान केल्लल्लया भाशणाांत सलैान ‘कोंकणी भाशी लोकाांचें साांस्त्कृतीक राज्य 

जावचें.’ असो समेस्त्त कोंकणी समाजाक उलो मारलो. ह्या सांदभाांत ताांणी नेमाळ्यानी लेखन केलाां. 

कारवार हो कोंकणी भाशीक प्रदेश. हो प्रदेश गोंयाांत ववलीन जालो जाल्लयार भाशीक आनी  सांस्त्कृतीक 

नदरेन ताचो फायदो जातलो अशें ताचें मत आसा. ह्या सांदभाांत ताांणी वतामानपराांचेर आपली भशुमका 

माांडपी लेखन केलाां.65 

    शाताांराम कामत, लखेक आनांद वटी, गाांधीवादी काकासायब कालेलकार, कलाकार जयश्री गडकर 

आनी उषा नाईक, नाटककार मोहन वाघ, अशभनेतो आनी हदग्दशाक अमोल पालेकार, क्रकतानकार बाबा 

कवे अशीां जायतीां व्यर्कतीमत्वाां कारवार वाठाराांत जल्लमलीां आनी वववीध मळाांचेर ताांणी आपलें कतृात्व 

गाजयलें. हें जरी खरें आसलें तरी ह्या सगळ्याांचो व्यर्कतीववकास जालो तो कारवारा भायर पणुें आनी 

मुांबय सारर्कया शारानी. हाका मखुेल कारण म्हणल्लयार कारवाराांत आशशल्ललो साधनसवुवधाांचो अभाव. 

मनशाचो सवाांगी ववकास जातलो जाल्लयार पोशक वातावरणाची गरज आसता. हें वातावरण ह्या कतृात्वी 

लोकाांक मेळपाक पावलें ना. 

    कनााटक राज्याांत जायत्या कोंकणी भाशीक लखेकाांनी आपलें कतृात्व गाजयलाां. ताांकाां राज्य आनी 

राष्रीय पाांवडयार भोनमानयू फावो जाल्लयात. कन्नड साहहत्यकृतीां खातीर यशवांत िचत्ताल (1983), 

िगरीश कनााड (1994), गोपाळकृष्ण प ै(2011) हाांकाां साहहत्य अकादमी, नवी हदल्लली हे सांस्त्थेन राष्रीय 

परुस्त्कार भेटोवन सन्मानीत केल्लयात. िगरीश कनााड हाांकाां 1998 वसााचो ज्ञानपीठ हो सवोच्च 

परुस्त्कारूय फावो जाला. 
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    कारवार हो भाग उत्तर कन्नड जजल्लल्लयाांत आसपावता. ह्या भागाांत जायत ेकोंकणी भाशीक लेखक 

साहहत्याच्या मळार वावरुताले आनी आयजूय वावरुतात. गौरीश कैक्रकणी, हदनकर देसाई, यशवांत 

िचत्ताल, मांजेश्वर गोवव ांद प,ै िगरीश कनााड, गोपालकृष्ण प,ै वववेक शानभाग, सववता नागभषुण आनी 

हेर. कारवार हो भाग कोंकणी भाशी लोकाांचो आसलो तरी कारवाराांत रावनू कोंकणी लेखन करपी आनी 

नामनेक पाववल्लले लखेक नगण्य. हे नदरेंतल्लयान सवासामान्य शतेकार कुटुांबाांतल्लया लेखकान कोंकणी 

लेखन करून राष्रीय पाांवडयार जैत जोडडल्लले महाबळेश्वर सलै हे पयलेच लखेक. सलै हाांचे उपराांत 

गोंयाांत स्त्थायीक जाल्लले मळू सदाशीवगड कारवारचे देववदास कदम कोंकणी कथा आनी कादांबरी लेखन 

करतात. ताांकाांय साहहत्य अकादमीचो परुस्त्कार (2007) फावो जाला. 

खरें तर कारवाराांत साहहत्या ववशीां तशें उदासीन वातावरण आसा. हाांव बरोवपी म्हणून मखुार 

येवचे पयलीां, लोकाांक कोंकणीांत साहहत्य रचतात, पसु्त्तकाां येतात हेंवय खबर नासलें. पणू हाांवें 

थारायलें हाांव हाांकाां वाचूांक लायतलों, वाचले बगर ताांची कशीच सटुका ना. नांतर ‘तरांगाां’, ‘काळी 

गांगा’ खूब लोकाांनी वाचलें.66  

एके नदरेन सलैाचें हें मत खरें आसा. एका काळार गोंयाांतयू कोंकणी साहहत्या ववशीां अशीच 

उदासीनताय आशशल्लली. गोंयकार मराठी ही आपली धमााची आनी सांस्त्कृतायेची भास समजून तातूांत 

शशक्षण घेताले. जायत े कोंकणी भाशीक गोंयकार पणु्याक आनी मुांबय स्त्थायीक जावन मराठी लेखन 

करून नाांव कमयताले. 

    कोंकणी ही बोली भाशा. त े भाशेंत लेखन करप हें उणेपणाचें लक्षण. मराठीक वाचकवगा मोटो 

आसा. थांय मानसन्मान आसात. प्रनतश्ठा आसा. पयसो आसा. लेखना खातीर पोशक वातावरण आसा. 

अश्या काांय कारणाांक लागनू कोंकणी भाशी लेखक मराठीचो पाखो घेवन लेखन करताले आनी अजूनय 

काांय जाण करतात. सलैाच ेबाबतीांत नोंद करी सारकी गजाल म्हणल्लयार कारवारच्या ह्या साहहजत्यकाक 

गोंयाांत लेखना खातीर पोशक वातावरण मेळ्ळें. साहहत्यीक इश्टाांचो सहवास मेळ्ळो. प्रकाशक आनी 

वाचकाांचो बरो प्रनतसाद मेळ्ळो. मानसन्मान फावो जाल.े 

    सलै हे लेखक म्हणनू कोंकणी साहहत्य चळवळी कडने एकरूप जाले. कोंकणी ही आपली 

आवयभास आसनू आपणें नतच्या ववकासा खातीर वावरूां क जाय ह्या हेतान त ेसाहहत्यननशमाती करपाक 

लागले. आपणू जें क्रकतें बरयतलों तें फकत म्हजे आवयभाशेंतचू. सलैान घेनतल्लल्लया ह्या ध्यासाचें चीज 

जालें. ताांचें साहहत्य सगळ्या थराांतल्लया वाचकाांनी उखलनू धरलें. 1981 मेरेन जाचें कोंकणी 
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साहहत्याच्या मळार नाांव लेगीत नाशशल्ललें त ेसलै सात-आठ वसाांच्या अल्लप अशा काळाांत सगळ्याांच्या 

पररचयाच ेजाले. गोंया भायलो एक कोंकणी लेखक गोंयाांत येवन व्हड जाल्लल ेमहाबळेश्वर सलै हे पयल े

आनी एकमेव कोंकणी लखेक आसा अशें म्हजें मत आसा. 

    कोंकणी भाशीचे चळवळीांत चड सिीय नाशशल्लल े महाबळेश्वर सलै कोंकणी साहहत्याची चळवळ 

नेटान मखुार वचची म्हणनू त ेसदाांच प्रयत्नशील आसतात. मळुाांत सलै एक सजानशील लेखक. 71 

वसाां वपरायेचे हे लेखक कोंकणी साहहत्याच्या मळार जेश्ठ कथा आनी कादांबरीकार आसात. ताांच े

सांघटनात्मक काम उणें आसा हें जरी खरें आसलें तरी सातत्यान लेखन करतना कथा लेखकाांच्या 

कथाांचेर सुनापरान्त हदसाळ्याांत ‘आपरोस’ ह्या सदराांत नवोदीत साहहत्यीकाांक मागादशान केलाां. राज्य 

आनी राष्रीय पाांवडयार जावपी कायाावळीांनी त ेकोंकणीचें प्रनतननिधत्व करतात. कोंकणीांतल्लयान बरोवपी 

एक भारतीय लेखक म्हणून महाबळेश्वर सलै आयज सगळ्याांक पररचयाचे आसात. 

3.7.5 सैलाचें अणकारीी जाल्लें साहित्य 

    भारत हो भोवभाशीक देश. अणकार माध्यमा वरवीांच भारतीय साहहत्याची खरी वळख एकामेकाक 

जाता. समकालीन भारतीय साहहत्याच्या मळार क्रकतें चल्ललाां ताचो प्रत्यक्ष अणभव घेवपाची सांद 

अणकारीत साहहत्य आमकाां हदता. साहहत्य अकादेमी, नवी हदल्लली आनी नॅशनल बकू रस्त्ट, नवी 

हदल्लली ह्यो राष्रीय स्त्थरा वयल्लयो सांस्त्था तशेंच हेर जायत्यो राज्य पाांवडया वयल्लयो सांस्त्था अणकाराचें 

म्हत्व वळखून एके भाशेंतलें साहहत्य दसुरे भाशेंत अणकार करपाचरे भर हदतात. 

    आपली एकादी बरी साहहत्यकृती दसुरे खांयचेय भाशेंत अणकारीत जावची अशें लेखकाक हदसप 

साहजीकच आसा. आपले आवयभाशेंतलें आपणाक आवडडल्ललें एकादें पसु्त्तक अन्य भाशेंत अणकारीत 

जावचें अशें दसुऱया एका लेखकाक हदसप ही खेरीत आनी म्हत्वाची गजाल. अभ्यास ू वाचकाक 

लेखकाची साहहत्यकृती भावता आनी तो मागीर अणकाराचें काया मोटे उमेदीन आनी आपले ताांकी 

प्रमाण हाताांत घेता. सलै हाांच्या साहहत्याचे बाबतीांत अशीच एक बरी देख आमचे मखुार आसा. मुांबय 

स्त्थायीक आशशल्लले सगेस्त्त आनांद वटी हे सलैाच ेएक बरे वाचक.  

    20 ऑर्कटोबर 1994 ह्या हदसा सलैाक बरनयल्लल्लया एका पराांत वटी कथेच्या अणकारा ववशीां 

कळयता : ‘तमुकाां वचन हदल्लले मेरेन, वेळाांत वेळ काडून, तरांगाांतल्लया दोन कथाांचो मराठीांत अणकार 

केला. ताांच्या हातबरपाांच्यो प्रती ह्या वाांगडा धाडून हदल्लयात.67 19 मे 2003 ह्या हदसा सलैाक 

बरनयल्लल्लया दसुऱया एका पराांत त ेबरयतात  ‘तमुच्यो तीन कथा हाांवें मराठीत अणकार करून उजवाडा 
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हाडल्लयात. तूां परत कसा आलास ? – हेमाांगी-हदवाळी 1990, आणण मुलीने हातात कायदा घेतला – 

महानगर-हदवाळी 1990 आनी ऐर्कयभारती - मे 1998 ह्या अांकाांत जोखड.’ 

    आनीक एका पराांत त े बरयतात ‘पयलीां तमुच्या तरांगाांतल्लयो सगळ्यो कथा आनी अरण्य मरण 

मराठीांत अनवुादीत करपाचें मनाांत आसा.’68  अरण्य मरण हे नवशलकेचो मराठी अणकार करून वटी 

हाांणी प्रकाशना खातीर महाराष्र टायम्स हाांच्या हदपावली वसुाकी अांका खातीर धाडडल्ललो पणू ती 

नवशलका थांय प्रकाशीत जावांक पावली ना.  मखुार  ही  नवशलका अरण्यकाांड ह्या नाांवान वसा 1999च्या 

महानगर हदवाळी अांकात उजवाडा आयली. हे ववशीां वटी बरयतात : ‘महानगरात येवप म्हणल्लयार 

भरपरू प्रशसद्ी मेळप हाततू दबुाव ना. कारण ताजो खप साठ-सत्तर हजार तरी आसा. . . . हाजे 

पयलीां तसशलमा नसरीनाची लज्जा. महाश्वेतादेवीची हजार चुरासीकी म ां ह्यो कादांबऱयो अश्योच 

उजवाडा आनयल्लल्लयो.’69 

    ता. 14 मे 1997 ह्या हदसा सलै हाांकाां बरनयल्लल्लया पराांत कणीक म्हणटात : ‘मला तमुचे मदु्दम 

आणण मनापासनू अशभनांदन करावेसे वाटत.े एक उत्कृष्ट प्रादेशीक कादांबरी शलहून तमु्ही कोंकणीला 

श्रीमांत बनववले आहे. ही कादांबरी अन्य भाषाांमध्ये नेण्याचा तमु्ही अवश्य प्रयत्न करावा.’ वट्ट धा वसाां 

उपराांत कणीक हाांणी उकतानयल्ललें मत प्रत्यक्षाांत उतरलें. काळी गांगा ही ताांची कादांबरी कोलकोताच्या 

ववद्या प ै हाांणी इांग्लीशीांत अणकारीत केली आनी ती नॅशनल बकू रस्त्ट, नवी हदल्लली हे प्रकाशन 

सांस्त्थेचे वतीन 2003 वसाा उजवाडा आयली.  

    साहहत्यकृतीचो अणकार दसुरे भाशेंत करप नततलो सोंपो नासता. कारण तातूांतलें सामाजीक आनी 

लोकसांस्त्कृतीक दायज परुाय तरेन अणकाराच्या रुपान आसा तशें उतरावप हें अणकारप्या मखुार एक 

व्हड आव्हान आसता. ह्या अनशुांगान आनांद वटी काळी गांगा कादांबरेच्या अणकारा ववशीां सलैाक 

बरनयल्लल्लया एका पराांत (ता. 20 माचा 1997) आपलें मत उकतायतना म्हणटा :   

. . .  माांड, माांडावयली गायनाां, गाांवची जारा, देव-देवस्त्पण, शतेाांतलीां कामाां हाांचीां वणानाां इतलीां 

सोबीत आयल्लयाांत की ही एक अस्त्सल मातेंतल्लयान क्रकल्ललनू वयर सररल्लली कादांबरी जाल्लया. 

म्हाका हदसता, ह्या कादांबरीचो हेर खांच्याय भासाांनी अणकार करप भोव कठीण आसा. बळेच 

केलो तरी नतजी सरुबसूसाण अणकाराांत येवची ना.  

हे नदरेन इांग्लीश अणकाररपी ववद्या प ै आनी लखेक सलै हाांचे मदीां जाल्ललो परवेव्हार  अणकार 

प्रक्रियेंतल्लया म्हत्वाच्या गजालीांचेर उजवाड घालता. 
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    काळी गांगा ही कादांबरी मराठी भाशेंत त्याच नाांवान प्रफुल्लल गायतोंड े हाांणी अणकारीत केल्लया 

आनी प्रनतमा प्रकाशन, पणुें हाांणी ती प्रकाशीत केल्लया. अदृश्ट हे नवशलकेचो इांग्लीश अणकार प्रकाश 

थळी हाांणी केला. ही नवशलका प्रतीची  (PRATEECHI : A Literary Digest of West Indian 

Languages 1992-93) नाांवान 1998 वसाा उजवाडा हाडडल्लल्लया साहहत्य अकादेमी, नवी हदल्ललीच्या 

डायजेस्त्टाांत The journey into the unknown (पा. 69-97) ह्या माथाळ्या खाला प्रकाशीत जाल्लया.  

    हेर कोंकणी लेखकाांच े तळेुन महाबळेश्वर सलै हाांचें सांख्येचे नदरेन चडावत साहहत्य आयजवेर 

अन्य भाशाांनी अणकारीत जाल्ललें आसा. हावठण ही ताांची कादांबरी क्रफरत्या चाकावरती ह्या नाांवान 

माधवी देसाई हाांणी मराठीांत अणकारीत करून कोल्लहापरुच्या माणीक प्रकाशन सांस्त्थेन 2010 वसाा 

उजवाडा हाडल्लया. हीच कादांबरी The Kiln ह्या नाांवान ववद्या प ैहाणी इांग्लीश भाशेंत अणकारीत केल्लया, 

जाल्लयार एल सनुनथाबाय हाांणी नतचो मळयाळम भाशेंत च्युळा ह्या नाांवान अणकार केला. हे दोनयू 

अणकार कोंकणी भाषा आनी सांस्त्कृतीक प्रनतष्ठान, मांगळूर हे सांस्त्थेन 2011 वसाा प्रकाशीत केल्लयात. हे 

कादांबरेचो एस एम कृष्णाराव हाांणी केल्ललो कन्नड अणकार रोखडोच कनााटकाांतल्लया कुवेंप ूफावांडशेनाच े

वतीन प्रकाशीत जावपाचो आसा. 

    सलै हाांच्यो जायत्यो कथा मराठी, हहन्दी, तलेगु,ू कन्नड, मळयाळम, इांग्लीश ह्या भासाांनी  

अणकारीत जाल्लयात. कादांबरी लेखन करचे पयलीां सलै हाांणी हावठण नाांवाची कथा बरनयल्लली. ही ताांची 

कथा The kiln जाल्लयार नवें  ही कथा The Harvesting ह्या नाांवान ववद्या प ै हाांणी अणकारीत 

केल्लया. जाग हदवाळी आांक 2004  उजवाडा आनयल्लली मनीसबुडी हे कथेचो इांग्लीश अणकार झवेवयर 

कोता हाांणी केला.  

     मोहनदास सलुाकार हाांणी आडमणा ही कथा ‘अकाल मतृ्य’ु ह्या नाांवान हहन्दीांत अणकारीत करून 

गोमाांचल पबरकें त उजवाडायल्लया. शशखर कथाकोष (हहांदी), Ferry Crossing (इांग्लीश), समकालीन 

भारतीय साहहत्य (कन्नड) ह्या सांकलनानी ताांच्या कथाांचो आसपाव केला. तशेंच कथा-दपाण (कोंकणी 

कहाननया ँ हहन्दी में) ह्या 2009 वसाा इजन्स्त्टट्यटू शमनेझीस ब्रागाांझा, पणजी हे सांस्त्थेन प्रकाशीत 

केल्लल्लया प्रानतननधीक कथासांग्रहात ताांची घुटण ही कथा आसा. तचे सांस्त्थेन एप्रील-जून 2000 वसाा 

प्रकाशीत केल्लल्लया नवें हे कथचेो The Harvest ह्या नाांवान इांग्लीश अणकार करून ती कथा 

Govapuri ह्या बलेुहटनाांत जाल्लयार त्याच नाांवान साहहत्य अकादेमीच्या Indian Literature 

नेमाळ्याांतयू प्रकाशीत जाल्लया. युग-साांवार ही कादांबरी द एज ऑफ फॅञ्झी (The age of frenzi) 
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जाल्लयार अरण्यमणा ही नवशलका त्याच नाांवान ववद्या प ै हाांणी इांग्लीश भाशेंत अणकारीत केल्लयात. 

पयली New York : Harper Collins (हापार क शलन्स) जाल्लयार दसुरी ‘ऑर्कस्त्फडा यनुनव्हशसाटी पॅ्रस’ 

ह्यो नामनेच्यो प्रकाशन सांस्त्था प्रकाशीत करपाच्यो आसात. मोहनदास सलुाकार हाांणी युग-साांवार हे 

कादांबरेचो ‘ताांडव’ ह्या नाांवान हहांदी भाशेंत अणकार केल्ललो आसा. सलैान हदल्लल ेमाहहती प्रमाण ताांच्यो 

काांय अणकारीत कथा कन्नड भाशेंतयू उजवाडा आयल्लयात.  

 3.8 पुरस्त्कार आनी ाोवमान 

    सगलेच प्रस्त्थापीत कथाकार अदीांमदीां कथा बरयत आसतात. तातूांत म्हाबळेश्वर सलै तर भार 

आनयल्लल ेवरी बरयतात. इतलें सातत्य दवररल्ललो प्रस्त्थापीत लखेक आमच्याांत हदश्टी पडना.70 सलैान 

आयजवेर शेंकडयाांनी कोंकणी कथा बरयल्लयात. (पररशशश्ि–04 पळोवचें. पा. 388-392 ववशयाांतलें 

आनी आशयाांतलें ताांचें वेगळेपण वाचप्याांक एका वगेळ्या ववश्वाांत घेवन वयता. आपलो असो वेगळो 

वाचकवगा ननमााण करपी ह्या लेखकाच्या साहहत्याची दखल सशमक्षकाांनी आपले परीन घेनतल्लली 

आसा. 

    कोंकणी साहहत्याच्या मळार सलैान आपलें खरेीत स्त्थान ननमााण केलाां. ताांच्या साहहत्याची 

वववीध पाांवडयार वेगळ्यावगेळ्या सांस्त्थाांनी दखल घेवन ताांकाां भोवमानीत केल्लयात. सरुवातीच्या 

काळाांत सलै मराठी कथा बरयताले. महाराष्राांतल्लया काांय म्हत्वाच्या नेमाळ्यानी ताांच्यो काांय कथा 

उजवाडा आयल्लयात. कोंकणी कथा लेखन सतींत ताांणी केन्ना वाांटो घेवांक ना पणू 1975 वसाा 

‘राष्रमत’ कथा सतींत ताांची ननणाय ही कथा पयली आनयल्लल्लयाची नोंद मेळटा.  

    पलतडचें तारूां  ह्या ताांच्या कथासांग्रहाक 1989 वसााचो गोवा कला अकादमीचो राज्य साहहत्य 

परुस्त्कार आनी 1992 वसाा त्याच कथा सांग्रहाक कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय हे म्हालगड े कोंकणी 

सांस्त्थेन साहहत्य परुस्त्कार भेटोवन ताांच ेकथचेो भोवमान केला. सातत्यान कथा लेखन करपी आनी 

आपल्लया जजवनाांत आनयल्लल ेअणभव कथेच्या माध्यमाांतल्लयान वाचकाां मेरेन पावोवपी ह्या लखेकाचो  

तरांगाां हो कथा सांग्रह 1991 वसाा उजवाडा आयलो. ह्या सांग्रहाची वाचकवगाान तोंडभर तसु्त्त तोखणाय 

केली. पयलेच फावटीां कारवार वाठाराांतलो कश्टकरी समाज ताांच्या त्या कथाांतल्लयान उलोवांक लागलो. 

ह्या पसु्त्तकाक 1993 वसााचो कोंकणी भाशा मांडळाचो सगेस्त्त श्री. नरशसांह दामोदर नायक परुस्त्कार  

लाबलो आनी सगळ्याांत म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या ताांच्या कथा सांग्रहाक साहहत्य अकादेमी, नवी 

हदल्ललीचो राष्रीय साहहत्य परुस्त्कार 1993 वसाा फावो जालो. 
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    ह्या राष्रीय परुस्त्काराक लागनू कोंकणी कथा साहहत्याच्या मळार ताांणी आपली जेश्ठताय शसद् 

केली. एक कोंकणी लेखक म्हणून कारवार वाठाराांतयू सलैाांक मानसन्मान मेळपाक लागलो. शशशी 

कनााटकाांत जाल्लल्लया अखील भारतीय कोंकणी पररषदेच्या ववसाव्या अिधवेनाांत तरांगा कथा सांग्रहाक 

साहहत्य अकादेमीचो परुस्त्कार फावो जाल्लल ेखातीर समेस्त्त कोंकणी लोकाांचे वतीन सलैाांचो भोवमान 

ता. 12 जानेवारी 1995 ह्या हदसा जालो. 

    साहहत्य अकादेमीचो राष्रीय परुस्त्कार पयलेच फावटीां कारवारच्या एका शतेकार कुटुांबाांतल्लया 

लेखकाक फावो जाला ही गजाल त्या वाठाराांतल्लया लोकाांक तशी खोसहदणीच. जायत्या व्यर्कतीांनी 

आनी सांस्त्थानी ताांचें अशभनांदन केलें. पणुेंचे ‘कारवार कोंकण मराठा समाज’ हे सांस्त्थेन  ताांकाां ता. 20 

माचा 1994 ह्या हदसा बरनयल्लल्लया पराांत अशभनांदन करतना  महणलाां : ‘एका कोंकणी माणसाला 

शमळालेल्लया बहुमानानी आम्हास ननश्चीत आनांद होत आहे. आपल्लया बहुमानानी ‘कारवार’ नाांव साथाक 

होत आहे. तमु्ही आमचे आहात या जाणणवेने आम्ही ही मोठे झालो आहोत.’ ता. 27 फेब्रवुारी 1994 

हदसा सत्कार सशमतीचे वतीन माजाळे, ता. 28 फेब्रवुारी 1994 हे हदसा कोंकणी भाशा आनी 

साांस्त्कृतीक केन्द्र - कारवार  तशेंच ता. 20 माचा 1994 ह्या हदसा कोंकण मराठा मांडळ, सदाशीवगड 

अश ेताांचे तीन सत्कार कारवार वाठाराांतल्लया थळाव्या लोकाांनी केल्लल्लयाची नोंद मळेटा. 

    गोंय राज्य पाांवडयार कोंकणी लेखकाांक परुस्त्कार हदवन सन्मानीत करपाची पद्दत आसा. ह्या 

अनशुांगान गोवा कला अकादमीचो राज्य साहहत्य परुस्त्कार मेळप हें साहहत्याच्या वतुाळाांत मानाचें 

मानतात. सलै हाांकाां हो पुरस्त्कार 1996 वसाा ताांचे काळी गांगा हे कादांबरेक फावो जालो. कोंकणी 

साहहत्याच्या मळार सलैान एक बरी कादांबरी हदल्लल्लयाची भावना वाचकाांच्या मनात ननमााण जाली. हे 

कादांबरे ववशीां गोंयाांत जायत े कडने वववीध पाांवडयाांचेर चचाात्मक कायाावळी घडोवन हाडल्लयो. 

सशमक्षकवगाान हे कादांबरेची खास दखल घेवन लेखन केलें. कारवार वाठाराांत कोंकणी साहहत्याक 

व्हडलोसो वाचक वगा ना हें जरी खरें आसलें तरी काळी गांगा कादांबरी त्या वाठाराांत चडावत वाचकाांनी 

वािचल्लल्लयाची नोंद मेळटा. कादांबरेच्या प्रभावान त्या वाठाराांत ‘काळीगांगा यथु र्कलब’ची ननशमाती 

जाल्लया हें ववशशे. 

   अच्छेव, कामेलीन ह्या कादांबऱयाां उपराांत काळी गांगा हे कादांबरे फाव जाल्ललें यश हें लखेकाच े

फुडले वाटचाली खातीर म्हत्वाचें थारलें. ह्या पसु्त्तकाक 1996 वसाा कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय हाांचो 
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साहहत्य परुस्त्कार. मणीपाल (कनााटक) 1997 वसााचो ड . टी एम ए प ै उत्कृश्ट पसु्त्तक परुस्त्कार 

सलैाक फावो जालो.  

    गोवा कला अकादमीचो साहहत्य परुस्त्कार फावो जाल्लले खातीर ता. 8 माचा 1998 ह्या हदसा 

काणकोण कोंकणी कला कें द्र, चावडी काणकोण हे सांस्त्थेच ेवतीन ताांचे काळी गांगा कादांबरेचेर चचाा 

आनी लेखकाचो भोवमान सवुाळो घडोवन हाडडल्लल्लयाची नोंद मेळटा. कोंकणी कादांबरी साहहत्याच्या 

मळार अश ेतरेचे भोवमान आनी मानसन्मान फावो जाल्लली ती एकमेव साहहत्यकृती.  

    ववद्या प ैहाांणी इांग्लीशीत अणकारीत केल्लली The Kiln हे कथेक 1996 वसााचो ‘ह्यमुनस्त्केप 

कथा परुस्त्कार फावो जाला. साहहत्याच्या मळार हदल्लल्लया योगदाना खातीर सलै हाांकाां 2006 वसाा 

राज्य सांस्त्कृतीक परुस्त्कार भेटोवन सन्मानीत केल्लयात. तशेंच 2007 वसाा ताांचे मनीसबुडी हे कोंकणी 

कथेक नवी हदल्ललीचो राष्रीय ‘कथा परुस्त्कार’ फावो जाला. 2007 वसाा बायोनेट फायटीांग ह्या 

कथासांग्रहाक कोंकणी कला साहहत्य कें द्र, कुडचडें गोंय हे सांस्त्थेचो ‘जन गांगा साहहत्य परुस्त्कार -

2007’, त्याच वसाा साहहत्य ननशमाती खातीर ‘सगेस्त्त गुांडू शसताराम आमोणकार यादस्त्तीक परुस्त्कार-

2007’, तशेंच राष्रीय पाांवडयार सांस्त्कृतीक मळार हदल्लल्लया योगदाना खातीर ‘गोंय राज्याचो परुस्त्कार 

- 2007’ भेटोवन ताांका सन्मानीत केल्लयात. 2010 वसाा हावठण हे ताांचे कादांबरेक ववश्व कोंकणी 

कें द्र, मांगळूर हे सांस्त्थेचो पयलो ‘श्रीमती ववमला वी प ै ववश्व कोंकणी साहहत्य परुस्त्कार - 2010’ 

हदवन सलैाांचो गौरव केला.  

     कुळागर प्रकाशनाचे वतीन माश्याां काणकोणाां 21 आनी 22 मे 1994 अश ेदोन दीस घडोवन 

हाडडल्लल्लया शमनी कथा सांमलेनाचे महाबळेश्वर सलै अध्यक्ष आशशल्लले. 2005 हें वसा ताांचे खातीर 

म्हत्वाचें आसनू कुमठा कनााटकाांत जाल्लल्लया अखील भारतीय कोंकणी पररशदेच ेअध्यक्ष म्हण ताांची 

जाल्लली ननवड अशभनांदनीय अशीच आसनू कोंकणी भाशीक आनी साहहत्यीक मळार मेशळल्ललो तो 

सवोच्च भोवमान.  

    सलैान आयजवेर जायत्या सशमत्याांच्या कायाकाररणीांचेर काम केलाां. 1994 वसाा कनााटक साहहत्य 

अकादमीचें वाांगडीपद. 2004 वसाा कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय हे सांस्त्थचेो कायाकारी मांडळाचे वाांगडी. 

2005 त े2009 ह्या काळाांत साहहत्य अकादमी, नवी हदल्ललीच्या कोंकणी सल्ललागार मांडळाचे वाांगडी 

तशेंच गोवा कला अकादमी आनी गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी हे सांस्त्थचे्या वेगळ्यावेगळ्या 
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सशमत्याांचो पदभार ताांणी साांबाळ्ळा. सद्या त ेNBT आनी ICCR हाांच्या प्रादेशीक कशमटीांचे वाांगडी 

आसात. 

   अदृश्ट हे ताांचे कोंकणी नवशलकेचेर आदारीत लक्ष्मीकाांत शटेगाांवकार हाणें हदग्दशीत केल्ललें 

कोंकणी क्रफल्लम राष्रीय आनी आांतराष्रीय पाांवडयार बरेंच गाजलें. पलतडचो मनीस ह्या नाांवान 

काडडल्लल्लया ह्या कोंकणी क्रफल्लमाक टोर टो कॅनडाां हाांगा जाल्लल्लया आांतरराष्रीय क्रफल्लम महोत्सवाांत 

2009 वसाा ‘क्रिटीक परुस्त्कार’ फावो जालो. शटेगाांवकार हाांका फावो जाल्ललो हो परुस्त्कार नवशलकेच े

लेखक सलै हाांचे वाांगडाच परुाय कोंकणी समाजा खातीर आसा ही भावना बशळश्ट जाली. त ेखातीर 

गोंय  सरकारान ताांचो जाहीर सत्कार करून ताांकाां दोन लाखाांचें इनाम भेटयलें. 

    सलैाच ेबाबतीांत आनीक एक म्हत्वाची गजाल नोंद करपाक जाय ती म्हणल्लयार ताांकाां 1 माचा 

2000 ह्या हदसा दोन वसाां खातीर कें द्र सरकारच्या सांस्त्कृतीक खात्याच ेवतीन फावो जाल्लली शसननयर 

फॅलोशीप. हे फॅलोशशपीच्या माध्यमाांतल्लयान केल्लल्लया अभ्यासा वरवीां सलै हाांणी गोंयच्या क्रिस्त्ताांव 

गावडा समाजाच्या सामाजीक इनतहासाचो सोद घेतला. ह्या समाजाचेर बरनयल्लले काांय लखे 

सनुापरान्त ह्या हदसाळ्याांत उजवाडा आयल्लयात. (पररशशश्ि- 5 पळोवचें, पा. 392-393) मखुार खोल 

खोल मुळाां हे कोंकणी कादांबरेंत सलैान वयल्लया समाजाचें िचरण केलाां. युग-साांवार हे कादांबरेचें 

लेखकान स्त्वता मराठी भाशेंत पनुलेखन ताांडव (2012) ह्या नाांवान केलाां. हे कादांबरेची दखल मराठी 

वाचक, अभ्यासक आनी सशमक्षकाांनी घेतल्लया. हे कादांबरेक महाराष्र साहहत्य परीषद परुस्त्कार 

(2012) आनी प्रनतश्ठेचो भरैूरतन दमाणी साहहत्य परुस्त्कार (2013) हदवन सलैाचो भोवमान केला. 

तशेंच सावाजनीक वाचनालय, नाशीक हाांचो कै धनांजय कुलकणी परुस्त्कार (2013-2014) ताांडव हे 

कादांबरी लखेना खातीर ताांका भेटयला. 

    सलैाांक  51 वसाां वपरायेचेर साहहत्य अकादमी परुस्त्कार फावो जालो. त्या वेळार ताांचे दोन कथा 

सांग्रह प्रकाशीत जाल्लले. जायत ेलेखक साहहत्य अकादमीचो परुस्त्कार फावो जाले उपराांत बरोवपाचें उणें 

करतात. वयल्लया परुस्त्कारा उपराांत सलै हाांचीां वट्ट 9 पसु्त्तकाां प्रकाशीत जाल्लयाांत. कथा लेखनातल्लयान 

सरुवात केल्ललो आपलो साहहत्याचो प्रवास मखुार कादांबरी लेखना मरेन वचून िथरावला. ‘साहहत्य हो 

म्हजो मनोधमा. आयशु्याची मोख.’ अशें मानपी सलै आपणें जें बरयलाां ताचें पणूा समाधान जाले 

शशवाय तें छापूांक हदवप ना अशें त ेमानतात. 
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3.9 सलैाची जजवनदृश्िी 

    सलै घराण्याांचे जांय रासवळ गोरवाांचे गोठे आशशल्लले थांय वाटेर चीांच, अटम, आांबे आनी हेर काांय  

दाटी करून रूख आशशल्लले. जाांबळीच्या रुखाक ‘म्हारवा रूख’ म्हणटाले. थांय म्हारवाांची वसती आसा 

म्हणटाल े आनी थळावे लोक भरुग्याांक शभवयताले. मखुार कोणें तरी त े रूख ववकत घेतले. सलै 

साांजवेळार गोठ्या कडने वयतना ताका त ेरूख मारून उडनयल्लले हदश्टी पडले. काांय हदसाांनी त्या रुखाांचीां 

नाटाां रकाांत भरून घेवन वयतना ताणें पळयलीां. रुखाां वयलो म्हारु आताां खांय गेलो? सलैाच्या 

बालमनाक त्या वेळार पडडल्ललो हो प्रस्त्न!   

    सलैाचो बापयू मेल्ललो त्या वेळार मसुांडेंत जांय ताका जाशळल्ललो थांय सलै सारी भरपाक गेल्ललो. 

अस्त्थी भरतना हाडाां आनी गोबर थांय आनीक काांयच नाशशल्ललें. मागीर भतू आनी म्हारू खांय आसतात? 

ह्या ववज्ञानीक दृश्टीकोणाक लागनू ननभाय जजवीत जगपाची प्रेरणा मेळत गेली. खांयचेय गजाली ववशीां 

प्रस्त्न उपस्त्थीत करप आनी मागीर ताची जाप सोदपाचें काम सलै ल्लहान वपरायेचेर करताले. खांयचचे 

गजालीचें कुडडपेणान अनकुरण करप ना. बरें आनी खरें क्रकतें ताची फाटपरुवण करप हें सलैाक खबू 

ल्लहानपणाांतचू कशळल्ललें. एक वस्त्तनूनश्ठ जजवन सलैाच्या वाांट्याक आनयल्लल्लयान ताांची जजवनदृश्टी तश े

तरेन घडत गेली. 

    लेखकाचो जजणेवेव्हार; ताची जजवनसाधना; मनीस, जजवावळ, समै तशेंच समाजाांतले वववीध घटक 

आनी वेगळ्यावेगळ्या सांकल्लपना ववशीांची खाशलेी नदर लेखकाची तत्विगन्यानाची बसका घट करता. 

ववशयाचें आशयाांत रुपाांतरण करतना लेखकाचे जजवनदृश्टीचो वाचकाांक नकळत हदश्टावो घडटा. 

आपल्लया कथा-कादांबऱयाांनी समाजाांतले ववशमतायेचेर महाबळेश्वर सलै आपली भशुमका माांडटा. समाजाांत 

सकल्लया वगााची चशलल्लली वपळवणूक ताांकाां सोंसना. जजवनाांत कश्टाांक त ेचड म्हत्व हदतात. मनशाक 

दसुऱयाांक तोडपाक न्हय जाल्लयार ताका जोडपाक ह्या सांवसारात जल्लमाक घातला अशी सलै हाांची 

मनशा ववशीांची धारणा आसा. 

    आयज ह्या बदलत्या यगुाांत मननसचू मनशाचो खरो दसु्त्मान. धमा, जात, देश, प्रदेश, गाांव, जमीन 

आनी घर आनी मखुार हाच ेखातीर आयचो आधुनीक मनीस एकसारको झगडत आसता. वगा सांघशााची 

कीट पटेत आसता. मनशा मनशा मदलें नातें दरुावत आसा. चाांटे पावलाक घडून येवपी तणाव आनी 

तांटे पळोवन लेखक सलै हाांच्या मनाांत ननरशणेी येता. हाका लागनू त ेम्हणटात : ‘तसो हाांव जजववताांत 
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आशावादी मनीस न्हय. केन्ना म्हजें मन भववश्याववशीांचो काांच आनी मनशा मनशाांमदल्लया तणावान 

आनयल्लली ननशणेी हाणें भरून वताां. ह्या सांवसाराचो प्रवास ववनाशाचे वाटेनच चल्लला अशें म्हजें ठाम 

मत. म्हजे जजणेतले ननशणेेक तवेय एक कारण आसूां ये.’71 

    भारतीय सांस्त्कृतायेचें नागडेंउगडें ववद्रपू िचर पळोवन सलै कासावीस जाता. त ेम्हणटात : ‘ताांच्या 

आांगार साडी चोळी हो भारतीय भेस आसनूय त्यो भारतीय अश्यो हदसनात. भारतीय सांस्त्कृतायेची भश्ट 

नर्ककल करपी ववदेशी बायलो अशो त्यो हदसतात. आमचे सांस्त्कृतायेचें सादेपण, ननमाळपण वचून एक 

भडक झकपक आयलाां.’72 

    सलैान आपल्लया कथाांनी आनी कादांबऱयाांनी समैाचीां वववीध रुपाां िचरायल्लयाांत. मनीस आनी समैाचें  

नातें अतटू आसा. मनीस समैा पसनू तटूुन शाराांनी वचून रावला. शाराांत थांय ताका शभराांकूळ दयुेंसाां 

हदलीां. घुांवळी वखदाां, शश ांदळकी, गनु्याांवकारी, प्रदशुण अश े असांख्य नवे प्रस्त्न मनशा मखुार ननमााण 

जाले. मनीस त्या काँक्रिटाच्या जांगलाांत आपलें मनीसपण शणेोवन बसला हाची खांत व्यर्कत करतना 

सलै म्हणटा : ‘मनीस परतो एक फावट समैासरीां वतलो. ताच्या आांगार घडये आांगभर नव्या मोदीच े

कपड ेउरचे नात. पावडर शलपजस्त्टक मळेचें ना. डब्याांतलें ददू आनी डब्यातलीां खणाां ना जातलीां पणू 

परत एक फावट मनीस समैासरीां वतलो हें ननश्चीत.’73 ह्या बदलत्या यगुाांत मनीस समैा पसनू पयस 

वयता हाची खांत सलै आपल्लया लेखनाांत व्यर्कत करता. 

    सलै हे सौंदयााचे पजुारी. कुरुपतायेंत लेगीत त ेसौंदया सोदतात. थोंटो, कुडडो, भेरो, तोंडान ववद्रपू, 

सकयले जातीांतलो, धमाा भायलो, गाांवढळ, अशशक्षीत अशा मनशाांशभतर लेगीत गोड सभाव आनी 

मनीसपणाक पाळो हदवपी मनीसपण आसता अशें ताांचें मत आसा. सलैा कडने समन्वय आनी 

समतायेची नदर आसा. बायलेचें बाह्य आनी मनाचें सौंदया हाचीां असांख्य रुपाां सलैान आपले शलखणेच े

ववशय केल्लयात. मानवतायवादाच े नदरेन वववीध गणुवशैशश्ट्याां सयत जायतीां पाराां लखेक आपल्लया 

कथा- कादांबऱयाांनी िचरायतना पळोवांक मेळटा. 

    देवळाांतल्लया देवा परस सलै समैाक आनी मनशाक व्हड मानता.  

हाांगा आमी फातराक देव मानलो,  झाडाक, जीव जजवाण्याांक देव मानलो, उज्याक, वाऱयाक, 

पावसाक, दोंगराक, न्हांयाांक, दयााक देव लेखलो, मनशामनशाांत देव पळयलो. पणू देवळाांत 

फातराांचे बांदकुडीांत देव आसा म्हणून आमकाां केन्ना कोणें साांगकू नासलें. आमचे देव ववशाल 
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मळबा खाला उकत्यार आसले. तेंच आमच्या धमााचें व्हडपण आसलें. आमी देवळाांत बसोवन 

देवाक, धमााक आनी देशाकय ल्लहान केलो.74  

सलै धमाा पलतडी वचून ववचार करता. हाकाच लागनू सलै युग-साांवार हे कादांबरेंत शसमाांव वपरीसा 

सारकें  पार मानवतायेचे नदरेन उबें करपाक यशस्त्वी  थारतात. 

    सलै हे शतेकार कुटुांबाांत जल्लमले. गररबी क्रकतें आसता आनी आसूां येता हें ताांणी लागीांच्यान 

अणभवलाां. ताांचें परुाय घराणें शतेाांत काबाडकश्ट करपी. शते आनी गोरवाां हाांचे मदीां घुांववल्ललें जजवन 

ताणी आपल्लया भरुगेपणाांत पळयलाां. ताका लागनू त े म्हणटात : ‘घामाकश्टाां परस व्हडली पजूा 

सांवसाराांत ना. मातयेच्या मायेपरस व्हडली भर्कती सांवसाराांत ना. अन्नाच्या दानापरस व्हडलें दान 

सांवसाराांत ना. शतेकार हें सगळें पणु्य वाांगडाच जोडटा आनी ताज्याठाांय सत्य शीव आनी सुांदरकायेचो 

रुपकार घडटा.’75 

    आपलें जजवन घडोवपाांत सलै हाणें खूब कश्ट काडल्लयात. जजवन सांघशााच्या ह्या चिाांत जायतीां 

दखु्खाां ताणें झेल्लल्लयाांत. आडवें पडडल्ललें जजवन परत उबें केलाां. जायत्या फावटीां सलैान मरणाचेर जैत 

जोडलाां. सदाशीवगड कारवार हाांगचे बी बी राणे सलैा ववशीां उलयतना त ेम्हणटात : ‘सलै हे आपल्लया 

जजववता कडने सांघशा करून मखुार आनयल्ललें व्यजर्कतमत्व. तोच खरो ताच्या जजवनाचो शशल्लपकार. 

वास्त्तववादी िचरण करपी हो लेखक कन्नड साहहत्याांतल्लया म्हत्वाच्या लेखकाांच ेतळेुन सलैाची प्रनतभा 

समान आसा.’76  

    ‘दर एका अणभवाक हाांवें मोल चुकयलाां काांयच सोंपेपणान मेशळल्ललें ना. जजणेंतल्लया अणभवान 

म्हजे कडच्यान दयामाया धररनासतना चडच मोल वसलू करून घेतलाां म्हटल्लयार जाता.’77 जजद्द, 

िचकाटी आनी कश्ट होच जजणेचो मांर जाल्लल्लयानचू सलै हे एक व्हड लेखक जावांक पावल्लयात. कारण 

जजणेंतले  कोडू अणभव हेंच ताच्या लेखनाचें सामथ्या. 

    सलै हे एक बदु्ीननश्ठ मनीस. आपले बदु्ीक पट्टा तें त े मानतात. अांधश्रदे् पसनू सदाांच पयस 

रावपी सलै देवाक मानतात पणू देवधमा घेवन बसनात. देंवचार, भतू आनी मनाचे कक्षे भायल्लया 

गजालीांचेर ताांचो ववस्त्वास ना. मनशान खोटें उलोवचें न्हय. धोंगी मनशाचो ताांकाां राग येता. सौंदयााची 

प्रचांड ओड आशशल्लले सलै समैा ववशीां ताांच्या काळजाांत सदाांच आपलेपण आसता. बायलेचो मान 

राखतना नतच्या दखु्खा ववशीां त े भावकूतायेन पळयतात. दादल्लया मनशान नतका समजून घेतली 



 
 

184 
 

जाल्लयारूच बायल सखुान जगपाक पावतली अशें ताांचें मत आसा. साहहत्याांतयू होच जजवनदृश्टीकोण त े

माांडीत आयल्लयात. 

3.10 सलैाची लेखन साधना 

    ‘म्हज्या साहहत्याच्या माध्यमाांतल्लयान मनशाच े वागणुकेच्या मळुाांत वचुचेलो यत्न करताां. एखादे 

आस्त्तचेें कीणा हदसतलें म्हण धडपडटाां. हे धडपडीांतच जजवीत सोंपल्लयार हाांव मर मेरेन जजयेलों हें 

समाधान तरी आसतलें.’78  हें मनोगत आसा लखेक महाबळेश्वर सलै हाांचें. सलै हाांच्या घराांत लेखनाची 

आनी वाचनाची कसलीच परांपरा नासतना सलैान स्त्वतांर रुपान आपलो साहहत्याच्यो सांवसार व्हडा 

कश्टान उबो केलो. कोंकणी लेखक पुांडलीक नायक म्हणटा : ‘आमच्यो क्रकतल्लयोश्योच वपळग्यो मोन्याांनी 

जल्लमल्लयो आनी मोन्याांनीच मेल्लयो. आमचे शलखणेंतल्लयान तचे आताां उलोवांक लागल्लयात.’ सलै हाच े

बाबतीत तेंच घडलाां. अक्षरशर ू आशशल्लल्लया सलैाच्या पवुाजाांनी आपल्लया समाजाच्यो आांतरीक वेदना 

केन्ना उलोवन दाखयल्लयो नात. सलैान मात ती सांद घेतली. आपलें समग्र जजवन, तत्कालीन समाजाचें 

वास्त्तव िचरण ताांणी आपल्लया वाठारा सयत कोंकणी साहहत्याांत केलें. सवासामान्य शतेाांत कश्ट करपी 

मनीस ताांच्या साहहत्याांतल्लयान अशभव्यर्कत जावपाक लागलो. आपलें दखु्ख तो कथन करपाक लागलो. 

    मनीस होच आपल्लया साहहत्याचो मानदांड मानपी सलै हाांणी आपल्लया साहहत्याांत मनशाचीां दखु्खाां, 

सांकश्टाां, उमाळे, तळमळे वास्त्तव जजवनाक धरून माांडल्लयात. रुतूांत घुांवता तोच खरो लेखक अशें मानपी 

ह्या लेखकान समैाचीां वेगळीांवेगळीां रुपाां आपल्लया साहहत्याांत केळयल्लयाांत. 

 . . . कथेचें वा नाटकाचें बीज रुजवणा येता. ताचे खातीर थळाकाळाचे सांदभा एकठाांय करताां. 

पाराां मदलो घटनाांचो आनी वपरायेचो पट जुळयताां. केन्ना केन्ना एखादें पार पच्च करून 

एकाद्रो सांवाद उलोवन वता तो नोंद करून घेताां. घटनाांचो िम आनी पाराां मनाांत सामकीां 

तयार जातकूच जर म्हाका बरोवपाक फुरसत मेजळ्ळना जाल्लयार म्हजो जीव फुगार जाता. म्हजें 

क्रकत्याचेरूच लक्ष लागना.79  

अशें मत कोंकणीांतले जेश्ठ लेखक पुांडलीक नायक लेखन प्रक्रिये सांदभाांत माांडटात. 

    सलैयू आपल्लया लखेना सांदभाांत तपशील एकठाांय करता. लेखना सांदभाांत त ेदोन तत्वाां मानतात. 

एक, आपणाक साांगपाक जाय आनी दसुरें, जें साांगपाक जाय तें बऱयाांत बरें करून साांगपाक जाय. 

कलाकृतीची परुाय माांडावळ मनाांत तयार जाल ेउपराांत त ेमागीर बरोवपाक बसतात. ह्या वेळार त ेएके 
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बसकें त आपलें लेखन परुाय करतातचू अशें ना. त ेसाांगतात : ‘हाांव बरोवपाक बसताां. मागीर उठ्ठा. परत 

बसताां. थकताां... असो म्हजो साहहत्याचो प्रवास चशलल्ललो आसता.’ नोकरेक आसतना सरुवातीच्या 

काळाांत सलै रातच ेबसनू लेखन करताले. आताां एकादो काळ ननश्चीत करून आपल्लयाक परुाय ससेुग 

मेळटलो अश्या जाग्यार वचनू त ेलेखन करतात.  

    काळी गांगा ही कादांबरी चडशी आपल्लया मळू घरा शजेेबाग माजाळे आनी उररल्लली राबबतो करून 

राववल्लल्लया कामाच्या जाग्यार काांसावल े बरनयल्लली. युग–साांवार ही फ रॅस्त्ट रॅस्त्ट हावस उळवी कारवारा 

आनी काणकोणाां राबबतो करून राववल्लल्लया कामाच्या जाग्यार बरयली. खोल खोल मुळाां आनी हावठण 

ह्यो कादांबऱयो आलें मडगाांवाां आपल्लया राबबत्याच्या जाग्यार बरोवन काडल्लयात.  

    िचडडल्लल्लया वपडीत समाजाचो आवाज साहहत्याांत आसपाक जाय हो उद्देश दोळ्याां मखुार दवरून 

कादांबरी लखेन करपी ज्ञानपीठ जैनतवांत उडडया लणेखका प्रनतभा राय रचना प्रक्रिये सांदभाांत ववचार 

माांडटना साांगता : A story will be crystallised after the writer’s mind is influenced by  

an incident of life. Sometimes it may haunt the mind for years.80 लेखक एकादें कथानक 

जायतीां वसाां आपले तकलेंत घोळयता.  

    युग-साांवार हे कादांबरेचो गहृपाठ करपाांत सलैान पाांच वसाांचो काळ घेतलो आनी सव्या वसाा ती 

बरोवन पणूा केली. हे कादांबरेचीां क्रकतलीांशीांच प्रकरणाां लेखकान परत परत बरयल्लयाांत. सलै मखुार 

साांगता :  

सरुवातीच्या काळाांत कथा तशेंच कादांबरी परत बरोवन काडटालों. आताां बरयतनाच िचांतनू 

सवकास बरयताां. काळी गांगा ही कादांबरी दोन फावटीां परत बरोवन काडल्लया. खोल खोल मुळाां 

आनी हाांवठण ह्या कादांबऱयाांतले काांय प्रसांग परत ननवळायल्लयात. पसु्त्तक रुपाांत प्रकाशीत 

जाांवक नाशशल्लली ववखार ववळखो परत घेवन बसलाां आनी नतचेर सांस्त्कार केल्लयात. मातयेचें 

मळब ही कादांबरी पसु्त्तक रुपाांत अजून येवांक ना. ती कादांबरी परत वाचल्लया. परत काांय प्रसांग 

ननवळावन काडल्लयात. अशी ही लेखन प्रक्रिया चालचू आसता.  

साहहत्यीक प्रभावा ववशीां आपलें मत माांडटना लेखक सलै म्हणटा :  

म्हज्या साहहत्याचेर एकसांघ असो कोणाचोच प्रभाव ना. आपणें जिगल्ललें जजवन कश्टाांचें आसता 

आनी भोंवतणची तत्कालीन समाजवेवस्त्थाच ज्या वळेार आपलो खर प्रभाव लेखकाचेर घालता 

अशा वेळार हेर प्रभाव ताच ेमखुार क्रफके पडटात.  
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सलैाचे बाबतीांत तेंच जाल्ललें पळोवांक मेळटा.  

महाभारता सारर्कया म्हाकाव्यान म्हजें परुाय जजवन झपाटून सोडलाां. तातूांतल्लया व्यर्कतीरेखाांनी 

म्हजेर भरुळ घातल्लया अशें त ेम्हणटात.  

त ेमखुार साांगतात :  

‘दसुऱया एकाद्या लेखकाचो प्रभाव आसता ही खोटी कल्लपना. प्रभावान लेखक वाडना. दोग 

लेखकाांची एके तरेची प्रकृती आसूां येता. श्री. ना. पेंडसेची प्रकृती आनी म्हजी एक आसा अशें 

म्हाका हदसता. पे्रमचांदाचे प्रकृतीक हाांव लागीां आसाां अशें म्हाका हदसता.’81  

    कारवार वाठाराांत साहहत्य लेखना खातीर पोशक वातावर ना. कन्नड भाशेंतयू ह्या वाठाराांत व्हड 

साहहत्यीक जालो ना. पणू महाबळेश्वर सलै हाांणी कोंकणी साहहत्याच्या सांदभाांत तें करून दाखयलें. 

हुळगा ह्या गाांवचो काशशनाथ मळेवाडकार ह्या व्यर्कतीन काांय कोंकणी नाटकाांचें लेखन केलाां.82 मळुाांत 

शशक्षक आशशल्लले ए एफ गाांवकार हाांणी माांडडल्ललें हें मत कारवारच्या साहहत्य मळावयली खांत व्यर्कत 

करताय. सांदेश बाांदेकार सारके यवुा कोंकणी लेखक कथा लखेन करतना हदसता. सलैाची व्हडली धवू 

राजश्री सलै कववता लेखन करून लेखनाचो वारसो मखुार व्हरतना हदश्टी पडटा. महाबळेश्वर सलै आनी 

देवीदास कदम हाांच्या पे्ररणेन ह्या वाठाराांत कोंकणी साहहत्य लेखनाची परांपरा मखुार वचपाची गरज 

आसा.  
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काडडल्लली माहहती.  
40. आदलोच सांदभा. मुलाखत, ता. 21 जुलय 2013. 
41. मुखार 16 एप्रील 1977 ह्या हदसा सैलाांची बदली काणकोणाां जाली. थांय 3 एप्रील 1978 मेरेन नोकरी केले उपराांत 
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59. मधू मांगेश कणीक हाांणी लेखक महाबळेश्वर सलै हाांकाां ता. 1 ऑगस्त्ट 2004 ह्या हदसा बरनयल्ललें पर. 
60. साांवार युग  ह्या नाटकाचो पयलो प्रयोग गोवा कला अकादमीच्या 29 वे अखील गोंय कोंकणी नाट्य सतींत राजीव 

कला मांदीर, फोंडें हाांगा सादर जालो. हे सतींत नाटकाक नतसरें इनाम फावो जालें. रांजना आटा, हे सांस्त्थेन बांगळूर 

कनााटक हाांगा आयोजीत केल्लल्लया अखील भारतीय कोंकणी नाट्य सतीत हें नाटक 27 म े2005 हे हदसा सादर केलें. 

ह्या नाटकाक सादररकरणाचें पयलें इनाम, नाट्य लेखनाचें पयलें इनाम तशेंच हेर इनामाांय फावो जालीां. हें नाटक 

त्याच नाांवान 2014 वसाा पुस्त्तक रुपाांत प्रकाशीत जालाां अशी माहहती श्रीधर कामत बाांबोळकार हाांणी हदली. 
61. गोवा कला अकादमी, पणजी हे सुवातेर 31 जुलय 2012 ह्या हदसा जाल्लल्लया पुस्त्तक ववमोचनाच्या सुवाळ्याक 

मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयतना मराठी कादांबरीकार ववश्र्वास पाटील हाांणी हे कादांबरेक ‘शतकाांची सोबतीण’ 

अशी हटपणी केल्लली. हे कायाावळीक हाांव उपस्त्थीत आशशल्ललों. (अदीक माहहती खातीर 1 ऑगस्त्ट 2012 चें मराठी 

हदसाळें लोकमत पळोवचें) 
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69. आनांद वटी, हाांणी महाबळेश्वर सलै हाांकाां  बरनयल्ललें पर. Parijat, Hanuman Cross Road 2, Vile Parle (East), Bombay 

400 057. ता. 27 ऑर्कटोबर 1999. 
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4. मिाबळेश्वर सैल िांच्या कादंबऱयांीलो चचरीी समाज,   
  धमाांीर आनी जजवन संघशस 
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                             प्रकरण : चवर्ें 

4. मिाबळेश्वर सैल िांच्या कादंबऱयांीलो चचरीी समाज, 

धमाांीर आनी जजवन संघशस 

    महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांचेर आधाररल्लल्लया ह्या प्रकरणाांत समाजशास्त्रीय 

अध्ययनाचे नदरेन हाांगा वववेचन आयलाां. कादांबऱयाांतल े समाजवेवस्त्थेक धरून शतेी हो एक 

मखुेल पारांपारीक वेवसाय. हे नदरेन ताांचें श्रमजजवन आनी त्या वगााच ेप्रस्त्न हाांगा अधोरेखीत 

केल्लयात. 

    काळी गांगा, युग-साांवार, खोल खोल मुळाां आनी हावठण ह्या चारूय कादांबऱयाांनी 

लेखकान समाजजजवनाचेर केल्ललें भाश्य देखी सयत माांडपाचेर भर हदला. त ेनदरेन शशक्षणा 

ववशीांची ताांची अनास्त्था, कश्टकरी समाजाांत आशशल्ललें सोऱयाच े वेसन तशेंच ताांचे शभतर 

आशशल्लले सामाजीक बाांहदलकेचेर चचाा केल्लया. हावठण ही कादांबरी कुमार समाजाच्या 

पारांपारीक वेवसायाचो वेध घेवन ताांच े मळुावे प्रस्त्न माांडटा. ह्या समाजाची उत्पत्ती आनी 

इनतहासीक फाटभूांय हाचेर सांक्षक्षप्त चचाा करून मातयेचीां आयदनाां तयार करपाच े प्रक्रियेचरे 

देखी सयत मताां माांडल्लयाांत. उद्देगीकरण आनी भमुांडळीकरणाचो पडडल्ललो प्रभाव हाांचेर 

वास्त्तवाक धरून ववचार माांडल्लयात. 

    तत्कालीन जातीय समाजवेवस्त्था, वगा सांघशा आनी शोशण ह्या उपप्रकरणाांत वववेचीत 

कादांबऱयाांतली कुटुांबवेवस्त्था, सामाजीक ववशमताय आनी ववसांगती हाचेर िचक्रकत्सक नदरेन 

वववेचन केलाां. तशेंच, युग-साांवार हे कादांबरेच्या सांदभाांत ववचार माांडटना वसणूकवाद, धमाांतर, 

इजन्र्कवणझशन आनी स्त्थलाांतरणाां हाांचे ववशीां तत्कालीन वास्त्तव नदरे मखुार दवरून देखीां सयत 

चचाा केल्लया. 

4.1 शीेीवेवसाय, श्रमजजवन आनी शीेकार वर्ासच ेप्रस्त्न 

 4.1.1 शीेी वेवसाय 

    लेखक महाबळेश्वर सलै हाांचें बालपण शतेी सांस्त्कृतायेन सांस्त्कारीत जालाां. कारण ताांचो 

जल्लम एका गरीब शतेकार घराण्याांत जाला. भरुगेपणाांत शतेाांतलें कश्टाचें काम ताांच्या 
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वाांट्याक आयलाां. तत्कालीन शतेकार वगााचें जजवन ताांणी लागीांच्यान अणभवलाां. मनाचेर अश े

मळुावे सांस्त्कार जाले बगर लेखकाचे शलखणेंतल्लयान अस्त्सल शतेी सांदभाांतले अणभव  

वास्त्तवाक धरून येवप तशें अशर्कयचू. हाच्या सांदभाांत सलै बरयतात : ‘कादांबरी बरयतना 

म्हाका खरपणान होलमतालें, लेखक आपल्लया कथाववशया वाांगडा, थांयच्या मनश्याां वाांगडा, 

समैा वाांगडा, थांयच्या जजववताच्या वट्ट सांघशाा वाांगडा परुायेन तादात्म पावना त ेमेरेन जजणेचें 

अस्त्सल प्रामाणीक िचरण शर्कय नासता.’1 

    लेखक सलै हाांणी वववीध प्रसांग आनी घटनाांच्या माध्यमाांतल्लयान जजवनानभुतुी तशेंच 

आपलें जजवन तत्विगन्यान आपल्लया कादांबऱयाांनी पनुजजावीत केल्ललें पळोवांक मळेटा. “. . . 

शतेगावडो केन्ना शते पडीांग पडूां हदना. आनी तूां पोटण्याचो शते पडीांग पोट्टलें म्हुट्टा. तोंड फोट्टां 

तगेुलें.” (पा.59) कश्टकरी ग्रामीण मनशाक अशभू उलनयल्ललें खपना. जाचे ववशीां ताची अपार 

श्रद्ा आसा, जाच्या आधारान तो जगता ताच्या सांदभाांत वायट आयकुपाचीय ताका सांवय 

आसना. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत फराांसीक ह्या जाणट्या मनशाच्या तोंडाांत घानतल्ललीां हीां 

उतराां शतेकाराची वदेना उकतावपी अशीांच आसात. 

    आपलें परुाय जजवीत शतेाांत घोळोवपी फराांसीक हो शते कसोवपी ‘गावडो’ प्रानतननधीक 

स्त्वरुपाांत हे कादांबरेंत आयला. आपल्लया उतार वयाांत तो भायर वावराक वचना. पणू आपले 

बलै, गोठो आनी शते हातूांत तो आपल्लयाक गुांथून घेता. आपल्लया पाडयाांची तो खबू लर्कतबुाय 

करता. आपल्लया जजवाच्यान जायना अशें आसनू लेगीत तो पाडयाांक वजेंभर तण लुांवनू हाडून 

घालता. मनशा कडने उलनयल्लले वरी तो आपल्लया बलैाां कडने उलयता. मोनजाती ववशीां मोग 

उकतावपाची ही एक खेरीत तरा ग्रामीण जजवनाांत पळोवांक मेळटा. आपल्लया पोटाक नासल्लयार 

जाता पणू मोनजात उपाशीां पडूांक फावोना अशी ताांची भावना आसता. हाकाच लागनू रुजारीन 

आपली धूव आांतोनेताक म्हणटा : “मगेु बलैाांक उपाशीां घालनू तूां जेयता पाडपडडल्लल्लया?” 

    काळी गांगा कादांबरेंत पावस लागीां पावलो ह्या हुसर्कयान गणेश मद्यानरातीर शतेाांत 

वचून जोत बाांदता. शशरब्या बलैाचो खाांद सजुून ताका ‘गोळ’ येयलाां म्हणून कळटकच तो 

ताचे म्हऱयाांत वयता आनी “म्हज्या शाण्याक, म्हज्या गणु्याक क्रकतें जालें रे देवा.” अशें 

म्हणनू रडपाक लागता. तो रानाांत वचून ‘पोडलेसाल’ हाडटा. ताचो शशजोवन अका  काडून तो 
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ताका शकेता आनी रातचो काांबळ घेवन गवणीांत बलैाां सरीां वचून जन्हदता. शते कसपाक 

आपल्लयाक मदत करपी बलैाां ववशीां गणेश अश ेतरेन कृतज्ञताय व्यर्कत करता. खरगाळीच्या2 

शतेाांत सातण नायक जोत बाांदपाच्या प्रसांगाांतल्लयान युग-साांवार कादांबरेची सरुवात जाता. जोत 

उबें करून नाांगराची मोडडल्लली कपची हाडपाक तो रानाांत वयता आनी हेवटेन वाग येवन 

जोताच्या दोनयू बलैाांक मारता. सातण नायक बलैाां मखुार बसनू हामेऱयाांनी रडटा. 

    वयल्लया ह्या ल्लहान ल्लहान प्रसांगाांतल्लयान लेखक कृशी सांस्त्कृतायेची वास्त्तव फाटभूांय 

आपल्लया कादांबऱयाांनी उबी करता. जोताच ेबलै हेंच शतेकार वगााचें खरें धन. शतेी जजवनाांत 

बलैाांक मानाचें स्त्थान आसा. शतेाच्या म्हयनोभर कामा खातीर जोताच्या ह्या बलैाांक वसाभर 

पोसप आनी ताांची सगल्लया तराांची काळजी घेवप हें शतेकार आपलें कताव्य मानता. 

कसप्याच्या घराांत जोत आसप हेंच मोटेपणाचें लक्षण. शतेाांत जोत घालता ताका ‘जोतकार 

दादा’ वा ‘जोतकार मामा’ अशें मानान सांबोधपाची चाल अजस्त्तत्वाांत आशशल्लली.     

    काळी गांगा, युग-साांवार आनी खोल खोल मुळाां ह्या कादांबऱयाांतल्लया समाजाचो मखुेल 

वेवसाय म्हणल्लयार पारांपारीक शतेी. हावठण हे कादांबरेंतयू शतेी जजवन आयलाां. पणू वयल्लया 

कादांबऱयाांचे तळेुन शतेकार जजणेचें वास्त्तव िचरण काळी गाांगा हे कादांबरेंत बारीकसाणी घेवन 

आनयल्ललें आसा. हे कादांबरेंत गणेश, मांजुळा, समुन, म्हाळू आनी हेर काांय पाराां शतेाांत 

राबतना हदश्टी पडटात.  

    “तगेु बलै जाय कोणा आताां? हे मखुार शतेाां कोण कसतलो, कोण रोयतलो? शतेाां 

पडीांगच आताां. गोठेय मोडून पोडटोले.” (पा. 58) खोल खोल मुळाांतलो मायकल आपलो पाय 

फराांसीक हाचे मखुार आपलें मत उकतायता. तरणाटे शतेकामा पसनू पयस गेल्लल्लयाचें हें 

लक्षण. जाल्लयार दसुरे वटेन काळी गांगातल्लया खशुालीक शतेाचो धांदो हो भकेुकां गाल हदसपाक 

लागता. शतेाां सांबांदाांत काांय वर्कतीांची हीां मताां आसलीां तरी वयले कादांबरेंत गणेश आनी म्हाळू 

हीां दोन म्हत्वाचीां पाराां पारांपारीक शतेी वेवसाया कडने प्रामाणीक नातें दवरून काबाड कश्ट 

करतात. 

    शतेाची मेर लेगीत गणेश घरा मखुा वयल्लया आांगणाचकेय नकसदू घालता. केळीपानाची 

ववडी करून ओडपी, काश्टी न्हेसपी आनी खाांदार काांबळ उडोवन आपल्लया कामाांत मग्न रावपी 
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गणेश हो फराांसीक हाचे वरीच आपल्लया गाांवच्या शतेाांचो हुसको करता. शतेाांची मशागत वेळार 

सरुू जावांक ना. पावस लागीां पावलो तरी शतेकार अजून सशुगेाद आसात हें पळोवन गणेश 

ननरशतेा आनी म्हणटा : 

“पाडपडडल्लल्लयाांनो क्रकतें शते कसतात धतारेचेर चोटली भोंवडायल्ललेवरी. असो उबो नाांगर 

घालनू धतारेचें हडडें फोडूांक जाय. सारकी मुांडळे माती वयर काडूांक जाय. बलैाांचे 

गाांडीांतल्लयान फेण भायर सरूां क जाय. फाल्लयाां वपकच बरें जालें ना म्हणटले. पावसान 

दगो हदलो म्हणटले. वारें ववखळें वेळ्ळें म्हणटले. आदीां हाडाां झरयात मगेर खाांडयाांनी 

भात.” (पा.140)  

अश े तरेन तो शतेकाराांक जजणेचो मांर हदता. कश्ट केले बगर फळ ना हाचीय ताांकाां तो 

जाणववकाय करून हदता.  

    पणू दसुरे वटेन गणेश खांतीय जाता. “साळचें सरुय शीत जवेांक सांवकल्लयात तमुी चाकरे 

शशपायाांवरी. पाणयो, आजगो नाका जाला तमुकाां. सरकारी साऱयाची साकर मेळ्ळी आनी 

शणेपालो वाऱयार उडयलो तमुी.” शतेाची मशागत जश ेतरेन जावांक जाय तशी ती जायना. 

सेंद्रीय खताांचो वापर करपाचो बांद करून रसायनीक साऱयाांचो वापर शतेकार आताां करपाक 

लागल्लयात. पारांपारीक बबयाणीां आनी ताचें शीत जेवपाची सांवकळ मोडडल्लल्लया गाांवच्या लोकाांक 

गणेश खेपता. शतेकार आनी पारांपारीक पद्दतीन शतेाां कसप्याचे बदशलल्लले मानसीकतायेचरे 

लेखक वयल्लया सांवादाांतल्लयान उजवाड घालता. 

    हावठण ही कादांबरी कुमार समाजाच्या पारांपारीक वेवसायाचेर आधाररल्लली आसली तरी हे 

कादांबरेंत शते सांस्त्कृतायेच्या वववीध आांगाांचो साबार कडने उल्ललेख येतात. हाांगा कुमारवाडया 

भोंवतणीां कोंकणे कुळवाडी हाांचे मालक्रकची शतेवड आसा. ह्या शतेाांनी कुळवाडी जोताां 

घालतात, कुमाराांच्यो बायलो त्या शतेाांत नडूांक, नाटूांक, लवुूांक वयतात. मातयेचीां आयदनाां 

ववकतीां घेवन काांय शतेकार पयशाांच्या बदलाक ताांकाां ताांदळू हदतात. हाव्या खातीर लागपी 

शतेाांतलो तणाकुटारो मागल्लयार कुळवाडी ताचे बदला कुमारा कडने आयदन मागतात. अश्या 

ह्या सांदभाांक लागनू शतेी आनी कुमार वेवसाय हाचे मदलो परस्त्पर सांबांद लेखक हाांगा 

अधोरेखीत करता. 
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    काळी गांगा आनी हावठण ह्या कादांबऱयाांनी जोताच्या बलैाांची जतनाय घेवप, शतेाांत जोत 

बाांदप, नाांगरणी करप, मेरो घालप, कडो बारीक चाांचावन घालप, हदपळो घेवन बारीक मोठे 

हदपळे बडोवन ताांचो वपठो करप, बीां हुांवप, लवुणी करप, मळणी घालप, मडुयो बाांदप, 

तणावळ करप, भात उकडप अशें शतेा सांदभाांतलें पारांपारीक शास्त्रीय िगन्यान सलै वाचप्या 

मेरेन पावयता. ववशशश्ट एका काळा उपराांत लोक गाांविगरी जीण जगपी आपल्लयो परांपरा 

सोडपाच्या प्रयत्नाांत आसतात. हाचे ववशीां लेखक म्हणटा : ‘लोक तर गाांविगऱया वाठाराांतली 

ही जीण दळहदरी म्हण गाांव सोडून वचूक उहठल्ललो. पणू म्हजे नदरेन ताचें समैपटा वयलें 

कृशीसजृन मोलाचें आसलें.’3 कृशी जजवन हें आदीम आसा. त्या जजवनाक सजृनाची झालर 

आसता. अन्नसांस्त्कृतायेच्या ह्या माांगराांत मानवी जजवनाचें मळुावण घानतल्ललें आसता. पणू 

कालाांतरान जजणेंतली प्राथशमकता बदलता. शशक्षीतवगा नोकरे फाटल्लयान धाांवपाक लािगल्लल्लयान 

चडावत शतेाां आताां पडीांग पडपाक लागल्लयाांत. शते कसपाच्या पारांपारीक तांराचो आताां लोकाांक 

ववसर पडपाक लागला. नवे वपळगेक ह्या तांराची तोंडवळख लेगीत नाशशल्लल्लयान कादांबरेंत 

आनयल्ललें हें पारांपारीक कृशी िगन्यान अभ्यासाचे नदरेन म्हत्वाचें आसा. 

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत शते कसोवप हो गावडा समदुायाचो पारांपारीक वेवसाय. 

अशें आसलें तरी पोरसूां रोवपाची एक चाल ह्या समाजाांत अजस्त्तत्वाांत आसा. काांदो, शमरसाांग, 

कणांगा, काळीांग, हळसाांदे, वाांयगीां, भेंड,े कोंकणददुी, पडवळीां, घोंसाळीां, तवशीां, िचबडाां, धवी 

तशेंच ताांबडी भाजी, वाळची भाजी, िचटकी, मळुो आनी हेर भाजयो हो समाज मोट्या 

प्रमाणाांत रोयता. पावसाळ्याांत ‘धाकटें पोरसूां’ आनी िगमाळ्याांत ‘व्हडलें पोरसूां’ अश ेपोरसाांच े

दोन प्रकार आसात. पावसाळ्याांत दोंगरार जाल्लयार िगमाळ्याांत शेताांत हे लोक पोरसूां करतात. 

वयले कादांबरेंत पोरसूां रोवपाचे हे परांपरेचो लेखकान हाांगा उल्ललेख केल्ललो पळोवांक मेळना. 

ताचे बदला काळी गांगा हे कादांबरेंत पोरसूां रोवपाच्या पारांपारीक िगन्याना ववशीां सांक्षक्षप्त  

म्हायती वाचपाक मेळटा.    

    गावडा हो समदुाय पावसाांत शतेाचीां कामाां करता आनी उपराांत लोकाांगेर हदसवडयाच्या 

वावराक वयता. कश्टकरी समाजाांत दादल्लया वाांगडा बायल मननसयू पेंगट बाांदता आनी तचे 

ताकदीन वावराक लागता. ह्या समाजाची श्रमा ववशीां काांय धारणा आसात. आपल्लया परांपराांचें 

जतन करपी हो समाज आपल्लया दीसपट्टय्ा कामाक चड म्हत्व हदता. ताांचें स्त्वताचें अशें 
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हदनचि आसता. गावडयान कामा कडने हयगय करपाक फावोना. काम चुकोवांक फावोना. 

केदेंय कश्टाांचें काम करपाक फाटीां सरपाक जायना. ताांच्या कामाांत एके तरेची शशस्त्त आसता. 

शतेाांत काम करपाक गेल्लल्लया आपल्लया पतुाक फराांसीक म्हणटा : “आरे, खोरें ओडीत क्रकतें 

व्होरता? शतेगावडयान खोरें खाांदार घेवन झेतान चलों जाय.” (पा.52) 

4.1.2 श्रमजजवन आनी शीेकार वर्ासच ेप्रस्त्न 

    ग्रामीण जजवनाांत काबाडकश्टाांक अग्रिम हदल्ललो आसता. कश्ट करप हेंच ताांच्या 

जजववताचें एकमेव साध्य. आांगाांत आशशल्लली शर्कत आनी जजणेच्या ननमाण्या णखणा मेरेन 

कश्ट करपाची ताांची तयारी ही एकमेव जमेची बाजू. हातपाांय हालोवपाची शर्कत आांगाांत आस 

मेरेन गाांवाांतली व्यर्कती एकसारकी धडपडत आसता. म्हातारपणाांत लेगीत ह्यो कतृात्वी व्यर्कती 

एका जाग्यार स्त्वस्त्थ बसनात. आरोग्याच्या कारणाक लागनू घराांत पडून उररल्लल्लया व्यर्कतीांचो 

घसुमटमार अदीक वाडटा. ह्या सांदभाांत काळी गांगातलो गणेश एक बरी देख. 

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत खरांगाळी गाांवाांत रावपी ‘दमुीांग’ नाांवाचें पार लेखकान 

िचरायलाां. पाडलेी आशशल्ललो हो व्यर्कती माडा वयल्लयान सकल पडटा. ताचो दावो हात दांडा 

पासनू कापचो पडटा. पाांय वाांकडो जाता. बायल कमरान आनी हडडयान मोटी आशशल्लल्लयान 

काम करतना नतका खरस मारता. पदराक चार भरुगीां. दमुीांग हाताांपाांयाांनी पाांगळो आसनू 

लेगीत तो शतेाांत जोत बाांदता. िचरो तकलेर घेता. एकलोच दोंगरार वचून लाांकडाां कातरून 

भरो बाांदनू हाडटा. ग्रामीण समाजाांत अपांगळू व्यर्कती आपल्लया नशशबाक दोश दीत रडत 

बसनात. तो कश्टता, खरशतेा पणू ननराश जायना. जजणेच्या ननमाण्या स्त्वासा मेरेन तो सांघशा 

करीत रावता. 

    आांतोनेताचो बापयू रुजार आनी आवय रोजमारी शतेाांत कश्ट करतात. माांडपा गाांवचें 

ताचें माशने (मावशी) माग्दालीन आनी मावसो फराांसीक हाांच्या कामाांत केन्ना आळस ना. 

घट हाडाांच्या माग्दालीनाचें काम करपाच ेताांकी ववशीां लेखक मेजर्कयाच उतराांनी वणान करता. 

‘एक फावट कामाक लागली म्हणटकीर नतका कुडीची सदु्द उरनासली. नतची कूड, नतचे 

हातपाांय, नतचो स्त्वास, नतची व्हाांवती हूम, नतचो ननत्सेव हातुांतल्लयान एक शर्कत तयार 

जाताली नतचे शभतर.’ (पा.42) हे कश्टकरी बायलमनश े भायर घोव माडा वयल्लयान पडून 
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मरतकच झुडून कामाक लागपी आनी शतेाांत जोत धरपी मोव आांगाचें पावलीन सारकें  पार 

क्रकररस्त्ताांव गावडा कश्टकरी समाजाचें प्रनतननिधत्व करता. हें सगळें जरी खरें आसलें तरी 

वयले कादांबरेंत जजणेचो उच्च कें द्रबब ांद ूम्हणल्लयार स्त्वता ‘आांतोनेत’ हीच अस्त्तरुी. एक बायल 

मनीस जावन लेगीत समाजवेवस्त्थेचे चौकटी भायर वचनू ववचार करता. 

    आपल्लया माशनेागेर ल्लहानाची व्हड जाल्ललें आांतोनेत घराांत आपल्लया वाांट्याक येता तीां  

सगळीां कश्टाचीां कामाां करता. कुवेताक नोकरी करून परत गोंयाांत आनयल्लल्लया दमुीांग हाच े

कडने आांतोनेताचें काजार जाता. घोव ज ेकां पनीांत कामाक आसता त ेकां पनीन ताका काडून 

उडनयल्ललो आसता. जोडून हाडडल्लल्लया पयशाांचेर काांय दीस तो मजा मारता. हाताांत पयश ेना. 

घरचीां शतेाां पडीांग पडडल्ललीां आसतात. अश ेवेळार आांतोनेत खोरें घेवन आपणू शतेाांत देंवता. 

ह्या प्रसांगाचें िचरण लेखक करता तें अशें :  

मागीर आांतोनेत एकलेंच शतेाांत गेलें. जीव खावन सगली शर्कत एकठावन माती 

उसपूांक लागलें. परुाय कूड िचप्प हुमेन शभजजल्लली. माथें, कें स हुमेन शभजून िचकिचके 

जाल्लले आनी फापसल्लले. पाांय िधमये मेरेन मातयेत भररल्लले.  तरीय तें कुडीचें भान 

ववसरून खोरीां मारतालें आनी माती उजस्त्पतालें. मदीांच पावसाचें कूप माथ्यार येयलें 

आनी पावस बारीक कुसकुसूांक लागलो. पावस आनी आांगाचो घाम एक जालो. 

(पा.144) 

    आांतोनेताक शतेाच्या वावराांत घोवाचो आधार मळेना. तें ननराश जाता आनी घोवा कडने 

झगडून घर सोडटा. तें ‘तामणेमळार’ िचऱयाांखणीर वयता आनी रकार िचरे भरपाचें आनी 

देवोवपाचें काम करता. आांतोनेताची काम करपाची ताांक आनी जबर इत्सा पळोवन वाचक 

अजापीत जाता. खोरें आनी वपकास घेवन िचऱयाांच ेखणीर तें माती खणटा आनी कामेऱयाांक 

ती भरून हदता. “पणू मकुा दादल्लयागे हदसवडो हदवपा पडटलो.” अशें तें खणीचो मालक 

मोपकार हाका साांगता. कवरीांग काडपाचें कश्टाांचें काम आांतोनेत करता तें पळोवन ताचो इश्ट 

क्रफलीप नतडकता. त्या वेळार “गावडयागे चेडूां हाांव.” अशी सचुक जाप तें ताका हदता आनी 

आपल्लया कामाक लागता. एक दीस तें जजवाक बरें नासतना खणीर कामाक वयता. ह्या वेळार 

तें म्हणटा : “गावडयागे चेडूां हाांव. वावर ना केल्लयार बेगीां मोत्तलें.” श्रमजजणेच्या ह्या प्रवासाांत 
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आांतोनेत कश्टता, ननरशतेा, खांती जाता आनी दसुरे वटेन आपणाक जाय तशी मरु्कत जीण 

जगता. 

    िचऱयाां खण बांद पडटा. क्रफलीप आनी आांतोनेतान मेळून माररल्लले िचरे आांतोनेत गोकूळ 

आवोक सवायशभतर ववकता. मखुार बेकार उरतकच क्रफलीपाची बायल िुजीनाक पयश े

पावोवपाक जाय, क्रफलीपान घाणाक दवररल्लली आपल्लया गळ्याांतली सरपळी सोडोवन हाडपाक 

जाय ह्या हावेसान क्रफशलपाच्या आधारान रानाांतलें लाांकूड चोरून गाांवच्या मेस्त्ताक ववकपाचें 

आांतोनेत अयेसस्त्वी यत्न करता. ननमाणे कडने क्रफलीप आनी तें कोळशाच े भटे्टर काम 

करतात. 

    शतेाांतलो वावर सरुू जातकच गाांवाांत एके तरेचो उत्सव सरुू जाता. शते हें एकल्लयान 

कसपाचें आनी हेर मनशाांनी बसनू खावपाचें न्हय. घराांतल्लया सगळ्याच लोकाांचो हाांगा हातभार 

जाय पडटा. ह्या वावरा सांदभाांत लेखक खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत म्हणटा :  

गाांवचो सगलो गावडो लोक शतेाच्या कामाक झुडडल्ललो. गाांवाांत फर्ककत म्हातारे 

कोतारे आनी सान भरुगीांच आशशल्ललीां. वाडयासकयल आशशल्लल्लया शतेाांतल्लयान जोताां 

आमडुडल्ललो, आपसाांत व्हडान उलनयल्ललोसो, झगडडल्ललोसो आवाज येतालो दीसभर. 

तने्ना हदसतालें, शतेाांतलेंच हें तेंचें रूप हें खरें सासणाचें. (पा.6-7) 

शतेकामाच्या वेळार शतेाांत लोकाांची वदाळ एकसारकी चाल ू आसता. जण एकल्लयाक शतेाचें 

काम वेवस्त्थीत आनी बेगीन जावचें हाचो हुसको लागनू उरता. 

    काळी गांगा कादांबरेंत शसद्दर ह्या गाांवचे लोक कसल्लया ना कसल्लया वावराांत आपणाक 

घसुपावन घेतात. सरदें शते जातकीच थोडेंभोव वाांयगण. मागीर इदळ, पोरसूां, उशले, तण, 

शशवड, गोरवाां, म्हसराां अशीां जायतीां कामाां त ेकरतात. शतेकार समाजाांत नाांगरणी, गठुावणी, 

दाांतावणी, कुणग्याांनी खोरें घालप, पेरणी, सारें मारप, मळणी घालप हे सारकीां उब्याांनी 

करपाचीां कामाां दादले करतात, जाल्लयार मेरो घालप, तरवो कुपळावप, रोंपप, नडणी काडप, 

लुांवप सारकीां कमर बागोवन करपाचीां सगळीां कामाां बायलाांच्या वाांट्याक येतात. कश्टकरी 

समाजाांत शतेाच्या कामाची ही श्रमववभागणी. हें अशें जरी आसलें तरी वेळाकाळाक धरून 



 
 

202 
 

गरजे प्रमाण नाांगरणी, खोऱयाचें काम, कुदळीन वा वपकासान खणप, वांय करप, माथ्या 

वयल्लयान वजें व्हरप हे सारकीां कश्टाचीां कामाांय बायलो करतना हदश्टी पडटात.  

    समुनाचो बापयू गणेश (आपा) आत्महत्या करता. आपले भयणीचीां दोन भरुगीां पदराक 

आशशल्ललें आांकवार समुन एकटें पडटा. खोरें, कुदळ, नाांगर, जूां, आळय, दाांतो, दोरी, दायें, 

कां वकल, मरकल, माांच, ताट, हातर, हातरी हीां सगळीां शतेकाम करपाचीां आपाचीां आवताां 

घराांत आसात तीां पळोवन तें म्हणटा : ‘साळू आजी केन्ना साांगताली, ह्या गाांवाांत नाांगराच्या 

ननरमण्यार हात दवरपी आपणू पयली बायल म्हण!’ आपणू शते कसतलें अशी जजद्द मनाांत 

दवरून कोणाचीच पवाा कररनासतना शतेाांत वचून तें जोत बाांदता. काांय वेळान गाांवचे ववष्णू, 

खुशाली आनी केशव शतेाच ेमेरेर येवन उबे रावतात आनी “समुन जोत थाांबय.” “आांकवार चेडूां 

तूां. कसलो साांवार आयला तजुेर, धतारेचें हडडें फाळटा तूां !”, “आमी वाडोभर दादले आसात 

आनी तूां चेडूां जोत बाांदता. हे घरवडीक अशें घडडल्ललें ना.” अश ेतरेन ताका त ेखेपतात.   

    खोल खोल मुळाां कादांबरेंतल्लया मोव कुडीच्या पावलीनाक ताचो घोव “कसलें गाबणें बेबकू 

मगेु गळ्याक बाांदलाां.” अशें ताका दशुण हदता. पणू तें झुडोन वावराक लागता. आपल्लया शतेा 

बाांदयाांक मेरो धरता. आनी म्हत्वाचें म्हणल्लयार सोता जोत धरून शते कसता. “पावलीन जोर 

आहा मगुो तकुाां. क्रकद्या मरों जायें म्हण येयलाां?” रोजामारीन ताका अशें म्हणटकच “भरुगीां 

आहा न्ही गो? नातर उपाशीां पोडटो तीां.” अशी पावलीन जाप हदता. ग्रामीण जजवनाांत अश्यो 

असांख्य बायलो दादल्लयाांचे तोडीचें काम करतात. जायत्या फावटीां ग्रामीण जजवनाांत वेसनाांनी 

बडुडल्ललो घोव बसनू खाता आनी बायल मात जजवीतभर काबाडकश्ट करून घर चलयता. 

    जोताचो एक बलै मरतकच समुन दसुरो बलै ववकता. आपलें खाांडयेचें शते पडीांग उडोवप 

ना हो ननश्चेव तें करता आनी कुदळीन शते खणून रोयता. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंतलें 

आांतोनेत शते खणपाक शतेाांत वयता पणू आपलो घोव शतेाांत वावरुपाक तयार ना देखून तें 

कायमचें घर सोडून िचऱयाांचे खणीर कामाक वयता. आपल्लया वाांट्याक आनयल्लल्लयो सगळ्यो 

जबाबदाऱयो समुन समथापणान पेलता. आनी सदाांच उपेक्षीत जीण जगची पडडल्ललें आांतोनेत 

मात सांवसारीक जजणेंतल्लयो जबाबदाऱयो टाळून आपले खातीर जगपाचो ननणाय घेता. 
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    गणेश आनी म्हाळू (काळी गांगा ) तशेंच रुजार आनी फराांसीक (खोल खोल मुळाां ) हीां 

पाराां ध्यास घेवन शतेाांत राबतात. गणेश हे व्यर्कती मदीां शते कसपाची तळमळ जबरदस्त्त. 

गणेश मध्यान रातीचो शकेऱया शतेाांत वचून जोत बाांदता. जोत सोडटकीच हाताांत कुदळ घेवन 

कुणग्याांचे कोनश ेखणटा. हदपळो हाताांत घेवन बारीक मोटे हदपळे बडोवन ताांचो वपठो करता. 

हाांगा गणेशाच्या आांगाांतलें श्रमजजणेचें एक वेगळेंच तास पळोवांक मेळटा. म्हाळू आपलें शेंत 

भोव कश्टान नकसदू वपकयता. कसतना नाांगर उब्बो घालनू मुांडळेमाती वयर कडटा. शतेाांत 

तणाची एक काडी आसूांक फावोना. लुांवतना, मळटना भाताचो एक आांसो भायर पडूांक फावोना. 

शतेातलें बायलाांचें, दादल्लयाांचें काम तो एकलोच करता. गाांवचे जार ेहदसा लेगीत तो शतेाच्या 

कामाक वयता.  

    काळी गांगा कादांबरेंतलो हुांवार सोडलो जाल्लयार सलैाच्या कादांबऱयाांनी शतेकारा मखुार 

समैीक आपत्ती आनयल्लल्लयाांचें िचरण ना. पणू मानव ननमीत वववीध प्रस्त्नाांक शतेकाराांक तोंड 

हदवचें पडटा. काळी गांगा, युग-साांवार आनी हावठण ह्या कादांबऱयाांनी ‘हद्दी फातर’ आनी 

‘शतेाचे मेरे’ खातीर शतेकाराां मदीां झगडीां जाल्लल्लयाच्यो देखी आसात. युग–साांवार हे कादांबरेंत 

चोडणचें चामुांडशे्वराचें देवळू मोडले उपराांत साडचेारशीां एकर भाटाां-बेसाां इगजचेीां जातात. ज े

कोण क्रिस्त्ताांव जातले ताांच्यो जमनी ताांचे कडने उरतल्लयो अशें साांगतात. आदोळशी गाांवच्यो 

रासवळ शतेाच्यो जमनी सरकार आपल्लया ताब्याांत घेतात आनी त्यो नवक्रिस्त्तावाांक हदतात. 

शतेाांत मानाांय घालनू हहांदूांनी शतेाां कसचीां न्हय तशेंच िगरेस्त्त जमीनदाराांक वसााक शांबर 

शरेाफीां शतेपटी लावपाचो नवो कायदो पतुुागेज सरकार अांमलाांत हाडटकच शतेकार वगाा मखुार 

नवे प्रस्त्न ननमााण जातात. 

    आदोळशी गाांवाांत घडडल्लल्लया वयल्लया तीन गजालीांक लागनू केन्नाच शतेाांत पाांय दवरूां क 

ना तो िचांतामण आनी ताची बायल दगुें तशेंच िश्ण आनी ताची घरकान्न सतवती हीां बामण 

कुटुांबाां शते कसपाक शतेाांत देंवतात. जाल्लयार दसुरे वटेन राणू कें करो आनी हेर काांय बामण 

शतेकार शते आनी बागायती कसपाक कामगार मेळचे म्हण सरळ क्रिस्त्ताांव धमा जस्त्वकारतात. 

जाल्लयार काांय शतेकार ह्या सगळ्याां पासनू मरु्कती मेळची म्हण गाांव सोडून परागांदा जातात.  
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    काळी गांगा आनी खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत बदलती मानसीकताय आनी नोकरे 

खातीर जाल्लल्लया स्त्थलाांतरणाक लागनू शतेाां पडीांग पडपाक लागतात. युग–साांवार कादांबरेंत 

तत्कालीन काळार शते हेंच पोटाचें एकमेव साधन आशशल्लल्लयान शतेाां कसोवपाचीां सोडून लोक 

हेर काम–धांदो करताल ेम्हणपाचो उल्ललखे मळेना. शते आनी बागायत होच त्या वेळा वयलो 

एकमेव मखुेल वेवसाय. जण एक घराबो शतेाचेर आधारून आपली जीण जगतालो. पणू 

गाांवाांत घमाांतराक सरुवात जातकच रासवळ शतेाां ताांच्या हाताांतलीां वचपाक लागतात. त्या 

वेळार ताांका आपलो धमा दयु्यम हदसता. आपलीां शतेाां सगुरू उरचीां तशेंच आपल्लयाक आनीक 

इल्लली शतेाची जमीन मेळची म्हणून त े क्रिस्त्ताांव धमाात प्रवेश करतात. ननमाणें, पोट हेंच 

सत्य हाचो हाांगा वाचप्याक हदश्टावो जाता. 

   मातये कडलें  नातें साांगपी शतेी हो पवुवाल्ललो आनी मळुावो वेवसाय. सदें, वाांयगण, शळे, 

परुण, कुमेरी अश े शतेाच े जायत े प्रकार आसात. हातूांतले काांय काळा भायरे जाल्लयात. 

उद्देगीकरणाक आनी भमुांडळीकरणाक लागनू मनीस  ह्या पारांपारीक वेवसाया कडने फारकत 

घेवन हेर आधुनीक वेवसायाां कडने वशळल्लल ेपळोवांक मेळटात. काळी गांगा, खोल खोल मुळाां 

तशेंच हावठण ह्या कादांबऱयाांनी हे ववशीांचे सांदभा येतात. अन्नननशमातीचो हो म्हत्वाचो वेवसाय 

बदलत े जजवनपद्दतीक आनी ववचारसरणेक लागनू खांडीत जावपाक लागला, हें मानवजाती 

मखुार आशशल्ललें एक मोटें आव्हान आसा.  

4.2 चचरीी समाजाचें समाजजजवन आनी सामाजीक बाहंदलकी 

4.2.1 समाजजजवन 

   खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत लखेक महाबळेश्वर सलै हाांणी गोंयाांतल्लया क्रिस्त्ताांव गावडो 

ह्या कश्टकरी समाजाचें जजवन िचरायलाां. वववीध घटना आनी प्रसांगाांच्या आधारान लेखकान 

ह्या समाजाच्या साबार खाशलेपणाांचेर उजवाड घातला. शते रोनयल्लल्लयान ताांचे कडने घराांत 

भात आसता पणू पयसो मात ताांच्या हाताांत घोळना. त े खातीर ताांकाां हदसवडयाक वचचें 

पडटा. रस्त्त्याचें काम, बेत्याचें काम, पाडलेपण, खडयेच ेवा फातराांचे रक भरप अशीां मेळत तीां 

कामाां त ेकरतात. 
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   गावडयाांत मीठगावड े आनी आगरीगावड े नाांवाांच्यो पोटजाती आसात. आधुनीक वाहनाां 

नाशशल्ललीां त्या वेळार गावड े दादले मेणे उखलनू व्हरपाचें ‘भोयाांचें’ काम करताले. 

अभ्यासकाांच्या मता प्रमाणें पतुुागेजाांनी साश्टी-मरुगाांवाांतल्लया सगळ्या गावडयाांक बाटयले. 

आयज ह्या वाठाराांत हहांद ू गावड े नात. नतसवाडेंत गावडयाांक बाटयले तरी आयज काांय 

गाांवाांनी हहांद ूगावड ेआसात. चड करून त ेमखुा वयल्लया काळाांत परत येवन स्त्थायीक जाल्लयात 

आसपाक जाय. बादेस तालरु्कयाांत क्रिस्त्ताांव गावड ेनात.4 अशें मत बा. द. सातोस्त्कर माांडटात. 

गोंयाांत हहांद ूगावड ेआनी क्रिस्त्ताांव गावड ेअश्यो धमााचरे आदाररल्लल्लयो दोन जाती आसात. हहांद ू

गावडयाांतली देवदेवस्त्की आनी धमीक चालीररती क्रिस्त्ताांव गावडयाांनी अजनुयू चाल ूदवरल्लयात. 

हहांद ू देवताांच ेत ेप्रसाद घेतात. क्रिस्त्ताांव धमाांतल्लया जल्लमा उपराांतचो बाजप्तस्त्म, लग्न, आनी 

मरण ह्या नतनयू सांस्त्काराांच्या वेळार ताांचो इगजे कडने आनी पाद्री कडने सांबांद येता.5    

    कादांबरेंतल्लया पयल्लया दोन पानाांनी लेखकान गावडा जमातीच्या मळुाांचो सोद घेतला. 

ननवेदनात त े साांगतात : ‘भारताांत येयल्लल्लयाक साताठ हजार वसाांनी तणेीां अदाा वयर भारत 

व्यापलो. तणेीां शतेाां भाटाां वाडयलीां. तेंच्यो वपळग्यो वाडल्लयो. क्रकतल्लयोश्योच वपळग्यो आनी 

मागीर तेंचे क्रकतलेशचे फाांटे मुांड, मुांडारी, कोल, कुणबी, गावड.े..’ (पा.4) मखुार लेखक ताांच्या 

खाशलेपणाचेर उजवाड घालनू ताांचे जजवन परांपरेची वळख करून हदता. गोंयाांतलो गावडा 

समाज हो प्रोटो-ऑस्त्रोल यड वांशीय अशें अभ्यासकाांचें मत आसा. ह्या वांशातल्लया लोकाांचें 

वणान अभ्यासक सकयले प्रमाण करतात : 

 भारताांत ननग्रो वांशाच्या लोकाां उपराांत प्रोटो-ऑस्त्रोल यड ह्या वांशातांल्लया लोकाांचें 

आगमन जालें. हाांचे पवुाज पॅलेस्त्टायनाांतले आसपाक जाय असो अांदाज आसा. ह्या 

वांशाचे गणुधमा भारताांत चड करून सगळ्याच आहदवासी जमातीांन मळेटात. काळो 

तपक्रकरी रांग, लाांब तकली, रुां द बसकें  नाक, कुरळे कें स, ल्लहानसो बाांदो अशें ताांच्या 

शररराचें खाशलेपण आसा.6 

    गावडा समाजाचेर आदीम सांस्त्कार जाल्लल े आशशल्लल्लयान त े ववशशश्ट चौकटीांतलें जजवन 

जगतात. परांपरागत जजवन पद्दतीच्या आराखडया भायर येवन जगपाक त ेकचरतात. लेखकान 

घटना आनी प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान ह्या समाजाचें सामाजीक मानसशास्त्र िचरावपाचो 
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यत्न केला. क्रिस्त्ताांव गावड ेभश्टपण धरतात. त ेगायचें वा दकुराचें माांस खायनात. नाग ह्या 

सोरपाक त े जाग्याचो असो मानतात. अश े सांदभा हे कादांबरेंत येतात. “मळणेर वायट उतराां 

घेवचीां न्हय, केस्त्ताांवाां करचीां न्ही. वपकेक अविचन्ह बाहदता.” हें शतेकाराचें मानस. “हय तर. 

गावडयागे लोक हाडाां झरोवन कश्ट करून खातात. कोणा गे येद्दें कुस्त्कुट फुर्कया घेवपी न्हूां त.े 

मगेु व्हडलें माशने मडगवाां भाडले म्हण वावर कोत्ता. थांय आवदी म्हण पोसरकार तकेा 

पातयेवन पसरो उर्कतो उडोवन घरा वचोन येता.” (पा.164) हें ताांचें प्रामाणीकपण. आपणें 

कश्ट करून खावचें. अधमाान दसुऱयाचें खावचें न्हय. ही ताांच्या सभावाांतली मखुेल ववशशेताय 

लेखक हाांगा अधोरेखीत करता.  

    शतेाांचीां कामाां चलतना असोच एक दीस मकुादम शटे्टी बेत्याच्या कामा खातीर गावड े

लोकाांक आपोवपाक ताांच्या गाांवाांत येता. ह्या वेळार साांतानाची जाणटेली माांय कोयसाांव ताचेर 

नतडकता आनी म्हणटा :  

“ना. जावपार ना. शतेाां पडीांग उडोवन तगेु बेतो घालूांक यो म्हुणटाय? तगेु बोरें गेलें. 

तूां जोडटलो हाजाराांनी आमचे कुस्त्तार, वोरोसभर शेंवटे, मडुदशुो खातलो. गबुगबुीत 

बायले वाांगडा बोंगल्लयाांत जन्हदतलो. शतेाां तशेीां उडोवन आमी क्रकतें खावचें वावर ना 

तने्ना? तगेु खोडी काय रेंव?” (पा.8)  

    हाांगा ताांच्या मनाांत शतेा ववशीां हुसको प्रकट जाता. कारण ताांचें मानस परांपरेक वेंग 

मारून आसा. दडुवाांचें हाांयस दाखोवन मकुादम ताांचीां शतेाां पडीांग उडोवपाक सोदता अशें ताांकाां 

हदसता. आमचें शोशण चल्ललाां अशी भावना ताांच्या मनाांत ननमााण जाता. हें जरी खरें आसलें 

तरी हाांगा वास्त्तव दसुरेंच साांगता. ताांची आथीक पररजस्त्थती ताांकाां त्या बेत्याच्या कामाक 

वचपाक मजबरू करता. ग्रामीण कश्टकरी समाजाांत नेमकें  हेंच घडटा. आपल्लया वाठाराांतचू हे 

लोक शते, बागायत वा भाजयेचे मळे रोवन आपल्लया पोटापाणयाचो प्रस्त्न सोडयतात. पणू 

बाजाराांतल्लयान क्रकतेंय ववकत हाडटलो जाल्लयार ताांच्या हाताांत पयसो आसना, ताांचे मखुार 

अथीक चणचण उबी रावता. ह्या म्हत्वाच्या मदु्याक धरून वयल े कादांबरेंत लखेक ताांच्या 

समाजजजवनाक स्त्पशा करपाचो यत्न करता. 
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    काळी गांगा हे कादांबरेंतलें जजवन हें शते सांस्त्कृताये भोंवतणीां गुांिथल्ललें आसा. काळी 

न्हांयेचे तडडवयलें, कारवार वाठाराांतलें हें जजवन भोवच ओडलायणें आसा. ग्रामीण जजवनाच े

अवशशे हे कादांबरेंत पानापानार शश ांपडडल्लले आसात. एकलो जेवचो आसल्लयारूय दोगाांलें 

राांदपाची शसद्दर ह्या गाांवची रीत. घराांतलो दाणो सोंपतकच दसुऱया कडल्लयान ‘देडयेन’ भात 

घेवपाची पद्दत ह्या शतेकार समाजाांत आसा. अश ेतरेन अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लयो ह्यो पद्दती 

समाजशास्त्राक धरून चलत आनयल्लल्लयो आसतात. खाणाजेवणाचे बाबतीांत तेंच घडटा. जें क्रकतें 

आपल्लया पररसराांत वपकता तेंच शशजोवन खावप हो मळुावो नेम.  

    काळी गांगा, हावठण आनी खोल खोल मुळाां ह्या कादांबऱयाांनी ‘पेज’ जेवपाचो परत परत 

उल्ललेख येता. हाका मळुावें कारण म्हणल्लयार त्या पररसराांत अजस्त्तत्वाांत आशशल्लली भातशतेी. 

दोंगराळ वाठाराांतले शतेकार नाचणें, पाकड, वरी, हुळीद, कुळीद असले तरेचें पीक घेताले. 

ताका लागनू ताांचे कडने नाचण्याच्यो भाकऱयो, पाकड वा वरयाांचें शीत करपाची परांपरा 

अजस्त्तत्वाांत आशशल्लली. हाांगा पेज जेवपाची पद्दत ही त्या समाजजजवनाचें खेरीत आांग जावन 

सलैाच्या कादांबऱयाांनी येता. 

    काळी गांगा कादांबरेंतलो काळ 1965-1985 ह्या वसाां मदलो आसा. शसद्दर हो ग्रामीण 

वाठार कारवारा पसनू सादारण 20 क्रकलोशमटराच्या अांतराचे आसा. तत्कालीन काळाांत ह्या 

परुाय गाांवाांत एक लेगीत रेडडयो नाशशल्लल्लयाचो उल्ललखे मेळटा. पलतडच्या गाांवाांत वयतलो 

जाल्लयार व्हडयाचो आधार. नळ आनी पर्कके रस्त्त े नात. गाांवाांत मळुावी शाळा ना. 

जयरामअण्णा भास्त्करदादाले माळयेर शाळा सरुू करपाक फुडाकार घेता. दोतोरागेर वयतलो 

जाल्लयार हुळगा ह्या पलतडच्या गाांवाांत, कारवार शाराांत नाजाल्लयार दयुेंतीक घेवन गोंयाांत 

पणजे वचचें पडटा. अश्या मळुाव्या सवुवधाां पसनू वांचीत आशशल्लल्लया ह्या शसद्दर गाांवाांत 

कादांबरेंतलें कथानक घडटा. 

    ग्रामीण समाजाचें एक म्हत्वाचें खाशलेपण म्हणल्लयार दसुऱया ववशीां आशशल्लली 

आपलेपणाची भावना. ल्लहान वपरायेर समुनाची आवय भायर पडटकच एक दीस तें खूब रडटा. 

अश्या वेळार सशुमराकाकीचे साांगणेन मांजुळा ताका कुळारा आनयल्लल्लया केशवाची चली 

सलुोचना हाच ेकडने व्हरता. तें समुनाक आपल्लया ददुाक धरता. गाांवाांत दसुऱयाच्या भरुग्याक 
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ददू हदवपाची परांपरा तशी पोरणी. पानो सकु्रकल्लली आवय आनी आवयच्या ददुाक तळमळपी 

त्या भरुग्याक दसुरे एके अस्त्तरेुन दाखनयल्लली ती कृतज्ञताय. घराांत आनयल्लल्लयाक गोड आनी 

उदक हदवपाची चाल आशशल्ललो हो गाांव दसुरे वटेन शतेाचे मेरे खातीर तशेंच कोणेंय हद्दी 

फातर हालयल्लयार मात हाणामारीचें झगडें करता. आटोवभर ताांदळू उशणे मागनू व्हेल्लयार त े

दी म्हणनू दसुऱया हदसा वचून दारार बसतात. उजो इल्ललो दी म्हणल्लयार हाताांत धरून उजो 

व्हर म्हणटात. पणू कयलाच्या कुडर्कयाक पातयेनात. हीां त े समाजवेवस्त्थेंतलीां काांय 

खाशलेपणाां. एका ववशशश्ट समाजाचें सामाजीक मानसशास्त्र आसता. 

    समाजाची अशी मानसीकताय क्रकत्याक जाता? अशें मानस घडपा फाटल्लयान ननश्चीत 

अशीां समाजशास्त्रीय करणाां आसतात. दसुऱया ववशीां माया, ममता, आपलेपण आशशल्ललो हो 

समाज कसलोच सांकोच आनी अपेक्षा मनाांत बाळिगनासतना मदत करता. हें जरी खरें आसलें 

तरी आपणू कश्टाांनी जोडडल्ललें हदवपाच्या वेळार मात त ेकाटकसरीन वागतात. कारण हाांगा 

हदवपी हो नाशशल्लल्लयाांतलो आसता. आनी घेवपीय परत करपा इतलो अथीक नदरेन सशर्कत 

आसना. हाांगा हदतल्लयाक परत मेळटलें म्हणपाची शाश्वती तरी खांय आसता? आयज गरज े

खातीर तकुा हदताां पणू म्हाका तें फाल्लयाां परत जाय हाचो ताांका हुसको आसता. हे असरुक्षीत 

भावनेक लागनू ननमााण जाल्लली मानसीकताय ह्या ग्रामीण समाजाक तश े तरेन वागपाक 

प्रवतृ्त करता. 

4.2.1.1 शशक्षणा ववशीचंी अनास्त्र्ा 

    कश्टकरी समाजाांत शशक्षणा ववशीां सदाांच अनास्त्था आशशल्लली पळोवांक मळेटा. ‘शशकोन 

कोण मोठो जाला.’ अशी मानशसकताय आशशल्ललो  हो समाज आपल्लया दीसपट्टय्ा कामाक चड 

म्हत्व हदता. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत माग्दालीन आपले भयणी कडने ताच्या भरुग्याांच्या 

शशक्षणा ववशीां ववचारपसू करता त्या वेळार ताचे भयणीन हदल्लली जाप त्या समाजाचे 

मानसीकतायेचेर उजवाड घालता. ‘ . . . चेडवान शशकोन मागी भेंडा तवुालोच बाांदचो मगुो 

वावरा वचोंक.’ चलयाांनी करपाचें आसता तें काम. शशक्षण घेवपाांत काांयच अथा ना. चली भरुगें 

शशकपाक गेलें जाल्लयार ताांच्या घराांतले दीसपटे्ट वेव्हार ठप्प जातात. कारण ह्या कश्टकरी 

समाजाांत चली भरुगें खूब ल्लहान वयाांत आपले परस ल्लहान भावांडाांक खेळोवपाचें आनी 
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पळोवपाचें काम करता. ताचे भायर उदक हाडप, आयदनाां घाांसप, राांदप, कपड े उमळप, 

घराांतलो कोयर-वारो करप. मखुार व्हड जातकच शतेाांतलीां कामाां करप. काळी गांगा हे 

कादांबरेंतलें मांजुळा आनी समुन हाांचे सांदभाांत तेंच घडटा. खोल खोल मुळाांत आांतोनेताच्या 

सांदभाांत वेगळें काांय घडना. 

    वयले कादांबरेंत मायकला वाांगडचे स-सात भरुगे चवथी, पाांचवी जावचे पयलीांच शाळा 

सोडटात. हाांगा गररबी हें मखुेल कारण आसलें तरी क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाांत शशक्षणा ववशीांची 

जागतृाय खबुच उणी आसा. हावठण कादांबरेंतयू कुमार समाजाचें मत शशक्षणा सांबांदाांत 

आशावादी ना. “कुां बाराल्लया पोरान शशकून क्रकतें करचें आसा? शवेटाक मातीच कालोवन पेटची 

मरेु. शशकलो म्हण कोण तकुा मखुार उबो करून घेतलो? कुां बार तो कुां बार. सटुका ना.” (पा. 

53) हें मत आसा सदानांदाचो बापयू यशवांत हाचें.  

    मखुार वयैर्कतीक प्रयत्नान सदानांद पयल्लया वगाांत पास जाता. पयश ेनासनू तो एक वसा 

घराांत उरता. बापायन क्रकतेंय काम साांगतकच आयकलेंनाशें करतकच ताचो बापयू ताका गाळी 

घालता. “चार बकुाां शशकलो म्हण मळबाक हात लायले म्हण समजूां नाका. कुां बराचे कुले 

शवेटाक मातयेंतच. कुां बराले िचखलमातयेची लज हदसता तकुा राांडचे्याक? ल्लहान आसतनाच 

तजुे तकलेर तळ्याांत व्हरून मातये चोबो हदवांक जाय आसलो. म्हगेलेंच चुकलें, शाळेंत धाडलो 

तें.” (पा.54) कुमार आपल्लया भरुग्याांक सरुवातीर उमदेीन शाळेक धाडटात आनी तीन चार 

यत्ता शशकतकच आपशीांच ताांची शाळा सटु्टा. शाळेंत वचपी भरुग्याां परस हाताांत कुदळ घेवन 

तळ्यार मातयेक येवपी भरुगीां ताांकाां चड तोखणायेचीां आनी अपरुबायेचीां हदसतात. आपल्लया 

भरुग्यान शशक्षणाक म्हत्व हदवचे परस आपल्लया पारांपारीक धांद्याांत लक्ष घातल्लयार तातूांत 

घराण्याचें भलें आसा अशें ताांच्या आवयबापायक हदसता. 

   उच्च शशक्षण घेवपाची सदानांद हाची इत्सा तोखणाय करी सारकी आसा. ववश्राांती हे आपले 

भयणीच्या माांवा कडल्लयान तो रीण घेवपाक सोदता हें कळटकच ताचो बापयू यशवांत ताचेर 

तापता आनी म्हणटा : “फाल्लयाां खांयसान हाडून फारीग करतलो खांय रीण?  बापयू मरतकीर 

हाडाां ववकून करतलो फारीग? . . . शशकलो म्हण कुां बाराक कोण्ण ववचारचो ना. कुां बाराांल्लया 

हाताकय माती आनी तोंडाकय मातीच. म्हाका काांय साांगूां नाका तूां. आनीक उलयल्लयार तकलेर 
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पेटणें घालतलों.” (पा.57-58) कश्टकरी समाजाची अशी मानसीकताय जावपा फाटल्लयान 

कारणाांय तशीांच आसतात. आत्मववस्त्वास शणेोवन बशशल्लल्लया ह्या समाजाक स्त्वची जाणीव 

जाल्लली नासता. तो आपल्लयाक उणो लखेता. शशकप हें उांचेल्लया समाजा खातीर आसता असो 

ताांणी समज करून घेनतल्ललो आसता. आमचे भरुगे शशकून परप्राांतात नोकरे खातीर गेले 

जाल्लयार आपलें हें पारांपारीक काम मखुार कोण व्हरतलो? हो भय ताांकाां सतायता. परांपरा 

खांडीत जातली म्हणपाचें िचांतनू त ेगळीतगार जातात. सदानांदाच्या घराण्या बाबतीांत अशेंच 

घडटा. परांपरेक छेद हदवन सदानांद घर सोडून शशक्षणा खातीर पणु्याक वयता. थांय काम 

करून बबए मेरेनचें शशक्षण घेता आनी मखुार त्याच शाराांत तो नोकरेक लागता.  

    काळी गांगा  हे कादांबरेंत गाांवाांत शाळा नाशशल्लल्लयान जयरामअण्णा भास्त्करदादाले माळयेर 

शाळा सरुू करता. मास्त्तराक दोन वसाां मेरेन सरकारी पगार नाशशल्लल्लयान म्ह्यन्याक दोन 

कुडव भात नाजाल्लयार एक कुडव ताांदळू हदवन ववद्याथी हाांगा शशक्षण घेतात. युग–साांवार हे 

कादांबरेंत रायगाळी ह्या बामण वाडयार पठण शाळा आशशल्लल्लयाचो उल्ललेख येता. उच्चवगी 

बामण समाजाक शशक्षणाचें म्हत्व खबर आशशल्ललें हाचो अदमास कादांबरेंतले अथीक ववे्हार 

आनी सामाजीक वातावरणाांतल्लयान आमच्याांनी काडूां येता.   

4.2.1.2 सोऱयाचें वेसन 

    गाांवाांत ह्या ना त्या कारणाक लागनू आांतऱयापयऱयान नतठ्यार, चव्हाट्यार वा कोणा ना 

कोणाल्लया घराांत गाळी घालप, झगडप, मारबडय करप, रडप चशलल्ललें आसता. हीां वसेनाां ताांच े

जजणेचो भाग जाल्ललीां आसतात. शतेाांतलो वावर करतना पान खावप, ववडी ओडप तशेंच 

दीसभर केल्लल्लया कश्टाांतल्लयान इल्लली थाकाय मेळचे पासत तशेंच जजणेंत आनयल्लली ननरशणेी 

आनी दखु्ख ववसरपा खातीर ग्रामीण कश्टकरी लोक वेसनाांचो आधार घेतात.  

    खोल खोल मुळाां कादांबरेंत रुजामारीचो घोव रुजार कामा वयल्लयान येतकच नतनसाांजच्या 

वेळार सोरो वपयेता. मडगाांवाां भाडले म्हणून काम करपी आांतोनेत हाच्या दसुऱया नांबराच्या 

माशनेाक ताचो घोव सोरो वपयेवन बडयता. तो मेले उपराांत तेंवयू सोरो वपयेवपाक लागता. 

आपली बायल एका मुांबयकारा वाांगडा काजार जाली म्हणून कळटकच वपकासाांवान आगसु्त्तीन 

सोरो वपयेवपाक लागता. पेद्र,ू कायतान, आवरीक, मातसे तशेंच खणीर काम करपी क्रफलीप 
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सोरो वपयेतात. हावठण कादांबरेंतलो शांकर, धमूा, पे्रमानांद, शाण ू अश्या काांय पाराांक सोरो 

वपयेवपाची सांवय आसा म्हणपाचें कळटा. शांकर नसु्त्तें हाडपाक म्हणून बाजाराांत वयता तो 

बरोच वपयेवन येता आनी वाडयार व्हडाव्हडान उलोवपाक लागता. मळुाांत शभवकुरो आशशल्ललो 

हो शांकर तळ्यार  बाांद बाांदपाचो आसा हें ननशमत्त करून सोऱयाच्या नेटार कुळवाडयाांक गाळी 

घालता. 

    ग्रामीण समाजाक सोरो आांतरीक बळ हदता. सोरो वपयेल्लली व्यर्कती त्या वेळार कोणाचीच 

पवाा कररना. सोरो वपयेवन दसुऱयाचेर राग काडप. ताच्या मनाांत आसा तें मोठ्यान सगळ्याांक 

आयकूक येता अशें उलोवप. ही ताांची मानसीकताय आनी अशभव्यर्कत जावपाची गाांवठी पद्दत. 

गाांवातलो मनीस आपलीां दखु्खाां रासवळपणान भोगतात. जायत ेफावटीां त ेएकामेकाक दशुण 

हदतात. दसुऱयाांचो दसु्त्वास करतात. सोरो वपयेतात. झगडटात आनी शशराप हदतात. पणू 

सोरेकार दसुऱया हदसा घुांवळ ननवळटकच सगळें ववसरून एक जातात.  

    काळी गांगा हे कादांबरेंत फौजेंत नोकरेक आशशल्ललो मांजुळाचो घोव श्रीधर सोरो वपयेता. 

नोकरी गेले उपराांत आपलें घर आनी बायल-भरुग्याांक सोडून तो कामाच्या ननमतान मुांबय 

वयता. श्रीधर हें पार सोरो वपयेवन घराांत शभतर सरतनाच बोवाळ घालीत येता. तो बडबडटा. 

घराांत येवन जमनीर जन्हदता. तो घराांत ओांकता. गाांवचे जारके गेल्लले कडनेयू तो वपयेता 

आनी लोकाांक कारण नासतना गाळी घालता. अश े तरेन सोरो वपयेवन आपल्लया घराण्याक 

रास हदवपी, लजेक घालपी, आपल्लया सांवसाराची वाट लावपी पार सलैाच्या हेर कादांबऱयाांनी 

पळोवांक मेळना.  

    कामाच्या ननमतान मुांबय गेल्ललो श्रीधर मांजळू मेले उपराांत पयलेच फावटीां समुनागेर 

येता. तो थांय काांय दीस रावता. एक दीस नतनसाांजच्या वेळार श्रीधर सोरो वपयेवन येता 

तने्ना समुन म्हणटा : “हाका सोरो ह्या गाांवाांत मेळ्ळो खांय!” कारण हो वाठार शशद् लोकाांलो 

आशशल्लल्लयान ह्या गाांवच ेशशमे शभतर सोरो कोणचू हाडडनात. शशद्दर गाांवा वरी गोंयाांतयू अश े

काांय गाांव आसात. सत्तरी म्हालाांत कोपडडें आनी झमें ह्या गाांवाांनी लोक आयजूय सोरो 

काडडनात आनी शशमे शभतर हाडून वपयेनात. 



 
 

212 
 

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत दबुय कामाक आशशल्ललो आांतोनेताचो घोव दमुीांग आपणाक 

नोकरे वयल्लयान काडून उडयलो म्हणून घरा येवन परदेशाांतल्लयान जोडून हाडडल्लले दडूु मोडून 

सोरो वपयेता. महाबळेश्वर सलै हाांच े ववखार ववळखो (जाग, वसा : 38, अांक : 2, हदवाळी/ 

नातलाां 2011). हे कादांबरेंत सोऱयाचो चशलल्ललो धांदो आनी सोरो वपयेवन आपल्लया जजवनाची 

वाट लावपी समाजाचें िचरण आयलाां. 

4.2.2 समाजवेवस्त्र्ा : सामाजीक बांहदलकी आनी समाजमानस 

    ग्रामीण समाजमानसाांत आशशल्लली प्रचांड उत्सकूताय आनी सामाजीक बाांहदलकी ताांकाां 

नकळत एकठाांय हाडटा. गाांवाांत कसलीय बरी-वायट घडणूक घडटकच चोंब्यान एकठाांय जाल्लल े

हे लोक चड करून बघ्याची भशुमका घेतात आनी प्रसांगा प्रमाण त े कृती लेगीत करतात. 

गाांवाांतल्लया वडील मनशाचें आयकुपी आनी राग आयल्लयार आडमठुें  धोरण जस्त्वकारून 

समाजवेवस्त्थ ेआड बांड पकुारपीय हाांगा हदश्टी पडटात. ह्या सामाजीक वतानाक धरून लेखक 

सलै हाांणी आपल्लया कादांबऱयाांनी  काांय प्रसांग िचरानयल्लले आसात. 

    हावठण हे कादांबरेंत सामाजीत वतानाचेर उजवाड घालपी काांय प्रसांग आसात. नाटकाांत 

काम करपी शीला ही चली एक दीस सखारामाक मळेपाक कुमारवाडयार येता. तीां दोगाांय 

उलोवांक लागतकच वाडया वयले लोक पयस उबे रावनू ताांकाां चोरून पळयतात. त ेचलयेक 

सखाराम पावपाक वयतकच “लग्न बी जावचीां ना मूां?” गाांवचे लोक ताांचे ववशीां फाटल्लयान 

चचाा करतात. मनाांत आशशल्लली उमळशीक आनी उत्सकूताय हाची ही एक बरी देख.  

    दसुरे एके घडणुकें त चोरयाणो सोरो पावोवपाचें मानाांयपण करपी रामचांद्र आनी शांकर 

हाांकाां धरपाक वाडयार पलुीस येतात. पयलेच फावटीां पलुीस कुमारवाडयार आनयल्लल्लयान वाडया 

वयल े दादले आनी बायलो एकठाांय जातात. शांकराली आनी रामचांद्राली बायल रडपाक 

लागतकच ताांकाां धरून व्हरूां  नाकात म्हणून साांगीत थांय जशमल्लले लोकूय रडपाक लागतात. 

सामहुीक दखु्ख व्यर्कत करपाची ही गाांवच्या लोकाांची रीत.  

    शकुां तलाच्या लग्नाक गाांवचे लोक एकठाांय जावन आांगणाांत आनी राांदपाक ‘रोशया’ माटव 

घालतात. राांदपाक दादले आनी बायलो वावरुतात. कुळवाडयाांगेर वचून हाांतर, कण्णातर, 

हाांतऱयो, तोप, पांचाडी, पराथो हाडटात. हाांगा कोण कोणाक आपयना. सगळें क्रकतें सरुळीत 
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पयलीां थारानयल्लले प्रमाणें घडटा. गाांविगऱया समजाचें हें एक मखुेल खाशलेपण. हाांगा सगळेच 

लोक एकामेकाक सहानभुतुी हदतात आनी सहजजवन जगतात. सामहुीक जजवन आनी जायत्यो 

सामाजीक मानसशास्त्राच्यो जायत्यो देखी वयले कादांबरेंत आमकाां पळोवांक मेळटा. 

    खोल खोल मुळाांतलो गाांवबदुवांत वालेरीन गाांवकेक उलो मारता आनी अडचणीांत 

साांपडडल्लल्लया कायतानाक घर बाांदनू हदता. गाांवाांत एकवट आशशल्लल्लयान असल्लयो गजाली 

घडटात. तशें पळोवांक गेल्लयार गाांवाांत गाांवच्या मनशाक वा भायल्लया कोणाकूय आपणाक जाय 

तें करपाक प्रनतबांध आसता. लग्नाक माटवाची म्हेड परुपाक ‘धा’ जाणाांक साांगपाची चाल थांय 

आसता. काळी गांगात जयराम ज्या वेळार नवी शाळा सरुू करपाक सोदता त्या वळेार गाांवचो 

सोयरुदाद ताका उद्दशेनू म्हणटा “अरे जयरामा, चड शाणो जाला तूां, देडशाणो. ननखळायताां 

पळय तकुाां. गाांवाांक साांगप ना करप ना. उठ्ठा आनी शाळा काडटा. हो वाडो म्हळ्यार तजु्या 

बापायची शमरास क्रकतें रे?” युग-साांवार हे कादांबरेंतयू बेताळाच्या देवळाांत कावपताांव, काब, 

पाद्री आनी सोल्लदाद येवन राबबतो करून रावतात त्या वेळार गाांवकी आपोवन गाांवाचेर 

आनयल्लल्लया प्रसांगाचेर त ेसगळे मेळून चचाा करतात. 

    आपली लागणूक समजून गाांवचे प्रस्त्न परुाय गाांवच्या लोकाांनी एकठाांय बसनू सोडोवप ही 

एक पवुवाल्लली प्रथा. त े खातीर ‘गाांवमेळो’ वा ‘गाांवकी’ आपयतात. वयैर्कतीक वा रासवळ 

पाांवडयार क्रकतेंय बरें-वायट घडल्लयार सगळो गाांव देवळाांत एकठाांय येवन एका मतान ननणाय 

घेतात. आयजूय ही पद्दत ग्रामजजवनाचो भाग आसा. सत्तरी, साांगें, काणकोण आनी 

गोंयाांतल्लया हेर ग्रामीण भागाांनी गाांवमेळावे अजस्त्तत्वाांत आसात.   

    गावडा ही जमात प्रोटो-ऑस्त्रोल यड वांशी आसनू आयाां पयलीां ही जमात गोंयाांत 

आनयल्लली आसपाक जाय अशें अभ्यासकाांचें मत आसा. गोंयाांतल्लया जायत्या गाांवाांतल्लयान 

ग्रामपांचायतीची (Comunidades)  सांस्त्था आशशल्लली. ही सांस्त्था प्रोटो-ऑस्त्रोल यड लोकाांनी 

गोंयाांत हाडली आसपाक जाय अशें मत बा. द. सातोस्त्कर माांडटा.7 युग-साांवार हे कादांबरेंत 

आदोळशी ह्या काल्लपनीक गाांवाांत गाांवकारकी अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लयाचो उल्ललेख आयला. हे 

गाांवकारकेचे मखुेल वाांगड बामण आनी क्षरीय आसात. हेर गाांवाांतले लोक कुळावी आनी 
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वाांटेली आसात. गोंयच ेआहदवासी आशशल्लल ेआनी नतसवाडी आनी साश्टी वाठाराांत तत्कालीन 

काळार वास्त्तव करून आशशल्लल्लया ह्या गावडा समाजाच ेजजणेचें िचरण वयल ेकादांबरेंत ना.  

    आदोळशी ह्या काल्लपनीक गाांवाांत गावडा समाजाचो राबबतो नाशशल्ललो असो हाांगा ताचो 

अथा काडचो पडटा. हे चचके धरून आनीक एक प्रस्त्न उबो रावता तो म्हणल्लयार तत्कालीन 

काळार क्षरीय आनी बामण वगााची गाांवकारकी एके कडने आशशल्लली व्हय? नतसवाडी भागाांत 

बामण आनी क्षरीय आशशल्लल्लयाचे परुावे अभ्यासक हदतात. तशेंच क्षरीय आनी उच्च वगीय 

बामण लोकाांची ग्रामपांचायत म्हणल्लयार गाांवकारकी थांय अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लयाचो उल्ललेखयू 

मेळटा.8 ह्यो गाांवकारकी गोंयचे समाजवेवस्त्थेचो एक मखुेल भाग आसात. ताांच े ननयमावली 

प्रमाणें थांयचो वेव्हार चलता. सामहुीक मालकीची जमीन एकठाांय येवन कसोवप. गाांवच े

अथीक येणावळीच्या आदारान गाांवाांतलीां रासवळ कामाां हाताांत घेवप. हे सगळे वेव्हार गाांवच्या 

एकमतान थांय घडटात. समाजीक जजवनाांत हे गाांवकारकेचो म्हत्वाचो वाांटो आशशल्ललो आनी 

आयजूय तो आसा. 

    काळी गांगा हे कादांबरेंत ल्लहान आसतना समुनाचें आांगपाांग एक फावट घट जाता. अशा 

वेळार साळूआजी धाांवनू येता आनी ताका दोतोरागेर व्हरपाक सचुयता. ह्या वेळार वाडया 

वयले सगळे लोक एकठाांय जातात आनी समुनाक चादराांत गठुलायतात. गणेशा वाांगडा ववष्णू, 

खुशाली, सदाशीव आनी गोवव ांद वचपाक तयार जातात. ताका पलतडी हळग्या दोतोरागेर 

व्हरतात. बायलुाक (समुन) दोतोरा कडच्यान घरा परत हाडडसर गाांवचे सगळे लोक जागचे 

आसतात. शतेा मेरे खातीर गणेशा वाांगडा आकाांताचें झगडें केल्ललो सदाशशवअण्णा लेगीत त्या 

गाांवच्या लोकाां वाांगडा आसता हें ववशशे. 

    मांजूळाक पळोवांक येता म्हणनू कळटकच सशुमरामावशी आनी हेर दोन बायलो राांदच-े 

कुडीांत येवन बसतात. कोण कोण आपल्लया दाराांत, आांगणाांत, जनेलाांत येवन उबे रावतात. 

सामाजीक बाांहदलकेचें भान दवरून जगपी ह्या लोकाांची ही रासवळ जीण लखेकान आपले 

कादांबरेंत ग्रामीण समाजमानसाक धरून उबी केल्लया. काळी न्हांयेक हुांवार येवन तरेा दीस गाांव 

उदका खाला उरता त्या वळेार बेघर जाल्लल्लया लोकाांक सरभोंवतणच्या गाांवचे लोक आपल्लयागरे 

आपोवन व्हरतात. हाांगा ताांचो सामाजीक एकवट हदश्टी पडटा. 
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    ह्या सांदभाांत अभ्यासक भषूण भाव ेबरयतात :  

सामहुीकता लेगीत काळी गांगेचो एक म्हत्वाचो गणू, 50-60 मनशाांच्या 

उल्ललेखाांतल्लयान मनशा-मनशाां मदले सांबांद ती उर्कतायता. गाांवकार, वाडकेार, जातकार, 

दायजी, बापोलये ह्या समहू-सांकल्लपनाांतल्लयान ताांणी साांबाळून दवररल्लल्लयो बऱयो-वायट 

रुढी-परांपरा, ताांच े हेवेदावे, भावकी, सांकश्टाांच्या वेळार सगले मतभेद ववसरून घालनू 

घेवपाची वतृ्ती पणू ननयतीक आव्हान हदतना मात फाटीांफुडें जावपी ताांची मनोवतृ्ती, 

ताचे जल्लम धरून मणाा मेरेनचे आनी मणाा उपराांतचे लेगीत ररतीररवाज, ताांच्यो 

मानमान्यतायेच्यो कल्लपना ह्या सगल्लयाांचें दशान हे कादांबरेंत वाचूांक मेळटा.9 

    प्रामाणीकपण हें गाांवाांतल्लया मनशाांचें आनीक एक खाशलेपण. आपणू उतराक फटीांग वा 

फाल्लस जावपाक जायना अशी ग्रामीण कश्टकरी मनशाची धारणा आसता. हे नदरेन मातयेचीां 

आयदनाां करपी कुमार आपलो वेवसाय आनी ववे्हारा कडने प्रामाणीक आसा म्हणपाचें हावठण 

हे कादांबरेंत हदसनू येता. धमूा सोऱयाचीां भाणाां करपाक क्रफशाल आसता. पणू गोंयच्यान एक 

िगरायक येता आनी शशवराम कुमाराक भाण करपाक साांगता. शशवराम व्हड कश्टान भाण 

पेट्टा. नकलामी करपाक शशवरामाचे मातयेंत धमूा मीठ घालता आनी भाणाक हाव्याांतचू तड े

वयतात. ह्या वेळार शशवराम रडटा आनी म्हणटा : “तकेाां पदरा हदसाांत भाण हदताां म्हणणल्ललें 

हाांवें. गेल्लले आठ णव दीस तेंच घेवन बशशल्ललों. उतराक फटीांग जातलों रे देवा हाांव!” मखुार 

शशवराम रातीचो दीस करून भाण तयार करता आनी उतरा प्रमाणें िगरायकाक वेळार हदता. 

   दसुऱयाक फटोवप ना. नागोवप ना. चोरी करप ना. वाटेर पडडल्लली वस्त्त लेगीत आपणे ती 

घेवप ना. अश्या सांस्त्काराांतल्लयान ग्रामीण समाजमानस घडडल्ललें आसता. युग–साांवार कादांबरेंतल े

दोन प्रसांग हे नदरेन नोंद घे सारके आसात. रवळनाथ देवाक स्त्थलाांतरीत करता त्या वेळार 

बाटून क्रिस्त्ताांव जाल्ललो मुांगरू शण ै म्हणटा : “देवाचें भाांगर आनी तामण म्हज े सरीां सगुरू 

आसा. तमुी देवाची स्त्थापणूक केली म्हणटकच साांगणें धाडात. हाांव हाडून पावयताां. आताां 

वाटेर चाांडाळाांची शभराांत.” (पा.236) रामनाथ देवाक गाांवा भायर व्हरतात त्या वेळार तेंच 

जाता. रायण्णा भटाची बायल देवळाांत येता आनी देवाचें भाांगर ताांच ेसवुादीन करीत म्हणटा : 
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“देवाचें भाांगर हें. माघाची जारा जातकीर देवाल्लया आांगावेलें भाांगर काडून व्हरूां क कोण 

गाांवकार येयलो ना. मागीर आमी काडून दवरलें.” (पा.288)   

    दादलो आनी बायलाां शभतर शतेाच्या कामाांत जशी कामाची वाांटणी केल्लली आसता तशी 

कुमाराच्या वेवसायाांत लेगीत कामाची वाांटणी करतात. ह्या पारांपारीक वेवसायाांत बायल 

म्हत्वाचो वाांटो उखलता. घरचीां हेर सगळीां कामाां करून ती दादल्लयाक कुमारकामाक हातभार 

लायता. आयदनाां तयार जातकच गाांवागाांवाांनी वविेक व्हरपाचें काम बायलचू करता. जाबळे 

तकलेर घेवन बायलो सकाळीां फुडें वविेक भायर सरतात आनी साांजवेळार त्यो घरा परत 

येतात. आयदनाां वविेक घेवन गेल्लल्लया बायलाांक जावपी मानसीक आनी शारररीक रासाांचें 

िचरण लखेकान हावठण हे कादांबरेंत केल्ललें पळोवांक मेळटा. लखेक बरयता : ‘आनांदी आनी 

देवकी जाबळो घेवन रसरसीत चलतालीां. चलतना कमरे काट्यार वजन येतालें, फाटीकणोय 

दखुूांक लागतालो. कें साांतल्लयान, मस्त्तका वयल्लयान हूम देंवन हडडयाांत सकल सरताली. ती 

खशणेी, दखू ववसरून तीां खबरो करीत चलतालीां.’ (पा.38) 

    वविेक गेल्लल्लया बायलाांक सरभोंवतणचे गाांवच े लोक नाांवान वळखतात. कुळारच्या 

गाांवाांतली कोणूय कुमारीण आपल्लया गाांवाांत पावत जाल्लयार नतचो थातोमातो चडूच जाता. 

गाांवची सनू आपले आवय घरच्याांची खबर त ेकुमारणी कडल्लयान घेता. काांय जाण तर आपलो 

कसलोय रेकाद नतचे कडल्लयान धाडटात. एका काळार दळणवळणाची सवुवधा नाशशल्लल्लया 

ग्रामीण वाठाराांत काांसार, नांदीबलैकार, वतारी, कुमार सारर्कया भोंवतरे आशशल्लल्लया व्यर्कतीांचो 

उपेग रेकाद धाडपा आनी हाडपा खातीर जातालो. त्या वेळार दसुऱया गाांवाांतलो मनीस आपल्लया 

गाांवाांत येवप होच ताांचे खातीर आनांदाचो खीण आसतालो. 

    युग–साांवार हे कादांबरेंत िचरानयल्ललो आदोळशी हो मखुेल गाांव. शशरवाडो, देवळुवाडो, 

घाण्यानतठो आनी रायगाळी अश ेह्या गाांवचे वाड ेआसात. ह्या परुाय गाांवाांत 51 घराां, 72 

चुली, 103 जोडपीां, 609 लोक आनी एक पसरो आसा. जण एका गाांवाचें वा वाठाराचें म्हणून 

एक समाजशास्त्र आसता. रायगाळीांतले बामण आनी शशरवाडया वयले नायक आदोळशी ह्या 

गाांवचे वाांगड आनी गाांवची गाांवकी करपी गाांवकार आशशल्लल्लयान ताांचोच हाांगा शके चलता. 

गरुव, देवळी, वाजांरी, भोयी, तळूे, सरकेार, साांगणेकार, हदवटेकार, कलवांत हे कुळावी, जाल्लयार 
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म्हार, म्हाले, मेस्त्त आनी कुमार हे हाांगाचे वाांटेली. हाांगा कुळाव्याांक देवाचें शतेभाट वपकोवन 

खावांक मेळटा जाल्लयार वाांटेल्लयाांक गाांवच ेरासवळ जमनीचे वपकावळीचो वाांटो मळेटा. 

    वयल्लया गाांवची म्हणून एक जजवन पद्दत आसा. जातीयतायेचेर आधारीत हे ग्रामवेवस्त्थेंत 

जण एकल्लया वाांगडयाक हाांगा कामाां वाटून हदल्ललीां आसात. देखीक : वाांटेली ह्या वगाांतलो 

मेस्त्त गाांवच्या लोकाांचें मेस्त्त काम करता. कुमार बऱया–वायटाक मडकीां हदता. म्हालो कें स 

मारता. गाांवचो म्हार मले्ललें धोर गाांवा भायर ओडून घालता, साांगणें पावयता, हदश्ट काडटा 

आनी बळेाांचीां आयदनाां करून हदता. देवाच े जोगवणेचें काम शमराशी करता. रामनाथाच्या 

देवळाांत भट पजुा करता. शशरवाडया वयले गाांवकार आपलो पांगड करून आपलीां घराां आनी 

गोठे शश ांवतात. कुळाव्याांचो पांगड आपल्लया घराां वाांगडाच बामणाांलीांय घराां शश ांवतात. ही 

तत्कालीन समाजवेवस्त्था अभ्यासतकच ह्या परुाय गाांवाांत एक सामाजीक सांस्त्था कायारत 

आशशल्लल्लयाचें जाणवता. 

    सामाजीक सरुक्षेच्या सांदभाांत ग्रामीण वाठाराांत रावपी लोकाां मदीां मनाांत सदाांच भांय 

आसता. रान वाठाराांत रावपी आहदवासी समाजा सदभाांत हाचो आमकाां प्रत्यय येता. भायलो 

अनवळखी कोणूय आपले गाांव शशम े शभतर साांिगनासतना प्रवेश करता आसत जाल्लयार त े

आवाजाच्या माध्यमा वरवीां गाांवच्या लोकाांक साांकेतीक सांदेश धाडटात. परर्कया मनशान 

कोणेंच आदोशळी गाांवाांत वस्त्ती घेवची न्हय असो ननयम आसा. असरुक्षेंतल्लयान आनयल्ललो हो 

नेम भायल्लया मनशाक राबबतो करपा पसनू आडायता. आदल्लया काळार परकी मनीस गाांवाांत 

आयलो जाल्लयार जात, धमा, वाठार हाचे सांदभाांत ताची चौवकशी जाताली. सगळ्या प्रस्त्नाांच्यो 

जापो समाधनकारक मेळ्ळ्यारूच ताचे कडने फुडलो वेव्हार जातालो. नाजाल्लयार ताका 

गाांवाांतल्लयान भायर वचचें पडटालें. रामनाथ देवाक घेवन गेल्लल्लया पांगडाक वाटेर तशेंच माजाळी 

गाांवाांत ताांची झडटी घेता म्हणपाचे प्रसांग युग-साांवार कादांबरेंत आसात. ग्रामीण समाज 

वेवस्त्थेंत आयजूय परर्कयाांक, परजानतयाांक आनी परधशमायाांक गाांवाांत कायमस्त्वरुपी राबबतो 

करपाक मनाय करतात. 

    युग-साांवार, काळी गांगा, खोल खोल मुळाां आनी हावठण ह्या चारूय कादांबऱयाांनी 

तत्कालीन पररवेशा प्रमाण आयदुाां, आयदनाां, खाणा-जेवणाां आनी भेसाचो उल्ललखे आयला. 
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युग-साांवार कादांबरेंत बामण आनी हेर समाजाांतले लोक काश्टी न्हेसतात म्हणपाचे उल्ललेख 

येतात. हेर कादांबऱयाांनी कुळवाडी, क्रिस्त्ताांव गावडो आनी आनी कुमार वगाांतले दादले काश्टी 

न्हेसतात. देखीक : मातयेचीां आयदनाां ववकरेक घेवन वयतना आनांदी कुमारणीक काांबळ आनी 

काश्टी न्हेशशल्ललो माांयिगणीचो मामा वाटेर मळेटा (हावठण). शतेकाम करपी गणेश आनी 

म्हाळू, गोरवाां राखपी तातमूाम, गोरवाांचें वखद हदवपी मोनो देवाप्पा (काळी गांगा) हे सगळे 

काश्टी न्हेसतात. प्रदेश, जात आनी ताांच्या पारांपारीक वेवसाया प्रमाण समहुाक भेस फावो 

जाल्ललो आसता. क्रिस्त्ताांव गावडी बायल पारांपारीक ‘देंठली’10 मारता ताचो उल्ललखे खोल खोल 

मुळाां हे कादांबरेंत आयला.  

    गोंयचो 450 वसाां फाटलो सामाजीक इनतहास युग-साांवार हे कादांबरेच्या ननमतान 

लेखकान पनुजजावीत केला. हे कादांबरेंतले समाजीक सांदभा, व्यर्कती, घटना आनी प्रसांग 

काल्लपनीक आसले तरी कथानकाच्या पररघाांत घडपी घडणुकाांनी राजकी, धमीक, सामाजीक 

आनी साांस्त्कृतीक इनतहासाची जोड आसा. तत्कालीन शतेी वेवसाय, लोकजजवन, भेस, जेवण-

खाण, ररती-ररवाज आनी लोकवेव्हाराक वास्त्तव रूप येवचे खातीर लेखकान पवुवाल्ललो पररवेश 

चडोवपाचो यशस्त्वी प्रयत्न केला. लेखक तत्कालीन काळाचो थाव घेता. हाकाच लागनू कोंकणी 

लेखक दामोदर मावजो हे कादांबरेक काळाची कादांबरी म्हणटा.11  

     लेखक महाबळेश्वर सलै काळी गांगा हे कादांबरे सांदभाांत बरयतात :  

कादांबरेचेर एक आक्षेप आसा, कादांबरी चड दःुखाच्योच काणयो साांगता. म्हाका 

सोताक तर हदसता, म्हज्यो दःुखाच्यो स्रेश्ठ काणयो. म्हज्यो काळखाच्यो, मरणाच्योच 

काणयो स्रेश्ठ काणयो. दर एका लेखकाचो एक वप ांड आसता आनी तो वप ांड अणभवा 

वाांगडा, पवूासांिचता वाांगडा बाांहदल्ललो आसता. त्या वप ांडा पसनू फारकत घेवप 

अप्रामाणीकपणच आसता. त्या वाठाराांत रावनू जजवीतभर जजववताचो दखुदेणो 

अजस्त्तत्वाचो सांघशूाच पळयलो, एका फाटोफाट एक आडमणाांच पळयलीां, जाका 

काळखाचें सासणाचें कुवाडें पडडल्ललें ताणें ववदशुकाचीां वस्त्राां कशीां न्हेसचीां? तरीय 

साांगताां, म्हजी वप ांडप्रकृती हाांवें म्हज्या कथानकाांचेर, म्ह्ज्या पाराांचेर वोजें म्हण 
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घानतल्लली ना. म्हजीां पाराां समैीक नेमान सहज जल्लमनू आयल्लयाांत. वास्त्तवाांत आनी 

अणभवाांत ववसांगती येवची न्हय हाची हाांवें सादरूपणान जतनाय घेतल्लया.12 

    वयले कादांबरेंत मांजुळा कश्टाांची आनी खांती जीण जगनू मरता. गणेश, शोभा आनी 

गोवव ांद आत्महत्या करतात. शांकर झुजामळार मरता. मरण हें अांतीम सत्य. जल्लमता ताचो 

एक ना एक दीस अांत हो आसाच. ववश्र्वास पाहटल हाांचे झाडाझडती हे मराठी कादांबरेंत मरणा 

सांदभाांतले जायत ेप्रसांग आसात. देखीक : धरण बाांदनू जातलें हाची खारी जातकच आवडाईचो 

घोव गोईँदा उदकाांत उडकी घेवन आत्महत्या करता. बलुडोझराच्या खाला येवन शशवराम 

मरता. आवडाईचो भाव काळजाचो आताक येवन मरता. हैबतीचो खून जाता. खैरमोड ेमास्त्तर 

जन्हदेंतचू मरता. तमीळ कादांबरीकार तकळी शशवशांकर वपळ्ळे हाांचे चेम्मीन कादांबरेंतयू 

चम्पनाची बायल चर्ककी दयुेंसान मरता. नसु्त्तें पागपाक गेल्लले कडने दयााक मोड येवन 

पलनीचो अांत जाता. ननमाणे कडने कुरुतम्मा आनी नतचो मसुलमान मोगी पररकुट्टी दयाावेळेर 

मेल्लले अवस्त्थेंत मेळटात. पुांडलीक नायक हाांचे अच्छेव हे कोंकणी कादांबरेंत गाांवचो जाणटो 

आब,ू सावळो मास्त्तर आनी नानचूें मरण पळोवांक मेळटा. 

    साहहत्याांत जें क्रकतें पडबब ांबीत जाल्ललें आसता तें लेखकाच्या मना-काळजाांत अणभवाच्या 

रुपाांत खांय तरी शलवपल्ललें आसता. मरणाांय अशीांच लेखकाच्या खोल यादीांचो तो एक पुांजो 

आसता. हीां मरणाां काळजाांत घर करून रावतात. सलैान आपल्लया घराब्याांतलीां जायतीां मरणाां 

लागीांच्यान अणभवल्लयाांत. लेखक चवदा वसाां इकरा म्हयन्याांचे आसतना ताांचो बापयू भायर 

पडलो. महाराष्र ररजवा पशुलशेंत आशशल्ललो शभकू सलै हो ताांचो बापोलभाव वपरायेच्या 21 

वसाांचेर भायर पडडल्ललो. आवय भायर पडडल्लली त्या वेळार सलै 21 वसाां 10 म्हयन्याच े

आशशल्लले. सलैाचो व्हडलो भाव ताचो जल्लम जाला त्याच वसाा भायर पडडल्ललो. लखेक घरच्या 

मरणाां ववशीां बरयतना म्हणटा : ‘ह्या वसााक म्हजीां नतगाां मोगाचीां मनशाां अवघ्या चाळीस 

हदसाांत सोंपलीां. तवेीस जलुयक एक भयण, दोन आगश्टाक दसुरी भयण आनी तीन 

सप्टेंबराक भावोजी! खूब लागीांचीां मोगाचीां हीां मनशाां! ताांच्या मरणान म्हज्या काळजाचीां मळुाां 

उसववल्लल ेवरी जाल्लयाांत.’13  
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    वयल्लया काांय देखीांतल्लयानी सलैाच्या कादांबऱयाांनी पडबब ांबीत जाल्लल्लया समाजजजवनाचो 

ननयाळ घेतला. कादांबरी ही समकालीन समाजवास्त्तव िचरीत करपी एक म्हत्वाचो 

साहहत्यप्रकार आसनू सामाजीक दस्त्तऐवजाची ती पुांजी आसा. तत्कालीन समाजजजवनाचो एक 

धाांवतो पट अशी कादांबरी आमचे मखुार दवरता. ताच्या अनशुांगान समाजवशैशश्ट्याांची एक 

दीघा वळेरी अभ्यासा खातीर उपलब्ध जाता. 

4.3 कुमार समाज, पारंपारीक वेवसाय, आनी ामंुडळीकरणाचो प्रााव 

4.3.1 कुमार समाजाची उत्पत्ीी आनी इनीिासीक फािाूंय 

    भारतीय सांस्त्कृतायेंत कुमार समाजाच ेउत्पत्त े ववशीां साबार दांतकथा आसात. ऋगवेदाांत 

मातयेच्या आयदनाांचो उल्ललखे मेळटा. कुमार हें उतर ‘कुां भकार’ ह्या सांस्त्कृत शब्दा वयल्लयान 

आयलाां. कुमार ही मातयेचीां आयदनाां करपी एक जात. भारताांतल्लया सगळ्या भागाांनी ताांचो 

राबीतो आसनू सगळ्या धमाातल्लया लोकाांचो तातूांत आसपाव जाता.14 मातयेचीां आयदनाां तयार  

करपी ह्या समाजाक गोंयाांत कुां बार वा कुमार अशें सांबोधतात. बांगाली कुमाराां मदीां जायत े

फाांटे आसात. थांय मातयेच्या आयदनाां वाांगडाच मतुी, बावल्लयो, वाद्याां, हदवे, नळे आनी हेर 

वस्त्तयू त ेकरतात. असल्लयो वस्त्त ूतयार करपी कुमार गोंयाांत आसात. लग्नववधी, मणाववधी 

आनी हेर धमीक आनी सांस्त्कृतीक ववधी वेळार लागपी मातयेच्यो वस्त्तयू त ेतयार करतात. 

कुमाराचें अजस्त्तत्व आयापवूा काळाांतल्लया द्रवीड सांस्त्कृतायेच्या काळाांत लेगीत आशशल्लल्लयाचें 

हडप्पा - मोहेंजोदडो हे सवुातरे केल्लल्लया उत्खननाांत जीां मातयेचीां वेगळीांवेगळीां आयदनाां आनी 

भाजलेल्लया ववटाांचें बाांदकाम मेळ्ळाां ताचे वयल्लयान हदसनू येता.15  

    महाराष्राांत आनी कोंकणाांत कुमार हो बारा बलतु्याां मदलो एक. तो गाांवाांत मातयेचीां 

आयदनाां करून हदतालो आनी ताचे बदला ताका शते लुांवणे वेळार धान्य मेळटालें. काांय कडने 

कुमाराक जमीन हदवन आपल्लया गाांवाांत दवरून घेताले. चाक हें कुमाराचें म्हत्वाचें आवत. 

गोंयाांतल्लया कुमारा कडने तीन तराांचीां चाकाां हाांवें पळयल्लयाांत. पारांपारीक चाक हें माती आनी 

लाांकूड हाांचे पासनू तयार केल्ललें आसता. ताचे उपराांत ताांचे कडने पणूा लाांकडाचें चाक आयलें 

आसूांक जाय. ह्या चाकाक त े ब ल बॅरीांग बसोवन घेतात. जाल्लयार आधनुीक चाक हें  
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इलॅजर्करशसटीचेर चलपी आसनू ताची गती चड-उणी करपाक मेळटा. हावठण हे कादांबरेंत 

लेखकान पारांपारीक चाकाचो उल्ललखे केल्ललो आसा. 

    कुमार हो मातयेचे सांस्त्कृताये कडने आपली नाळ जोडून आशशल्ललो एक म्हत्वाचो घटक. 

ग्रामीण वेवस्त्थेच्या अथाकारणाांत कुमाराच्या चाकाचो खाशलेो वाांटो आसा. कारण लोकपरांपरेंत 

ताका खेरीत अशें स्त्थान आशशल्ललें आनी आयजूय तें आसा. कुमाराच्या चाकाचो आववश्कार 

इजजप्ताांत इसवी सनपवूा 3000 वसााच्या समुाराक जालो अशें मानतात.16 शस ांधू न्हांयेच्या 

देगणाांत हडप्पाांत आनी मोहेंजो-दडोंत केल्लल्लया उत्खननाांत मातयेचीां आयदनाां मेळ्ळ्याांत. शस ांध ू

सांस्त्कृताय ही मॅसोपोटेननयाांतले समेुरी सांस्त्कृतायेर समकालीन आसपाक जाय असो अदमास 

सर ज न माशाल आनी हेर सांशोधकाांनी काडला. ताका लागनू नतचो काळखांड सनपवूा 3100 त े

2500 आसपाक जाय अशें म्हणलाां.17 

    माजाळी-कारवार (उत्तर कन्नड जजल्लला) साकून उत्तर उदेंतके काांय अांतराचेर शजेेबाग 

हो वाडो आसा. ह्या वाडयाचे उत्तर हदकेक आशशल्लल े शतेवडीांत कोंकणी भाशीक कुमाराांची 

वस्त्ती आसा. थांयचे कोंकणे कुळवाडी कुमार समाजाच्या राबबत्याचे त े सवुातके ‘कुां बरावाडो’ 

अशें म्हणटात. ह्या वाडयाक कें द्रस्त्थानार दवरून महाबळेश्वर सलै हाांणी हावठण (2009) ही 

कादांबरी बरयल्लया. शजेेबाग ही लेखकाची जल्लमभूांय. ह्या वाठाराांत आयसपयस मरेेन शतेवड 

पातशळल्लली आसनू हाांगा आांब्याचे रुख सांख्येन आसात. 

    एका ववशशश्ट समाजाचरे बरनयल्लली लेखकाची ही दसुरी कादांबरी आसनू हाचे पयलीां ताांची 

क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाचेर आधाररल्लली खोल खोल मुळाां ही कादांबरी 2005 वसाा उजवाडा 

आयल्लया. हावठण ही समाजीक कादांबरी आसनू कुमार समाजाची जजवनपद्दत आनी ताांच्या 

पारांपारीक वेवसायाचेर जाल्लल्लया पररणामाांचेर ती मखुेलपणान भाश्य करता. हे काांदबरेची 

ननशमाती जावचे पयलीां ह्याच ववशयाचेर ‘हावठण’ ह्या माथाळ्या खाला लेखकान जाग  

म्हयनाळ्याांत माचा 1994च्या अांकात (पा.11-19) कथा बरोवन उजवाडा हाडडल्लली.  

    हावठण हे कादांबरेचें कथानक मखुार व्हरपाक लेखकान कुमारवाडयार राबबतो करून 

रावपी आठ घराब्याांचें जजवन िचरायलाां. भगत आडनाांवाचो खेरी कुमार, स्त्वताक बामण 

म्हणपी सकेुरकार आडनाांवाचो कुमार आनी देवळी कुमार अश ेतीन जातीय गट उल्ललेखून त े
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खांयच्यान आयले, हाांगा त ेकश ेस्त्थायीक जाले आनी मागीर त ेएकामेकाांत कश ेभरसनू गेले 

तें लेखकान कादांबरेंत सांक्षक्षप्त ररतीन साांगलाां.   

    वयल्लया घटकाां ववशीां अदीक माहहती घेवचे खातीर त्या कुमारवाडयार रावपी नारायण 

रामकृष्ण मळेुकार ह्या 75 वसाां वपरायेच्या जाणट्या कुमारा कडने म्हजें उलोवप जालें.18 त्या 

वेळार ताांणी म्हाका आमी ‘कोंकणे कुां बार’ म्हणून साांगलें. ताांचो तो वाडो दोन ववभागाांनी 

ववभागला. दोनयू कडने मेळून थांय ताांचीां 20 घराां आसनू मळेुकार, कुडतरकार, भगत आनी 

शटेकार अश ेताांचे चार वेगळेवेगळे घराबे अजस्त्तत्वाांत आसात. त्या वाठाराांत क्रिस्त्ताांव धमीय 

कुमाराांची वस्त्ती नासनू गोंयाांत हहांद ूआनी क्रिस्त्ताांव अश ेदोनयू धमाांतले कुमार अजस्त्तत्वाांत 

आसात.19 

4.3.2 माीी ीयार करप, आयदनां करपाची प्रक्रिया आनी िावो 

    माती हें कुमार समाजाचें मखुेल धन. मातयेचो गाळ येवन जांय एका ववशशश्ट जाग्यार 

साांठवता त्या जाग्यार िचकणमाती तयार जाल्लली आसता. ही माती कुमार मातयेचीां आयदनाां 

करपाक वापरतात. हे मातयेंत फातर वा हेर कसलोच ‘कस’ भरशशल्ललो नासता. अश ेतरेची 

माती मेळपाचीां थळाां हीां मजेकीांच आनी वेंचीक आसतात. माती मेळपाचो जागो हो कुमारा 

खातीर प्रीय आसता. लागीां लागसराक जांय ही माती आसा त्या वाठाराांत हो समाज वास्त्तव 

करून रावता. नाजाल्लयार त्या जाग्यार वचून माती हाडटात. गोंयाांत ‘कुमारखण’ आनी 

‘कुमारजुांवें’ अशीां काांय थळाां  माती आनी कुमाराांच्या राबबत्या खातीर फामाद आसात.20 

    हावठण हे कादांबरेंत थळावे कुमार िगमाळ्याच्या हदसाांनी काांय अांतराचेर आशशल्लल्लया 

तळ्याांतली माती खणून काडटात. लेखकान कादांबरेंत िचरानयल्ललें तळें हें वास्त्तव आसनू त े

कुां बरावाडयाचे उत्तरेक काांय अांतराचेर आसा. ह्या तळ्याचें िचरण आपले कादांबरेंत करतना 

सलै बरयता :  

भररल्ललें आसूां सकु्रकल्ललें, तळ्यार पावतकीर मन प्रसन्न जातालें. मोटें शांबर हात रुां द 

आनी पाांचशें हात लाांब तळें. सकल्लले वटेन बसको बाांद. वयले वटेन दोंगर देंवन 

तळ्यामेरेन येवन पाववल्ललो. मदीां इल्लली शतेोड. थांय उकतो मरु्कतसो धवो उजवाड 

आसतालो, आनी सदाांच एक जजवी जाग, मनशाांची न्हीच, बेठेच उले कुले घुांवताले. 
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क्रकतें तरी सरसरत धाांवतालें. कोण नासलो तरी मनशाक येवकार हदल्ललेवरी हटकहटांवीां 

‘हटकहटवाांक’ करीत तकलेवयल्लयान हुडून वयतालीांच. तळ्याांत उदक आसूां वा नासूां, तीां 

थांय वसाभर आसतालीां. तळ्यार ओणोव घेवन आशशल्ललो दोंगर आपलीां सदाांकाळ 

बदलपी रुपाां तळ्याांत सोडत रावतालो. (पा.6) 

    त्या तळ्याचे दक्षीणे वटेन लाांबच ेलाांब एक बाांद आसा. ह्या बाांदार कणकीचीां दाट बेटाां 

आसात. ह्या बाांदाचे सकयले वटेन आसयपयस मेरेन पातशळल्लली शतेवड आसा. ह्या बाांदाक 

तेंकून शभतरले वटेन हें तळें जाल्लयार उत्तरे वटेन दोंगराच्या मळुसा मेरेन शतेवड पातशळल्लली 

आसा. काांय वसाां पयलीां थळावे कुळवाडी लोक ह्या तळ्याांतली शतेवड कसयताले. 

पावसाळ्याांत भरून उरपी हें तळें िगमाळ्याांत सकुता. तळें सकुतकच मातयेक धाळे (फुटी) 

पडटात.21  

    कुमाराक माती कुदळीन खणची पडटा. चोब्याांनी ती भरले उपराांत माथ्यार मारून घरा 

मेरेन कश्टान हाडची पडटा. हाचे खातीर घरच्याांचो ताका आधार लागता. माती हाडपाचें काम 

चड करून बायलाां करतात. माती घरा हाडटकच ती तयार करपाची एक प्रक्रिया आसता. 

तळ्याांतली माती हाडटकच कुमार ती सकुयतात. हाचे भायर धवी शडेीची माती वा दोंगराांतली 

ताांबडी माती वेगळी हाडटात. ह्यो दोनयू मातयो बडोवण्यान बडोवन जातकच दोन फावटीां 

चाळणेन चाळटात. मडकें त वा खासा बाांहदल्लले टाांकयेंत घालनू माती फुगयतात. काळी 

िचकणमाती आनी धवी माती 75:25 ह्या मापान एकठाांय भरसनू ताचो गळुो करतात. हो 

गळुो फातरार दवरून रगडटात आनी तातूांत बारीक फातर आसल्लयार त ेकाडून उडयतात.22  

     आयदनाां खातीर माती तयार करपाचें एक वेगळेंच पारांपारीक तांर ह्या कुमार समाजान 

आत्मसात केल्ललें आसा. हाचे ववशीां साांगतना नारायण मळेुकार म्हणटा :  

आयदनाां करपाक दोन तराांच्यो मातयो लागतात. ‘माठ’ आनी ‘खर’ माती. त्यो 

एकामेकाांत भरशशतात. ही माती कुसत घालतात. माती तयार जातकच माती 

रगडपाचें, चालाां काडपाचें, आयदनाां पेटपाचें, आयदनाांचे गळे काडपाचें, हावो दाळपाचें 

काम दादले करतात. माती बडोवपाचें, चाळपाचें, शभजोवपाचें, फुगोवपाचें आनी 

मातयेचीां आयदनाां जाबळ्याांत घालनू वविेक व्हरपाचें काम आमच्यो बायलो करतात. 
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    खुळणें, बडुकुलो, चरवो, मायटी, तपलें, तवली, मानन, पडगो, दाबणें, पेण्णा मडकी, 

भाण, आडभाण, सरुीभाण, एक कूस आनी दोन कुसाांची मडकी, नारीांग, साणकाां, कदें, गाडगो, 

मोगो, पणटी, हदवज, तवो, धुपारणें, घमुट, नळे  आनी हेर जायत्या तरेचीां आयदनाां हे कुमार 

लोक करतात. काांय घराणीां गणपतीच्यो मतुी तयार करतात. वेगळ्यावेगळ्या आकाराचीां 

चाकाचेर चालाां काडून मागीर आयदनाां पेटप ह्यो दोन वेगळ्योवेगळ्यो प्रक्रिया आसनू दोनयू 

गजालीांक क्रफशालकाय लागता. कुमाराचे तकलेंत मातयेच्या आयदनाांची आकृताय आसले बगर 

वववीध आकाराांचीां आनी मोदीांचीां आयदनाां ताच्या हाताांतल्लयान घडप तशें कठीण आसता. 

    चाकाचेर तयार केल्ललीां आयदनाां कुमार ल्लहान पेटण्याच्या आदारान ‘कवांजी’ (जमनीत 

खोलगट केल्ललें वायन) कडने  बसनू पेट्टा. ह्या वेळार तो ‘आन्नें’ (उदक दवरपाचें आयदन) 

आनी ‘ननसर’ (उदकान शभजनयल्ललो कपडो) वाांगडा घेवन बसता. आयदनाां पेट्टना खूब जतनाय 

घेवची पडटा. आयदनाां पटेपाक कल्लपकताय आसची पडटा. मातयेचें आयदन दाट, पातळ 

तशेंच माती लावन ताका उबारी हदवप हें फकत क्रफशाल कुमाराचेंच काम. आयदनाां मोव 

वताांत सकुयले उपराांत काांय हदसाांनी तीां भाजूांक हाव्याांत घालतात. हे प्रक्रियेक ‘घण्णा’ दाळप 

अशें म्हणटात. एके ववशशश्ट पद्दतीन तयार केल्लल्लया हाव्याांत बारीक ‘शशरपटुाां’ घालतात. 

तणाचे चुांबळीचेर हीां सकुयल्ललीां मातयेचीां आयदनाां दवरून त्या शशरपटुाांचेर तीां दाळटात. 

सगळ्या तराांचीां आयदनाां एका वाांगडा घालतात. ताचे वयल्लयान तणाकुटारो घालनू वयर 

कालनयल्लली माती लेप कशी सारयतात. मोटें भाण आसल्लयार तें एकूच घालनू हावो 

घालतात.23 

    हाव्याच्या तोंडार उजाा तयार जावची म्हणून उजो पेटयतात. हाका ‘मखू’ भरप म्हणटात. 

ह्या हाव्याच्या तोंडार ‘झुळणी’ तयार केल्लली आसता. झुळणी म्हणल्लयार वारो येवपाक चुट्टाां 

पसनू तयार केल्लली वाट. कोळश ेतयार जावचे म्हणून हाचे खातीर चड करून जाांब्याचें लाांकूड 

वापरतात. चार-पाांच फावटीां उज्याचे कोळश े शभतर सारून हावो शभतरल्लयान गरम करतात. 

भायल्लयान बरुाक मारून हावो तापला काय ना तो पळयतात. हावो तापले उपराांत मागीर 

शभतरल्लया ‘जजगाांक’ उजो हदतात. ह्या वेळार िचांवळ्याांतल्लयान (हाव्याक वयर केल्लले बरुाक) 

आनी कानोळ्याांतल्लयान (हाव्याक दोनयू कुशीांनी केल्लले बरुाक) धुांवर भायर सरता. तीन वराां 

हावो भाजतात. उजो कमी जास्त्त जालो जाल्लयार आयदनाक ‘तोड’े वयतात. पावसाळ्याांत 
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आयदनाांक तोड े वचपाची शर्कयताय चड आसता. पयल्लया हदसा साांज े वळेार हावो घातल्लयार 

दसुऱया हदसा हावो जन्हवतकच शभतरलीां आयदनाां काडटात.24 

4.3.3 उदे्दर्ीकरण आनी ाुमंडळीकरण  

    कुमारा समाजाांत काांय व्यर्कती ववशशश्ट तरेचीांच आयदनाां तयार करपाांत क्रफशाल 

आसतात. हावठण हे कादांबरेंत खास आयदनाां तयार करपी काांय पाराां लखेकान उबीां केल्लयाांत. 

शसताराम हदवजाां करता. धमूा हो सोऱयाचीां भाणाां पेट्टा. घमुटाकार पाांडू म्हणून वळख आशशल्ललो 

पाांडुदादा घमुटाां करता. शशवराम हेर सगल्लया तराांचीां आयदनाां करता. गोपाळ, परुसो, शशवराम, 

रामचांद्र हे चवथीक गणपतीच्यो मतुी करतात. लग्न सवुाळो, जोगोवणी, अश्टबांध, घरप्रवेश, 

शाांती, मरण आनी हेर कायाांक हहांद ूधमाांतले लोक मातयेचीां आयदनाां वापरतात.  

    पदराक आनीक कसलोच जोड धांदो नाशशल्ललो हो समाज फर्कत मातयेचीां आयदनाां करून 

ववकता आनी आपलें पोट भरता. मेस्त्त, म्हालो, म्हार, मडवळ ह्या समाजाां वाांगडाच कृशी 

समाजवेवस्त्थेंत कुमाराक म्हत्वाचें स्त्थान आसा. आदल्लया काळार कुमार समाजाांतले दादले 

मातयेचीां आयदनाां करपाच्या ननमतान दसुऱया खांयच्याय गाांवाांत वचून तात्परुतो राबबतो 

करताले आनी थळाव्या लोकाां खातीर आयदनाां करून हदताले. 

    आयदनाां ववकपाक कुमाराांच्यो बायलो गाांवाांनी भोंवतात. हावठण हे कादांबरेंत वविेक 

वचपी कुमाराांच्यो बायलो हळगा, असनोटी, हणकोण, गोपशशट्टो, मायिगणी, सबुदळ्ळी, 

माजाळी, म्हासतीमळ, िचांचेवाडो, गाांवगेरी, कणसिगरी, पावसेघाटी, काळशी, आरवात आनी 

हेर भोंवतणच्या गाांवाांनी माथ्यार आयदनाांचे जाबळे घेवन वयतात. आदल्लया काळार गाांवाांत 

मडर्कयो घेवन कुमारीण केन्ना येतली हाची लोक वाट पळयताले. गाांवचे लोक ताांकाां आपल्लया 

घरा आफोवन हाडटाले आनी जाबळ्या भोंवतणीां गदी करून आयदनाां घेताले. ह्या आधुनीक 

यगुाांत अदा जाबळो मातयेचीां आयदनाां खपूांक मारामार जाता अशी कुमार लोक खांत व्यर्कत 

करतात. समाजाांत घडून येवपी ल्लहान-ल्लहान बदलाांचो प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष फटको ह्या 

पारांपारीक वेवसायाचेर आपसकू बसला. हाका म्हत्वाचें एक कारण म्हणल्लयार उद्देगीकरण 

आनी भमुांडळीकरण. 
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    नवे सोद लागतकच पोरण्याची सवुात नवी वस्त्त घेता. हाांगा तेंच जाता. धातूांचो सोद 

लागतकच ताांबें, वपतळू, आलशुमनीयम आनी जस्त्टलाचीां आयदनाां बाजाराांत आयलीां. कालाांतरान  

प्लास्त्टीक, फायबर आनी शसन्थटॅीक आयदनाां उकत्या बाजाराांत येतकच मातयेच्या आयदनाांची 

वविी घटप हें साहजजकूच आसा. मातयेचीां आयदनाां जतनायेन हाताळचीां पडटात नाजाल्लयार 

तीां रोखडीांच फुट्टात. तीां दीघा काळा मेरेन वापरपाक मेळनात. ताांच्या ह्या दोशाांक लागनू 

मनशाक धातचूीां आयदनाां वापरप सोयीचें हदसना. 

    भोवराष्रीय कां पन्याांक लागनू उत्पादनाांत जाल्लली प्रचांड वाड आनी ताांच्या त्या 

उत्पादनाांच्या योग्य तरेन जाल्लल्लया ववतरणाक लागनू वयल्लया आयदनाांचो तळागळाक प्रचार 

आनी प्रसार जालो. हे भमुांडळीकरणाचे प्रक्रियेंत सवासामान्य लोकाांक धातचूीां आनी 

प्लाजस्त्टकाचीां आयदनाां वापरप सोयीचें हदसपाक लागलें. मातयेचीां आयदनाां वापरपाचें सोडून 

लोकाांनी धातचूीां आयदनाां वापरपाचेर भर हदलो. हाचो खर फटको बसलो तो पारांपारीक 

आयदनाां करपी कुमार समाजाक. 

    शतेकार शते कसयताले तने्ना शतेी सांस्त्कृतायेचो एक भाग म्हणून त े ‘जोगवणी’ 

घालताले. ताचे खातीर शतेकार कुमारा कडल्लयान ‘चरव’े आनी ‘रुपणीां’ करून घेताले. पणू 

आयज शतेाांच बांजर पडपाक लागतकच शतेी वेवसाया सांदभाांत आशशल्लल्लयो परांपरा लेगीत बांद 

पडपाक लागल्लयो. आदल्लया तेंपार पोरसूां शश ांपपाक मातयेचे ‘कळश’े वापरताले. न्हाणी घराांत 

उदक तापोवपाक मातयेचें ‘भाण’ आसतालें. सोरो काडपाक मातयेचो ‘कळसो’ लागतालो. 

माडाची सरू काडपाक मातयेचें ‘दाबणें’ जाय पडटालें. परुुमेताचें सामान दवरपाक ‘कदीां’ जाय 

पडटालीां. ददू दवरपाक आनी ददू ववरजणाक घालपाक ‘गाडग’े आनी ‘मोगे’ जाय पडटाले. 

भाकरी भाजपाक मातयेचो ‘तवो’ वापरताले. शीत राांदपाक ‘मडकी’ आनी हुमण करपाक 

‘कुळणें’ गरजेचें आशशल्ललें. बदलत्या ववचाराांक लागनू आयज जजणे पद्दत बदल्लल्लया आनी वयर 

उल्ललेख केल्ललीां मातयेचीां आयदनाां काळाभायरीां जाल्लयाांत.    

    हे बदलत े जजवनशलैचेें िचरण सलै हाांणी हावठण हे कादांबरेंत केलाां. गोपाळ हाची 

सवायशीण बायल गलुाबी हहणें मायट्यो केल्लयात तें पळयतकच ववधवा सीताय “गोपाळ, 

तगेुल्लया घराांत कोण दादलो मरून बायल राांड जाल्लया रे? काय आांडरे दादले आनी घोवा 
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खायऱयो बायलो मायट्यो करूां क लागल्लयात?” अशी ती रागान ताका खेपता. ह्या वेळार नतका 

थातारीत परुसो आनी शशवराम म्हणटात : “सीताय आवो, फुकट झगडटा तूां. फुकट रगत 

आटयता. काळ बदल्लला, काांय जावचें ना आताां. प्लाजस्त्टकेचीां, जस्त्टलाचीां आयदनाां येयलीां, 

लोकाांनी मडर्कयो क्रकां कोंत केल्लयो. क्रकतें करूां क जालें आमच्याांनी? शास्त्र धल्लल्लयारय मरण आनी 

सोडल्लयारय मरण.” (पा.61)  

    उद्दगेीकरणाच े हे प्रक्रियेंत आयचें फाल्लयाां उरना आनी फाल्लयाांचें फुडाराक तग धरतलेंच 

हाचें खरेंपण आसना. नवे प्रयोग आनी नव्या सोदाांक लागनू घडून आनयल्लले हे बदल आयज 

मनशाक नकळत आपले वटेन ओडून व्हरतात हाची ही उत्तम देख. दसुऱया अदाान मातयेच्या 

मडर्कयाांनी राांदप हें आयचे तरणाटे वपळगेक उणेपणाचें हदसता. एक तरणाटो आपले बायलेक 

म्हणटा : “पोल्लयाक घस लागता मगुो, मडर्कयो घाांसतलीां क्रकतें?” गाांवाांतली एक बायल 

आनांदीक म्हणटा : “शशवानांद, म्हगेलो पतू सवता आताां मडर्कयाांत राांदल्लयार. सगळ्यो मडर्कयो 

काडून माळ्यार उडयल्लयात. दर फावटीां वास्त्कोच्यान येतना एक तरी जस्त्टलाचें आयदन घेवन 

येताच.” (पा.43)  हे बदलत ेमानसीकतायेक लागनू मातयेचीां आयदनाां आयज लोकाांक नाका 

जाल्लयाांत. सांवसारीकरण हें अश े तरेन तजु्या दारार येवन उबें रावता आनी नकळत तजु्या 

घराांत घसुता. 

    मातयेचीां आयदनाां करपाक ज्या तळ्याांतली माती कुमार हाडटाले त्याच तळ्याचेर सरकार 

बाांद बाांदपाचो ननणाय घेता. भोवसांख्येन आशशल्लल्लया शतेकार कुळवाडी वगााक ही खोसयेची 

गजाल जाल्लयार कुमार समाजा खातीर दखु्खाची गजाल थारता. हो डॅम जाल्लयार कृशी 

सांस्त्कृतायेक वरदान थारतलो. शतेाां कसोवन आपलें पोट भरपी कुळवाडी एके वटेन आनांदीत 

जातात खरे पणू दसुरे वटेन ह्या कुळवाडयाांचे भरुगे शशकून गोंयाां, पणु्याक आनी मुांबय 

नोकरेक वचपाक लागतात आनी थांयचीां शतेाां पडीांग पडपाची प्रक्रिया सरुू जाता. थळाव े

शतेकार मळ्यामडडी ही शतेाची जमीन फॅर्कटरी घालपाक बेंगळूराच्या एका सावकाराक ववकता. 

हाचें दखु्ख मात कोणाक जायना. दसुरे वटेन कुमाराांच्या पारांपारीक वेवसायाक वायट दीस 

येवपाक लािगल्लल्लयान पोटा खातीर हे कुमार पडीांग पडडल्ललीां कुळवाडयाांचीां शतेाां गेणीन 

कसपाक मखुार सरतात. ह्या बदलत्या यगुाांत एक समाज आपलो पारांपारीक शतेी वेवसाय 
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सोडपाचे वाटेर आसतना  दसुरो समाज ताांच्या वेवसायाांत रीग घेवन आपल्लया पोटाची वेवस्त्था 

करता. 

    “माजाळे वटेसावन वाट काडीत दोन व्हडलीां शवेाळीां आनी दोन रक तळ्याांत पावल्लयात. 

कारवारवटेच्यान येयल्लली वडडर, लमाण्याांलो एक पांगड पावला तळ्यार कामाक.” रामचांद्र 

सकाळीां बलैाांक सोडून तळ्या वटेन वयतना तो हें सगळें पळयता. तो धाांवत येवन गाांवाक 

साांगता. आताां आमकाां माती मेळची ना हें येवजून सगळेच गळीतगार जातात. 

भमुांडळीकरणाचें वारें सरुवातीक शाराांत व्हाांवपाक लागता. मागीर ताचें वादळ–मोड जावन 

ग्रामीण वाठाराांत घसुता. हाांगा मणाकाळ जाता तो मातयेंत पाांय घट्ट रोमनू उबो रावपाक 

धडपडपी आनी आपलें दायज साांबाळूांक सोदपी सवासामान्य कश्टकरी मनशाांचो.   

    हाांवें प्रत्यक्ष वचून पळोवणी केल्लले प्रमाणें लखेकान ज्या तळ्याचें िचरण हावठण 

कादांबरेंत केलाां त्या तळ्याचेर सरकारान प्रत्यक्षान डॅम बाांदूांक ना. ती लेखकाची कल्लपना 

आसा. भववश्याांत थांय डॅम सरकार बाांदतयू बी. पणू दसुऱया अदाान कुमार समाजाचे नदरेन 

त्या शजेेबाग वाठाराांत आनीक एक ननराशचेी गजाल घडल्लया. कुां बरावाडो वस्त्ती पासनू काांय 

अांतराचेर ‘गोचर’ म्हणून उांचवट्याचो एक जागो आसा. ह्या जाग्याचो वापर कुमार समाज 

धवी माती काडपा खातीर करताले. हे मातयेक त े ‘खर’ म्हणटात. हे ल्लहानश े दोंगलु्ललेचेर 

शासकी इांजजननयरीांग म्हाववद्यालयाचे इमारतीचें काम सद्दया चाल ू आसा. ह्या प्रकल्लपाक 

लागनू हाचे फुडें थळाव्या कुमाराांक धवी माती काडपाक मळेपाची ना. उदरगतीच्या नाांवान 

कुमार समाजाक बशशल्ललो हो आनीक एक धर्कको. 

    सांवसारीक पाांवडयार मातयेचीां आयदनाां करपाच्या तांराांत आयज आमलुाग्र असो बदल 

जाल्ललो आसा. अशें आसलें तरी ग्रामीण वाठाराांतलो कुमार मातयेचीां आयदनाां करपाचें तेंच 

पारांपारीक तांर आयजूय वापरतना हदश्टी पडटा. उद्देगीकरणाचे प्रक्रियेंत गाांवाचें अांतरांग 

बदलता. समाजमन बदलता. कुमार समाजाची तरणाटी वपळगी बदशलल्लली हदश्टी पडटा. चार 

यत्ता शशक्रकल्ललो तरणाटो पारांपारीक वेवसाया कडने फाट करता. ताका आपल्लया धांद्याची लज 

हदसता. तातूांतल्लयान आपलें पोट भरत अशें ताका हदसना. समाज मखुार वता आनी आपणू 

मात ह्या पारांपारीक वेवसायाक धरून रावलों जाल्लयार फाटीांच उरतलों असो ताच्या मनाांत भांय 
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आसा. हाकाच लागनू ग्रामीण पारांपारीक वेवसाय काळा भायरे जाल्लयात. ताांची अथावेवस्त्थाय 

मळुा सकट हुमटून पडल्लया. 

    प्रत्येक समाजाांत स्त्वताचें अशें अथाकारण आसता. हावठण कादांबरेच्या ननमतान कोंकणी 

कादांबरी आताां अथाकारणाचरे ववचार करपाक लागल्लया. हें जरी खरें आसलें तरी त्या कुमाराांक 

आयदनाां करपाक आताां माती खांयची? ह्या प्रस्त्नाची जाप कादांबरी हदना. तशें पळोवांक 

गेल्लयार ह्या रासवळ तळ्याचो हर्कक कोणाचो? थांयच्या शतेकाराांचो काय कुमार वगााचो? 

ग्रामीण समाजवेवस्त्था मळू ननवासी समाजा कडने ‘हर्ककाचें’ बोट दाखयता. जो समाज 

आहदवासी आसा आनी ताांचीां मळुाां मातयेंत घट्ट रुनतल्ललीां आसता तो समाज परांपरेन आपलो 

हर्कक साांगता. आनी जो कोण त्या थळा कडने उपराांत रावपाक आयला वा उपरो आसता 

ताका सदाांच  समाजवेवस्त्था दयु्यम स्त्थान फावो करता. कादांबरेंतल्लया कुमार समाजा वरी. 

    तळें साांठयलें जाल्लयार ताचो उपेग अन्न ननशमाती खातीर जातलो हें सत्य. फाटलीां 

शेंकडयाांनी वसाां कुळवाडी आनी कुमार समाज एके कडने रावल्लयात, एकामेकाांच्या सहकारान 

जजवन जगल्लयात. पणू सहजजवन जगपी हे वगा तळ्याचेर ननयोजीत डॅम जावपाच्या वेळार 

एकामेकाच ेदसु्त्मान क्रकत्याक जावांक पावल?े अश ेकाांय प्रस्त्न ही कादांबरी अभ्यासकाां मखुार 

दवरता. दोन पारांपारीक धांद्याां मदलो हो सांघशा एका अदाान ग्रामीण अथावेवस्त्थेक छेद हदता 

आनी नवे प्रस्त्न ननमााण करता.   

4.4 ीत्कालीन जाीीय समाजववेस्त्र्ा आनी समाजीक वर्स संघशस 

    कादांबरी मखुेलपणान समाजाचेर भाश्य करता. ती समाजमनाचो थाव घेता. वयैर्कतीक 

आनी समहुमनाांत चशलल्लल्लया ववचाराांचो ती वेध घेता. वववीध सांस्त्काराांतल्लयान आनी 

प्रभावाांतल्लयान मानवी मनाक एक आकार फावो जाल्ललो आसता. त्या आकृनतबांधाांत रावनू 

मनीस आपले वेव्हार करता. महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांनी असांख्य व्यर्कती, लोकपांगड 

तशेंच सामाजीक वगा आपलें प्रनतननिधत्व करतात. 

    मनीस कें द्रस्त्थानार आशशल्लल्लया ह्या समाजाांतगात एक जातीय वेवस्त्था कायारत आसता. 

ताका लागनू मानवी वेव्हार हे आपलो वाठार, आपलो समाज ह्या वतुाळा शभतर घुांवतात. 

आदल्लया काळार ग्रामीण वाठाराांतले लोक आपले जातीच्या लोकाांचो पांगड करून राबबतो 



 
 

230 
 

करताले. आपल्लया गाांव शशमें शभतर दसुरे जातीच्या मनशाक घर बाांदनू रावपाक परवानगी 

नासताली. परधशमायाांक गाांवाांत रीग आसनासली. ताांच ेकडने वेव्हार करपाक बांदी आसताली. 

आपसाांत लग्न सांबांद, वेवसाया सांदभाांत ननबांध, ऊां च-उणाकपण, जेवणखाण-उदक हाचे सांदभाांत 

ननबांध आनी अस्त्पशृ्यताय अशीां पाांच लक्षणाां समाजशास्त्राच्या अभ्यासकाांनी साांगल्लयाांत.25  

    महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांनी काांय प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान तत्कालीन जातीय 

वेवस्त्थेचो वधे घेनतल्ललो हदश्टी पडटा. सामाजीक मळार ‘जात’ हो घटक पररणामकारक 

आसता. ग्रामीण वेवस्त्थेंत ताचो इल्ललो चड प्रत्यय येता. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत माटीन 

कुरेय हो उच्चवगीय पायलट आपलें भाडें मारलें म्हणून जाती वयल्लयान हहणसायतना 

मायकलाक म्हणटा : “ह्या गावडयाांगे भोंका वयली काश्टी गेली आनी आताां चडच मोस्त्तपेोणाां 

माल्ललाां तेंकाां.” (पा.82) एका ववशशश्ट समाजाक ताांचो पारांपारीक भेस, वेवसाय, बोलीभास, 

जात तशेंच धमाा वयल्लयान हहणसावपाक उणाक शब्द वापरतात. 

     हावठण हे कादांबरेंत सखाराम हो ‘कुमार’ समाजाांतलो भरुगो शीला ह्या ‘देवळी’ 

समाजाांतले चलये कडने लग्न जाता. सखारामाक मारबडय करून शीलाक थांयच्यान व्हरपा 

खातीर सदाशीवगडा वयल्लयान पाांच जाण कुमारवाडयार येतात. हाांगा जाती वयल्लयान कोण 

कोणाक काांय म्हणणनात पणू झगडीां करूां क आनयल्लल्लया पांगडाचो हेत ू‘जात’ होच आसता. खोल 

खोल मुळाां हे कादांबरेंत तेंच घडटा. मायकल ‘चाडड’े जातीांतले चलयेच्या मोगाांत पडून काजार 

जाता. हें कळटक पाांच तरणाटे मायकलाक बदु्द शशकोवांक ताच्या घरा कडने येतात आनी 

रागान आडडतात “तमुगे चेडो तो काश्टे गावडो मायकल खूांय?” (पा.119) काश्टी आनी गावडो 

अशें हाांगा सशमकरण जाल्ललें पळोवांक मळेटा. एका काळार कश्टकरी समाजाचो काश्टी हो भेस 

आशशल्ललो. गोंयाांत उच्चवगी बामण जे शतेाांचीां कामाां करताले ताांकाां हेर वेवसायाांत आशशल्लल े

बामण ‘काश्टेकार बामण’ अश ेसांबोधून उणे लेखताले. काश्टी न्हेसप हें उणेपणाचें, अशशक्षीत 

गाांवढळ समाजाचें प्रतीक असो समज करून घेनतल्लल्लयान समाजाांत अशी मानसीकताय तयार 

जाल्लली. 

    आथीक नदरेन कमकुवत आशशल्ललो समाज तशेंच जातीच्या खालतपेणाक लागनू त्या 

समाजाांतल्लया व्यर्कतीां मदीां उणेपणाची भावना रुजवणा येता. हे सामाजीक ववशमतायेक लागनू 
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मनाांत ननरशणेी येता. तो मनीस आपले आपणाकूच दोश हदवपाक लागता. मायकल भाडीां 

मारून साांजवेळार असोच खांती जावन घरा येता आनीक म्हणटा : “फोंडा माती फोंडाक. 

मेशळल्ललें भाडें पेरोलाकच पावना. ततेूांत आनी हाांव फुडें तूां फुडें कोत्ताय पायलट. खांययू 

गेल्लयार गावडया भोंकार खोंटच. गावडयान मोटरसायकल घेवों जायना, गावडयान मोगान पडों 

जायना, गावडयान तकलेर चेपें घालों जायना. शशमीट कायल आनी डाांबर वारय. . .” (खो. 

खो. म.ु पा.109)  

    मनशाांचो धमा एक आसलो तरी ‘जात’ ही सदाांच मखुार उबी रावता. दोन वेगळ्यावेगळया 

जातीां मदीां काांय प्रमाणात अथीक आनी सामाजीक ववे्हार एकठाांय जातात आसले तरी ‘रोटी-

बेटी’ वेव्हारा कडने पावतकच वयली जात सदाांच आपलें वचास्त्व दाखयता. मायकल ज्या 

वेळार चाडड ेजातीांतल्लया मरेी हे चलये कडने काजार जावांक सोदता त्या वेळार ताचे मखुार 

एक प्रस्त्न उबो रावता तो म्हणल्लयार ‘जात’. ह्या वेळार तो आपली मावसभयण आांतोनेताक 

म्हणटा : “मगेु तोकली इरार जाल्लया आांतोनेत. काजार जावच्याक आमगे चीट खुांयचो पादरी 

काडटलो? खुांयचे इगजेंत काजार जातलीां आमी? गावडयाांक कोण लखेता?” ह्या वेळार 

आांतोनेत ताका जाप हदतना म्हणटा : “त ूगोंयाांभारय वोसोन कारवारबीन काजार जावन यो 

मायकलबाब. वयताय जायत े जाण. चाडडया, सहुदराांगेले लोक.” (खो. खो. म.ु पा.117) 

क्रिस्त्ताांव धमा हो समानतायेक म्हत्व हदता अशें आसलें तरी धमाांतर केल्लल्लया क्रिस्त्तावाांचो धमा 

बदल्ललो पणू जात मात तशीच उररल्लल्लयान जाती सांदभाांतली ववशमताय अजून मळू धरून 

आसा. 

    गावड ेआनी चाडड,े गावड ेआनी बामण भाटकार हाांचे मदीां आशशल्लले जातीय ववशमताये 

वाांगडाच क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाांत आपले जाती ववशीां आशशल्लल्लया खालतपेणाच ेभावनेचो एक 

आांतरीक धागो खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत आसा म्हणपाचें सतत जाणवता. हें एका अदाान 

खरें आसलें तरी आांतोनेत मात आपल्लया समाजाचो अशभमान बाळगनू जजयेता म्हणपाचें 

जाणवता. आपल्लया घोवाच्या घरा जोत आनी खोरें ना हें पळोवन तें खांती जाता. तें रागान 

आवाज चडयत आपल्लया घोवाक म्हणटा :  “. . .  जोत घेवया म्हुटल्लयार नाका म्हुटलें तयुें. 

केसो गावड े तमुी? एक बरें खोरें ना. कुराड ना. नाांगर ना. जूांव ना. एक जव्हळो ना.” 
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(पा.142) ह्या ताच्या उलोवपाांत शतेा ववशीांचो मोग आसाच तचे वाांगडा ‘शते कसोवपाचीां 

आवताां घराांत आसा तो गावडो’ अशी तें गावडा ह्या समाजाची व्याख्या करता. 

    गावडो ह्या समाजाच्यो असांख्य वपळग्यो मोनेपण पाांगरून मेल्लयो. पणू बदलत्या 

समाजमानसाक लागनू ताांच ेमानसीकतायेंत बदल घडून आयलो. गावडो आनी बामण भाटकार 

हाांचे मदीां उसशळल्लले सांघशााचे क्रकटीचो एक प्रसांग खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत आसा. गाांवचो 

भाटकार ही जमीन आपली म्हणून साांगपाक परत गाांवाांत येता त्या वेळार गाांवचो कालेरीन 

गाांवकार  भाटकाराचेर केन्ना न्हू तो तापता.  

“तमुकाां घायलो भीक आमगे पवुोजान. भीक मेळना जातकीर तूां उठोन बोमाय 

गेलोलो. भाकारा, तूां जाणा जा, पयलीां काळाक हीां शतेाां शतेाां नासलीां, हहांगाां दोंगलु्लल्लयो, 

नतठे आनी खळयो आसल्लयो. रानाां भररल्ललीां हहांगाां. गावडयाांनी तेंचें रगत वारोवन शतेाां 

घडयलीां, गाांवकी बाांदली. पणू तेंकाां तमुी सगल्लयाांनी मेळून मारून बडोवन रानाांनी 

धाांवडायले आमचीां शतेाां काडून घेवन. आताां काळ आरतो परतो जाला, घुांवला. ह्या 

शतेाांत ह्या मखुार पाांय दवरूां क हदवचे नात आमी.” (पा.68) 

    गाांवाांतले कुळवाडी हे कुमारवाडयार आशशल्लल्लया क्रकराांब्याचे पडडल्लले आांबे हर्ककान उखलनू 

व्हरतात आनी वयल्लयान कुमाराांचेर आपलो हर्कक गाजयत म्हणटात : “ही सुवात आमच्या 

पवुाजाांनी तमुकाां राांवक हदल्लली.” कुमाराांल्लयो बायलो कुळवाडयाल्लया शतेाांत नाटूांक, नडूांक, लवुूांक 

गेल्लयार कमरे काांटो तटुसर ताांच ेकडल्लयान काम करून घेतात आनी वयल्लयान ताांचेर धेंगश े

घालतात. खळार भायर उजो घालूांक उडनयल्ललो तणा कुटार मागपाक गेल्लयार मडकी दी म्हणून 

मागतात. कुमार रातचे उसराां मेरेन मडर्कयो पेटपाचें काम करतात आनी सकाळीां वेळान उठ्ठात 

म्हणनू कुळवाडी ताांकाां हाांसतात. खुशाली आनी ताचे दोग पतू रामेश्वर आनी सदाशीव 

कुमाराांचे रासवळ सवुातचेेर वांय करून तो जागो आपलो करपाक सोदतात. हावठण हे 

कादांबरेंत कुमार आनी कुळवाडी ह्या दोन सामाजीक वगाां मदीां जातीय आनी वेव्हारीक 

पाांवडयाांचे वेगळेपण आनी भेदभाव आसता म्हणपाचें वयल्लया प्रसांगाांतल्लयान मखुार येता. 

    गाांवाांत कुमार हो जातीय पाांवडयार अल्लपसांख्याांक आशशल्लल्लयान कुळवाडी ताांच्या मनाांत 

सदाांच परकेपणाची भावना जजवी दवरता. ताका लागनू कुळवाडया कडने त े शभयेवनश े
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उलयतात आनी वागतात. फाटलीां चार-पाांच वसाां रामचांद्र कुमारागेर गणपती व्हरूां क येवपी 

सबु्राय देसाय हाांचे लोक पडीांत फकत शांबर रुपया उडयतात आनी गणपती उखलनू व्हरतात. 

चड पयश ेमागल्लयार त ेझगडपाक येतात. अथीक नदरेन दबुाळ घटक आसतकच सतावणूक, 

अन्याय आनी अत्याचार ताांच्या वाांट्याक येतात. कुमार दादल े हे मोव मनाच.े आपलेचेर 

जाल्ललो अन्याय त ेमोन्याांनी सोंसतात. पणू ताांच्यो बायलो आपल्लया आांगाांत इल्ललो धीर हाडून 

उलयतात. ह्या वेळार भायर पाांवळेक उबी आशशल्लली रामचांद्राची बायल म्हणटा : “तमुचो देव 

जायत पणू आमचें पोट तें. तमुी व्हडलें देसायालें नाांव साांगतात आनी आमच्या पोटार मारूां क 

पळयतात. कसली व्हडवीक ती.” उच्च जात आनी अथीक नदरेन बळकट आशशल्ललो वगा 

सकयल्लया घटकाांचें नकळत शोशण करता. 

    काळी गांगा आनी युग-साांवार ह्या कादांबऱयाांनी शते कसोवपी शतेकार जमीनदाराक गणे 

घालता हाचो सांदभा आयला. काळी गांगा कादांबरेंत तर स्त्नेहसांमेलनाक जयराम मास्त्तर ‘गेण’ 

ह्या ववशयाचेर नाटकुलें सादर करता. हाांगा शतेकार आपणाक कश े तरेन गेण घालपाक 

जमना ती व्यथा जमीनदारा मखुार पद्य स्त्वरुपाांत माांडटा. फाटलीां जायतीां वसाां शोशण करपी 

जमीनदार गरीब शतेकारा कडने ‘भात ना, बीां दी.’, ‘बीां ना मडुो दी.’, ‘मडुो ना कोडको दी.’, 

‘गाडगो दी, मडकी दी,’, ‘गाडगो ना मडकीय ना, रीण काड.’ (पा. 63-64)  

   लेखक सलै हाांणी स्त्वता जमीनदाराक ‘गेण’ घातल्लया. हें नाटकुलें म्हणल्लयार जजणेत जें 

भोगलाां ताचो हो उदे्रक. सलैाच्या कादांबऱयाांनी वेवस्त्थे आड आांतरीक बांड आसता. तशें पळोवांक 

गेल्लयार सलै वयले वेवस्त्थ े आड तटूुन पडना. सावध भशुमका घेवन आपल्लया काळजाांतलो 

हुलोप त े व्यर्कत करतात. ताच े खातीर एकाद्या पाराच्या वतानाांतल्लयान वा सांवादातल्लयान 

आपणाक साांगपाक जाय तें अशभव्यर्कत करतात. तें पार मागीर जयराम मास्त्तर आसूां वा 

खोल खोल मुळाां कादांबरेंतलो कालेरीन गाांवकार आसूां.  

    युग-साांवार ही कादांबरी तत्कालीन जाती वेवस्त्थेचें एक बरें िचर उबें करता. ग्राम वेवस्त्थेंत 

जाती प्रमाणें गाांवाांतली रासवळ सवुात राबबत्या खातीर वापरतात. सकयले जातीांतलो मनीस 

उच्चविगायाांच्या वाडयार आनी वयल्लया समाजाांतली व्यर्कती सकयल्लया समाजाच्या शजेरा घर 

बाांदनू रावपाक पळयना. ताका लागनू ग्रामीण भागाांत जाती प्रमाणें ‘वाड’े आशशल्लले पळोवांक 
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मेळटात. आदोशळी ह्या गाांवाांत शशरवाडयार क्षरीय नायक; रायगाळी हाांगा बामण; 

देवळूवाडयार गरुव, देवळी, भोय जाल्लयार घाण्यानतठ्यार मेस्त्त आनी कुमार राबबतो करून 

रावतात. देवळामळाचे बरेच मखुार दावे वटेन दोंगराांत ररिगल्लले थांड सवुातरे सोळांखे नाांवाचीां 

कुटुांबाां रावतात. तशेंच सकयले वटेन व्हाळा कडने आशशल्लले सवुातरे ‘म्हारवाडयार’ म्हार लोक 

राबबतो करून रावतात. रामनाथ देवळा लागीां रायण्णा भट रावता. गाांवच्या एकदम सकयल्लया 

आांगाक फडती ही जमात रावता.  

    हाांगा रामनाथ हो आदोळशी गाांवचो ग्रामदेव आसनू तोच क्षबरयाांचो कुळदेव. रवळनाथ हो 

बामणाांचो कुळदेव जाल्लयार बेताळाची जोगोवणी रवळू शमराशा कडने आसता. ह्या गाांवाांत 

क्षरीय नायक आनी बामण अश ेगाांवच ेवाांगड आशशल्लले हे दोन मखुेल सामाजीक वगा. ह्या 

वगाां मदीां ‘गाांवकारी’ वयल्लयान सदाांच धुसफूस चशलल्लली आसता. हाचो प्रत्यय ताांचे गाांवाकारके 

वेळार आपनयल्लले बसकें त येता. दगुा म्हार, दबा देवळी आनी रायण्णा भट हीां काांय घराणीां 

आपल्लया गाांवाांतले वेव्हार जातीयतचे्या आदारान वाांटून हदल्लले प्रमाण करतात. 

    घाण्यातीठ्या वटेन वयतना फा. शसमाांव वपरीस हाका एक जाणटो आनी सोळा-सतरा 

वसाांचो तरणाटो मेल्लल े गायचें मास काडटना हदश्टी पडटात. ह्या प्रसांगा वरवीां लेखकान 

समाजाांत आशशल्लले जातीवेवस्त्थेचेर उजवाड घालतना ववशमताय आनी ववसांगतीचेर भाश्य 

केलाां. “तमुी गाये माांस खातात?”, “तमुचो धमा खांयचो तर?”, “तमुच्या हाताचें हेर लोक 

खातात?”, “तमुकाां त ेआफडून घेतात?” शसमाांव वपरीस अश ेकाांय प्रस्त्न त्या म्हाराक ववचारता 

आनी ताच्या खाांदार हात दवरता. ह्या वेळार तो म्हार ताका म्हणटा : “नाका गा, आफडूांक 

नाका म्हाका. व्हड मनशा, तमुी गोरे कातीच े बामण कश.े आमी पाड हुवाशळल्ललीां मनशाां! 

हेराांक आफुडल्लयार आमकाांच पातक लागता खांय. आनीक आनी पातकाांत घालूां नाकात 

आमकाां!” (पा.45) 

    वयलो प्रसांग खूब बोलको आनी वास्त्तवाक धरून आसा. गोंयच्या सांदभाांत ववचार केलो 

जाल्लयार आयज म्हार लोक गायचें मास खायनात हें जरी खरें आसलें तरी गाांवाांत ताांची वस्त्ती 

आयजूय गाांवकुसा भायरूच आशशल्लली पळोवांक मेळटा. गाांवाांतलीां मेल्ललीां धोराां ओडून घालप, 

शतेकाराांक बेळाांचीां आयदनाां करून हदवप, गाांवचो रेकाद आसल्लयार गाांवाांत बडोवणें घालप, 
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सणा-परबेक वाजप घालप हें ताांचें काम. ताांचे कडचीां बेळाांचीां आयदनाां घेतना शणेाचो शशताडो 

घालनू घेताले. आांगणाच्या एका कोनशाक ताांकाां जेवपाक वाडटाले. जेवतकच शणे काडपाक 

लायताले. आांगाक जाल्ललो स्त्पशा सोडूच, सावळी पडल्लयार लेगीत ती गजाल अशभू माननू आांग 

शदु्ीकरण करप सारर्कयो गजाली अमानवीय अश्योच आसात.   

    युग–साांवार कादांबरेंत सामाजीक वगा सांघशााच्यो काांय देखी आसात. लेखक कादांबरेंतल्लया 

मखुेल दोन वगाां ववशी भाश्य करतना म्हणटा : ‘बामण आनी नायक हाांचे मदीां तशें उर्कतें 

झगडें नासलें खरें, पणू गाांवाांत व्हडपण घेवच े ववशीां दोगाांय मदीां शभतरल्लयान एक सताच 

चशलल्लली’ हाचो हदश्टावो गाांवकारके वेळार जाता. दसुरे वटेन : “हें खाजन गाांवचें. रासवळ 

मालकेचें. बाांदाची नीट उस्त्तवारी करात आनी खाजन वसोवन खायात. ना तर लागात चलूांक 

गाांवचे.” गाांवाच्या सकयल्लया आांगाक राबबतो करून आशशल्लले  ‘फडती’ जमातीन बाांद घालपाक 

कळाव केलो आनी जोरगतीचें उदक शभतर सरलें जाल्लयार गाांवकार अश े तरेन ताांकाां 

धमकायतात. तशेंच पोट फुगनू कुशशल्ललें गोरूां  ओडून व्हररना म्हण घुांगा म्हाराक गाांवचे लोक  

मारतात आनी म्हाराांक आपल्लया धाका सकयल दवरतात. 

    ‘पररवतानाच्या पाांवडयार झगडपी नवे वगा तयार जातात’ अशें काला मार्कसा म्हणटा. 

समाजाांत पररवतानाचे पाांवड े हे येत आसतात. त ेयेवपा फाटल्लयान जायतीां कारणाां आसतात. 

बाह्य पररवताना परस आांतरीक पररवतान चड म्हत्वाचें आसता. क्रिस्त्ताांव धमा हदवपाक सरुू 

जाले उपराांत आदोळशी गाांवाांत नवक्रिस्त्ताांवाचो नवो सामाजीक वगा ननमााण जाता. ताच े

उपराांत हहांद ूआनी क्रिस्त्ताांव हाांचे मदीां ल्लहान ल्लहान कारणाांक लागनू सांघशा ननमााण जातात. 

गणुा हो नव्या िीस्त्तावाांक मारबडय करता. क्रिस्त्ताांव धमाांत प्रवेश केल्ललो पांगडूय हहांद ूसमाजा 

आड आिमक भशुमका घेता. 

4.5 कुिंुबवेवस्त्र्ा, सामाजीक ववशमीा आनी ववसंर्ीी 

4.5.1 कुिंुबवेवस्त्र्ा 

    मनीस हो सामाजीक प्राणी. समाजा पसनू ताच्यान वेगळो रावूां नजां. मोग, माया, पालनपोशण, 

सांरक्षण आनी पारांपरीक िगन्यान आत्मसाांत करपा खातीर ताका सहजजवनाची गरज भासता. कुटुांबाांत 

ताचेर सांस्त्कार जातात. जजणेंतलीां पयलीांवयलीां मागादशाक तत्वाां तो हाांगाच शशकता आनी मागीर 
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समाजाचोच एक वाांगडी जावन उररल्लली जीण सारता. तत्कालीन समाजवेवस्त्था ताचें जजवन घडयता. 

कुटुांब, समाज आनी शशक्षणाच्या मळार मेळपी मागादशानाांतल्लयान मनीस आपले जजणेची मोख गाांठपाचो 

यत्न करता. 

    मनीस आपल्लया कुटुांबा कडने लागीांचें नातें दवरता. आवयबापयू, भावभयण, घोवबायल ह्या नात्याां 

वाांगडाच हेर नात्याांची तो आपले परीन जपणूक करता. समाजवेवस्त्थेचो भाग आशशल्ललीां हीां कुटुांबाां 

नातसेांबांदानी घट्ट बाांहदल्ललीां आसतात. लेखक हो कुटुांबाचो एक वाांगडी आनी समाजाचो घटक ह्या 

नात्यान तो वेगळीांवेगळीां नातीां आनी ह्या नात्याां मदलो आांतरसांबांद अभ्यासता. कुटुांबवेवस्त्थचेीां 

मागादशाक तत्वाां आनी ताच्या अनशुांगान थांय चलपी मानवी वेव्हार, घडामोडी आनी ररती-ररवाजाांतल्लयो 

बारीकसाणी तो ननयाळटा. कुटुांब आनी समाज हाांच ेभोंवतणीां आशशल्लली परांपरेची चौकट आनी ताांच्यो 

शसमारेशा जाणून घेवन आपल्लया अभ्यासाांतल्लयान लेखक कुटुांबाांतल्लयान व्यर्कतीांचेर भाश्य करता. 

    महाबळेश्वर सलै हाांच्या चारूय कादांबऱयाांनी समाजाांतल्लया वास्त्तव घडणकुाां वाांगडाच कुटुांबवेवस्त्थ े

अांतगात घडपी घटना आनी प्रसांग िचरानयल्लले आसात. एके ववशशश्ट ग्रामीण समाजवेवस्त्थचेीां घटक 

आशशल्ललीां हीां कुटुांबाां तत्कालीन गरज आनी परांपरे प्रमाण वागतात. काळी गांगा कादांबरेंत गणेश आनी 

म्हाळू हाांच ेदोन मखुेल घराबे आसात. हीां दोनयू सांयरु्कत कुटुांबाां न्हय. कारण ताांच्या घराांत ताांचीां भरुगीां 

सोडून आजो, बापयू, चुलत,े व्हडलो वा धाकटो भाव अश्यो हेर व्यर्कती एके कडने रावनात. 

    हाांगा लेखक त्या कुटुांबाांचे फाटभुांयें ववशीां भाश्य कररना. ताका लागनू तीां एके तरेन ववभर्कत 

कुटुांबाांच आसात. ह्या दोनयू घराब्याांचे मखुेली अनिुमान गणेश आनी म्हाळू हे आसात. तीां दोनयू 

वपतसृत्ताक कुटुांबाां. गणेश हाचे तळेुन म्हाळू आपल्लया घराांत सत्ता गाजयता. ग्रामीण वाठाराांत एका 

काळार सांयरु्कत कुटुांबवेवस्त्था आशशल्लली. ती ववस्त्कळीत जावन आयज ती ववभर्कत जाल्लया. आवयबापयू 

एके कडने आनी पतू दसुरे कडने रावपाक लािगल्लल्लयान कुटुांबाां ल्लहान जालीां. म्हाळूच्या घराण्या बाबतीांत 

तो प्रयत्न जाता. लस्त्कराांत आशशल्ललो श्रीधर आपले बायलेक घेवन आपल्लया कामाच्या जाग्यार 

शशमलाक वचपाक सोदता पणू ताका तातूांत यश येना. शमशलटरीांतली नोकरी सटु्टकच तो घर सोडून 

मुांबयची वाट धरता. 

    वयल्लया दोनयू पद्दतीांच्या कुटुांबाांचें बरे आनी वायट पररणाम आसात. सांयरु्कत कुटुांबाांनी मनशाांचो 

चररताथा उण्या खचाान जाता. बेकाराांच्या पोटाची जवाबदारी रासवळ खचाांतल्लयान जाता. अडडअडचणीच्या 

वेळार घरच्या सगळ्या व्यर्कतीांचो आधार मळेटा. ववभर्कत कुटुांब आशशल्लल्लयान गणेशाची बायल मरतकच 
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भरुगीां एकटीां पडटात. मखुार मांजुळाचें लग्न करतकच आनी गणेश दयुेंत पडटकच समुनाक आधार 

करपी घराांत आनीक नात्याांतलो कोण उरना. म्हाळूच्या घराब्याचें तेंच जाता. श्रीधर घर सोडून 

वयतकच आनी मांजुळा मरतकच त्या परुाय कुटुांबाची वाताहात जाता. म्हातारो म्हाळू एकटो पडटा. 

    दसुऱया अदाान पोसको घेनतल्ललो गोवव ांद सोयरीक हाडडल्लले चलये कडने लग्न जावपाक ववरोध करता 

तशेंच ताका मळू घरा व्हरतना काळी न्हांयेंत जीव हदता तने्ना भरुगें नाशशल्लल्लया भास्त्कराच्या कुटुांबाक 

यातना भोगच्यो पडटात. शोभाचो घोव शांकर मरता. मखुार ताचो माांव सोयरु ताचरे आगळीक करतकच 

गरुवार आशशल्ललें शोभा बाांयांत जीव हदता. हे घटणेन ताांचोय घराबो कोसळून पडटा. वयल्लया कुटुांबाांची 

ववस्त्कळीत जाल्लली जीण पळयतकच ह्या घराब्याांनी नतैीकताय, ससुांवाद, योग्य मागादशान, बरें 

ननयोजन हाांचो उणाव भासता.  

    कुटुांब ही एक सांस्त्था. वाठार, जात, धमा आनी ताांच्या वेवसाया प्रमाण कुटुांबाची एक खेरीत परांपरा 

तयार जाल्लली आसता. कुटुांबाचें प्रयोजन आनी ननयोजन हाांचे प्रमाणें त्या त्या घराांतल्लया मनशाांचें वतान 

पळोवांक मळेटा. खोल खोल मुळाां ही कादांबरी गावडा क्रिस्त्ताांवाच्या रासवळ जजवनाचेर भाश्य करता हें 

जरी खरें आसलें तरी ह्या कुटुांबाांतलीां मनशाां गावडा समाजाांतले मानसीकताये प्रमाण लोकवेव्हार 

करतात. आपल्लया कामाक चड म्हत्व हदवपी गावडा कुटुांबाांतली बायल दादल्लयाांचे तळेुन खांयच उणी 

पडना. जोडून हाडपी मनीस ह्या कुटुांबाांक म्हत्वाचो हदसता.  

    रुजाराची बायल रोजमारी तशेंच आांतोनेत, फातीम, ग्लोर आनी बाबशू अशीां भरुगीां आशशल्ललो ताांचो 

हो घराबो कश्टी आनी दखु्खी जीण जगता. दसुरे वटेन फराांसीस, माग्दालीन आनी मायकल ह्या 

घराब्याचेंय कश्ट केले बगर पोट भरना. काजारी आांतोनेतान घर सोडडल्लल्लयान तें भरकटत वयता. 

आांतोनेता कडने क्रफलीप अनतैीक सांबांद दवरून रावता. माडा वयल्लयान पडून क्रफलीपाचो अांत जातकच 

ताच्याय घराब्याचेर वायट पररजस्त्थती येता. पारांपारीक ररती-ररवाज आनी अांधश्रदे्क बळी पडडल्ललीां हीां 

घराणीां आपल्लया जजववताांत जाणीवपवुाक बदल घडोवन हाडपाक कसलेच प्रयत्न कररनात. शशक्षणाचो 

अभाव हें ताचे फाटलें एक मखुेल कारण आसा. 

    हावठण कादांबरेंत ववभर्कत पणू वपतसृत्ताक कुटुांबसांस्त्था आशशल्लल्लयाची जाणीव जाता. कुमार 

वेवसायाांत दादलो आनी बायल हाांचे शभतर स्रम ववभागणी केल्लली पळोवांक मेळटा. हाांगा उद्देगीकरणाक 

लागनू ताांबें, वपतळू, आलशुमननयम आनी प्लास्त्टीकचीां आयदनाां लोकाांच्या घराघाराांत पाववल्लल्लयान ताांच्या 

पारांपारीक वेवसायाक उतरती कळा लागता. अशें जाल्लल्लयान कुमाराांची अथीक जस्त्थती बबकट जाता आनी 
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कुटुांबाांची पडझड सरुू जाता. पोटाक लागनू काांय कुमार हेर धांदो करपाक लागतात. काांय जाणटेल े

कुमार ननरशणेेतल्लयान सोरो वपवपाक लागतात. घराांत क्रकजजलाां वाडटात. शजेाऱयाां मदीां केस्त्तावाां जातात. 

अथीक कणो मोडटकच घराबे कोसळपाक लागतात. आनी ननमाणे कडने तळ्यार बाांद बाांदपाक सरुवात 

जातकच ताांची समाजवेवस्त्थाच कोसळपाची शभराांत ननमााण जाता. 

    युग-साांवार कादांबरेंत धमाांतराक लागनू कुां टुबवेवस्त्थचेी वाताहात जाता. हाांगा जायत्या कुटुांबाांचो धमा 

बदलता. नवे धमावेवस्त्थेंक आनी नवे सांस्त्कृतायेक लागनू नवक्रिस्त्ताांव जाल्ललीां कुटुांबाां बचुकळ्याांत 

पडटात. पोरण्याक वेंग मारून रावचें काय नवें मखुार व्हरचें ह्या ववचाराांक लागनू घराघाराांत तांटे आनी 

झगडीां सरुू जातात. काांय व्यर्कती धमा बदलतात जाल्लयार काांय बदलपाक राजी जायनात. सखुडयाच्या  

घराब्याांतलीां सगळीांच जाणाां धमाांतर करतात आनी समाजाचो रोश ओडून घेतात. हाांगा समाजवेवस्त्थाच 

नवें रूप घेता. 

    आपलो धमा व्हड मानपी काांय कुटुांबाां गाांव सोडून परागांदा जातात. काांय धुवाांचे घराबे धमाांतर 

करतात जाल्लयार काांय कडने ताांच्या कुळारचे घरचीां दसुऱया धमाांत वयतात. अशा वेळार परुाय 

कुटुांबवेवस्त्थाच कोसळटा. नातीां तटु्टात. रगताच्या मनशाां मदीां धमााची दरी तयार जाता. समाजाांत 

दसु्त्मानकाय वाडटा. एकामेका ववशीां चीड ननमााण जाता. घोवबायल, आवयबापयू, बापयूपतू, बापयूधूव, 

माांवसनू ह्या नात्या शभतर अववस्त्वासाचें भगदाड पडटा. शजेारी एकामेकाांचो घात करतात. ह्या 

सगळ्याक लागनू कोसळटा ती कुटुांबवेवस्त्था. 

4.5.2 सामाजीक ववशमीाय (Inequality) आनी ववसंर्ीी (Contradiction) 

    धमा, जात, सामाजीक वगा, शल ांगभेद, प्राांत आनी वेगळ्यावेगळ्या आचारववचाराांनी समाज वाांटून 

गेल्लल्लयान सामाजीक ववशमताये वाांगडाच जजववताांतल्लयो ववसांगतीय सलैाच्या कादांबऱयाांनी पळोवपाक 

मेळटात. परुूशप्रधान सांस्त्कृतायेंत दादलो आनी बायल हाांचे मदीां आशशल्लली ववशमताय हाांगा जजणेचोच 

एक भाग जावन येता. राांड, वाांजूट तशेंच घोवान सोडडल्लले बायलेक समाजवेवस्त्था एक चौकट घालनू 

हदता. समाजवेवस्त्था बायलके सामाजीक, सांस्त्कृतीक आनी धमीक कायाांत वाटो घेवांक मनाय करता. 

सवायशीण बायलेक लेगीत भौशीक गजालीां पसनू समाज पयस  दवरता. 

    हावठण हे कादांबरेंत कुमाराांच्या राांड बायलाांनी चाकार फालाां काडपाक जायना अशें बांधन घालनू 

समाज एके वटेन बायलाांची अथीक कुां चबणा करून दादलो-बायल हाचे शभतरले ववशमतायेचेर उजवाड 

घालता. दसुरे वटेन ताांणी फकत गळे नाशशल्ललीांच आयदनाां करप असो सांकेत घालनू ताांच्या आथीक 
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प्रस्त्ना कडने सहानभतुी दाखयता. ही एके तरेची ववसांगतीच म्हणची पडटली. सीताय ही राांड बायल 

पणटी रेखतना मनाांत म्हणटा : “हरशीां देवस्त्पणाक लोकाांक राांड बायलेची सावळी खपना, तरीय बरें राांड 

बायलेन केल्लली पणटी देवामखुार चलता. ववधवा सीतायन केल्लली पणटी आनी वामन भटाले ववधवा 

अम्मान केल्लले जोड ेदेवाक हुांवाळूांक बेसबरी पांचारता!” सीताय हाांगा समाजाांतले ववसांगतीचेर नेमकें  बोट 

दवरता. 

    जात ही मनशाक दसुऱया मनशा पासनू नकळटाां कुशीक काडटात. समाजमनाांत नकळत 

ववशमतायेची वणत उबी रावता. समाजाांतले अथीक ववशमताये परस जातीचेर आधाररल्लली ववशमताय 

ही ननरशणेी हाडपी आसता. वाांगडा शशकपी कुळवाडयाांलीां भरुगीां “कुां बराले मातयेंत खड,े मडकेक गेले 

तड.े” अशें म्हणून सदानांदा भोंवतणीां फेरे घेवन व्हडान गायतात. तशेंच “खुांबराां खुांबराां” म्हणून जाती 

वयल्लयान ताका हहणसायतात. एक बामणाली चली “सदानांद, तकुा मडकी करपाक कळटा?” अशें 

ववचारता आनी ‘कळटा’ म्हणनू साांगतकच “पणू तूां म्हेळीां वपनकर वस्त्राां क्रकत्याक घालता? गरीब 

तमुी?” अश ेतरेन गरीबकायेच्या दखुण्यार बोट दवररल्लल्लयान अथीक ववशमताय सदानांदाक लजेन तकली 

सकयल घालपाक लायता. 

   सखाराम हो ‘कुमार’ समाजाांतलो भरुगो शीला ह्या ‘देवळी’ समाजाांतले चलये कडने लग्न जाता. 

त्या वेळार ताका पाांच तरणाटे मारबडय करपाक येतात. तशेंच खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत मायकल 

हो गावडो समाजाांतलो भरुगो ‘चाडड’े जातीांतले चलयेच्या मोगाांत पडून काजार जाता त ेवेळारूय “तमुगे 

चेडो तो काश्टे गावडो मायकल खूांय?” अशें म्हणून त ेतरणाटे घरच्याांक जाती वयल्लयान हहणसायतात 

आनी मायकलाक मारपाक सोदतात. ह्या काांय वेंचीक घटनाां वयल्लयान समाजाांतले ववशमतायेचरे 

उजवाड पडटा. 

    काळी गांगा कादांबरेंतयू सामाजीक ववशमताय आनी ववसांगतीच्यो काांय देखी वववीध प्रसांगाांतल्लयान 

वाचप्याां मखुार येतात. समुन आपल्लया आपाक (गणेश) पणज े ह जस्त्पटलाांत व्हरपाक गोवव ांदाची मदत 

जाय म्हण सरस्त्वतीमावशके ववनांती करता. त्या वेळार “चय, बायलचेडूां तूां. लोक क्रकत्याक्रकतेंय 

उलयतात. म्हज्याय कानार येता. मखुार तमुच्या दैवाांत आसा तें जातलें. आताां राखून रावात.” 

(पा.213) अशें ती ताका साांगता. समुन आनी गोवव ांद हीां दोगाांच शसद्दराम दोंगराचेर वचून आयल्लयाांत 

म्हणनू कळटकच अांब ूआनी गोकूळमावशी समुनाक ह्या वयार क्रकतें करचें न्हय तें फमाायतात. तशेंच 

सशुमराकाकी ताका समजावणेच्या उतराांनी उपदेस करतना म्हणटा : “आवय नाशशल्ललें चेडूां तूां. 
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वाडयावयल्लयो बायलोच तजु्यो आवशो म्हण तकुा त्यो क्रकतेंय बऱयाचेंच साांगतात. आताां वयार आनयल्ललें 

चेडूां तूां. भरुगेपणाां सोडून दी. चड दादल्लया भरुग्याच्या म्हऱयाांत रावचें न्ही.” (पा.139) हाांगा दादलो आनी 

बायल हाांचे मदली ही ववशमताय. वयार आनयल्लल्लया चली भरुग्यान चल्लयाां वाांगडा उलोवप वा भोंवप ना 

असो सांकेत ग्रामीण भागाांत आसा. अनतैीक क्रकतेंय घडूां येता हे शभराांतीांतल्लयान घडडल्लली ही 

मानसीकताय आसली तरी गाांवाांतलो कोणूच मनीस गोवव ांदाक समजजकायेचीां उतराां साांगीनात हेंवयू 

नततलेंच खरें. 

    समुन शतेाांत जोत बाांदता त्या वेळार “आांकवार चेडूां तूां. कसलो साांवार आयला तजुेर. धतारेचें हडडें 

फाळटा तूां.” तशेंच “तजु्या बऱयाचें साांगतात आमी. बायलाांनी धरतरेंत नाांगर तोंपचो न्ही. नाांगर 

म्हणटात तें राकेसालें शस्त्र.” अशें म्हणून समुनाक गाांवचे लोक जोत थाांबय म्हण खडसावन साांगतात. 

बायलेन नस्त्त्यो गजाली करपाक जायना. आपले मयाादेंत रावनू बायलाांनी आपलें वतान करपाक जाय 

असो सांकेत ग्रामीण वाठाराांत आसता. हाांगा दादलो आनी बायल असो वेगळेचार करून बायलाांच्या 

कतुात्वाचेर एके तरेन घालो घानतल्ललो पळोवांक मेळटा.  

    तकुा हाांव देवधमाा मखुार म्हजो पतू करून घेतलों. मगेर तूां हेच वांशावळीांतलो जातलो अशें 

गोवव ांदाचो मामा भास्त्कर ताका साांगता. समुन ह्या वांशाचें न्ही? असो गोवव ांद आपल्लया मामाक प्रस्त्न 

करता त्या वेळार “तें चेडूां हदल्लले कडने गेलें. वांश वाडटा तो चेडयाांचो. चेडवाांचो न्ही. भरुगीां बापायचें 

नाांव लायतात.” अशें भास्त्करमामा गोवव ांदाक साांगता. चलो आनी चलये मदीां केल्ललें वेगळेपण हाांगा 

लक्षाांत येता. दसुरे एके घडणुकें त समुन आनी गोवव ांद गणेशाक घेवन पणजे ह जस्त्पटलाांत वयतात त्या 

वेळार “दोतोर हीां कारवारचीां घाटयाां. त्या जाणटेल्लयाक माननकोमाांत घालूांक सोहदतात.” थांयची नसा 

समुन आनी गोवव ांद हाांच ेकडने तचु्छतायेन पळयत म्हणटा.  

    युग-साांवार हे कादांबरेंतयू जायत्यो देखी ववशमताय आनी ववसांगती सांदभाांत आसात. ‘हाांगाचे काांय 

मनीस शाकभाजयेशशवाय आनीक क्रकत्याक आफडडनात. रानदकुराचें माांस खातात पणू घरदकुराचें माांस 

दोळ्याांमखुार नाका. गायचें माांस खाल्लल्लयार धमा बटु्टा.’ आदोळशी गाांवाांत आनयल्ललो कावपताांव क्रफग्रेदी हें 

सगळें पळोवन अजापीत जाता. दसुरे वटेन पाद्री शसमाांव वपरीस हाचे फाटल्लयान चलत वचपी अण्णूक 

थळावे लोक आडावांक वयतना म्हणटात : “त्या भायल्लयाक आफुडला तणेें. न्हावोवन आांगार शणेाशश ांतडुो 

घातले बगर तकेा हात लावांक फावना.” शसमाांव वपरीस दोग म्हाराांक गायचें मास काडटना पळयता. हे 

गायचें मास खातात आनी हेर लोक खायनात. बलैाांक, रेडयाांक, बेब्याांक मनीस आफुडटा पणू म्हाराक हे 
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लोक क्रकत्याक आफडडनात? असो ताका प्रस्त्न पडटा. हे ववशीां शसमाांव जोयशाक वचून ववचारता : 

“तमुच्या मनशान मनशाक ना आफुडचें कुवाडें म्हाका कळना जालाां. तमुकाां गायचें शणेमतू पववर आनी 

मनशाचे साांवळेचेंय भश्टपण कशें?” (पा.53) 

    क्रिस्त्ताांव जाल्ललो घुांगा म्हाराचो बापयू दगुा (रेमेत कोस्त्ता) मरता त्या वेळार थळावे लोक 

गाांवाांतल्लया वयले जातीांतल्लया लोकाांक परुतात त्या जाग्यार ताका परुचो न्हय म्हणून मोटें झगडें घेवन 

बसतात. पणू शफे ररबेर ताांकाां समजायता आनी तलवारीचो धाक दाखोवन दगुाक शशशमतरेीांत परुता. 

मखुार काांय म्हयन्याांनी िश्ण शणैलो (क्रिस्त्तोद ग्राशसयेस) बापयू मरतकच दगुा म्हाराक परुरल्लल े

सवुातरे आपल्लया बापायक परुचो ना अशें येवजून भायले भायर ताचें पे्रत शतेाकडरे परुता. शफे ररबेर 

आनी पाद्री कुलासकू हें कळटा तने्ना आदल्लया हदसा परुरल्लली कूड उस्त्तनू काडून परत शशशमतरेीांत हाडून 

परुतात. हाांगा मेल्लल्लया मनशाचे कुडीकडने लेगीत वेगळेचारान समाज पळयता. धमीक आनी जातीय 

ववशमताय आयज लेगीत समाजाांत मळू धरून आसा म्हणपाचें जाणवता. 

    अश्या असांख्य सामाजीक प्रस्त्नाांतल्लयान ववशमताय आनी ववसांगतीच े दाखले सलैाचे कादांबऱयाांनी 

मेळटात. धमावाद, जातीयताय आनी सामाजीक वगाां मदीां आशशल्लल्लया वेगळेपणाक लागनू ननमााण 

जाल्ललो भेदभाव वयले प्रस्त्न ननमााण करतात. मनशाचे तकलेंत आशशल्लल्लयो आचारववचाराांच्यो चौकटी 

ताका एके ववशशश्ट तरेन िचांतपाक आनी वागपाक प्रवतृ्त करतात. मनशा मदले गणू, अवगणू, 

शारररीक तशेंक मानसीक अपांगळूत्व, धमा, जात आनी वणा, देश आनी प्रदेश हाांचे कडने बोट दाखोवन 

दसुऱयाांक उणाक वा तचु्छ लेखप, ताांचेर शरेे मारप हे सारर्कयो मनीसपणा भायल्लयो गजाली समाजाांत 

घडत आसतात. 

4.6 वसणकूवाद, धमाांीर, इज्र्कवणिशन स्त्र्लांीरणा ंआनी शोशण 

    वेगळ्यावेगळ्या कारणाांक लागनू सांवसाराच्या वववीध भागाांत वसणुको ननमााण जाल्लयो. भारताांतयू 

वसणूकवाद्याांच्यो जायत्यो देखी26 आसात. 15व्या शेंकडयाचे अखेरेक भारताांत वेपाराच्या ननमतान 

येवरोप खांडाांतल्लयान पतुुागेज आयले. 1509 वसाा नोव्हेंबराचे 19 तारखके आफोन्स ु द आल्लबकेुका  

पतुुागालाक परत वचपाक भायर सरलो. ताचीां तारवाां आांजेहदवाक आसतना नतमय्या नाांवाचो हहांद ूसरदार 

ताका मेळपाक थांय गेलो. आल्लबकेुकाान गोंय घेवन मागीर थांयचें राज्य आपल्लयाक चलोवांक हदवचें असो 

ताचो बेत आशशल्ललो अशें मत अभ्यासक शणै गोंयबाब हाांणी माांडलाां.27 नतमय्याच्या पालवान आफोन्स ु
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द आल्लबकेुका  हाणें 28 फेब्रवुारी 1510 ह्या हदसा आहदलशाय सनै्याचेर पयलो हल्ललो केलो. मखुार 

आहदलशहान पतुुागेजाांचेर हल्ललो करून आपली सत्ता परत प्रस्त्थापीत केली. ताच ेउपराांत 25 नोव्हेंबर 

1510 ह्या हदसा आल्लबकेुकाान गोंय जुांव्यार परत हल्ललो करून गोंय जुांवो कायमचो आपले सत्त ेखाला 

हाडलो. ह्या वेळार 6000 मसुलमानाांची (मरुाांची) कत्तल केली.28 

    भारताांत पतुुागेजाांनी कोचीन, गोंय, ठाणें, वसय आनी दीव सारर्कया सवुाताांनी आपली 

सत्ता घट केल्लली. इ. स. 1540च्या समुाराक पतुुागेजाांच्या धोरणाांत बदल जालो. वयल्लया 

प्रदेशाांनी क्रिस्त्ताांव पांथाची प्रनतश्ठापना करपाचेर त े नेट हदवपाक लागले. ह्याच काळाांत 

नतसवाडी म्हालाांतलीां चडावत देवळाां ताांणी मोडून उडयलीां.29  

    तशें पळोवांक गेल्लयार क्रिस्त्ताांव धमा पयल्लया शेंकडयाांत दक्षीण भारताांत आनयल्लल्लयाची नोंद 

मेळटा. ‘सेंट थ मस हो क्रिस्त्ती धमाप्रचारक इ. स. 52च्या समुाराक केरळाांतल्लया मलबाराांतल्लया 

मलकैर वा मौणझरीस ह्या बांदराांत देंववल्ललो. ताणें कोचीन रावणकोर ह्या भागाांत सात इगजो 

बाांदल्लयो आनी जायत्या लोकाांक क्रिस्त्ती धमााची हदक्षा हदली.’30 मखुार राजाश्रय मेळपाक 

लािगल्लल्लयान ह्या धमााचो ववस्त्तार जालो. ‘इ. स.चो णववो त े चवदावो शेंकडो हो काळखांड 

मलबारी क्रिस्त्ताांव समाजाचो उत्कशााचो काळ आशशल्ललो. ह्या काळाांत हाांगा स्त्वतांर क्रिस्त्ताांव 

राजघराण्याची स्त्थापणूक जाल्लली.’31 आयज केरळाांत अजस्त्तत्वाांत आशशल्ललो ‘शसररयन क्रिस्त्ताांव’ 

धमा ही ताची एक देख. उत्तर भारताांत धमाांतराां जाल्लल्लयाच्यो नोंदी मेळटात. ‘इ. स.च्या 

आठव्या शेंकडयाांत महमद कासीम हाणें भारताचेर स्त्वारी केली आनी हजाराांनी हहांद ूलोकाांक 

बाटयले. उपराांत गझनीचो सलुतान महमदू आनी शशहाबदु्दीन घोरी हाांणीय भारताचेर स्त्वारी 

करून, हहांद ूलोकाांक बाटोवन मसुलमान केले.’32  

     दाांडो-आगशी, नतसवाडी गोंय हाांगा जुवारी न्हांयेचे देगेर मेशळल्लल्लया सेंट थ मस हाच्या 

कोरीव ि साच्या आधारान पतुुागेज गोंयाांत येवचे पयलीां हाांगा क्रिस्त्ताांव धमा पाववल्ललो 

आसपाक जाय असो अदमास अभ्यासकाांनी काडला.33 24 एप्रील 2001 ह्या हदसा 

गोपकपट्टणन बांदरा लागीां फा. कोस्त्मे जझुे कोस्त्ता हाांकाां मेशळल्ललो आनी अदा फुहटल्ललो हो 

शसरीयन खुरीस गॅ्रनायट फातराचेर कोराांनतल्ललो आसनू ताचे भोंवतणीां ‘पहलवी’ शलपयेंतलो 

मजकूर आसा. कलकत्ता ववद्यावपठाचे, पहलवी शलपयेचे जाणकार ड . रनबीर चिवती हाांच्या 
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मता प्रमाणें हो खुरीस चड करून सवो वा सातव्या शेंकडयाांतलो आसूां येता अशें म्हणलाां. 

गोंय ववद्यावपठाच्या इनतहास ववभागाचे आदल ेप्रपाठक, ड . वपअस मलेकां डाथील हाांणी ता. 6 

मे 2001 ह्या हदसा आयतारच्या नवहहांद टायम्सच्या ‘पॅनोरमा’ ववभागाांत “Christianity 

came Before the Portuguese to Goa” ह्या माथाळ्या खाला  सववस्त्तर म्हायती 

हदल्लया.   

    वयल्लया काांय नोंदीां वयल्लयान भारताांत धमाांतर हें तशें नवें नाशशल्ललें म्हणपाचें लक्षाांत 

येता. गोंयाांत 1517 वसाा फ्ाांसीस्त्कन पांथ,34 1542 वसाा जेज्वीत पांथ35 जाल्लयार 1548 वसाा 

ड शमननकन पांथ36 गोंयाांत आयलो. ह्या पांथाांनी आपले सोयी प्रमाण गोंयाांत धमाप्रसारकाचें 

काम वाांटून घेनतल्ललें. गोंय जुांव्या वयल्लया 30 गाांवाां मदले काांय गाांव ड शमननकन पांथा कडने 

आशशल्लले. नतसवाडेंतले हेर गाांव तशेंच साश्ट म्हाल (मरुगाांवा सयत) जेज्वीत पांथा कडने 

जाल्लयार बादेस तालकुो फ्ाांशसस्त्कन पांथा कडने आशशल्ललो.  

    महाबळेश्वर सलै युग-साांवार हे आपले कादांबरेंत 16व्या शेंकडयाांत गोंय जुांव्यार हहांद ू

लोकाांचें जाल्ललें ‘धमाांतर’ कें द्रस्त्थानार दवरून तत्कालीन समाजवेवस्त्था, धमाववेस्त्था आनी 

अथावेवस्त्था हाच ेवाांगडा नननतमलु्लयाां, जातीयता, वगाभेद, व्यर्कतीगत दसु्त्वास, दडपशाय, तशेंच 

इजन्र्कवणझशनाच्या नाांवान जाल्ललो धमाछळ आनी स्त्थलाांतरणाां अश्या वववीध गजालीांचेर भाश्य 

करता. नतसवाडी तालरु्कयाांतलो ‘आदोळशी’ हो काल्लपनीक गाांव लेखकान हाांगा देख म्हणून उबो 

केला. कालापरू, मेरश,े पाळये, व्हडल्लया गोंया, आगशी आनी सरभोंवतणच्या हेर गाांवाांनी त्या 

वेळार क्रिस्त्ताांव धमा पाववल्ललो. आदोळशी गाांवाांत आताां धमाांतराचें वागरें येवपाचें आसा ह्या 

भांयान हे कादांबरेची सरुवात जाता. 

    कादांबरेंतल्लया कथानकाच्या काळा ववशीां लेखक म्हणटा : ‘सगळें घडटा तें 1562-1563 

ह्या दोनेक वसाांतचू. तने्ना धमाांतराचो, धमाछळाचो दोनेक वसाांचो सबांद इनतहास हातूांत 

येवची अपके्षा धरची न्ही. दरेका दशकाचो आपलो वगेळो इनतहास आसता. ललीत लेखका 

कडल्लयान इनतहासाच ेजांरचेी आनी सनावळीची अपेक्षा धरची नासता.’37 लेखकान आदोळशी हो 

अघनाशशनी (जुवारी) न्हांयेच्या वाठाराांत आशशल्ललो नतसवाडी जुांव्या वयलो एका कोनशाचो गाांव 

अशें येवजून थांयच्या समाजजजवनाचें कादांबरेंत िचरण केलाां. 
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    ह्या गाांवाांत धमाांतर सरुू जावच ेपयलीां थळाव्या लोकाां शभतर पतुुागेजा ववशीां शभराांतीचें 

ल्लहार पातळटा. गाांवचे लोक पाखल्लयाां ववशीां आपसाांत चचाा सरुू करतना म्हणटात : “. . . 

सात हतयाचें बळगें खांय तेंकाां. गायचें मास खातात आनी वयल्लयान मनशाचें रगत वपतात 

खांय.”;  “ताांबडी राकेस जात ती. सळु्यावरी नाखटाां, दाांत आसतले.”; “ततेूांत आनी उज्याचीां 

तबुकाां तेंचेकडने. उज्याचो फारपेट करून लोकाांक मारतात. नळयेंतल्लयान सहुटल्ललें उज्याचें 

केण आरपार वयता.”;  “क्रकतेंय आसूां. लागल्लयार मरणच. आकतार मेलो ना तर मगेर कुसनू 

मरता. तरसादेक तर नागाचें वीख लावन दवरतात खांय.” (पा.20) ह्या भायल्लया लोकाां ववशीां 

पयलीांच ननमााण जाल्लले समज आनी गरैसमजाांक लागनू त्या गाांवाांत दहशत ननमााण जाता. हे 

फाटभुांयेर पाखले स वज्याांचो रानदकुर मारून आदोळश ेगाांवाांत शभतर सरतात.  

    धमाा ववशीां लोकमनाचेर जाल्लले सांस्त्कार हे आदीम आसतात. हे लोकसांस्त्कार एके वपळग े

कडल्लयान दसुरे वपळगे कडने परांपरेन आनयल्लले आसतात. एके चौकटीांतलें जजवन जगतना 

परकी धमााचो जस्त्वकार करप नततलें सोंपें नासता. हे ववशीां युग–साांवार कादांबरेंत साबार घटना 

आनी प्रसांगाांतल्लयान मनशाच्या मनाांत आपल्लया धमाा ववशीां आशशल्ललो मोग, आपलेपण, परकी 

धमाा सांदभाांत आशशल्ललो दसु्त्वास आनी अस्त्पशृ्यताये भावना हाांगा अधोरेखीत केल्लयात. 

मनशाक धमा हो आपले सरुक्षेचें कवच अशें हदसता. ताका लागनू सवासामान्य मनीस धमााच्या 

आसऱया खाला रावनुचू आपलें जजवन जगपाक पळयता.  

    वयल्लया गजालीांचो प्रत्यय हदवपी एक म्हत्वाचो प्रसांग लेखकान कादांबरेच े सरुवातीक 

िचरायला. एक दीस कावपताांव कास्त्तले क्रफग्रेदी रायगाळी ह्या बामण वाडयार वयता आनी 

ताांकाां ववचारता :  

“तमुकाां तमुचो धमा सोडचो पडल्लयार तमुी क्रकतें करतले?” 

“आमी कुडीचें दहन करून घेतले.”  

“तमुकाां कोणें गायचें बीन न्हय तें मास खावांक लायल्लयार तमुी क्रकतें करतले?”  

“सासणाचो उपास करून जीव सोडटले आमी.” 

“तमुकाां कोणें जाय नततलें भाटबेंस, पयसो आडको हदल्लयार?” 
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“अख्खे धरतरेचें धन हाडून आमच्या पाांयार घातलें तरीय तें आमकाां कुस्त्कूट. आमी 

आमचो धमा सोडचे नात.” (पा. 27-28)  

    मखुार पररजस्त्थती बदलतकच हेच मनीस परधमााच ेकातरीांत साांपडटात आनी आपलो धमा 

बाटयतात. त्या वेळार थोडयाांक आपल्लया धमाा परस शतेाां, बागायती म्हत्वाच्यो हदसपाक 

लागतात. हाांगा धमा दयु्यम स्त्थानार वयता आनी पोटाचो प्रस्त्न हो मळुावो जाता. मनशाच्या 

मळू गरजाांचेर बोट दवरपी अश्यो साबार देखी हे कादांबरेंत आयल्लयात. 

    अश्पशृ्य मनीस आफुडल्लयार भश्टकार जाता आनी परकी धमाांतल्लया मनशा कडल्लयान 

क्रकतेंय खालें जाल्लयार आपणू बाट्टाां, ही मानसीकताय हहांद ूसमाजमानसाांत रूढ जाल्लली आसा. 

त े खातीर तो सदाांच सतका  रावता आनी आपलो भौशीक वेव्हार जतनायेन करता. ‘रोटी 

खावांक हदली म्हणून चेडयाक घराांतल्लयान भायर काडलो.’, ‘बाांयांत गोरवाचें हाड हुबतना हदश्टी 

पडलें म्हण परुाय बाांय उपसनू तळाक होम घातलो.’, ‘मेरवाचें म्हणून गोरवाचें मास 

खावयलें.’, ‘चोराांक क्रकररस्त्ताांव करून सोडल्लयात.’, ‘मनशाां गाांवा गाांवाांतल्लयान उबारून हाडटात 

आनी दडुवाांक ववकतात...’ अश े तरेन धमाांतरा ववशीां वगेळ्यावेगळ्या तराांचे समज आनी 

गरैसमज आदोळशी गाांवाांत पातळटात. 

    आदोळशी गाांवाांत बाटग्या धमााच्या मनशान एके रातीक लेगीत वसती करूां क फावोना. 

कोणूय रावलो जाल्लयार गाांवाांक पातक लागता. गाांव लयाक पावता असो लोकसमज 

आशशल्लल्लया ह्या गाांवाांत पाद्री शसमाांव वपरीस गवळ बाांदनू रावता. मखुार कावपताांव हदयोग 

ररबरै, एक शफे, तीग काब, अठरा सोल्लदाद आनी दोग पाद्री मेळून वट्ट 25 जाणाांचो पोंवो 

येवन गाांवच्या बेताळाच्या देवळाांतचू राबबतो करून रावतात. 

    कावपताांव रायगाळी बामण वाडयार येता आनी एका घराच्या दारार खोंटो मारता. सगळे 

दादले घराांत शभतर शलपतात. ह्या वेळार एक बायल घराांतल्लयान भायर सरता आनी म्हणटा : 

“खांयच ेसात समांदर बलाांटून येयल्लले अविचन्न. देवाधमााचें घर हें.” त ेबायलेक जाप हदतना 

कावपताांव म्हणटा : “कसलो देवधमा साांगता तूां? दाराक णखळी घालनू बसतल्लया शभजुडाांचो 

कसलो बाबत देव आनी धमा. असल्लया धमााक व्हरून दयाांत बडुोवांक जाय.”  
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    बेताळाच्या देवळाांत पाखले येवन रावल्लयात म्हणून कळटकच गाांवचे लोक ‘गाांवकी’ 

आपयतात. गाांवकी चाल ूआसतना थांय कावपताांव हदयोग बारेत आनी शफे कामील ररबेर थांय 

पावतात. गाांवकार आनी कावपताांव हाांचे शभतर गाांव आनी गाांवके वयल्लयान सांघशा जाता. ह्या 

वेळार कावपताांव गाांवकाराांक धमकायता आनी म्हणटा : “पतुुागालाचो राया हो तमुचो राया. 

तचेो धमा हो तमुचो धमा. तचेो देव हो तमुचो देव. म्हणून ताच्या शकेातळा आशशल्लल्लया वट्ट 

लोकाांक क्रकररस्त्ताांव करून उडोवचेलें ताचें फमाान आसा. . . . हे मखुार क्रकररस्त्ताांव तमुचो 

धमा, देवाचो पतू जेजू तमुचो देव. तचेी इगजा हें तमुचें देवळू. रोखडीच उबी जातली इगजा 

हाांगा.  सध्याक देवाचे म्हणयारे दोग पाद्री गाांवाांत येयल्ललेकडने आसात. त े खुरीस उबो 

करतले. बानतज्म हदवांक कालापरूचे इगजेंत व्हरतले.” (पा.93) 

    पयल्लया प्रसांगा वयल्लयान गाांवच े लोक शभजूड म्हणून कळटात जाल्लयार दसुऱया 

प्रसांगाांतल्लयान आदोळशी गाांवाांत धमााच्या नाांवान कावपताांव आनी ताचे साांगाती दहशत ननमााण 

करून धमा हदवपाचें काम करपाक पळयतात.   

    दसुऱया अदाांत पोपसायबाची चीट घेवन आनयल्ललो फादर शसमाांव वपरीस हाची नेमणकू 

गोंय जुांव्या वयल्लया आदोळशी ह्याच गाांवाांत जाता. जेजू क्रिस्त्ताचें व्हडपण आनी धमााचें 

म्हत्व साांगनू तो धमा हदवपाचें काम सतभावाथाान करता. ‘धमा हो आपखोसयेन घेवपाचो 

आसता. बळजबरेन लादप ना.’ ह्या आपल्लया तत्वाांक धरून पाद्री शसमाांव काम करतना हदश्टी 

पडटा. 

युग–साांवार कादांबरेंत अधोरेखीत केल्ललीां धमाांतराचीां कारणाां अशीां आसात. : 

1. चोरयेचो गनु्याांव कबलू करतकच क्रिस्त्ताांव जाता जाल्लयार सोडटाां अशें साांगनू देम ू

(तोमास) हाका धमा जस्त्वकारपाक लायता. (पा.38) 

2. क्रिस्त्ताांवानी राांहदल्लले चुलीर हहांद ूराांदनू जेवले म्हण ताांचे जातीांतले लोक ताांकाां जाती 

भायले करतात. मागीर ताांकाां बानतज्म हदवन क्रिस्त्ताांव करतात. (पा.38) 

3. देवस्त्थानाची आपले कडने आशशल्लली शतेाची जमीन इगजेन काडून घेवची न्हय 

म्हणून ववठाचो घराबो धमाांतर करता. (पा.62) 

4. आपले बायलेक कां टाळटकच नतका बदु्द शशकोवपाक गजा धमाांतर करता. (पा.75) 
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5. शसवीस आनी घरभाट जाय म्हणून शफे कामील ररबरै क्रिस्त्ताांव जाता. (पा.84) 

6. आपणू म्हार आशशल्लल्लयान हेर जातीांतले गाांवचे लोक आपल्लयाचेर अन्याय-अत्याचार 

करतात. ह्या कारणा खातीर घुांगा म्हार धमाांतर करता. (पा.153) 

7. ‘ही घोवान साांडडल्लली अस्त्तरुी. गोंय सोडून धाांवन वयताली. आमी बरें समजावन 

क्रिस्त्ताांवपणाची व्हडवीक साांगनू हाडल्लया. आताां ती आपखोसयेन क्रिस्त्ताांव जावांक 

राजी आसा.’ अशें सोल्लदाद पाद्रीक साांगातात आनी नतका फसोवन क्रिस्त्ताांव करतात. 

(पा.137) 

8. आपली धूव गणुाय हहका घोवा घरचीां मनशाां सती वचपाक दबाव हाडटात म्हणून 

नतचो बापयू मतो नायक नतका धमाांतर करपाक लायता. (पा.156) 

9. तजु्या घराक आमी उजो घाशलनात. बापलुयो राया हाच्या वाांट्याचें शते तकुा हदताां 

म्हणून साांगतकच काळू नायक क्रिस्त्ताांव जावपाक तयार जाता. (पा.182) 

10. गायचें मास भरयलाां आनी तो आताां बाटला म्हणून आळो घानतल्ललो आपलो ल्लहान 

चलो दसुऱयाांक हदवचो पडटा म्हणून ताच्या मोगान ताची आवय जने क्रिस्त्ताांव जाता. 

(पा.190) 

11. क्रिस्त्ताांव जाल्ललो सकुडो रागान जनाच े तळुशीर, घराांत, देवाचेर उश्ट्याचें शीत 

शशांपडायता आनी ताांकाां क्रिस्त्ताांव करता. (पा.200)  

12. आपलो बापयू देम ूगरुव हाचे कडल्लयान जमनीचो वाांटो कायद्यान मेळचो म्हण दास ू

क्रिस्त्ताांव जाता. (पा.208) 

13. हहांदूांनी आपणेंच वावर करून शते आनी बागायत कसोवपाक जाय असो कायदो 

येतकच शते कसपाक मानाांय मेळचे म्हणून मुांगरू शणै आनी ताचो पतू इांद्र शण ै

धमाांतर करता. (पा.222) 

14. पोसको घेनतल्ललो िगरी हो भरुगो आपले कडनेचू उरचो म्हण पतु ू आनी शभकान्न 

धमाांतर करतात. (पा.247) 

15. आपणाक आनी आपल्लया पतुाक इगजेंत चाकरी मेळटली हे आशने गाांवचो भट 

रायण्णा आपल्लया घराब्या सयत क्रिस्त्ताांव धमाात शभतर सरता. (पा.295) 
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16. इगजेच्या लाांकडाचें काम आपल्लयाक मेळचें ह्या हेतान नतमा च्यारी क्रिस्त्ताांव जाता. 

(पा. 299) 

17. आवयबापयू नाशशल्ललो अनाथ अण्णू पाद्री शसमाांव वपरीसाच्या प्रभावा खाला येता 

आनी काांय म्हयने ताचे कडने रावनू मागीर क्रिस्त्ताांव जाता. (पा.335) 

    आपणू क्रिस्त्ताांव जाल्लयार आपली जायदात पावणेर काडपाची उरतली हे खातीर काांय 

लोक धमाांतर करतात. सरकारान आपल्लया ताब्याांत घेनतल्लली रासवळ जमीन आपल्लयाक 

मेळची म्हणनू सकुडो नायकाचो घराबो आनी हेर व्यर्कती धमाांतर करतात. धमाांतरीत जाल्लयार 

क्रिस्त्तावाांक ‘रायाली’ राखण मेळटली अशें समजून काांय लोक धमाांतर करतना पळोवांक 

मेळटात. 

    पतुुागाल देशाांत धमाांतरा ववशीां घडडल्लली एक घडणूक अ. का. वप्रयोळकर हाांणी आपल्लया 

पसु्त्तकाांत नोंद केल्लया. त ेसाांगतात : 

 They were asked to gather in Lisbon where the royal promises 

would be fulfilled. Accordingly, it is said that more than 20,000 of 

them assembled at Estaos, a palace in Lisbon. Here, a cruel fate 

awaited them. Children, who had not already been taken away by the 

king’s officers, were snatched away from their parents without regard  

to age or sex, and, thereafter, even older men of all ages were 

baptised by force.38 

      हे कादांबरेंत धमाांतरा ववशीां एक आगळोवेगळो प्रसांग आसा. ‘हहांदूांनी आपणेंच वावर करून 

शतेाां आनी बागायती कसोवपाक जाय.’ असो कायदो येतकच आपलीां शतेाां, बागयती, घराांतल े

मडु-ेमडुयो, कामदाराांच्यो जेवणावळी तशाचे तश्योच उरपा खातीर आदोळशी गाांवचो प्रनतश्ठीत 

भाटकार राणू कें करे ननमाणें धमाांतर करपाक राजी जाता. दनपारच्या जेवणा वेळार व्हडल े

पडवेंत तवेीस परावळी माांडटात. बायलो, दादले आनी तरणाटे मेळून तवेीस कामदार जेवपाक 

बसतात. आयज ही ननमाणी पांगत अशें साांगनू भाटकारान श्लोक म्हटले उपराांत राणू कें करे 

ताांकाां साांगता :  
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“आमी इतलो काळ एकेकडने काम केलें आनी एकेकडने जेवले. पणू आयज हाांव 

क्रकररस्त्ताांव जालाां. बानतज्म घेवांक ना, पणू मनान परुाय क्रकररस्त्ताांव जालाां. तमुी आज 

म्हगेर जेवल्लयार बाट्टले. ज े कोण म्हजे वाांगडा फाल्लयाां बानतज्म घेवन क्रकररस्त्ताांव 

जावांक तयार आसात ताांणीच हे पांगतीक जेवचें. जाांकाां म्हजे वाांगडा क्रकररस्त्ताांव जावांक 

खोशी ना, ताणी उठून वयचें. मतीांत धरात, आज हाांव एक क्रकररस्त्ताांव!” (पा.232)  

    आपली अरबाांनी लहुटल्लली पातमारी पतुुागाली तारवाांनी वचून सोडयली म्हणनू गाांवाांचेर 

शके आशशल्ललो भावगो शटेकार आपले वाांगडा परुाय गाांवाक क्रिस्त्ताांव धमाांत व्हरता. रामनाथ 

देवळाांतलो देव उखलनू व्हरतकच आदोळशी गाांवाांतल्लया समुार 400 लोकाांक कालापरूचे इगजेंत 

व्हरून सामहुीक पद्दतीन ताांचें धमाांतर करतात. मनशाां अशीां बदलतात क्रकत्याक? तीां वेवस्त्थेक  

बळी कशीां पडटात? भाटकार राणू कें करे, सावकार भावगो शटेकार तशेंच कादांबरेंतल्लयो हेर 

काांय व्यजर्कतरेखाां मदीां पद (designation), प्रनतश्ठा, (status) सांपत्ती (wealth) आनी सत्ता 

(power) हाांच्या सांदभाांत मनाांत खांय तरी हाव ननमााण जाता. धमा बदल्लल्लयार जाता पणू 

म्हजो समाजाांतलो मान तसोच उरूां क जाय ही भावना बशळश्ट जावपाक लागता. ‘जगप’ 

हाकाच चड म्हत्व हदवांक लािगल्लल्लयान मनीस बदलपाक प्रवतृ्त जाता. धमाांतराचे प्रक्रियेंत 

वयैर्कतीक पाांवडयार आपल्लयाक क्रकतें तरी फायदो आसा हें येवजून मनीस हाांगा वागता 

म्हणपाचें कळटा. 

    ह्या धमाांतरा वाांगडा दोन म्हत्वाच्यो गजाली समाांतर घडटात त्यो म्हणल्लयार हहांदूांचीां  

देवळाां मोडून थांय इगजो बाांदप आनी आपलो देव घेवन हहांद ू लोक परप्राांताांत पळून वचप. 

हाांगा धमा ना ताका धमा हदनात. एका धमााचे सवुातरे दसुरो धमा ताांच्या वाांट्याक येता. 

मळुाांत क्रिस्त्ताांव हो धमा ववस्त्तारवादी आसा. हाचे फाटलें एक कारण आमकाां बायबलाांत 

मेळटा. : 

Then Jesus approached them and said “I have been given all 

authority in heaven and on earth. Go therefor, and make disciples 

from all nations. Baptise them in the name of the Father and of the 
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Son of the Holy spirit, and teach them to fulfil all that I have 

commanded you, I am with you always until the end of this world.”39    

    जेज ूक्रिस्त्ताचें उतर माननू मनीस जातीच्या बऱया खातीर क्रिस्त्ताांव धमा सांवसाराांत सगळे 

कडने पावपाक जाय हो ताांचो हावेस. ह्या धमाांत इगजा ही सवोच्च सवुातरे आसनू नतचो 

मखुेली हो क्रिस्त्त आसा. ह्या सांदभाांत पोप बोननफेस साांगता. : 

That there is only one, holy, Catholic and apostolic Church we are 

compelled by faith to believe and hold, and we firmly believe in her 

and sincerely confess her, outside of whom there is neither salvation 

nor remission of sins [. . .] She represents one Mystical Body; the 

head of his body is Christ, but the head of Christ is God. In her 

there is “one Lord, one faith, one baptism” [Eph:5]  [. . .]40  

    वयल्लया ह्या दोन गजालीांक लागनू क्रिस्त्ताांव धमााचे नदरेन आपलो धमा दसुऱयाांक हदवप 

हें पववर काम अश ेत ेसमजतात. हाांगा इगजा ही म्हत्वाची. हे इगजे भायर कोणाकूच मरु्कती 

ना. पापाांनी भररल्लल्लया पातकी मनशाक ही इगजा सगााचीां दाराां उकतीां करता. ह्या भावाथााक 

लागनू क्रिस्त्ती धमाांत ववस्त्तारावादाची सांकल्लपना मखुार आयली आनी ती आयज लेगीत चाल ू

आसा. 

    गोंय जुांव्या वयल्लया 43 गाांवाांनी 147 हहांद ूदेवळाां आशशल्लल्लयाचो सांदभा अ. का. वप्रयोळकर 

हाांच्या The Goa Inquisition : The terrible Tribunal for the East (p. 67-68) ह्या 

पसु्त्तकाांत मेळटा. ह्या बाटाबाटीच्या काळाांत पतुुागेजाांनी गोंयचीां शेंकडयाांनी देवळाां मोडलीां. 

चोडणेचें चामुांडशे्वराचें आनी आदोळशी गाांवचें रामनाथाचें देवळू मोडपाचे प्रसांग लेखकान हे 

कादांबरेंत िचरायल्लयात. ‘1567 वसाा रायतरुचो क्रकल्ललेदार कावपताांव हदयोग रोहद्रिगश हाांणी 

साश्टीांतलीां 280 देवळाां मोडून उडयलीां आनी त्याच वसाा बादेसाांतलीां सगळीां देवळाां मोडून 

उडोवपाचें काम फ्ाांशसस्त्कन पांथाच्या पादऱयाांनी केलें अशी नोंद ‘ओररयेंत कोंक्रकश्ताद ुअ जझेुश’ 

ह्या ग्रांथाांत आसा.’ अशें मत श्री. उ. भोबे काकुलो हाणें आपल्लया लेखाांत माांडलाां.41 धमाांतराक 

लागनू जायत ेहहांद ूघराबे ववस्त्थापीत जाले. आलाशशऱया खातीर त ेपरप्राांताांत स्त्थलाांतरीत जाले. 
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आपलो धमा बाटचो न्हय म्हणून मनशाांच ेताांड ेअनवळखी वाठाराांत राबबत्या खातीर आलाशशरो 

मागपाक लागले. आपलीां लागीांचीां मनशाां, घर, गाांव, शतेवड, बागायती आनी गोरवाांक सोडून 

आपलो कुळदेव वा ग्रामदेव हाांकाां घेवन परागांदा जाले. 

    बेताळाच्या देवळा मखुा वयलो खुरीस मोडटकच कावपताांव आदोळशी गाांवाांत दहशत 

ननमााण करता. खरुीस मोडला ताांचीां नाांवाां ताका कळटकच तो लोकाांक वेंठीक धरून 

जबरदस्त्तीन क्रिस्त्ताांव जावपाक धमकावन साांगता. सरुवातीक सबुा तळूेचें घर आनी मागीर 

गाांव सोडून गेल्लल्लया गणुाचें घर कावपताांव बारेत देशी शशपायाांच्या आधारान जाळून उडयता. 

सोल्लदाद, काब, शफे, कावपताांव तशेंच दसुरे वटेन पाद्री, बबस्त्म आनी व्हायसराय अश े हे 

शासकी धमावेवस्त्थेंत सवासामान्य दबुळो हहांद ूसमाज भरकटत वयता. नवक्रिस्त्तावाांनी आपली 

आदली परांपरा चलोवांक उपकारना. हहांद ूधमाांतली खांयचीच चलणूक मखुार व्हरपाक जायना. 

अशें केलें जाल्लयार आपणाक कोण तरी पळयतलो. इजन्र्कवणझशनाक लावन हदतलो. आमकाां 

धरून व्हरून बांदखणीांत घालतले असो भांय लोकाांच्या मनात ननमााण जाता. ही एके तरेची 

धमीक दहशतचू आसली. तत्कालीन वास्त्तवाक धरून लेखक सलै हाांणी ह्या सगळ्याची 

माांडावळ वेगळ्यावेगळ्या प्रसांगाांच्या आधारान युग-साांवार हे कादांबरेंत केल्लया. 

    कालपयर मेरेन हहांद ूम्हणून जगपी लोकसमहूाचो धमाांतरा उपराांत गोंयाांत ‘नवक्ररस्त्ताांव’ 

असो नवो सामाजीक वगा तयार जालो. भूांय आनी मनीस तोच पणू धमा वेगळो. भाव, भयण, 

आवय, बापयू, इश्ट, शजेारी काल मेरेन म्हज्या धमाांतलीां आशशल्ललीां. आयज मात तीां 

परधमाांतलीां जाल्लल्लयान अस्त्पशृ्य जालीां. धमाा धमाा मदीां नतरस्त्कार पातळ्ळो आनी न्यनुगांड 

आनी अहांगांडाची भावना ननमााण जाली. आरोप आनी प्रत्यारोप जावपाक लागले.  

    गोंयाांत धमाांतरीत जाल्लल्लया हहांदूांचो धमा बदल्ललो, पणू ह्या नवक्ररस्त्ताांवाां मदीां जात मात 

तशीच उल्लली. पोटजात आनी गोंयच्या वेगळ्यावेगळ्या वाठारा प्रमाणें काळाांतरान ताांचे शभतर 

परत काांय नवे सामाजीक वगा तयार जाले. हाचोच एक भाग म्हणून आयज गोंयाांत जातीां 

प्रमाणें बामण क्रिस्त्ताांव, चाडड ेक्रिस्त्ताांव, सदुीर क्रिस्त्ताांव, गावड ेक्रिस्त्ताांव तशेंच थळा प्रमाण 

बादेसकार क्रिस्त्ताांव, साश्टीकार क्रिस्त्ताांव, मांगळुरकार क्रिस्त्ताांव अशीां ताांचीां काांय सामाजीक 

रुपाां पळोवांक मेळटात.  
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    काल मेरेन परांपरेन करीत आनयल्लल्लया गजालीांचो ववचार लेगीत करतलो म्हणल्लयार  

नवक्रिस्त्ताांवाां मखुार कायदो उबो रावता. धमा बदल्ललो पणू परांपरेन आत्मसात केल्लल्लयो आनी 

अनवुांशीकतायेन आपले कडने आनयल्लल्लयो गजाली आपले जजणेंतल्लयान काडून उडोवप तशें 

कठीण. कादांबरेंत नवक्रिस्त्ताांव म्हाद ूहो जोयशा कडने देवसपण पळयता. परुसो देवळी श्रावण 

म्हयन्याांत हररववजय ग्रांथ वाचता. आगयो, बरमो आनी वागरो ह्या देवाांक नवक्रिस्त्ताांव 

जोगोवणी करतात. ही ताांची श्रद्ा. पवुाजाांचें दायज अशें येवजून ताांकाां हें सगळें मना पासनू 

करचें अशें हदसता. आपल्लया बऱया खातीर आनी आपल्लया गाांवच्या भल्लया खातीर. पणू ताांकाां 

तें करपाक मेळना ही खांत ताांच्या मनाांत आसता. 

    सखुडो क्रिस्त्ताांव जाता पणू ताचेर जाल्लले हहांद ू सांस्त्कार तशचे आसतात. ‘दर उमास 

पनुवेक, श्राद्ाक, म्हाळाक, मेल्लल्लया वपतराांक उदक िगरास घातलो ना तर ती तानेन भकेुन 

तळमळत रावतात.’ हे ववचार ताच्या मनाांत एकसारके घोळत आसतात. नवक्रिस्त्तावाांक नव्या 

धमाांतलें काांय कळना. धमााचे भाशचेें ताांकाां आकलन जायना. नवी परांपरा आनी बदलती 

सांस्त्कृताय आपणायतना ताांचो घसुमटमार जाता. आपलो मळुावो धमा व्हगडानयल्लल्लयाचें ताांकाां 

दखु्ख जाता. गाांवचे आपले देव उकत्यार पडल्लयात, जारा-उत्सव, शशगमो-परबो जायनात तें  

पळोवन त े खांती जातात. ह्या सगळ्याक लागनुचू गाांवाांत दयुेंसाां आनी अपसरणाां येवपाक 

लागल्लयाांत असो ताांचो समज जाता. गोरवाांक वाग मारता, गोरवाां पाांयान–तोंडान लागतात. हें 

पळोवन शशम ेवयल्लया देवाची वसााची मानतीक जोगोवणी जाली ना अशें ताांकाां हदसता. साांतान 

हदयेस (पतु ू नायक), जुवाांव हदयेस (लव ू नायक) हे दोगयू लईुस शमराांद (सयुाा गरुव) हाच े

कडने वयतात आनी घोटकी रुखापोंदचो ‘आगयो’, अजुाना मळुाांतलो ‘बरमो’ आनी 

आांब्यामळुाांतलो ‘वागरो’ हे नतनयू देव कोपल्लयात तने्ना तवुें गरुव ह्या नात्यान ‘मानतीक’ 

करची अशी ताका त े ववनांती करतात. त े हेराांक घेवन वसा पद्दत्ती प्रमाणें सगळें देवसपण 

करतात. 

    पाद्री शसमाांव वपररसाक धरून ‘व्हडल्लया घराांत’ व्हरतात आनी स म्हयने बांदखणीांत 

घालतात. ‘क्रकररस्त्ताांव धमााच्या पववर खुरसाची नन ांदा केल्लया. खुरीस मोडचें कतूाब बरें म्हटलाां. 

तो ननखटो फातर, तातूांत देवपण ना म्हटलाां.’ ह्या फटीच्या आरोपाक लागनू शसमाांवाक 

इजन्र्कवणझशनाक तोंड हदवचें पडटा. न्यायसभा शसमाांवाची वेगळेवेगळे तरेन झडटी घेता. उज ू
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मागाान जेजचूी शशकवण आनी लोकाांक क्रिस्त्ताांव धमााचें व्हडपण साांगनू लोकाांक धमा हदवपी 

ह्या पाद्रीचें पाद्रीपण न्यायसभा काडून घेता. ‘खुरीस मोडला तो परत उबो करूां क जाता.’ अशें 

पाद्री शसमाांव वपरीस हाणें म्हणणल्ललें पणू कावपताांव ताचो सडू घेवपाच्या हेतान ताका 

न्यायसभेक लावन हदता. ताचो कसलोच गनु्याांव नासतना ताका न्यायसभा गनु्याांव कबलू 

करपाक लायता. ननमाणें पाद्री पववर सभे मखुार आपलो गनु्याांव कबलू करता. गनु्याांव कबलू 

केल्लले खातीर ताका लासनू मारचेले ख्यास्त्तीच्या जाग्यार पाांच वसाां मलुकी बांदखणीांत रावनू 

फातमारी बाांदपाच्या आवाठाांत काम करपाक लायता. पणू मखुार ताका उज्या आगट्यान 

लासनू मारतात. 

    चौवदावो पोप गॅ्रगरी हाणें 1231 वसाा इजन्र्कवणझशन स्त्थापपाक सांमती हदल्लली.42 गोंयाांत 

1560 वसाा हे न्यायसभेची स्त्थापणूक जाली.43 हहांद ू आनी नवक्रिस्त्ताांव हाांचे खातीर जाचक 

अश े कायदे लादले. क्रिस्त्ताांव धमााची जपणूक जे नवक्रिस्त्ताांव कररनात अश्या व्यर्कतीां आड 

गनु्याांव नोंद करून ताांकाां कडक ख्यास्त्त फमाायताले. जाांचेर गनु्याांव शसद्द जाला ताांच े हात 

कातरप, उज्या आगट्याांत घालनू जजवांत हुलपावन मारप तशेंच हेर अमानवीय ख्यास्त्ती 

फमाायताले. इजन्र्कवणझशन भारताांत येवचे पयलीां स्त्पेन आनी पतुुागाल देशाांनी ताचो वापर 

जाल्ललो. 

इजन्र्कवणझशनाचें कामकाज जांय चलतालें त े इमारतीक पतुुागेजाांनी ‘साांता काझ’ अशें 

नाांव हदल्ललें. गोंय शाराच े मदीां आशशल्लली ही इमारत आहदलशाही काळा पयलीां 

साबाजीचें राबबत्याचें थळ आशशल्ललें. उपराांत आहदलशाही राजवटीांत स्त्वता यसुफू 

आहदलखान थांय रावतालो. पतुुागेज राजवटीांत 1556 मेरेन जव्हशसयेर आनी गव्हनार 

हाांणी हो वाडो रावपा खातीर वापररल्ललो. 1560 वसाा गोंयाांत इजन्र्कवणझशनाची 

थापणूक जाली आनी हो साबायचुो वाडो इजन्र्कवणझशनाचें कायाालय जालें.44  

थळावे लोक हे इमारतीक भांयान ‘व्हडलें घर’ म्हणून पाचारताले.45 

    दर दोन वा तीन वसाांनी धमीक न्यायसभा ‘आवत ु द फॅ’ (भावाथााचें कतूाब) नाांवाचो 

उत्सव घडोवन हाडटाले. थांय गनु्याांवकाराांक मनीसपणा भायली ख्यास्त्त हदताले. उदय भेंब्र े

बरयतात. :  
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ज्या गनु्याांवकाराांक जजवदान हदलाां ताांकाां कुशीक काडटाले. आनी जाांकाां मणााची 

ख्यास्त्त फमाायल्लया ताांकाां न्हांयेचे देगेर ‘काम्प ु सान्त ु लाझारु’ नाांवाच्या मळार 

व्हरताले. मेल्लल्लया गनु्याांवकाराांचीां बावलीां, ताांच्या हाडाांच्यो पेटो थांय व्हरताले. धमीक 

न्यायसभेन हदल्लली ख्यास्त्त भोगोवपाचो वावर हाांगा राजसत्ता करताली. व्हायसर य 

हाजीर आसतालो आनी जुवीज आसताले. धमीक न्यायसभेन हदल्ललो न्याय हे जुवीज 

दोळे धाांपनू माननू घेताले. दर एका जजत्या गनु्याांवकाराांक त ेएकूच प्रस्त्न ववचारताल े

: “खांयच्या धमाांत मरण येवची अशी तजुी इत्सा?” क्रिस्त्ताांव म्हणून मरण येवचें अशें 

जो साांगतालो ताका आदीां गळो अांदनू मारताले आनी मागीर लासताले. जो दसुऱया 

खांयच्याय धमाांत मरपाची इत्सा प्रगटायतालो ताका जजतोच लासताले. . . . आदीां 

मरून गेल्लल्लया गनु्याांवकाराांचीां बावलीां दाांडयाांक बाांदताले आनी ताांच्या हाडाांच्यो पेटो 

लाांकडाांचेर दवरून लासताले.46 

    स्त्पेन देशाांत जाल्लल्लया भावाथााचें कतूाब ह्या उत्सवाांत गनु्याांवकाराांक केल्लले ख्यास्त्तीचें 

वणान अ. का. वप्रयोळकर आपल्लया पसु्त्तकाांत केलाां तें अशें. : 

Tribunal Started operations  on January 2, 1481, within four days of 

its establishment took place the first Auto da Fe in which four 

persons were burnt to death. During 1481, about 300 persons were 

condemned to be burnt at the stake in Seville and 80 to 

imprisonment for life. In the rest of the province and the bishopric of 

Caziz, 2000 persons were condemned to be burnt to death, and 

17000 others were given diverse penalties.47  

    धमाांतराक लागनू चशलल्लली दहशत आनी इजन्र्कवणझशनाच्या नाांवा खाला चशलल्लल्लया 

अमानशू छळा ववशीां युग-साांवार ही कादांबरी भाश्य करता. एक व्हड इनतहासीक सत्य शलपलाां 

अशी ही घडणूक मानवतावादाक काळें फासपी अशीच आसा. व्यर्कती स्त्वातांत्र्याचेर घाव घालपी 

हे घडणुकेक लागनू गोंयाांत साांस्त्कृतीक जस्त्थत्यांतर जाल्ललें पळोवांक मेळटा. धमाांतरणाक लागनू 

गोंयाांत सगळ्याांत व्हडलें स्त्थलाांतरण जालें हाची नोंद ही कादांबरी करता. 
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    पाखल ेबेताळाच्या देवळाांत रावल्लयात अशें कळटकच गाांवमेळो घेवन थळाव ेलोक ववरोध 

करतात. त्या वेळार स्त्थलाांतरण करपाचो प्रस्त्न गाांवा मखुार येता. मुांगरू शणै म्हणटा : “ही 

वपळग्यान वपळग्याांची शमरास सोडून खांय वयतले आमी? खांयच्या सडयार पडूांक. फुकट बायल 

भरुग्याांक वनवास! क्रकतें जाता तें हाांगाच जावां! जगचें आसल्लयारूय हाांगाच आनी मरचें 

आसल्लयारूय हाांगाच.” 

    बेताळाच्या देवळा मखुा वयलो खुरीस मोडडल्लल्लया सांशनयताांचीां नाांवाां सगणू कावपतावाांक 

साांगता. आताां गाांवाांत रावनू अथा ना म्हण कळटकच शाबी, राया आनी गणुा हाांचे घराबे गाांव 

सोडपाचो ननणाय घेतात. 21 मनशाां आपली शेंदरी, काांबरुणाां, शतेाचीां सगळीां आयदनाां, ताांदळू, 

भाताचें बीां तशेंच 13 गोरवाांक साांगाताक घेवन रातच्या वेळार त ेगाांव सोडटात.  

    देवळाां मोडपाच्यो गजाली कानार पडटकच रवळनाथ देवाची मतूा घेवन सबु्राय शणै, रुद्र 

शणै आनी भद्र शणै हाांचे घराबे गाांव सोडटात. भद्र शणै आपल्लया मावोडया रावपाचो ननणाय 

घेता. मखुार सबु्राय शण ैआनी रुद्र शण ैहीां बामणाचीां घराणीां रवळनाथ देवाक घेवन अठरा 

दीस राबबत्याचें थळ सोदतात. आनी ननमाणे कडने शशरवडयाां िगरी कामत हाांणी हदल्लल े

जमनीांत सबु्राय देवाची थापणूक करता. दसुरे वटेन आदोळशी गाांवाांत पनुवेच्या पाडव्याक 

होळी जातकच देवळू मोडपाचें थारता. ताचें पयलीां देवळाांतलो देव काडून व्हरपाक जाय. ननळू 

नायक, म्हाबळू नायक आनी मरुारी नायक हीां तीन घराणीां रामनाथ देवाक घेवन गोंयाां भायर 

वचपाक राजी जातात. हे लोक व्हडयान, चलत, रावत, धाांवत आदोळशी, वपलार, आगशी, 

साांकवाळ, इजोरशीां खोल, वेळसाांव, आगोंद, कारयेमळ, पाळोळें, कोळांब, पणसलुें, पगैीण, 

शसपायगडुी, उदकागाळ. पोळें आनी ननमाणें शशवेश्वर वाठाराांतलो माजाळी गाांव अश े इकरा 

हदसाांचो खडटर प्रवास करतात. 

    “ह्या गाांवाक रयवास करून रावांक मेळचें ना. ह्या थळाांत परर्कया मनशाक बरकत ना. 

परर्कया मनशान ह्या गाांवचे भुांयेर कुदळ मारूां क फावना.”, “चड शाणपणाां दाखयल्लयार  

रातचेच गाांवच्यान धाांवडावन घालतले. शशमेपार घालनू येतले.”, “आताां देव आनी त्यो पोटल्लयो 

तकलेर घेयात आनी वोगी गाांव पार करून गाांवच्यान भायर सरात. मदीां थारल्लयार, एक 

पोटली सकल दवल्लल्लयार एकएकाच े पाांय कातरतलों.”, “तेंची वोळख क्रकतें, खांयचे जातीचे, 
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खांयचे वांशवपळगेचे, खांयच्या रगताचे कळ्ळे बगर राबबतो मेळचो ना.”, “तमुी गाांवचे आज्ञेबगर  

गाांवची शीम बळाांटून शभतर ररगलेच कश?े तमुचो देव तमुी शशमे शभतर हाडलोच कसो? 

येयल्लले वाटेनच फाटीां क्रफरात.”, “माांयझये शभजटू खांयचे. क्रकतें खटु् जालें की धाांवन येतात. 

देवाक आनी मारतात तकलेर. आपलो गाांव राखूांक जायना हेंचेकडने.” देवाक आसरो सोदतना 

वाटेच्या प्रवासाांत पेण्यापेण्यार ह्या ननवाासीत जाल्लल्लया लोकाांक मानसीक रास सोंसचो पडटा. 

कश्ट, दगदग आनी वाटे वयल्लया गाांवाच्या ननयमा प्रमाण ताांकाां वागचें पडटा. 

    आपलीां मळुाां हुमटून परागांदा जाल्लले हे लोक परकी धमााचे कातरेंतल्लयान आपल्लयाक, 

देवाक आनी आपल्लया धमााची सटुका करून घेवांक सोदतना त ेआपल्लयाच धमााच्या मनशाांच े

तावडीांत साांपडटात. दर एका पेण्यार ताांच ेजातीची आनी देवाची थळाव ेलोक झडटी घेतात. 

ह्या वेळार ताांकाां ताांचोच धमा आधाराक पावना. देवयू ताांची काकळूट कररना. पणू ननमाणे 

कडने ताांकाां आपा नायक, साळू, शीवा आनी जोगी पवार हे सारकीां मनशाांच समजून घेतात.  

मोग आनी आधार हदतात. रामनाथ देवाक घेवन गेल्लल्लया पांगडाक आपा नायक ही व्यर्कती 

माजाळी गाांवाांत व्हरून राबबत्याचें हठकाण मळेोवन हदता. जाल्लयार रवळनाथ देवाक घेवन 

गेल्लल्लयाांक िगरी कामत हो भाटकार देव स्त्थापन करपाक जागो हदता.   

    इजन्र्कवणझशनाच्या जाचाक लागनू हजाराांनी हहांद ू तशेंच क्रिस्त्ताांव शजेारच्या वाठाराांनी 

पळून गेले. मांगळूर वाठाराांत लोकाांनी पाांच फावटीां स्त्थलाांतरणाां केल्लयाांत म्हणपाचें जाणकार 

साांगतात. स्त्पेन ह्या देशाांतल्लया ज्य ू लोकाांनी लेगीत इजन्र्कवणझशनाच्या भांयाक लागनू 

शजेारच्या देशाांनी स्त्थलाांतरणाां केल्लयाांत म्हणपाच्यो देखी आसात.48 

      धमाांतराक आनी इजन्र्कवणझशनाक लागनू सवासामान्य मनशाच्या मनाांत व्दांद सरुू जालें. 

घराांतल्लया व्यर्कतीां मदीां झगडीां सरुू जालीां. शजेाऱयाां मदीां तांटे सरुू जाले. कुटुांबवेवस्त्था 

कोसळपाक लागली. गाांवकार, कुळावी आनी वाांटेली हाांचे शभतर झगडीां जावन थळावी 

गाांवकारकी पद्दत कोसळपाक लागली. दोन समाज एकामेकाांचो नतरस्त्कार करपाक लागले. हहांद ू

आनी नवक्रिस्त्ताांव अश े नवे सामाजीक वगा ननमााण जावन समाजमानसाांत धमीक वणटी 

उब्यो जाल्लयो. दसुऱया धमाांत प्रवेश केल्लल्लयान समाजवेवस्त्थेंत बदल जालो. मनाचरे जाल्लल्लया 

आघाताांक लागनू वयैर्कतीक जजवनाांत र्कलेश आनी ननरशणेी आयली. धमीक आनी सांस्त्कृतीक 



 
 

257 
 

बदलाच्या ह्या अनवळखी करण्याांक लागनू समाजाांत असांतोश ननमााण जालो. जना सकुडयाक 

इजन्र्कवणझशनाक लावन हदतकच रामकुस्त्ट जनाचे तकलेर पारय मारून खून करता. हाांगा 

नवक्रिस्त्ताांवचू एकामेकाचे दसु्त्मान जाले. धमा बदलतकच जातीय कडवटपण आनी ऊां च-

नीचपण वचून शाांतताय अपेक्षीत आशशल्लली थांय हाणामारी, खून, बळजबरी, अन्याय, 

अत्याचार वाडीक लािगल्लले पळोवांक मेळटात. 

    गोंयाांत धमाांतर जालें. पणू 15 जुलय 1583 ह्या हदसा कुां कळ्ळे गाांवाांत जाल्ललें बांड49 

सोडल्लयार हहांद ूआनी क्रिस्त्ताांव हाांचे मदीां सामहुीक दांगली जावांक पावल्लयो नात. हाचे फाटलें 

एक कारण म्हळ्यार कोंकणी मनशा शभतर मळुाांत आशशल्लली सहहश्णुताय. ह्या गोंयच्या 

वाठाराांत हाच े पयलीां वेगळ्यावेगळ्या राजवटीांनी मसुलमान, बौद् आनी जैन धमा आनयल्लले. 

दसुरें कारण हाांगचे भाशेंत आनी लोकसांस्त्कृतायेंत आशशल्ललो समभाव. एकामेकाच्या धमाा बद्दल 

अनतरेकी अजस्त्मताय आनी असहहश्णुताय ननमााण जाल्लली जाल्लयार सनातनी हहांद ू आनी 

नवक्रिस्त्ताांव वगाामदीां रर्कतखेव हो अटळ आशशल्ललो. तत्कालीन समाजवेवस्त्थेन परकी धमा 

क्रकत्याक आपणायलो? हाची जाप सोदता त्या वेळार शासक वगााची धमीक छळणूक आनी 

बळजबरी हाांचे वाांगडाच हहांद ूधमाांतले जातीयवेवस्त्थेक, श्रद्के आनी अांधश्रद्ेक बळी पडडल्लल्लया 

समाजाची मानसीकताय हीां मखुेल कारणाां आसात. 

    लेखकाच े तकलेंत धमााची कीड आसपाक जायना. जातीची कीड आनी चीड आसूांक 

फावोना. ऊां च-नीचतायेचो रोंटो तकलेंत घालनू घेवप बरोबर व्हय? समेस्त्त मानवजातीववशीां 

आदराची भावना ताचे शभतर आसप होच लेखनाचो खरो मांर. लेखक सलै हाांची जजवनदृश्टी 

ननधमीपणा वटेन वचपी आनी समतचेो परुस्त्कार करपी आशशल्लल्लयान त े आपले कादांबरेंत 

म्हणटात : ‘खांयचोच धमा चुक्रकल्ललो ना. चुकतात तीां मनशाां.’ हें लेखकान परुाय मानवजातीक 

साांिगल्ललें तत्विगन्यान. लेखन हें वेदनेंतल्लयान ननमााण जाता. गाांशभाकयााची जाणववकाय 

आशशल्ललो लेखकूच से्रश्ठ साहहत्य ननमााण करपाक शकता. सलै हे कादांबरेंतलें कथानक 

माांडटना खांयच्याच एका धमााची फाटराखण कररनासतना मोग आनी करुणा ह्या सनातनी  

मानवी मलु्लयाांचो आदर आनी सन्मान करता. 
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   गोंयाांत त्या काळाांत हहांद ूआनी क्रिस्त्ताांव ह्या समाजवगाां मदले मानसीकतायेंत आमलुाग्र 

अश े बदल घडून आयल्लयात. ह्या दोन समाजाांक एके कडने दवरपाचें एक म्हत्वाचें साधन 

म्हळ्यार हाांगाची थळावी भास ‘कोंकणी’. धमा आनी सांस्त्कृताय ह्यो दोन वेगळ्योवेगळ्यो 

गजाली. ह्या दोनयू समाजाां मदीां लोकसांस्त्कृतायेचो एक समान धागो ह्या घटकाांक एके कडने 

बाांदनू दवरता. म्हणनुचू एका काळार दोन धमाानीत वाांटून गेल्ललो हो समाज ‘गोंयकारपण’ 

ह्या मदुद्या कडने सांघटीत जावन सामाजीक, भाशीक, पयाावरणी आनी हेर सांबांदीत ववशयाां 

कडने एक जावन लडो हदतात. एकामेकाचे धमीक कायाावळीांत सहभागी जातात. सहभोजन 

करतात. ह्या समाजाांमदीां आताां आांतरधमीय लग्नाां जावपाक लागल्लयाांत हें ववशशे.  
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आशशल्लल्लयाचीां पळोवांक मेळटात. 
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नोव्हेंबराचे 05 तारखके भारताांतलो कारभार आल्लबुकेका  हाचे सुवादीन केलो. [ सांदभा : [1] “ पुतुागीजाांचे आगमन व 
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5. मिाबळेश्वर सैल िांच्या कादंबऱयांील्यो ्यजर्कीरेखा, लोकपरंपरा    

आनी वाठार 

5.1 कादंबऱयाींल्यो चचरीी ्यजर्कीरेखा 

5.2 परुूश आनी स्त्री पारांचो परस्त्पर संबदं 

     5.3 लोकपरंपरा  

5.3.1 लोकववद्या 

5.3.2 लोकउत्सव 
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                              प्रकरण : पांचवें 

5. मिाबळेश्वर सैल िांच्या कादंबऱयांील्यो ्यजर्कीरेखा, लोकपरंपरा   

आनी वाठार 

    सलैाच्या कादांबऱयाांतल्लया वववीध व्यजर्कतरेखाांचरे हाांगा चचाा केल्लया. ताांचे जजणेअणभव, 

मानसीकताय, जजवनसांघशा, वतृ्ती-प्रवतृ्ती आनी ववचारसरणेचेर भाश्य केलाां. परुूश आनी स्त्री पाराांच्या 

परस्त्पर सांबांदाांचेर देखीां सयत वववचेन केलाां. ग्रामीण समाजजजणेंत पारांपारीकतायेक म्हत्व आसता. जें 

परांपरेन मेळ्ळाां आनी आत्मसात केलाां तें लोकजजणेचोच एक भाग जावन उरता. चारूय कादांबऱयाांच्या 

अनशुांगान समाजाांतल्लया घटकाां कडने आशशल्लल्लयो वववीध लोकववद्या हाांगा अधोरेखीत केल्लयात. तशेंच 

कादांबरेंतले उल्ललेखीत लोकउत्सव, आख्यानयकाांचो केल्ललो वापर आनी लोकश्रद्ा हाचवेवशीां कादांबऱयाांतल्लयो 

देखीां हदवन चचाा केल्लया. ननमाणे कडने कादांबऱयाांनी आनयल्लल्लया थळवणानाांचेर वास्त्तवाक धरून हाांगा 

िचक्रकत्सक चचाा केल्लया. हाका जोडून लेखकान आपल्लया कादांबऱयाांनी िचरायल्लल्लया समैननररक्षणा सांदभाांत 

ज्यो नोंदी केल्लयात ताांचेर ववचार माांडल्लयात.   

5.1 कादंबऱयाींल्यो चचरीी ्यजर्कीरेखा   

    लेखक आपल्लया साहहत्याच्या प्रवासाांत असांख्य व्यजर्कतरेखा उब्यो करता. धमा, जात, प्राांत आनी 

वववीध ववचारधारेंतल्लयो ह्यो व्यजर्कतरेखा आपलीां गणुवशैशश्ट्याां घेवन साहहत्याांत येतात. व्यर्कती ही 

आपल्लया पररसरा प्रमाणें घडटा. ताांची मानसीकताय घडोवपाांत तत्कालीन पररजस्त्थती म्हत्वाची भशुमका 

वठयता. शारी आनी ग्रामीण वाठाराची फाटभूांय आशशल्लल्लया पाराांची ननवड कथानकाचे गरजे प्रमाणें 

करप तशें कठीण काम आसता. ह्या वेळार लेखकाची प्रनतभा पणाक लागता. 

    मखुेल आनी दयु्यम पाराां आपले परांपरेचो वारसो घेवन कादांबरेंत जल्लमतात. त्या वेळार तीां 

कथानकाचो भाग जावन परस्त्पराां कडने वेव्हार करतात. महाबळेश्वर सलै हाांणी कादांबरेच्या अनशुांगान 

वशैशश्ट्यपणूा अश्या पाराांची ननशमाती केल्लया. कथानकाक बाांदनू हाडटना सलै पाराांची ननशमाती खूब 

जतनायेन आनी आत्मीतायेन करता. अणभव आनी अनभुतुीच्या बळग्यार परकाया प्रवेश करून 

पाराांच्या जजववताांत जजवनसत्व रकोवन पार उबें करपाचें कसब सलै हाांचे कडने आसा.  
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    युग-साांवार कादांबरी वाचतकच कावपताांव ‘हदयोग ररबरै’, ‘सखुडो नायक’ ह्या पाराां परसयू ‘शसमाांव 

वपरीस’ ही व्यजर्कतरेखा वाचकाांच्या स्त्मरणाांत उरता. खोल खोल मुळाांतलें ‘आांतोनेत’, हावठण कादांबरेंतली 

‘सीताय’ जाल्लयार काळी गांगातलें ‘मांजळुा’, ‘समुन’, आनी ताच ेवाांगडा ‘गणेश’, ‘म्हाळू’ सारर्कयो ग्रामीण 

व्यजर्कतरेखा वाचप्याांचेर आपलो प्रभाव घालतात. ह्यो व्यजर्कतरेखा स्त्मरणाांत क्रकत्याक उरतात? अशें 

क्रकतें आसता ताांच्या व्यजर्कतमत्वाांत? हाांगा ताांचें बाह्य िचरण करून काम भागना. अांतरांगाांत देंवनू 

ताांच्या मनाांत चशलल्लल्लया द्वांदाची आपउकतावणी करची पडटा. कारण वास्त्तव जजवन जगतना तीां एक 

ववचार घेवन समाजाांत वावरुतात. 

    ‘हरीन गणेशा कडने बारीक पळयलें. आवनतकायच जाल्लली ताजी. वोताांत ताजीां भजुाां, चेरो 

करपल्ललो. दोळे म्हेळे, तलेकट हदसताले आनी तातूांतलें तजेय उडून गेल्ललें. ताचीां मदुलाचीां लाांब, मोठीां 

हाडाां नततलीांच उररल्ललीां. वयलें माांस मात शभतल्लले शभतर जजरून गले्ललें.’ (का.गां. : पा.69) गणेशाचें हें 

दृश्यात्मक िचर लखेकान उबें केलाां. लेखक हो एक कलाकार. तो व्यजर्कतरेखेच्यो बारीकसाणीां लक्षाांत 

घेता आनी सिचर अशी ताची मतूा शब्दाांच्या माध्यमाांतल्लयान ननमााण करता. प्रसांगा प्रमाणें लेखक 

पाराच्या कतृात्वी सभावाचें िचरण करीत वयता. गणेश हें पार राांड दादल्लयाचें जजवन जगता. बायल 

मेल्लल्लयाची खांत गणेशाच्या मनाांत आशशल्लल्लयान आपली धाकली चली समुनाक तो “आदीांच तूां मेल्लयार 

परुो जालाां म्हाका.” अशें रागान म्हणटा. हाचे फाटलें कारण लोकमानसीकतायेंत आसा. समुनाचो जल्लम 

जाता आनी दसुरे वटेन ताची बायल मरता. समुन आपले बायलेच्या मणााक कारण थारलें अशी 

गणेशाची भावना जाल्लल्लयान तो ताची नसाय करता. तो ताचो राग धरून बसता!  

    खोल खोल मुळाां  हे कादांबरेंतयू अशचे तरेची मानसीकताय पळोवांक मेळटा. पावसा हदसाांनी शतेाांत 

उदक भररल्लल्लया वेळार एक दीस आांतोनेत आपलो धाकटो भाव बाबशुाक घेवन शतेाांत वयता आनी 

चुकून तीां दोगाांय उदकान भररल्लल्लया फोडाांत पडटात. ह्या वेळार ताचो भाव बडूुन मरता. हे घटनेक 

लागनू आांतोनेताचो बापयू रुजार ताका खोंटो घालनू बडयता. दखु्खान भररल्लल्लया रुजाराचें रुपाांतर रागाांत 

जाता आनी तो आडडता : “त्या कोंकण्या घाडयान तने्नाच साांिगल्ललें मकुा, घराांत आलवाांतीण 

जोल्लमोल्लया म्हूण. तने्नाच मोरों जायें आसलें.” (पा.27) शजेारचें आगसु्त्तीन आांतोनेताक रातचें उखलनू 

आपल्लया घरा व्हरता आनी ताका बरें करता. दसुऱया हदसा आगसु्त्तीन आांतोनेताची माांय रोजामारीक ही 

खबर साांगता त्या वळेार ती म्हणटा : “मोरों दी तकेा. घाल फोंडाांत. भावा वाांगडाच मोरों जाय 

आसलोलें. क्रकत्या वयर येयलोलें! आताां पाय माांयक खावपा आहा तें! खातोलेंच तें सोगल्लयाांक.” (पा.29) 
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आांतोनेताचो जल्लम अशभू समजून ताचे कडने ताचीां आवय बापयू हाांगा वेव्हार करतात. वयल्लया दोनयू 

देखीांतलीां भरुगीां ह्यो चलयों आसात हें ववशशे. 

    गणेश बरो आसल्लयार बरो. राग आयल्लयार तो सामको कुडडो जाता आनी सट्ट करून दसुऱयाांचेर 

तापता. शभतरल्लयान तो हट्टी आनी खोडसाळ आसता. काांटो लागनू पाांय सजुजल्ललो आसतना तो रानाांत 

वयता. दोंगराच्या मळुसाांत वयल्लया वाडया वयलो हरी ताका जाप ववचारता. त्या वेळार गणेश म्हणटा : 

“घरा कडने वाजेताां हाांव हरी. बसनू क्रकतें करतलों. घराांतल्लयान भायर सरल्लयार नततलोच जजवाक 

ववश्राम. नाका जाता रे घरा.” काम करून आनयल्ललो ग्रामीण जजणेतलो मनीस गणेशावरी जजवाक बरें 

हदसना आसतनाय कामाक झुडटा. गणेश शतेाांत राबता. पावस येवपाचो वेळ लागीां पावलो म्हणनू 

कळटकच तो शतेाांत रातचो वचून जोत बाांदता. आपल्लया बलैाांचेर मोग करता. 

    म्हाळू हो गणेशा वरीच राांड दादलो. ‘हीां पाराां एकामेका पसनू वेगळीां आसलीां तरी त ेदोगयू कृशी 

सांस्त्कृतायेचे म्हाल खाांबे. शतेा ववशीां ताांची अपार माया. दोगयू मातयेंतल्लयान रुजवणा आनयल्लले, 

पावसाांत शभजजल्लले, वताांत करपल्लले, शश ांयान आांवशळल्लले खरे भूांय पतू.’1 गाांवची जारा आसता त्या हदसा 

लेगीत खाांदार खोरें उडोवन शतेाांत वचपी म्हाळू काश्टी मारून चडसो उकतोच भोंवता. 60 वसाां 

वपरायेचो हो शतेकार आपली बायल मरतकच घराांतलें सगळें काम आपणुूच करता. शमलीटरीांत नोकरेक 

आशशल्ललो श्रीधर आपले बायलेक आपले वाांगडा आपणू नोकरी करता थांय शशमला व्हरपाक सोदता. त्या 

वेळार म्हाळू आपल्लया पतूाक रागान ताका म्हणटा : “व्हर तूां. घेवन वच. म्हजे पासत अडून रावां नाका. 

म्हज्या एकल्लयाचें सोड. कोडडूक चुक्रकल्ललो ना म्हाका. तगेुले आवयल्लया मणााचो कोडडूक हो. वीस वसाां 

जालीां खाताां. पयलीां तकुाय शशजोवन घालतालों. आताां एकलोच खाताां!” (का.गां. : पा.104)  

    पारांपारीक ववचारसरणेचो म्हाळू बाराय म्हयने शतेाांत घोळटा. कसतना नाांगर उब्बो घालनू 

मुांडोळीमाती वयर काडटा. शतेाांत एक तणाची काडी आसूांक फावोना. लुांवतना, मळटना एक भाताचो 

आांसो भायर पडूांक फावोना. नडचें, नाटचें, नेर, मगुळ काडपाचें काम तो एकलोच करता. वजें माथ्यार 

घेवपाक वाग. भुांयेर हदमी मारून भाताचे साक, तणाचीां वजीां तो एकलोच उखलनू घेता. 

    घराांत म्हाळूचो शके चलता. कमराक चावी लावन भोंवपी म्हाळू ओांवरेची चावी काडटा आनी सपुाांत 

घालनू ताांदळू, एके बशयेंत थोडी साकर तशेंच च्यापालो हाडून आपली सनू मांजुळाक हदता. तीन नाल्लल 

जाय म्हण साांगल्लयार तो दोनचू हाडून हदता, कोणेंय क्रकतें जाय म्हणून साांगल्लयार तो काांय वेळ िचत्ता. 

पोरसाांतलीां आबोल्लयाां आळीां मांजूळ शशांपता पणू आबोलेचीां आबोलीां मात तो काडून तळुशी फुलकान्नीक 
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ववकता. फुलाांची फाांती करून माळ्ळ्यार “सकाळीां माळचीां साांजचीां बावन वचचीां. त े परस ववकल्लयार 

चार-आठ आणे मळेटा आसले,” अशें म्हणटा. केळ्याांचो घड वपकल्लयार तो मारून भायले भायर ववकता. 

एक दीस वाटसऱुयाक दोन केळांबे काडून हदले म्हण कळटकच तो आपले बायलेचेर कापटी शेंवटून 

मारता आनी तातूांत नतका मरण येता. 

    आपणें जें श्रमान उबें केलाां तें लोकाांक फुकटाांत हदवचें न्हय, आपले कडने जें आसा तें जतनायेन 

आनी काटकसर करून वापरचें ह्या ववचाराांतल्लयान आनयल्लली ही मानसीकताय म्हाळूक अश े तरेन 

वागपाक प्रवतृ्त करता. ताका लागनू घराांत दाणोगोटो आसनू लेगीत आपल्लया जजवाक खावपाक म्हाळू 

फाटीांफुडें जाता. ताचो पतू श्रीधर आपले नोकरेचो पगार नेमान ताका धाडटा. तये दडूु म्हाळू साांबाळून 

दवरता. “लग्नाचे धाांदळेंत शतेाचें काम तशेंच उरलें. लोक शतेाां रोवांक लागले, पणू आमी अजून सारेंय 

घालेंना. चल चोबे घेवन यो. हाांव गायरीांतल्लयान सारें भरून हदताां. तूां व्हरून केळीशतेाांत घाल.” (का.गां. : 

पा.105) सनू म्हणून मांजळुाक लग्न करून घराांत हाडटकच ताका तो रोखडोच अश े तरेन शतेाांत 

राबोवन घेता. ही मानसीकताय आसा कश्टकरी शतेकार समाजाची. घराांत सनू हाडप म्हणल्लयार नतणें 

आताां घराांतलीां आनी भायलीां सगळीां कामाां करपाक जाय अशी अपके्षा आसता.  

    मांजुळा हें काळी गांगा कादांबरेंतलें एक म्हत्वाचें स्त्री पार. फुलाांची आवड आशशल्ललें मांजुळा आपली 

धाकटी भयण समुन हाची खूब माया करता. आवय भायर पडडल्लली त्या वळेार णव वसाांचें आशशल्ललें 

मांजूळ एके रातीन शाणें जाता आनी जबाबदारेन वागता. काळखाक शभयेवपी हें ल्लहान भरुगें आपली 

भयण समुनाक खेळयता. तें पेज राांदता. भयणीक भरयता. शभकूअण्णागेर वचून ददू हाडटा आनी 

समुनाक लायता. कपड ेउमळटा. आपलो बापयू आपा (गणेश) हाका तें आपले परीन सगल्लया तराांची 

मदत करता. ग्रामीण समाजाांतलें हें आनीक एक खाशलेें जजवनपार. अश ेतरेचीां जायतीां चड करून चली 

भरुगीां आपल्लया घराांत ल्लहानपणा पसनू राबतात आनी फावो ती मदत करतात. 

    मखुार अठरा वसाां वपरायेच्या मांजुळाक पळोवपाक लस्त्कराांत नोकरेक आशशल्ललो श्रीधर येता त्या 

वेळार आपा ताका साांगता : “घरदार, शतेभाट सगलें आसा. भरुगोय बरो.” ह्या वेळार तें आपल्लया 

बापायक म्हणटा : “पणू हाांगाय आई ना आनी थांययू आई ना आपा!” आईच ेमाये बगर वाडडल्ललें मांजूळ 

आपल्लया घोवा घरा आपणाक माांय ना हें येवजून मनाांतल्लयान दखु्खी जाता. काबाडकश्ट करपी ग्रामीण 

बायलेक ‘बायलपण’ कळपाक  दसुरे एके बायलेची गरज आसता. कारण घराांतली वेवस्त्था, घरपण आनी 

नातीां  साांबाळप हें  बायलचेें सभावीक कताव्य मानतात. 
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    मखुार हेच गजालीक लागनू मांजुळाची वाताहात जाता. घरचें काम. शतेाांतलो वावर. श्रीधराची 

नोकरी सटुप, ताका लािगल्ललें सोऱयाचें वेसन, ताणें घर सोडून वचप. पदराक दोन भरुगीां आशशल्ललें 

मांजुळा दयुेंस पडटा. ह्यो सगळ्यो घडणुको मांजुळाच्या मरणा मेरेन येवन थाांबतात. मांजूळ परुाय 

जजववताांत शभतरल े शभतर घसुमट्टा. आपल्लया माांवाक वायट हदसत म्हणून तें घोवा वाांगडा रावपाक 

वचपाचो बेत रद्द करता. घोव पयस शमलीटरीांत आनी तें हाांगा एकलें घराांत अश ेमनअवस्त्थेंत तें जगता. 

ग्रामीण समाजववेस्त्थेंत ‘जगप’ हेंच जजववताचें साद्य आसता. मोन्याांनी जगता आसतना मांजळुा ह्या 

सगळ्याक जागता. 

    कुळारचे लोक मांजुळाच्या मरणा ववशीां साांगपाक म्हाळूगेर येतात. त्या वळेार म्हाळू म्हणटा : “हाांव 

जाणाांच आसलों तें आनीक तग धरचेंना म्हण. भोव मोव मनाचें, मायेस्त्त तें. पणू बऱया पाांयगणुाचें 

न्ही. ह्या घराांत येयलें आनी घराचे पाडसरेचे मोडडल्ललेवरी सगलो ववस्त्कोट जालो.” (का.गां. : पा. 204) 

आपलो पतू वेसनाांनी भरकटत वयता. घरचे जबाबदारेंतल्लयान तो कूस मारता. बापयू, बायल आनी 

आपल्लया भरुग्याांचें िचनतनासतना तो जजणेंतल्लयान पळवाट काडटा. अशें आसतना लेगीत म्हाळू आपल्लया 

चल्लयाक जवाबदार धररनासतना मांजुळाक दशुण हदता. परुूशप्रधान सांस्त्कृतायेंत बायलाांक दशुण हदवपाची 

ही पद्दत तशी परुातन आनी सनातनी. घराांत बरें घडलें जाल्लयार बरें जालें म्हणप ना आनी क्रकतेंय 

अशभू घडपाक लागलें म्हणटकच परुाय दशुण घराांत हाडडल्लले बायलेक हदवप ही मानसीकताय आयजूय 

ग्रामीण समाजाांत तग धरून आसा.  

    मांजुळाच्या वाांट्याक ज ेकश्ट-दगदग आनयल्लले ताचे परस इल्लली चडूच कश्टाांची जीण समुन ह्या 

पाराच्या वाांट्याक येता. मांजुळाच्या मरणान ताचीां दोनयू भरुगीां समुनाच्या पदराांत पडटात. हाांगा समुन 

नकळटाां आांकवारपणाांतचू दोन भरुग्याांची आवय जाता. ल्लहान आसतना मांजूळ समुनाची सगल्लया तराांची 

काळजी घेतालें. आनी आताां समुन ताच्या दोनयू भरुग्याांच्या पालनपोशणाची जबाबदारी आपल्लया आांगार 

घेता. एक दीस मांजुळाचें ल्लहान चेडूां थार धररनासतना रडटा तें आयकून वाांज दसमांती दाराांत येता 

आनी “आवयची चीांव हो देवान हदल्ललो िगरास. पोर आवयल्लया िचांवाांक आांवडलेाां. तोंडात चीांव हदवांक 

जाय!” अशें साांगता. ह्या वळेार समुन मांजुळाचे ल्लहान चलयेक आपल्लया िचवाांक धरता. हो एके तरेचो 

ननयतीचो खेळ असो हदसलो तरी ग्रामीण जजवनाांतले वास्त्तव जजणेचो तो एक भाग जावन कादांबरेंत 

येता. 
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    गोवव ांदा वाांगडा भांवरी तळ्याांत साळका बोंड ेहाडूांक वचप. पांढरीचे पेरीचीां पेराां बडुडून हाडप. िचांच े

रुखार चडून िचांचो बडोवप. चेडूां भरुगें आसनू लेगीत गाांव माथ्यार घेवप. अश्या साबार ल्लहान ल्लहान 

प्रसांगाांतल्लयान ग्रामीण जजवनाक सोब सारकें  समुनाचें जजवन लखेकान कादांबरेंत िचरायलाां. भरुगेपणात 

समुन नाचता. हाांगाथांय शमरयता. गाांवच्या लोकाांचीां उलोवणीां खाता. पाांय आपटीत धाांवता. क्रकतेंय 

साांगल्लयार तें वाांकडेंच करता. ताका लागनू समुनाक मळेत तो धपकायता. कसले कसले खेळ माांडून तें 

खेळत बसता. ‘कशें जातलें ह्या चेडवाचें.’ अशें लोक म्हणटात. हाांगा लेखक गाांवाांतल्लया भरुग्याांच े

चालचलणुकेचो अभ्यास करता. ताांचें मानसशास्त्र समजून घेता आनी समुन सारर्कया पाराच्या आदारान 

ग्रामीण जजवनाक स्त्पशा करपाचो यत्न करता. 

    गाांवचो भाचो आनी आपल्लया भरुगेंपणाांतलो इश्ट गोवव ांद हाका समुन आपल्लया घोवाच्या रुपान  

पळयता. ताचो साांगात ताका जाय जायसो हदसता. गोवव ांदाकय समुनाचो सहवास आवडटा. आपलो 

बापयू आपा हाका घेवन समुन गोवव ांदा वाांगडा पणजे वपश्याांच्या ह जस्त्पटलाांत वयता. येतना तीां दोगाांय 

सदाशीवगडार रात काडटात. एक दीस दोगाांय शशद्दराम दोंगराचेर आशशल्लल े त े तीन शभल्ललेमाड 

पळोवपाक वयतात. ताांकाां दोगाांयकय लग्न जावपाचें आसता. पणू भास्त्करमामा गोवव ांदाक पोसको घेवन 

जोगी कदमाच ेचलये कडने ताचें लग्न जुळोवांक सोदता. पणू गोवव ांद ह्या लग्नाक ववरोध करता. अशा 

वेळार गोवव ांदाचे नतगयू भाव येतात आनी ताका मारीत घरा घेवन वयतात. तारीांतल्लयान पलतडी घरा 

व्हरतना न्हांयेंत उडकी घेवन गोवव ांद आत्महत्या करता. 

     आत्महत्तचेी गजाल समुनाक कळटा तने्ना तें रडना. तें उठ्ठा. हाताांतलीां काांकणाां काडून तीां केळी 

मळुाांत उडयता. आांकवार कुकूम दाव्या हातान पसुता. आपलीां आांकवार वस्त्राां देंवयता आनी साडी 

न्हेसता. साडयेच्या पदराचो शवे तोंडार घेवन काळखाांत वग्गी बसता आनी म्हणटा : “गोवव ांद तजु े

खातीर म्हाका आयाव मरण मरचें आशशल्ललें रे! पणू म्हज्या नशशबाक हें आांकवार राांडावपण वाांट्याक 

येयलें!”  

    ‘कादांबरेच्या शवेटाक मात कादांबरीचे नानयकेक कादांबरीकार उांच सवुातीवयल्लयान सकयल आपहटता. 

नतच्या तोंडातल्लयान आयाव मरणाची आनी आांकवार राांडावपणाची भयानक भास घालता.’ अशें मत 

दत्ता दामोदर नायक माांडटा. त े मखुार म्हणटात : ‘आयाव मरण! आांकवार राडावपण! क्रकतल्लयो 

भयानक सांकल्लपना सलै आमचे मखुार दवरता.’ [सांदभा : “आयाव मरण आांकवार राांडावपण आनी 

कादांबरीचें मोटवेंपण”, अक्षर उत्सव, ‘दत्ता नायक क लम’, सुनापरान्त, ता. 27 जुलय 1997, पा.3.] 
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लेखकान परुोगामी नदर वाचकाांक हदवपाक जाय अशी अपेक्षा सजुाण वाचक करतात. आनी ती मागणी 

एके नदरेन रास्त्त आसा. 

    समाजशास्त्रीय नदरेन वयले गजालीचो ववचार केल्लयार सलै वास्त्तव माांडटा. ग्रामीण वाठाराांत 

आयजूय आयाव मरण मागपाची सांकल्लपना अजस्त्तत्वाांत आसा. आपल्लयाक आयाव मरण मागप ही हहांद ू

बायलेची लोकमानसीकताय. हेच मानसीकतायेक धरून लेखकान काळी गांगा कादांबरेचो शवेट केला. 

गोवव ांद मरून लेगीत समुन जगपाची आशा कायम जजवी दवरता. परुाय जजवीतभर आांकवार रावपाचो 

कठोर ननणाय घेवन हाांगा आपले जजणे कडने तें तडजोड करता. जजवनदृश्टीचे नदरेन ताणें केल्लली ही 

तडजोड सवासमावेशक ना हेंवयू नततलेंच खरें. ही तडजोड समुनाचें सांघशामय जजवन कठीण आनी 

जर्कलश्ट करता. 

    समुन ह्या पारा सांदभाांत ववचार माांडटना लेखक सलै बरयता :  

पाराां मातयेंतल्लयान फुट्टात आनी हाडाांमासाांचीां जावन उबीां जातात. हाकाय काांय आडवाद 

आसात. हे कादांबरेंतलें एक मखुेल पार समुन हे मातयेंत चुकून जल्लमलाां अशें हदसता. तें बरेंच 

बांडखोर, मनस्त्वी तरीय मोग करची नततलीच ताांक आशशल्ललें. तरीय समुन आांकवार राांडावपण 

भोगता. हाचे फाटलो ससुांगत असो ववचार जाल्ललो. हाांवें म्हजी प्रनतभाय पणाक लानयल्लली. ही 

आवनतकाय उबी करप नततलें सोंपे नासलें. समुनाल्लया ह्या आांकवार राांडावपणा फाटल्लयान 

गांभीर कारणशममाांसा आसा. बाळपणा पासनूचो मोगी, जाका तें सवास्त्व हदवन मेकळें जाल्ललें, तो 

मेला. आवय सारकी आशशल्लली व्हडली भयण दोगाां अबदु्द भरुगीां ताच्या पदराांत घालनू गेल्लया. 

ताणें मखुा वयलीां सगळीां मोडाां आांगार घेतल्लयाांत आनी आपल्लया हाताांनीच फुडाराची वाट 

कवळून दवरल्लया. ह्या असहाय्य णखणाक ताचे मखुार दोनचू पयााय आसले, एक तर आत्मघात 

करून मेकळें जावचें ना तर जजखचेली आस्त्त नासतनाय सांकस्त्टाक मखुार वच्चें. तें राांडावपण 

आपणायता.2 

    काळी गांगात समुन आनी मांजूळ ह्या स्त्री पाराांक लेखकान कथानकाचीच उजाा हदवन ताांकाां मतूा 

रूप हदलाां. मांजुळा मरच्या वेळार समुनाक साांगता : “बायलू, भरुगीां तजु्या पदराांत घालताां. साांबाळ 

ताांकाां.” होच खीण समुनाच्या जजववताांतलो ‘टनींग प यांट’ थारता. ह्या णखणा उपराांत समुनाचें परुाय 

जजवीत बदलनू वयता. तें ताका साांगता : “म्हज्यान तजुे वरी आई जावांक येवचें ना गो!” अशें म्हणपी 

समुन आपले भयणीचीां दोग भरुगीां आनी दसुरे वटेन दयुेंत वपशाांतरू जाल्लल्लया आपल्लया आपाची काळजी 
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घेता. घरचें आनी शतेाांतलें कश्टाांचें काम करून समुन आपली ताांक शसद् करता. सलैाक बरयल्लल्लया 

पराांतल्लयान ववचार व्यर्कत करतना मराठी लेखक मधू मांगेश कणीक बरयतात :  

. . . वाचक तमुच्या कादांबरीमध्ये नकळत गुांतनू पडतो. ही गुांतवणूक घडत े तमुच्या 

कथानकामळेु आणण त्यातील असांख्य पाराांमळेु. मांजूळ आणण समुन आणण त्याच्या 

अवनतभोवतीचा गोतावळा, याांच्या अांतयाामीचाच तमु्ही अत्यांत सखोल जाणीवाांनी वेध घेतला 

आहे. या गोतावळ्यातील प्रत्येकाचे सखुदःुख, भावभावना, रागलोभ तमु्ही अनतशय जाणकारीने 

प्रगट केलेले आहे.3 

    कथानकाच्या अनशुांगान पाराांची ननशमाती करप ही लेखकाची मखुले लागणूक आसता. पाराां खातीर 

कथानक आसता आनी प्रवाही कथानक पाराांक आपल्लया साांगातान घेवन मखुार वयता ती साहहत्यकृती 

सदाांच वाचकाांचे नदरेन उजवी थारता. लेखकाक हीां शेंकडयाांनी पाराां मेळटात तरी खांय? असो प्रस्त्न 

सवासामान्य वाचकाांक पडप साहजीकच आसा. ह्या सांदभाांत आपले ववचार व्यर्कत करतना लेखक सलै 

साांगता :  

पाराां उबीां जातात तीां ननररक्षणाांतल्लयान. केन्ना केन्ना हीां पाराां खांय तरी मेशळल्ललीां आसतात. तीां 

मनाांत घर करून आसतात. पाराां काांय मळबाांतल्लयान पडनात. केन्ना केन्ना काांय अणभव 

येतात.  समाजाांत मेशळल्ललीां हीां पाराां उबीां जातात. हीां पाराां प्रभावी थारलीां जाल्लयार तमुची 

कादांबरीय प्रभावी जाता. पाराांचेरय कादांबरी फुलता. म्हजे काळी गांगा हे पयलचे कादांबरेंतलीां 

समुन आनी मांजुळा हीां दोनयू पाराां प्रभावी जाल्लल्लयान ती कादांबरीय प्रभावी जाली. काळी गांगाचें 

सगल्लयाांत व्हडलें यश तेंच.4 

    मांजूळ आनी समुन ह्या मखुेल व्यजर्कतरेखाां भायर काळी गांगा कादांबरेंत शेंवतआुजी, साळुआजी, 

गोकुळमावशी, आवडूआजी अशीां काांय म्हालम्हातारीां बायल पाराां ताांचें कतृात्व आनी मानसीकताये सयत 

लेखकान उबीां केल्लयाांत. िगमाळ्याांत गोकुळमावशी शणेान आांगण सोबीत ररतीन सारयता. मोटव्या 

हाताांपाांयाांची, घटमटू हाडाांपेराांची ही मावशी सशुगे घेनासतना काम करता. रानाांतल्लयान मोटे भरे हाडटा. 

शतेाांत नडूांक, नाटूांक गेल्लयार नतचो शवे सदाांच मखुार आसता. सकाळ आनी साांज अश े हदसाांतल्लयान 

दोन फावटीां जण एकल्लयाच्या दाराांतल्लयान सगळ्याांक पाचारीत ती गाांवाांत भोंवता. शशद्दराम दोंगरा वयल े

त े तीन शभल्ललेमाड समुन आनी गोवव ांद पळोवांक गेल्ललीां म्हणून कळटकच गोकुळमावशी समुनाक 

हर्ककान आनी अिधकारान तापयतना म्हणटा : “खांय गेल्ललीां गो, क्रकतें केलें वचून? पयलीां वाडयारच 
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धुमशणाां घालतालीां, आताां दोंगरार वयतात. आई मेल्लल्लयान पारपोळ पडलाां तूां. पूण राांडला, हाांव साांगताां 

तकुाां, क्रकतें नश्टेपण केल्लयार बेता बडयेन झोडून काडटलें.” (पा.138)  

    साळूआजी हें आनीक एक दयु्यम बायल पार कादांबरेंत आसा. गाांवाांतल्लया समाजजजवनाचो एक 

भाग जावन हें पार आपली जीण सारता. बारा वसाांचे वपरायेचेर राांडाव जाल्लली ही बायल दोंगराांनी 

भोंवनू वखदा खातीर मळुयो, काांडयो पुांजायता आनी गरजेवांताांक वखद हदता. गाांवाांतल्लया लग्नाकायााक 

सदाांच मखुार आशशल्लली ही साळूआजी शतेाांत जोत बाांदपी पयली बायल. हे साळूआजयेचें लखेकान 

क्रफशालकायेन बाह्यआांगाचें िचर रेखलाां तें अशें : लाांब शशडशशडीत आांगलोटाची साळूआजी आताां सामकी 

कवशळल्लली आनी बरगल्लली. तकलेवेले धवे कापसूकें स वयलेवयर हुबताले. एक दीस, त े खांयच्याय 

णखणाक माथ्या वयल्लयान उडून वाऱयार वयतले. गणेशाक हदसलें ही अख्खी साळूआजी पोटोळी कशी 

गठुलायली जाल्लयार सोण्णाांसयत नाल्ललायेदीय जावांची ना. (पा.12) लखेक समैाांतलीां प्रनतकाां वापरता 

आनी पार जजतेंजजवें करून वाचकाां मखुार उबें करता. 

    काळी गांगा हे कादांबरेंत आनीक एक बायल पार वाचकाांचें लक्ष ओडून घेता तें म्हणल्लयार शोभा 

वयनी. 1965च्या झुजाांत शोभाचो घोव शांकर हाका मरण येता. ताचो बापयू आनी व्हडलो भाव ताका 

घरा व्हरपाक येतात त्या वळेार तें ताांका साांगता : “आताां म्हजें मडेंच ह्या घराांतल्लयान भायर पडटलें.”  

झुजाांत नापत्तो जाल्लल्लयान आपल्लया घोवाचें ननमाणें दशान ताका घेवपाक मेळना. मांजूळ हाचें कडने 

लागीांचें नातें आशशल्ललें शोभा एक दीस ताका म्हणटा : “मांजूळ, लडायेंत काांय जाण स म्हयने, वसा 

नापत्तो जावन उरतात आनी मगेर अचकीत येतात खांय. खरें तें?” आपलो घोव केन्ना तरी परत 

येतलो हे आशने तें आपली जीण सारता. पणू मखुार घराांत कोण ना तें पळोवन ताचो माांव ताचेर 

आगळीक करता आनी ताची जगपाची वान्सा खांयच ेकडने ना जाता. मागीर तें बाांयांत उडकी मारून 

आत्महत्या करता. 

    तातमूामा आनी मोनोदेवप्पा हीां दोन म्हत्वाचीां ग्रामीण पाराां काळी गांगा कादांबरेंत आसात. काश्टी 

न्हेसपी, आांग उकतें घालनू खाांदार काांबळ उडोवन गोरवाां राखपी, रानाचेर उपाट मोग करपी, रानचू 

जावन जगपी तातमूामाचें व्यर्कतीमत्व लेखकाक समैाांतलीांच प्रनतकाां घेवन कल्लपकतायेन िचरायलाां. 

जाल्लयार दसुरे वटेन भरुगेपणाांत आपल ेमावशगेेर रावनू ताांचीां गोरवाां राखपी, मोनजातीचेर अपार मोग 

करपी, गोरवाांचीां वखदाां खबर आशशल्ललो आनी मांजुळाक मरण आयलाां म्हणून कळटकच खाांदार लाांकूड 
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घेवन ताच्या मरणाक वचपी मोनोदेवप्पा. हीां दोनयू दयु्यम पाराां थळाव ेलोकसांस्त्कृताये कडने आपलें 

नातें साांगपी अशीांच आसात. 

    ‘तशी ही काणी सटु्या सटु्या मनश्याांची, सटु्या सटु्या गजालीांची न्हय. तशी ती वेल्लया वेल्लयान 

हदसली तरी नतका घट अांतस्त्थ वीण आसा.’5 लेखकान माांडडल्ललें हें मत एका अथाान बरोबर आसा. 

कारण हे कादांबरेंतलीां पाराां स्त्वता खातीर जगतना तीां रासवळ जीण जगतात म्हणपाचो प्रत्यय येता. 

ताांचे शभतर एक आांतरीक नातें प्रस्त्थापीत जाल्ललें आसा. हे कादांबरेंत सरुवात त े शवेट मेरेन काळी 

न्हांयेचे तडी वयलें जजवीत आयलाां. थांयच्या लोकाांचीां जजवीतमलु्लयाां, ताांचे सांघशा, आदीम लोकजजवनाांतलीां 

जायतीां शमथकाां लखेक हाांगा कथन करता. कादांबरेंतल्लया ह्या पाराांचो स्त्वताचो असो एक परीघ आसा. 

त्या पररघा शभतर तीां आपले सांवकळी प्रमाणें वावरुतात. तातुांतचू तीां रमतात. काबाडकश्ट करपी हीां 

पाराां आपले भोंवतणची पारांपारीक चौकट मोडपाक पळयनात. तीां चौकटेंतलें जजवन जगतात आनी 

मरतात लेगीत.   

    काळी गांगा ही लखेकाची उजवाडा आनयल्लली पयलीच कादांबरी.6 कादांबरेचो ववशय ताच े

आत्मीयतायेचो. ताच्या अणभव आनी अनभुतुी हाांच े कडने सामको लागीां आशशल्ललो. ही कादांबरी 

म्हणल्लयार ताांचचे जजणे अणभवाांचो पररपाक. हे गजालीक लागनू पाराां जजतीां जजवीां जावन कादांबरेंत 

वावरुतात. सशमक्षक क्रकरण बडुकुले म्हणटा : ‘तातूांतलें पाराांचें िचरण, ताांगेलें चैतन्य, खाशलेें 

व्यजर्कतमत्व, ताांगेलो सामाजीक पररवेश, ताांगेली समैीक सरभोंवतण, ताांचें आांतरीक ववश्व हें सगळें 

जजणेच्या खर अणभवाां कडने प्रामाणीक रावचेल्लया लेखकाच्या सभावीक प्रवतृ्ती वटयाां बोट दाखयता.’7 

    गणेश, म्हाळू, मांजूळ, समुन, शोभा वयनी, तातमूाम, मोनोदेवाप्पा, श्रीधर, शभकुअण्णा, सोयरुदादा, 

खुशाली, गोवव ांद, सलुोचना, समुती, साळूआजी, गोकुळकाकी, शेंवतआूजी, आवडूआजी अश्या ह्या 

सामान्य मनशाांतलें असामान्यपण सोदनू काडून लेखकान ताांकाां काळी गांगा हे कादांबरेंत माांडल्लयाांत. 

वयल्लया काांय पाराां वरवीां लेखक सलै आपले जल्लमभुांयेतल्लया वाठारा वाांगडाच आपलेच जजवनसाधनेचो 

सोद घेता म्हणपाचें जाणवता. 

     सलै पार उठयता, बसयता, उबें करता आनी ताका जजववताचे वाटेर हाडून सोडटा. मागीर तें पार 

लेखकाची ननशमाती उरना. घटक रुपाांत कादांबरेंतले समाजवेवस्त्थेंत तें एकरूप जाता. खोल खोल मुळाां 

कादांबरेंत क्रिस्त्तोदीची बायल हटबीचें दयुेंस जावन मरता. ह्या वेळार आांतोनेत नतच्या भरुग्याांचो साांबाळ 

करता. आपणू जेवपाचें आसतना लेगीत तें क्रिस्त्तोदीक आपल्लयाक वाांट्याचें जेवण व्हरून हदता. काांयशें 
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कुरूप आशशल्लल्लया आांतोनेताक आपल्लया माांय-पायचो मोग केन्ना मेळना. ताचें माशने माग्दालीन ताका 

ल्लहानाचें व्हड करून काजार करता. मखुार मात ताच्या जजववताची पडझड जाता.  

    आपलो घोव दमुीांग कसल्लयाच कामाचो ना हें येवजून आांतोनेत घर सोडटा. थोडें हट्टी आनी मरु्कत 

जीण जजयेवपाक सोदपी आांतोनेत िचऱयाांचे खणीर कामाक वयता आनी काजारी क्रफलीपाच्या मोगाांत 

पडटा. थांय तें मनसोर्कत जीण जगता. क्रफलीप आपले कडनेचू उरचो म्हणून आपलीय जोड तें क्रफलीपा 

कडल्लयान ताच े बायल े मेरेन पावयता. क्रफलीपा कडने भोग घेता. माशने माग्दालीन ताका खणीर 

मेळपाक येता आनी परत घोवा घरा वच म्हणून ववनयता. ह्या वेळार तें म्हणटा : “ना. हाांव वोसपार 

ना. गावडो हेराांक केन्नाच फटयना. पणू तणेें पयलीांच फटयलें आमकाां. गावडो जावन हाताांत खोरें 

घेवांक फाटीां सोरता. बायलेन आपणाक पोसूां जायें म्हुण्टा. केसो दादलो तो? हाांव कोशेंच वोसपार ना 

माशने. मकुा फोसाार करूां  नाका. मकुा इल्ललोय मानवना तो.” (खो. खो. म.ु : पा.166) क्रफलीपयू ताका 

ताच्या घरा वच म्हणून साांगता पणू तें वचपाक न्हयकार हदता. आपले जजणेचें क्रकतें जातलें हाचो मात 

लेगीत ववचार कररनासतना तें ननभायपणान जगपाक सोदता. 

    आांकवार आांतोनेताक सोयरीगती हाडटात. लग्न जातकच शसरील हो तजुो जावपी घरकार तकुा 

घरकाम करपाक कुवेटाक धाडटलो अशें साांगतकच तें क्रकां वाट्यान आडडता आनी म्हणटा : “खोटे पयसो 

तो, दळडडरो बायले खुस्त्तार मोजा मारूां क सोदता. काजरा पोयलीां बायलेगे जोडी हुस्त्को, घारा वावरा 

धाडटां खूांय. सोता जोडून पोट भरच्याक वपडा मात्ता!” बायल बाांयांत पडून मेल्लया. मडगाांवाां काम्रराांत 

कामाक आशशल्ललो तशेंच दोंशीां कडलो काजरा खचा करता म्हणून साांगपी आनी भाांगर घालपी अश्या 

एका दादल्लयाची सोयरीक आांतोनेताक येता. ही सोयरीगत लेगीत मोडटना तें म्हणटा : “तगे े बायल 

बाांयांत पडून मेली काय नतका जजती मारून बाांयत धुकल्लली माांय?” मेरी हे चाडडयाले चलये कडने 

मायकल काजार जावांक सोदता त्या वेळार ताका आांतोनेत प्रोत्साहन हदता. वयल्लया काांय देखीां वयल्लयान 

आांतोनेत मरु्कत ववचाराांचें आनी सभावान बांडखोर म्हणून कळटा. आडमेळ्याां ववरयत जीण जगूांक सोदपी 

परुोगामी ववचाराांची बायल अशी ताची प्रनतमा हाांगा आपशीांच तयार जाता.  

    आांतोनेताच्या धीटपणाचेर उजवाड घालपी एक प्रसांग लेखकान कादांबरेंत िचरायला. मायकल ज्या 

वेळार मेरीक घेवन काजार जावपाक बळेगाांवाां वयता त्या वेळार मायकलाक बडोवपाक काांय तरणाटे 

ताच्या घरा येतात. बोल्लसाांतलो लायटर काडून घराक उजो घालताां म्हणटात. अश्या वेळार गाांवचे दादल े

आनी बायलो ओगीच रावतात. आांतोनेत मखुार येता आनी हात मारून ताच्या हाताांतलो लायटर 
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सकयल उडयता आनी म्हणटा : “पोटण्याच्या, चेडयेच्या, घराक उजो घालता? घाल चोया. तजुो 

गावडयाांवाडयारूच फोण खणटलें. तजुें मोडें कुसयतलें. घराक उजो घालूांक येयल्लयात चेडयेचे.” कसलीच 

मनाांत शभराांत धररनासतना तें ताांचे कडने झगडपाक वयता. 

    ननवेदन शलेैचो वापर करून गणुवशैशश्ट्याां सयत पाराक उबें करपाची कळाशी लेखक सलै हाांच े

कडने आसा. आांतोनेत ह्या पाराचें वणान त े अश े तरेन करतात : ‘आांतोनेताक आताांच णव सरूां क 

येयल्ललीां. पणू तें आांगलोटान इल्ललें चडूच वाडडल्ललेंशें, फाटीन, हडडयान इल्ललें रुां द थाली कशें. काळें 

सावळें मोट्या आांगाचें. चलतना पावलाांचो धब ् धब ् आवाज येतालो. जेवतना, ‘क्रकतलें जेवता गो 

पोटाऱया’ म्हण केन्ना फाटीर धुमको पडटालो. ताांबसो व्हड, रूां द चेहरो. तचेेर सदाांच उकत ेकश ेदोन 

व्हड दोळे. व्हड व्हड दोळ्याांनी तें जेन्ना कोणाकय पळयतालें तने्ना हदसतालें, हें एक हरणाचें पाडूक, हें 

एक गायेचें वासरू. इतले दोळे आरपार ननतळ, ननरागस, जल्लमनू ननकतचे दोळे उकत े केल्लल्लया 

बाळकावरी.’ (खो. खो. म.ु : पा.12)  

    हावठण कादांबरेंतलें सीताय हें एक म्हत्वाचें बायल पार. घराांत राांड सनू तारा आनी ती स्त्वता 

राांडाव जजवन जगपी अश्यो ह्यो बायलो शास्त्रा प्रमाणें गळे नाशशल्ललीां मातये आयदनाां करून आपलो 

घर सांवसार चलयतात. करतो सवरतो पतू यशवांत भायर पडडल्लल्लयाचें दखु्ख सीतायच्या मनाांत आसा. 

तशेंच आठवी मेरेन शशक्षण घेनतल्लल्लया नातवाचो फुडार बरो जावचो हाचे ववशीां नतच्या मनाांत हुसको 

आसता. 

     कुमारवाडयार घडपी बऱयावायट गजालीांनी सीतायचो सहभाग आसता. पारांपारीक जजणेंतलीां सगळीां 

शास्त्राां नतका खबर आशशल्लल्लयान लग्नाच्या घराांत नतची उपजस्त्थती म्हत्वाची थारता. वजैीण वेळार 

पावली ना जाल्लयार बाळांटेर लेगीत करपाक ती फुडाकार घेता. सीताय अडचणीांत आनयल्लल्लया मनशाक 

योग्य सल्ललो हदता आनी आपली लागणूक समजून ताांकाां मदत करता. वायट हदसल्लयार तोंडार उलोवन 

दाखयता. गरज आसा थांय धमकायता. सीताय ही ववज्ञानीक नदर आशशल्लली बायल. राघोबाची बायल 

अपरुपें आपल्लयाक भरुगें जावचें म्हणून वथरेता. ताचे खातीर तें देवधमा करता. देवत े कडने व्होंट 

भरता. ह्या वेळार सीताय म्हत्वाचो ववचार माांडटना म्हणटा : “मांरान भरुगीां जातात जाल्लयार भटा 

बायलेक भट क्रकत्याक जाय?” (खो. खो. म.ु : पा.34.) अांधश्रदे्चे चौकटे भायर रावनू ववचार करप हें 

ह्या पाराचें मखुेल आांग. 
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    सीताय ही िधराची बायल. तळ्यार बाांद जावपाचो आसा म्हणून कळटकच कुमार दादले ननरशतेात. 

हाचे मखुार मातयेचीां आयदनाां करपा खातीर तळ्याांतली माती मेळची ना म्हणून त ेएके वटेन कुळवाडी 

शतेकाराांक खेपतात. ह्या वेळार सीताय वाडया वयल्लया सगळ्या कुमाराांक उद्देशनू म्हणटा : “वाग अजून 

रानाांतच आसा. आताांच तमुच्या दोळ्याां मखुार दावखुलाां नाचूांक लागल्लयाांत. सोडात, येता तने्ना गोमटी 

हदवची ना तर गोमटी मारची. वनाांतल्लया वागा परस मनाांतलोच वाग आदीां खाता.” (खो. खो. म.ु : 

पा.36) 

    राांड बायलेन चाकार बसनू चालाां काडपा जायना. ताांणी फकत गळे नाशशल्ललीां आयदनाां करप हे 

गजालीक लागनू नतच ेहात शास्त्रान बाांहदल्लले आसतात. नाजाल्लयार ती माळ्यार दवररल्ललें चाक सकयल 

देंवोवन तें माांडून गळे काडटली आशशल्लली. गाांवाांतल्लया सगळ्याां कडने मोगान आनी आपलेपणान वागपी 

सीताय राांड बायलाांनी करपाचीां मातये आयदनाां आताां पयश्याां खातीर सवायशीण बायलो करपाक 

लागल्लयाांत हें कळटकच ती मनाांतल्लयान खांती जाता. ह्या वेळार ती आपल्लया हर्कका खातीर गाांवाां कडने 

झगटा. “हे मखुार जण एकल्लयान आपणाक जाय तशें वागचें.” अशें गाांवचो जाणटो परुसो म्हणटा. हें 

आयकून सीतायक राग येता. ती रातभर तळमळटा. ती बांड करून उठ्ठा. गाांवा आड ती कठोर ननणाय 

घेता. दसुऱया हदसा सीताय माळ्यार चडून चाक काडटा. तोरांगीच्या रुखा पोंदा बसोवन ती गळे काडपाक 

लागता. खोल खोल मुळाांतल्लया आांतोनेत हाचे वरीच एक बांडखोर बायल सीताय शभतर आसा म्हणपाचें 

वयल्लया प्रसांगाांतल्लयान कळटा. 

    जजववताांत सदाांच मानसन्मानान आनी गाांवाच्या बऱया खातीर जगपी सीताय वयले घडणुकेक लागनू 

मनाांतल्लयान बदलता. ह्या बदलाांत कुमाराांच्या जजवनबदलाांचें पडबब ांब पडडल्ललें आसा. मनाां बदलपाक 

लागतकच एके ववशशश्ट गतीन समाज आपशीांच आपली कूस परनतता. आनी मखुार परुाय समाजचू 

आपलें आांग बदलपाक लागता. तत्वाांक वेंग मारून राववल्लल्लया मनशाांकय वेळाकाळा प्रमाणें बदलचें 

पडटा. सीताय ही ताची एक देख. 

    हावठण ही ववशयाक म्हत्व हदवपी कादांबरी आशशल्लल्लयान हाांगा सगळीांच पाराां पररघा शभतर एका 

ववशशश्ट स्त्थराचेर वावरुतात. ताका लागनू हाांगा मखुले आनी दयु्यम असो पाराांचो सरळ भदे करपाक 

मेळना. कथानकाक मखुार व्हरपी हाांगा पाराांचो एक पांगड कायारत आसा. तातूांतलें वयर उल्ललेख केल्ललें 

सीताय हें एक पार. शशवराम, धमूा, यशवांत, परुसो, तारा, अपरुपें, सखाराम, शाणू, पाांडुदादा, रामचांद्र, 
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सदानांद आनी हेर काांय कुमार समाजाांतल्लयो व्यजर्कतरेखा वास्त्तव जजणेचो हदश्टावो घडयतात आनी 

आनयल्लल्लया सांकश्टाक आपले परीन तोंड हदतात.   

    धमूा हो सोऱयाचीां भाणाां पेटपाांत क्रफशाल आसता. आपणू आसतना शशवरामान भाणाां पटेपाचें काम 

हाताांत घेतलाां हें कळटकच धमूा शशवरामाले मातयेंत मीठ घालता. भाणाक हाव्यातूांच तड े वयतात. 

आपणू आताां उतराक फाल्लस जातलों ह्या ववचारान शशवराम ननराश जावन रडपाक लागता. “मनशाांच 

चुकतात आनी मागीर देवाचरे, दैवाचेर घालतात. रडटा क्रकत्याक? दादलो तूां. परतें भाण पेट.” अश ेतरेन 

सीताय शशवरामाक धीर हदता आनी ताचो आत्मववस्त्वास वाडयता. परुसो हो पारांपारीक जजवन जगनू 

आनयल्ललो आनी आपल्लया धांद्याच्या सांदभाांत हुसर्कयाची जीण जगपी एक जाणटें पार. “हो साांिचल्ललो 

हुलाताप बऱयाचो न्ही, पावस बीन पडना मूां देवा. आांगार हुमेच्यो पाांवळ्यो, वारो तर तीळभर ना.” (खो. 

खो. म.ु : पा.1) आपले परीन तो हवामानाचो अांदाज घेता आनी पावसाळ्या पयलीां तळ्याांतली माती 

घरा कडने हाडून दवरपाची ताका ताकतीक लागता. 

    आपल्लया पाांच भयणीांचीां लग्नाां करपी ननळकां ठ, एका पाांयान लांगडो आशशल्ललो शाण.ू बाळांत 

आसतना वायट मणाान मेल्ललें अांब.ू घमुटाां करपी पाांडूदाद. न्हीद पडनाशशल्ललो, माथ्याचे कें स गेल्ललो, 

क्रकत्याचे क्रकतेंय उलोवपी, आवयबापयू नाशशल्ललो आनी कोणाल्लयाय हाव्याांतली वा जाबळ्याांतली मडकी 

साांिगनासतना काडून व्हरून ववकपी दलुबा. नतगाां भरुगीां पदराक आशशल्लली ववधवा तारा. माती खणटना 

भुांयेराांत मातये पोंदा पडून मेल्ललो जयवांत. नाट्यकलाकार सखाराम. वपणगेंत भरून सबुदळ्ळे ह्या 

गाांवाांत हदवजाां घेवन वयतना वाटेर बळजबरी जातकच आत्महत्या करपी गणुाय. कश्टान पदवी मेरेन 

शशक्षण घेवपी सदानांद आनी ताका शशक्षण घेता म्हणनू गाळी घालपी ताचो बापयू यशवांत. हीां सगळीां 

पाराां हावठण हे कादांबरेक एक आकार हदतात. समाज जजवनाचो एक भाग जावन ती वावरुतात. आपलें 

द:ुख अशभव्यर्कत करतात आनी तत्कालीन पररजस्त्थती प्रमाणें वागतात.   

    महाबळेश्वर सलै हाांणी वयलीां पाराां ताांच्या गणुा-अवगणुाां सयत हावठण कादांबरेंत उबीां केल्लयाांत. हीां 

पाराां अशीांच क्रकत्याक वागतात? ह्या प्रस्त्नाची जाप ताांचे तत्कालीन समाजवेवस्त्थेंत आसा. कारण 

वास्त्तव जजवन ताांकाां अश े तरेन वागपाक प्रवतृ्त करता. पारांपारीक ग्रामीण जीण जगपी मनशाांची 

आपली अशी जजवनपद्दत आसता. ताांचे  हावसे आनी सपनाां पोटाच्या प्रस्त्ना परुतीां मयाादीत आसतात. 

आयची रात कशी तरी मखुार धुकलतात आनी फाल्लयाांच्या हदसाची त े वाट पळयतात. मातयेंतल्लयान 

जल्लमल्ललीां आनी मातयेचीां आयदनाां करून आपलो उदरननवााह करपी, मातयेचेर उपाट मोग करपी हीां 



 
 

280 
 

मनशाां उद्देगीकरणच्या आनी सांवसारीकरणाच्या मगृजळाांत घसुपतात आनी अजस्त्तत्वहीन जावपा कडने 

पावतात. ताांका ह्या मगृजळाची सलुसू लेगीत लागना. ववचार कक्षे भायल्लया ह्या जगाचो ताांकाां थाांग-

पत्तो लािगल्ललो नासता. ताांकाां फर्कत हुसको मातयेचो. ताांच्या दाराांत मातयेच े दोंगर उबे केले तरी 

भमुांडळीकरणाक ताांच्यानी थाांबोवां नज. मातये कडने प्रामाणीक रावनू जजवन जगपी ह्या अजाण 

मनशाांची जाल्लली ददुाशा पळोवन मन खांती जाता. आपल्लयाच धांद्या पसनू त ेहळू हळू करून ववस्त्थापीत 

जातात.   

    320 वयर व्यजर्कतरेखा प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष ररतीन युग-साांवार हे कादांबरेंत आयल्लयात. 50 वसाां 

वपरायेचो पाद्री शसमाांव वपरीस गाांवाांतल्लया वाडयावाडयार वचून क्रिस्त्ती धमाां ववशीां शमेाांव साांगता. मोग, 

माया, दया, क्षमा आनी सेवा हातूांत उपाट भररल्ललें ताचें काळीज ताच्या व्यजर्कतमत्वाक एक आगळी 

उबारी हाडटा. आपल्लया खणखणीत आवाजान तो जजेू क्रिस्त्ताची व्हडवीक साांगता. सरुवातीक ताचो 

शमेाांव गाांवाांतले कोणूच आयकुपाक सोहदनात. “ये, तूां येवां नाका हाांगासर ह्या वाडयार. तजुी गरज ना 

आमकाां. हेन मखुार वाडयार येयल्लयार मारून धाांवडायतले. दोंको मोडटले.” (पा.34) अश े तरेन ताका 

थळावे तरणाटे धमकायतात. तरी लेगीत तो ननभायपणान आपलें काया थांड ररतीन करीत रावता. 

    मळू स्त्पेन देशाांतलो पाद्री शसमाांव हो पोपसायबाचें आज्ञापर घेवन गोंयाांत आनयल्ललो आसता. 

लोकाांच्या मना आड वचून आनी बळ वापरून धमा हदवप हें तो पातक समजता. धमा हदवपा ववशीां तो 

म्हणटा : “हाांव त्या गाांवाांत वयताां तो ताांकाां जेजचूी शशकवण हदवांक आनी क्रकररस्त्ताांव धमााची व्हडवीक 

साांगूांक. क्रिस्त्ताांव धमा हो सांवसाराांतलो व्हडाांतलो व्हड धमा हें हाांव ताांकाां साांगतलों. पणू ताांच्या मनाआड 

फुसलावन, फटोवन ताांकाां क्रकररस्त्ताांव धमााचो बानतज्म हदवचों ना.” (य.ु साां. : पा.41) हाकाच लागनू 

ताचे फाटल्लया फाटल्लयान येवपी अण्णूक तो आपले म्हऱयाांत एक म्हयनो रावपाक साांगता आनी मागीर 

मनाक पटल्लयार क्रिस्त्ताांव धमााचो जस्त्वकार कर अशी ताका सचुोवणी करता. 

    हहांद ूधमाांतलो जातीभेद आनी आफूडभश्ट ताका अनाचार कसो हदसता. हहांद ूधमााच्या रागान तो 

घुांगा म्हाराक क्रिस्त्ताांव करपाक सोदता. देड वसााच्या काळाांत शसमाांवाक फकत ‘स’ जाणाकूच बानतज्म 

हदवप शर्कय जाता. तो अस्त्तरेुक आपले आवय वरी लखेता. शसमाांव थळाव्या लोकाांचो पाखो घेता अशें 

पाद्री पावल ूकुलास समजता. जेजु वरी खुरसार मरपाची इत्सा व्यर्कत करपी शसमाांवाचेर खोटो आरोप 

घालनू इजन्र्कवणझशनाचे बांदखणीांत घालतात. ‘खुरीस मोडल्लयार तो परत उबो करूां क जाता.’ अशें मत 
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व्यर्कत करप होच ताचो एकमेव गनु्याांव. थांय ताची झडटी घेतात. ताचें पाद्रीपण काडून घेतात तने्ना 

तो मनाांतल्लयान खांती जाता. 

    िचांतन आनी जजवनदृश्टी लेखकाक एकादी व्यजर्कतरेखा ननमााण करपाक प्रवतृ्त करता. जायत्या 

फावटीां लखेकाची जजवनदृश्टी कादांबरीतल्लयो घटनाां, प्रसांग वा व्यर्कतीरेखा हाांच्या माध्यमाांतल्लयान व्यर्कत 

जाता. लेखक आपल्लयाक जें क्रकतें साांगपाक जाय तें तो वयल्लया गजालीांचो आदार घेवन अशभव्यर्कत 

जाता. लेखकाचे हे िचांतनशीलतायेचो नकळत प्रभाव वाचकाांचेर पडटा. शसमाांव ह्या पाराचे ननशमाती 

सांदभाांत नेमकें  हेंच घडटा. क्रिस्त्ताांव आनी हहांद ूधमाा सांदभाांत लेखकान घेनतल्लले समन्वयाचे भशुमकेच्या 

माध्यमाांतल्लयान आमकाां लेखकाच े जजवनदृश्टीचें पडबब ांब हदश्टी पडटा. युग-साांवार हे कादांबरेंत 

मानवतावादाचो सांदेश वाचकाां मेरेन पावचे खातीर ‘खांयचोच धमा खांयच चकु्रकल्ललो ना. चुकतात तीां 

मनशाां’8 हें ववश्वसत्य लेखकान हाांगा माांडपाचो यत्न केला. लेखक मखुार म्हणटा : ‘देव परुाय ब्रह्माांड 

व्यापनू आशशल्ललो आनी तो फकत एकच, हे म्हजे धारणेंतल्लयान म्हजे मदीां एक सवासमावेशक, ननरपके्ष 

धमा-समजजकायेची तटस्त्थताय आयल्लया. ती तटस्त्थताय म्हाका ही कादांबरी बरयतना परुाय कामाक 

आयली.’9  

    धमा आनी फा. शसमाांव वपरीस ह्या पाराच्या सांदभाांत वयर माांडडल्लले ववचार पडटाळून पळयतकच 

लेखकान आपले कल्लपकतायेन ननमााण केल्ललें हें पार सगळ्या अथाांनी उजवें थारता. ह्या सांदभाांत 

आपली हटपणी करतना मराठी लेखक आनी सशमक्षक ववश्राम गपु्त ेबरयता :  

आदोळशी ह्या काल्लपनीक गाांवाांतल्लया लोकाांचें बळजबरेन धमाांतर करचें न्हय, ताांकाां 

सवकासायेन मोगान क्रिस्त्ताच्या मागाार हाडचे अशें म्हणपी शसमाांव इनतहासीक ना. तो 

लेखकाचो प्रनतभाववलास आसा. सलैाची ववश्वात्मक जजवनननश्टा ह्या पारा वरवीां व्यर्कत जाता. 

शसमाांव वपरीस खऱया मोगाची शशकवण आसा. तो ववश्वमानव. शसमाांव फकत कोंकणी 

साहहत्याांतचू न्हय तर ववश्व साहहत्याांतयू उठून हदसपी, मनाचें उन्नयन करपी व्यजर्कतरेखा.10 

(अणकारून.) 

    फा. शसमाांव वपरीस हो आपल्लया आचारववचाराां खातीर, आांतोनेत हें ताच्या कश्टाळू आनी बांडखोर 

सभावाक लागनू तशेंच आांकवार राांडावपण भोगपाचो ननणाय घेवपी समुन ह्यो नतनयू व्यजर्कतरेखा 

वाचप्याांक असामान्य हदसतात. ‘कादांबरेंत काांय ववशशश्ट व्यर्कतीच िचरीत जातात आसल्लयो तरी त्यो 

व्यर्कती आनी त्या सांबांदाांतल्लया घटनाच्या माध्यमाांतल्लयान लेखक जजवना ववशीांच्या काांय सामान्य 



 
 

282 
 

सत्याांची प्रिचती घडयता.’11 अशें मत अभ्यासक रवीांद्र ठाकूर माांडटा. वयल्लया दोन पाराां सांबांदान नेमकें  

तेंच घडटा. सत्य हें कटू आसता. जजवना पलतडीां वचून ताचो हदश्टावो करून घेवचो आसता. पाराांच्या 

वतानाांतल्लयान जजणे ववचार प्रतीत जाता. ताांचे सांघशामय वतृ्तीचें हाांगा दशान घडटा. जजणेववचार आनी 

जजणेंतली सांघशामय वतृ्ती पाराां आपल्लया वतानाांतल्लयान घडयता. 

    लेखकान आपले कल्लपकतायेन उबीां केल्ललीां हीां पाराां वास्त्तव जजणेंत खऱयाांनीच अशीां आसूां येतात 

व्हय? खरें म्हणल्लयार अश े तरेच्यो व्यजर्कतरेखा जल्लमाक घालतना लेखकाचो खरो कस लागता. ताांच े

आांतरीक वेदनेचे हुांकार आयकून ताांच्या व्यजर्कतमत्वाक तासाां हदतना लेखकाक खूब काळजी घेवची 

पडटा. एक सजानशील लेखक ह्या नात्यान मानवाच्या उपजत वतृ्तीां-प्रवतृीांचो अभ्यास करून 

व्यजर्कतरेखाांक सजीव रूप हदवपाचें तो काम करता. हे नदरेन सनुील गांगोपाध्याय ह्या बांगाली लेखकान 

माांडडल्ललें मत ववचाराांत घेवपा सारकें  आसा. त ेबरयतात :  

वास्त्तवाांतलें सत्य आनी साहहत्याांतलें सत्य हातूांत ननजश्चतचू अशी तफावत आसता. 

जजवनाांतल्लयान जरी मळू पाराांची कल्लपना सचुली वा पे्ररणा मेळ्ळी तरी लखेनाच्या ओघा वाांगडा 

पार ल्लहव ल्लहव करून ववकसीत जाता. पणू वास्त्तव जजवनाांत तशाक तशी ह्या प्रकाराची 

व्यर्कती आसा काय ना हाचो सोद घेवपाची गरज नासता; कारण तें पारचू ववश्वसनीय 

आसता.12  

सलैाच्या कादांबऱयाांनी शसमाांव, आांतोनेत, म्हाळू, सीताय समुन, मांजूळ हाांच्या रुपाांत अशीां ववश्वसनीय 

पाराां येतात. 

    कादांबरेचो ववशय पतुुागेज राजवटी कडने सांबांदीत आशशल्लल्लयान सवासामान्य वाचकाांक युग-साांवार ही 

इनतहासीक कादांबरी आसा अशें हदसता. पणू तें चकुीचें. वयले कादांबरेंतलो आदोळशी हो गाांव मळुाांत 

काल्लपनीक. तत्कालीन काळार व्हायसर य, बबशप, कावपताांव आनी त्या काळार गोंयाांत आनयल्लल े

वेगळ्यावेगळ्या पांथाांच्या पाद्रीांचीां नाांवाां सोदल्लयार इनतहासाांत मेळूां येतात. पणू हाांगा लेखकान इनतहासीक 

व्यर्कतीांक म्हत्व हदनासतना फकत तत्कालीन इनतहासकाळाांत घडडल्लल्लया काांय घडणुकाां कडने प्रामाणीक 

रावनू हे कादांबरेचें लेखन केलाां. व्हायसर य13 कोस्त्तान्तीन ब्रागाांझा ह्या पाराचें नाांव आसा तशेंच 

लेखकान घेतलाां. जाल्लयार जुआांव आल्लबकेुका  (बबशप), हदयोग बारेत (कावपताांव), कामील ररबेर (शफे) 

पावल ूकुलास ू(पाद्री) आनी मळू स्त्पेन देशाांतलो म्हणनू उल्ललेख केल्ललो पाद्री शसमाांव वपरीस हीां आनी 

हेर असांख्य पाराां परुायपणान नाांवाां सयत काल्लपनीक आसात.  
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    कादांबरेंतले इनतहासीक फाटभुांये ववशीां लेखक सलै आपलें मत व्यर्कत करतना म्हणटा :  

हाांव परतो परतो साांगीत आयलाां, युग-साांवार ही रूढ अथाान इनतहासीक कादांबरी न्ही तर ती 

इनतहासीक फाटभुांयेर बरनयल्लली शदु् ललीत कादांबरी. तातूांतली एकान एक व्यजर्कतरेखा 

लेखकानच ननशमाल्लया आनी घडयल्लया. तरीय यगु-साांवाराांत आनयल्ललो इनतहास खरो आसा, 

ताांतल्लयो घटनाय खऱयो आसात. पणू त्यो एका क्रिएटीव्ह प्रोसॅसाांतल्लयान येतात. बरोवपी केन्ना 

इनतहासाचो अांतगात प्रवाह कायम दवरुनय एक आपलो असो इनतहास क्रिएट करता तें हाांगा 

देखहदणें कशें लाग ूजाता.14  

अभ्यासक बालशांकर देशपाांड े हाांच्या मता प्रमाणें ‘इनतहासीक कादांबरेंत घटना, व्यर्कती, ताांच े

सभावववशशे, तत्कालीन वातावरण जशाचें तशें वाचकाां मखुार उबें करतना लेखकाक आपले ननशमातीक्षम 

प्रनतभेचो आदार घेवचो पडटा.’15  वयले कादांबरेंत इनतहासीक फाटभूांय सोडली जाल्लयार हाांगा तशें काांय 

घडना. 

    वयले कादांबरेंत शतेी वेवसाय हेंच आदोळशी गाांवाांतल्लया लोकाांचें एकमेव साधन. क्षरीय आनी 

बामण वगाांतले लोक अनिुमान शशरवाडी आनी रायगाळी ह्या वाडयाांचेर रावतात. हेच ह्या गाांवाांतले 

मळू घटक. आपल्लयाक रासवळ शतेवड मेळची म्हणनू क्रिस्त्ताांव धमााची हदक्षा घेवांक सोदपी, आपलो 

धमा सगुरू उरचो म्हणून तळमळ दाखोवप, एकामेकाचेर आरोप-प्रत्यारोप करपी, गरैकृत्याां आनी 

नाडबदु्दीच्या आधारान समाजाांत दहुी ननमााण करपाक सोदपी, दहशत ननमााण करून क्रिस्त्ताांव धमााचो 

जस्त्वकार करपाक लावपी, आपल्लया तत्वाांकडने प्रामाणीक रावनू जीण सारपाक सोदपी अश्या आनी हेर 

वववीध सभावाचीां पाराां हे कादांबरेंत आसपावल्लयाांत. 

    जजववताांत घडून वचपी काांय घटना मनशाक ववशशश्ट तरेन वागपाक प्रवतृ्त करतात. ती व्यर्कती 

मागीर पररजस्त्थती प्रमाणें वागता. सखुडो ही व्यजर्कतरेखा काांयशी अशीच आसा. सखुडयाच्या घराण्याची 

जमीन ताचे पवुाज ववकून खातात. जी क्रकतें बाकी आशशल्लली ती ताचो आजो ववकता. गाांवकेची रासवळ 

शतेा जमीन पावणेर घेवन वपकोवन खाताले ती आताां पाखल्लयाच्या ताब्याांत वयता. उपराांत सखुडयाच े

जजणेंत ननरशणेी येता. गाांवकेची जमीन आपणाक मेळची हे खातीर क्रिस्त्ताांव जावपाचो ववचार ताच्या 

मनाांत घोळटा. हो ववचार तो मोल ूआनी रामकुस्त्ट ह्या आपल्लया पतुाां मखुार दवरता आनी ताांकाां तो 

एके तरेन फुसलायता. एके रातीां त े नतगयू धमाांतर करपाचो प्रस्त्ताव घेवन शफेी कडने वयतात. 
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घराांतल्लया वट्ट णव मनशाांच्या बदलाक ताांकाां दोन खाांडयाांची शते जमीन आनी जण एकल्लयाक चार 

भाांगराचे िुसाद हदवपाक शफे राजी जाता. 

    ‘पोट पयलें मागीर धमा.’ अशें येवजून धमाांतर करपाक मखुार सररल्लल्लया सखुडयाक ताची बायल 

ववरोध करता. हे वेळार तो नतका खेपता. ह्या ववरोधाक जुमानननासतना घरचीां सगळीां आगशीचे साां. 

ल रेंन्स इगजेंत वचून धमाांतर करतात. सखुडयाचो हहांद ू‘नायक’ घराबो ‘हदयश’ जाता. रायगाळी वाडयार 

सखुडयाचो पयलो घराबो क्रिस्त्ताांव जाल्लल्लयान गाांवच ेलोक ताचेर बजेार जातात. 

    सखुडो हो धूता आनी चालाख मनीस. जाय थांय तो फट उलयता. आपसवुाथाान भररल्ललो हो मनीस 

सकयल्लया थराक वचून आपलें सादोवन घेता. धमाातराचो मोबदलो म्हण मशेळल्लल्लया शतेाांत देंवल्लयार 

पाांयाां ताांतीां कातरून उडयतलों अशी धमकी गाांवाांतलो गणुा ताका हदता. ताांचीां त्या वेळार झगडीांय 

जातात. गणुा मखुार गाांव सोडून वयता. सखुडो क्रिस्त्ताांव जाल्लल्लयान ताचो शजेारी जना ताका हीण 

लेखता. ताांची दसु्त्मानकाय वाडत वयता. रागान सखुडो ताच्या घराांत उश्ट्याचें शीत शशांपडायता आनी 

जनाचें  घर बाटयता. 

    ‘दर उमास, पनुवेक, श्राद्ाक, म्हाळाक मले्लल्लया वपतराांक उदक िगरास घातलो ना जाल्लयार तीां 

तानेन भकेुन तळमळत रावतात.’ ही भटान साांिगल्लली साांगणी सखुडयाचे तकलेंत एकसारकी घुांवत 

रावता. तो खांती जाता. तो आपल्लया पवुाजाांक िगरास दवरून कावळ्याक आपयता तें ताचो शजेारी जना 

पळयता. जना दसुऱया हदसा सकाळीां फुडें उठून पाद्री पावल कुलास ू हाचे कडने वयता. “तो म्हजो 

दायजी शजेारी सखुडो मोटो धमाभश्ट मनीस. क्रिस्त्ताांव धमााच्यो बकच्छायो करता. आपलो पोन्नोच धमा 

वेंगोवन आसा. काल उमाशके ताणें कावळ्याक िगरास हदलो. गायेक पान हदलें. भटाक पड पावयली. 

म्हज्या दोळ्याांनी हाांवें पळयलाां हें सगळें.” (य.ु साां. : पा.333) जना सखुडयाची कागाळ करता आनी 

ताचो सडू घेता. हाचो पररणाम म्हणून सखुडयाक इजन्र्कवणझशनाक तोंड हदवचें पडटा. ख्यास्त्त फमाावच े

पयलीांच ताका मरण येता. ‘भावातााचें कतूाब’ ह्या हदसा ताचीां हाडाां जाळून ताका खास्त्त भोगयतात. 

    हे युग-साांवार कादांबरेंत गणुा हें पार लेखकान बांडखोर वतृ्तीचें िचरायलाां. धमाांतर केल्लल्लया 

सखुडयाक तो जाप ववचारता. ताका मारबडय करता. सखुडयान ताची कागाळ कावपताांवा कडने 

करतकच तो शलपनू भोंवता. काबान आपल्लया बापायचेर पालमारी मारल्लया म्हणून कळटकच गणुा ताचो  

बदलो घेवपाक सोदता. तो धमाांतराक ववरोध करता. खुरीस मोडून उडयता. मखुार तो राया हाच्या 

आदारान देशी सोल्लदाद आनी पाखल्लयाांचेर आिमण करता. गणुा, राया आनी शाबी हे गाांवाांतले बांडखोर 
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तरणाटे गाांव सोडपाचो ननणाय घेतात. गाांवाांतल्लया हेर लोकाां वाांगडा आपलो देव आनी धमा बाटचो न्हय 

म्हणनू परप्राांताांत पळून वयतात. फाटल्लयान गणुाच्या घराक कावपताांव उजो लायता. 

    स्त्पश्ट उलोवप, ननभाय वतृ्ती आनी वजैीणपण ह्या पारांपारीक वेवसाया कडने आशशल्लली लागणकू 

ह्या काांय गजालीांक लागनू अांब ूवजैीण हें पार उजवें थारता. णव वसाांचें आसतना अांब ूआपले आवय 

वाांगडा बाळांत घराांत वयतालें. वजैीण तशेंच वखदळण आशशल्लले अांबनू लग्न जावचे पयलीां वीस बाळांटेर 

केल्लले. क्रिस्त्तावाांनी हहांद ूवजैजणी कडल्लयान वखदाां घेवांक जायनात असो इजन्र्कवणझशनाचो खर नेम येता. 

अांब ूवजैीण आदोळशी गाांवाांत एकलीच वखदाां हदवपी बायल आशशल्लल्लयान शफे ररबेर नतचेर आडनदर 

करता पणू पाद्री कुलास ुनतका क्रिस्त्ताांव करपाच्या हेतान धमकायता. 

    अांब ूही धाडशी बायल. सोल्लदाद नतका धरून व्हरूां क येतात. नतका त ेआडायतात. तने्ना ती ताांकाां 

म्हणटा : “ये, वाट सोड म्हगेली. कुशीन रावात.”, “जातीच्यो आनी धमााच्यो खबरी साांगता! गरुवारेच्या 

वेदनाांक जात नासता आनी जल्लमल्लल्लया भरुग्याांक धमा नासता. मगेर वजैजणीक धमा खांयचो?” ती ताांच्या 

जाचाक लागनू गाांव सोडपाक तयार जाता. पणू गाांवच्या लोकाांच्या आगऱया खातीर क्रिस्त्ताांव धमााचो 

जस्त्वकार करून गाांवाांत रावपाक तयार जाता. 

    आपल्लया परुाय घराब्यान क्रिस्त्ताांव धमााची हदक्षा घेतली तरी ‘बाटप’ म्हणल्लयार व्हड पातक मानपी 

ववठायची माांय, वेणचुी माांय गौराय, सखुडयाची बायल म्हालकूम, गोंय सोडून वचपी तोमासाची बायल, 

बाांयांत जीव हदवपी शफे कामील ररबरैाची आवय. अशीां साबार बायल पाराां परकी अश्या क्रिस्त्ताांव 

धमााचो जस्त्वकार कररनात. तीां आपल्लया धमाांत रावपाांतचू समाधान मानतात. 

    लग्न करून हदल्लल्लयो धुवो आनी सनुाांचीय युग-साांवार कादांबरेंत एक दखुहदणी काणी आसा. हदवाड े

लग्न करून हदल्ललें ‘ववठाय’ ननमाणे कडने आपल्लया गाांवाांत येता आनी मनशाांची आनी गाांवाची जाल्लली 

ददुाशा पळोवन खांती जाता. चलो बाटला म्हण कळटकच हरी पाटकाराची चली ‘जनें’ आपल्लया पतुाक 

आपले पसनू पयस व्हरचो न्हय म्हणून तळमळटा. आपलें कुळार क्रिस्त्ताांव जालाां म्हणून कळटकच 

खांत करपी मुांगरू शणै हाची सनू ‘तळुशी’. सती वचचें पडटा म्हण आपलो बापयू मतो हाचे साांगणेन 

क्रिस्त्ताांव जावपी ‘गणुाय’. ह्या सगळ्या बायलाांचें आपलें अशें व्यजर्कतगत दखु्ख कादांबरेंत वाचकाांचें लक्ष 

ओडून घेता.  

    ‘समाज ही सांकल्लपना आसनू व्यर्कती हें वास्त्तव आसा.’ हो वास्त्तवरुपी मनीस आनी ताच्या मनाचो  

लेखक एक सारको सोद घेत आसता. व्यजर्कतरेखाांच्या मनाचो तळ गाठून ताच्या अांतस्त्करणाांत चशलल्ललो 
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घसुमटमार आनी व्दांद लेखक कादांबरेंत माांडटा. पार अदीक प्रभावी जावचें म्हणून लेखक ननवेदन 

शलेैचो वापर करून ताचें बाह्य वणान करता. ताचे मखुार वचून तो मनोववश्लेशणात्मक शलैेचो आदार 

घेवन व्यजर्कतरेखाांचें अांतरांग उकतें करता. युग-साांवार हे कादांबरेंत वववीध सभावाांचीां शेंकडयाांनी पाराां 

आसात. ह्या पाराांची वववीधताय ताच्या वतानाांतल्लयान, सभावगणुाांतल्लयान लेखक माांडीत वयता. हें ताचें 

वशैशश्ट्य आसनू पाराां ननमााण करपाची कुशळटाय ताांच ेलेखनप्रनतभेंत आसा. 

    सलैाच्या कादांबऱयाांतलीां िचरीत ग्रामीण पाराांचीां नाांवाां लेखकान योग्य अशीांच दवरल्लयाांत. काळाचो 

आनी स्त्थळाचो ववचार करून दवररल्ललीां हीां नाांवाां कादांबरेंतल्लया पररवेशाक सोब सारकीां आसात.  

‘सदानांद’ (पा.12), ‘अपरुपें’ (पा.13), हरी (पा.18) ह्या नाांवाांचीां पाराां काळी गांगा आनी हावठण  

कादांबरेंतयू आसात. ‘हरी’ ह्या नाांवाचें पार खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत आशशल्ललें पळोवांक मेळटा. 

हावठण आनी युग-साांवार ह्या कादांबऱयाांनी ‘गणुाय’ ह्या नाांवाचीां स्त्री पाराां आसात. काळी गांगा 

कादांबरेंतलें ‘सदानांद’ ह्या नाांवाचें पार परत 93 पानाचेर वेगळ्या व्यजर्कतिचरणा सयत परत येता. तशेंच 

‘पावाती मावशी’ ही शोभाची माांय ह्या नाांवान कादांबरेंत येता जाल्लयार मखुार ‘पावाती काकी’ ह्या नाांवान 

मांजुळाच्या घोवा घरची शजेारीण म्हणून उल्ललखे जाता. एकाच गाांवाांत वा दोन वगेळ्यावेगळ्या गाांवाांनी 

एकाच नाांवाचीां दोन वा दोनाां परस चड पाराां आसूां येतात. पणू हाांगा खबरदारी घेतल्लयार पाराांक नाांवाां 

हदतना लेखकान अश ेतरेच्या नाांवाांची पनुरावतृ्ती जाणीवपवुाक टाळूां येताली. 

5.2 परुूश आनी स्त्री पारांचो परस्त्पर संबंद  

    परुूश आनी स्त्री सहजजवन जगत आयल्लयाांत. धवू, इश्टीण, मोगीका, आवय, आजी ह्या बायलाां 

कडने आशशल्लल्लया नात्याांनी दादल्लयाक सदाांच आकशीत केला. बायलेचें मायेस्त्त रुप आनी मोगान 

भररल्लल्लया अांतस्त्करणाक लागनू बायलेक लोकमानसाांत सदाांच आदराचें स्त्थान प्राप्त जालाां. बायलेच्या 

सौंदयाान तर दादल्लयाक भरुळ घातल्लया. दसुरे वटेन आपली बायल, भावजय, सनू, इश्टाची बायल, 

शजेान्न, अनवळखी बायल अश्या काांय नात्याांतल्लया आनी नात्या भायल्लया बायलाां कडने ताणें दोट्टी 

भशुमका घेतल्लया आनी गरज ेप्रमाणें ताांचे कडने वेव्हारीक नातें दवरलाां.  

    ‘खांयच्याय समाजाचो सांस्त्कृतीक पाांवडो हो त्या समाजाांतल्लया बायलाांची पररजस्त्थती कशी आसा हाच े

वयल्लयान थारता.’16 ग्रामीण आनी शारी वाठाराांतली बायल अश ेदोन मखुेल भेद केले जाल्लयार दोनयू 

प्रकाराांनी बायलाांचो वेगळ्यावेगळ्या मळाां वयलो पाांवडो लक्षाांत येता. ग्रामीण बायल मळुाव्या सखु-सोयीां 
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पसनू वांचीत उरता. कश्टाांच्या कामाांक लागनू ती शरररान थकता. ग्रामीण जजणेंत नतचें मानसीक 

खच्चीकरण जाता. व्यजर्कतस्त्वातांत्र्या पसनू ती वांचीत उरता. अन्याय, अत्याचार आनी शोशणाचें प्रमाण 

ग्रामीण वाठाराांत चड आसता. ह्या सगळ्याांचो हहशोब माांडून लेखक आपले साहहत्यकृतीांत बायलेचें िचर 

उबें करता. 

    महाबळेश्वर सलै हाांच्या काळी गांगा, युग-साांवार, खोल खोल मुळाां आनी हावठण ह्या चारूय  

कादांबऱयाांनी मखुेलपणान ग्रामीण बायलेचें जजवन िचरीत केल्ललें पळोवांक मेळटा. ग्रामीण वास्त्तव 

जजवनाचो लागीांच्यान अणभव घेनतल्लल्लया ह्या लखेकान आपल्लया कथा-कादांबऱयाांनी ग्रामीण जजणेचो 

स्त्पशा आशशल्लल्लयो असांख्य बायल व्यजर्कतरेखा उब्यो केल्लयात. हें करतना ताणें ताांच े दादल्लया कडने 

आशशल्लले परस्त्पर सांबांदयू नततलेच ताांकीन माांडल्लयात.  

    आपल्लया भरुग्याांचें सांगोपन करप आनी दादल्लयान जोडून हाडलाां तें राांदनू घरच्या लोकाांक वाडप 

इतले परुतीच बायलेची भशुमका मयाादीत नासनू सहजजवन जगतना दादल्लयाचे तोडीन आपणुूय 

कश्टल्लया. पारांपारीक समाजावेवस्त्थेकडने जुळोवन घेतना बायलाां आपले जजणेंत आनयल्लल्लया साबार अडी-

अडचणीांक ती आपलेपरीन तोंड दीत आयल्लया. परुूशप्रधान सांस्त्कृताय तशेंच सामाजीक वेवस्त्थेंत ववधवा, 

वाांज, अनाथ, घोवान सोडडल्लली, चली भरुग्याांक जल्लम हदवपी, अनतैीक सांबांद दवपरी अश्या बायलाांक 

एके चौकटीांत घालनू  समाज ताांचें मलु्लयमापन करता. हाकाच लागनू काळी गांगा कादांबरेंत सलुोचनाक 

पाांच-स वसाां मेरेन भरुगें जावांक नाशशल्लल्लयान ताचो घोव ताका रास हदवपाक लागता. तो दसुरें लग्न 

जावपाक सोदता. तो लग्ना खातीर आपल्लयाक चली पळयता. त्याच वळेार सलुोचनाक दीस वयतात. 

दसुरे वटेन सनै्याांत आशशल्ललो शांकर मरतकच ववधवा जाल्लल्लया शोभाचेर ताचो माांव आगळीक करपाक 

पळयता. दादल्लयाच्या ह्या अत्याचाराांतल्लयान सटुका करून घेवपाक तें बाांयांत जीव हदवन आत्महत्या 

करता. पोरसाांतले केळांबे काडून हदले म्हणून म्हाळून आपले बायलेचेर कापटी मारता आनी तातूांत नतका 

मरण येता. दादल्लयाच्या मनाांत बायलेक हाांगा एक दयु्यम सवुात आशशल्लली पळोवांक मेळटा. 

    हावठण कादांबरेंतयू अश्यो काांय देखी मेळटात. शतेाचें काम कळना म्हण सनुांदाक ताचो घोव 

मारता. तें रडतच आपल्लया भरुग्याक घेवन कुळारा येता आनी आपली खबर साांगीत म्हणटा : “अण्णा, 

मारतात तीां म्हाका. घोव आनी आत्ती दोगाांय, कुां डया पेज वाडटात म्हाका. हाांवें क्रकतेंय केल्लयार वाांकडें, 

मगेले मातयेंत फातर उरतात म्हणटात. हाांवें हात लायल्लयार हाव्याांत मडकी फुट्टा म्हणटात. म्हाका 
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हावठणार वचूांक हदनात. हाव्याक हात लावांक हदनात.” (पा.3) हाांगा अन्याय आनी अत्याचाराांक सनुांदा 

बळी पडटा. 

    सबुदळ्ळी गाांवाांत हदवजाां घेवन वचपी गणुाय हे कुमार बायलेचेर दोग दाांडगे दादले कोयत्यो घेवन 

नतचे वाटेर उब ेरावतात आनी झाडाां-णझलीांनी ओडून व्हरून नतचेर बलात्कार करतात. ती जाबळ्याांतलीां 

हदवजाां गाांवच्या म्हासतीमळा वयल्लया सतीच्या फातरार फोडून उडयता. घरा येता आनी उजो लावन 

घेवन आत्महत्या करता. परुूसभर उांचायचेीां भाटये भाणाां करपाांत क्रफशाल आशशल्ललो धमूा बायलाां कडने 

पोजडें उलयता. बायलाांच्या कमरा कडने नदर िथरायता आनी ववकृतायेचें दशान घडयता. जारके हदवजाां 

ववकपाक गेल्ललो शसताराम परत घरा येनासतना दसुरें लग्न करता. आनी हे वटेन ताची पयलीांची बायल 

बायजा मेळत तें काम करून पोट भरता. वाडया वयले कुमार दादले आनी भायले कुळवाडी नतचो भोग 

घेतात. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत कोळशाच ेभटे्टर काम करपी एका परप्राांतीय जोडप्याची चली गौवी 

हाचेर दोग दादले बलात्कार करतात आनी नतची पयलीां हत्या करून मागीर नतच्या गळ्याक फाांस 

लावन नतका झाडाक हुमकळायतात. 

    वयल्लया सगळ्या घडणुकाांच्या मळुाां कडने ‘दादलो’ आसा. हाांगा दादलो बायलेक ‘गहृीत’ धरता 

आनी नतचे कडने मनीसपणा भायले ववे्हार करता. दादल्लयाां मदीां आशशल्लली लैंगीक ववकृताय बायलेचो 

बळी घेता. हळव्या मनाची आनी दादल्लया मखुार प्रनतकार करपाक उणी पडडल्लली बायल हाांगा मळुा 

पसनू हुमटून पडटा. मनीस ह्या नात्यान नतचे कडने इश्टागतीचें नातें दवररनासतना दादलो बायले 

कडने एक ‘वस्त्त’ म्हणून पळयता आनी नतचेर तो आगळीक करता. एका अथाान परुूशप्रधान समाजान 

ननमााण केल्लली समाजवेवस्त्थाच नतचें शोशण करता. 

    ‘घरच्या कामाक बायल जाय.’ अशें येवजून बायले कडने लग्न करपाची मानसीकताय ग्रामीण 

भागाांत आसा. कृशीजजवनाांत वसााचे बाराय म्हयने कामाचो रगाडो आशशल्लल्लयान दादल्लयाक ‘कामकरती’ 

बायल जाय आसता. काळी गांगात मांजूळाचो माांव म्हाळू मांजुळा कडने अशेंच ववे्हारीक नातें दवरता. 

आपले सनेुन घरचीां आनी शतेाांतलीां कामाां सशुगे घेनासतना करचीां अशी ताची अपेक्षा आसता. त े

खातीर तो मांजुळा कडने वविचर तरेन आनी तसुडपेणान वागता. शतेाांतले मोटे हदपळे फोडूांक जमना 

म्हणून साांगतकच “शशद्दरकाराांलीां चेडवाां तशीांच मस्त्तीां !” अशें म्हणून ताका तो खेपता. श्रीधराची नोकरी 

वयता तने्ना “तजुो पाांयगणुच वायट.” अशें म्हणून  ताका तो दोश हदता. 
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    मांजुळा सारकी बायल हाांगा सोंसता. तें आपलें दखु्ख शलपयता. आपले कडने जाता तें काम मांजुळा 

मोन्याांनी करता. माांव आनी घोव हाांचे कडल्लयान जावपी मानसीक रासाांक तें बळी पडटा. एक दीस 

ताचो बापयू ताचे खबरेक जवेण घेवन वयता. ताची तो खबर घेता. त्या वेळार तें आपणू रासाांत आसनू 

लेगीत घोवा घरा खुशाल आसा म्हणून साांगता. जजणेंत आनयल्लले ननरशणेेक लागनू मांजुळा मदीां 

आत्महत्या करपाचो ववचार करता. हाांगा दादलो शोशण करता आनी बायल मोन्याांनी सोंसता. एके 

अस्त्सल भारतीय बायलचेी मानसीकताय लेखक हाांगा िचरायतना पळोवांक मेळटा. 

    काळी गांगा हे कादांबरेंत समुन आनी गोवव ांद हाांची मोगाकाणी आसा. हे ताांचे काणयेंत बायल आनी 

दादल्लया मदल्लया आांतरीक सांबांदाांच्या समस्त्याां वाांगडाच सामाजीक बांदपास गुांिथल्लले आसात. गोवव ांद 

आडवेळार घराांतलो भायर सरून वयता तो पळोवन समुन ताका घराांत घेवन येता. तें म्हणटा : “आज 

तूां म्हजो इश्ट न्ही, म्हजो घोव ! आज एक दीस तवुें म्हजो घोव म्हणून रावचें. तूां परतो येयसर हाांव 

मगेर म्हातारें जाल्लयार?” (पा.269) समुना कडने लग्न जावपाक मामा आपल्लयाक ववरोध करता हे 

खातीर गोवव ांद गोंयाांत नोकरेच्या सोदाक वचपाक सोदता. त े रातीां गोवव ांदाक समुन तले काडून 

न्हाणयता. ताका म्हऱयाांत बसोवन पोटभर जेवयता. हाांतरूण घालता. समुन तोंड धुवन कें स वळयता. 

तोंडाक पोव लायता. दोळ्याांत काजळ घालता. फुलाां हाडून माळटा. नवी साडी न्हेसता. उशा सरीां 

उदकाचो ताांबयो दवरता. जन्हदूांक यो म्हण ताका तें हाताक धरून उठयता. तें हदवो पालयता. पोल्लकाचीां 

बतुाांवाां काडटा. आांगा वेलीां वस्त्राां सोडोवन पाांयाां पोंदाक उडयता. मोड जावन, जोगूल जावन तें गोवव ांदाक 

गोपाांत घेता. सोंशते आनी हुांकारत तें ताचें आांग साांसवपता. “आांकवार चेडवान तशें दादल्लयाक परुाय 

आफडूांक घेवचें न्ही. पातक लागता.” अशें गोवव ांदाक साांगपी समुन हाांगा मात भोग घेवपाक फुडाकार 

घेता. दादलो आनी बायल हाांचें एक पे्रमळ नातें लेखकान हाांगा अचळय उबें केलाां. समुन आनी गोवव ांद 

जुांवळटात, पणू ह्या सांभोगाांत खांयच ववकृती ना. आसा ती एकामेका ववशीांची आांतरीक ओड.  

    दसुऱया हदसा गोवव ांद न्हांयेंत उडी मारून आत्महत्या करता. ती रात ताांचे भेटेची ननमाणी रात 

थारता. हाांगा दादलो पळवाट काडटा. समुन हाांगा एकलें पडटा. आपलें परुाय जजवीत एकलेपणान 

सारपाची प्रनतक्षा करीत तें आांकवार राांडपण भोगता. 

    लग्न करून हदल्ललें समुती आपल्लया घोवाक सोडून सदानांद ह्या आपल्लया मोग्याक मेळपाक येता. 

तीां दोगाांय रातचीां देवळाांत जन्हदतात आनी हदसाचीां दोंगलु्ललेर शलपनू रावतात. मखुार तीां दोंगलु्ललेच्या 

देगणाांत खोंप बाांदनू रावतात आनी िचऱयाांखणीर कामाक वचून पोट भरतात. खोल खोल मुळाां हे 
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कादांबरेंत आांतोनेत आपल्लया घोवाक सोडून वयता आनी िचऱयाांचे खणीर वचून काम करता. खणीर 

कामाक आसतना क्रफलीप आनी आांतोनेत एकेच खोंपीांत जन्हदतात. दोगाांय काजारी. मखुार क्रफलीप माडा 

वयल्लयान पडून मरतकच आांतोनेत एकलें पडटा.  

   वयल्लया दोनयू देखीांनी बायल एका दादल्लयाक सोडटा आनी दसुऱया एका आपणाक समजून घेवपी 

दादल्लया कडने एकरूप जाता. ‘दादलो आनी बायल हाांच्यो कुडी एक जाल्लयो म्हणून जायना. काळजाां 

एक जावपाची गरज आसता.’ समुतीचो मोगी आसतना ताका दसुऱया दादल्लया कडने लग्न जावचें पडटा. 

जाल्लयार आांतोनेताचो घोव आळशी, बेकार आनी आपले बायलेक काम करचें ह्या ववचाराांचो 

आशशल्लल्लयान तें ताका सोडून तीन भरुग्याांचो बापयू आशशल्लल्लया क्रफलीपाच्या साांगातान रावपाांत खोस 

व्यर्कत करता. दादलो मनीस बायलेक क्रकतलो समजून घेता हातूांत सहजजवन आसता.  

    समुन आनी आांतोनेत हीां दोगाांय दादल्लया कडने भोग घेवपाक फुडाकार घेतात. पणू समुनान आनी 

आांतोनेतान घेनतल्लल्लया भोगाांत फरक आसा. आांतोनेत आपल्लया सखुा खातीर परत परत क्रफलीपा 

कडल्लयान भोग घेता. समुनान घेनतल्ललो भोग मात गोवव ांदाच्या दरुाव्याची सलुसू घेवन आनयल्ललो 

आसता. तें म्हणटा : “गोवव ांद, फाल्लयाां हाांव म्हातारें जातलें. ही रात परती येवची ना रे ! तसोच तूां 

म्हाका ताळणी लावन वयतलो! काांयच अनमनूां नाका गोवव ांद, तूां म्हजो मनान आपणानयल्ललो घोव! 

म्हजी कूड तकुा हदली ना जाल्लयार म्हजें म्हाका जल्लमभर खातलें.” (पा.247) दसुरे वटेन आांतोनेत 

आपली परुाय कूड क्रफशलपाक ओांपता. तें म्हणटा : “ . . .  उलय क्रफलीप, सोरो वपयोन उलय. 

वपयेनासतनाय उलय. धेंगसो घाल, गाळी सांव, हाडाां मोडसर मडुडून उडय! साांवार काड मजुेसोरीां ! हाांव 

आसा तजुे वाांगडा! हाांव मोग करताां तजुेर !” (खो. खो. म.ु : पा.176) आपल्लयाक आवडडल्लल्लया आनी 

आपणें मना पसनू मोग केल्लल्लया दादल्लयाक बायल सवास्त्व हदवपाक तयार जाता. वयल्लयो देखी आमकाां 

तेंच साांगतात.  

    पांजाबी लेखक तजेशस ांह म्हणटा : ‘कादांबरीकाराचें काम फकत कथा ननमीत करप इतलेंच नासनू 

कथानकाचे पररजस्त्थतीक अनसुरून प्रत्येक पाराची ननशमाती करप हेंवयू आसा. सामाजीक आचरण आनी  

ताच्या सांपकाांत येवपी स्त्री-परुुशाचें व्यजर्कतगत जजवन जर्कलश्ट जाल्लल्लयान ताचे वाांगडा कादांबरीकाराचें 

काम कठीण जाल्ललें आसा.’17 खोल खोल मुळाां कादांबरेंत आांतोनेताचो घोव दमुीांग आपले बायलेन काम 

करचें आनी आपल्लयाक पोसचो अशी अपके्षा धरता. जाल्लयार दसुरे वटेन क्रफलीपान खणीर काबाडकश्ट 

करचे आनी आपणाक तशेंच भरुग्याांक पोसचीां अशी अपेक्षा बाळगनू ताची बायल ताच े कडने उमाट 
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वागता. आांकवार आसतना दोंगरार फोगाां एकठाांय करूां क गेल्लल्लया आांतोनेताचेर हरी सावळ बळजबरी 

करता. िधरयाांचे रेड े घेवन येवपी काजारी साांतान आांतोनेताचो आांकवार आसतना भोग घेता. तरेेझा 

आपलो घोव तोमास घराांत मोडून पडडल्ललो आसतना पास्त्कोला कडने तें काजार जाता आनी तोमासाच्या 

घराांत रावता. जाल्लयार दसुरे वटेन रोजामारी दयुेंत जावन घराांत पडडल्लली आसतना नतचो घोव क्रिस्त्तोद 

नतचेर अपार मोग करता. बायल दादल्लयाचे आांतरसांबांद एकामेकाांमदीां अशें घसुपल्लले आसतात. ताका 

नात्याचे अशें वेगळेवेगळे पदर लानयल्लले आसतात. काांय नातीां सासणाचीां जाल्लयार काांय णखणयाळीां 

मानाांक हुरहूर लावन वतात. लेखकाक ह्या नात्याांतलो मखुेल धागो सोदचो पडटा आनी कथेच्या 

माध्यमाांतल्लयान कलात्मक पाांवडयार ताका ववणचो पडटा. सलै हाांगा अांतमानाांचो सोद घेता. 

    मनशा शभतर सवुाथा आसता. तो कपटी आसता. तो भोग घेता. उपभोग घेता. ताच्या अांतस्त्करणाांत 

अपार मोग आसता. पणू तो नततल्लयाच नेटान दसु्त्वास लेगीत करता. तो हट्टी आसा. तो घटके शभतर 

बदलता. तो आपणायता आनी पयसायता लेगीत. हीां ताचीां वववीध रुपाां. हीां रुपाां काल आशशल्ललीां. आयज 

आसात आनी भववश्याांतयू आसतलीां. हें सगळें जजणेचो भाग जाल्लल्लयान परस्त्पर वेव्हार करतना अडीां-

अडचणीांक तोंड हदवचें पडटा. वयलीां पाराां तेंच करतात. तीां प्रसांगा प्रमाणें वागतात. काांय जाणाांच्या 

वाांट्याक सखू जाल्लयार काांय दखु्खाांत लोळटात. 

    युग-साांवार हे कादांबरेंत स्त्री-परुूश सांबांद प्रस्त्थापीत करपी काांय पाराां आसात. भयण आनी भाव, 

बायल आनी घोव, बापयू आनी धूव अश्या नात्याां मदीां घुांवपी हे सांबांद लेखकान भावनीक पाांवडयार 

वचून िचरायल्लयात. “भावा, आमी बाटल्लयाांत. आमी तेंच्या धमााचो मांर घेतला.” अशें साांगपी ववठाय ही 

भयण आपलो भाव आपल्लयागेर येता तने्ना ताच ेखातीर आपणू काांयच करपाक शकना हें येवजून ती 

थतरववतर जाता. “. . . बाट्टकीर ना घोव ना बायल. मगेर म्हगेलें घर क्रकररस्त्ताांवालें. नतका घराांत 

लेगीत रावांक हदवचोंना हाांव.” आपली बायल परपरुुशा कडने सांबांद दवरून आसा अशें समजून गजा 

नतका बदु्द शशकोवपाक क्रिस्त्ताांव धमाात वचपाचो ननणाय घेता. िुसाद चोररल्लल्लया तोमासाक क्रिस्त्ताांव धमा 

घेतल्लयार तकुा माफ करताां अशें साांगतकच तो धमाांतर करता. तोमासाची बायल हहांदचू रावता. ताच्या 

नाांवान ती गळ्याांत मणी बाांदता. कुकूम लायता. एक दीस घरा कडने आनयल्लल्लया तोमासाक ती 

वयल्लयान वाडटा. पणू एके रातीां ती ताचे म्हऱयाांत वचनू कुडीचें सखू घेता आनी मागीर परत ती ताच े

म्हऱयाांत केन्नाच वचना. 
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    रासवळ शतेा जमीन मेळपाच े आशने सखुडो आपल्लया दोगाांय पतुाांक फुसलावन धमाांतराक राजी 

करता. ताची बायल ताका ववरोध करता. मोलचुी बायल गोपीका आनी रामकुस्त्टाची बायल पावाती ह्यो 

ताच्या पतुाांच्यो बायलो क्रिस्त्ताांव धमा घेतात. कपलाक कुकूम ना आनी गळ्याांत गळसरी ना तें पळोवन  

गोवपकेक आकाांताचो मनस्त्ताप जाता. ह्या वेळार ती आपली जाव पावातीक म्हणटा : “पळयलें मगुो, 

असले हे घोव. हाताांत बडी घेवन बायलाांक बाटोवांक व्हरतात. राांडपण भोगचें आताां आमी.” 

    वयल्लया सगळ्या देखीांनी ननमाणी बायल बळी पडटा. नतका नतचें अशें मत उरना. ती मोन्याांनी 

सगळें सोंसता. परुुशाांची आिमकताय, ताांचें आडमठुें धोरण, ताांणी घेनतल्लले एकतफी ननणाय बायलेचें 

स्त्वातांत्र्य झोमनू व्हरतात. तोमासाचे बायले वरी आपली जीण अधाांतरी जजयेतात. हाांगा ती एकली 

पडटा. गोवपका माांवान आनी घोवान घेनतल्लल्लया धमाांतराच्या ननणायाक लागनू जजवी आसतनाच राांडपण 

भोगता. हाांगा सगळ्या वटाांनी बायलेचो मणाकाळ जाता. ती आसनू नाशशल्लले वरी जजयेता. हाांगा 

समन्वय ना. सहजजवन ना. बायले ववशीां आदराची भावना ना. बायल आनी दादल्लया मदीां असांख्य 

ववशमतायेच्यो वणटी उब्यो जातात. ह्यो वणटी मोडपाक ग्रामीण बायलेची शर्कत हाांगा उणी पडटा. 

नतका नतचे शर्कतीचो हदश्टावो जाल्ललो हदश्टी पडना. ती मोडून पडटा आनी जें भोगपाक आयलाां तें 

मोन्याांनी भोगीत रावता. तत्कालीन समाजवेवस्त्थेक ती बळी पडटा. 

    युांग ह्या मानसशास्त्रज्ञान मानवी नेणणवेचे व्यजर्कतगत अबोध मन (Personal unconscious) आनी 

सामहुीक अबोध मन (Collective unconscious) अश े दोन प्रकार मानल्लयात. अबोध मन म्हणल्लयार 

आहदमानवाच्या काळा पासनू साांठत आनयल्लल्लया सांस्त्काररूप अणभवाांचो प्रचांड कोश आसता.18 इजाबेल 

नाांव फावो जाल्लल्लया गोवपकाचें सांस्त्काररुपी मन आपणू क्रिस्त्ताांव जालाां हें मानपाक तयार ना. गळ्याांतली 

गळसरी आनी कपाला वयलो कुकूम ह्यो दोन गजाली हहांद ूबायलेच्या सौभाग्याच्यो दोन कुरवो. ह्या 

दोनाांकय मकुचें पडटकच नतका समाजाची लज आनी धमाांतर केल्लल्लयाचो भांय हदसता. ती मळुा सावन 

हुमटून पडटा. ती म्हणटा : “कुकमानतळो नाशशल्ललो घोव कसलो?  ह्या वसाा वड पजुा ना, शल ांगपजुा 

करप ना. त ेम्हासतीच्या बोडकार एक फूल घालचें ना. नतकाय बोडकीच करप. . . ” 

    दसुरे वटेन सकुडयाचो घराबो क्रिस्त्ताांव जातकच बानतज्म घेवांक नाशशल्लली ताची बायल म्हालकूम 

एकटी पडटा. ती घराांतली भायर सरून खोंपीांत रावता. सगळे क्रिस्त्ताांव जाल्लयात म्हणून ती दखु्खी 

जाता. “तवुें आताां म्हजे कुडीकय उजो हदवांक फावना. आताां हाांव वयताां आनी दरयाांत हुडी घेवन जीव 

हदताां.” अशें ती वास ूह्या आपल्लया पतुाक साांगता. “जावां नाका तूां क्रकररस्त्ताांव, जावां नाका. तशीच कुसत 
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पड घराांत. मदीांच हुमकळत राव. नरकाांत पडटली तूां फाल्लयाां पळय.” अशें सखुडो तापनू साांगतकच, 

“बाहटल्लल्लया सनुाांच्या हातचें हाांवें खायलें.” अशी ती कश्टी जावन ननमाणें ताका जाप हदता. 

    म्हत्वाचे ननणाय घेवपाच्या वेळार दादलो बायलेक ववचाराांत घेयना. आपणें जो ननणाय घेतला तातूांत 

आपले बायलेचो हयकार आसतलो अशें गहृीत धरून तो नतचे कडने वागता. तत्कालीन समाजवेवस्त्थाच 

तशी आशशल्लल्लयान नतका हाांगा समजून घेवपाचो प्रस्त्नचू उरना. काळ बदलता तसो दादलो आनी बायल 

हाांचे मदल्लया परस्त्पर सांबांदाांनीय बदल घडत आसता. हे खातीर आत्मजाणीव म्हत्वाची आसता. ही 

आत्मजाणीव सामाजीक बदलाांतल्लयान येता. ग्रामीण समाजाांत बदल उसराां घडून येतात. ताांची गतीय 

सांथ आसता पणू जायत्या फावटीां बदलाांचे हे प्रक्रियेक समाजवेवस्त्था मान्यताय हदताच अशें ना. त े

खातीर सामाजीक पररवतानाची गरज आसता. 

5.3 लोकपरंपरा 

5.3.1 लोकववद्या     

    गाांविगरी जीण सलैाच्या कादांबऱयाांचो खरो आत्मो. गाांव हो एक पार जावन ताांच्या कादांबऱयाांनी 

दृश्य रुपाांत वावरुता. ह्या गाांवाांक गाांवपण आसा. ह्या गाांवपणाांत एक समाजवेवस्त्था कायारत आसा. 

पारांपारीक चौकटीांत उबीां रावनू थांयचीां मनशाां आपले वेव्हार करतात. ह्या लोकाां शभतरूय एक गाांव 

वशशल्ललो आसा. कारण ताांची कृती आनी वतानाां गाांवाक परुक अशीांच आशशल्ललीां पळोवांक मेळटात. 

    गाांव म्हणटकच लोकपरांपरा आयल्लयो. ह्यो लोकपरांपरा समाजाांतल्लया घटकाां कडने परांपरेन 

आनयल्लल्लयो आसतात. हाांगा कोण कोणाक शशकयना. आत्मननररक्षण आनी सांवकळ ह्या दोन 

गजालीांतल्लयान नवी वपळगी हें वववीध िगन्यान आत्मसात करतात. आपलो मळुावो वेवसाय आनी 

जजणेतल्लया दीसपट्टय्ा वेव्हाराक लागपी लोकिगन्यान ग्रामीण भागाांत रावपी लोकाां कडने आसता. आपलें 

खास पारांपारीक िगन्यान ववकसीत केल्लल्लयान ताचो वापर त ेआपले दीसपटे्ट जजणेंत करतात. हें ताांचें 

िगन्यान मानवशास्त्राचे नदरेन अभ्यास केल्लयार ताांचे जजवन पद्दतचेी लागीांच्यान वळख जावपाक मदत 

जाता. महाबळेश्वर सलै हाांणी आपल्लया कादांबऱयाांत अधोरेखीत केल्लल्लया काांय लोकिगन्यानाच्या देखीांचेर 

हाांवें हाांगा चचाा केल्लया. 

    काळी गांगा कादांबरेंत मांजुळा शशरवत ेपानाांच्या दोण्याांत फुलाां हाडटा आनी केळीचो वायो पाांयाच्या 

आांखाण्याक घसुपावन तें तीां गुांथता. (पा.1) गाांव पाांवडयार फुलाां वा रानफळाां घालनू हाडपाक गरजे 
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प्रमाणें कुमयो, करमळ, चाांदडुो आनी हेर झाडाांच्या रुां द पानाांचो वापर करतात. दोणेय वेगळेवेगळे तरेन 

करपाची पद्दत आसा. कुमयो हें झाड शतेकाराांचें इश्ट. गाांवाांत कुमयाच्या झाडाच ेदोर मोट्या प्रमाणार 

काडटात. ताांचो वापर वांय बाांदपाक, दोरी, राजू, दावें, कानी करपाक वापरतात. फुलाां गुांथपाक केळीच े

वावळेचो वापर करतात. वेगळ्यावेगळ्या तराांच्या फुलाां प्रमाण फुलाांची फाांती, वळेसर वा आटी घालतात. 

तशेंच फुलाांचो झेलो करपाची पद्दत आसा. 

    तणाची फाांती ओळपाची आनी मडुयो बाांदपाचो (पा.20-21) सांदभा कादांबरेंत आयला. शतेी 

वेवसायाांतलें हें एक म्हत्वाचें लोकिगन्यान. एका काळार भात बाांदनू दवरपाचें मडुयो हें एक मखुेल 

साधन आसतालें. मळणेच्या जाग्यार भाताच्यो मडुयो बाांदनू त्यो घरा हाडटाले. ह्यो भाताच्यो मडुयो 

बाांदपाक तणाची ‘फाांती’ (गोंयाांत नतसवाडी भागाांत ‘शले’ हें उतर अजस्त्तत्वाांत आसा.) म्हणल्लयार तणा 

पसनू लाांबच े लाांब दोरी ओळपाची पद्दत अजस्त्तत्वाांत आशशल्लली. गाांवाांत कश्टकरी समाजाांत ववडी 

ओडपाचें वेसन आसता. रानाांत वचून कुडयाचीां शनेवताां (पानाां) हाडटात आनी तीां सकुयतात. ताांच्यो 

मोवळ्यो बाांदनू दवरतात. गरजे प्रमाणें तीां शनेवताां मोव करून एका ववशशश्ट आकारान कापतात. त्या 

कातररल्लल्लया पानाांचेर तांबाकू घालनू ववडी ओळटात. केळीच्या सरु्कया चारवटाच्या पानाची ववडी 

करपाचीय चाल गाांवाांत आसा. गणेश शनेवताची ववडी करून ओडपाचो प्रसांग वयले कादांबरेंत आसा. 

(का. गां : पा.7) 

    शते आनी गोसांस्त्कृती ह्या दोनाांयची साांगड ग्रामीण जजवनाांत घानतल्लली आसता. गाांवाांतलो शतेकार 

सेंद्रीय सारें वापरपाचेर भर हदता. शतेाक ‘शणे’ आनी गोरवाांक ‘तण’ जाय जाल्लल्लयान ह्यो दोनयू 

सांस्त्कृतायो एकामेकाचेर आदारून आसतात. शतेाांत वा बागायतीांत सारें, शणेाची मळपी करून पोरसाक 

वापरप, शणेी थापप तशेंच घराांतले जमनीक शणे काडपाच्यो वववीध पद्दती ग्रामीण समाजाांत 

अजस्त्तत्वाांत आसात. शणे गाड काळें जावचें म्हणनू शणेाांत कोळश्याांचो वपठो भरसनू तें घराांतल े

जमनीक तशेंच आांगणाक सारयतात. हाचो उल्ललखे काळी गांगा कादांबरेंत आयला. (पा.21) पावसाळ्याांत 

शतेाांत काम करतकच पाांयाांचे तळवे धवे जातात. कातरे पडटात. ताका ‘पाांय खाल्लल’े अशें म्हणटात. 

अशें जातकच ‘कुसडो’ ह्या झाडाचीां पानाां धाडावन ताचो रोस लावपाची पद्दत गाांवाांत आसा. मांजळुाच े

पाांय पळोवन आपा ताका खोबरेल तलेाांत हळद हून करून पावलाांक लावन घे म्हणून साांगता. (पा.120)  

    युग-सावाांर हे कादांबरेंत ‘फातरा चकमर्कयान’ उजो पेटोवपाचो सांदभा आयला. (पा.173) उजो 

पेटोवपाची ही पवुवाल्लली पद्दत. लोखणाचो ल्लहान कुडको, उज्या फातर आनी शभल्ललेमाडाचो घबुो अश्यो 
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तीन वस्त्त ू उजो पेटोवपाक लागतात. लोकणा कुडको आनी फातराच्या घसरणाांतल्लयान घबु्याक उजो 

पेट्टा. ही पारांपारीक पद्दत आदल्लया काळार गाांवाांत प्रचलीत आशशल्लली. वयल्लयो नतनयू वस्त्त ू ‘बोलशेंत’ 

घालनू ती कमराक बाांदताले. काळी गांगा कादांबरेंत पारांपारीक ररतीन चुलीांत उजो करपाची एक पद्दत 

साांगल्लया. ‘भायर वचून ताणें चार चुडटाां सारगनू हाडलीां. चुडटाां िचमणेर धरून पेटयलीां आनी चुलीांत 

जाळ घालो.’ (पा.157) उज्या पेटी नाशशल्लल्लयान आदल्लया काळार लोक एकामेकाांच्या घराांत वचून 

पेटलेली कोलती वा शणेयेचरे घालनू आपल्लयागेर उजो हाडटाले आनी चुलीांत उजो करताले. उज्यान पेट 

घेवपा खातीर कोल,ू चुडट्यो, बारीक शशराांटीां तशेंच कापटुलाांचो वापर करताले. 

    कश्टकरी समाजाांत भतुयेक म्हत्व खूब आसा. ‘भतुी’ घेवन शतेाांत वा हेर कसल्लयाय कामाक वचप 

हे ताांचें सदाांचेंच आसता. आदल्लया काळार घराांत आयदनाां नासतालीां त्या वेळार पारांपारीक पद्दतीन भतुी 

बाांदताले. देखीक : ‘पोरसाांतले केळीचीां दोन शशरवत े पानाां कातरून हाडलीां. तीां जाळार धरून मातशीां 

बावयलीां. तातूांत शीत, हुमण घालनू भतुी बाांदली.’ (पा.117) असो सांदभा काळी गांगात आयला.  

    पेज ही दयाा वाठाराांतल्लया कश्टकरी वगााचें मखुेल अन्न. सलैाच्या चारूय कादांबऱयाांनी पेज 

जेवपाच्यो देखी आयल्लयात. पेज राांदप. पेजे मडकी ननवण्यार दवरप. पेजे बडुकुलो घेवन शतेाांत वचप 

सारर्कयो देखी पळोवांक मळेटात. काळी गांगा कादांबरेंत हुमण करपाचे पद्दतीचेर भाश्य केल्ललें आसा. 

‘बायन पांदरा शमरसाांगो घाल म्हळ्यात, चार सोलाां, अदा मठू कोथमीर, एक नाल्लला वळें घाल म्हळाां. 

बाांगडयाांच्या, ताल्लल्लयाांच्या हुमणाक काांदो घालचें न्ही साांगलाां बायन तातूांत तफेळाां घालचीां म्हण 

साांगल्लयाां.’ (पा.87-88) अमकुच एका वाठाराचें अश ेतरेन लोकिगन्यान अजस्त्तत्वाांत आसता. परांपरेन तें 

ताचे मेरेन पाववल्ललें आसता. हें िगन्यान आत्मसात केल्लल्लयान ताची पनुरावतृ्ती जाता. काळाांतरान तातूांत 

बदल घडून येता.  

    बदली वस्त्त उपलब्ध नाशशल्लल्लयान ग्रामीण जजवनाांत एके वस्त्तचूो वापर जायत्या तराांनी करतात. 

काांबळ ही तातूांतली एक म्हत्वाची वस्त्त.ू खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत रुजार म्हणटा : “पयलीां जाणटेल े

ह्यो व्हडल्लयो काांबळी खाांदार घेताले. दीसभर काांबळी वाांगडाच. बसूांक, जन्हदूांक, काांबरूां क, चुांबळीक. 

पावसाांत माथ्यार घेवांक काांबळूच परुो जाताली. . .” (पा.11) काळी गांगा कादांबरेंत ‘घरुम’ हाचो उल्ललखे 

आयला. (पा.16) शतेाांतलो वावर करतना पावसाळ्याांत आसऱया खातीर ह्या घरुमाचो वापर करताले. 

आदल्लया काळाांत ‘साांतली’ कोंडयाच्या बडयाांचीां आनी बेळाां तयार पासनू करताले. कोंडो वा बेताच्या 

बेळाांचो वापर करून घरुम ओळटालें. रानाांत वचून घरुम वेलीचीां पानाां काडून हाडटाले. तीां सकुयल े
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उपराांत चेपण्याक दवरताले. मागीर त्या पानाांनी तें घरुम शाकारतालें. माती तयार करप, चालाां काडप, 

मडर्कयो पेटप, हावो पेटोवप ह्या कुां मार समाजाांतले लोकववद्येची माहहती हावठण हें कादांबरेंत 

ववस्त्तारान आयल्लया. (4.3 कुमार समाज, पारांपारीक ववेसाय, उद्देगीकरण आनी भुमांडळीकरणाचो प्रभाव  

ह्या उपप्रकरणाांत हाची सववस्त्तर चचाा केल्लया. पा. 220-225)  

    गोठो, शणेा गायर, शते, जोत, शतेाांत खण्णी घालप, हदपळे फोडप, नाटप, नडप, लुांवप आनी 

मळणी घालप. खूांट, काटी, म्हेडी, आडीां, वाांश े आनी कण्णाां हाडून घर बाांदप. घराांचीां पाांखीां तणान, 

चुडटान, गाांवठी नळ्याांनी शश ांवप. अश्या जायत्या ग्रामीण लोकववद्याांचो हदश्टावो सलैाच्या कादांबऱयाांनी 

घडटा. नाांगर जुांवाक बाांदप, नाांगर धरप, जोत आमडप हे सारकें  िगन्यान काळी गांगा कादांबरेंत 

बारीकसाणीन आयलाां.  

    साळुआजी ही बायल दोंगरार भोंवनू वखदाां खातीर मळुयो, काांडयो पुांजायता आनी गरजेवांताांक 

वखद हदता. गोरवाांचीां वखदाां खबर आशशल्ललो मोनोदेवप्पा. (काळी गांगा) वजैीण तशेंच वखदळण 

आशशल्लली अांब.ू (युग-साांवार) हावठण कादांबरेंत दीस गेल्लले शसतायक व्हाळणी लागची न्हय म्हणून 

नतची माांय नतका ‘जन्हदूांक नववताल्लल लव्या माांदरी, तचेेर काांय हाथरूां क फावना, त े माांदरेक घोवालो 

हातपाांय लागूांक फावना... जेयताना मखुार गायेच्या ताज्या शदु् शणेान सारोवप, तचेेर केळीचे शशरवत े

पान दवरप आनी जेवप... उकडें शीत आनी सोलकडी, तोंडाक धवे भाजयेची नातर धव्या ददुयाची 

भाजी...’ (पा.15) 

    सीतायचे माय कडने आशशल्ललें हें लोकिगन्यान गरुवार बायलेचे भलायके सांदभाांत भाश्य करता. 

अश ेतरेन वववीध तराांचें पारांपारीक िगन्यान ग्रामीण जजवनाचो एक भाग जावन थळाव्या लोकाांकडने 

आसता. सरुवातीक म्हणलाां तशें हें िगन्यान ताांकाां परांपरेन फावो जाल्ललें आसता. ताचे फाटल्लयान ताांची 

साधना आसता. बदलत े समाजवेवस्त्थके लागनू आयज ही लोकिगन्यानाची परांपरा खांडीत जावपाक 

लागल्लया. हे नदरेन कादांबरी सारर्कया साहहत्य प्रकाराांत लेखकान केल्लली नोंद अभ्यासाचे नदरेन म्हत्वाच े

माहहतीची परुवण करता. 

    हेर साहहत्य प्रकाराांच े तळेुन कादांबरेंत बारीकसारीक माहहती सांग्रहीत केल्लली आसता. कादांबरेचो 

परीघ व्हड आशशल्लल्लयान लेखकाक तशें करप सोयीचें आनी सोंपें जाता. ग्रामीण आनी आहदवासी  

समाज नागरी सांपकाा पसनू पयस उररल्लल्लयान ताांच्यो जजणेपद्दती, ताांच्या पारांपारीक वेवसाया सांदभाांतली 

ताांरीक माहहती शलपनू उररल्लली आसता. शते आनी बागायतीांच्यो जमनी तयार करून त्यो वसोवप; तळें, 
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व्हाळ तशेंच न्हांयेचेर पारांपारीक बाांद घालनू उदकाचो योग्य वापर करप; गोठे, खोंपी, गवळ आनी घराां 

बाांदप; आपल्लयाक उपयरु्कत अशीां आयधुाां आनी आयदनाां तयार करप; धान्य आनी कडडण हाांचे पासनू 

वववीध तराांचीां खाणाांजेवणाां तयार करप; अशें वववीध तराांचें िगन्यान ह्या लोकसमहुा कडने आसता. 

सामाजीक इनतहासा वाांगडा कादांबरेंत आनयल्ललें हें ताांरीक िगन्यान मानवजातीक वरदान थारलाां. 

5.3.2 लोकउत्सव 

    लोकउत्सव हे समाजाचे लोकसांस्त्कृतायेच्यो कुरवो. धमा, जात आनी प्राांता प्रमाणें ग्रामीण समाजाांत 

लोकउत्सवाांचें स्त्वरूप थाररल्ललें आसता. ह्या उत्सवाांत आहदम सांस्त्कृतायेच्यो कुरवो पळोवांक मेळटात. 

सामाजीक, सांस्त्कृतीक, धमीक, इनतहासीक, राजकी आनी हेर सांदभा तातूांत आसपाववल्लले आसतात. ह्या 

सांदभाांक लागनू लोकउत्सव मनोवपी समाजाचीां लोकसांस्त्कृतीक मळुाां तपासपाक मेळटात. धालो, शशगमो, 

जागर, होळी, तोणयामेळ तशेंच वववीध जाराांचो सांदभा महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांनी येता. 

    कश्टकरी कृशीजजणेंत धालो उत्सवाक एक वेगळेंच म्हत्व आसा. पौष म्हयन्यात पनुवेच्या हदसाांनी  

जावपी हो उत्सव गाांवाांतल्लयो बायलो रातच्या वेळार एकठाांय येवन खळेटात. ह्या वेळार वाांयगण 

शतेाचीां कामाां सोंवपल्ललीां आसतात. पाांच वा सात दीस खेळपी ह्या धालो उत्सवाांत ववधीक नततलेंच 

म्हत्व आसता. काळी गांगा हे कादांबरेंत शसद्दर गाांवच्या धालो उत्सवा सांदभाांतली माहहती आयल्लया. 

‘नेमान चार वसाां धालो खळेटात आनी माांड पडटा. एक फावट पजुजल्ललो माांड सात वसाां पयलीां सांतवक 

फावोना असो दांडक आसा.’ धालो पजुपा ववशीांची सांकल्लपना लेखक हाांगा स्त्पश्ट करता.19 माांडार एकवीस 

रांभा खुदप. बायलानी एकठाांय येवन धालो खळेप. गायन तालार येतकच धोल वाजप. गायन करपी 

बायलाांनी खुदप. नागबाळ म्हणून एका भरुग्याचेर अवसर येवप. अश े साबार सांस्त्कृतीक सांदभा ह्या 

धालो उत्सवाच्या ननमतान कादांबरेंत आयल्लयात (पा. 41-48) 

    काळी गांगा कादांबरेंत माजाळेची भाांडी जारा आनी हुळगा गाांवचे म्हास्त्ती जारचेो उल्ललेख आयला. 

मांजुळाच्या घोवा घरच्या हुळगा गाांवचे जारचेी सांक्षक्षप्त माहहती कथानकाच्या ओघाांत कादांबरेंत 

आयल्लया. जाल्लयार आदोळशी गाांवच े जारेंतले काांय घटना-प्रसांग लेखकान युग-साांवार हे कादांबरेंत 

िचरायल्लयात. जारा हो उत्सव म्हणल्लयार समहुमनाची अशभव्यर्कती. हाांगा वसुाके ववधी जातात. 

समाजाांतले सगळे घटक हाांगा एकठाांय येवन खोस मनयतात. गाांवची जारा बांद पडप हें अशभू 

मानतात.   
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    रामनाथ ह्या ग्रामदेवाची जारा माघ म्हयन्यात जाता. हे जारके कोंकणे, बामण, खारवी, गावड,े 

कुणबी तशेंच अठरापांगड जातीचो लोक एकठाांय येवन ही जारा मनयतात. पणू हे जारके धमाांतराच्या 

प्रस्त्नाक लागनू अवकळा लागता. बादेस आनी शाश्ट ह्या वाठाराांतल्लयान वेगळ्यावगेळ्या तराांचे जारमेाांड 

हाांगा येताले त ेफाटल्लया काांय वसाा सावन येवपाचे बांद जातात. जारके गोरवाां ववकपाक येतालीां नत ांवयू 

आताां बांद जाल्ललीां आसता. देवळू मोडून थांय इगजा बाांदपाची आशशल्लल्लयान आदोळशी गाांवची ही अांदूांची 

ननमाणी जारा. ताका लागनू अांदूां वसाा फकत सात माांड जारके येतात. गाांवकाराां मदलीां काांय घराणीां 

क्रिस्त्ताांव जाल्लल्लयान आनी धमाांतराचो भांय जण एकल्लयाच्या मनाांत आशशल्लल्लयान जारचे्या आयोजनाांत 

उत्साह उरना. बांदी आशशल्लल्लयान देवळाांत घाांट वाजना. भटाल्लया मांराांकय नेट नासता. जारा मनोवपाक 

गाांवकाराां मदीां कसलीच उमदे नाशशल्लल्लयान सगळेच लोक थांय मोन्याांनी वावरुतात. 

    रामनाथ देवाचो रथ ओडपाचो एक प्रसांग युग-साांवार  कादांबरेंत आसा. रथाची पजुा जाता. पाांच 

वाडयाां वयल्लया लोकाांच ेमानाचे पाांच नाल्लल फोडटात. हर हर महादेवाच्या गजरान माडा इतलो ऊां च रथ 

पन्नास साठ तरणाटे ओडटात. रथा फाटल्लयान वाजांराां वाजतात. तकलेर हदपमाळ घेवन कलवांताां 

नाचतात. रथ देवळाक प्रदक्षक्षणा काडटा. पाईकदेव, रुद्रदेव हाांचे कडने रथ वयता आनी देंवत ेवयल्लयान 

रथ सकयल देवळा कडने येतना सावळो-साल्लवादोर हदयस-धाांवत येवन चाका मखुार साश्टाांग पडटा 

आनी थांयच िचडडून मरता. आदोळशी गाांवचे जारचेें एक ववदारक तत्कालीन रूप लेखकान हाांगा उबें 

केलाां. वयल्लया गाांवाांत हाचे मखुार केन्नाच जारा जावची ना. गोंयाांत जाल्लल्लया धमाांतराक लागनू अश े

असांख्य उत्सव सासणा खातीर बांद पडले. हे सांस्त्कृतीक बदलाचे प्रक्रियेक लागनू जें मळुावें आनी 

शाश्वत आशशल्ललें तें कायमचें पसुनू गेलें आनी ताच्या जाग्यार नवी लोकसांस्त्कृताय रुजवणा आयली.    

    हेच कादांबरेंत खरेपाल देवळा कडने पौषाांतल्लया कृष्णपक्षाांत जावपी जागर हो लोककला प्रकार 

क्षरीय तीन दीस खेळटात असो सांदभा आयला. ‘गोंयची गावडा जमात जागर हो लोकनाट्यप्रकार 

वसाांतल्लयान एकदाां ववधी म्हणून सादर करता.’20 हें मत आसा लोकवेद अभ्यासक ववनायक खेडकेार 

हाांचें. जागर हें लोकनाट्य मळुाांत गावडा हो समाज चैर-वशैाख म्हयन्याांत सादर करता. ही चाल 

आयजूय गोंयाांत अजस्त्तत्वाांत आसा. आदोळशी ह्या काल्लपनीक गाांवाांत गावडयाांची लोकवस्त्ती ना. 

सोळाव्या शेंकडयाच्या मध्याक क्षरीय समाजाांतले लोक जागर खेळटात हो जो कादांबरेंत उल्ललखे आयला 

तो शास्त्रीय ना अशेंच हाांगा म्हणचें पडटलें. लेखक सलै हाांणी हदल्लल े माहहती प्रमाण एका काळार 

कारवार वाठाराांत क्षरीयाां मदीां जागर खेळपाची परांपरा आशशल्लली. 
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    शशगम्याच्या ननमतान होळयेक आदोळशी गाांवाांत तोणयाांचो खळे खेळटात ताचें वणान आयलाां. 

तशेंच होळये नासाक बोकडयाांच्यो आनी नाल्ललाांच्यो ‘मान्तकुो’ येतात. ही आांगवण उज्याांत घालनू 

भाजून होळये नासाचो प्रसाद म्हणून लोकाांक वाटपाचे प्रथेचेर लेखकान हाांगा भाश्य केलाां. ही प्रथा 

आयज गोंयाांत अजस्त्तत्वाांत आसा म्हणपाचो उल्ललखे मेळना. लेखकान हदल्लले माहहती प्रमाणें ही प्रथा 

कारवार वाठाराांतल्लया हुळगा ह्या गाांवाांत आसा. तोणया खेळाचें वणान हें लेखकाची स्त्वांयां ननशमाती 

आशशल्लल्लयाचें लेखक साांगता.  

    लेखकान वेगळ्यावेगळ्या उत्सवाांचो आपल्लया कादांबऱयाांनी केल्ललो वापर तोखणायेचो आसा. लोक 

आनी लोकसांस्त्कृतायेचो हदश्टावो घडोवपी हे उत्सव कादांबरेंत जजवांत वातावरण ननमााण करपाक मदत 

करतात. हावठण हे कादांबरेंत लग्नसवुाळ्याक होवयो गायतात ताचें िचरण आयलाां. खोल खोल मुळाां हे 

कादांबरेंत उत्सवा सांदभाांतलो उल्ललखे वा िचरण आनयल्ललें पळोवांक मेळना. लोकउत्सव हे लोकसमहुाच्या 

आस्त्तपेणाच्यो कुरवो. एका अथाान त्या समाजाची ती ननशमाती आसता. मान-सन्मानाचो खेरीत असो 

सवुाळो आसता. गाांवचें व्हडपण तातूांत आसता. 

5.3.3 आ्यानयका 

    ग्रामीण भागाांत घडडल्लल्लयो वेगळ्योवेगळ्यो घटना आनी प्रसांगाांचेर आदारीत आख्यानयका आसतात. 

अमकूुच एक आख्यानयका एका परस चड थळाांनी प्रचलीत आसता. जाल्लयार काांय स्त्थायी स्त्वरुपाांत 

थळाव्या लोकाां शभतर घोळणुकें त आसतात. मौखीक स्त्वरुपाांत आशशल्लल्लया ह्या आख्यानयकाांक 

लोकमानसाांत एक वेगळें स्त्थान प्राप्त जाल्ललें आसता. सत्य आनी कल्लपना हाांचें शमश्रण आशशल्लल्लया ह्या 

आख्यानयकाांनी घटने वाांगडाच थळाचो आनी काळाचो इनतहास शलवपल्ललो आसता. तातूांत आनयल्लल्लया 

सांदभाांची पारखण करून तातूांतलें सत्य सोदूां येता. 

    आख्यानयका लोकसांस्त्कृतायेचोच एक भाग जावन घोळणुकें त आसतात. समाजमानसाांत 

आख्यानयकाांची पकड घट आशशल्लल्लयान सजानशील लखेक ताांचो वापर कल्लपकतायेन आपल्लया साहहत्याांत 

करता. महाबळेश्वर सलै हाांणी आपल्लया चारूय कादांबऱयाांनी आख्यानयकाांचो वापर कथानकाक उबारी 

हदवपा खातीर केला. काळी गांगा हे कादांबरेंत मळू परुूस गोंय सोडून ह्या शसद्दरच्या गाांवाांत कसो आनी 

क्रकत्याक आयलो हाचे ववशीां हे कादांबरेंत खबर आयल्लया. (पा.14-16) सामाजीक इनतहासाच्या परुातन 

घडणुकाांचेर उजवाड घालपी ही कादांबरी एका अथाान गोंयच्यान शशद्दर गाांवाांत स्त्थलाांतरीत जाल्लल्लया लोक 

पांगडाची व्यथा माांडटा.  
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    हे मखुले आख्यानयके भायर, एका चैराचे रयोदशीक व्हांकलेक घेवन परततना व्हांकल–न्हवऱया 

सयत काळी न्हांयेंत बोट बडुडल्लली. (पा.122-123) तशेंच ‘आांकवार तळप’ आनी ‘तीन शभल्ललेमाडाांची’ 

काणी कादांबरेंतल्लया वववीध प्रसांगाांक एक जोड वातावरण ननमााण करता. कोंकणी सशमक्षक क्रकरण 

बडुकुले हाचे ववशीां हटपण करतना बरयता : ‘. . . लेखक लोकवेदाच्या एका लोकप्रीय आांगाचो 

म्हणल्लयार आख्यानयकेचो कुशळ उपेग करता. हाका लागनू वाचप्याक ननवेदनाची गोडी लागता, तशेंच 

अभ्यासकाक एका  लक्षवेधी ननवेदनतांराचो खबुयेन केल्ललो वापर हदसनू येता.’21 

    कादांबऱयाांनी मळू कथानकाक धरून जायतीां उपकथानकाां ओघान येतात. ताांची ससुरु ररतीन  

लेखकान माांडणी केल्लली आसा. हे ससुरुतायेक लागनू कादांबरेंतल्लया कथानकाक उबारी येवपाक मदत 

जाता. ग्रामीण वाठार हो आख्यानयकाांनी, शमथककाणयाांनी आनी दांतकथाांनी भररल्ललो आसता. हावठण 

कादांबरेंत “ह्या गाांवाचें केन्ना बरें जावचें ना. ननसांतान जातलें गाांवाचें.” अशें वार्कय आयलाां. सबुदळ्ळी 

गाांवाांत हदवजाां घेवन वचपी गणुाय हे कुमाराले बायलेचेर वाटेर बलात्कार जाता. त्या वेळार गणुाय 

म्हासतीमळा वयल्लया फातरार सगळीां हदवजाां मारून फोडटा आनी त्या गाांवाक वयलो स्त्राप हदता. ती 

तशीच घरा येता आनी आत्मदहन करता. ताचे उपराांत तो गाांव देवळा सयत कोसळत वयता. (पा. 41-

42) हे घडणकेुक लागनू कोणें केन्ना कुमारणीक वाांकड े नदरेन पळयली ना. अशी ही आख्यानयका. 

हाांगा बलात्कार आनी आत्महत्या ह्या दोन गजालीांत सत्यताय आसूां येता. पणू मखुार गाांव कोसळत 

वचप हो योगायोग वा एक कल्लपीत भाग आसूां येता. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत कोंकण्या देवी आनी 

तीन पेडाांची िचऱयाां तळुस ही आख्यानयका आयल्लया. (पा. 83-84) 

    युग-साांवार हे कादांबरेंत ‘राक्षक्षणील्लया मोम्याांतल्लयान दर उमाशके वीख ननशतेा…’ ह्या आशयाची 

एक दांतकथा आयल्लया. (पा.13) तशेंच शशवण ू हो गोरवाां राखणो खैरीच्या झाडा पसनू शेंबळ, घोळ, 

चवांडुली आनी तोणयो करून गाांवाांत तोणयाांचो नवो खळे तयार करता हाची काणी आयल्लया. (पा. 267) 

ह्यो सगळ्यो आख्यानयका, दांतकथा आनी ल्लहान ल्लहान काणयाांक लागनू थळावी लोकसांस्त्कृताय 

लेखकान पनुजजावीत केल्लया. लेखकान ननमीत केल्लल्लया कथानका वाांगडा अश ेतरेन लोकवेदाचो केल्ललो 

वापर कादांबरी समाजशास्त्रीय नदरेन अदीक सशर्कत जावपाक मदत करता. 

5.3.4 लोकश्रद्धा 

    काळी गांगा कादांबरे ववशीां जेश्ठ मराठी लेखक मधू मांगेश कणीक सलैाक बरनयल्लल्लया एका पराांत 

आपलें मत उकतायतना म्हणटात :  
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तमुची ही कादांबरी फार उत्तम आहे. फार प्रत्ययकारी आणण ग्रामजीवनाच े यथाथा िचरण 

करणारी आहे. मला ती अनेक कारणाांमळेु अनतशय आवडली. एकतर तमु्ही िचरण केलेले 

ग्रामजीवन, नतथला ननसगा. ननसगााच ेववववध िचरण, लोकजजवन, चाशलरीती, सणउत्सव, श्रद्ा-

अांधश्रद्ा हे सारे मी माझ्याही गाांवाांत तसे पाहतो. त्याचे अनतशय यथाथा, सवा बारकाव्याांननशी 

आणण ववलक्षण रहस्त्यमयतनेे िचरण तमु्ही केलेले आहे.22 

    कणीक हाणी माांडडल्ललें मत बोलकें  आनी वास्त्तवाक धरून आसा. ग्रामीण मनशाांची जीण 

लोकसांस्त्कृतायेचे दावणेक बाांहदल्लली आसता. बलैाांचे मळणेक जसो एक वतुाळाकार आसता तशचे तरेन 

रुत ूचिाच्या साांगातान थांयचो मनीस वववीध चाली-ररती, रुढी आनी परांपराांच्या फाटल्लयान ओडत गेल्ललो 

आसता. एके ववशशश्ट तरेची सामाजीक मानसीकताय थांय ननमााण जाल्लली आसता. क्रकतें करचें, कशें 

करचें, केन्ना करचें, कोणें करचें हाांचे वाांगडाच क्रकतें करचें न्हय हाचीय थांय एक चौकट तयार जाल्लली 

आसता. तशें पळोवांक गेल्लयार ग्रामीण समाजमानसाांत अांधश्रद्ा म्हणून काांय नासता. शशक्षीत मनशाच े

नदरेन ती अांधश्रद्ा आसली तरी थांयचे लोक जें क्रकतें परांपरेच्या नाांवान करतात तें सगळें श्रद्ेचोच एक 

वाांटो आसता. 
    गाांवाांत एकादो मनीस दयुेंत पडल्लयार वजैा कडल्लयान गाांवठी वखद घेतात. दयुेंस मोटें जालाां 

म्हणून कळटकच तो दैवी कोप समजून घाडी, भगत हाचे कडने वचून कारण सोदपाचो प्रयत्न करतात. 

अद्भतू शर्कतने ताच्या आांगाांत प्रवेश केला अशें समजनू ताांरीक-माांबरकाचो आदार घेवन ताचें ननवारण 

करपाक पळयतात. काळी गांगा कादांबरेंत मांजळुाचो बापयू (गणेश) वसाभर मोनेळपण पाांगरून आपल्लया 

मनाांत येता तें करता. ह्या वेळार ववश्राम आनी पांढरी गोपनतठ्यारच्या रानाांत वचून घाडयाक आपोवन 

हाडटात. कुडीांत शलपनू बशशल्लल्लया म्हारवाक धाांवडावचे खातीर ताचे फाटीर बेताबडी मारता. (पा.195) 

वपशाची बाधा तशेंच भतुबाधा जाल्लले व्यर्कतीक बेता बडयेन मारपाची चाल आयजूय अजस्त्तत्वाांत  

आसा.23  

    लग्न करून हदल्लले धुवेक कुळारा मरण ववधी करपाची चाल नासनू नतका ताच्या घोवाल्लया गाांवाच े

शशम ेशभतर लासूांक जाय अशें लोकमानस साांगता. (का. गां. : पा. 202) माडा वयलें चुडीत पडटना जर 

मनशाच्या आांगाक लागलें जाल्लयार तें चुडीत िचमटेन ओडीत व्हरून पयस लासपाक जाय. तशेंच 

गाांवाांतलो कोणूय मरत जाल्लयार ताच े ननमाणे सांस्त्कार केले बगर जेवपाक जायना अशी लोकपरांपरा 

आसा. लोकमनाचो थाव घेवपी अश ेकाांय प्रसांग वयले कादांबरेंत लेखकान िचरायल्लयात. 
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    काांय लोकश्रद्ा ववशशश्ट जात वा वाठाराांतल्लया लोकसमहु हाांचे परुत्योच मयाादीत आसतात. जाल्लयार 

तातूांतल्लयो काांय लोकश्रद्ा वेगळ्या स्त्वरुपाांत दसुऱया खांयच्याय सामाजीक वगााकडने वा वाठाराांत प्रचलीत 

जाल्लल्लयो आसतात. कुळारा मरण आनयल्लले चलयेक आपल्लया घोवाल्लया गाांवाचे शशमे शभतर अांत्यसांस्त्कार 

करपाक जाय ही चाल हहांद ू धमाांत सगळे कडने रूढ जाल्लली आसा. कारवार वाठाराांत अजस्त्तत्वाांत 

आशशल्लली माडाच्या चुडटाची देख गोंयच्या वाठाराांत आसतलीच अशें ना. लोकश्रदे्न भररल्लल्लयो वववीध 

चाशलरीती समाजमनाांत आसपा फाटल्लयान ननजश्चतचू अशीां समाजशास्त्रीय कारणाां आसतात. त्या 

कारणाांच्यो जापो सामाजीक इनतहासाच्या घडणुकाांनी नाजाल्लयार धमाशास्त्राांनी शलवपल्लल्लयो आसतात. 

    ‘मानप’ वा ‘माननू घेवप’ हाांगा म्हत्वाचें आशशल्लल्लयान समाजमानसाचो आदर करून मनशाक त्या 

समाजाांत वागचें पडटा. पारांपारीकताय हाांगा कें द्रस्त्थानार आसता. जायत्या फावटीां मनशाक नतच्या 

ववरोधाांत भशुमका घेवप कठीण आसता. आधुनीक वा परुोगामी ववचाराांक हाांगा थारो आसना. काळी गांगा 

कादांबरेंतले लोकपरांपरे ववशीां आपलें मत माडटना अभ्यासक भषूण भावे बरयता : ‘पारांपारीक जीण, 

कुडडयो श्रद्ा, ररतीररवाज, सांस्त्कार, देवदेवता, सणवार-उत्सव-परबो, आनी मनोरांजनाचीां आगळीांच 

साधनाां हातूांतल्लयान ननमााण जाल्लली एक लोकसांस्त्कृताय हे जजणेक लाबल्लया. ही जीण परुाय ररतीन 

पारांपारीक जावन आसा. नतका आधुनीकतायेचो स्त्पशा लेगीत ना.’24 

     खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत आांतोनेताचो जल्लम घराांत अपशकून घेवन येता. तें जल्लमलें ताच्या 

दसुऱया हदसा रुजाराच्या पाांयार तासणी बसता. पांचववसाव्या हदसा शापाय भायर पडटा. बलै मरता. 

ववयेतना म्हशीचें आांग भायर येता. वासरू मरता. म्हस ददू हदवपाचें सोडटा. मडकें त भरून दवररल्लल्लया 

सरुय ताांदळाचो भरेुवन कुां डो जाता. हाताांत घेनतल्ललीां कामाां पाड पडटात. कामाक बागवल्लयार कमर 

उसवता. रोजामारी मडकी फुटल्लयार आनी सपू वाांकडें जावन ताांदळू शणेल्लयार नशशबाक वाळटी लागली 

म्हणटा. दर वसाा लागपी घरा फाटल्लया फेनाांद आांब्याक एक लेगीत तोर धरना. एकार एक अश्यो 

गजाली घडत रावतात. ताका ‘अवहदसा लागली’ अशें म्हणटात. 

    ग्रामीण परांपरेंत वाडडल्ललो सवासामान्य मनीस वयर उल्ललेख केल्लल्लया ह्या गजालीांचें मळू सोदपाक 

लागता. ताका हें सगळें अपशकून कशें हदसता. त ेखातीर आांतोनेताचो पाय रुजार जान ूघाडया सरीां 

वयता आनी आांश े हाडून घराांत शश ांपडायता. युग-साांवार कादांबरेंतयू असल्लयो दोन घडणुको आसात. 

कादांबरेच े सरुवातीक सातण नायकान शतेाांत बाांहदल्लल्लया जोताचे बलै वाग मारता. गाांवच्या लोकाांचीां 

वासराां रेब्याांत शशरकतात. माडाचे बोंड े झडटात. दाराांतले वालीचें घोंसाळें दोळ्याां हुजीर ना जाता. 
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शतेाांतलो हद्देफातर राती शभतर वाांवा पयल्लयान पावता. खळा वयलें धानागडुयें रातोरात मळून भात 

व्हरता. जाांगेर ‘पलट’ आसता त्या वेंकू नायकाक देवाची सेवा सारकी जायना म्हणून आदोळशी गाांवच े

गाांवकार ताका जाप ववचारतात. दसुऱया अदाान आदोळशचेो चडसो गाांव क्रिस्त्ताांव जातकच गाांवाांतली 

देव-देवस्त्की, उत्सव आनी सण-परबोय बांद पडटात. ह्या वेळार लोकाांचेर आकाांत येता. लोक सांभ्रमाांत 

पडटात. खेळनासतना शशगमो येवन वयता. लोक खपखप्यानचू हाांतरुणाक लागतात. कसल्लयातरी 

दयुेंसान तकली जड जावन जोर येता आनी मागीर कुडीचो भाजून काांटो जाता. वयर म्हाळये रुखार25 

म्हाळ्या म्हाळ्याांनी क्रकतलीांशीांच िगदाां येवन बसतात. चैराांत रानाांत गेल्ललीां चार गोरवाां वाग मारता. 

पावस पडचे पयलीांच गोरवाां पाांयान आनी तोंडान लागतात. हाचें फाटलें कारण थळावे लोक सोदपाक 

लागतकच शशमेवयल्लया देवाची मानतीक जोगवणी जाली ना ही गजाल ताांच्या लक्षाांत येता. 

    हे कादांबरेंत वववीध घटना आनी प्रसांगाां हाांच्या माध्यमाांतल्लयान लोकश्रद्ाांचेर लेखकान उजवाड 

घातला. पारांपारीक शतेी ववेसाय करपी आदोळशी गाांवचे लोक घाडी-भगत करतात. ताांकाां म्हारवा 

िगऱयाांची नड काडपी ‘बांट’ आनी ‘जोशी’ जाय पडटा. त ेम्हाराक हाडून हदश्ट काडून घेतात. होळयेच्या 

उज्याांत आांगवणीच ेबोकड ेभाजतात. लोकश्रदे्च्या नाांवान घडपी हीां कृत्याां थळाव ेलोकजजणेचो एक वाांटो 

जावन कादांबरेंत येतात. 

    कश्टकरी ग्रामीण समाजाांत घाडी, भगत, आांगवण, भतुबादा, करणी वा मान करप अश्या ताांरीक-

माांरीक गजालीांचेर ताांचो चड ववस्त्वास आसता. हाका लागनू घराांतल्लया मनशाांक क्रकतेंय जालें वा ताांच े

मखुार एकादी कसलीय समस्त्या उबी रावली जाल्लयार शास्त्रीय सोद घेनासतना अांधश्रदे्क बळी पडून 

घाडी-भगत हाांचे कडने त ेधाांवतात. हावठण कादांबरेंतयू ह्या सांदभाांतल्लयो काांय देखी आसात. भाणाक 

हाव्याांत तड े गेले उपराांत शशवराम जोयश्यागेर वयता. ताणें हदल्लले ताांदळू घराांत, घरावयर आनी 

हावठणा भोंवतणीां शश ांपडायता. 

    फाटलीां स वसाां भरुगें जावचें म्हणून वथरेवपी राघोबाची बायल अपरुपें देवती आवयली दर बधुवारा 

सात व्हांटयो भरतलें अशें साांगणें करून घेता. देवाल्लया, देवील्लया पाांयार घालनू घेता. दर वसााक आांबल े

रुखाक खोंटल्लयाांनी आांबले घोंस धरतात तने्ना रातचें काळखाांत अपरुपें पोलर्कयाचीां बटनाां काडून हडडें 

आनी फाट त्या आांबलें रुखाक घाांसनू घेता. हाांगा वयलवेयर पळोवपाक गेल्लयार हें सगळें अांधश्रद्चो एक 

भाग अशें हदसता. पणू ही लोकमनाांतली लोकश्रद्ा. कारण ताांची वचैारीक बसका ही लोकपरांपरेचेर 

आधाररल्लली आशशल्लल्लयान दसुरो ववचार ताांचे तकलेक स्त्पशा कररना. 
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    भात लुांवचे पयलीां ‘मठुय’ करपाची चाल गाांवाांत आसता. तशेंच भात मळून घरा हाडटकच तें 

काांडून ताचे सरुय ताांदळू करून ‘नवें’ करपाचीय चाल शतेकार वगाां मदीां प्रचलीत आसा. शजेेबाग 

माजाळे गाांवाांतल्लया शतेकाराचे लोकपरांपरे प्रमाणें शतेाांतली मळणी घालच े पयलीां ‘जोगवणे’ घालपाची 

एक परांपरा आसा. हावठण कादांबरेंत ताची सववस्त्तर माहहती येता. शतेाांतली वपकावळ तशेंच गोरवाां 

वासराांच्या, रानाांत येतल्लयावयतल्लयाांच्या बऱयाचेंय गाराणें भतुावळी कडने त्या वेळार घालतात. 

जोगवणेचो एक भाग म्हणून गाांवच्या कुमारा कडल्लयान घोडो, रावत, बरमो, णझटको, घाहटांिगरो, 

वाटमारो, पायक, नास, वाग, मानगें, जजवाणें, पालखी, भोय, कलवांत, ढोलकें  ह्या सगळ्याांचीां मातये 

‘रुपणीां’ करून घेतात. दक्षीण गोंयाांत काांय कडने जोगवणी घालपाची चाल आसा. रुपणीां केल्लल्लयाचो  

मोबदलो म्हणनू कुमाराक आनी शतेकाराक थररल्लले प्रमाणें मळणी पडटकच खळार भात हदवपाची चाल 

आसा. 

    कोंकणी लखेक पुांडलीक नायक हाांणी लेखक सलै हाांकाां 28 जून 2009 ह्या हदसा बरयल्लल्लया 

पराांत हावठण कादांबरेच्या वशैशश्टाां सांदभाांत बरयतना म्हणटा :  

 . . . कुां बार समाजाचें जजवीत सामकें   जजवें तट्टट्ीत जालाां. ताांगेली जजवनशलैी तवुें खबू  

बाररकसाणेन ननयाळ्ळ्या. ताांगेल्लयो पवुाापार चाशलररती, सांकेत, जल्लम त ेमणाा मरेनचे ववधी–सांस्त्कार-

दांतकथा, वदांता आदी सगल्लया गजालीांचो खूब चरायेन तसोच मानवीक नदरेंतल्लयान अभ्यास केला. 

माांडणेंत खांयच कृरीमताय हदसना. सगळें सहजतायेन सभावीकपणान आयलाां. 

5.4 कादंबऱयाींली ंर्ळवणसना ंआनी समै ननररक्षणा ं

5.4.1 र्ळवणसनां 

    वास्त्तवतायेक धरून लखेक आपले कादांबरेंत जजवांत वाठार उबो करता. ग्रामीण वाठार िचरायतना 

शतेाां, व्हाळ, न्हांयो, दयाा, मळाां, सड,े दोंगरथळाां हाचें िचरण कथानकाचे गरजे प्रमाणें कादांबरेंत येता. 

सामाजीक जजवनपद्दत, लोकवेव्हार आनी लोकपरांपरा थळ-काळाक धरून अशभव्यर्कत जाल्लली आसता. 

ग्रामीण कथानकाचेर आधारून आशशल्लली कादांबरी वाठाराक म्हत्व हदता. शतेी, बागायत आनी हेर 

पारांपारीक वेवसाय थांयचे पोटजीववकेचें मळू साधन. थांयच्या शतेाांनी आनी बागायतीांनी वववीधताय 

आसता. प्रदेशाची घडणूय ववशशश्ट ररतीन जाल्लली आसता. 
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    कादांबरी लेखन करतना िचरीत वाठाराची अमकूुच एक रचना लेखकाचे तकलेंत आकाराक येता. 

थांयचे सामाजीक वेवस्त्थेचें तो भान दवरता. कारण ताणें त्या पररसराची परुाय माहहती अभ्यास करून 

एकठाांय केल्लली आसता. थळवणानाां कादांबरेंत माांडटना शास्त्रीय पद्दतीचो आधार घेता. अशें केल्लल्लयान 

तीच ताच्या लेखनाची जमेची बाजू थारता. दसुरे वटेन जजवनिचरण करतना तो जजवनाांतल्लया गवुपताांचो 

सोद घेता. आत्मजाणीव दवरून केल्ललो हो सोद एके तरेन आत्मसोदचू आसता. तातूांत जाल्लल्लया 

हदश्टाव्याांतल्लयान लोकपरांपरेच्या मळुाांचो ताका सोद लागता. ‘आपल्लया भोंवतणच्या जजणेंतल्लयान काांय 

घटक वेंचून कादांबरी आकाराक येता. नतचें उहद्दश्ट फकत जजवनिचरणा परुतेंच मयाादीत नासता जाल्लयार 

आत्मसोद आनी जजवनसोद ह्यो प्रेरणा ताच े थांय प्रबळ आसतात.’26 खरें म्हणल्लयार भोंवतण ही 

मनशाांक घडयता. जजवन घडणेची ती एक साांगातीण आसता. ननमाण्या स्त्वासा मेरेन नतचो प्रभाव 

जजववताचेर दाटून उरता. हाांगा वाठार आनी समै म्हत्वाची भशुमका वठयतात. 

    लेखक आपणें लागीांच्यान पळनयल्लल्लया थळाांचो आनी समैरुपाांचो उपेग आपल्लया कादांबरी लेखनाांत 

करता. हे नदरेन लखेक महाबळेश्वर सलै हाांणी आपल्लया कादांबऱयाांनी केल्ललीां थळवणानाां आनी 

समैननररक्षणाां वास्त्तवाक धरून क्रकतलीां आसात? तत्कालीन लोकजजवना कडने तीां क्रकतलीां ससुांगत 

आसात? तशेंच कादांबऱयाांनी ताांची शास्त्रीय माांडणी कशी केल्लया? हाचो सोद घेवपाचो हो एक प्रयत्न. 

    काळी गांगा कादांबरेंत शतेवड, न्हांय आनी दोंगर ह्या तीन गजालीांचें िचरण समपाक ररतीन 

लेखकान केलाां. शशद्दर आनी हुळगा गाांवच्या लोकाांचो वेवसाय हो शतेी आशशल्लल्लयान हाांगा शतेाचीां वणानाां 

आयल्लयाांत. हीां शतेाां वाांयगणी नासनू पावसाचेर नन ांबनू आशशल्ललीां सदीं आसात. लखेक बरयता : ‘शशद्दर 

गाांवचो हो एकच वाडो शतेाांमदीां. हेर सगळो गाांव दोंगराच्या मळुसाक. अख्ख्या गाांवार फाटल्लया ऊां च 

पाचव्याचार दोंगरान सावळ धररल्ललेवरी जाल्लया म्हणून गाांव समैाच्या खाकोळाांत बशशल्ललेवरी थांडशशतळ, 

सोबीत आनी तसु्त्ट.’ (पा.16) 

    लेखक सलै हाांच ेवाांगडा ता. 9 म े2014 ह्या हदसा शशद्दर गाांवाक हाांवें भेट हदली. ह्या वळेार हाांवें 

थळाव्या व्यर्कतीां कडल्लयान त्या पररसराची माहहती करून घेतली. लेखकान जशें कादांबरेंत गाांवचें वणान 

केलाां तशेंच त्या गाांवाचें थळ आसा. सरभोंवतणीां गाांवाचे वेगळेवेगळे वाड2े7 आनी शतेवडीचे मदीां 

श्रीनरशसांह देवाचें देवळू28 आसा. उदेंतके शशद्दराम गडुडा दोंगर, दक्षीणेक आशशल्लल्लया दोंगरार ‘केळी 

तळप’ नाांवाची सवुात, अस्त्तांत हदकें तल्लया दोंगरार ‘मतुी देवस्त्थान’ जाल्लयार उत्तरेक आशशल्लल्लया 

दोंगराचेर भरुगेपणा पसनू समुनाक खणुावपी त ेतीन ‘शभल्ललेमाड’ उबे आसात. 
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    घोवाक सोडून पळून आनयल्ललें समुती आपलो मोगी सदानांदाक येवन मेळटा तो एक प्रसांग काळी 

गांगा कादांबरेंत आसा. रातचीां तीां दोगाांय जांय रावतात तें नारायणी देवस्त्थान हळगा ह्या गाांवाांत आसा. 

श्रीम्हाररमाया देवीची हाांगा ‘म्हारी जारा’ जाता. ताच्या तोंडा मखुार आशशल्लले दोंगलु्ललेचेर सदानांद खोंप 

बाांदनू रावता. ‘म्हास्त्ती जारचेो’ जो उल्ललेख आयला तें म्हास्त्ती देवस्त्थान हुळगा ह्या गाांवाांत आसा. 

‘घाग्रे फातर’ (पा.133/166) म्हणून जाचो उल्ललेख आयला तो उदेंत वटेन केरवडी हाांगा आशशल्लल्लया 

दोंगरार आसा. जाल्लयार ‘नासा फातर’ हो हळगाक काळी न्हांयेच ेतडीर आसा. तशेंच लग्नाच्या लोकाांची 

बोट बडुटा तें थळ वयल्लया नासा फातराच्या तोंडा मखुार आसा. शसद्दराम दोंगरा वयल्लयान हदसपी त े

आांबे जुांवो, खारगे जुांवो हे शशद्दर गाांवा मखुार आसनू बोट जुांवो हो खारगें आनी शशद्दर हाांच्या तोंडा 

मखुार काळी न्हांयेच्या पाराांत आसा. 

    युग-साांवार हे कादांबरेंत आदोळशी हो काल्लपनीक गाांव कें द्रस्त्थानार दवरून त्या पररसराांतलीां 

थळवणानाां केल्ललीां आसात. कालापरू, मेरश,े बाांबोळी, शशरदोन, पाळें, आगशी हे आदोळशी गाांवा 

भोंवतणचे गाांव आसात. लखेक आदोळशी गाांवा पररसराांतलें वणान करतना बरयता : 

मखुावेलो दोंगोर, शतेाां, भाटाां, मरडाां, रुखावळी, व्हाळाच्यो तडी आनी सखयल्ललीां खाजनाां ह्या 

आरपार उजवाडाांत हाताकडने येयल्ललेवरी हदसतालीां. थांयसान अडजे तीन मलैार आशशल्लली 

अघनाशशनी न्हांय मात हदसनासली. नतचे धडयेर पयस मेरेन उांचउांच रुखाांची गच्च रुखावळ 

आसली. दोंगलु्ललेच्या माथ्यार गेल्लयार मात ती बेस हदसताली. न्हांयची न्ही, तर कुठ्ठाळ, 

साांखवाळ, िचखली मेरेनचो परुाय वाठार हदसतालो. (पा.70) 

    लेखकान राजकी, सांस्त्कृतीक, सामाजीक आनी इनतहासाची फाटभूांय घेवन हे कादांबरेचें लेखन केलाां. 

आदोळशी तें नेवरें हाांचे मदलें अांतर 12 मलैाचें जाल्लयार आदोळशी तें गोंय पाटणा मदलें अांतर 16 

मलैाांचें आसा. आदोळशी साकून शशरदोनाां चलत वचपाक देड वराची वाट. तशेंच आदोळशी हो गाांव 

एकदम कुशीचो आशशल्लल्लयान थांय धमाांतर ननमाणें पावता असो उल्ललेख कादांबरेंत येता. ह्या सगळ्याांचो 

ताळमेळ घालनू सध्या अजस्त्तत्वाांत आशशल्लल्लया खांयच्याय एका गाांवा कडने आदोळशी गाांवाची तळुा 

करपाक गेल्लयार कुडका, साांत आना (तळावली), मोवळा, गवाळी मोवळा, गाांवशी, मायणा, भाटी हे 

शभतरले गाांव दोळ्याां मखुार हाडचे पडटात. आदोळशी ह्या काल्लपनीक गाांवाच्या जाग्यार त्याच वाठाराांत 

आशशल्ललो ‘गाांवशी’ हो सद्द्या पडीांग पडडल्ललो गाांव कादांबरेंत घेनतल्ललो जाल्लयार सोनयस्त्कर आनी अदीक 

वास्त्तव जावपाचें. 
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    आदोळशी गाांवा खातीर रामनाथ, रवळनाथ आनी बेताळ ह्या देवाांच्या देवळाांची सलैान ननवड 

केल्लया. ही ननवड तशी शास्त्रीय आसा. कारण गोंय जुांव्यार आशशल्लल्लया तत्कालीन देवळाांचे वळेरेंत 

वयल्लया देवळाांचो आसपाव जाता.29 पणू चोडण गाांवचें चामुांडशे्र्वरीचें देवळू पतुुागेजाांनी मोडलें म्हणनू 

जाचो उल्ललेख कादांबरेंत आयला थांय मळुाांत ह्या नाांवाचें देवळू नाशशल्लल्लयाची नोंद मेळटा.30 कादांबरेंत 

सोळाव्या शेंकडयाचो आभास ननमााण करपाचे नदरेन व्यजर्कतरेखाांचीां नाांवाां31 लेखकान वेंचल्लयाांत ताका 

येवकार हदवपाक जाय. तशेंच दसुरे वटेन गाांवाांचीां नाांवाां32 उच्चाराचे नदरेन परुातन हदसचीां असो 

लेखकाचो प्रयत्न आसा. 

    आदोळशी ह्या गाांवच्या लोकाांक कालापरू,33 नेवरें34 आनी आगशी35 ह्या गाांवच्या इगजाांनी 

धमाांतर करपाक व्हरतात आनी बानतज्म हदता असो उल्ललेख युग-साांवार हे कादांबरेंत येता. तशेंच 

साळगाांवचे36 इगजेंत बानतज्म हदता अश े उल्ललखे आनी प्रसांग हे कादांबरेंत आसात. लेखकाच े साांगणे 

प्रमाणें कादांबरेंत िचरानयल्ललो काळ हो 1562-1563  असो आसा.37 ह्या दोन वसाांच्या काळाचे तळेुन 

वयल्लया गाांवाांनी इगजो वा कपेल केन्ना बाांदलें हाचो अदमास घेवांक गेल्लयार वयल्लया गाांवाांनी अनिुमान 

1565, 1541 आनी 1541 ह्या वसाा इगजा वा कपेल बाांहदल्लल्लयाची नोंद मेळटा. साळगाांव गाांवाक त्या 

काळार इगजा नाशशल्लली म्हणपाची माहहती मेळटा. आगशी इगजेंत बानतज्म घेवांक वतात त्या वेळार 

थांय तळी आशशल्लल्लयाचो उल्ललेख कादांबरेंत आसा. प्रत्यक्ष पळोवांक गेल्लयार थांय मळुाांत तळी नाशशल्लली  

पणू दसुऱया अदाान नेवरेंचे इगजे मखुार तळी आयजूय अजस्त्तत्वाांत आसा. 

   वयल्लया काांय देखीांतल्लयान लेखक वास्त्तव तशेंच शास्त्रीय माहहती कडने क्रकतलो प्रामाणीक रावला 

ताचो सोद घेवपाचो हाांगा यत्न केला. कल्लपकतायेचो आधार घेवन लखेक कादांबरेंतलें ववश्व ननमााण 

करता आसलो तरी वास्त्तव जजवनाक ताच्यान टाळूां नजां. लेखक समाजवास्त्तवाक जजतलो शभडटा 

नततलीच कादांबरी सजीव जाता. काळ आनी थळ हाांचें मदलें मेजमाक जजतलें अचकू आनी खारीलायक 

आसता त्या वेळाक तातूांत आनयल्लल्लया जजवनिचरणाची बनु्याद आनीक घट जाता. 

5.4.2 सैमननररक्षणां 

    महाबळेश्वर सलै हाांच्या सगळ्याच कादांबऱयाांनी समै हें एक मखुेल आांग जावन येता. 

वास्त्तवतायेक धरून समैाचीां वववीध आांगाां कुशळटायेन िचरावपाचें कसब ह्या लखेका कडने मळुाांतचू 

आसा. समै ननररक्षणाची ताांक तर वाचप्याांक अजापीत करी सारकी आसा. काळी गांगा कादांबरेंत 

लेखकान समैाचो साांगात घेतला. हाांगा लेखकाच े शलखणेचेर समैाची घट्ट पकड आसा अशें सतत 
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जाणवता. शसद्दराम दोंगरा वयल्लया तीन शभल्ललेमाडाांची आख्यानयका हे कादांबरेंत आयल्लया. तशेंच समैा 

कडने एकरूप जावन जगपी आनी रानाांत गोरवाां फाटल्लयान उकतोच भोंवपी तातमूाम हें म्हत्वाचें पार 

आसा. हें व्यजर्कतमत्व िचरायतना समैाांतल्लया प्रनतकाांचो सुांदर ररतीन वापर लेखकान केला तो असो : 

‘झाांब्यारुखाचें कातररल्ललें खोडच ताका पाांयें फुटून तें गोरवाांफाटल्लयान भोंवता अशें ताका हदसलें.’ समैा 

ववशीां आपलेपण आनी ग्रामीण जजवनाची अस्त्सल फाटभूांय आशशल्ललो हो मनीस समुनाक आनी 

गोवव ांदाक साांगता :  

बसात. ह्या तळपार मातशीां बसात. तमुी जाणात रानाकय जीव आसता. तें शशळोवणी घालता, 

तें रडटा, आनी हाांसता. एकाद्रें सावळे कूप ताजेर ओणोव घेवन रावलें म्हणटकीर रानाचें रांद्रान 

रांद्र फुलनू येता आनी तें उदक न्हावांक आशतेा. चैर-वशैाखाच्या वताांत रान हुलपतना तें 

सोंशेंता, वपरांगता. ताजी वपरांगणी हाांवें आयकल्लया. म्हाका ह्या रानाांचें रानवपशें लागलाां. 

रानाच्या मळुसाांत पावतकीर म्हाका वताांतल्लयान सावळेंत पाववल्ललवेरी हदसता. म्हजें रान आनी 

म्हजी गोरवाां हेंच म्हजें जजवीत. (का. गां. : पा.137-138)  

सलैान आपल्लया जजववताांत रानाचें बारीकसाणीन केल्ललें ननररक्षण ताका हाांगा उपगेाक पडलाां. नाजाल्लयार 

समैाचें वणान करप तशें कठीण. 

    हरांधरानी पावस येवन 13 दीस शशद्दर गाांवाांत बडुटी येता. लोक शशद्दरच्या दोंगरार धाांवतात. हळगें, 

हुळगें, केरवडी मेरेनचो सगळो वाठार उदकान भरून वयता. हुांवारान घराां पडटात. शतेाां कुसतात. गोरवाां 

मरतात. ‘तो बांदराकडचो मळबाक तेंकूां क गेल्ललो वप ांपळारूख आताां उदकार सरी धररल्लले वरी हदसतालो.’ 

अश ेलेखक त्या हुांवाराचें िचरण सचुकतायेन करता. हाांगा वप ांपळाचो जो उल्ललेख आयला तो वप ांपळ मात 

शशद्दर गाांवचो नासनू हळगा-केरवडी जांय सद्या तार आसा थांय हो वप ांपळाचो रूख आयजूय हळगाच े

तडीर उबो आसा. 

    ‘लोक पावसाची वाट पळयताले. पणू रोयणी पावस वचून मीगा सोंपूांक येयलो तरीय पावसाचो थेंब 

ना. वयर बांजर घपु्प ररतें मळब. सकल तानेल्लली वोतान हुलपावन गेल्लली धतारी. मळबाांत एक काळें 

कूप म्हण धरनासलें. रातचो मळबाांत नखेराांचो चकचक आनी हदसाचो वोताचो रखरख.’ अश े तरेन 

लेखक शमगााचें वणान करता. दसुरे वटेन शतेाां (शळे) रोवन जालीां तरी पावसाचो एक थेंब पडना म्हणून 

गाांवचे लोक दखु्खी जाल्लल्लयाचें िचर लेखक उबें करता तें अशें : ‘धतारेचो पानोच सकूुन सकुला थांय 
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बाांयांत झर खांयची आसतली.’ गाांवच्यो बाांयो सकूुन सडसडीत जातात. समै आनी मनशाचो हो सांघशा 

लेखक कलात्मक ररतीन माांडटा. 

    दाांडलेीच्या घाट माथ्या वयल्लया रानाांत उगम पाववल्लली ‘काळी न्हांय’ गणेशगडुी, कोडसळी, कद्रा, 

कडयें, बोळयाां, करकल, केरवडी, खारगें, शशद्दर, क्रकन्नर, शजेवाड, बाड असो प्रवास करीत कारवार 

वाठाराांत अरबी समदु्राक येवन मेळटा. समैरुपी जजतें जजवें पार जावन काळी गांगा हे कादांबरेंत येता. 

लेखक न्हांयेच्या प्रवाहाचें िचरण खुबच सुांदर तरेन करता : 

खारगें गाांवाांत पावता म्हणसर सांथ एके धारेन व्हाांवपी काळी न्हांय ह्या शशद्दर गाांवा सामकार 

पावतकीर ववकराळ रूप घेता. शशद्दर पावतकीर नतजी धार फुट्टा आनी ताजे दोन जुांवें ननमााण 

जातात. ह्या जुांव्याांभोंवतणीां न्हांयेची धार नाचत मोडत मखुार वता. केन्ना वोताांत ह्यो धारो 

ननत ाके वरी नाचतात अश्यो हदसतात; जाल्लयार केन्ना काळोख देवांक लागतकीर त्यो नागणीवरी 

आपलो ववळखो जुांव्या भोंवतणी घालनू बसल्लयात अशें हदसता. मगेर काळखाांत न्हांयेचें, 

न्हांयेंतल्लया जुांव्याचें आगळेंच साम्राज्य थांय वसता. (पा.5-6) 

    वेळाकाळा प्रमाणें लखेकान न्हांयेचीां वेगळीांवेगळीां रुपाां कादांबरेंत िचरानयल्लल्लयान ही न्हांय म्हणल्लयार 

एकाच पाराचीां तीां वववीध रुपाां आसात असो भास जाता. देखीक : ‘काळ्या उजवाडाांत काळी न्हांयच े

धारेंतल्लयान काजळ व्हाांवांक लागलाां अशें हदस. दनपराां वोता कडार हातूांतल्लयान रुपें व्हाांवता अशें 

हदसतालें. आताां मात ताजें काजळ जालाां.’ (पा.5) ‘तारीकडने पावल्लयार न्हांयक सामकी सकुती. दोनय 

वाटेनची तड तीस चाळीस पावलाां उर्कती पडडल्लली. भािगल्लले न्हांयची धार काळ्या िचखलाांतल्लयान 

काळोख व्हाांवता अशी हदस. पयस पयस मेरेन झाडाां पेडाांनी, दोंगर–दोंगलु्लल्लयाांनी वेंगनयल्लली ही न्हांय 

आताां काळखाांत एकादे्र ररत ेपोकळेंत ररगूांक चल्लल्लया अशी दीस.’ (पा.32) 

    झाडाां ववशीां सलै हाांका आशशल्ललें आपलेंपण ताांच्या कादांबऱयाांनी पळोवांक मेळटा. त्या त्या 

वाठाराांतलीां असांख्य रुखावळ  ताची रुजवात  हदता. काळी गांगा कादांबरेंत साकर आांबो (पा.61), चोंची 

आांबो (पा.67), कवांजी रूख, पाांगऱया रूख (पा.74), गडुगडुो आांबो (पा.129), कातले आांबो, सुांबाळो 

आांबो, कणक (पा.148), काांदळाां आनी भेडशचेीां झाडाां (पा.158), म्हातार आांबो (पा.243); खोल खोल 

मुळाां हे कादांबरेंत अटमारूख, जाांबळ, शभरण, साांवरीरूख, िचांचेरूख, तोरीांग, रुमडी रूख, शेंकरो आांबो; 

हावठण कादांबरेंत आमले रूख (पा.1), क्रकराांबो (पा.22), कवांज रूख (पा.24), तोरांगी रूख (पा.65), 

रामफळी रूख (पा.86), जाल्लयार युग-साांवार हे कादांबरेंत बेलारूख (पा.12), वप ांपळ, वड, ओांवळ, शभरण, 
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पांगारो, जाांबळ, अटम (पा.21), कडमारूख (पा.29), अजुानारूख (पा.30), असण (पा.46), कुकमाआांबो 

(पा.65), घोडका रूख (पा.94), क्रकां दळ, साांवर, हेद, कणक, शभल्ललमाड (पा.78), झरीआांबो (पा.101), 

रुमडी रूख (पा.109), खैरी रूख (पा.268), कवांजी रूख (पा.398) अश्या असांख्य रुखाांचे सामाजीक, 

सांस्त्कृतीक आनी पयाावरणीय सांदभा लावन लेखक ताांचें म्हत्व अधोरेखीत करता. वयले रुखावळीांत आांबे, 

शभरण, तोरीांग, रामफळ, चीांच अश े मनशान रोनयल्लले रुख आसात तशेंच असांख्य झाडाां हीां रानवटी 

आसनू दोंगर पररसराांत तीां क्रकल्ललनू आनयल्ललीां आसात.  

    काळी गांगा कादांबरी वाचले उपराांत सवुणाा राणे ह्या वाचकान लेखक महाबळेश्वर सलै हाांकाां 

बरनयल्ललें पर बोलकें  आसा. त्यो बरयतात : ‘आमगेल ेअटांब रानाां लोकान ना अशीां केलीां त्या रानाांत 

पळस, देवदार, साग, बलैाड,े शशलम, भेत, चांदन, कारय अश ेनाना तऱहेची वनसांप्पती आशशल्लली आज 

आमगेले डोंगर उजाड आनी बोडके कसे जाल्लयात. स्त्थानीक लोकाांनच हे सगळे जांगल इत्याशा पशैाां 

खातीर नष्ट करून उडयलाां. कारवाराांक तीन बाजूक तीन प्रकल्लप उबे जाल्लयात. डमै, कैगा प्रोजेर्कट 

आनी सी बडा.’38 कादांबरी उजवाडा येवन 9 वसाांनी बरनयल्ललें हें पर काळी न्हांयेच्या पररसरा सांदभाांत 

खूब क्रकतें साांगनू वयता. हाांगा तत्कालीन पररजस्त्थतीचेर वाचक भाश्य करता. समैराखणे ववशीांच्यो 

सांवेदना जाग्यो केल्लल्लयानचू अश े तरेच्यो प्रनतक्रिया वाचकाांकडल्लयान लेखकाक मळे्ळ्यात. काळी गांगा 

कादांबरेचें हें यश म्हणपाक जाय. 

    खोल खोल मुळाां  हे कादांबरेंत लेखक शेंकऱया आांब्याचें वणान करता :  

गोठ्या मखुार एक आांबो आशशल्ललो. शेंकरो आांबो म्हण. तन्नो आसतनाच आांबो असो आांगान 

ताांबडो. वपकतकीर आनीक ताांबडो जातालो. चोंचीसरीां घुांवतसो बारीक जातालो आनी चोंच 

बारीक लाांब हदसताली. ताचेन तो सारर्कको कोंब्या शेंकऱयावरी हदसतालो. ह्या वसाा तकेा खूब 

आांब ेलािगल्लले. आांतोनेत गोठ्यासरीां येयल्लयार साताठ तरी वपके आांबे तकेा पडडल्लले मेळटाले. 

केन्ना तें दोनय हाताांनी दोन आांब े घेवन वाांगडाच घाांस मारून खातालें. तचेी आांबट गोड 

वेगळीच रूच तकेा भोव मानवताली. तें त ेआांबे पळोवन वपशें जातालें. (पा.112) 

    कुमार वाडयार आशशल्लल्लया क्रकराांब्याचें केल्ललें वणानयू लेखक हाांवठण हे कादांबरेंत सुांदर ररतीन 

करता :  

तो आांब्यारूख चोंयवटेनच्या वाठाराांत अजापाचोच आसलो. अशें वेंगों पावना जाल्लले पाांच परुीस 

उां च काांड. ताचेवयर ताका दोन खाांदे फुहटल्लले आनी त े पसरून जश े मळबाक तेंक्रकल्लले. तणेें 
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परुाय कुां बारवाडयार सावळी धररल्लली. परुाय उबाळा हदसाांनी कुां बराले हे सावळेंतच, ह्या 

शवेाळाांतच आपलें घर जातालें. दादले रातदीस हाांगाच पडून रावताले. तातूांत आनी रुखापोनाक 

आांब्याांची खातोड. त्या हदसाांनी मागीर आांब्यापोनाांक मनशाांच न्ही, रुखार चानयो, सकुणीां हाांची 

जारा भरताली. लोक चानयेन उडयल्लली चानकोराां चड रुचीक म्हणटाले. तो केन्ना कोणें 

रोयल्ललो काय बेठोच क्रकल्ललोवन आयल्ललो तें कोणाक खबर ना. पणू तो परुाय आठय घराांतल्लया 

कुां बराांचो रासवळ रूख आसलो. (पा.22-23) 

    वयले दोनयू आांब्या रूख हे रासवळ म्हणपाचें वणाना वयल्लयान कळटा. ग्रामीण जजवनाांत आांबो 

ह्या रुखाक सामाजीक स्त्थान प्राप्त जाल्ललें आसता. मनीस आनी रुखावळ हाांचो सांबांद हो सवायकाळाचो 

आसता. काळाांतरान एक वगेळेंच नातें आकाराक आनयल्ललें आसता. हावठण कादांबरेंत हेंच जाता. ह्या 

आांब्याचो आांबो गोड, म्होंवाळ पणू इल्ललो सुांबाळ. भरुगीां वराांचीां वराां आांबो चोखीत बसतात. देवरथ कसो 

फुलपी आनी मडुयाांनी आांब ेधरपी ह्या रुखाक गाबीत व्हडें करपा खातीर मागपाक येतात. अश्या वेळार 

गोपाळ कुमार म्हणटा : “ना. हदवचे नात रूख आमी. कुां बराले रासवळ मालकेचो एकच म्हालवज तो. 

पोराां वसाभर आांवडवेन रावतात तचे्या तोराांक. ल्लहान व्हडाांचो आांवडो तो. ह्या आांब्याचे ओडीन 

कुळारच्यो धुवो धाांवन येतात.” मखुार वचून शशवराम कुमार म्हणटा : “आमच े तकलेर तणेें सावळी 

धल्लल्लया ती हदसना तमुकाां? सावळी कश ेववकून खातले आमी? शभकेक लागले नात अजून. गीमभर ही 

सावळीच आमचें घर जालाां.” (पा. 23) 

    चोवीस हजार रुपयाांक कुमार लोक आांब्या रूख गाबबताांक मारपाक हदतात. रूख साकाळटकूच 

वाडया वयलें मळब सामकें च उकतें जाता. हाचें वणान करतना लेखक बरयता : 

नतसऱया हदसा रुखाचें हररश्ट काांड मळुासावन आड घातलें गाबत्याांनी. शेंकडयाांनी वसाां धरतरेच े

मातयेंतली जजवी ओलसाण अचळय ओडून घेवन पानाां फुलाांचो, फळाांचो रुपकार करपी, 

आपल्लया फळाांनी जाण्ट्या नेणट्याांक धादोस करपी तो देवरुशी धरतरेर सास्त्टाांग पडडल्ललो, घात 

मारून गोमटी कातररल्ललेवरी. काल आशशल्ललो, धरतरेचो तळ धररल्ललो मळबमेरेन व्यापनू. आज 

ताचें कातररल्ललें कलेवर आडवें पडडल्ललें. पळयल्लयार ताच्या मळुाकडसान बारीक बारीक उदका 

थेंबे गळटाले. कोणाच्या नाांवान रडटालो तो, कोणाक शशरापतालो? (पा. 95-96) 

    वयल्लया देखीांनी आांब्याचे रूख हाांगा ननखटे क्रकल्ललनू आनयल्लले रूख उरनात. ताांकाां मानवी रूप 

फावो जाता. रुखावळी सांदभाांत आशशल्ललें आपलेपण, मोग तशेंच सामाजीक आनी सांस्त्कृतीक जजवनाांत 
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ताांचें म्हत्व लखेक हाांगा अधोरेखीत करता. लेखक आपल्लया सैल घराब्याच्या आांब्या ववशीां 

बरयतना म्हणटा : 

आमच्या सैल घराब्याचो कातले आांबो म्हण एक रासवळ बरो आांब्यारूख आसलो. मदीां 

त्या झाडाांववशीां काांय क्रकजीलाां सुरू जालीां. मागीक झगडीांच नाकाांत म्हण सगळ्याांनी 

मेळून तो रूख एका रानकातऱयाक ववकलो. तेन्ना हाांव बदली जावन पुण्यात आसलों. 

येतकीर म्हाका कळ्ळें. हाांव रोकडोच आांब्यासरीां गेलों. पळयल्लयार थांय फकत कातररल्ललें 

मूळ आसलें. त्या आांब्यारुखाच्या गज्ज पाांचव्या सावळेंत खेळतच म्हजें बालपण गेल्ललें. 

ताचो आांबोय पयसुल्लल्लयान पळयल्लयार रथ कसो हदसतालो. सगळें येवजून त्या रुखाच्या 

मुळासरी बसून हाांव रडलो.39  

    लेखकान आपल्लया कादांबऱयाांनी आांब्या रुखाांचेंच िचरण क्रकत्याक केलाां? असो प्रस्त्न वाचप्याांक वा 

अभ्यासकाांक पडप साहजीकच आसा. हाची जाप सोदतलो जाल्लयार लखेकाच्या शजेेबाग ह्या ताच्या 

मळू गाांवाक भेट हदवची पडटा. ताांचो गाांवचू ल्लहान-व्हड आांब्याांच्या रुखावळीांनी भरून गेला. आांब्याच े

व्हड व्हड रूख ताांच्या त्या गाांवाचें सौंदया वाडयतात. आांबो आनी लेखकाचें जजवीत हाांचीां खांय तरी 

सशमकरणाां जाल्ललीां आसात. ह्या कारणाांक लागनू लेखकान आांब्याांच्या रुखाचीां वववीध रुपाां आपल े

कादांबरेंत प्राधान्य हदवन उबीां केल्लयाांत.  
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घुांवडी ही ताांची कादांबरी 12 फेब्रवुारी 1995 त े10 सप्टेंबर 1995 ह्या काळाांत नतच े‘तीस वाांटे’ णखस्त्ती णखस्त्तीांनी 

सुनापरान्त हदसाळ्याांत उजवाडा आयल्लयात. ही कादांबरी पुस्त्तक रुपाांत उजवाडा येवांक ना.   
7. बुडकुले, क्रकरण. “काळी गांगा : सोंपत्या सहस्त्रकाांतली काळजैती कादांबरी”, शतकाजन्तका. आगशी गोंय : बबम्ब 

प्रकाशन, जुलय 2009, पा. 43. 
8. सैल, महाबळेश्वर. “मनाांतलें”, युग-साांवार, (कादांबरी) मडगाांव गोंय : अजस्त्मताय प्रनतष्ठान, एप्रील, 2004, पा. 6. 
9. वयलोच सांदभा. “मनाांतलें”, युग-साांवार. पा. 6.  
10. गुप्ते, ववश्राम. “महाबळेश्वर सैलाांची ‘युग साांवार’ ऐनतहाशसक वेदनेचा हुांकार.”,  शब्दसोहळा. गोमन्तक, पणजी गोवा 

: 15 ऑर्कटोबर 2006. 
11. ठाकूर, रवीांद्र. “कादांबरी : एक साहहत्य प्रकार”, मराठी ग्रामीण कादांबरी. 1216 सदाशशव पेठ, पुणे : मेहता पजब्लशशांग 

हाऊस, नोव्हेंबर 1993, पा. 8. 
12. गांगोपाध्याय, सुनील. “कवी आनी कादांबरीची भूशमका” (प्रस्त्तावना), कवी (कादांबरी) ताराशांकर बन्धोपाध्याय, नवी 

हदल्लली : नॅशनल बुक रस्त्ट, इांडडया, (पयली आवतृ्ती - 1972) दसुरी आवतृ्ती – 1990, पा. 09. 
13. गोंयाांत 1558-61 ह्या काळाांत दाँ काांश्तीतीन्यु द ब्रागाांस जाल्लयार 1561-1564 ब्या काळाांत द ां फ्ाांसीस्त्कु कौतीन्य ु

हे  व्हायसर य ह्या हुदद्यार आशशल्लले. [ सांदभा : गोमांतक प्रकृती आणण सांकृती, खांड 1 ते 3, बा.द. सातोस्त्कर, 

शारदीय प्रकाशन, 3, गांगोरी, ड . आत्माराम बोरकर मागा, पणजी – गोवा, 403 001, व्दीतीयावतृ्तीः 2009, पा. 

968. ] 
14. नारायण भास्त्कर देसाय, हाांचो “यगु-साांवार काणी इजन्र्कवजजशनाची”,  ह्या माथाळ्या खाला ता. 6 जून 2004 ह्या 

हदसा ‘आयतार’ हे पुरवणेंत  सुनापरान्त हदसाळ्याांत लेख उजवाडा आयला. ह्या लेखाच्या साांगातान  “युग-

साांवाराांतलो इनतहास.” ह्या माथाळ्या खाला लेखक महाबळेश्वर सैल हाांची कादांबरेंतले इनतहासीक फाटभुांये ववशीां 

आपलें मत व्यर्कत केल्ललें आसा. 
15. देशपाांड,े बालशांकर. “इनतहासीक कादांबरी”, कादांबरी: वववेचन आणण ववश्लेषण. सदाशशव पेठ, पुणे: स्त्नेहवधान 

पजब्लशशांग हाऊस, 1998, पा. 69. 
16. जोशी, महादेवशास्त्री. (सांपा.) “स्त्री.”, भारतीय सांस्त्कृनतकोश, खांड - 10, 410, शननवार पेठ, पुणे 411 030 : शां. 

मां. होराडकर, कायावाह, भारतीय सांस्त्कृनतकोश मांडळ, प्रथमावतृ्ती : 1979, जव्दतीयावत्ती – 1995, ततृीयावत्ती – 

2002, पा. 194. 
17. तेजशसांह. “भूशमका.” श्र्वेत रर्कत (पांजाबी कादांबरी), नानकशसांह (मूळ लेखक), उशमाला जावडकेर (मराठी अणकार), ए - 

5   ग्रीन पाका , नवी हदल्लली : नॅशनल बकु रस्त्ट, इांडडया. चवथी आवतृ्ती – 1990. 
18. मेदककर, प्रकाश. “लोककथेच ेस्त्वरूप.”,  साहहत्य ववचार :  प्रदेश आणण पररसर, 1362, औदुांबर अपाटामेंट, सदाशशव 

पेठ, नवा ववष्णुमांहदर चौक, पुणे 411 030 : प्रनतमा प्रकाशन, जानेवारी 2009, पा.104. 
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19. ववद्याधर एस गाांवकार हे शशद्दर गाांवचे  व्यर्कतीन हदल्लले माहहती प्रमाण े ह्या गाांवाांत धालो पजुन ना म्हणपाचें 

साांगलें. पूण लेखक महाबळेश्वर सैल हाांणी साांगला तें प्रमाणें कारवारच्या चडावत वाठाराांत आदल्लया काळार धालो 

उत्सव जातालो. कोठार, माजाळी ह्या गाांवात फाटल्लया धा वसाां पयलीां धालो उत्सव जाला म्हणपाच ेते साांगतात. 

20. खेडकेर, ववष्णू ववनायक. “जागर”, लोकसरीता : गोमन्तकीय जनजीवनाचा समग्र अभ्यास. पणजी गोवा : कला 

अकादमी, (प्रकाशन वसा ना), पा. 230.  
21. आदलोच सांदभा. बुडकुले, क्रकरण. “काळी गांगा : सोंपत्या सहस्त्रकाांतली काळजैती कादांबरी.” पा. 44. 
22. मांधू मांगेश कणीक हाांणी महाबळेश्वर सैल हाांकाां ता. 14 मे 1997 ह्या हदसा बरनयल्ललें पर. 401/X-18. Marvel, 

Shastrinagar, Four Bungalows, Andheri (West) Bombay – 400 058. 
23. पेडण्या जावपी दसऱया हदसा भुतबाधा जाल्लल्लया मनशाांक रातच्या वेळार व्हरतात आनी बडयेचो मार घालनू  ताांच्या 

आांगाांतलें वपशें देंवयतात. सत्तरी तालुर्कयाांतल्लया म्हाउस ह्या गाांवाांत दसऱया हदसा वपशें लािगल्लल्लयाांक वा भुतबाधा 

जाल्लल्लया मनशाक व्हरतात. ह्या वेळार रवळनाथाच्या देवळा मुखार आशशल्लले  ‘वपशाांच ेकोंडीत’ त्या मनशाक तीन 

फावटीां बुडोवन ताचें वपशें काडपाची चाल आसा. 
24. भाव,े भूषण. “सैम आनी समाज हाांचे मदल्लया सांघशााचें करूण दशान – काळी गांगा.” सुनापरान्त हदसाळें, मडगाांव 

गोंय : गोवा पजब्लकेशन्स प्रा. शल., ता. 28 एप्रील 1997  
25.  डडसेंबर 1991 ह्या हदसा सुनपरान्त हदसाळ्याांत ‘म्हाळयेरूख’ ह्या माथाळ्या खाला ललीत लेख प्रकाशीत जाला. 

ह्या रुखाची वणानात्मक म्हायती महाबळेश्वर सलै हाांणी सांक्षीप्त ररतीन हदल्लया. 
26. आदलोच सांदभा. ठाकूर, रवीांद्र. “कादांबरी: एक साहहत्य प्रकार.”, पा. 7. 
27. देवूळ वाडो, आपनायक वाडो, बाबनायक वाडो, िचांच ेवाडो, जजनवटी, अजगेरी, हुडगेरी वाडो, शशद्दर मदुगे अश ेशशद्दर 

गाांवाचे आठ वाड ेआसात. ही माहहती थळावे ननवतृ्त शशक्षक पी एन गुरव हाांणी हदली. 
28. उदेंतेक तोंड करून आशशल्लल्लया श्रीनरशसांह देवस्त्थानाचे उजवे वटेन श्रीनारायण आनी ग्रामपुरूष (इश्वर लीांग) अशीां 

दोन ल्लहान देवळाां आसात. लाांकडाचे खाांब ेआनी पाटयो आशशल्ललें श्रीनरशसांहाचें पोरणें देवूळ 2007 वसाा मोडून त्या 

जाग्यार आताां नवें क ांक्रिटाचें देवूळ बाांदलाां. हो गाांव कारवारच्यान 20 क्रक. मी. अांतराचेर आसा. ह्या देवाळाची 

माहहती थळाव ेतरणाटे ववद्याधर एस गाांवकार आनी पी एन गुरव हाांणी  ता. 9 मे 2014 ह्या हदसा हदली. 
29. अ. का. वप्रयोळकर हाांणी The Goa Inquisition : The terrible Tribunal for the East ह्या पुस्त्तकाांत हदल्लले  

वळेरे प्रमाणें वट्ट 26 देवळाां रामनाथ देवाचीां, रवळनाथ देवाचीां 5 आनी बेताळ देवाचीां 5 देवळाां  गोंय जुांव्यार 

अजस्त्तत्वाांत आशशल्ललीां. पा. 67-68. 
30. Chorao (Choddne) : Ganes, Ravallnath, Baucadevi. Mallnath, Bagavati (Bhagavati), Deoqui, 

Santa-Purusha, Barazanna, Naraena, Cantacer (Kanteshwar), Chandeussor (Chandreshwar), 

Dadda-Sancol. [ Ref. : A. K. Priolkar, The Goa Inquisition : The Terrible Tribunal for the East. 

Rajhauns Vitaran.1-Meenakshi Bldg., Dr. Wolfango da Silva Marg, Panaji Goa 403 001. 

Second Edition : 2008  (First published : 1961, by A.K. Priolkar, Mumbai – 4) p. 67 ] 
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31. युग-साांवार हे कादांबरेंत  320 वयर व्यजर्कतरेखा प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष ररतीन कादांबरेंत आयल्लयात. सातण, धतूा, 

लखू, खापरू, वेंटू, सुबा, मुांगरू, रुद्रा, जजवू, दबा, म्हालकूम, झेंगट, जनें, अांबा, तमा, तानो, जुगलो, बाळसू, साांगटू, 

दलुाय, साांब, मळुो अशीां ताांचीां काांय नाांवाां आसात. 
32. कालापूर, घाण्यानतठो, म्हास्त्तीमळ, सतीमळ, शशरवाडो, रायगाळी, सडगाळी, घोळयेदोंगर, पाळी, मारकय, आगशी, 

िचांबळ, करमळी, करांजाळ, काांसावली, शशद्दोण, शशांवेसर, केळोश,े केनरा, डोंगरी, वपळार, वळेसाांव, कारयेमळ, कोळांब, 

पाळोळें, पणसुलें, पोवसेघाटी, शसपायगुडी, उदकागाळ, पोळें, पयांिगणी, व्दारभाटी, शशरवडें, बोरये, पांचवाडी, तळावळी, 

साांखवाळ, इसोसी खोल, बेतलाां आनी हेर. 
33. 1565 वसाा कालापूरची (साांता-िूज) इगजा बाांदली. ड शमननकन्स पांथान ती 1710 वसाा परत बाांदली. [ Ref. : 

Directory of Archdiocese of Goa & Daman. Year 2000. Pub.: Archbishop’s House Panaji Goa, 

p.176.] 
34. Neura O Grande (व्हडलें नेवरें) हाांगची इगजा 1541-1542 ह्या वसाा बाांदली. [ Ref. : Directory of 

Archdiocese of Goa & Daman. Year 2000. Pub. : Archbishop’s House Panaji Goa] ह्या पुस्त्तकाांत 

ती 1514 वसाा बाांदली असो जो सांदभा आयला तो चकुीचो आसा अशें मत फा. मोउणझञ आताईद हाांणी ता. 12 

जून 2014 ह्या हदसा  ताांकाां हाांव मेळपाक गेल्ललों त्या वळेार उकतायलें. 
35. Chapel built in Agassaim before 1541, It was replaced by a new church which was built in 

1565 and enlarged later. [Ref. : Directory of Archdiocese of Goa & Daman. Year 2000. Pub. :  

Archbishop’s  House Panaji Goa, p.45 ] 
36. साळगाांवची इगजा 1873 वसाा  बाांदली. [ सांदभा : बादेसच्यो इगजो, मोरेन द सौजा, 1999. पा. 32] 16वो शेंकडो 

ते 18व्या शेंकडया मेरेन साळगाांवच्या क्रिस्त्ताांव लोकाांक इगजा नाशशल्लली. हाांगाचें क्रिस्त्ताांव लोक नागवें गाांवच े

इगजेंत वयताले. नागवेंची इगजा 1560 वसाा बाांहदल्लली. [ सांदभा : बादेसच्यो इगजो, मोरेन द सौजा, 1999. पा. 61] 

(पुस्त्तकाचो उजवाडावपी हदवांक ना) 
37. ‘सगळें घडटा तें 1562-63 ह्या दोनेक वसाांतच.’ असो उल्ललेख “युग-साांवाराांतलो इनतहास” ह्या माथाळ्या खाला 

लेखकान हदल्लले माहहतीांत मेळटा. आयतार, सुनापरान्त. पणजी गोंय : गोवा पजब्लकेशन प्रा. शल., ता. 6 जून 

2004. 
38. मूळ हुळगा कारवारची पूण मुांबय स्त्थायीक आशशल्लली सुवणाा राणे हे वाचकान ता. 6 जुलय 2005 ह्या हदसा लेखक 

महाबळेश्वर सलै हाांकाां बरनयल्ललें पर. 
39. सैल, महाबळेश्वर. “जजणेन म्हाका सांवेदनशील साहहत्यीक घडयलो”, बारदेस-हदवाळी आांक, म्हापशें - गोंय : बादेस 

कोंकणी अजस्त्मताय कें द्र, 2007, पा. 20. 
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प्रकरण : सवें 

मिाबळेश्वर सैल िांच्या 

कादंबऱयांीली ग्रामीण 

अर्सवेवस्त्र्ा, बदलीो 

समाज, जजवन अणाव 

आनी ााशीक 

खाशलेपणा ं
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प्रकरण : सवें 

6. मिाबळेश्वर सैल िांच्या कादंबऱयांीली ग्रामीण अर्सवेवस्त्र्ा, 

बदलीो समाज, जजवन अणाव आनी ााशीक खाशेलपणां 

     6.1  समाजांच ेआर्ीक वे् िार आनी  ग्रामीण अर्सवेवस्त्र्ा 

    6.2  बदलीें समाजमानस आनी बदलीो समाज 

    6.3  मिाबळेश्वर सलै िांचे जजवन अणाव आनी कादंबरी लेखन 

    6.4  लेखकाची ननवेदन शलैी आनी संवाद 

       6.4.1  ननवेदन शैली  

6.4.2  संवाद 

     6.5  का्यमयीा आनी ग्रामीण ााशा 

6.5.1  प्रनीकां, प्रनीमा आनी उपमा  

  6.5.2  ग्रामीण उीरावळ  
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 प्रकरण : सवें 
6. मिाबळेश्वर सैल िांच्या कादंबऱयांीली ग्रामीण अर्सवेवस्त्र्ा,   
बदलीो समाज, जजवन अणाव आनी ााशीक खाशेलपणां 
 

    जण एका ग्रामीण समाजाची आपली अशी वेगळी समाजवेवस्त्था आसता. हे समाजवेवस्त्थ ेअांतगात 

ताांची अशी खाशलेी अथावेवस्त्था ननमााण जाल्लली आसता. गाांवाांत राबबतो करून रावपी वववीध घटकाांच्या 

वेव्हारा प्रमाण ही अथावेवस्त्था थांय कायारत आसता. सलैाच्या चारूय कादांबऱयाांनी ग्रामीण समाजवेवस्त्थके 

धरून  आनयल्लल्लया आथीक वेव्हाराांचेर हाांवें ह्या प्रकरणाांत चचाा केल्लया. समाज हो एकसारको बदलत 

आसता. बदलत्या समाजमानसा फाटल्लयान ननश्चीत अशीां कारणाां आसतात. कादांबऱयाांतल्लयो काांय देखी 

घेवन ह्या बदलत्या समाजाचो  हाांगा सोद घेतला.  

    लेखक महाबळेश्वर सलै हाांकाां आपले जजणेंत असांख्य अणभव आनयल्लले आसात. काांय प्रत्यक्ष तर 

काांय अप्रत्यक्ष. आपल्लया अणभवववश्वाचो उपगे सलैान आपल्लया कादांबरी लेखनाांत कश ेतरेन केला ताची 

हाांगा  देखी हदवन भासाभास केल्लया. ह्यो ताांच्यो कादांबऱयो वववीध सामाजीक वगाांतल्लया लोकसमहुाचें 

िचरण करता. िचरीत वाठार आनी ववशशश्ट समाजाची भाशीक िगरेस्त्तकाय लेखकान कश े तरेन 

आपल्लया कादांबऱयाांनी केळयल्लया ताच्योय देखी हदवन ववश्लेशण केलाां. दसुरे वटेन लेखकाची ननवेदन 

शलैी आनी सांवादाांतली भास हे नदरेन ताांणी कादांबरेंत केल्लल्लया भाशीक प्रयोगाचो ननयाळ करताना 

तातूांतली ग्रामीण उतरावळ, प्रनतकाां, प्रनतमा आनी उपमाांचो लखेनाांत केल्ललो वापर हाांचो हाांगा ववचार 

केला.      

6.1  समाजांच ेआर्ीक वे् िार आनी ग्रामीण अर्सवेवस्त्र्ा 
     गाांवाांतल्लया समाज घटकाांचें हीत राखपा खातीर ग्रामीण अथावेवस्त्थेची बाांदावळ केल्लली आसता. 

शतेी हो गाांवाांतलो मखुेल वेवसाय आशशल्लल्लयान शतेकार वगाा वाांगडा हेर सांबांदीत सामाजीक घटक त्या 

वेवसाया कडने अप्रत्यक्ष ररतीन जोडडल्लले आसतात. देखीक : शतेकार कुटुांबाांक नाांगर, जूां, गटुो, खोर, 

दाांतो, वपकास, कुदळ, कोयतो, कोयती, पाळ, कुराड आनी हेर आवताां आनी हत्याराां गाांवाांतलो मेस्त्त 

मागणे प्रमाणें करून हदता आनी गरजे प्रमाणें दरुुस्त्त करता. ग्राम जजवनाांत गरजेच्या अश्या मेस्त्त, 

म्हार, म्हालो, तारयो, मडवळ, कुमार, गाांवच्या देवळाचो नायक वा देवळी आनी हेर काांय बलतुदेाराांक 
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समाजवेवस्त्थेंत ववशशे सवुात आसता. वसूायभर केल्लल्लया कामाचो मोबदलो म्हणनू वपकेच्या वळेार 

शतेकार ताांकाां थारानयल्लले प्रमाणें धान्य हदतात. बलतु्याांचें हें उत्पन्न कायम स्त्वरुपाचें आशशल्लल्लयान 

गाांवाांत त ेमखुार कायमचे रहहवासी जाले. 

    बलतुदेार तशेंच गोंयाांत अजस्त्तत्वाांत आशशल्लले गावांकारी पद्दतीच्या सांदभाांत वेगळ्यावेगळ्या घटकाां 

कडल्लया वेव्हाराच्यो काांय नोंदी महाबळेश्वर सलै हाांच्या कादांबऱयाांनी मेळटात. िचरीत वाठाराांतली 

तत्कालीन ग्रामीण अथावेवस्त्था कशी आशशल्लली हाचो अदमास कादांबऱयाांतल्लया काांय वेंचीक देखीांतल्लयान 

आमच्याांनी काडूां येता. 

    हावठण कादांबरीच्या सांदभाांत ववचार करता त्या वेळार गाांव पाांवडयाांवयली तशेंच िचरीत कुमार 

समाजाांत चालांत आशशल्लल ेअथावेवस्त्थेच्यो साबार नोंदी हाांगा अधोरेखीत करपाक मळेटात. कुमार समाज 

फकत मातयेचीां आयदनाां करून आपलें पोट भरता. दादलो आयदनाां पेट्टा. हाव्याांत भाजून तो तीां ववकपा 

खातीर तयार करता. पारांपारीक कुमार ठोक वेपार कररना. त ेआपल्लया बायलाांक गाांवाांनी वविे खातीर 

धाडटात. नाजाल्लयार घोव-बायल मेळून आपल्लया वाठाराांतल्लया सप्तकी बाजाराांत वा एखादे वसुाकी जारके 

वचून क्रकरकोळ पद्दतीन म्हाल खपयतात.  

    कुमार समाजाांत बायल हीच सगळो वेव्हार साांबाळटा. अशें आसलें तरी आपलो म्हाल ववकपाची 

कळाशी ह्या कुमार बायलाां तशेंच दादल्लया कडने आसता. वविेक हुशार आशशल्लली आनांदी मडकी 

उखलनू वयर घेता आनी बोटाांचीां पेराां मडकेर मारीत ती िगरायकाक म्हणटा : “मातये मडकी न्ही बाये, 

ताांब्या आयदन, आमगेल्लया गाांवची मातीच तशी. पटे्टा तशी ताचें तामण जाता. आमगेल्लया दादल्लयाांचें 

पेटप, भाजप तशेंच पकदस्त्त. मडकें त राांहदल्ललें जेवणच खरें रुचीक. जजवाकय बरें बाय.” (पा. 44-45) 

गोपाळ भाणाचरे बोटाांचीां परेाां  मारून पाळोळेकाराांक  साांगता : “मातये भाण म्हणूां नाकात. ताांब्याचें 

तामण तें. वीस वसाां हालचें ना.” (पा. 32) 

    हळगें, असनोटी, हणकोण, गोपशशट्टो आनी भोंवतणच्या हेर गाांवाांनी बायलो जाबळ्याांत आयदनाां 

घालनू वविेक व्हरतात. मडर्कयो ववकत्यो घेवन ताचे बदला काांय लोक ताांकाां भात वा ताांदळू हदतात. 

वस्त्त ूहदवन दसुरी वस्त्त घेवप (barter system) ही एक परुातन वेव्हाराची पद्दत. ग्रामीण अथावेवस्त्थेंत 

दडुवाांचें चलन हाताांत नासतालें. ताका लागनू सगळो वेव्हार हो हदवप आनी घेवप हाचेर आधारून 

चलतालो. ताांदळू हदवन नाचणें घेवप, भात घेवन नाल्लल हदवप जातालें. मीठ, कडडण, तले, कपड,े 
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आयदनाां, आवताां हेच पद्दतीन लोक घेताले आनी हदताले. घराांत मबुलक प्रमाणाांत धान्य आशशल्लल्लयान 

असो वेव्हार करप सोंपो आनी सोयीचो थारतालो.  

    घराांत सदच्या उपेगाक पडपी आयदनाां वाांगडाच धमीक आनी सांस्त्कृतीक ववधी वेळार हहांद ू

धशमायाांक मातयेचीां आयदनाां जाय पडटात. लग्न सवुाळ्याच्या ववधी वेळार ‘करे’ हाांची गरज भासता. 

तशेंच मणाा वेळार दोन जाल्लयार इकराव्याक तीन मडर्कयो लागतात. हेर मातयेच्या आयदनाांचे तळेुन 

लग्न आनी मरणाच्यो मडर्कयो कुमार चडीत मोलान ववकतात. हाका लागनू अथीक नदरेन नततलोच 

ताांकाां आधार जाता. 

    बदलत्या समाज जजवनाक लागनू कुमाराच्या वेवसायाांत आताां राम ना अशी कुमाराांची 

मानसीकताय जाता. पावसाळ्याांत ताांचे वेव्हार ठप्प जातात. ह्या रुतूांतले तीन म्हयने पोटा खातीर क्रकतें 

खावप असो प्रस्त्न ताांचे मखुार उबो रावता. उश्णे हाडपाक कुळवाडयाांगेर आनी उधार हाडपाक वाणयाांगरे 

कुमाराच्या बायलाांक वचचें पडटा. पडभर ताांदळाांचे आशने कुमाराल्लयो बायलो कुळवाडयाांल्लया शतेाांत 

कामाक वयतात. गोपाळाची बायल गलुाबी दनपारच्या वेळार शतेाांत वाडडल्ललें शीत घरा हाडून आपल्लया 

भरुग्याांक हदता. भकेु खातीर कुमाराांच्यो बायलो दोंगरार जावपी ‘पेटारो’ (भुांयकाांदो) खणून हाडून उकडून 

खातात. तळ्याांतली माती काडून हाडटना भकू सोंसूांक जायना देखून रामचांद्र शतेाांत घुांवळ  येवन पडटा. 

सगळ्याांक प्रीय आशशल्ललो आांबो अथीक कारणाांक लागनू गाबबताांक मारपाक हदतात. अथाकारणा कडने 

सांबांदीत आशशल्लल ेअश ेजायत ेप्रसांग लेखकान हे कादांबरेंत माांडल्लयात. 

“पवूाजान शास्त्र म्हण हो मायट्याांचो आनी पणट्याांचो धांदो राांडाव बायलाां खातीर राखून दवरला 

म्हण बरें. ना तर कुां डो खावन जजयेवची पाळी येतासली. हाांव भकेुक खायनय आसलें कुां डो पणू 

राांडाव सनेुल्लया, नतगाां नातराांक पोटाांत क्रकतें घालतासलें? बायलाांनी चाकाक हात घालूांक फावना, 

चाक घुांवडावन ताांचेर चालाां–गळे काडूांक फावना, मडकी पेटूांक हाताांत पेटणें, फातर घेवांक 

फावना, पेटून सरी करूां क फावना. राांडाव बायलेन चाकार मडके गळे काडप म्हणजे भरुग्याांक 

जल्लम हदल्लली खबर खांय. बाांदनू घातल्लयात हातपाांय.” (हावठण : पा.13)  

सीतायच्या तोंडाांतलीां हीां उतराां परुाय कुमार समाजाांतल्लया राांड बायलाांच ेअवस्त्थेचरे आनी अथावेवस्त्थचेरे 

भाश्य करता. एका अदाान हो समाज बायलेच्या पोटाची वेवस्त्था करता जाल्लयार दसुरे वटेन तोच समाज 

कुमाराांच्या राांड बायलाांनी गळे आशशल्ललीां आयदनाां केल्लयार पोटाांत गभा धरता अशी समजूत घालनू हदता 
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आनी नतचे मखुार अथीक अडचण ननमााण करता. तशें पळोवांक गेल्लयार समाजाांत राांड बायलेक साबार 

चौकटी घालनू हदल्लल्लयान ती सदाांच आथीक नदरेन दबुळीच उरता.  

    काळी गाांगा कादांबरेंत भातशतेी हें एकमेव पोटाचें साधन. हाच े भायर आनीक कसलेंच आथीक 

साधन ताांच्या हाताांत आसना. ग्रामीण वेवस्त्थेंत अशेंच आसता. शतेाांत नाांगरणेक, रोंपूांक, नडूांक, 

लुांवपाक वा मळणेच्या कामाांक गेल्लयार थांय कसलेच तरेचो अथीक वेव्हार जायना. एकामेकाच्या शतेाांत 

कामाक वचून त ेएक दसुऱयाक सहकार करतात. हाांगा वेव्हार जालोच जाल्लयार कामाचो मोबदलो म्हणनू 

मळणेच्या वेळार मानाांयाांक वा कामेऱयाांक धान्य हदतात. 

    गाांवा भोंवतणच्या पररसराांत ल्लहान ल्लहान धांदे करून पोट भरपी वेवसायीक शतेकाराां कडल्लयान  

धान्य घेतात. गलुाबी ही नसु्त्तकेान्न गाांवाांत भोंवनू उदारीन नसु्त्तें ववकता आनी ताचे बदला भात 

एकठाांय करून व्हरता. वसूायभर आलतड पलतड येवपी वचपी लोक तारयाक पयशाां बदला भात हदतात. 

हे ववशीां खुशालीचें आनी तारयाचें सांभाशण हाांगा म्हत्वाचें आसा. “तारयामाम, तवुें ह्या वसााचें 

वाडकेारालें खांडडताचें भात व्हेलें ना मरेु?” “येताां, येताां एक दीस दनपराां. तमुी आटोव कुडव हदल्लयार 

आमचें पोट भरूां क जाय न्ही.” (का. गां : पा.37) शशद्दर गाांवच्या वेव्हाराची लखेक नोंद घेता तशी : 

‘कोडीबागच्यान एक भांडाऱयाली बायल येताली. ती नाल्लल, ताांदळू, भात, पातळ गोड मेळत तें ववकतें 

व्हरताली. समुन नतका मदीां मदीां उररल्लले नाल्लल, भात, बीन ववकतालें. ताजे पयश ेवेल्लया खचााक, आताां 

बायल्लया चेडवाल्लया ददुाक बीन मेळटाले.’ (का. गां : पा. 226-227)   

    ‘बेिगबेगीन वल्ललेंत पडभर भात घेवन तें सायकलकारा सरीां धाांवन गेलें आनी सरभरशी नसु्त्तें घेवन 

येयलें.’ (पा.270) असो एक उल्ललेख काळी गांगा कादांबरेंत येता. ह्या सांदभाांत शजेबेाग-माजाळी हाांगच्या 

बाबरुाव मकुुां द सलै हाांणी म्हाका माहहती हदली ती अशी :  

आदल्लया काळार हाताांत पयसो नाशशल्लल्लयान शतेकार कुटुांबाां घराांतलें भात हदवन नसु्त्तें घेतालीां. 

तशेंच काांय शतेकार वसाभर अांबी ह्या नसु्त्तकेार लोकाां कडल्लयान नसु्त्तें घेवन ‘शले्लकी’ हे पद्दती 

खाला ताांकाां खाांडी दोन खाांडी भात हदताले. तशेंच शतेकार लोक भांडारी, वाजांरी, नसु्त्तकेार 

(गाबीत), भोई आनी अांबी (कन्नड भाशीक नसु्त्तकेार) हाांकाां ताांदळू ववकताले. 

    आरोव ह्या गाांवचे म्हार शजेेबाग–माजाळे पाांटो, हातर घेवन येताले. ताांकाां शतेकार भात वा ताांदळू 

हदताले. दगुा म्हार हो आरवाांतलो. तो गाांवाांतल्लया लोकाांक ‘साांतली’, ‘घरुम’ करून हदतालो. घरा कडने 

येवन बेळाचीां आयदनाां लावन हदतालो. तशेंच तो मले्लल्लया गोरवाांची चामडी काडून व्हरतालो. बाबरुाव 
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सलै हाांणी हदल्लली माहहती बोलकी आनी समाजवेवस्त्थचेेर भाश्य करपी आसा. लखेक सलै हाांणी दगुा 

नाांवाचें पार युग-साांवार कादांबरेंत घेतलाां.  

    गाांवचे वेवस्त्थेंत पयश्याां परस आपले कडने जें आसा ताका चड म्हत्व आसता. पसऱयार ‘उदार’ 

सामान घेवप. धान्य वा कडडण ‘उश्णें’ मागनू घेवप. लग्नाचो खचा वा घर बाांदपाच्या वेळार शते 

जमीन, आयदनाां वा भाांगराची वस्त्त ‘घाणाक’ दवरून सावकारा कडल्लयान पयश ेघेवप. तशेंच घराांतलो 

दाणो-गोटो सोंपतकच ‘देडयेन’ दसुऱया कडल्लयान धान्य घेवप अश्यो काांय वेव्हाराच्यो पद्दती आयजयू 

गाांवाांत अजस्त्तत्वाांत आसात. 

   काळी गांगा कादांबरेंत शते हेंच पोट भरपाचें एकमवे साधन आसलें तरी काळाांतरान ह्या समाजाांत 

शमशलटरीांत नोकरी करपाची परांपरा सरुू जाल्लली म्हणपाचें काांय प्रसांगाां वरवीां कळटा. 1962च्या चीना 

वाांगडच्या झुजाांत शशद्दर गाांवचे तीग जाण आशशल्लले. त े नतगयू खुशाल परतल्लल े जाल्लयार 1965तलें   

पाक्रकस्त्ताना वाांगडचे लडायेंत शोभाचो घोव शांकर हाका यदु्ाांत मरण येता. हुळगा गाांवचो मांजळुाचो घोव 

श्रीधर सनै्याांत आसता. शशक्षणाक लागनू जाल्ललो हो बदल म्हत्वाचो आसनू बदशलल्लले अथीक  

वेवस्त्थेचेर  नकळत हाांगा उजवाड पडटा. 

    युग–साांवार हे कादांबरेंत शतेी आनी बागायत अश ेदोन मखुेल वेवसाय आसात. हे कादांबरेंतलो काळ 

हो 16व्या शेंकडयाांतलो मध्यकाळ आसा. ह्या तत्कालीन काळार गोंय जुांवो पतुुागेज सत्त े खाल 

आशशल्लल्लयान ताचो पररणाम थांयचे समाजवेवस्त्थेचेर पडडल्ललो पळोवांक मेळटा. आदोळशी गाांवचे थळाव े

लोक अहदलशहाच ेराजवटीांत तीनशें बत्तीस शरेाफीां, तीन टाक आनी बारा रीय पटी गाांवचो कुलकणी 

एकठाांय करून अब्दलू गनीक फारीक करतालो असो उल्ललेख कादांबरेंत आसा. (पा.25) पतुुागेज सत्ता 

येतकच पटी एकठाांय करपाची नवी पद्दत लाग ू जाता. हे पद्दती प्रमाणें बऱया शतेाक खाांडयेक एक 

‘शरेाफीां’ आनी एकीमरड शतेाक चार ‘टाक’ पटी लायतकच गाांवच्या लोकाां मखुार अथीक अडचण उबी 

रावता. “हे मखुार आमी थारानयल्ललो दर एक हहशोब सगळो ‘िुसाद’ ह्या आमच्या दडुवाांत आसतलो.” 

अशें कावपताांव कास्त्तने क्रफग्रेदी गाांवच्या लोकाांक साांगता. िुसाद हें नवें चलन चलणुकें त हाडटकच लोक 

अडचणीत येतात. कारण िुसाद हें चलन फकत गोंय जुांव्या परुतेंच मयाादीत आशशल्ललें. जाल्लयार 

शरेाफीां, टाक, रीय हें चलन गोंय जुांव्या भायर चलतालें. ताका लागनू थळावे लोक िुसाद घेवांक 

अनमनतात. 
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    थळाव्या लोकाांचे मागणेक लागनू “दोनयू तरेचो दडूु हहांगा चलतलो अशी तजवीज आसतली 

आमची.” अशें उतर आदोळशी गाांवच्या लोकाांक कावपताांव हदता हें जरी खरें आसलें तरी पावसा पयलीां 

काांबळी, कपडोलत्तो गोंया भायल्लया वाठाराांनी वचून हाडपाक शरेाफीां हें चलन उपकाराक पडटालें. नवी 

राजवट, नव े कायदे आनी नव्यो येवजण्यो लागनू थळाव्या लोकाांक अनतररर्कत आथीक भार सोंसचो 

पडटालो. राजकत्याा कडल्लयान जावपी शोशणाक आनी दबावतांराक लागनू गरीब शतेकार वगााची गोची 

जाताली. जो कोण वेळार पटी भररना ताचेर कारवाय जाताली. हें सगळें करपा खातीर सरकार 

वेगळ्यावेगळ्या हुदद्याच्या मनशाांक नेशमयार करतालो. हया सांदभाांत तत्कालीन काळा वयली माहहती 

हदतना अभ्यासक ओशलजव्हन्य ुगोमीश बरयतात :  

“गाांवच्या खुस्त्तार गरजे प्रमाणें कारभारी आनी कारागीर दवररल्लले, त े चड करून बारा जाण 

आसले. ताांतले मखुेल म्हळ्यार : गाांवचो ‘वडील’ जो जमीन कसपाचें, कर वसलू करपाचें, 

गाांवच्या शभतरल्लया अथा-वेवस्त्थे कडने सांबांदीत आशशल्लल्लयो सगल्लयो गजाली, कारभारी आनी 

न्याय-ननतीचो वावर पळयतालो, पणू सदाांच भौसाच े देखरेखी खाल. गाांवचो वकील सरकारा 

मखुार वेतले गाांवकारीचे सगले प्रस्त्न हाताळटालो. मागीर गाांवकारीचो कुळकरणी वा रेजजदोर 

आसलो जो गाांवच्या कारभाराचो हहशोब–क्रकताब दवरतालो. त ेभायर कर वसलू करपी अिधकारी 

आसलो जाका पोतकेार म्हणटाले, तो कायदो पाळून घेतालो आनी कर वसलू करतालो.”1 

    “गाांवाांत मेळटा ताका साांगाांत, एक नवो कायदो येयला जाचेवरवीां ज ेहहन्द ूशतेाां कसनात, शतेाांत 

घोळनात, कामदाराांक लावन शतेाां वपकयतात, तेंचीां शतेाां भाटाां राया काडून घेतलो आनी सरकाराक 

जमा करतलों. फकत क्रकररस्त्ताांवाांकूच अिधकार शतेाांत मानाांय लावचेलो.” (य.ु साां. : पा.212) अशें 

कावपताांव आदोळशी गाांवच्या लोकाांक साांगता. हाच े पयलीां सरकारान रासवळ शतेाां आपल्लया ताब्याांत 

घेवन नवक्रिस्त्तावाांक हदवपाची प्रक्रिया सरुू केल्लली. ह्या नव्या कायद्याक लागनू थळाव्या लोकाांची 

अथीक घडी ववसकळीत जाता. जे लोक शतेाांभाटाांनी देंवनू आपणू कामाां कररनात ताांचें शते भाट जप्त 

करपाचो आदेश हदता. ताचे भायर गाांवाांत ज े िगरेस्त्त जमीनदार आसात ताांकाां वसााक शांबर शरेाफीां 

शतेपटी भरची असो आदेश काडून शतेकाराांचेर आथीक वजें घालता. 

    गाांवच्या सगळ्या लोकाांनी क्रिस्त्ताांव जावच ेम्हणून तयार केल्लले हे कायदे एके वटेन हहांद ूशतेकार 

वगााक वेंठीक धरता जाल्लयार दसुरे वटेन ताांचेर कराच्या रुपान आथीक अिधभार घालतात. हाका लागनू 

शफे कामील ररबेर थळावो भाटकार राणू कें करो हाका आपोवन हाडटा आनी साांगता : “तकुा एक 
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कामदार कामाक लावांक मळेचो ना तें जालेंच. वयल्लयान एक हजार शरेाफीांय वसााक शतेपटी भरची 

पडटली.” (य.ु साां : पा.227) रायगाळी ह्या बामण वाडया वयलो जण एकलो शणै जो वसााक सात 

शरेाफीां भरतालो तकेा आताां शांबर शरेाफीां भरपाक साांगता आनी एके तरेन ताांचे मखुार आथीक अडचण 

ननमााण करता. 

“गोंयची अथावेवस्त्था पवुवाल्लल्लया काळा पसनू सहकारी माांडावळीचेर चलनू आनयल्लली. आपणाल्लया 

लाांबदीक इनतहासकाळाांत जरी गोंय साबार-राज-चलोवप्याांच्या हाताांतल्लयान गेलें, तरी गाांवच्या 

रासवळ जमनीचें धनीपण दर एका गाांवाांत गाांवकारीांच्या हाताांत आसलें. सरकाराक फकत 

शशदाांव वा जमीनकर फारीक करचो पडटालो. जेन्ना गोंयच्या गाांवकाराांनी पतुुागेज सरकारालागीां 

1526त करार केलो. तने्ना ताांतल्लया णवव्या अवेस्त्वराांत हो गाांवकारीांचो हक माननू घेतला.”2  

हे गजालीक लागनू गाांवकारीचे हर्कक सरकाराच्या हाताांत गेल्लल्लयान थळावे पारांपारीक अथावेवस्त्थेंत 

आडमेळी आयल्लयो आनी हाचो फटको थळाव्या लोकाांक बसलो.  

    आदोळशी गाांवच्या आप ू पाटकाराल्लया पसऱयार मोट्या पयश्याांचो वेव्हार चलनासलो. थांय 

अदलाबदलचेो धांदो चलतालो. भात, ताांदळू, नाल्लल, फोफळाां हाचे बदला पसरकार लोकाांक मीठ, 

शमरसाांग, कोथमीर, लसणू, हळद, मेथी, शमरीां, गोड, वखदाां हदतालो. (य.ु साां. : पा.79) थळाव ेग्रामीण 

अथा- वेवस्त्थे प्रमाणें वस्त्त ूघेवन दसुऱयो वस्त्त ूघेवपाची परांपरा परुातन आसनू सोळाव्या शेंकडयाांत ही 

पद्दत अजस्त्तत्वाांत आसप हातूांत तशें अजाप जावपा सारकें  कारण ना. भारता सारर्कया ववकसनशील 

देशाांत आयजूय ही पद्दत ग्रामीण आनी अतीग्रामीण भागाांनी कायारत आसा. 

    क्रिस्त्ताांव धमा आनी धमाांतर ह्या गजालीां कडने आदोळशी गाांवचें अथाकारण शलवपल्ललें आसा. युग-

साांवार कादांबरेंत धमाांतरा फाटलीां कारणाां ननयाळून पळयल्लयार हाचो आमकाां अदमास येता. देखीक : 

आपल्लयाक शतेाां मेळटलीां हे खातीर आदोशळी गाांवाांतलो सखुडो आपल्लया घरच्याांक घेवन क्रिस्त्ताांव 

धमाांत प्रवेश करता. मनशा फाटल्लयान 4 हे प्रमाणें णव लोकाांच े ताका वट्ट 36 िुसाद इतले दडूु 

मेळटात. (पा.121) तशेंच दोन खाांडयाांची शतेाची जमीन. इगजेच्या लाकडाचें काम आपल्लयाक मेळचें 

ह्या हेतान नतमा च्यारी क्रिस्त्ताांव जाता. (पा.299) देवस्त्थानाची आपले कडने आशशल्लली शतेाची जमीन 

इगजेन काडून घेवची न्हय म्हणून हदवाडी गाांवच्या ववठाचो घराबो धमाांतर करता. (पा.62) नोकरी 

आनी घरभाट मळेचें म्हणनू शफे कामील ररबरै क्रिस्त्ताांव जावपाक तयार जाता. (पा.84) आपल्लया 

बापाय कडल्लयान जमनीचो वाांटो कायद्यान आपल्लयाक मेळचो म्हणून दास ू क्रिस्त्ताांव धमाांत प्रवेश 
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करतात (पा.208) हहांदनूी शतेाांत वावर करून शते आनी बागायती कसोवांपाक जाय असो कायदो 

येतकच शते कसपाक मानाांय मेळचे ह्या हेतान मुांगरू शणै आनी ताचो पतू इांद्र शणै धमाांतर करता. 

(पा.222) आपणाक आनी आपल्लया पतुाक इगजेंत चाकरी मेळटली हे आशने गाांवचो भट रायण्णाचो 

घराबो क्रिस्त्ताांव धमाांत शभतर सरतात. (पा.295) वयल्लया गजालीांक लागनू हाांगा अथाकारणाचीां 

सशमकरणाां बदलतात. हे बदलत ेमानसीकतायेक लागनू समाज वेवस्त्थेंत बदल घडून येतात. ‘सामाजीक 

बदलाच्या तळा कडने अथाशास्त्र आसता.’ हो काला मार्कसा हाांचो शसद्ाांत हाांगा लाग ूजाता.   

    गाांवाांत रावपी वववीध गटाांतल्लया लोकाांची गाांवाांतचू पोट भरपाची वेवस्त्था आसताली. गाांव 

स्त्वयांरोजगार ननमााण करतालो. ग्रामवेवस्त्थेंत  वववीध घटकाांचें हीत राखप जातालें. एक सामाजीक घटक 

दसुऱया घटकाक मदत करतालो. नतसरो घटक चौवथ्याक सहकार करतालो. एक रासवळ भावना 

गाांवच्या लोकाां शभतर आसताली. गाांवकारीचो वाांटो थाररल्लले प्रमाणें सगळ्या वाांगडयाांक मेळटालो. देखीक 

युग-साांवार कादांबरेंत गाांवचो म्हार घुांगा हाका वाांटेली म्हणून वाांटो मळेटा. परब तशेंच जारके सान्नाां, 

हीटय चोब्याांत उडयतात. त े भायर एक धोर ओडून व्हरपाक तीन आटोव ताांदळू हदतात. (पा.154) 

देवळाांतल्लयान रामनाथ देवाक व्हरतात म्हणून कळटकच रायण्णा गळीतगार जावन म्हणटा : “वडील 

नायका, तमुकाां तमुचीां शतेाांभाटाां आसात, म्हाका फर्ककत हो देव. देव वगडावन हाांव खांय वचूां? 

िधमकुऱयाांनी वचत सावन हाांव देवाले सेवेक आसाां. आताां म्हातारपणाांत खांय वचूां?” (पा.287) हें आसा 

दखु्ख देवळाचेर आधारून आशशल्लल्लया गाांवच्या भटाचें.  

    परकी धमा घेवपाचो जाता त्या वेळार गाांवचे काांय लोक तातूांत आपलो सवुाथा पळयतात. पोट हेंच 

अांतीम सत्य आसा अशें हदसपाक लागतकच मनीस खांयच्याचय थराक पावता. आथीक सबुत्ता येतकच 

मनीस बदलता. पयलीां मनीस मनान बदलता आनी मागीर ताचें बाह्यरूप बदलपाक लागता. ह्या 

बदलाचो प्रभाव हळू हळू समाजमानसाचेर पडटा आनी मागीर परुाय समाज कूस परनतता. ह्या 

पररवतानाक लागनू समाजाचें स्त्वरूप बदलता आनी मागीर उबें रावता तें बदशलल्ललें रूप. 

6.2 बदलीें समाजमानस आनी बदलीो समाज 

    समाज स्त्थीर आसना. भौतीक आनी अभौतीक उदरगतीक लागनू समाजाांत एकसारके बदल घडत 

आसतात. काळाांतरान मनीस पोरणें आचार-ववचार सोडटा आनी नव्याचो जस्त्वकार करता. थळ आनी 
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काळा प्रमाणें बदलाची गती थारता. नागरी जजवनाचे तळेु प्रमाण ग्रामीण समाजवेवस्त्थेंत बदलाची मारा 

उणी आसता. समाज बदलाच्यो काांय कुरवो सलैाच्या कादांबऱयाांनी मेळटात. 

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत माग्दालीन आांतोनेताक सोयरीक सोदपाक भायर सरता आनी थळ 

मेळना जातकच खांती जाता. आदल्लया काळार गावड,े चेडवा घरा सोयररकेक वयताले आनी ‘हहांगा एक 

फूल परमोळटा म्हण आयकलाां.’ अशें म्हणीत चेडवा बापायच्या पाांयाां सरीां वचनू बसताले. माग्दालीन 

आपलें मनोगत व्यर्कत करतना मखुार म्हणटा : ‘पयलीां बायलो घोवाले गाळयेक परत्यो जाप हदताल्लयो. 

थापटाक परतें थापट हदताल्लयो. आताां थापट खावन वोग रावतात. आदीां गावडया बायल केन्ना रडलेली 

चोयली ना. पणू आताां घोवाले तापसाणेर, मारार रडटात. केसो जोर माल्लला हेंकाां? बामणा, चाडडयाांग े

बायलाांवरी ददुाबावलीां जावांक लागल्लयाांत. हेंच े तकलेर िचरे, फातरच फावो.’ (खो. खो. म.ु : पा.103) 

समाज कूस बदलता. मनशा शभतर आांतरीक बदल घडटा हाची ही एक देख. 

    दमुीांग आनी आांतोनेत हाांच्या काजाराच्या हदसा घरा कडने रातचो डान्स, व्हडान लानयल्ललें म्यझुीक 

आनी बायलो लेगीत जव्हस्त्की वपयेतात असो प्रसांग लेखकान िचरायला. क्रिस्त्ताांव धमाांत उच्चवगीय  

आनी पयशकेार वगा काजाराच्या डान्साक हात सोडून खचा करतात. आताां त्या धमाांतलो सकयलो वगा 

वयल्लया वगााचें अनकुरण करपाक लागला. आनी तें सभावीक आसा. ‘मासीस फ लो र्कलासीस’ हाका 

धरून समाजाांत आपली प्रनतश्ठा राखपा खातीर सकयल्लया समाजाांतलो मनीस एकसारको धडपडत 

आसता. अश ेकाांय बदल जाणीवपवुाक समाजाांत घडून येतात.  

    क्रिस्त्ताांव समाजाांत शभकऱया जेवण3 हदवपाच े चाली ववशीां वयल े कादांबरेंत एक सामाजीक सांदभा 

आयला. नायेली रातवाडयार एका क्रिस्त्ताांव बामणागरे काजाराचें शभकऱयाां जेवण जेवपाक गले्लली म्हण 

मायकल आपली माांय माग्दालीनाक तापयता. हो ववधी गोंयाांत आयजूय अजस्त्तत्वाांत आसा. म्हार 

समाजा मदीां सण-परबेक वाडी मागपाक वचपाची पद्दत अजस्त्तत्वाांत आशशल्लली. ती आताां बांद जाल्लया.  

सामाजीक आनी शशक्षणीक मळार बदल जातकच पोरण्यो पद्दती फाटीां पडटात. समाजाांत उणेपणाची 

भावना ननमााण जातकच नवी वपळगी त े पारांपारीक पद्दती पासनू पयस रावपाक पसांद करतात. 

मायकलाचे बाबतीांत हाांगा हेंच जाल्ललें पळोवांक मळेटा. 

    खरांगाळी हो चाळीशके गावडयाांचीां घराां आशशल्ललो गाांव. गाांविगरी जीण जगपी ह्या गाांवाांत परुातन 

अश्यो दोन बाांयो आसात. ह्या बाांयाां भोंवतणीां झाडाांझोंपाां वाडल्लयाांत. ताांचीां पाळाां मळुाां सकयल मेरेन 

बाांयांत देंवनू गेल्लयाांत, पणू तीां झाडाां बेणचीां आनी बाांय ननवळ करची अशें कोणाकूच हदसना. हें पळोवन 
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जाणटो शम ांगेली ननरशतेा. खांत उकतायत तो म्हणटा : “आमचें म्हातऱयाांचें आताां कोण आयकोता?” 

लेखक मखुार ननवेदन करतना म्हणटा, ‘हे जाण्टे बदुवांत गाांवकार ‘म्हातरे’ कश े केन्ना जाल,े तेंची 

गाांवकी दबुळी क्रकत्याक जाली? हे काळाचेंच उपकमा म्हणूां येतालें. रानाां मारून शतेाां घडयल्लले 

गाांवकेच्यान एके बाांयची उस्त्तवारी करूां क येवची न्ही?’ (खो. खो. म.ु : पा.6) बदलतो दृश्टीकोण आनी 

ववचाराांक लागनू जाणटेल्लया मनशाांची साांगणी आयकुपाची वा ताांच्या ववचाराांचो मानसन्मान करपाची 

पद्दत आताां काळाभायरी जावपाचे वाटेर आसा म्हणपाची सलुसू ही कादांबरी आमकाां हदता. काळ काांय 

बदलाक कारण थारता. हाांगा काळा प्रमाण मनशाक बदलचें पडटा. 

    पेद्र ूआपलो नतपोलभाव रुजार हाका म्हणटा : “आमी मरेु आताां कुवेटाक वोसपा जायें. लाखाांनी दडूु 

हाडों जायो, तरेेशी घोराां काडूां जायीां. आमगे बायलाांक मागी इल्ललो सशुगे मेवतोलो.” साल्लवादोराची माांय 

साल्लवादोराक शतेाांत कामाक आपयता. त्या वेळार तो नतका परती जाप हदतना म्हणटा : “हाांव येसो 

वावर करपी न्ही. माांय, हाांव एजांटा बगलेक वोसपा आहाां, भायर होरतो तो म्हाका. सावदी लगुार 

आहात खूांय.” दसुरे वटेन फराांसीक हाचो पतू मायकल शतेाांतल्लया आनी हदसावडयाच्या कामाां कडने फाट 

करता. तो म्हणटा : “तमुचे वरी फातर व्हाांवयच ेआनी खळयो खणच्यो म्हणटा तूां? पाांयार हून दाांबोर 

पोन तगेु पाांय बेबो जाल्ललो ववसरलो तूां? तमुचे वरी शणे खावपा न्हू हाांव.”  

    वयल्लया सगळ्या देखीांनी अथाकारण शलवपल्ललें आसा. हाांगा पेद्र ूकुवेटाक वचनू दडूु जोडपाक सोदता 

आनी तरेाासाचें घर बाांदपाचें सपन पळयता. साल्लवादोर शतेाांत काम करपाचें सोडून सावदी वचपाचीां 

सपनाां रांगयता. कुवेटाक वचूांक सोदपी आनी एजांटान पयश ेबडुयतकच बॅंकेचें रीण काडून मोटारसायकल 

घेवन भाडीां मारपाचें काम करपी मायकल मातये कडने सांबांदीत आशशल्ललीां कामाां करपाक पळयना. ही 

नवे वपळगेची ही बदलती मानसीकताय. हाांगा जस्त्थत्यांतरण जाल्ललें पळोवांक मेळटा. शतेाांत काम करप हें 

उणेपणाचें असो आपल्लया मनाचो समज करून घेतात आनी झटपट दडूु जोडपाचो उपाय सोदनू काडून हे 

तरणाटे त े हदशने ववचार करतात म्हणपाचें हाांगा हदसता. उद्देगीकरणाचे हे प्रक्रियेंत ल्लहान प्रमाणाांत 

केल्लली शतेी ही पयश ेजोडपाचें साधन उरूां क ना. ताका लागनू मनीस आयज त ेसवुातरे वेगळ्या काम-

धांद्याचो ववचार करता.  

    अथीक पाांवडयार समाजाांत ‘आशशल्लल’े आनी ‘नाशशल्लल’े अश े दोन वगा आसात. भौतीक सखुा 

फाटल्लयान धाांवपी िगरेस्त्त आथीक नदरेन दबुाळ आशशल्लल्लयाांचें शोशण करतात. देखीक : उच्चवगीय 

भाटकार लोकाांनी आपलीां भाटाांबेसाां वसोवपाक एका काळार गावडा हे कश्टकरी जमातीक  आपले गलुाम 



 
 

328 
 

केले. फावता ताचे परस उणो मोबदलो हदवन ताांच ेकडल्लयान काम करून घेतलें. मानसीक गलुामिगरी 

हेंच खरें जजवन अशें समजून हो समाज आपलें जजवन जगतालो. गोंय मरु्कताताये उपराांत आपल्लया 

दबुळ्या असांघटीत वगााचें हीत जपच े खातीर सरकारान वववीध कायदे तयार केले आनी ताांची 

अांमलबजावणी केली. शशक्षणाच्या माध्यमाांतल्लयान ववचाराांचो जाल्लल्लया प्रचाराक आनी प्रसाराक लागनू 

ह्या समाजाक आत्मजाणीव जाली. खोल खोल मुळाां कादांबरेंत वालेरीन गाांवकार भाटकाराक उद्देशनू 

म्हणटा : “तमुकाां घायलो भीक आमगे पवुोजान. भीक मेळना जातकीर तूां उठोन बोमाय गेलोलो. 

भाकारा तूां जाणा जा, पयलीां काळाक हीां शतेाां शतेाां नासलीां. हहांगा दोंगलु्लल्लयो, नतठे आनी खळयो 

आसल्लयो. रानाां भररल्ललीां हहांगा. गावडयाांनी तेंचें रगत वारोवन शतेाां घडयलीां, गाांवकी बाांदली. पणू तेंकाां 

तमुी सगल्लयाांनी मेळून मारून बडोवन रानाांनी धाांवडायले आमचीां शतेाां काडून घेवन. आताां काळ आरतो 

परतो जाला, घुांवला. ह्या शतेाांत ह्या मखुार पाांय दवरूां क हदवच े नात आमी.” (पा. 68) कालेरीन 

गाांवकाराच्या तोंडाांत लखेकान घानतल्ललीां उतराां हें सामाजीक बदलाचे हदशने पडडल्ललें हें एक म्ह्त्वाचें 

पावल आसा. 

    युग-साांवार हे कादांबरेंत सोळाव्या शेंकडयाचो मदलो काळ जाल्लयार काळी गांगा, खोल खोल मुळाां 

आनी हावठण ह्या कादांबऱयाांनी ववसाव्या शेंकडयाच्या दसुऱया भागाांतलें जजवन िचरण आयलाां. युग-

साांवार हे कादांबरेंत घोडो आनी व्हडीां हीां वाहतकुीचीां साधनाां आसात. सांपकााची कसलीच साधनसवुवधा 

नाशशल्लल्लया ह्या काळार सवासामान्य लोक रान वाटाांतल्लयान पाांयाांनी प्रवास करतात. पारांपारीक पद्दतीन 

शतेाां आनी बागायती कसतात. काळी गांगा, खोल खोल मुळाां तशेंच हावठण ह्या कादांबऱयाांनी नळ, 

फोन, दाांबरी रस्त्त ेहाांचें िचरण आनयल्ललें ना. घराांत वीज, पांखो, रेडडयो, हटव्ही, शमर्कसर, फ्ीज अश्या 

आधुनीक साधनाांचो वापर ना. शतेाांतयू आधुनीक यांराांचो वापर केल्ललो हदसना. कुमार समाज ववजेचरे 

चलपी चाकाांचो वापर कररनात. जाणटेल्लयाांचे कपड,े खाणजेवण तशेंच घर बाांदावळीच्या सांदभाांत 

आधुनीक ववचार प्रणालीचो प्रभाव  हाांगा पडडल्ललो जाणवना. भौतीक उदरगती पसनू वांचीत आशशल्ललो 

समाज ह्या कादांबऱयाांनी िचरीत जाला. नवी वपळगी आताांच शशक्षणा कडने वळपाक लािगल्लल्लयान 

अभौतीक उदरगतीचीां दाराां  ताांचे खातीर  अजून उकती जावपाचीां आसात हें जाणवता.  

    हावठण कादांबरेंत कुळवाडी समाजाांतले तरणाटे आपल्लया पारांपारीक शतेी वेवसाया कडने फाट 

करून शशक्षण घेतात आनी गोंयाां, पणु्याक तशेंच मुांबय नोकरेक वयतात. जस्त्टलाचीां आनी प्लाजस्त्टकाचीां 

आयदनाां लोक वापरूां क लािगल्लल्लयान कुमाराांच्या धांद्याांत आताां ‘राम’ ना ही ताांकाां जाणववकाय 
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जाल्लल्लयान सदानांदा सारको तरणाटो पणुें शाराांत वचनू कश्टान बबए. मेरेन शशक्षण घेता आनी थांयच 

नोकरी करता. तो म्हणटा : “. . . कुां बाराल्लया दखु्खाचें कारण एकच पयसो ना. हर प्रयत्नान कुां बारान 

आताां पयसो जोडूांक जाय, तरच भरुग्याांक शशक्षण मेळटलें. पसु्त्तकाां, कपड े मेळटले, पोटभर जेवांक 

मेळटलें.” आपलें मनोगत व्यर्कत करतना सदानांद मखुार म्हणटा : “कुां बार धांदो तो आमीच क्रकत्याक 

करचो? आमी आताां धांदो बदलूांक जाय. कुां बार म्हणटा तो फर्ककत एक धांदो, जात, धमा न्ही घरून 

रावांक.” (हावठण : पा.122) सांवसार उकतो जाला, आमीय आताां बदलूांक जाय. आमी आमच्या पाांयार 

उबे रावांक जाय. कश्ट काडपाक जाय. शशकपाक जाय. असो सांदेश तो आपल्लया घरच्याांक आनी 

शजेाऱयाांक हदता.  

    आपल्लया पारांपारीक ववेसाया भायर मनीस कसलोय हेर धांदो आपणायता वा शशक्षण घेवन नोकरी 

वेवसाय करपाक लागता. अशा वेळार ताचे अथीक जस्त्थतीांत आपशीांच बदल घडून येता. कारण हाांगा तो 

आपले मळुावे अथावेवस्त्थके बगल हदता आनी नवे आथीक पद्दतीचो तो जस्त्वकार करता. हदसावडयाचें 

काम करप्याक हदसावडो मेळटा. नोकरी करप्याक म्हयन्याचो पगार मेळटा जाल्लयार धांदो करतल्लयाक 

दीसपट्टी येणावळ मेळटा. अश ेतरेन काळाांतरान पयश ेकमोवपाचीां साधनाां बदलत वयतात. हे नदरेन 

यशवांतालो पतू सदानांद पणु्याक नोकरेक लागता. तो म्हयन्याच्या म्हयन्या आपल्लया घरा मनी ऑडार 

धाडटा आनी घराांतले पररजस्त्थतीांत सधुारपाचो यत्न करता. तो केन्नाय स म्हयन्याांनी घरा कडने 

आयल्लयार यशवांताल्लया घरा कडने उत्सव आसता. सदानांद घराांतल्लया मनशाांक नवे कपड,े खावपाक 

च कलेटी आनी बबजस्त्कटी घेवन येता. “ताांत्यावयली कोंबडी कशी चाळावल्लया, गवा येयला तकेा. पयलीां हें 

दी तें दी म्हण हेराांल्लया दाराांनी भोंवतालें. आताां उलोवांक म्हारग.” अश ेतरेन वाडया वयल्लया लोकाांच्या 

मनात त्या घराण्या ववशीां दसु्त्वासाची भावना ननमााण जाता. 

    कुमार समाजाांतल्लया तरणाट्याांनी आपलो पारांपारीक धांदो सोडून आताां नोकरी करपाक जाय असो 

सांकेत हावठण कादांबरेंत मळेटा. सदानांदाचो हो ववचार वेव्हारीक आनी तत्कालीन वास्त्तव पररजस्त्थतीचरे 

आधारीत आसा. पणू दसुरे वटेन आधुनीक पद्दतीन मातयेचीां आयदनाां करून तीां ववकपाचें सपन गाांवचो 

कोणूच तरणाटो पळयना हेंवयू नततलेंच खरें. कुटीर उद्देग वा लघउुद्देगा खाला सरकारी येवजण घेवन 

आपलो कुमार धांदो परत उबो करूां  येता असो हाांगा आशावाद ना.   

    तळ्याचेर बाांद घातले उपराांत माती मेळची ना हाचे खातीर कुमार वगाांत ननरशणेी येता. आपलें 

पोट गेलें म्हण त े आिोश करतात. दखु्खी जजवन वाांट्याक आनयल्लले खातीर गाांवच्या कुळवाडयाांक 
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तशेंच सरकाराक त े दशुण हदतात. उपस्त्थीत जाल्लल्लया प्रस्त्नाचेर तोडगो काडपा ववशीां खांयचोच घटक 

हाांगा भाश्य कररना. तशें पळोवांक गेल्लयार हे कादांबरेंतलो मळुावो प्रस्त्न हो फकत ‘माती’ ना. फाल्लयाां 

कुमाराांच्या घरा मखुार मातयेची रास रचली लेगीत जाल्लयार ताांचो मळुावो प्रस्त्न सटुपाचो ना. कारण 

बाजाराांत आनयल्लल्लया वेगळ्यावेगळ्या तराांच्या आयदनाांक लागनू ताांचो हो प्रस्त्न उद्देगीकरणाच्या आनी 

भमुांडळीकरणाच्या जाळ्याांत घसुपल्ललो आसा. जांय लोकाांकूच मातयेचीां आयदनाां वापरपाक नाकाांत थांय 

कुमार म्हणून क्रकतें करतले? 

    हावठण कादांबरेंत साबार पररवतानाां जाल्ललीां पळोवांक मेळटात. शांकराचो पतू प्रकाश बाजारालागीां 

आशशल्लल्लया वडा कडने माटोव घालनू सरबत, चणे, च कलेटी, बीजस्त्कटी, ववडीकाडये वाांगडाच सोरोय 

ववकपाचो धांदो करता. रामचांद्र आनी शांकर गोंयाां सावन चोरवाटेंतल्लयान सोरो हाडून सदाशीवगडार 

पावोवपाचें काम करतात. घनशामाचो पतू सरेुश रकार जर्कलनर म्हण काम करता. सखाराम आनी शीला 

कामा खातीर गोंयाां वयतात. शसतायचो नात ूवसांत कामाच्या ननमतान शीला वाांगडा गोंयची वाट धरता. 

पे्रमानांद माजाळे मेस्त्ताले शाळेंत घण घालपाक वयता. गररबी आनी दखु्ख सोंसचें पडटकच वयल्लयो 

सगल्लयो व्यर्कती पोटापाणयाचो प्रस्त्न सोडोवपाक नवो मागा सोदनू काडटात. आपले शभतर बदल घडोवन 

हाडटात. 

    “ह्या वसाांनी शतेाांभाटाांक कोण खाता गणेश. शते आसलें म्हणटकीर शतेाांत घोळूांक जाय. वोताांत 

पावसाांत करपूांक, शभजूांक जाय. आताांच्या चेडवाांक चाकरे शशपायाां वाांगडा वचून आरामाांत बसनू खावांक 

जाय.” (पा.40-41) हीां उतराां आसात काळी गांगा कादांबरेंतल्लया यशवांताचीां. बदलत्या समाजाचेर हें ताचें 

मामीक भाश्य. ही बदलती मानसीकताय ताणें उकतानयल्लले खांतीांत आसा. मनीस सदाांच उणे कश्ट 

पडटात त ेवाटेन प्रवास करीत आसता. मांजुळाचो घोव श्रीधर हाचे बाबतीांत तेंच जाता. कृशी जजवना 

कडने फारकत घेनतल्ललो हो मनीस शमशलटरीांतली नोकरी सटु्टकच लेगीत आपल्लया घरच्या शतेा कडने 

नातें दवरपाक पळयना. तो मुांबय वचून दसुरी नोकरी धरता. शते सांस्त्कृताये कडलें नातें तोडपाच्या 

प्रयत्नाांत आशशल्लली ही नवी वपळगी समाज बदलाचो हदश्टावो घडयता. 

    हावठण आनी खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत काांय तरणाटे शशक्षण घेतात. तशेंच दळणवळणाचीां 

कसलीांच साधनाां नाशशल्लल्लया त्या शशद्दर गाांवाांत जयराम नवी शाळा सरुू करता. तोखणायेक पार थारचो 

असो हो प्रयत्न आसनू काळी गांगा कादांबरेंत घडून आनयल्ललो तो एक म्हत्वचो बदल. चल्लयाभरुग्या 

वाांगडा समुन हें एकलेंच चली चवथी मेरेन शशक्षण घेता. मांजळू आपल्लया बापायल्लया घरा मरता त्या 
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वेळार “. . . ताांकाां साांगणें धाडात. जाय जाल्लयार येवन पे्रत व्हरूां  दी. नातर आमचे धुवेक आमी 

आमच्या हातान उजो हदवया.” अशें खुशालीन साांगतकच गाांवच े लोक ताका शास्त्राच्यो गजाली 

साांगतात. तने्ना तो म्हणटा : “शास्त्र गेलें उज्याांत.” गाांवचो ववरोध पत्करून मांजळूाचें मरण हाांगाच 

करुया असो परुोगामी ववचार खुशाली माांडटा. ही बदलत्या समाजमानसाची आनीक एक म्हत्वाची कुरू. 

    युग-साांवार ही कादांबरी तत्कालीन काळाचो सोद घेवपी सामाजीक कादांबरी. हे कादांबरेंत बाह्य 

बदलाां परस आांतरीक वा मनाांतले बदल चड खर आसात. हे बदल एका धमाांतल्लयान दसुऱया धमाांत 

ररगपाचे. एके देशी सांस्त्कृतायेंतल्लयान दसुरे परकी सांस्त्कृतायेंत शभतर सरपाचे. हाांगा बदल घडटात त े

समैीक न्हय. शोशण आनी दडपशायेंतल्लयान ननमााण जाल्लले हे बदल आसात. थळावे लोक क्रिस्त्ताांव 

धमााचो जस्त्वकार करतकच इजन्र्कवणझशनाच्या भांयाक लागनू त े नव्यो चालीररती आपणायतात. शांभचूी 

भयण ववठाय क्रिस्त्ताांव जाता. तो नतचे खबरेक नतच्या घरा वयता त्या वेळार ती दाराची चवकट घट 

धरून उबी रावता आनी म्हणटा : “नाका, भावा म्हज्या, घराांत येय नाका. येय नाका तूां घराांत.” हाांगा 

रर्कताचीां नातीांय बदलतात. काळजाां हालोवन उडोवपी हो आांतरीक बदल मनशा मनशा मदीां अांतर 

ननमााण करता. 

    बळजबरीन केल्ललीां धमाांतराां. पतुुागालच्या राजाचे नवे कायदे. कावपताांवची आनी पाद्रीांची दडपशाय. 

रासवळ शतेाां सरकार आपल्लया ताब्याांत घेता. घोव मरतकच आधार नाशशल्लल्लयाांचीां शतेाां पावणेर काडटा. 

ह्या धमाांतराक लागनू थळाव्या मनशाक भायल्लयान आनी शभतरल्लयान बदलचें पडटा. गोवपकेचें नाांव 

बदलनू ‘इजाबेल’ जाता. नतका कुकूम लावपाक मेळना. गळ्याांत गळसरी घालूांक मेळना. ती म्हणटा : 

“कुकमानतळो नाशशल्ललो घोव कसलो?” मनशाचें बाह्याांग बदलप सोपें. परांपरेन सांस्त्कारीत जाल्ललें मन 

बदलपाक वपळग्यो वचच्यो पडटात. वयले कादांबरेंत नेमकें  तेंच जाता.  

    धमाबदलाक लागनू हाांगाचे समाजवेवस्त्थेंत बदल जाता. नवक्रिस्त्तावाांक गाांवचे ‘गाांवकारी’ हातूांत 

पयलो मान फावो जाता. रासवळ शतेाांची मालकी ताांका मेळटा. ताांचे कडने थोडी अथीक सबुत्ता येता. 

क्रिस्त्ताांव जाल्लयार आपल्लयाक भांयशभराांत ना. धमााची आनी राजाची आपल्लयाक राखण आसा अशी 

मानसीकताय ताांच े शभतर ननमााण जावन काांय लोक आपल्लयाक जाय तशें वतान करपाक लागतात. 

क्रिस्त्ताांव धमाांत जातीवेवस्त्था ना म्हणून कळटकच समान वागणुके खातीर घुांगा तशेंच दगुा म्हार 

आपलो धमा बदलपाक तयार जातात.  
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    क्रिस्त्ताांव जाल्लल्लया सखुडयाक जना हीण लेखता. परकी धमााच्या दसु्त्वासाांतल्लयान ननमााण जाल्लली ही 

मानसीकता आयजूय काांय हहांद ूसनातन्याां मदीां आसा. क्रिस्त्ताांव लोकाांक हे लोक ‘क्रकरग’े, ‘धुकर खाव’ू, 

‘बाटग’े अशीां ववशशेणा लावन ताांकाां हहणसावपाचो येत्न करून ताांकाां उणाक लेखतात. गोंयकार हहांदूांच्या 

वाांट्याक क्रिस्त्ताांव जातकच पतुुागेज नाांवाां आनी आडनाांवाां आयलीां. काल्लसाांव, पोल्लक, जव्हस्त्तीद, सटू असो 

भेस ताांकाां फावो जालो. काांय प्रमाणाांत जेवणाचीय पद्दत बदल्लली. मळू धमाा कडलें नातें तोडूांक लायतना 

ताांकाां ताांची भास आनी लोकसांस्त्कृताये पसनू पयस व्हेले. भारतीयत्वा पसनू ताांकाां तोडले. हाच ेसांदभाांत 

बरस्त्ताांव ब्रागाांझ कुां न्य आपले ववचार माांडटना म्हणटा :  

सांस्त्कृतायेच्या नाांवाांखाला हेर वसणकुवादी सत्ता जुलमू करून सवुाथा सादतात. पणू 

नततल्लयाचेरूच समाधान मानननासतना पतुुागेजाांनी मानसीक गलुामिगरी पासत अशीां आगळीां 

वेगळीां साधनाां वापरली, जाका लागनू आमच्या लोकाांनी राष्रीयत्वाची भावना तर होगडायलीच, 

पणुून ताचेय परस वायट म्हणल्लयार हेर देशाांनी जावांक ना अश ेतरेन ताांच्या सभावाांतच बदल 

घ़डोवन हाडलो.4  

    क्रिस्त्ताांव जाल्लले लोक आांगण खणटात आनी तळुस काडून उडयतात. धा जाणाांची तळुस देवराय 

शणै तणान धाांपता. बायलो कुकूम लायनात. गळ्याांत गळसरी घाशलनात. दादले गांदा नतबो लायनात. 

गाांवचे जारा आनी उत्सव बांद पडटात. क्रिस्त्ताांव मनीस हहांदूांगेर वचना आनी हहांद ू नवक्रिस्त्ताांवाांच्या 

हातचें खायना. कालपयर मेरेन हहांद ू म्हणून जगपी धमाांतरा उपराांत ‘नवक्ररस्त्ताांव’ असो नवो वगा 

गोंयाांत तयार जाता. भूांय आनी मनशाां तीांच पणू धमा वेगळो. भाव, भयण, आवय, बापयू, इश्ट, शजेारी 

काल मेरेन म्हजो आशशल्ललो तो आयज परकी धमाांतलो जाता. धमाा-धमाा मदीां नतरस्त्कार तशेंच आरोप 

आनी प्रत्यारोप जावपाक लागतात. गोंयाांत धमाांतरीत जाल्लल्लया हहांदूांचो धमा बदल्ललो, पणू जात मात 

तशीच उरली. नवक्रिस्त्ताांवाांमदीां जात, पोटजात आनी गोंयच्या वेगळ्यावेगळ्या वाठाराां प्रमाणें ताांच े

शभतर परत काांय नवे सामाजीक वगा तयार जाले. 

    धमाांतराां जातकच देवळाच्या जाग्यार इगजा आयली. तळुशीच्या जाग्यार खरुीस लागलो. आरती, 

घाडी-भगत हाांच्या जाग्यार मीस–शमेाांव आयलें. आदोळशी गाांवाांत जांय माांड आशशल्ललो थांय शशमेतरी 

आयली. वेगळ्यावेगळ्या जातीांतले लोक आपल्लया मांसडुयाांनी मनशाांक जाळटाले, थांय आताां मेल्लल्लया 

मनशाांक शशशमतरेंत एकाच जाग्यार लागीां लागीां परुपाची परांपरा सरुू जाली. आपलो धमा वाांचोवपाक देव 

घेवन परागांदा जाल्लले लोक परकी वाठाराांत परकी जावन रावपाक लागले. हो बदल असहाय्य आशशल्ललो. 
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पणू ह्या बदला बगर जजवन जगप ताांकाां कठीण जाल्ललें. अश्या बदलाांची एक लाांब वळेरी आमकाां युग-

साांवार कादांबरेंत मेळटा. 

6.3  मिाबळेश्वर सलै िांचें जजवन अणाव आनी कादंबरी लेखन  

    जजवन अणभव जजतले खर आसतात नततलें लेखकाच े लेखणेक वास्त्तव स्त्वरूप प्राप्त जाता. 

गररबी, काबाडकश्ट, अन्याय, अत्याचार, शोशण अशी ववशशश्ट फाटभूांय आशशल्लली जीण लखेकाांच्या 

वाांट्याक आनयल्लली आसता. सांघशामय जजवन जगतना वास्त्तव पररजस्त्थती आनी तत्कालीन 

समाजवेवस्त्था लेखकाक घडयता. जायत्या कोडू अणभवाांक समथापणान तोंड हदतकच त्या अणभवाांची 

िगरेस्त्तकाय वाडटा.  असल ेहे अणभवचू लेखकाची लेखणी सशर्कत करतात. 

    घरची गररबी, ग्रामीण शतेीवेवसाय, शमशलटरीांतलें धाांवपळीचें जजवन, गोवा पशुलसेंत आनी पोस्त्ट 

खात्याांत नोकरेक आसतना जायत े कडने आनयल्लले असांख्य बरेवायट अणभव, तशेंच आपले कुटुांबीक 

जजणेंत आनयल्लले खाजगी आनी रासवळ अणभव लखेक महाबळेश्वर सलै हाांच्या लेखनाचे ववशय 

जाल्लयात. जायत्या फावटीां लेखक आपल्लया जजणेच्या पररघा भायर वचून अणभव घेता. हातूांतले काांय 

वेंचीक अणभव लेखक कल्लपकतायेन आपले साहहत्य रचनेंत माांडून हाडटा आनी वाचकाां मखुार दवरता. 

हाचें सिचर िचरण काळी गांगा हे कादांबरेंत आनयल्ललें पळोवांक मेळटा.  

    ‘आवयलें आयकनासतना सदानांद फलटणीांत गेला. आवयच्या जजवाक काांच. चेडो वचत सावन 

अपरुपें सामकें  बरगलाां. काांट्याकच जीव घेवन आसा.’ (पा.12-13) असो उल्ललेख काळी गांगा  कादांबरेंत 

आयला. हो उल्ललखे लखेक सलै हाांच्या वास्त्तव जजवना कडने ननगडीत आसा. सलै हो अपरुबायेचो 

एकलोच पतू. सलैाचे आवयन आपलो घोव आनी घराांतल्लया हेर सनै्याांत आशशल्लल्लया व्यजर्कतचें जजवन 

लागीांच्यान पळयल्ललें. गाांवाांतल्लया सनैनकाांचीां मणाांय पळनयल्ललीां. घराांत आनीक कोण नाशशल्लल्लयान आवय 

म्हालकूम हहका आपलो पतू सलै सनै्याांत भरती जाल्ललो नाका आशशल्ललो. घरचें काम करून ताणें 

आपलें पोट भरचें अशी नतची इत्सा आशशल्लली. अशें आसतना 30 जानेवारी 1961 ह्या हदसा आपल्लया 

वयाच्या सतराव्या वसाा सलै घराांतल्लयान पळून वचून फौजेंत भरती जाल्ललो. 

    ‘महेश्वरालो बापयू नापत्तो जालो तने्ना एका फाटोफाट तीन तारो. गाांवचेर हावळ.’ (का. गां. : 

पा.13) हो सांदभूाय सलै हाांच्या घराण्या कडने ननगडीत आसा. सलै हाांचो बापयू ‘दत्ता’ पयल्लया 

सांवसारीक झुजाांत वाांटेकार जाल्ललो. त्या वेळार तो जजब्राल्लटार ह्या प्राांताांतल्लया एका भायल्लया गाांवाांत 
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पावलो. त्या वेळार तो साडतेीन वसाां बेपत्ता आशशल्ललो. हे घटणेक लागनू ताचे आवयक खूब रासाांचें 

जजवन जगचें पडडल्ललें. हाांगा सदानांद आनी महेश्वर अश्या दोन वेगेळ्यावेगळ्या पाराांच्या 

माध्यमाांतल्लयान आपल्लया जजवन अणभवाांतले हे दोन अणभव सलैान साहहत्याांत पररवतीत केल्लल े

आसात. ‘महेश्वर’ हें महाबळेश्वर सलै हाांचेंच टोपणनाांव. मातयेचें मळब हे आपले नवीन अप्रकाशीत 

कादांबरेंत सलैान आपलें जजवन िचरायतना ‘दयानांद’ हें नाांव घेतलाां.  

    लेखक आपल्लया साहहत्याांतल्लयान आपलेच अणभव माांडपाची सांद सोदता. आपणाक जाय तशें पार 

साहहत्याांत मेळ्ळें म्हणटकच तो त ेअणभव ताच्या माध्यमाांतल्लयान माांडटा. सलैान शमशलटरीांतली नोकरी 

सोडडल्लली. ताांचें लग्न जाल्ललें. सलैाचो माांव बाब ू नाईक येल्ललापरू रानाांत फ रेस्त्टर आशशल्ललो. ताच े

साांगणेन सलै आपले बायलके घेवन येल्ललापरूाक वचपाक भायर सरले. 30 सप्टेंबर 1966 त े14 माचा 

1967 ह्या काळाांत सलैान पोल व्हूड कां पनीांत ननररक्षक म्हणून तात्पतुी नोकरी धररल्लली. ह्या 

रानवाठाराांत आनयल्लले अणभव ‘लीला’ आनी ‘लशलतव्वा’ (पा. 49-51) ह्या पाराांच्या रुपान सलैान काळी 

गांगा कादांबरेंत माांडल्लयात.  

    समुन आनी गोवव ांद मेळून आपाक (गणेश) गोंयाांत आजल्लतनो वपशाांच्या ह जस्त्पटलाांत दवरपाक 

व्हरतात. (का. गां : पा. 210-220)  पलुीस स्त्टेशन, मामलेदार ऑफीस आनी ह जस्त्पटलाांत आनयल्लले 

अणभव हे सलैाचे स्त्वताचे आसात. एके फावटीां भयणीचे जावेक घेवन सलै पणज ेवपश्याां ह जस्त्पटलाांत 

आनयल्लल.े “गोंया भायल्लया मनशाक हाांगच्या मँटल हाजस्त्पटलात घालूांक जायना. तमुी धारवाडाक वचात. 

थांय तमुचें ह जस्त्पटल आसा.” अशें म्हणपी नतसवाडी तालरु्कयाांतलो तत्कालीन मामलेदार ही व्यर्कती 

कारवार वाठाराांतली ‘सलै’ आडनाांवाची आशशल्लली. ह्या वेळार गोवव ांद आपणू पणजेच्या श्री महालक्ष्मी 

देवळाांत जन्हहदल्ललो म्हणपाचें साांगता. हो अणभव स्त्वता सलैान गोंयाांत पलुीस ननवड चाांचणेच्या वेळार 

घेनतल्ललो. 

    समुन चवथी पास जावन पाांचवेक वयल्लया देवळा कडले कानडी शाळेंत वचपाक लागता. एकदाां 

गोवव ांद आनी समुन शाळेक वयतना समुन पसु्त्तकाां वाांगडा साांकवावयल्लयान व्हाळाांत पडटात आनी ताचीां 

पसु्त्तकाां व्हाळून वतात. (का. गां : पा.65) हो प्रसांग भरुगेपणाांत ववद्याथी आसतना लेखक सलै हाांच े

जजणेंत घडडल्ललो. प्राथमीक शशकप जाल े उपराांत सलै वाांगड-माजाळेच े उच्च प्राथमीक शाळेंत यत्ता 

पाांचवे खातीर वयतालो. शाळेंत वचपाक शतेाांतल्लयान एक आडवाट आशशल्लली. पावसाांत थांय उदक 

भरतालें. वाटेर एक ‘मायण व्होळ’ लागतालो. सलै थांयच्यान वयतना ताचो तोल गेलो आनी ताचीां 
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सगळीां पसु्त्तकाां त्या वेळार व्हाळून गेल्ललीां. आपल्लया जजववताांत घडडलो हो प्रसांग लखेकान समुनाच ेजजणे 

कडने जोडून कलात्मक ररतीन कादांबरेंत िचरायला. 

    एके घरवडीांतले णव जाण फलटणीांत आसप. भारत-चीन झुजाच्यो खबरो. सदानांद हो एकटोच चलो 

आयकनासतना फलटणीांत गेल्लल्लयान ताची आई हाांगा ताच्या हुसर्कयान धरतरेक लागप. शोभाचो घोव 

शांकर झुजाांत मरतकच एक एक तार येत रावप. गाांवचे सगळे लोक दखु्खाांत बडुप... ह्यो सगळ्यो 

घडणुको शजेेबाग माजाळी ह्या सलैाच्या वाडयार एका काळार घडडल्लल्लयो. कारण म्हाबळेश्वर सलै हाांचो 

जल्लम 04 ऑगश्ट 1943 वसाा जालो. हो काळ दसुऱया म्हायदु्ाचो. सनै्याांत आशशल्लले शमशलटरीांतल्लयान 

सटुयेक घरा येतकच शतेाचें काम आनी मेकळ्या वेळार फकत यदु्ाच्यो गजाली चलताल्लयो. भरुगेपणाांत  

ह्या सगळ्याचो प्रभाव लेखक सलै हाांचेर जाल्ललो. आनी मखुार त ेस्त्वता शमशलटरीांत भरती जाल्लल्लयान 

काळी गांगा हे ताांचे पयलेच कादांबरेंत सनैनकी फाटभूांय आशशल्लल्लया गजालीांचो सांदभा येवप तशें 

सभावीकच आसा.  

    समुनाक रातच्या वेळार व्हडयाांतल्लयान पलतडी दोतोरा कडने व्हरपाचो प्रसांग, तशेंच समुनाक शते 

कसपाक येना हे प्रसांग तर स्त्वता लेखकान आपल्लया भरुगेपणाांत अणभववल्लले आसात. बापयू मरतकच 

घराांत आनीक कोणूच कतो परुूश नाशशल्लल्लयान शते कसपाची जबाबदारी आपशीांच सलैाचेर येवन 

पडडल्लली. आपल्लयाक जोत बाांदपाक आनी तें धरपाक येना म्हण आपणू शतेाच े मेरेन बसनू रडटालों 

अश्यो भरुगेपणाांतल्लयो यादी लेखक कथन करता. काळी गांगा हे कादांबरेंत मोनेळ पाांगरून जगपी 

मांजळूाचो माांव म्हाळू हें पार आपल्लया बापाय कडने शमळटेंजुळटें आसा अशें लेखक साांगातत.5 

    शजेेबाग माजाळेच्यान काळी न्हांय सात क्रक.शम. अांतराचेर आसा. अशें जाल्लयार लेखक सलै हाणें 

काळी न्हांयेचें वणान इतलें बारीकसाणीन कशें केलाां? असो प्रस्त्न वाचकाांक पडूां येता. सलैान हदल्लले 

माहहती प्रमाणें भरुगेपणाांत सशुमरा हे हुळगा गाांवच ेव्हडले भयणीगेर त ेरावपाक वयताले. त्या वेळार 

सलै हाांकाां काळी न्हांयेंतल्लयान जायत्या फावटीां आलतडीां पलतडीां येवपा वचपाचो प्रसांग आयला. आपल्लया 

व्हडल्लया भावोजी वाांगडा एकदाां रातचो व्हडयाांतल्लयान पलतडी गेल्लल्लयाची याद सलै साांगता. ताका लागनू 

न्हांय वळाांटून वचपाचे जे प्रसांग कादांबरेंत आसात त ेताांच्या अणभवाचो एक वाांटो जावन थांय येतात. 

कारण माजाळेच्यान हुळगा वचपाक हुळगाची तार लागताली. तशेंच हणकोणाां आनीक एक तार 

आशशल्लल्लयान नतचोय अणभव सलैाचे गाांठीक आसा. न्हांयेच्यो तडी, न्हांयेचो प्रवाह, भरती-सकुती ह्या 

सांदभाांतलें वणान करपा खातीर ताांकाां हो अणभव उपगेाक पडलो. हुळगाक भयणीगेर वयतना परुाय 
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वाटभर शतेाां, न्हांय, व्हाळ, भाटाां, हुळगेचो जुांवो आनी गाांव लागताले. तशेंच भयणीच्या घरा फाटल्लयान 

काळी न्हांय आशशल्लल्लयान वगेळ्यावेगळ्या वेळाांचेर न्हांयेचीां रुपाां सलैान लागीांच्यान ननयाळ्ळ्याांत. हाकाच 

लागनू सलैान काळी न्हांयेचें केल्ललें िचरण वास्त्तव रूप घेवन कादांबरेंत येता. 

    मांजूळाचो घोव श्रीधर हाचो कोटा माशाल आनी समुना कडल्लयान खुशाली शते काडून घेता ह्यो दोन 

वेगळ्यो घडणुको काांदबरेंत आयल्लयात. 1961 वसाा सलै फौजेंत शभतर सररल्लल.े त्या वेळार बेळगाांव 

मराठा रेजजमँण्टाच्या प्रशशक्षण कें द्राांत आसतना कोटा माशाल म्हणजे क्रकतें आसता तें सलै हाांणी  

लागीांच्यान पळनयल्ललें. दसुरी घटना सलै हाांणीां आपले हुळगें गाांवच ेभयणीच्या घरा अणभववल्लली. ताांचें 

शते अशेंच गाांवच्या एका मनशान हाताशशल्ललें. 

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत शते कसपा सांदभाांत जे काांय प्रसांग िचरायल्लयात त ेलेखकान स्त्वता: 

अणभववल्लले. युग-साांवार कादांबरी म्हणल्लयार नवननशमाती अशें लेखक साांगता.6 तातूांत िचरानयल्लल्लयो 

घटना आनी प्रसांग हे आयकल्लले, वािचल्लले आनी कल्लपनेंतल्लयान वास्त्तवरुपाांत साकार केल्लले आसात. 

‘परुाय काल्लपनीक अशें काांय नासता.’ अशें सलै हाांचें मत आसा. म्हजी आवय मेल्लल्लयाचें म्हाका दखु्ख 

जालाां. हें दखु्ख दसुऱयाचें म्हणून लेखक आपले साहहत्यकृतीांत िचरायता. हो एक समाांतर अणभव 

आसनू लेखक अश ेतरेन आपल्लयाक आनयल्लले असांख्य अणभव कादांबरेंत पाराांच्या रुपाांत माांडटा. खोल 

खोल मुळाां हे कादांबरेंत दमुीांग नाांवाचें पार लेखकान िचरायलाां. मळुाांत पाडलेी आशशल्ललो व्यर्कती 

माडावयल्लयान पडटा आनी ताचो हात दांडा पासनू काडचो पडटा. हें पार सलैाचो काका (रघनुाथ) हाच े

कडने शमळटें जुळटें आसा. सलैाचो काकाय अशचे तरेन अपांगळू जाल्ललो. तो शतेाभाटाांतलीां सगळीां कामाां 

करतालो.    

    हावठण हे कादांबरेंत लेखकान आपले काांय अणभव तशेंच मनातल्लयो काांय सपु्त इत्सा कादांबरेंत 

पररवतीत केल्लल्लयो आसात. गररबीक आनी पररजस्त्थतीक लागनू सलैाांक शशक्षण अद्ायार सोडचें पडलें. 

त्या वेळार शाळा सोडपाक नाका आसली. धडपड आनी तळमळ दाखोवन आपणें मखुार शशक्षण 

क्रकत्याक घेतलें ना? ही खांत सलैाच्या मनाांत आयजूय आसा. मखुार गोवा पशुलसेंत नोकरेक आसतना 

एसएससीईची पररक्षा त े पास जाले. पणू ताांच्या मनाांतली अस्त्वस्त्थताय गेल्लली हदसना. मडकी फोडून 

उच्च शशक्षणा खातीर पणुें शाराची वाट धरपी सदानांद ह्या पाराची ननशमाती करून लेखकान आपली 

सपु्त इत्सा पणूा केल्लली आसा.  
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    हावठण कादांबरेंतलें सीताय हें पार लेखकाक हुळगाचे भयणीच्या घराांत मेळ्ळें. ताांच्या घराब्याांत 

तीन ववधवा बायलो आशशल्लल्लयो. त्यो चाररत्र्यवान आशशल्लल्लयो. असल्लया बायलाां कडने अणभवाांचें गाांठवल 

आसता. गाांवाांत त्यो अिधकारान उलयतात. लोकय ताांकाां मान हदतात. ह्या ताांच्या म्हत्वाच्या 

ननररक्षणाांतल्लयान सलैान शसताय हें पार आपले कादांबरेंत उबें केलें. तशेंच, हेच कादांबरेंत भाताची गडुी  

लासप, कुळवाडी कुमाराांक धमकायतात आनी ताांचो जागो आपलो करपाक पळयतात. तशेंच चवथीच्या 

वेळार कुमारवाडयार वचून पयश े उडोवन गणपती घेवन वयतात, ह्यो गजाली सलैान आपल्लया गाांव 

वाठाराांत पळनयल्लल्लयो. त्योच ताांणी वववीध प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान कादांबरेंत माांडल्लयात. 

    ‘खांयचोच आणभव आयशु्याांतल्लयान काडून उडोवां नजां.’ अशें मत सलै माांडटात. तूां पथो कसो 

आयलो?, नवें, तळमळ आनी हेर काांय कथाांनी सलैान अशचे आपले काांय अणभव माांडडल्लले आसात. 

काांय फावटीां लेखक कल्लपनेंतल्लयान वास्त्तव माांडपाचो यत्न करतात. पणू कल्लपनेक वास्त्तवाची जोड 

मेळटकच साहहत्याांत कलात्मक वास्त्तव उबें जाता. जायत्या फावटीां कल्लपनेंतयू वास्त्तवाचें मळुावण 

आसता. एक दीस तें सत्यतायेंत उतरता. सलै हाांच्या लेखनाांतयू ही वास्त्तवताय खरपणान हदश्टी पडटा. 

6.4  लेखकाची ननवेदन शलैी आनी संवाद 
6.4.1  ननवेदन शैली  

    कादांबरी हो एक दीघा गद्य साहहत्य प्रकार. कथानकाच्या माध्यमाांतल्लयान लेखक तातूांतलो आशय 

अशभव्यर्कत करता. हें करपाक ताका भाशचेी गरज लागता. घटनाांच्या आनी प्रसांगाांच्या आदारान 

कथानकाचो आराखडो आनी तातूांतल्लया पाराांच े सभावववशशे ननश्चीत करतकच आपणाक जें क्रकतें 

साांगपाचें आसा तें कलात्मक ररतीन कश ेतरेन माांडचें हाचो लेखक पररपणूा ववचार करता. त ेखातीर 

लेखक ननवेदनाचें तांर वापरता. कादांबरी वाचनीय जावची म्हणून नतच्या आशया प्रमाणें पयलोपरुुशी, 

नतसरोपरुुशी वा शमश्र ननवेदन पद्दतीचो तो  गरजे प्रमाण उपेग करता. 

    महाबळेश्वर सलै हाांच्यो काळी गांगा, युग-साांवार, खोल खोल मुळाां आनी हावठण ह्यो चारूय 

कादांबऱयो नतसरोपरुुशी ननवेदन पद्दतीन बरयल्लल्लयो आसात. हें जरी खरें आसलें तरी जांय गरज आसा 

थांय तातूांतलीां पाराां आत्मननवेदन करतात. अदृश्ट आनी अरण्यकाांड ह्या जुवांळ्या नवशलकाां खातीर 

लेगीत लेखकान हेंच तांर वापरलाां. काळ घुांवडी, ववखार ववळखो आनी मातयेचें मळब ह्या पसु्त्तक रुपाांत 

उजवाडा येवांक नाशशल्लल्लया कादांबऱयाां मदली मातयेचें मळब हे कादांबरेचो पयलो वाांटो नतसरोपरुुशी  

जाल्लयार दसुऱया वाांट्या खातीर पयलोपरुुशी ननवेदन तांराचो सलैान वापर केला. 
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    पयलोपरुुशी ननवेदनाांत कादांबरेंतलीां पाराां आत्मननवेदन करून कथानक मखुार व्हरतात. ‘पयलो 

परुुशी पद्दतीांत कथेंतलें खांयचें तरी एक पार स्त्वता जावन सगळी घडणूक साांगता. नायक वा नानयका 

हाांच्या शभतरल्लया कोणाक तरी कें द्रस्त्थानार कल्लपनू ताचे भोंवतणीां कादांबरेंतल्लया ल्लहानसान प्रसांगाांची 

गुांफण केल्लली आसता.’7 कादांबरेंतलो नायक वा नानयका जी ‘हाांव’ म्हणून परुाय कादांबरेंतल्लया 

कथानकाांत वावरुता ती आपल्लया दृश्टीकोनाांतल्लयान हेर पाराांच्या अांतरांगाांत शभतर ररगनू ननवेदन करता. 

आत्मचरररात्मक प्रकाराच ेकादांबरेंत ही ननवेदन शलैी मखुेलपणान वापरतात. चांद्रकाांत केणी हाांणी ववराट 

हे आपले कादांबरेंत पयलोपरुुशी ननवेदन पद्दतीचो वापर केला. 

    चडावत कादांबरी लेखक नतसरोपरुुशी ननवेदन तांराचो वापर करतात. कारण पयलोपरुुशी ननवेदनाांत 

जें एकसरेुपण येवपाची शर्कयताय आसता तें हाांगा टाळपाक मेळटा. लेखक नतसरोपरुुशी ननवेदन पद्दतीांत 

एका नतरायताची भशुमका घेता आनी परुाय कथानक कादांबरेंत माांडटा. हाांगा लेखकाक परुाय स्त्वतांत्र्य 

आशशल्लल्लयान आपल्लया अणभवाच्या बळार वास्त्तवाक धरून वववीध दृश्टीकोनाांतल्लयान लेखक प्रसांग 

िचरायता. असांख्य व्यजर्कतरेखा तो सहज उब्यो करता. हे पद्दतीांत ताका अशलप्त रावनू व्यजर्कतरेखाांचें 

बाररकसाणीन ननररक्षण करपाची सांद मेळटा. परकाया प्रवेश करून ताांच्या मनाांत क्रकतें चल्ललाां हाचो तो 

थाव घेता. गरज आसा थांय सांवादाांचो आधार घेवन व्यजर्कतमत्वाक आकार हदता. आनी तें अदीक जजवें 

करता. लेखक स्त्थळवणानाांच्या आनी समैवणानाांच्या आधारान कादांबरेंत वाचनीयताय हाडटा. गरज आसा 

थांय तो फ्लॅश बॅक पद्दतीचोय वापर करता. 

    कादांबरेंत ननवेदन क्रकतलें आनी कशें आसचें हें जण एकल्लया लेखकाचरे आधारून आसता. 

ओघवत्या ननवेदनाांतल्लयान वास्त्तव उबें केल्लल्लयान कादांबरी वाचनीय जाता. जायत्या फावटीां ननवेदन 

पसरट वा पाल्लहाळ जाता. साांगप तशेंच वणानाां चड आनयल्लल्लयान कथानकाचो आशय वाचकाां मेरेन 

पावतलोच हाची थांय शाश्वती नासता. दसुरे वटेन सांवादरुपी कादांबरेंत ननवेदन शमतभाशी आसता. ह्या 

दोनाांयची साांगड घालनू समतोल ननवेदन पद्दत वापरप ही सजानशील लेखकाची कळाशी आसता. 

    ल्लहान ल्लहान घटनाांच्या आनी प्रसांगाांच्या आधारान हावठण हे कादांबरेंतलें कथानक मखुार वयता. 

ननवेदन आनी सांवाद हाचो समतोल हाांगा जाल्ललो पळोवांक मेळटा. लेखक ननवेदनाांतल्लयान कुमार 

समाजाची वास्त्तव माहहती हदता. वातावरण ननशमाती खातीर वणाना करता. घटना आनी प्रसांग उब े

करता. अशलप्त रावनू व्यजर्कतरेखाांचे सभाव िचरायता. देखीक :  
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सोयरू खूब जाण्टो जाल्ललो. सीतायक लग्न करून हाडडल्लली तने्ना तो बरो व्हड. तागेलें लग्न 

जावन भरुगीां व्हड जाल्ललीां. कास्त्टी न्हेसनू आनी जाड शभ ांगाांचो चश्मो लावन तो आपल्लया 

वाराांडयाांत ना तर आमले रुखा पोनाांत वोगी बसनू रावतालो. केन्ना हावठणासरीां बसनू उजो 

शकेतालो. कुां बारवाडयार जाण्टो मनीस म्हटल्लयार अपरूप. कुां बार दीसभर बसनू मडर्कयो पेटीत 

ताांगेलो फाटीकणो कमरेंत पावतालो. धड पोटाक पडना जावन, दयुेंसा वेळार उपचार मेळना 

जावन तो बेगीनच मरून वयतालो. (हावठण : पा.60)  

व्यजर्कतरेखेचें गणुवशैशट्य साांगतना लेखकान सामाजीक वास्त्तवाचें भान दवरलाां म्हणपाचें हाांगा कळटा. 

सलैाचे ननवेदन पद्दतीचें हें एक म्हत्वाचें खाशलेपण. 

    सलैाच्या सगळ्याच कादांबऱयाांनी पारांपारीक ननवेदना वाांगडा काव्यमय, दृश्यात्मक आनी 

आत्मननवेदन पद्दत आयल्लया म्हणपाचें जाणवता. लेखकाच्या ननवेदनाांत ननसगाांतलीां प्रनतकाां आनी 

प्रनतमाांचो केल्ललो वापर तोखणायेचो आसा. काव्यमय शलेैचो वापर त ेखुबचू जतनायेन करतात. देखीक 

: ‘सयुाा ननकतोच गडावटेनच्या गाांवाांत अस्त्तमतके गले्ललो. काळ्या उजवाडाांत काळी न्हांयचे धारेंतल्लयान 

काजळ व्हाांवक लागलाां अशें हदस. दनपराां वोता कडार हातूांतल्लयान रुपें व्हाांवता अशें हदसतालें. आताां 

मात ताजें काजळ जालाां. त ेधारेंत पयस एक शीड कवशळल्लली बोट थीर उबी आसली. ताजी कुां याकाठी 

मखुावेल्लया दोंगरार खुरीस माररल्ललेवरी उबी आसली.’ (का. गां : पा.5)  

    सलैाच े भाशेंत मळुाांतचू काव्य आसा. ती गद्यकाव्याचें रूप घेवन कादांबरेंत येता. ‘रूख 

साकाळटकीर वाडयावयलें मळब सामकें च उकतें जालें आनी सयुाा दाराांतच येवन बसला अशें हदसूांक 

लागलें.’ (हावठण  : पा. 94), ‘खोंपी मखुार हाडून घालतकीर तचेो तो दांव वपवन येयल्ललेवरी ननरागस 

ददुाळ चेहरो दोळ्याां मखुावल्लयान वच नासलो. परुाय रगत व्हाांवन वयतकीर जशी ताची धव्या वेळूची 

मरुली जाल्लली.’ (खो. खो. म ु :  पा.213), ‘थांय सकल दाव्या हाताक कडमा रुखापोंदाक साताठ सतीच े

हाताफातर उब ेकेल्लल ेहदस्त्टीक पडटाले. त ेकाळे फातर त ेसावळेंत उलट्या पावलाांचीां काळीां भतुाां उबीां 

राववल्ललेवरी हदसताले.’ (य.ु साां. : पा.29) काव्यमय ननवेदनाच्यो अश्यो जायत्यो देखी ताांच्या 

कादांबऱयाांनी येतात. हे ताांच े शलेैक लागनू वाचप्याक आांतरीक तनरी लागता. कथानकाांत तो समरस 

जाता. कादांबरीकार जें क्रकतें साांगपाक सोदता ताचें ताका बरें तरेन आकलन जाता. 

    दृश्यात्मकताय ही कादांबरेची एक सशर्कत बाजू. कादांबरेंतल्लया घटनाांतलीां आनी प्रसांगाांतलीां दृश्याां 

जजवांत करपाक दृश्यात्मक ननवेदन उपेगी थारता. हे पद्दतीक लागनू वाचकाां मखुार एक सजीव िचर उबें 
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रावता. कादांबरीकार हाांगा बारीकसाणी लक्षाांत घेता आनी व्यजर्कतरेखाांच्यो हालचाली अळांग हटपता. 

ताांच्या वतानाांचो पट ननवेदनाांतल्लयान माांडटना सरभोंवतणचें वणान तो क्रफशालकायेन करता. हाकाच 

लागनू कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराांत कलात्मक वास्त्तव उबें जावपाक मदत जाता. देखीक : ‘फराांसीक 

पाय उठलो. तणेे खाांदावयलो म्हेळ तवुालो वेडी करून कां बराक घट बाांदलो. दाराांतलें खोरें खाांदार उडोवन 

तो शतेा वटेन गेलो. शतेाांत देंवन धप ् धप ् खोरीां मारून मातयेचीां कवळाां उठोवांक लागलो. थार 

हदयनासलो. उसरपत घेयनासलो. वेळ खांयसान खांय पावला तचेी सदु्द नासली. खशतेालो, घामेतालो 

कां बर आांवळून घेत परत उबो रावतालो.’ (खो. खो. म.ु : पा.51) ही दसुरी देख पळयात :  

भग्न देवळाचे कलेवर घेवन ती रात गेल्लली. कसलोच भार आांगार नासतना उबे आशशल्लले खाांब े

आनी आडवीां पडडल्ललीां आडीां! शेंकडयाांनी वसाांचो भार आांगावयल्लयान देंवनय ती कां बर 

मोडडल्ललेवरी हदसताली! आांगार भार नासतनाची ताांची ती अवनतकाय पळोवां नज जाताली. तरीय 

रातीां सोंस ूनज जाल्ललो एक भार पडडल्ललो आडयार. रायण्णा भटाचो भाव नतमण्णा भटान राांतीां 

मखुाल्लल्लया आडयाक गोळ घेनतल्ललो. आडयावेले घाांटीचे हारीांत ताचें पे्रत एक घाांट जावन 

हुमकळटालें. ताचीय एक व्हाजणी नाशशल्लली घाांट जाल्लली. (य.ु साां. : पा.302)  

ह्या दोनयू प्रसांगाांतल्लयान एक सजीव दृश्य दोळ्याां मखुार उबें करपाक लेखक यशस्त्वी जाला.          

    नतसरोपरुुशी ननवेदना वाांगडा सलैाांच्या कादांबऱयाांनी जायत े कडने कादांबरेंतलें एकादें पार मदीांच 

आत्मननवेदन करता. तें आपलेच कडने ससुांवाद सादता. एके तरेन तें आत्मननवेदन आसता. देखीक :  

[1] भायर वयताना तो सोतासरीांच उलयतालो, ‘तुमची आवय, आमकाां हाांगा रासाांत घालून 

आपूण सुखान उठून गेली. लोक नतका आयाव मणा येयलें म्हणटात. आमकाां मात फाटल्लयान 

दगदगे ! ’ [2] गणेशान एक फावट घरभर नदर भोंवडायली. घराक कसलें घरपण उरूां क 

नासलें. बटुी, चोबो, सपू, वल्लली, दायें, दोरी एक म्हण जाग्यार नासलीां. पाांयाांसकले भुांयचे कपच े

हुडडल्लले. क्रकतलो तेंप सारव-बरव नासलें... ‘घोव मरून बायल उरची पूण बायल मरून घोव 

उरचो न्ही रे देवा! राांड दादल्लयाचें जजवीत कुां डयापास्त्ट! ’ (का. गां. : पा.39) [3] तो घुांववल्ललेवरी 

जालो आनी सोतासरीांच व्हडाव्हडान उलोवांक लागलो. ‘म्हाका लासून मारात तुमी, पळय हाांव 

जेजूवरी परतो जल्लम घेताां काय ना तें. खुरीस खाांदार मारून हाांव वहेटकनासावन आदोशळीमेरेन 

पावलों वोगीच न्ही. जेजूचो काांट्याांचो मुकूट म्हज्या काळजाांत आसा. तुमची बांदखण फोडून 

जेजूचो धमा हाांव सांवसारभर पावयतलों...’ (य.ु साां. : पा.379) 
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    युग-साांवार हे कादांबरेंत लेखकान वेगळ्यावेगळ्या ननवेदन तांराांचो वापर केला. ही भोवपदरी कादांबरी 

आशशल्लल्लयान तातूांत घटनाांची आनी प्रसांगाांची सांख्या चड आसा. हे कादांबरेच्या कथानकाची फाटभूांय 

इनतहासीक आसा. अशा वळेार तत्कालीन काळाचें भान दवरून वास्त्तव माहहती कादांबरेंत माांडपाचें 

लेखकामखुार व्हड आव्हान आसता. धमा, धमाांतर, इजन्र्कवणझशन, समाजवेवस्त्था, लोकसांस्त्कृताय हाांच े

सांदभाांतली चडावत माहहती लेखक ननवेदक हे भशुमकें तल्लयान आनी उररल्लली सांवादाांतल्लयान वाचकाां मेरेन 

पावयल्लया. 

    आत्मननवेदन शलैेचे सांदभाांत लेखका कडने एक वगेळेंच तांर आसा. लेखक सलै हे ‘ताका हदसलें’, 

‘हदसतालें’ वा ‘हदसलें’ अशें म्हणून पाराच्या मनाांत नकळत ररगता आनी मखुार पार स्त्वता आपले 

नदरेंतल्लयान फुडलें आत्मननवेदन करता. तें पार थाांबतकच लेखक आसलें तशें आपलें ननवेदन मखुार 

व्हरता. देखीक : [1] ‘ताजी नदर परती परती त ेवटेन वयताली. जीव थतरववतर जातालो. हदसतालें, 

घुरमो हाांगाच मेरेर दवरचो आनी न्हांय हुपून पलतडी वचचें, आपासरीां, बायुलासरीां. वाडोभर भोंवन जण 

एकल्लयाची खबर घेवन येवची.’ (का. गां. : पा.117) [2] ‘मांजुळाक हदसलें. आताां धतारी फुट्टली. आपणाक 

पोटाांत घेतली. मगेर आपली शभराांत आपलें दखु्ख, लज णखणाांत सासणाची ना जातली.’ (का. गां. : 

पा.181) [3] ‘आखाडो वळाटून येतना ताका हदसलें हो आखाडयाांतलो पांगरो चडच मातला. ताजेर खुब्ब 

ताांबडया फुलाांचो घोंस फुशलल्लले. वाटेर फुलाां झडून पडडल्ललीां.’ (का. गां. : पा.190) [4] ‘ताका हदसतालें 

ह्या धपर्कयाांतल्लयान आनीक म्हण हाांव तकली वयर काडूांक ताांकचें ना.’ (का. गां. : पा.238)  

   लेखकाची वयली ननवेदन शलैी शमश्र स्त्वरुपाची आसा. आत्मननवेदन पद्दतीन पाराांचो आनी लखेकाचो 

दृश्टीकोण एकूच उरपाची चड शर्कयताय आशशल्लल्लयान हे ननवेदन पद्दतीक मयाादा पडटा. हेर तीन 

कादांबऱयाांचे तळेुन काळी गांगा हे कादांबरेंत वयले पद्दतीचो लेखकान चडावत उपेग केल्लल्लयाचें जाणवता.  

6.4.2  संवाद 
    कथानकाक योग्य हदशने प्रवाहीत करून ताची गती साांबाळपाक ननवेदन आनी सांवाद म्हत्वाची 

भशुमका वठयतात. ननवेदन लेखनाची कळाश े वाांगडाच लखेका कडने जाय आसता तचे तरेन सांवाद 

लेखनाचें तांर बरोवप्याक आत्मसात करचें पडटा. ननवेदन व्यजर्कतरेखा उब्यो करता जाल्लयार सांवाद ताांच े

शभतर जीव ओत्ता. बाह्य िचरणाांतल्लयान पाराचें अांतरांग उकतें जायना त ेवेळार ताका बोलकें  करपाक 

सांवादाांची ननशमाती करची पडटा. सांवाद हे घटना आनी प्रसांगाांक जजवांतपण हाडटात. व्यजर्कतरेखाांच े

आचारववचार हाांगा अशभव्यर्कत जातात. कादांबऱयाांतलीां पाराां काांय फावटीां आपले भाशेंत उलयनासतना तीां 
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लेखकाच े भाशेंत उलयतात. ववचारूय तीां ताचेच तकलेन करतात. अशा वळेार सांवाद कृरीम, बोजड 

आनी जर्कलश्ट हदसपाक लागतात. अशें जातकच परुाय कादांबरेंतचू कृरीमताय येता.  

    महाबळेश्वर सलै हे एका काळावयले मराठी हौशी नाट्य लेखक, कथा लेखक आनी कादांबरीकार.8 

पाराचें गणुवशैशश्ट्य आनी प्रसांगाां प्रमाणें सांवादाांची ननशमाती करप हें सलैाचें खाशलेपण. ताांच्या सांवादानी 

सचुकताय आसता. जजणेंतलो अांतस्त्वर पाराच्या सांवादाांतल्लयान प्रतीत जाता. काळी गांगा ही ताांची 

पयलीच पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा आनयल्लली कादांबरी. हातूांत प्रभावी आनी प्रवाही सांवादाांची केल्लली रचना 

वाचकाांचें लक्ष ओडून घेता. वयल े कादांबरेंतले शलेै ववशीां भाश्य करतना क्रकरण बडुकुले बरयता : 

‘कादांबरीतल्लया नाट्य, सांवाद आनी ननवेदन ह्या तीनय परस्त्पर–परूक घटकाांमदीां समतोल दवरून, सलै 

आपणाल्लया मेजर्कया मापाची आनी मळुाांतच समाजीक बाजाची ही कृती घडयत गेला.’9 

    काळी गाांगा कादांबरेंत ग्रामीण कृशी जजवन आसा. हाांगा ल्लहान ल्लहान सांवादाांतल्लयान लेखक 

प्रसांगाांतली उत्कट्टाय ताणून धरता. जजवनसांघशा, भोंवतण, समाजवेवस्त्था, पारांपारीक वेवसाय, व्यर्कतीां 

मदलो परस्त्पर सांबांद हाांच े ववशीां कादांबरेंतल्लयो व्यजर्कतरेखा अशभव्यर्कत जातात. देखीक : [1] “तवुेंच 

चडयलाां ताका. तूां ताचो पाखो घेता म्हण ताजें फावो जालाां. तूां फाल्लयाां लग्न जावन घोवा घरा वयतकीर 

हाताक मेळचें ना तें.” (पा.3) [2] “आदलीां नळ्या घराां हीां. सामकीां पकदस्त्त. आताां लाांकडाची मसु्त्तायकी 

खांय मेळूांक आयल्लया!” (पा.75) [3] “तमुी बापयू आनी पतू दोगय तापट सोबावाचे. व्हरूां  नाका तूां 

म्हाका ! हाांगाच मरतलें हाांव शतेाांत घोळत. तजु्या बापायक आयती कामेरी.” (पा.125) [4] “बायलू, 

दाराक णखळी घालनू घे. हाांव गांवणीांत बलैासरीां वचून जन्हदताां.” (पा.144) [5] “तजु्या बऱयाचें साांगतात 

आमी. बायलाांनी धरतरेक नाांगर तोपचो न्ही. नाांगर म्हणटात तें राकेसालें शस्त्र!” (पा.243) हे सांवाद 

मनशाच्या सभावाचेर हटपणी करताl. ववशशश्ट गजालीचेर आपलें मत व्यर्कत करतात. दखु्ख कथन 

करताl. मनोगत माांडटात आनी सचुोवणी लेगीत करतात.  

    काळी गांगा ही कादांबरी कारवार वाठाराांतल्लया लोकजजवनाचेर भाश्य करता. सगळीांच पाराां त्या 

पररसराचें प्रनतननिधत्व करतात. त्या वाठाराची अशी खाशलेी कोंकणी बोली आसा. ते अस्त्सल बोलयेचो 

वापर सांवादा खातीर लेखकान हाांगा केल्ललो हदसना. हें खरें आसलें तरी थांयचे बोलयेंतल्लया शब्दाांचो 

खाशलेो वापर चपखलपणान लेखकान आपल्लया ननवेदनाांत आनी सांवादाांनी केला. माधव श्रीननवास 

कामत आपल्लया पराांत लखेकाक कळयतना बरयता : ‘कारवार आनी गोंयची अशी समीश्र कोंकणी भास 
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तमुी आपणायल्लया ती खुबचू सोबबत. नागरी जजणेतल्लयान ना नपत जावन गेल्लली शब्दावळ तमुच्या 

बरपाांत येता.’10  

    गोंयच्या वाचकवगााक दोळ्याां मखुार दवरून लेखकान सांवादा खातीर एक वेगळीच सवासमावेशक 

सांस्त्कारीत शलैी हाांगा ननमााण केल्लया. देखीक : हाजें, हाजेर, ताजें, हाका, ताका, आशशल्ललें, नाशशल्ललें, 

बशशल्ललें, म्हगेलो, तागेलो, तागेल्लया, ताांगेल्लया, ताांगेलो, ताांचो, घालें, म्हळें, आयल्लया, आयलें, ताणें, 

म्हज्या, म्हजी, घालो अशीां काांय उतराां, जीां गोंयाांत बामण समाज वापरतात ताांचो सांवादाांतले भाशेंत 

लेखकान हाांगा उपेग केल्ललो आसा. लखेक हें मान्य करता. कारवार वाठाराांतली बोलीभास सांवादा खातीर 

लेखकान वापररल्लली जाल्लयार समाजवास्त्तव आनीक खर पणान कादांबरेंत उबें जावपाचें. तशेंच 

भासशास्त्राचे नदरेन कादांबरेक म्हत्व प्राप्त जातलें आशशल्ललें.  

    हावठण कादांबरेंतले सांवाद परुाय कादांबरेंत नाट्यमय वातावरण ननमााण करपाक आधार करतात. हे 

कादांबरेंतलो िचरीत कुमार समाज हो शजेेबाग-माजाळे गाांवचो. लेखकान हदल्लले माहहती प्रमाण हातूांत 

वापररल्लली सांवादाांची भास त्या समाजाक खूब लागीांची आसा. खोल खोल मुळाां ही कादांबरी क्रिस्त्ताांव 

समाजाचें जजवन िचरण करता. हे कादांबरेचें तें मखुले वशैशश्ट्य. क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाच े बोलयेक 

लागनू ताांची जजवनशलैी हाांगा प्रभावी जाल्लया. तशेंच व्यजर्कतरेखाांची ननशमाती सजीव जावपाक मदत 

जाल्लया. 

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंतले काांय वेंचीक सकयल हदल्लल्लया सांवादाांतल्लयान क्रिस्त्ताांव गावडा 

समाजाच्या भाशीक खाशलेपणाचेर हाांगा चचाा केल्लया. लेखकान गावडा क्रिस्त्तावाांची भास आपल े

कादांबरेंत वापरपाचो प्रयत्न केला पणू ती पणूा शास्त्रीय ना म्हणपाची सकयल्लया काांय देखीां वयल्लयान 

लक्षाांत येता. [1] “हदसवडयाचें बरें आसा. हेर आमकाां हदतात तेंच न्ही.” [2] “त्या रेडयाां बाराबोर आमी 

बलै. गावडयाांगे नोशशबाांत तेंच. क्रकररस्त्ताांव खूांय. हेर चाडड,े सदुीर फात मारून भोंवताय. आमगे काश्टी 

सटुपार ना. फाल्लयाां धाड तूां वपकोप.” (पा.9) [3] “सोऱया गादयो गले्लयो. आताां बाराां जाल्लयाांत. बसूांक 

कदेलाां मोवमोव. एक फावट बसले मणुटगेर उठों जायना.” (पा.14) [4] “. . . शतेगावडो केन्ना शते 

पडीांग पडूां हदना. आनी तूां पोटण्याचो शते पडीांग पोट्टलें म्हुण्टा. तोंड फोट्टां तगेुलें.” (पा.59) [5] “आनीक 

येयल्लयार शणेाथापो मारतलें तजु्या तोंडार” (पा.116) [6] गावडया कोण लेखतात? (पा.117) [7] “तमुगे 

चेडो तो काश्टे गावडो मायकल खूांय?” (पा.119) [9] “. . . केसो गावड ेतमुी? एक बरें खोरें ना, कुराड 

ना, नाांगर ना, जूांव ना, एक हहळो ना.” (पा.142), [10] “हय तर. गावडयागे लोक हाडाां झरोवन कश्ट 
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करून खातात. कोणा गे येद्दें कुस्त्कुट फुर्कया घेवपी न्हूां त.ेमगेु व्हडलें माशने मडगवाां भाडने म्हण वावर 

कोत्ता.” (पा.164). 

    शाश्टीतल्लया गावडा समाजाची भास ताांरीक नदरेन अभ्यासता त्यावेळार तातूांत वयल्लया देखीन 

काांय चकुी आशशल्लल्लयाचें लक्षाांत येता. देखीक : हदसवडयाचें = हदसोवडयाचें, बरें = बोरें, आसा = आहा, 

हेर = येर, हदतात = हदताय, न्ही = न्हू; बलै = बोयल, सटुपार = सटुपा; बसूांक = बोसोक, कदेलाां = 

कोदेल, मणुटगेर = म्हुणटोगो; पडीांग = पाड, पडूां = पडों, पोट्टलें = पोटोल्ललें; मारतलें = मात्तोलें, 

तजु्या = तगेु; लेखतात = मानीता; खूांय = हुांय; केसो = केसोले, नाांगर = नाांगोर, हहळो = इळो; हय 

= ओय, हाडाां = आडा, झरोवन = झोरावन, कश्ट= कोश्ट, करून = कोरून, मडगवाां = मोडगोवाां.11 

    शाश्टीच्या गाांवडयाां मदीां ‘च्या’ चो वापर जाता. देखीक : जेवच्याक, घालच्याक, खावच्याक, 

रोयच्या. ताांच्या उलोवपाांत ‘ओ’ स्त्वराचो वापर जाल्ललो हदश्टी पडटा. तशेंच ‘ल’ चो उच्चार ‘न’ जाता. हें 

ववशीां  A Survey of Marathi Dialects VII GAWDI, A. M. Ghatage,The State Board for 

Literature and Culture, Bombay, 1972. ह्या पसु्त्तकाांत लेखकान शाश्टीच्या गावडया ववशीां 

शास्त्रीय वववेचन केलाां.  

    एका ववशशश्ट ग्रामीण उपऱया समाजाचेर कादांबरी बरोवपाचें धाडस लखेक करता त्या वेळार ताच े

मखुार मोटो प्रस्त्न उबो रावता तो ताांचे बोलीभाशचो. ताांचें समाजजजवन, समाजवेवस्त्था, लोकसांस्त्कृताये 

वाांगडा भाशीक वेव्हाराचोय अभ्यास लेखकाक खोलायेन करचो पडटा. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंतली 

भास ही साश्ट म्हालाांतल्लया क्रिस्त्ताांव गावडो समाजाची. वयल्लया काांय सांवादाांतल्लयान पाराांच आपल्लया 

जजववता ववशीां भाश्य करतात. गावडा समाजाच्या ववशशेतायाांचेर ननवेदनाांतल्लयान भाश्य करपाचें सोडून 

लेखक पाराांच्या तोडाांतल्लयान ताांच्या खेरीतपणाचेर उलयता. हाची हाांगा ववशशे नोंद घेवपाक जाय. 

    सलै पोस्त्ट खात्याांत नोकरेक आसतना माजोडडें, काांसावली, वेणें, वाकेँ  आनी करमणें ह्या 

वाठाराांनी पोस्त्टमास्त्तर म्हणनू काम केलाां. नोकरेच्या काळाांत त ेत्या सवुाताांनी वास्त्तव करून रावल्लयात. 

त्या वेळार ताांकाां थळाव्या क्रिस्त्ताांव गावडा समाजाची भास आत्मसात करपाची सांद फावो जाली अशें 

लेखक साांगता. हे कादांबरेची ‘प्रेस क पी’ कोंकणी कथा लेणखका माया खरांगटे हाांणी तयार केल्लया.12 

कादांबरेंत वापररल्लली भास परुाय तरेन शास्त्रीय ना. नतका नतचें शास्त्रीय रूप येवपाक लेखकान आनीक 

यत्न केल्लले जाल्लयार सांवादाांत जजवांतपण येवपाक आधार जावपाचो. 
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    भाशीक आांगानयू साहहत्याचो ववचार करप गरजचेें आसनू भास हें साहहत्यकलेचें माध्यम आसा. 

ज्या समाजाच े भाशेंत साहहत्याची ननशमाती जाता तने्ना अप्रत्यक्षपणान ती त्या समाजाचीच 

आपउर्कतावणी आसता. तातूांत त्या समाजाचें अांतरांग शलवपल्ललें आसता. भाशचे्या माध्यमाांतल्लयान त्या 

समाजाचो अववश्कार तातूांत जाल्ललो आसता. मानवी जजवन आनी ताांच्या ननतीमलु्लल्लयाांचो आत्मअववश्कार 

ववशशश्ट समाजाचे बोलीभाशवेरवीां साहहत्याांत जावप हें जजवांतपणाचें लक्षण मानतात. हे खातीर लेखक 

त्या समाजाची भास शशकता. तातूांतल्लयो बाररकसाणीां नोंद करून घेता आनी मागीर त ेभाशचेो वापर 

आपल्लया साहहत्यकृतेंत करता. 

    कोंकणी कादांबरेच्या मळार आताां भाशीक प्रयोग जावपाक लागल्लयात ही बरी गजाल. क्रिस्त्ताांव 

समाजाचे भाशचेो वापर कामेलीन आनी भोगदांड ह्या कादांबऱयाांनी जाला. नां. ध. बोरकार ह्या लेखकान 

हहांद ूगावडा समाजाची भास आपले समपाण कादांबरेंत वापरल्लया. प्रळय ही ड . अरूण हेबळेकार हाांची 

नवशलका जाग हदवाळी आांक–1984 वसाा उजवाडा आयल्लया. हे नवशलकें त कुमठा-कनााटक वाठाराांतली 

बोली भास वापरल्लया. सुनामी सायमन हे कादांबरेंत दामोदर मावजो हाांणी क्रिस्त्ताांव खारवी समाजाची 

बोली भास सांवादा खातीर वापरल्लया. ननवेदन आनी सांवादा ह्या दोनाांय खातीर बोली भाशचेो प्रयोग  

देवनागरी कोंकणी कादांबरेंत अजून जावांक ना.  

    कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराांत कथानकाचे मागणे प्रमाणें लखेक पाराां उबीां करता. युग-साांवार हे 

कादांबरेंत 320 वयर व्यजर्कतरेखा आसात. हातूांतलीां चडावत पाराां एकेच समाजवेवस्त्थेंतलीां आसलीां तरी 

तीां वेगळ्यावेगळ्या जातीांनी वाांटून गेल्ललीां आसात. हाांगा ताांचे वेवसाय वेगळे आसात. दसुरे वटेन काांय 

पाराां परकीय देशाांतलीां आनी प्रदेशाांतलीां लेगीत आसात. हहांद ूह्या मखुेल धमाा वाांगडाच मेजकीांच काांय 

पाराां क्रिस्त्ताांव धमाांतलीां आसात. ह्यो ववशशेतायो लक्षाांत घेवन लेखकान हाांगा सांवादाांची आांखणी केल्लली 

ना. बामण, क्षरीय, म्हार, म्हालो, मेस्त्त, भट, देवळी, वजैीण, पाद्री, कावपताांव. शफे, काब, सोल्लदाद, 

इजन्र्कवणझशनाचे अिधकारी अशीां काांय पाराां कादांबरेंत एक समान बोलीभास उलयतात. देखीक : 

1. म्िाबळू नायक : “वचुांया आमी. गाांव तेंच्या हडडयार घालनू हदगांतराक वचुांया. देव हुमटून 

कामळी खोळकें त घालुांया आनी बायल भरुग्याांक घेवन रातचे चलूांक लागयुा! पडलेनात हेरकडने 

गाांव पडड ांग!” (पा.90) 

2. बाळा शणै : “घेवां दी बरोवन. त े क्रकतें जमीन गाांवच्यान उखलनू व्हरतले? जमीन गाांवाांतच 

उरतली. कोणाक बऱयाक पडची ना ती. पाांय दवररल्ललो रगत ओांकून मरतलो.” (पा.101) 
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3. दरु्ा म्िार : “कोणाक खबर क्रकतें म्हण. तेंचे वरी हातपाांय आसात म्हण मनीस म्हणचे.  

आमची सावळी पडल्लयार शणेाशश ांतडुो घालनू घेतात त ेआपल्लया आांगार.” (पा.44) 

4. दबा देवळी : “जातीचें उलोवां नाका. पाड पडडल्लली कसली जात ती. हदसाचो बापयू नाशशल्लली 

आनी रातची आवय नाशशल्लली?” (पा.273) 

5. कुशा कंुाार : “तजु्या हाताांत चाकावयल्लयान काडडल्ललो फर्ककत गळो आसलो. तवुें पेटून मडकी 

केली. आवयच्या पोटाांतल्लयान जल्लमल्ललें भरुगें अशेंच मातयेच्या कच्च्या गळ्यावरी. . . . ”(पा. 

372) 

6. पाद्री शसमांव वपरीस : “ना म्हज्या भावा, चुकीचीां हीां तजुीां िच ांतनाां. मायेमोगाचो सांदेश घेवन 

येयल्ललो जेजूचो काकुळटायेचो धमा आमचो. बळ वापरप म्हटल्लयार व्हडलें पातक.” (पा.36) 

7. को्स्त्ीा्ीीन ब्रार्ािं : “इजन्र्कवझासाांवा आड तूां हें उलयता तें ननमणें आसूांक जाय. तूां नकळो 

ताांचें बळगें?” (पा.42) 

8. शफे कामील ररबेर : “क्रकररस्त्ताांवाांल्लया गाांवाांत कसलें मडसरेचें तजुें देवस्त्पण करता? खांययू सात 

गाांवाभायर वचून पडलो ना क्रकत्याक तूां? आताां बांदखणीांतच कुसोवांक उडयताां तकुा.” (पा.353) 

    सलैाचे हे कादांबरेंतलीां सगळीांच पाराां कोंकणी सोडून हेर भास उलयनात. दसुऱया भाशाांचो प्रभाव 

ताांच्या उलोवपाांत हदश्टी पडना. पाद्री शसमाांव वपरीस, पाद्री पावल ु कुलास,ु व्हायसर य कोन्स्त्तान्तीन 

ब्रागाांझ, कावपताांव ररबरै हाांचे सांवादाांतले भाशेंत फकत वार्कय बाांदावळीांतलो काांयसो फरक सोडलो 

जाल्लयार पतुुागेज भाशचेो प्रत्यक्ष प्रभाव हदश्टी पडना. स्त्थलाांतरणाच्या वेळार आदोळशी गाांवाांतले लोक 

हेर पयसलु्लल्लया वाठाराांतल्लया (देखीक : बोरी, शशरोडें तशेंच माशें, माजाळी) लोकाांच्या सांपकाांत येतात. 

हाांगा ताांचे बोलयेच्या वेगळेपणाचो ववचार केल्ललो हदसना. तत्कालीन थळ-काळ आनी ताांच्या 

व्यजर्कतववशशेतायाांचेर भर हदवन हाांगा लेखकान एके रासवळ बोलयेचो वापर केला म्हणपाचें वयल्लया 

काांय देखीां वयल्लयान लक्षाांत येता. अशें केल्लल्लयान कादांबरेच्या कथानकाक आनी तातूांतल्लया आशयाक 

खांयच बाहदकार आनयल्ललो ना. कारण हाांगा ववशय म्हत्वाचो आशशल्लल्लयान सांवादाांतले भाशचेेर आडनदर 

जाता. लेखकान तत्कालीन सोळाव्या शेंकडयाांतले बोलयेचो वापर केल्ललो जाल्लयार घडये वाचनीयता भांग 

जावपाची हाांगा चड शभराांत आशशल्लली हेंवयू नततलेंच खरें. 

    सलैाच्या सांवादाांनी ववनोदी वा उपरोधान भररल्लली भास ना. ताांचीां पाराां जजववताांतलें सत्य 

अशभव्यर्कत करतात. ताांच्या सांवादाांतल्लयान व्यजर्कतरेखाांचो सभाव, ताांचें मानस, ताांची जजवनदृश्टी हाचो 
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प्रत्यय येता. व्यर्कतीच्या उलोवपाांतल्लयान ग्रामीण समाजमानस प्रवाहीत जाता. हाका लागनू सांवाद हें 

सलैाच्या कादांबऱयाांतलें  बलस्त्थान जालाां.  

6.5  का्यमयीा आनी ग्रामीण ााशा 
6.5.1 प्रनीका,ं प्रनीमा, आनी उपमा 

    सलैाचे ननवेदन शलैचेें एक म्हत्वाचें खाशलेपण म्हणल्लयार त े सरभोंवतणच्या समैातलीां प्रनतकाां, 

प्रनतमा आनी उपमाांचो केल्ललो वापर. ताांच्या लेखनाांत येवपी प्रनतमा सजीव दृश्य उबें करतात. ताचे हे 

शलैेक थळकाळाचें भान आसा. देखीक, काळी गांगा कादांबरेंतलें हें ननवेदन पळयात :  

तें न्हांयसरी पावल े तने्ना तो हेदोळचो बलै आनी बलैकार केन्नाच न्हांय पार करून गेल्ललो. 

तारयो व्हडें तडीक लावन तातूांत आड पडडल्ललो. चोंयवटेन वाठार सामको थांड आसलो. तें काळें 

व्हडें, तातूांत काळी काांबळ काांबरून जन्हहदल्ललो तारयो आनी काळी न्हांयची काळी धार हातूांत 

काांय वेळ मांजूळ शणेणल्ललेवरी जालें. पणू तारयाक उठयतकीर ताणें व्हडाव्हडान उलोवन, खबरो 

साांगनू सगलो वाठार जागयलो. मांजूळाक सूां जालें. (पा.37)  

हाांगा काळें व्हडें, काळी काांबळ आनी काळी न्हांय हाांचो सुांदर ररतीन समेुळ सादनू लेखकान हाांगा 

दृश्यात्मकता उबी केल्लया. ह्या काळ्या रांगा ववशीां उलयतना लेखक साांगता : ‘म्हज्या पवुाजाल्लया घराांत 

शभतर सदाांच काळोख दाटून आसतालो. त ेखातीर भरुगेपणात घराांत आशशल्लल्लया काळखाच्या  कुडीांत 

वचपाक भय हदसतालो. त्या काळखा भोंवतणीां हाांव सदाांच एक सारको घुांवतालों.’13 काळोख हे 

सांकल्लपनेचो  आदार घेवन  लेखक काळखाचीां वववीध रुपाां आपल्लया कादांबऱयाांनी िचरायता. काळी गांगा 

हे कादांबरेंत वाचकाांक ताचो प्रत्यय चड येता. देखीक : [1] काळ्या उजवाडाांत काळी न्हांयेचे धारेंतल्लयान 

काजळ व्हाांवांक लागलाां अशें हदस. (पा.5) [2] केन्ना काळोख देंवांक लागतकीर त्यो नागणीवरी आपलो 

ववळखो जुांव्याभोंवतणीां घालनू बसल्लयात अशें हदसता. . . ल्लहव ल्लहव काळखाांत नदरेआड वचपी 

मखुावेल्लया वाठाराकडने मांजूळ काांचवेनशें पळयतालें (पा.6) [3] ‘अटमा रुखापोनाक हदसानच काळोख 

आसता.’ (पा.9) [4] सालाांतल्लयान राांदचकुेडीांत वयतना दावेवटेन एक कूड आसली. काळखी आनी 

भूांयेचेर फोणकुलाां पडडल्लली. (पा.110) [5] फाटीां वळोवन देवळासरीां पळयल्लयार ताज्या दोळ्याांमखुार 

सगलोच काळोख. ताका हदसलें देवळामळार एक काळें कूप दाटून आयलाां आनी रथ, पालखी, थांयचीां 

सगलीां मनशाां तातूांत बडूुन साांडल्लयाांत. (पा.182) [6] काळखाांत शभतल्लल्लया पसाऱयाचीां भतुाां जावन ताज े

मखुार उबीां रावलीां. (पा.190) [7] ह्या नखेराांचो इल्ललो इल्ललो रासवळ उजवाड काळखार मारतालो. 
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(पा.224) [8] कदीमकाळाचो काळोख हुपनू सपनाांतल्लयान उठून येनयल्ललेवरी चार पाांच जण बायलो 

समुनाक थातारताल्लयो. (पा.237) [9] काळखाांत तो बरोच उांच आनी दाांडगो हदसतालो, काांबळ काांबरून 

घेनतल्ललेवरी. (पा.252) [10] साडयेच्या पदराचो शवे तोंडार घेवन सालाांतल्लया काळखाांत तें वोगी बसलें ! 

(पा.280) 

    लेखक ग्रामीण जजवन जगनू आनयल्लल्लयान त्या पररसराांतलीां प्रनतकाां तो अचळय उखलता आनी 

आपल्लया साहहत्याांत अचूक पद्दतीन ताांचो वापर करता. काळी गांगा कादांबरेंतलें वातावरणूय ग्रामीण 

आशशल्लल्लयान ताका एक वगेळो अथा प्राप्त जाता. सकयल्लयो काांय देखी हाचेर चड उजवाड घालतात. 

अचूक एक खीण िचमटेंत धरून सलै वास्त्तव आभास ननमााण करता. ही कोंकणी भाशचेी ताांक आनी 

लेखकाची सजृनशर्कत. हे कादांबरेंतल्लयो ह्यो आनीक काांय देखी पळयात : [1] रानाांत वतकरी ताांचीांय 

झाडाांच जातात. (पा. 50) [2] शोभा खुळूखूळ हाांसलें. ताज्या सोबीत दोळ्याांतल्लयान, पातळ पातळ 

ओांठाांतल्लयान खूबशें हाांशें शणेलें. . . . शोभा परतें हाांसलें. फुलाांची वाल वाऱयार धोशलल्ललेवरी जाली. 

(पा.60) [3] रानाांतचू वाडडल्लल्लया वनमनशावरी तीां हदसतालीां (पा.95) [4] ताजी नसु्त्त्याच्या खवळाांवरी 

िचरमहुटल्लली फाटूच हदसताली. (पा.110) [5] पावस पडूांक लागलो म्हणटकीर शेंमळ वाजजल्ललेवरी 

घरुम्यार पावसाचे थेंबे पडटाले. (पा.114) [6] कालमेरेन कवाशाचें बोंड कशें येद्देंशें आशशल्ललें हें चडूेां 

पळय आताां कशें धश्टपशु्ट जालाां. (पा.130) [7] हो एकलोच घराांत शभल्ललमाड कसो लाांब जाला. हेर 

भाव केनाळे कवाथे. (पा.178) लेखकान वेंिचल्लल्लयो ह्यो उपमा गाांवा भोंवतणच्यो आसात. गाांविगऱया 

वाठाराांतल्लया वाचकाांक खबर आशशल्लल्लयो. हे गजालीक लागनू वाचक ह्या भाशीक प्रवाहाांत एकरूप 

जाता.  

    खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत लेखक अशचे तरेन काव्यमय भाशचेो वापर करता आनी आपलें 

ननवेदन आनीक प्रभावीत करता. देखीक : [1] घराांत घसुताना शभयेवन थरथरत शभजजल्ललें खेतें कशें 

आांगा वयल्लयान उदक गळयत घराांत घसुतालो. (पा.61) [2] कालवाां मासाां कश े दोळे. (पा.75) [3] 

कुडीची तर तावपल्लली कायल जावांक लािगल्लली. (पा.115) [4] “तो काजारी मगुो, बायल भोजर. वांयेक 

लावांक काांटये शशटें कोहें.” (पा.124) [5] भरुगीां उमळून वपळून काडडल्लले वरी भािगल्ललीां. (पा.131) 

मोटार सटुच्या वेळार लेगीत तें फातरा दोळ्यानशें मखुार पळयतालें. (पा.132) [6] णखणाांत आांतोनेताले 

तकलेचो शणेागुळो जालो. (पा.137) [7] वसाभर तरी तो ह जस्त्पटलाांत पडून आसलो. तरीय शवेटाक 

उखलनू हाडलो तो कुडीचो भोरोच. (पा.138) [8] हेचो आवाज फुगोटेचो जाल्लयार नतचो गनेलाचो. 
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(पा.160) [9] तगेु तीग चेडचे मरेु क्रफलीप, पोपाये दाांड ेकेहे. (पा.209), [10] तचेीां तीां दकुाां फुलाां कशीां 

कें साांत माळचीां अशें तकेा हदसलें. (पा.211) [11] परुाय रगत व्हाांवन वयतकीर जशी ताची धव्या 

वेळूची मुरली जाल्लली. (पा.213) 

    ही काव्यमयता सशर्कत अशें ग्रामीण जजवन उबें करपाक लेखकाक मदत करता. जाल्लयार दसुरे 

वटेन कोंकणी भाशचेी ताांक शसद्द करपाक कारण थारता.  

    अमकूुच एका लेखकाचे बाबतीांत अशें क्रकत्याक घडटा. हाची जाप ताचे जजवनदृश्टीांत शलवपल्लली 

आसता. ताच्या मनाचेर जाल्लले खोल सांस्त्कार आनी वववीध प्रभाव ताची ही भास घडयता. मनीस 

जजतलो समैसशृ्टीांत शभडटा नततलेंच ताचें मन सजीव सशृ्टीमय जाल्ललें आसता. अशा वेळार लेखक 

मानवी जजवनाची तळुा समैसशृ्टीांतल्लया वववीध घटकाां कडने करता. सलैाचे बाबतीांत नेमकें  हेंच घडटा. 

हाकाच लागनू हावठण कादांबरेंत ‘भरुगें तर शभजून खेतें जावन आवयक घट वेंगोवन आसलें.’ (पा.3) 

आताां तर ताांबडीसाण वचून पालीच्या पोटावरी धवो जाल्ललो (पा.17), ‘रानाांत ररगतना तर तीां झाडाचीां 

झोंपाां कशीां हदसतालीां.’  

   भरुगें शभजून खेतें जावप, पालीच्या पोटावरी धवो जावप तशेंच मातयेचीां मनशाां जावप. झाडाचीां 

झोंपाां जावप. हाांगा ‘जावप’ आनी ‘हदसप’ ही प्रक्रिया भाशीक प्रयोगाचे नदरेन म्हत्वाची आसा.  

    ‘भायर पावस पडटालो आनी सगळो वाठार शभजजल्लले काांबळीवरी जाल्ललो.’ (पा.81), ‘माती कुडतने 

बडयतना माती कें साांत घसुनू घसुनू ताांच्या कें साांची बुजाणी जाताली.’ (पा.102), ‘ताांबडया दोळ्याांचो 

काळो रेडो, हाव्याांत काळो जाल्लल्लया बुडकुल्लयावरी कुबस्त्थान.’ (पा.120), ‘आनी ती थकून ताांच े कुडीच े

गबे जाल्लले.’ (पा.125)  

    ह्याय देखीांनी हीच अनभुतुी वाचकाांक येता. हाांगा काांबळ, बुजाणी, बुडकुलो, गबे ह्यो ग्रामीण 

जजणेंतल्लयो प्रनतमा आनी प्रनतकाां वाचप्याांचें सांवेदनशील मन जागतृ करता. ताांचे मखुार एक जजवांत 

िचर उबें करता. 

    युग-साांवार कादांबरेंतली ननवेदन शलैीय काव्यमय आसा. लखेक हाांगा वणानाां करता. सोळाव्या 

शेंकडयाांतली सामाजीक फाटभूांय उबी करतना तत्कालीन वास्त्तवाचें भान दवरून प्रनतकाां आनी प्रनतमाांचो 

सहज सुांदर वापर लखेक करता. साहहत्यकृतीांत वापररल्लले भाशके थळ-काळाचें भान आसचें पडटा. 

कारण ती सामाजीक पररवशे घेवन येता. देखीक : [1] ‘त ेकाळे फातर त ेसावळेंत उलट्या पावलाांचीां 

काळीां भुताां उबीां राववल्ललेवरी हदसताले.’ (पा.29), [2] ‘पाद्री शसमाांव त्या व्हडल्लया घराचे मखुार पावलो 
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आनी एकदम सासणाचो काळोख जाल्ललेवरी, परुाय पानाां झडून गेल्ललेवरी भयांकर ननशवेन गेलो.’ 

(पा.166), [3] ‘कस्त्तऱुयाचें हडडें घाांट व्हाजजल्ललेवरी धडधडटालें.’ (पा.300), [4] ‘आडयावेले घाांटीचे हारीांत 

ताचें पे्रत एक घाांट जावन हुमकळटालें. ताचीय एक व्हाजीण नाशशल्लली घाांट जाल्लली.’ (पा.302), [5] 

‘एक जजतें जागतें देवळू फातराांची रास जावन पडडल्ललें.’ (पा.307) 

    ‘काव्यात्मक मन हें सलैाांचीां शजर्कतस्त्थानाां आसात.’14 अशें साहहत्याचे अभ्यासक ववश्राम गपु्त े

म्हणटात. हें ववधान सलैाच्या काव्यमनाचो सोद घेता. गद्य लेखका शभतर एक कवीय आसचो पडटा. 

ह्या दोगाांयचो समेुळ जातकच म्हाकाव्याची ननशमाती जाता. सलैाची ही भासशलैी कोंकणी कादांबरेच्या  

मळार वेगळी आनी लक्ष ओडून घेवपी अशीच आसा. अश ेतरेची काव्यमय शलैी हेर लेखकाांचे बाबतीांत 

क्रकां चीत पळोवांक मेळटा. आपल्लया अणभवववश्वा ववशीां भाश्य करतना लखेक म्हणटा : ‘हाांव एक 

बवुद्ननश्ठ, ववज्ञानननश्ठ, तका ननश्ठपणान ववचार करपी लेखक. म्हणच म्हज्या साहहत्याक एक 

वस्त्तनुनश्ठ वास्त्तवपण येता. खोटे आदशा, तकलबुी सपनाां हाांव िचतरायना.’15 वास्त्तवा कडने प्रामाणीक 

रावनू लेखक आपलें लेखन करता त्या वेळार ननजीव वस्त्तूांक लेगीत सजजवपण येता. सलैाची लेखणी  

ही ताची एक उत्तम देख. 

6.5.2  ग्रामीण उीरावळ   
    लेखक आपल्लया साहहत्याांत भाशचेो प्रयोग करता. थळकाळा प्रमाण भास बदलत आसता. 

वेगळेवेगळे प्रभाव आनी प्रवाह भाशेंत बदल घडोवन हाडटा. ‘शेंदीडशें वसाांपयलीां मनशाां जशीां उलयतालीां, 

ताांच्या उलोवपाांत जे शब्द, जे वार्कप्रचार, म्हणी येताल्लयो ताचेकय आयच्या बायल-दादल्लयाांच्या तोंडाांतली 

भास खूपच वेगळी, बदशलल्लली आमी पळयतात.’16 तत्कालीन समाजाचे जजबेर आशशल्लली भास लेखक 

सांवादाखातीर वापरता. बालवया पसनू लेखकाचेर जाल्लले भाशीक सांस्त्कार लखेकाची एक ववशशश्ट लेखन 

शलैी घडयता. हाचो प्रभाव ताचे ननवेदन शलैेंतल्लयान जाणवता. 

     भाशचेो केल्ललो योग्य वापर कादांबरेक वास्त्तवाच ेहदशने प्रवाहीत करता. एका ववशशश्ट प्रकाराांतली 

कादांबरी आपणू जावन भाशचेी मागणी करता. हाका लागनू कादांबरेचे रचना प्रक्रियेंत ‘भाशा’ ह्या 

घटकाक ववशशे अशें म्हत्व हदल्ललें आसा. लखेक ननवेदनाचीां वेगळीांवगेळीां तांराां वापरता. कादांबरेक 

अपेक्षीत अशी भास तो केळयता.  



 
 

351 
 

    ग्रामीण जजणेची अशभव्यर्कती जाल्लले कादांबरेंत त्या समाजाचे बोलीभाशचेीां वववीध आांगाां प्रभावीपणान 

िचरीत जाल्ललीां आसतात. महाबळेश्वर सलै हाांकाां ग्रामीण जजणेची फाटभूांय आशशल्लल्लयान थळाव ेभाशचेें 

वेगळेपण हेरून त ेभाशचेो प्रयोग त ेआपले कादांबरेंत करतात.  

    काळी गांगा कादांबरेंत कारवार वाठाराांतले ग्रामीण भाशचेो वापर सलै सकयले प्रमाण करता. 

िगरेस्त्तकाय अधोरेखीत केल्लली पळोवांक मेळटा. देखीक : [1] ताणें कोयतचेी चोंच कचकन नाल्ललार 

माल्लली. (पा.1) [2] चेडूां भरुगें पणू चेडयावरी गाांव माथ्यार घेत हुबदळटा. (पा.3) [3] हाांव बरें नाचोवन 

घेताशशल्ललें. (पा.21) [4] रडून रडून िचन्नालाां तें! (पा.22) [5] आपा, हाांव बाांयर वचून वस्त्राां धुवन 

हाडटाां. (पा.24) [6] शशतामडकें त दाय घालनू मांजळूान शीत अडचून पळयलें. (पा.38) [7] जोन्नी 

मारूां क म्हजें शते मकी-बरड न्ही. (पा.142) [8] तें धप्पकन वचून लोट्यार बसलें. (पा.154) [9] हाांवेंच 

कण्णाक कोंकें  बाांदनू गोळ घेत काडलो पणस. (पा.171) [10] तें चय तगेुलें नण्णेलें घर (पा.191) 

    ही ताांची भास थांयची परुाय लोकसांस्त्कृताय घेवन कादांबरेंत प्रकट जाता. हें ताचें प्रकटीकरण 

वाचप्याांक मनाांत भाश े सांदभाांत उत्सकूताय ननमााण करता. अनवळखी शब्द आनी वार्कप्रचाराांतल्लयान 

एके नवे शब्दसांस्त्कृतायेचो हाांगा हदश्टावो घडटा. 

    दसुरे वटेन अमकूुच एका वाठाराची भाशीक िगरेस्त्तकाय वाचकाांक अजापीत करपी अशीच आसता. 

काळी गांगा कादांबरेंतलीां हीां काांय कारवार वाठाराांतलीां ग्रामीण उतराां भाशीक वगेळेपण घेवन येतात. 

देखीक : [1] नसकाक=फाांतोडरे वा सर्ककाळीां फुडें. (पा.17) [2] ताजेन=ताका लागनू. (पा.43) [3] 

शशवड=सरळ बरें तण, घर शशवपा खातीर भाताच्या तणाच्यो पेंडी. (पा.49) [4] गवनाां=ताांदळाच्या वपठा 

पसनू केल्लले पातळ पोळे. (पा.62) [5] तडव=वेळ करप. (पा.69) [6] ओांवरी=सामान दवरपा खातीर 

आशशल्लली घराांतली वगेळी कूड. (पा.90) [7] नाटप=रोंपप. (पा.106) [8] मगुळ=एके तरेचें तण. 

(पा.106) [9] कोंडयो=काळे-धवश े बारीक खुबे. (पा.108) [10] उतरळाां=पावसाळ्याांत वयल्लयान देंवनू 

आनयल्ललें उदक वचपाक दोन कुणग्याां मदल्लयान उदकाक केल्लली वाट. (पा.117) [11] 

नोगल्लयो=मडुडुश्यो. (पा.118) [12] येलतूांड=सामको बारीक. (पा.137) [13] खोजने=हातान बाांदतात त्यो 

मोट्यो ववडयो. (पा.139) [14] मकीबरड शते=बरें वपकना तें शते. वा ऊां च जाग्यार आशशल्ललें शते. 

(पा.145) [15] कडव=ेसकुतरे बारीक बडयाांचो कडवो घालनू नसु्त्तें आडोवन धरपाची एक पद्दत. 

(पा.162) [16] मेटलाां=सपणाां [मेट्टल ूहो कन्नड शब्द.] (पा.173) [17] पानक=शल ांबाचें वपवपाचें उदक. 

(पा.190) [18] खूरमाांडी=माांडी घालप. (पा. 222) 
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   हाचे भायर वयले कादांबरेंत ननवणें, घरुमें, कोयती, कुराड, मातये गाडगे, आडीां, सापडवाल, काांबळ, 

रुमाल, खोरें, कुदळ, नाांगर, जूां, आळय, दाांतें, दोरी, दायें, कां वकल, मरकल, माांच, ताट, हाांतर, हाांतरी, 

बटुी, चोबो, सपू, वल्लली, कण्णातर, मडुी, गेण, दवली, तासणी, गवण, कुां याकाठी, भरडशीड, शशडाचें 

आडें, व्हडयाची बाण, तावजी कोंड,े न्हाणये खोंप, लव्याची शेंदरी अशीां काांय ग्रामीण उतराां आनयल्ललीां 

आसात. हावठण कादांबरेंत कुमार समाजाच्या वेवसाया सांदभाांतली उतरावळ आयल्लया. देखीक : कवांज, 

पेटणें, हावो, चालाां, जजगाां, िचवळ्यो, कानोळ्यो, तवे, कायली, मायट्यो, पणट्यो, कदीां, मातये हेटे, 

सुांगोळी, कुडती, पेटण्या फातर, चोबो, वपणगी, कुडती, दोरयो हीां उतराां लक्ष ओडून घेतात. युग-साांवार 

हे कादांबरेंत माकडी, पेट, लाांकडाचें धोण, लाांकडाची कोटांबी, वपणगी, चोबो, वल्लली, कुरकुलाां, वल्लले, 

मडुयो, कणात्तर, हाांतर, गवळ, गोणो, तणेो, गडगडीां, उग्राण, खऊर, मेटलाां, हदबण, कां त, गडुडगार, 

बडडगार, उां डले, फळसोबण, गोली, चोळको अश्या काांय उतराांचो वापर लखेकान केला. ग्रामीण 

समाजजजणेत वापराांत आशशल्लली ही उतरावळ सामाजीक पररवेश उकतो करता. माकडी, चोबो, गोणो, 

तणेो, गडगडीां, उग्राण, मेटलाां, गुडडगार, बडडगार, हदबण उग्राण अशीां हीां उतराां अस्त्सल कारवार 

वाठाराांतलीां आसनू तीां त्या पररसरातलें भाशीक खाशलेपण वाचकाां मखुार दवरता. 

    हाचे भायर लखेकान आपल्लया ह्या कादांबऱयाांनी म्हणी, ओपारी आनी वार्कप्रचार हाांचो गरज थांय 

उपेग केला हें ववशशे. हावठण कादांबरे ववशीां कोंकणी लेखक पुांडलीक नायक आपल्लया एका पराांत 

लेखकाक बरयतात : ‘. . . कुां भार जजवनाांतल्लयो घोळणुकें तल्लयो उतरावळी, शब्दप्रयोग, वाकप्रचार, 

म्हणण्यो खूब चपखलपणान बसल्लयात.’17 जोत्सना कामत ही एक वाचक आपल्लया पराांतल्लयान काळी 

गांगा कादांबरे ववशीां कळयतना लेखकाक बरयतात : ‘होनावराक हाांव आयलें, आनन शरावनत तडडर 

आसल्लया कामत कुहटरात बसनु शमनटाशमनटाक मेळच ेनकळ कोंकणी शब्द डडर्कशनररत शोधुन काडत, 

तमुगेले कादांबरीचो स्त्वाद हाांवें घेतलो. . . .  ग्राम जीवनाचे तमुगेले अणभव, साांद्र आणक्रकन उत्कट 

हदश्टी पडल!े  कृवषजीवनािच कोंकणी शब्दावळ, क्रकतली श्रीमांत आसा, हाजज जाणणव माका पयले पहट 

तमुगेले कृनतन कळन आनयलें !’18  

    कश्टकरी ग्रामीण समाजाांत गाळीांनी उलोवप हें सदचेंच आनी सांवकळीचें जाल्ललें आसता. आपल्लया 

मना आड क्रकतेंय घडटकच ग्रामीण मनशाच्या तोंडाांत ‘गाळ’ येता. शशक्षण घेनतल्लल्लया ससुांस्त्कृत मनशाक 

गाळी घालप हें असांस्त्कृतायेचें दशान अशें हदसलें तरी ग्रामीण लोकमानसाक हे गजालीचें पडडल्ललें 
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नासता. कारण गाळ ही ताचे अशभव्यर्कतीचें माध्यम. राग व्यर्कत करपाच्या हेतान गाळी घालप आनी 

सहज उलयतना गाळीांचो वापर आपल्लया उलोवपाांत करप अश ेदोन मखुेल प्रकार मेळटात. 

    जायत्या फावटीां ग्रामीण भाशेंत ‘भांयझांवऱया हाांगा यो रे.’ अशें मोगान आपोवप जाता वा ‘चेडयेचो 

खांय गेलो तो?’ अशें सहज ववचारपयू जाता! दसुरे वटेन आवय आपल्लया पतुाक ‘आवयकझवणो’ 

जाल्लयार बापयू आपले धुवेक ‘बापायकझवणें’ अशी गाळ घालता. खोल खोल मुळाां हे कादांबरेंत क्रिस्त्ताांव 

गावडा समाजाांतलीां पाराां आपल्लया नात्याांतल्लया वा हेर कोणेय व्यर्कती कडने सांवाद सादतना सहज 

गाळीांचो वापर करता. देखीक : [1] ‘मायझये हे सटुा-बटुाांतले, लोकाांक नाडूांक भोवताय.’ (पा.10) [2] 

‘आगो राांडला, आांतोनेत तें धोण कोणें फोडलें सकला उडोवन.’ (पा.11) [3] ‘तकुाां कोणे मदें पडों साांगलाां 

चेडयेच्या? चोरागे मनीस तूां चोरा कास्त्ताचो.’ (पा.22) [4] ‘चेडयेच्या, सणु्या कास्त्ता तूां, सोकाळीां 

घोरासावन गेलोलो आताां येता.’ (पा.37) [5] ‘हेगे मोस्त्ती मजुेर काडों सोहदता पोटण्याचो.’ (पा.102) [6] 

‘ती जडडी चेडी तगेु पोटण्यागे सोयरीक घेवन येयलोली.’ (पा.147)  

    हावठण कादांबरेंतयू काांय पाराां गाळी घालनू दसुऱया कडने सांवाद सादतात पणू ताांचें प्रमाण खुबचू 

उणें आसा. युग-साांवार हे कादांबरेंत ‘मायझांया’ (पा.132) ‘अविचन्न राणग्याचो’ (पा. 243) ‘भझैांवरो’ 

(पा.244) अश्यो काांय मजेर्कयोच गाळी आयल्लयात. 

    ग्रामीण भागाांतली कोणूय व्यर्कती उलयतना वा हटक्रकतना गाळीांचो वापर सहज करता तने्ना 

आपल्लयाक तूां गाळी क्रकत्याक घालता? असो कोण कोणाक प्रस्त्न परतो ववचाररना. गाळीांनी ववचाररल्लल्लया 

प्रस्त्नाक दसुरी व्यर्कती जायत्या फावटीां गाळ घालनू परती जाप हदता. कसलोच मनस्त्ताप मनाक लावन 

घेनासतना हो ताांचो भाशीक वेव्हार चलता. गाळी सांवप, घालप वा मारप ही त्या समाजाची व्यर्कत 

जावपाची एक पद्दत. ग्रामीण भागाांतल्लया एका ववशशश्ट अशशक्षीत समाजाांत ताांचें प्रमाण चड आसता.  

    सलै हाांणी कथा, कादांबरी आनी आपल्लया हेर साहहत्या वरवीां कोंकणी भाशा िगरेस्त्त करपाचें काम 

केलाां. लेखक बरयता म्हणल्लयार तो आपल्लया ववशशश्ट सांस्त्कृतायेंतली भास वापरता. नतका तो जजवांत 

रूप हदता. मरण अवस्त्थेक पाववल्लले जायत ेशब्द तो आपल्लया लेखनाांत वापरून ताांकाां पनुजजावीत करता. 

बोली भाशेंतलो शब्द आनी वार्कप्रचार हाचे प्रमाणें भाश ेवटेन प्रवाहीत करता. लखेक ताांची वळख हेर 

भाशीकसमहुाक करून हदता. भास समदृ् जातली जाल्लयार अश े तरेचे प्रयोग ग्रामीण लेखकाांनी करप 

अत्यांत गरजेचें. अशें जालें जाल्लयार त्या त्या वाठाराांतले लेखक आनी वाचक आपले भाश ेववशीां आस्त्थेन 

पळयतले आनी तातूांतल्लयान भाशचे्या सांवधानाचें काम मखुार वतलें.  
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                                   प्रकरण :  साीवें  

 

7. समारोप आनी ननश्कशस 
 

     ह्या म्हज्या सोदप्रबांधाांत वट्ट सात प्रकरणाां आसात. पयल्लया प्रकरणाांत समाजशास्त्रीय अध्ययनाची 

शसद्ाांतीक बसका माांडल्लया. म्हजो हो सोदवावराचो ववशय कादांबरी ह्या साहहत्यप्रकाराकडने सांबांदीत 

आशशल्लल्लयान दसुऱया प्रकरणाांक भारतीय कादांबरेच्या सांदभाांत कोंकणी कादांबरेंतल्लया समाजजजवनाचो सोद 

घेताना ताच्यो ववशशेतायो साांगनू तळुात्मक ननयाळ केला. समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत लेखकाचें जजवन 

आनी ताांणी केल्लल्लया लेखनाक म्हत्व आसा. हे नदरेन नतसऱया प्रकरणाांत महाबळेश्वर सलै हाांचें जजवन 

आनी साहहत्याच्या मळार हदल्लल्लया योगदानाचो सोद वशैशश्ट्याां सयत घेतला.  

    चवथें, पाांचवें अनी सवें अश्या तीन प्रकरणाांनी समाजशास्त्रीय नदरेन सलैाच्या कादांबऱयाांचें वववेचन 

केला. जाल्लयार सातव्या प्रकरणाांत साराांश रुपाांत समारोप करून ननमाणे कडने ननश्कशा माांडल्लयात. 

7.1 समारोप  

    समाजाचो इनतहास परुातन आसा. मनीस हो कळप करून रावपी प्राणी. आपल्लयो दीसपट्टयो गरजो 

भागोवपाक खातीर तो एके कडने रावपाक लागलो. ‘समाज’ हो फकत मनशाांचो पांगड वा चोंबो न्हय.  

धमा, वांश, वणा, जात, पोटजात, बोलीभास, पारांपारीक वेवसाय, घराां, जेवण-खाण, भेस, चालीररती, 

ननतीमलु्लयाां, लोकउत्सव, श्रद्ा, अांधश्रद्ा, सामहुीक वतान, राबबत्या खातीर वेंिचल्ललो वाठार अश े काांय 

समान धागे त्या समाजाांत आसपावल्लले आसतात. एका परस चड आशशल्ललीां समान सरुाां आनी ताांच े

शभतर उपजत आशशल्लल्लया बऱयावायट गणुाांक लागनुचू तो समाज हेर समाजाां पसनू वेगळो थारता. ताका 

लागनू ‘समाज ही सांकल्लपना आसनू व्यर्कती हें सत्य आसा.’ 

     समाज, समाजशास्त्र, साहित्याचें समाजशास्त्र आनी मार्कससवाद ह्या म्हज्या 

पयल्लया प्रकरणाांत अभ्यासाच्या ववशयाची फाटभूांय ननमााण करपाच े नदरेन वयल्लया ववशशेतायाांच्या 

आदारान हाांगा शसद्ाांतीक चचाा केल्लल्लया. समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत ‘समाज’ कें द्रस्त्थानार आसता. 

प्रस्त्थापीत ववचारधारा आनी त ेववचारधारेक छेद हदवपाचे प्रयत्न सतत समाजाांत जायत आसतात. देश, 

प्राांत, प्रदेश, वाठार, गाांव, घर हाांचे शभतरल्लयो आांतरीक शशमो-रेशो काळाक धरून बदलतात. समाजाचें 
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बाह्य आनी आांतरीक स्त्वरूप बदलता. नवे ववचार आनी आचाराांच्यो नव्यो सांकल्लपना समाजाांत रूढ 

जातात. 

    समाजशास्त्राच्या अभ्यासाची पद्दत ववज्ञानीक आसा. समाजशास्त्र हें समाजववशयक सांकल्लपनाांचो 

अभ्यास करपी शास्त्र आसा. ताका लागनू ताचो आसपाव सामाजीक शास्त्राांत करतात. हेर सांबांदीत 

शास्त्राां मानवी सामाजाचो अभ्यास करपी आशशल्लल्लयान तीां एकामेकाांचो आधार घेतात. समाजशास्त्र हें 

प्रगनतशील ववज्ञान आशशल्लल्लयान ताच्यो शशमा-रेशा थारावप तशें कठीण.  

    समाजाची सांकल्लपना हाचे वाांगडाच अथाशास्त्र, मानववांशशास्त्र, मानसशास्त्र, सामाजीक शास्त्र, 

धमाशास्त्र, भासशास्त्र ह्या ववद्याफाट्याांचें म्हत्व अधोरेखीत करतना हाांवें भारताांतल्लया बागडडया, काहदर, 

माहदग, ताांगसा, चेंचू, हटप्पेरा, मुांड, नोर्कटे, बांजारा, शभल्लल, कुरुां बा, परधान, थांड पलुयन, भइुया, मोरसू 

ओर्ककल,ू शल ांगायत तशेंच गोंयाांतल्लया धनगर, गावडा, कुळवाडी, खारवी, रेंदेर, कुमार, कुणबी, मेस्त्त, 

म्हार, चामार अश्या काांय समाजाांच्या ववशशेतायाांचेर भर हदला. तशेंच वववीध देखी हदवन बदलत्या 

समाजाचें स्त्वरूप स्त्पश्ट केलाां. अशें केल्लल्लयान अभ्यासाच्या मळार कोंकणीांत नवो आशशल्लल्लया ह्या 

ववशयाचें आकलन मखुा वयल्लया अभ्यासकाांक जावपाक मदत जातली असो म्हाका ववस्त्वास आसा. 

    साहहत्य आनी समाज हाांचे शभतरलो आांतरसांबांद, साहहत्याचें समाजशास्त्र, कादांबरेचें समाजशास्त्र, 

मार्कसावाद आनी मार्कसावादी सशमक्षा, सामाजीक वगा आनी वगालडो, नव्या वगाांची ननशमाती सारके 

म्हत्वाचे ववशय कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराचो समाजशास्त्रीय अभ्यास करपाक मदत करतात. ह्या 

अनशुांगान हाांगा शसद्ाांतीक चचाा केल्लया. साहहत्याचें समाजशास्त्रीय अध्ययनाांत लेखक, वाचक, 

सशमक्षक, प्रकाशक आनी सांपादक हाांचे मदल्लया आांतरसांबांदाांक म्हत्व आसा. ताांची चचाा करतना 

आकृतायाांच्या आधारान हाांवें काांय नवे शसद्ाांत माांडपाचो यत्न केला.  

    वववीध ववशया वयली शसद्ाांतीक चचाा करतना ववशलयम ऑगबनार, प्लेटो, एल ए िोबर, सर हबाट 

ररस्त्ले, काला मार्कसा, एांगेल, तने, ज जा लकुाच, ह्यजु डी डांकन, शसग्मांड, फ् यड, र बटा शमयरस्त्टँड, ए 

सी हॅडोन, ड . बी एस गहुा, हटन, ज न हाल, अनोल्लड बेनेट, मील्लटन एम ज डान, शसम न हद बोव्हा, 

व्हजजाननया वलु्लफ आनी हेर ववचारवांताांनी माांडडल्लल्लया ववचाराांचो आदार घेतला. कोंकणीक लागीांची 

आशशल्लली मराठी आनी हहांदी ह्या भाशाांनी साहहत्याचें समाजशास्त्रीय अध्ययन, कादांबरी ह्या साहहत्य 

प्रकाराचें समाजशास्त्रीय अध्ययन, एका ववशशश्ट समाजाचो समाजशास्त्रीय अभ्यास तशेंच मार्कसावादी 

सशमक्षे सांदभाांत म्हत्वाचें लेखन जाल्ललें आसा.1 ह्या म्हज्या अभ्यासाक लागनू वयर उल्ललेख केल्लल्लया 
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ववशयाांत कोंकणी सशमक्षा साहहत्याच्या मळाचेर नव े अभ्यासक आस्त्तने शभतर सरतले अशी म्हाका 

खारी आसा.  

    साहहत्याचें समाजशास्त्र हाचो मखुेल उद्दशे आसा समाजा कडने आशशल्लल्लया साहहत्याच्या सांबांदाांचो 

सोद घेवप. साहहत्याचें समाजशास्त्र हाांचे अांतगात समाजा कडने साहहत्याचो सांबांद हाच्यो दोन तरा 

आसात. समाजाक समजून घेवपाक साहहत्याचो उपेग करप आनी दसुरी साहहत्याक समजून घेवपाक 

समाजशास्त्रीय दृश्टीकोण आपणावप. समाजशास्त्रीय दृश्टीकोण आपणावपी अभ्यासक बरें आनी वायट 

साहहत्य अश े भेद कररनात. लोकप्रीय आनी से्रश्ट साहहत्याक त े एकेच नदरेन पळयतात. कोंकणी 

साहहत्य अभ्यासाच्या मळार ही नदर आपणावपाची गरज हाांव हाांगा उकतायताां. 

    ‘साहहत्याांत समाजाचो सोद घेवप, समाजाांत साहहत्याची सत्ता आनी साहहत्यकाराचे जस्त्थतीचें 

वववेचन करप तशेंच साहहत्याचें आनी वाचकाांच्या सांबांदाांचें वववेचन करप.’ हे तीन दृश्टीकोण आयच्या 

काळाांत साहहत्याचें समाजशास्त्र ह्या मळार सिीय आसा. कोंकणी साहहत्याच्या मळार समाजशास्त्रीय 

नदरेन वववीध साहहत्य प्रकाराांचो अभ्यास जावपाची गरज आसनू लेखक आनी ताच्या अनशुांगान ताचें 

साहहत्य अभ्यासपाचेर भर हदलो जाल्लयार हाांवें अभ्यास केल्लल्लया ह्या ववशयाांत म्हत्वाची भर पडटली. हे 

नदरेन फाटलीां तीन वसाां गोंय ववद्यावपठाच्या कोंकणी ववभागाांत ‘साहहत्याचें समाजशास्त्रीय अध्यन’ 

ह्या ववशयाचो चार िॅडडटाांचो पेपर ववद्याथ्याांक शशकयतात. मखुा वयल्लया काळाांत ह्या ववशयाचो 

खोलायेन अभ्यास करपी अभ्यासक तयार जावपाची आस्त्त आमच्यानी दवरूां  येता. 

    ‘समाजजजवन’ ही सांकल्लपना कें द्रस्त्थानार दवरून ाारीीय कादंबरेच्या संदााांी कोंकणी 

कादंबरेंीलें समाजजजवन हें म्हजें दसुरें प्रकरण भोवआयामी आसा. ह्या प्रकरणाांत कोंकणी 

कादांबरेचे जस्त्थतीचेर भाश्य केलाां. भारतीय काांदबरी जायत्या भाशाांनी बरयतात. वेगळ्यावेगळ्या प्राांताांचें 

ती प्रनतननिधत्व करता. ह्या ववशयाची व्याप्ती व्हड आशशल्लल्लयान कोंकणी कादांबरी कें द्रस्त्थानार 

दवरल्लया. तशेंच उपलब्ध हेर भारतीय कादांबऱयाांचीां वशैशश्ट्याां नदरे मखुार दवरून हाांगा तळुात्मक चचाा 

केल्लया. आयची कोंकणी कादांबरी खांय आसा? कोंकणी लेखकाां मखुार कसलीां आव्हानाां उबीां आसात? 

अश्या काांय प्रस्त्नाचो थाव ह्या प्रकरणाांत घेवपाचो हाांवें यत्न केला.  

    कोंकणी कादांबरी अजनू सामाजीक कादांबरेच्या वतुाळाांत घुांवत आसा. नतणें आपल्लया ववशयाच्यो 

कक्षा रुां दावपाची अत्यांत गरज आसा. इनतहासीक, पौराणीक, राजकी, स्त्रीवादी, ववज्ञानीक, दलीत, 
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चरररात्मक, आत्मचरररात्मक आनी हेर काांय महत्वाचे कादांबरी प्रकार कोंकणी लेखकाांनी जाणीवपवुाक 

हाताळपाची गरज आसा. गोंयाांत वेगळ्यावेगळ्या काळाांत जायत्यो राजवटी येवन गेल्लयो. हो राजकी 

इनतहास कोंकणी लेखकाां खातीर आव्हान आसा. कादांबरी हो साहहत्य प्रकार सदाांच लोकजजवना वाांगडा 

ववकसीत जायत आशशल्लल्लयान नव्यो जाणणवो मतीांत धरून लेखन जावपाची गरज आसा.  

    कोंकणी कादांबरेच्या मळार महाबळेश्वर सलै हे सातत्य राखून कादांबरी लखेन करपी एक म्हत्वाच े

लेखक. ह्या चाल ूशेंकडयाच्या पयल्लया दशकाांत ताांच्यो तीन कादांबऱयो पसु्त्तक रुपाांत प्रकाशीत जाल्लयात 

आनी दोन कादांबऱयो नेमाळ्याांनी उजवाडा आनयल्लल्लयान ह्या चाल ू शेंकडयाांत कोंकणी कादांबरेचें 

प्रनतननिधत्व करपी लेखक म्हण सलै हाांचें नाांव मखुार येता. 1982 वसाा पयली कोंकणी कथा बरोवपी 

ह्या लेखकान आयजवेर 130 वयर कथा बरयल्लयात. ववद्याथी दशेंत हाांवें ताांचें पलतडचें तारूां  आनी 

तरांगाां हे कथासांग्रह वािचल्लले. ग्रामीण आनी कृशी जजवनाची फाटभूांय आशशल्ललो ताांचो तरांगाां हो ताांचो 

कथा सांग्रह खूब आवडडल्ललो. मखुार काळी गांगा वाचली आनी महाबळेश्वर सलै हे लेखक म्हण 

आवडपाक लागले. 1996 वसाा काळी गांगा कादांबरेक गोवा कला अकादमीचो राज्य साहहत्य परुस्त्कार 

फावो जालो. परुस्त्कार भेटोवपाच्या सवुाळ्याक वयले कादांबरेचेर जाहीर मत माांडपाक म्हाका सांद मेळ्ळी. 

त मास स्त्टीवन्स कोंकणी कें द्र, परवरी हाांणी आयोजीत केल्लल्लया पररसांवादाांत वयले कादांबरेचेर प्रपर2 

वाचपाची सांद फाव जाली. 

    मखुार हाांवें समग्र सलै वाचून काडलो. आनी आयज ह्या सोदवावराच्या ननमतान कादांबरी 

लेखनाच्या अनशुांगान परुाय सलै अभ्यासपाची सांद म्हाका फावो जाली. मिाबळेश्वर सलै :  

्यजर्कीत्व आनी कृनीत्व ह्या म्हज्या नतसऱया प्रकरणाांत सलैाचें जजवन आनी ताांच्या साहहत्याचो 

हाांवें वेध घेतला. सलैाक लागीांच्यान अभ्यासपा खातीर हाांवें ताांचो मळू शजेबेाग–माजाळी, कारवार  

तशेंच सरभोंवतणच्या हेर वाठाराांक भेटो हदवपाचेर भर हदला. ववद्याथी आसतना हाांवें 22 मे 1994 

ह्या हदसा सलैाच्या गाांवाक पयली भेट हदल्लली. मखुार 2008 त े2014 ह्या काळाांत जायत्या फावटीां 

सलै हाांच्या साांगातान काळी न्हांयेचो पररसर3 लागीांच्यान अभ्यासपाची सांद मेळ्ळी. हे म्हजे भेटेंत हाांवें 

जायत्या व्यर्कतीांची4 भेट घेतली. कारवार वाठाराच्या सांदभाांत बरनयल्ललीां पसु्त्तकाां5 आनी थळाव्या 

सांस्त्थाांनी उजवाडा हाडडल्लल्लया यादजस्त्तकाांचो6 हाांवें  म्हज्या सोदवावरा खातीर आधार जालो.  
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    कोंकणी साहहत्य मळा वयले तत्कालीन जस्त्थतीचो सोद घेवपाक कुळागर. जाग, कोंकण भारती, 

नवें गोंय, शब्दलु, पुवन, कोंकण टायम्स, िचरांगी, कोंकणी (हदवाळी अांक), सुनापरान्त (हदवाळी/चवथ 

अांक) बबम्ब, जैत, उबाा, बारदेस (हदवाळी अांक) हीां नेमाळीां तशेंच सुनापरान्त आनी राष्रमत हीां हदसाळीां 

सदांभाा खातीर वापरलीां. सलैाचें लेखन आनी कोंकणी साहहत्य मळावयलें ताांचें स्त्थान हाचो सोद घेतना 

वयलीां उपलब्ध नेमाळीां सांदभा म्हण वापरलीां. हाका लागनू ह्या सोदवावराच्या ननमणे कडने सलैाचें 

समग्र जजवन आनी साहहत्य लेखना सांदभाांतलीां वववीध पररशशश्टाां जोडपाक मळे्ळीां. अशें केल्लल्लयान 

फुडाराक सलैाच्या साहहत्याचेर अभ्यास करूां क सोदपी अभ्यासकाांक हो म्हजो सोदवावर ननजश्चतचू 

मागादशाक थारतलो.  

    ह्या सोदवावराचे सरुवानतकूच लेखक सलै हाांणी आपले कडने आशशल्ललीां कारणाां, ताांकाां आनयल्ललीां 

पराां,7 आमांरणाां आनी हेर गरजेचें साहहत्य म्हजे कडने सपुदूा केलें. सलै 1967 साकून गोंयाांत राबबतो 

करून आसात. वववीध व्यर्कती आनी सांस्त्था कडने ताांचो लागीांचो सांबांद आनयल्ललो आसा. ताचेंय ह्या 

प्रकरणाांत हाांवें वववचेन केलाां. साहहत्यीक, प्रकाशक आनी वाचकाांनी सलैाक बरनयल्ललीां पराां तशेंच 

साहहत्याच्या अभ्यासकाांनी आपल्लया लखेाांतल्लयान सलैाच्या साहहत्याचेर माांडडल्ललीां मताां हाांवें हाांगा 

अधोरेखीत केल्लयाांत. 

    कन्नड भाशेंत दजेदार कादांबरी लखेन करपी कोटी शशवराम कारांत हाांणी 1947 वसाा पयलीां फकत 

सात आठ कादांबरी बरनयल्लल्लयो. मखुार पांचेचाळीस वसाांच्या काळाांत ताांच्यो पस्त्तीस कादांबऱयो उजवाडा 

आयल्लयो. सांख्या म्हत्वाची नासली तरी आपलो दजो राखून लेखन करप म्हत्वाचें आसता. 

कादांबरीकाराक फकत मनशाां हदसनू उपकारना, ताका ताांच्या अांतमानाांतले हुडके आयकूां क येवांक जाय. 

आधुनीक यगुाांतल्लया ह्या बदलत्या समाजजजवनाचो थाव घेतना मनशाच्या मनाांत चशलल्ललो आांतरीक 

सांघशा आपले साहहत्यकृतीांत माांडप तशें कठीण काम. तें एके तरेचें आव्हान आसता. 

    सलै हाची लेखन साधना तोखणायेची. ताच्या घराांत वा पररसराांत साहहत्याची कसलीच परांपरा 

नाशशल्लली. आपल्लया जजवन अणभवाच्या बळाचेर सलैान शनु्याांतल्लयान आपलो साहहत्याच्यो सांवसार उबो 

केलो. सलै हाांच्या नाांवार वट्ट सोळा पसु्त्तकाां आसात. (पररशशश्ि–1 पा. 387) तशेंच काळ घुांवडी, ववखार 

ववळखो, मातयेचें मळब आनी जायत्यो कथा पसु्त्तक रुपाांत प्रकाशीत जावपाच्यो आसात. आयज 

वयाच्या एकात्तराव्या वसााय त े त्याच दमान लेखणी चलयतात. सलैाची देख घेवन हेर कोंकणी 

लेखकाांनी आपली कायाक्षमताय वाडोवपाची गरज आसा. 
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    साहहत्यकृती ननमाणी प्रक्रिया तशी र्कलेशदायक आसता. युगांधर  कादांबरी लेखनाचे पवुातयारे खातीर 

शशवाजी सावांत हो मराठी लेखक सोळा वसाां भोंवलो. पानीपत आनी महानायक ह्या कादांबऱयाांची 

साधनसामगु्री एकठाांय करपाक ववश्वास पाटील ह्या लेखकाक अशीांच जायतीां वसाां खची घालोवांची 

पडल्लयाांत. ब्रदसा कॅरेमेझ व्ह ही हजार पानाांची कादांबरी चार पाांच फावटीां लखेकाक बरोवची पडली. व र  

ॲण्ड पीस ही कादांबरी ट लस्त्ट याक 11 फावटीां बरोवन काडली जाल्लयार ओल्लड मॅन ॲण्ड ध सी  ही  

हेशम ांग्वेन तरेा फावटीां बरनयल्लल्लयाचो सांदभा मेळटा. आपलें समाधान जाय मेरेन रांगकमी आपल्लया िचरा 

वयल्लयान ब्रश भोंवडायता. साहहत्यकृतीचेंय तशेंच आसता. तो ती घाांसता, पसुता. नाका तें काडून 

उडयता आनी नव्याची भर घालता. सलैयू हेच जातकुळयेंत मोडटात. युग-साांवार कादांबरी लखेना खातीर 

घेनतल्लले स्रम तोखणायेचे आसात.  

    महाबळेश्वर सलै हाांणी आपल्लया कादांबऱयाांनी ग्रामीण जजवनाच्या वववीध जजवनमलु्लयाांक स्त्पशा केला. 

गाांवाांतलो मनीस आपल्लया पोटाची वेवस्त्था आपल्लया पररसराांतचू करता. हे पररजस्त्थतीांत आयजयू 

व्हडलोसो फरक पडूांक ना. पोटा खातीर चशलल्लली ताची धडपड लखेक वास्त्तवाक धरून कादांबऱयाांनी 

माांडटा. ग्रामीण मनीस परांपराचे चौकटीांत जगता. ‘मरसर जगपाक जाय’ हीच ताच्या जगपाची व्याख्या. 

मिाबळेश्वर सलै िाचं्या कादंबऱयाींलो चचरीी समाज, धमाांीर आनी जजवन 

संघशस ह्या चवथ्या प्रकरणाांच्या एका भागाांत तत्कालीन ग्रामीण समाजवेवस्त्था आनी ताच्या अनशुांगान 

थांयच्या मनशाचे कश्टाळू जजणेचो वेध घेतला. घटमटू हातपाांय हेंच गाांवाांतल्लया मनशाचें खरें भाांडवल. 

आपल्लया ननमाण्या स्त्वासा मेरेन तो कश्टता आनी नतश्टता. कारण ताची ननश्ठा स्रमाचेर आधारून 

आसता. 

    काळी गांगा कादांबरेंतलें जजवन लेखकान आपणें अणभववल्ललें आनी हावठण हे कादांबरेंतलें जजवन 

ताांणी लागीांच्यान पशळयल्ललें. भारतीय सांस्त्कृताय न्हांयाांचे तडीर पोसवल्लया. न्हांयेच्या दोनयू तडीांनी लोक 

वसणुको करून रावल्लयात. शशद्दर आनी हुळगा हे गाांव काळी न्हांयेच्या नतरार आसात. थांयची शतेवड 

आनी पररसर  हाांगा एक जीव जातात. ज्या वेळार आपले कादांबरेंत िचरीत जाल्ललें जजवन लेखक जगता 

तने्ना ननजजावयू सजीव जावन उलोवांक लागता. सलैाच्या लेखनाक समैाची जोड फावो जाल्लया. समैाची 

वववीध रुपाां सलै िचरायता अशें म्हणचे परस समैचू आपणाक िचरावन घेता.  
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    ‘मडर्कयो पेटपाचें सांगीत सतत आमच्या कानार पडटालें.’ हीां उतराां आसात लेखक सलै हाांचीां. 

ताांच्या शजेेबाग कारवाराच्या घरा कडल्लयान एका उल्लयाच्या अांतराचेर कुमार समाजाची लोकवस्त्ती 

आसा. हीां ताांचीां घराां शतेवडीचे मदीां आसात. शतेाांत काम करतना तशेंच गोठ्या कडने येतना वयतना 

सलैान ह्या समाजाक लागीांच्यान ननयाळ्ळा. कुमार समाजाच्या जजवनाचेर सलैान हावठण नाांवाची कथा 

(जाग - माचा 1994) बरनयल्लली. ह्या ववशयाांत कादांबरी शलपल्लया हाची जाणीव जातकच सलैान हावठण  

कादांबरी बरयली. कथा त े कादांबरी  मेरेनच्या प्रवासाक ताांका समुार वीस वसाांचो काळ लागलो. 

लेखकाक एकादी साहहत्यकृती सचुता. तो ती बरयता आनी उजवाडायता लेगीत. जायत्या फावटीां त्या 

बबजाांत एका परस चड कलाकृती दडी मारून बशशल्लल्लयो आसतात. सलै बरयता : ‘1991 वसाा 

‘सनुापरान्त’ दैननकान एक बरो हदवाळी अांक काडडल्ललो तातूांत श्री. उदय भेंबे्र हाांचो ‘व्हडलें घर आनी 

भावातााचें कतूाब’ हो लेख वाचतकीर एक होलमलें, ‘धमाांतर’ ह्या ववशया फाटल्लयान बरोच ना बरनयल्ललो 

इनतहास आसा, नाट्य आसा, सांघषा आनी व्यथा आसा. स्त्थलाांतर आनी इजन्र्कवझासाांवय ह्याच 

सांदभाांतल्लयान येतात. ललीत साहहत्याक फावोसोच ववशय.’ [सांदभा : ‘मनाांतलें’ महाबळेश्वर सलै, युग-

साांवार, अजस्त्मताय प्रनतष्ठान, मडगाांव गोंय, 2004.] युग-साांवार ही कादांबरी बरोवचे पयलीां लेखकान 

ह्या ववशयाचेर वाशाड (1982) ही कथा बरनयल्लली.  

    हावठण हे कादांबरे सांदभाांत माहहती एकठाांय करपाक सलै हाांच्या साांगातान कुमाराांच ेलोकवस्त्तीक 

दोन खेप े हाांवें भेट हदली. कादांबरेंत उबें केल्ललें कलात्मक वास्त्तव आनी त्या समहुाचें वास्त्तव जजवन 

ह्या अभ्यासाच्या ननमतान म्हाका लागीांच्यान अणभवपाक मेळ्ळें. तशें पळोवांक गेल्लयार लखेन 

प्रक्रियेचो तो एक सोद आशशल्ललो. ज्या कुमारा कडल्लयान लेखकान माहहती घेनतल्लली त्या नारायण 

मळेुकर हाच ेकडने वाताालाप करपाची सांद म्हाका मेळ्ळी. माती तयार करपाची प्रक्रिया, आयदनाां पटेप, 

तो हावो, थांयची शतेवड, तें तळें... हो सगळो अणभव ह्या म्हज्या सोदवावराक बळकटी हदवन गेलो.     

    उद्दगेीकरणाक लागनू कुमाराांचे जजणेची जाल्लली पडझड माांडटना सलैान बदलत्या यगुाचें समपाक 

िचर कादांबरेंत उबें केलाां. तशें पळोवांक गले्लयार उद्देगीकरण आनी भमुांडळीकरणाक लागनू सगळेच 

पारांपारीक धांदे काळा भायरे जाल्लयात. Man & Machine हाांचे मदलो सांघशा वाडत गेला. कापड 

िगरणीांक लागनू हातमाग बांद पडले. पारांपारीक राांपण गेली आनी मोटरबोटी नसु्त्तें मारपाक लागल्लयो. 

अश े जायत े पारांपारीक धांदे फाटीां पडले. ह्या आधुनीक यगुाांत हाताचें काम उरलें ना. हावठण ही 

बदलत्या यगुाची शोकाांनतका. 
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    युग-साांवार कादांबरेंत सलैान इनतहासीक फाटभूांय घेवन कल्लपकतायेन तत्कालीन वास्त्तव उबें केलाां. 

हाांगा तो आपली प्रनतभा पणाक लायता आनी 16व्या शेंकडयाांतली सामाजीक पररजस्त्थती वाचप्या मखुार 

दवरता. एका काळाचो थाव घेवपी ही कादांबरी धमााचीां आनी सांस्त्कृतायेचीां पाळाां खणून काडटा. एका 

काळा वयलो गोंयचो समाज धमाांतर हातूांत घसुपनू गेल्ललो. देवाक आनी धमााक लागनू मनशाां मदीां 

झगडीां. काल मेरेन एक आशशल्ललो समाज दोन सामाजीक वगाांनी वाांटून गेलो. तत्कालीन समाजवेवस्त्था 

धमााच्या नाांवान कायमची बदलनू गेली. त्या काळावयली पररजस्त्थतीच मनशाक परकी धमा जस्त्वकारपाक 

लायता. इजन्र्कवणझशनाच्या नाांवान उबी केल्लली दहशत आनी ताच्या अनशुांगान त्या वेळार जाल्ललीां 

स्त्थलाांतरणाां परुाय जजववताचें िचर बदलनू उडयता. धमा बदल्ललो पणू ताांच े मखुार उबे राववल्लले प्रस्त्न 

सटुावे जाल े नात. युग-साांवार ही देवनागरी कोंकणी शलपयेंतली ही अश े तरेची पयलीच भोव कें द्रीय 

कादांबरी. ववशय आनी तातूांत माांडडल्लल्लया आशयाक लागनू भारतीय कादांबरेच्या दालनाांत नतका वेगळी 

सवुात फावो जाता. 

    खोल खोल मुळाां आनी वयर उल्ललेख केल्लल्लया कादांबऱयाांनी लेखकान सवासामान्य कोंकणी मनीस 

आनी तात्पयाान जजवनवेवस्त्थेचो घेनतल्ललो सोद हाांगा म्हत्वाचो आसा. कारण जजवन सांघशााचे हे 

फाटभुांयेर ह्या कादांबऱयाांनी थळाच ेआनी काळाच ेसाद आयकूां क येतात. अश ेतरेन समाज मनाचो सोद 

घेवपी वववीध ववशय कोंकणी कादांबरेंतल्लयान अशभव्यर्कत जावपाची अत्यांत गरज आसा. अशें जालें 

जाल्लयार कोंकणी मनशाचो एक समग्र सामाजीक इनतहास वाचकाां मखुार येवपाक मदत जातली. 

घणाघाय ननयतीचे हे कादांबरे वरवीां अशोक कामत ह्या कोंकणी लेखकान गोंयच्या बामण समाजाची 

तत्कालीन जस्त्थती िचरायल्लया. दसुऱया अदाान गाांवडोंगरी तशेंच खोतीगाांव ह्या काणकोणच्या वाठाराांत 

रावपी ‘वेळीप’ समाजाचें जजवन, दोंगर माळाांनी रावपी ‘धनगर’ समाजाची जजवनगाथा तशेंच हेर 

गोंयच्या उपेक्षीत सामाजीक वगााचे प्रस्त्न अजून कोंकणी कादांबरेचे ववशय जावांक नात. हो सोदवावर 

करतना ही जाणववकाय आनीक खर जाली. 

    मिाबळेश्वर सलै िांच्या कादंबऱयांील्यो ्यजर्कीरेखा, लोकपरंपरा आनी वाठार 

हें ह्या सोदवावराचें पाांचवें  प्रकरण. आपले सामाजीक वेवस्त्थेच्या पररघा शभतर जगपी व्यजर्कतरेखा 

सलैाच्या कादांबऱयाांनी वावरुतात. पाराांक आपलें अशें व्यजर्कतमत्व आसता. तीां जल्लमतात, जगपा खातीर 

धडपडटात आनी मरतात लेगीत. ‘म्हाका हदसता, कथा, कादांबरी स्त्मरणाांत आसतात म्हणच े परस 
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तातूांतल्लयो व्यजर्कतरेखा स्त्मरणाांत उरतात.’8 हें मत आसा मराठी कादांबरीकार श्री. ना. पेंडस े हाांचें. 

कादांबरेंतलीां चलतीां भोंवतीां मनशाां हीां खरीां हदसपाक जाय. ताांचें उलोवणें वागणें वास्त्तव पररजस्त्थतीक 

धरून आसूांक जाय. लेखकान आपलें पावल वाजयनासतना ताांचे फाटल्लयान चलपाक जाय. पणू जायत्या 

फावटीां कादांबरीकारूच ताांकाां दावणीक बाांदनू आपले फाटल्लयान ओडीत घेवन वयता म्हणपाचें जाणवता. 

लेखकूच आपले तकलेंतले ववचार ताांच्या तोंडाांतल्लयान वदोवन घेता काय क्रकतें असो भास जाता. 

    सामान्य पाराांच्यो असामान्य गजाली सलै वाचकाां मखुार दवरता. देखीक : हात नाशशल्ललो दमुीांग 

आनी घर सोडून खणीर काम करपी आांतोनेत (खोल खोल मुळाां ), शतेाांत काबाडकश्ट करपी म्हाळू 

तशेंच आांकवार मरण जगपाचो ननधाार करपी समुन (काळी गांगा), इजन्र्कवणझशनाची बांदखण जावन 

मरण ख्यास्त्त भोगपी फा. शसमाांव वपरीस (युग-साांवार), राांड आसनू लेगीत चालार गळे काडूांक बसपी 

सीताय (हावठण). सलैाक हीां मनशाां भेटलीां तरी खांय? खरें म्हळ्यार  अश्या पाराांची भेट घडटली 

जाल्लयार लेखकाची जजवनदृश्टी हयकारात्मक आसची पडटा. मानवी जजणेचेर केल्लल्लया अपार 

प्रेमाांतल्लयानचू अश्यो व्यजर्कतरेखा भेटप शर्कय आसता. लेखक सलै म्हणटा : ‘गरीब कश्टी 

तळागळाांतल्लया मनशाांववशीां म्हज्या मनाांत उपाट आपलेपण आसा. ह्या दःुखानी म्हाका सेन्सेटीव्ह 

करून सोडला.’9 आपल्लया अणभवाांचो कोश उपाट भरपाक लेखकाक वास्त्तव जजणेंत शभडचें पडटा. अशें 

शभडप सगळ्याच लेखकाांक जमता अशें ना. सलैाक तें जमलाां. ताकाच लागनू ताांच्या कादांबऱयाांनी अशीां 

असामान्य मनशाां पनुजजावीत जाल्ललीां हदश्टी पडटात. 

    आपल्लया साहहत्याच्या खाशलेपणा ववशीां उलयतना लेखक साांगता :  

हाांवें कोंकणीत सवा थरावेले अणभव हाडले. हाांव एक बवुद्ननश्ठ, ववज्ञानननश्ट, तका ननश्ठपणान 

ववचार करपी लेखक. म्हणच म्हज्या साहहत्याक एक वस्त्तनुनश्ठ वास्त्तवपण येता. खोटे आदशा, 

तकलबुी सपनाां हाांव िचतरायना. अणभवाववशीां एक साांगताां, अणभव ही मखुार उबो रावनच 

घेवचेली वस्त्त न्ही. चडश ेअणभव ‘होलमचे’ पातळेचेर आसतात. आपणाक जी परांपरा मेळ्ळ्या 

ताका जायत े आयाम आसात. हे आयाम आनी आपणें घेनतल्लले, होलमल्लले अणभव हाचो 

सरुमेळ घालनू साहहत्य मखुार व्हरचें आसता. हाकाच लेखकाली ‘प्रज्ञा’ म्हणटात.10  

लेखक हाांगा होलमल्लल्लया अणभवा ववशीां भाश्य करता. सलैाच्या अणभवाांचो परीघ ग्रामीण. तेंच ताचें 

शर्कतीथळ. सलैान शारी जजवन आपल्लया कादांबऱयाांनी िचरावांक ना म्हणून हाांगा ताचो तो न्हयकारात्मक 

(Nagative) गणू जायना. जें हदलाां तें बरें हदवपाचेर ताांणी भर हदला हें ववशशे.  
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    सलै हाांच्या कथा साहहत्याांतयू समैाचीां वववीध रुपाां पळोवांक मेळटात. ‘समैपरुूश’ ही कथा ताची 

एक बरी देख. मळुाांत समैा ववशीां अपार मोग आनी आपलेपण आसतकच ताांचें पररवतान नकळत 

साहहत्याांत जाता. मना-काळजाांत समैाचीां असांख्य रुपाां घर करून आसतात. लागीांच्यान पळनयल्लल्लया 

थळाांचो आनी समैरुपाांची कलात्मक साांगड लेखक आपल्लया लेखनाांत घालता. सलै समैाच्या प्रेमळ नात्या 

ववशीां बरयता :  

झाडाांपेडाां, दोंगर, न्हांयो, शतेाांभाटाां, बाांद, मेरो, समैाांतल्लया ह्या सगल्लयाच गजालीांनी हाांव रमताां. 

म्हाका ताांणी उपाट आनांद हदला. ननशणेेच्या, दःुखा कश्टाच्या णखणाक म्हाका समैान आदार 

घटाय हदला. अशा णखणाक हाांव लागीांचो एकादरो दोंगर चडून वता. आनी ताच ेतेंगशरे वयर 

बसताां. चोंयभोंवतणच्या समैात स्त्वताक भरसनू घेवन तेंगी देंवन परतो येता तने्ना म्हजो 

पनुजाल्लम जाल्ललो आसता.11   

    कादांबऱयाांनी केल्ललीां थळवणानाां आनी समैननररक्षणाां तशेंच लोकपरांपराांचो वास्त्तवाक धरून केल्लली 

शास्त्रीय माांडणी हाचो सोद घेवपाचो प्रयत्न वयल्लया प्रकरणाांत केल्ललो आसा. 

    महाबळेश्वर सलै हाांणी आपल्लया खाजगी अणभवाांक वेगळ्यावेगळ्या प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान 

वववीध व्यजर्कतरेखाांच्या आदारान साहहत्यीक रूप हदलाां म्हणपाची गजाल ताांच्या जजवनाचो अभ्यास 

करतना लक्षाांत आयली. मिाबळेश्वर सलै िांच्या कादंबऱयाींली ग्रामीण अर्सवेवस्त्र्ा, 

बदलीो समाज, जजवन अणाव आनी ााशीक खाशलेपणां ह्या सव्या प्रकरणाांतल्लया 

एका उपप्रकरणाांत सलैान घेनतल्लल्लया अणभवाांच्यो देखी हदल्लल्लयो आसात. अणभव घेवप, त ेअांतस्त्करणाांत 

जपनू दवरप आनी साहहत्यकृतीांत त ेयोग्य ररतीन माांडप ही एक कळाशी. 

    कादांबरी बदलत्या समाजाचो थाव घेता. वेगळ्यावेगळ्या प्रवाहाांक आनी प्रभावाांक लागनू समजाांक 

ल्लहान व्हड असांख्य बदल घडत आसतात. ह्या बदलाांतली अचूकताय हेरप आनी वास्त्तवाक धरून ताचरे 

भाश्य करप हें आयच्या लेखका मखुार आशशल्ललें एक आव्हान. ववज्ञानाच्या आनी तांरिगन्यानाच्या 

मळार लािगल्लले वववीध सोद चड करून साहहत्याचे कक्षे भायर उरतात. ही मेकळी सवुात भरून काडच े

खातीर वववीध मळाांचेर काम करपी तज्ञ व्यर्कतीांनी लखेणी हाताांत घेतल्लयार त ेअणभव वाचकाां मेरेन 

पावपाक मदत जातली. कोंकणी सारके ल्लहान लोकसांख्येचे भाशेंत ही शर्कयताय उणी आसा. प्रगल्लभ 

भाशाांनी ही गजाल प्रामखु्यान जावपाची गरज आसा.  
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    लेखक ज्या समाजाांत जल्लमला, ज्या वाठाराांत तो ल्लहानाचो व्हड जाला तेंच लोकमानस लेखकाक 

घडयता. आपले भाशेंतल्लयान अशभव्यर्कत जावपी लखेक सदाांच उजवो थारता. जायत्या फावटीां जे 

भाशेंतल्लयान शशक्षण घेतलाां वा जे भाशेंत वाचकवगा चड आसा त ेभाशेंत लखेन करपाचो कल आसता. 

कोंकणी भाशीक साहहजत्यकाां मदीां अश्यो जायत्यो देखी आसात. सलै हे सरुवातीक मराठीांतल्लयान कथा 

आनी सामाजीक नाटकाां बरयताले. आपले आवय भाशचेो हदश्टावो घडले उपराांत त ेकोंकणीतल्लयान कथा 

आनी मागीर कादांबरी लेखन करपाक लागले. न्यनुगांडाांतल्लयान भायर सरून ताांणी केल्ललें हें लखेन 

कोंकणी साहहत्याच्या मळारूच न्हय तर अणकाराच्या माध्यमाांतल्लयान त ेभारतीय तशेंच इांग्लीश भाश े

वरवीां आांतरराष्रीय पाांवडयार मजल मारपाक पावलें. ही कोंकणी साहहत्याची ताांक आनी तात्पयाान 

कोंकणी भाशचेी लेगीत. ह्या नदरेन कोंकणी भाशी लेखकाांनी साहहत्य रचलें जाल्लयार ती पवाणीच 

थारतली.  

    आपल्लया समाजाांतल्लयो ववशमतायो आनी ववसांगती साहहत्याांतल्लयान माांडपाक काांय साहहत्यीक 

फाटीां-फुडें जातात. तशेंच दसुऱया एकाद्या समाजा सांदभाांत बरयतना साहहत्यीक काळजी घेतना हदश्टी 

पडटा. मराठीांत दलीत लखेकाांनी आपलें जजवन सडतेोड बरयलें. काांय भटके जमातीांतल्लया लखेकाांनी हें 

धाडस केल्ललें आसा. कन्नड लेखक सगेस्त्त य ु आर अनांतमतुी हाांणी सांस्त्कार कादांबरेंत आपल्लयाच 

समाजाांतल्लया ववसांगतीांचेर बोट दवरलें. अश्या वेळार समाजीक वगाां कडल्लयान ववरोध सोंसचो पडटा. अशें 

आसलें तरी वास्त्तवाक धरून ननभायपणान लेखन करप ही काळाची गरज. कोंकणी कादांबरी लेखकाांनी हें 

धाडस करपाक जाय अशें म्हजें मत. 

7.2 ननश्कशस 

1. कोंकणीांतले काांय जेश्ठ लखेक आनी अभ्यासक सांवसार-बुट्टीचो उल्ललखे देवनागरी कोंकणीतली 

पयली कादांबरी म्हणून करतात. जाल्लयार काांय जाण सांवसार बटु्टीचो उल्ललेख कररनासतना 

पुांडलीक नायक हाांची अच्छेव ही देवनागरी कोंकणीांत बरनयल्लली पयली कादांबरी अशें मानतात.  

दसुरें मत ताांरीक नदरेन बरोबर आसा अशें म्हाका हदसता. कारण, शण ै गोंयबाबान 

वेगळ्यावेगळ्या धमाांतल्लया धमीक ग्रांथाांचो आधार घेवन बारा आत्म्याांची दीघा काणी वयल्लया 

पसु्त्तकाांत कथन केल्लया. शणै गोंयबाबन आपल्लया ह्या लेखनाचो ‘कादांबरी’ वा ‘नवलकाणी’ असो 

खांयच उल्ललखे करूां क ना. प्रसांगाांच्या माध्यमाांतल्लयान आत्म्याच्या तोंडाांत तत्विगन्यान घालनू 
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उबें केल्ललें हें दीघा कथानक कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराां कडने लागीां वयता अशें हदसप 

साहजजकूच आसा. तत्कालीन काळार हेर भारतीय भाशाांनी ननमााण जाल्लल्लया कादांबऱयाांचो ववचार 

केल्लयार नतका स्त्वतांर  कादांबरेचें स्त्वरूप फावो जायना.  

    सांवसार-बुट्टी हे दीघा काणयेक शण ै गोंयबाबान समुार 437 तळहटपो हदल्लयात. अश्यो 

तळहटपो हदवपा फाटलो शणै गोंयबाबाांचो हेतचू ही कादांबरी न्हय म्हणपाचें स्त्पश्ट करता. 

ननखळ सांशोधनाची फाटभूांय आशशल्ललें आनी मनीसजजणेचे मनोवतृ्तीक स्त्पशा करपी ती 

तत्विगन्यानान भररल्लली कल्लपीत काणी (Philosophical Fiction)  म्हणपाचें हाांगा स्त्पश्ट 

जाता.  तत्कालीन काळार कोंकणी ही हेंगाडी भास म्हणून नतका नतचे ववरोधक हहणसायताले. 

कोंकणी ही भासचू न्हय म्हणप्याांक जाप हदवपा खातीर तत्विगन्याना सारके ववशय 

उपननषदाच्या रुपान खांड-1 आनी खांड-2 हातूांतल्लया काणयाांनी माांडपाचो यत्न शणै गोंयबाबा 

हाांणी केला अशें म्हाका हदसता.  

    देवनागरी शलपयेंत साहहत्य रचना करून शणै गोंयबाब हाांणी हहांदूां मदीां कोंकणी लेखन 

आनी वाचन प्रचलीत केलें. कोंकणी भाशीक आनी साहहत्यीक चळवळीच े त े प्रेणेत े आसात. 

तत्कालीन गरज म्हणून साहहत्याचे वववीध प्रकार ताांणी आपले ताांकी प्रमाणें केळयले. 

गोमांतोपननषताच्या दसुऱया खांडाांत उजवाडा आनयल्लली सांवसार बुट्टी हे साहहत्यकृतीक देवनागरी 

कोंकणीांतली पयली नवलकथा वा कादांबरी म्हटलें ना जाल्लयार हाांगा शणै गोंयबाब हाांचें म्हत्व 

इल्ललेंय उणें जायना अशें म्हजें मत. 

2. वसा 1983, 2002, 2007 आनी 2008 ह्या वसाा अनिुमान कामेलीन (दामोदर मावजो), 

भोगदांड (हेमा नायक), हदका (देववदास कदम) आनी घणाघाय ननयतीच े(अशोक कामत) ह्या 

कादांबऱयाांक कें द्रीय साहहत्य आकादेशमचे परुस्त्कार फावो जाल्लयात. वयल्लया कादांबऱयाांतली 

कामेलीन ही कादांबरी इांग्लीश तशेंच हहांदी, मराठी, कन्नड, गजुराती, शस ांधी, पांजाबी, बांगाली, 

उडडया, तमीळ, मिैथली, काजश्मरी आनी असाशमया ह्या भारतीय भाशाांनी अणकारीत जाल्लली 

आसा. हे कादांबरेक शसांधी, गजुराती, मिैथली आनी मराठी ह्या भाशाांतलो अणकारा खातीर 

आशशल्ललो साहहत्य अकादेमीचो परुस्त्कार फावो जाल्लल्लयान कोंकणी कादांबरेन भारतीय कादांबरेच्या 

दालनाांत मानाची सवुात ननश्चीत केल्लया. 
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3. कोंकणी भाशीक लेखकाांनी पतुुागेज, इांग्लीश, मराठी, हहांदी, कन्नड आनी मळयाळम हे सारर्कया 

भासाांनी कादांबरी लखेन केलाां. ह्या लेखकाांनी आपले आवयभाशेंत (कोंकणीांत) लेखन केल्ललें 

जाल्लयार कोंकणी कादांबरेचें दालन आनीक समदृ् जावपाक मजत जातली आशशल्लली. 

4. हेर भारतीय भाशाांचे तळेुन देवनागरी कोंकणी कादांबरी ग्रामीण आनी सामाजीक कादांबरेच े

भोंवतणीां घुांवत आसा. इनतहासीक, पौराणीक, राजकी, स्त्रीवादी, ववज्ञानीक, चरररात्मक, 

आत्मचरररात्मक, ववनोदी अश े काांय म्हत्वाचे प्रकार कोंकणी लेखक स्त्पशा करतना हदश्टी 

पडनात. गोंयाांक लाांबदीक असो राजकीय इनतहास आसनू लेगीत त्या ववशयाचेर कादांबरी लखेन 

जाल्ललें ना. 

5. कादांबरेच्या मळार शलैचेे नदरेनयू वेगळेवेगळे प्रयोग जावपाची गरज आसा.   

6. महाबळेश्वर सलै हाांची पयली मराठी कथा ‘कोंडमारा’ नवयुग (1972) नेमाळ्याांत वयाच्या 

29व्या वसाा प्रकाशीत जाली. ताांची कोंकणी कथा धा वसाां उपराांत वपरायेच्या 39व्या वसाा 

कुळागर अांकाांत (ऑगस्त्ट-1982)  ‘वाशाड’ ह्या नाांवान उजवाडा आयले उपराांत सलै कोंकणीत 

सातत्यान कथा लेखन करपाक लागले.  फाटल्लया 31 वसाांच्या काळाांत सलैान वसााक सरासरी 

4.19 ह्या मापान वट्ट 130 कोंकणी कथा बरयल्लयात. (पररशशश्ि- 4 पळोवचें, पा. 388-392)  

7. 1993 ह्या वसाा सलैान काळी गांगा ही कादांबरी बरोवन परुाय केल्लली. मखुार 1995 वसाा ताांणी 

काळ घुांवडी ही कादांबरी बरोवन सुनापरान्त हदसाळ्याांत णखस्त्तीनी उजवाडायली. जाल्लयार 1995 

त े1999 मेरेनच्या पाांच वसाांच्या काळाांत सलै युग-साांवार हे कादांबरेचें लखेन करपाांत व्यस्त्त 

आशशल्लले. मखुार 2000 वसाा खोल खोल मुळाां हे कादांबरेचो अभ्यास सरू केलो. सादारण 1990 

त े2004 ह्या काळाांत सलैान आपलो चडावत वळे कादांबरी लेखनाक हदला म्हणपाचें लक्षाांत 

येता. ह्या  कारणाांत लागनू वयल्लया काळाांत ताांचें कथा लेखन उणें जालाां म्हणपाचें हदश्टी 

पडटा. (ग्राफ आनी ीर्कीो िाचे खाीीर पा. 161-162 पळोवचें)  

8. कारवार वाठाराांतलें ग्रामीण समाजजजवन आपल्लया कथाांनी माांडपी त ेपयल ेसाहहत्यीक. 

9. कथानी सनैनकी अणभव माांडपी सलै हे एकमेव कोंकणी कथालखेक आसात. 

10. कथा, नवशलका, कादांबरी आनी ललीत ननबांद ह्या साहहत्यप्रकाराांत सलै समैाच्या वववीध 

आांगाांचरे वास्त्तवतायेक धरून भाश्य करता. ताांच्या ह्या साहहत्यातल्लयान अपरूप अशी समै 
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सांप्पत आनी पयाावरणीय ववचाराांचें प्रसारण जाता. मनीस आनी समै हाांच्या मदलें नातें त े

अधोरेखीत करता. 

11. फाटलीां तीन दशकाां सातत्य राखून कथा आनी कादांबरी लेखन करपी 71 वसाां वपरायेच े

महाबळेश्वर सलै हे आयच ेघटकेचे एक म्हत्वाच ेकोंकणी लखेक. कादांबरी ववशयाांची वववीधताय 

वाचक, अभ्यासक आनी अणकारप्याचें लक्ष ओडून घेता. काळी न्हांयेचे तडी वयलें कृशी जजवन 

िचरावपी काळी गांगा (1996) हे ताांचे वाचकप्रीय कादांबरे उपराांत एकववसाव्या शेंकडयाच्या 

पयल्लया दशकाांत महाबळेश्वर सलै हाांच्यो युग-साांवार, (2004) खोल खोल मुळाां (2005)  आनी 

हावठण (2009) अश्यो तीन कादांबऱयो प्रकाशीत जाल्लयात. तशेंच ववखार ववळखो (2011) आनी 

मातयेचें मळब (2013) ह्यो कादांबऱयो पसु्त्तक रुपाांत उजवाडा येवपाच्यो आसात. समैदेव ही 

बालनवशलका ताांच्यानी बरनयल्लली आसा. हे नदरेन एकववसाव्या शेंकडयाच्या चाल ू दशकाांत 

कोंकणी कादांबरेचें सलै एका अथाान प्रनतननिधत्व करतात. 

12. युग-साांवार ही इनतहासीक कादांबरी नासनू ती तत्कालीन काळाचो वेध घेवपी समाजीक कादांबरी 

आसा. गोंयाांत घडून आनयल्ललें धमाांतर आनी इजन्र्कवणझशनाच्या प्रस्त्नाांचेर हे कादांबरेंत बरे तरेन 

उजवाड घातला. धमाांतराच्या ववशयाचेर भाश्य करपी ती भारताांतली एकमेव कादांबरी नासनू 

दाटू (एस एल भरैप्पा), अरण्येर अिधकार (महाश्वेतादेवी), शजेारी (पी केशव देव) खरेमास्त्तर 

(ववभावरी शशरूरकर), मीलन (साां. घ. कां टक), आवरण (एस एल भरैप्पा), स्त्वप्न सारस्त्वत 

(गोपाळकृष्ण प)ै अश्या काांय कादांबऱयाांनी धमाांतराच्या प्रस्त्नाां ववशीां सांक्षक्षप्त चचाा केल्लली आसा.  

13. खोल खोल मुळाां आनी हावठण ह्यो अनिुमान क्रिस्त्ताांव गावडा आनी कुमार समाजाचरे 

बरनयल्लल्लयो कादांबऱयो आसात. एका ववशशश्ट समाजाचो अभ्यास करून कादांबरी लेखन करपाची 

पद्दत सलै हाांणी कोंकणीांत सरुू केल्लया. अश ेतरेन गोंय आनी गोंया भायर आशशल्लल्लया उपेक्षीत 

ग्रामीण समाजाचेर अभ्यास करून कादांबरी लेखन जावांपाची गरज आसा.  

14. अच्छेव (1977) हे कादांबरेंत खनीज उत्खननाक लागनू कृशी सांस्त्कृतायेचेर जाल्लल्लया ववपरीत 

पररणामाांचेर  लेखक पुांडलीक नायक हाांणी भाश्य केलाां. ताचे उपराांत समुार 20 वसाांनी ग्रामीण 

कृशी समाजवेवस्त्थेचें वास्त्तव स्त्वरूप काळी गांगा (1996) हे कादांबरेंत िचरायल्ललें पळोवांक 

मेळटा.  
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15. सलैाच्यो चारूय कादांबऱयो काबाडकश्ट करपी सवासामान्य आनी उपऱया (marginalised) 

वगाांच्या प्रस्त्नाां कडने वाचकाांचें लक्ष ओडटा. कादांबरी ह्या साहहत्य प्रकाराच्या माध्यमाांतल्लयान 

पयलेच फावटीां इतल्लया व्यापक स्त्वरुपाांत सवासामान्य कश्टकरी कोंकणी मनीस अक्षर 

साहहत्याांतल्लयान अशभव्यर्कत जातना पळोवांक मेळटा.  

16. युग-साांवार कादांबरेंत धमाांतराक सरुवात जातकच रासवळ शतेाां सगुरू उरचीां आनी आपल्लयाक 

आनीक शतेाची जमीन मळेची ह्या हेतान काांय थळावे लोक क्रिस्त्ताांव धमाांत शभतर सरतात. 

दहशत ननमााण करून जबरदस्त्तीन धमा घेवपाक लोकाांक फोसाार केल्लयात हाचे परस 

सवासामान्य लोकाांची आथीक कोंडी करून धमा हदवपाचेर चड भर हदल्ललो हदश्टी पडटा.  

17. भोवराष्रीय कां पन्याांच्या उत्पादनात जाल्लली प्रचांड वाड आनी योग्य ररतीन जाल्लले ववतरण 

वेवस्त्थेक लागनू वववीध धातूांची तशेंच प्लास्त्टीक आनी फायबराचीां आयदनाां सवासामान्य मनशाां 

मेरेन पावलीां. तळ्याचेर बाांद बाांदले उपराांत थळाव्या कुमार समाजाक मातयेचीां आयदनाां 

करपाक माती मेळची ना ह्या मळुाव्या प्रस्त्ना परुती हावठण कादांबरेंत माांडडल्लल्लयो समस्त्या 

मयाादीत नासनू ताांच्या ह्या समस्त्याांच्यो जापो उद्दगेीकरण आनी भमुांडळीकरणाच े प्रक्रियेंत 

सोदप गरजेच्यो आसात.. कुमाराांच्या दाराांत फाल्लयाां मातयेची रास उबी केली जाल्लयार लेगीत  

आधनुनकीकरणाक लागनू ताांच्या पारांपारीक धांद्याक बशशल्ललो फटको आमच्याांनी भरून काडूांक 

जावचो ना.  

18. सलै घटनाांची आनी प्रसांगाांची तका ननश्ठ माांडावळ कादांबऱयाांनी करता. आांतरीक जुळवाजुळव 

(inter link) कुशळटायेन करतना  फुडल्लया एकाद्या प्रकरणाांत ताचो धागो साांपडटा.  

19. ननवेदन चाल ू आसतना मदीांच पार आत्मननवेदन करता. अश े तरेची शमस्र ननवेदन पद्दत 

सलैाच्या कादांबऱयाांनी लक्ष ओडून घेता. (सदंाास खाीीर पा. 340-341 पळोवचीं) 

20. सलै आपल्लया कादांबऱयानी ग्रामीण भास वापरतना उतरावळ, वार्कप्रचार, प्रनतकाां, प्रनतमा, उपमाां 

आनी म्हणी हाांचो वापर कलात्मक ररतीन करतात. कादांबऱयाांतल्लया ननवेदनाांत केळनयल्लली 

ग्रामीण भास ही सलैीची उजू बाजू. कृशी सांस्त्कृतायेंतली असांख्य उतरावळ तशेंच कुमार 

समाजाच्या पारांपारीक वेवसायाांतले ताांरीक भाशचेो केल्ललो वापर कोंकणी भाशचेें दालन समदृ् 

करपाक मजत करता.   

21.  सलैान आपले ननवेदन शलैेंत अमकूच एके बोली भाशचेो वापर  केला म्हणपाची देख ना. 
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22.  कारवार वाठाराची आनी थांयच्या समाजवेवस्त्थचेी फाटभूांय घेवन आनयल्लल्लया काळी गांगा आनी 

हावठण ह्या कादांबऱयाांतल्लया सांवादानी लेखकान थळाव्या बोलीभाशचेो प्रयोग केल्ललो हदश्टी 

पडना. हाका लागनू सामाजशास्त्रीय नदरेन त्यो पररपणुा ना म्हणपाचें स्त्पश्ट जाता.  तशेंच 

खोल खोल मुळाां हें कादांबरेंत सांवादाखातीर वापररल्लले बोलीभाशेंत ताांरीक चुकी आशशल्लल्लयाचें 

जाणवता. यगु-साांवार हे कादांबरेंत लेगीत तत्कालीन काळाांतले बोलीभाशचेो वापर करून 

नाशशल्लल्लयान भासववशज्ञानीक नदरेन भाशचेो अभ्यास करपाक मेळना. कादांबरेतल्लया ववशयाक 

आनी आशयाक लेखक सलैान अदीक म्हत्व हदल्लल्लयान अश ेतरेचे भाशीक  प्रयोग करपाक त े

फाटीां रावतात. काळी गांगा कादांबरेंत लखेकान कारवार वाठाराांतली बोलीभास सांवादा खातीर 

वापररल्लली जाल्लयार कादांबरेंतलें प्रादेशीक वशैशश्ट्य अबाधीत उरपाक मदत जावपाची. लेखकान 

गोंयचो वाचक नदरे मखुार दवरून सांवादाांतली भास ही प्रमाण कोंकणी दवररल्लल्लयान कादांबरी 

वाचक सॅण्रीक जाल्लया. 

23. सलैाच्या सांवादाांनी ववनोदी वा उपरोधान भररल्लली भास हदश्टी पडना.   

24. म्हाळू, तातमूाम, मोनोदेवाप्पा, गोकूळकाकी, शेंवतआूजी, आवडूआजी, साळूआजी, शसताय, 

आांतोनेत, दमुीांग, रुजार, फराांसीस, सखुडो, गोवपका, अांब,ू शसमाांव अश्या काांय सामान्य पाराांची 

ननवड करून सलै ताांचे शभतरले आशशल्लले असामान्य गणू कादांबरेंत िचरायता. हें करतना सलै 

तत्कालीन सामाजीक पररजस्त्थतीचें भान दवरता. पाराांच्या बाह्य िचरणा वाांगडाच सलै 

अांतरांगाचेंय िचरण त ेक्रफशालकायेन करतात.  

25. ववशमताये आड बांड करपी आांतोनेत, सीताय, समुन, सदानांद आनी शसमाांव वपरीस सारकीां पाराां 

जजद्दी आसात. पाराांच्या स्रमाचो आनी हावेसाचो अवकाश व्हड आसा. पणू तीां ववशशश्ट पररघा 

शभतरूच वावरुतात. वयल्लया काांय पाराां मदीां समाज पररवतानाची ताांक आसनू लेगीत ताांच्या 

कतृात्वाक शशममेर पडडल्लली हदश्टा पडटा. ताका लागनू तीां महानायकाची भशुमका पार करपाक 

मोटवीां पडटात. 

26. बामण, क्षरीय, मेस्त्त, म्हालो, भट, देवळी, कुमार, फडती, शमराशी, कुणबी अश े जायत े

सामाजीक पांगड युग-साांवार हे कादांबरेंत वावरुतना हदश्टी पडटात. काळाक धरून थांय एकसमाज 

वेवस्त्था कायारत आशशल्लली जाणवता. आदोळशी गाांवाांभोंवतणच्या वाडयाांक समाजशास्त्राक धरून 
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Rural Stucture आसा म्हणपाचें कळटा. हाकाच लागनू वेगळ्यावेगळ्या जातीांतले लोक 

समहुान रावतात म्हणपाचें हदसनू येता.   

27. गोंयचे आहदवासी म्हण जाांचो मखुेलपणान उल्ललखे जाता त्या ‘गावडा’ समाजाचें िचरण युग-

साांवार हे कादांबरेंत पळोवांक मेळनाशशल्लल्लयान एका म्हत्वाच्या सामाजीक वगााचें तत्कालीन 

जजवन कुशीक उररल्लल्लयाची खर जाणीव जाता. 

28. आदोळशी ह्या काल्लपनीक गाांवचो भगुोलीक वाांठार ननश्चीत करतना आसतना लेखकान 

पवुाअभ्यास केल्ललो हदसना. कालापरू, मेरेश,े बाांबोळी, शशरदोना, पाळें, आगशी हे भोंवतणचे गाांव  

म्हण िचरायल्लयात. आदोळशी तें नेवरें हाांचे मदलें अांतर 12 मलैाचें जाल्लयार आदोळशी तें गोंय 

पाटणा मदलें अांतर 16 मलैाांचें आसा अशें लखेक साांगता.आदोळशी साकून शशरदोनाां चलत 

वचपाक देड वराची वाट. हें सरु घेवन त्या पररसराांतलो गाांव सोदपाचो प्रयत्न केल्लयार तळावली 

(साांत आना) हो गाांव दोळ्याांमखुार येता. हाांगा अदावतुाळ दोंगर वाांठार आसनू मखुार अयस-

पयस मेरेन शतेवड आसा. मद्यस्त्थानार आशशल्लल्लया ह्या गाांवाच्या फाांटल्लयान कदांबा पठार 

आसनू पोरणें गोंय काांय अांतराचेर आसा. कादांबरेंतल्लयो घडामोडी लक्षाांत घेतल्लयार त्या 

पररसराची शास्त्रीय जुळवाजळुवण जायना हाची हाांगा नोंद करची पडटा.  

29. साहहत्याच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासा वरवीां साहहत्याांत समाजाचो सोद घेतात. सलैाच्या चारुय 

कादांबऱयाांच्या आदारान हो अभ्यास करूां  येता. साहहत्य हें लोकसांस्त्कृतायेचो मोठो दस्त्ताएवज 

आसा. ताच्या आदारान आमच्यानी तत्कालीन समाजवेवस्त्थचेीां ववस्त्कटावणी करून वववीध 

सामाजीक आांगाांचो आमच्यानी अभ्यास करूां  येता.  

30. लेखक, वाचक आनी सशमक्षक ह्या तीनयू घटकाांचो साहहत्याच्या समाजशास्त्रीय अध्ययनात 

खाशलेी सवुात आसा. ह्या अनशुांगान लेखकाची जीण आनी कतृात्वाचो हाांगा अभ्यास जाला. 

सलैाची जजवन अणभव आनी जजवन साधना ताच्या साहहत्याचो भाग जाला म्हणपाचें जाणवता. 

साबार घटकाांनी ताांका बरयल्ललीां पराां ((सदंाास खाीीर पा. 376, ि.7 िो सदंास पळोवचो) तशेंच 

ताांच्या साहहत्याचेर बरयल्लले आस्त्वादक आनी सशमक्षात्मक लेख (सदंाास खाीीर पररशशश्ि 5 

पळोवचें) लखेक-वाचक-सशमक्षक ह्या आांतरसांबांदाचेर उजवाड घालता. 

31. उत्तर कॅनरा जजल्लल्लयाांत जायत्या कोंकणी भाशीक लेखकाांनी कोंकणी आनी चड करून कन्नड 

साहहत्याच्या मळार म्हत्वाचें योगदान हदल्ललें आसा. देखीक : मांजेश्वर गोवीांद प,ै हदनकर 
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देसाई, यशवांत िचत्ताल, जयांत कैक्रकणी, गौरीश कैक्रकणी, वववेक शानभाग, सववता नागभषुण, 

गोपालकृष्ण प ैअश ेआनी हेर काांय कोंकणी भाशीक लेखक आसात. हातूांत यशवांत िचत्ताल 

(1993), िगररश कनााड (1994) आनी गोपालकृष्ण प ै(2011) ह्या लेखकाांक कें द्रीय साहहत्य 

अकादेमीचो परुस्त्कारूय फावो जाला. कोंकणी खातीर महाबळेश्वर सलै हे साहहत्य अकादेमीचो 

परुस्त्कार (1993) फावो जाल्लले कारवार वाठाराांतल े पयले लेखक. सलैाक फावो जाल्लल्लया ह्या 

मानसन्मानाक लागनू कोंकणी भाशेंतल्लया साहहत्याक प्रनतश्ठा फावो जाली.  

32. मरु्कतीपवुा आनी उपराांतच्या गोंयाांत रावनू एकादो साहहत्यकार व्हड जाला व्हय?  ह्या प्रस्त्नाची 

जाप आमकाां ‘ना’ अशीच मेळटा. गोंयाांत साहहत्यकाराांक पोशक वातावरण ना. साहहत्यीक 

कायाावळी फावो त े सांख्येन जायनात. हाांगा पसु्त्तक सांस्त्कृती ना असो ननराशचेो सरू आमकाां 

सदाांच आयकूां क येतालो. मरु्कती उपराांतच्या गोंयाांत ननराशा पदराांत घाली सारकी पररजस्त्थती 

उरूां क ना. हाची गवाय म्हळ्यार कोंकणी लेखक महाबळेश्वर सलै.  

    मळू शजेेबाग कारवार कनााटकाांतलो हो लखेक सनै्याांतली ननवतृ्ती घेवन नोकरेच्या  

ननमतान गोंयाांत आयलो. पोस्त्टमास्त्तर म्हणून गोंयाांतल्लया वेगळ्यावेगळ्या वाठाराांनी नोकरी 

करतना ताांणी आपले शभतर आशशल्लल्लया साहहत्यगणुाांक पोसवण हदली. हें कशें शर्कय जालें? 

साहहत्यीक वातावरण नाशशल्लल्लया गोंयाांत सलै कोंकणी कथाकार आनी कादांबरीकार म्हणून 

नाांवारुपाक कसो क्रकतें आयलो?  साहहत्याची साधना करतना ताांकाां कोणें आधार आनी मागादशान  

केलें? अश्या काांय प्रस्त्नाांच्यो जापो हदतना लेखक सलै म्हणटा :  

गोंयाांत म्हाका खूब मोग मेळ्ळो. दामोदर मावजो हाांणी म्हाका कोंकणी कथा बरोवपाक 

प्रोत्साहीत केलो. ताचो मेशळल्ललो साहहत्यीक साांगात म्हजे लेखन कलेक पोशक थारलो. 

हाचे भायर सरुवातचे्या काळाांत कुळागर आनी जाग म्हयनाळ्याांन आपल्लयाचेर 

दाखयल्ललो ववस्त्वास सदाांच आनांद हदवपी आनी प्रोत्साहन हदवपी आशशल्ललो. कुळागर 

प्रकाशनान उजवाडायल्ललो पलतडचें तारूां  हो म्हजो पयलो कथासांग्रह आनी जाग 

प्रकाशनाचे वतीन तरांगाां (कथा सांग्रह), अद्रशु्ट आनी अरण्यकाांड (नवशलका) उजवाडा 

हाडडल्लल्लयान वाचकाां मेरेन पावपाक खुबचू मदत जाली. 

त ेमखुार म्हणटात :  
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हें सगळें कोंकणी भाशके लागनू जालें. कोंकणी साहहत्यीक चळवळ ही कोंकणी 

मनशाच्या अजस्त्तत्वाची चळवळ हें मतीांत धरून हाांव म्हजें साहहत्य रचीत रावलों. 

कोंकणी साहहत्याच्या मळार म्हाका नवें आनी बरें क्रकतें तरी करपाचें आसा असो हावेस 

मनाांत बाळगनू साहहत्य ननशमाती केल्लल्लयान कोंकणी चळवळीन म्हजो लखेक म्हण 

व्हडा मनान जस्त्वकार केलो. हेंच म्हज्या जैताचें खरें गपुीत आसा. म्हाका कोंकणी 

साहहत्यान मान आनी प्रनतश्ठा हदली. कोंकणी साहहत्या खातीर आशशल्लले सगळे 

सन्मान म्हज्या साहहत्याक फाव जाल्लयात. हाांव कोंकणी भाशेंतल्लयान बरोवपी एक 

भारतीय साहहत्यीक आसा अशी म्हजी वळख परुाय साहहत्य सांवसाराांत जाल्लया.  

हे नदरेन गोंयाांत रावनू व्हड जाल्ललो मिाबळेश्वर सलै हे पयले कोंकणी साहहत्यीक अशें म्हजें 

मत.  
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कानपुर : अन्नपूणाा प्रकाशन, 2008. 
9. देवी, ज्ञानी. प्रगनतशील उपन्यासों में सामाजीक सांघषा. ई -10/666, उत्तराांचल कालोनी (ननकट सांगम 

शसनेमा), लोनी बाडार, गाजजयाबाद - 201 102 : लता साहहत्य सदन, 2005. 
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पररशशश्ि : 1 

मिाबळेश्वर सैल िांचीं प्रकाशीी जाल्लीं पुस्त्ीकां : 
1. नको जाळू माझां घरटां!  (सामाजीक मराठी  नाटक) राजश्री प्रकाशन, शेजेबाग, आांगडी कारवार. 1974. 
2. चरररहीन (सामाजीक मराठी  नाटक), राजश्री प्रकाशन, शेजबेाग, आांगडी कारवार, 1976. 
3. शरणागती (सामाजीक मराठी नाटक), राजश्री प्रकाशन, शेजबेाग, आांगडी कारवार, 1978.  
4. यातनाचि (सामाजीक मराठी नाटक), प्राथाना समाज, िगरगाांव मुांबई, 1980. 
5. पलतडचें तारूां  (कथा सांग्रह), कुळागर प्रकाशन, मडगाांव गोंय, 1989. 
6. तरांगाां (कथा सांग्रह), जाग प्रकाशन, वप्रयोळ-म्हाडडोळ गोंय, जून 1991. 
7. काळी गांगा  (कादांबरी), राजहांस ववतरण, 1- मीनाक्षी बबल्लडीांग, ड . व्होल्लफाांगु मागा, पणजी गोंय, 1996. 
8. अदृश्ट आनी अरण्यकाांड (दोन कादांबररका), जाग प्रकाशन, वप्रयोळ म्हाडडोळ गोंय, डडसेंबर 1997. 
9. युग-साांवार (कादांबरी), अजस्त्मताय प्रनतष्ठान, मडगाांव, गोंय-403 602, एप्रील 2004. 
10. खोल खोल मुळाां (कादांबरी), ॐ श्रीदत्त पद्मजा प्रकाशन, श्रीस्त्थळ, कोणकोण - गोंय, जानेवारी 2005. 
11.  बायनेट फायटीांग (कथा सांग्रह). बबम्ब प्रकाशन, जी. एस. बी. 3, हावसीांग बोडा क लनी, पवारी गोंय,  

 फेब्रुवारी 2005. 
12.  हावठण (कादांबरी), बबम्ब प्रकाशन, ‘धमा लक्ष्मी’, साांत ल रेन्स, आगशी, गोंय- 403 204, जानेवारी 2009. 
13.  ननमणो अश्र्वत्थामो (कथा सांग्रह), श्रीशैल प्रकाशन, AF2, नीलतारा अपाटामेंट,  आलें राय, गोंय. ऑर्कटोबर    

 2009.  
14.  दोन मुळाांचें झाड (लघुकथा), श्रीशैल प्रकाशन, आलें राय, गोंय- 403 720, 2011 
15.  ताांडव (युग-साांवार हे कादांबरेची लेखकान केल्लली मराठी आवतृ्ती), राजहांस प्रकाशन प्रा. शल. 1025,   

 सदाशीव पेठ, पुणे. जुलै 2012. 
16.  सजृनउजाा (ननबांद), श्रीशैल प्रकाशन, आलें राय, गोंय- 403 720, 2012. 

 

पररशशश्ि : 2 

मिाबळेश्वर सैल िांच्यो नेमाळयांनी पुवसप्रशसद्द जाल्ल्यो कादंबऱयो : 
1. काळ घुांवडी  सुनापरान्त हदसाळें, 12 फेब्रुवारी 1995 त े10 सप्टेंबर 1995 (वट्ट तीस वाांटे)  
2. हावठण, बबम्ब,  वसा :  06, अांक : 10/11, माचा 2007, पा : 154-213. 
3. ववखार ववळखो, जाग, वसा : 38, अांक : 2, हदवाळी / नातलाां 2011, पा. : 87-96  आनी 125–177. 
4. मातयेचें मळब, बबम्ब, हदवाळी – 2014, पा. 32-77. 

 

पररशशश्ि : 3 

मिाबळेश्वर सैल िांचीं अणकारीी जाल्लीं पुस्त्ीकां :   
1. काळी गांगा  मराठी अनु. प्रफुल्लल गायतोंड,े प्रनतमा प्रकाशन, पुणे 2000.  
2. Kali Ganga  English Translation, Vidya Pai, Pub.: National Book Trust, India, A-5 Green 

Park, New Delhi – 110 016, 2003. 
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3. क्रफरत्या चाकावरती,  मराठी अनु. माधवी देसाई, बाांहदवड,े फोंडा.  माणीक प्रकाशन, 1495 ‘बी’, इांदमुती 
अपाटामेंट, गुलाब गल्लली, मांगळवार पेठ, कोल्लहापूर – 12. जानेवारी 2010. 

4. The Kiln,  English Translation, Vidya Pai, Pub.:  Konkani Language & Cultural 
Foundation, World Konkani Centre, Mangalore Karnataka, Aug. 2011. 

5. हावठण, Malayalam Translation, L Sunitabai, Pub.: Konkani Language & Cultural 
Foundation, World Konkani Centre, Manglore Karnataka, Aug. 2011. 

 

पररशशश्ि : 4 

मिाबळेश्वर सैल िांच्यो नेमाळयांनी पुवसप्रशसद्द जाल्ल्यो  कर्ा :    
 
मराठी  कर्ा : 

1. कोंडमारा. नवयुग, आचाया अरे स्त्मतृी हदवाळी अांक,1972. नामनेच े मराठी लेखक शशरीष प ै सांपादक 
आशशल्लल्लया ह्या मराठी नेमाळ्याांत उजवाडा आनयल्लली महाबळेश्वर सैल हाांची ही पयली मराठी कथा. ही 
कथा महाराष्राभरच्या कथा सतींतल्लयान वेंचून काडडल्लली. महाबळेश्वर सैल हाांणी हदल्लले माहहती प्रमाण ‘वदी’ 
ही कथा नाशशकच्या क्रकशोर नेमाळ्याक धाडून हदल्लली ती प्रकाशीत जाली काय ना तें खबर ना अशें सैल 
साांगता.  

2. बाशशांगबळ. सत्यकथा. मौज प्रकाशन गहृ, खटवाडी मुांबई- 400 004, वषा एकोणपन्नासावे, अांक दसुरा, 
डडसेंबर 1981, पा. 4-12. 

3. पाचोळा. हांस, जून 1982. पा. 40-47.   
4. अांधार क्रकरण. राष्रमत, हदवाळी अांक. 1986. पा. 25-30. 
5. युद्ववराम. लक्षदा, हदवाळी अांक. 1986. पा. 21-27. 
6. माहेरची फुलवात. राष्रमत, हदवाळी अांक. 1992. पा. 11-16. 
7. वाघाची झडप. राष्रमत, हदवाळी अांक. 1993. पा. 101-108. 
8. आभाळाचां पाांघरूण (माणूस), गभादान (कदांब), माड (गोमन्तक),ननणाय (राष्रमत) तशेंच स्त्वराज्य आनी हेर 

काांय नेमाळ्याांनी ताांच्यो मराठी कथा उजवाडा आयल्लयात. [‘ननणाय’ हे कथेक राष्रमताच ेकथा सतीत पयलें 
इनाम फावो जाल्ललें.] 
 

कोंकणी  कर्ा :  
1. वाशाड. कुळागर, वसा : 04, आांक : 04, एप्रील 1982. 
2. नवें. कुळागर, वसा : 04, आांक : 05, मे, 1982, पा. 14-16. 
3. क्रकण्ण. कुळागर, वसा : 04, आांक : 07, ऑगश्ट, 1982, पा. 04-08. 
4. रुमडा–फूल. जाग, वसा : 9, आांक : 1, हदवाळी आांक, 1982, पा. 09-15. 
5. बायलाांचो कालो. कुळागर, वसा : 04, आांक : 10, हदवाळी ववशेशाांक, 1982, पा. 15- 8. 
6. वैजीण. कोंकणी - हदवाळी आांक, 1982, पा. 17-21 
7. सुभेदार. कुळागर, वसा : 05, आांक : 06, जून, 1983, पा. 18–21. 



 
 

389 
 

8. तुजे त ेकपड ेखांय? कुळागर, वसा : 05, आांक : 09, सप्टेंबर, 1983, पा. 02-05. 
9. शारवपशें. जाग, वसा : 10, आांक : 1, हदवाळी आांक, 1983, पा. 71-77. 
10. अप्रुपाचें सवणें. कुळागर - हदवाळी  आांक, 1983, पा. 21-35.. 
11. एक शेणणल्ललें मणा. कोंकणी - वसुाकी आांक, 1983, पा.09 -12.  
12. पररक्षा. जाग, वसा : 11, आांक : 1, हदवाळी आांक, 1984, पा. 41-49 
13. तूां पथो कसो आयलो? िचरांगी - हदवाळी, 1984.   
14. एक हुांडको हुांडकेता. कुळागर, वसा : 06, अांक : 05, मे, 1984, पा. 23-32 
15. वाांज बीांय. कुळागर – हदवाळी आांक, 1984, पा.31-34. 
16. मेर. कोंकणी - वसुाकी  अांक, 1984. पा. 86-91. 
17. अदाकुटें आयावपण. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1984, पा. 41-43. 
18. कोलसुणीां. कोंकणी - वसुाकी  अांक, 1985. पा. 7-14.  
19. आवयचें सवांग. कुळागर, वसा : 07, अांक : 06, जून, 1985, पा. 10-13 
20. पडड ांग जीण. कुळागर, वसा : 07, अांक : 08, ऑगश्ट, 1985, पा. 23-26. 
21. सोशा काळजाचें चडूेां. कुळागर - हदवाळी अांक, वसा : 07, अांक : 10 - 11, 1985, पा. 59-67. 
22. पुण्याांय. कुळागर, वसा : 08, अांक : 01, जानेवारी, 1986, पा. 09-12  
23. पातक. कुळागर,  वसा : 08, अांक : 02 - फेब्रुवारी, 1986, पा. 03-06. 
24. बबरमत. कुळागर,  वसा : 08, अांक : 04, एवप्रल, 1986. पा. 21-26. 
25. आनी चेडवान कायदो हाताांत घेतलो. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1986. पा. 13-20. 
26. पुनजाल्लम. कुळागर - हदवाळी अांक, वसा : 08, आांक : 10-11, 1986, पा. 14-18. 
27. हडडपा. कुळागर,  फेब्रुवारी, 1987, पा. 5-7.  
28. सांकस्त्ट. कुळागर,  वसा : 09, आांक : 04, एप्रील, 1987, पा. 03-05. 
29. आडगाांव. जाग – हदवाळी आांक, वसा : 14, आांक : 1, 1987, पा. 103-108.  
30. ख्यास्त्त. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1987, पा. 29-30. 
31. घरा घराांतली रड. कुळागर - हदवाळी आांक, वसा : 10, (सप्टेंबर- ऑर्कटोबर- नोव्हेंबर) 1988, पा.17-23. 
32. काळखा क्रकरणाां. जाग - हदवाळी आांक, वसा : 15, आांक : 1, 1988,  पा. 9-10 आनी 79-84.  
33. घरपाखें. कोंकण टायम्स, हदवाळी आांक, 1988, पा. 19-22.   
34. एकेक िचरो ननखळटना. जाग,  वसा : 16, आांक : 1, एप्रील, 1989, पा. 15-21.   
35. आांकरी. जाग,  वसा : 16, आांक : 4, जुलय, 1989, पा. 10-12 आनी 19-20. 
36. व्यशभचार. कुळागर, वसा : 11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 03-08.  
37. दोंगरायेदी फट. कुळागर, वसा : 11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 09-14. 
38. देंठ. कुळागर, वसाः 11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 15-18. 
39. घरपाखें. कुळागर, वसा : 11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 19-23. 
40. घराघराांतली रड. (कथा परत उजवाडा आयल्लया) कुळागर, वसा : 11, अांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 24-

29. 
41. एक सोंवपल्ललें झूज. कुळागर, वसा : 11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 30-35. 
42. येणें. कुळागर, वसा :  11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 36–39. 
43. कोलसुणीां. कुळागर, वसा : 11, आांक : 09, सप्टेंबर, 1989, पा. 40-46 
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44. कूळ. सुनापरान्त, हदवाळी पुरवणी, 28 ऑर्कटोबर 1989. पा. 03, 04 आनी 05. 
45. बळी. कुळागर - हदवाळी अांक, वसा : 11, 1989, पा. 17-20. 
46. पाशाण भुांयार. जाग - हदवाळी आांक,  वसा : 16. आांक : 08, 1989, पा. 11-16 आनी 77-80. 
47. रणखेव. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1989, पा. 23-24. 
48. पेट्टी सावळी. कुळागर, वसा : 12, आांक : 1-2, जानेवारी, 1990, पा. 03-06. 
49. पोररेट. जाग, वसा : 16. आांक : 12,  माचा, 1990, पा. 15-18 आनी 23.  
50. आडमणा. कुळागर, वसा : 12, आांक : 3 - 4,  माचा – एवप्रल, 1990, पा. 03-06. 
51. आमचें नातें. जाग, वसा : 17, आांक : 02, मे, 1990, पा. 15-8.  
52. ननणाय. कुळागर, वसा : 12, आांक : 5, मे, 1990, पा. 02 आनी 18-20,  
53. घुस्त्पागांदळ. जाग, वसा : 17, आांक : 05, ऑगश्ट,  1990, पा. 19-22. 
54. एक खीण भाांगराचो. कुळागर- हदवाळी आांक, वसा : 12, आांक : 10-11, (ऑर्कटोबर- नोव्हेंबर) 1990, पा. 

43-47. 
55. सोपूतप्रमाण. जाग - हदवाळी,   वसा : 17, आांक : 07, 1990, पा. 14-23.  
56. अथा-अनथा. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1990, पा. 07-10. 
57. चांदरजोत. जाग,  वसा : 17, आांक : 08, नोव्हेंबर,  1990, पा. 16-19.  
58. सात जण मावळ्याांलो भाचो. जाग, वसा : 17, आांक : 09, डडसेंबर, 1990, पा. 15-19. 
59. राननागीण.  सुनापरान्त - हदवाळी अांक, 1991, पा.112 - 115.  
60. ववखाळ सावळ्यो. कुळागर - हदवाळी आांक, वसा : 13, आांक : 10-11, (ऑर्कटोबर- नोव्हेंबर) 1991, पा. 

41-49. 
61. वोताची सावळी. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1991, पा. 13-16. 
62. तीच पोन्नी फास्त्की. जाग, एप्रील 1992, पा.10-15 आनी 9. 
63. याहदांचो परमळ. कोंकण टायम्स, जानेवारी- माचा अांक, 1993, पा. 09-10. 
64. हाांवठण. जाग, माचा 1994, पा. 11-19. 
65. सती. जाग - हदवाळी आांक, 1994, पा. 15-19 आनी 69. 
66. घुस्त्मटमार. जाग, वसा : 22, आांक : 01, आगश्ट, 1995, पा. 09–12. 
67. ताळणी. जाग - हदवाळी अांक, वसा : 22, आांक : 3, 1995, पा. 24–31. 
68. मन वैरीण. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 1995, पा. 23-28. 
69. दखू. जाग - हदवाळी आांक, वसा : 23, आांक : 04, नोव्हेंबर, 1996, पा. 21- 29. 
70. अशमबा. कोंकणी हदवाळी – 1996, पा. 39-42. 
71. एक सुन्न मरण. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक 1996, पा. 15–21. 
72. खरोच हाांव चुक्रकल्ललों? जाग, वसा : 24, आांक : 03, ऑर्कटोबर,1997, पा. 33-35. 
73. कठीण मनीस. सुनापरान्त हदसाळें, 30 ऑर्कटोबर 1997. पा. 03. 
74. मोनो भाव. कोंकणी - हदवाळी अांक,1997, पा. 50-55.  
75. ननमणो अश्वत्थामा. जाग, वसा : 25, आांक : 08, माचा, 1999, पा. 05 -16. 
76. वपडसे्त्त वपळगी. बबम्ब - हदवाळी अांक, 1999,  
77. अपशरण. कोंकणी - वसुाकी अांक,1999, पा. 86-90. 
78. मीगावाल. जाग, वसा : 26, आांक : 04, नव्हेबर, 1999, पा. 57-61. 
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79. काळ-काळोख. जाग - हदवाळी अांक,  वसा : 27, अांक : 03, 2000, पा. 44-47. 
80. पुवासांचीत. कोंकणी - वसुाकी अांक, 2000, पा. 07-11.  
81. ववशाखा. बबम्ब हदवाळी 2000, पा. 27-30 
82. बबचारो. जाग, वसा : 27, आांक : 10, मे, 2001, पा. 06 - 08. 
83. काळखा – पलतडीां. जाग - हदवाळी आांक,, वसा : 28, आांक : 04, 2001, पा. 63-65. 
84. आनांद भोंवडी. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 2001, पा. 29-30. 
85. मडीां, कोंकण टायम्स,  हदवाळी अांक, 2001, पा.15 -17. 
86. एका दःुखाववशीां. कोंकण टायम्स,  जानेवारी- माचा  अांक, 2002, पा. 21–23. 
87. पाचवें मळब. जाग - हदवाळी आांक,  वसा  : 29, आांक : 04, 2002, पा. 28-32.  
88. घण, बबम्ब, वसा – 1, अांक – 11, नोव्हेंबर 2002, पा. 100-104.   
89. शभराांत. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 2003, पा. 09–10. 
90. सूयाफूल. जाग - हदवाळी आांक, वसा : 30, आांक : 03, 2003, पा. 84-88. 
91. शभरान्त. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, 2003, पा. 09-10. 
92. जूांव. कोंकणी, वसुाकी 2003, पा. 59-64. 
93. तेंगशो, बबम्ब, वसा – 3, अांक – 32, आगश्ट 2004, पा. 18-20.   
94. जटा. सुनापरान्त - चवथ अांक, 2004, पा. 44–46.  
95. मनीसबुडी. जाग - हदवाळी आांक, वसा : 31, आांक : 04, 2004, पा. 80-84. 
96. सुमती. कुळागर - हदवाळी आांक, वसा : 26, आांक : 02, 2004, पा. 33-39. 
97. जाईलो भाव. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक, वसा : 25, अांक  : 04, 2004, पा. 15–17. 
98. बळजबरी. कोंकणी, वसुाकी अांक – 2004. पा. 21-24. 
99. बाय चवथीक येतलें. सुनापरान्त चवथ अांक- 2005, पा.34-38. 
100. बाळांतन्हाण. जाग, वसा : 32, आांक : 03 - 04, ऑर्कटोबर- नोव्हेंबर 2005, पा. 48-50. 
101. एका सैतानाचें मरण. कोंकणी - हदवाळी अांक, 2005, पा. 09–11. 
102. गजकणा. जैत 2005, पा. 5-8. 
103. क्रकड.े जाग, वसा : 32, आांक : 09, एप्रील – मे 2006, पा. 19-21. 
104. फारपेट. कोंकण टायम्स, वसा : 27, अांक : 02, एप्रील 2006, पा. 27-29. 
105. कॅप्टन सतीश श्रीनागेश.  सुनापरान्त - चवथ अांक, 2006, पा. 24-26. 
106. माय सेकन्ड पापा. बबम्ब,  वसा : 05, अांक : 09/10,  ऑर्कटोबर 2006, पा. 223- 225. 
107. म्हारवाचो सांवसार. कोंकण टायम्स - हदवाळी वसा : 27, अांक : 04, 2006, पा. 31. 
108. साांवट. कोंकण टायम्स – हदवाळी, वसा : 27, अांक : 04, 2006, पा. 32. 
109. सुण्या पेटो. सुनापरान्त - चवथ अांक, 2007, पा. 20–22. 
110. भूांयसुवात. जाग - हदवाळी – नातलाां, वसा : 34, आांक : 03, 2007, पा. 62-64. 
111. घात. कोंकण टायम्स - ववशेश अांक, 2007, पा. 23-25. 
112. एक सोंवपल्लली मोगा काणी. कोंकणी - हदवाळी अांक, 2007, पा. 77-81. 
113. नारायणी. जैत हदवाळी- 2007. पा. 23-27. 
114. भस्त्मासूर. जाग, वसा : 34, आांक : 05, माचा – मे, 2008, पा. 10–04. 
115. सांभ्रम. कोंकणी - हदवाळी अांक, 2008, पा. 25–27. 



 
 

392 
 

116. म्हाका घेवन वचात! बादेस - हदवाळी अांक, 2008, पा. 70–71. 
117. नडणी.  जाग, हदवाळी/नातलाां, 2008, पा. 49-51. 
118. माधुरी. जैत, हदवाळी 2008, 17-20. 
119. कोसशळल्लल्लयो हदको. कोंकण टायम्स –ऑर्कटोबर – डडसेंबर 2008 पा. 15-18. 
120. नागसपा. बादेस- चवथ अांक, अांक : 04, 2009, पा. 47-48  
121. रोबोटीक व रफॅर (ववज्ञान कथा) जाग - हदवाळी- नातलाां, वसा : 36, आांक : 03, 2009,     

पा.36-38. 
122. चाांडाळ कमा. गोवापुरी, अांक : 1, एप्रील–जून, 2010, पा. 34-36 
123. सैमचि. सुनापरान्त - चवथ अांक, 2010, पा. 8–10. 
124. उबगण. कोंकणी - वसुाकी अांक, 2010, पा. 7-8. 
125. शेणागुळो. कोंकण टायम्स, जानेवारी- माचा 2011, पा. 13-14 
126. राणखल्ललें धन. गोवापुरी,  अांक : 5, एप्रील–जून. 2011, पा. 29-31 
127. फारपेट. गोवापुरी, अांक : 6, जुलय – सप्टेंबर, 2011, पा. 38-41 
128. वपसाय. बबम्ब - हदवाळी अांक, वसा : 10, अांक : 10/11, ऑर्कटोबर-नोव्हेंबर 2011, पा.38-41. 
129. प्रमोशन. कोंकणी - वसुाकी अांक, 2011, पा. 33–34.   
130. भाऊबीज. बबम्ब - हदवाळी,  वसा : 11, अांक : 10, 2012, पा. 251-252. 
 

िीप : 
 पलतडचें तारूां  - 09, तरांगाां -17, बायनेट फायटीांग - 22, ननमाणो अश्र्वथमा -12, दोन मुळाांचें 

झाड – 33 अश्यो वट्ट 93 कथा पुस्त्तक रुपाांत उजवाडा आयल्लयात. 
 नेमाळ्याांनी उजवाडा येवांक नाशशल्लल्लया काांय कथाांचो वयल्लया कथासांग्रहाांत थेट आसपाव केल्ललो 

आसा. 
 म्हातन आनी दायज ह्यो ताांच्यो दोन कथा कुळागर नेमाळ्याांत जाल्लयार झोपय ही कथा 

कोंकणी अांकात उजवाडा आयल्लयात पूण ताांची म्हाका तारीक मेळ्ळी ना. 
 [सैलाच्या मता प्रमाण आनीक सुमार 10 कथा भायर उरल्लयात आसूां येता. नेमाळीां उपलब्ध 

जावांक नाशशल्लल्लयाांन ताांचो सांदभा मेळूांक ना. 
 

पररशशश्ि : 5 

मिाबळेश्वर सैल िांणी नेमाळयांनी बरनयल्ले लेख, ललीी लेख आनी पुस्त्ीक ननयाळ  : 

1. रुमडफूल : दामोदर मावजो हाांच ेप्रनतभेचो नवो चांवर. “पुस्त्तकाचो ननयाळ” सुनापरान्त (हदसाळें), 30 जुलय 
1989. पा. 06. 

2. कथाकार 92 : एक ववजशमताचो साहहत्य खेळ, सुनापरान्त (हदसाळें), 25 ऑर्कटोबर 1992. 
3. कथेंत प्रनतभा पणाक लागता पूण प्रनतभेची दीघाता नासता. “अक्षर उत्सव” सुनापरान्त (हदसाळें), 22 मे 

1994.  
4. सारकआांबो. सुनापरान्त (हदसाळें) 3 मे 1998, पा. 2. 
5. ‘नबत’ कथा झले्लयाांतलें भावववश्व, सुनापरान्त, 14 नोव्हेंबर 1999. 
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6. मनीस भारताांतय जल्लमल्ललो आसूांक जाय, सुनापरान्त (हदसाळें), 11 जून 2000. पा. 2 
7. कोंकणाचें वसाहतीकरण गावडे आनी ताांच्या वांशाांच्या लोकानच केल्ललें, सुनापरान्त (हदसाळें), 18 जून 2000. 

पा. 2 
8. प्रोटो ऑस्त्र ल यड लोकाांली गाांवकारी आनी ताांच ेदेव, सुनापरान्त (हदसाळें), 25 जून 2000. पा. 2 
9. कुडकेच्या कुळब्याांलें क्रकररस्त्ताांवपण, सुनापरान्त (हदसाळें), 7 जुलय 2000. पा. 2 
10. कोंकणी भाशी लोकाांचें साांस्त्कृतीक राज्य जावचें, (17 वें आ. भा. कोंकणी साहहत्य सांमेलन, कुमटा-कनााटक 

हाांगा केल्ललें भाशण), सुनापरान्त (हदसाळें),  20 फेब्रुवारी 2005. पा. 5. 
11. हो दोंगर खाचा खळग्याांचो, काट्या कुट्याांचो न्ही! बबम्ब, वसा : 4, अांक : 19, माचा 2005, पा. 24-26 
12. कोंकणीांत ज्ञानेश्वरीचो सजृन अववश्कार, बबम्ब, वसा : 4, अांक : 12, डडसेंबर 2005, पा. 30 – 31.  
13. ननमाल वमाा सपन सशृ्टी, जाग, ऑर्कटोबर, 2006, पा. 164 –166.     
14. एक पूणा आकाराचें पररपूणा कोंकण राज्य, बबम्ब,  वसा : 06, अांक : 08, ऑगस्त्ट 2007, पा. 09.   

(कोंकणी राज्य गोंय आनी शेजारच्या कोंकणी भाशी वाठाराांचो फुडार ह्या मूळ लेखा खाला बरयल्ललो   
लघूलेख)  

15. पररपुणा गोंय राज्य घडोवपाचो हावेस जाय!, सुनापरान्त (हदसाळें),  3 मे 2008, पा. 05. 
16. कारवारची प्रदेशीक अजस्त्मताय, सुनापरान्त (हदसाळें),  31 मे 2008, पा. 05. 
17. गुणसुराां, सुनापरान्त - चवथ अांक, 2008, पा. 65-67. 
18. जीवनातील कठोर अनुभवाांतून लेखक बनलो : सैल, ‘मी असा घडलो’, Hello गोवा, लोकमत. 19 ऑगस्त्ट   

2009. 
19. भारतीय भाषा. (अनु. सौ. ज्योती कुलकणी) गोमाांचल, मडगाांव गोवा, जुलई-शसतांबर, 2009, पा. 17-18. 
20. सैमचि, सुनापरान्त - चवथ अांक, 2010, पा. 8 -10. 
21. हदलीप बोरकाराल्लया ‘क्रिशमाां’तली जळट्या कश्मीराची सोबीतकाय, बबम्ब, वसा :10, अांक : 04, एप्रील   

2011, पा. 65-67. 
22. काळीगांगा, एक दखुहदणो प्रवास. जाग, हदवाळी/नातलाां, 2011, पा. 76-78 
23. माररयो शमराांडा – रेघाांचो जादगुार, बबम्ब,  वसा : 11, अांक : 01, एप्रील 2012, पा. 31-32. 
24. सांस्त्कृती, सुनापरान्त - चवथ अांक, 2012, पा. 132-133. 
25. साहहत्या वरवीां देशाचो एकवट. जाग, वसा : 39, आांक : 08, एप्रील 2013, पा.13-14. 
26. हाांव सद्या क्रकतें करताां ? ‘झोत’ बबम्ब, वसा : 12 अांक : 2 फेब्रुवारी 2013. पा. 15. 
27. ब म्बाडामँट... व र डडर्कलॅर ॲटॅक ॲडवान्स, सुनापरान्त (हदसाळें) ता. 16 डडसेंबर 2007.  
 

पररशशश्ि : 6 

सुनापरा्ी ह्या कोंकणी हदसाळयांी ‘िारसो आनी कंवच्यो’ ह्या मार्ाळया खाला प्रशसद्द   

जाल्ले ललीी लेख : 
1. देशपे्रमी – 5 नोव्हेंबर 1991 
2. कुरुपताय - 12 नोव्हेंबर 1991 
3. ननश्ठा - 19 नोव्हेंबर 1991  
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4. वेळ -  26 नोव्हेंबर 1991 
5. गोळीरूख – 3 डडसेंबर 1991 
6. प्रसांग - 10 डडसेंबर 1991 
7. इत्साशर्कती - 17 डडसेंबर 1991  
8. म्हाळयेरूख - 24 डडसेंबर 1991  
9. घरवडची सून – 31 डडसेंबर 1991 
10. व्हडल्लया शेंकऱयाचो कोंबो – 7 जानेवारी 1992 
11. बैलमोगी  – 14 जानेवारी 1992 
12. दखु्ख – 21 जानेवारी 1992 
13. सोबीतकाय – 28 जानेवारी 1992 
14. मोह - 4 फेब्रुवारी 1992 
15. स्त्वतांरताय - 11 फेब्रुवारी 1992 
16. मोनजात – 18 फेब्रुवारी 1992 
17. िगरेस्त्त आनी दबुाळ - 25 फेब्रवुारी 1992 
18. यादीांचो परमळ – 3 माचा 1992 
19. ननशेवणी – 10 माचा 1992 
20. ताचें घर – 17 माचा 1992 
21. म्हारवाांची वस्त्ती – 24 माचा 1992 
22. दोन ररशी – 31 माचा 1992 
23. आत्मघात – 7  एप्रील 1992 
24. काळखाांतलें कुवाडें – 14 एप्रील 1992 
25. पडीांग नतठो – 21 एप्रील 1992 
26. दडूु हदवन वपडा - 28 एप्रील 1992 
27. जीवदान – 5 मे 1992 
28. हेराांलीां दकुाां – 12 मे 1992 
29. चोरी – 19 मे 1992 
30. ववपरीत – 26 मे 1992 
31. सवती आवय – 2 जून 1992 
32. नैतीक बळगें – 9 जून 1992 
33. अवनतकाय - 16 जून 1992 
34. आडसर – 23 जून 1992 
35. धूांदी – 30 जून 1992 
36. दैवाचो भोंवरो – 7 जुलय 1992 
37. युगाांयुगाांचें चाक – 14 जुलय 1992 
38. ननशेणी – 21 जुलय 1992 
39. नवें वारें – 28 जुलय 1992 
40. सैमाचो महहमा - 4 ऑगस्त्ट 1992 
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41. वागाची गरड - 11ऑगस्त्ट 1992 
42. जण एकल्लयाचें पोट – 18 ऑगस्त्ट 1992  
43. ताचें मूळ – 25 ऑगस्त्ट 1992 
44. सावळी – 2 सप्टेंबर 1992 
45. मारुती - 8 सप्टेंबर 1992 
46. गोळाक... – 15 सप्टेंबर 1992 
47. खांत – 22 सप्टेंबर 1992 
48. काळजाांतली कां वची – 29 सप्टेंबर 1992 
49. देवा म्हज्या देशा... – 6 ऑर्कटोबर 1992. 
50. आडवाद – 13 ऑर्कटोबर 1992 
51. झुजामळावेलें घुबड - 20 ऑर्कटोबर 1992 
52. सभागीण - 27 ऑर्कटोबर 1992 
53. एका भगवानाची शोकाजन्तका – 3 नोव्हेंबर 1992 
54. सांतोशाचीां सपनाां - 10 नोव्हेंबर 1992 
55. दशु्ट कतुाब - 17 नोव्हेंबर 1992 
56. क्रकडडल्ललें सूख - 24 नोव्हेंबर 1992 
57. राकेसकुळी – 1 डडसेंबर 1992 
58. घुांवळे वखद - 8 डडसेंबर 1992 
59. कुवाडीां - 15 डडसेंबर 1992 
60. अग्नी नारायणाचो कोप - 22 डडसेंबर 1992 
61. जातकातीचो अधमा - 29 डडसेंबर 1992 
62. भोंगूां बाबडयाांचें -  5 जानेवारी 1993 
63. दरु्ककाचें खळें – 19 जानेवारी 1993  
64. कायापलट – 2 फेब्रुवारी  1993 
65. आळवापानावेलें उदक – 9 फेब्रुवारी 1993 
66. हट्टाक पेहटल्ललो – 16 फेब्रुवारी 1993 
67. ख्यास्त्त – 23 फेब्रुवारी 1993 
68. देवाची िधांड – 2 माचा 1993 
69. धमााचो महासांघ – 9 माचा 1993 
70. सांस्त्कार -16 माचा 1993 
71. मातृसत्ताक – 23 माचा 1993 
72. बबजू – 30 माचा 1993 
73. अणभवाांचें मोल - 6 एप्रील 1993 
74. दसु्त्मानकाय – 20 एप्रील 1993 
75. कलम – 27 एप्रील 1993 
76. सुवाळो – 4 मे 1993 
77. कोंडवाडो – 11 मे 1993 
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78. कुचकामी धातू – 1 जून 1993 
79. सांवसारातलो दारो – 8 जून 1993 
80. ववधवा सुख... – 15 जून 1993 
81. फुकेसवाय – 22 जून 1993 
82. दोन जापाांच ेप्रस्त्न – 29 जून 1993 
83. पूणा स्त्वतांरताय – 6 जुलय 1993 
84. साडभेावाथी - 13 जुलय 1993 
85. मोख - 28 जुलय 1993 
86. उजो ओांकपी नाग – 3 ऑगस्त्ट 1993 
87. भगल्लयो - 10 ऑगस्त्ट 1993 
88. शाप !! -  17 ऑगस्त्ट 1993 
89. जायू वयनी - 24 ऑगस्त्ट 1993 
90. जातीचें मोळ – 31 ऑगश्ट 1993 
91. अहांकार ! – 7 सप्टेंबर 1993 
92. सांवय – 14 सप्टेंबर 1993 
93. पोकळी - 12 सप्टेंबर 1993 
94. मसणसाांवट - 28 सप्टेंबर 1993 
95. मोगाचो बळी – 5 ऑर्कटोबर 1993 
96. वाांज शर्कत - 19 ऑर्कटोबर 1993 
97. महादेव माने – 2 नोव्हेंबर 1993. 
 

िीप : 
 ‘सांवाद’ ह्या सदरा खाला महाबळेश्वर सैल हाांणी गोमन्तक ह्या मराठी हदसाळ्याांत 25 माचा 2009 

त े30 डडसेंबर 2009 ह्या काळाांत वट्ट 41 लघू ननबांद बरयल्लयात. 
 ‘मनातलां’ ह्या सदरा खाला महाबळेश्वर सैल हाांणी गोमन्तक ह्या मराठी हदसाळ्याांत 6 जानेवारी 

2007 त े29 सप्टेंबर 2007 ह्या काळाांत वट्ट 39 लघू ननबांद बरयल्लयात. 
 

पररशशश्ि : 7 

मिाबळेश्वर सैल िांच्या साहित्याचरे केल्लें आस्त्वादक, सशमक्षा आनी वीसमानपरीय लेखन : 
1. कोंकणी कथेच ेभुशण. “अग्रलेख” सुनापरान्त (हदसाळें), ता. 6 जानेवारी 1994.  
2. दर कथा म्हाका वपडटा ती अपुणाच उरल्लया अशें हदसता, महाबळेश्वर सैल. ‘उत्सव’, सुनापरान्त (हदसाळें)  

ता. 9 जानेवारी 1994, पा.3. 
3. महाबळेश्वर सैल - नाांव एका कथाववश्र्वाचें, नागेश करमली, सुनापरान्त (हदसाळें), ता. 9 जानेवारी 1994, 

पा. 3. 
4. साहहत्य अकादमी पुरस्त्कार ववजेत.े.. महाबळेश्वर सैल. सुनापरान्त (हदसाळें), 11 जानेवारी 1994. 
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5. घट्ट ववणीचा कसदार कथाकार महाबळेश्वर सैल. लक्ष्मण साईल. ‘शब्दगांधा’, वतामान, ता. 26 फेब्रुवारी 
1994. 

6. शैली के दृजष्टसे िचरमय, अशभव्यजर्कतमें पैनी और सांक्षक्षप्त तरांगाां. ड . चांद्रलेखा, प्रकर, ए-8/42,  राणा 
प्रताप बाग, हदल्लली- 110 007, अगस्त्त 1994, पा.63-65. 

7. काळी गांगा, रवीन्द्र केळेकार. ‘स्त्वगत’, दै. नवप्रभा. पणजी गोवा. हद.18 मे 1997. 
8. सैम आनी समाज हाांच े मदल्लया सांघशााचें करूण - दशान काळी गाांगा, भूषण भाव.े सुनापरान्त (हदसाळें) 

मडगाांव गोंय, ता. 20 एप्रील 1997 (पयलो वाांटो) आनी 28 एप्रील 1997 (दसुरो वाांटो). 
9. अप्रुप, समथा काळी गांगा (साहहत्य ननयाळ), दामोदर मावजो. जाग, वसा : 23, आांक : 12, जुलै 1997. पा. 

22-24.  
10. आयाव मरण आांकवार राांडावपण आनी कादांबरीचें मोटवेंपण. ‘दत्ता नायक क लम’, दत्ता दामोदर नायक, 

सुनापरान्त हदसाळें, ता. 27 जलुय 1997. पा.3. 
11. दोन वाटिचऱयाांच्या सांदभाांत कोंकणी कादांबरी. ड . क्रकरण बुडकुले. कुळागर हदवाळी 1997. पा.15-17. 
12. अद्रशु्ट- अरण्यकाांड. ‘दत्ता नायक क लम’, दत्ता दामोदर नायक, सुनापरान्त हदसाळें, ता.19 एप्रील 1998. 

पा. 3 आनी 7. 
13. सैलाल्लया कलाववश्वाांतल्लयो जुांवळ्यो नवशलका, ड . क्रकरण बुडकुले. “साहहत्य ननयाळ” जाग,  वसा : 24, आांक 

: 12,  जुलै 1998. पा. 23-24. 
14. Sail’s Thematic Voyage on  Kali Ganga, Nandkumar Kamat ‘Glimpses’, The Navhind 

Times,  14th September, 1998. 
15. काळी गांगा :  सोंपत्या सहस्त्रकाांतली काळजैती कादांबरी, ड . क्रकरण बुडकुले.  सुनापराांत (हदसाळें) 4 जुलय 

1999, पा. 2 आनी 7. 
16. Trailblazing Kali Ganga,  A critical assessment of Mahabaleshwar Sail’s classy novel,  

Dr. Kiran Budkule. ‘Literature’, Goa Today, August 1999. 
17. वेंचीक सशमक्षा आयामाांतल्लयान काळी गांगा, ड . क्रकरण बुडकुले. सोद, फेब्रुवारी 2002, त मास स्त्टीवन्स 

कोंकणी कें द्र, आल्लत पवारी, गोंय – 403 521, पा. 49-72. 
18. काळी गांगा कादांबरेंतलें वास्त्तव दशान, प्रकाश पयेंकार. सोद, फेब्रुवारी 2002, त मास स्त्टीवन्स कोंकणी कें द्र, 

आल्लत पवारी, गोंय – 403 521. पा. 73-80. 
19. गोंयचो नामनेचो साहहत्यीक श्री. महाबळेश्वर सैल, सांदेश श्रीकाांत बाांदेकार. कोंकण टायम्स - हदवाळी अांक 

2002, पा. 53-55. 
20. By the Dark River : A hardyesque novel set in rural Konkan, By Santa Rodrigues. The 

Free Press, 21 September, 2003. 
21. Inquisition : Theme of New Konkani Novel, Nandkumar Kamat. The Navhind Times, May 

3, 2004. Panaji Goa. 
22. युग–साांवार काणी इजन्र्कवजजशनाची, इनतहास काय कल्लपकताय? ड . नारायण देसाय. सुनापरान्त (हदसाळें), 

जून 2004. 
23. गोव्यातल्लया ऐनतहाशसक वादळाचा लशलत वेध, राज ू नायक. “ग्रांथ- ववश्र्व” दै. लोकसत्ता, मुांबई, 10 जुल ै

2004. 
24. कोंकणी साहहत्यातील शशखर, प्रसाद मोकाशी. ‘वाचण्याजोगे’, लोकरांग, लोकसत्ता,  हद. 29 ऑगस्त्ट 2004. 
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25. भौमानेस्त्त महाबळेश्वर सैलाल्लया साहहत्याांतलीां बायलपाराां, राजश्री महाबळेश्वर सैल, बबम्ब,  वसा : 4, अांक : 
10, हदवाळी 2005, पा. 209-212. 

26. महाबळेश्वj सैलाांची युग साांवार ऐनतहाशसक वेदनेचा हुांकार, ववश्राम गुप्त.े ‘शब्दसोहळा’, दै. गोमन्तक, 
पणजी. 15 ऑर्कटोबर, 2006. 

27. बायनेट फायहटांग. एम. एन. प्रभू,  ‘देखणी’, सुनापरान्त (हदसाळें), ता. 20 सप्टेंबर 2006. 
28. महाबळेश्वर सैलाल्लया साहहत्याांतलो गाांव आनी गाांवजीण, राजश्री सैल, बबम्ब,  वसा : 05, अांक : 09/10,  

ऑर्कटोबर 2006, पा. 233-236. 
29. बायनेट फायटीांग : शैली आनी जीवनदशान, एम. एन. प्रभ ू(उडुपी), कोंकण टायम्स, जानेवारी-माचा  2007, 

पा. 33, 35 आनी 36. 
30. ‘Yug Sanvar’ is Historical Literature, Prajal Sakhardande, The  Navhind Times,  March 

18, 2007. 
31. युग-साांवार – एक आस्त्वादन, सजच्चत फडते. जाग, एप्रील - मे, 2007, पा. 22 आनी 24.   
32. युगसाांवार इनतहासीक दःुणखताच ेहुणके, ववश्राम गुप्ते. जाग, ऑगश्ट, 2007, पा. 24-25. 
33. हावठण : एक कारुण्योपननषद्, ड . सोमनाथ कोमरपांत. वसांत, Vol. 731, वषा 67, जून 2009. 
34. हावठण अस्त्वस्त्थ करपी कादांबरी, प्रकाश कामत. सुनापरान्त, ता. 5 जुलय 2009. 
35. महाबळेश्वर सैल याांच्या प्रनतभासांप्पन जाणणवेची कथा ‘अद्भभुत’, राजू नायक. ‘HELLO गोवा’, लोकमत, 

पणजी गोवा. हद. 7 सप्टेंबर 2009. 
36. अरण्यकाांड : सामाजीक आनी रानिचरणाच े नदरेंतल्लयान, प्रकाश प्रयेंकार. जाग, वसा : 36 आांक : 2 

सप्टेंबर, 2009, पा. 12-15 आनी 25. 
37. महाबळेश्वर सैलाची ‘हावठण’ : कोंकणी कादांबरी लेखनाचो एक अस्त्सल दकुुमेंत, एस. डी. तेंडुलकार. बबम्ब, 

वसा : 10, अांक : 09, सप्टेंबर 2011, पा. 29–32. 
38. हृदयाची भाषा बोलणारा कलावांत : महाबळेश्वर सैल, ववश्राम गुप्त.े ‘शब्दसोहळा’, गोमन्तक,  पणजी गोवा. 

हद. 11 ऑर्कटोबर 2009. 
39. धीमांत कोंकणी साहहती महाबळेश्वर सैल, उदयवाणी (कन्नड नेमाळें) 25 ऑर्कटोबर 2011. (हावठण हे 

कादांबरेचरे लेख) 
40. खोल खोल मुळाां–भावभावनाांचो ज्वालामुखी, ववश्राम गुप्त.े जाग, हदवाळी/ नातलाां, 2011. पा. 35-37. 
41. खोल खोल मुळाां–समाजशास्त्रीय नदरेंतल्लयान, मॅथ्यू ररबेरो. जाग, हदवाळी/ नातलाां, 2011. पा. 38-42. 
42. चिवती कादांबरीकार महाबळेश्वर सैल, ववठ्ठलराय भट. जाग, हदवाळी/नातलाां, 2011. पा. 33-34. 
43. कलात्मकतेची तेंगशी गाांहठल्लली नवशलका अरण्यकाांड. राजश्री महाबळेश्वर सैल. जाग, हदवाळी/नातलाां, 2011. 

पा. 43-44. 
44. अरण्यकाांड महाबळेश्वर सैलाची सवोत्कृश्ट साहहत्यकृती, हनुमांत चोपडेकार. बबम्ब, वसा : 10, अांक : 08, 

ऑगस्त्ट 2012, पा. 59-62. 
45. िचरवेदनेच ेिचरण करणारे ‘ताांडव’ ड . सोमनाथ कोमरपांत. ‘शब्दसोहळा’, दै. गोमन्तक, 26 ऑगस्त्ट 2012.  
46. माती आणण माणसात घट्ट मळूां रुजलेला लेखक, ड . सोमनाथ कोमरपांत, ‘लेखकाचा कट्टा’, दै. लोकसत्ता, 

24  सप्टेंबर 2012. 
47. ताांडव : महाबळेश्वर सैल, लशलत, सप्टेंबर 2012. 
48. वाचकाला हडबडून टाकणारां ‘ताांडव’, कमलाकर नाडकणी, ‘लोकरांग’, दै. लोकसत्ता, 25 नोव्हेंबर, 2012. 
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49. ताांडव महाबळेश्वर सैल, (राजहांस लेखक/ पुस्त्तक पररचय), वांदना बोकील - कुलकणी. (सांपा.) ड . सदानांद 
बोरसे, राजहांस ग्रांथवेध,  सदाशशव पेठ, पुणे,  माचा 2013. 

50. तरांगाां : अप्रुप प्रनतभेचो अववश्कार, दामोदर मावजो. सुनापरान्त (हदसाळें), मडगाांव गोंय. (तारीख. मेळूांक ना)  
51. सैल हाांची दोन अरण्यकाांडाां ‘अदृश्ट’ आनी ‘अरण्यकाांड’, तारकेश्र्वर अ. नायक,  साहहत्य चांवर, सुनापरान्त 

(हदसाळें), मडगाांव गोंय. (तारीख. मेळूांक ना) 
 

पररशशश्ि : 8 

मिाबळेश्वर सैल िांच्यो घेनील्ल्यो मुलाखीी  : 
1. दर कथा म्हाका वपडटा ती अपूणाच उरल्लया अशें हदसता. ‘अक्षर उत्सव’, सुनापरान्त, 9 जानेवारी 1994, 

पा. 03 आनी 07 
2. युग-साांवार – महाबळेश्वर सैल, मुलाखत घेवपी, काशमनी क्रकणी. बबम्ब,  वसा : 3, अांक : 32, आगश्ट 

2004, पा. 13-16. 
3. युग-साांवार : सगल्लया कसाांक उतरपी पयली कोंकणी कादांबरी, मुलाखत घेवपी : सुशाांत कुां कळयेंकार, 

जाग, वसा : 31 आांक : 5, वप्रयोळ, म्हाडडोळ गोंय. डडसेंबर-फेब्रुवारी 2004, पा. 20-22. 
 

पररशशश्ि : 9 

मिाबळेश्वर दत्ीा सैल िांचें जजवन कायस आनी िेर माहिीी : 
 1943 : शेजेबाग माजाळी, कारवार - कनााटकाांत शेतकार घराण्याांत जल्लम. (04 ऑगस्त्ट 1943) 
 1943 : व्हडलो भाव अण्णू सैल हाचें  मरण. 
 1950 : महाराष्र ररजवा पुशलशेंत आशशल्ललो महाबळेश्वर सलै हाांच ेकाका भीकू सैल हाका गुजरात  

       राजस्त्थान शशमेर पालवपूराक मरण. 
 1958 : बापायचें मणा. (28 जुलय 1958) ताांचो बापूय 1914 वसाा फौजेंत शभतर सररल्ललो. मुखार तो  

       जजब्राल्लटाराक फौजेंत आसतना 1916 त े1918 ह्या काळाांत बेपत्ता आशशल्ललो.  
 1958 : ह्या वसाा यत्ता आठवी उत्तीणा. मुखार घरच ेपररजस्त्थतीक लागून हायस्त्कूल सोडलें. 
 1958 : आगस्त्ट 1958 त ेजानेवारी 1960 ह्या काळाांत घरचें शेतकाम. 
 1961 : घराांतल्लयान पळून वचून  भारतीय फौजेंत भरती. (30 जानेवरी 1961 ह्या वेळार ताांचें वय  

       17 वसाां 4 म्हयने)  
 1963 : इझ्ररायल आनी इजजप्त तांट्या वेळार युनायटेड नेशन्स ऑगानायझशेन शाांतताय सेनेच ेवतीन   

       सहभाग.  
 1963 :  शाांतताय सेनेच ेवतीन सहभागी जाल्लल्लया खातीर ववदेशी ‘सेवा मॅडल’ भेटयलें. 
 1965 : भारत-पाक्रकस्त्तान झुजाांत सिीय भाग. 
 1965 : भारत-पाक्रकस्त्तान झुजाांत सिीय भाग घेनतल्लले खातीर पदक भेटोवन सन्मान. 
 1965 : ‘समर सेवा’ पदक भेटोवन सन्मान. 
 1965 : आवयचें मणा. (02 जुलय 1965) ह्या वेळार सैल हाांचें वय 21 वसाां 10 म्हयने. 
 1966 : 5 वसाां 4 म्हयने भारतीय फौजेंत नोकरी केले उपराांत स्त्वेच्छा सेवाननवतृ्ती. (28 मे 1966.  



 
 

400 
 

       वय - 22 वसाां 09 म्हयने.)  
 1966 : शालीनी नाईक, हुळगा हहच ेकडेन लग्न. (06 जून 1966. वय : 22 वसाां 10 म्हयने.) 
 1966 : येल्ललापूर – कनााटकात (30 सप्टेंबर 1966) पोल व्हूड कां पनीांत ननरीक्षक म्हण नोकरी.  
 1967 : येल्ललापुराांतली नोकरी सोडली. (14 माचा 1967)  
 1967 : गोवा पुलीस खात्याांत भरती  (वाळपय, सत्तरी हाांगा प्रशशक्षण. त्या वेळार मुखेलमांरी भाऊसाहेब  

       बाांदोडकार हाांच ेकडल्लयान पाांच फावटीां भोवमान जस्त्वकारला.) (वय : 23 वसाां 10 म्हयने 
 1968 : पुलीस उपननररक्षक म्हण केपें पुलीस ठाण्यार रुजू. (जानेवारी 1968)  
 1969 : ह ली िोस हायस्त्कूल, केपें ह्या ववद्यालयाांतल्लयान मॅरीक पररक्षा पास. (मराठी माध्यम) 
 1970 : गोवा पुशलशेंतली नोकरी सोडली. (01 माचा 1970) 
 1970 : मडगाांव, गोंयाां कारकून ह्या पदार पोस्त्ट खात्याांत नोकरेंत रुजू. (14 एप्रील 1970 त े 

       08 जुलय 1970) 
 1970 : राजश्री सैल (धूव) हाचो जल्लम. (29 जुलय 1970) 
 1970 : पोस्त्ट खात्याांत पणजी (गोंय) हाांगा कारकून म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल मेरशे (08 जुलय   

       1970 त े02 एप्रील 1971) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1971 : पोस्त्ट खात्याांत बाांबोळे (गोंय) कारकून म्हण नोकरी. ह्या वेळार सैल मेरशे हाांगा (03   

       एप्रील 1971 त े01 जानेवारी 1972) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1972 : पुणें, महाराष्राांत (31 जानेवारी 1972 त े30 सप्टेंबर 1972) इांग्लीश मोसा प्रशशक्षण.  
 1972 : सीमा सैल (धूव) हाचो जल्लम. (02 सप्टेंबर 1972)  
 1972 : पोस्त्ट खात्याांत  मुरगाांव, गोंयाां टेलेग्राक्रफस्त्ट म्हणून बडटी. ह्या वेळार सैल वास्त्को सडयार          

       (01 ऑर्कटोबर 1972 त े04 फेब्रुवारी 1974) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1974 : पोस्त्ट खात्याांत साांग्यार पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बडटी. ह्या वेळार सैल पोस्त्टाच्या र्कवाटासाांत  

        साांग्यार (05 फेब्रुवारी 1974 त े15 एप्रील 1977) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1974 : नको जाळू माझां घरटां! हें ताांचें मराठी (सामाजीक) नाटक प्रकाशीत. 
 1974 : सरीता सैल (धूव) हाचो जल्लम. (10 जुलय 1974)  
 1976 : चरररहीन मराठी (सामाजीक) नाटक प्रकाशीत. 
 1975 : ‘राष्रमत’ कथा सतीत ननणाय हे कथेक  पयलें इनाम. 

 1977 : पोस्त्ट खात्याांत काणकोणाां पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल पोस्त्टाच्या                                                             

       र्कवाटासाांत काणकोणाां (16 एप्रील 1977 त े03 एप्रील 1978) राबबतो करून रावल्लयात. 

 1978 : जस्त्मता सैल (धूव) हाचो जल्लम. (05 जानेवारी 1978) 

 1978 : शरणागती मराठी (समाजीक) नाटक प्रकाशीत. 
 1978 : पुणें, महाराष्राांत (26 एप्रील 1978 त े11 सप्टेंबर 1978) हहांदी मोसा प्रशशक्षण.  
 1978 : पोस्त्ट खात्याांत माजोडडया पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल माजोडडया  

       भाडयाच्या घराांत (12 सप्टेंबर 1978 त े15 मे 1982) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1980 : यातनाघर मराठी (सामाजीक) नाटक प्रकाशीत. 
 1982 : पोस्त्ट खात्याांत काांसावले पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल काांसावले    
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       भाडयाच्या घराांत (16 मे 1982 त े25 मे 1986) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1983 : देवदत्त सैल (पूत) हाचो जल्लम. (12 एप्रील 1983) 
 1986 : पोस्त्ट खात्याांत वेण्याा पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल काांसावले भाडयाच्या  

       घराांत (26 मे 1986 त े20 मे 1989) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1989 : पोस्त्ट खात्याांत वार्कयाां पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. हे वेळार सैल काांसावले  

       भाडयाच्या घराांत (27 मे 1989 त े22 मे 1991) राबबतो करून रावल्लयात.  
1989 : पलतडचें तारूां  कोंकणी कथा सांग्रह प्रकाशीत. 

 1989 : पलतडचें तारूां   ह्या कथा सांग्रहाक गोवा कला अकादमीचो राज्य साहहत्य पुरस्त्कार. 
 1991 : पोस्त्ट खात्याांत करमणें, गोंय हाांगा पोस्त्टमास्त्टर म्हण बदली. ह्या वेळार सैल पोस्त्टाच्या  

       र्कवाटासाांत करमण्याां (23 मे 1991 त े20 मे 1994) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1991 : तरांगाां कोंकणी कथा सांग्रह प्रकाशीत. 
 1992 : पलतडचें तारूां  ह्या कथा सांग्रहाक कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय हाांचो साहहत्य पुरस्त्कार.  
 1993 : तरांगाां  ह्या कथा सांग्रहाक कोंकणी भाशा मांडळाचो सगेस्त्त श्री. नरशसांह दामोदर नायक  

        पुरस्त्कार.  

 1993 : तरांगाां ह्या कथा सांग्रहाक  साहहत्य अकादमी, नवी हदल्ललीचो राष्रीय साहहत्य पुरस्त्कार. 
 1994 : पोस्त्ट खात्याांत लोलयाां पोस्त्टमास्त्टर म्हण बदली. ह्या वेळार सैल आपल्लया मूळ घरा शेजेबाग,   

       माजोडडयाां (21 मे 1994 त े30 जून 1996) राबबतो करून रावल्लयात.  
 1994 : सत्कार सशमती, माजाळी- कारवार हाांच ेवतीन भोवमान. (ता. 27 फेब्रुवारी 1994)  
 1994 : कोंकणी भाशा आनी साांस्त्कृतीक केन्द्र – कारवार हाांच ेवतीन सत्कार. (ता. 28 फेब्रुवारी 1994)  
 1994 : कोंकण मराठा मराठा मांडळ, सदाशीवगड- कारवार हाांच ेवतीन सत्कार. (20 माचा 1994)   
 1994 : तरांगाां ह्या पुस्त्तकाक कोंकणी भाशा मांडळ, गोंयचो साहहत्य पुरस्त्कार. 
 1994 : कनााटका साहहत्य अकादमीचें वाांगडीपद. 
 1994 : अदृश्ट हे नवशलकेचो माधव बोरकार आनी प्रकाश थळी हाांणी केल्ललो इांग्लीश  अणकार प्रिचती  

        ह्या  साहहत्य अकादमी, नवी हदल्ललीच्या  डायजेश्टाांत प्रकाशीत. 
 1994 : कुळागर प्रकाशनाच ेवतीन माश्याां काणकोणाां 21 आनी 22 मे 1994 अश ेदोन दीस    

       आयोजीत  केल्लल्लया शमनी कथा सांमेलनाच ेअध्यक्ष.  

 1996 : पोस्त्ट खात्याांत काणकोणाां पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल  पोस्त्टाच्या  
       र्कवाटासाांत काणकोण हाांगा (01 जुलय 1996 त े24 सप्टेंबर 2000) राबबतो करून रावल्लयात.  

 1996 : काळी गांगा कोंकणी कादांबरी प्रकाशीत. 
 1996 : ववद्या पै हाांणी इांग्लीशीांत अणकारीत केल्लले The Kiln (हावठण) हे कथेक ‘ह्युमनस्त्केप’ कथा      

       पुरस्त्कार. 

 1996 : काळी गांगा कादांबरेक गोवा कला अकादमीचो राज्य साहहत्य पुरस्त्कार. 
 1996 : काळी गांगा पुस्त्तकाक 1996 वसाा कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय हाांचो साहहत्य पुरस्त्कार. 
 1997 : अदृश्ट आनी अरण्यकाांड ह्या दोन नवशलकाांचें पुस्त्तक रुपाांत प्रकाशन. 
 1998 : काणकोण कोंकणी कला कें द्र, चावडी काणकोण हे सांस्त्थेच ेवतीन काळी गांगा कादांबरेचरे   
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       चचाा आनी लेखकाचो भोवमान. (ता. 8 माचा 1998) 
 1998 : काळी गांगा  ह्या पुस्त्तकाक ड . टी. एम. ए. प,ै मनीपाल कनााटकाचो साहहत्य पुरस्त्कार. 
 1999 : अरण्यकाांड  ही  नवशलका  मराठीांत अणकारीत जावन महानगर हदवाळी अांकाांत  

       प्रकाशीत जाली.     
 2000 : पोस्त्ट खात्याांत बाणावले पोस्त्टमास्त्टर म्हणून बदली. ह्या वेळार सैल सुरवातके  

       नावेली (25 सप्टेंबर 2000 त े31 ऑगस्त्ट 2003) आनी मागीर आलें-राय हे सुवातरे आपल्लया 
       स्त्वताच्या फ्लॅटाांत राबबतो करून रावल्लयात. वपरायेच्या 58 (4 ऑगस्त्ट 2003) वसाा त ेवयले    
       नोकरेंतल्लयान ननवतृ्त जाले. 

 2000 : कें द्र सरकाराच्या सांस्त्कृती खात्याच ेवतीन शसनीयर फॅलोशीप. 
 2002 : अरण्यकाांड नवशलकेचो मराठी अणकार. (आनांद वटी) 
 2003 : काळी गांगा ही कादांबरी कोलकोता ववद्या प ैहाांणी इांग्लीशीांत अणकारीत केली आनी  

       नॅशनल बूक रस्त्ट, नवी हदल्ललीच ेवतीन प्रकाशीत. 
 2004 : युग-साांवार कोंकणी कादांबरी प्रकाशीत.  
 2004 : कोंकणी भाशा मांडळ, गोंय हे सांस्त्थेचो कायाकारी मांडळाचो वाांगडी. 
 2004 : श्रीधर कामत बाांबोळकार हाांणी युग-साांवार हे कादांबरेचरे आधारीत साांवार युग  ह्या नाांवान    

         रुपाांतरण. ह्या नाटकाचो पयलो प्रयोग त्यात वसाा गोवा कला अकादमीच्या 29 वे अखील गोंय कोंकणी   
         नाट्य सतींत राजीव कला मांदीर, फोंडयाां सादर जालो. 

 2005 : अखील भारतीय कोंकणी पररशदेच ेउपाध्यक्ष. 
 2005 : साहहत्य अकादमी, हदल्लली हाांच्या ‘कथा सांधी’ कायाावळीांत (पुरुषोत्तम सभाघर, सदाशीवगड –  

       कारवार) कथा वाचपाक आमांरण. 
 2005 : कुमठा कनााटकाांत जाल्लल्लया अखील भारतीय कोंकणी सांमेलनाच ेअध्यक्ष. 
 2005 : साहहत्य अकादमी, नवी हदल्ललीच्या कोंकणी सल्ललागार मांडळाच ेवाांगडी. (2005 त े2009) 

 2005 : बायनेट फायटीांग ह्या कथा सांग्रहाचें प्रकाशन. 

 2006 : खोल खोल मुळाां  हे कोंकणी कादांबरेचें प्रकाशन. 
 2006 : साहहत्याच्या  मळार योगदान हदल्लले खातीर गोंय राज्य सांस्त्कृतीक पुरस्त्कार. 
 2007 : बायोनेट फायटीांग ह्या कथा कां ग्रहाक ‘जनगांगा’ साहहत्य पुरस्त्कार. 
 2007 : साहहत्य ननशमाती खातीर सगेस्त्त गुांडू शसताराम आमोणकार यादस्त्तीक पुरस्त्कार. 
 2007 : राष्रीय पाांवडयार सांस्त्कृतीक मळार हदल्लल्लया योगदाना खातीर गोंय राज्याचो पुरस्त्कार. 
 2007 : मनीसबुडी  हे कोंकणी कथेक नवी हदल्ललीचो राष्रीय कथा पुरस्त्कार. 
 2007 : ननमाल वमाा हाांच्या मूळ हहांदी कथा सांग्रह कौअ॓ और काला पानी हाचो अणकार कावळे आनी 

       काळें पाणी ह्या नाांवान कोंकणी अणकार केला. हें पुस्त्तक साहहत्य अकादमी, नवी हदल्लली हे   
       सांस्त्थेन प्रकाशीत केलाां. 

 2009 : हावठण हे कोंकणी कादांबरेचें प्रकाशन. 
 2009 : गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी हे सांस्त्थेच ेवावुरपी सशमतीच ेवाांगडी. 
 2009 : अदृश्ट हे ताांच ेकोंकणी कथेचरे आदारीत लक्ष्मीकाांत शेटगाांवकार हाणें हदग्दशीत केल्लल्लया  

        कोंकणी क्रफल्लमाक टोरोण्टो कॅनडाांत जाल्लल्लया आांतरराष्रीय क्रफल्लम महोत्सवाांत क्रिटीक  
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        पुरस्त्कार.  
 2010 : हावठण ही कादांबरी क्रफरत्या चाकावरती ह्या नाांवान माधवी देसाई हाांणी मराठीांत अणकारीत  

       करून कोल्लहापूरच्या माणीक प्रकाशन हे सांस्त्थेन प्रकाशीत केली 

 2010 : हावठण हे कादांबरेक कोंकणी भाषा आनी सांस्त्कृतीक प्रनतष्ठान, मांगळूर हे सांस्त्थेचो पयलो   

       ‘श्रीमती ववमला वी प ैववश्र्व कोंकणी साहहत्य पुरस्त्कार’.  

 2011 : हावठण ही कादांबरी The Kiln ह्या नाांवान ववद्या पै हाांणी  इांग्लीश भाशेंत अणकारीत केल्लया    
       आनी कोंकणी भाषा आनी सांस्त्कृतीक प्रनतष्ठान, मांगळूर हे सांस्त्थेन ती प्रकाशीत केल्लया. 

 2011 : एल सुननताबाय हाांणी हावठण ही कादांबरी मळयाळम भाशेंत अणकारीत केल्लया. कोंकणी भाषा    

       आनी सांस्त्कृतीक प्रनतष्ठान, मांगळूर हे सांस्त्थेन ती प्रकाशीत केल्लयात. 

 2012 : युग-साांवार हे कादांबरेचें लेखकान स्त्वता मराठी भाशेंत पुनलेखन ताांडव (2012) ह्या नाांवान     

       केलाां. ही कादांबरी राजहांस प्रकाशन, पुणें हे सांस्त्थेन प्रकाशीत केल्लया. 

 2012 : ताांडव कादांबरेक महाराष्र साहहत्य परीषद पुरस्त्कार.  

 2013 : ताांडव कादांबरेक प्रनतश्ठेचो भैरूरतन दमाणी साहहत्य पुरस्त्कार हदवन सैलाचो भोवमान केला. 

 2013 : सावाजनीक वाचनालय, नाशीक हाांचो ताांडव कादांबरी लेखना खातीर. कै. धनांजय कुलकणी  

       पुरस्त्कार,  
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