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उपकाराची ंउतरा ं

‘खण-वेवसायाचेर’ आदा रत कांय कादंब याचंो अ यासः मु य प रवतना या संदभात’ हो सोद- बंध 

भेटयतना भोवच खोशी जाता. हो वावर जाय या जाणां या सहकायाक लागून सादर करप श य 

जाला,ं तां या नांवांचो उ लेख क न तां या उपकारांत रावप हांव पसंत कर न. 

सग यांत सुरवेक हजी मागदशक डॉ. चं लेखा डसौजा हचे भोवच मोलाच, धीर दवपी आनी 

ो साह त करपी मागदशन हाका मे ळां. के नाय फोन क न मेळपाची इ सा परगटायतक च 

हजे खातीर वा को यान व या पठांत येवन वा आपल  भलायक  सारक  नासतना लेगीत भेट 

दवन डॉ. चं लेखा हांणी हाका वावुरपाची ेरणा द या. 

ग य व यापीठाचे कला शाखेचे माजी डीन आनी हंद  वभाग-मुखेल  डॉ. रो हता व शमा हांणी 

या बंधा खातीरचो वशय सुचोवन हजे गतीची फाटपुरवण केल  हे खातीर तांकांय दनवास. 

एफ.आय.पी.रजा मेळटक च पय या वसा या सुरवे या काळांत क कणी वभागांत यो सहयोगी 

ा या पका आनी हजी सह-मागद शका स. डॉ. माधवी सरदेसाय, हांचे सयत दनपार या एकठांय 

जे व या जेवणा वेळार तांणी के यो जाय यो सुचोव यो हो वावर करपाक हाका उपेगी 

थार यात. खासा क न ह या पय या सादर करणा वेळार ‘सा ह यकृतींत या मु यांचो सोद 

घेतना भायल  ंमु या ं तका लावचे परस, त या अंतरंगांत या मु यांचो सोद घेत यार चड बर’ ह 

तच मत आयज हो वावर पुराय करतना हाका याद जाता. हो वावर पुराय जातना डॉ. माधवी 

ना हाची खंतय जाता. 

ह या सोद-वावराचे कुलगु  नयु त जाणकार आनी हजे एम.ए.चे श क डॉ. वासुदेव सावंत 

हांणी समाजशा ी स म ा आनी तची ं वंगड वंगड आंगा ंतशच साबार मत णाल  आनी तांचो 

सा ह याकडेन पळोवपाचो दि टकोन हे वशी ंके या मागदशना खातीर हांव तांचेय मना सावन 

उपकार आठयता.ं 
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ग य व या पठा या इं ल श वभागाची मुखेल  आनी कला शाखेची डीन डॉ. करण बुडकुले हांचे 

वांगडा जा ल  भेट आनी या उपरांत एफ आर सी सादर करणा वेळार तांणी द या मोलाद क 

सुचोव या ंखातीर तांचे उपकार मानप हज कत य. 

डॉ. नंदकुमार कामत या भोवताशी जाणकाराचे भेटत यान प रि थ तक  स म े वशी ं मे ळ ल  

नवी नदर अ यासाथ कादंब याचंी मोलावणी करतना भोवच उपेगी थार या. क कणींत पयलेच 

फावट ‘पयावरणी स म ेच’ एक हानश कुरकूट उकत करपाचो य न हांव या वावरांत केला, तो 

डॉ. नंदकुमार हां या मागदशनाखाला. तांचे खेर त उपकार. 

हाचे भायर, खण-वेवसायाचेर आदार त कादंब याचंो सोद घेतना जांणी आप या वाचनांत 

आ य यो या वशया वय यो कादंब यो सुचय यो, हाडून/धाडून द यो या, डॉ. भालचं  

नेमाडे, डॉ. तानाजी हळणकार, ी. नागेश करमल , ी. सुनील मोने, ी. कु. च न प, ी. नाबर 

(वगुला), ी. मराठे (वगुला), ा. गजानन केळकर, ी. केशव काळे, ी. रा.का.बव या लेखक 

वा चौकस वाच यांचो हांव उपकार  आसा. 

ह या मनांत ‘पीएच डी’ ची नकड नमाण करपा पासून ते सतत, खंयीच मे यार हाका 

अ यासाची याद क न दवपी आनी ते खातीर हजे बायलेक लेगीत, अ यासा खातीर हांव चड 

वेळ दवचो हू ण हजे फाट यान लागपाची शटकावणी दवपी हजो इ ट ा. काश पयकार 

हाचेय हांव काळजा सावन आभार मानता.ं तेच तरेन सर, तुमी फाट  ंस ं  नाकात, वेळ काडात, 

जातल, अश हणून हाका थातारपी, उबा दवपी हजे इ ट ा. हनुमंत चोपडकार आनी       

डॉ. राजय पवार हां याय हांव उपकारांत आसा.ं पीएच डी खातीर नांव न दणी कर त सावन आनी 

रजा मेळ मेरेन हाका आदार करपी पी.ई.एस. महा व यालयाचे ाचाय डॉ. अ नल डंगे, पी.ई. 

सोसायट चे अ य  ी. रवी सताराम नाईक आनी खिजनदार ी. रघुवीर देसाय हांकांय हांव 

दनवासता.ं 

जां या कादंब याचंो हांव अ यास केला या कादंब यांचे लेखक ी. पु ंडल क नायक आनी      

ी. रा.का.बव हांणीय भेट  खातीर वेळ दवन, उपयु त चचा केल  ते खातीर तांचेय उपकार. 
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हजो बंध टायप करपा या वावरांत मदत के ले खातीर सौ. उ वला नायक, सौ. योती गांवकर 

ी. ललेश कुडाळकर आनी ी. देवीदास नायक हांकांय हांव देव बर क ं  हणटा.ं तशच      

डॉ. अनंतकुमार देशपांडे आनी ी. सुर  बंगाळे हांचोय हांव उपकार  आसा.ं ह यो श क वांगडी 

सौ. अं तमा देसाय आनी सौ. शतल देसाय हांचोय हांव उपकार  आसा.ं कृ णदास शामा रा य 

क य वाचपघर, पणजी, सर वती वाचनालय, पणजी, गोवा व या पठाच वाचपघर, वगुल, 

महारा , हांगाच वाचपघर, या वाचनालयांनी हाका संदभ ंथ उपल द जाले, या वाचपघरांचे 

ंथपाल आनी कमचार , तशच रसच यु बकल उपल द क न दवन ह या अ यासाक बर 

वातावरण नमाण के ले खातीर स ल लाय र चे ंथपाल ी. कालुश फनाडीस, सहा यक ंथपाल 

सौ. सुल ा कोळमुळे आनी कमचार  वग हांची याद ह या काळजांत उरतल . 

दोन वसा संवसार क यापातापांत यान हाका मु त के ले खातीर हजी आई, बायल आनी 

भुरगी ं हांचे वशीं हांव कृत ताय य त करता.ं तेचतरेन दोन वसा आप या लॅटार हजी 

रावपाची वेव था क न हजे म वांटोवपी हजो भावोजी ी. तुषार साठे हाचेय हांव उपकार 

मानता.ं 

सग यांची ंनांवा ंघेवप श य ना आनी नांवा ंखबर ना श योय जाय यो य ती आसात. देखून 

हो वावर स  जावंक जांच सहकाय लाबला,ं या सग यांच देव बर क ं . 

ताळगांव, ग य 

10 माच, 2015                                            भूषण भावे 
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पूव प ठका 

‘खण-वेवसायाचेर आदार त कांय कादंब याचंो अ यास: मु य प रवतना या संदभात’, असो 

ह या संशोधनाचो वशय आसा.  

सा ह याक समाजाचो हारसो मानतात. पूण समाज जसो आसा वा आसता त सो 

सा ह यांत द ट  पडना. सा ह यांत समाजाच च ण व लेशक, च क सक नदरेन जा ल 

आसता. समाजाचेर भा य करतना लेखक सा ह यकृतींत कांय ा त नधीक पा ा ंयेविजता. 

या पा ा ंवरवी तो समाजि थतीच त नधीक दशन घडयता. देखून सा ह यांत आ य ल  ं

पा ा ं आनी तां या िज वतांत घडपी घडणुको समाजाच त नधीक नदरेन च ण 

घडयतात. याभायर सा ह यांत पा ांच आनी घडणुकांच साव क करण जाता. पा ांच 

फकत च ण क न आनी घडणुकांच फकत कथन क न लेखक थारना जा यार तो 

आपले पर न तांच व लेशण करता. तातू ंत यान कांय न कश तो काडटा वा काडपाक 

वाच यांक वृ त करता.  

देखून सा ह य हण यार समाजांत या याकलापांचो लेखकान घे त लो वेध आसता. 

सा ह याचे सगलेच कार चड उ या माणांत समािजकतायेचेर आदार त आसतात. क वते 

सार या आ म न ट मा न या कारांत लेगीत एक य ती हू ण आनी देखून समाजाचो 

एक घटक हू ण कवीन उ ताय यो भावना- चंतना ं हांचो आसपाव आसताच. हाचोच 

अथ क वते सारके आ म न ट कार लेगीत समािजकताये याच एका पाच दशन 

घडयतात, हातू ंत दबुाव ना. 

सा ह य- कारा ं मदलो कादंबर  हो हेर सा ह य कारां परस अ व लो सा ह य कार. 

भारतांत आनी हेर देसांनी हतोपदेश, पंचतं , इसापनीती अशे तरेच आयज या ग य 

लेखनाक लागी ंवचपी लखाण आ श ल, ह मानून लेगीत आयजचो कादंबर  हो कार 

आधुनीक काळांत ज मला ह मा य करच पडटा. कादंबरे कडेन समाजाचो एक व तृत 
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पट दाखोवपाची तांक आसा. कादंबरेक वणन मानवता देखून समाजीक ि थतीचो 

तप शलान आसपाव तचे भतर करपाक सुवात मेळटा. तशच समाजांत या साबार 

वशयांक हात घालपाची आनी ते वशय केळोवपाची उपजत श त िजतल  कादंबरे कडेन 

आसा, ततल  ती हेर सा ह य कारां कडेन आसना. कादंबरेक एक हड भाशीक आनी 

काल क अवकाश ला ब यान ह श य जाता. 

आयज मेरेन कादंबरेन समाजांतले वंगड वंगड वशय हाता यात. सग या आंगांनी 

या- या वशयांचो अ यास क न साधक-बाधक अशी तांची चचा कादंब यानंी वाचू ंक 

मेळटा. तूत संशोधनाचो वशय ‘ मनाखण वेवसायाचेर आदार त कांय कादंब याचंो 

अ यास’ असो आसा. ग य रा यांत 1951 सावन खण वेवसाय सु  आसा. या वेवसायान 

ग यांतलो रोजगाराचे नदरेन एक मुख वेवसाय आनी अथ क नदरेन अ वल वेवसाय 

जावपाची सुवात मेळय या. फाटल  ं कांय वसा (2012 सावन) खण – वेवसाय सरकारान 

/ यायालयान बंद के यान ग यची अथ क प रि थती कशी खालाव या त होलमता. 

अशे तरेन ग यचे समाजीक-अथ क िजणत मह वाची भु मका नभावपी मनाखण 

वेवसायाच सा ह यांत च ण जावप सबावीक आसा. मनाखण वेवसायाचेर आदा र यो 

व  चार कादंब यो आनी कांय कथा ग यांत या क कणी आनी मराठ  सा ह यांत वाचू ंक 

मेळटात. हाचे वय यान या वेवसायाची कतल  दखल ग यांत या सा हि यकांनी आनी 

सा ह यान घेत या त होलमता. संशोधनाक सुरवात करतना ग या भायर उवर त देशांत 

आनी संवसारांत या वंगड वंगड भासांनी खण वेवसायाचेर आदार त सा ह याचो तपास 

करतक च भरपूर सा ह य हाताक गावल. तातू ंत या णव - 1 क कणी, 4 मराठ , 2 हंद 

(1 मूळ तमीळ, आनी 1 मूळ उद ू ) आनी 2 इं ल श कादंब याचंो अ यास तूत 

संशोधनांत केला. 

या सोद-वावरांत या दुस  या करणांत (2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 आनी 2.2.6) हातू ंतल  

आंकडेवार  इंटरनॅटा वय यान ा त सा ह याची आसा. ती वळेर  वा मा हती अंतीम, 
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प रपूण वा पूणस य आसा अश ना. कांय न र णा ंन दोवपा खातीर तांचो आदार जाला, 

इतलच.   

संशोधनाचे उ ेशः 

आतां मेरेन खण-वेवसायाचेर आदार त सा ह याचो च क सक अ यास जावंक ना. खण-

वेवसाय ाचीन काळा सावन चलता. ख नजाचो सोद हो मनशाचे िजणत प रवतन हाडपी 

सोद. मानवी बु ीन डा क पकतायेन स यताये या एका वकसीत पांवडयार हो सोद 

लावन उ ेगीक ातंी घडयल . मनशाचे िजणेक तं ीक आनी आधु नकतायेची जोड 

दवपाक ख नजांचो वांटो मोलाचो आसा. पूण ख नज-उ खनना या आनी ता या 

उ पादना या वावराक लागून जायते समाजीक-अथ क ि थतीचेर आनी सं कृतायेचेर बरे- 

वायट भाव घालपी जायते प रणामय घडले. खण-वेवसाय चलपी वाठारातंले समाजीक- 

अथ क ि थती ं भतर जायतीं प रवतना ंआनी सं मणा ंघडल .ं या दोनायचय च ण 

बेसबरे रतीन सा ह यांत, खासा क न कादंबरत आ य या कारणान, या  कादंब याचंो 

अ यास करप समाजशा ीय नदरेन मह वाच थारता. देखून या संशोधनाचे उ ेश 

सकयल द ले माण आसातः  

1) मनाखण वेवसायाचेर आदार त संवसारांत या कांय कादंब याचंो तुळा मक 

(तौलनीक) अ यास करप. 

2) या अ यासांत यान खण वेवसायान समाजाक आनी स यतायेक कत दल आनी 

कत न ट केल वा बद ल ताचो नयाळ करप. 

3) या वेवसायाक लागून पयावरणाची आनी प रि थतीची जा ल  हानी वा नुकसान 

हांच च ण कादंब यानंी कश आयला ंताच व लेशण करप. 

4) या वेवसायान नमाण के ले न, सम या आनी आ हानां संवसारभरांत या 

कादंब यानंी कतल  ंसमान आसात आनी कतल  ंवेगळी ंआसात, ताची पडताळणी 

करप. 
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5) मानवी स यतायेच जतन आनी संवधन करपांत िजवन- मु यांच अि त व भोवच 

मोलाच. खण–वेवसायाक लागून जी ं मु या ं न ट जा यांत वा बद यांत तांची 

नि चती करप. 

6) मनाखण वेवसाय हो उ ेगीकरणाचोच एक वांटो. या खण-मजूर, खण-अ धकार , 

शासनीक आनी सरकार  अ धकार , मनेर, सरकार  धोरणां, राजकारणी आनी 

या- या वाठारांतल  जनता अशे या वेवसायाचे कतलेशेच घटक आसतात. 

कादंब यानंी या साबार घटकांच के ल च ण कतल खर वा एकांगी वा 

पूव हदुशीत वा व तु न ट हाचो अ यास करप. 

7) खनीज ह  एक नसग क संप ती. एक गरे त संसाधन. देखून त काडून मानवी 

जीण चड सुखमय क ं क जाय, हातू ंत दुमत ना. पूण त करतना खण वेवसाया या 

वा एकुणूच उ ेगीकरणा या अ नबध व पाक लागून घ ड लो मानवी िजणेचो 

हास, अधःपतन आनी वकृती कशी आडावं येत, हे वशी ंसमाजांतले जाग क 

घटक या ना यान कादंबर कारानंी खंयची भु मका मांड या? भ व यांत हो 

वेवसाय चलयतना आम यांनी कत टाळू ंयेता, ते वशी ंकादंबर कारांनी आपापले 

कादंबरत कत मता ंमांड यांत? वा ते कादंबरे या अ यासा वय यान हे वशी ं

कसल  ंमता ंमांडू ंयेतात? हाचो अ यास करप. 

हे तरेचो अ यास मुखावयल  ंराजक  धोरणां थारावपाक आनी समाजीक-अथ क-सं कृतीक 

नदरेन दशा- द दशन करपाक आदार था ं  येता. 

 

********* 
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करण 1 : 

समाज आनी सा ह य, स म ा आनी मु य वचाराच उपयोजन 

1.1 सा ह य आनी समाज 

सा ह य ह  मनशाची एक बु ीक नमणी. आपले अणभव आनी अनुभुती हातू ंत यान मनशान 

सा ह याची नमणी के या. 

‘ य ती आनी समाजाचे िजणत वेळा-वेळार ज घडटा, ताचीच कला मक अ भ य ती 

हण यार सा ह य’ ह  ी. देवेश ठाकूर1 हांच मत या संदभात मह वाच आसा. यि तचे 

िजणत या साबार अणभवांक आनी ग यानाक आ मसात क न तांची यो य उतरांनी 

अ भ य ती करपा खातीर एक खाशेल  तभाश त अपे ीत आसता. अशी तभाश त जाचे 

कडेन आसा तोच सा ह याचो नमातो जावंक पावता. हे तभाश ती या आदारान तो नम क, 

समाज, भ वतण आनी िजणे या पुराय ग यानाची आनी अणभवाची सुरवेक आपले चेतने या 

तराचेर अनुभूती घेता आनी उपरांत ती सा ह यकृती या पा वरवी परगटायता. ते 

परगटावणेक सा ह य हणटात. जीण जगतना मनशाक जायते न पडटात. ह अशच 

क याक? ह कश ? सवसामा य मनीस हे न जीणभर घेवन जगता. पूण तभावान 

य ती मात या नां यो जापो मेळोवपा खातीर धडपडटात. अणभव, चंतन, मनन अशा 

प र मांत यान ती य ती या नां यो आपले पर न जापो सोदता. यो जापो या अणभवां 

सयत वा अनुभतुीं सयत जे ना कट जातात ते ना तांकां सा ह य प येता. देखून सा ह य 

हण यार जट ल नां यो जापो सोदपाचो के लो एक य न. सामा य मनशाक ज द ट  

पडना त या तभावानांक द ट  पडटा. ‘जे न देखे रवी ते देखे कवी’ हे मराठ  हणणे 
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माण अश वेगळ द श लो आशय वा प जे कलाकृतींत यान य त जाता, तीच कलाकृती 

‘सा ह य’ हे पदवेक पावता. 

सैमान मनशाक वचार करपाची अजापाची श ती द या. ताण हे श ती या बळाचेर ‘भाशा’ 

नांवाची वेव था नमाण केल . भाशा ह  एक याची नमणी हय तर ती पुराय समाजान 

नमाण के ल  एक समाजीक सं था. हे भाशेचोच वापर सा ह य बरोवपा खातीर करतात. 

मनशाचे िजणेक ेरणा दवपी सा ह य ह  एक जबरद त श ती आसा, ह व यात लेखकांचीं 

आ मच र ां वाचतक च कळटा. बरयत याक तशच वाचत याक वा आयकत याक सा ह या 

पसून ेरणा मेळटा. मनशाक आप-उकतावणेची आ श ल  बळ इ सा, आपले भ वतणी 

च ल या घडामोडीं वशींची उमळशीक, वा तव िजणे वशींच आकशण आनी त अ भ य त 

करपाची बळ इ सा, आप या मनांत च ल या तक यांक श द प दवपाची द श ल  

गरज, स दय आनी कला मकताय हांचो मोह आनी समाजांत रावता आसतना ताच क याण 

आनी उदरगत करपा खातीर मनशान न या न या दखांचो घे त लो सोद हातू ंत यान 

सा ह याचो ज म जाता. 

सा ह यातं भ वतणेच पड बंब आसता. सा ह य जनसामा यां यो इ सा, हावेस, उमाळे, उ फक, 

न हांकां मूत प दता. सा ह याक समाजाचो हारसो मानतात. दरेके सा ह यकृतीचेर 

समाजाचो य  वा अ य  भाव आनी प रणाम आसताच. समाजाबगर सा ह य ह  

संक पनाच क ं क येना. ‘का पनीक’ अश म न या सा ह यांत लेगीत (क पनतलो कांय 

जायना) ‘समाज’ आसताच. समाज हण यार मानवी समूह. पूण हो मानवी समूह ता या 

पयावरणा सकट कट जाता. ‘पयावरण’ वा ‘भ वतण’ हांचे बगर मानवाच अि त व आसुकंूच 

शकना. ‘पयावरणा’ भतर सैमा ( नसगा) चो आसपाव जाता. तातू ंत वन पत, मोनजात, 

जीवजंतू आनी दरेका जीव ना श या घटकाचो तशच हवेचो लेगीत आसपाव जाता. या 

साबार घटकांत यान ‘मानवी जीवन’ आकाराक येता. तातू ंत दोन घटकां मदलो संघश 
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आसपावता तशच सम वय लेगीत आसता. खर पळय यार संघश हो वयर-वयर दसपी ‘बा य’ 

घटक आसता जा यार ‘सम वय’ हो आंतर क आनी मुळावो घटक आसता. 

‘‘दरेक य ती हण यार एक समाजीक ाणी आसा. देखून ताची जीण जर  सामुदायीक 

िजणे या पांत कट जावंक नासल  तर  ती समाजीक िजणेचीच अ भ य ती आनी समथन 

आसता’’ ह काल मा साच वधान हे नदरेन भोवच मह वाच. “दरेक य ती हण यार 

समाजीक संबंदांचो समु चय’’2 ह डॉ. देव  ठाकूर हांच वधान लेगीत हेच गजाल  कडेन बोट 

दाखयता. 

य ती समाजा पसून वेगळी जावन जीण जगु ंकूच शकना. देखून यि तचो वचार समाजाचे 

फाटभु ंयेचे च क ं  येता. समाज हण यार यि तं या समुहा वरवी नम त तची राखण, 

उ नयन आनी क याण हां या उ ेसान नमाण जा ल  एक सं था. 

समाज हण यार जांकां एकठांय रावचश दसता अशा लोकांचो समूह. इंि ल शंत या 

Community वा Society या उतराक भारतीय भाशतल समानाथ  उतर हण यार समाज. 

सा ह याची नमणी जर  क पने या आदारान (इमेिजने ट ह पावर) जाल  तर  सा ह याचो 

वाच याक येवपी यय मात वा तववाद  आसता. देखून सा ह या कडेन समाजाक दशा-

द दशन करपाची तांक आसता. हाच कारण नमाण जा ल सा ह य फकत त बरोवपी लेखक 

वा तातू ंत यो घडणुको वा य ती हांचे पुरत मयाद त उरनासतना ताच साव करण जावन त 

पुराय समाजाची कृती जावन पडटा. मनीसजातीच उ नयन आनी उदरगत हातू ंत सा ह य 

आपल योगदान द त आयला.ं 

सा ह य फकत समाजांत कत घडलां वा घडटा ताचच दशन घडोवन थारना तर ताचेय फुड 

वचून फुड कत घडटल वा घडूं येता वा घडच हाचय भाक त सा ह य करता. देखून सा ह य ह 

भ व यवे या भशेन वावर करता. हाचे खातीर सा ह याक जायते फावट  व ानाचो उपेग 
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करचो पडटा. ज सा ह य अशे तरेन फुडारांत या घडणुकांचो वेध घेता त युगधम  आनी 

दघिजवी सा ह य जावंक पावता. 

सा ह याच योजन 

भारतीय सा ह यशा ांत यश ा ती, अथ ा ती, अशुभ नवारण, वे हार ान, लोक हत, उपदेश 

वा बोध ा ती, आनंद ा ती अशीं सा ह याचीं योजनां भरतमुनी, भामह, वामन, म मट या 

जाणकारांनी सागं यातं. ीक सा ह यांत का याची नमणी दैवी ेरणेन जाता, अशी धारणा 

आ श ल . कवीक वताच ग यान वा तभा बी कांय आसना, ई वर वा देव आपलो संदेश 

ताचे वरवी परगटायता, या मताक मा यताय आ श ल . 

लेटो ( .आ.428-348) हाण सा ह य ध न सग यो कला अनुकरणांत यान नमाण जातात 

अशी भु मका मांडल . अनुकरण हो सा ह याचो थायीभाव आ श यान, सा ह याचो उ ेस 

मनोरंजन आसता, देखून लेटोन सा ह य आनी हेर कला या य मान यो. अनुकरणांत यान 

सा ह य ु  जाता आनी ु तायेकूच ज म दता. मुळांत समाज वा नसग वा भ वतण ह 

स याच अनुकरण आसता. या अनुकरणाच अनुकरण आ श ल सा ह य स या पसून खूब 

पयस वता, देखून सा ह य आनी हेर कला या य अशी ताची धारणा आ श ल . 

‘‘अमूत क पना हण यार स य. ते क पनेच य  दसपी मूत व प हण यार फकत 

स याभास’’ हो लेटोचो मूळ स ात.3 

अॅ र टोटल ( .आ. 384-322) या वचारवंतान सा ह यान सकय ले खंयचेय एके मनीस 

िजणेच अनुकरण करच, अश मत मांडल: 

1) जीण जशी आसा वा आ श ल  तच - हण यारच वा तव िजणेच; 

2) जीण अशी आसता, अशी िजणे वशीं जी क पना के ल  आसता, तच; वा 
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3) जीण जशी आसची (क पनतल  वा संभा य जीण), तच. 

भावना मक आनंद दवप ह सा ह याच योजन आसता, बोधन वा श ण हय, अश तो 

मानतालो. पूण सा ह यांत अनैतीक गजाल  येवंक फावनात, कारण अ या सा ह य कृतींत यान 

खरेलो आनंद मेळपाक शकना, अशय मत ताण मांडला.ं 

होरेस ( .आ. 65-8) – हाण सा ह यांत सुसंगती आनी औ च य आसच अश मत मांडला.ं 

सा ह याक लागून वीरताय आऩी ववेक जागो जाता, देखून तो का याक द य व तू मानतालो. 

आधुनीक काळांत पलायनवाद ह सा ह याच एक योजन मानला.ं वे हार क िजणत या दुखां 

पसून सा ह य मनशाक थोडो वेळ काय जायना, मु त करता, देखून क पनीक सा ह याच 

हडपण दाखोवन दवपाचो य न या योजनांत आसा. 

आधुनीक काळांतले सा ह याच सग यांत चड मा यताय फाव जा ल योजन हण यार 

आ मा व कार वा आप-परगटावणी. आप याक कत तर  सांगपाच, कळीत करपाच आसा हू ण 

लेखक बरयता. ती ताची एक सबावीक इ सा आसता. अशे इ सेक लागून नकळटां ने णवे या 

(जाणीव ना श या) पातळेचेर लेखक बरयता, अश या वचाराचे समथक मानतात. 

सा ह या या योजना वशींचे चचत ‘कला कले खातीर’ काय ‘कला िजवना खातीर’ अशे दोन 

वचार वाह द ट  पडटात. 

‘कले खातीर कला’ (वा सा ह या खातीर सा ह य) : कांय खीण वे हार क िजणत यान 

मु तताय मेळोवपा खातीर सा ह य बरयतात आनी वाचतात, देखून त फकत मन रजवणे 

खातीर आसता, असो वचार हे वचारधारेचे लोक मांडटात. 
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पूण हो वचार सामको एकांगी आसा. बरोवपी कांय िज ासा आनी न मनांत दव न 

बरयता. या संदभात ‘‘सा ह य िजणत यान मु ती दवपी वा गु ंगी हाडपी मादक वखद हय, 

तर त एके िजणत यान दुसरे उंचेले िजणत हरपाच साधन’’4 अश ा. वराज हणटात.  

सा ह यांत नती आसची वा ना ह वशीं लेगीत जाणकारां मद ं व ंगड वंगड मत वाह आसात. 

सा ह य वा कला हांच उ ट फकत स दयाचो अ व कार करप आसता. कलेच (पयायान 

सा ह याच) उ ट फकत स दया व कार आ श यान सा ह याच आनी स म ेच एकमेव काय 

हण यार स दयाचो आ वाद घेवप वा ताचो द टावो र सकांक क न दवप. कले या 

फाट यान बोधन, उपदेश, नती, सदाचार, समाजीक गती, सं कृतीक मु यां हांचे ‘पोल स’ 

लावप समा हय अश कलावाद  मानतात. 

हो वचार मांड यां मद ं कोल रज, ोचे, शलर, सुजन सोनटॅग आद  जाणकारांचो आसपाव 

जाता. सा ह य ह साधन हय तर सा य आसा, अश मत तांणी परगटायला.ं 

कांट हाण कलेची ेरणा वा कलेचो आ वाद हातूतं कसलोच ‘भायलो’ हेत,ू मागीर तो जायत 

रंजनाचो वा उ बोधनाचो हा डनासतना ‘हेतू वरयत हेतू न टताय’ जाणून घेवपाची गरज 

परगटायल . 

कोल रज हाण ‘स य पा’ं (Organic form) ची संक पना मांडल . सामु ीचेर पूव नण त छाप 

मारप हण यार यं ीक प (Mechanical) जा यार अंतर क ेरणेन वकसीत जाता त स य 

प - अश तो मानतालो. ‘खरे’ (authentic) सा ह यकृतीच प सदांच स य आसता. देखून 

कोल रजान सा ह य वा कलाकृती यो पा मक व तू (Formal entity) आसतात अश मानला.ं 

ोचे या जाणकारान कला हण यार फकत ‘ तभ ान’ (intuition). देखून त पुरायपणान 

अंतर क (internal) अश मानून कलेक ‘बा य’ ेरणांत यान मु त केल . 
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शलर हाण ‘ख या अथान सु ंदर जावंक सोदपी कलाकृतींत आशय मात लेगीत आसचो हय 

आनी पच सगळ आसच’ अश मत मांडून, पा वरवी आशय नाsच क न उडोवप ह हान 

कलाकाराच साम य आनी खाशेलपण अश मत परगटायला.ं 

(In an artistic work of true beauty, the content ought to be nil, the form every thing... the 

secret of great artist is that they cancel matter through form.) 

सृजन सोनटॅगान ‘आशयाक पा भतर वसज त करता ती उ कृ ट स म ा’ (The best 

criticism… is this sort that dissolves consideration of content into those of forms) 

यो वय यो सग यो वचारसर यो कलाजगताक वयंभ,ू वतं  आनी वाय त मानतात. 

वैय तीक अ व काराक (Self expression) समाजीक आसपावणेपरस (Social involvement) चड 

ह व दतात. 

सा ह याचे व ंगड वंगड कार आनी समाज 

सा ह य ज माक घालतक च मनशान ता या अ यासा या उ ेशान ताचे कार केले. कांट 

आनी ोचे हां या मता माण सा ह याच अश वग करण करप व ता या वग करणाची क पना 

लेगीत करप चुक च. तां या मतान पुराय सा ह य ‘एकूच’ आ श यान ताचे कथा, क वता, 

कादंबर  अशे वांटे घालप हण यार सा ह याचेर के लो अ याय आनी देखून तो ताण न श  

मानला. पूण तर  लेगीत आशयाच व प, ताची या ती आनी व तार, ताचे अ भ य तीची 

तरा आनी प त हांचे माण सा ह याचे नवेदना मक (कथा, कादंबर ), ना या मक (नाटक, 

एकांक ) आनी भावा मक (क वता, ल लत नबंद) अश वग करण (सजुन लँगरान के ल) करप 

चुक च वा अ यायकारक थारना. 

जाका आमी ढोबळमानान ‘सा ह य’ हणटात, त वंगड- वंगड पां घेत आसता. देखीक ाचीन 

काळांत का य आनी नाटक हे कार मुखेलपणान अि त वांत आ श ले. आधुनीक काळांत 
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कादंबर , लघुकथा हे कार नमाण जाले. देखून का य, नाटक हांचे तुळत कादंबर , लघुकथा हे 

कार नवे आसात. एकाच काळांत अि त वांत आ श या सा ह या या एकाच कारांत लेगीत 

आशय आनी अ भ य तीचे बदल घडटात. कांय सा ह य कार लु त वा न ट जाले. देखीक 

एका तपा वयलो ‘महाका य’ कार आयज वचीत द ट  पडटा. दुसरे वटेन ‘ नबंदा’ सार या 

काराचे वास-वणन, द सपट  (डायर ), य ती च , भाव च  अशे कुडके जावन तांचे वतं  

सा ह य- कार प ध ं क लाग यात. 

आटापाचे नदरेन का य, कथा, नबंद हे कार हान आ श यान समाजाचो व तृत आनी 

यापक पट दाखोवपाचे नदरेन ते कार मोटवेच पडटाले. 18 या शक यांत कादंबरे या उदेवा 

वांगडाच सा ह या कडेन समाजशा ीय नदरेन पळोवप अप रहाय जाल. च समी क द 

बोना ड हांण ह ण ले माण ‘सा ह य हो समाजाचो अ व कार’ जालो (Literature is 

expression of society). 

ट .एस.इ लयट हाणं सा ह यकृतीच मु यमापन करतना सा ह य-परंपरा आनी एकूण सा ह य-

वेव था मह वाची मानल . हे संबंदान ताच मत अश आ श ल: ‘‘क वता हण यार फकत 

कागदा वयल ं छापील उतरा.ं देखून ते क वतेचे स म ेचो संबंद फकत या पाना वयले क वते 

कडेनूच आसता. हेर गजाल ं कडेन (कवीच चा र य, ताची जडणघडण, कुटंुबीक वा समाजीक 

फाटभू ंय) मात लेगीत आसना. क वता ह  ‘अवैय तीक’ (impersonal) आसता. देखून क वतेचे 

स म ेचो संबंद फकत क वते कडेन आनी हय कवी कडेन’’ ह रवी  ठाकूर हांच मत लेगीत 

ह वाच. 

पणू फकत पवाद  नकशां या आदारान सा ह याच हडपण (वा उणेपण) स  करप श य 

ना श यान, ताचेर पळवाट हू ण कला आनी पवा यांनी ‘सा ह य हो कलेचो अशु  वा 

क न ट कार’ अश मत मांडल. 
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मराठ ंत बा. सी. मढकर हांणी ‘‘संवेदना या गुणांनी आनी फकत तां याच संवाद- वरोधा मक 

लयीकं लागून उ प न जावपी’’ स दय भावने या आदारान सा ह यकृतीच व लेशण करपाची 

भु मका मांडल . मढकरांच हे वशींचे ‘का यांतले स दय भावनेक ‘अथा’चो संसग जाता 

आ श यान का य अशु  जाता’ ह मत भोवच गाजला.ं तेच तरेन फाय आनी वेल हांणी ‘जे 

भावनत ‘अथपूण प’ आसपा व ल आसता तीच स दयभावना’ अश मानून या पा या 

आदारानच सा ह याच व लेशण करपाचेर भर दलो. 

वसा या शक यांत आय.ए. रचडस हाण का याची नै तकताय आनी का यांतल ं नैतीक मु यां 

ह वाची ंमानल .ं 

1.2 स म ाः कार आनी वाह – कादंबरे या संदभात 

सा ह याचो समाजशा ीय अ यास 

लागीं लागीं सग याच देशांत या सा ह यांत 19 या शक या मेरेन क टकर , मिजवी वगाच 

च ण सा प उ या माणांत जाताल. चड क न बु ीक वे हारांची चचा सा ह यांत चड 

माणांत जाताल . ताका लागून सा ह य हण यार वा तव िजणे पसून कत तर  वेगळ, 

वतं  अशी (लेखकाची आनी वाच याची) समजणी जा ल . 

या संदभात के. रं. शरवाडकर हांचे वचार मह वाचे आसात. ‘‘ ाचीन भारतीय जीवन 

वे हाराची बु ीक (mental) आनी भौतीक (material) अशी प ट वभागणी जाल . भौतीक काय 

करपी- हण यार य  क ट करपी समाजीक घटका या सं कृतीक हालचाल ंची दखल 

समाजा या सं कृतीक इ तहासात घेवंक ना. हे वभागणेक लागून समाजीक जीण आनी 

सा ह य हां या पर पर संबंदां वशीं या स ातंीक पांव याचेर फारकत जाल .5  
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अशे तरेन सवसादारणपणान आद या काळांतल सा ह य सामा य समाजीक िजणे सावन पयस 

गे ल/रा व ल/उ र ल द ट  पडटा. या सा ह यांत य  म करपी मजूर, शेता-ंभाटांनी-

कुळागरांनी वावुरपी मीक, शेतकामती, मानाय, कामेर ,ं उ ेगीक मळार वावुरपी मजूर, 

परंपर क वेवसाय करपी वेवसायीक हांच च ण सा प उ या माणांत द ट  पडटा. सा ह याक 

नखट  ‘कला’ मा न यान घडये ताण समाजीक िजणे सावन पयस रावप पसंत केल आनी 

तीच ताची परंपरा जाल . 

पूण एको णसा या शक या या दुसया अदात आनी चड क न वसा या शक यांत सा ह य 

समाजा भमुख जाल. समाजीक वे हारांची चचा सा ह यांत हडा माणाचेर जावंक लागल . 

लेखक नवे नवे वशय सोदपा खातीर कृशी, उ ेग अशा समाजा या व ंगड वंगड मळांनी 

संशोधन क ं क लागले. गांव, नगर, शार, झोपडप यो हातूतंल  जीण उसकंूक लागले. सामा य, 

गर ब,  मिजवी वगाच च ण सा ह यांत हडा माणातं जावकं लागल. देखीक मराठ ंत 

द लत सा ह यान आतां मेरेन कोणेच पळोवंक ना श या, अणभवू ंक ना श या इतलच हय 

तर चंतू ंक ना श या आनी अपे ा लेगीत क ं क ना श या समाजीक घडणुकांच आनी 

य तींच दशन घडयल. ामीण आनी ादेशीक अशीं लेबलां लावन सग याच भासांनी 

सा ह या वरवी समाजांतले अक पीत, अनपे ीत वे हार वाच यां मुखार हाडले. अशे तरेन 20 

या शक यांतलो लेखक समाजाक थेट भडपाक लागलो. या लेखकान र च ल  सा ह य कृती 

वाचतक च वाच याक एक बर  कलाकृती वा च याच समादान तर मे ळच, याभायर ताचे 

ाना मक यत भर पडल . द ता भगत हांणी 20 या शक यांत या लेखकाच वै श य 

अश सांगला:ं 

‘‘लेखक समाजशा  आसना. तो समाजातं या सामा य वृ तीचंी च क सा करपा खातीर 

बरयना. ता या दो या ं मुखार आडवाद /अपवादा मक य तीच येतात. एखाद या संगातंल 

वेगळेपण / व च पण ताका होल म ल आसता आनी होच ता या लेखनाचो आरंभ बंदू आसता. 
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या आरंभ बंद ूसावन, समाजशा ांनी लेगीत च क सा करपाचे तांक च इतल समाजाचे उब-

आडव दशन लेखक घडयता’’ 6 

समाजशा ीय स म ाः 

समाजशा  ह  19 या शक याचे अखेरेक उदेवाक आ य ल , मानव-शा ा खाला आसपावपी 

एक ानशाखा आसा. 

कुटंूब, सं था, संघटन, समाज, रा , वंश, जाती, कूळ, ल न-सं था, संप ती, था, परंपरा, 

चाल रती अशा जाय या वशयांचो अ यास समाजशा ांत जाता. आयज एक गत ानशाखा 

हू ण ती वकसीत जा या. य ती- य ती, य ती आनी समाज हां या पर पर संबंदांचो 

वचार समाजशा ातं जाता. इ तहास, भूगोल, वंशशा  अशा साबार वशयांच अ ययन 

समाजशा ांत आसपावता. 

वसा या शक यांत हे ानशाखेचो सा ह याचे स म ेचेर भोवच भाव पडलो. सा ह य ह 

समाजाचेर आदा न आ श यान या सा ह याची पारखणी करपाचे नदरेन ह शा  शा शु द 

नकश वाप न समाजीक-वे हारांचो अ यास करता आनी या वे हारांच व प मांडटा. देखीक 

त समाजांतल  जात-वेव था अ यासता आनी तच व प मांडटा. समाजशा  त बर काय 

वायट त सां गना. ज आसा त व तु न ट आनी तक न ट नदरेन मांडप ह समाजशा ाच 

काम. 

या संदभात म लंद मालशे आनी अशोक जोशी हांणी मत परगटायतना हणला,ं 

‘‘समाजशा ाच मूळ प ाना मक आसा. देखून आ श या वा तवाच शा ीय प तीन, 

चडांत चड काटेकोरपणान, न योन यो संक पना वाप न, व लेशण क न या समाज-वा तवा 

फाटल  वेव था, सं था-िजवनाच प प ट क न दाखोवप, हांगाच समाजशा  ह  ानशाखा 

जावंक पावता.’’ 7  
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हाचे वय यान नवाडो दवप, पसंती वा नापसंती दाखोवप ह समाजशा ाच काम हय, ह 

होलमता. समाजशा ीय स म त लेगीत हच अपे ीत आसता. 

मदाम द तेल, त या जाणकारांनी सा ह या या समाजशा ीय अ यासाची गरज 

परगटायल , इतलच हय तर या अ यासाची बु याद लेगीत घातल . ‘त’ हाण 

सा ह यसजनाचे तीन मुखेल ोत मानले. वंश (race), पयावरण वा भ वतण (Milieu) आनी 

यूग वा काळ (Moment). वंश हण यार व श ट भुगोल क प रि थतीतं, व श ट वृ तींत 

एकठांय जीण जगपी मानवी समूह, अश ताण हणला.ं दरेकलो समहू खंयचे ना खंयचे 

परंपरेक लागून आपापल  अि मताय मरयता. पयावरण वा भ वतण हे संक पनत भुगोल क 

ि थती, समाजीक ि थती, नसग, राजक य ि थती हांचो आसपाव ताण केला. जा यार तसरे 

यूग वा काळ संक पनत ताण काळाचो म हमा सांगला. व श ट काळांत एखादर  संक पना 

भावी थारता आनी तीच सा ह यकृती नमणेची ेरणा थारता, अश मत ताण मांडला.ं देखीक 

ग य, ग यकारपण ह ं ग यचे सुटके वेळा वय या (1960) सा ह याची ेरणा आ श ल . 

समाजीक याकलापांच व तृत आनी वशाल च ण आ श या या सा ह याच आ वादन, 

व लेशण आनी मु यमापन फकत कला मक नकशां या, हण यार ताची बांदावळ, मांडावळ 

वा रचणूक, भाशा, शैल , तका,ं तमा हां या आदारान करप कु तार जावपाक लागल. 

देखून या सा ह याक समाजशा ाचे नकश आनी प रमाणा ंलावप गरजेच थारल.  

वसा या शक यांत समाज कूस पर ततालो. व ान आनी तं ान हां या न या न या सोदांक 

लागून उ ेगीक ांती जा ल . उ ेगीकरणाक लागून उपिज वकेचीं नवीं सादना ंआनी नवे माग 

नमाण जा ले. शार करण जातनाच ामीण वाठारांनीय आमुला  बदल घडले. मनशाची वचार 

करपाची र त लेगीत बद ल . हडा माणांत व थापन जाल. वंचीत उ र या साबार 

समाजगटांचेर दळणवळणा या काळातं उजवाड पडलो. या सग यांच च ण सा ह यांत 

आपसू ंकपणान प ड यान त सा ह य समाजाच खया अथान पड बंब जाल. 
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मा सवाद  स म ा 

1930 उपरांत मा सवाद  वचारांक लागून सा ह या कडेन पळोवपाचो द ट कोनय मुळा सावन 

बद लो. मनशाची ववेकश त ताच अि त व थारायना जा यार मनशा या समाजीक 

अि त वाक लागून ताचे ववेकश तीच नधारण जाता - या मा सा या मुळा या स ातंाक 

लागून सा ह याचे स म त समाजवाद  वा तववाद उ ासलो. व श ट उ पादन-सादना,ं उ पादन 

प ती हातू ंत यान नमाण जा ले वणभेद, तातू ंत यान नमाण जा ले न, या सग या 

समािजकताये या प रणामांत यान कलाकृती ज माक येता. सवसामा य मनशां भशेन 

कलाकार लेगीत समाजाचोच एक घटक आसता. तो याशीलच हय तर चंतनशील 

आ श यान, हे समािजकतायेक लागून ताचो शा रर कच हय तर मानसीक आनी बु ीक 

वकास लेगीत जावंक पावता. “ े ट कलाकार हण यार तां या काळांत या समाज-

सं कृतायेचोच भा यकार आसता.” अश मा सवाद  वचार मानता. ते सं कृतायेच गुपीत ताचे 

कलाकृतींत यानच कट जा ल आसता. देखून एखादरे सं कृतायेच त गुपीत जाणा जावन 

घेवपाचे नदरेन इ तहासा परस त काल न सा ह यकृतीच चड उपेगी पडटा, ह  भु मका 

मा सवाद  स म ेन मांडल . 

संघश हो मा सवाद  स ांताचो मुळाधार. संघशात यान समाजाची एक अशी वगह ण अव था 

नमाण जातल  जातू ंत उ पादनांचीं साधनां सग या लोकांचे मालकेचीं आसतल ,ं तातू ंत 

एक पताय आसतल  आनी समाजांत या सग या वांग यांक समाजीक समानताय फावो 

जातल  असो दावो मा सवाद  वचारसरणेन केलो. दरेके य तीक ताचे यो यते माण आनी 

दरेक याक ताचे गरजे माण उ पादन फावो जातल, या मा सवाद  वचाराचंो सा ह याचेर 

भोवच भाव पडलो. 

एडवड रॉस हा या मता माणः ‘‘समाजांत प रवतनांत यान पुन नमाण घडोवन हाडपा खातीर 

समाजीक श ण, वमो, ंथालया,ं मन रजवणे यो सु वधा, म हला-बाल- मीक हांचे खातीर 
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खर कायदे, बाल-गु यांवकारां खातीर सुधारगृ हां, भलायक -क ा, रोजगार क ां आनी सैमीक 

संसाधनांचे राखणे वशीं धोरणां हांची भोवच गरज आसा.’’ 

पर पर हतां भतर असंतुलन आनी वसंगती येवन समाजांत संघश, शोशण, अ याय, 

प पातीपण येता, ते नाच समाजांत अवेव था नमाण जाता. 

मन या यो इ सा, हावेस आनी गरजो ताचे आंत रकतायत यानच आ य यो आसतात अश 

ना. तातू ंत यो जाय यो कृ ीम आनी का पनीक लेगीत आसतात. (मानसशा  हणटा यो 

गजाल  मनशाक मेळनात, यो मेळोव यो अश ताका दसता). देखून या इ सांचो ज म 

कृ मपणान जाता. 

समाजशा ीय स म त कुटंूब, अथकारण, राजक  ि थती, जात आनी वण हां या अ यासाक 

खाशेल  सुवात आसता. या घटकांक लागून एखादरो समाज घडटा आनी बघडटा. खंयचोय 

समाजशा ीय अ यास या एकेका घटकां या आनी तां या एकवट त अ यासांत यान पुराय 

जाता. हे घटक जर  वेगळे वेगळे दसले तर  तांचो आंतसबंद आसता. एकेच माळेचे हे व ंगड 

वंगड मणी आसतात, फकत तांचो रंग, प आनी आकार वेगळो इतलच. 

उ ेगीकरण जातक च वेव था-प रवतन घडटा. समाजाचे हे सगळे घटक बदलतात, वा तातू ंत 

ि थ यंतरां घडटात वा ते न ट जातात वा तांकां नवे आयाम आनी तासांकुसां फावो जातात. 

उ ेगीकरणाक लागून हातू ंत या दरेका घटकाच एकतर वघटन जाता वा हे घटक संघट त 

जावन मुखार येतात. 

देखून तूत सोद-वावरांत, अ यासाथ नया ळ या कादंब यां या संदभात या घटकांची 

ि थती तपासून पळय या आनी व लेशण केला.ं 

तश करतना सेगीत, मनाखण येवचे पयल ंची ि थती आनी मनाखण वेवसाय आय या 

उपरांतची ि थती अ यो दोन अव था दो यां मुखांर दवर यात. या कादंब यानंी मनाखण-पूव 
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आनी मनाखणो तर ि थतीच वेगळ, वतं  दशन घडय ल ना, तांचे बाबतींत लेगीत, 

कादंबरत सुचकतायेन आ य ले पूव आनी उ तर ि थतीचे संदभ तपासून व लेशण केलां. 

कुटंूबः- 

कुटंूब हो संवसारांत या सग याच मानवी स यतायतलो एक मुळावो एकक (युनीट) आसा. 

संवसारांत या सग याच देशांनी ‘कुटंुबा’च अि त व द ट  पडटा. कुटंूब हण यार साम या 

लागीं या आनी एका पां या खाला रावपी य तींचो समूह. तातू ंत आवय-बापूय, तांची ंभुरगीं 

हांचो मुखेलपणान आसपाव जाता. परंपर क समाजांत घरांत या क या दाद याचे आवय-बापूय 

तशच ताचे भाव आनी ताची बायल-भुरगीं हांचो समावेश आसता. आवय-बापूय, घोव-बायल, 

भाव-भयण, अशीं कमान कुटंुबीक नातीं आनी तांचे मदले नाते-संबंद अ या श या सग याच 

कादंब यानंी द ट  पड यात. मनाखण वेवसायान हण यारच पयायान उ ेगीकरणान या 

ना यां मद ं आनी तां या संबंदा मद  ं कत बदल घडयला? समाजीक भलायकेचे नदरेन तो बरो 

काय वायट? अनुकूल काय तकूल त तपासून पळयला.ं 

अथकारण वा अथ क-ि थतीः-  

समाजाची अथ क ि थती ता या च रताथाचेर नंबून आसता. अ यासाथ नया ळ या चड या 

कादंब यानंी च रताथाच सादन कृशी-वेवसाय आ श ल. उ ेगीकरणान ह साधन बद ल आनी 

‘नोकर ’ वा ‘वेवसाय’ ( ोफेशन) ह च रताथाच सादन जाल. देखून कृशी-वेव थतल   आनी 

उ ेगीकरणा उपरांतची अथ क ि थती तपासून पळेतक च समाजा या िजवनमाना भतर कत 

फरक घडलो? तो फरक पोशक काय घातक त अ यासाथ नया ळ या कादंब यां या 

मा यमांत यान तपासून पळयला.ं 

राजक  वेव थाः  



17 
 

दरेक समाज आपणाक फावता तशी राजक  वेव था घडयता. एका धकारशाय, सरंजामशाय, 

लोकशाय अशा साबार वेव थातं यान समाज वता. ते ते राजक  वेव थांचो लोक-िजणेचेर 

भाव पडटा. राजक  धोरणां आनी राजक  नेतृ व हां या बया-वायट भावांक लागून समाजांत 

ांती घडटा. अ यासाथ नया ळ या कादंब यातं या मनाखण-वेवसाया वशीं ते-ते कादंबरत 

अि त वांत आ श ले राजक  वेव थेचीं धोरणां कत आ श ल ?ं तांकां लागून वकास जावंक 

पावलो काय अधोगती, ताच व लेशण केला.ं शासन, पोल स आनी याय हांचे प रि थतीचय 

व लेशण राजक  वेव थे वांगडाच केला.ं 

जात आनी वणः 

समाजांत जायते अथ क- तर आसतात (गर ब, न न-म यमवग , म यमवग , उ च-

म यमवग , खानदानी गरे त, नव ीमंत आद ). तशच समाजीक उ च-नीचतायेचे तर लेगीत 

आसतात. खासा क न भारता सार या अठरापगड जातीं या देशांत, जातीभेदाचे आनी जातींचेर 

आदार त जे ट-क न टतायेचे साबार तर अि त वांत आसात. भारतांत हे समाजीक तर या-

या गटां या वेवसायां वय यान थरत आय यात. उ ेगीकरणान ह  वेवसाया ध ट त जात-

रचणूक होडल . ह ि थ यंतर घडटा आसतना समाजाचेर तचे बरे आनी वायट दोनय तरांचे 

प रणाम घडले. मनाखण वेवसायाक लागून जात-वेव थेचेर घ ड लो हो प रणाम, या- या 

जातीगटांचे नदरेन तारक थारलो काय मारक, हाच व लेशण खासा क न अ यासाथ 

नया ळ या भारतीय कादंब यां या संदभात केला. अ यासाथ नया ळ या आ कन 

कादंब यानंी उ ेगीकरणान वण-वेव थेचेर घडय या भावाच व लेशण केला.ं 

याच करणांत नमाणे कडेन मनाखणी वशींच अ ान, खण-वेवसायाचे येच वणन, ते 

ते कादंबरत या मजरुांची ि थती, मनेरांच (खण-वेवसा यकांच) व प आनी खण-वेवसायाक 

जा लो वरोध हांची ि थती तपासून पळय या. 
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पयावरणी स म ा 

‘जल’, ‘जन’, ‘जमीन’, ‘जंगल’ आनी ‘जनावर’ हे पयावरणाचे पांच घटक. या पांच ‘जं’ चो 

अ यास करतक च पयावरणाच च  प ट जाता. 

‘जल’ हण यार उदक. उ ेगीकरणा आदले परंपर क िजणत उदकाचे साबार सैमीक ोत 

आ श ले. व त ाम-वेव थत ते फावशे आनी पया त (फाव ततले) आ श ले. पूण 

उ ेगीकरणाक लागून शार करण (गद  आनी दाट ) जा या कारणान तशच उ ेगीकरणान 

के या दुशणाक लागनू हे जल- ोत न ट जाले वा दुशीत जाले. उदक ह  मनशाची मुळावी 

गरज. देखून जल-वेव थेचेर उ ेगीकरणान घडोवन हा ड लो प रणाम अ यासाथ नया ळ या 

कादंब यां या संदभात तपासून न कश काड यात. 

‘जन’ हण यार लोक. ‘लोक’ हाचो अथ एकेच तरे या अ धवासांत रावपी एकेच तरेची िजवन-

णाल  जगपी यि तंचो समूह. पळ या- पळ यां या सहिजवनाक लागून या लोकांमद ं िजणे 

वशीं यो कांय समान धारणा उ प न जा यो आसतात. उ ेगीकरणा या युगांत या धारणांची 

ि थती अ या श या कादंब यां या संदभात तपासून पळय या. 

‘जमीन’ हण यार मनशाच धतरे वय या रा ब याच अ ध टान. हे जमनीचेर तो रावता, ह  

जमीनच ताच भरण आनी पोशण करता. देखून उ ेगीकरणान हे जमनीचेर, त या व पाचेर 

आनी उपजावपूणाचेर / पकाळपणाचेर कत प रणाम घडयला त संबंद त कादंब यां या संदभात 

तपासून पळयला.ं 

‘जंगल’ हण यार सैमीक-संसाधनाचं भांडार, असं य िजवावळींच (वन पतीच आनी 

मोनजातीच) आ य- थान. उ ेगीकरणान, खासा क न मनाखण-वेवसायान (चड क न पवत-

द गराचेंर वा जंगलांनी खनीज-संप ती मेळटा आ श यान) ताचं व प कश बद ला त 

अ यासाथ कादंब या ंवरवी तपासला.ं 
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‘जनावर’ हण यार ाणीजीव. गोरवा,ं बोक यो कुकडा,ं घोडे, सुणीं या पाळीव आनी रानवट  

ा यांचो आनी मनशाचो सामको लागींचो संबंद. कृशी सं कृतायत पाळीव मोनजाती आनी 

मनीस हांचे मद ं एक सनातन नात तयार जा ल आसता. ह  ंजनावरां हण यार फकत ताका 

दूद, शेण, मांस दवपी उपयु त जीव हय तर तां या व तार त कुटंुबाचो एक घटक, 

उ ेगीकरणाचो या जनावरांचेर कत प रणाम घडला, त दरेके अ या श ले कादंबरत तपासून 

पळयला.ं 

प रि थ तक  स म ा (इको ट सजम) 

इंि ल शंत या (Environment) या उतराक भारतीय भासांतल (सं कृतांतल) समानाथ /पयायी 

उतर हण यार ‘पयावरण’. ‘Environment’ ह उतर पयले फावट ‘A state of being environed’ 

( नसगान वा नसग क ि थतीन घे र ल) या अथान 1827 वसा वाप र याची न द मेळटा. 

उपरांत, कालायल हाण ‘उ गेबु ंग’ची प रभाशा सांगतना त उतर 1956 वसा आयज या अथान 

वाप र याची न द मेळटा.8 

भारतीय भासांनी ‘पयावरण’ उतर नेमक के ना आनी कोण वापरल हाचो संदभ मेळना. पूण ह 

उतर 1950 उपरांतच भारतीय भासांनी आयलां असो तक क ं  येता. ‘प र+आवरण’ अशी ताची 

उ प ती दाखोवं येता. ‘आवरण’ हण यार ‘कवच’ वा ‘भ वतण’. 

‘Ecology’ हण यार प रि थ तक  शा . प रि थ तक  हण यार याशील एकका भशेन 

पर पर या करपी वन पती, पश,ू अळ या ंजाती, सू म-िजवावळ आनी तांचे कडेन संबंद त 

नज व घटक हांची एक गतीमान वेव था.9 

‘Ecology’ ह मूळ ीक उतर ीक भाशत या ‘Oikos’ (अथ=घर) या उतरा वय यान घडला.ं 

‘पयावरण’ या उतरा भशेनच ‘प रि थ तक ’ ह उतर भारतीय भासांनी 1980 उपरांत वापरांत 
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आयल असो तक क ं  येता. “इकॉलॉजी हण यार सजीव सृ ट आनी नज व सृ ट हांचे मदल 

पर पर नात आनी पर पर संबंद.”10  

प रि थ तक  वेव था- व वधताय हण यार जैवीक समुदायांची व वधताय आनी तांच भौतीक 

पयावरण. एके प रि थ तक  वेव थ मद या जातींची रचणूक, भौतीक बांदावळ आनी या 

हातू ंत यान व वधतायेची नि चती जाता. हो व वधतायेचो सव च तर आसता.  

िजवावळीचो (वन पती ध न) त या पयावरणा कड या संबंदांचो आनी ना यांचो सोद 

प रि थ त  घेता. दरेक सजीव घटक (वन पती ध न िजवावळ) एका नि चत पयावरणांत 

रावता. िजवावळ आनी तच पयावरण हांचे संबंद भोवच या म  आनी गु ंतवळीचे आसतात. 

तातू ंत जल-च , वाय-ूच  अशा साबार च ांचो आसपाव आसता. 

उ ेगीकरणा आद या काळांत मानवी वे हारांचो पृ वी आनी प रि थ तक  हांचेर जावपी भाव 

चडसो सकारा मक आ श लो. पूण जश जश उ ेगीकरण वाडूंक लागल, तसो ताचो 

पयावरणा या घटकांचेर जावपी भाव वघातक, दुशणकार  जावपाक लागलो. हाची 

जाण वकाय मनशाक वसा या शक या या दुसया अदात जावपाक लागल . तातू ंत यान 

प रि थ तक  शा , प रि थ तक  मान य शा , जैव- व वधताय शा  अशा साबार शा ांचो 

ज म जालो.  

वयर ह ण ले माण जीवसृ ट आनी तच पयावरण हांचे संबंद या म  आसतात, तेच 

भशेन ते गतीशील आनी एकमेकांचेर नंबून आनी पर पर त या मक लेगीत आसतात. 

या संदभात कुमार  श ा हांच मत भोवच मह वाच: ‘‘ नसगाचे दोन घटक - जीवसृ ट आनी 

तच पयावरण, एकमेकांचेर इतले नंबून आसतात, एका घटकांतल  कसल य तकुलताय 

दुस या घटकाचेर प रणाम घडयता. मनीस-स यतायेचेर जा या येक बदलाक लागून 

मोनजाती आनी मनीस हांचे मद ं बदल घड यात. इतलच हय तर पयावरणी बदलांचो मानवी 
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स यतायेचेर जावपी प रणाम एकेकदां इतलो खर आनी खोल आसता, के ना के ना या 

बदलांक लागून धतरे वय यान ती स यताय ना-नप यात जावपाची श यताय नमाण जाता. 

देखून प रि थ तक चो अ यास आयज भोवच मह वाचो मानतात.’’11  

वसा या शक यांत वचारवंतांक आनी शा ांक पयावरणी नांची जाण जातक च तांणी 

या वशयांत लखाण करपाक सुरवात केल . प रि थ तक शा  (इकॉलॉजी) ह  व याशाखा 

या लखाणाच एक फल त. 

आद या तपा वयल सा ह य वा त वकतायेचेर चड भर दना श ल. त क पने या वा रंजने या 

व वांत चड भ वर मारताल. पूण वसा या शक या या दुस या अदात लेखक चड 

समाजा भमुख जाले. समाजाक भे टावपी नांक थेट सामकार वचून ते न तांणी 

सा ह यांत यान मांडले. पयावरणाचे न लेगीत हाका आडवाद ना श ले. पयावरणाच च ण 

हाचे पयल ं सावन सा ह यांत जाताल. पूण त चडक न ‘वातावरण नमणे खातीर’ वा फाटभू ंय 

नमाण करपा खातीर वा कथानकाक ‘गती’ दवपा खातीर वा उ कश बंदू फुड धुकलून 

वाच यांची उमळीक तगशेर हरपा खातीर आसताल. हाचोच अथ सा ह यांत ‘पयावरणाचो’ 

संदभ ‘साधन’ हू ण चड जातालो, मा यम हूण उणो आनी ‘सा य’ हू ण वचीत जातालो. 

या संबंदांत कुमार  श ा हणटाः ‘‘मनीस कुळयेक सग यांत चड भे टावपी पयावरणी 

घटकांचो उणाव भ न काडप हो दरेका रा ाचो हु याचो वशय आसा... नसगाच स दय 

आनी श ती हांचे कडेन संबंद त सा ह यकृतींची गद  सा ह य- व वांत पळोवंक मेळटा. पूण 

पयावरणी प रि थती वशींचो हु को आनी ता या सेगीत के या गैरवापराक लागून मनीस 

कुळयेक नमाण जा लो धोको हांचे कडेन मात हाल ं तपारच लेखकाच ल  गे ल द ट  

पडटा.’’12  
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ाचीन भारतीय सा ह यांत वेद आनी उप नशदांनी जायते पयावरणी संदभ पळोवकं मेळटात. 

भारतीय सं कृतायेन पयावरणा कडेन सदांच इ टागती या- आपलेपणा या ना यान पळयला.ं 

आर यकांनी शीमुनींनी साबार पयावरणी गजाल ंची चचा के या. सग याच भासांत या 

लोकवेदांत आनी हेर मौखीक सा ह यांत सैम, पयावरण हांचे वशींचो आदर, मोग आनी न टा 

परगटा य यो द ट  पडटात. क कणींतल लोक-सा ह य तपासून पळयतक च ह स  जाता. 

देखीक क कणींत या ‘धाला’ंतले पयावरणी संदभ. 

भारतीय सा ह यांत राजा राव, आर. के. नारायण, कमला माकडेय, भाबानी भ ाचाय, रि कन 

बाँड, अ नता देसाई, अ मताव घोष हां या कायं सा ह यकृ तनंी प रि थ तक  तशच पयावरणा 

संबंद चे उ लेख आनी च क सा आय या. 

 क कणींत शणै ग यबाब (वामन रघुनाथ वद वालावल कार) हां या सा ह यांत लेगीत मनीस 

आनी वन पती, मनीस आनी मनीस हां या संबंदांत के ल  कला मक च क सा पळोवंक 

मेळटा. ‘गोमंतोप नषद’ या सं हा या दुस या वां यांत उजवाडाक आ य ल  तांची ‘बाबुमामालो 

पणस’ ह  कथा हण यार मनीस आनी वन पती हां या ना याची च क सा आनी व लेशण 

आसा. सग यांत मह वाच हण यार पणसा या खाच तांणी के ल ‘ य ती’ करण वा 

मानवीकरण. वन पतींक लेगीत ‘जीव’ आसता, हो ाचीन भारतीय वचार तांणी अधोरेखीत 

केला. हो पणसाचो ख मनशा कडेन उलयता आनी वादय घालता. मनीस आपल ं भुरगीं 

(पणसुला)ं खाता. भुरगीं हड जातक च तर तो ती घो तान खाताच, पूण सामक ं हान 

आसतना लेगीत तांकां मा न (कुवले) तांचे तरेकवार कार क न आपले िजबे यो ची 

भागयता. आप या भुर यां या मणाचो सुवाळो मनयता (वसंत पंचमी). हंसा, पाप, पु य, 

मनीस-वन पती संबंद आनी नात अशा जाय या वशयांचेर ह  कथा भा य करता. गोकुळदास 

भू हांची ‘पृ थवै नमः’ (केरळ क कणी अकादमी 1986) ह  हानशी नव लका लेगीत मनीस 

आनी नसगा या पर पर संबंदाचेर, तां या साहचय आनी लागसाणेचेर उजवाड घालता. 
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या उपरांत मनीस आनी पयावरण हां या पर पर संबंदांचेर आनी मनशा या दरेका वे हारांत 

नसग आनी पयावरण (हवा, उदक, धतर , आकाश आनी तेज) हांचे मद या पर पर या-

त यांचेर जाणीवपूवक बरय ल  सा ह यकृती हण यार ‘अ छेव’. उ ेगीकरणा या आगमना 

उपरांत ह  प रि थ तक  वेव था कशी बदलता, होडटा तच वणन हे कादंबरत वाचू ंक मेळटा. 

तूत सोद-वावरांतल  ती एक अ यासाथ कादंबर  आसा. 

महाबळे वर सैल हांची ‘काळी गंगा’ ह  नव लका लेगीत मनीस-पयावरण संबंदांच व लेशण 

करपी आसा. या भायर क कणींत दामोदर मावजो, मीना काकोडकार, शीला कोळंबकार हांणी 

पयावरणी संदभ आ श ल कथा सा ह य रचला.ं मावजो हांची ‘सुनामी सायमन’ ह  कादंबर  

पयावरणीय आघातांचो/अ र टांचो मनीस िजणेचेर जावपी भाव दाखयता. 

पयावरण आनी प रि थ तक  वेव थेचेर आदा न र च या सा ह याच नखटे समाजीक वा 

सं कृतीक नकश लावन व लेशण आनी मु यमापन करप कु तार जावपाक लागलो. हाच 

कारण तातू ंतले पयावरणीय संदभ कुशीक उ न तांचेर अ याय जावपाक लागले. देखनू 

स म ेच एक नव कुरकूट ज माक आयल - प रि थ तक  स म ा. प रि थ तक  स म ा 

हण यार सा ह य आनी पयावरण हांचो एक आंतर- व याशाखीय अ यास अश मत लॉरेना 

गॉ झालेज आनी सिजओ गॉ झालेज हांणी उ तायला.ं  

प रि थ तक  स म ेचो उगम आनी इ तहास हे वशी ंबरयतना कुमार  श ा हणटात - 

पयावरणी-समी ेचो एक योग या 1978 त या नबंदांत वाचू ंक मे ळो. पूण 1989 मेरेन 

थमदशनी त उतर स म ेचे उतरावळींत अनु लेखीत उरल. 1989 त (लॉवर दे अॅल न हांगा) 

पि चमी सा ह य संघाचे बसकत, चॅर ल लॉटफे ट  ( या वेळार कॉनल हांगा पदवेचो व याथ  

आनी आतां नेवाडा व यापीठ, रेनो हांगा सा ह य आनी पयावरण वशयाचो सहा यक 

ा यापक) हाण फकत त उतर ि वकारल ना तर स म े या मळार त वापरल. 
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लेन ल ह (ओरेगॉन व या पठांत इं ल श वशयाचो ा यापक) हाण लेगीत प.सा. संघाचे तेच 

बसकत पयावरणीय-समी ेचे संक पनेक अनुमती दल . 1989 तले ते बसके उपरांत 

पयावरणी-समी ा ह उतर गाजू ंक लागल. पूण 1993 त या सा ह य आनी पयावरण या 

आंतर व याशाखीय अ ययना वांगडा सा ह य आनी पयावरण अ यास मंडळाची थापना जाय 

मेरेन, या सा ह यीक स ांता या मळार वावुरपी जाणकार सं येन करकोळूच आ श ले. 

1996 त ‘द इको टझम रडर’, संपादक चॅर ल लॉयफे ट  आनी हॅरॉड ॉ म आनी ‘द 

ए वायरॉनमटल इमेिजनेशन’, या दोन मुळा या वावरांत यान प रि थ तक  स म ेची 

अ धकृतपणान नांद  जाल , अश हणू ं येता.13 

Association for study of Literature and Environment (ASLE) आनी Interdisciplinary studies in 

Literature and Environment (ISLE)  या सं थांनी तशच Hitchhiker’s Guide to Eco-criticism या 

पु तकांत (राशेल अ झया आनी उसूल हजी) हांणी प रि थ तक  स म ेचे स ांत मांड यात. 

आधुनीक सा ह यान समकाल न पयावरणी ि थतीच दशऩ कश घडयलां आनी व लेशण आनी 

मु यमापन ते-ते सा ह य-कृतींत कशे तरेन केला?ं त तपासून पळोवप ह प रि थ तक  

स म ेच काम. 

प रि थ तक  स म ेचे नकश खंयचेय सा ह यकृतीक लायतना सकयल द ले मु े ल ांत 

दवरप गरजेच.  

1) सा ह यकृतींत सैम/ नसग हांकां त न ध व मे ळां हय ? 

2) पय या नाची जाप ‘हय’ आसत जा यार हांचे मद या क याक त न ध व मे ळा ं? 

क. भौतीक ि थती, काय 

ख. सैमीक य 
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3) सा ह यकृती भतर जीं मु यां कथन के यांत तीं पयावरणी धारणेक फावोशी/ंजुळटात अशीं 

आसात हय? तीं पयावरणा कडेन सुसंगत आसात काय वसंगत? 

4) मानवी कृतींक लागून हे धतरे वयले खंयचेय िजवनदायी वेव थेक बाधा/हानी जाता हय? 

ते कृतीचो तचेर बरो-वायट भाव/प रणाम घडटा/जाता हय? 

5) या ब या/वायट प रणामां या प र शलना खातीर सा ह यकृतीन पा ां वरवी / 

नवेदनांत यान / हेर मागान कतय पयाय सुचय यात हय? 

हाचो अथ फकत मानवी वे हाराचो प रि थ तक चेर जावपी भाव तपासून पळोवप, इतलच 

प रि थ तक  स म ेच काम हय. खर हण यार ह  या के नाच एकोडी वा एकतफ  

आसना. जसो मानवी वे हारांचो भाव पयावरणाचेर पडटा, तसोच सैमीक घडणुको (हु ंवार, 

दुकळ, भूयंकांप, भू खलन, अतीवृ ट...) हांचोय बी मानवी िजणेचेर भाव पडटा. देखून यो 

दोनूय या सा ह यकृतींत तपासून पळय यो जा या च प रि थ तक  स म ेक याय द ले 

भशेन जातल. 

प रि थ तक  स म त नवे नवे वचार वाह येवन ती गरे त जायत आसा. थान-ब ताय 

(Place connectedness) हे संक पनेची उ तर-वसाहतवाद  स म तल  या ती वाडोवन 

प रि थ तक  स म ेन एक नव पावल घाला.ं आयज प रि थ तक  स म ेक एक वतं  आनी 

वकसीत स म ा प त हूण मा यताय मे या. 

आयज संवसार खूब वेगान लागीं येता. साबार संक पनांच वैि वकरण (globalization) जाता, 

दळणवळण आनी संपकाचीं साधनां वाडटात, तशे तशे पयावरणी स म ेक नवे संदभ मेळूंक 

लाग यात. 

पयावरणी स म ा, हर त-सां कृ तक अ यास, सा ह यीक-पयावरणी अ यास, सा ह यीक 

प रि थ तक , सा ह यीक पयावरणवाद, पयावरणक  स म ा अशा वंगड- वंगड नावां आनी 



26 
 

उपनांवांनी हे मु यमापन प तीक वळखतात. गॉ झालेज दयींनी 14 प रि थ तक  स म ेचीं 

तीन वै श यां सांग यांतः  

1) सं कृतीक त न ध वाच व व तापुराय व लेशण; 

2) नसगाचो शा शु  अ यास; आनी  

3) सैमीक व वांत रावपा या चर थायी/स यक/ वयंपोशी मागा खातीरचो राजक  संघश. 

‘‘एक आदश प रि थ तक  स म ा सैमीक व वाचो शा ीय सोद घेता, तं ाना या आदारान 

तचे फावो ते लाब घेता’’ (गॉ झालेज). 

प रि थ तक  स म ेचे हेच नकश वाप न अ यासाथ कादंब याचं, खासा क न अ छेव, 

उ व त आनी होमकांड कादंब याचं व लेशण केला.ं 

1.3 मु य वचार आनी मु य वचाराच उपयोजन 

सा ह या या संदभात ‘मु य’ ह  एक मह वाची संक पना मानतात. मनशान आप या वंगड-

वंगड गरजांचे पुतताये खातीर आपले सं कृताये वरवी आपणाय या तमांक वा मानदंडांक 

‘मु य’ हणटात. ह ं मु यां समाजा या वे हारांक अनुशासीत करतात.15  

अशे तरेन ‘मु य’ हण यार मापदंड, मानदंड, तमान वा मानक. खरेपणान ‘मु य’ ह 

‘अथ क’ मळावयल उतर. मु य हण यार मोल. अथशा ांत या या उतराचो अथः 

1) मानवी गरज वा इ सांची पुतताय करपाची एखादरे गजाल ची मताय वा तांक; वा 

2) पैशे वा दु डू ( व नमयांतल मु य), असो आसा. 
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नतीशा ांत ह उतर ‘value’ उतराक पयायवाची उतर हू ण वापरताले. पूण आतां ताचो अथ-

व तार जावन त तमान, मानदंड या अथान वापरतात. 

आमचे द सप े भाशत आमी स य, वातं य, याय, तक, ेम आद  जायतीं उतरां वापरतात. 

या उतरांचो सवमा य, सावकाल क आनी सावदेशी अथ वा या या क ं क जायना. ‘मु य’ 

या उतराचय तशच. वेगवेग या अथानी ह उतर वाप र यान अथाचो घु पाग दळच चड 

जाला. या संदभात ए.कॅ पबॅल गनट हांच वधान भोवच मह वाच दसताः 

‘‘मु य’ ह उतर भोवअथ  आनी दुबावी आसा देखून ता या अथाचो गाबो सामको प ट 

आसता ते नाच वा ता या भोवअथ पणाक आसपावन घेवपी एखादर यापक उतर मेळटा 

ते नाच त वापरच.’’16 

मु य ह  एक भोवच सापे  (relative) क पना आसा. एक याक वा एका काळांत वा एके 

प रि थतींत ‘बर मु य’ दसू ं येता त दुसयाक वा दुस या काळांत वा दुसरे प रि थतींत ‘बर’ 

मु य दसतलच हूण ना. देखीक वातं य, स य आद . 

मु याचो उदेव मनशाचे ववेक-श तींत यान जाता. देखून मानव आनी पशू हांचे भतरलो भेद 

हण यार मु य. मु यां वण जीण हण यार मु यह ण जीण. दरेक याक आपले िजणेक थोडो 

तर  ‘अथ’ आसचो, थोडीतर  ‘ दका’ आसची आनी मागदशना खातीर कोणतर  आ मद त गु  

आसचोसो दसता. हो अथ, दका आनी मागदशन आमकां मु यां वरवी मेळटा. ऑ े लयांत 

ज म लो एका टश त ववे तो वटगॅन टेन (1889-1951)  हणटाः 

“Without values community life will be a chaos, individual life meaningless” (मु यां बगर 

समाजीक जीण अ-वेव था जावन पडटल  आनी वैय तीक जीण अथशु य जातल )17 . 

वेदा त केसर  हांणी ‘‘ हॅ युस– द क  टू अ म नंगफुल लायफ’’ या पु तकांत मनशाचे 

िजणेचे स उ ेश वा हेतू मान यात. जैवीक अि त व; भौतीक आनी मानसीक सव तकाय; 
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अथ क पया तताय; आप-उकतावणी; सांगात वा वांगड; तशच सैमीक आनी समाजीक व वाच 

आकलन, या उ टां खातीर जगपाची उम  वा उबा या उ टांक अथ आनी दशा ा त 

क न दतात. या उ टांची पुतताय हण यार मु या.ं 

वय या स उ ेसांचीं मु यां अनु मान अशीं आसातः भलायक  (जैवीक अि त व), सुर ा 

(भौतीक आनी मानसीक सव तकाय), वातं  (अथ क पया तताय आनी आप-उकतावणी), 

इ टागत (सांगात) आनी ग यान (सैमीक आनी समाजीक वशयांच आकलन). 

मानवी जीण कशी आसा आनी ती कशी आसची वा आसू ंक जाय अ या दोन मतां या 

आदाराचेर मु यांची धारणा समजून घेवं येता. मानवी जीण कशी आसा या मताचो संबंद 

वा तवा कडेन आसा, जा यार मानवी जीण कशी आसची वा आसू ंक फावो या मताचो संबंद 

आदशा कडेन येता. मु यांचो सबंंद दुस या मता कडेन येता. हाचोच अथ मु यां आदश जीण 

जगपा खातीर मनशाक मागदशन करतात. 

होच वचार फुड हरतना अश हणू ं येता, या गरजांक लागून मनशाक जगपाची ेरणा 

मेळटा यो मनशा यो गरजो चड या मान आसतात. देखीक जैवीक गरजो (भूक, तान...), 

सुर ा (सामुह क जीण), ेम (ना यासंबंद), अि मताय (सं कृताय), ग यान (बु ी), 

स दयशा ी गरजो, आप-परगटावणी (अ भ य ती) आनी मो . हातु ंत यो सुरवे यो कांय 

गरजो हण यार मनशाचे िजणे यो ‘मुळा यो गरजो’ मानतात. देखीक भूक, कामे सा आद . 

पूण उ र यो चड या मा यो गरजो हण यार मु या.ं देखीक सं कृताय, सहजीवन, 

सम वय आद . 

सवसादारणपणान मु य हण यार इ सीत आनी मोलाद क अशी गजाल. पूण सग योच 

इ सीत गजाल  हण यार मु यां हय. आमकां ज इ सीत दसता तच मु य आसतल अश 

ना, तर जाची इ सीत हूण आमचे खातीर आनी हेरां खातीर जाण वकाय जाता त मु य. 
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मु य हण यार फकत इ सीत उ ट वा भावना वा हतसंबंद हय तर मु य हण यार 

कत य वा नतीक लागणूक. मु य हण यार मानवी िजणेची अ नवाय गरज. 

सामा यपणान ‘मु य’ ह उतर गुण वा नती या अथानी लेगीत वापरतात. नैतीक मु याक 

जायते फावट  गूण हणटात. देखीक स यवाद पण, दयाळूपण, समानताय आद . नैतीक 

मु या,ं समाजीक मु यां (देखीक सह-अि त व), स दया मक मु यां (देखीक औ च य, संगती), 

ान मु यां (आकलन, रसा वाद, मु यमापन) आनी अ या मीक मु यां (भ ती, समरसताय, 

समपण) मेळून मु यांच एक हड जाळ तयार जाता. ह ं पांचूय मु यां मनशाचे सवागीण 

उदरगती खातीर गरजेचीं आसतात. 

कांय मु यां अंतीम आसतात. तांकां शा वत मु यां हणटात. देखीक स य, अ हंसा. तीं तांचे 

भतरच पूण आसतात. जा यार ता काल क वा संगीक वा अ पकाल न वा अशा वत मु यां 

ह ं साधन मु यां आसतात. तांच अि त व ता काल क वा संगीक आसता. देखीक बाल ववाह, 

वधवा- ववाह आद . के ना के ना एका हडा उ टा खातीर या साधन मु यांचो वापर जाता, 

देखीक जातीय वा ल ंग भेद हांचो देसाचीं धोरणां थारावपाक के लो उपेग वा सा ह यांत 

समाजाच दशन घडोवपा खातीर के लो उपेग. 

हंदू सं कृतायत मु यां वशींची चचा धम, अथ, काम आनी मो  या चार पु शाथा वरवी 

के या. अथ आनी काम ह ं सकय या पांव या वयल ं मान यांत. तांकां धम आनी मो  हांच 

अ ध टान आसू ंक जाय अश हणला.ं धम, अथ आनी काम ह ं मु यां सामा यां खातीर 

आसात जा यार यो तीनूय अव था हु प या उपरांत ‘मो ’ ह  परम-पु शाथाची क पना 

मांड या. मो  हण यार वय या तीनां पसून मु ती हय वा या तीनांक लागून नमाण 

जा या दु खांत यान मु ती हय तर, मो  हण यार पुनज माची श यताय अश मानला.ं 

भारतीय वचारांत मो  वा मु ती ह अंतीम मु य मानला.ं 
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ीक सं कृतायत स य, बरेपण आनी स दय ह ं अंतीम मु यां मान यांत. ती धमा माण 

देवाची भ ती वा मनशा वशींचो मोग ह मु य मानून मनीस-भ ती ह ताच साधन प अश 

मानला.ं 

अशे तरेन अंतीम मु या,ं आदश मु यां आनी ता काल क मु या;ं गरजेचीं मु यां आनी 

ता पुरतीं मु या;ं शा वत मु यां आनी साधन मु या;ं वैय तीक मु यां आनी समाजीक मु यां 

असो मु यांचो एका हड संवसार मनशान नमाण केला. 

वा मयीन मु यां हण यार जीवनानुभुती, रसा मकताय, शैल , वनी, औ च य, आद . ह ं 

मु यां चर आनी अचर दोनय तरांचीं आसतात. कांय वा मयीन मु यां चर आसतात. देखीक 

आद या सा ह यांत सामा सक उतरांचो वापर ह एक मु य मानताले. तशच लांब वा यां आसप 

ह एक वै श य मानताले. आयज तीं वाङमयीन मु यां ह वाची,ं वै श यपणु वा अप रहाय 

उ र ल ं नात.  

फकत रस, वनी, व ो ती, औ च य, रती, अलंकार या मु यांनी एखादरे सा ह यकृतीच 

व लेशण क ं क येना. देखून या कला-मु यां या भायर, सा ह य कृतीच व लेशण करपा 

खातीर िजवनमु यांचोय आदार घेवचो पडटा.  

दरेक सा ह यकृती ह  तशी वतं , वेगळी आसता. पूण दरेक सा ह यकृती अन यसादारण 

मानल  जा यार दोन सा ह यकृती मद ं तुळा करप श य जावचना. दरेकलो मनीस य ांत 

तुळा करताच. तळुा करप हो मनशाचो सबाव आनी था यभाव. तुळा करपाचे यत े ठ व-

क न ठ व थारावप, तरतमभाव, आवड-नावड या यांचो आसपाव जाता. ह करतना िजवन 

मु यांच उपयोजन करचच पडटा. 

स य, अ हंसा, अप र ह, सौज य, मांग य ह ं जीवनमु यां संवसारांत या सग या 

सा ह यकृतींनी मान यांत. हान सा ह यकृतींनी स य आनी अस य हांचे मद ं संघश आसता. 
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देखून अशी सा ह यकृती वाचतना भाशा, देश हांच बंदन उरना. नमण स याचो वजय जाता 

अश एखादरे सा ह यकृतींत दाखय ल आस यार संवसारांत या खंय याय वाच याक बर दसता 

आनी स याचो पराभव वा अस याचो वजय जालो अश दाखय ल आसत जा यार दु ख 

जाता. फकत दु ख जावन वाचपी थारना तर ‘स याचो वजय जावंक जाय आ श लो’ अश तो 

चंतता. जा या अ याया वशीं ता या मनांत तडक लेगीत उ प न जाता. दोनय कडेन 

‘शा वत व पाचो आनंद’ ताका मेळटा. 

एखादर  तरणी बायल वधवा जातक च तण तशच रावच-अश जर थापीत समाजमु य 

सांगता आसत आनी एखादरे सा ह यकृतींत तचो दुसया दाद या कडेन मोग जावन ती ताचे 

कडेन ल न जाल  जा यार, थापीत मु यां या आदारान ती बदफैल  थारतल . पूण 

वा मयीन मु याचे नदरेन तची करणी समथनीय थारता. देखून सदांच आनी सगळींच 

थापीत समाजमु यां सा ह यकृतीक लाय यार ते सा ह यकृतीचेर अ याय जावं येता. ते 

खातीर वा मयीन मु यां या आदारान सा ह यकृतीची पारखणी करप गरजेच थारता. 

सा ह यांतल स य या संदभात गंगाधर गाडगीळ हांणी अश मत मांडलां -  

‘‘शा  आनी कलाकार दोगूय जाण स यदशनच घडयतात. पूण दोगांयनी उ ताय या 

स याच व प वेगळ आसता. शा ीय स य ह साव ीक स य आसता. (देखीक झाडांक मुळां 

आसतात). पूण सा ह यीक स य मात यि त न ट वा व तु न ट आसता. त साव ीक स य 

आसताच अश ना. एखादरे घडणुके वशीं वा य ती वशीं सा हि यकान घे त लो अणभव ते 

घडणुके पुरतो वा य ती पुरतोच मयाद त आसता. अश आसून लेगीत सा ह य आनी हेर 

कलांत या आशयाक व वा मकताय (Universality) फावो जाता. हाच कारण हण यार 

आशया फाटलो अणभव आनी ताची संगती. पूण ते संगतीच व प ताक क आसना. त 

कला मक आसता. सा ह यांत नती, आशावाद आसचेच हय वा आसच नात असो हाचो अथ 

हय. पूण तो आसचोच-आसपाकच जाय असो आ ह धरप समा हय.’’ 18 
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वा तवताय- एक वाङमयीन मु य  

सा यवाद  वचाराची मांडणी जायत पसून ‘वा तवताय’ ह वा मयीन मु य हू ण ताचो वापर 

सा ह यांत जावंक लागलो. मा सवादान वा तवतेक एक नवो अथ फाव क न दलो. समाजीक 

नांक वाचा फोडप ह सा ह याच एक काय आसू ं येता, पूण फकत तच सा ह याच काय अश 

मानप ट काच जातल. मा सवाद  वचारवंत आनी स म क सा ह याक ांतीच साधन 

मानतात. सा ह यांतल  ह  वा तवताय अथपुराय आनी संगतीपूवक रतीन अ भ य त जाता. 

देखून सा ह य ‘वाचनीय’ जावंक पावता. मानवी यि तम वा या दरेका मुळा कडेन 

‘वा तवतायेची संक पना’ आसता. देखूनच मनीस वा तवाच च ण क ं क वृ त जाता. 

मु याचं े ट व आनी क न ट व 

स य, शव आनी सु ंदर हातू ंत े ट कोण? वा मयांत ‘सु ंदर’ े ट आसता, हाच कारण ‘सु ंदर’ 

नांवांतच स याचो आ व कार जा लो आसता. त अणभवां कडेन ामाणीक आसता, देखनू त 

सु ंदर आसता. अचर िजवन-मु यांच उपयोजन स म त केल जा यार वघातक आनी संकुचीत 

टका जावपाक पावना. 

वाङमयीन मु यांक ाधा य दतक च देश-काल-प रि थती कडेन व ोह करपी कलाकाराचे 

सा ह यकृतीक याय मेळपाक शकता. आकलन आनी आ वादा वांगडाच मु यांची नमणी 

जाता. मु यांचो उपेग नकश पी कायदे/कलमां हू ण क रनासतना मागदशक त वां हू ण करप 

यो य. 

मु यांच उपयोजन 

तुत सोद-वावरांत अ यासाथ नया ळ या नव लकांनी जा या मु य-प रवतनाचो अ यास 

करपाचो य न केला. खण-वेवसाय येव या आद ं खंयचीं मु यां आ श ल ं आनी खण-वेवसायाच 

आगमन जातक च तीं कशीं बद यांत तांचो सोद घेतला. मु यांच उपयोजन करतना, 
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अ यासाथ कादंब यातं यान उ ांत जा या मु यांचो ाधा यान वचार केला. या संदभात 

रा य श ण, संशोधन आनी श ण मंडळान (एनसीईआरट ) अ धसुचीत के या मु यांचो 

अ यास केला. अ यासाथ कादंब यातं यान उ ांत जा ल ं मु यां आनी ‘एनसीईआरट ’ न 

सुचीत मु यां हांचो गरज थंय वापर क न मोलावणी करपाचो य न केला. तातू ंत मुखेलपणान 

म न टा, याय, स यताय, अप र ह, आ म व वास, मनीसपण, वातं य या मु यांचो 

आसपाव जाता. 

-------------------------x-------------------------x------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

करण 2 : 

सा ह यांत मनाखण वेवसायाच पड बंब 

 

 

 

 

 

 



35 
 

करण 2 : 

 सा ह यांत मनाखण वेवसायाच पड बंब 

2.1 मनाखण वेवसायः इ तहास आनी व प 

 2.1.1 उ ेगीकरण आनी मनीस / समाज 

मानवी-समाजा या स यताये वांगडाच (civilization) उ ेगीकरणाक सुरवात जाल ; वा 

उरफाट उ ेगीकरणांत यान मानवी-स यतायेची वाट मेकळी जाल . अशेतरेन उ ेगीकरण 

आनी स यताय हातांत हात घालून ज म यांत, पोस यांत, वाड यातं. सुरवेक उ या या 

आनी उपरांत च ा या (चाका या) सोदाक लागून यां क करणाक, हण यारच 

उ ेगीकरणाक सुरवात जाल . हातान करपाचीं कामां यं ान वा उपकरणान, खूब जाणांनी 

मेळून करपाचीं कामां (यं ाक लागून) एक यान, खूब वेळ दवन करपाचीं कामां कांय 

खणांत, शा रर क क टान, श तीन/बळान करपाचीं कामां सहजतायेन करपाक मे ळ यान 

मनशाचो यं ावयलो व वास आनी अवलंबून रावपाची वृ ती वाडल. मनीस हवू- हवू 

दरेके गजाल क यं ीक पयाय सोदू ंक लागलो. ताच िजवीत सोप जाल. िजणतलो धोको-

जोखीम उणी जाल . िजणेच आयु यमान वाडल. िजवीत सुस य जाल. मनशा या 

िज वतांत यो सुखसोयी (comforts) वाडले. जो वेळ तो हरशीं शा रर क क टांखातीर 

वगडायतलो, तो वेळ वा च यान ताका तो वेळ मानसीक, बु ीक, अ या मीक वा हेर 

सजनशील गजाल  ंखातीर दवप श य जाल. तेचवांगडा ताची आळशी, नबंून रावपाची 

वृ ती वाडल . तो चैनी, फो गी, फदा ग जालो. यं ावांगडा वाव न ताची िजणच 

यं ीक/यं ाभशेन जाल . िजणतल  पधा/सत वाडल . गरजेभायर उ पादन जावंक लागल, 

वा उ पादन वाडपाखातीर हडले हडले कारखाने, उ ेग आयले. ते सुवातेर कामदाराचंी 
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दाट  जाल . गावंांतले हान हान उ ेग ( ामो योग, कु टरो योग, परंपर क वेवसाय, 

कृशी-वेवसाय) हे सत त तगूकं ना श यान वा काळाची गरज भागोवंक असमथ 

थ र यान फाट  पडले. लोकांची र ग शारांकडेन लागल . गद , बोवाळ, दाट वाट , 

हातू ंत यान दुशण वाडल (हवा- दुशण, आवाजाच दुशण, माती- दुशण, उदकाच 

दुशण... आद ). 

सत वांगडाच आयल  मह वाकां ा. भौतीक सुखांची आस. ह  भौतीक सुखां भागोवपा खातीर 

जाय पडलो पैसो. अ दकाद क पैसो उ यांत-उणे वेळत मेळोवपा खातीर आयले वेगळे-वेगळे 

शॉटकटस-तातू ंत यान कामचुकारपण, फटवण, नागवण, कुरघोडी, जीवघेणी-सत, वेस, 

म सर आद . मनीस मनशाकडेन फकत भावनाह न ‘माकन’ हण पळोवपाक लागलो. पैशे 

मेळोवपाचे अती-मह वाकां ेक लागून मनीसपण उणावल. िजणे-मु यां बद ल .ं ामधम, 

मातृधम, पतृधम, शेजारधम, बंधूधम, आद  मु यांचो हास जावंक लागलो. नातीपातीं, 

गावंां वशीं न टा, देश ेम उण जावंक लागल. फकत पैसो मेळोवप हच िजणेच येय 

जावन पडल. 

 2.1.2 संवसार क मळाचेर मनाखण वेवसाय 

स यताये या आरंभा सावन मनीस फातर, ‘ चनी माती’ नांवान वळखुपी खनीज व तु ंचो 

वापर कर त आयला. उपरातं पृ वी या वय या थरांनी मेळपी धातु ंचो ताण सोद लायत 

पसून ताचे िजणेक एक नव तास फावो जाल. 

धातु ंचो उपेग मनीस चडक न श ां तयार करपा खातीर करतालो. ह ं श ां मोनजातींची 

शकार क ं क ताका उपकारा पडपाक लागल .ं ताचे आद ं तो फातराची ं धारदार श ां 

वापरतालो. पूण एक हण यार तीं जड आसताल ं आनी तीं चड द स तगना श ल .ं 
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धातु ंचीं श ां अ न-संपादनांतले ताचे सदचे उपेगांतल , चड प रणामकारक, धारदार आनी 

तगावू आ श ल .ं 

स यताये या खंय या तर  एका पांव यार मनशान धातु ंचो उपेग धा य शजोवपा खातीर 

केलो. ते ना यान धातू ताचो िजणे-सांगातीच जालो. 

रामायण-महाभारत काळांत तशच ाचीन ीक झुजांनी तलवार , भाले, गदा, धाल  हांचो 

उ लेख मेळटा. हाचे वय यान या काळांत लेगीत मनशान धातु ंचो सोद ला य लो आनी 

धातू वतळावपाच शा  तो जाणा आ श लो हणपाच कळटा. 

 2.1.3 भारतांतलो मनाखण वेवसाय 

अथवेव थेक वै श यपूण योगदान दवपी मीन-वेवसाय हो भारतांतलो एक मह वाचो अथ-

वे हार जावन आसा. ाचीन काळासावन भारतांत उ खनन चालू आ श ल तर , वातं या 

उपरांत (1947) उ खनन-वावरांत आधु नकताय आय या. आम या देसांत यान वंगड-

वंगड ख नजांची नगत जाता. देसा या कत या याच वाठारांनी अजून ख नजांची चाचणी 

जावपाची आसा. 1991 तले अथ क-सुदार आनी 1993 च रा य उ खनन धोरण हांकां 

लागून मनाखण प ्यांची उदरगत जावपाक भोवच आदार जालो. भारतांत धा वीय आनी 

अधा वीय (metallic & non-metallic) अशीं दोनयू ख नजा ंसापडटात. धा वीय ख नजां भतर 

फेरस आनी नॉन फेरस ख नजांचो आसपाव जाता, जा यार अ-धा वीय ख नजां भतर 

इंधन-ख नज आनी मु यवान फातरांचो आसपाव जाता. 

भारतांत सुमार 600 कोळ या-ंखणी, 35 तेलाचे क प जा यार धा वीय ख नजा यो 

6000 खणी आसात आनी एकूण 1 दशल  जाणांक यो रोजगार दतात. भारतांत 

भमुीगत आनी ओपन-का ट अ यो दोनूय तरां यो खणी चलतात. सुमार 100 खनीज 

उ पादनां वरवी भारताक परक  चलन मेळटा. भारतांत यान लोह-ख नज, टायटे नयम, 
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मँगनीज, बॉ सायट, ॅनायट नगत जाता जा यार भारतांत कोबा ट, म युर , ाफायट 

आद  आयात जातात. 

संवसार क मळाचेर मनाखण हो आधुनीक मनशाचो एक मुखेल सोद आनी वेवसाय. 

मनशा या वकसीत मदवा या या सोदाक लागून मनशाच पुराय िज वतूच बद ल. 

ख नजा या सोदाक लागून मनशाच िजवीत गरे त आनी स प जाल.  

खनीज-वेवसाय हो भारतांतलो एक भोवच ाचीन अथ क उप म. ाचीन काळासावन 

खणीं या उ पादनांनी भारताचे अथ-वेव थेक आपणाल मोलाद क योगदान दला.ं सर वती-

संधू स यताये या ( .आ. 5000) काळांत खण-वेवसाय आ श लो ह स  करपी 

जाय यो व तू सापड यात. तातू ंत नाणी,ं अलंकार वा व ती (भांगर) आनी कांय 

धातू न मत व तु ंचो आसपाव जाता. तांब (copper) हो धातू हे सं कृतायत भोवच माणांत 

मे ळा. तां याक या काळांत ‘मेलुहा’ हणटाले.19 या काळांत इराकांत सापं ड या 

वटांचेर ‘मेलुहा’ ह नांव कोरां त ल मे ळा.ं (कागदाचो सोद लागू ंक ना श यान वटांचेर 

वेपारा यो न द  क न दवरताले). तांब नयात करपी देश हूण भारताक या काळांत 

‘मेलुहा’ ह नांव आ श ल. राज थान आनी गुजरात या ांतांनी या काळांत तांब 

मेळटाल. जा पर, अक क आनी गोमेद अशा तीन कारांचीं ख नजां सर वती-स यताये या 

काळांत उ पाद त करताले. या मोलाद क फातरां पसून मणी तयार करताले. अक क आनी 

गोमेदाचे मणी भोवच स  आ श ले. कंुतासी, लोथल या वाठारानंी हे मणी तयार 

करपाचे कारखाने उ खननांनी सांपड यात. या म यांची नगत पि चम आ शयत करताले. 

र नां तशच हेर मु यवान व तुचें अलंकार वा व ती लेगीत हे सं कृतायत सांपड यात. 

कंुतासी, लोथल, च हु दारो हांगा मु ो, तां या यो व तू आऩी मणी हांचे कारखाने द ट  

पड यात, जा यार क छांत सुरत, कोटडा, पबूमठ आनी सौरा ांत कंुतासी हांगा ंजाय यो 

भ ्यो, उपकरणा ंआनी ह यारां सापड यांत. तांचे वय यान ख नजांच अि त व, उ खनन, 
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घडणावळ आनी वापर स  जाता. तां या ं पासून आयदना,ं ह यारां आऩी व ती तयार 

करताले. गोमेदाचो फातर गुजरात, राज थान आनी म य देशांत सापंडटालो. ताका तांबडो 

रंग येई मेरेन भाजताले. उपरांत ताचे मणी तयार करताले. खंबायता या आखातांत आयज 

लेगीत हे मणी तयार करपाचे कारखाने आसात. इं नील नांवाचो न या रंगाचो सु ंदर 

फातर भोवच मोलाद क आनी दु मळ आ श लो. तो अफगा ण तानांत मेळटालो. तो खणून 

काडून ताचेर या क न ताची नगत करताले. याच काळांत तांब आनी काश 

(Bronze), भांगर आनी चांद  हांचे अलंकार सांपड यात. या काळांत भांगराक म, 

हर य, सुवण, न क, हाटक हणटाले. भांगराचे व श ट घडणावळीक लेगीत नावंां 

आ श ल .ं देखीक लोथल हांगा सांप ड लो न क आयज या भांगरा या हारा भशेन 

आ श लो जा यार ‘ म’ हण यार आयजच लॉकेट (लंबक). कानांत या व तींक 

कणशोभऩ अश नांव वेदांनी आ श ल. देवतां यो सांप ड यो मुत  व तींनी लडब ड यो 

आसात. ‘दया-इ-तूर’ नांवाच इराणांतल र न (Diamond) मुळाव आं - देशांत या 

गोळकांडांतल आसा. हड पा स यताये या काळांत लेगीत जाय यो खणी (quarries) 

सांपड यात. उ खननांत इ तहासपूव काळातंले वांटकु या आकाराचे एलो लयल रेवन 

भ र ले मना-फ ड, चुनखडी यो (Limestone) राशी आनी ि लटंाचे कारखाने सांपड यात, 

जातू ंत ि लंटाचे कुडके ( लेकस)् आनी पातीं (Blades) आसात. या खणींनी सांप ड या 

कोळ याची रे डओकाबन प तीन कालगणना करतक च हो वेवसाय .आ. 1870-1800 

वसा आद  चालू आ श लो हणपाच होलमता. 

ाचीन सं कृत सा ह यांत शलाजीत (Bitumen), स धुलवण ( तर- ार-Rock-Salt), 

वेतधात वा ख टनी (चुनो-Chalk), फट क (तुरट -Alum), तदूढः (गाड तांब या रंगाच 

वखद  य-Bismuth), प नल (calamine), रया गार (realgar), ि ट नायट (Stibnite), 

सॉ ट-पॅपर (Saltpepper), रस स धूर (Cinnabar), सोमल वष वा नागिजि हका (Arsenic), 

गंधक (Sulphur), र तोपलं (yellow & red ochre), लॅक सँड (Black sand), रेड ले (red 
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clay) या ख नज यांचो उ लेख आयला. तशच भांगर (Gold), चांद / प (Silver), तांब 

(Copper), पारो (mercury), लोह (Iron), लोह खणी (Iron Ores), पायरायट (Pyrite), प ो 

(tin) आनी पतूळ (brass) या खनीज-धातुचंो उ लेख सं कृत सा ह यांत मेळटा. पारो 

(Mercury) या धातचुो ोत वा ता यो खणी हांचो उ लेख सं कृत सा ह यांत के लो 

मेळना, हाचे वय यान पारो (Mercury) हो धातू आयात करताले जावंये असो अदमास क ं  

येता. 

 2.1.4 भारतांत ख नजाची भुगोल क रचणूक 

1. उ तर-पूव पॅ न सुलर प ो – हातू ंत मुखेलपणान झारखंड, पि चम बंगाल, ओ रसा ह ं 

रा यां आसपावतात. या रा यांनी मुखेलपणान कोळसो, लोह, मँगनीज, मायका, 

बॉ सायट, तांबे, कायनायट, ोमायट, बॅर ल, अपाटायट आद  ख नजां सांपडटात. 

2. म य-प ो - हातू ंत छ तीसगड, आं देश या रा यांचो आसपाव जाता. मुखेलपणान 

मँगनीज, बॉ सायट, लायम टोन, माबल, कोळसो, मायका आद  ख नजां मेळटात. 

3. द ण-प ो - कनाटक आनी त मळनाडू रा यांचो या प ्यांत आसपाव जाता. फॅरस 

आनी बॉ सायट ख नजां मेळटात. 

4. द ण-पि चम प ो- कनाटक आऩी ग यचो आसपाव या प ्यांत जाता. मुखेलपणान 

लोह, गानट आनी ले हांचो आसपाव ख नजां भतर जाता. 

5. उ तर-पि चम प ो- राज थान, गुजरात या अरावल  पवत रांगत या रा यांचो 

आसपाव या प ्यांत जाता. बगर - फेरस ख नजा,ं युरे नअम, मायका, बॅ र लयम, 

अ वामरायन, पे ो लयम, िज सम, एमरा ड ह ं ख नजां मुखेलपणान हांगां 

सांपडटात. 
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भारतांत कोळसो, बॉ सायट, टटे नयम, ोमायट, नसग क वाय,ू हरे, पे ो लयम आनी 

लायम टोनाचे दखल घेवपा इतले साठें आसात. कोळ या या सा यां या बाबतींत 

भारताचो पुराय संवसारांत चवथो नंबर लागता. ोमायट उ पादनांत भारत संवसारात 

दुस या जा यार कोळ या या उ पादनांत तस या, लोह-उ पादनांत चव या, बॉ सायट 

उ पादनांत पांच या, मँगनीजाच बाबतींत सात या जा यार अ यु म नयमाचे बाबतीतं 

आठ या मांकाचेर लागता. मायका उ पादन आनी नयात हांचे बाबतींत भारत 

संवसारांत पयलो आसा. लोह आनी मँगनीज ह ं ख नजां काडून नयात करपी भारत हो 

एक मुखेल देश आसा. भारतान आजून मेरेन आपले खनीज संप तीच मु यांकन क ं क 

ना. आजूनय जाय या वाठारांनी ख नज-पडताळणी जावू ंक ना. ख नजाची भुगोल क 

वांटणी देशागणीक वेगळीवेगळी आनी चडउणी आ श यान मु यांकनाचे आनी 

उ खननाचे नदरेन त एक आ हानच आसा. 

     2.1.5 ग यांतलो मनाखण वेवसाय 

ग यांतलो खण-वेवसाय पुतु गेज राजवट या काळातं इ.स. 1950-51 या सुमाराक सु  

जालो. ते ना या पुतु गेज सरकारान 20 स टबर, 1906 दसा जार  के या काय या 

माण, ग य, दमण आनी द व या ता या वसणुकांनी व ंगड- वंगड कंप यो, पेढयो 

(फमस)् तशच य तीं या नांवान ‘माय नंग क सेश स’ (म ते/खाशेले ह क) मंजूर 

के ले. पुतु गेज सरकार ‘फेरो-मँगनीज’ (लोखंड+मँगनीज) हां या उ खनना खातीर 

उ ेजकांक परवाने दताले. ते खातीर दर वसा थरावीक र कम सरकाराक ‘राज व’ 

(रेवे य)ू हू ण दवची पडटाल .  

ग य मु ती उपरांत. 1987 वसा, भौशीक हताचे नदरेन यो ‘क सेश स’ र  के यो 

आनी ग य, दमण आनी द व माय नंग क सेश स ( न कासन आनी खण-भाडेप ्यो 

हू ण जाह र करप) अ ध नयम, 1987 खाला यो ‘भाडेप ्यो’ ( लजेस) हू ण घोशीत 
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के यो. हो अ ध नयम 25 मे, 1987 दसा एका खाशे या राजप ा वरवी, नवी द ल  

हांगा उजवाडायलो. ताका लागून सबावीक पणान ग यांत यो यो सग यो भाडेप ्यो 

खण आनी खनीज अ ध नयम, 1957 चे फासकत आसपाव यो. पुतु गेज काळांतलो खण-

उ ेग सा प थो या माणांत चलतालो. ताका लागून तशच तो फकत मनीसबळाचोच 

वापर क न चलतालो, देखून ताचो पयावरण वा मानवी िजणेचेर हडलोसो प रणाम 

जावंक ना श लो; वा परक  स ते या हेर जाय या दु प रणामांक लागून ताची खरसाण 

जाणवू ंक ना श ल  जावंये; वा ताचे आड आवाज उठोवपाचो न उ ासू ंक ना श लो 

जावंये; वा श ण, संघट तपण हांचो उणाव आ श यान ताका वरोध जावंक ना श लो 

जावंये. 

ग यचे सुटके उपरांत हो वेवसाय नेटान वाडलो. कृशीचेर आदार त ग यची िजणेशैल  

उ ेगीकरणांत प रवत त करपांत मीन वेवसायाचो हड वांटो आसा. याकाळांत 

ामवेव था, कुटंूब-वेव था, अथ कमान तशच सं कृतीक जीण हातू ंत घ ड या आमुला  

बदलांच वणन 1970 उपरांत बरय या जाय या कादंब यातं यान आयला,ं जांचो 

अ यास मुखार जातलो. पुराय रतीन कोस ळ ले कृशी आनी हेर परंपर क वेवसाय, 

वा ड ल  वेसनाधीनताय, बद ल ले मानवी संबंद हांच वदारक प खण-वेवसायान 

1970-80 या काळांत नमाण केल. 

ग यांत सुमार 700 वग क.मी. प ्यातं खनीज-प ो आसा. सांग, दवचल, स तर  आनी 

केप आनी न या धारबांदोड अशा पांच तालु यांनी चडांत चड उ खनन- े  आसा. ग यांत 

मँगनीज, लोह आनी बॉ सायट खनीज मेळटा. भारताचे लोह नगतींत ग यचो वांटो 

60% आसा. ग य रा यांत मंजरु ा त खण-आराख यां माण व  65.692 दशल  टन 

लोह उ पादन करपाक मा यताय मे या. ग य रा यांत 927.172000 दशल  टन लोह 
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नजाचे सांठे आसात आनी आयजचे घटकेक तातुतंले 577.172000 दशल  टन साठें 

काडपाचे उर यात. 

2.2 मनाखण वेवसायाच सा ह यांत पड बंब 

2.2.1 मनाखण वेवसायाचेर आदार त सा ह याची वळेर   

वाचपघरां आनी इंटरनेट तशच लेखक, काशक हांचे कडेन संपक सादून खण 

वशयाचेर संवसारभरांत बरय या स ह याची एक वळेर  तयार के या (प र श ट 1). 

खण वेवसायाचेर आदार त व  46 सा ह यकृतींची न द मे ळी.  

19 या शक याचे सुरवेक खण-वेवसाय सा ह याचो वशय जा लो द ट  पडटा. 1807 

वसा खणीचेर बरय ल  एक सा ह यकृती ऍलॅ झांडर हमबो ड हां या नांवान न द 

जा या. या पु तकांतल  ंजीं पु तका ंहाताक गावल  ंतांची एक धांवती वळख याच 

पाठांत मुखार घडय या.                                       

2.2.2 अ यासाक उपल द जा यो कादंब यो 

पुव प ठकत ह ण ले माण उपल द जा या णव -  1 क कणी, 4  मराठ , 1  मूळ 

तमीळ आनी 1 मूळ उद ू  (दोनूय हंद ंत अनुवाद त) तशच  2 इं ल श  कादंब याचंो 

अ यास तूत संशोधनातं केला.  

1. अ छेव, पु ंडल क नायक (1977) 

2. होमकांड, रा .का .बव (1978) 

3. उ व त, सुभाष भडे (1983) 

4. भी माचा ड गर, ीराम कामत (1973) 
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5. अकरा कोट  गॅलन पाणी, अ नल बव (2005) 

6. कोयले क  खान, भारती कु . च न प (2008) 

7. फायर ए रया, ग ी इलयास अहमद (पयल  तमीळ आवृ ती-1994, अ या श ल  

हंद  अनुवाद त पयल  आवृ ती. 2000) 

8. गो ड मायन, व बर ि मथ (1970) 

9. ाय द बलो हड कं , ऍलन पॅट (1948) 

      तांचे तपशील आनी मुखपृ टां हया बंधाक जोड यांत. (प र श ट 2).  

 2.2.3 माय नंगाचेर आदार त सा ह य र च ले देश / वाठार 

मे ळ ले मा हती मदले माय नंगाचेर आदार त सा ह य र च ले देश / वाठार अशे 

आसातः 

कॅ लफो नया, विज नया सट  (अमे रका), बो ल वया, ाजील, यु े न, ऑ े लया, 

वीडन, मॅि सको, भारत, चल , इटल , सावथवे श (य.ू के.), कॅनडा, पेन, ा स, 

द.आ का, र शया. 

 2.2.4 ख नजा माण सा ह यकृतींची सं या 

या सा ह या यो न द  वयर 2.2.1 भतर मे यात, तांची ख नजा माण वभागणी 

करतक च कोळसो खणीचेर सग यांत चड सा ह य आ श याच होलमता. कोळ याचे 

खणीवयल काम हेर खंयचेय खणी परस चड धो याच आनी भलायकेचे नदरेन जोखमीच 

आ श यान, संवसारभरांत आयज मेरेन कतलेशेच अपघात कोळ या खणींनी घड यात. 
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कोळ या खणींचो समाजीक आघात भोवच खर आनी हड आ श यान आपसू ंकपणान 

सा ह यान ताची चड दखल घेत या. 

तूत सोद वावरांत 4 लोखण / मँगनीज खणींचेर आदा र या आनी 2 भांगरा खणीचेर 

आदा र या तशच 3 कोळ या खणींचेर बरय या कादंब याचंो अ यास केला.     

 2.2.5 सा ह य कारा ं माण मनाखणींचेर आदार त बरपावळ 

खण-वेवसायाचेर बरय या हाताक ला ग या सा ह या ंमद  ंकादंबर  हो सा ह य कार 

सं येन चड आसा. कादंबरत खंयचेय समाजीक याकलापाची खोलायेन, व तृत आनी 

द घ चचा करपाक भरपूर अवकाश मेळटा. कादंबरेक जाय आ श ले तपशील आनी 

कथानकाक जाय ती खोलाय सहजतायेन ा त जाता. देखून समाजीक आघातांच च ण 

कादंबरत बरे तरेन जावंक पावता.  

कादंबर  या सा ह य कारांत िजणेच एक व तृत आनी सखोल दशन घडोवपाची 

उपजत तांक आसा. खण वेवसायांत अशे खरायेचे आनी जट ल तशच द घकाल न 

प रणाम घडोवपी जायते संग आनी घडणुको तशच िजणेचो एक वशाल पट 

आ श यान मा हती मे ळ या सा ह यांत कादंब योसं येन चड बरय यो मेळटात. 

या मानान कथा, क वता आनी वासवणना ंह माण सा प उण आसा.  

तूत सोद-वावरांत फकत खनीजयु त खणींचेर आदार त कादंब याचंोच अ यास केला. 

देखून खडये यो खणी, च या ंखणी हांचेर आदा र या सा ह याचो वचार या वावरांत 

क ं क ना. हाच कारण खडी वा च यां यो खणी अ पकाल न आसतात, ताचं उ खनन 

जमनी या पोटांत चड खोल जायना आनी देखून तांचो पयावरण आनी मनीस जातीचेर 

दघकाल न प रणाम जायना. देखून रामनाथ गावडे हांची तळाचो फातर ( च या खणीचेर 
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आदार त), महाबळे वर सैल हांची अर यकांड (खडया-ंखणीचेर आदार त) अ यो कादंब यो 

या अ यासांत यान कुशीक दवर यात.   

2.2.6 मनाखणीचेर आदार त कादंब याचें देश / वाठार आनी थंयच खनीज 

खंय याय समाजीक उप माची दखल सा ह य रोखडीच घेता. तातू ंत खण वेवसायाचो 

अथ क, मनीसबळाचे नदरत यान तशच पयावरणी भावाचे नदरत यान खूब हड 

आ श यान, या देसानंी खण वेवसाय चलता, थंय खणींचेर आदार त सा ह य नमाण 

जावप सबावीक. देखून या वाठारांनी खणींचेर आदार त सा ह य रचला ं या वाठारांनी 

मेळपी ख नजा या कारांची एक वळेर  तयार के या. (प र श ट 3). ती वळेर  

पळयतक च व  40 वाठारां मद या दरेक  ं8 वाठारांनी कोळसो आनी भांगराच उ पादन 

जाता, अशी मा हती मेळटा.    

2.2.7 अ यासाथ नया ळ या कादंब याचंी सं त कथानकां  

‘अ छेव’ 

ह  कादंबर  1976 वसा सुरवेक ‘मीन पकलां खाणयांनी’ या नांवान ‘जाग’ 

हयना यांत ख तींनी उजवाडाक आयल . मनाखण वेवसायाचेर आदा र ल  ग य 

रा यांतल  ह  पयल  वयल  कादंबर  मानू ं येता. जाग काशनान 1977 वसा ती पयले 

फावट पु तक पान उजवाडायल . पु ंडल क नायक या एका स ह त आनी 

भोवआयामी लेखकान ती रच या. 

‘गांव गरे िजणची एक वा तवकाणी’ अश खासा लेखकान हे कादंबर क उपनांवा या 

पान ब द जोडला.ं ग यांत या दवचल हालांतल कोळंब गांव हे कादंबर च घटनाथळ. 

या गांवांत या पंढर - मीण-कसर-नानू या त नधीक कुटंुबा भ वतणी क त के ल  

ह  काणी. पुराय कोळंब गांवची वसपट  कृशी क त आसा. शेत-वेवसायाचेर पुराय गांव 
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नंबून आसता. पंढर  सारके या कांय कुटंुबाचो वताचो जमीन कुडको आसा जा यार 

हेर लोक भाटकारा या शेतांत कूळ हूण वावुरतात. हेर लोक मानाय-कामेर ं हू ण 

दसाव याचेर जगतात. गांवांत गांव यो गरजो भागोवपी भट, हालो, गुरव, गोसाय, 

चामार अशे वेवसायीक आपापले जाती कडेन जो ड लो धंदो-वेवसाय क न पोट भरतात. 

गांवांत सवसादारणपणान फकत िजत उरपा इतलच ‘अथ कमान’ आसा. कांय कुटंुबां 

पेजेक हारग जा यांत. चडशे हातावय या पोटाचे लोक रावतात. पंढर च कुटंूब लेगीत 

जेमतेम खावन-जेवन सुखी हणपा इतलच आसा. चड क न पकेर लोक पसरकारांचीं 

वा तावेनाचीं बलां फार क करतात, तीय बी पैशां या बद यांत भात दवन. 

पुराय गांवांत सोमारच देवळांतल भजन, शमगो, धालो, गोरवां पाडवो, नाटक, 

स यनारायण पजुा, चवथ अ या धम क, सं कृतीक आनी परंपर क गजाल ंक मह वाची 

सुवात आसा. गांवांत पलतड या वळवय गांवांत यान हा ड लो एक ‘मा तर’ आसा. तो 

गांवांत या भुर यांक उपचार क श णा वांगडाच सं कार दता. ‘आब’ू हो गांवांतलो 

जाणटेलो पुराय गांवची र तभात सांबाळटा. आपल  जाणट  पराय आनी नसुवाथ पण 

हांकां लागून गांवगाडो नीट चलतलो हाची तो जतनाय घेता. आबूक गांवातं मान 

आसता. लोकांनी बरेतरेन शेतांची मशागत करची, भुर यांनी बर शकच हो आबूचो 

यास. 

हे फांटभु ंयेर गांवांत मनाखण येता. मनाखणीच काम करत यांक दसाक पाचं पया 

दसावडो, बैलगाडयेक स तर पया भाड या रोख पैशांचे आशे खातीर गांवांतले सगळेच 

लोक हवू हवू मनाखणीर कामाक वचू ंक लागतात. शेतांकडेन दुल  जाता आनी हवू 

हवू क न शेतां ओस पडटात. पीक सा प उण जाता. लोक पैशांफाट यान ला ग यान 

उ सव, परंपरा फकत नांवापुर योच उऱतात. गांवची र तभात होडटा. सगळी 

िजवनशैल च बद ल यान गांवांतलो हालो, चामार उपाशी पडटात. जाण यां वशींचो 
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लोकां या मनांतलो रे पेद ना जाता, इतलो क  आबू या मणा उपरांत खांद दवपाक 

लेगीत गांवांतले लोक वचनात. आप या भुर यांक लेगीत खणीर कामाक हे यान 

गांवांतले श णाच मह व उण जावन गांवांतलो मा तर परतो वता. 

फुड फुड ह  प रि थती हाताभायर वता. पुराय गांव मनाखणीचे भक क पडटा. गांवांतलो 

द गर, तळ, शेतां सग यांक भयाण प फावो जाता. गांवांत यो चलयो आनी बायलो 

सुरवेक पैशांचे आनी उपरांत वासनेचे भक क पडटात. पुराय गांव ववेकश त वगडावन 

बे गनांत बेगीन पैशे जोडपा या, कुडीभोगा या आनी वेसनां या चप यांत सांपडटा. 

नमण पंढर  मनाखणींत या धु लाक लागून जा या ट.बी.न जा यार ताचो पूत, नानू 

आपणेच घा त या मना या राशीप दा पडून मरतात. गांवांतले तरणाटे सोरो आनी 

बायल-सुखा या वळ यांत सांपडटात. बाबुसो आनी ताचे कड या कुडी-संबंदांक लागून 

मीण, दोगांय जाणां ल ंगीक- सरणशील दुयसांनी (से सुल  टा स मटेड डसीजीस) 

दुयत पडटात. कसराचो खणीवय या ायवरां कडेन कुडी संबंद आ य यान गभपात 

जाता आनी नमण मानुयेल ायवरा वांगडा त पळून वता. अशे तरेन या ा त नधीक 

पा ा ंवरवी पुराय गांव मुळासावन हु मटता, गांवाचेर ‘अ छेव’ हण यार ‘सांवार’ येता, 

ताच वणन पु ंडल क नायक हांणी केला.ं 

होमकांड 

‘होमकांड़’ ह  रामकृ ण का शनाथ बव हांची कादंबर  पयले फावट 1978 वसा उजवाडाक 

आयल . उ तर-ग यांत या ह डा-साखळी वाठारांत हे कादंबरेच कथानक घडला.ं 

मनाखणीक लागून न ट जा या एका कुटंुबाची ह  काणी. हे कादंबरत शवरामशा ी 

नांवा या एका मनशान खणीआड उबी के ल  वैय तीक चळवळ, यायालयीन लडो, 

तातू ंत ताका आ य ल अपेस आनी नमण कुटंुबाची वाताहात हांच काळजाक पीळ 

घालपी वणन केला.ं 
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शवरामाच आनी ता या काकाच कुटंूब (काका, काक  आनी बापोलभयण-आ का) 

संयु त आ श ल. दोनय कुटंुबांचो एकमेकाचेर भोवच मोग. शवरामाचो काका आनी 

बापूय दोगूय वेद क पंडीत. पूण दोगय भ ुक -भटपण क रना श ले. काकाचो जोतीश-

शा ाचो भोवच अ यास आ श लो. ताका कुळागरांत म करपाचीय भोवच आवड 

आनी कुशळटाय आ श ल . शवरामाचो बापूय कुळागरांतल इ लश काम कर . पुराय 

कुटंुबाच पोट कुळागराचेरच भरताल. सगळी ंजाणां मनापासून कुळागरांत काम करताल ं 

देखून तांचे कुळागर रसरसून आ य ल. उदक-पाणी-सार-मशागत वेळ या वेळार आनी 

फावो ततल  जा यान तां या कुळागरांत सुपार , केळी,ं भंडा,ं पणस, आंबे, ना ल 

आनी हेर पका ंचकचयाळ येताल .ं अशे तरेन ह कुटंूब समादानी आनी खावन-जेवन 

सुखी आ श ल. 

पूण अक मात या संयु त कुटंुबाचेर दुखाची हावळ आयल . शवरामाची काक  

अक मात सोरोप चा ब यान मेल . ती मरतक च वसभरा भतर काका-काक चे एकमेव 

चलयेच, हण यार शवरामाले बापोल-भयणीच, आ काच, गांवचे रती माण ल न 

करच पडल. तांकां मे ळ लो जांवय अवधूत लागीं याच गांवांत भटपण करतालो, देखून 

लोक ताका धूतभट हणटाले. ल नाक दोन-तीन वसा जाता हणसर शवरामा या 

काकाक एकलेपणाचो वाज येवंक लागलो आनी तांणे सं यास घेवन तथाटनाक वचपाच 

थारायल. 

याच वेळार काका या जांवयान, धूतभटान, आ का या वां याक येता या कुळागरा या 

वां याची मागणी केल . पुतु गेज काय या माण आ काचो आपले कुळागराचे इ टेट चेर 

अद  ह क आ श लो. याच काय याचेर बोट दव न धूतभटान ह  मागणी केल . पूण 

काकान हे मागणेक खर हयकार द यान, धूतभटान आ काक हाडून कुळारा सोडल . 

जो मेरेन आप याक आ का या ह काचो कुळागराचो वांटो मेळना तो मेरेन आपूण 
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तका परतो हरचो ना अशी धमक य ताण दल . कुळाराक आ य ल  आ का या 

वेळार गुरवार आ श ल . 

फुड शवरामा या बापायन म य थी क न इ टेट ची वांटणी करपाक फुडाकार घेतलो. 

काकान उपाय ना जावन हे वभागणेक मा यताय दल . मद या काळांत धूतभटा याच 

पयसु या सोय याचे चलये कडेन- अ ंधती कडेन शवरामाच ल न जाल आनी 

आपणाक लागून व डलोपाज त इ टेट चे कुडके जाले ह दुख वांगडा घेवन काका सं यास 

घेवन तथया ेक गेलो. 

कांय वसानी गांवांत मनाखण आयल . शवरामा या घरा फाट या द गराचे च ह  

मनाखण हडा माणांत सु  जा यान शवरामा या कुळागराचेर हावळ आयल . 

खणीचेर वावर क ं क भाय या रा यांत यान आ य ले हजारांनी कामगार, तांची ंकुटंुबा ं

आनी भुरगी ंहांकां लागून गांवची सव तकाय इबाडल . कुळागरांत या उ प नाची चोर , 

उदकाचो नतळ आनी भरपूर ोत आ श या त याच कामगारांक आनी खणी-वावराक 

लागून जा ल दुशण, कामगारांची ंझगडी,ं खून, सरकार  अ धका याचं आनी पुतु गेज 

तशच खा ी सो दादांच यो-वच, ह सदचच जा यान शवरामा या कुटंुबाक भोवच ास 

भोगचे पडले. 

खणीचो धनी-मोहनबाब धूतभटाचेच वळखीन, शवरामा या काका कडेन खणीचो वावर 

सु  करपा आद  ंजोतीश पळोवंक आ य लो. धूतभट या देवळांत पुजार  आ श लो ती 

देवी मोहनबाबाची कुळदेवी आ श यान धूतभटाच उतर तो मानतालो. मोहनबाबान 

शवरामा या जागत यान ताका वचार  नासतना र तो का ड लो. ताची नुकसान 

भरपाय हू ण ताण 500 पया शवरामा कडेन द ले. ते घडणुके वय यान मोहनबाब 

हो बरो मनीस, तो उतर राखता अश शवरामाक द श ल. 
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पूण फुड खणीच दुशण वाडतच गेल. दोन हजार कामगारांनी त याची के ल  दुदशा, 

तां या भुर या-बाळांनी कुळागरांत घा त ल धुमशाण, खणीचेर रातद स घडघडपी क, 

बुलडोझर, पावसांत खण बंद पडटकच द गरा वय यान पावसा या उदका लोटा वांगडा 

हांवन कुळागरांत सां च लो चखल, रेबो आनी खनीज-माती, ताका लागून पकांचेर 

जा लो प रणाम, झाडांचो मणकाळ, कुळागराची दैना, पावसा उपरांत खण सु  जातक च 

धु लाच सा ा य, कुळागरांत उ र लसु र ल पीक कामगारांनी वा तां या भुर यांनी 

हातासप, खणींक लागून माकडांच घर-द गर न ट जा यान तांणी कुळागरांत आनी 

गांवांत येवन मां ड लो उ छाद, धु लाक लागून पांच-स खंडी सुपारे या जा यार पांच-

सात मण मेरेन पीक घटप, अ यो जाय यो घडणुको घ ड यान शवरामा या कुटंुबाचो 

अथ क आदार ना जालो. ह  गजाल खण मॅनेजराक सांग यार तो आरतीं-परती ंउतरां 

दवन वा ‘जातल, धीर धरात’, ‘सरकाराक बरयला,ं वेळ लागतलो’ अ यो थातूरमातूर 

जापो दवन शवरामाक परतो धाडटालो. खासा मोहनबाबाक सांग यार तो हजारेक 

पया दवन गोड हांसतालो आनी ताका लागून शवरामा या मनांतलो खण वरोध कांय 

काळ उणो जातालो. 

शवरामान थोडी कळ स सल . पूण एक द स खणीचेर के या िजले टना या सुर ंग 

फोटाक लागून शवरामाच घरच कोस ळ आनी ताचो बापूय आनी आवय दोगांय 

मातये प दा च डून मेल .ं शवरामाक हे गजाल चो धपको बसलो. दु खाचो द गरच 

ताचेर कोस ळो. 

मोहनबाबान हे गजाल ची दखल घेवन ताका काँ टाच नव घर बांदून दल. 

आवयबापाय वण तांचो संवसार या न या घरांत कांय तप सुखाचो जाता हणसर 

आ य या पावसांत खणी वयलो उदकान भ र लो मनाफ ड फुटून तांच पुराय घर 

उदक आनी र यान भ न गेल आनी तांच पुराय कुळागर मातये या राशी प दा ंपुरवल. 
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अश अव थत तांणी अ कागेर वचून रावपाचो नणय घेतलो. पावसा उपरांतच तांकां 

परतून तां या घरांत परतुपाक मे ळ. 

कुळागर मातयेप दा गे याची नुकसान भरपाय मोहनबाबान फकत पांच हजार पया 

हू ण सांगल. आप या पुराय कुळागराच मोल फकत पांच हजार ह आयकून शवरामान 

ती घेवपाक हयकार दलो. धूतभटान मात कुळागरा या आप या वां याची नुकसान 

भरपाय पांच हजार पया मोहनबाबा कड यान घेतल . 

ताचे उपरांत शवराम मोहनबाबा कड यान मदतीची आ त दवर  नासतना तांचे आड 

कोटात गेलो. खूब य न आनी क ट-दगदगा ं उपरांत सकय या कोटान शवरामाक 

मोहनबाबान साठ हजार पया नुकसान भरपाय दवची, असो आदेश दलो. शवराम 

केस िजखलो. पूण मोहनबाबान तातू ंत आनीक एक आड मळ हाडल. साठ हजार 

पयांची नुकसान भरपाय पुराय कुळागराची आ श यान तातू ंतल  अद  र कम 

धूतभटाक फावता असो दावो क न ताण धूतभटाक शवरामा आड उबो केलो. 

फुड मोहनबाबान वय या कोटात अपील क न केस आनीक कांय वसा लांबयल . या 

काळांत  पुतु गेज रा यक याक जंगी पा यो, भेट  आनी लांच दवन आप या मनेर 

तांका ं ता यांत दवरताले. जुवीज लेगीत ट आ श ले. देखून शवरामाची केस 

सुनावणेकच आयल  ना. तर  आसतना केस आपले वटेन लागतल  असो व वास 

शवरामाक आ श लो. मोहनबाबाक लेगीत ताची सुलूस ला ग यान ताण शवरामा 

कडेन तडजोड करपाचो य न केलो आनी सकय या कोटान आदेश द या साठ 

हजारां या वां याक प तीस हजार पया दवपाच मा य केल. शवरामान आपल  बायल 

आनी आ काचे सांगणे वय यान त मा यय केल. पूण मोहनबाबान या प तीस 

हजारांतले फकत साडेसतरा हजार पया शवरामाचे जा यार साडेसतरा हजार धूतभटाचे 

अश सांगून दो ी खेळी केल . शवरामान ती मानून घेवप श यच ना श ल. 
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मद या काळांत ग यांत सुटके झूज सु  जा ल. कतलेशेच भुमीगत सुटके झुजार  

ग यांत वावुरताले. तातू ंतलो रामनाथ गोवंडे या नांवान वावुरपी एक भुमीगत सुटके 

झुजार  शवरामा या घरांत आ याक आ य लो. शवरामाच घर एके कुशीक 

आ श यान मद  ंमद  ं तो आनी ताचे कांय सांगाती ता या घरांत रातचे रा ब याक 

येताले. गांवांत दोनेक हजार कामगार आ श यान या सुटके झुजा याकं ह एकोड घर 

आला शरो घेवंक सुर ीत दसताल. 

मोहनबाबान हेच गजाल चो फायदो घेवन शवराम सुटकेझजुांत वांटो घेता आनी पुतु गेजा ं

आड वावुरपी वातं य-सै नकांक आप या घरांत दवरता अश बगलांट ताचेर घालून ताका 

पु लसा ंवरवी अटक केल  आऩी बंदखणींत घातलो. बंदखणींत ताका पळोवपाची इ सा 

जा ले ताचे बायलेक तो पसो जाला अश सांगून तची फटवण केल  आनी मोहनबाबान 

तका तां या घरांत एकल च रावपाची बु  दल . गर बकायेन आनी घोवा या आदारा वण 

रावपी ती बायल-अ ंधती हवू हव ूमोहनबाबाचे भक क पडल  आनी ताची रखेल जाल . 

ती ताण द ले दु डू आनी गरे तकायेक लागून सुखावल  आनी आप या घोवाक 

वसरल . 

सुटके झुजांत वांटो घे त याचो आरोप आ श या शवरामाक गु यांवकार हण घोशीत 

क न ताका पुतु गेजांनी बंदखणींत घातलो. ग य मु त जातकच हेर सुटके झुजा या ं

वांगडा बंदखणींत यान सु कच तो आ का या घरा पावलो. ते ना आपल  बायल 

मोहनबाबाची रखेल जावन आप याच घरांत रावता हणपाच ताका क ळ. 

ग य मु ती उपरांत लेगीत जमनीची केस यायालयांत के ना उबी रावु ंना. मनेरांनी 

ग यांतल  स ता आनी सरकार हांकां आप या ता यांत घेतल ंच, याभायर द ल ंत या 

खासदारांक लेगीत गुठलायले. देखून मोहनबाब आप या वजनाचो वापर क न केस फुड 

फुड धुकलू ंक लागलो. 
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नमण केशीचो नकाल के नाच लागचोना, मोहनबाबान ताची वेव था के या, ह खासा 

ता या व कला कड यान कळटक च शवरामाच पा शयस स पल. आपूण हा र याची 

जाण वकाय ताका जाल . पूण ताचो सबाव हार मानून घेवपाचो ना श लो. काय या यो 

आनी याया यो सग यो वाटंो बंद जातक च ताण आप या घरांत वचून थंय आपले 

बायले वांगडा संभोगांत आ श लो मनेर मोहनबाब आनी आपल  बायल अ ंधती हांचो 

खून केलो. 

ताचे जमनीचे केशीचो नकाल के ना लागु ंकूच ना. पूण खुनाचे केशीचो रोखडोच लागलो 

आनी दोन खून के ले खातीर आ वाद बंदखणींत शवरामाक ज मठेपेची या त 

फमायल . 

अशे तरेन खणींक वरोध क न पुराय िजवीतभर आप या पुवजां या कुळागराची राखण 

करपा खातीर एकाक  झूज दवपी शवराम नमण खुनी थारलो. 

उ व त  

उ व त ह  उ तर ग यांत या ‘द तवाडी’ या एका का पनीक गांवाची कथा. वठू-साळू 

आनी ताचंो पूत पंढर , ह कोणी कुटंूब गांवांत या देसाय भाटकाराच कूळ. जा यार 

भकू-मोगा आनी तांची धूव बकुळा ह वताचो शेताचो कुडको आ श ल शेतकामती 

कुटंूब. या दोन कुटंुबां भ वतणी कादंबर च कथानक घु ंवता. 

याभायर शाणू हो म ल ंत यान रटायर जा लो बेकार आनी आंकवार दादलो, 

गांवांतलो खानदानी भाटकार देसाय, गांवातंलो परंपर क पसरकार नरसू रायकार, 

गांवांतलो कुळागर  हाबळू भट आनी ताचो उ च- श ीत चलो रामनाथ, तरणपणांत 

वधवा जा ल  अतृ त ल मी, तावेन चलोवपी दादू भंडार, मनेर, ताचो खणीवयलो 

सुपरवायजर इ ा हम, मुकादम आनी गांवांतल ं कांबे या ं आनी मानाय. द तवाडींत 
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मनाखणाचो वेश जाय मेरेन हो गांव पुराय रतीन कृशी-वेव थेचेर आनी परंपर क 

उ ेगांचेर नंबून आ श लो. वठूच कुटंूब भाटकारा या जा यार भकूच वता या शेतांत 

राबताल. जांकां शेता कुडको ना ते हेरां या शेतांनी मानाय-कामेरपण करताले. कांतूबाब 

देसाय हो गांवचो भाटकार आप या कुळांनी द या पका-खंडाचेंर जगतालो जा यार 

हाबळूभट वता या कुळागरांत क ट क न पोट भरतालो. नरसू रायकाराचो 

व डलोपाज त पसरो आ श लो. गांवांत तीन अथ क पांव यावयले लोक आ श ले. एक 

कांतूबाबा भशेन गरे त, दुसरो हाबळूभट, दादू भंडार , नरसू रायकारा भशेन 

म यमवग  आनी तसरो वठू- भकू-बाबुसो भशेन क टकर  गर ब समाज. 

गांवांतले कामा ी देवीचो वैशाख पुनवेचो वसुक  उ सव, गांवां लागींची शरगांवची जा ा, 

चवथ, दवाळी, धेणलो, मा नी-पुनव, धालो, रामनवमी अ या सणा-परबांच च  नेमान 

चलताल. शेतांची मशागत, नांगरणी, पेरणी, लावणी, नडणी, लुवणी ह गांवच कृशीच  

आ श ल. शेतांत यान मेळपी येणावळ वसभर कुटंूब पोसपाचे तांक ची ना श ल . 

लोकांक अ नाचो गोटो मेळटालो, पूण लोकां या हातांत पैसो घोळ ना श लो. लोक 

उदारेचेर माल हाडटाले. 

पूण गांवा ंलागसार मनाखण येतक च मात लोकां या हातांत पैशे येवंक लागले. धड 

कपडे आंगार दसू ंक लागले. लोकांक नु त आनी हेर गजाल  परवडूंक लाग यो. एक-

दोन व ती चलयां या आंगार दसू ंक लाग यो. 

पूण मनाखणीं या दुशणाक लागून कुळागरा,ं शेतां न ट जाल .ं लोक शेतां या 

वावरापसून पयस गे यान शेतां पडींग जाल .ं लोकांच सो याच वेसन वाडीक लागल. 

वासना चाळ व यान गांवातं यो चलयो पैशांचे आशेन आनी भोग सुखां या क पनांचे 

आशेन कु यो जा यो आनी मुकादम, सुपरवायजराचे वासनेचे भक क पड यो. 
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गांवातं या उ सवांतल  उमेद आनी उ साह स पलो. गांवांत जावपी नाटका,ं धालो बंद 

पड यो. 

पंढर  आनी बकुळा हांचेमद ं भुरगेपणासावन मोगाच एक नाजूक नात वणटाल. पूण 

बकुळेची कूड भोगून सुपरवायजरान ताची फटवण के यान तांचो मोग सपलो. 

गांवांतले रामनाथा सारके ववेकश त जागी आ श ले आनी अ याया आड पेटून उठपी 

तरणाटे हतबल आनी नराश जाले. 

अशे तरेन मनाखणीक लागून एक गांवगाडो उ व त जा याची काणी ‘उ व त’ 

नव लकत यान ी. सुभाष भडे हांणी सांग या. मुजरत घडोवन हा ड या अपघातातं 

रामनाथाक आ य ल अपंगळूपण आनी इ ा हमान (सुपरवायजरान) के ल  आपल  

फटवण क ळ यान जीण उ व त जा ल बकुळा या घडणुकांनी लेखकान कादंबरेची 

अखेर के या. 

“ती तांबडीगु ंज खण आपणालो अ ाळ व ाळ जबडो पस न सगळ गळून उडयता काय 

कत, हाची ती धडधडटे छातयेन वाट पळोवंक लागल .” (अनुवाद त) (पान 137). 

कादंबर ची ह  नमाणी वळ भोवच सुचक आसा. गांवचो फुडार काळखीच आसतलो अशी 

सुचोवणी कर त ते वशींची क पना करपाची मेकळीक लेखकान वाच यांचेर सोड या. 

भी माचा ड गर 

"भी माचा ड गर’ ह  मराठ  भाशतल  कादंबर . ी. ीराम कामत हांणी ती बरोवन 

1978 वसा उजवाडाक हाड या. महारा ांत या क कण वाठारांत या ‘रेडी’ गांवांत या 

मँगनीज मनाखणीक लागून गांवची परंपर क जीण कशी बदलता, ताच वणन हे 

कादंबरत केला.ं 
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पु ंडल क नायक हां या ‘अ छेव’ या याच सुमाराक ग यांत या मनाखण वेवसायाचेर 

बर य ले कादंबरेची समकाल न कादंबर  आसून लेगीत, आनी वकासाचे नदरेन 

ग यांपरस कत या याच फाट  ंआ श या ‘रेडी’ वाठाराचेर आदा र ल  आसून लेगीत, हे 

कादंबरत मीन-वेवसायाची ंजी ंवणना ंआय यांत ती ंअजाप करपा सारक  ंआसात. 

‘रेडी’ हो क कणांतलो एक गांव. एके वटेन दया आनी दुसरे वटेन द गर हांचे मद ं 

व श या या गांवांतलो लोक रांगडे प तीन जीण जगता. फकत एकमेकाची ं कुतां 

काडप, खंयचेच गजाल  कडेन सरळपणान पळय नासतना वांकडे नदरेन तच व लेशण 

करप, थोमणे मारप, एकमेकांचेर कुरघोडयो कर त, गाळी घाल त, मार-बडय कर त हो 

कृशी-आदार त समाज िजयेता. गांवांत बामण ह  तातू ंतले तातू ंत अथ क नदरेन गरे त 

जात. या समाजा कडेन शेता,ं कुळागरा,ं द गर हाची मालक  आ श ल . हेर समाज 

एकतर परंपर क नु तेमार  सारक  कामा ं करपी वा हेरां या शेता-भाटा-कुळागरांनी 

वाव न आपलो च रताथ चलोवपी. 

या गांवांतल नाबर ह एक खानदानी कुटंूब. तीन भाव, तां यो बायलो, भुरगी.ं दाजी 

नाबर ह कादंबरतल मुखेल पा . या काळांत लेगीत भरपूर श क लो, पूण आपले 

पशेपणाचे वृ तीक लागून कराचींतल  नोकर  सोडून गांवांत येवन रा व लो. वातं याचे 

चळवळींत यान कादंबरेक सुरवात जाता. गांवांत सग यांनी पसो, बाबत आनी कतूब 

ना श लो थाराय लो आनी अ-वे हार क दाजी नाबर वातं य झुजांत पडटा. 1942 च 

चळवळींत दोनेक वसाची बंदखण भोगता. ताका लागून दाजीची गांवांतल  पत वाडटा. 

वातं या उपरांत महा मा गांधीं या सपनांतल रामरा य येतल, अश बाबडेपणान मानपी 

दाजीक, वातं या उपरांत या स ताधा याचं खर प कळटा आनी तो आनीकय पसो 

जाता. वरांचीं वरा ंफकत पु तका ं वाचप, कोणूय मेळटक च नरथक ता वीक बडबड 
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करप हाका लागून दाजीक त डार लोक मानता आसले तर  फाट यान ता यो खेबाड यो 

करतात. 

दाजीची बायल आतेबाई मात क ट क न संवसार चलयता. दाजीच चल  धावी शकून 

गांवांत परत ल आसता. ता या वांगडा वजय शक नांवांचो सु श ीत तरणाटो, 

आप या मामा या-अ णा या घरा आ य लो आसता. वजय हो अ णाची भयण 

कमळीचो पतू. कमळी ह  जातीन भावीण आसता आनी ती मे या असोच गांवांत या 

लोकांचो समज आसता. 

याच वेळार अ णा गांवांत मँगनीज खण कंपनी येतल  हू ण खबर दता. अ णा 

वातं या उपरांत गांवांत मा तर जा लो आसता, देखून ताका लोक अ णागु जी 

हणटात. अ णा आनी दाजी दोगय सुटके झुजांत एकठांय आ य यान तांची इ टागत 

आसता. पूण खणी या नाचेर मात तांच पटना. अ णाक गांवचे उदरगती खातीर खण 

आ य़ ल  जाय आसता, जा यार दाजीक दसता खण आ य यान गांवांचेर हांवळ 

येतल . 

दाजी आनी ताचे दोन भाव हांचे मद  ंसारक  ंझगडी ंजातात. देखून ताचो बापूय िजतो 

आसतनाच इ टेट ची वांटणी करता. या वेळार आपणाक बायल आनी दोन भुरगी ं

आसून लेगीत भोळो दाजी आपणाक कांय नाका अश सांगता. तर  लेगीत रावता त घर, 

घरा मुखावयल कुळागर, इ ल शत आनी गांवांत या ‘भी माचा ड गर’ नांवां या एका 

हड द गराचेर एक जमनीचो कुडको बापूय ता या नांवान दवरता.   

गांवांत येवपी खणीची दवंडी गांवांत या हारा या आदारान कंपनी करता. उकतावणा या 

दसा हड मरवणुकेन मं ी, कंपनीचे दोनय मालक आनी हेर अ धकार  येतात. बं या 

आनी दारकानाथ या गांवांत या गु ंड तरणा यांनी खणीक वरोध करपा खातीर 
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आप या सग या जातभा ची एक टोळी के ल  आसता. ह  टोळी ‘खणीच’ मरण 

के याच नाटक कर त, खण कंपनीन का ड ले येवकाराचे मरवणुकत सामील जाता. 

थंय तांची आनी मं ी सावंताची बाचाबाची जाता. खणीक वरोध करपी सग यांक अटक 

करपाचो आदेश मं ी दता. पूण दाजी मद  ं पडटा, दाजीचे स ताधार  काँ ेस प ांत 

वजन आ श यान मं ी नमत घेता. इत यांत वयर भी मा या द गरार सुर ंग फोट 

जावन भवन लोक पळून वतात. अशे तरेन गांवांत मनाखण येता. हांगा कादंबरेचो 

पयलो वांटो स पता. 

दुस या ‘खाण’ या मुखावय या वां यांत खणी या आगमनाक लागून जावपी बदलांच 

वणन आयला.ं खणीचेर मजूर-भरती सु  जाता. शेजार या गड हं लज आनी हेर 

वाठारांतले हजारांनी अ श ीत तरणाटे आनी जाणटे खणीचेर मजूर हू ण भरती जातात. 

मजुराचो दसावडो दसाक देड पया आसता. द सभर मँग नजाचे फातर फोडपाच आनी 

कानंी भरपाच क टांच काम आसता. सुमार बारा हजार घांट  मजूर आनी गांवांतले 

कांय लोक खणीचेर कामाक ज ूजातात. मजुरांक या गांवांत घरा ना श यान ते 

गांव या लोकांचे पडवेर, आंगणांत, मांगरांनी वा गो यांनी रावतात. गांवचे लोक तांचे 

कड यान थंय रा बतो के ले खातीर पैशे घेतात. गांवांतले लोक आपूण खणीचेर काम 

क रनासतना या घांट  मजुरा ंकड यान रा ब याच, उदकाच भाड घेवन आनी पस या 

वयलो माल वकून पैशे जोडटात. हाच कारण तांका ंक टांची जीण नाका आसता.  

दाजीची बायल आतेबाई कुळागरांत-शेतांत क ट क न भुर यांक आनी घोवाक पोसता. 

खर पळोवंक गे यार आतेबायच कुळार गरे त आसता. पूण दाजी या पशेपणांक 

लागून आतेबायचे साखर-कारखानदार भाव तचे कडेन पळयनात. नमण गांवांत खण 

येता. खर हण यार हाचे आद  ंदोन तीन फावट गांवांत कांय कंप यांनी मीन काडपाचो 

य न के लो आसता, पणू तो फळाद क जा लो आसना. कंपनी वशी ंगांवांत उरफाट -
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सुरफाट  चचा चाल ू आसता. कांय लोकांक आद या कंप यांनी पगार दनासतना 

फटय ले आसतात. 

गांवांतले बामण लोक आपापले जमनीक बर मोल मेळच हू ण भी मा या द गरार वचून 

आपापले जमनीक आडे घालतात. तेवटेन अ णा या च याक गांवांत आ य ले कडेन 

खणीचेर ‘अ स टंट मॅनेजराची’ नोकर  मे ळ याची तार आ य यान अ णाचो नेट 

चडटा. तो खणीक उकतेपणान तको दता. दाजी नाबर ध न गांवचे सगळे बामण 

खणीक वरोध करतात, त गांव या लोकांचो वकास जा लो नाका हू ण- अशी भु मका 

घेवन अ णा गावंभर मोह म सु  करता. लोक मात कमळीचे खण मालकाकडेन कुडी 

संबंद आ श यान त या पुताक नोकर  मे या अशी अफवा पातळायतात. 

खणींक लागून गांवांत या बामण जमीनदारां या त डाक उदक सु ा. तांचे मद  ं

भी मा या द गरा वयले जमनीचे वांटणी वय यान झगडी ं जातात. खणी वय यान 

गांवांत जातीय तट पडटात. बामण लोक खणीक वरोध करतात जा यार हेर जाती 

अ णाच सांगणे वय यान खणीक तको दतात. 

इत यांत गांवांत खणीचो मॅनेजर गोळे हजर जाता. तो खणी या उ घाटनाची सगळी 

तयार  अ स टंट मॅनेजर वजय आनी ताचो मामा अ णा हांकां हाता कडेन ध न 

करता. मं ी जा लो सावंत याच गांवांतलो आसता. कंपनीन गांवांत राम पा नांवाचो 

जाय या खुनांचो आरोप आ श लो गु ंड पो श लो आसता. मजगती ं िज याचे वकास 

मंडळाचे बसकत दाजी नाबरान खूब वरोध के यान खणीचो वशय थंय चचक येता. 

ताका लागून कंपनी अ णाचे मदतीन दाजीचो कांटो काडपाच थारायता. अ णा दाजीक 

जाती वय यान खूब कत उलय यान, दाजी पंचायतीचो तडकाफडक ं रािजनामो दता. 

उपरांत जा ले वचणुकत कंपनी उकतेपणान अ णाक तको दता. अ णा या आड बामण 

जातीचो त नधी हू ण गांवांतलो दारकानाथ हो गु ंड तरणाटो रा व लो आसता. पुराय 
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वचणूक जातीचेर आदा न जाता. वचणुक दसा गांवांत या भोवजन समाजांतलो 

एकलोय अ णाचे उमेदवार ची शफारस क रना. हाच कारण ते अथ क नदरेन ते बामण 

समाजाचेर नंबून आसतात. बामणांचे मालक यो जमनी खंडाचेर घेवनच ते आपल पोट 

भरतात. या भायर ते गु ंड आ श या दारकानाथा भयेतात. या कठ ण संगा वेळार 

दाजी अ णाक पावता आनी तोच ताचे उमेदवार ची शफारस करता. मागीर सग या 

लोकांक बळ चडटा आनी ते अ णाक भोवमतान नवडून दतात. वचून येतक च अ णा 

गांव या तरणा यांक आप या पदाचो वापर क न कामाक लायता. पूण गांवांत या या 

मवाल  आनी आळशी तरणा यांक क टांचीं कामा ं मातय आवडनात. ते फकत घांट  

मजुरांचेर दमदाट  कर त आनी खणी वय या मजुरांक पवपाच उदक दवपा खातीर 

अ णान ने म या गांवांत या चलयांची फकाणा ं कर त आनी तांचे कडेन सग यां 

मुखार चाळे कर त वेळ काडटात. यो चलयो ताने या मजुरांक उदक दवपाच सोडून 

वरांचीं वरा ं या फो गी वृ ती या तरणा या ंकडेन लगाट  कर त बसतात. 

खणीवय या अ स टंट मॅनेजर वजयाचेर दाजीच चल  वासंतीचो मोग आसता. पूण 

गांवांत या जातीय तणावाक लागून आनी खणीचेर च ल या गांवातं या च या-

चलयां या हलकटपणाक लागून वजय बेजा र लो आसता. याभायर एक द स 

वासंती याच घरांत वासंती आनी वजय एकमेकांचे वगत आसतना, वासंतीचो भाव 

तांका ं तशे अव थत पळोवन घु ंवळ येवन पडटा ते ना वासंती वजयाक थंय यान 

धांवडायता. अशे तरेन वमन क अव थत आसतना एक द स वजय वासंतीक 

हयकारता. 

दुसरे वटेन दाजी खणीक वरोध करता आसतनाच, खण आ श या भी मा या द गरा 

वय या आप या लॉटांत आं याची ंकलमा ं लावपाच पशेपण करता. द गरार कलमा ं

ला य या कारणान लोक ता यो बक छायो करतात. मजगती ंखणीचेर आनी खणीक 
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लागून गांवांत साबार घडणुको घडटात. गांवांत कतल शींच हान हड दुकाना,ं पसरे उबे 

जातात. मजुरांक चपा यो-भाक यो जाय हू ण पठा यो गर यो येतात. बारा सु  

जातात. गांवांतल  सा व ी नांवाची बदफैल  बायल खण-मॅनेजर गोळे, खणीचो मालक 

ध न सग या मजुरांची काम-वासना भागयता. अ णागु जीचे शाळतल ं सगळी ंभुरगी ं

खणीचेर कामाक लागतात. एक द स िजवन संग नांवाचो एक खणी वयलो मे ी 

सा व ीच अ पवयीन चल - शकूचेर बला कार करता. या बला काराक लागून शकू 

मरता. घांट  मजुरांनीच शकूचेर बला कार केला अश समजून गांवांतले लोक तडकतात 

आनी अद ि हदत या घांट  मजुरांक सामाना सकट भायर धांवडायतात. ते ना 

मनीसपणाचे भावनत यान वजय तांकां आला शरो दता. दाजी नाबरय तांका ंआदार 

दता. पूण अ णा हडा शताफ न ह करण मटयता आनी शकु या कुटंुबाक कंपनी 

कड यान एक हजार पयांची नुकसान भरपाय दता. इतल  हड र कम मे ळ ल  

पळोवन गांवाचो वरोध मावळटा. 

या उपरांत गांवांत जां यो जमनी मनाखणी खाला गे यात ताच मोल दवपाच कंपनी 

जाह र करता. तातू ंत यान लोकांक बस या जा यार वसाक 2-3 हजार पया येणावळ 

जावपाची आ श यान खणी आडचो उ र लो-सु र लो वरोधय मावळटा. हे गजाल क 

लागून दाजी या गु ंड पुतणयांक दाजी या भी मा या द गरा वे या लॉटाची आस जाता. 

ते दाजीक मा न बडोवन ताची कराराचेर नशाणी घेवंक पळयतात. पूण दाजीची बायल 

आतेबाई मद  ंपडून तांकां धांवडायता. या ध यांत यान आनी पुराय िज वतभरा या 

क टांक लागून आतेबाय दुयत पडटा. तका कॅ सर जाता. घरांत एका पैशाची येणावळ 

जायना. मद या काळांत सुर ंग फोट जावपा या वेळार चुकून खणीर पा व ले वासंतीक 

वजय सा वार करता. त ताचे वगत आसतना पुराय गांव तांका ंपळयता. त पळोवन 

वासंती भयेता आनी ब ब मा न वजयान आप याचेर बळजबर  के याच बगलांट 

घालता. वजयाक दारकानाथ आनी हेर गु ंड बडयतात आनी ताचो पाय होडटा. ताची 
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खणी वयल  नोकर  वता. स हय या उपरांत बरो जातक च तो घरा येता. हांगा 

कादंबरेचो दुसरो वांटो स पता. 

तस या ‘सु ं ग’ या वां यांत गांवाक मीनखणीचो सुर ंग लागून गांव मनाखणी या 

पुराय चप यांत कसो वता ताच वणन आयला.ं आतेबाय कॅ सराच ऑपरेशन हयका न 

घरा येता. दाजी नाबर कुळकाय या माण भी मा या द गरा वयले जमनीचो ह क ताचे 

कडेन आसून लेगीत तची जाह र पावणी करपाचो नणय घेता. आपल  जमीन खणीचे 

भक क पडनासतना कोणाय बागायतदारान ती पावणेर घेवची अशी ताची भोळी इ सा 

आसता. घरांत दुयत बायल-आतेबाई आनी दोन भुरगी ं हां या फुडाराची चंता 

क रनासतना तो हो पशेपणाचो नणय घेता. 

मजगती ं वजयान हयकार द ल वासंती हवू हव ू ताचे दुयत आवयची वचारपूस 

करपाच नाटक क न तांगेर येवपी गु ंड दारकानाथा या मोगा या नाटकांत फसता. तो 

ताका ता याच घरांत भोगता. वासंतीक ताचे कुडीची आनी ताण दाख य या नाटक  

मानसीक आदाराची चटक लागता आनी त जायते फावट  ताची वासना भागयता. 

नमण वासंतीक द स वतात. ते ना दारकानाथ तचेर हेर दाद या वांगडा संबंद 

दव र याचो दुबाव घेता. तर  लेगीत तो ल नाक तयार जाता. पूण पशे जावपाचे वाटेर 

पा व ल वासंती ताका झडकारता. वासंतीन तश वागपाच कारण आसता. वासंतीन 

वजयाक फट चो आरोप क न दारकानाथा कड यान बडय लो ह  गजाल गावंांक 

क ळ ल  आसता. खूब फावट गांवांत या लोकांनी तांका ंएकठांय पळय ल  ंआसतात. 

देखून वजयाचे खणीर काम करपी मुकादम, वासंती देवळांत गे ले कडेन ते वशी ंताका 

जाब वचारतात. या वेळार थंय दारकानाथ आसुनय बी तका वांटावपाक येना, हाचो 

राग त या मनांत आसता. गावंांतल  वे या बायल सा व ी तका गु ंडां या हातांत यान 

वांटायता आनी गभपाताच वखद दता.ं 
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नमण दाजीचे जमनीचे पावणेचो द स येता. दाजी जमीन आप याच ता यांत उरची 

हू ण पावणेक ती वकती घेवपा खातीर आपले बायले यो, आतेबाई यो व ती घेवन 

वता. ते वशी ंआतेबाईक कळटा ते ना तका ध को बसता. तीस वसा या संवसारा 

उपरांत लेगीत दाजीन आपणाक सांगनासतना व ती हे यो हाची तका खंत जाता 

आनी ती कोसळटा. या भायर आप या गरे त भावाक प  बरोवन आप या ऑपरेशना 

खातीर धा हजार पया रणाची के ल  मागणी भाव हयकारता आनी त या घोवा या 

पशेपणाक दोश दवन, आपूण तुका मदत करपाक शकना अश बरयता. या दोनूय 

ध यांक लागून ती पशी जावन मरणा पंथाक लागता.  

पावणेक बोल  करपाक कोणच येनात. कंपनी एक दोन मनशांक लांस लावपाच नाटक 

करपाक लायता. कंपनीन धा ड या मनशा ंमदलो एकलो दाजीक उसनो धीर दता. 

आपूण बागायतीचो वेवसाय करता अशी फट दाजीक मा न ताचो व वास संपादन 

क न साडे स हजार पयांक ताचे जमनीची पावणी िजखता. पावणी स पतक च तो 

नकल  मनीस कंपनीक वचून मेळटा ते ना दाजीक ताच नाटक कळटा. पराभव जावन 

दाजी द गरार आप या लॉटार वता. थंय ॅ टर लावन ताचो लॉट सपाट करपाच काम 

सु  जा ल आसता. दाजी िजवा या आकांतान ॅ टराचेर धांवून वतना आपटता आनी 

ॅ टरा प दा सांपडून मरता. दाजीची बायल कॅ सर त आ श यान मरणा धडेर, चल  

वासंती आंकवार अव थत गुरवार जा यान लजेन आनी नैरा यान जीव दवपाचे वांटेर 

आनी चलो ीकांत पुराय बामण जातीन घा त या ब ह काराक लागून एकसुरो आनी 

दाजीक ॅ टराप दा आ य ल मरण, अशे तरेन खणीक लागून दाजी नाबराच पुराय 

कुटंूब उ व त जाता. 
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अकरा कोट  गॅलन पाणी 

‘अकरा कोट  गॅलन पाणी’ ह  महारा ांत या चं पूर िज यांत या भ पूर को लयर चेर 

आदार या. 2005 वसा (ह  कादंबर  तेय पयल  ं उजवाडाक आ य ल . पूण पयले 

आवृ तीच वस कळूंक ना) उजवाडा य ल  ह  मराठ  कादंबर  ी. अ नल बव हांणी 

बरय या. 

हे कादंबरत उ च तर य टाचाराक लागून – कामगारांक कसो जीव वगडावचो पडलो, 

ताच वणन केला.ं सर जमनादास मेहता हो हे खणीचो मनेर आसता. ता या आ याक 

टश राजवट या काळांत या वाठारांतले जमनीचे प े म ते हू ण मे ळ ले आसतात. 

फुड जमनादासान सुमार 30 खणींचो ताबो घेवन या वाठाराचेर आपणाल सा ा य 

थापीत के ल आसता. वेपार  आनी खुनशी तशच दहशतवाद  वृ तीक लागून ताका 

‘काला सैतान’ अशी उपाधी ला ब ल  आसता. 

‘सैतानी खदान’ नांवाची ताची एक कोळशाची खण आसता. हजार-बाराश मजूर ते 

खणीचेर वावुरतात. पूण अक मात कोळशाचो सांठो स पता. ते मजूर बेकार जा यान 

तांचेर अ नाक मोताद जावपाची पाळी येता. पूण जमनादास एका खण-जाणकाराक खूब 

पगार दवन थंय हाडटा. तो जाणकार हण यार वामी. वामी थंय आनीक पांचश 

फूट सकयल खणटा, ते ना अकराश फुटांचेर चंड सांठो गावता. पूण तो सांठो सा प 

वाकडो- तकडो आसता. तर य वामी आपले बु ीम तेन आनी हु शारेन थंय भरपूर 

उ पादन काडटा. जमनादासाक को यांनी पया मेळटात. वामी लेगीत ल ाधीश जाता. 

फुड खणींतलो कोळसो स पपाक पावता. ते ना काय या माण खण सील करचे पयल ं 

थंयचे पोकळत वयल  जमीन कोसळून पडची हय हू ण कोळसो भरप स तीच आसता. 

रव भरपाखातीर सरकारा कड यान रवेचेर सब सडी मेळटा. पूण जमनादासा या आदेशा 

वय यान वामी रव भ रनासतनाच ती खण सील करता. सरकाराक रव भ र याचीं 
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नकल  कागदप ा ं दाखोवन सब सडी घेता. तशच ख ण या कोळशाच खरेल माण 

दाखयनासतना उण दाखोवन पैशे ला ा. हाका लागून जमनादासाक लाखांनी पयांचो 

फायदो जाता आनी वामीकय ताचो वांटो मेळटा. हो सगळो टाचार वामी पैशांचे 

आशेन करता. जमनादासाची फाटराखण आ श यान ताका ह करतना भंय दसना. 

मजगती ंखणीं या रा यकरणाचो वचार सरकार करता. सुरवेक जमनादास आनी हेर 

खण-मालक एकठांय जावन सरकारान खणी ता यांत घेवपाक वरोध करतात. 

रा यकरणाची मागणी करपी मं याक ते कट रचून वमान अपघातांत मा न उडयतात. 

आपले मजत या खासदारांक वाप न रा यकरणाक वरोध उबो करतात. खणींच 

रा यकरण जा यार सरकार सग यो खणी तपासतल आनी मागीर सैतानी खणींत रव 

भ र ल  ना हू ण आपणाक या त जातल , असो भंय वामीक दसता. ताचेर उपाय 

हू ण खणीक उजो लावपाचो आदेश जमनादास वामीक दता. वामी ख यानंीच ते 

खणीक उजो लायता आनी उजो पालोवंक जमना अश कारण दाखोवन ती खण 

सासणाची सील क न उडयता. 

जे मनेर सुरवेक खणीं या रा यकरणाक वरोध करतात तेच मनेर उपरांत तको 

दतात. हाच कारण ते ना खणी खूब खोल पा व यो आसतात आनी तांचे कडेन खोल 

खणी चलोवपा इतल भांडवल आसना. देखून सरकारा कड यान भरपूर नुकसान भरपाय 

वसूल क न खणी सरकाराक वकप आनी मागीर आपणाल राजक  वजन वाप न 

कोळसो उ या दरांत वकतो घेवन ताचेर भरपूर पैशे जोडप हो दो ी सुवाथाचो वचार ते 

करतात. 

फुड सील के ले सैतानी खणीक तकून आ श ले खणींत काम सु  जाता. त काम 

सैतानी खणीचे लागी ंपावता ते ना वामीक हु को जाता. हाच कारण सीलबंद के ले 

सैतानी खणीचे रव भ ं क ना श ले पोकळत पावसाच आनी भु ंयगभातल उदक भ र ल 
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आसता. ह उदक अकरा कोट  गॅलन इतल आसता. सरकाराक सादर के या नकाशांचेर 

सैतानी खण आनी तचे लागींची खण हांचे मदल अंतर तीनश फूट दाखय ल आसल 

तर  य ांत त शंबर फूटच आसता आनी ह फकत वामीकच खबर आसता. 

शैतानी पलाराचे वटेन फकत एका पलराच उ खनन जाल जा यार लेगीत, तातू ंतल 

उदक भतर स न  शेजारचे खणींतले सगळे मजूर आ ताक बुडून मरतले ह वामीकच 

खबर आसता. देखून तो जमनादासाक मेळून सरकाराक शैतानी खणीकडेन उ खनन कर  

नासताना हंये वटेन करपाची सुचोवणी करपाची वनवणी करता. पूण जमनादास ताच 

हणण कानामनार घेना. ताका कामगारांच कांयच प ड ल आसना. 

पूण वामीक मात हे गजाल चो हु को जाता. आपण के या टाचाराचो आनी वायट 

करणेचो ताका प चताप जाता. कशेय तरेन शैतानी खदाना वटेन खणप जावच हय 

हू ण तो य न करता. तो सुरवेक खण मॅनेजर हू ण न यानच आ य या दवेचाक 

मनोवपाचो य न करता. शैतानी  खणींचे लागी ंआ य ले एके खणींत, रा यकरण 

जावचे पयल  ंबोअर ंग के ल आसता. पूण बोअ रंगाचे बुराख पुरय ले आसनात आनी 

बोअर ंग के याची कु य बी नकाशाचेर दाखय ल  आसना. या बुराखांत यान उदकाचो 

लोट येवन खणींत हु ंवार येता. पूण वामी आप या अणभवां या हालवजार या 

अपघातांत िजवीतहानी जावंक दना. ताचे वय यान दवेचाक नकाशांचेर नंबून रावन 

चलच ना हाची खा ी प ा आनी तो वामीच हणण आयकून हंयेचे दखेन काम सु  

करपाचो नणय घेता. शैतानी खणीवटेन उ खनन जाल जा यार लोक जमनी प दा बुडून 

मरतले ह स य राजक  फुडा याकं पटोवन दवपाचो जायतो य न वामी करता. पूण 

वचणुको लागी ंआ य यान कोणूच ताच आयकुपाचे मनि थतींत आसना. जमनादास 

खण-कायालयांत या अ धका याकं आनी कमचा याकं लांच दवन शैतानी खणीची 

फायलच गायब करता. वामी आपले पदरचे लाखांनी पया होडून वचणुकेक उबे 
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रा व या उमेदवारांक आनी वचून आ य या उमेदवारांक फंड दवन शैतानी खदानाच 

गुपीत स य सांगपाचो य न करता. पूण चड या आमदारांक ताच कांयच प ड ल 

आसना. ते फकत स ता हातासपाखातीर गु ल जातात. जा यार कांय श ीत आनी 

हु शार आमदार, वामीन सां ग ले मा हतीच भांडवल क न, वधानसभत न 

वचारपाची धमक  दवन जमनादासा कड यान पैशे खातात. 

थंय नराशाच पदरांत प ड यान वामी खबराप ा ं कडेन धांव मारता. पूण चडशीं 

खबराप ा ं मनेरांनीच पुर कृत के ल  ं वा पो श ल  ंआ श यान ती ंस य उजवाडाक 

हाडूंक धजनात. एकूच येय न ट तरणाटो आप या साता यांत शैतानी खणीचो वृ तांत 

छापपाची तयार  दाखयता. वामी आपले सगळे पैशे होडून, रात द स पडटा त काम 

क न या तरणा या या सा ता हकांत वावर करता आनी स य उकताडाक हाडपाची 

तयार  करता. दुसरे द स त सा ताह क उजवाडाक येवपाच आसता. पूण खण-खा याचे 

अ धकार  आनी मनेर सरकाराचेर दबाव हाडून या खबराप ाचेर पो लसा ंवरवी छापो 

घालतात. सरकारा आड बंड करप, लोकांक हंसे खातीर चथावणी दवप अशीं कलमा ं

लावन तो पेपर ज त करतात आनी या तरणा याक अटक करतात. वामी थंय लेगीत 

हारता. 

पूण तो आपल झूज थारयना. तो आता खण-मजुरांचे संघटनेचो फुडार  पंटो कडेन 

संपक करता. पूण आपल पुराय िजवीत खण-कामगारांचो फुडार  जावन लेगीत आपूण 

तांचे खातीर कांयच क ंक ना, हे भावनेन खंती जा या पंटोन, नवो मॅनेजर दवाचेक 

व वासांत घेवन खण-मजुरांच िजवीत सुखी करपाचो य न करपाक नकतीच सुरवात 

के ल  आसता आनी ताका येस मेळूंक ला ग ल आसता. खण-मजुरांक वेळ या वेळार 

पगार, तोय बी बकत जमा जावपी, तां या वसणुकांनी नतळसाण, तां या भुर या ं



69 
 

खातीर शाळा अशे जायते उप म राबोवंक तो जैतीवंत जा लो आसता. देखून तो या 

वेळार संघशाची भु मका घेवंक तयार जायना. 

फुड नव सरकार वीज-कपात घोशीत करता. हाच कारण कोळसो उ पादन चाल ूआसल 

तर  रे वे-याडानी वसाची ंवसा माल पडून आसता. ताच कारण तो माल ह ं क रे वे यो 

वॅग स उ यो पडटात, अश सरकार सांगता. खर कारण मात आळसाय आनी टाचार 

आसता. लोकां या त डांक पाना ं पुसपाक सरकार चड उ पादनाचो आदेश दता. पूण 

हंयेवटेन उ खनन करपाची परवानगी सरकार दना. ताका लागून दवेचाक उपाय 

नासून शैतानी खदाना वाटेन उ खनन सु  करच पडटा. या वेळार नमाणो उपाय हू ण 

वामी खण-मं याचे पांय धरता. पूण तो आयकुपाचे ि थतींत आसना. हाच कारण ताका 

कोळसो उ पादन कशेय तरेन वाडोवन आपणाचेर प ड लो ‘आंगठोबहादूर मं ी’ हो छाप 

पुसून उडोवपाचो आसता, आनी दुसर हण यार तो वामीक जमनादासाचो मनीस 

लेखता. जमनादासान ता या राजक  वरोधकाक वचणुकत दुडवांची मदत के ल  

आसता. 

नमण जावपाच आसता तच जाता. खणींत के या सुर ंग फोटाक लागून शेजार या 

शैतानी खणीची धड फु ा आनी अकरा कोट  गॅलन उदक ते खणींत भ न कांय 

खणांतच 430 मजूर बुडून मरतात. 

या ध याक लागून वामी कांय वरां भतर ठार पसो जाता. या अपघाताची चौकशी 

करपाक सरकार एक क मशन नेमता. त क मशन जमनादासा कड यान लाखांनी 

पयांची लांच घेवन,  आप या मालकाक-जमनादासाक काळखांत दव न, फट चे नकाशे 

दवन आनी सब सडीचे पैशे खावन वामीन शैतानी खदानांत रव भ ं क ना श याचे 

आरोप क न ताका गु यांवकार थारायता. अशे तरेन सुरवेक पैशांचे आशेन दु कम 

के या पूण फुड प चाताप जावन दुघटना टाळपा खातीर आपल िजवीत व च या 
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वामीक, राजक  आनी शासक  टाचार, लाचलुचपत आनी सुवाथ पणाक लागून 

कशी हार खावची पडटा आनी शक यांनी मजुरांक आपलो जीव कसो वगडावचो पडटा 

ताची क ण काणी ‘अकरा कोट  गॅलन पाणी’ हे कादंबरत सांग या. 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ हो कु. च न प भारती हांचे मुळावे त मळ भाशतले ‘सुरंगम’ हे 

कादंबरचो हंद अनुवाद 2008 वसा उजवाडाक आयलो. हो अनुवाद ीमती राधा जनादन 

हांणी केला. बंगाल, बहार आनी झारखंड या रा यांत या कोळ या खणींचेर ह  कादंबर  

आदार या. 

हे कादंबरच कथानक मजुराचें सामुह क िजणेचेर आदारला.ं कथानकाचो मुखेल भर 

चंचल कुमार आनी ताच कुटंूब तशच वकास चौधर  आनी दल प पासवान हांचेर 

आसलो तर  तो नांवापुरतोच आसा. चडश पुराय कथानक कोळ या खणींत हजारेक 

फुटांचेर खोल आनी मजुरांचे व तींत घोळत रावता. देखून वयर उ लेख के ल  ंपा ां 

फकत त नधीक पा ांच जातात. तांचे वय यान हेर मजुरांचे िजणेचो अदमास वाचपी 

करपाक शकता. 

जे ना कोळसो खणींच रा यकरण जावंक ना श ल अशा 1970 पयल ं या काळांत हे 

कादंबरेच कथानक सु  जाता. खाजगी ठेकेदार कोळ या-खणी पावणेचेर चलोवपाक 

घेताले. एक वस ते तीन/पांच वसा या काळा खातीर खणी चलयताले. एकेके खणीचेर 

शक यांनी मजूर वावुरताले. तूत कादंबरतले खणीचेर चंचल कुमार आनी वयर 

उ लेख के ले हेर मजूर वावुरताले. पराये या अठरा या वसासावन चंचल कोळ यां 

खणींचेर वावुरतालो. दसाक सवाय पया या दसाव याचेर द सभर कोळसो कात न 

भरपी तो मलक ा (मजूर) आ श लो. 
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चंचलाचो संवसार हण यार ताची बायल चंपा, मनोज आनी व ण हे दोन पूत, जे 

लेगीत बापायवांगडा खणींचेर वावुरताले. चंचल आनी चंपाची आप या संवसारा वशीं 

आनी आप या भुर यां या फुडारा वशी ंजायती ंसपना ंआ श ल .ं पूण अथ क दळ डराक 

लागून भुर यांच श ण पुराय करप लेगीत तांका ंश य जावंक ना. 

खणींवयले चडशे मजूर बंगाल, ओ रसा, बहार रा यांत यान आ य ले. गांवांत दुकळ 

प ड यान कसलच पीक घेवप श य जावंक ना श यान आपल नशीब फळपाचे आशेन 

ते पयसु या रा यांत या खणींचेर ज ूजा ले. तां या तां या गांवांनी उ र ले चडशे 

जाणटेले उपासमार ची जीण जगताले. 

तूत कादंबरतले खणीचेर वावुरपी मजुरांक तीन पया दसवडो मेळटालो. पूण या 

तीन पया ंखातीर तांका ंखर क टांच काम करच पडटाल. खण दसा या आनी रातीं या 

शि टंनी चलताल . बारा वरां हजारेक फूट सकयल, धरते या पोटांत रावन हे मजूर 

राबताले. तांका ंदर दसाक एक टन कोळसो कात न भरपाची अट आ श ल . मुळांत 

दरेक यान एक टन कोळसो भरप हच अ यायकारक आनी मनशाचे तांक  भायल 

आ श ल. तातू ंत खण-मालक मजुरां या अ श तपणाचो फायदो घेवन आनी तांची 

फटवण क न, य ांत सुमार देड-टन कोळ याची उपसणी तांचे कड यान क न 

घेतालो. मातशे चुक  खातीर तांचो दसवडो वजा करताले. 

मे ळ या पगारांत यान संवसार चलोवप श यच ना श ल. या भायर एका दसाचो 

पगार माय नंग मु शीक ताचे कडेन बरेपण दव ं क लांच हू ण दवचो पडटालो. 

पगारा या दसाच पसरकार, बाराचे मालक आनी सावकार एकतर आपूण जावन वा 

आपण पो श या गु ंडां या आदारान खणीचे गेट चेरच आपापले पैशे वसूल करताले. 

मजुरांचे उदारेचेर वा का ड या रणांचेर देडपट, दोनपट कळंतर वसूल करताले. 

खणीवय या द सभरा या कामाक लागून मजुरांक सांजेवेळार सोरो जायच पडटालो. कांय 
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मजुरांक जुगाराच वेसन लेगीत आ श ल. या सग या गजाल ंक लागून दरेकलो मजूर 

रणां या जा यांत घुसपत वतालो आनी कजबाजार  जातालो. कजा या जा यांत 

घुस प यान तो लाचार, हतबल, नराश जातालो. 

आप याचेर खण-कंपनी, माय नंग मु शी आनी माय नंग सरदार अ याय आनी 

अ याचार करतात, हाची जाण लेगीत ताका उरना श ल . देखून क ट करप आनी 

अ याय स सप ह च ताची द सपट  जा ल . 

मजुरांची रावपाची वेव था कंपनीन क ं क ना श ल . कोळसो ना श ल  जमीन ताकंां 

घरा ंबांदपा खातीर द ल . हे भु ंयेचेर मजुरांनी शक यांनी ख पी बां द यो. थंय तांकां 

उदका  पुरवण ना श ल , गटारा ंना श ल  ंआनी तां या भुर यांक श णाची सु वधाय 

ना श ल . या मजूर व तींत सगळे कडेन हळ शकेच सा ा य पात ळ ल. एके हानशे 

ख पीत मजूर आप या कुटंुबासयत रावतालो. थंयच क यो, बोक यो पोसतालो. ता या 

कुटंुबाच त हानश पूरक उ प न आनी संक टा वेळावयलो आदार आ श ल. फकत 

भाकर  आनी शीत हच ताच अ न आ श ल. ते नदरेन तो कुपोशीत आ श लो. 

खणींत दवतक च ताचे अप रमीत क ट सु  जाताले. खणींत धड वास घेवंक हवा 

ना श ल . सतत मा यावय यान झरपुपी उदक आसताल. कोळ याचो आनी साबार हेर 

वायु ंचो दप नाकांत वचून घुसमट जाताल . मथेन आनी काबन डायऑ सायड या 

वायू ंक लागून जीण नाका जाताल . चंड गम  स सची पडटाल . खणींत पडपी उदक 

उसपुपी पंपांचो आवाज, सुर ंग फोटांचे आवाज, कोळसो कातरपी अवजारांचे आवाज, 

सतत कोळसो वयर हरपी लि टचो आवाज आनी कोळसो भ र या वा र या 

लोखणा या पेटा याचंो आवाज, तांका ंओडपी सांख यो वा दोरांचो आवाज हांका ंलागून 

कान क ाले. मद ंच कोळसो कोसळून प ड यान हड आवाज जातालो. तकलेर 

आ श लो जड हेडलॅ प, हॅ मेट, कमराची बॅटर  हांच वजना स शीत काम करच पडटाल. 
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खणींतल काम भोवच धो याच आनी जोखमीच आ श ल. एके घडणुकत चंचल 

कुमारा या मा यावयल कोळशाच छत कोस ळ आनी ताचे तकलेक क क जावन तो 

रगतबंबाळ जालो. पूण तर  लेगीत द सभरा या वावरांत यान मु ती ना श ल . 

द सभराचो कोळसो भरपाचो एक टनाचो कोटा पुराय जावंक ना जा यार या दसाचो 

पगार मेळ ना श लो. जेवणाचो वेळ जाय मेरेन भूक लाग यार लेगीत जेवपाक 

मेळना श ल. वय यान रकपी उदक पोट फुटसर पवन आनी हांवपी उदक घा याचेर 

मा न द स काडचो पडटालो. 

खणींत कामाचेर आसतना माय नंग मु शी आनी माय नंग सरदार हां यो बुर यो-

पोज यो गाळी खायत, तां या चाबकाचो मार खायत जनावरांपा ट वागणूक स सची 

पडटाल . कोळसो फोडपी मजुरांकच उदकाचे पाट नवळ करपाच वा मा यावय या 

छताक प ड लो बुराख पुरोवपाच, ताका लोखणाची कांब मारपाच काम लेगीत करच 

पडटाल. त करपाक गे यार द सभराचो कोळशाचो कोटा पुराय जायना श लो. परती जाप 

के यार माय नंग मु शी आनी सरदाराचो मार स सचो पडटालो. याभायर श तभंगाची 

कारवाय हू ण दसाचो वा अद हय याचो पगार कापताले.मु शी, सरदार आनी कंपनीन 

पो श ले गु ंड आप या अ धकाराचो आनी ताकद चो भंय दाखोवन मजुरां या बायलांक 

भोगताले. अशे तरेची गुलामाची जीण चंचल कुमार आनी हेर शक यांनी मजूर 

िजयेताले. 

ह फांटभु ंयेचेर ते खणींत वरोधाची क ट उसळटा. ताका एक घडणूक कारणीभूत जाता. 

एक द स खणीर ला य या सु रंगा ं मदलो एक सुर ंग पेटपाचो उरता, पूण ताची 

जाण वकाय मजुरांक आसना. सगळे सुर ंग फुटले अश समजून कोळसो फोडपाच काम 

सु  जाता. ते ना तो फुटपाचो उ र लो सुर ंग पे ा आनी फोट जाता. ताका लागून 

मा या वय या कोळशाचो थर कोसळटा आनी ते राशी प दा दोन मजूर मरतात, 
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जा यार एकलो खूब जखमी जाता. मे यां या कुटंुबांक कंपनी फकत नम या सं कारा 

खातीर कांय पैशे दता. तां या कुटंुबाक कांयच मदत क रना. पय या मृत मजुराची 

बायल गरवार अव थत आप या दुसया दुदा या भुर याक घेवन कुळारा वता जा यार 

दुस या मयत मजुराचे बायलेक मात कसलोच आदार ना श यान, उपासमार  आनी 

पसरकारांची देणी ंहांका ं वटून, ती आप या भुर यांक वीख दवन मारता आनी आपुणूय 

आ मह या करता. हे घडणुकेचो मजुरांचेर भोवच प रणाम जाता आनी तातू ंत यान 

ांतीचीं बजा ं क लतात. 

मजूर एकठांय जातात आनी तांच फुडारपण वकास आनी दल प हे दोन तरणाटे मजूर 

करतात. पूण कंपनीक नवेदन भेटोवपा भायर कांयच घडना. दुसरे वटेन कंपनी मजुरा ं

भतर तयार जावपी बंडाची / ांतीची / एकवटाची क ट  न ट क न तांकां परतून 

आप या चप यांत हाडपाचे नदरेन नव कार थान रचता. बाजारांतल कोळ याच मोल 

द व या कारणान कोळसो वकप श य ना. देखून कोळसो गुदांवांनी भ न दव न स 

हय या उपरांत बर मोल मेळटक च वकचो पडटलो, अशी फट कंपनी मारता. या स 

हय यां या काळांत कोळशाची व  जावची ना देखून कामगारांकूय पुराय पगार 

मेळचो ना. तांकां फकत रेशनाचे पैशे मेळटले अश कंपनी सांगता. मजुरा ं सामकार 

आनीक कांयच पयाय ना श यान मजूर तो ताव मानून घेतात. 

मजगती ंसरकार  अ धकार  खणीक भेट दवपाक आ य ले आसतात. थंय वकास आनी 

दल प हां या नेतृ वा खाला मजूर नदशना ंकरतात आनी बंडाचो बावटो हु बयतात. 

नश  मजुरांचेर पोल स आनी कंपनीचे गु ंड ह लो क न तांका ंमारहाण करतात. हे 

लटाफट ंत वकास जायबंद  जाता. वकासाक आनी दल पाक कामा वय यान नलंबीत 

करतात. फुडले स हयने मजूर तेच अव थत वावुरतात. अदपोट  आनी उपाशी रावतात. 

पूण स हय या उपरांत कोट मजुरांचे वटेन नणय दता. स हय यांचो पगार कंपनीन 
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मजुरांक दवचो हू ण कोट आदेश दता. मजुरांक याय मेळटा पूण पगार मेळना, हाच 

कारण ती खण बेकायदेशीर आसता आनी ती चलोवपी ठेकेदार तवार  गायब जाता. 

पूण वकास आनी दल पाक नोकर  मेळटा. सग यांत मह वाच हण यार कामगार 

यु नयन घडोवपाच वातं य कोट तांका ं दता. ताका लागून मजुरांक मातशी थाकाय 

मेळटा. पूण तां या वां याचे क ट चुकनात. नवो ठेकेदार धपटशायेचे आदलेच माग 

आपणायता. 

फुड खणी या खाजगीकरणांत यान कामगारांच शोशण जाता हूण आनी कोळशां या 

उ पादनांत कंप यो देशाक फटयतात हू ण रा यकरणाची मागणी जाता. सगळे मजूर 

नदशना ं करतात. आतां मजुरांचो आ म व वास वाडटा आनी आप याचेर जा या 

अ याया आड आवाज काडूंक ते धजतात. 

मद या काळांत खणींत आनीक एक दुघटना घडटा. खणीर काम चाल ू आसतना 

मा यावय या छताक बुराख पडटा आनी तातू ंत यान उदकाचो लोट हावू ंक लागता. तो 

बुराख पुरोवंक लोखणा यो कांबी हाड मेरेन एक कामगार वयर चडटा आनी या 

बुराखाक फाट तकोवन उदक आडावन दवरता. पूण उदक वाडतूच वता आनी खणींत 

हु ंवार येवपाचो हु को जाता. हणसर लोखणा यो कांबी येतात. ते ना कंपनीचो 

अ धकार  वयर उदक आडोवंक वणट क दसून रा व या मजुराचेरच यो कांबी मारपाचो 

आदेश दता. तो सकयल दवसर उदक थारचना आनी पुराय खण उदकान भ न वचून 

हेर सगळे मजूर मरतले हू ण तो असो आदेश दता. अ धका याचो आदेश मा नना 

जा यार नोकर  वचपाचो भंय आनी आप या मरणाचो भंय अशा दोनय गजाल ंक लागून 

यावेळार हेर मजूर या मजुराक थंय िजतोच दाबून ध न कांबी मारतात. तो मजूर 

बाबडो ववश जावन ह सगळ पळयत जेज ू ता भशेन हेर मजुरा ंखातीर ब लदान 

दता. 
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कंपनी या मजुरा या ब लदानाची कांयच दखल घेना. ता या घर यांक कसलोच अथ क 

पालव दना. वय यान हेर मजुरांचो जीव वाटावपा खातीर या मजुरान आपलो जीव 

दलो, देखून यावेळार खणीर काम करपी दरेका मजुरान आप या पगाराचो इ लो वांटो 

कंपनीक दवचो, कंपनी हडा खोशयेन ती र कम या मजुरा या कुटंुबाक दतल , अश 

जाह र करता. कंपनी या या धोरणाक लागून मजुरा ंमद  ंभोवच असंतोश पातळटा. 

मजुरां या ना बरोबर, जां यो जमनी खणींक लागून गे यात तांचेय न न यान 

थापन जा या यु नयनान हाताळचे अश थारता. मजुरां या ना ं बाबतींत आपल  

नोकर  वचपाचो आ श लो भंय, उपासमार चो भंय, था पता ंआड झगडपाचो भंय, 

आपापसांतल  ं किजला,ं भवकुरपण आनी जमीन मालकां या बाबतींत कंपनी कड यान 

मेळपाचे आ श ले इ ले पैशे आनी मे ळ यो कांय सवलती हांकां लागून यु नयना या 

कामाक कामगारा ं कड यान पुराय तको मेळना. सगळेच हाता या पोटावयले मजूर 

आ श यान ते नोकर  आनी कंपनी हांचे आड पावल उबा ं क धजनात. 

रा यकरण जा या उपरांत लेगीत कामदारांचे न तशेच उरतात. ‘बाटल  नवी सोरो 

तोच’ अशीच तांची गत जाता. खाजगी खण-मालकांचे सुवातेर सरकार  अ धकार  येतात. 

ते एकतर सु त, मजुरा ं वशी ं कांयच पडूंक ना श ले वा ट आसतात. माग यो 

मांडपाच वातं य कामगारांक मेळटा. पूण फायल  फकत या अ धका या कड यान या 

अ धका या कडेन घोळपाच सोडून आनीक कांयच घडना. मजुरांचो संघश चालूच उरता. 

एका हड या हडताळाची - संपाची तयार  चलता. यु नयन ल डर हूण वकास ते 

बसकेक गे लो आसता. 

हे वटेन खणीचेर वावर चाल ूआसता. खोल भतर खणत वतां वतां, एके पो ने बंद 

प ड ले सीलबंद खणी मेरेन वावर पावता. कोळसो काडून स प यान ती खण बंद 

के ल  आसता. पूण बंद करतना फावो ती जतनाय घे त ल  आसना. काम चालू 
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आ श ले खणी वटेनची ते बंद प ड ले खणीची वणत सा प कमजोर जा ल  आसता. 

पूण मजुरांनी जाय या फावट  ंमागणी क न लेगीत कंपनीन ती मजबूत करपा खातीर 

पावला ंउबा र ल  ंआसनात. कंपनीक जाय आसता त फकत कोळ याच उ पादन. तांकां 

मजुरांच देण घेण नासता. बंद खणींत फु ग ल उदक, काम चाल ूआ श ले खणींत 

नेटान घुसता. उदका या महा लयांत खणीर काम करपी सगळे 300 कामगार कांय 

मनटांतच बुडून मरतात. हड पंप लावन खणींतल उदक उपसून काडटक च मजुरांची ं

फकत मडी ंमेळटात, तींय बी कु श ल ,ं फु ग ल .ं 

अशे तरेन अ यंत शोका मक शेवट जा ले हे कादंबरत, वकासा या त डांतल ं नमाणी ं

उतरा ं भोवच अथपुराय आसात. म यांमुखार रडत ब श या तां या सोय या ं मुखार 

उलयतना वकास हणटा, 

‘‘मनीस मेलो हू ण जीण स पना, जे तरेन का प या खाक परतून खां यो फु ात, 

तेच तरेन मजुरांची संतती परतून नमाण जातल ...’’ (अनुवाद त) 

ांतीचीं बजा ंपरतून क लून येतल ,ं असो आशावाद उकतावन ह  कादंबर  स पता. 

फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ ह  मुळावी उद ूभाशत बरय ल  इ लयास अहमद ग ी हांची कादंबर , 

र शद अल  हांणी 2009 वसा हंद ंत अनुवाद त केल . छोटा नागपूर नांवा या फामाद 

पठारा वय या कोळ यांचे खणींचेर (को लयर ) ह  कादंबर  आदार या. झारखंड, बहार, 

ओ रसा, बंगाल आनी छ तीसगढ या रा यांनी पाता ळ या छोटा नागपूर पठारा या, 

धरमपूर को लयर , सरसा को लयर , मोहना को लयर .... अ यो साबार को लयर  

आ श या सोनापूर, सरसा या गांवाचेंर ‘फायर ए रया’च कथानक आदारला.ं पूण हे 

गांव हण यार परंपर क गांव हय, तर खणींक लागून न यान व श ले कृ ीम गांव. 
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खर हण यार ह ं आधुनीक नगरांच. पूण हांगाच जनिजवन मात गांवा ंपरस लेगीत 

मागा श ल, अथ क नदरेन दळ डराच, दुःख, संघश, नैरा य एकेवटेन आनी दुसरे वटेन 

अ याचार- हंसा, खून, बला कार हांणी भ र ल. हे कादंबर च पुराय कथानक बहारांत या 

गया िज यांत या सतगांव गांवांत या सहदेव रमानी आनी मा सवाद  वचारसरणेन 

जीण जगपी नसुवाथ  मजुमदार नांवा या दोन तरणा यांचे इ टागतीन सु  जावन 

नमाण मजुमदारा या ब लदानान आनी सहदेवा या प चा तापान स पता. 

गांवांत धावी मेरेन श क लो सहदेव, वे छेन हय पूण न पायान, खणीचेर आपल 

नशीब सोदपाक ननकू नांवा या गांवांत याच एका खण-मजुरा वांगडा शक यांनी मैल 

पयस आ श या सरसा को लयर ंत पावता. या वाठारांत साबार कोळ यां खणी टश 

काळासावन चलतात. वातं या उपरांत खाजगी मालक यो खणी चलयतात. ते 

कोळ या-उ पादनाक लागून को याधीश जातात, पूण खणीचेर क ट-दगदग काडपी मजूर 

मात दोन वेळ या जेवणाक लेगीत मोताद जातात. या खणींचेर आपल  ंगांवा ंसोडून 

लाखांनी मजूर फकत रोख पैशे मेळटात हू ण, मोनजातींक लेगीत लजेवपी क ट काडूंक 

येतात. सहदेव तातू ंतलोच एक. खणींचेर मजुरां यो आनी कामगारां यो जाय यो तरा 

आसात. मलक ा, लोडर, म ाय हर, म ी, इंिज नयर, ऑ फस कमचार , अ धकार , 

मालक आद . मजुमदार हो एक ऑफ स कमचार . 

हवू हव ू सहदेवाक खण-कामगारा ं वय या अ याचारांची वळख जाता. पगारा दसा 

आपापलो ह तो घेवंक, आपाप या गु ंडांसयत गेट र हाजीर आ श ले यु नयन ल डर, 

माय नंग मु शी, माय नंग सरदार हांचे बळजबर च आनी अ याचाराच दशन ताका कांय 

हय यांतच घडटा. सळसळपी तरण रगत आनी अ याय स सून ना घेवपाचो सबाव, 

हाका लागून न यानच खणीर ज ूजा लो सहदेव या अ याचारांक, अ यायांक वरोध 

करता. खणीचेर वावुरपी कालाचंद नांवा या एका बेब या जाण या मजुराक भर चौकांत 
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नागडो करपी क पल संह नांवा या लोकांक रणा ं दवन आप या रणां या जा यांत 

घु पावपी गु ंडाक सहदेव वरोध करता. करण मारामार चेर पावता, पूण ननकू या 

गु ंडाक पांया ंपडून सहदेवाक वाटायता. 

सहदेवाक कालाचंदाची खर  काणी कळटा. कालाचंद हो फु ल जोशी नांवा या खण-

मालकाचे खणीचेर ताचो गु ंड हू ण काम करतालो. ताण आप या िज वतांत 

कत या याच लोकांक िजवे मा र ले आसतात. फु ल जोशी ताका वाप न घेता. 

नमण एका कामगार फुडा याक बडोवपाची सुपार तो कालाचंदाक दता. कालाचंदाची 

भयानक ताकद आनी सो-याचो कैफ हांका ंलागून, ताण मा र ले एकेच ख टेन कुमार 

बाब ू(कामगार फुडार ) मरता. ते ना मात फु ल जोशी हात वयर काडटा. कालाचंदाचेर 

खुनाचो आरोप जाता. पूण एक वक ल ताका वांटायता. पूण ताची खणी वयल  नोकर  

आनी फु ल जोशी कड यान मेळपी चंदो बंद जा यान, तो शा रर क आनी मानसीक 

नदरेन पुराय खचता. मद या काळांत ताचे भयणीक - राणीक फु ल जोशी आपल  

रखेल हू ण वाप न दोन वसानी सोडटा. बेघर जा ल  राणी आपल  कूड वकून जीण 

जगता. फुड ती सरसा को लयर चे आंकवार हजेर  - बाबूची रखेल हू ण रावता. पूण 

या आद  ं कालाचंदान आपले भयणीक पु लसां या चप यांत यान सोडोवपा खातीर 

कपील संहा कड यान ताण 100 पया उदार घे त ले आसतात. ताच कळंतर आनी दंड 

मेळून ती र कम तीनश जा या कारणान कालाचंद रणा या वळ यांत सापडटा. राणी 

सहदेवाक मेळून हजेर  बाब ूकड यान उदार घे त ले चारशीं पया ताचे कडेन दता 

आनी कालाचंदाक रणांत यान मेकळो करपाक सांगता. ते माण खणीवयले िजणतल 

पयलच धाडस क न सहदेव कपील संहाक मेळटा आनी आपले बु ीन कालाचंदाक 

र णमु त करता. 
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हे घडणुकेक लागून सहदेवाक खणी वय या कामगारांची अव था आनी क पल संहा 

सार या गु ंडाची वृ ती कळटा. क पल संह आसता एक सादो यून, पूण तो आपणाक 

जाय या दरान मजुरांक उदार  दवन, ते उदार चे वसुलत यान ग बर जा लो आसता. 

ता या कर यांक खण-मालकाचो तको आसता. ता याच कु तार कपील गु ंड पोसता 

आनी पगारा दसा मजुरांक लुबाडटा. खणीवयले अ या परस चड मजूर ता या जा यांत 

साप ड ले आसतात. या भायर तो जुगाराचे अ डे आनी बारा चलयता. 

अणभवांत यान सहदेवाक कळटा, कंपनींत दोन मजदूर यु नयना ंआसात. एक वाला 

बाबाच, जाचेर राजक य फुडा यान हात दव र लो आसता, जा यार दुसर ीवा तवाच. 

पूण वाला बाबाचे हु शारेक लागून आनी दंडशायेक लागून ीवा तवाच कांयच चलना. 

दोनूय यु नयना ंकंपनीक मे ळ ल  ंआसतात. तांच पड मजूर यु नयनाच आसता, पूण 

भतर यान मात ती ं कंपनी कड यान पैशे खातात. सोरो आनी बायल या दोनूय 

वेसनांनी हे फुडार  बु ड ले आ श यान, मजुरां या ना ंकडेन तांच ल  आसना. 

मजुरा ं कड यान जबरद तीन घे त ले फ  मद  ं खणीवयले ठेकेदार, अ धकार , 

राजकारणी, गु ंड या सग यांचोच वांटो आसता. अशे तरेन मजूर बाबडे उपाशीच 

उरतात. 

सहदेवाची मजुमदारा कडेन इ टागत वाडटा आनी ताका ताचे कड यान जाय यो गजाल  

कळटात. मा सवाद  वचाराचो मजुमदार, थंड थकलेचो, हंसेचेर अिजबात व वास 

ना श लो आसता. समाजांत ांती घडटल , पूण ती खंय याच हंसा मक मागान हय 

तर मजुरा ंमद  ंजागृताय, तांच संघटन आनी ते संघटनत यान उबे रा व ले श ती या 

आदाराचेर जातल , ह तो सहदेवाक शकयता. 

द सभर जमनीप दा हजारांनी फूट सकयल वाव र ले, कुडीची तांक स प ले क ट करपी 

मजूर, जे ना घरा परततात, ते ना ते कोळशा या धु लाक लागून काळे क  जा ले 
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आसतात. तांचे भतर कसल च श त उ र ल  आसना. कुडीचे म वसरपा खातीर ते 

सोरो पयेतात, तंबाख ूखातात, फकत बटाटे वा शीत खावन अदपोट  ि हदतात. तां यो 

बायलो बाळंटेरांत एकतर मरतात वा सा प दुब यो जावन िजयेतात. तर या बायलांचेर 

ठेकेदार, गु ंड आनी यु नयन ल डर बला कार करतात. 

को लयर ंत या मजुरा ंभायर बाब ूलोकय रावतात. ऑ फस कमचार  आसून लेगीत, तेय 

बी रणांनी बु ड ले आसतात. को लयर ंत वे या वेवसाय करपी बायलोय रावतात. मजूर 

आनी हेरां यो कामवासना भागोवन यो िजवीत सारतात. हाचेय परस सकय ले अथ क 

तरांतल ,ं मजुरेची नोकर  लेगीत ना श ल ,ं फकत कोळ याचे चोरयेचेर आनी 

उ टाव याचेर जगपी शक यांनी कुटंुबा ंलेगीत को लयर ंत रावतात. चोर  क न मे ळ ले 

येणावळींतलो वाटंो तांका ं सुर ा-र क, पुल स आनी गु ंडांक दवचो पडटा. एकूण 

को लयर च िजवीत जनावरा ंपा ट आसता. 

सहदेवा वांगडा रहमान नांवाचो ता या शेजार या गांवांतलो तरणाटो आसता. ताची आनी 

सहदेवाची खूप इ टागत आसता. रजा घेवन दोगय गांवघरा वतात, ते ना दुस यागेर 

वचून ताण धा ड ले पैशे वा व त ू पावयतात. एक द स खणीर कोळशाची वणत 

कोसळून रहमानाक मरण येता. पूण  ठेकेदार, यु नयन, गु ंड, पुल स, अ धकार  या 

सग यांक हाता कडेन ध न, तांका लांच दवन कंपनी ह करण दाबून उडयता. सहदेव 

आप या इ टा या मरणाचो सोद घेवपाचो जायतो य न करता. मजुमदारय ताका साथ 

दता. पूण कंपनी भा या या गु ंडा ंवरवी सहदेवाक बडयता आनी उपरांत सहदेव आ ण 

मजुमदाराक नोकरे वय या नखळायता. 

रहमानाच मड कंपनी खणींतच पु न उडयता. पुर या आद  ंरहमान खणींत यान भायर 

स र लो अश दाखोवपा खातीर ता या म याचो आंगाठो हजेर पटाचेर लायता. रहमानाच 

मरण आप या दो यांनी पळय या मदन बावर क, ता या तीन भुर यांसयत कंपनीचे 
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गु ंड खणीवय यान धांवडायतात. ताचे आद  ंमदनाचे बायलेक कपील संहा या भावान 

जबरद तीन उबा न ह न सेगीत धा द स तचेर, तांणे आनी ता या गु ंडांनी के या 

बला कारांक लागून, तका गु तभागाच दुयस जावन ती मरता. त करण आनी 

रहमाना या मरणाच करण कंपनी गु ंडां या आनी पैलवानां या आदारान पुराय 

को लयर ंत दहशत पातळावन दाबून उडयता. को लयर ंतलो एक लेगीत मजूर तपास 

अ धका या ंमुखार जबानी दवपाच धाडस क रना. कालाचंद आनी सहदेव त करता हू ण 

कालाचंदाचो जीव घेतात आनी सहदेवाक जायबंद  करतात. हांगां कादंबरेचो पयलो वांटो 

स पता. 

कादंबरे या दुस या वां यांत, खण-कंप यो मजूर यु नयनांकडेन हात-मेळवणी क न कशे 

तरेन मजुरांक पडटात, आप या सुवाथाखातीर तांका ं क यो झुजयतात, राजकारणी 

आनी पुल स यं णा कशी कु डी, स तांध आनी टाचार  जा या आनी पुराय 

को लयर या वाठारांत दडपशाय, दादा गर , गु ंडा गर , दहशत हांच वातावरण पात ळां 

ताच च ण केला.ं सहदेव आनी मजुमदार आदले खणी वयल  नोकर  गे यान दुस या 

गांवांतले एके खण-कंपनीत कामाक लागतात. आदले कंपनीत यु नयना ं मालकां या 

हातांतल ं बावल  ंजा ल  ंआसतात. मजुमदाराची मा सवाद  चळवळ थंय चलना. देखून 

सहदेव हे नवे कंपनींत काँ ेस णीत ‘इनटक’ संघटनेचो वावर करपाक लागता. या 

वेळार कंपनींत इनामुल खान, असगर खान हांच यु नयन फकत बळाचो वापर क न 

वावुरता. या फुडा याचंो पुराय वाठाराचेर शेक आसता. जो कोण तांका ं वराध करता, 

मागीर तो अ धकार  जाव ं वा मजूर, ते ताचेर गुळी मा न ताचो जीव घेतात. टनर 

मौ रसन कंपनी टश मालकेची आसता आनी सहदेव, मजुमदार तातू ंत कामाक 

आसतात. यु नयनाचे ल डर इतले म ूर जा ले आसतात, ते एक द स कंपनी या 

सी.एम.ई.क घो या वय यान सकयल दवोवन अपमानीत करतात. तो गोरो टश 

अ धकार  वा भमानी आ श यान रािजनामो दता. ह करण भोवच गाजता आनी 
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कंपनी कशेय तरेन इनामुल खानाच यु नयन स पोवपाचो नणय घेता. या वेळार देशांत 

काँ ेस स तेर आ य यान समाजवाद  यु नयनांक बरे द स येतात. वमा नांवाचो एक 

तरणाटे ‘इनटका’चो फुडार  असता. तो सरकार  फाटबळाचेर आनी कंपनी या 

आ शवादान हव-ू हव ू थंयच यु नयन ता यांत घेता. आंदोलन के याच नाटक क न 

कंपनी कडेन हात-मेळवणी क न पगारवाडी यो माग यो मा य क न घेता. ता या 

यु नयनांत लाला द प नारायण नांवाचो एक फुडार  आसता, जो टनर मो रसरांत काम 

करता. वमा ता या आदारान यु नयनाच काम टनर कंपनीत घट क न घेता आनी एक 

द स ताका मा न उडयता. ताचे ह येच बगलाट तो इनामुल खान आनी भगत या दोन 

गटांचेर धुकलून मेकळो जाता. आप याच यु नयनांतलो आप या मागातलो कांटो-लाला 

मरतक च तो हे को लय रचो अन भ श त स ाट जाता. पूण ता या यु नयनांत या 

लोकांचो ट वे हार, सु तपण आनी फकत या ना या मागान पैशे करपाची, तशच 

सोरो-बायलांची ं अंदाधु ंद वेसना ंकरपाचे वृ तीक लागून दोन वसा भतर सो शया ल ट 

यु नयन क सळपा या मागार पावता. 

दुसरे वटेन सहदेवाची मजुरा ं मदल  लोक यताय वाडीक ला ग ल  आसता. पूण 

सहदेवाक यु नयनाच खर प क ळ ल आ श यान यु नयना या वावरांत तो ल  

घा लना. तातूतं एक द स तो लाला द प नारायणा या घरा गे ले कडेन, ताची हात णार 

प ड ल  बायल ताका लालाचो मारेकर  इनामुल वा भगत हय तर खु  वमा 

आ श याच गुपीत सांगता आनी ते वशी ंखासा आपूण गवाय आ श याच सांगता. त 

आयकून सहदेवाचो यु नयना वयलो आनी वमावयलो उ र लो- सु र लो व वास लेगीत 

स पता. 

मजगती ंयु नयनाची दशा सुदारपा खातीर वमा आतां सहदेवाची मदत घेवंक सोदता. 

पूण सहदेव ताका साथ दना. देखून वमा कंपनी कड यान दबाव हाडून ताचेर फट चीं 



84 
 

बगलाटा ं घालता आनी ताका कामा वय यान काडून उडयता. हरशीं कंपनीक जायते 

फावट  ंसहदेवान आप या मना आड वचून लेगीत मदत के ल  आसता. कोळ याचीं 

फट चे नमुने सरकाराक धाडून ताण लाखांनी पयांचो फायदो कंपनीक क न द लो 

आसता. तशच वमान रा यापी संपांत वांटेकार जावपाचो उलो मा र लो आसतना 

लेगीत, कंपनी या सांग या माण सहदेवान संपा दसा कंपनी चाल ूदव र ल  आसता. 

पूण इतल आसून लेगीत कंपनी ताका कामा वय यान काडून उडयता. सहदेव थतर वतर 

जाता आनी भरपूर सोरो पयेवन, वमानच लालाक मा र याची खबर ब ब मार त सु ा. 

वमाचे प श ले गु ंड ताका भरपूर बडयतात आनी ताचो पांय होडून घालतात. 

ह  घडणूक घड या वसभर पयल ,ं सहदेवाच ल न, एका मजुराचे वधवा जा ले बायले 

कडेन जाता. तबाला भोवच खंबीर आनी खणीचेर एक यान जीण सारपी धाडशी 

बायल आसता. तका कठ ण प रि थतींत मजुमदारान भावाची माया द ल  आसता.  

तेच तरेन मृत रहमानाची वधवा बायल, आप या हान भुर याक घेवन रहमाना या 

मरणाच खर कारण सोदू ंक गांव सोडून को लय र या लागीं या गांवांत रावता आनी 

कोळसो वकून आपल पोट भरता. एक द स अक मात तका सहदेव दसता. रहमान 

एके बायले वांगडा पळून गेलो, अशी चीट ननकून तका ता या मरणा उपरांत धा ड ल  

आसता. पूण खु दयाक-रहमानाचे बायलेक आप या घोवाचेर व वास आसता. सहदेव 

रहमानाचो लागींचो इ ट आसून लेगीत, आनी रहमाना या मरणा उपरांत एक-दोन 

फावट गांवांत वचून लेगीत तका रहमाना या मरणाच खर कारण सांगप वा ना या 

पचांत प ड यान तो खु दयाक मेळपाच टाळटा. खु दयाक को लयर ंत येतक च आप या 

घोवा या- रहमाना या मरणाच खर कारण कळटा. 

आप या घोवा या मरणाचो न घेवन झगडपी सहदेवाक मार खावचो पडलो आनी 

नोकर  सोडची पडल , हय तका कळटा. जखमी अव थत सहदेवाक हॉि पटलांत 
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घालपाक तबाला या आदाराक कोण आसना. या वेळार खु दया आनी तचो चलो 

इरफान त या आदाराक धांवून येतात. हॉि पटलांत यान ती ताका आनी तबालाक 

आप याच शेजरा एक कूड दवन तांची देखभाल करता. पैशांची मदतय करता. 

तबालाक लागून खु दयाची आनी इरफानाची मजुमदारा कडेन भेट जाता. मजुमदार 

आदलेच टनर कंपनींत कामाक आसता. इरफान आनी मजुमदाराची इ टागत जावन, 

इरफान लेगीत मजुमदारा भशेन सा यवाद  चळवळीत रगता, तो मजुमदारा या पावलार 

पावल दव न कामगार-चळवळ चलोवंक लागता. 

मारहाणींत यान जा या दुखापतींत यान सहदेव कांय हय यांनी बरो जाता. मजुमदार 

ताका प थरखेडा नांवाचे एके हानशे खणीचेर अद-पगार  नोकर  दता. फकत सरकाराक 

दाखोवपा खातीर खान-सरदाराची देडशे पयांची नोकर  क न, सहदेव आपलो संवसार 

परतून उबो करता. ताका आता ंदोन चले आनी एक चल य जा ल  आसता. तबाला 

च याक एका ब या खाजगी शाळत घालपा खातीर सहदेवा या फाट यान लागता. पूण 

पैशांचे अडचणीक लागून सहदेव त कानामनार घेना. पूण बायलेन परत परत सांगतक च 

तो वचून शाळे या अ धका याकं मेळटा. तो अ धकार  ताका शाळे या यव थापना या 

खंय याय एका वांग या कड यान फावोर घेवन यो हू ण सांगता. तो ताका जे. पी. 

संहाच नांव सांगता. आप या च याक घेवन जे ना तो जे. पी. संहा या घरा पावता, 

ते ना ताका कळटा हो जे. पी. संह हण यार आप याच गांवांतलो, आप याच वांगडा 

गांव सोडून आ य लो जुगे वर. आप याच कोशा भतर रावपी, कोणाचेच लगाडेक 

पडना श लो, पूण अ यंत वे हार  आनी मह वाकां ी जगेु वर आपले िजणत पैसो करपा 

खातीर मेळत ते माग आपणावन, आयज को याधीश जा लो आसता. ता या दारांत 

सरकार  अ धकार , खण-अ धकार  तशच मजुरां यो लायनी ला ग यो आसतात. सहदेव 

ताच त वैभव पळोवन आप या च याच काम सांगनासतनाच थंय यान भायर सरता. 
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अशे तरेन परुाय रतीन नराश जा या सहदेवाचो आपले िजणे वयलो व वासच ना 

जाता. तो सैरभैर जाता.  

याच काळांत इं दरा गांधी धानमं ी जाता आनी देशांत या सग या खणींच 

रा यकरण जाता. सहदेव वावुरता ती खण सरकारा या ता यांत वता. ता या नांवार 

कंपनीचे पी.एफ. खात ना श यान ताका सरकार  जा ले तेच खणीचेर नोकर  मेळना. 

सनदशीर मागान ते खातीर के ले सगळे य न फुकट वतात. खण-अ धका यां या 

जा यार आतां तांचेय परस चड ट सरकार  अ धकार  आ य ले आसतात. तांकां 

दवपाक सहदेवा कडेन पैशे आसनात. तो जुगे वरा कडेन मदतीचे आशेन वता. पूण तो 

लेगीत ताचे कडेन तीन हजार पया लांच मागता. पैशे नासत जा यार नांव बदलून 

दुस या नांवान नोकर  मेळोवपाचोय स लो तो दता. सगळी वेव था, वय यान सकयल 

मेरेन ट जा याच पळोवन सहदेव नशता. 

नमण ताची गांठ भार दाज नांवा या एका यु नयन ल डरा कडेन पडटा. ताच यु नयन 

रातची मन याक मारपाची सुपार  घेता आनी दसाची प तुला या कु तार मजूर 

यु नयन चलयता. सहदेवा सामकार संबंद त अ धका या या पोटाक प तूल रोखून 

भार दाजाचे मनीस, सहदेवाच काम क न घेतात. परतून सहदेवाचो संवसार जा यार 

पडटा. आतां फकत हंसा मक मागानच समाजांत बदल/ ांती घडूंक शकता, अशा 

मताचेर सहदेव पावता आनी तो हवू हव ूभार दाजा या चप यांत वचपाक लागता. तो 

ता या यु नयनाचो अघोशीत ल डर जाता. कंपनींत ताच वजन वाडटा. गरजू मजूर आनी 

पडीत बायलो मदती खातीर ताचे कडेन येतात. 

खणींच रा यकरण जातक च मजुमदार आदलेच कंपनींत सा यवाद  कामगार 

चळवळी या वावराक नेटान सुरवात करता. हव-ू हव ूमजूर लोका ंमद  ंआ म व वास 

नमाण क न तो तांच संघटन घडयता. तांचे न सोडोवपा खातीर धडपडटा. ताका 
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इरफान लेगीत साथ दता. सहदेव हंसे या मागान च ला ह मजुमदाराक कळटा. तो 

ताका भार दाजाचो सांगात सोडपाची वनवणी करता. पूण सहदेव आतां सुखव त ू

जा लो आसता आनी तो मजुमदाराच कानामनार घेना. 

नमण भार दाजाचे चळवळीक हंसेचो ओतो येता. भार दाजाचे लोक दसा-उजवाडा 

आप या वरोधकां यो ह या करतात. दुस या दसा वरोधक भार दाजा या मनशांचेर 

ह लो करतात. सकाळी,ं दनपारा ं के नाय भर बाजारात खून जातात. बेछूट गोळीबार 

जाता. गदत तरणा या चलयांक हे न भर व तींत तांचे कपडे पनतात, छातयेक हात 

घालतात, अ  ूलु ात. यु नयना,ं ठेकेदार आनी सरकार  अ धकार  हांचे मद  ंसंगनमत 

आ श यान तशच सरकार  अ धकार  आनी पुल स एकतर भ  ेवा ट आ श यान 

काय याचो कसलोच भंय उरना. राजकारणी लोकच खणींचे ठेकेदार जातात, तेच खणी 

चलयतात, तेच कायदे करतात, तेच गु ंड प सतात आनी पु लसांनी कोणाक अटक केल  

जा यार तेच ध र यांक फोन क न मेकळे करतात. 

फुड एक द स भार दाजाचो उजवो हात आ श या भरत संहाची भर बाजारांत ह या 

जाता. भार दाज हे ह येक लागून बथरता. पांच जाणांक पु लसांनी आरोपी हू ण भतर 

उड य ले आसतात. तातू ंत समशेर नांवा या मजुमदारा या एका कायक याक बे टोच 

घु पाय लो आसता. 

या पांचूय जाणांक कोटात यान भायर सर या बराबर मा न उडोवपाचो कट भार दाज 

करता. पूण मजुमदाराक ह कार थान कळटक च तो पु लसांचे मदतीन या दसा पांचूय 

जणांक भत च दवरपाची वेव था करता. ताका लागून भार दाजाचो लॅन चुकता. 

पसा ळ लो भार दाज तेच राती ंमजुमदाराचो खून करता. इरफान या ह यांत यान 

वांटावता. 
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दुसरे द स शारांत एक भ य मोचा मजुमदारा या खुना या वरोधांत भायर सरता. 

हजारांनी मजूर तातू ंत आपखोशयेन वांटो घेतात. आपलो एक स चो आनी ामाणीक 

फुडार  मे याच दुख आनी तडक सग यां या त डांचेर आनी आंव ळ या मुठ ंत यान 

द ट  पडटा. प चातापान प रवतन जा लो सहदेव ते मरण-या त वांटेकार जाता. हांगा 

कादंबरेचो दुसरो आनी नमणो वांटो स पता.  

गो ड मायन 

‘गो ड मायन’ ह  व बर ि मथ हांची कादंबर  1970 वसा उजवाडाक आयल . पैशां या 

सुवाथाक लागून मनीस कतलो सकयल पडूंक शकता ताच दशन घडयत हो संवसार 

सारको चलचो हू ण कांय सामा य मनशांनी के ले य न ह  कादंबर  दाखयता. द ण-

आ कत या कचनेर वले गो ड मायनीचेर ह  कादंबर  आदार या. संवसार क मळाचेर 

भांगराची बाजारपेठ आप या ता यांत दवरपा खातीर कांय खणी न ट क न उडोवपाचो 

कट कांय गभ ीमंत लोक रचतात. भांगराच वाडट मोल नयं ीत करप हो तांचो उ ेश 

आसता.  

आप या अ धकारान मदे या वा आपणाक आयत य मेळच हू ण िजणत जोखीम 

उबा ं क तयार आ श या एका दुब या मना या अ धका या वरवी, एक फातराचो थर 

पोख न खण-दुघटना घडोवन हाडपाचो य न हे लोक करतात. सोरपा भशेन रचणूक 

आ श या या फातरा थरा प दा फकत चंड माणांत उदक आसतल, असो 

भूगभशा ांनी दाखलो द लो आसतना लेगीत, या तरा पे यान भांगराचे चंड 

सांठे आसतले असो नकल  अहवाल तयार क न तो स डर डीच माय नंग कंपनी या 

मुखे याक, मॅन ॅ ड ट नराक भेटयतात. 
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टेनर  साबार गजाल ंक लागून बेजार आसता. ताच ल न ते भांगरा खणी या मालकाचे 

- हचफे डाचे एकुलते एके नाती कडेन-टेरेजा कडेन जा ल आसता. ट नर हो थर 

फोडपाची जोखीम घेता. हेरांपरस बेगीन आनी रातीं भतर गरे त जावपा खातीर, 

बे गनांत बेगीन आनी कोणाकच कळूंक दनासतना फातराचो थर फोडपा खातीर 

ट नराक वृ त करतात. ट नर ते खणी या भूपृ ट वेव थापकाक-रॉडनीक ती फातरा 

रचणूक फोडपाचो आदेश दता. रॉडनी ताका संभा य धो यां वशी ं शटकावणी दता. 

पूण रातया ं गरे त जावपा या मांत ट नर ताचो स लो कानामनार घेनासतना 

मो यांनी फातर फोडपाची आ ा दता. अ न सेन आनी आपल  नोकर  वचपा या भंयाक 

लागून रॉडनी ताचो आदेश मानता, पूण फुडारांत या धो याची सुलूस ला ग यान 

खणींत या कामगारांचे सुर खेातीर पावला ंउबारता. 

मद या काळांत रॉडनीचो ट नराचे बायलेकडेन मोग जाता. ट नराक ह  गजाल 

क ळ यान तो आनीकय नराश जाता. 

बग कंग कुल ू या खण-मजुरान दाखय ले हु शारेक लागून फुडाराच अ र ट टळटा. 

गो ड मायन उदकान भ न न ट जावपा पासून कुल ू वांटयता. ताका लागून खणी 

वय या हेर मजुरांचो आनी रॉडनीचो जीव वांटावता. अती मह वाकां ा, आशा, स ता, 

हंसा आनी मोग अशा साबार गुणरसांनी भ र ल  ह  कादंबर  वाच यांक उमळ शकेचे 

तगशेर हरता. 

व बर ि मथान हे कादंबरत मनशाची स पना श ल  हांव आनी आस, ताची 

हळ शकावणी मह वाकां ा आनी ते खातीर खंय याय पांव याचेर वचपाची वृ ती या 

गजाल ंचेर हडा सुचकतायेन बोट दवरला.ं 
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ाय द बलो हड कं  

‘ ाय द बलो हड कं ’ ह  नव लका अॅलन पॅटन हांणी बरयल . 1948 वसा ती ेट 

टन हांगा उजवाडाक आयल . आ कत या जोहा सबग हांगा या भांगरा खणींची 

फाटभू ंय हे कादंबरेक लाब या. 

खर पळोवंक गे यार गो या मनशांनी के ल वघटन आनी ताचो प रणाम हू ण का या 

लोकांनी घडोवन हा ड ल ,ं चोरयो, खून, बला कार, हंसा आनी र तपाता सारक ं 

समाज वघातक कृ या ं हे कादंबरत वाचू ंक मेळटात. काळे आनी गोरे हांचेमद  ंजा ल 

दुबावाच वातावरण, पर परा ं वशी ंअ व वास, दोनय वटे या फुडा या ंकड यान जा ल  ं

ोभक भाशणा ंआनी त काचीं वधाना ंतशच कृ या ंहांकां लागून आ केची प रि थती 

नाजूक आनी संवेदनशीळ कशी जा या? तातू ंत ‘चच’ हे धम क सं थेची जापसालक  

कत आसा? समाजांतले वचारवंत हे प रि थती कडेन कशे तरेन पळयतात? कांय लोक 

कातीन गोरे असुनय वणवाद सोपोवंक कशे काळजांत यान मुखार सर यात? तांचे कडेन 

समाज कसले नदरेन पळयता? का या काती या लोका ंमद  ंकसलो घुसमट च ला? 

तांच नेतृ व कसल आसा? हे प रि थतीचेर मात करपा खातीर श ण, रोजगार, 

जनजागृ ताय, समिजकाय हांची भु मका कत आसा? अशा साबार नांक हे कादंबरत 

जापो मेळटात. अ यंत उ च अश मानवी-मु य, वचारांचो समतोल आनी संतुल त 

बसका तशच काळा या फुड वचून के ल चंतप हांकां लागनू ह  कादंबर  हण यार 

वणभेद चळवळीचो िजतोिजवो इ तहास, वा तव आनी मनीसपणाची भावना जागोवपी 

फुडार थार या. वणभेद  दु वासांत खण वेवसायान भर घात या. जोहा सबग शारांत 

अचक त ला ग या ख नज सां या या सोदाक लागून या सामा य शाराचो पुराय 

रतीन कायापालट जालो. युवरोपी वेवसा यकांनी या शाराचेर ताबो मेळयलो. या 

शाराची आनी पयायान पुराय आ केची अथ क ि थती या गो ड-माय सांचेरच नंबून 



91 
 

आ श ल . जोहा सबगात यो उंच इमारती, संवसारांतल एक अजाप मा न ल सट हॉल, 

सु ंदर पाकटावन, तातू ंतल  ंगो या मनशांची ंआकशक घरा,ं युवरो या ंखातीरचीं अ व ल  ं

आनी अ ययावत हॉि पटला ंह सगळ झगझगीत वैभव खणींत या भांगराक लागुनच 

श य जा ल. 

जोहा सबग शारा पासून खूब पयस, सैमाचो वरदह त ला ब या पूण दुकळा या 

सांवटाखाला जगपी डोटशेनी गांवांत रावपी रे हरंड ट फन कुमालो आनी ता या 

कुटंुबाची ह  परवड. 

रे हरंड ट फन कुमालो आनी ताची बायल डॉटशेनी, नाताल, आ कत या एका 

हानशा गांवांत रावतात. ताचो भाव जॉन, जोहा सबगात मे तपणाचो वेवसाय करता. 

तो वेवसाय करता. ताची भयण गट ड (ताचेपरस 20 वसानी हान) आप या हान 

भुर यासयत मीनाखणीर गे या घोवाक सोद त, जोहा सबगात वता. तीय परती येना. 

आपले आतेक सोदू ंक कुमालोचो चलो आबालसम वता. तोय परतो येना. कुमालो आनी 

ताची बायल गांवांत एकट ंच उरतात. भाव-भयण-चलो कोणाचीच कांयच खबर मेळना. 

एक द स जोहा सबगातलो एक फादर समांग ू ताका ताचे भयणी वशी-ंगट डा वशीं 

बरयता. ती सा प वायट प रि थतींत आसा हू ण सांगता. ते ना कुमालो गांठ क 

आ श ले सगळे पैशे घेवन बायलेक एकल  सांडून दोन दसांचो वास क न 

जोहा सबगात पावता. थंय तो पयल  ं आपले भयणीक संक टांत यान सोडयता. ती 

वे या जा ल  आसता. त या हान च याचेर तचो भोवच मोग आसता. 

उपरांत ताची भावाकडेन-जॉनाकडेन भेट जाता. ताचो वेवसाय बरो चलता. दुसरे 

बायलेकडेन तो काजार जा लो आसता. तो राजकारणांत र ग लो आसता आनी 

कामगार चळवळीच नेतृ व करता. कुमालो पा  आसता आनी भोवच ाळू आसता, 
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जा यार ताचो भाव जॉन मात ना तीक आसता, तो चच क मानीना. खण-मजुरां या 

माग या ंखातीर ताण चळवळ उबा र ल  आसता. 

मुखार कुमालो आप या च या या, अबालसमा या सोदाक लागता. अबालसम थंय चोर 

जा लो आसता. वेगवेग या टोळयांनी वाव न तो चोरयो करता. बराडां बदलता. 

धाक यो-धाक यो चोरयो क न तो पोट भरता. 

जोहा सबगातलो फादर समांग ू (जाण ताका चीट बरोवन आफोवन घे त लो आसता) 

ताची रावपाची वेव था ीमती लथेबे या घरांत करता. कुमालो आपले भयणीक वे या-

वेवसायांत यान आनी बेकायदेशीर सो या या वेवसायांत यान सोडोवन हाडून ( त या 

च यासयत) थंयच दवरता. 

अबालसमा या सोदाखातीर कुमालो आनी समांग ूखूब भ वतात. पूण ताण बराडां सतत 

बद ल यान तो तांका ंमेळना. नमाण एका सुधारगृ हांत ( रफॉरमेटर ) तो आ श याच 

कळटा. थंय वतक च तो आतां सुदारला आनी ताका एके फॅ टर ंत नोकर  द या ह 

कळटक च ते थंय वतात. पूण तो फाटले कांय द स थंय येवंक ना हणपाच कळटा. 

मजगती ंएके चलयेचेर अबालसमाचो मोग जावन तका द स गे यात हणपाच कळटा, 

ती चल  (कुमालोची जावपाची सून) तांकां मेळटा. ती परायेन 18-19 वसाचीच आसता. 

ते हणसर एका गो या मनशाचो-आथर जाव साचो खून-ह या जा याची खबर येता. 

या खुना या आरोपाखाला अबालसम आनी ताचो बापुलभाव मॅ य ू (जॉनाचो चलो) 

तशच आनीक एक भुरगो पा युर  हांकां अटक जा याच तांकां कळटा. कुमालोचेर 

दु खाचो द गर कोसळटा. तो अबालसमाक तु ं गांत वचून मेळटा. अक मात आनी 

अनपे ीतपणान मुखार जाव स आ य लो पळोवन काचाबूल जावन आपणे ताचेर गुळी 
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मारल , अश अबालसम ताका सांगता. ते तगूय जा वसा या घरांत चोरयेक गे ले 

आसतात. 

पा  समांग ू आनी ताचे सांगाती, अबालसमाखातीर वक ल सोदतात. ी. काम चेल 

तांची केस देवा या नावंान फुकट घेता. जाचो खून जाला तो आथर जाव स, 

कुमालो याच डोटशेनी गांवा लागसार आ श या इ सोपो गांवांतलो आसता. 

आप या च या या खुनाची खबर क ळ यान जाव साचो बापूय आनी आवय जे स 

आनी मागारेट, वमानान जोह सबगाक सुने या कुळारा पावतात. आपलो पूत ‘का या’ 

लोकांचो बर मागपी आ श लो. तो तांचेर भोवच मोग करतालो आऩी तांचेखातीर 

वावुरतालो. तो भोवच वा च लो आनी चंतपी जावन आ श लो. जॅर स एका लबांत 

वावुरतालो, जाचो उ ेस वण व वेश स पोवपाचो आ श लो, अशी मा हती आवय-बापायक 

मेळटा. 

यायालयांत तीनय आरोपींचेर खटलो चलता. अबालसमाक फांशीची या त जाता. हेर 

दोगजाण (ते थंयच आ श लेच हणपाचे) पुरावे ना श यान मेकळे सु ात. 

नमण कुमालो आपल  भयण गट ड, भाचो, आपल  सून (फाशीची या त जा या 

अबालसमाची तरणेपणा या हु ंबयावयल  गुरवार बायल, हांकां घेवन डॉटशेनी गांवांत 

परतुपाचो नणय घेता. पूण ताची भयण गट ड मात पळून वता. गांवांत पर त लो 

कुमालो गांवच प रवतन करपा खातीर धडपडटा. ता या य नांक खून जा या आथर 

जाव साचो बापूय आनी आवय जे स-मागारेट जाव स हांचो सांगात मेळटा. हड 

काळजाचो जे स जाव स आप या पुता या मणाच दु ख गळून, का या-गो या 

काती या नाचेर बर श ण, आधुनीक शेती, दुकळा या संक टा सावन गांवाक 

वांटोवपा खातीर धरण आनी हेर जमता ततल  मदत क न दुख हव करपाचो आनी 
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आपल  जापसालक  पुराय करपाचो य न करता. अबालसमाक फांसार चडयतात आनी 

जा टो कुमालो गांवची सेवा कर त आपणाल  काकुळटेणी जीण सारता.    

 2.2.8 मनाखण वेवसायाचेर आदार त हेर सा ह य 

ग यांत या मराठ  कथा-कादंबरतल मनाखण वेवसायाच च ण : 

1.  ‘इदवास’ ह  मराठ  कादंबर  चं कांत गावस हांणी 2007 वसा बरोवन 

उजवाडायल . ह  कादंबर  बेकायदेशीर आनी हडा माणांतले वृ तोडयेक लागून 

पयावरणाची आनी मानवी िजणेची जा ल  अप रमीत हानी दाखयता. या 

कादंबरतल एक पा  द तारामा या त डांत अश वा य आयला:ं 

‘‘आतां लोक ग यांत खणीर कामाक वतात. तांकां दोन पया मेळटात.”’’ (पान 

19) (अनुवाद त). 

2.  ‘देऊळ’ ह  मराठ  कथा ी. व ल गावस हांणी ‘लवण’ या कथा-झे यांत 

2003 वसा उजवाडायल . एका मनाखणी या गांवाचेर ती आदा र ल  आसा. एका 

कृशी आदार त गांवांत पांचवोचार सैम आसता आनी थंयची सैमीक संसाधना ंअफाट 

आसतात. पूण एक द स या गांवांत मनाखण सु  जाता आनी गांवच पुराय पूच 

बदलून वता. न या आनी आद या पाच दशन लेखकान अश घडयला:ं 

‘‘देवळा या वेश- दारातं यान ताका मुखावयलो वाठार, प रसर द ट  पडटा. 

एखादरे फासकत घा त ले भशेन. तो एक लांब उ वास सोडटा. सगळे कडेन 

पाता ळ ल तांबडेभडक धु लाच सा ा य... द गराक प ड ले हड- हड फ ड, उक या 

दो यांनी खोलायेचो थाव घेवंक जायना इतले.... आतां तांबडे मातये या राशींनी 

न या पवतांची रांग तयार के ल . शेकान शेक तांबडे चकण मातयेचो प ो, 

हांगा या शेतांच अि त वच ना क न उडोवपी... शेतांक रेवाडो घालून हांवपी 
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हाळ... कतल नतळ खळखळीत उदक हांवताल तातू ंत! दनपार या वेळार का ट  

मा र ल  ंगांवांतल ं सगळीं पोरांबाळां थंयच हाताल  ंआनी तांचे वांगडा गांवातंल ं 

गोरवा-ंवासरां लेगीत. गांवांतले नवे सुनेक कपडे उमळटना आप या न या घरांत या 

सुखदु खांक उमळ फु ाल  ती हांगाच. हाळाचे एके कडेन माड-माडयो मळबा कडेन 

सत करताले जा यार दुसरे वटेन लांबचे लांब पात ळ ल ं पाचवीचार शेता,ं 

दो यां भतर आसपावनात इतल .ं झाडांपेडांत यान सुक या-सव यां या चव चवाटाच 

ह वाळ संगीत आयकंूक येताल. जा यार शेतां या बांदार धवीफु ल बक ं एके 

हार न बसताल .ं माड-माडयावंय यान माकड आपले छातये वय या पलांची मात 

लेगीत पवा कर  नासतना बनधा त हु डयो मारताले. उपरांत या हाळांत यान 

तांबड उदक हांवंक लागल. शक यांनी मनशांचे बळी दवन हाऴा या उदकांत 

मनशांच रगत हां व ले भशेन. आतां ताच रत सु क ल पा  भयाण दसताल, 

म न प ड या अज  हाराभशेन.” (पान 37) (अनुवाद त). 

गांवांक अश उजाड करतक च एक द स ती खण खनीज स प यान बंद पडटा. 

अ खो गांव रतो जाता. एकूच जाणटेलो या गांवांत उरता, उपाय ना जावन. हे 

कथत मनेर ग यां भायलो दाखयला (शेट रामचंदानी). ताण गांवांत या लोकांक 

देवळू बांदूकं एक लाख पया दवपाच उतर द ल आनी या बदलांत द गर 

पोख न मीन काडपाची परवानगी मा ग ल . 

ता या पयल  ंलोक आपापले ख पीतंचू देवाची पूजा करताले. रातचे भजन-अभंग 

हणटाले. मनाखण सु  जातक च पुराय गावं यं ाभशेन जाल. गांवांत या लोकांक 

काम मे ळ, लोकां या हातातं चार पैशे घोळूंक लागले. लोकांची अथ क ि थती 

सुदारल . ख पी जा यार न यांचीं घरां आयल .ं शेणाचे जमनी या जा यार तजुले 

आयले. शेट रामचंदानी हण यार गांवचो देव जालो.  
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पूण उपरांत गांवांत कामगार संघटना आय यो. घोशणा, मोचा, हंसा, हांणी गांवची 

शांतताय इबाडल . देवळांत कोणूच पावना जाले. गांवांत बारा सु  जाल .ं वेसनांच 

माण वाडल आनी उपरांत एक द स खणीवयल मीन स प यान गांव ओस 

पडलो. मनाखण आ य ल  ते ना लोकांक मीन, खनीज, तातू ंत यान जावपी लाब 

हांचे वशीं कांयच खबर ना श ल. ते वशींचो हो संवादः 

‘‘पा ांव इतल  माती क याक हरता?’’ एका गांवका यान वचारल. 

‘‘आरेऽऽ...हे मातयत भांगर आसा भांगर” म शना वयलो मनीस झेतान सांगू ंक 

लागलो. 

कत“ भांगर?” 

हय?, हय भांगर” 

‘‘ह  माती शेट जपानाक धाडटा. ते लोक काडटात तातू ंतले भांगर”...(पान 83) 

(अनुवाद त). 

आनी नमण मीन स पतक च जा लो संवाद पळयातः 

‘‘खंय वता ?” म शना वय या मनशाक ताण वचारल. 

‘‘दुसरे कडेन.’’ म शनावय या मनशान जाप दल . 

‘‘ क याक ?” 

‘‘माती काडूंक”. 

‘‘आनी आम या गांवांतल  माती ?’’ 
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‘‘तातू ंतल भांगर स पल आता.ं” 

‘‘ कत? आमचे गांवचे मातयतल भांगर स पल?’’ 

‘‘हय स पल.”. (पान 87) (अनुवाद त). 

खण बंद पडटक च लोकांनी परतून शेतांभाटाकंडे धांव मारल . पूण तातूतंले आतां 

कांयच उ ं क ना श ल. गांवभर पात ळ ल  ती फकत तांबडी माती आनी धु ल. 

3.  पा ज–क कणी कथा, पु ंडल क नायक 

‘पा ज’ ह  पु ंडल क नायक हांची कथा, मुठय (सेवा स मती काशन, मडगांव 

1977) या कथा झे यांत उजवाडाक आयल . कथा वाचतक च हो मता, हे कथे 

वय यान पु ंडल क नायक हांणी मुखार ‘अ छेव’ कादंबर  रचल . हाचोच अथ 

‘अ छेव’ कादंबर  हण यार ‘पा ज’ कथेचोच आशय- व तार आनी प- व तार. 

‘पा ज’ कथत वठाबाय नांवाचे खणीर खडी वचपाच काम करपी एके बायलेची 

काणी सांग या. कसलच काम क ं क लायक ना श लो बेकार घोव आनी तीन 

भुरगी,ं असो वठाबायचो संवसार. घोवान पैशे जोडपाची अपा ताय स  जातक च 

वठाबायन खणीर कामाक वचपाचो नणय घेतलो. त या भुरगेपणांत ती सुखान 

रावताल . तरणेपणांत तण जायती मजा मा र याचो उ लेख कथत आसा. ल ना 

उपरांत नाक या घोवाक लागून त या वां याक क ट-दगदग आ य ले, जाची मात 

तका संवय ना श ल . 

जो ड ल  जोड घर चलोवपा खातीर आनी घोवा या वडी आनी सो-या या वेसना 

खातीर स पताल . द सभरा या कामाचो शीण वच ना श लो. तेभायर घरात दुदाच 

भुरग आ श ल. नमण हे सगळे दगदग स सू ंक जायना जावन वठाबायन सा दक 
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नांवा या ाय हराच सांगण आयकून ाय हरांक जेवण रांदून वाडपाच काम 

ि वकारल. मद  ंमद  ंती थंय रातची रावंक लागल  आनी नमण ती आपल  ंभुरगी ं

आनी आळशी घोव हांकां सोडून सा दका वांगडा पळून गेल . 

अशे तरेन हे कथत सुखाक चटा व ल  एक बायल पैशांक लागून संवसाराक कशी 

फाट करता, ताच च ण केला.ं खण-वेवसायांतले ाय हर बायला ंकडेन आप या 

उपभोगाची व त हू ण पळयतात ताचय च ण हे कथत वाचू ंक मेळटा. 

4. इं ल शंतल सा ह य 

1. कंग कोल, अ टन सन लॅर, इंडी पि बश (2008) 

कॉलेजीतंलो एक व याथ  कोलोराडो हांगा मनाखणींक भेट दवपाक 

वता, ताका थंयची जीण जाणून घेवपाची आसता. पूण थंयच च  

पळोवन तो अजाप जाता. थंय पुराय असुर ततायेच वातावरण आसता. 

वा यांक नागोवन तांचे पैशे चोरतात. थंयचे खण-मजूर कोळ या-खण 

कंपनी या हड चेपणा खाला वावुरतात. खणीवयले खंयचेय गजाल  

वशीं कागाळ करत याक जीव वगडावपाचो पडटा . मनेर खंय याच 

काय यांक पाळो दनात. फकत शाळत मेळपी श णाक लागून 

व या याक भाय या संवसारा वशीं मा हती मेळटा. थंयचे सगळे खण-

मजूर म ययुगीन गुलामां भशेन रावतात. तांकां खणीर सुटयोय 

आसनात आनी हेर कसले लाबय मेळनात. चच त यान पा  फकत 

लोकांचे वेसनाधीनतायेचेर उलयतात. पूण कोणूच ग रबी आनी मनेरांनी 

के या अ याय आनी शोशणा आड उलयनात. 
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खण-मजुरांक तांणी उ पाद त के या कोळ या या माणा वय यान 

फटयतात. मजुरां या रा य वा माण तांचे मद ं भेदभाव करतात. 

खणींवय या तरणा या चलयांक थंयचे सुपरवायजर शंदळकेक लायतात. 

कामगारांक एकमेकां यो चाडयो करपाक वृ त करतात. ताका लागून 

कामगारां मद ं दुबावाच वातावरण नमाण जाता. माय नंग कंप यांनी 

याय-वेव थत आनी राजकारणांत कसो टाचार माजयला, ताच दशन 

ह पु तक घडयता. (संदभ : www.amazon.com). 

2. ज अॅज धीस वॅदर हॅज बीन, अॅन पॅनकेक, शूमेकर अँड हॉड (2007) 

शारांत सु  जावंक सोदपी खणीक लागून एक कुटंूब वभ त जावपाचो 

धोको नमाण जाता. ताचेर ह पु तक आदारला.ं (संदभ: 

www.amazon.com). 

3. कोल कॅ प ज ट स, टू राँगस ्  मेक अ रायट, रचाड  गा सया, 

यु नव सट  ऑफ यू मॅि सको ेस (2005) 

यू मॅि सको या उ तर-पि चमे कड या कोळ या खणीं वय या 

कॅ पांत यान थंयचे असुर त प रि थती आड संघश सु  जाता. एका 

कामगार संघटनेची थापना जाता. कामगार संघटने या फुडा यान 

खणींवय या अ याया आड के लो संघश या पु तकांत दाखयला.  

(संदभ : www.unmpress.com) 

4. कंग कोल’स लेवस, व लयम जी. व लय स, बड ट ेस (2002) 



100 
 

     मनाखणींक लागून नोक यो, रोजगार नमाण जाले, जहाजांक, बोट ंक, 

रे वक आनी कारखा यांक बळग मे ळ, जांकां लागून अमे रका एक 

सश त देश हूण मुखार आयलो. पूण खणींक लागून कत या याच 

जाणांचे जीव गेले आनी कत यो योच बायलो वधवा जा यो. 18 या 

शक याचे अखेरेक बर य ल  ह  कादंबर . पॅन स वा नया हांगा या 

कोळ या-खणींवय या कामगारांचे िजणेचेर ती आदार या.  

     (संदभ: www.abebooks.com) 

5. कोल कॅ प डेस,् रकाड  गा सय, यु न. ऑफ यू मॅि कको ेस (2001)                   

हे कादंबरत मॅि सक त या कोळ या-खणींवय या कामगारांची संघशमय, 

गर ब आनी दुखी जीण च ीत के या. (संदभ: www.unmpress.com) 

6. ‘द फनदेल को लयर  डजा टस’, हॅर स, गॅरेथ, ल नकोच, पाँट ीड       

युिजयम. 

‘द फनदेल को लयर  डजा टस’ ह पु तक (घडये स यकथा) गॅरेथ 

हॅर स या लनकोच हांगा रावपी लेखकान रचला.ं या पु तकांत ताण 

1891 वसा फनदेल हांगाचे खण-दुघटनेची काणी सांग या. हे दुघटनेत 

178 खण-मजुरांक मरण आ य ल. फाटल  20 वसा हो लेखक खण-

दुघटनांचेर पु तका ंरचता. पूण ताची ं हेर पु तका ंहाताक लागू ंक नात. 

तातू ंत अि बयन को लयर  आनी होप क टोन हांगा या दुघटनांचो 

आसपाव जाता. मनाखण-दुघटनांचेर आपूण कतय बरयतल , अश 

दसू ंक ना श ले. पूण फनदेल हांगाचे दुखे त घडणुकेन हाका बरोवंक 

वृ त केलो, अश ताण पु तकांत हणला.ं 
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या पु तकांत फकत दुघटनांचीच खबर येवंक ना, जा यार समाजाचेर 

खणीं या जा या प रणामांचीय चचा के या. मनाखणींनी भु ंयेप दा 

वावुरतना खण-मजुरांक सामकारावंचे पडटात या धो यांच आनी 

जो खमांच वणन या पु तकांत वाचू ंक मेळटा. संदभः (र डा ल डर या 

वे श खबराप ांत 17 जानेवार , 2013 द सा डे ह एडवडस ्हांण द ले 

बातमे वय यान.) (संदभ:www.walesonline.co.uk-news/local authors 

/latest book.).   

 2.2.9 मीनाखण वेवसायाचेर आदार त चल च ा ं

खण-वेवसाय आनी खण-वेवसायाचेर आदार त कथा, कादंबर  आनी हेर सा ह य हो 

च पट सृ ट चे नदरेन सदांच एक आकशणाचो वशय थारला. एकाच वेळार लाखांनी 

मजुराचें न, चंड अथ क उलाढाल आनी राजकारण हांकां लागून समाजाचेर भोवआंगी 

प रणाम करपी, ग रबी, टाचार, हंसा, व थापन, पयावरणनाश अशे कतलेशेच न 

धगधगावपी हो वेवसाय हण यार उ ेगीकरणाचे अ नबधतायेची आनी आ यं तकतायेची 

तगशी जा या कारणान च पटांक हो वेवसाय भरपूर मसालो दवपी थारला. हॉ लवूड 

तशच बॉ लवुडांत खण-वेवसायाचेर जाय या चल च ांची नमणी जा या. तातू ंतल ं चडशीं 

चल च ां खण-वेवसाया वय या कादंब याचेंर आदार त आसात. एक बरो च पट नमाण 

क ं क लागपी द घकाल न सम या, संघश, धाडस, धोको, सैम-स दय, नायक आनी 

खलनायक अशे सगळे घटक माय नंग वेवसायातं आसतात. तातू ंतले कांय मह वाचे 

च पट अशे आसातः 
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        इं ल श चल च ा ं

1. द ेजर ऑफ द सयेरा मा  

1948 वसा हो च पट दश त जालो. खण-वेवसाया वयलो तो ब यातंलो बरो 

च पट मानतात. भांगरा-खणी या सोदा खातीर गे या हजारेक लोकांची ह  

काणी. स हय यां या काळा उपरांत तातू ंत या एक याक भांगर मेळटा. ताचेर 

ताचो तशच हेर णवश ण या णव लोकांचो ह क आसता.  

2. दॅर वल बी लड  

हो च पट तेला-खणीचेंर आदारला. पूण तातू ंतलो नायक भांगर-खणीकं लागून 

गरे त जाता आनी उ ेजक हूण गाजता. या काळांत खणीचेर कस योच 

सुर ा-सु वधा उपल ध ना श यो या 18 या शक याचो उ तराध आनी 19 

या शक याचो पवुाध या काळांत या खण-कामगारांचे न या च पटांत 

मांड यात. 2007 वसा हो च पट दश त जालो. 

3. नॉथ कं   

एके खण-मजूर बायलेन आप याचेर जा या ल ंगीक छळा आड दाखल के ले 

केशीचेर आदा न 2005 वसा या च पटाची नमणी जाल . 

4. कोल मायनस डॉटर 

लॉरेटा ल न नांवाचे एके अ पवयीन काजार  चलयेचेर ह फ म आदारला.ं तचो 

बापूय बचर होलो, कटुक  हांगा एक खण-मजूर आसता, आनी ती खूब ग रबींत 

वा ड ल  आसता. त या घोवा या ो साहनाक लागून ती एक हड गा यका हू ण 

नामनेक पावता. 
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         अकादेमी पुर कार जैतीवंत ह फ म 1980 वसा दश त जाल. सुजन कॅ पबॅल 

बट लेट  हांचे कादंबरेचेर याच नांवाचो आनीक एक च पट आदारला. तातू ंत 

लॅट मॅर, पॅन स वा नया हांगा या कोळ या-खणींच 1890 तल वा तव वणन वाचू ंक 

मेळटा. हातू ंत लक  अने ता ह  चल  पॅन स वा नयातं या एका खण-मजुरा लागीं 

ल न जाता. त या घोवाचो तचेर मात लेगीत मोग आसना. पयले बायले पसून 

ताका जा यो तीन चलयो लेगीत तचेर मोग क रनात. तां या काळजांत आपले 

आवय या मणा यो याद  ता यो आसतात आनी लक  लेगीत पोलंडांतल आपल 

भुरगेपण वस ं क ना. अश ि थतींत ह नव घर सांबाळपा खातीर ती पगट बांदता. 

5. कंग सोलम स मायन 

हो च पट 1950 वसा दश त जालो. एके व ाचे खणीचो सोद घेवपाक गे या 

आनी बेप तो जा या खण-संशोधकाचो सोद घेवपाक एक धाडशी मनीस भायर 

सरता. ताची काणी हांगा चतार या. 

6. गॅले सी वे ट 

व ान-सा ह याचेर आदार त हो च पट. आपलो वेवसाय आनी ता ं  तगोवपाचे 

नदरेन जहाजा वयल खनीज चोरपाचो य न करपी कॅ टनाचेर तो आदारला. 

हंद  चल च ा ं

काला प थर 

काला प थर ( लॅक- टोन) हो चासनाला कोळसो खणीचेर आदार त च पट 

1979 वसा दश त जालो. तो  आ श लो. यश चो ा हांणी तो द दश त 

के लो. सल म-जावेद हांणी बरय या कथानकाचेर तो आदा र लो. यश चो ा 
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हांचो एक लासीक च पट हूण ताका वळखतात. अ मताभ ब चन, शशी 

कपूर, श ु न स हा, ेम चो ा, राखी, परवीन, नतू स ंग या द गज 

कलाकारांक लागूनय तो गाजलो. मनाखणी या मालका या कामगार वरोधी 

कारवायांचेर तो आदारला. कामगाराकं फावो यो सुर ा- सु वधा आनी उपकरणां 

दवंक ना श यान खणींत आ य या कृ ीम-हु वाराक लागून शंभरां वयर 

मजुरां या िजवाक धोको नमाण जाता. हे घडणुके आड संघट त जावन 

कामगार संघश करतात, ताच संघशमय च ण या च पटांत पळोवंक मेळटा. 

तशच कोळसो-खणीच वदारक प आनी ताचे प रणाम भोवच भावीपणान 

या च पटांत दाखय यात.  

मनाखणीचेर आदा र ले हाल ं तपा वयले हेर हंद  च पट हण यार ‘गँगस ्  

ऑफ वासीपूर’ (2012), गु ंडे (2013), जातू ंत कोल-मा फयांच च ण केला.ं 

‘कोयेलांचल’ या नांवान द दशक आश ू खा हांचो झारखंडांत या कोळसो-

खणींचेर आदार त च पट येवपाचो आसा. राजकारण, शासन आनी मजुरांचे 

न तातू ंत मांड यात. 

क कणी चल च ा ं

  अल शा  

क कणी च पटा भतर आतां मेरेन खण-वेवसायाचेर आदार त दश त एकमेव 

च पट हण यार, ‘अल शा’. 2004 वसा हो च पट ी. राज  तालक हांणी 

नमाण आनी द दश त क न दश त केलो. या च पटांत मनाखणीकं 

लागून जा लो पयावरणाचो इबाड, वेसनाधीनताय, कुटंुबांची ताटातूट आनी हेर 

समाजीक नाचेंर उजवाड घातला. एका उ ेजक कुटंुबांत सून हणून 
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आ य ल  पयावरण-मोगी बायल कशे तरेन कुटंुबाच मतप रवतन क न 

वृ ारोपण आनी हेर पयावरणी अनुकूल उप म राबोवंक जैतीवंत जाता, ताच 

काळजाक पश करपी च ण या च पटांत पळ वक मेळटा. खण-वेवसायान 

पयावरणाचो भ क जाय नासतना, पयावरण-इ ट हू ण आपल  तमा नमाण 

करची, असो संदेश हो च पट दता. नामनेचे क कणी लेखक ी. दामोदर 

मावजो हांणी या च पटाच पटकथा लेखन केला.ं या च पटाक 52 या 

रा य फ म महो सवांत क कणींतल उ कृ ट फचर फ म हूण पुर कार 

मे ळो. 2004 या आंतररा य फ म महो सवांत हो च पट दश त के लो. 

मराठ  चल च ा ं

उ व त 

ी. सुभाष भडे हांचे ‘उ व त’ कादंबरेचेर आदा न याच नांवाची एक दूरदशन 

मा लका सु  जा ल . पूण कांय कायदेशीर बाबींक लागून ती बंद पडल . 

------------------------x-----------------------x------------------------- 
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करण  3: 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यांतल  समाजजीण 

3.1 कुटंूब वेव था 

अ छेव 

‘अ छेव’ कादंबर  ग यांत या दवचल तालु यांत या कोळंब या हान या गांवांत  घड या. 

हे कादंबरत अ सल परंपर क जीण जगपी कुटंुबांच च ण बरोव यान केला.ं तातू ंत पंढर  

(शेतकार घोव), मीण (बायल) आनी तांचीं दोन भुरगी-ं नानू आनी कसर, या कुटंुबाची 

काणी ा त नधीक पांत सांग या. घोव-बायल, आवय-बापूय, भाव-भयण, पूत-धवू अशा 

ना यांनी तांचे मदले संबंद घट व ण ले आसतात. पंढर  द सभर शेतांत राबता, मीण 

घरचीं कामां करता आसतनाच घोवाक शेतकामांत मदत करता. कुटंूब गर ब आसा. घरांत 

खावपा-जेवपा पुरतच आसा. भुर यांनी घरकामांत मदत करची हू ण आवय तांकां हणटाः 

‘‘आतां झगडीं नाका रे. बा पा येवपाचो जालो. चला, दोगांय लागोन नासण दळून स पयात. 

फा यां दोगांकय आ खी एक एक भाकर ’’. (पान 12). 

हरशीं फकत शीत, सु ंगटांची कडी आनी सुको पेडवो खावन जगत यांक भाकर  ह प वा न 

दसता. पूण गर ब आसून लेगीत त समादानी कुटंुब आसा. घोव-बायल एकचारान आनी 

एकमेकांक व वासांत घेवन संवसार करतात. तांची भुर यांचेर भोवच माया.  

क टांची जीण सारपी पूण खेळीमेळीन रावपी या कुटंुबांत, गांवांत खण येतक च मात पुराय 

रतीन बदल घडटा. पंढर  शेतांत वच या जा यार आपल  बैलांगाडी घेवन खणीर फातर 

फोडपा या आनी बैलांगाडयत भ न ते शेनोरेर पावोवपा या कामाक वता. हे वटेन पलतडचो 
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बाबुसो नांवाचो खणी वयलो दलाल मीणी कडेन गोड उलोवन आनी तका कापड, फुलां 

भेट दवन खुश करता आनी तका भोगता. 

हव-ू हवू पंढर क खणी वय या दुडवांची च लागता आनी चड पैशे जोडपाच सपन 

पळयत, तो आप या च याक- नानूक आनी चल -केसराक लेगीत खणीर कामाक हरता. 

खणीर कामाक गे या पंढर ची शेता कडेन आडनदर जाता. पंढर ची भलायक  हव- हवू 

इबाडपाक लागता.  

घरांत पैशे येतात पूण समादान उरना. गांवांत या चाल रतींक पंढर  आनी मीण पैशांनी 

मेजू ंक लागतात. मा तर आपले शकोवणेच भात मागू ंक आयला अश समजून मीण, 

खणी वय या पैशां या नेटार ‘‘भात नाका जा यार मा तराक ते वां याचे पैशेच दयात. 

तेची गरज भागतल  कसल .’’ (पान 109) अश हणटा. पूण दोगांय जाणां नानूक खणी 

वय या कामाचो बंद क न शाळत घालपाक तयार आसनात. वय यान नानुकूच शाळत 

वचपाची इ सा ना अशी फट मारतात. 

धा वसा भतर पंढर  खणी वय या वावराचो बंद जाता. ताका अकाल  जाणटेपण येता. 

ट .बी.च दुयस जाता. बाबुशा वांगड या कुडी भोगांक लागून मीणीक लंगीक दुयस जाता. 

नानूक सो याच आनी बायलांच वेसन लागता. कसर खणी वय या ाय हराचे वासनेक बळी 

पडटा. पंढर च सगळ कुटंूब उ व त जाता.  

नमण नानू खणी वय या राशी प दा च डून मरता. कसर ाय हरा वांगडा पळून वता. 

पंढर  आनी मीण मात खणीन भेट द ल ं दु येसां आंगार काडीत िजतीं उरतात. अशे 

रतीन खण वेवसायान नमाण के ले दुडवांचे आशेक लागून पंढर या पुराय कुटंुबाची 

वाताहात जाता. पुराय गांवांतले कोस ळ ले कुटंुबीक िजणचे दशन बरोव यान पंढर या 

कुटंुबा या मा यमांत यान डयला.ं 
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होमकांड 

‘होमकांड’ कादंबर  स तर  तालु यांत या एका हानशा गांवांत घडटा. फकत तीशेक घरांचो 

हो गांव. या गांवांत शवरामाच घर आसता. शवराम भट जातींतलो आसता आनी भटांची 

चार आनी वीशेक हेर जातींचीं घरां या गांवांत आसतात. 

पुराय कादंबरत फकत शवरामा या कुटंुबाची काणी सांग या. हेर कुटंुबांचो फकत गरज 

थंय उ लेख केला. शवरामाचे आवय-बापूय, काका-काक  आनी तांची चल -अ का. 

शवरामाचो बापूय शा ी आ श लो. जा यार काका जो तशी. काका आनी काक  क ट-

मेहनती या वावरांत तरबेज जा यार शवरामाची आवय घरकामांत. शवराम आनी ताची 

बापोल भयण आ का कुळागरांत वाव न, सैमा या गोपांत हानांची हड जा ल .ं कुटंुबांत 

दोनय भाव आनी तां या बायलां मद ं मोगाच आनी आपलेपणाच नात आ श ल.  

मुखार सोरपान फंु क यान काक क मरण आयल. तचो वरह सोसू ंक जाय ना श यान 

काका सं यास घेवन या ेक गेलो. वचचे पयल ं आपले एकच धुवेच ताण ल न केल.  

उपरांत घरांत फकत शवराम आनी ताचे आवय-बापूय उरले. शवरामाचे ल न जातक च 

घरांत ताची बायल अ ं धती आयल . उपरांत खणी वय या सुर ंग फोटाक लागून 

शवरामाच घर कोसळून ताची आवय बापूय दोगय मातये या राशी प दा च डून मेले. 

अशे तरेन शवरामा या कुटंुबाची वाताहात खणीक लागून जाल . 

शवरामाचे पुराय कुटंूब सुसं कृत, सं कार  आ श ल. ता या बापायक आनी काकाक 

गांवांत खूब रे पेद आ श लो. शवरामाची आवय गांवांत या अडच यांक-भुके यांक 

सदांच मदत करताल . फुडल  सगळी काणी शवरामान खणीं आड के या एकाक  

संघशाची आ श यान आनी अ ं धती मनेराची रखेल जा यान शवरामाच पुराय कुटंूब 

उ व त जाता. 
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 उ व त 

हे कादंबरत वठू-साळू तांचो पूत पंढर  आनी भकू-मोगा आनी तांची धूव बकुळा तशच 

हाबळू भटा या कुटंुबांची काणी व तारान आय या. 

वठू आनी साळू भाटकार देसाया या शेतांत मु ंडकार आसतात. भाटकार देसाय सबावान बरो 

आ श यान वठुच कुटंूब उपाशी पडना. पूण भरपूर क ट क न लेगीत नव पीक येव या 

आद ंचे दोन-तीन हयने पेजेर रावच पडटा. वठू आनी साळू दोगांय शेतांत राबतात 

जा यार पंढर क तांणी शकपा खातीर दवचले ता या मामागेर दव र लो आसता. गावंांतल ं 

सगळींच कुटंुबां भोवच माये त, एकमेकांक समजून घेवपी, एकमेकां या अडीअडचणींक 

पावपी आसतात. गांवांत एकचार आसता. झगडी,ं किजलां हांच नांव लेगीत गांवांत आसना. 

ग रबी आसल  तर  एके तरेच समादान गांवांत नांदता. जातीचो वयलेचार आसलो तर  

देवी या उ सवाक वा धालां मांडार सगळे एक जातात. कुटंुबांत या यि तंचो एकमेकां कडेन 

बरो संवाद आसता. कतय करपाच जा यार कुटंुबांत सामुह क नणय जातात. 

भकू आनी मोगा हांच कुटंूब वठू या कुटंुबा या मानान खावन जेवन सुखी आसता. तांच 

वताचे मालक च शेत आसता. ताच चल  बकुळा गांवांत मुखा वय या श णाची सु वधा 

ना श यान श ण सोडटा आनी गांवांतल ं गोरवां राखता. वठूलो पंढर  आनी भकूल 

बकुळा हांचे भतर भुरगेपणा सावन मोगाच नाजूक नात नमाण जा ल आसता. 

गांवांत हाबूळभट, ताचो उ च- श ीत चलो रामनाथ आनी सून उ मला हाचय कुटंुब रावता. 

हाबळूभट आनी रामनाथ वता कुळागरांत खपतात. कुळागर तांची वसाची भूक भागयता. 

अशे तरेन पुराय गांवांतल ं कुटंुबां आप या वा हेरां या शेता-कुळागरा-ंभाटाचेंर जगतात. 

पूण गांवांत मनाखण येतक च ह  प रि थती रोखडीच बदलता. लोक शेतां-भाटातंलो वावर 

सोडून खणींचेर कामाक वतात. खणीचेर काम के यान तांकां रोख पैशे मेळटात. ताका 
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लागून सद या जेवणाची चंता आनी सैमाचेर आदा र या शेतां या पकांचो हु को ना 

जाता. रोख पैशे हातांत आ य यान लोकांच िजवनमान सुदारता. बर जेवण, कपडे लोकांक 

परवडूंक लागतात. पूण हाका लागून कुटंुबीक ि थतींत फरक पडटा. खणीवय या क टांक 

लागून आनी हातांत या पैशांक लागून सोयाच वेसन वाडटा, ताका लागून कुटंुबांत कलह, 

झगडी,ं के तावां आनी मतभेद जातात. पंढर च आप या बापाय कडल नात आनी बकुळेच 

आपलो आवय कडल नात इबाडटा. बकुळा खणी वय या इ ाह म नांवा या मॅनेजरा या 

मोगा या जा यांत फसता आनी आपणाल  कूड ताका ओंपता. इ ाह म एक तडीपार जा लो 

गु यांवकार आसता. बकुळाक वाप न घेतक च आनी खणीर वरोध करपी रामनाथाक, 

कंपनी कड यान सुपार  घेवन अपघातातं जायबंद  करतक च तो फरार जाता. 

खणीर कामाक लागतसून इ ाह मा कड यान पैशे, भेट , कपडे आनी सुखाचीं सपनां मेळटा 

आ श यान ते धु ंद ंत बकुळाक पंढर या मोगाचो वसर पडटा आनी ताच नात ती तोडटा. 

ते वटेन खणी वय या दुशणाक लागून हाबळूभटाच पुराय कुळागर न ट जाता. तच दुख 

घेवन हाबळू मरता, जा यार ताचो उ च- श ीत चलो रामनाथ आप या कुळागराची राखण 

करपा खातीर खण-कंपनी कडेन संघश करता. पूण तो एकाक  पड यान कंपनी अपघात 

घडोवन ताका अपंगूळ करता.  

अशे तरेन हे कादंबरतल ं सगळीं कुटंुबां खणी वय या वावरांत यान मेळपी पैशांचे आशेक 

लागून उ व त जातात. कुटंुबांत या ना यां मद ं भ न येवपा ना इतल अंतर नमाण 

जाता. 

‘भी माचा ड गर’ 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरतल  कुटंुब वेव था ना या-पा यांनी बां द ल  अशी परंपर क वेव था 

आसा. हे कादंबरत दाजी नाबराच कुटंूब, धमा-सा व ीच कुटंूब, दाजी या दोन भावांचीं कुटंुबा ं
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आनी भाऊ कुलक याच कुटंूब अशीं त नधीक कुटंुबां पळोवंक मेळटात. दरेकल कुटंुब 

आपाप या फाय याच पळयतात. गांवच कोणाक प ड ल आसना. दाजी नाबरा या कुटंुबांत 

ताची क टकर  बायल आतेबाई, धावी श क ल चल  वासंती आनी इ कोलांत शकपी चलो 

ीकांत आसात. दाजी द सभर पु तकां वाचता आनी फकत आदशवादाचीं सपनां पळयता. 

आपल घर चलोवंक ताका तांकना. ताची बायल आतेबाई मात काळा परस भोवच फुडल 

चंतपी आसता आनी तीच कुळागरांत वावर क न कुटंूब चलयता. दाजीची जबरद तीन 

नशाणी घेवंक ताचे भाव आनी पुतणये येतात ते ना तीच दुगच प घेवन तांकां 

धांवडायता. आपलो घोव संवसाराक कसलोच हातभार लावपाक पावचो ना, हाची जाण वकाय 

आसून लेगीत, त डान फटकळ आ श ल  बायल, ताका के नाच आप या मनांत यान 

अपमानीत क रना. पूण जे ना नमाणे कडेन दाजी तका सांग नासतना त या व तींच 

पेटूल वकपाक हरता, ते ना मात तीस वसा या संवसारा उपरांत ताणे आप याचेर 

व वास दव ं क ना हण ती खंती जाता. आप या घोवाक दुशणां दल ं हू ण आप या 

भावान धा ड लो दोनश पयांचो चॅक, त या वखदपा याक पैशांची गरज आसून लेगीत ती 

पनून उडयता. 

दाजीचे चलयेचो वासंतीचो सबाव बापाय भशेन बेभरवंशाचो आसता. मनांत यान वजयाचेर 

मोग आसून लेगीत त ताका ि वकारपाक शकना. वय यान गांवांत या लोकांनी आपणाक 

वजयाचे वगत आसतना पळयल हूण उरफाट वजयान आप याचेर जबरद ती के याच 

नाटक क न त ताका बडोवपाक लायता. फुड दारकानाथा कडेन आ य या शा रर क 

संबंदांक लागून द स वतक च, ताण ल न जावपाच उतर दवन लेगीत त ताचे कडल नात 

तोडटा. अशे तरेन बापाय भशेन उरफाटे-सुरफाटे अताक क नणय घेवन त नमाण 

आ मह या करपा कडेन पावता. 
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ीकांत या नाबरा या च याक गांवांत या बामण भुर यां कड यान मार स सचो पडटा. 

आप या रािजना याक लागून र या जा या ामपंचायती या वांगडी पदा खातीर दाजी 

अ णाच, जाती भायले य तीच नांव सुचयता हू ण सगळीं बामण भुरगीं ीकांताचेर 

ब ह कार घालतात. ताका मार बडय करतात. वय यान ताचे भयणीचो बामण ना श या 

वजयाचेर मोग आसा हू ण ते ताका चाळयतात. तशेच अव थत संघश कर त हो सान 

भुरगो िजयेता. आपले दुयत आवयची सेवा करता. 

धमा-सा व ी आनी तांच चल  शकू अश एक कुटंूब. धमा सामको दुबळो आनी लाचार 

मनीस आसता. ताची बायल उकतेपणान देह व  क न पैशे जोडटा. खण येव या पयल ं ती 

बं या नाबराची रखेल आसता. पूण खण येतक च मात ती खण-मालक, मॅनेजर आनी 

मजुरांक देह- व य क न खुलेआम वे या-वेवसाय करता. आप या धं यांत तीं आनीकूय 

कांय चलयांक हाडटा. तचे हे नाच पळोवन हतबल जा लो धमा लोकांगेर मानायपण कर त 

जगता. धमाचो आपले चलयेचेर शकूचेर भोवच मोग आसता. वे या-वेवसायांत बु ड यान 

सा व ीचो चलये कडेन कसलोच संवाद आसना. धमा मात शकूक बर शकोवन हड करपाच 

सपन पळयता. अशे तरेन आवय-बापूय आसून लेगीत अनाथ, नराधार जीण जगपी ह गोड 

आनी शटूक अ पवयीन चल  नमाण खणी वय या एका मे याचे चाळव ले वासनेची 

शकार जाता. पुराय िजवीतभर भवकु या बाबत मनशाची जीण ज ग लो धमा मात, 

शकूचेर बला कार करपी मे याचो जीव घेता आनी आपणू जावन पु लसांचे सुवाद न जाता. 

दाजी नाबराचे दोगयू भाव फकत आप या गु ंड जा या पोरां या कु तार गांवाचेर शेक 

गाजयतात. आप यो जमनी तांणी गांवांत या गर ब लोकांक कसपाक द यो आसतात. 

ताका लागून भोवजन समाज तांचे पांगत आसता. बा या नाबर आप या पांच गु ंड 

वृ ती या च यां या आदारान गांवांत दहशत नमाण करता. जा यार दुस या भावाचो चलो 

बं या सोरो आनी वे यां या वेसनांनी बु ड लो आसता. 
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पूण दाजी या भावां यो बायलो मात कणखर सबावा यो आसतात. आप या भुर यांक 

लेगीत इं ल श शकोवच हूण यो आपूण जावन घरा भायर स न शाळत येवन वजयाक 

मेळटात. 

भाऊ कुलकण  हो एक बेरक  आनी पाताळयं ी मनीस आसता. ताचे बायलेचो उ लेख 

कादंबरत के लो ना. भाऊ जमीनदार आसता आनी तो भोवजन समाजाक आपले दावणेक 

बांदून िजयेता. आप या गु ंड च याक दारकानाथाक पंचायतीचेर वचून हाडपा खातीर तो 

साम-दाम-दंड-भेद चा य तरांचे उपाय करता. पूण तातू ंत अपेस आय यान तो अ णाक 

उदकांत पळयता. ताचो चलो दारकानाथ गांवांत फकत गु ंड गर  कर त भ वता. आप या 

च याक सगळे तरेचीं वेसनां आसात, ह ताचो बापूय सग यांक अ भमानान सांगता. 

अडचणींत सांप ड ले वासंतीक धीर द याच नाटक क न दारकानाथ ताका आप या 

नकल  मोगा या जा यांत घुसपायता आनी ताचो भोग घेता. 

गांवांतल ं हेर कुटंुबां खण येवन लेगीत दळ डरांत आनी दुखांत जगतात. हाच कारण, तां या 

भुर यां या हातांत खणी वय या कामाचे आयते आनी आलायते पैशे आ य यान, तीं 

आवय-बापायक ले खनात. द सभर खणीर वावुरपी चलयां फाट यान आनी रातीं गांवांत या 

हेर चलयांचीं फकणां कर त ह ं भुरगीं मवाल  जातात. 

अशे रतीन खण वेवसायाक लागून पुराय रतीन भंग जा ले कुटंूब-वेव थेच वणन ‘भी माचा 

ड गर’ कादंबरत वाचू ंक मेळटा. 

अकरा कोट  गॅलन पाणी 

‘अकरा कोट ...’ कादंबरतल ं मजूर कुटंुबां बहारांत या गया तालु यांत यान चं पूर, 

महारा ांत या को लयर चेर वाव ं क आ य ल ं आसतात. तातू ंत खणीवयले मजूर तर 

आसातच, या भायर हाले आनी हेर बार कसार क वेवसायीक लेगीत आसतात. तशच 
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यु नयन ल डर, खान, सरदार आनी हेर अ धकार  लेगीत आसात. खणीचेर तीस वसा काम 

के लो आनी खानसरदार जा या तवार चाचा सारके बुजुग आसतात, तेच माण न यान 

जू जा ले, नकते ल न जा ले तरणाटेय आसतात. को लयर ंत वाडत वचपी खोपीं या 

लायनींनी ते आपापल ं बराडां क न रावतात. मॅनेजर आनी हेर अ धकार  वगाची वेगळी 

कॉलनी आसता. 

सग याच अथ क तरांत या कुटंुबा मद ं िजणे वशींच एक सपन, संक टाचेर मात करपाची 

मानसीक तयार  आनी संघशाची उपजत वृ ती द ट  पडटा. खणी वयलो दरेकलो जा टो 

मजूर आप या पुताक वा सोययाक खणीचेर नोकर  मेळची हू ण धडपडटा. खणीचेर 

जा या दरेका अपघातांत आपले मनीस ना ह ? हू ण दरेकलो हु स यान पळयता. 

दवेचा सार या ामाणीक मॅनेजराक लेगीत कुटंुबीक संघशाक त ड दवच पडटा. ‘अकरा 

कोट ’ हे अ या श ले एकेच कादंबरत एक ामाणीक खण-मॅनेजर दाखयला. तो दरेका 

अपघाता वेळार िजवाची पवा क रनासतना खणींत दवता. आपले बायलेक के ना हय त 

प चराक हरपाच उतर दवन लेगीत, खणीचेर घ ड ले घडणुकेक लागून ताका त उतर 

पाळूंक जमना. नमण हेर 430 मजुरां वांगडाच तोय बी खणींत बडूुन मरता. 

अ या श या साबार कादंब या ंमद ं हे कादंबरेच आनीक एक खाशेलपण हण यार, हेर 

सग या कादंब यानंी खण-मॅनेजर वा खण-अ धकार  वा ठेकेदार वा मालक खणी वय या 

मजुरांचेर अ र ट येतक च हात वयर काडटात, पळून वतात वा करण च डून उडयतात. 

मात फकत ‘अकरा कोट ’ कादंबरतलो वामी हो खण-त  आनी अ धकार , आपले 

टाचार  करणेक लागून खणींत उदक भरतल आनी शक यांनी लोक मरतले हू ण 

प चातापान पोखरता आनी नमण अपघात टाळपा खातीर य न करता. 
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कोयले क  खान  

‘कोयले क  खान’ कादंबरतल  कुटंुबां हण यार को लयर ंत ख पींनी रावपी मजुरांची कुटंुबा,ं 

आनी खणी भाय या वाठारांत रावपी कांय गांवांतल ं कुटंुबा-ंजातू ंत सामा य शेतकामती 

आनी जमीनदारांचो आसपाव जाता. 

ख पीनंी रावपी कुटंुबा ं पयसु या गांवांत यान आ य ल ं आसतात. चंचल कुमाराच एक 

त नधीक कुटंुब हांगा ं चतारला.ं चंचल आपल  बायल आनी दोन भुर यां सयत को लयर ंत 

रावता. बायल आनी घोवाच नात भोवच समिजकायेच. घोवान खणीर वाव न जोडून हाडप 

आनी बायलेन घरची उ तवार  करप. आप या भुर यांक श ण दवपाची बायलेची इ सा 

आसता. ते खातीर ती ख पी भायर एक गाय पोसता. दुदा या पुरक उ प नांत यान 

भुर यांक शकोवच, बरे कपडे हाडचे अश तच सपन आसता. पूण गाबणी आसतनाच एक 

द स ती गाय मरता आनी तचीं सपनां मातीमोल जातात. चंचलाचो जाणटो बापूय कु डो 

जावन गांवांत या घरा आसता. ताची देखभाल वधवा जा ल  ताची भयण करता. सग याच 

कुटंुबांची ह च परवड आसता. 

कादंबरत वकासाचे भयणीच कुटंूब चतारला.ं खणी लागसार या गांवांत तका द ल  

आसता. घोव कसलेच तरेच काम क ं क न पेगी जा यान तीच हान-सान कामां क न 

ताका पोसता. तका मांय-मांव वा घरचीं आनीक कोणच ना श यान  वकास हो तचो 

एकमेव आदार आसता. वकासाक खणी वयले गु ंड मारतात, ते ना ती ताका आपणागेर 

हाडून स हयने ताची कुयदाद घेता. ताण यु नयना या कामातं पडच हय, ल न जावन 

संवसार करचो, अशी तची इ सा आसता. पूण वकास ल न जावपाक पुराय हयकार दता 

आनी आपल  जीण यु नयना या वावराक ओंपता. 
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गांवातल ं जमीनदारांचीं कुटंुबां लेगीत खणीप दा गे या आप या शेतजमनींची नुकसान 

भरपाय मेळटल , हे आशेर जगतात. कंपनी आड ते खातीर आंदोलन करपा वशीं चंतपाच 

लेगीत धाडस तांचे कडेन आसना. 

अशे तरेन ‘कोयले क  खान’ कादंबरतल  कुटंूब-वेव था सा प कोलम ड ल  आसा. फकत 

ना यां या अनुबंधाक लागून तीं कुटंूब तगून आसात. 

फायर ए रया  

‘फायर ए रया’ हे कादंबरत खणीक लागून नमाण जा या एका कृ ीम नगराची काणी 

सां ग ल  आ श यान, हे कादंबरत गांवांतल  परंपर क कुटंूब-वेव था द ट  पडना. मुळांत 

आपले-बापूय वा भाव-भावजय वा बायल भुर यांक गांवघरा दव न, पोट भरपा खातीर 

आ य ले हे मजूर. देखून कुटंूब वेव थतल ं नाती,ं संबंद आनी दु वे हागंा वेग या मापान 

मेजचे पडटात. 

हे नव लकेचो नायक सहदेव. झारखंड रा यांत या सतगांव गांवांत यान आप या एका गांव-

इ टा वांगडा (जुगे वर) आनी लागीं या गांवांत या एका तरणा या (रहमाना) वांगडा सरसा 

खणीर येता आनी ननकू नांवा या ता याच गांवांत या जे ट मजुरा सयत ताचेच ख पीत 

रावता. थंय ताची मजुमदार नांवा या एका खण-कमचा या कडेन वळख जाता. वळखीच 

पांतर इ टागतींत जाता. दोगयू जाण मजुरांचेर जावपी अ याया आड आवाज उठोवपाच 

काम करतात, हू ण कंपनी एके घडणुके उपरांत तांका मार-बडय क न कामावय यान 

काडून उडयता. सहदेव हवू हवू मजूर यु नयनाच काम क ं क लागता. फुड हे खणी 

वय यान काडून उड य यान दोगय जाण शेजारचे गांवांतले को लयर ंत कामाक लागतात. 

ते ना मजुमदार आपले एके मा न ले भयणी कडेन ताची सोयर गत जुळयता. थंय यान 

सहदेवाचो संवसार सु  जाता. 
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सहदेवाची बायल तबाला वधवा आसता. तचो घोव लेगीत सरसा खणीचेर एक मजूर 

आसता आनी ता या मणा उपरांत मजुमदारानच तका भयण मानून जगपाक आदार के लो 

आसता. सहदेव आपल ं वचारधारा आनी यु नयनां बदलत रावता. के ना समाजवाद  

जा यार के ना क यु न ट. नमण खणीच रा यकरण जातक च तो एका हंसावाद  

यु नयनाच काम करपाक लागता. खणींच रा यकरण जातक च वगडाय ल  नोकर  परती 

मेळोवपा खातीर हे संघटनेन ताका मदत के ल  आसता. पूण फुड सहदेव आपल  

वचारधारा वस न हंसावाद  यु नयनां वांगडा हांवत वता. तो भरपूर पैशेय बी जोडटा. 

अशे तरेन तो पथ ट जाता. 

दुसरे वटेन आंकवार मजुमदार न टेन आपल काम चालू दवरता. ता या कामाक मजुरां 

कड यान तको मेळटा त पळोवन ताचो कांटो काडपा खातीर सहदेवा या यु नयनाचो लडर, 

मजुमदाराचो खून करता. नमण सहदेवाक प चाताप जावन तो मजुमदारा या शकय या 

वचारा ं माण काम करपाचो नणय घेता. सहदेव आनी तबाला दोगांय एकमेकांचेर 

भोवच मोग करतात. तकूल प रि थतींत तबाला ताका धीर दता, समजायता आनी 

वेळ पड यार ताचेर फोगय काडटा. 

हे कादंबरत सहदेवा वांगडा आ य या हेर दोन यि तं या कुटंुबांचोय उ लेख आयला. ताचे 

वांगडा आ य लो ताचो गांवभाव जुगे वर संद सादूपणान ठेकेदार जाता आनी ल ाधीश 

जावन फो गी जीण जगता. पयल  बायल मरतक च तो एके जुवान चलयेकडेन ल न जाता. 

सहदेवा वांगडा आ य या ता या शेजार या गांवांत या रहमानाक खणी वय या अपघातांत 

मरण येता. पूण ताचे गावंांत आ श ले बायलेक कोणूच खर  गजाल सां गनात. रहमान एके 

बायले वांगडा पळून गेलो अशी फट मारतात. पुता या वरहान रहमानाचो जाणटो बापूय 

मरता आनी ताची बायल खु दया आप या हान च याक-इरफानाक घेवन घोव गायब 

जावपाच खर कारण सोदून काडपा खातीर शक यांनी मैलाचेंर आ श ले खणीर येता आनी 



119 
 

थंयच कोळसो वकून इरफानाक वयर काडटा. खु दया भोवच संघशाची जीण जगता. तचो 

चलो मजुमदारा या यु नयनांत वता आनी मजुरां या क याणा खातीर आपल िजवीत 

सारपाचो य न करता. ‘फायर ए रया’ कादंबरत कुटंुबां या संघशाची, वेदनांची आनी यागाची 

काणी सांग या. 

गो ड मायन 

हे कादंबरत मॅन ॅ ड ट नर आनी तेरेजा ट नर हां या कुटंुबाची काणी येता. मॅन ॅ ड 

उ च श ीत आनी हु शारय, पूण रातया,ं झटपट गरे त जावपाच सपन पळोवपी आसता. 

ताच ल न हॅर  हचफॅ ड नांवाचे मनेराचे एकलेच नाती कडेन, तेरेजा कडेन जाता. उपरांत 

बेगोबेग गरे त जावपा या हावेसान, तो नकळटा,ं खण उदकांत बुडोवन न ट करपा या 

लंडनांत या कांय गु यांवकारां या, कार थानाक बळी पडटा. खणींतले फातराचे थर फोडपाचो 

य न तो करता, जांचे फाट यान ताण चं त ले माण आनी या गु यांवकारानंी ताका 

सां ग ले माण भांगर आसना, तर फकत तु ं ब ल उदक आसता. 

मॅनफॅड आनी तेरेजा हांचे वैवाह क संबंद सारके आसनात. या भायर तेरेजाच रॉडनी कडेन 

संबंद आ श याची गजाल मॅन ॅ डाक क ळ यान तो सा प नराश जाता. 

अशेतरेन गरे त जावपाची अती-मह वाकां ा आनी इबा ड ले ना या संबंद हांकां लागून ह 

कुटंूब असमादानी जीण िजयेता. 

ाय द बलो ड कं  

‘ ाय...’ कादंबरत रे हरंड कुमालो या कुटंुबाचे काणये या मा यमांत यान द. आ कतले 

कुटंूब वेव थेच दशन घडयला.ं ह ं कुटंुबां कृशी-वेवसायाचेर जगतात. तरणाटे चले 

जोहा सबगात या खणींचेर मजूर जावपा खातीर धावं मारतात. ताका लागून गांवांत या 
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जाण या मनशांचेर मणाची पाळी येता. गांवांनी प ड लो दुकळ आनी शेतांचेर वाव ं क 

तरणा याचंो उणाव हांकां लागून गांवांतले जाणटे उपासमार न तडफडटात. 

रे हरंड कुमालाचो भाव जॉन जोहा सबगात मे तपणाचो वेवसाय क न थंयच थायीक 

जा लो आसता. तो थंय खण-मजुरांच यु नयन चलयता. कुमालो आनी जॉनाची एकूच 

भयण गट ड, जोहा सबगात खणीचेर वचून बेप तो जा या आप या घोवाचो सोद घेवंक 

जोहा सबगात वता. पूण ताय परती येना. आपले आतेक सोदूकं कुमालोचो चलो अबालसम 

जोहा सबगात वता, तोय परतो येना. नमण आ कत या एका समांगू नांवा या पा  

कड यान आप या च याची-अबालसमाची खबर मे ळ यान जाणटो कुमालो आपले बायलेक 

गांवांत दव न जोहा सबगात वता. थंय या रा ब यांत तो आप या भावाक मेळटा, भयणीक 

सोदून काडटा. ताची भयण गट ड वे या जा ल  आसता आनी बेकायदेशीर सो या या 

धं यांत प ड ल  आसता. कुमालो तका या नरकांत यान सोडयता. तका एक हान चलो 

आसता. 

नमण कुमालोक ताचो चलो मेळटा. पूण चोर  आनी खुना या आरोपां खाला ताका अटक 

जा ल  आसता. खनुा या आरोपा वय यान अबालसमाक फांशीची या त जाता. मजगतीं 

ताची भयण-गट ड लेगीत पळून वता, आनी अखेरेक कुमालो आपलो भाचो आनी 

अबालसमा कडेन कुडी-संबंद येवन द स गे ले चलयेक-आपल  सून मानून घेवन गांवांत 

परतता. अशे तरेन ग रबी, लाचार , हंसा, अवैध वेवसाय हांणी भ र ल  कुटंुबीक ि थती 

‘ ाय...’ कादंबरत पळोवंक मेळटा. 
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3.2 अथ वेव था 

अ छेव 

‘अ छेव’ कादंबरत एका कृशी-वेव थेचेर आदा र या गांवाच उ ेगीक-वेव थत कश प रवतन 

जाता, ताच वणन वाचू ंक मेळटा. कोळंब गांवांतल  सगळीं कुटंुबां शेतांचेर जगताल .ं 

तातू ंत यान तां या वस भरा या पोटाची वेव था जाताल . वताचीं शेतां आ श यांक 

जेवणाची ददात ना श ल . ह ं कुटंुबां गर ब वा न न-म यमवग य अथ क-ि थतींत 

जगताल .ं गांवांत रोख पैशांचो वे हार सा प उणो जातालो. गांवची कसल य सेवा वा मानाय-

कामेरपण के ले खातीर पयाच चलन मेळ या वां याक मळणेर भात मेळटाल. शेतांत 

वावर करपी कामे या-ंमानायांक दोन पया दसावडो मेळटालो. 

सोरो वकपी गादयेकार मळणेचेरच येवन, शेतकाम यान पये या सो या या मोलाच भात 

हरतालो. भट, मडवळ, हालो या वेवसा यकांक आनी भुर याकं शकोवपी मा तराक 

लेगीत धा य पांतच तांचे सेवेचो मोबदलो मेळटालो. 

मनाखण येतक च ह च  बद ल. शेताच उ प न लागीं लागीं न ट जाल. गांवांतले भुरगे 

खणीर वचू ंक ला ग यान शाळा बंद पडल . मा तरान गांव सोडलो. गांवांतले लोक शेता-ं

भाटांनी मानायपण-कामेरपण कर या वां याक खणीचेर फातर फोडपाक, कांनी माल 

भरपाक वचू ंक लागले. तां या हातांत भरपूर पैशे घोळपाक लागले. खणीर मानाय-कामे याकं 

दरेक ं पांच पया मजुर , बैलांगाडयेक स तर पया दसावडो मेळूंक ला ग यान गांवाची 

अथ-वेव था बदलू ंक लागल .  

गांवांतले लोक एक-दोन पयाक लेगीत हारग आ श ले. पूण खणींक लागून तां या हातांत 

पया घोळूंक लागले. धा वसा आद ं पलतड या जयदेवान वसावळी माण एकाव न पया 

दवन गांवांतल  पावणी हे ल . तोच जयदेव खण आय या उपरांत ती पावणी घेवंक 
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असमथ थारलो. ताचोय शेताचो वेवसाय बंद प ड यान पंचा तर पयां वयर लांस घालप 

ताका जमना जाल. गांवां भाय यान कोळंबार नाटक क ं क आ य ले खणी वयले ाय हर 

पावणी सादोवपाक लागले. 

गांवांतले तरणाटे खणीर क चलोवंक ला ग यान भरपूर पैशे जोडपाक लागले. तांकां 

हय याक दोन-तीनश पया पगार, ओ हरटायम मेळपाक लागलो. ते पैशे ते हॉटेलांतल ं 

खाणा-ंजेवणा,ं सोरो आनी खणी वय या चलयांचेर होडून वासना भागोवंक लागले. 

कादंबरत गांवांत या सरपंचाचे मालक चो क आ श याचो उ लेख आयला. बाज  वयले 

खलाशी लॅकान फॉरेन व तू गांव या लोकांक वकंूक लागले. कादंबरेचे अखेरेक गांवांतल  

अथ क ि थती सा प पडल . शेताच पीक ना जा यान आनी खणी वयल  जोड सो याक 

आनी वखदांक तशच कामवासनेक हो ड यान, नमण शेतकामती पयल ं परसूय गर ब 

आनी मजूर कफ लक जा याच च  द ट  पडटा. एका तपार खणीचेर मुकादम आ श लो 

पंढर  पैशांक पातेशीर जालो. जाणटेपणांत संवसार चलोवंक खणीर यायेच दुकान घालपाची 

पाळी ताजेर आयल . 

अशे तरेन गांवांत खणीक लागून भरपूर पैसो घोळपाक ला ग यान गांवची अथ क ि थती 

पुराय रतीन कशी बद ल  ताच च ण ‘अ छेव’ कादंबरत केला.ं 

होमकांड 

‘होमकांड’ ह  शवराम नांवाचे सु श ीत य तीन के या खण- वरोधी संघशाची काणी. 

गांवची अथ क प रि थती सुमाराचीच आसता. चडशीं कुटंुबां भोवच गर ब आसतात. 

गांवांत यो जमनी भटां योच आ श यान, यो जमनी खंडाक घेवन हेर जातींतल  ह ं 

कुटंुबां पोट भरतात. कांय जाण भटां या कुळागरांनी मजुर य करतात. 
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कुळागरां आनी शेतां ह गांवच उ प नाच साधन. देखून भटांची कुटंुबां उच-म यमवग  

जा यार हेर जातींची कुटंुबां गर ब गटांत होडटाल .ं 

ग रबी आ श यान गांवांतले जायते लोक जेवपाक शवरामागेर येताले. कोणागेर बाळंट ण 

आस यार शवरामागेर साकुनूच जेवण वताल. हाचे वे यान गांवांतले ग रबीची क पना 

येवची. गांवांत खण येतक च वसभरांत शवरामा या कुटंुबाची अथ क ि थती लेगीत बकट 

जावपाक लागता. खण- दुशणाक लागून कुळागरांच उ प न दवता. मुखार नकृ ट मातयेचे 

राशींचो पुराय द गर कोसळून शवरामाच पुराय कुळागर पुरवता. बेघर जा या शवरामाची 

गत भका याची जाता. 

‘होमकांड’ कादंबरत मजुरांचे अथ क ि थतीचय दशन घडयला.ं सुमार दोन हजार मजूर या 

गांवांत आ य ले. खणी वयलो पगार हच तांच उ प न. चड क न कनाटक रा यांत यान 

आ य ले ह मजूर हाता या पोटा वयले आसतात. तांची पोटां फाट क त क ल  आसतात. 

फकत पोटा खातीर ते मजूर खणीं वयल क टाच काम आपले ज मभु ंये पासून शक यांनी 

क.मी. पयस येवन करतात. अश तरेन खणीक लागून गांवची अथ क-वेव था कशी 

कोसळटा आनी गांवचे लोक तशच मजूर कशे भ डून वतात, ताच दशन ह कादंबरत 

घडयला.ं 

उ व त  

‘उ व त’ कादंबरत देसाया सारके गरे त भाटकार, हाबळूभटा सारके आपल कुळागर 

/शेत आ श ले म यमवग  आनी गर ब-धाकट ं क टकर  शेतकाम यांचीं कुटंुबां अशीं तीन 

अथ क तरांतल ं कुटंुबा ंआसात. 

भाटकारां यो जमनी, शेतां आसात आनी गांवांत तातू ंत राबू ंक तयार आ श ले भरपूर 

मानाय-कामेर ं आसात. देखून भाटकाराक असुदाय उ प न मेळटा. क टकर  समाज मात 
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अदपोट , दोन-तीन हयने फकत पेज खावन जगता. देखीक वताच शेत आ श या 

भकूची गत पळोवची. सकाळी फुड शाणू तागेर या-पाव खातीर येता ते ना भकू ताका 

हणटाः 

‘‘शाण,ू या-उंडो खंय परवडटा आमका?ं हय या-दोन हय यांत याच पाणी मेळ यार 

खूब जाल.’’ (पान 56) (अनुवाद त).  

फुड आपले ग रबीची यथा सांगपी भकूची बायल मोगाबाय भकूचेर शीण काडटना हणटाः 

‘‘...मोगाबायन रागान हणल, ‘‘ हडलो भाटकार तू ं कांतूबाबा भशेन！ मरमर मरपाच 

शेतांत. वसभर धड पेजेचो नीस काय मेळना！ णववार  कापड घेवंक येना！ ह या आंगार 

पळय, झर झ र ल कापड कपयो लावन हेसतां...बर नु त खा यार हयनो जालो...’’ 

(पान 58) (अनुवाद त). 

ह  गत जर आपणाल शेत आ श या भकूची जा यार हेर शेतकाम यांच फकत चंतू ं येता. 

शेताचेर वावर क न तांका ं दसाक दोन-तीन पया दसावडो मेळटालो. देखून तां या हातांत 

रोख पैशे येना श ले. आसताले ते फकत तांदूळ वा नासणे. परवडटालो तो फकत सुको 

बांगडो. 

पूण मनाखण येतक च लोकांची अथ क ि थती पुरायपणान बद ल . शेता वय या 

दसाव या या दोन पयां या जा यार खणीर मनशा फाट यान दसाक धा पया मेळूंक 

लागले आनी तेय बी रोख आनी वसाचे लागीं लागीं बाराय हयने. या रोख पैशांक लागून 

लोकांक आप यो द सप ्यो गरजो भागोवन कपडे-ल ते आनी इ ल भांगर श ंगर क ं क 

श य जावंक लागले. पूण जे लोक फकत शेता-ंभाटा-ंकुळागरांचेर जगताले तांची अथ क 

ि थती  मनाखण येतक च पुराय रतीन कोलमडल . खण- दुशणाक लागून कुळागरां न ट 
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जाल .ं सुपार , ना ल हांच पीक अदापरस उण जाल आनी तां या वां याक उपासमार ची 

पाळी आयल .  

जे लोक परंपर क वेवसाय करताले ते दवाळखोर  कडेन पावले. नरसू जे ना व डलोपाजत 

भुसार  दुकान चलयतालो, ते ना तो भकेक पा व लो. पूण ताण जे ना गांवांतल पयल बार 

सु  केल, ते ना कांय हय यांतच तो ल ाधीश जालो. 

अशे तरेन गांवांतले अथ क ि थती भतर खणीक लागून पुराय ि थ यंतर घडल. अथ क 

वातं याक लागून लोकांक भौतीक सुखाची आनी वावलंबी जीण जगप श य जाल.  

भी माचा ड गर 

‘भी माचा द गर’ कादंबरच कथानक क कणांत या रेडी गांवांत घडटा. या गांवची अथ-

वेव था सामा य म यमवग  आसता. पुराय गांव तीनेक हजार लोकसं येच. तातू ंतल ं एक 

दोन डजन चड क न बामण समाजांतल ं कुटंुबां सोडल  जा यार हेर कुटंुबां न न 

म यमवग  कुटंुबां आसात. बामण जातींतल ं कुटंुबां पवुापार जमीनदार भाटकार कुटंुबां 

आ श यान, तीं उ च-म यमवग  गटांत होडटांत. आप यो जमनी, भाटा,ं कुळागरां वा 

शेतां भोवजन समाजांत या क टक या ंकडेन कसपाक दवन हे भाटकार जगतात. आप या 

वा भाटकारा या शेता-भाटा-कुळागरांनी राबून गांवांतल  चडशीं कुटंुबां पोट भरतात. गांवांतलो 

पसरो भाटकारांचोच. भोवजन समाजातंले श क ले तरणाटे मु ंबयत थायीक जा यात. 

तांणी धा ड या पैशांचेर जायतीं कुटंुबां चलतात. गांवांत यो ल न जा यो चलयो मु ंबयत 

आप या गरणी कामगार वा हेर नोक यो करपी घोवां वांगडा संवसार करतात. आपलो 

मु ंबयतलो भाव वा भावोजी आपणाक मु ंबयत कामाक लायतलो, हे आशेर गांवांतलो बेकार 

तरणाटो जगता. गांवांत आपणागेर वा हेरांगेर कसल ंच क टाचीं कामां करपाची तांची 
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मान सकताय आसना. मठागरांचो परंपर क वेवसाय करपी समाजांचोय उ लेख कादंबरत 

आयला. 

गांवांत मँगनीज खण येई मेरेन ह च  आसता. पूण खण येतक च गांवांतले कांय लोक 

खणीर मजूर हू ण जू जातात. तरणा यांक ह  मजुर  करपाची इ सा वा तांक दोनय 

आसना. अ णा पंच जातक च अस या बेकार, वाळेस, लोफेर गांवकार तरणा यांक खणीर 

मुकादमाची नोकर  दता. ताका लागून तांच आयतच फावता. मु ंबयत नोकर  मेळपा 

पयल ंची ह  चार दसांची मजा हू ण ते ह नोकर  करतात. द सभर घांट  मजुरांक गाळी 

घाल त, तांचेर शेक गाजयत ते द स सारतात. हातांत आ य या पगारा या पैशांनी ते 

फो गां मारतात. घरा जाण या आवय-बापायक पोसपाचो आव हाडून तांकां परतीं उतरां 

दतात. गांवांत आनी खणीर गांव या चलयांचीं फकाणां मार त आनी मोगाचे खेळ कर त 

जगतात. 

खण येतक च गांवांत या लोकांक उ प नाचीं जायतीं साधना ंगावतात. घांट  मजुरांक रा बतो 

क ं क द या आंगणाच / पडवेच / गो याच भाड, बांयच उदक वकून आ य ले पैशे, 

कंपनी कड यान जमनींच वसुक  मानधन (रॉय ट  वा राज व) आनी भायले मजरू गांवांत 

रावपाक द ले मा यताये खातीर जमानत (डेपोिजटा)ं, मजुरां खातीर उक या के या 

पस या वयल  ंधा या,ं पीठ, सोरो, पान- वडी हांची व  अशी आलायती जोड मे ळ यान 

भोवजन समाजा या हातांत पैसो घोळूंक लागता. लोकां कडेन पैसो जाला ह कळपाच 

मा यम हण यार लोकांनी हडा उमेद न पैशे होडून मनय लो गांवातलो महामायेचो 

वसुक  उ सव. अशे तरेन खण येतक च लोकां या हातांत रोख पैशे घोळटात. गांवची अथ क 

ि थती खण येतकच पुराय रतीन बदलता. 

 



127 
 

अकरा कोट  गॅलन पाणी 

‘अकरा कोट ’ कादंबरत गरे त खण-अ धकार , मजुरांकड यान जबरद तीन वा यु नयना या 

नांवान वा नोकर  दवपाच आमीश दाखोवन पैशे घेवन गबर जा ले गु ंड, यु नयन ल डर 

तशच सा प दळ डराची जीण जगपी मजूर अशे तीन थरांतले लोक रावतात. 

वामी हो पय या गटाचो त नधी. जमनादास मेहता या कंपनी या मालकाचे सांगणे 

वय यान सरकाराक फटोवन को यांनी पयांची इ टेट ताण नमाण के या. ताचो चलो 

अमे रकत थायीक जा लो आसता जा यार चल ं गभ ीमंत घरा यांत ल न क न द ल  

आसता. 

जमनादास मेहता हो तर खणींचो राजा. ताचे कडेन अफाट धन आसता. दोन-अडेज खणींचो 

तो धनी आसता. सरकारां घडोवपाची आनी उडोवपाची श त ताचे कडेन आसता, इतलच 

हय तर आप या मागात आड येवपी मं याचो खून क न लेगीत तो पचयता. 

राम सादा सारके वताक यु नयन ल डर हणोवन घेवपी गु ंड कंपनीन पो श ले आसतात. 

वयर सां ग ले माण नोकरेचीं आ मशां दाखोवन वा हेर तरेन धपटशाये या मागान आनी 

दहशत नमाण क न तो मजुरां कड यान पैशे एकठांय करता. 

मजूर हो तस या गटाचो त नधी. या मजुरांचो पगार दसाक तीशेक पया आसता. पूण 

तांचीं वेसनां आ ण अ ान हांकां लागून कंगाल भका या ंभशेन जीण ते जगतात. तां या 

खोपीचेंर सादे श मटाचे प े लेगीत आसनात आनी भुर यां या आंगार धड कपडे आसनात. 

तांचे ख पी भायर ना गटारां ना संडास. पावसांत पुराय वाठारांत रेबो-बांबर जाता. पूण 

खंय याच मजुराक खणी वयल  एकेक कायल रव हाडून थंय उडोवची अश दसना. (पान 

24) (अनुवाद त). 

अशे तरेन सं येन हजारांनी आ श ले मजूर आपल पुराय आयु य दळ डरांत काडटात. 
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कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत मजुरांक एका दसाक तीन पया मजुर  मेळटा. हय या या 

पगारांत यान एका दसाचो पगार बरेपण जोडपा खातीर माय नंग मु शीक दवचो पडटा. 

दर दसाक सवाय दन कोळसो खणपाची अट आसता. इतलो कोळसो दर दसा कातरप 

तांकां हय यांतले 10-12 द स तर  श य जायना. ताका लागून या दसांचो पगार कंपनी 

कापून घेता. या भायर रजेचे द स, दुयत प ड याचे वा गांव घरा गे याचे द स लेगीत 

खाडेच वतात. 

पगारा या दसाच कंपनीचे गेट र आपापले पैशे वसूल करपाक पसरकार, सो या या गादयांचे 

धनी, पैशे उ णे घे त ले आसत जा यार सावकार आनी ताचे गु ंड हाजीर आसतात. चडशे 

मजूर रणकार  आसतात. सावकार कळंतराच माण आनी बुडीत खा याची दो ाद र कम 

तांचे कड यान वसूल क न घेवन तांकां रणा या जा यांत घुसपायतात. अशे तरेन 

रणा या जा यांत घुस प या मजरुाक मागीर आपल  पुराय जीण तेच खणीर सारची 

पडटा. हांगा अ याय जाता हू ण दुसरे खणीर वचपाच तो चंतूक लेगीत शकना. हे 

नराशत यान आनी द सभरा या कुडी क टांत यान मेकळीक मेळोवपा खातीर सोरो, पान, 

जुगार हांची बड ताका लागता आनी हातातं उ र ले पैशे तो थंय होडटा. वायट अथ क 

ि थतीक लागून मजूर पुराय लाचार जाता. ताका लागून आपले शोशण जाता, हाच लेगीत 

ताका भान उरना. 

ह कादंबरत मजुरां मद ं असंतोश आनी अ याया आड झुजपाची वृ ती जागी जा ल  

पळोवन, ती मा न उडोवपाचे नदरेन कंपनी बाजारपेठतले कोळ याच मोल दवलां अशी फट 

मा न फुडले स हयने तांकां पुराय पगार दनासतना फकत रेशनाचे पैशे दवपाच 

कार थान करता. ते स हयने मजुरांची अव था सु या पा ट जाता. 
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फायर ए रया  

‘फायर ए रया’ कादंबरतल  अथ क ि थती सा प सकय या पांव या वयल  आसा. फकत 

पोटाची भूक भागोवपा खातीर मजूर खणीर वावुरतात. तांचे मुखार आनीक कसल ंच सपनां 

आसनात. दसाक साडे चार पया पगारा खातीर ते आठ वरां कोळसो फोडटात. 

तां या पगारांत माय नंग मु शी, सरदार, पठाण, सावकार, पसरकार, बाराचे मालक आनी 

यु नयन हांचो वांटो आसता. हातांत उ र या पैशांनी ते आपलो संवसार धुकलतात. सुरवेक 

गांवांत या जाण या आवय-बापायक वा बायलेक पैशे धाडूकं पावतात, पूण हवू हवू 

वेसनांचे भक क पडून कजबाजार  जातात आनी िजवीतभर भका याची जीण जगतात. 

को लयर ंत मजूर ना श ले कांय लोक रावतात. खणीतंलो कोळसो चो न वकप होच तांचो 

वेवसाय. उ टपा ट, क ड ल धा य आनी कु श ल ं फळां खावन ते जगतात. 

खणी वयले ऑ फस-कमचार  लेगीत खच भागना, हू ण रणां काडटात आनी टायमार 

परतफेड क ंक पावना जातक च कळंतरां आनी कळंतरांचेर कळंतरां भर त दवाळखोर 

जातात. खणीचेर अथ क नदरेन उंचे या पांव याचेर जगपी लोक हण यार खणमालक, 

ठेकेदार, तांचे गु ंड, कंपनीक सामील आ श या यु नयनांचे ल डर आनी को लयर ंतले 

पसरकार, बारकार आनी जुगारवाले. 

अशे रतीन आ श ले आनी ना श ले, शोशक आनी शोशीत अशे दोन अथ क वग ‘फायर 

ए रया’ंत दाखय यात. मजुराचें गांवांनी रावपी आवयबापूय, थंय दुकळ प ड यान आनी 

शेतांच पीक ना जा यान उपासमार न आनी मजुरांनी धा ड ले भकेचेर द स काडटात. 

गो ड मायन 

‘गो ड-मायन’ कादंबरत गभ ीमंत आ श लो हॅर  हचफॅ ड, भांगरा या आंतररा  

बाजारांतले वेवसायीक, रॉडनी भशेन तांचे सकय या अथ क तरांतले खण-अ धकार  आनी 
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सा प गर ब, दळ डरे अव थतले आ कन मजूर अशे चार अथ क तरांतले लोक आसात. 

हॅर  हो भांगरा या खणीचो मालक आनी आ कतलो सग यांत गरे त आनी वजनदार 

मनीस आसता. 

भांगराचे आंतररा ट य बाजारपेठत भांगराच मोल सतत वाडत उरच आनी भांगराची 

बाजारपेठ सदांकाळ आप या ता यांत उरची हे खातीर कट-कार थानां करपांत स य 

आ श ले एके गु हेगार टोळयेची खबर हे कादंबरत आय या. ह  टोळी आंतररा  बाजारांत 

भांगराची म तेदार  आप या क जांत हाडपा खातीर धडपडटा. 

‘ ाय...’   

‘ ाय...’ कादंबरत जोहा सबगातल  खणीं या सोदाक लागून बद ल ल  अथ-वेव था 

चतारपाचो य न केला. थंय खण-मालक आनी खण-अ धकार  संप न आनी गरे त जीण 

जगतात. खणींक पुरक आ श या वेवसायांतले लोक सधन जा यात. 

लाखांनी सं येन आ श लो मजूर मात दळ डरांत जगता. ताका दसाक फकत तीन शल ंग 

पगार मेळटा. तांचे पगारवाडीची मागणी फकत यु नयनांच क रनात जा यार लॅ सडावन 

क मशन, मीथ क मशन हे सरकारान ने म लो आयोग लेगीत करतात. तां या रावपाची 

वेव था बं द त ‘कंपावंडांनी’ गुलामां भशेन क न तां या य ती वातं याचेर बंद  हा ड ल  

आसता. 

कादंबरतल ं मजूर-व तींचीं वणनां वाचतक च मजूर साम या सकय या अथ क तरातंले 

आसात हाचो अदमास येता. हे खण-मजूर चोरयो, लूट, खून, बेकायदेशीर सोरो व  या 

धं यांनी गु त ले आसतात. भांगरा यो खणी आ श या जोहा सबग शारांतल  अथ क 

ि थती कतल  बकट आनी सकय या थऱा वयल  ताच च ण ‘ ाय....’ कादंबरत वाचू ंक 

मेळटा. 
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गांवांतले जमनीचेर वसासक या दुकळाक लागून उपासमार जा ले थंयचे लाखांनी तरणाटे 

जोहा सबगात या भांगरा-खणींचेर मजूर हू ण काम करतात.  

‘‘आमचे खातीर (का यां खातीर) आ श या हॉि पटलांनी वचून पळय, लोक जमनीर 

प ड ले दसतले इतले लागी लागी प ड ले दसतले, मद ं पावल लेगीत घालू ंक जावचना.’’ 

(पान 31) (अनुवाद त). 

हे कादंबरत का या-लोकांक समानतायेची आनी मनीसपणाची वागणूक मेळची हू ण 

जाव साचो चलो आथर हाण चळवळ सु  के ल  आसता. आथराचो खणींक म शनर  

वकपाचो वेवसाय आसता. पूण आप या धं याचेर आपले हे चळवळी या जावपी 

प रणामांची तो पवा क रना. 

द. आ कत यो खणी आनी तातू ंत यान मेळपी महसूल सरकाराचे नदरेन भोवच मह वाचो 

आसता. खणीं याच पैशांचेर आ कतले उ ेग चलतात आनी खणींत या पैशांचेर शेतमालाचे 

बाजारपेठत यो व तू खपतात. 

खण-वे हाराक लागून आंतररा  बाजारपेठेचे अथ क ि थतीचेर लेगीत प रनाम घडटा. 

शेयस दवतात आनी चडटात. ऑड डालसृ ट हांगा खणींत भांगर सापडलां इतल च खबर 

पातळटक च, खण सु  जावचे पयल ंच शेयसाच मोल अपे े भायर वाडटा. वीस शल ंगां 

वय यान शंबर शल ंग जातात. 

‘ ाय...’ कादंबरतले गरे त आप या मोटार ंनी भोवतात. ेनीन वा बशीन चुकून वास 

करतात. ‘अँलॅ झां ा’ हांगा वचू ंक बशीची तकेट स पे स आसता, हण यार स तकाक स 

शल ंग. स तकाक पगार मेळटा 35-40 शल ंग आनी तातू ंतले 6 शल ंग बशीक होडचे 

पडटात. 

जोहा सबगातले अथ क वशमतायेच वणन जॉनान-कुमालो या भावान बेसबर केला:ं 



132 
 

‘‘हांगा जोहा सबगात खणी आसात. यो खणीच हांगाच सव व. यो उंच बि डंगो, ह सु ंदर 

सट हॉल, पाकटावन, तातू ंतल  सुदर घरा,ं ह सगळ खणींत या भांगरानच बांदला.ं..ह 

युरो पअनां खातीरच सु ंदर हॉि पटल, वशुववृ ताचे (इ वेटराचे) द णेक आ श ल सग यांत 

हड हॉि पटल...’’ (पान 31) (अनुवाद त). 

अशे रतीन एके वटेन भकेकंगाल मजूर आनी दुसरे वटेन को यांनी पयाचंी उलाढाल 

करपी खण-वेवसायीक अशे पर पर वरोधी अथ क ि थतीच वणन ‘ ाय...’ कादंबरत केला.ं 

3.3 राजक  वेव था 

अ छेव  

‘अ छेव’ कादंबरत राजक -ि थतीच च ण ना. पूण कादंबरेच अखेरेक गांवांत या सरपंचान 

कंपनी कड यान क सुतलायलो असो संदभ मेळटा (पान 185). हाचे वय यान राजक  

फुडा यानंी खणीचंो लाब घेतलो हणपाच प ट जाता.  

खूब वसानी गांवांत आ य या येशा या पुता कडेन-शंकरा कडेन उलयतना शाणू हणटाः 

‘‘ या कागदाचेर (खबरा-प ांनी) कत घालां तर . सग या लोकांक कळूं द .’’ 

ताचेर शंकर हणटाः ‘‘सगळे पेपर मने च छापतात.’’ 

‘‘छापू’ं’. (शाण)ू. 

‘‘आप याचे च वायट ते कशे छापतले?’’ (शंकर). 

‘‘मागीर ह भारत काय कत जालां ते फकत कुकमाक आदार?’’ (शाण)ू (पान 185). 
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शाणूचो हो न ते नाचे राजक  ि थतीच वदारक दशन घडयता. 1961 वसा ग य वतं  

जाले, पूण लोकशायत नाग रकांक बहाल के ले ह क कोळंब गांवांत या नाग रकांक मात 

मेळूंक ना श ल. अथ क नदरेन ते आजूनय पारतं यातंच उ र ले. 

होमकांड 

‘होमकांड’ कादंबरे या चड या वां यांत पुतु गेज काळाच आनी नम या वां यांत ग य मु ती 

उपरांत या काळाच वणन आयला.ं 

पुतु गेज काळांत ग यांत मनेर आनी पुतु गेज स ता हातांत हात घालून चलताल. मनेर 

सोरो आनी पैशे दवन पुतु गेज सो दादांक खूश दवरताले. ‘होमकांड’ कादंबरत एक द स 

मजुरां मद ं झगडीं जावन एक मजूर मरता. ते घडणुकेचो पंचनामो करपाक शवरामा या 

आंगणातं पुतु गेज अ धकार  येता. मे या मजुराच मड शवरामा या दारांत दव न पंचनामो 

जाता. पंचनामो हण यार फकत हेर मजुरांक थापटावन तांचे कड यान घडणुकेची खबर 

काडप. ह चालू आसतना थंय मोहनबाब येता. मनेर आ य लो पळोवन तो अ धकार  उठून 

ताका येवकार दता. मनेर ताका सो या यो बाट यो आनी खावपाचे िज नस दता. तो 

अ धकार  आनी ताचे सो दाद शवरामा या आंगणांतच पयेतात, खातात, शगार  मारतात. 

पंचना याची भोगावळ जातकच मनेर मजुरां या मुखे याक आफोवन ता या हातांत पांचशीं 

पया दता आनी सांगता ‘‘ या म याची व हेवाट लाय आनी सग यांक या पैशाचो सोरो 

आनी खावपाक द .’’ (पान 71) (अनुवाद त). 

फुड खणी वय या फोटांक लागून शवरामाच घर कोसळटा. ते ना पुतु गेज सरकार या 

करणाची चवकशी सु  करता. नमण शवरामाक मोहनबाबा या ऑ फसांत आफयतात. 

थंय चार-पांच चवकशी-अ धकार  ब श ले आसतात. तांची बर  बडदा त मोहनबाबान 

दव र ल  आसता. घर कोस ळ ल आसता त खणीं वय या फोटाक लागून. पूण अ धकार  
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मात शवरामाचेरच घातपाताचो आनी सुटके झुजाचे ‘जय हंद’ चळवळींत वांटेकार 

आ श याचो आरोप करतात. या वेळार शवराम तांकां खर  गजाल सांगपाचो य न करता. 

ते ना ते अ धकार  आनी मोहनबाब ताचे कडेन पळोवन म क ल हांसपाक लागतात. हाचे 

वे यान दोगय सामील आसतात ह स  जाता. तशच मूळ कारण कुशीक दव न या 

करणांत शवरामाक कसो घुसपायलो, हो भाव तां या त डार दसता. 

पुतु गेज तपार हेर रा यांत यान गयांत येवपाक पासपोट काडचो पडटालो. पूण खणीर मात 

शक यांनी मजूर कनाटक आनी हेर रा यांत यान येवपाक शकताले. हाच कारण मनेरांनी 

पुतु गेज अ धकायाकं आनी पु लसांक लांच दवन कायदो सदळ क न घे त लो. याच 

काय याचो आदार घेवन खंयचोय मजूर वा मुकादम ास क ं क लागलो जा यार ते ताका 

पासपोट ना हू ण भायर काडटाले. 

कुळागराची नुकसान भरपाय हू ण मनेर फकत पांच हजार नुकसान भरपाय दता हू ण 

कळटक च त हयका न शवराम कोटात गेलो, केसय िजखलो, पूण ताका कोटान 

थाराय ल  र कम दनासतना मनेर वय या कोटात गेलो. 

याच काळांत (1946 उपरांत) ग यांत सुटकेची चळवळ नेट ध ं क लागल . म तेरो नांवा या 

जुलमी अ धका याची स ता चलताल . तो जनतेचेर खासा क न बायलांचेर भोवच अ याचार 

करतालो. पूण या काळांत लेगीत खणींक लागून गबर जा या मनेरांनी राजस तेचेर 

क जो केलो. 

गवनर ध न पुतुगाल यान आ य या दरेका पुतु गेज अ धकायाकं ते पा यो दताले. यो 

इत यो जंगी आसता यो, ते पाटक आपणाक आपोवण येवच हूण पुतु गेज अ धकार  य न 

करताले. मनेरां कडेन लाचार जाताले. उंची सोरो, ब यातंले बर जेवण, उंची घ याळा, पेना,ं 

अ तरा,ं भांगरा- या यो व ती, अ धका यां या बायलांक हार, मुदयो अ या भेट ंची वेव था 
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क न मनेर पुतु गेज स ताधायाकं ‘ भजयताले’. (पान 125). एके पाटतच दुसरो मनेर 

फुडले पाटची आमं ण प का दतालो. ताका लागून सगळे अ धकार  मंधे जा ले. देखनू 

मनेरां आड कागाळ क न पुतु गेज अ धकाया ंकड यान याय मेळप अश य आ श ल. 

देखून शवरामान वय या कोटात लडपाच थारायल. थंय ताका जैत मेळटल हाची सुलूस 

ला ग यान मनेरान, पु लसां वरवी ताचेर तो जय हंद चळवळीत प ड याचे बगलांट 

घालून ताका बंदखणींत उडयलो. पुतु गेज तपार शवरामाक याय मे ळो ना, हाच कारण 

ट शासन आनी लाचार स ताधीश. 

ग यच मु ती उपरांत आपणाक याय मेळटलो हणपाची शवरामाची आशा लेगीत रोखडी 

माव ळी. लोकशायत भारताच लोकसभत या खासदारय ट जा ले. ते मनेरांचीच वट 

घेताले. खण वेवसायाचो अ यास करपा खातीर ग यांत येवन आ लशान हॉटेलांनी रावताले 

आनी मनेरां कड यान भेट -भ वा यो घेवन परतताले. अशे तरेन वातं य भारतांतल  

राजक  वेव था पुराय क ड ल . 

नमण मनेर मोहनबाबान जु वजांचे हात ओले क न शवरामाची केस कोटात उबीचं 

जावची ना, हाची वेव था केल  आनी शवरामाक हार प करची पडल . 

अशे तरेन पुतु गेज राजवट ंत आनी ग यचे मु ती उपरांत लेगीत शासन, पुल स, राजक  

फुडार  आनी याय-वेव था लेगीत कतल  ट जा ल  ताच िजतिजव दशन ‘होमकांडा’ंत 

घडयला.ं 

उ व त  

‘उ व त’ कादंबरत राजक  ि थतीचो मात लेगीत उ लेख ना. पूण मनेरांचे हात खूब वयर 

मेरेन पाव यात असो संदभ मनेराचो से े टर  फनाडीस हा या उलोवपांत यान आयला. 
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भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ हे कादंबरत ट राजक  वेव थेच प द ट  पडटा. उप-मु यमं ी जा लो 

सावंत याच गांवातलो भुरगो आश लो. तरणेपणांत दाजी नाबराचे पडवेर तो प ड लो 

आसतालो. हयनो- हयनोभर तो दाजीगेर रावतालो. आतेबाई या जेवणाची तु त करतालो. 

ताचेच ह तकु ं गांवांतले खणींच उकतावण जावपाच आसता. पूण दाजीन थंय वचपाच ना 

अश थाराय ल आसता. दाजीक दसता वरांची वरां आपले कडेन उलोवपी आपणालो काँ ेसी, 

गांधीवाद  वचारांचो श य, गांवांक सुर ंग लावपी खणींचो पुर कार के नाच करचो ना. पूण 

सावंत खूब बद ल लो आसता. गांवांतले खणीक वरोध करपी तरणा यांक अटक करपाचो 

आदेश तो पु लसांक दता. दाजी थंय पावतक च तो मातश नमत घेता. पूण तेच ि थतींत 

खणीच उकतावण जाता. फुड दाजी नाबर कले टरा वांगडचे बसकत आपले गांवांतले खणीक 

पुराय रतीन वरोध करता. ते ना कले टराक ताका अटक करपाची इ सा जाता. पूण उप-

मु यमं ी सावंतान दाजीक नाराज क ं  नाकात अश प  बरय यान कले टर नमत घेता. 

हो इतलोच राजक  संदभ कादंबरत आयला. ताचे वय यान राजक  फुडार  सावंताचे खण-

कंपनी कडेन बरेपण आ श याच स  जाता. दाजी नाबराच गांवांतल मह व वाडच हय 

हूण ताका तडायनासतना ताचो वरोध पालोवपाच राजक  तं  तो आपणायता. 

अकरा कोट  गॅलन पाणी 

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत त काल न राजक  ि थतीच वदारक दशन घडयला.ं भ पूर 

को लयर  सुरवेक खाजगी मालक चलयताले. ते ना तांची फकत को लयर चेरच हय तर 

पुराय रा या या शासनाचेर आनी सरकाराचेर हु कमत चलताल. मनेर हणटाले तो 

कायदो अशी ि थती आ श ल . ह  कोल फ ड टश काळांत टशांनी द खन पठाराचेर 

रे वे सु  के या उपरांत या काळांत सु  जा ल . जमनादास मेहता या आ यान ते ना या 
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टश सरकारा कड यान हे जमनीचे म ते मेळय ले (1925). ता या उपरांत ता या 

नातवान, जमनादासान दुसया महायु ा या काळांत ‘वॉरबाँड’ वकते घेवन आनी वकून 

टश सरकाराक भरपूर मदत के ल . टश म ल न जे ना आनी िजतलो कोळसो 

मागलो, ततलोय ताण पुरवण के लो. महा मा गांधींची ‘चले जाव’ चळवळ भ ावती 

दगणांत पातळची हय हूण साम-दाम-दंड-भेदाचे सगळे माग आपणाय ले. ते खातीर 

टश सरकारान ‘सर’ ह  पदवी दवन ताचो भोवमान के लो. अशे तरेन टश 

राजस ते या काळा सावन जमनादास या वाठाराचो स ाट जा लो. 

वातं या उपरांत हातू ंत कांयच फरक पडूंक ना. उरफाट टश काळांत आ श लो 

काय याचो भयं लेगीत ना जालो. जमनादासान पुराय सरकार  यं णा आपले दावणेक 

बांदल . कोळसो काडून स प ले खणींत काय या माण लाखांनी टन रव भरपाचो कायदो 

आसता. जमनादासान वामीक रव भ रनासतनाच भरल  अश दाखोवन सरकारा कड यान 

लाखांनी पयांची सब सडी खाल . तशच कोळशाच उ पादन उण जा याच दाखोवन पैशे 

खाले. यो सग यो गजाल  ताण राजकार यां या संगनमतानच के यो. 

खणींच रा यकरण ताण आपल राजक  वजन वाप न आडायल. इतलच हय तर 

खणीं या रा यकरणाची मागणी करपी मं याक ताण वमान अपघातांत मा न उडयलो. 

लोकसभत आपल  लॉबी क न रा यकरणा आड आघाडी उबारल . 

रा यकरण जा या उपरांत, जमनी प दा खोल गे यो खणी भरपूर नुकसान भरपाय घेवन 

सरकाराक वक यो आनी सरकारान का ड लो कोळसो सरकाराचेरच दबाव हाडून सवाय 

दरेन वकतो घेतलो. 

वामीक रव भ ं क ना श ले खातीर प चाताप जातक च आनी शक यांनी मजूर बुडून 

मारपाचो धोको कळटक च ताण जमनादासाक मेळून सैतानी खणी वटेनच उ खनन 
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थांबोवपाची वनवणी केल . पूण या करणांत आपूण पडल  जा यार त आप याक शकतल 

हण जमनादासान वामीच हणण कानामनार घेवंना. इतलच हय तर वामी खण-

खा या कडेन सैतानी खणीचे दुकुमत पुरावे हू ण दाखोवपा खातीर हाडूंक वतलो, ह 

क ळ यान खण-सुर ा संचालकाक लांच दवन ते कागद न ट करपाक फमायल. खण 

खा यांत या शा ी नांवा या हेड-कारकुनाक फतूर क न वामी कडेन गोड गोड उलोवन 

ताचीं फुडल ं पावलां जाणून घेवन आपले मेरेन पावोवपाची वेव था केल . फुड एका 

तरणा यान सैतानी खणीच रह य आप या नेमा यांत वामीचे मदतीन उकताडाक हाडपाचो 

य न केलो. त कळटक च जमनादासान मं या वरवी या छापखा याचेर धाड घालून अंक 

ज त केलो आनी तरणा याक राज ोहा या कलमा खाला भतर उडयलो. हाचे वय यान 

पुराय राजक  यं णा आनी राजकारणी मनेरांक सामील आ श याच होलमता.  

राजकारणी लोकांक वामी मेळूंक वता ते ना तांचे दलाल, चाकर सगळे जाण ताका 

लुबाडटात. राजक  प  वचणुके खातीर ताचे कड यान देण यो घेतात. सैतानी खणीचे वटेन 

च ल ल काम थारच हे खातीर वामी मेळत ताचीं बो सा ंभरता. आमदारांक वधानसभत 

हो न काडपाची वनवणी करता. अ श ीत आमदारांक सगळी काणी बरोवन दता. पूण 

स ता तगोवपा या य नांत आ श ले राजकारणी ताची ह  गजाल दो यांआड करतात. कांय 

तरणाटे आमदार तर वामी कड यान गुपीत आयकून, ह कार थान वधानसभत मांडपाची 

धमक  दवन जमनादासा कड यान पैशे खातात. 

पुराय शासन कोलम ड ल आसता. रे वे-खात वॅग स नात हू ण कोळसो उबा रनात. 

कोळसो उक यार प ड यान ताची चोर  जाता आनी दज य दवता. गमांत धरणां 

आ ट यान वीज- नमणी उणी जाता आनी कोळ याची गरज वाडटा. खणींत सांठोवन 

दव र या कोळशाक उजो लागून एक कामगार मरता. तर  सु त सरकाराक जाग येना. 

सुर े वशीं कामगारां मद ं कसल य जागृ ताय सरकार क रना. 
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रा या या खणमं याक वाचू ंक लेगीत येना श ल. ताण राम साद या गु ंडाक आपलो 

स लागार ने म लो. राम सादान को लयर ंत गु ंड पोसून तां या कु तार तो िज लो 

प रशदेची वचणूक िजखतालो. पूण दवेचान यु नयन ल डर हू ण ताच अि त व पुराय 

काबार के ल आनी पंटो या आदारान को लयर ंत मजुरां खातीर घरा,ं उदक, गटारा,ं बागो, 

तां या भुर यांक शाळा, तांचे पगार बँकत जमा करप, को लयर क आडो घालून 

राम सादा या गु ंडांक भायर काडप अशीं वधायक कामां के ल .ं ताका लागून राम सादान 

सोनू स ंग बाठेचे, खण-मं याचे कान फंुकले आनी ताका दर दसाक चार हजार टन कोळसो 

उ पाद त करपाचो आदेश दवपाक लायलो. 

भ ावती हंयेक हु ंवार आ य यान हंये वटेन काम करप श य ना श ल आनी उ तरे 

वटेन काम करतलो जा यार थंय वयर आ श या रे वे खा यान उ तरे-वटेन काम करपाची 

परवानगी दवंक ना श ल . अशे प रि थतींत कोळशाच उ पादन फकत सैतानी खदाना 

वटेनच जावप श य आ श यान, मं या या चड उ पादना या आदेशाक लागून, न पायान 

दवेचान थंय काम सु  करपाचो आदेश दलो. ताचो प रणाम, सैतानी खदानाची हे खणी 

वटेनची धड सुर ंग फोटाक लागून फुटल  आनी 430 मजूर मेले. 

अशे तरेन अपा , ट आनी पोकळ कानां या, स ते या फाट यान ला ग या राजक  

फुडा यां या नणयाक लागून शक यांनी मजुरांक आपलो जीव हगडावचो पडलो. मजूर 

मरतक च सोनू स ंग बाठेन रािजनामो दलो. ते ना ता या जा यार आपले मजतलो मनीस 

घेवपाच सपन पळयत उ ेगमं यान मे या मजुरां या दुखे त बायल-भुर यां मुखार भाशण 

केल. दुसरे वटेन जमनादास मेहतान मे या मजरुां या कुटंुबांक तीन लाख पयांची मदत 

जाह र केल  आनी उपरांत जु वजाचीं बो सां भ न आपणाक या करणांत यान नद श 

मु त क न घेवन, वामीचेर बगलांट घालून ताका या त भोगूकं लायल . फकत 74 
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पानांचे हे नव लकत यान बरोव यान ट, सु त, लाचार आनी सुवाथ  शासन, सरकार, 

पुल स आनी याय-वेव था हांच खर प वाच यां मुखार मांडला.ं 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबर या चड या वां यांत खाजगी खणींच वणन आयला.ं  कंपनीचे 

मालक तांचेर कसलोच नबद ना श यान बेधु ंदपणान खणी चलयतात. तांचेर सरकाराचो 

कसलोच धाक आसना. कसलेच कायदे अि त वांत नात. साबार खणी बेकायदेशीर आसात. 

लाखांनी टन कोळसो काडून फकत कांय हजार टनांच उ पादन के याच फटोवन मनेर 

तोच कोळसो सरकाराक वकतात. 

मजूर पयले फावट आप यो माग यो सरकार  अ धका या ंमुखार मांडपाच धाडस करतात, 

ते ना तो वतन अ धकार  पचांत पडटा. हाच कारण कंपनीचे मालक वा ठेकेदारांनी 

सरकार  अ धका याकं वकते घे त ल आसता. ते खणीर भेट दवपाक येतात ते ना सोरो, 

जेवणावळी आनी तांची काम वासना भागोवपाची लेगीत बडदा त कंपनीन दव र ल  आसता 

(पान 57). प रि थती हाता भायर वता त पळोवन सरकार  अ धका याक मजुरां या 

घेरावांत यान सोडोवपा खातीर कंपनी पु लसांचे आनी गुडंाचे मदतीन मजुरांक बेदम मारझोड 

करता. राजक  वेव था कतल  सकय या थराक पाव या हा यो देखी कादंबरे या अ या 

परस चड वां यांत वाचू ंक मेळटात. 

कादंबर चे अखरेक खणींच रा यकरण जा या उपरांतचे ि थतीच दशन घडयला.ं आतां 

खणी सरकार चलयतल, हणटकच आमकां फाव तो पगार मेळटलो, कोळसो फोडपाच 

माण उण जातल, आम यो रावपा यो, भुर यां या श णा वशीं यो माग यो मा य 

जात यो अश मजुरांक दसता. पूण प रि थतींत मात लेगीत फरक पडना. मजुरां या 
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माग यां यो फायल  एका सरकार  अ धका या कड यान दुसया कडेन घु ंवत रावतात (पान 

139).  

खणीं या रा यकरणाक लागून मजदुरांक यु नयनां करपाच वातं य मे ळ, ह  

रा यकरणाची जमेची बाजू. पूण चडशीं यु नयनां आपणाल अि त व तगोवपा खातीर 

सरकार  अ धका या ंकडेन हात-मेळोवणी क न सरकार  यं णेचीं लाचार बावल ं जातात. 

सरकार  अ धकार  ट जा यान मजुरां या नां कडल  तांची संवेदनशीळताय बोथट 

जाता. 

अशे तरेन य  राजक य ि थतीची ं वा राजकार यां या ह त ेपाचीं वणनां वा उ लेख 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत नासले तर  टाचार  सरकार  अ धका याचं वणन मात 

कादंबरे या स प या वां यांत वाचू ंक मेळटा. 

फायर ए रया  

‘फायर ए रया’ हे कादंबरत तीन राजक -वेव थांचो उ लेख आयला. एक टश-काळांतल , 

दुसर वतं  भारतांतल  पूण खाजगी मालकां या काळांतल आनी तसर  खणींच 

रा यकरण जा या उपरांतची. 

पय या टश काळांत खणींचे मालक टश रा यकतच आ श ले. देखून खण-वेवसाय 

सरकार  वेवसायच आ श लो. उग या-नाग या आ दवासी मजुरांक वेठ बगार आनी गुलाम 

क न, खणीतंलो कोळसो फोडून घेवन ते गबर जाताले. 

खाजगी मालकाचंो खण-वेवसाय सु  जा या या काळांत भारताक वातं  मे ळ ल आसता. 

पूण राजक  वेव था ट जा यान मजुरांच क याण कुशीकूच उरता. हे कादंबरत वाला 

म  नांवाचो यु नयन ल डर एका राजक  फुडा या या आ शवादान, गु ंड पोसनू मजुरां या 
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पगारा दसा तांचे कड यान कशे ह ते घेता आनी या ह या ंमद ं राजक  फुडा याचंो वांटो 

कतलो आसता आनी तो तांकां कसो मेळटा, ताच वणन आयला.ं 

‘‘ वाला बाबा या फुडा याच नांव परतून परतून घेता, तो एक हड फुडार  आसा. एकेका 

फुडा या सकयल डजनभर हय तर वीशेक को लयर  आसतात. तांचे त नधी जावन हान 

ल डर ह तो एकठांय करतात आनी को लय रतंले न सोडयतात. जे ना करण गंभीर 

जाता, ते ना ते हड फुडा याचंी मदत घेतात. जे तरेन हड जमीनदार आप या इ टेट ंनी 

दौरे करतात, तेच तरेन हे हड फुडार  लेगीत के नाय को लय रतं या मजुरांक मेळूंक 

येतात, पूण तांचो उ ेस फकत ह तो हातासपाचो आसता. हडलो फुडार  दरेका मजुरा 

फाट यान स पया जा यार धाकलो एक पया वसूल करता. (पान 21, 22) ( वैर 

अनुवाद त). 

खणीचेर अपघात घड यार कंपनीचो मालक पुल स आनी राजक  फुडा याकं तशच यु नयन 

लडरांक हाता कडेन ध न त करण सहज मटयता. राजक  वेव था ट जा या 

कारणान वतं  भारतांत- लोकशायत लेगीत मजुरांक याय मेळना. 

खणीं या रा यकरणा उपरांत ह  प रि थती आनीकूय इबाडटा. आतां खाजगी खण-मालका ं

जा यार राजक  फुडार च खणींचे कॉ े ट घेवन ठेकेदार जातात. तेच खणी चलयतात, तेच 

कायदे करतात, तेच पु लसांक आदेश दतात आनी तेच आपाप या वचारांचीं वा प ांचीं 

यु नयनां पोसतात. हाका लागून मजुरांक याय मेळपाची नमणी आ त लेगीत स पता. 

पुराय रतीन स ड ले, कु श ले, क ड ले, सु ता व ले आनी मदांध जा ले राजक  वेव थेची 

चरफाड ‘फायर ए रया’ कादंबरत के या.  

गो ड मायन 
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हे कादंबरत य  राजक  ि थतीच वणन ना. आंतररा  बाजारपेठत या अथ क 

राजकरणाच वणन हे कादंबरत केला,ं जाचे फाट यान सग यो वेपार  आनी राजक  श ती 

आसतात. 

‘ ाय...’  

‘ ाय...’ कादंबरत य  सरकाराचो वा राजक  फुडा याचंो उ लेख ना. पूण पुल स, सरकार  

अ धकार  आनी शासन हांची ंधोरणां आनी कृती मात दाखोवन द यात. पुल स हु कमाचे 

ताबेदार आसतात. ते वय यान आदेश मेळमेरेन कसल च कारवाय क रनात. शासनाक 

कामगारां या माग यां वशीं कांयच प ड ल ना. जोहा सबगाचेर पुरायपणान खण-मालकांची 

अ नबध स ता चलता. कामगारां मद ं असंतोश वाडीक लागतक च सरकार जोहा सबगा 

भशेन आनीक एका शारांत-ऑडे डालसृ ट हांगा भांगर मे ळ याची खबर पातळावन, 

लोकांच ल  थंय ओडटात. 

3.4 जातवणाच समाजशा  

अ छेव 

‘अ छेव’ कादंबरत या जातींच व लेशण फुड पाठ 4 त या परंपर क वेवसाय वभागांत 

(4.3) व तारान केला,ं देखून त हांगा पुनरावृ ती जावची हय हू ण टा ळा.ं 

होमकांड 

‘होमकांड’ कादंबर  1940-70 या काळांत या ग यांतले जाती-वेव थेच दशन घडयता. हे 

कादंबरचो नायक शवराम, भट समाजांतलो आसा. ताच कुटंूब कुळागराचेर जगता. ताण 

एक यान खण-वेवसाया आड के या झुजाच वणन कादंबरत केला. त करतना शवरामाक 

जाती वय यान भोग या प ड या ासांच वणन बरोव यान भोवच मा मकतायेन केला.ं  
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शवरामा या कुटंुबाक गांवांत भोवच रे पेद आसता. ता या काका कडेन यो तश 

वचारपाक, हू त काडपाक गांवांतले तशच भायले लोक येतात. मजेची गजाल अशी, आबा 

कुडयकार नावंांचो खानदानी भाटकार आपले चलयेचे ल न मोहन खरंगटे नांवा या उ ेजका 

कडेन क ं क सोदता. आबा तखातीर शवरामा या बापाय कडेन ल नाचो हू त काडपाक 

येता. हू त काडटक च आबा ताका सहज वचारता, “चलो भुरगो कसो आसा? हजे चलयेक 

सुख मेळटल हय?’ ताचेर काका ताका जाब दता, ‘तुमच चल  िजवीतभर संप तीत लोळत 

उरतल .” (पान 26) (अनुवाद त). फुड आबाचो जांवय जा लो मोहनबाब या वाठारांत खणी 

सु  करपा खातीर काका कडेन यो तश वचारता. ते ना काका सांगता, ‘‘(खण) उ ेग 

येस वी जातलो. हि थती बर  आसा.’’ त आयकून मोहनबाब खूश जाता आनी काका 

कड यान तश बरोवन घेता. काकान बरय लो कागद ताका आप या मांवाक-आबाक 

दाखोवन ताचे कड यान भांडवल मेळोवपाच आसता. 

शवरामाचो काका यो तशाचे पैशे के नाच घेना. ताची गुजराण फकत कुळागरांचेर आसता. 

देखून फुडे जे ना खणींक लागून कुळागर इबाडता, ते ना शवराम मोहनबाबा कड यान 

याय मागता. यावेळार कत या याच फावट मोहनबाब पुतु गेज अ धकाया ंमुखार ताची 

जात वयर काडटा, जाती वे यान ताचीं फकाणां मारता. 

मोहनबाबाचे रखवालदार, पुल स आनी हेर अ धकार  लेगीत तांणी ने श लो पंचो, ताची शडी 

आनी ताच शवराक खाणा-जेवण हांचे वे यान ताचीं फकाणां मारतात. 

कादंबरत हार, कुळवाडी, धनगर आद  जातींचो उ लेख आयला. शेतांनी-कुळागरांनी वाव न 

वा गोरवां पोसून ते आपलो च रताथ चलयतात. गांवांत जातीय-एकचार आसा. जातीं मद ं 

झगडीं वा के तावां जा याचो उ लेख कादंबरत ना. 
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उ व त 

हे कादंबरत उ लेखान वा सचुकतायेन भट, गावडा, बामण, भावीण या जातींचो संदभ 

आयला.ं पूण ह कादंबरत खंयच जातीभेद, जाती-संघश, ताण-तणाव, उ च-नीचताय हांचे 

संदभ वाचू ंक मेळनात. गांवांत जाती-पाती मद ं सामंज याच आनी एकचाराच वातावरण 

आसा. भाटकार मु ंडकारांगेर वचून या-पाणी घेता असो उ लेख कादंबरत आयला (पान 

73). खण येव या पयल ं वा उपरांत या जातीय सलो यांत कसलोच फरक पडूंक ना. 

‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत जातीचो हडलोसो संदभ ना. पूण हालो आ श लो ‘कैची’ आपले 

जातीक आनी वेवसायाक इ जत ना हू ण आप या च याक-भो याक हालेपणाचो वेवसाय 

करपाक दनासतना भरपूर लांच दवन आनी हा या-ता या पांयां पडून खणीर नोकरेक 

लायता. खणींत या अपघातांत भोलो मरतक च ताका आपले करणेचो प चाताप जाता. 

कादंबरतल  जाती वशींची दुसर  देख खण-मं ी सोनू स ंग बाठेची आसा. तो मागासवग  

आ श यान, या वगातलो कोणतर  मं ी जाय हू ण या आंगठे बहा राक प ान मं ी 

के लो आसता. तथाकथीत उ च जातींतले अ धकार  ता या अडाणीपणा वय यान आनी 

जाती वय यान ताचीं फकाणां मारता. या ‘उ च’ जातींत या लोकांक बाठे ‘भीम पी 

महा ’ वाले हणटा जा यार ते लोक ताका ‘आनीबानीपानी’ वालो हणटा. पूण समाजीक 

जाती नास यो तर  अ यासाथ हेर कादंब या ं माण गरे त आनी गर ब यो दोन जाती 

मात कादंबरत कशान दसतात. तांचे यथाथ वणन बरोव यान नवेदनांत यान एकाच 

वा यांत यान केला:ं 

‘‘कोळसो जाळपी-लासपी भांगराचो धु ंवर काडूंक लागले...जा यार कोळसो खणपी आपणालो 

जीव जाळूंक लागले...’’ (पान 7) (अनुवाद त). 



146 
 

कोळ याक ला ग या उ याक लागून जमनी प दा हजारेक फुटांचेर भोला मरता ते ना 

ताका लासपाक लेगीत ता या बापाय कडेन- कैची कडेन पैशे आसनात. याभायर जमनी 

प दा लासून मे या भो याच मड लेगीत मेळना. देखून थे माण पठाचो एक हड 

बावलो, ताच ेत हू ण तरडीचेर बांदपाक तयार करपाच आसता. तो खच क ं क पैशे 

ना श यान तवार चाचा कैचीक पीठ उदार दता. त पठाच मड लासपाक लाकडां वकतीं 

हाडपाची तांक ना हू ण पुता या मरणाच दुख स शीत बापयू सरकार  गुदावांतलो कोळसो 

चो न हाडटा. नमाण कोळ याक लागून मे या भो याची चता भर पावसांत लेगीत 

भगभगून पे ा. जमनीचेर चलतना आपूण आप या च या या जमनी प दा आ श या 

म या वय यान च ल याचो भास कैचीक जाता. अशे तरेन ‘अकरा कोट ’ भतर जातीय 

नाच वा तव च ीत केला.ं 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ हे कादंबरत फकत दोनच जाती आसातः शोशक आनी शोशीत. मनेर वा 

ठेकेदार, सरकार  वा कंपनीचे अ दकार , गु ंड, सावकार, पसरकार हे शोशक जा यार मजूर 

हो शोशीत वग. या लोकांक द सभरांत दोन जेवणांची मारामार, ते जात-पात कत घेवन 

बसतले ? मजुरांची चंता फकत पोटाची ‘भूक’ भागोवपाची आसता. 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत जातीच आनीक एक समीकरण मांडला.ं गरे त आनी गर ब. 

कादंबरतलो ठेकेदार तवार  आपले एकुलते एक चलयच ल न करपाच थारायता. तो जातीन 

भट आसता. को यांनी पयांचे बेकायदेशीर संप तीचो धनी आ श यान चलये या ल नाक 

तो फकत पैशेकार लोकांकच आफयता. आप या वा बायले या गर ब सोय याकं टाळटा. 

चलये या आंगार पंदरा क ल भांगर घालपाची भास करपी तवार ची जात पैशेकाराची-

गरे ताची. 
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हे कादंबरत वकासा या (यु नयन ल डर) भुरगेपणांतल  गजाल सांग या. वकासाचो भाव 

भाटकारा या माडार च ड लो आसतना वयर सोरोप चा ब यान कोसळून मरता. चलो 

मे याची नुकसान भरपाय हू ण भाटकार एक पडीक जमनीचो कुडको वकासा या बापायक 

दता. वकासाचो बापूय घामाच रगत क न ती जमीन पकयता. जमनीच त पीक पळोवन 

भाटकाराक ते जमनीची आस जाता. पूण आपुणूच ती ताका द यान तो कांयच क ं क 

शकना. एक द स वलासा या बापाय फाट यान द गरार एक बैल लागता. िजवा या 

आकांतान या बैला पासून आपल  राखण करपा खातीर वकासाचो बापूय लागींच 

आ श या देवळाचे गभकुडींत धांव मारता. देवळाचो भट द लतान देवूळ बाटयल हूण 

गांवभर ब ब मारता. गांवची पंचायत बसता आनी देवळा या शु ीकरणाचो खच वकासा या 

बापायन भरपाची आ ा दता. गर ब आनी दुबळो वकासाचो बापूय हतबल जाता ते ना 

भाटकार ताका द ल  जमीन आपणाक परती दवन देवळाचे पैशे भरपाक फमायता. 

न पायान वकासा या बापायक ती कसय ल  जमीन भाटकाराक परती दवची पडटा. अशे 

तरेन जाणटेपणांत जगपाचो आदार ना श यान, तो आनी ताचो बापूय हु ंद र मारपाच वीख 

खावन आ मह या करतात. अनाथ जा या वकासाक गावं सोडून खणीर वचपा बगर 

पयाय उरना. जातभेदाची ह  दय ावक काणी, वशमतायेचेर उजवाड घालता. 

गो ड मायन 

‘गो ड-मायन’ कादंबरत वण-वेव थेच च ण केला.ं युरोपांतले गोरे कातीचे खण-मालक 

आनी आ कतले थळावे काळे कातीचे आ दवासी हांच वणन कादंबरत केला.ं 

‘ ाय...’ 

‘ ाय...’ कादंबरत जातीच हय तर वणभेदाच भयाण प पळोवंक मेळटा. खण पी 

उ ेगीकरणान एकेवटेन वणभेद स पयला पूण दुसरेवटेन तो घट केला. 
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गोरे आनी काळे काती या लोकां खातीर वेगळे वेगळे कायदे आसात. जोहा सबगात काळो 

मनीस जमीन वकती घेवपाक शकना. जोहा सबगा भायर जंय तो वकती घेवपाक शकता, 

थंय र ते, लायट आसनात. बायलांचेर गु ंड ह लो करतात आनी पैशे लु ात, के ना के ना 

बला कार करतात. अशेच एके गोरे कातीचे बायलेचेर बला कार जावन ती वव  अव थत 

प ड ल  आसता. एक काळो पा  तका आपलो कोट दवन लागींच आ श या एका गो या 

मनशागेर वता. पूण तो गोरो मनीस ते पदे त बायलेक घरांत भतर घेना. इतल 

अ व वासाच वातावरण आसता. 

गांवांत समानताय मानपी कांय गरे त लोक लेगीत आसतात. ते गर ब का या लोकांक, 

चड क न जाण यांक आपले गाडयत ल ट दतात. कुमालो हो गांवांत यान आ य लो 

पा . आपले आ खे िजणत पयलच फावट एका गोरो मनीस कडेन शेकहँड करता त 

पळोवन अजापभर त जाता. एक सु स द गोरो वक ल कुमालो या च याचेर खुनाचो आरोप 

आसून लेगीत ‘ ो दओ’ (देवा खातीर) ताची केस ि वकारता. 

आथराचे अं यया ेक गोरे आनी काळे, आ कानेर आनी भरतीय सगळे तरेचे लोक एकठांय 

जातात. या वेळार आथराचो बापूय जाव स आपल िजणत पयलेच फावट का या मनशां 

कडेन शेकहँड करता. मागीर ताचे भतर पुराय प रवतन घडटा आनी गांवांत परतो वतक च 

तो का या लोकां या क याणा खातीर वावुरता. 

3.5 मनाखणीं वशींच अ ान 

अ छेव 

मनाखण’ ह उतरच ग यांत या गांवांनी नवख, अप रचीत आ श ल. मीन हण यार कत? 

त खंय हरतात? ताच कत करतात? हे वशीं लेगीत लोकांमद ं अ ान आ श ल. 

गांवांत या शेतकाम यां मद ं जा लो हो संवादः 
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‘‘थंय नावेले गोडबायंकड खण मा न कसले तर  फातर उि तता, तो रे ?’’- पंढर . 

‘‘कसले फातर? मीन हणटात तेका. आरे भांगर करता तेच’’- बाबुशान जाप दल . (पान 

14). 

‘‘खंय हरता रे त मीन?’’ पंढर न सहजतायेन वचारल.... 

‘‘सांगल हू ं भांगरा ंक ं क आनी मसणांत हरना! आमकां कत?...’’ बाबुसो. (पान 15). 

पूण गांवांत ‘‘ च याखंणी’’ आ श यो. च याखणीचेर फकत मनीस बळान वावर चलतालो. 

बैलगाडयाचंो वापर चरे खणी वय यान गांवांत ह ं क जातालो. पूण एकतर ते खातीर 

बैलांगाडयाकं मेळपी भाड सा प उण आ श ल हूण आनी दुसर हण यार बैलांचो आनी 

बैलांगाडयाचंो उपेग शेतांकामां खातीरच जातालो, देखून हेर कामां खातीर बैलांचो वापर 

करपाक बैलांचे आनी बैलगा यांचे धनी राजी आसना श ले. बैलांक चरे ओडून हरपाक 

क ट जावचे हय अशी ताची ामाणीक इ सा आसताल . आनीक एक मह वाची गजाल 

हण यार दरेक याचीं शेतां आसताल ं. देखून बैलाचो वापर शेत नांगरपा खातीरच जातालो. 

बैलांक आनी तां या धनयांक ह काम सोडून दुसर काम क ंक वेळ आसना श लो. 

मनाखणी या वेवसायांत सुरवेक चडशे गुजीर वा ग यां भायलेच लोक आसताले. उपरांत 

ग यांत या ध नकांनी हो वेवसाय आपणायलो, असो उ लेख कादंबरत आयला.  

होमकांड 

या वाठारांत ‘होमकांड’ कादंबर  घडटा, तो ग यांतलो दवचल तालुको हण यार एक समृ  

खनीज-प ो. स तर  आनी दवचल या दोनय तालु यांनी पुतु गेज काळा सावन खणींचे 

म ते दवपाक सुरवात जा ल . देखून ‘होमकांड’ कादंबरत या पा ाकं मनाखणी सु  
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जा या वशीं अजाप दसना. खणीं वशीं तांकां घडये जाण आ श यानच, खणीं सु  

जातात ह वशीं या अजापाचो वा खोशयेचो कसलोच उ लेख कादंबरत मेळना. 

‘‘मोहन खरंगटे हो उ ेजक या वाठारांत मँगनीज आनी लोखण खनीज आसा वा ना, हाचो 

सोद घेवपाक लागला... ते ना तांकां जोशी काकाचो ( शवरामा या काकाचो) स लो जाय’’ 

(पान 43) (अनुवाद त), अश हूण मोहनबाबाक घेवन पयले फावट धूतभट शवरामागेर 

येता, ते नाय बी शवराम वा ता या कुटंुबांतलो खंयचोच वांगडी ते वशीं अजाप 

परगटायना. हाचे वय यान या वाठारांत या लोकांक खणीं वशीं अ ान ना श ल तर खबर 

आ श ल  असोच तक काडचो पडटा. 

ह कादंबरत नवेदनांत यान ( नवेदक पयलो पु शी आसा आनी खासा शवरामा याच 

त डांत यान) असो उ लेख आयलाः 

‘‘वतां वतां हांव तांकां (मोहनबाबाक) आम या कुळागरची कशी गत जा या त दाखयल. 

अथात ते च  तांकां नव ना श ल. कारण जंय जंय अशे तरे यो खणी आ श यो थंय 

थंय ह च प रि थती जा ल .’’ (पान 76) (अनुवाद त), असो उ लेख येता. हाचे वे यान 

नवेदक शवरामाक लेगीत खणीं वशीं मा हती आ श ल  असो तक काडूं येता. 

उ व त 

‘उ व त’ कादंबरत द तवाडींत या खंय याच मनशाक ‘मीन’ वा ‘ मनाखणी’ हांचे वशीं 

खबर ना श ल . हाका आडवाद एक फकत शाण.ू आपणाक म ल ंतलो आनी मु ंबय रावून 

आ य लो अश मानपी शाणूच गांव या लोकांक खणीं वशीं मा हती दता. धालो उ सव 

चालू आसतना फांतोडेचेर लागीं या गांवांत एका फाट यान एक सुर ंग फोट जातात. 

दादले, बायलो, भुरगीं सगळेच या फोटाक लागून आंग काडटात. कोणाक भु ंयकांपाचो 

जा यार कोणाक जगबुडी जा याचो भास जाता: 
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“कसले रे हे आवाज शाणू?” दोगा तगांनी एकेच फावट न केलो. 

“सुरंगाचे! जमनींत खोल पु र ले सुर ंग पेट यात धाडधाड ! तांचे हे आवाज.” 

“सुर ंग? कोणे पुरले जमनींत? क याखातीर?” कांतू देसायान अजापान वचारल. 

“तुमकां खबर ना हय? शी...” 

शाणून शगार ओडीत शांतपणान सांगल, “बाबांनो, आमचे द तवाडे लागसार भांगर पकता 

! जमनी या पोटांत राशींनी मीन भरला!ं” 

“मीन! मीन हण यार?” वठून वचारल. 

“...मीन हण यार लोखणाचे फातर! तांबडेगु ंज, ओबडधोबड फातर फोडप आनी भतरल 

लोखण काडप !” 

“फातरांत लोखण? भकूचे त ड उकतच उरल.’’ (पान 53) (अनुवाद त). 

द तवाडी हे उ तर-ग यांतल गांव. या काळांत द ण-ग यांत साव या,ं सां यार मनाखणी 

चलता यो. मुरगांवाक मना यो राशी डटा यो. पूण द तवाडींतले लोक मात चडांत चड 

दवचले फुड पावू ंक ना श यान तांका मनाखणीं वशीं कांयच खबर ना श ल. गांवांतले 

चडशे लोक नर र. तांका मनाखणी वशीं खबर नासप एकवेळ समजू ं येता. पूण गांवांतलो 

भाटकार कांतू देसाय श ीत आनी जाणकार. ताका लेगीत खणीं या आगमना वशीं खबर 

नासप हाचेर व वास दव ं क येना.  

मनाखण वाठारांत श णाचो सा प उणाव आसता. पूण द तवाडींत फकत मुळा या 

श णाची सु वधा आ श ल . मुळाव श ण गांवांत घेवन कांय वसा उपरांत पंढर  

‘इ कोलाक’ दवचले गेलो, असो उ लेख वाचू ंक मेळटा (पान 8). गांवांत श क लो असो 
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एकूच तरणाटो, तो हण यार हाबळूलो रामनाथ. कृशी पदवीधर जावन तो गांवांत 

आ य लो. शाण,ू कांतू देसाय हे सा र पूण सु श ीत हय. सु श तपणाक लागून येवपी 

शाणपण तांचे कडेन ना श ल. तांच श ण फकत वे हारा पुरतच मयाद त आ श ल. 

गांवांत या याच अडाणीपणाचो फायदो खण-मालकांनी क न घेतलो. 

‘भी माचा ड गर’  

क कणांतले जमनींत साबार कडेन ख नजप ो आसा. पूण गांवांत या नर र, अडाणी 

लोकांक ताचे वशीं आनी ता या उपेगां वशीं मात लेगीत खबर ना श ल . टश राजवट ंत 

गो या मनशान त नसग-धन वळ ख ल. त संसाधन काडपाचो य न लेगीत वातं या 

पयल ं जा लो, पूण तातू ंत हडलेश येस मेळूंक ना श ल. लोक खणी वशीं उरफाट सुरफाट 

उलयताले, हाच कारण या वेळार खनीज संसाधन आनी खणी हे वशींच अ ानच 

आ श ल. देखून खण येतक च ताचे वशीं लोकांक अजापच जा ल: 

‘‘गांव मा यार, हण यार भी मा या द गरार नाचू ंक ला ग ल. र ना गर  िज याचे चांटे 

प दा आंग चो न कशतर  जीव वांटावन आ श ल एक चमट भर खेडेगांव. कंपनी आयले 

बराबर अक मात ह बबूक पोट फुगोवंक ला ग ल. द गरा वयले जमनीची गो या त ां 

कड यान तपासणी जावंक लागल  आनी भी मा या पोटांत गडप जा या एकेका 

गौडबंगालाचो सोद लागू ंक लागलो. मँगनीज तर आ श लच-दोन चार पळ यो पु न उरतल 

इतल आनी ताचे सकयल, खोल तळा कडेन...हे वशीं या वलायते या सायबाच लेगीत 

एकमत ना श ल-मतभेद आ श ले. कोण हणटालो कोळसो आसा, कोण तांब हणटालो 

आनी एक यान तर दोळे धांपून फो ड ल, भांगरच आसू ंक जाय...’’ (पान 128, 129) 

(अनुवाद त). 
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अशे तरेन मँगनीज-लोह हांचे खणीं प दा भांगर आ श याचो उ लेख हेर कांय कादंब या ं

भशेन हांगाय वाचू ंक मेळटा. 

‘अकरा कोट …’ 

‘अकरा कोट ...’ कादंबर  महारा ांत या चं पूर िज यांत या कोळसो-खणीचेर आदार या. 

भ ावती हंयेचे देगे वय या दगणांत आ दम मानवाचो रा बतो आसलो. तो आप या 

वनवासी देवाक ‘ड गाक’ पुजतालो. थंय दाट रानां आ श ल .ं मनीस याच रानांत हानसान 

शकार क न वा फळां-मुळां खावन जगतालो. आधुनीक िजणेपसून तो सामको पयस 

आ श लो. 

या वाठारांत कोळसो आ श याची मात लेगीत खबर आ दवासींक ना श ल . मु ंबय आनी 

कलक या यान आ य या सु श ीत मनशांक पळोवन ते अजाप जाताले. द खन पठाराचेर 

जे ना रे वे सु  जाल  (1925 उपरांत) ते नाच या वाठारा कडेन लोकांच ल  गेल. 

कोळसो आमचे जमनींत मेळटा, तो खणून काडूं येता, तो बरो जळटा आनी इंधन हू ण 

ताचो वापर क ं  येता, हच थळा या लोकांक खबर ना श ल. अशे तरेन मनाखणी वशीं 

भ ावती हंये या वाठारांत पुराय पणान अ ान आ श ल. 

कोयले क  खान 

मनाखणी वशीं अ ान आसपाच कारण ‘कोयले क  खान’ कादंबरत आसु ंकच शकना. हाच 

कारण गांवांतलो दुकळ आनी दळडीर हांकां लागून पयस-ुपयसु यान 14-15 वसाचे परायेर 

तरणाटे खणीर कामाक येताले. आपल  पुराय जीण ते खणींचेर जगताले. पूण खणीं वशीं 

अ ान नासल तर  खण-वेवसाया वशीं या मजुरांक कांयच खबर ना श ल. 
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दसाक सवाय टन कोळसो फोडपाचो कायदो खणीर आसता. मुळांत इतलो कोळसो एका 

मनशान फोडप अ यायकारकच आसता. या भायर मजुरां या अ ानाचो फायदो घेवन 

कंपनी य ांत मत तांचे कड यान देड टन कोळसो फोडून घेता. बाब या मजुरांक मापां 

आनी मेजणी हांचे वशीं कांयच खबर ना श यान ते मो यांनी वावर करतात. अशे तरेन 

दरेका मजुरान का ड लो देड-देड टन दरेक  कोळसो कंपनी एका टनाक ब तीस पया 

माण वकता. आनी या बद यांत मजुराक मेळटा तो फकत सवाय पया. 

अशे तरेन वेवसाया या अ ानाक लागून मजूर कंपनीचे मोने वेठ बगार जातात. 

 ‘फायर ए रया’ 

‘फायर ए रया’ कादंबरत खणीर कामाक येवपी लाखांनी मजूर पयसु या गांवांतले आसतात. 

खणीर काम करपी कोणाचेय वळखीन ते खणीर कामाक लागतात. खणी वयल काम 

कोळसो फोडपाच आ श यान त काम तांकां रोकडच कळटा. देखून खणीं वशीं आनी 

थंय या कामा वशीं अ ान आसल तर  नोकर  मेळप कठ ण जायना. 

पूण गांवांत या लोकांक मात खण, खणीवयल काम, खणींचो वाठार हे वशीं खबर आसना. 

पुतान वा भावान खणीर मजूर जावप हण यार तांकां िजणेच क याण जा ले भशेन 

दसता. हय या-दोन हय यांनी मजुरान धा ड ले प नास-शंबर पया तांकां भांगराभशेन 

दसतात. 

‘गो ड मायन’  

‘गो ड मायन’ कादंबरत कामाक येवपी दरेका खण-मजुराक खणी वशीं कसल च मा हती वा 

ग यान आसना. देखून कामार न यान जू जातक च ताका खणींत या अती उ म आनी 

आ  वातावरणांत काम करप श य जावच हूण पयले आठ द स श ण दतात. 
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‘ ाय ...’ 

‘ ाय...’ कादंबरत लेगीत खासा क न गांवांत या लोकांक मनाखणीं वशीं पुराय अ ान 

आसता. हे कादंबरत डोटशेनी गांवचो पा  पयलेच फावट जोहा सबग शारांत वता 

आसतनाच वणन आयला.ं तो रे वेन वास करतना भायर खणी द ट  पडटक च लोक 

‘’खणी’’ हू ण बोवाळ घालतात. ताचेर हो श क लो, स ान पा  हणटा,“पयस तीं धवी,ं 

सपाट तेमकां दसतात योच हय खणी?” एका पा ची जर ह  आव तकाय जा यार 

गांवांत या हेरांक खणीं वशीं कतल ग यान आसतल ताची क पना क ं  येता. 

डोटशेनी सार या परंपर क गांवांनी आसत वा लाखांनी खण-मजूर जंय रावतात या 

जोहा सबग शारांत आसत, खंयच श णाची फावो ती वेव था द ट  पडना. आप या 

गांवांत या दरेका भुर याक भरपूर आनी यो य श ण मेळूंक जाय अश कुमालोक दसता. 

तो चंतताः 

‘‘शाळे वशीं आतां तांची नदर बदलपाची आ श ल . हाच कारण शाळा हण यार भुर यांक 

फकत बरोवंक, वाचू ंक आनी गणीत शकोवपाची सुवात हय तर संवसारांत खंयीय गे यार 

िजणेक सामकारावपाची मानसीक जडणघडण करपी क  आसू ंक जाय...अशे तरेचे सं कार 

तांचेर जावंक जाय, आपले जमाती या नयमां कडेन, नतीमु यां कडेन, रती रवाजां कडेन 

सांगड घालपी सं कार जावंक जाय’’ (पान 62) (अनुवाद त).  

या गांवांत या हेडमा तराक तो मेळटा, ते ना हेडमा तर ताका आप यो येवज यो आनी 

योग हांचे वशीं सांगता. पूण त सगळ य ांत हय तर फकत कागदाचेर आसता, ह 

पळोवन कुमालो खंतीभर त जाता. 

या वेळा वयलो एकलोय श क लो तरणाटो शेतांनी काम क ं क तयार जायना त पळोवन 

फकत श णान हो न सुटचो ना हाचे वशीं कुमालोची खा ी प ा. 
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जोहा सबगात या लॅरमाँट हे मजूर व तीच वणन कादंबरत केला.ं थंय हजारांनी मजूर 

रावतात. थंय सगळी घाण, हळशीक द ट  पडटा. थंय बेकायदेशीर सोरो वकपी दादले 

आनी बायलो रावतात. थंय भुरगीं शाळत वचनात, हाच कारण सांगतना फा. समांगू 

हणटातः 

‘‘कारण तातूतं या कांय भुर यांक जा यार कांय जाणां या आवय-बापांयक शाळेच पडून वचू ं 

ना. पूण चडशी भुरगीं शाळत जागोच ना श यान वचू ंक शकनात’’ (पान 23) (अनुवाद त). 

अशे तरेन फावो ततल श ण आनी फावो त श ण ना श यान नमाण जा या 

नांची चचा ‘ ाय...’ कादंबरत के या. 

3.6 मनाखण वेवसायाच वणन 

अ छेव 

‘अ छेव’ कादंबरत वतं  ग यांत या पय या दसकांत या (1961-70) खण-वेवसायाच 

वणन केला.ं या काळांत ग यांत मनीस-बळाचेर लोखणा यो खणी चालू जा यो. 

शक यांनी मजुरांची खणीचेर गरज पडटाल . खणीचेर सुर ंग लावन तळपां फोडटाले. तीं 

तळपां बार क करपाच काम मानायांनी करपाच आसल. बार क के ले फातर बैला-ंगाडयत 

भ न शेनोरेर- हण यार त याचे- हंयेचे देगेर हाडप. थंय कोठये- हडल ं हडीं आसताल ं. 

तातू ंत घालून ते बाज  कडेन हरताले. मीन-येरादार ची या कादंबरे या सुरवे या कांय 

पानांनी बाबु या या त डांत यान आनी भुर यां या खेळांत यान बरोव यान सांग या. 

कादंबरे या दुस या अदात खणी वय या वावराच व तारान वणन केला.ं सकाळीं आठांक 

मनाचे खणीर घ गो वाजतालो. ते सरशीं मानाय, कामेर ं आनी आडसाट  भुरगीं कामाक 

वचू ंक भायर सरताल .ं खणी या वावराचे सुवातेक लॉट हणटालेः 
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‘‘आतां ताका लॉटा वयल च  येवजून आयल. सगळीं कामे या ंजम यांत... जेवणाचे डबे 

कंुबया मुळांत दव न सगल ं मालाचे राशी कडेन बस या.ं.. मा यार हॅट घालून मा तर 

कामे याकं एक एक काम फमायता. कोणाक राशीं वयल मीन वेचू ंक सांगता... कोणाक 

सारक दाळूंक लायता... कोणाक चाळणीर पावडर गाळपाक सांगता... पावडर यो राशी 

करता... मोडटा... एक आनी दोन अशी ह जार कामा.ं..’’ (पान 116). 

उपरांत मीन कायल ंनी भ न बैलागंाडयत भरपाच काम कामेर  ंकरताल .ं आद या तपार 

जेट र कामेर  ंबाज  भरताल .ं आतां बाज  ओर बनार भरतात. 

वाटेर मे ळ या इ टाक-शाणूक पंढर  सांगताः 

‘‘...सुरवातीक (बैला)ं गाडयांनी भरताले माल. दुभाटकार कोठयानंी मुरगांवां बोट र पावयताले. 

आतां पयल ंच कत उरला?ं खटा यो गा यो गे यो. क येयले. क भ ं क मानाय 

उपकारता? शेवाळीं येयल .ं कोठये खंय को याक पडले देवाक खबर！ बाज  येय यो. जेट र 

कामे या ंबाज  भरताल .ं आतां जेट  गे यो. ओ बना, पोटे बांदून आपशींच माल पराये वयलो 

बाज त.’’ (पान 121). 

उपरांत मानुयेल आनी नानू हां या सवंादांत यान खणीर आ य या वंगड- वंगड कांचो 

उ लेख आयलाः 

‘‘इं दयान क चोयनाय. आमचे क पोनी यो लाकडी बॉडी सग यो इं डयान. गरोण कसो 

आवाज. नाजा यार फॉरेन गा यो, इसुझ,ू नशाण, शॅवरलेट, बेडफॉड. हॉना बगर एका 

पाटाचो आवाज ना. इं दयान हु ट यार सामक  प नास वरसांची लाकडी बॉडी...’’ (पान 

128). 

‘‘भ र ले क कां यार हरताले. थंय तांच वजन काडून का यावयलो मा तर वजनाची 

ल प ाय हरा कडेन दतालो.’’ (पान 136). 
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‘‘ लॉटार चायेचीं हान हॉटेलां आ श ल . थंय ाय हर, बाज  वयले खलाशी आनी 

सपुरवायजर लोक यायत बुडोवन कांकणां खाताले.’’ (पान 148). 

‘‘खणी वय यान क धडधडत चंचेदेव या वयले परायेर येताले. लाकडी बॉडी या कांतल 

मीन मानाय उस पताले, जा यार ट पर  आपुणूच र यो जाता यो.’’ (पान 150). 

अशे तरेन खण-वेवसाया या मनीस बळान आनी माकनां या आदारान चलपी दोनय 

पांव यांच दशन ‘अ छेव’ कादंबरत घडयला.ं 

‘होमकांड’ 

‘होमकांडा’ंतल  मनाखण लोखण आनी मँग नजाची आ श ल . पुतु गेज सरकारान मनेरांक 

पुराय द गरांचे आनी जमनीच ‘म ते’ (क सेश स) द ले. पुराय द गर पोख न यो खणी 

चलता यो. चड यो खणी मानवी-बळाचेर चलता यो. पूण काम बेगीन जावच हे खातीर 

शक यांनी क, बुलडोझर हांचो वापर जातालो. सुर ंग फोटांनी नबर तळपां फोडटाले. 

हजारांनी खण-मजूर भाय या गांवांत यान हा ड ले. गांवांतले कांय लोकय खणीचेर वावर 

करताले. 

मनाखण ‘ओपन का ट’ प तीची जा यान सुरवेक जमनीचो वयलो थर फोडून ती माती 

कुशीक सारताले. उपरांत भु ंयत कांय फुटांचेर लोह-खनीज सापडटाल. त हेर फातर आनी 

माती हांचे पसून वेगळ क न ता यो राशी दाळटाले आनी उपरांत कांनी भ न नगत 

करताले. उ र ल  नकृ ट माती ( रजे टस)् द गराचेंर आऩी गांवांत मेळत थंय दाळटाले. 

सुरवेक के ले जंगलतोडीक लागून पयावरणाच भोवच नुकसान जाताल. उपरांत टाकावू माती 

पावसा वांगडा द गरा वय यान हांवत येवन लोकां या शेताभाटा-कुळागरांनी सांचताल . 
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द गराचेर ख नजा या सोदांत खूब सकयल पोख र यान चंड फ ड पडटाले. तातू ंत 

पावसाच उदक फुगून धडो फु ा यो आनी गांवांत हु ंवार येताले. लोकांची घरा,ं कुळागरां न ट 

जाताल .ं 

‘उ व त’ 

मनाखण वेवसायाच य  च ण ‘उ व ता’ंत वाचू ंक मेळना. पूण शाणू आनी हेर 

पा ां या संवादांत यान मनीसबळाचेर चलपी हे लोखणाचे खणींत पेटय ले सुर ंग, मनाची 

खडी वचप, पाट यांत खडी घालून क भरप, माती गाळप अशा खण- यांचो उ लेख 

आयला. तेच तरेन खण सु  जातक च वसभरांत खणीर धांवपी क, बुलडोझर, नकृ ट 

मातये यो राशी, पयस दयादेगेर उ यो आ श यो बाज  हांचो उ लेख आसा. 

‘अकरा कोट …’ 

शक यांनी कोळ या खणी आ श या महारा ांत या चं पूर िज यांत या कोल फ डाच 

वणन हे कादंबरत आयला.ं खण हजार फुटां परस चड खोल आसा. खणीचे आदले (खणी 

खाजगी मालक ची आ श ल  ते नाचे) आनी आतांचे (खणींच रा यकरण जा या उपरातंचे) 

नकाशे पळोवन ते माण काम चलता. 

खाजगी खणीं या तपार सरकाराक फटोवंक चुक चे नकाशे द ले. तातू ंत सैतानी खणी 

सावन स याक काम चलताल ते खणीच अंतर 380 फूट आ श याची न द के ल . पूण त 

अंतर य ांत मात 100 फूटां परस उण आ श ल. हे नकाशे टश काळांत तयार के ले 

आनी ते य.ूके., य.ूएस.एस. या जाणकारांनी तपास यात हणपाचे उ लेख तांचेर आ श ले. 

हाचो अथ टश काळांत पैशे लाटून तांचेर नशा यो के यो. 

खण हाल ंच आधुनीक जा ल . टश तपार हॉलेज माग (येरादार चो माग) आनी क वे 

बॅ ट ( वजेचेर चलपी टब फुड वा वयर हरपी प ो) ना श लो. ते ना कोळशान भ र ले टब 
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वयर काडपाक घो यांचो वापर करताले. खणीचेर नवीं सुर ा हॅ मेटां आ य ल .ं तेच तरेन 

मजुरां या मा या वय या ‘कॅपल प’ हण यार द यांत लेगीत सुदारणा जा ल . कादंबरत 

रे झंग पीट, पीटबॉटम हांच खोलायेन वणन केला.ं रेिजंग पटांत यान लि टन इकराश फूट 

सकयल वतक च फ डाचे मुळा कडेन (पीटबॉटम) पावताले. 

थंय भुयार  माग आश ले. दरेक शंबर फुटांचेर आडवीं भु ंयारां एकमेकांक जो ड ल .ं शंबर 

चौखण फुटांचे कोळशांचे खांब तयार जाताले. सगळीं भु ंयारां खणून तातू ंतलो कोळसो 

काडटक च मागीर या खां यांतलो (सीम) कोळसो काडपाचे येक ‘डी- पलरायिजंग’ 

हणटाले. सकयल खणत वता तश वणट ंक रंग मारताले. हाच कारण रंग मा र यान 

कोळ याचो धु ल आनी ताका लागून उजो लागपाचो भंय लेगीत उणो जातालो. कोळ या 

खणींनी मथेन वायू आ श यान तांकां वायूयु त (गॅसी) खणी हणटाले. लोखणाच कवच 

(कॅप) आ श ले लाकडी बडयेन छताचेर टकटक आवाज क न थंय पोकळी आ श याचो 

दुबाव आस यार या छताक सकय यान श मटा या पुलाचो आदार दताले. सुर ंग फोटा 

उपरांत जाय या फावट  कोळशा या थरांतल सां च ल आनी झर ंच उदक, काम चालू 

आ श ले खणींत अक मात नेटान घुसताल, कांय मनटांत त ध परा मेरेन वा कमरा मेरेन 

पावताल. ते ना हड पंप लावन त उदक भायर उप शताले. खणीं या वयर जमनीर 

आ श या पंपांचीं पायपां हजारेक फूट सकयल पाव इतल ं लांब आसताल .ं जायते फावट  

खण सु  करचे पयल ं जे ना सव ण वा पडताळणी करताले, ते ना 6 इंची बुराख (बोअर) 

मा न मालाची ेड आनी माण तपासताले. सव ण जातक च जायते फावट  हे बुराख 

पुरोवपाचो (सील करपाचो) उगडास उरना श लो. खणीचेर काम चालू जातक च हेच बरुाख 

नळा भशेन जाताले आनी खण उदकान भ न उडयताले. अशा वेळार लाकडी खांब तासून 

तो या बुराखांत घट भरताले. खांब छताक ठोकपा खातीर उदार पडून वय या उदकाचो 

मारो आनी ताका लागून जा ल  घु मट स शीत घणाचे हार खां याचेर करपाच काम 

भोवच जोखमीच आनी िज कर च आसताल. 
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अशे रतीन के ना आंगार कांटो हाडपी जा यार के ना उमळशीक वाडोवपी जाय या 

तक नक  गजाल ंची आनी खणी वय या यांची मा हती बरोव यान ‘अकरा कोट .ं..’त 

सांग या. 

‘कोयले क  खान’  

‘कोयले क  खान’ ह  कादंबर  कु. च न प भारती हांणी य  थळाचो अणभव घेवन आनी 

भोवच अ यास क न बरय या. ताका लागून मनाखण वेवसायाच बार कसाणेन के ल 

च ण कादंबरत वाचू ंक मेळटा. हे कादंबरत बरोव यान कोळ याचे खणीच रेखाटन दवन 

वाच यांक खणी वय या वे हाराची मा हती दवपाचो य न केला. (पळयात प र श ट 4). 

कादंबरत कोळ या खणींत यान कोळसो खणून वयर काडपाच वणन व तारान वाचू ंक 

मेळटा. 

सकाळीं फुड खणीर घ गो वाजतक च हजारांनी मजूर हु ंदराभशेन खणीचेर धांवतात. खणी 

वय या नयं ण क ांत यान चालक बॅल वाजोवन हजारेक फूट सकयल काम करपी 

रातपाळये या मजुरांक वयर येवपाक शनाल करता. सकय यान परतून ‘आमी वयर येवंक 

तयार आसात’ अशी सुचोवणी दवपी बॅल मजूर वाजयतात, मागीर तांकां लि टंत यान 

गटा-गटान वयर काडटात. ते मजूर आपल हॅ मेट, हेडलायट सगळ परत दवन रिज टराचेर 

भायर स र याची नशाणी क न घरा धांवतात. दसाचे शि टंत काम करपी मजूर हॅ मेट, 

हेडलायट, बॅटर  बांदून आपणाक खंय या मीनाफ डातं वचपाच आसा त न द क न घेतात. 

मजूर भतर व चे पयल ं माय नंग सरदार आनी उदका-पंपाचे खलाशी सकयल दवनू 

खणीची तपासणी करतात. खंय उदकाची धार आसत वा उदक फु ग ल आस यार पळोवन, 

आस यार त भायर उपसून काडटात. हातांत दांडो घेवन ते कोळ यांचे वणट ंचेर, छताचेर 

वाजयत खंय उदक तु ंबू ंक ना, पोकळसाण ना हाची खा ी करतात. हातांत से ट  लॅ प 
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घेवन, खंयीय कोळ या पासून नमाण जावपी काबन डायऑ सायड वा मथेन गॅसाचो, ाव 

ना हाची खा ी करतात. उदक उसपुपी पपं बरे तरेन चलतात हाची खा ी करतात आनी 

मागीर मजुरांक सकयल दवयतात. (पान 12) (अनुवाद त). 

दवतनाच आंगार चा य वटांनी पाझरपी उदकान मजूर भजतात. पाटांनी हांवय ल ह उदक 

हडले हडले पंप लावन खणींत यान उपसून उडयतात. खणींत गु प काळोख आसता. 

आप या मा यावयल  लायट पेटोवन द सभर काम चलता. दवो द सभर पेटचो हू ण 

कमराक जड बॅटर  बां द ल  आसता. कोळसो जे दखेन सापडटा ते दखेन तेरा फूट ं द 

आनी णव फूट उंच खण-माग तयार के लो आसता. या मुखेल र यापसून शाखा-माग 

( तंभ वा खांबे) का ड ले आसतात. थंय कोळसो कात न काडपाच काम चलता. खणींत 

भतर दवतना पयल ं शीं खाता. पूण मागीर मात गरम वाफेन जीव हु पता. थंय कोळशाचे 

भ र ले वा रते टब एकमेकांचेर आपटतात. तांचो ककश आवाज कान कटयतात. कोळशांचे 

टब वयर उखलपी दोरयो / सांख यांचो आवाज जाता. उदका या पंपाचो हड आवाज 

आसता. काता र या कोळ याची वणत / धड क सळून हड आवाज जातात. अशे आवाज 

आनी कंपनां स शीत मजूर द सभर वावुरता. खणींत कोळसो आनी उदक एक जावन एक 

हळ शकावणो दप ममाण जाता, जो मजुरांक ओंकारो हाडटा (पान 12) (अनुवाद त). 

जंय कोळ याच छत सकयल दवलां वा सदळ जाला ं अश द ट  पडटा, थंय ताका 

लोखणा यो कांबी वा प े भ न श मटान घट करतात. ह काम क ंक कंपनी वेगळे मजूर 

दव रना. आपलो कोळसो कातरपाचो दसाचो कोटा पुराय करपा भायर मजुरांक ह ंय कामां 

करचीं पडटात (पान 15). पुराय कूड कोळ या या धु लान भ न हता. हातोडे आनी घण 

घेवन कोळसो फोडप, ताचे कुडके करप आनी तो टबांनी भरप अश काम 8-10 वरां मजूर, 

गटा-गटान कर त रावता. मद ं जेवणा खातीर इ लो सुशेग मेळटा. खणींत हांवपी उदक 

पये- पयेवन तो आपल  तकालस उणी करपाचो आनी उदक दो यांर मा न आनी मा यार 
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थापून ताजो रावपाचो य न कर त रावता. तांणी फकत काम करच हूण माय नंग सरदार 

आनी मु शी तांकां गाळी मार त रावतात. यो बुर यो, पोज यो गाळी आयकून कामगारांक 

ओंकार  येता (पान 16) (अनुवाद त). कापून टबांनी भ र लो कोळसो वयर हरपा खातीर 

सकय यान सचुक बॅल वाजयतात. दुसरे बॅल न ल ट वय यान सकयल येता हणपाची 

सुचोवणी मेळता. ल ट ंत टब घालून एकेक क न टबां वयर हरतात. रकामीं टबां परतून 

सकयल येतात. वयर सकयल करपी ल ट आनी टबां हांकां लागून सुमाराभायर धु ल 

हु बता (पान 19) (अनुवाद त).  

कोळ याचे घ  आनी नबर थर फोडपा खतीर िजले टनाचे सुर ंग लावन फोट करतात. 

फोटाक लागून आवाज आनी काळीज हालोवपी कंपनां जातात, कोळ याचो थर फुटून ताचे 

हडले हडले कुडके कोसळटात. जायते फावट  ते मजुरांचेर पडून एकतर मजूर मरतात वा 

अपंग जातात (पान 27) (अनुवाद त). 

अशे तरेन ‘कोयले क  खान’ कादंबरत कोळ याचे खणीचेर चलपी येच वणन केला.ं 

खण-ठेकेदार वा मालक फकत पैशे मेळोवपाचच चंतता आ श यान, खणीचेर सुर ा नेम 

आनी देखरेख हांचे कडेन सा प दुल  करता. कादंबरेचे अखरेक शेजारचे बंद प ड ले 

खणींतल उदक हे खणींत रगता. हाच कारण मजुरांनी शक यांनी पावट कळीत क न 

लेगीत, दोन खणीं मदल  वणत घट आनी सुर ीत करपाचे कसलेच य न कंपनीन के ले 

आसनात. 

‘फायर ए रया’ 

‘फायर ए रया’ कादंबरेचीं सुरवेचीं कांय पानां सोडल ं जा यार चडशी कादंबर , खणी 

भाय या, जमनी वय या नांचेर आनी घडामोडींचेर क त के या. देखून य  जमनी 

प दा हजारेक फूट सकयल चलपी खण- येचीं वणनां कादंबरत वाचू ंक मेळनात. 
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कोळ या खणींचेर आदार त हेर कादंब या ं माण हांगाय को लयर या अंतरंगाच दशन 

घडयला.ं दोन वा चार जाणां या पंगडांनी मजूर खणीर येतात, रातपाळीचे मजूर हवू- हवू 

च या-चो यांनी भायर सरतात, मागीर दसा पाळयत काम करपी मजूर काळखी भु ंयारांनी 

दवतात, थंयची गम , घु मट, काळोख हांकां लागून तां या नसानसांत यान घाम फु ा, 

मागीर खोर ,ं हातोडे, घण आनी हेर अवजारां घेवन सेगीत आठ वरां ते कोळसो फोडटात, 

फो ड लो कोळसो टबानंी भरतात, ॅम- ाय हर कोलटबाचे गाडे धुकल त हॉ लज (येरादार ) 

क ा मेरेन हरतात आनी थंय यान ते टब वयर ओडटात (पान 10).  

गो ड मायन 

हे कादंबरत खण- येच, जे तरेन वणन ‘अकरा कोट ...’, ‘फायर ए रया’, ‘कोयले क  

खान’, या हेर कादंब यानंी आयला,ं त तर आसाच, याभायर अ यासाथ हे एकेच कादंबरत 

खणीचेर न यान जू जावपी दरेका मजुरा खातीर राब य या ‘वातावरण अनुकुल करण’ 

(ए लमटायजेशन) येचो खाशेलो उ लेख आयला. 91 ड ी फॅरनहायट उ णताय आनी 

84% आ ताय हांची ताका संवकळ जावची, उ माघातान (ह ट ोक) वा घुसमट जावन 

ताका जीव वगडावचो पडचो हय हूण आठ द स, दसाक आठ वरां ह  अनुकुलनाची 

या चलता. दरेका न या मजुराक उ यांत उ या कप यां सयत एके भ े भशेन 

आ श या हॉलांत उबो करतात. ताका थंय आ श या स पणाचेंर वयर सकयल करपाक 

सांगतात. वजे या लकलकपी लायट ं या आदारान ता या हालचाल ंची गती नयं ीत 

करतात. दर धा मनटांनी ताका उदक दवन ताचे कुडीच तापमान मेजतात. हे प र त तो 

पास जालो जा यार आठ या दसा ऑ लपंीक एथलॅटा भशेन तो खणीर काम क ं क पा  

थारता. 
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‘ ाय द...’ 

हे कादंबरत भांगरा या खणीचंीं जायतीं वणनां आय यांत. रे वेन वास करपी कामदार, 

खणी द ट  पडले बराबर ‘खणी’ हू ण हड यान आ डतात. कुमालो आनी ते मजूर हांचे 

मद ं जा लो हो संवाद खणींच वा तव सांगपी आसाः 

‘‘तीं फकत तळपा,ं फादर, तातू ंतल भांगर काडला”ं. ’’ 

‘‘तळपां कशीं जातात?”’’ 

‘‘आमी सकयल वचून खणटात, फादर, खणटना जे ना तळप लागता, ते ना आमी पयस 

वचून रावतात. मागीर गोरे मनीस सुर ंग लावन ती सुवात फोडटात. मागीर आमी परते 

येवन त सगळ नवळ करतात, कांत घालतात. त पांज यातं यान वयर काडटात, सांगू ंक 

लेगीत कु तार अशा उंच चम यांत यान”’’ 

“‘‘पूण त वयर वता कश?” ’’ 

‘‘त एका हड च ाक रवडायतात. मातशे रावात. हांव दाखयनच त तुमका.ं..” 

‘‘त पळयात त च , फादर, पळयात थंय.” ’’ 

हवत एक खूब हड लोखंडी धूड. ताचेर एक हडल च  इत या वेगान घु ंवताल, ता या 

आ यार नदर लेगीत थारना श ल . खूब हड इमारती. पायपांत यान धु ंवर येतालो. सगळीं 

मनशां बेगीबेगीन वताल .ं एक हड धवी तमक , तचेर के नाच स पचीच ना इतल  कांची 

मरवणूक वयर चडटाल . सकयल र याचेर मोटार , ट पर, बशी, सगळो बोवाळूच बोवाळ.’’ 

(पान 11) (अनुवाद त). 
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आ कत यो गो ड मायनी ओपनका ट प ती यो आ श यो. देखून भांगर काडून 

जातक च उ र ल  माती ( रजे ट) कुशीक दळटाले. अशे द ळ ले मातयेचेच द गर जा ले, 

ताच वणन कुमालो आनी जाव स हांचे भेटत आयला ं: 

‘‘मुखार सगळो तणाचोच वाठार आ श लो. खणींत यान भायर उडय यो ध यो राशी वतांत 

तमकां भशेन दसता यो...” (पान 151) (अनुवाद त). 

अशेतरेन ‘ ाय द बलो हड कं ’ हे नव लकत खणींचे भकास भ वतणेच वणन केला.ं 

3.7 मनाखण–मजुरांची जीण 

अ छेव 

‘अ छेव’ कादंबरत गांवांतलेच शेतकामती आनी तांचीं भुरगीं खणीचेर मजूर जाल .ं सकाळीं 

फुड खणीर वचू ंक भायर स र ले वळवयचे लोक पळेतक च, हे वळवयचे लोक वळवळे, पैशां 

खातीर कसलय काम करतीत, अश कोळंबाचे लोक पयल ं तांकां हणटाले. मागीर कोळंब 

गांवांतले लोक लेगीत रोख दुडवांचे आशेन खणीर वचपाक लागले. 

‘अ छेव’ ह  अ या श या कादंब यातंल  एकूच कादंबर  आसा, जातू ंत गांवांतलेच लोक 

खणीचेर ‘मजूर’ हू ण वावुरतात. हेर सग या कादंब यानंी थलांतर त मजुरांचो न 

आयला, तसो हे कादंबरत ना. हे कादंबरत फकत लु ंगी हेसपी, हण यार केरळ, 

त मळनाडूंत या बाज  वय या खलाशाचंो संदभ आयला. 

सकाळी फुड उठून दादले, बायलो आनी आडसाट  ंभुरगीं लेगीत खणीर कामाक वचपाक 

लागतात. आपापले जेवणाचे डबे कंुबया-ंमुळांत दव न कामाक लागतात. कोण पावडर 

गाळटा, कोण राशी रचता, कोण फातर वचता, कोण क भरता, दनपारा कंुबया सावळत 

बसून जेवतात. परतून काम क न जाम जावन सांजे घरा परततात. हयनो हाल मेळपी 
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पैशांक लागून तांचे कडेन अथ क सुब ता आय या. कांय शेतकाम यांनी श मटाचीं घरां 

बांद यांत. 

गांवांत या कांय तरणा यांक खणीचेंर क ाय हर, सुपरवायजर, मुकादम अशीं कामांय 

मे यातं. ते मजुरां परस चड जोडटात. क- ाय हरांच यु नयन आसा. तांणी संप क न 

ाय हरांक बोनस मेळोवन घेतला. या भायर तांकां ओ हरटायम बी मेळून अडेचश पया 

पगार मेळटा. (पान 171). 

क- ाय हर क ट वसरपा खातीर प या सो याचेर, शगार ंचेर, आनी आपल  कामवासना 

भागोवंक गांवांत याच चेडवांचेर पशेै होडटात. लायटरा भशेन फॉरेन व तू ते बाळ गतात, 

फॉरेन सोरो पयेतात. 

सुपरवायजर, मुकादम द सभर खणी वय या बायलांची, खासा क न चलयांचीं फकाणां 

मारतात, तां या फाट यान नांचतात, तांचे हलकट वृ तीचे दशन कादंबरत अश घडयलां.: 

‘‘कामे या ंउबीं राव यार तो तडकता (मुकादम). पूण ताचे कडेन उलोवंक गे यार, ताचीं 

फकाणां  के यार मा तर चळटा. मागीर पचपच सु  जाता. ता यो नदरो मागीर खंयचे खंय 

पावपाक लागता. मागीर कायल भरताना सांबाळून ओणव घालचो पडटा. गरज नासतना 

मा तर कायल उखलपाक आदार दता. ते ना हातभर पयस रावून कायल मा यार घेवंची 

लागता. ना जा यार चुकून मा तराचो हात खंयचे खंय पडपाचो दुबाव आसता. मा तराच 

ल  कामार उरना. सवण कश भर भरता. भर ं कसो तो कामे या ंभ वतणी भ वत आसता. 

मागीर कामे याकंय वाज येता. कतल  हण सांबाळटल ,ं सांवरतल .ं कतल ं हण नदर 

चुकयतल .ं मागीर कोणांक कांय दसना. दस या य कोण लागून घेना, खुपून घेना. तश 

लागून घेत यार मा तर मागीर कामा या वेळार धारेर धरता. मागीर जेवणाक वर वर वगत 

मेळना. उदक पवपाक संद मेळना. मुतूकं वचपाक अद वर मेळना. मा तराची मज  
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आस यार सकाळीं हाजीर जावंक अदवर हय, वराचो लेगीत कळाव जा यार उपकारता, 

मा तरा या बापायच कांय सरना. कंपनीक लुकसाण. आनी एका कामे या या एका वरा या 

उणावा लागून कंपनी कत दवाळ काडूंक वचना.’’ (पान 116). 

वय या नवेदनांत यान खणी वयले मुकादम, सुपरवायजर, खणी वय या चलयां कडेन कशे 

वागताले, हाचो अदमास येता. खणीवयले ाय हर लेगीत हाका आडवाद नात. ते दो ी 

अथाची,ं पोजडीं उतरां वाप न चलया-ंबायलां कडेन उलयतात. 

खणी वय यो चलयो आनी बायलां हांची आव तकाय वय या नवेदनांत यान कळटा. पूण 

पगारा या आनी ाय हर वा हेरां कडेन लगट के यान मेळपी दुडवांक लागून, खणीं 

वय यो चलयोय बी बद यातः 

‘‘पापया, ह ं वावराक येय यां हणटलो कोण? आनी सगळीं आंकवार मरे！ कत नखरे! 

केसांचे आंबाडे, वणयो... क ग यो प यो आनी कप यां यो कस यो मोद！पणजे-मडगांव 

शारांत लेगीत अस यो मोद  येवंक ना आजून’’ (पान 151). 

या चलयांचो भेस आनी नखरे पळोवन खण-मा तराची वासना चाळवता. बायल जावं वा 

दादलो, चल  जावं वा ल न जा ल  बायल, सुपरवायजर जावं वा मा तर, ाय हर जावं वा 

हेर मानाय हांच शा रर क, मानसीक, बु ीक, अथ क आनी लंगीक नदरेन पुराय पतन 

जाता, अश च  ‘अ छेवा’ं त पळोवंक मेळटा. 

होमकांड 

‘होमकांडा’ंतले भोवतेक सगळेच मजूर ग यां भाय यान, कनाटक रा यांत यान हा ड ले. थंय 

गांवांत तांचीं शेतां आ श ल .ं पूण पावस पड यार वसाक एकूच पीक घेवप श य आ श ल. 

हरशीं उदकाचो उणाव आसतालो. घे त ल पीक वसभर पावना श ल. देखून हे हातावय या 

पोटाचे लोक झु ंडीन ग यांत खणीर कामाक येताले. तांचो उ ेस फकत पोट भरपाचो 
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आ श यान आ श यान हेर खंय याच गजाल ंच सोयरसुतक तांकां ना श ल. तांची जीण 

सदांच संघशाची, क टांची आ श ल . घोव-बायल द सरात द गरार खणींनी राबून खनीजयु त 

फातर वेगळो क न ता यो राशी घालप, माल कांनी भरप असल ं कामां करताल ,ं जा यार 

तांचीं भुरगीं सकय या कुळागरांत आनी गांवांनी वचून धुडगूस घालताल ं. कसलेच तरे या 

सं काराचंी अपे ाच ना श ल ं ह ं मनशां कुळागरांनी चोरयो करताल .ं आपापसांत 

झगडटाल ,ं तांचे मद ं अ यापय यान झगडी,ं खून जाताले. तांकां नतळसाणेची कसल च 

संवय ना श यान तशच उदका-पुरवण, संडास वा रा बतो हांची कसल च सु वधा खण-

मालकां वरवी दवंक ना श यान या दोनेक हजार कामगारांचो आनी तां या 

भुर याबाळांचो ताण गांवांतले जल-वेव थेचेर आनी हेर साधन-सु वधांचेर पडटालो. 700-800 

लोकसं ये या गांवांत ताचे परस दु पेट न मजूर येवन रा व यान पुराय गांवची वेव थाच 

कोलमडून पडल . द सप े िजणत संवेदनह ण दसपी ह ं मनशा,ं शवरामाचेर आ य या 

अ र टा वेळार मात ता या कुटंुबा वांगडा रातभर जा ग ल  ंपळोवंक मेळटात. खणी वय या 

फोटाक लागून जे ना शवरामाच घर कोसळून ताचे आवय-बापूय भतर चणून मरतात, 

ते ना पैशांची वा कसल च अपे ा ध रना तना हे मजूर ताच घर उ तून ता या आवय-

बापायचीं मडीं भायर काडटात. रात भर या म यां भोवतणी बसून रावतात, थंयच आडवे 

जातात, शवराम-अ ंधतीक धीर दतात. हाचे वय यान हरशीं शवरामान कुळागरांत धुडगूस 

घालपी तां या भुर यांक धरतक च ता या आंगार झुडून वचपी आनी कसलोच पातसो, 

धरबंद ना श ल ं ह ं मजूर कुटंुबा,ं संक टा या वेळार मात मनीसपणाचे भावनेन वागतात. 

तांची भास शवराम-अ ंधतीक कळना, पूण तां यो भावना समजतात. हे घडणुकेच 

काळजाक पीळ घालपी वणन कादंबरत आयला:ं 

“ते रातीं मनीसपणाच एक आथवच प हांव पळयल. एक वेगळोच सा ा कार जालो. 

द सभर कुडी-क टांचो वावर के ले ते सगळे मजूर आम या दोगांय भ वतणी बसून 

आ श ले. मुखार आवय-बापायचीं मडी.ं हांव आनी अ ं धती मद ं आनी भ वतणी ते दोन-
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अडेचश मजूर–दादले आनी बायलो! कोणूच कोणाकडेन उलय ना श लो. आमकां कोणच 

कांयच सांगी ना श लो. खर सांगपाच जा यार तांचे मद या कत याशाच जाणांची भासय 

आमकां कळप श य ना श ल. पूण थंय ज म या ंमदलो एकलोय हाललो ना. थंय यान 

कुशीक सरलो ना. 

हाका ह द येवप श यच ना श ल. रात वाडूंक लागल  तशी लोक बस या थंयच झेमू ंक 

लागले. कांय जाण ब श ले थंयच आडवे जाले आनी अ रशा ि हदून पडले. वासा वांगडा 

तांचीं फाट ंक त क ल ं पोटां हालताल ं कांय जाण घो र याचो आवाज येतालो आनी तो 

सोड यार सगळ शांत आ श ल.” (पान 93) (अनुवाद त). 

अशे तरेन ‘होमकांडा’ंत पोटा खातीर धाय दको भ वपी, व थापीत, हरशीं त वह ण आनी 

मु यह ण दसपी गर ब, लाचार मजुरा ं भतर या मनीसपणाच वणन हे कादंबरत केला.ं 

उ व त 

‘उ व त’ कादंबरत पयल ं शेता-भाटांनी रावपी गांवांतले शेतकामतीच खणीर मजूर हू ण 

जू जा यान, हेर कादंब या ंभशेन थलांतर त वा भटके मजूर हे कादंबरत ना. ग यचे 

सुटके उपरांत या काळांत (1961-80) ह  कांदबर  र च यान या काळांत मजरुांचे न, 

यु नयना,ं कामगार पुढार  हांचेय बी न हे कादंबरत अपे ीत नात. 

पूण शेताभाटां या कामाची संवय आ श ले शेतकामती जे ना खणीर कामाक जू जातात, 

ते ना कुडीक तांकनात इतले म के याची जाणीव तांकां जाता आनी देखून या 

मांत यान थाकाय मेळोवपा खातीर ते सो याची ंअ नबध वेसना ंकरतात असो उ लेख 

मेळटा. 

‘उ व त’ कादंबरत मु ंबय आनी हेर भाय या वाठारांत यान खण-कंपनीतं कामाक 

आ य या अ धकार  आनी कामदार वगाचो उ लेख आयला. मॅनेजर इ ाह म हो तातू ंतलोच 
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एक. अशा कामदारांक सोरो आनी बायलांची यसना ंआसतात. गांवांतल  ल मी नावाची 

बायल तांची देहभूक भागयता. इ ाह म खणीचेर काम करपी बकुळाक आप या मोहपाशांत 

घुसपायता. 

भी माचा ड गर 

हे कादंबरत दोन तरां या खण-मजुरांच च ण आयला.ं गांवांतले मजूर आनी पयसु या 

गड हं लज आनी भ वतण या वाठारांत यान आ य ले मजूर. गांवांतले मजूर चड श क ले-

सव र ले नासले तर  तांकां सामा य ग यान आसता. तातू ंत या कांय जाणांच इ ल 

श ण जा ल आनी ते मु ंबयत कामगाराची नोकर  सोदताले. तो मेळ मेरेन इ ले पैशे 

जोडचे हू ण ताणंी खणीचेर नोकर  प क र ल . या मजुरांची सं या 200-300 परस चड 

ना, ह कादंबर  वाचतक च होलमता. 

हाचे उरफाट भाय यान आ य या मजुरांची सं या 12-13 हजार आसता. गांवचे लोकसं ये 

परस तीन-चार पट न आसता. या भाय यान, घाटंा वय यान आ य या मजुरांक गांवांतले 

लोक ‘घाटं ’ हणटात. तांचो समाजीक पांवडो सा प उणो आसता. खरेपणान ते मागास 

आनी रानवट  व पाचे लोक आसतात. तातू ंत आडसाटे तरणाटे ध न ते जाण यां मेरेन 

सग या पराय गटांचे लोक आसतात. या लोकांच अ ान इतल आसता, तांकां आपल नांव 

आनी आप या गांवाच नांव लेगीत खबर आसना. कंपनीचो ए स टंट मॅनेजर एक याक नांव 

वचारता ते ना तो ‘न... नांव...’ हू ण चांचरता. ते ना दुसरो जाब दता ‘ लवा, व या 

मोरबा या’ (पान 118). गांव वचारतक च तो हणटा ‘‘हच ह ！ हण यार आमचो 

तगांयचो गांव एकच पळय सायब. एकच. या अजुनाचो, या हादेवाचो आनी हजो. 

क ळ? घरां तगांची तीन. गावं मात एकदम एक’’ (पान 118) (अनुवाद त). 
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फुड तोच तरणाटो सांगता, ‘‘हो भीमा मात आम या गांवचो हय. हणजे ताच कत आसा, 

आलतडीं आमचो गांव, मद ं हंय आसा आनी तकून पे यान पळय या भीमाचो गांव.’’ 

(पान 118) (अनुवाद त). 

पूण फुड वजय बेजा न तांकां वचारता, ‘तुम या गांवांक नांव बी आसा वा ना?’ ताचेर ते 

मजूर जाप दतात, ‘‘एकूच क याक? जायतीं आसात सायब！’’ एक यान अ भमानान 

सांगल, ‘‘राधेचो डोह, ब बलेचो माळ...’ ताण वळेर  सांगल ’’ (पान 118) (अनुवाद त). 

या मजुरां कडेन आसता ती एकच व त हण यार क ट उसपुपाची तयार . स-सात वरां ते 

खणीचेर फातर फोडपाच काम मो यांनी करतात. तांची कसल च मागणी वा कागाळ 

आसना. तां या रात या रावपाची वेव था खण-कंपनीन के ल  आसना. देखून तांचे मदले 

कांय जाण उक यार जा यार कांय जाण लोकां या मांगरांनी, आंगणांनी आनी गो यांनी 

लेगीत फाट तकयतात. सकाळीं दयार वचून न यकमा करतक च ते खणीर रावतात. परतून 

सांजे दयार वचून हातात, थंयच राती मेरेन बसून रावतात आनी मागीर येवन ि हदतात. 

हाचे भायर तांचे कडेन आपापसांत उलोवपा सारक, सांगपा सारक वा वचारपा सारक कांयच 

आसना. पगार मे ळ या दसा लेगीत तां या त डार खोशी आसना. तांचे मद या जाय या 

जाणांक सोरो, वडी, तंबाखचु आनी कांय जाणांक बायलांच यसन लागता. 

रातीं आंगणांत फकत फाट तकोवपा खातीर घराचें मालक तांचे कड यान स तकाक आठ 

आणे घेता, एक कळसुल भर उदकाक एक आणो मेजचो पडटा. पूण गांवचे लोक पठाणा 

भशेन अशी वसुल  करतना लेगीत हे मोने मजूर कांयच उलयनात. अशा शक यांनी 

मजुरां यो खण-कंपनी मुखार लायनी लागतात. प नाशेक मैल चलून येवन ते येतात. जे 

मजूर शरो यां मेरेन बसीन येतात तांची शरो यां सावन रेडी मेरेन 3 मैलांची लायन 

लागता. 
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गांवांत अ पवयीन शकूचेर बला कार जाता. ते ना लोक या घांट  मजुरांचेर दुबाव घेतात. 

म यानरातीं ि हदत आसतना तांका ंसाटल  पोटल  घेवन भायर धावंडायतात. पूण हे मजूर 

कसलोच तकार करपाक शकनात. ना हण यार फकत तांकां आला शरो दवंक 

आ य या दाजीक मारपाक लोक येतात, ते ना मात हे लोक दांडे घेवन दाजी भ वतणी 

गराडो घालतात आनी ताची राखण करतात. 

या मजुरांच वणन लेखकान नवेदनांत यान भोवच संवेदनशीलतायेन केला:ं 

‘‘आतां वय या द गरांत खणी सु ट यो. मजूर परतताले. च यांनी दयाचेर दवताले. बाबत 

त डा,ं सकयल मु ंडी, घामान आनी तांबडे मातयेन रा प ले कपडे. कपडे नांवाचेच - बानयान 

वा मोटव खोमीस, प यांची च डी. सरळ चलप या लोकांक घडये खबरच ना श ल. पाय 

फांकून फुड या पावलार ते धांवत चलताले. आपापसांत उलोवपा सारक तांचे कडेन घडये 

कांयच ना श ल. गजाल  मारतना ते सहसा दसना श ले. रावतले च यांनी, पूण तांचे मद ं 

भासाभास ना श ल -गु पतां ना श ल -ं खाजगी गजाल  ना श यो. आयज सुमानाचो पगार 

जा लो. खर हण यार खोशी आसू ंक जाय तांणी, आनी घडये ते आसतय बी. पूण 

एक या याय मुखामळा वय यान तश दसना श ल. तच मुखामळ, बाबत- लाकडा या 

ठोक या भशेन...’’ (पान 131) (अनुवाद त). 

अ णान कंपनीचेर दबाव हाडून गांवांत या मवाल  तरणा यांक खणीचेर मुकादम हूण 

नोक यो द यो. हे मवाल  तरणाटे द सभर फकत हेवटेन तेवटेन हेडटाले. घांट  मजुरांक 

आवयबापाय वय यान गाळी संवताले. कांय तरणा या घाटं  मजुरांक तांचो राग येतालो. 

खणीचेर उदकाची वेव था ना श यान, मजुरांक पवपाक उदका-पुरवण करपा खातीर 

अ णान गांवांत यो कांय चलयो ने म यो. पूण यो चलयो तांकां उदक दवपाक पावच 

ना श यो. हाच कारण हे मवाल  मुकादम तांकां वांटेरच आडायताले, तांची फकाणां 

मारताले. थो याच दसांनी ते या चलयांक फुसलावन, थंयच खणीचेर उकतेपणान मोगाचे 
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खेळ खेळटाले. तांकां ते अव थत पळोवन घांट  मजूर लजताले, तां योय वासना 

चाळवता यो. हे गजाल क लागून मजुरां मद ं इ लो असंतोश नमाण जालो. तो 

उकतायतना एक मजूर हणटाः 

‘‘परगांवांत पडले हू ण कत कत आनी कतल स सपाच दादा? आनी क याक रे? आमीय 

मनशांच. आमकांय मन आसा, मान आसा. ब यो-वायट इ सा आनी वा साय आसात. पोटा 

फाट यान घाट हु पून हांगा पावले, हू ण आमी मनीसय उरले नात रे ? सामक ं गोरवां 

जाल ं काय कत’’ (पान 173) (अनुवाद त). 

आनी फुड नवेदनांत यान तांची बद ल ल  मनोव था अशे तरेन परगटाय याः 

‘‘घाट  पोरां मद ं क ड धरताल . असंतोश वाडीक ला ग लो. गांवांत या तरणा यांक लागून 

तांचे मद या जाय या जाणांच नुकसान जा ल. सुखाच काम ना जा ल, गु यांव नासतना 

खणीचेर तांकां खडी फोडची पडटाल . वय यान न यान भरती जा ले हे मुकादम आनी 

रखवालदार गरजे भायर फौजदार  करताले. ु लक कारणा वय यान आवय-बापूय वयर 

काडटाले. आंगार येताले. क याक? जा यार ते या गांवचे हू ण. तो तांचो ह कच खंय！

आवयचो घो！... यो वा ड यो चलयो हाड यात. आनी तांचेर लेगीत गांव या 

तरणा यांचो ह क? घांट  तरणा यांच रगत उसळटाल, मन चवताळटाल. आनी मागीर तांच 

ल  कामा कडेन लागना श ल. त उडटाल. मातयत मांसा खातीर घुटमळटाल. अपमान 

दसतालो तो तांका.ं सामको. अस य！ ना. ते नालायक ना श ले, हजडे ना श ले. 

गांवांत या च यांक आनी चलयांक तशच दसताले. हू ण तर तांचे मुखार हे चाळे चलताले. 

उग याचेर नागडो खेळ चलतालो आनी घांट  मजूर वळवळटाले. काळजांत-पोटांत चीर पडून 

काळजांत भगभग, दो यांत वखवख. पे ् या दो यांनी तांणी त पळोवच, जळ या ग यान 

गळच... या मजुरांतल जनावर जाग जा ल.’’ (पान 173, 174) (अनुवाद त). 
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अशे तरेन लाचार, हताश, हतबल जा या जाण या आनी तडक आनी नैरा य हांणी 

पोख र या तरणा या मजुरांच च ण ‘भी माचा ड गर’ नव लकत वाचू ंक मेळटा. 

‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत हजारांनी खण-मजुरांचे न मांड यात. महारा ांतले हे खणीचेर 

उ. ., बहार अ या पयसु पयसु या रा यांत यान आनी महारा ांत या गांव ग या 

वाठारांत यान आ य ले मजूर आ श ले. गांवांत प ड लो दकुळ आनी अठरा व व दळडीर 

हांकां लागून हे कामगार आपल घरदार, बायलभुरगी,ं शेतजमीन सोडून हजारांनी मैल पयस 

आ श या महारा ांत या या  वाठारांत झोपडपट यांनी सु यापा ट जीण जगताले. 

तां या िज वताच वणन कादंबरत अश केला:ं 

‘‘चा य आंगांनी भ र ले ते को लयर  कडेन पळयत पंटो जायतो वेळ ख नपणान उबो 

रावलो...वांक यो तक यो अ ता य त पात ळ यो ख पी... कोयरा यो राशी... सांडपा याचीं 

डबक .ं.. घु ंवपी च क ... घाणीचो दप मारपी हातभ ी’’ (पान 23) (अनुवाद त). 

आद या तपार कामगारांक हय याक दोन-तीनश पया पगार मेळटालो. वीस वसा संघश 

के या उपरांत हो पगार चार आंकडी जा लो. फुड हारगाय वाडटा तसो पगार वाडटालो 

खरो, पूण कामगारां या सो या या आनी जुगारा या वेसनांक लागून ते कंगालच उरताले. 

खण-मजुरा या घरांतल ं दोन-तीन मनशां खणीचेर वावरताल .ं तर  लेगीत तां या ख पींचेर 

श मटाचे प े लेगीत चडना श ले आनी तां या भुर याबाळां या आंगार धड कपडे लेगीत 

आसना श ले. 

तां यो झोप यो क याय क यो बां द यो आ श यो. थंय गटारां लेगीत आसना श ल .ं 

संडासाची सु वधा ना श ल , देखून सगळे कडेन हळशीक पात ळ ल . पगार उणो मेळटालो 

ह खर. पूण इत याच पगारांत नोकर  करपी मनीस मात वेव थीत रावंक शकता. वीस 
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वसात खण-मजुरांचो पगार तपेट न वाडून लेगीत तो बकालच उ र लो, तो ताच खणींतल 

कूड पोखरपी काम आनी बेसुमार वेसना धनतायेक लागून. 

तां या भुर यांक धड शकपाची सोय ना श ल . भलायक  क ांचेर तांचे खातीर सु वधा 

ना श यो. 

सगळे खण-मजूर हजारांनी फूट सकयल आ श या खणींनी वावुरताले. हवा घोळपाची 

श यताय ना श यान जावपी घु मटमार आनी भयानक गम , कोळसो फोडपाच, भरपाच 

क टाच काम, पुराय कुडीक द श लो कोळ याचो धु ल आनी घाम हांकां लागून या 

मजुरांची अव था गुलामापा ट जा ल . ताका लागून कामा वय यान घरा येतनाच सोरो 

पये या बगर तांचो मदू चलच नाश लो. रातीं जळारा,ं सुणीं हां या सांगातांतल  ह द 

आनी दुसरे द स सकाळीं ि हदसु या तांब या दो यांनी परत खणीर जू जावप ह  तांची 

द सपट . 

याभायर घरा पैशे धाडपाचो हु को, आप या च याक वा हेर सोय याकं खणीर कामाक 

लावपा खातीरची धडपड, ताचे खातीर दलालांक पैशे दवप, खणींचेर मनेरां या वरदह तान 

वावुरपी गु ंडां कड यान आपणाक ास जावचो हय हूण तांकां खंडणी दवप अशेय बी 

कार चलताले. 

खणींत जा या अपघाताक लागून खण-मजूर मेलो जा यार ताका लासपाक लागपी लाकडां 

वकतीं घेवपाची कुवत लेगीत खण-मजुरां कडेन आसना शल . कंपनी लेगीत कांयच मदत 

दना श ल . देखून थोडी लाकडां आनी खणींत यान चो न हा ड लो कोळसो हां या 

सरणाचेर मड दव न त लासपाचो संग तांचेर येतालो. 
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अशे तरेन ‘अकरा कोट ...’ कादंबरतले सगळेच खणमजूर भोवच क ट-दगदगांची, हाल-

उपा यांची, जो खमो आनी धोके हांणी भ र ल  असुर ीत आनी दहशतीन भ र ल  

काकुळटेणी जीण जगताले. 

फायर ए रया 

कोळ या खणींचेर आदार त हेर मजुरां माण ‘फायर ए रया’ तले मजूर लेगीत प रि थतीचे 

बळी थार यात. हे कादंबरत मजुरांक उ ेसून कालाचंद नांवाचो एक जाणटो आनी अणभवी 

मजूर हणटाः 

‘‘ या ननकू भाई, इस बार तो बहु त अ छा पाठा लाए हो।’’ (पान 11). खूब वसा खणीर 

काम के लो एखादरो मजूर जे ना आप या गांवांत वतालो, ते ना जाय या तरणा यांचे 

पालक आप या च याक वा भावाक खणीचेर काम द  हू ण ताचे फाट यान लागताले. 

खणीर कतलेय मजूर हाडले तर  उणच. देखून तो मजूर खणीर परततना आपले वांगडा 

कांय तरणा यांक घेवन येतालो आनी आपले वळखीन खणीर कामाक लायतालो. तशेच 

तरेन ननकून तीन तरणा यांक खणीर कामाक लावपाक हा ड ले. तांका ंकालाचंद ‘पाठा’ 

हणटा. ‘पाठा’ हण यार दुगा-पुजतलो ‘बळीचो बकरो’. हाचे वय यान खणीर येवपी दरेक 

तरणाटो हण यार बळीचो बकरो अशच हेर मजुरांक दसता. 

हे मजूर घरदार सोडून पैशे जोडपा खातीर खणीर कामाक येतात. तरणाट सळसळपी रगत, 

कुडीची ताकद हांकां लागून ते क ट उस पतात. पूण उपरांत कुडीचे क ट स सू ंक जायनात 

हू ण सोयाचे भक क पडटात. कुडीन आनी मनान लेगीत दुबळे जातात. हे कादंबरतले 

सहदेव, रहमत हे तरणाटे मजूर घर या याद ंचेर जगतात, नेमान घरा कडेन पैशे, बायलेक 

साडी, घरांत या भुर यांक खेळणी बी धाडटात. पूण उतार- परायेचेर काम जायना श यान 

कुडी यो यातना उ यो क ं क आनी कांय वरां काय जायना सपनाचे िजणत िजयेवंक सोरो 
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पयेतात. नकृ ट आनी अदकुटो आहार, कामाच वज, सोरो- वडी-तंबाखू हांचीं वेसना,ं 

जुगाराच वेसन हांकां लागून ते पुराय अश त जातात. हवू- हवू खण-कंपनीनूच पो श या 

सावकारां कड यान सणा-परबेक, घरा धाडपाक, ल नाकायाक उ णे पैशे घेतात आनी 

अ ानाक लागून या रणां या कळंतरांनी घु पतात. पो न र ण वा ताच नखट कळंतर 

फार क करपाक दुसर र ण, मागीर तसर अश क न ते रणा या दमनच ांत अडकतात 

आनी खणीर कायमचे गुलाम जावन िजयेतात. 

कालाचंद पु लसांनी ध र ले आपले भयणीची सुटका करपाक शंभर पयांच र ण घेता. वस 

भरांत हे र ण आनी कळंतर वाडून तीनश पयांचेर पावता. खणी वय या सावकाराची 

कळंतर वसूल करपाची तरा व च  आसता. कालाचंदाच मुदलच र ण शंबर पयांच आसता. 

दरेका हय याक धा पया अशे तरेन बारा हय यांत र ण फार क करपाच आसता. हाचो 

अथ वसाक वीस ट के कळंतर आसता. कालाचंदाक पगार आसता एकश प तीस पया. 

तातू ंत पसरकार, बारवाले, जुगार अ यांचे धनी हांचोय वांटो आसता. देखून तो टायमार 

र ण फार क क ं क शकना. आता र ण दोनश पया जाता आनी ताचेर कळंतर आसता 

चाळीस ट के आनी दर एका हय याक फार क करपाचो ह तो जाता वीस पया. अशे 

तरेन कार थान क न सावकार मजुरांक रणां या कळंतरांनीच घुसपावन दवरतात. 

पगारा या दसा गेट चेर उबे रावन, गु ंडां या आदारान जबरद तीन पैशे वसूल करतात. 

पगारा या दसा मजूर र या बॉ सान सो या या बारार नवीं बलां करपाक वता.  

रणां या वळ या भायर दुयत पडप, खणीचेर अपघात जावप, थारावन द या कोळ याच 

माण फोडूंक जावंक ना श यान कंपनीन पगार कातरप, या गजाल ं खातीर लेगीत तो 

खांकनवाळ जाता. माय नंग सरदार, माय नंग मु शी हांचो ह तो, यु नयनाची फ  ताच 

उ र ल शोशण करतात. 
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चार-पांच वसा खणीचेर क ट-दगदग स सतक च गांवांत वचून शेताचेर वावुरपाच तरणा या 

मजुरांच सपन कांय वसातच मातीमोल जाता आनी आपल  पुराय जीण ते खणीचेर गुलाम 

हू ण िजयेतात. 

हे कादंबरत रहमान खणी वय या अपघातांत मरता. कंपनी त करण दहशत नमाण क न 

आनी सरकार  अ धका याकं पैशे चा न दाबून उडयता. ता या ेताचो आंगाठो नशाणी 

हू ण रिज टराचेर लावन, तो खणींत यान पळून गेलो अश जाह र करता. ता या मणाची 

गवाय आ श या मदन बावर क ताण जबानी दवची हय हूण ता या तीन हान भुर यां 

सयत धांवडावन घालतात (काय मा न उडयतात...?). 

सं येन लाखांनी आ श या मजुरांच त नधीक दशन घडोवपा खातीर हे कादंबरत वणन 

के या कालाचंद, रहमान, मदन बावर  आनी सहदेव या पा ांच िजवीत पळयतक च, हेर 

मजूर कशे जगता आसतले, हाची क पना क ं  येता. 

गो ड-मायन 

‘गो ड-मायन’ कादंबरत आ कत या आ दवासी काळे काती या मजुरांच वणन आयला.ं हे 

भोवच श तीमान आनी धाडशी मजूर आपल  जीण खणींचेर सारतात. तातू ंत जायते जाण 

हान परायेचेरच फुफुसांच दुयस जावन मरतात. खणी भतरल  स सू ंक जाय ना श ल  

उ णताय, आ ताय आनी वासांत यान फुफुसांनी गे ले स लका धूळकण हांकां लागून 

जाय या जाणांक उ माघाताचो ध को बसता आनी ‘ि थसीस’ नांवाच फुफुसाच उपचार 

ना श ल दुयस जाता. 

3.8 कादंब यांतले मनेर  

अ छेव 
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‘अ छेव’ कादंबरत सुरवे या काळांत गुजराती मनेर आ श लो हणपाचो उ लेख आयला. 

तो भोवच बेरक , आपल काम सादून घेवपी, क कणी भास कळना श ल  तर  प रि थती 

माण कत उलोवच हाच भान आ श लो असो आ श लो. गांवांत या लोकांनी शेतां सोडून 

खणीर कामाक येवच आनी मुखेलपणान जांचे कडेन बैलांगाडयो आसात तांणी यो खणीर 

मीन हरपा या वावराक लाव यो हू ण वनवणी क ं क तो गांवभर भ वता. हो काळ 

1950-60 मजगतींचो आ श लो. 

कादंबरे या दुस या अदात अ य  रतीन ग यकार मनेरांचो उ लेख आयला. ग यांतल  

सगळीं खबरप ां तेच ( मनेर) चलयतात असो संदभ वाचू ंक मेळटा (पान 185). तो 

मेरेन या कथानका माण मीन-वेवसाया या धं याचेर तांची पुराय पकड ब श ल . देखून 

मनाखणीक लागून जावपी उदक-जमीन दुशणाक लागून शेतांची नासाडी जाता. हाची 

कागाळ सरपंचा वरवी ताचे कडेन पावतक च, तो शेतकाम यांक मदत करपाच सोडून तांचीं 

शेतांच वकती घेवपाची भाशा करता. हाचे वय यान मनेर कतले मुजोर जा ले त कळटा. 

हो काळ 1960-70 मदलो आसा. 

सुरवेक खण मनीसबळान चलताल . हण यार मानाय आनी कामे या ं लॉटा वयलो मनाचो 

माल बाज नी भरताल .ं पूण उपरांत पटे ला य यान त काम स पे जाल आनी मनीसबळाची 

गरज स पल . मनेर थारायत जा यार कतय क ं क शकतात, अश लोकांक दसू ंक लागल: 

‘‘अश? आनी आतां काम तर  खंय उ लां मानाया-ंकामे याकं? सगल  म शनर . फा यां 

खणीर साकून ब  मुरगांव बॅ ट लावन माल धाडपाक मनेर फांट  नात.’’ (मानुयेल) (पान 

151). हाचे वय यान मनेरांची अथ क ताकद कतल  आ श ल  हाचो अदमास क ं  येता. 
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होमकांड  

‘होमकांडां’तलो खणधनी ग यचोच आ श लो. मुळांत तो खानदानी जमीनदार कुटंुबांतलो 

गरे त मनीस आ श लो. उ लेखान आ य ले हेर मनेर लेगीत ग यकारच आ श ले. मोहन 

रामचं  खंवटे हो खण-मालक पुतुगालाक चार वसा रावन इंिज नअर जावन आ य लो. 

पणजी शारांत ताचो आयात- नगतीचो धंदो चलतालो. मोहनबाबान गांवांतले अ खे द गरच 

‘ मनाखणीचे म ते’ हू ण पुतु गेज सरकारा कड यान कराराचेर घे त ले. द गरां वांगडाच 

पंचवीशेक मैल लांब ं द जमीन ताण करार क न ता यांत घे त ल . ते जमनींत खण-उ ेग 

सु  करपाचो ताचो वचार आ श लो. ते खातीर कादंबर या नवेदका या- शवरामा या 

काका कडेन योतीश पळोवंक तो आ य लो. 

या मनेरांचो यो तशाचेर आनी देवाचेर भोवच व वास आ श लो. ताचे खातीर ते 

कतलेय पैशे होडूंक तयार आसताले. जोशीकाकान मीन-वेवसाय बरो चलतलो अश बरोवन 

द यार आपलो मांव-आबा कंुडयकार आप याक भांडवल दवपाक तयार जातलो, देखून 

मोहनबाब जोशीकाका कडेन आ य लो. 

मोहनबाब आनी हेर सगळेच मनेर भोवच बेरक  आनी धूत आ श ले. सुरवेक गोड-गोड 

उलोवन आनी पैशांचीं हायसां दाखोवन ते गांवांत या लोकांक खूश करताले. शवरामाक 

वचा रनासतना ताचे जमनींत यान का ड या र या खातीरचे वाप र ले जमनीच मोल 

हूण द ले रोख पांचशे पया, फुड खणीक लागून जा ल कुळागराच नकुसान हू ण द ले 

हजार पया, ताच घर खणींत जा या फोटाक लागून हो ड यान बांदून द ल नव घर 

या गजाल ं वरवी मनेर मोहनबाबान शवरामाक आपले पांगत दवरलो. सुरवेक ‘मोहनबाब 

बरो मनीस आ,ं तो रोखडीच दखल घेता’ अशी भावना शवरामा या आनी ता या कुटंुबा या 

मनांत नमाण जा ल . पूण उपरांत मोहनबाबाचीं कार थानां अणभवतक च ताका ताच खर 

प क ळ. जी गजाल शवरामाची तीच हेरांची. 
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आपूण केस हारतल  अश मोहनबाबाक दसल ते ना ताण वाटाघाट  क न शवरामाक 

पैशांची लालूच दाखोवपाचो य न केलो. या मनेरांचे मॅनेजर लेगीत प रि थती पळोवन 

लोकां कडेन वागताले. कुळागर-शेतां या नुकसानीची कागाळ क ं क गे यांक सुरवेक 

आ वासनां दवन, पा ावंाक सांगता,ं पळयता,ं अश ते फुसलायताले आनी जे ना मनेराची 

गांवां वयल  पकड घट जाताल  ते ना कशे तरेन उलयताले, ताची ह  एक देख - 

“सदां उठून तुम यो कागाळी! आयज कत तर घरांत घु ल जाता. फा यां कत तर भुरगीं 

चोरतात- सार यो कागाळी- यो कागाळी ख योय आसत, ना अश ह ! पूण आतां आमी 

कत करतले? आमी सरकारा कड यान या सग या वाठारांतल लोखण आनी मँगनीज 

काडपाचो म तो घेतला. ते खातीर आमी वसागणीक सरकाराक लाखांनी पया भरतात. या 

भायर आमचे कड यान कर वसूल जाता तो वेगळोच! अश आसतना आमी आनीक कत 

करच- तुमच नुकसान जाता आसत जा यार आमचे आड कागाळ करात. सदची तुमची 

कटकट नाका. कोटात यान हु कूम हाडात. हणटकच जी नुकसान भरपाय थरतल  ती आमी 

दतले- ना जा यार तुमकां ज कत करपाच आसा त करात...” (पान 74) (अनुवाद त). 

अशे तरेची शटकावणेची, धमकेची भास मनेरच तांकां उलोवंक सांगताले. ते खातीरच तांकां 

पगार मेळटालो. मनेरांनी सगळी सरकार  वेव था आप या ता यांत घे त ल . पुतु गेज 

गवनराक आनी शासनांत या सग यांक पा यो दवप, भेटव त ू दवप हांकां लागून 

सामा य मनशाच थंय चलना श ल. मनेरांनी याया धशांक लेगीत वकते घे त ले. देखून 

मनेरां आडची केस यायालयांत उबीच राव ना श ल , आनी उबी रावल च जा यार तचो 

नवाडो के ना जायच ना श लो. 

मनेरांचे हे बेरक  वृ तीच वणन कादंबरत केला,ं त अश: “कोटा या कामा नमतान हांव 

घरा भायर आसतक च आमचे वळखीचे वा हेर कोणयू घरा आयले, जा यार ते अ ं धतीक 

सांगताले, “तु या घोवाक कतय पूण सांग. आगे, खण-मालकां आड झगडून आतां मेरेन 
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कोणाक कतय मे ळां हय? तुजो घोव सामको मूख आनी अ वचार . अशेच तरेन तो 

वागलो जा यार ताका ग यांत रावप लेगीत कठ ण जातल.” (पान 125) (अनुवाद त). 

प रि थती ख यानंीच तशी आ श ल . मातयेमोलान मेि ळ या लोह-ख नजाची नगत 

क न जायते लोक एके रातींत गरे त जा ले. जे पयल ंच गरे त आ श ले ते चड गरे त 

जाले. हे संप तीचो वापर क न तांणी पुराय रा ययं णेचेर एके तरेन ताबोच मेळय लो. ‘ते 

हणटात तो कायदो’ अशी प रि थती आ श ल . खण-मालकांची सरकार  अ धकार  वा हेर 

लोक हांचे कडेन वागपाची एक कावेबाज प त आ श ल . पुतुगाल यान कोणय अ धकार  

ग यांत आयलो वा ग यांतलो खंयचोय अ धकार  उ चपदार पावलो जा यार सगळे खण-

मालक मेळून ताका एक हड भूस दताले... हे मेजवानी या वेळार आ य या लोकांचो नेट 

पळोवचो. उंची सोरो आनी ब यातंल बर भूस, नाचप-गावप अशी जंगी पाट  आसताल ... 

गवनरा भशेन हड अ धकार  एक फावट पाटक आयलो काय ताका खण-मालकांनी बो सांत 

घातलोच. अशे पाट वेळारच दुसरो खण-मालक फुडले पाटच आपोवण दतालो. सग या थरां 

वयले अ धकार  खण-मालकां कड यान पा यो झोडटाले. ताका खंयचोय सरकार  अ धकार  

आडवाद ना श लो आनी मागीर या खणमालकांच कोणाय कडेन कसलय काम आस यार 

लेगीत त बेगोबेग जाताल. 

या भायर अशा पा यां या वेळार वंगड- वंगड तरां यो भेटव तू तांकां सदळ हातान 

दताले. दरेका अ धका याक ता या पांव या माण भेट मेळटाल . हारग घडयाळी, फावंटन 

पेना,ं अ तरां, वेग या वेग या कार यो हेर चैनी यो व त,ू भांगरा या यो व ती, 

अ धका यां या बायलांक हार, मु यो अशा साबार व तु ंचो आसपाव तातू ंत आसतालो. हे 

रतीक खणमालकाक ‘ओलो करप’ हणटाले. एखादरो अ धकार  इ लो नबरसाणेन वागूक 

लागलो, मनेरांक ास पडत अश कतय क ं क लागलो जा यार, ‘ताका मातसो ओलो 

क ं क जाय’ अश हणटाले. हानसान अ धका याकं ते मेजीच ना श ले. तांणी मनेरांच 
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आयकंूक ना जा यार तांकां जा यार हाडपाचे माग वेगळेच आ श ले... याच खण-

मालकांची लोकां कडेन वागपाची तरा सामक  वेगळी आ श ल . चड या खण-मालकां या 

खणींक लागून कोणाच ना कोणाच नुकसान जातालच. कोणाची य  जमीन वताल , शेत, 

कुळागर, काजी वा भाट हांचे मद या क याचेर तर  हावळ येताल ... आपल नुकसान 

जातक च तो शेतकामती सुरवेक खण-मालकाकडेन कागाळ करतालो. सुरवेक कोणूच ताका 

कॅर क रना श लो. खण-मालकांचे मॅनेजर चड क न धमक  दवन वा दादा गर  क न वा 

गोड उलोवन ताका धांवडायताले. 

एखादरो शेतकामती हे यत तग ध न उरलो जा यार खण-मालक ताका मेळपाचे 

उपकार करतालो. खण-मालकाक सदांच ताकतीक आसताल ... मागीर तो आप या मॅनेजराक 

आफोवन घेतालो आनी कागाळ क ं क गे या शेतकाम या मुखार ताचेर तापय काडटालो. 

“इतले द स तुव हांचे कागाळेची दखल क याक घेवंक ना? तुका पगार क याक लागून 

मेळटा?” अ या अपमानकारक उतरांनी ताका उजरायतालो. इतल जाय मेरेन यु नफॉम 

घा त लो शपाय या-फराळ घेवन येतालो. मागीर खण-मालक नमळाये या आवाजांत या 

जमीन-मालकाक ‘तुमी या घेयात, अनमनू ं नाकात’ अश सांगी. तो आपूण मात कांयच 

घेना श लो. शेतकामती खण-मालकान के ले सरबरायेन चड क न भु लुसून वच. खण-

मालका या ऑ फसाच वैभव आनी ताचो झेत पळोवन ताचे दोळे दपकावन गे ले आसताले. 

ह सगळ चालू आसतना तो मॅनेजर एखाद या पे या भशेन मान सकयल घालून उबो 

रावतालो. मागीर खण-मालक परतून ताचेर ताफार जातालो, “वच. हांगा यान भायर वच. 

तुका लागून या लोकांक ास जाता आनी आमचे वशीं या लोकांचो गैरसमज जाता. 

पगार घे, कामां मात नाका क ं !’’ इतल जातक च तो मॅनेजर, ‘सुटल  बाबा एकदा’ं अश 

त ड क न थंय यान कडसरतालो. अश घडटक च शेतकामती फुडले स हयने खण-मालक 

कतलो बरो ह सांगीत भ वतालो आनी तेच समजणत उरतालो. 
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अशे चार-स हयने गेले काय तो मेरेन ताची जमीन पुराय रतीन न पेगी जा ल  

आसताल . शेतकाम याचो िजणे आदारच न ट जा लो आसतालो. ता या उपरांत जे ना तो 

शेतकामती परतून कागाळ करपाक वच ते ना मॅनेजर ताका सरळ धांवडावन घालतालो. 

इतलय क न एखादरो शेतकामती तग ध न चकाटेन कोटात गेलोच जा यार श य ततले 

य न क न खण-मालक ती केस ताचे आड वतल  अशी वेव था करतालो. ते खातीर ब या 

वायट सग या मागाचो वापर तो करतालो. इतलय क न एखाद या शेतकाम यान केस 

िजखल च जा यार मनेर तचे आड वय या कोटात अपील करतालो. इतलय क न नकाल 

शेतकाम याचे वटेन लागतलो हाची सुलूस लाग यार नम या खणाक ‘तडजोड’ करतालो. 

हाच कारण एखादरे केशींत शेतकाम याचे वटेन ला ग लो नकाल हेर खंयचेय केशींत 

दाखलो हू ण आदार था ं  येतालो आनी दुसर  गजाल हण यार हो नकाल आयकून हेर 

जाय या शेतकाम यांक खण-मालकां आड केशीं घालपाक नेट येतालो...” (पान 

125,126,127) (वचीक) (अनुवाद त). 

अश रतीन खण-मालकाची पुराय कार थानी, कपट  आनी धूत वृ ती ‘होमकांड’ कादंबरत 

उकताडाक हाड या. 

उ व त 

उ ेगीकरणान समाजांत कांय न यो जाती तयार के यो. गर ब- ीमंत, मालक-मजूर, 

मुकादम, सुपरवायजर आद . या सग या ं परस वयल  जात हण यार ‘ मनेर’ (मायन 

ओनर- मनाखणीचो धनी). ‘उ व ता’ंत या मनेरांचो उ लेख आयला तो असोः 

“ मनांत भांगर पकता भांगर! शंबर कामे याकं गो व ंद खरंगटो धा-धा पया दतलो आनी 

आपूण दसाक धा-वीस हजार जोडटलो. ताच कत वता धा पया दसावडो दवपाक?” 

(पान 57) (अनुवाद त). 
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“... मनेरांआड उब रावप हण यार फातराचेर तकल  मा न घे त ले भशेन. तकलेचे कुडके-

कुडके जातले. फातराची एक कपची लेगीत व ची ना. क ळ?” (पान 118) (अनुवाद त). 

“... या नव ीमंतांचे वाटेक वचू ं नाका. चड म कर  नासतना भरपूर दु डू जोडपी, 

फातरांत यान दु डू काडूंक सोदपी हे नव- ीमंत, राकेसांचे आनी सैतानांचे जातकुळयतले. 

सुवाथा खातीर कतय क ं क ते फाट ंफुड पळोवचे नात. गोड हांसतले, हांसू ंक हू ण त ड 

उगडटले आनी दोन दाडमणां मद ं लवंग च डुची तश तुमकां रगडटले, त यो-वादे यो 

करतले!... वखार  सोरपाची ह  जात हांव लागीं यान पळय या...!” (पान 119) (अनुवाद त). 

“दामले, हरशीं मनेरांमद ं उजो वचनासलो तर  जे ना हतसंबंदाचो न येता ते ना (ते) 

सगळे एक जातात! तुमचो लेख एका मनेरा आड ना- सग या मनेरां आड, मनाखण 

वेवसाया आड आसा ! ह वा मा याचेर फातर मा न तुमकां सगळ रान उठोवपाच आसा 

हय?” (पान 122) (अनुवाद त). 

“शे! काम बंद क याक? ताका (रामनाथाक) क याक भवपाच? मनेरान एक फंूक मारल  

जा यार शवटून पडटलो खंय या खंय!” (पान 128) (अनुवाद त). 

या संवादा वय यान मनेर वेवसा यकांचो धाक, जरब, तांची खुनशी वृ ती, बेरक पण 

मतींत येता. 

भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरत मु ंबयचे ‘मेहता, कर मभाई आनी कंपनीन’ खण सु  के याची 

खबर आय या. खण मालक गुजराती (पु षो तमदास मेहता) आनी कर मभाई आसतात. 

मं ी आनी सरकार  अ धका या ंकडेन हात-मेळवणी क न तांणी हो वेवसाय रेडी गांवांत सु  

के लो आसता. मनेर, ताचे मॅनेजर आनी ताण पो श ले गु ंड भोवच वेसनी आनी रंगेल 

आसतात. गांवांत येतक च ते सा व ीगेर-गांवांतले वे या-वेवसाय करपी बायलेगेर तळ 



187 
 

ठोकतात. थंय तांणी कांय वे या-वेवसाय करपी चलयोय हाडून दव र याची खबर वाचू ंक 

मेळटा. कट-कार थानां क न, गांव या लोकांक जाती या आनी अथ क आदारांचेर झुजत 

दव न हे मनेर आपलो सुवाथ सादतात. 

‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ कादंबरतले मनेर चड क न जंय खण चलता या वाठारा ⁄ रा या भायले 

दाखय यात. हे कादंबरत सर जमनादास मेहता हो ा त नधीक मनेर च ीत केला. ता या 

आ याक टश राजवटे या काळांत भ पूर वाठारांत या जमनीचे ‘म ते’ मे ळे आनी 

ते ना यान थंय या थळा या ‘ड गाराजा’ ची स ता वचून थंय मेहता घरा याच रा य सु  

जाल.  

हवू हवू ताण सुमार 25 खणी या वाठारांत सु  के यो. मेहता कांयच श क लो नासून 

लेगीत फकत टशांची फाटराखण के यान ताका ‘सर’ ह  पदवी मे ळी. दुसया महायु ा 

वेळार ताण टशांक जायती मदत केल . वॉरबाँड वकते घेवप, टश म ल क जाय 

ते ना आनी जाय तत या कोळ याची पुरवण करप, गांधीजींची चळवळ भ ावती वाठारांत 

पसरची हय हूण साम-दाम-दंड-भेद, सगळे तरेचे माग आपणावन टशांक मदत करप, 

ेड यु नयनाची चळवळ होडून काडपा खातीर कामगारांक झोडून काडप, हे तांचे ‘सेवे’ 

खातीर टशांनी तांकां ‘सर’ कताब बहाल के लो. 

वृ तीन भोवच धमपरायण आ श लो जमनादास पार याकं धा य घालून मागीर आपूण 

जेवता. सकाळीं मॉ नग वॉकाक वतना पोतयत यान साखर ह न र यणत या मु ंयांक 

घालता. पूण खण-मजुरांच मात रगत पयेता, तांच शोशण करता. सगळे तरेचे टाचार  

आनी बेकायदेशीर माग आपणावन ताण पुराय भ पुरांत आपल  दहशत नमाण के ल . 

वातं या उपरांत या काळांत राजकार यांक वचणुकत पैशां यो पोट यो धाडप, गु ंड पोसप, 
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खबराप ां एकतर आपूण चलोवप वा वकतीं घेवप, अशे तरे या कर यांक लागून सगळे 

जाण ताका थत भयेताले. या भंयांत यानच सग यांनी ताका ‘काला सैतान’ अश नांव 

दव र ल आनी ता या बंग याक ‘काले सैतान क  कोठ ’ अश हणटाले. 

वातं या उपरांत जे ना खणीं या रा यकरणाच वार सु  जाल ते ना जमनादासान ताका 

सग या पांव यां वय यान वरोध केलो. तशे तरेची मागणी करपी मं याक ताण वमान 

अपघातांत मा न उडयलो. खासदारांक वकते घेवन आपल  लाँबी तयार केल . शेतानाची 

खदान हे खणींत रव भर  नासतना ती तशीच पोकळ दवरपाच आपल कम उकताडाक येत 

हू ण ताण ते खणीक उजो लावन ती सीलबंद के ल. सरकार  अ धका याकं लांच दवन ते 

खणी संबंदांतल ं कागदप ां ताण गायब करपाक ला य ल .ं तशच ते गजाल चो गौ य फोट 

क ं क सोदपी तरणा या संपादकाक ताण राज ोहाच बगलांट घालून अटक करपाक 

ला य ल . नमण भ पूर को लयर ंत शैतानी खणींतल उदक भ न शक यांनी मजूर मेले, 

ते ना ते आपले चुक क लागून मेले हाची मात लेगीत खंत वा लज बाळ गनासतना तीन 

लाख पयांची देणगी ताण जाह र केल . 

याच मनेरान खूब खोल गे यो कोळ या खणी चलोवंक कु तार जा या कारणान, 

भरपूर मोबदलो घेवन यो सरकाराक वकपाचो नणय हेर मनेरा वांगडा संगनमत क न 

घेतलो. खणी सरकार  जातक च, याच खणींतलो कोळसो उ या दरान वकतो घेवन ताचेर 

पैशे जोडले. अशे तरेन ‘अकरा कोट ’...कादंबरत वणन के ले मनेर अ यंत धूत, कपट , 

कार थानी, बेरक  आनी सुवाथ  आ श याच दाखयला.ं तांचे कडेन कस योच भावना 

आसनात, तांचे लेखीं दरेक मनीस हण यार पैशांनी वकत घेवं येता अशी व त, ह स य 

कादंबरत नवेदनांत यान उकतायला:ं 

“जाण या वामीक ताण ‘वच हांगा यान’ अश हणू ंक ना... कारण वामीन इमानदार न 

ताची तीस-ब तीस वसा चाकर  के ल . पूण ‘यो, बस’ अशय हणल ना. हाच कारण 
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वामीच खात ताण खूब पयल ंच बंद के ल. दरेक मनीस हण यार सर जमनादास मेहता 

हां या हसबान खातपटयेतल एक खात. हशेब जालो काय खात बंद” (पान 11) 

(अनुवाद त). 

कादंबरेचे अखेरेक को लयर ंत जा ले दुघटनेची चौकशी करपी याय-वेव थेक वकती घेवन 

जमनादास मेहतान, आपलेच सांगणे वय यान फट चे अहवाल द या वामीचेर बगलांट 

घालून ताका गु यांवकार थारायलो. 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत य  मनेर नात. पूण कोळ यांचे खणींची पावणी घेवन ती 

खण चलोवपाक घेवपी ‘ठेकेदार’ (कॉ े टर) दाखय यात. हे कादंबरत दाखय लो ठेकेदार 

वेवसायान पुरयत वा भट आ श लो. देवळांत येवपी भ तांनी द ले रकमेचेर आपल पोट 

भरतालो. पूण तो भोवच मह वाकां ी आ श लो. चड पैशे जोडपा खातीर ताण आपले 

जमनीतंल  माती वकपाचो वेवसाय सु  केलो. ताका लागून ता या हातांत पैशेय घोळपाक 

लागले आनी शारांत या पैशेकारां यो वळखीय वाड यो. फुड ताण वटो तयार करपाचो उ ेग 

सु  केलो. ता या हातांत भरपूर पैशे आयले ते वाप न खणी भाडेप ेचेर घेवपा या 

वेवसायांत तो रगलो आनी गभ ीमंत जालो. 

अ यंत ग रबींत जीण सा र या तवार  कडेन को यांनी पयांची मालम ता जाल . 

राजकारणी, पैशेकार हांचे वांगडा ताची इ टागत जाल . तवार  भोवच बेरक  आनी 

पाताळयं ी आ श लो. मजुरांक ताण सेगीत आप या पांयां प दा दवरले. तांकां गुलामा 

भशेन वागोवप होच ताचो धम आ श लो. मजुरां वशीं सहानभुती आनी काकळूट दाखोवपी 

खणी वयले मु शी आनी सरदार हांकां लेगीत ताण कठोरतायेन वागयले. नदयतायेन, 

ु रतायेन गुलामा भशेन वाग य यानच मजुरां कड यान बर काम जाता, या मताचो तो 
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आ श लो. दया, माया, मोग ह ं उतरां ता या काळजांत लेगीत ना श ल .ं मजुरां मद ं एक  

जावपाचीं वा बंडाचीं कसल ंय च नां दस यार तो तीं रोखडीच होडून काडटालो. 

या मनशान ताका धंदो सु  करचे पयल ं आपण क टान जो ड ल  िजवीतभराची बचत 

रकम, भांडवल हूण द ल, या मनशाक लेगीत तो वसरलो. आपले चलये या ल नांत 

आप या सग या सोय याकं, ते फकत गर ब आ श ले हू ण तांणे आपोवण लेगीत दवंक 

ना, आनी तुमकां आपय यार त जांवयाक अ र टांच जातल, अशी फट ताण मारल . 

कोटान कामगारांचे वटेन नणय दवन स हय यांचो दवंक ना श लो पगार तांकां 

दवपाचो आदेश दलो, ते ना तवार  पळून गेलो आनी बेप ता जालो. 

आपले चलयेक चौदा-पंदरा क ल भांगर आ श या यो बडायो मारपी आनी हड- हड राजक  

फुडार  आनी पैशेकारां वांगडा वावुरपी तवार  वय यान या खण प ्यांत या खण-भाडेप ्यो 

धारकांचो अदमास क ं  येता. 

  फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ कादंबरत 1940 या सुमाराक गुजराती लोक खण-मालक आ श ले असो 

उ लेख आयला. 

‘‘यह धरमपूर को लयर  क  बात है, उसका मा लक फु ल जोशी, साला गुजराती ब चा 

एक नंबर का हरामी था।’’ (पान 12). 

मागीर कादंबर  जंय घड या ते खणी या मालकाचो संदभ येता. ताच नांव वा हेर मा हती 

मेळना पूण ताची सगळीं कमा कादंबरत उकताडार हा ड ल ं आसात. गु ंड पोसप, आपलेच 

खणींत काम करपी क पल संह नांवां या शपायाक सावकार चो धंदो करपाक लावन 

मजुरांक रणांनी घुसपावन दवरप, खंयचोय मजूर बंडाची भाशा करपाक लाग यार ताचेर 
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ल  दव न ताचो कांटो काडप, अशे ताचे काळे-कारनामे कादंबरत वाचू ंक मेळटात. जे ना 

रहमान खणींत कोळ याचो फातर आंगार पडून मरता, ते ना मनेर ताच मड खणींतच 

पयस ह न पुरपाचो आदेश दता आनी ता या म या या आंगा याची नशाणी 

रिज टराचेर लावन, तो कोणा बायले वांगडा खणी वय यान पळून गेलो अशी अफवा 

उठयता. अश के यान मजुरां या घर यांक दवपाची नुकसान भरपाय तो वांटायता, तेच 

वांगडा खणी वय या अपघाताचंी चौकशी टाळून खणीची बदनामी टाळटा. तशच या 

मजुरा या अपघाती मरणाक लागून हेर मजुरां मद ं असंतोश जावंक दना. 

अ यंत नदय आनी मजुरां या क टां या हालवजार गबर जा या खण-मालकाची काणी हे 

कादंबरत सांग या. कादंबरे या मुखा वय या वां यांत टश मालकेचे खणीची काणी येता. 

टश राजवट या काळांत सु  जा ले हे खणीचे मालक खासा टशच आसतात. ते 

लेगीत गु ंड पोसून आपल  खण चलयतात. रा यकरणा उपरांत खणींची मालक  सरकारा 

कडेन येता, हाचो उ लेख कादंबरेचे नमाणे कडेन आयला. 

3.9 मनाखण- वरोधी आंदोलनां 

उ ेगांक कोणाचोच वरोध आसपाच कारण ना. उ ेग, कारखाने हण यार मानवी बु ीचच 

एक उपफळ. व ानांतले नवे नवे सोद आनी व ानीक द ट कोन हांकां लागून मनीस 

कुळयेक लाब जाला, हाचे वशीं कोणाचच दुमत ना. वयर ह ण ले माण उ ेगांक लागून 

मनीस जातीक दसून आ श ल  जात-वेव था होडल . मनशाक ताचे जाती-काती वय यान 

हय तर कतृ वा वय यान वळखू ंक उ ेगीकरणानच शकयल. उ ेगांक लागून हजारांनी वसा 

वशमताये या रग यांत च ड या, भ ड यांक आनी दळ डरपणाचो शाप ला ब यांक 

जगपाच साधन मे ळ. कलेच आनी कतबुाच भांगर जाल. ताच भतर नवो मेश आनी उमेद 

नमाण जाल . पूण फुड जे ना या धं याचो अ तरेक जालो, अ नबदपणान दपटशायेन हो 
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धंदो चलू ंक लागलो, ते ना ताका वरोध जावंक लागलो. अ या श या कादंब यानंी हो 

वरोध कसो चतारला, त पळोवप मह वाच. 

होमकांड 

‘होमकांडा’ंत खणीं या वरोधांत एकलो शवराम संघश करता. गांवांत या लोकांनी वा 

गांवांत या आनी भाय या मजुरांनी ताका खण- वरोधी संघशात साथ द याचो कसलोच 

उ लेख कादंबरत ना. उरफाट, तू ं मनेरा या आड वचू ं नाका, असोच स लो लोक ताका 

त डार दतात. तर  लेगीत शवराम कोटात वता. त पळोवन लोक ताका पशांत काडटात 

आनी ता या पशेपणा वशीं अ ं धती मुखार लेगीत उकतेपणान उलयतात. 

फकत खणी सु  जातक च, एके धनगरणीचेर पुतु गेज सो दाद बला कार करतात. ते ना 

सगळे मजूर आपल ं अवजारां सकयल दव न काम बंद करतात आनी बला काराची चौकशी 

जावपाचो आ ह धरतात. पूण ह आंदोलन खणीं आड हय तर पुतु गेज सो दादां आड 

आसता आनी तय बी मोहनबाबाक नवेदन दवन स पता. 

खणींनी के या दुशणा आड एक हड झूज शवराम एकटो खेळटा. तो मोहनबाबाक थेट 

मेळटा, ता या मॅनेजराक मेळटा, पूण फुड कांयच घडना त पळोवन तो सरळ कोटात वता. 

सकय या कोटात तो कायदेशीर लडाय िजखता. पूण मोहनबाबान वय या कोटात अ पल 

करता. वय या कोटात लेगीत शवराम िजखतलो ह क ळ यान मोहनबाब ताका तडजोडी 

खातीर खाजगींत आफोवन प तीस हजार पया दवपाची कबुल  दता. पूण तातू ंतय अद  

रकम धूतभटाची अशी खेळी तो करता. पूण शवराम ता या कार थानाक बळी पडना. तो 

आपले झूज चालूच दवरता. मद या काळांत ग य पुतु गेजांचे स तत यान मु त जाता, तर  

शवरामाक याय मेळना. याय मेळपाची आशा पालवतक च शवराम मोहनबाबाचो आनी 

ताची रखेल जा ले आपले बायलेचो खून क न कायदो हातांत घेता.  
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अशे तरेन वैय तीक पांव याचेर खण- वरोधी आंदोलन तो चलयता. ताका तातू ंत यश येना. 

पूण आप याचेर जा या अ यायाचो तकार के याचे समादान मात मेळटा. 

उ व त’ 

‘उ व त’ कादंबरतलो कृशी-पदवीधर आनी वता एक बागायती क टकर  आ श लो आनी 

पकांचेर नवे नवे योग करपाचो हावेस आ श लो रामनाथ खण-वेवसाया या अ नबध 

संचाराक जाह र वरोध करता. ते खातीर तो मनेरान खासा घरा हाडून द ल  हजारांनी 

पयांची लांच हयकारता. खबराप ांनी लेख धाडून मनाखणीं या सांवारा आड आवाज 

उठोवपाचो य न तो करता. तातू ंत यान कांयच घडना हू ण गांवांत या लोकांक मेळटा, 

तांकां खणींचे दु प रमाम सांगता आनी मनेरांचीं काळीं कमा उकताडार हाडटा. साबार 

मजुरां यो भेट  घेवन तो तांकां समजायता. देखून ता या य नांक जैत मेळपाक लागता. 

खणीं आड घडये रा यांतलो पयलो मोचा येवपाची श यताय नमाण जाता. या गजाल ची 

धा ती घेवन खण-कंपनी आप याच एका सुपरवायजराक सुपार  दवन अपघात घडोवन 

ताका लुळोपांगळो क न उडयता. अशे तरेन साम, दाम, दंड आनी भेद अशे चा य तरांचे 

कार खण मालक आप या वरोधकांक ने तनाबूत करपा खातीर वापरतात, ताचे च ण 

‘उ व ता’ंत वाचू ंक मेळटा.  

भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरत खणीक वरोध जाता तो वयले वयर आनी तोय बी सुरवेक. 

उपरांत मजुरां मद  ंकांय माणांत नमाण जा लो असंतोश सोड यार कादंबरत खण- वरोधी 

वातावरण खंयच द ट  पडना. 

खण येवपाची जाता ते ना गांवांतले भाटकार खणीक वरोध करपाच नाटक करतात, पूण 

भतर यान मात ते आपापल  जमीन आंखून-मेजून खणीक दवपा खातीर तयार दवरतात. 
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उकतावणा या दसा आप या भुर यांक फुड काडून ‘खणीच मड’ नाचोवन, गांवका याचंो 

खणीक वरोध आसा अश ते भासयतात. पूण फुड खण येवप अटळ आसा ह क ळ यान, 

आप या जमनीं खातीर चडांत चड वसुक  रॉय ट  मेळोवपा खातीर धडपडटात. 

फुड गांवांतले शकू नांवाचे हान परायेचे चलयेचेर खणीचेर बला कार जावन त मरता 

ते ना लोक आंदोल त जातात. पूण तांचो राग कंपनी परस घांट  मजुरांचेर आसता. दुसरे 

द स खणीचेर मुकादम आ श ले गांवांतले तरणाटे हरताळ करतात. खणीचेर एक लेगीत 

घांट  कामगार नाका, अशी मागणी करतात. पूण ‘शकू या कुटंुबाक कंपनी कड यान एक 

हजार पयांची नुकसान भरपाय मेळटल ’ अश अ णान जाह र करतक च वरोध ना जाता. 

वरोध मावळपाच कारण वयल  नुकसान भरपाय आसना. तर घांट  मजुरांक गांवांत थारो 

दवपाक कंपनी दरेका भाटकाराक गु ं या फाट यान साठ पया रॉय ट  मा य करता, ह 

आसता. 

अशे रतीन रेडी गांवांत खणीक जा लो वरोध आनी आंदोलनां ह ं फकत दखा याचीं आनी 

आपसुवाथ पणाचीं आसात, ह स  जाता. आप या सुवाथा खातीर, आपणाक फायदो जावचो 

हू ण लोकांक चाळोवन र यार हाडप आनी भतर यान मात मूळ न कुशीक दव न 

आप या फाय या यो वाटाघाट  करप हे भाटकारशायेचे वृ तींत यान ह ं आंदोलनां जा यांत 

हणपाच कळटा. 

पंचायत वचणुका वेळार कंपनी अ णाक फुड काडून, गांवांत जातीय भेद नमाण करता 

आनी आपल सादोवन घेता. अशे तरेन पैशांचे आशेक लागून पुराय गांव कु डो जाता आनी 

कंपनीचे भक क पडटा. देखून खणीक वरोध वा तेखातीर आंदोलन गांवांत जावंकूच पावना. 
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‘अकरा कोट ...’ 

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत खणीक हणपा सारको वरोध जायच ना. चं पूर िज यांत या 

या खणींनी सुरवेक खाजगी कंप यो आनी रा यकरण जा या उपरांत सरकार कोळ या 

खणी चलयता. 

खणींनी मजदूर यु नयनां आसात, पूण कामगारां यो माग यो आनी न हांचे परस तांकां 

आपल अि त व मह वाच दसता. या यु नयनाचें ल डर कंपनी कडेन हात मेळोवन तांकां 

फकत गरज ते ना आनी जाय तत या मजुरांची पुरवण करपाच काम करतात. खणींचेर 

नोकर  दवंक आनी तगोवंक ते मजुरां कड यान पैशे घेतात. हे खणी वयलो मजुरां या 

कु तार गबर जा लो राम साद हणटा, ‘‘जो क मतसे नह  होता वो र वत से होता है’’ 

(पान 17). 

सा यवाद  वचाराचीं यु नयनां आसात, पूण तांकां फावो ततल येस मेळना. पंटो हो 

तातू ंतलोच एक. इतल ं वसा खण-मजुरां खातीर वाव न लेगीत तांचे िजणत आपूण कांयच 

बदल क ंक पावल  ना, हाची ताका खंत जाता. देखून धंदेवाईक (पगार घेवन यु नयन 

चलोवपी) जावन लेगीत तो मा णकपणान मजुरांक फाव यो सु वधा मेळोवन दवपा 

खातीर पुराय जीण संघश करता, आंदोलनां करता, मोच काडटा, चुकून के नाय हंसा मक 

माग प क न दगडफेक लेगीत करपाक लायता. पूण ताचो उ ेश मजुरां या क याणाचो 

आसता. यो दोन देखी सोड यार ‘अकरा कोट ...’ भतर खण- वरोध जा या यो देखी 

नात. 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत या खण-मजुरांचे न हेर कादंब यातं या मजुरां भशेनच 

आ श ले. दसाक सवाय टन कोळसो कातरपाच स तीच माण, सा प उणो पगार ( दसाक 



196 
 

तीन पया), खणीचेर वावुरतना सुर ा आनी सु वधांचो उणाव, माय नंग सरदार आनी 

मु शीन द ल  पाशवी वागणूक, जेवणा उपरांत इ लो लेगीत वसव नासप, भुर यां या 

श णाचो अभाव, रा ब या या वाठारांत गटारांचो, नतळसाणेचो उणाव आद . हे न 

सामा य आ श ले, पूण कंपनीक या नां भतर मात लेगीत ची ना श ल . कंपनी 

मजुरांक अ या य वागणूक दवन आनी तांकां संदाकाळ रणां या जा यांत घुसपावन 

दव न सुवाथ सादताल . 

खणीचेर एकादरो कामगार जखमी जा यार लेगीत दसाचो कोटा पुराय क ं क ताका सूट-

सवलत मेळना श ल . हे प रि थतींत लेगीत मजूर मोनेपणान राबताले. पूण फुड कांय 

घडणुको घड यो, जांकां लागून मजुरां भतर असंतोश नमाण जालो. वकासा या मनांत 

ांतीचीं बजां मूळ ध ं क लागल :ं 

‘‘आमी आमचे खातीर खणीची मागणी करतात हय? भूक ि हवपा खातीर, दोन फावट ं 

दसाक रोट  मेळची इतल च इ सा आमी बाळ गतात. ह  खण हण यारच आमच 

िजवीत...’’ (पान 31) (अनुवाद त). 

ताचे समजावणेक लागून कंपनीक आनी मजदूर क याण संघा या जाळवणदारांक आप या 

माग याच नवेदन दवंक कामगार तयार  दाखयतात. पूण आंदोलन क ंक मात ते  

भयेताले. तांचे मद ं एकवट ना श लो, खण सोडून दुसरो आदार तांकां ना श लो आनी 

मह वाच हण यार आसा त बर मागून खावपाची तांची वृ ती. खणीर जा या सुर ंग 

फोटांत अपघातांत मे या दोन मजुरां या बायलांनी रणां आनी सतत जावपी उपासमार 

हांकां लागून आ मह या केल . ते घडणुकेचो मजुरांचेर जबर प रणाम जालो. तातू ंत यानच 

खणीर आ य या सरकार  अ धका या मुखार नदशनां करपाच धाडस तांकां जाल. या 

घेरावाच फुडारपण वकासान केल. ताण कामगारां यो माग यो वतन अ धका या मुखार 

हड यान मांड यो: 
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‘‘आमकां यो य पगार दयात. वखदपा याक खचाक पैशे दयात, कंपनी वरवी घर बांदून 

दयात, उ सवां खातीर सुट  दयात. कापपा या कोळशाच माण उणे करात, आम या 

भुर यांक शकपाय शाळा जाय. आम या बायलांचे अ चुी राखण जावपाक जाय. खणीचेर 

पुराय तरेन सुर ा जाय, उपचारांची सु वधा आसू ंक जाय. मजूर यु नयन थापन करपाचो 

अ दकार आसू ंक जाय.’’ (पान 60) (अनुवाद त). 

कंपनी आड जा ल ह पयल आंदोलन आनी उ ठ लो पयलो आवाज. हो आवाज बंद करपा 

खातीर कंपनीन शक यांनी पुल स आनी गु ंड घालून मजुरांक बडयले. वकासाक वचून 

काडून मारपेट केल . 

हे घडणुके यो मजुरां मद ं दोनय तरां यो त या उदे यो. ‘‘ या तरणा या रगता या 

फाट यान आमी लागू ंक नाका ना श ल. हाचो प रणाम आतां आमकांच भोगचो पडटलो’’, 

हाचे वांगडाच ‘‘ कतल साहस आनी धैय आ श ल या तरणा यां मद .ं ह सगळ इतले द स 

आमी स सताले. बाब याक भरपूर मार पडला, चुरचु रे’’ अशय बी लोक उलयताले. इतलो 

मार खावनय बी आनी कंपनीन के या अ याया आड झुजूनय बी दुसरे द स कांयच घडूंक 

ना श ले भशेन लोक सकाळी दुखर ं आंगां घेवन कामार जू जाले. हाच कारण ते हाता 

वय या पोटाचे, लाचार आनी बंदे गुलाम आ श ले. 

फुड कंपनी आड कोटात वचून कामगारांक फकत रेशनाचे पैशे दवपाचो नणय र  क न 

घेवपांत वकासाक जैत मेळटा. पूण फाट या स हय यांचो पगार दवपाचो कोटाचो आदेश 

जावन लेगीत कंपनी पगार दना. कंपनीचो ठेकेदार तवार  बेकायदेशीरपणान खण चलयता 

आ श यान तो फरार जाता. फुड दुसरो ठेकेदार ती खण घेता. संघटना घडोवंक मजूर 

तयार जातात. वकास ताचो अ य  जा यार दल प पासवान स चव जाता. 
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आंदोलना या दुसया पावं यार, रणांत बु ड या एका मजुराच र ण माफ करपाच नाटक 

क न, ताचे बायलेक जबरद तीन भोगपी एका सावकाराक रंगेहाथ ध न वकास लोकां 

वरवी बडयता आनी ताचे कड यान या कुटंुबाक र णमु त के याच वदोवन घेता. तशच 

या शेतकाम यां यो जमनी खणी प दा गे यात, या शेतकाम यां या भुर यांक खणीर 

नोक यो मेळ यो आनी तांच जमनीच फावो त मोल तांकां मेळच अ यो माग यो करता. 

अशे तरेन तो कामदारां मद ं तांचे ह क आनी अ धकार हांची जाग हाडूंक येस वी जाता. 

पूण जो मेरेन मजूर संघटनेक राजक  फाटबळ मेळना तो मेरेन यु नयनां जावन कांयच 

फायदो ना ह वकासा या ल ांत येता. 

फुड खणींच रा यकरण जाता. कंपनी या मालकां जा यार सरकार  अ धकार  येतात. 

फायल  फकत या टेबला वय यान या टेबलार वतात. मजदूर यु नयनां सरकाराचीं खेळणीं 

जावन पडटात. सरकार  अ धकार  ट जातात. एक द स खणींत शेजारचे बंद आ श ले 

दुसरे खणींतल उदक घुसून सगळे मजूर कांय मनटां भतर मरतात. 

फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ ह  पुराय कादंबर  खण- वरोधी आंदोलनां आनी खणींक लागून जावपी हंसा, 

अ याचार, खून, बला कार, मोच, हरताळ, ह ले, दरोडे हांणी भर या. 

हे कादंबरेचे सुरवेक फु ल जोशी या मनेरान कुमार बाबू नांवा या कामगार फुडायाक 

सुपार  दवन मा न उडय यान जा लो बंद, हडताळ, नशेध सभा हांचो उ लेख आयला. 

उपरांत क पल संह या खण-मालकान पो श या गु ंडा कडेन सहदेवान कालाचंदा या 

अपमानाचो वरोध हू ण के ल ं झगडीं तशच खणीचेर अपघात जावन जीव वगडाय या 

रेहमाना या मरणाचो सोद घेवपा खातीर के लो य न हांचो आसपाव जाता. ता या आनी 

मजुमदारा या या य नांक ‘मजुरां खातीर के ल अयेस वी आंदोलन’ अश हणू ं येता. 
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उपरांत सहदेव मौ रसन कंपनींत कामाक लागता. थंय पी.एन.वमा नांवा या फुडा या या 

सो शया ल ट यु नयनान पगारवाडीचे मागणे खातीर का ड या मोचाची खबर आय या. 

मौ रसन कंपनी आपले खणीचेर आ श या इनामुल खाना या यु नयनाची म तेदार  आनी 

एका धकारशाय स पोवपा खातीर वमा या यु नयना कडेन संगनमत क न ह आंदोलन 

घडोवन हाडटा. 

कोळ या खणीं या पात ळ या सा ा याक कोणूच आ हान दवपाक शकना. मनेर, 

ठेकेदार, तांचे गु ंड, सावकार, यु नयनांचे ल डर हे दाखोवपाक वेगळे वेगळे आसले, तर  

भतर यान ते एकामेकांक सामील आसतात. आपल अि त व तगोवप आनी पैशे करप 

होच तांचो उ ेस आसता. मजूर यु नयनां लाखांनी पयांचो नधी मजुरां कड यान एकठांय 

करता, पूण मजुरांचे िजणत मात लेगीत फरक पडना. तां या वां याचे वळवळे स पनात. 

आंदोलनां ह  खणींक वरोध करपा खातीर वा मजरुां या माग यां खातीर हय तर 

यु नयनां या श ती- दशना खातीर वा कंपनी कडेन के ले समिजकाये खातीर फकत 

दाखोवपा खातीर आसतात, ह वदारक स य हे कादंबरत दाखोवन दला.ं 

‘ ाय...’  

खणींचेर का या मनशां या वां याक फकत वेठ बगार च हय तर गुलाम गर  आ य ल , 

ताच च ण ‘ ाय...’ कादंबरत आयला.ं एका जोहा सबगात सुमार 80 लाख काळे खण-

कामगार आ श ले. एका वटवॉटस रँडांतच तीन लाख काळे कामगार आ श ले. ते टा क , 

बसुटोलँड, झूलूलँड, बचुआनालँड, सेकुकुनीलँड आनी द.आ के या भाय या वाठारांत यान 

लेगीत आ य ले. ते सगळे कामगार सादेभोळे, अ श ीत, खेडवळ लोक आ श ले. तांकां 

हाताळप सामक स प आ श ल. पूण संपार वतक च मात ते सामक पशे जाताले. खणीं 

वय या अ धका याकंच ते तां या ऑ फसांतूच कैद क न दवरताले. तांचेर फातर-बाट यो 

शव टताले. कांय कडेन उजो लायताले. संप तीची नासधूस करताले. 
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जे ना संप जातालो ते ना मनशा या िजवाक धोको नमाण जातालो. आ कत यो खणी 

एक द स लेगीत बंद पड यार आ कत या पुराय िज वताचेर ताचो भोवच प रणाम 

जातालो. आ कतले सगळे उ ेग देखीक गोद , रे वे हांचे मेरेन संप पातळटालो. एक 

लेगीत कामगार कामाक येना श लो. ताका लागून शाळा आनी चच  लेगीत बंद पडटा यो. 

गांवांनी, शारांनी आनी र यार हे 80 लाख लोक बसून रावताले. 

संपाचो प रणाम शारांत या लोकांचेर तर जातालोच, पूण खासा मजूर-कामगारांचेर लेगीत 

जातालो. हे सगळे खाण-कामगार हाता या पोटावयले. एक-दोन दसांचो 6-7 शल ंग 

दसावडो मेळुना जा यार हे लोक उपाशी पडटाले. अशे तरेन का या लोकां या क टाचेंर 

सगळी आ का कशी नंबून आ श ल, त कळटा. 

हे कादंबरत खणींक वरोध करपी वा खण-कामगारांचेर जावपी अ याया आड आवाज 

उठोवपी तीन फुडा याचंो उ लेख आयला. ते हण यार खासा कुमालोचो भाव जॉन कुमालो, 

युबुला आनी टॉम ल सन नांवाचो एक भारतीय. पूण ह नेतृ व ततलेश खंबीर आनी 

ामाणीक ना श ल. तातू ंतलो जॉन कुमालो हो फुडार  टाचार  आ श लो. ताका या 

मजुरां या कु तार आपूण गोया मनशा भशेन गरे त, फो गी आनी छंद  जावच अश 

दसताल. तो मनांत यान भोवच भवकुरो आ श लो. देखून जेल ंत पडपा या भयंान तो 

भाशणांत यान आपूण गर ब-मजूर-कामगारांचो उ ारक अश दाखयतालो, पूण कसल च 

चळवळ उबी क ं क धज ना श लो. ताचो कणखर आनी उंच वरांतलो आवाज ह ताच 

खाशेलपण. या आवाजा या कु तार आनी आप या ोभक पूण नाटक  भाशणाक लागून 

ताण आपल नेतृ व थापीत के ल. ताच आनी ता या आवाजाच वणन कादंबरत अश 

केला:ं  

“तो घणाघाती आवाज हड यान गरड मारतालो. काळे आनी गोरे जायते पुलस थंय उबे 

आ श ले. तांका ंथंय पळोवन आनी इत या लोकांमुखार उलोवपाच हण यार दुबाव वरयत 
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श ती दशन हणपाच हो मताल, हाच कारण तो आवाज चडटालो, चडत वतालो आनी 

सकयल दवतालो.” 

“कांय लोक फकत या आवाजाकच भुलताले. कांय जाणांक तो आवाज आयजूच आय क ले 

भशेन दसतालो, तातू ंतले उ तेजन याद जाताल आनी कुडींत यान एखादर  जोगलावणी 

गे ले भशेन दसताल. कारण या आवाजांत जादू आ श लो आनी सगळी आ काच थंय 

आ श ले भशेन दसताल . तातू ंत श ंवाची गरड आ श ल  आनी का या पवतां वय या 

कुपांचो घडघड लेगीत आ श लो...” (पान 153) (अनुवाद त). 

जॉन कुमेलो ट ना श लो जा यार ता या आवाजातं आनी भाशणातं ांती घडोवपाची 

ताकद आ श ल . खण कामगारां यो साबार माग यो आ श यो. आ कत खण-मजुरांची 

संघटना थापन करपाक बंद  आ श ल . मजदूर-यु नयन करपाचे नदरेन पावलां उबा र ल ,ं 

पूण तीं जैतीवंत जावंक ना श ल .ं समाजांत या कांय वचावंतांक अश दसताल, खण-मजूर 

संघटना थापन जातक च व  कामगार चळवळीक जबाबदार ची जाण वकाय जावन श त 

लागतल . पूण खण-मजुरांनी संघट त जावप ह  क पनाच चड या जाणांक च ना श ल . 

तां या मतान ते संघट त जावन पगारवाड, कामाच माण आनी तां या िज वताचो दज  हे 

वशीं यो माग यो मा य जा यो जा यार खणींच अि त वच न ट जातल आनी द. 

आ केचो फुडार हु स याचो जातलो. 

जॉन कुमालोन के या माग यां भतर चड क न पगारवाड दवप तशच गोरे, काळे आनी 

भारतीय या सग याकं भांगरा या उ पादनातंलो तांचो तांचो ह क दान करप, हांचो 

आसपाव आ श लो. “ज दवप श य ना त आमी मा गनात. पूण आम या क टां खातीर 

जाच उ पादन जाता ताचो, फकत ताचोच वांटो आमी मागतात. आतां भांगर मे ळां आनी 

द. आ का गरे त जा या, तातू ंतलो फकत आमचो वांटो आमी मागतात. आमी खणून 

काडूंक ना श ल जा यार ह भांगर धतरे या पोटांत तशच पडून उरपाच. त भांगर आमच 
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अश हांव के नाच हणच  ना, फकत तातू ंतलो आमचो वांटो आमकां मेळूंक जाय, इतलच 

हज हणण आसा... चड पैशे मागप चुक च हय? आमकां सा प उण मेळटा... आम या 

बायल-भुर यांची भूक भागोवपा इतल आमकां दयात अश आमी हणटात, हाच कारण 

आमकां मेळटा त फाव ततल ना. लॅ सडावन क मशनान लेगीत मा य केला,ं आमकां फावो 

ततल मेळना. मीथ क मशनान लेगीत मा य केला.ं..संवसारांत या दरेका देशांत 

कामगारांक ज मेळच हूण सघंश च ला, तच आमकां मेळच ह आमच मागण. आम या 

क टांचो यो य मोबदलो मेळपाचो ह क, आमच कुटंूब सारक पोसपाचो आमचो ह क आमी 

मागतात. पगार वाडय यार खणी बंद पडट यो हणटात. मागीर या खण वेवसायाच 

मोलचू कत? जर तो आमकां सासणाचे गर ब दवरतलो जा यार तो वेवसाय अि त वांत 

तर  क याक आसू ंक जाय? देश समृ  जाता खंय. पूण ते समृ ींतल आम या वा यांक 

कत येता? हाचो अथ हेरांनी समृ त रावपा खातीर फकत आमकां दळ डरांत दवरप?” 

“आम या क टांबगर हो उ ेग साम यह ण जातलो. आमी काम करपाच बंद के यार हो 

उ ेगच बंद पडटलो. जा यार हांव हणटा, इतलो उणो दसावडो मेळोवचे परस आमी काम 

बंद के लच बर...क टांचो फावो तो मोबदलो मेळोवप हो दरेक याचो अ धकार. आनी याच 

अ धकारा खातीर ह झूज आमी खेळटात...आनी हो उ ेग आम या क टाचंो यो य मोबदलो 

दवंक शकना जा यार तो स प लोच बरो. पूण तो उ ेग चालू दवरपा खातीर आमी आमचे 

क ट सवाय भतर वकचे नात!”(पान 154). 

अशे रतीन खण-मजुरांच नेतृ व करपी फुडार  चड क न तां या वाडीव पगाराची मागणी 

करताले. पूण खण-कामगारांचेर जो खरेलो अ याय जातालो तो तांका कंपावंडांत 

दव र यान. या कंपावंडांनी बं द त क न तांका ं गुलामांपा ट जीण जगू ंक लायताले. 

कंपावंडांत फकत दादले आसताले. तांच कुटंूब, बायल भुरगीं थंय हाडूकं मनाय आ श ल . 

ह  वागणूक वण वेसाचीच हय तर अमानवी आनी पाशवी आ श ल . हे अमानुश करणेचेर 
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खण- वरोधी फुडा या कड यान टका जायना श ल . पूण वचारवंत आनी वण वेस- वरोधी 

चंतक हे गजाल चेर खर टका करताले. आथस जाव स हो गोरो, इंिज नयर तरणाटो. ताण 

जोहा सबगात ह वशीं एक वैचार क आनी संघटना मक चळवळ उबी के ल . आप या परखड 

उतरांनी गो या मनशांचे हे वकृत मान सकतायेचो वेध ताण घेतलाः 

“त मा य क ं  येता. आमी द. आ कत येवन ज कत केल त मा य क ं  येता. मेळत ते 

कामदार वाप न आमचे नसग क साधनसंप तीची उदरगत करप मा य क ं  येता. अकुशल 

कामा खातीर अकुशल लोक वापरप चुक च ना श ल. पूण अकुशल कामां खातीर हू ण 

लोकांक फकत अकुशलच दवरप ह मात मा य क ं क येना.” 

“खणींत भांगर मे ळ ते ना ते खातीर कामगार हाडले ह समजू ं येता. शारा पसून पयस 

कंपावंड बांदून तातू ंत बायलांक आनी भुर यांक दवरप ह समजू ं येता. पूण आतां आमकां ज 

क ळां ते माण कांय आडवाद सोड यार - त अिजबात चलपा सारक ना. कुटंुबीक िजणेचो 

आमी नाश करतात ह खबर आसून लेगीत आमी तो करतच राव यात, त समा हय.” 

(पान 116, 117) (अनुवाद त). 

‘खणींतलो एक देवमनीस’ अशी हे कादंबरत सर अन ट ओपनहायमर या वचारवंताची 

तु त के या. ताण कंपावंडा या नाचेर आपल  प ट भु मका मांड याः 

“खणीचेर वावुरपी मजुरांक कंपावंडांनी हय, तर हान हान गांवांनी रा बतो क ं क दवच, 

जाका लागून ते थंय आप या बायल-भुर यां सयत रावताले. हो योग क न पळोवपाची 

ह च संद आसा.” (पान 143) (अनुवाद त). 

आ कन सरकार ओपनहायमर हां या मताचो वचार करताल. ‘टेनसी हॅल  ऑथॉ रट ’ 

सारक  सं था थापन क न टेट खणींची उदरगत ता यांत दवरप श य जातल अश 

सरकाराक दसताल. 
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सरकार आनी लोकशायेची भू मका 

गांव या वकासांत सरकाराची भु मका भोवच मह वाची आसता. ‘उ व ता’ंत लेगीत 

ते नाचे राजक  ि थतीच वा तव वणन वाचू ंक मेळटा. सरकार मने च चलयतात. 

खबराप ां मनेरांचींच. शासनाचेर तांचोच ताबो. हे वशीं हाबळूचीं उतरां पळोवची:ं  

“... मनेरांकडेन जाय ततलो दु डू! वंगण ( ीज) भरपूर घालतक च च ां लेगीत नेटान 

घु ंवतात. हय या भरांत प को र तो बांदलो तांणी. हांवे बांदा ंपलतड या जा या खातीर 

सरकाराक अज क न वसा जाल ,ं पूण आजून प ांचोच घोळ चालू आसा...” (पान 68) 

(अनुवाद त). 

सामा य मनशा या नां या बाबतींत उदासीन आ श ल सरकार मनेरांचे बाबतींत मात 

स य आनी प पाती कश जाता, ह वय या हताश उ गारांत यान कळटा. 

खण वेवसायांचेर आदा र या साबार कादंब याचंो अ यास करतक च खण वेवसायान दरेका 

गांवाची वा खण वाठाराची समाजीक ि थती सा प बदलून उडय या हणपाच प ट जाता. 

खण वेवसायाक लागून समाज हडा माणांत व थापीत जालो. आपल गांव घरदार सोडून 

तो शारांतल  बकाल आनी हळ शकावणी जीण जगू ंक लागलो. ताची अथ क ि थती कांय 

माणांत सुदारल . पूण वेवसायीक ताण तणावांक लागून समाज वेसनां या वळ यांत 

सापडलो. खणी वय या अ याय अ याचाराक बळी पडलो आनी मजूर सासणाचो गुलाम 

जावन पडलो. 

खण वेवसायान मजुराचो ताचो परंपर क कृशी वेवसाय आनी हेर साबार परंपर क वेवसाय 

न ट केले आनी ताका ‘ना घरका ना घाटका’ अशे अव थत हाडून सोडलो. मजुराचे 

मान सकतायत बदल घडोवन खण वेवसायान ताका पैशे जोडपी यं  केलो आनी गांवभाव, 

रती, परंपरा, दायज हांचे कड यान पयस शवटून मारलो. हो मजूर हण यार आदलो 
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कृशक- शेतकामती. ताका ता या गांव या प रवेशांत यान हु मटून ताच समाजीक अि त वच 

काबार केल. खण वेवसाय हेर क याय परस हे खातीर चड बदनाम जाला. 

ह वशीं मत परगटायतना डॉ. नंदकुमार कामत हांणी हणलां – 

ामिजणेचेर आघात क न मुळा थावन गांवाची सं कृतीक नती उमटावन उडोवपी 

यं सं कृती- धनसं कृती- अ व ल  वकास सं कृती जे ना गांवा या हु मयार पावता ते ना 

थंय घडटा तो एक उ पात, एक खवदळ, एक नैतीक भू ंयकांप. ‘अ छेव नवलकथेची काणी 

फक त मांडवी हंये देगेवे या सैमसंप न ‘कोळंब’ गांवाची काणी हय तर वकासा या 

असंतुल त रथच ाप दा च ड या सग या ग यचीच काणी अश दसता’.20 

अ यासाथ नया ळ या कादंब याचंी वयर के ल  च क सा वांगडा जो ड या तक यांत 

(प र श ट 5) भतर सारांश पांत माडं या. 

-------------------------x--------------------------x------------------------- 
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करण 4 : 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यांची पयावरणी मोलावणी 

4.1 पयावरण आनी सैम 

अ छेव 

अ छेव कादंबर  1977 वसा उजवाडाक आ य ल . ता या आद चं कांय वसा ती धारावाह क 

कादंबरे या पान उजवाडाक येताल . या काळा वशीं आनी लेखका या दूरदश पणा वशीं 

डॉ. नंदकुमार कामत हणटा - 

‘अ छेवा’चे आनीक एक बल थान हण यार हे नवलकथेच पयावरणीय मु य. 

पयावरणा या नां वशीं आ या संवसारांत कांयच जागृ ताय जावंक ना श ल  या काळार 

पु ंडल कान बर य ल  ह  नवलकथा. भारतांत पयावरणा या मळार कायदेय जावंक ना श ले. 

खणींपासून जावपी दुशणा कडेन सरकार  यं णेच हडलेश ल  ना श ले... ‘पयावरणीय 

नवलकथा (इकॉलॉिजकल नॉ हेल) हणून अ छेव ह  भारतीय सा ह यातंल  एक अजरंवर 

रचना हणू ंक जाय. इको-इ थेट स (पयावरणीय स दयशा ) या न या ानशाखे माण 

‘अ छेवा’ंतल ं पयावरणीय स दयशा ाचीं मु यां सु ीम संशोधन करपा सारक ं आसात’.21 

कोळंब摂 ह ‘अ छेवा’ंतल एक त नधीक गांव. ग यांत या गांवांची एक व श ट रचणूक 

आसा. वयर द गर. द गरार काजी, द गराचे सा प सकय ले दवतेर अणसा,ं सकयल हांवपी 

हंय वा हाळ वा तळ. हंयेचे दोशींय वटेन व श लो गांव. शेतवड, गांवठण. दुसरे वटेन 

हच च . मीन मेळटा त द गराचेरच. देखून मनाखण द गराचेर. पांयाकडेन-तळाकडेन 

सगळे गांव. 
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‘कोळंब’ गांवाच वणन करताना लेखकान ‘ नवेदका या’ आनी ‘आब’ू या त डांत अशीं उतरां 

घात यांतः “हांडीर भ र लो कळसो तसो मांडवी हंयेचे बगलेक कोळंब गांव... (पान 19 ) 

‘‘पूण कोळंबा सारको गांव हाय आनी खंय पळोवं ना... मांडवी हंयेन सामको वेटकाळो 

घातला कोळंबाक. तेची काणी. मांडवी हंय लकत लकत आनी मोडत मोडत वयताल . 

वाटत द ट लागपा सारको माणकुलोच कोळंब तचे नदरेक पडलो. तण फाटफुडो 

पळयलोना. आवय या मोगान बाळक कश उख लो आनी हांडीर धरलो. हंयेचे हांडीर 

कळसो कसो कोळंब आसा. सारको भरलेलो. बाराय हयने उदकाक मर ना. कोणेय येवंच, 

ताळो ओलो क न वयच.’’ (पान 98, 99). 

या गांवांतल तळ हण यार गांवचो जीव. या त याचेरच गांव जगता. कोळंब गांवच 

स दय अवणनीय. गांवां मुखार त या कडलो वाठार प टपणान दसता. शेकानशेक 

पाता ळ ल ं शेता.ं गांव या स दयाच वणन नवेदकान केला,ं त मुळांत यान वाची सारक :  

‘‘माडांनी आप यो सांव यो उदकांत यान काडून घेत यो. सांजवेळचो वारो रदरासारको 

आयलो. दर माडाचेर झोपय घालून चुड यो मेजू ंक लागलो. माड सद या सारके आंग आंग 

शर शरले. कवा यांतल ं सवणीं भर भरल .ं को या कागदार रेगो ओ ड या सारक ं झाडां 

भ वत या गर ग ं क लागल .ं शेताबांदा वयल  मु ल  भेडस वा याकडेन फुतफुतल . ते 

सरशीं वारो त या आंगापांगांत रगून तका फाफसून वडयल  आनी शे या आंगार फुगाव 

काडून घे त ले खंतीन ती व गी रावल . भेडशीची करामत पळोवन कड कडे पटकाळेची 

कसर  फुलां कट कटल .ं तेसरशीं पटकोळेचीं बोरांयेद ं तांबडीगु ंज फळां त टून आयल ं 

आनी भेडशी या खाकोळांत ब श या साळोरे प यांक दोळे घालू ंक लागल .ं” (पान 3). 

‘‘सामकार नदर मा रना फुड ताका त याकडलो वाठार प ट दसलो. त या भ वतणचीं 

काळीं कुळकुळीत सरपट खडपा.ं मद ं मद ं मोव सुवातेर केगद चीं झोपां वा ड ल .ं 
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पटकोळेचीं लांबोडयीं झाडां आनी हेर काटयार  खावळ मा त ल . त याचे धडेर क ग या 

पानांची गाड पांचवी आमु ल  उबी आ श ल . आमु ले या मा यांत खो यांत खो य या 

सारक  पांचवी बेनु ल न ट ल . आमु ले कुशीक धवे कां तचो सांतोण कंबराक मात बाग 

घा लनासतना खू ंट कसो उबो रा व लो. सांतोणा या ग यांत मुठ येद  दाट कांगल णीची 

वाल प ड ल .” (पान 19, 20). 

‘‘पौशा या श ंयार पणसा–ंआळींक क ब यो फुट यो. पांचवे प त यान कुकुल ं कवकवीत 

दामणां तक यो भायर काडूंक लागल .ं त यावयल  आमु ल  वयार आयल . न या पानांनी 

तचो पांचवो रोप वोतांत तक तकंूक लागलो. काजींक कंव यो आंक यो फुट यो. दसानद स 

वाडत, पानां ताळटा येदो आकार घेवंक लागल .ं खां यांनी तगशा तगशांचेर चंवरां धोलू ंक 

लागल .ं सकाळपारा दंवा वांगडा परमळूंक लागल .ं त या वयलो खू ंट उबो सांतोण फु लो. 

क ळंबाचेर शेकानशेक नदर मा न समाधानान धोलू ंक लागलो. त या खाचींतल  रातराणीय 

परम ळी. रातचो चोरयां सु ंट सारको वास पसरावंक लागल . सगळो वांठार या वासान 

कणकणलो.” (पान 38, 39). 

‘‘लजे या मा यार बार क बार क कसराचे तांबशे गुलाबी ग डे झु ले. वा या झोतार धोलू ंक 

लागले. आंसाळे पकून काळशे नळशे जायत गेले. सव यां या च चीनी पोरांनी फळान फळ 

वचून काडल. दाट पानांचो मुटुटुलो कंुबयो दातं क ड ले भशेन पानांनी क या ळो. वारो 

तातू ंत आपा लपाचो खेळ खेळूंक लागलो. वाटे वयले क डाचे भाले ये या-वे याचे मु तायकेक 

तोपू ंक लागले. रातच कात वातडेवपी शीं आनी दसाचो कात भाजपी वोताचो रखरख जीव 

क टावंक लागलो. वोता या रखरकान ताय ख या यो सु क यो सांगो त टून फुटंूक 

लाग यो. धप धप भायर भरकटंूक लाग यो. बायलां भुर यांनी रानांत वचून कु याचीं 

शेनतां खु ंटल . त या वय या खडपांर सुकयल ं आनी मोव यो बांदून मा यांनी दा ळी.ं” 

(पान 39). 
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‘‘स प या शग यांत वायंगणांक चार हयने पुराय जाले. शतातं या हर या कणशांक 

सोनयाळो रंग मा ं क लागलो. सकाळपारा दंवार लिज ले ह कले भशेन मानो सकयल 

बागोवंक लाग यो. वोत चडटा त यो वा यावांगडा सळसळूंक लाग यो. तोळ कणशे कणशे 

वय यान उ णां मा ं क लागले. तांबशीं हळडुवीं पसोळीं कणशां भ वत यां गर ग ं क 

लागल .ं”... ‘‘वेळार सार आनी नेमान उदक पा व या शरांनी कणशांक भार आयलो. 

कंबरांत लकून तांणी ओले जमनीर आंग लवणल. सकाळचे उबाळ जावंक लागले. दनपार 

रखरखू ंक लागले. प क ल ं हळडुवीं शेतां भांगर कशीं रसरसू ंक लागल .ं कणशो घु ंगरां क यो 

वा यान वाजू ंक लाग यो. शेतां या मेरा वय यान बळार ं यो हार  तोळां फाट यान लांब धेपां 

मार त उडणां मा ं क लाग यो.’’ (पान 60). 

‘‘पावसाची सुलूस लागना फुड सैमान आद ंच साज शणगार क न दवरलो. झाडा-पेडां या 

आंगाखां यार एक एक पानां जोड फुटंूक लागलो. क बर -आंकर  उदेवंक लागल . कोळंबाचे 

धवे चांफे उलगले. ता या मा यार पांच याचार पानांची रास मातल . मद ं मद ं दोन चार 

मागूस चा याचे घ स तक यो वयर काडूंक लागले. तातु ंतल ं धवीफु ल चांफ  सव यावर  

पावला या थ यांक च ची उक यो क न रावल .ं चाना याचो पकार दो यांत भ ं क 

लागलो. जा त या रथार ज यो रंगीत घुडयो धोलतात ते भशेन चाना या या आंगार लांब 

दटाची गाड पांचवी पानां वा या या झोतार झेतान धोलू ंक लागल .ं चमे ल या मा यार 

धवेता ल घ स रसरसून फु ल. पुड या चा यांसारके परम ळे. मगा या वा यान केळी या 

चावटांची ब दरा ं जाल .ं एका या कलावंतान मु ाम का ेन कात र या सारक  दसू ंक 

लागल .ं” (पान 81) 

ह ं मेजक ंच आनी वचीक वणनां वाचतक च कोळंबाचेर नसगाचो कसो वरदह त आ श लो 

त कळटा. कोळंब गांवांभशेन सैमाचे बेसांव प ड ल ं शक यांनी गांवां ग यांत आ श ल ं 

आनी कायं आजुनूय आसात. 
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कोळंब गांवांतल सैमधन हण यार थंयची वन पतसृ ट. ‘अ छेव’ नव लकत आ य या 

खावळीची ह  वळेर च पळयतक च ह  गरे तकाय कळची. 

कोळंब गांवांतल  वन पत वळेर ः 

ख- पणस, सांतोण, पंपळ, कंुबयो, मेणकंुबयो, मा ी, सायल 

म यम आकाराचीं झाडा-ं भेडस, पोपाय, वेळू, मशींग, बोर, सांवर, केळी, काजी, माड, कुडो, 

िजनो, आमु ल .  

वाल /झोपा/ंफूल-फळझाडा-ं साळका,ं कांगल ण, गु ंज, बेनु ल, तण, आंसाळी, कांदळ, 

ताय खळो, पटकोळी, कणक , शवती, रातराणी, गोडवाल, गंजन, लज, आबोल ,ं तेर, हु क, 

नागले, चांफो, हळद, शेरवड, करमळ, शंकर, चाना डो, हरयाळी, वागपोचको, घोसाळ, 

मोगर ,ं दुद , चमेल . 

पका-ं भात, नाचणे, कुळीद, मरसांग, अळसांदे, चवळी. 

कोळंब गांव पुराय रतीन कृशी-वेव थेचेर नंबून. सद आनी वायंगण अशीं दोन मुखेल 

भाताचीं पका.ं ना ल, आळसांदे, चवळी, मरसांगो, काजी, आंबे, पणस हांच पुरक उ प न 

आनी याभायर का णा-ंचु ना-ंआसाळे हो रानमेवो वेगळोच. 

होमकांड 

‘होमकांड’ ह  कादंबर  स तर  तालु यांत या ‘ह ड’ गांवां लागसार पड या. कादंबरत य  

गांवाचो उ लेख नासलो, तर  ह गांव 700-800 लोकसं येच हानशच गांव वा वाडो 

आ श याच हो मता. पुराय गांव कुळागरांनी या प ल आसा. गांवांत शेतांय आ श याचो 

उ लेख आयला, पूण तांच वणन येवंक ना. माय नंग-पूव काळांत गांवचे सु ंदरकायेच वणन, 

खासा क न कुळागरांच वणन मात जायत वाचू ंक मेळटा. 
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‘अ छेव’ कादंबरे भशेन ‘होमकांडा’ं त या गांवाची भुगोल क रचणूक वै श यपुराय आसा. 

दोन द गु यां या मुळसा कडेन दवणेर गांव वसला. देखून खंयीय वचपाच जा यार खंयची 

तर  एक द गु ल  हु पचीच पडटा. द गु यांचे दवणेर कुळागरां व श ल ं आसात. हे दवणेर 

हान- हड़ झर  फु ट यान तां याच आदारान ह कुळागर िजत उरला.ं कुळागरांची रचणूक 

झर ं भ वतणीच जा या. 

द गु लेचेर चडटक च थंय यान दसपी सैमाच च  भोवच मनभुलोवण आसा. द गु ले या 

वय या भागांत बांबु ंचीं जु ंवी ं दसतात. जा यार अ यार पसून सकयल फकत कुळागरांच 

द ट  पडटात. कुळागर स पता थंय माडां यो रांगो द ट  पडटात. माडां यो यो रांगो 

कुळागराक वंय घा त ले भशेन दसतात. तशच कुळागरांनी माडयां वांगडांच केळींची लागवड 

के या कारणान वसुयभर ह कुळागर पांचवच दसता. 

बरोव यान कुळागराच, खासा क न माडयांच वणन भोवच का या म रतीन केला:ं 

‘‘केळींचे बागत कोण तर  उंच दां यां यो पांच यो स यो उ यो क न दवर यात असो भास 

जाता.” (पान 12) (अनुवाद त). 

‘‘चड क न मागशीश-पौश हय यांत प फळेक फुलां येतात. या दसांनी खासा क न 

सकाळीं उठून आंगणांत उब रावतकच आमच कुळागर भोवच आकशक दस. शंयांक 

लागून लागीं लागीं सग यांच माडयां वय यान दवाथबे नसटून सकयल पडटाले- तांचो टप-

टप असो हड यान आवाज येतालो. खासा क न सकय या केळीं या पानांर असो दव बंदू 

पडटक च हड यान आवाज जातालो... माडये वय यान दवाथबो नसटतक च सूय-

करणां या प ्यांत आस मेरेन तो मोतया भशेन दसतालो... जायते फावट ं अशे साबार 

दव बंदू कुळागरांत सगळेच कडेन पडटाले आनी आम या आंगणांत यान या दवाथ यां 

कडेन पळेतक च मळबांत यान मोतीच पडटात अश दस.” (पान 13) (अनुवाद त). 
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‘‘कुळागरांतले माडयेक जे ना फुलां येताल ,ं ते ना या फुलांक एके तरेचो मंद असो परमळ 

येतालो. सकाळीं गुलाबी थंडत तो परमळ मनशा या रं ांरं ांनी खोशी भरतालो. पांच या 

स यांखाला ह ं ध या रंगाचीं श ट ं भोवच सु ंदर दसताल .ं धवे चंवरेचेर पांचवी स ी 

फुलोवन दव र ले भशेन दस. खासा क न चुडत पडटक च माडये या श या कडलो धवो 

भाग एखादरे गोरेच चलये या पोटा भशेन ग डस दसतालो. हळडुवशार धवी मखमलच 

कसो!” (पान 13, 14) (अनुवाद त). 

या कुळागरांत पणस, आंबे, जांब, पेरां अशी ं जायती ं फळफळावळींचीं झाडां आ श ल ं. 

तशच कुळागरांत चटकचादंणी (तगर) आनी हेर जाय या तरांचीं फुलझाडांय आ श ल .ं 

कुळागरांत सगळे कडेन पाटा या उदकाक लागून थंडाय पात ळ ल  आसताल . गांवांतले 

लोक आनी ह कुळागर आनी तातू ंत यो वन पती हांच पळ या-ं पळ यांच नात आ श ल. 

पावसाचे चार हयने सोड यार वसयूभर द सरात शंपण, बे णी या कामांक लागून हे लोक 

कुळागरांतच वावुरताले. तातू ंत यान तांणी वन पतींचीं खाशेलपणां वळख ल .ं तातू ंत यान 

‘ ह वाचो माड’, ‘आबोलयो पणस’ अशीं गुण वशेशणां तांणी या वन पतींक दान के ल .ं 

लोकांची संवेदना लेगीत या वन पतीं कडेन एकजीव जा ल . देखीक जे ना आ काच ल न 

थारल आनी आपल घर सोडून घोवागेर वचपाचो वेळ आयलो, ते ना आ काच मन झाडाच 

पान गळून प ड ले भशेन जा ल. कुळागरांतल चुडत सुकून गळून पडपाच एके घडणुके 

वेळार आ काचीं ह ं उतरां पळयातः 

‘‘चुडत पडल हूण माडयेक वायट दसलां आसतल हय रे?’’ (पान 24) (अनुवाद त). 

नसग आनी मनीस हांचे भतर एकतानता आ श ल . ‘तांबड आंगल आनी पांचव टोपर 

घा त ल’ ह कुळागर जे ना खणीक लागून उ व त जावंक लागल, ते ना या कुळागराचेर 

पो श या शवरामाक काळजांत यान वेदना जाता यो. कत या याच पळ यांनी या 

कुळागरांत घाम गा ळ लो. शवरामा या कुटंु बयां या मांत यान त फु ल ल. देखून या 
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कुळागरा वशीं ता या मनांत आपलेपण- आि मयताय नमाण जा ल . कृशी-सं कृताये कडेन 

एकजीव आनी समरस जा या लोकांची खणींक लागून कशी परवड जाल  ताच च ण 

‘होमकांडा’त वाचू ंक मेळटा. 

उ व त 

‘उ व ता’ंतल पयावरण भाटा,ं कुळागरा,ं शेतां हांणी भरला.ं पूण बरोव यांची नदर 

पयावरणा परस मनशाचेर चड थराव यान पयावरणाची वणनां मेजक ंच द ट  डटात. ती 

वणनां सूचक नात तर ‘वणना मक’ आसात. पूण तातू ंत हाबळूभटा या कुळागराच वणन 

मात वेगळ आनी सूचक आसाः 

‘‘कुळागराचे द गर पांचवेचार दसताले. सगळी सृ टच हातभर चुडो भ र ले हंकले भशेन 

न ट ल . सकय ले वटेन हळडु या रंगाची ं भाताचीं सानुल ं रोपां वा याचेर धोलताल .ं.. 

कुळागर चंव न आ य ल. फ टका सारके नतळ उदकाचे पाट इ काद या स पणा भशेन 

दवत या कुण या-कुण यांत यान सकयल उडी मारताले. नीट उ यो वा ड यो मा यार स ी 

घे त लेवर  माडयो. पोफळां या भारान जडाव यो... मंद पावलां घाल त चलपी गुरवारणी 

भशेन सवकासायेन धोलता यो. माडये या वय या आंगाचे कुशींतल  हळडु या, केशर  रंगाचीं 

श ट ं माडयेन पोव यांची माळ घा त ले भशेन दसताल .ं” (पान 33) (अनुवाद त). 

सद आनी वांयगणी शेत, कुळागरां आनी चवळी, हळसांदे या पुरक पकांचेर जगपी 

द तवाडीची गत मनाखण येतक च वसभरांत कशी जाल , त हाबळू भटा या कुळागराचे 

दशे वय यान होलमला. का तू देसायाक आप या कुळागराची हालत दाखयतना हाबळू 

हणटाः ‘‘...तर सांगपाच कारण, सकाळधरयां कांची येरादार  चालूच आसता ! ती मरवेल 

पळय, पानवेल पळय, तांची ंपानां कशीं तांबडी ंभडक जा यांत! तीं शेरवडीचीं पानां पळय, 
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धु लाचो सामको थर चडला तांचेर. सगळे स दयच न ट जाल वाल ंच!” (पान 68) 

(अनुवाद त). 

वस भरांत द तवाडींतलो सैम पुराय रतीन बद लो. गांवांत आयताराचे पुजेचो संदभ 

आयला. थंय पारजत, शेरवड या फुला-पानांचो उ लेख ताजी-टवटवीत हू ण जाला (पान 

32). सुरवे या धु ला या वेशा उपरांत एका वसातच हाबळून भाक त के ले माण ता या 

कुळागराची वाताहात जाल ः 

‘‘आंगापांगान भ र ल  अ तुर  अक मात बडी जावची, मा यावयले घसघशीत कस गळून 

पडचे, आंगावयल मांस झडून फकत हाडांच उरची,ं तश कुळागर दसू ंक लागल. रत रत. 

कुळागराची मुळावी देखणी सयाच गेल . माड-माडयो बोड यो दसू ंक लाग यो. कवाथे 

ज मतनाच ग याक नाखूट ला ग यान आडवे पडले. पानवेल , मरवेल  सुकंूक लाग यो. 

नरपणसाचीं झाडां सांवटेल .ं गबे थंयचे थंयच िज ं क ला ग यान केळी काकुळटे यो 

दसू ंक लाग यो.” (पान 93) (अनुवाद त). 

कृशी सं कृतायत वा ड या द तवाडी आनी ता या सार या हेर गांवांनी लेगीत मनाखणींक 

लागून शेता-भाटा-ंकुळागरां न ट जाल .ं ताच एक दुखे त वणन ‘उ व ता’ंत केला.ं 

उ व त, होमकांड, अ छेव, भी माचा द गर या सग याच कादंब याकं त लागू जाता. 

‘‘भाय या ं द मागार द सभर क, बुलडोझर, खडखडत वताले. ताका लागून हु बपी धु लान 

कुळागर तांबडे मातयेचो लेप का ड ले भशेन दसताल. आंगण, तुळस तांबडे मातयेन 

सार य ले भशेन बुरशी दसताल .ं पावस येतक च र यावयल  येरादार  उणी जाल , पूण 

कुळागरा भ वतणी उबा र या बांदाक खावट पडल. मीन का ड ले मातयेचे हान हान 

द गर मनेरान हांगा थंय उबे के ले. ह  काळशी तांबडी माती पयस ह न उडोवपाची 

तकालस ताण घेवंक ना. ...मातयेचे ते हान द गर पय या पावसांत कोस ळे. उदका या 
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लोटा वांगडा माती बांदांत यान मेळत थंय यान माग काडीत कुळागरांत घुसल  आनी 

च यवटेन पात ळी. मातयेचो चकट थर वतान सुकलो. पोटा प दची मोव-भुसभुशीत माती 

घेवन श मटा भशेन घट जालो. पाटांत यान येवपी उदक हे घट जमनींत िजरना जाल. 

खवाल च अ नपाणी तुटल, रसरशीत िजवनस वाची पुरवण बंद पडल . हान हड खांनी 

अ नउदक आयज मेळत, फा यां मेळत हाची वाट पळयल . मागीर मात तांणी धीर सोडलो. 

आसा ते सुवातेचेर ते तडफडले. अश त खावळीन मान उडयल . हेर कांय ख 

चवटसाणेन, उ णी श त हा ड ले भशेन कशींबशीं तग मा ं क लागले.’’ (पान 94) 

(अनुवाद त). 

गांवांतले सगळे जाण मनाखणीर कामाक वतक च शेतांनी राबू ंक कोणूच उरना. शेतां पडींग 

पडटातः 

‘‘भाताचीं खाचरां उजाड जा ल .ं वा ड ल तण, मद ंमद  उगडी बरड जमीन. मा यावय या 

केसांत ख डी जावची तश भु ंयेच व च  प! सद ंच कंवळी त नी दसपी काळी माय 

िजवावय या दुख यांत यान उ ठ ले भशेन बाबडी दसताल .’’ (पान 94) (अनुवाद त). 

भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ हे कादंबरत क कणांत या गांवांतल पयावरण आनी सैम च ीत केला. एके 

वटेन अथांग दया आनी दुसरे वटेन भी माचो द गर हांचे मद ं व श या या गांवांत 

कुचकुचीत घरा,ं शेता,ं कुळागरा,ं भाटा,ं मठागरां आसतात. गांवांतल महामायेच आनी 

रवळनाथाच देवळू तातू ंत भर घालता. दाजी नाबरा या घरा मुखा वयलो दोनशीं वसाचो 

आंबो, गो या उदका यो बांयो आनी हाळ, तठे, द गरा वयल ं रानमे याचीं झाडा,ं 

शेकानशेक पात ळ ल  दयादेग ह  पयावरणाचीं वै श या ंआसात. 
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‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत चं पूर िज यांत जे ना कोळ या खणींचो सोद लागलो ते ना 

हडा माणांत रानांची क तल जा याचो संदभ मेळटा. भ ावती हंये या उदकाचेर ह रान 

प श ल आसता. राना ं मारतक च तांच लाकूड रे वे ळांचेर ल पर हू ण घालतात, 

जा यार जमनी प दचो कोळसो रे वेच इंधन हूण वापरतात. 

भ पूर कोल फ ड ह कोळशाच भांडार. खणत थंय कोळसो मेळपी वाठार. कांय फुटांचेरच 

कोळ याचो सांठो आसता. ह सैम-धन खाजगी कंप यो टश सरकाराक खूश क न जाय 

तश आनी जाय ततल हातासतात. हांगाचे को लयर च पयावरण सा प हळ शकावण 

आसता. शेकानशेक पात ळ यो मजुरां यो खोपी, कोयरा यो राशी, सांडपा याचीं डबक ं, 

हातभ ्यांचो वास, पावसांत सगळे कडेन चखल आनी रबो, संडास ना श यान जळींमळीं 

हळशीक अश बुरश पयावरण पळोवंक मेळटा. फुड पंटो या य नांक खणीचो मॅनेजर 

दवेजान द या त याक लागून ह पयावरण सुदारता, नरोगी जाता. लायनींत बां द यो 

ख पी, मुखार गटारा,ं भ वतणी बागो, र ते, लायट , शाळा, उदकाचे नळ हांकां लागून 

पयावरणांत बदल घडटा. चडशी कादंबर  जमनी प द या खणींनी घडटा आ श यान, जमनी 

वय या सैमाचे उ लेख अपे ीत नात. 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरतल पयावरण हण यार खण-वेवसायाक लागून नमाण जा या 

एका कृ ीम गांवांचे वणन. हो गांव वा एक हानश नगर भोवच बकाल आसता. कांय 

तुरळक झाडां आनी झोपा,ं अ ता य त पात ळ यो ख पी आनी हानशे एके खोपीतं रावपी 

मजुराच कुटंूब, भायर बां द यो बोक यो वा गोरवा,ं तांची राखण करपी सुणी,ं गांवांतल  
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बेवारशी ं सुणी,ं सगळे कडेन हांवपी गटारां आनी हेळ उदक, गांवांतल  बारा, जुगारांचे 

अ डे हांणी ह पयावरण भ र ल आसा.  

‘कोयले क  खान’ कादंबरतल ह पुराय पयावरण रोगट आनी उजाड आसा. 

फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ं त छोटा नागपूर पठारावय या झारखंड रा यांत या कोल फ डाच पयावरण 

च ीत केला.ं पुराय रतीन बंजर आनी सडो आ श लो हो वाठार. ताचेर खंयच एक लेगीत 

शेत, बाग, झाड वा हरयाळी द ट  पडना. एखादर झाड द ट  पड यार त चुकून आनी तय 

बी रान-तुळशीच वा एकोडो प ंपळ. या झाडांचेर लेगीत कोळ याचो काळो धु ल ब श लो 

द ट  पडटा. 

ाय द बलो हड कं  

‘ ाय...’ कादंबरतल गांवांतल पयावरण बोडके जा ले द गर, उदका या उणावाक लागून 

फु ट ल  जमीन, हड हड दगणां आनी द गर आनी तांचे दवणेर वा ड ल तण हांणी 

भरला.ं जा यार जोहा सबगातल पयावरण एके वटेन उंच इमारती, सु ंदर पाका, आकशक 

घरा,ं हॉि पटलां हांणी भ र ल जा यार दुसरे वटेन खण-मजुरां यो वसणुको, थंयची हळशीक 

आनी हांवपी गटारां आनी लाखांनी मजुरांची गद  हांणी भ र ल आसा. 

4.2 कृशी – वेव था 

अ छेव 

माय नगं येवं या आद  ंकोळंब सारकेले गांव कृशीचेर आदा न आ श ले. शक यांनी वसाचे 

परंपरत यान ह  संप न कृशी-वेव था घ ड ल . शेतकाम यांनी तरेकवार बयाणांचो सोद 

ला य लो. जमीन कसपाची व या आ मसात के ल . जमनीची मशागत करपाखातीर 
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नांगरणी, पेरणी, नडणी ध न लुवणे मेरेनच शा  वकसीत के ल. ता यो जाय यो देखी 

‘अ छेव’ नव लकत मेळटात. अ छेवांतल  कृशी- वशयक उतरांच पळेतक च ह मतींत येवच. 

थळां / सुवातो : 

वायंगण, शरकोणी, शरो, मेरो, शेतवड, बांद, पेळ, भाटा,ं खळ, होरो, खळ, त मो, सद, 

शर, शेतावांद.  

नांगरणी त लुवणे मेरेन यो या : 

कमाशी, ओपतासा,ं मेरो धरप, अ ास, आडास, नळ कुसप, जोता,ं लु ंवप/लुवणी, तरवो, दाणे 

शंपडावप, मेरो धरप, ख णी घालप, शेण फांफडप, पाजण दवप, मळप, कणशी बांदप, 

पोटूर धरप, शेण मारप, नडणी-काडणी, रोव, गोबोर मळपी फांफडप, बारावप, फाळ, कु डे 

पलयेचो नेर, धोड गरो, पो ल, फोणयारे, बीम, फांकर  आळे, थामाचो नेट, वारयी.ं 

व तू / रचणकुो 

तणाची कुडी, मुग याचो वेठो, व णी, वगो, आडव, चुड यांचो कडवो, थडयो, माच, मु यो, 

कुत ला.ं 

परंपर क कृशी-उ ेग वचून ताची सुवात मीन-वेवसायान घे त या कारणान ह पळ या-

पळ यांच संचीत-अणभवांत यान स  जा ल कृशी- ान न ट जाल. शक यांनी वसाची एक 

द घ परंपरा खंडीत जाल . मीन काडून स पतक च मागीर उदर नवाहाच साधन खंयच 

असो न गांवांत या अ श ीत शेतकाम याक लेगीत पडटा. तो हणटाः 

‘‘ह मीन काबार जातकूच कोळंबकार खातले कोणाक? सरपंचा या हातीपायां पडोन या 

मनेरांक तर  सांग हण सांगल.’’ (पान 185).  
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होमकांड 

‘होमकांडा’ंतलो मुखेल कृशी-वेवसाय हण यार बागायती-कुळागरा.ं कुळागरांत या सुपार , 

ना ल, केळी या पकांचेरच लोक जगतात. गांवांतल  कृशी-वेव था भोवच गत आसा. 

लोक कुळागरांनी आनी शेतांनी भोवच न टेन वावुरतात. कुळागरां वशी ंतांकां आपलेपण 

आसा, माया आसा. कुळागर तांचे नदरेन फकत उ प नाच साधन हय तर पुवजांची देण, 

वारसो आनी दायज जावन आसा. 

वसासक या कुळागरां या सा न याक-लागसाणेक लागून तांच कुळागरां कडेन एक अतूट 

नात नमाण जाला.ं तांणी कुळागरांत यान कांय खांक नांवां दवर यांत. देखीक ह वाचो 

माड, आबोलयो पणस आद . काक या माराक लागून रडपी अ काक खूश करपा खातीर 

काका हणटा, 

‘‘चल या, त या कडेन या. हांव तुका ह वा या माडाच आडसर काडून दता.ं’’ (पान 23) 

(अनुवाद त). 

माडयेच चुडींत तुटून पडटक च आ का शवरामाचो हात ध न हणटाः 

‘‘चुडीत पडल हूण पोफळीक वायट दसल आसतल हय रे’’ (पान 24) (अनुवाद त). 

शवरामाचे मु ंजींत ता या काकान दारांत आरास-सजावट हू ण आप या कुळागरांत या 

ना लाची एक पड बां द ल . तका साठेक ना ल आसले. अशे तरेन वता मशागत क न 

लोक पीक घेताले. 

कुळागरांक, शेतांक उदक जाय हूण लोकांनी झर चेर बांद घा त लो. बांदाच पाणी आडावन 

दव न त पाटांत यान खेळयताले. बांद कोसळचे हय हूण मातयेन लेप काडून शेणान 



221 
 

सारयताले. या बांदाक लोक ‘तळी’ हणटाले. साबार वसा या अणभवांत यान लोकांनी एक 

गरे त जल-वेव थापन प त वकसीत के ल . 

जमनीचे भुगोल क ि थतीचो अ यास क न कुळागरांची रचणूक के ल. वयर द गर, 

द गराचेर काजींची लागवड, द गरा या तळा कडेन घरा,ं मागीर उ र ले दवणेर कुळागरा,ं 

द गरांत या झर ंच उदक कुळागरांत केळय ल, कुळाघरांत बां द ले बांद वा ‘तळी’, तळयतल 

उदक पाटांत, कुळाघरांत सुपार , ना ल हांचे मद ं केळींची के ल  लागवड, घरा फाट यान 

गोठो, घरा मुखार आंगण, आंगणांत यान कुळाघरांत दवपाक च याचंी धड आनी स पणां, 

कुळागर स पता थंय हाळ, हांळां लागीं या सपाट जमनींत वायंगण-शेत. जल-

वेव थापनशा , थाप यशा , भूगभशा , भूगोल आद  शा ांच ग यान जाणटे यांक 

आ श ल हची गवाय दवपी ह  रचणूक आ श ल . एक वतं  अशी अ नसं कृती लेगीत 

कृशीं वशी या ग यानाक लागून गांवांत तयार जा ल . 

रानांतले कारांदे खणून, ते उदकांत बुडोवन दव न, ता यो चक यो काडून, उदकांत शजोवन 

मीठ घालून खावप, ताय क याची भाजी, आंकूर, घोळ, कु डुकेची भाजी अशे हे वशींचे 

जायते संदभ कादंबरत आय यात. 

अशे तरेन एक गत आनी संप न कृशी-वेव था गांवकारांनी वकसीत के ल . 

पूण मनाखणी येतक च ह  पुराय परंपर क कृशी-वेव था न ट जाल . खणी जमनींत खोल 

मेरेन पा व यान, थंय ला ग ल उदक तांणी पंप लावून उसपल. ताका लागून गांवांत या 

झर च उदक बंद जाल, तळयो आट यो, उदक ना श यान कुळागरां सुकल .ं खणीची 

खनीज- म ीत माती आनी गाळ कुळागरांनी भरलो, तो ना लाकं-सुपारेक मारक थारलो. 

खणींनी सगळे द गर खणून उकते के यान थंयचे माकड आनी हेर मोनजाती कुळागरांनी 

घुसून तांणी थंयचे फळ-फूल खावन वडयल. गांवांत आ श ल शक यांनी मजूर कुळागरांत 



222 
 

धुडगूस घालपाक लागले, चोरयो करपाक लागले. खणी वयले क आनी हेर यं ांक लागनू 

हु ब लो धु ल झाडां या पानांर साचलो. या सग या गजाल ंचो प रणाम हूण कुळागरांच 

उ प न सामक घटल: 

‘‘हे सगळे प रि थतीचो प रणाम असो जालो, आमच सुपारेच उ प न सा प ना जाल. जंय 

पांच-स खांडी सुपार  मेळटाल  थंय पांच-सात मण सुपार  लेगीत मेळना जाल .’’ (पान 86) 

(अनुवाद त). 

खणी या जन, जल, जमीन, हवा आनी थलांतर त मजूर या दुशणाक लागून 

‘होमकांडा’ंतल  शक यांनी वसाची कृशी-वेव था कांय वसा भतर ना जाल . 

उ व त 

हाचे आद ं सां ग ले माण द तवाडी गांवची पुराय अथ क जीण फकत कृशीचेर आदार त 

आ श ल . शेता,ं कुळागरां आऩी हंगामी क डणांचीं पकां हाचेरच द तवाडीचे नागर क 

भागयताले. हे कादंबरत या भकू-मोगा सारके या कांय वचीक कुटंुबां कडेन वताचे 

मालकेचो शेताकुडको आ श लो जा यार वठू-साळू सारक ं हेर कुटंुबा भाटकारा या शेतांत 

मु ंडकार आ श ल .ं हेर सगळे दुस या या शेतांनी मानायपण-कामेरपण करताले. ना लांचो 

पाडो करप, आंबे काडप, सूर काडप अशीं हंगामी कामांय करताले. भाजयेचीं वारयीं 

लायताले. शेतांची नांगरणी, रोवणी, नडणी, लुवणी ह च चडांत चड लोकांची वसुक  

कायावळ. सद आनी वायंगणाचीं दोन पका ंलोक घेताले. पूण मनाखण येतक च गांवांतले 

सगळेच लोक दादले आनी बायलो खणीर कामार वचू ंक लागले. ल मी सार या कांय 

बायलांनी वे या वेवसाय आपणायलो. ताका लागून शेतां कसपाक गांवांत कोणूच उ ं क ना. 

कांतू भाटकाराल शेत कसपी वठून लेगीत शेतांची कुयदाद सोडल . गांवातंलो शेत वेवसाय 

अशे तरेन पुरायपणान बंद जालो. 
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गांवांतलो हाबळू भट आनी ताचो चलो रामनाथ आपूण जावन कुळागराची मशागत 

करताले. भाजयांचे मळे पकयताले. पूण खणींत या माती आनी गाळाक लागून तांच 

कुळागर पुरायपणान न ट जाल. कुळागराचेर पोट भरपाची ि थती उरल  ना. 

शेतातं काम के यार दोन वा तीन पया दसावडो मेळटा, असो उ लेख कादंबरत आयला 

(पान 57). पूण खणीर मात आठ-धा पया मेळटात हू ण लोकांनी खणीर वचप पसंत केल. 

गांवांतले वैशाख पुनवे या उ सवाक गांवच कृशी-वैभव द ट  पडटाल -  

उ सवाचे“ रातीं आर यो जातक च पंचखा ये वांगडा पांच फळांचो दोणो दवपाची र त. खूब 

फळां जाय पडटाल .ं पूण फळांचो उणाव जायना श लो. आंबे, पणस, तोरंगा,ं चकू हांची 

रास पडची. के यांचे घड शपाचश. चा य वा यावयले लोक हातभार लायताले. आं यां फोडी 

क ं क, गरे काडूंक, तोरंगा यो शरो सोलू ंक, चकू, केळी कापू ंक...”(पान 14) (अनुवाद त). 

पूण इतल  सुपीक आ श ल  द तवाडीची माती, खणी येतक च जा या भू ंय- दुशणाक 

लागून कतल  नापीक आनी नसू ं जाता, ताच वणन ‘उ व ता’ंत अश केलां :  

‘‘कुळागरा या एका कोनशांत रामनाथान दर वसा माण आळू ला य ल. हात-देड हात 

लांबाये यो ‘माडयो’ तयार जा या आसत यो हे अपे ेन तांणे तुळशीच ल न जातक च त 

उि तल. पूण ता या हातीक लागले ते क ड ले, भुसभुशीत जा ले कंद. सुपा यो सोलून यो 

उकडप, सुकत घालप ह ं कामां कतलेशेच द स चलताल .ं पूण मुळांत सुपारेच पकूच उण 

आयल. ये याशा राशीच कौतुक कसल?... भ णाचीं सोलां वसभर पावत इतल ं लेगीत मेळूंक 

ना.” (पान 94) (अनुवाद त). 
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भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ ह  कादंबर  क कणांत या िज वताचेर आदार या. परंपर क नदरेन रेडी 

गांवांत शेतकाम, कुळागरा,ं भाटा,ं मठागरां अशे वेवसाय चलतात. भाटकार बामणां यो 

जमनी आसात. ते हेर जातींत या क टकर  समाजाक यो जमनी खंडणीचेर दतात. चडसो 

समाज परंपर क कृशी धं याचेरच जगता. पूण लोकांच ल  कृशीचेर ना. खासा क न 

गांवांतलो श ीत वा अद श ीत तरणाटो मु ंबयत कामगार हू न नोकर  मेळोवन थंयच 

थायीक जावपाचीं सपनां पळयता. देखून कृशी मणा धडेर पाव या. 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ ह  कोळ यां खणीचेर आदा र ल  कादंबर . कोळसो आ श ले जमनींत 

पुराय शेकानशेक खण पात या. खणी सु  जावचे पयल ं ती जमीन कृशी-जमीन 

आ श ल . शेतकार तचेर पकां घेताले, आप या गोरवांक-बोक यांक चरवाक हरताले. पूण 

आतां या वाठारांत कृशी चलना, खणींपसून पयस पकावळ आ श याचो उ लेख कादंबरत 

आयला. 

खणीर मेळपी पगाराचेर संवसार चलोवप जायना, देखून पुरक उ प न हूण मजूर तकूल 

प रि थतींत रावतना लेगीत बोक यो वा एखाद  गाय/ हस पोसतात. इतलोच तांचो आनी 

कृशी-वेवसायांचो संबंद. शेतकाम यां यो जमनी खणींक लागून गे यात. या कृशी-जमनींच 

मोल वा नुकसान भरपाय आजून मेरेन खण-कंपनीन तांकां फार क क ं क ना, असो कृशीचो 

एकूच य  उ लेख कादंबरत आसा. 

फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ ह  कादंबर  को लयर या वाठाराचेर आदार त आ श यान कृशी-वेवसायाचो 

उ लेख ना. पूण बहारांत या या गांवांत यान मजूर आ य ले, तां या गांवांनी कृशी-
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वेवसाय, खासा क न शेतकाम चलता. कृशी वेवसायाचेर पोट भरना श यानच गांवांतले 

चडशे तरणाटे गांव सोडून शक यांनी मैल पयस आ श या दुस या रा यांनी खणींचेर मजूर 

हू ण काम करतात. 

‘ ाय द ...’ 

हे कादंबरत या शेत-वेवसायाचीं दोन पां आसात. एक ामीण शेत-वेवसाय आनी दुसरो 

शार  वाठारांतलो शेत-वेवसाय. ामीण वा गांव गरो शेत-वेवसाय मुखेलपणान झुल,ू कोसा 

आनी हेर का या जमातीचंो परंपर क, सैमा ध ट त वेवसाय जा यार शार  वाठारांतलो शेत-

वेवसाय मुखेलपणान गो या काती या गरे तांचो, आधुनीक वेवसाय. 

गांवांतलो शेत-वेवसाय चड क न सैमाचेर आदा र लो, देखून तो पावसाचेर नंबून 

आ श लो. पावस फकत वयर पवतांचेर पडटा. देखून थंय तणाचे कतलेशेच कार. ह  

पुराय जमीन तणान भ न गे ल . तणाची गाद  पुराय भु ंयेचेर पात ळ यान थंय जो याची 

गरजच पडना. पूण दगणांनी आनी पवतां या मुळसां कडल  ि थती मात सा प वायट 

जा या. थंय पावस पडना, पड यार थरना, उरना आनी िजरना. हाच कारण जमनीची धूप 

जा या. थंय तण वाडच ना. या भायर हजारांनी गोरवां त मा डून उडयतात. उदक 

ना श यान जमीन फुट या. 

चडशे जमनीची मालक  गो या मनशां कडेन आसा. गो या मनशाकडेन नांगरपा यो 

अ व यो प ती आ श यान आनी तांचे कडेन पैशे आनी तं ान आ श यान तांचीं शेता ं

तग यांत. पूण दुकळ, पावसांत जमनीची जा ल  धूप, गोरवांनी मा डावन के ल नुकसान, 

नांगरणेची शा ीय र त खबर ना श यान पकाच उण माण या गजाल ंक लागून शेतां 

पडींग पड यात. या नाच वणन कादंबरत वाचू ंक मेळटाः 
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‘‘डोटशेनीचीं तेमकां तांबडीं आनी पडींग आ शल .ं वय या भाटकारांक (जमीनदारांक) असो 

भंय दसतालो, ह ं तेमकां वसानवसा अशीं उजाड उरल ं जा यार तां या शेतांची लेगीत एक 

द स तीच गत जातल ...”  

‘‘एकमेकांगेर वतक च या पतना तांची या वशयाचेर भासाभास जावची, सकयल 

पात ळ ल ं उजाड तेमकां आनी दगणां पळयत. चडशे मजूर डोटशेनींत यान येताले. ते 

राखीव जमनींत दर वसाक पीक कश उण उण जायत च लां त कळटाल. थंय खूब गोरवां 

आ श ल .ं तांणी शेतां खावन खावन उजाड के ल .ं दरेक नव शेत उ व तपण वाडयताल. 

जमनीची धूप जावची हय देखून कतयपूण क ं  येताल, पूण या लोकांनी त शकंूक जाय 

ह ? सा यो धडो/मेरो बांदून मातयेची धूप आडावं येत आसल  आनी तेमकां या वळणा 

माण नांगरणी केल  जा या य पुरो आ श ल. पूण तेमकां लेगीत सामक ं उबीं आ श ल ं 

आनी थंय नांगरप श यच ना श ल. बैल दुबळे आ श ले आनी ते खातीर सकयल नांगरप 

यामानान सोप आ श ल. लोक अडाणी आ श ले, शेतां वशीं तांकां कसलच ग यान 

ना श ल.”’’ (पान 102) (अनुवाद त). 

श णान हो न सुटावो जावं येतालो. पूण श क ल ं भुरगीं शेतांनी काम क ं क तयार 

ना श ल .ं धवाड काम मेळोवंक ती शारांनी वतल .ं शेतांच काम बायलो आनी जाणटेले 

करताले. शेतां हान- हान आ श यान तांचेर पोट भरप श य ना श ल. हे प रि थतीक 

लागून शेतांची आनी पकाची जा ल  दैनाव था कादंबरत अशे तरेन च ीत के याः 

‘‘आमी उबे आसात थंय दाट तण पात ळा,ं माती लेगीत द ट  पडना ह खर. पूण ह ं 

सुपीक तमकां वभाजीत जातात आनी सकयल दगणांत आपल  वृ ती सा प बदलतात. 

आतां तीं उजाड आनी तांबडीं जा ल ं आसतात, पावस आनी दंव सांठोवन दव रनात, झर  

सुक यात. हांगा जायतीं गोरवां चर यांत, जायते कडेन उजो लायला... जम नची मशागत 

क रनात, तची राखण क रनात, कुयदाद घेनात आनी जमीनय बी मनशाक पो शना, ताची 
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राखण क रना, तांची पोसवण क रना. हांगा सुक या-सव यांचो कल बलाट आनी चव चवाट 

ना ... भू ंय घांस मा र ले भशेन दसता. तचेर जोगलावणी जाता, कुपांचो वषाव जाता, 

नज व झर  मातये या तांब या रगतान परतून सजीव जातात. सकयल दगणांत बायलां 

उ र ल  भूयं उि ततात. हांगां म याचीं रोपां मनशा येद ं लेगीत उंच जायनात. ह ं दगणां 

जाणटे याचंी,ं आवयांचीं आनी हान भुर यांची.ं दादले पयस गे यात. तरणाटे चले-चलयो 

पयस गे यात, हाच कारण हे भु ंयेचेर तांच पोट भरप श य ना.” (पान 1,2) (अनुवाद त). 

कुमालो जोहा सबगात यान आप या डोटशेनी गांवांत परतता ते ना गांवची सा प दशा 

जा ल  आसताः 

‘‘र तो आता डोटशेनी या तांब या देशांत दवतालो. सगळो वाठार सुको सडो जा लो, 

फुकट गे लो देश... हांगा सुको करकर त दुकळ पडला, फादर. आमी पावसाची हडा 

उमळ शकेन वाट पळयतात... आमच धा य लागींलागीं स पलांच. फुड कत खातले देव 

जाणा !’’ (पान 187, 188). 

प ड या दुकळाच आनी एक भरांकूळ वणन कादंबरत आयलां : 

‘‘ शंया यांत गळटात तशी झाडांक पानगळ ला ग ल . पांय लासपी भुयें पसून वांटावपा 

खातीर भुरगीं हे सावळे कड यान ते सावळे कडेन धांवताल .ं.. असल प पळय याच या 

वाठारांत या जाणटे यांक लेगीत याद जायना श ल. तणावय यान चलच जा यार 

पांयाखाला तडतड आवाज येवचो, उजो लागतक च येता तसो, पुराय दगणांत एक लेगीत 

झर हावंना श ल .ं तणाचीं पातीं हळडुवीं प ड ल ,ं खंयच नांगरणी जावंक ना श ल ...” 

(पान 195) (अनुवाद त). 
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4.3 परंपर क वेवसाय 

अ छेव 

20 या शक यांत पुराय संवसार उ ेगीकरण आनी यां क करणा या फाट यान ला ग लो. 

उ ेगीकरणाक लागून िजणेचो पावंडो जाय या माणातं सुदारलो, हातू ंत दुबाव ना. 

उ ेगीकरणाक लागून वेवसाया ध ट त जाती-वेव था होडल . बारा बलुतेदार  न ट जाल . 

जात-कात-धमाचो भेदभाव उणो जालो. आद या तपार समाजांतल  ं नतळसाणीची ं कामा ं

करपी चव या वगात या जातीक अ पृ य आनी द लत मानताले. जातीची उतरंड आ श ल , 

े ठ-क न ठ जाती असो भेदभाव जातालो. उ ेगीकरणान सग यांक एकाच मापान 

मेिज यान कांय जातींचो उ चतरतमभाव ना जालो, ह लेगीत सत.् पूण उ ेगांत यो संद  

आद या तथाक थत उ च जातींनीच, ( यो अथ क नदरेन फुडा र यो आ श यान) 

हातास यो. पारंपार क अथ-वेव थत जातींची उतरंड आ श ल  तर  दरेके जातीक ाम-

वेव थेक व श ट सुवात द ल  आ श ल . ताका लागून तां या उदर नवाहाची वेव था 

आपसू ंक जाताल . दरेक याक ता या कामा माण शेतजमीन वा भाटाचो कुडको, खंड वा 

शेती या उ प नांतलो वांटो थारा य लो आ श लो. ‘अ छेव’ कादंबर चो संदभ घेवन 

आम यांनी ह तपासून पळोव ंयेता. 

‘‘अ छेव’’ नव लकत सकय या जातींचो वा वेवसायीक गटांचो उ लेख आयलाः 

परंपर क जाती/वेवसाय- ज मी, वाणी, गवळी, पोरोब, घाडी, थंवय, मडवळ, रांदपी, मानाय, 

कामेर ,ं राखणे, भावणी, शेट, कलवता,ं हार, बामण, वैज, भाटकार, भट, कुळमी, गावडो, 

खारवी, चांबार, तारयो, नाय कणी, रदेर, गांवकार. 

आधुनीक जाती / वेवसाय- मा तर (शाळतलो), मा तर (खणीवयलो सुपरवायजर), मनेर, 

मुकादम, ाय हर, खणी वयले मानाय आनी कामेर .ं 



229 
 

हेर ांतीय जाती / वग-  खलाशी, म ाशी, गुजीर. 

न यो जाती / वग- राजकारणी (सरपंच), खबरांप ाचें धनी (उ लेखान). 

परंपर क जाती / वेवसाय-गटांत या दरेकाच काम ते-ते जाती माण था र ल आ श ल. 

देखीक हा यान गांवांत या लोकांची कस कापणी/खाड करप. ते खातीर दरेके पकेक दरेका 

कुटंुबान ताका कुडव-दोन कुडव भात दवच अशी वेव था आ श ल  (Barter System). 

जोमेरेन कृषी-वेव था चलताल  ते नामेरेन ह  देवघेव चाल ू आ श ल . लोक गांवांतूच 

आसताले. हालो तांची कापणी करतालो आनी पके उपरांत आपलो खंड घेवन वतालो. 

मीन-वेवसाय सु  जा या उपरांत लोक द सभर गांवांभायर वा गांवांतूच पूण मीनाखणीर 

कामाक वचपाक लागल. देखून हा याक ते कापणेक मेळना जाले. दुसर हण यार 

लोकां या हातांत रोख दु डू घोळूकं ला ग यान शारांत या वा गांवांभाय या हा या 

कड यान ते कापणी क ं क लागले. तरणाट  पळगी तर ‘‘गांवांतलो हालो खांपयता’’ हे 

नीब फुड क न शारांतच कापणेक वचू ंक लागले. देखून गांवांक हा याची गरज उरल  ना 

आनी ताका खंड दवंक कारणूय उ ं क ना. ह च गजाल ‘अ छेवा’ंत एके घडणुके या 

आदारान मांड या : 

‘‘कस या भाताक बसला तू ं रणकार  कसो दारांत?’’ पंडर  तापलो. पूण हा यान 

सो यावयल  थपकल सोडल ना. भे याच सवंग घेवन तो बसलो. ‘‘वायंगणाकूय हाका 

फटयलो आनी आता ंसदा य.’’ 

‘‘भाटकाराभशेन खंड सोदपाक लागलो मरे तू?ं’’ 

‘‘खंड हू, भीक.’’ 

‘‘हांव हणना भीक. आरे पूण आयकोन घे. आमी हालो दवरलो क याक?’’ 
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‘‘कापणेक.’’ 

‘‘कापणी केल , तुका ं पकेचे पकेक कुडव भात दल.’’ 

‘‘ या दोन पकांक तुजो गोटो खात याचे हरकतीक पड  नाका.’’ 

‘‘ या दोन पकांक कश दतल ?’’ 

‘‘कश हणचे? भटाक कश दल?’’ 

‘‘भटाक दल. जाय पडटा भट. ज मापासून तो मरणामेरेन.’’ 

‘‘आनी हांव नाका?’’ 

‘‘तू ंआद  ंजाय आ श लो. आरे, सादो वे हार पळय. पयल  ंहांव आनी नान ूकापणी करताले. 

आतां कोण करता? हांव नायेले कामांक वयतां थंयच फाव या वेळार क न घेता.ं तु या 

जाणटेपणाक लागून तू ंखापयता हण नान ूवळवय नाजा यार नायेल कस मारता. सांग 

या दसांनी के ना कापणी के या तुजेकडेन?’’ 

‘‘चार तर  फावट  मा यो. कोणूच नासले.’’ 

‘‘कशे आसतले? वावरा खातीर सगळे घरा भायर. हणून हणटा-ं’’ 

‘‘आरे, कोळंबार सगळे अशेच हणपाक लागले जा यार हा यांनी करपाच कत?’’ (पान 

107, 108) 

ाम-वेव थत दरेके जातीक नेमून द ल  ंकामा ंअशीं आ श ल  ं:  

ज मीः चो ं  घालप, त यावयल देव पण करप (क बो कापप, मुठय करप) 

मा तरः भुर यांक शकोवप (देवळांत भजन-अभंग हणप, कला- श ण दवप-आलायतीं) 
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राखणे: गोरवांक चरवाक हरप. 

भटः ज म-ल न-मरण हांचे वशींचे गांवांतले सगळे वधी/ या करप, स यनारायण आनी हेर 

पुजा करप. 

मडवळः गावंचे कपडे उमळप. 

घाडीः घाडपण करप (गांवांखातीर मागण), बारशेक सांगण करप. 

गांवकारः बारशीचो ह क 

हारः गांवांखातीर हात यो, सुप यो आद  बांबू ं यो व त ू तयार करप, पेरगांव घालप, 

बारशीक पाटलो दवरप. 

चामारः जोती ंतयार करप. 

भावणी / कलवता:ं देवामुखार (पालखी / उ सवा वेळार) पेणे हणप, तेल-वात पळोवप. 

रांदपीः जा ा / काले / बारस अशा हड उ सवांक रांदप. 

हालोः केसांची कापणी 

परंपर क परंपरा होडून गांवांनी जे ना उ ेगीकरण आपणायल ते ना कोळंबांत या 

हा याभशेन हेर जाय या जातींचेर / वेवसाय-गटांचेर हावळ आयल . (कोळंबातं या 

हा याचे भाशत तांचेर ‘मणकाळ’ आयलो). भट, मडवळ, आद  वेवसायीक गटांची गरज 

उ ेगीकरणा उपरांत लेगीत पडटाल , देखून तांचो पकांतलो वांटो शाबूत उरलो. जांणी 

परंप रकताय सोडून दवन नवी जीण आपणायल , तांच सादल. खर पळोवंक गे यार 

उ ेगीकरणान जातीचो आनी वेवसायाचो संबंद तोडून उडयलो आनी मनीसजातीचेर भोवच 

उपकार केले. पूण जांकां परंपर क वेवसाय सोडून दवप जमलना, ते मात उ ेगीक-
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वेव थत यान भायर पडले - पोरके जाल. 1970 या सुमारा या या काळांत समाज अशीच 

कूस बदलतालो. परंप रकताय सोडून, नवे उ ेगीक िजणतलो सत त दवतालो. या सं मण 

काळांत (transition state) अथ क वा समाजीक आनी मुखेलपणान श णीक दुबळेपणाक 

लागून कतले योच जाती / वग / वेवसाय / गट भ डले. तांच यथाथ दशन ‘अ छेवां’ 

त यान घडटा. 

होमकांड 

होमकांडांत सुप यो-पाटयो करपी हार समाज, ‘झाडो’ घालपी गांवठ  वैज, गोरवां राखपी 

राखणे, गोरवां पोसपी धनगर समाज, आनी शेतकामती या परंपर क वेवसायांचो उ लेख 

आयला. पूण तांच िजवीत आनी तांचे न हांचे वशीं कादंबरत चचा केल  ना. 

उ व त 

उ ेगीकरणाक लागून आनी खासा क न मनाखणी सार या चंड आनी अ नबध वेवसायाक 

लागून या वाठारांतल  पुराय समाजीक वेव थाच ना नपयत जाता. एका फाट यान एक 

परंपर क वेवसाय बंद पडटात. ‘उ व ता’ंत लेगीत शेतां-कुळागरा-ंभाजयेचीं वारयी ंहे वेवसाय 

कशे बंद पडले त हाचे आद ं (4.2 कृशी-वेव था) पळयलांच. द तवाडीतंल दादू भांडा याच 

तावेन सोड यार सगळे परंपर क वेवसाय बंद पड यात. 

भी माचा ड गर 

खणीक लागून ‘भी माचा ड गर’ कादंबरतले सगळे परंपर क वेवसाय न ट जावपाक 

लागतात. लोक शेतां नांगरपाच आनी कुळागरा-ंभाटांनी राबपाच सोडून खणीर कामाक 

वतात. हरशीं गांवांतले दादले शेतां-भाटांनी राबताले आनी बायलो तांकां या कामांत आदार 

दता यो वा हेरांगेर वचून क टाचीं कामां करता यो. पूण खणीर घोवाक रोख पैशे मेळटा 

आ श यान वा खणींक लागून गांवांत पसरे, गर यो, दुकानां सु  के यान तशच 
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मजुरांची रावपाची वेव था आप या घरा या आंगणांत, पडवेर, गो यांनी के यान 

तातू ंत यान पैशे मेळटा आ श यान, गांवांत या बायलांनी क टाचीं कामां सोडून दल .ं 

खणीक लागून परंपर क वेवसाया या नाशा यो य  देखी कादंबरत नास यो तर  सुचक 

उ लेखां वय यान परंपर क वेवसाय कोलमड यात हाची गवाय मेळटा. लोक आप या 

पवुजां यो जमनी खण-कंपनी कड यान रॉय ट  घेवन वकतात. अशे तरेन पुराय रेडी 

गांवांत खणीक लागून लोक परंपर क वेवसायां कडेन आडनदर करतात. 

जातीक दसून आ श या एक दोन परंपर क वेवसायांचेर लेगीत प रणाम जाता. गांवांतलो 

दुद या हार परंपरे माण गांवांत जावपा या कस याय सुवा याची धोल वाजोवन दवंडी 

द त भ वपाच काम करता. परंपरे माण ताका या कामाचे पैशे मेळनात. पूण खणी या 

उकतावणाची दवंडी करपा खातीर खण-मॅनेजर ताका धा पयांची नोट दता, त पळोवन 

दुद याक सॉत ला ग ले भशेन दसता. 

‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ ह  कादंबर  कोळ या खणींक लागून नमाण जा या एका कृ ीम वाठारांत 

घडटा आ श यान हे कादंबरत परंपर क वेवसाय आसपाची श यताय ना. ‘कैची’ ह  ता या 

कस कापपा या धं यावय यान प ड ल नांव घेवन जगपी एकूच य ती कादंबरत च ीत 

जा या. 

एके खणी वय यान दुसरे खणीचेर काम करपी बहार  ‘कैची’न खणीचेर एक छाप घा त लो 

आसता. आप या च यान हो परंपर क वेवसाय आपणावचो हय, ताण खणीर वावुरच अश 

ताका दसता. हाच कारण खणीचेर मेळपी रोख पगारा परसय, आप या वेवसायाक त टा, 

इ त ना हच आसता. 
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‘ ाय...’ 

‘ ाय...’ कादंबरत आ कत या गांवांत या परंपर क कृशी-वेवसायाच वणन आयला.ं तातू ंत 

तणाचो वेवसाय करपी लोक, गोरवां पोसपी राखणे आनी शेतकामती हांचो आसपाव जाता. 

गांवांतल  तरणाट  पळगी गांव सोडून जोहा सबगात खणींचेर वावराक गे या कारणान 

आनी गांवांत दुकळ प ड यान हे परंपर क वेवसाय मणा धडेर पाव यात. फकत कांय 

धनीक लोक हे वेवसाय चलयतात- पूण गांवांत जल-संधारणाची वा आधुनीक कृशी-तं ांची 

कसल च तजवीज ना श यान सामा य शेतकार उपाशी पड यात. 

4.4 पांच ‘जं’ चो नाश 

4.4.1 जल दुशण 

अ छेव 

कोळंबाचो पवपा या, हावपा या, शंपणावळी या उदकाचो एकूच आदार हण यार 

कोळंबाच तळ. अ यंत नतळ, नवळ अ या या त या या उदकाचेर कोळंबाचो प ंड 

पो श लो. या त याक “’देवाची-बर याची सुवात’” मानताले. 

‘‘बर याची सुवात ती. नवळ, लपेत आसपाक जाय. बरमो एकदां ध यार सोडूंक 

नकळो.” (पान 21) 

‘‘आबू सकयल दवलो. त याचे सकयले सुवातेर वचून उदकाडेक बसलो. मागीर वयर 

त यार आयलो. खांचींत हात घालून ताण आपण दवरलेल  राखोणी काडल . तायटार 

च डून क मुरल  आनी दांत-दाडमणां घांसू ंक लागलो. उदक भरता या बायकुला धडेर 

तो बसलो. ताचीं जून हाडां क  क न मो ड लेवर ं आवाज जालो. उदकांत प ो यो, 



235 
 

दाणयो, खोरवो व तकायेन भ वता यो. आबून उदकांत हात बुडयनाफुड यो बुज यो 

पूण खणभरांत संवक यावर  ता या हाताक घसटंूक लाग यो.’’ (पान 20) 

त याचे सकयले वटेन गांवचे लोक ात वधी करताले. बायलो त यांत या 

बायकुलांत या उदका यो बायलो दोडी भरता यो. दादले-भुरगीं उदक पताल .ं बायलांनी 

मासीक पाळयेवेळार (भ यांनी) थंय व च ह  असो घात आ श लो. बायला थंय 

आयदनां घासताल ,ं कपडे उमळटाल ं आनी तीनसांज जातक च हाताल ंय बी. इत या 

नमळ त याची खण-उ ेगाक लागून वाट लागता. ता या उदकाक गटार  सांडपा याच 

प फावो जाताः 

‘‘त याचे सकयले वटेन एक हळडुवोच क त याधडेर अज  बेबो कसो उबो आ श लो. 

दोग जाण ताचेर उदक शंपडावन तो धुताले. धु लाच उदक त यांत दवताल. ऑयल, 

डझेलाचीं च ां उदकार चकचकताल .ं ता यान त पळोवं नजो जाल. ताण नदर फाट ं 

घेतल .’’ (पान 183). 

‘‘ हाका आनी वचपाक जाय आ श ल. पूण मळणेक लागोन पावल ना.” 

‘‘म ळ ?’’ 

‘‘कपलाच म ळ ! तणसु ां क लना शेतांत.” 

‘‘कश ?” 

‘‘ह पळयना ? पावसांत होऽऽ उदकाचो लोट येता त यांत. तो मनाचो र तो शेनोरेर 

वयता. पावसांत र यावयल उदक हांवोन त यांत येता. धु लाच आनी मना या 

फातरांच उदक. हांगा तू ं बसला थंय कंबरा वयर उदक जाता. त याच उदकूय वळखू ंक 

येयना. वणट क सारोवपाचो रबो कश तांबडेगु ंज जाता. त यातंसून मागीर तशच हांवता 
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शेतांत, मातये सकट. हे मातयेन शेतां जाता नस.ू मागीर शेण लागना, सारय लागना. 

सु ला गांव या भ वतणी अशे मातयेन शेतांक पडल  पाड. आतां एकद स कोळंबा या 

शेतांक पाड पडपाची आसा.” (पान 184, 185). 

खण-उ ेगा या दुशणाक लागून त याच उदक पवपाचे कुशीकूच, त डांत घेवपाचे 

लायक च उरना.  

होमकांडः  

‘होमकांड’तल पुराय गांव कुळागरांनी भरला.ं द गराचे पालसाणींत जाय यो झर  

उम ळ यो. या झर ं भ वतणीच कुळागरां व श ल .ं अशेच एके हडले झर क 

‘अशोकाची झर’ हणटाले. हे झर क बाराय हयने भरपरू उदक आसताल. हेच झर क 

बांद घालून तच उदक कुळागराक हो ड ल. तमकांची दवणी जंय स पता थंय हाळ 

आ श लो. 

‘होमकांड’ कादंबरत जल-संधारण आनी उदका-वेव थापनाचे ग यांतले एके परंपर क 

प तीच वणन केला:ं 

‘‘आमच कुळागर शंपपाचे नदरेन आमी हे अशोकाचे झर  भ वतणी एक बांद बां द लो. 

सुमार पांच फूट उंच आनी तीनश फूट ं द असो तो मातयेचो बांद आ श लो. तीन वटेन 

तमूक आनी एके वटेन हो बांद हांचे मद ं आमी झर च उदक बांदताले. द सभर हे झर च 

उदक आम या घरा लाग या पाटांत यान सारक हांवत उरताल. रातच मात आमी ह 

पाणी आडायताले. ताचो लेगीत द स था र लो आसतालो. दर वसा पावस स पतक च 

या बांदाची दु ती करताले. बांद मातयेचो आ श यान पावसांत कांय कडेन 

कोसळटालो. थंय मातयेची भर घालून भाय यान भतर यान (मातयेन लपून आनी 

कु यांचीं बळां पुरोवन) शेण सारयताले. ताकाच आमी ‘तळी’ हणटाले आनी 
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भुरगेपणांत हेच तळये या बांदार आमी वंगड- वंगड खेळ खेळटाले.” (पान 13) 

(अनुवाद त). 

था र या पय यानंी कुळागरांनी श ंपणे आसताल. लाकडाच ‘क ल’ घेवन लोक कुळागर 

शंपताले. तळयेचच (झर च) उदक पताले, पाटांतच हाताले. 

अशे तरेन उदकाचे नदरेन समृ  आ श लो हो गांव फुड उदकाक आशेता. वयर उ लेख 

के ल तळ खणी सु  जातक च लेगीत सुमार दोन हजार खण-कामगारांची उदकाची 

गरज भागयता. पुण या कामगारां या बुरशेपणाक लागून त याची दशा जाता. ताका 

हळ शकेच प फावो जाता. तांणी त यां याच उदकांत आयदनां घासप, कपडे उमळप, 

उ ट थंयच उडोवप आनी त या या कांठार हागू ंक बसप हाका लागून त याक घाणीच 

व प येता. तळ बांदूक वतना वा सोडटना नाक मुठ ंत धरच पडटा. खणीर काम करपी 

आप या आवय-बापायक तांचीं भुरगीं याच त याच उदक ह न दतात. हवू हवू 

तळये या उदकाचेर नंबून आ श ले लोक हजार आनी तळी मात तेद च, अश जा यान 

गमांत उदकाचो उणाव भासू ंक लागता. कुळागरां उदका वण तडफडूंक लागतात. 

खण सु  जावन 2-3 वसानी जे ना ख नजाची पातळी सकयल वता, ते ना भूगभ य 

उदकाचे पातळे सकयल खणप सु  जा यान झर या उदकाचे ोत बंद पडटात. ताका 

लागून झर  सुकतात, तळ आ ा. भूगभ य उदकाचो ोत खणीवटेन ओडून गे यान 

तळयत थबभर लेगीत उदक उरना. ताका लागून कुळागर म ं क तकता. ताच दुख दण 

वणन होमकांडांत केला:ं 

‘‘तळ पुरायपणान सुकल. सात-आठ द स गेले आनी पांचवचार दसपी माडयेचे शडे 

हळडुवे पडूंक लागले. उदक आटल... सैमान पोफळींचेर पांग र ल  उदकाची गोयडी 
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काडून घेतल . रखरखीत वतांत माडयो काकुळटे यो दसू ंक लाग यो. उदकाची मायाच 

आ ट ले भशेन िजणूच ना नपयत जाल ...”(पान 100) (अनुवाद त). 

एकेवटेन तळ आटल. पूण दुसरे वटेन मनाफ डांनी सां च ल उदक खण-मालकांनी 

उसपुपाक सुरवात केल . हाच कारण मनाफ डांतल उदक काडले बगर तांकां प दच मीन 

काडप श य ना श ल. उप श ल ह उदक तांणी सकयल गांवांनी सोडल. ताचेर कुळागरां 

ता पुरती तगल .ं पूण कालांतरान या मीनयु त संदुशीत उदकाक लागून तीं सासणाची 

मेल ं वा नापीक-वांज जाल .ं मनेरांनी खूब कडेन उदका-पुरवण क न लोकांचेर उपकार 

के याच भासयल. पूण य ांत त तां या सुवाथा खातीर आ श ल. टशांनी देशांत 

पो ट ऑ फसां आनी रे वे सु  क न भारता या वकासाक हातभार लायलो अशी  एक 

वचारसरणी मानता. टशांनी पो ट, रे वे, तार-यं णा सु  के यो यो तांच शासन 

आनी रा यकारभार बरे तरेन चलचो हे खातीर. तशच मनेरांनी आप याक ासदायक 

जावपी ह उदक उसपून वय यान समाजकाय के याचो नेट मारलो. या कार थानाच 

वणन ‘होमकांड़’ कादंबरत बरोव यान केला.ं (पान 101). 

फुड प रि थती हाताभायर गेल . पावसांत मनाफ डांनी सां ठ या या उदकान 

मनाफ डां यो धडो फुग यो आ ण नमण यो फुटून गांवची ं कुळागरा,ं शेतां न ट 

जाल .ं लोकां या घरांनी चखल-रेबो आनी उदकाचे लोट रगले. कादंबरत हाका लागून 

िजवीतहानी जा ल  दाखोवं ना, पूण वा तवांत मात अशा कृ ीम, मनीस- नम त हु ंवाराक 

लागून कत या याच लोकांक जीव वगडावचो पडला. हे घडणुकेच कारण ‘होमकांड़’ 

कादंबरत सामके स पे रतीन वसकावन सांगला:ं 

‘‘तळये या फाटलो द गर पोखर त खणवाले लागीं लागीं देडशे फूट खोल गे ले. एके 

वटेन द गर आनी दुसरे वटेन- हण यार तळयेचे सायडीक, मीन का ड ले नकृ ट- 

नाका जा ले उसपून उडय ले मातयेची हड वणत वा धड अशे तरेन तयार जा ले 
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पोकळत पावसाच उदक सांठल. शेगीत पावस प ड यान उदकाची पातळी सारक  

वाडटाल . तातू ंत त यांत येवपी सग या झर ंच उदक लेगीत थंयच सां ठ ल. याभायर 

सेगीत पावस पडटा आ श यान या झर ंचय उदक वाडूंक लागलां आसतल. अशे तरेन 

सतत वाडपी उदकाचो दाब, तळयेचे सायडीक आ श ले मातयेचे धडेक पेलू ंक जमलो ना, 

आनी चंड आवाज कर त ते सायडीचो बांद चडक न रातचो फुटलो जावंये. एक फावट 

हो बांद फु कच या बांदाची माती आनी हेर कडल  माती उदका या लोटा सयत हांवत 

गे ल  आसु ंये आनी मुखावे या सग या भागांत पात ळी जावंये. हे मातयेक लागुनूच 

हो पुराय भाग एकतळ जा लो दसतालो.’’ (पान 110) (अनुवाद त). 

या वणनांत यान ते डणुकेची भशणताय आनी भरांकुळताय मतींत येता. माडयांचे 

फकत शडेच दसताले. पुराय कुळागर द गरा या क स ळ या राशींनी भ न गे ल. 

भी माचा ड गर 

ह  कादंबर  दयादेगेर आ श या रेडी गांवांत घडटा. दयाच उदक हो गांवचो मुखेल 

उदका- ोत. खासा क न खण येतक च सगळे भायले मजूर दया देगेरच आपल  

न यकमा करतात. गांवांत गो या उदका यो बांयो आसात, जांच उदक गांवांतले लोक 

पवपा खातीर वापरतात. खण सु  जातक च भाय या मजुरांक आपले बांयचे उदक 

लोक वकतात. गांवातंल  ं शेता-भाटा,ं हाळ आनी तळयो हांचेर पोसतात. हे कादंबरत 

खणीक लागून जल- दुशण जा याचे संदभ मेळनात. पूण खणीर वावुरतना उदकाक 

आशे या मजुरांची खबर मात आय या. 

‘अकरा कोट ...’  

कोळ याची खण सुरवेक ‘ओपनका ट’ आ श ल . ते ना घडये जायत जल- दुशण चं पूर 

को लयर ंत जा ल आसतल. पूण ताचो उ लेख कादंबरत ना. चार-पांच वसात जमनी या 
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वय या थरा वयलो कोळसो स पतक च, खणीच काम जमनी सकयल हजारांनी फुटांचेर 

चलपाक लागल. देखून जल- दुशणाचो न उ ं क ना. 

पूण ‘अकरा कोट ...’ कादंबरतल  सगळी शोकाि मका उदकाक लागूनच जा या. जमनी 

प दा ख ण ले खणींत, कोळसो काडून स पतक च पोकळी नमाण जाता. ह  पोकळी 

रवेन भ न काडपाचो कायदो आसता. पूण मनेरांनी फकत कागदप ांचेर रवेन जमीन 

भ न का ड याच दाखोवन, रव भायले भायर वकून भायले भायर सि सडी खा या 

कारणान, थंयचे पोकळत उदकाचो हडलो सांठो तयार जालो. त उदक शेजारचे काम 

चाल ूआ श ले खणीक खणींत घुसल आनी अ या मनटांत थंयचे शक यांनी कामगार 

बुडून मेले. अशे तरेन या न पाप मजुरांक मनेरा या टाचाराक लागून िजतपणी 

जलसमाधी फावो जाल . 

खणींतले कामगार ख पींनी रावताले. थंय तांकां उदकाची कांयच सु वधा ना श ल . 

को लयर ंत नळाच उदक मेळच हू ण आंदोलना,ं मोच काडचे पडले. ऑ फसाचेर 

दगडफेक करतक च  झोपडप त उदकाचे नळ हावू ंक लागले, असो उ लेख कादंबरत 

आयला. खणींत यो सग यो दुघटना उदकाक लागूनच जा यात. इतल खोल जमनी 

प दा खणून जे ना थंयच खनीज काडटात ते ना भू ंय गभात या उदकाच च  कश न ट 

जाता आनी ताका लागून कृ ीम, मानव न मत हु ंवार कशे येतात, हाची एक ब यातंल  

बर  देख हण यार भ पूर को लयर ंतल  दुघटना, अश हणू ंयेता. 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत त या या उदकाचो संदभ आयला. पूण लोक जमनीवयर 

आसत वा जमनी सकय या खणींनी, पवपा खातीर खणींत झरपुपी उदकाचोच वापर 

करतात. 



241 
 

खणींतल उदक होच मजुरां मुखार उदकाचो पयाय. ‘उदक’ हच तांच िजवन. घावो-जखम 

जाल  जा यार उदकानच धु ंवपाची. थाकाय आयल  जा यार उदकानच ती पयसुवपाची, 

आनी भूक लागल  जा यार पोट फुटसर उदक पवन ती भागोवपाची. खणींत उदक ह 

तांच िजवन तशच त तांच मरण लेगीत. कोळ याची खण हजारेक फूट जमनी सकयल 

आ श यान थंय सेगीत उदक वय यान आनी साय ड ंनी आंगार पडत रावता. त 

टायमार पंप लावन भायर उसपू ंक ना जा यार त उदक खणींत फुगून मजरू बु डू ंक 

शकतात. हे कादंबरत लेगीत शेजारचे बंद प ड ले आदले खणींत तु ं ब ल उदक वणत 

फुटून काम चालू आ श ले हे खणींत घु श या कारणान भतरले सगळे 300 मजूर 

कांय खणांत मे याची दुखे त खबर आय या. 

जमनीवयर लोक पंपांनी उस प ल खणींतल उदक वापरतात. याच उदकाक लागून 

पयस कांय जंगल-झाडां द ट  पडटात. हरशीं लोकांक कसलेच तरेची उदकाची पुरवण 

जायना. देखून आपण सांठोवन दव र ल उदक दुसयाचे मोनजातीन पये यार लेगीत 

को लयर ंत झगडीं जातात. 

ाय द बलो हड कं  

जल- दुशणा यो य  देखी ‘ ाय...’ भतर नात. पूण ईडनडेल आनी 

पीटरम र झबगा लागीं यो हळ शकाव यो वसणुको जातू ंत काळे लोक रावतात, वा खासा 

जोहा सबगातले लॅरमाँट, एले झां ा सारके वाठार इतले बुरशे आसात, ताचे वय यान 

थंय उदकाचो उणावच आसतालो ह प ट जाता. 

या गांवातं यान हे मजूर आ य ले आसतात या गांवांनी खणींक लागून हय तर 

उणो आनी लहर  पावस, जल-संधारणा या सु वधांचो उणाव, तण लासून उडय यान 
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आनी गोरवांनी मा य यान जमनीची उदक आडावन दवरपाची तांक उणी जावप, या 

कारणांक लागून झर , हाळ सुक यात असो उ लेख आयला. (पान 188) (अनुवाद त). 

गोरवा-ंवासरां उदकाक आशे यांत. बायलो पयसु ले हंयेचेर वचून उदक हाडटात. देवा 

आमकां पावस द  अशी वनवणी सगळो गांव गरो समाज करता. गांवचो मु खया, 

शाळतले श क आपले पर न य न करतात. पूण ते य न फकत कागदाचेर आसतात. 

य ांत उदकाच नांव नशाण आसना. 

‘’पूण ह सगळ फकत पं डती या यान आ श ल. हाच कारण उदकच ना श यान 

कांयच िजत उ ं क ना श ल. सग या दगणांतल सगळ िजवीत मृत जा ल. भुरगीं 

लेगीत मरताल ;ं घडये ह मात ततल पं डती ना श ल”.’’ (पान 199) (अनुवाद त). 

4.4.2 जन - हास 

अ छेव 

कोळंबकार मनाखण येव या आद ं सवसादारणपणान स ढ, नरोगी आनी स न 

आ श लो. तो सुखी आ श लो वा ना हाचे वशीं वाद आसत. पूण तो समादानी मात 

नि चतच आ श लो. कामाचो शीण भागोवपाक तो दादाले गादयेर पाव दोन पाव सोरो 

पयेतालो. पूण सो याचे भक क पडूंक ना श लो. ताची ववेक बु  जागी आ श ल  आनी 

ती ताका मयादत दवरताल . हाची एक देख पान 9 आनी 10 चेर आय या. येसो हो 

गांवांतलो एक बेबदो. हाचे ताचे कड यान सांजे वेळार सोरो सुतलावप हच ताच काम. 

अशेच तरेन दुसरे द स आप या शेतांत रोवणी थारा य लो आनी द सभर शेतांत क ट 

के लो पंडर  येशा वांगडा दोन पाव पतक च घरा वचपाक भायर सरता. ते ना येसो 

ताका आनी इ लो सोरो घेवपाची च लायता. ताचेर पंडर न द ल  जाप ताचे जागृत 

ववेक श तीची एक बेसबर  गवाय. तो हणटा,‘‘ हाका आनीक थब नाका.”’’ पूण 
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मनाखणीचो वेवसाय सु  जातक च सोरो कोळंबाचे िजणेचो एक अ वभा य वांटो जाता. 

पुराय समाज, खासा क न तरणाट  पळगी यसनाधीन जाता. मनाखणी या वेवसायान 

नमाण के ल  जीवघेणी सत, कुडीचो यं ा-माकनांभशेन जावपी अ तरेक  वापर हांकां 

लागून वडी, शगार, सोरो आनी वे यागमन ह च कोळंबाची िजवनशैल  जावन पडटा. 

आद या तपार त यार आनी दादाले गादयेर शेताभाटा यो गजाल  चलता यो. आतां 

मात-   ‘‘ तनसांज या वेळार सदचेवर  लोक त यार येताले. पूण पय लं या सार यो 

शेता-पाणयां यो खबर  चलनास यो. झडटा यो यो मना या वावरा यो. दादाले 

गादये य शेता वां या यो मना योच झांकडी चलता यो.” (पान 95). 

‘‘मेजावयल  फेणयेची बाटल  अद  जाल . नानूक आनी मानुयेलाक तकल  हव दसपाक 

लागल . ाय ह ंग क न तांचे हात-पांय गळसणू ंक आ य ले. आतां मातसो नेट आयलो. 

मानुयेलान सगार काडल. नानूक दल.” (पान 127). 

‘‘ ाय हर पवपाक येत रावले. धु लान मा ख या पंग या कसांत हात भ वडायत 

कदेलार थपकण मारपाक लागले. वेटर मेजाकडेन येनाफुड ि ह क , ॅ डी ते काजुफेणी-

काजेला मेरेन ऑडर  पडपाक लाग यो. खोमसाचे वयले दोन तीन बुतांव सोडोवन 

ाय हर वार घेवंक लागले. खोमसां या फाट र खा यांत हु मेची ओलसाण दसपाक 

लागल . हु मसाणेचो वास बारभर सुटलो. पूण कोणा या नाकांत कांय जाल ना. ग या 

वय या पा ांवापासून ते वेटरामेरेन सग यांक या वासाची संवय जा ल ... एक वेळ हो 

वास नास यार कोणाकय ग दळूंक जायत आ श ल.” (पान 128). 

‘‘ कत रे पा ांव, आमकां सोकायीं फुड ि हदोयताय तु या बारात?’’ (पान 129). 

हाचेवय यान नशा फकत रातचीच हय तर सकाळीफुड लेगीत जाय पडपाक लागल  ह 

द ट  पडटा. आपल  आंकवार भयण गुरवार जा या हे गजाल चो शॉक बसून आप या 
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वेसनांचो प चाताप जा या नानू या त डांतल ं ह ं वा यां आ मप र ण करपाक लावपी 

आसातः 

‘‘आमचीं ाय हरांचींवेसनां हसपाभायर. मनाचे खणीर नदान लॉटार तर  कोण मानाय 

आमच इतल जो डना. दोनश अडीचश पया पागामत. ओ हरटायम, ाय हर यु नयनान 

वेळावेळ संप क न मेळय लो बोनस, वाटेर मेळटा या पॅसजरांची जोड, मनांक अशी 

चा य वाटांनी जोड आ श लो खंयचो मनीस आसा?” (पान 171, 172). 

ताचेर आनीक एका ाय हरान द ल  ह  जाप पळयातः 

‘‘तश हू ं त नान.ू ह ं वेसनां कोण मु ाम लावन घेत यांत? गरज हण एकदां केलां त 

गरज हण सदां खातीर उ ला.ं आमी खूब खाता.ं चाळीस-प नास पया हय याची ं

यायेचीं बलां जातात. खावच पडटा. नाजा यार अश त जावन तू ं मरतालो. 

हसपाभायर पता.ं पवंच पडटा. दसाभराचो शीण नवळावंक नाका? ह  धु लाची जीण 

खंयतर  बुडोवंचीच पडटा. नाजा यार फा याचो द स कसो येत सांगू ं नजो. नाय कणी 

करता,ं कर यो पडटात. हो सगळो कु डचो शीण आनी शणले या कु ड यो वासना 

भागयतलो खंय? हणून हणटा ह ं वेसनां हू.ं ाय हरां यो गरजो.” (पान 172). 

कोळंबाचे हे आव तकायेच भाक त 10 वसापयल ं आबून भोवच टेपणान के लेः 

‘‘ नवळपाक गराणूय हू  त. सगळो भ टाकार. खावपांत भ टकार, पवपांत भ टकार, 

कामा उ ेगांत भ टकार, आतां कोणाचीं बयां कोणा या शेतांत क लत त तो एक 

त यावयलो जाणा.ं मा तर भ टकाराच हणटा त फट हू.ं” (पान 100). 

खण वेवसायाक परुाय कोळंब गांवच चा र य शेणटा. ाय हर, खणीवयले मानाय खण-

मा तर, खलाशी, सुपरवायजर जे तरेन खणीचेर कामार आ श या बायलांची, चलयांची 

अ ल ल फकाणा ंकरतात, तांचेकडेन पोजडे भाशत वयाथ  उलयतात, तांचो लंगीक 
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छळ करतात, तांचे कुडीकडेन चाळे करतात आनी तांचो भोग घेतात त पळयतक च 

गांवांत या उ ेगाक लागून आ य ल  धरबंद आनी चाड ना श ल , लंग पसाट वृ ती 

द ट  पडटा. 

हे कामुकतेच भयाण आनी वदारक प दाखोवंक नव लकत या कसरा या मनांतले हे 

वचारच पुरोशे आसातः 

‘‘आतां ताका लॉटावयल च  येवजून आयल. सगळी ंकामे या ंजम यांत... जेवणाचे डबे 

कंुबयामुळात दव न सगल  ंमालाचे राशीकडेन पाव यांत... मा यार हॅट घालून मा तर 

कामे याकं एक एक काम फमायता. कोणांक राशीवयल मीन वचू ंक सांगता... कोणांक 

सारक दाळूंक लायता... कोणांक चाळणीर पावडर गाळपाक सांगता... पावड र यो राशी 

करता... मोडता... एक आनी दोन अशीं ह जार कामा.ं कामे या उबी ं राव यार तो 

तडकता. पूण ताचेकडेन उलोवंक गे यार, ताचीं फकाणा ंके यार मा तर चळटा. मागीर 

पचपच सु  जाता. ता यो नदरो मागीर खंयचे खंय पावपाक लागता. मागीर कायल 

भरताना सांबाळून ओणव घालचो पडटा. गरज नासरना मा तर कायल उखलपाक आदार 

दता ते ना हातभर पयस रावून कायल मा यार घेवंची लागता. ना जा यार चुकून 

मा तराचो हात खंयचे खंय पडपाचो दुबाव आसता. मा तराच ल  कामार उरना. सवण 

कश भर भरता. भर  ंकसो तो कामे या ंभ वतणया ंभ वत आसता. मागीर कामे याकंय 

वाज येता. कतल  ं हण सांबायटल ,ं सांवरतल .ं कतल  हण नदर चुकयतल .ं मागीर 

कोणांक कांय दसना. दस या य कोण लागून घेना, खुपून घेना. तश लागून घेत यार 

मा तर मागीर कामा या वेळार धारेर धरता. मागीर जेवणाक वर वर वगत मेळना. 

उदक पवपाक संद मेळना. मुतू ंक वचपाक अद वर मेळना. मा तराची मज  आस यार 

सकाळी ं हाजीर जावंक अदवर हय, वराचो लेगीत कळाव जा यार उपकारता. 



246 
 

मा तरा या बापायच कांय सरना. कंपनीक लुकसाण. आनी एका कामे या या एका 

वरा या उणावा लागून कंपनी कत दवाळ काडूंक वचना.’’ (पान 116). 

अशेतरेन पुराय मीनाखण-वाठार वकृतीकडेन ओडटा. नातेसंबंदांक बादा आय या. पयले 

भेटत मानुयेलान कसराक आप या जा यांत फारोवपा खातीर ‘‘ कतय जांव. हांव 

आसांच. आगो, नान ूहांव सारको. ह या सामको गोपांतलो इ ट तो.’’ (पान 120) - 

अश ह ण ल. उपरांत कसर नाटकाक मे ळ याची खबर नानूक सांगतना, तांचे मदलो 

संवाद पळयातः  

मानुयेलः ‘‘तुजो भोयण खणीर येता वावराक. दोगांय एके क पोनींत आस यार ब र. तू ं

जाणांय, खणीर चेडवां हु ट यार मालाची रास कोशी, उखोलच खोर लावच. भोयणीचेर 

नदर आसची.’’ 

नानूः ‘‘तू ंआसाच.” 

मानुयेलः ‘‘ क याक?” 

नानूः ‘‘ हाजी भयण तशी तुजी भयण.” 

मानुयेलः ‘‘ पसो घांटवल सामको. तुजी माय ती मुजी माय हू य. तुजी घरका न ती 

मुजी घरका न जांव नेजो. तेचपर  तुजी भोयण ती मुजी भयण हू य. पूण एक - ’’ 

नानूः ‘‘ कत?’’ 

मानुयेलः ‘‘तुजी भोयण सारक - ’’ 

नानूः ‘‘अं?’’ 

मानुयेलः ‘‘पोय, ओह ऽऽ ल .’’ (पान 131). 
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अ नबध संभोगाक लागून पुराय कोळंबाक क ड लागता. मीण आनी बाबु या या 

अनैतीक संबंदाक लागून मीण दुयत पडटा. तका द घकाळाच दुयस जाता. 

‘‘कसल हणोन गो पाड पडलेल दुयस तुज ! आतां कतल  ं वरसा ंजाल  ं गो तुका 

हांतुणार पडोन? कतल  गो मीणआका?’’ - बाबुसो (पान 138). 

फुड बाबु यान आपले धुवेचेर, कसराचेर आगळीक करतक च ताका बडोवन घराभायर 

काडटना मीण हणटाः 

‘‘भैझव या, झंव पश लागलां तुका.ं हाका कुरार के या आनी अशी हांतुणार 

वडय या. कुस या का ताचो. कसल  कुरवाद घेवन येयला. गाण कुस या. आण 

कुसला.-’’ (पान 145). 

हाचेवय यान बाबु या या साबार बायलांकडे आ श या कुडी-संबंदाक लागून मीणीक 

गु तरोग (AIDS), ( यावेळार या दुयेसाच नदान जाय ना श ल आनी ताचे वशीं 

जागृताय ना श ल , देखून य  दुयसाच नांव जर  नव लकत येवंक नासल तर ) 

जा लो आसू ंक जाय, असो अदमास करचो पडटा. ( लंगीक व याचो रोग - sexually 

transmitted disease-STD). 

या काळांत कोळंबांक गुरवार जा या आंकवार चलयांच गभपतन करपी जायते वैज 

तयार जा ले. नव लकत हे वशी ं य  आनी सचुक दोनय तरेन उ लेख आय यात. 

आपले द स गे ले धुवेक गभपाता खातीर फांतोडेचेर, गांव जागो जावंचे आद  ंनावेले 

परबागेर हरपी मीणीक, वाटेर शेजा न मेळटा. ते ना तांचेमदलो संवाद पळयातः 

‘‘आगे मीण, खंय येदे फांतोडेची?’’ 

‘‘नावेले.’’ 
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‘‘आनी धुवेक घेवन?’’ 

‘‘रवळनाथा या देवळांत वयता.ं’’ 

‘‘ सादांक?’’ 

‘‘सांगण क न तथ हाडटां इ ल.’’ 

‘‘कसरा खातीर गे?’’ 

‘‘येय या दसा सग यांकूच जैपत ना.’’ 

‘‘कसराच कश आसा?’’ 

‘‘तश कसल दुयस हू ंगे तेका.’’ 

‘‘ि हदोनप आसताल हू ंगे घरा?’’ 

‘‘हावंूच बळया ंदवरताल. स ा ंकाम झेपना तेका. बर गे.’’ 

‘‘ मीण, रवळनाथा या देवळाकुशीक तो पोरोब बर  गांवठ  वखदा ं दता.’’ 

‘‘घरा हाड यां तींच स पना.’’ 

‘‘ मीण, तुगेल  शेजा न पावतीले सुनेक अडेज काय तीन हयने गे?’’ 

‘‘कोणांक खबर?’’ 

‘‘पूण ल नांक भर चा य हयने जावंक ना मगे. च ल ?’’ (पान 164, 165). 

कसर आनी मीणीक नावेले परबागेर पळेतक च ती खबर नानूक सांगतना मानुयेल 

हणटाः 
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‘‘क कणे मोटे घाडी तुमी. रोवोलनाथाक पाय पोड क येताय आनी सोकला पोरोबा या 

घोरांत वचोन तथ हाडटाय.’’ 

‘‘कोण पोरोब?’’ 

‘‘चोरा, आतां फोट कांबु ताय? नायेले या पोरोबाक तू ं वोडकोना? फोकोत कु ण-

दंगणे या वैजांकूच वोडकोता?’’ (पान 167). 

उपरांत परबागेर साकून हा ड ल  बाटल  हण यार गभपाताचच वखद ह स  करपा 

खातीर तो बाटल  फु ट याच नाटक क न दुसर बाटल  हाडटा आनी नानकू हणटाः 

‘‘चोय, दोये फोडून चोय. कोसल वोखोद? रोवोलनाथाच तथ? आरे, ओसल वोखोद 

अडेज-तीन हु य या या गुरवार चेडवांक तुय कत या फावट दलांय.’’ (पान 169). 

त यावयल  ंबायला ंआपापसांत कत उलयतात, त पळयातः 

‘‘भ यांनी हाता मगो तू?ं मातश कुशीक तर  बसोन हा.’’ दुसरेक नेट आयलो. 

‘‘तुमी मात जाय थंय पासडी पडोवन हा यार जाता दसता.’’ 

‘‘जांव गे. हाव तेका. त यावय याचे दयेन हय या या हय याक हाण तर  जाता. 

नाजा यार पोटा जा यांक खंय हावंक मेयटा?’’ 

‘‘खर बाये. मागीर बुरनूस कांब न ि हदपाच आनी एक द स स काळी ंनायेले वचोन 

तथ हाडपाच.’’ 

‘‘पोरोबाल काय रवळनाथाच गे?’’ 

‘‘सांगण रवळनाथाक करपाच आनी तथ पोरोबाल हाडपाच.’’ 
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‘‘पयल  ंफकत चवतीकूच गणपती पूजताले. तेवूय क क या या हातीन.’’ 

‘‘आतां चवथी आद ंच पुजतात, क क या या हू,ं क र तावां या हातीन सु ा.ं’’ (पान 

175). 

अशेतरेन कोळंब गांव यो दोन-तीन पळ यो कामवासनेचे भक क पडटात. हातींत 

आ य ले रोख दु डू, घर आनी कुटंुबापसून जा ल  ताटातूट आनी कुडीक जा ले 

सुमाराभायले क ट ह  ं दाद यांची अमयाद कामवासनची ंकारणां जा यार पैशाचंी हांव 

(easy money), भौतीक सुखाची आस (सुरवेक खावकं हाडटा, साडी हाडटा हण मीण 

बाबु या या जा यांत घुसप ल ) आनी मुखेलपणान हतबलताय ह  ं बायलांचे 

कामुकतायेची ं कारणां आसात. सगळेच सांगाती- ाय हर, सुपरवायजर, मानाय जर 

वाकडेच नदरेन पळोवंक लागले जा यार कोणा कोणा पसून सांबाळप? कतल सांबाळप? 

कतले मेरेन सांबाळप? अशी ि थती जावन नमण ती ं प रि थतीक शरण गे यांत. 

शील-च र याचे बाबतींत मातश सदळ राव यार काम उण पडटा, बेगीन वचपाक मेळटा. 

सुपरवायजरा कडेन ‘बरे संबंद’ दवरपा खातीर कामे याचंो भेस बदलता, मोद -फॅशनी 

बदलतात. 

‘‘पापया, ह ं वावराक येय यां हणंटलो कोण? आनी सगळीं आंकवार मरे! कत 

नखरे! कसाचे आंबाडे... वणयो... क ग यो पटयो आनी कप यां यो कस यो मोद  ! 

पणजे-मडगांव शारांत लेगीत अस यो मोद  येवंक ना आजून.’’ (पान 151). 

मीण लेगीत कसराक मु तायके वय यान, फुलांवय यान, मे ळ या भेटव तू ं

वय यान सारक  शटकायता. (पान 140, 141). 

अशेतरेन बारशी या शता या बाव याक प ड या शेपा या या क यांभशेन पुराय 

गांवाक क ड लागता. 
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होमकांड 

‘होमकांड’ कादंबरत थळा या सामा य मनशांच, लोकांच पतन फकत उ लेखान आयला.ं 

शवराम ह एक त नधीक पा  मानून ताचे आव तकाये वय यान गांवांत या हेर 

लोकांची गत कत जा या आसतल  ताचो अदमास क ं  येता. 

‘होमकांड’ कादंबरत आ य लो गांव हानसोच. पांचश-सातश व तीच ह गांव आसु ंये. 

तातू ंत पंचवीशेक घरां कुळवा याचंीं आनी चार भटांची.ं या गांवांत कुळागरांची मालक  

भटांची आसता. कुळवाडी, हण यार गांवांतलो भौस या भटां याच कुळागरांनी मजुर  

करता. भटांची शेतजमीन खंडान क न पोट भरता. गांवांत या भौजन समाजाचो य  

उ लेख कादंबरत ना. पूण गांवांत कुळवाडी, धनगर, हार, घाडी, गावडे, अशे साबार 

जातींचे लोक रावतात, असो उ लेख मेळटा. कुळवा यांचे म आनी खासा कुळागरा या 

धनयांनी-भटांनी गा ळ लो घाम हांकां लागून भट कुटंुबां सधन आसतात. ताच वणन 

कादंबरत अश मेळटाः 

“भोवतेक कुळवाडी लोक मीग लागलो हणटक च आपले कडेन आ श ल बी-ं बयाण 

पे न मेकळे जाताले. यावेळार लोकांची प रि थतीच अशी आ श ल . पावसाळो सु  

जालो हणटकच चडक न या कुळवाडी लोकां या घरांत धा य आसना श ल. मागीर 

ते रानांतले कडू कंद खणून हाडटाले. या कंदाची पातळ कापां करताले आनी तीं 

उकडटाले. अ या उक ड या कापांची पोटल  बांदून ती हांव या उदकांत बुडोवन 

दवरताले. रातची अशी पोटल  बांदून दवरतक च सकाळीं तातू ंतल  आडूकसाण उणी 

जाताल . मागीर तीं कापां परतून हाडून, उदकांत शजोवन मीठ घालून ते खाताले. हाचे 

भायर हेर तरेन पोट भरपा खातीर रानांत जपी वंगड वगंड तरां यो भाजयो ते उकडून 

खाताले. तातू ंत ताय खळो, आंकूर, घोळ, कु डूक अ यो जाय या तरां यो भाजयो 

आसता यो. एखाद या कुटंुबांत कोणूय दुयत पडलो वा यो भाजयो आनी कंद खावन 
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बेजारलो जा यार मागीर तो जोशीकाका कडेन येतालो. जोशीकाका ताका जमत ते 

माण तांदूळ, ना ल वा नाचणे द त.” (पान 25, 26) (अनुवाद त). 

हाचे वय यान गांवांतले ग रबीची क पना येवची, आनी भटांचे सधनतायेचो अदमास 

येवचो. पूण फुड खणींक लागून जे ना पुराय कुळागरांचोच नाश जालो ते ना या 

अथ क नदरेन सुखी आ श या शवरामा याच कुटंुबाची जी दैना जा या, ती 

पळयतक च गांवांत या हेर लोकांच कत जालां आसतल ताचो अदमास क ं  येता. 

कादंबरेचो पुराय फोकस शवरामा याच कुटंुबाचेर आ श यान भोवजन समाजाची 

ि थती य  कळना. शवरामा या कुळागरा भशेन जंय जंय खणी सु  जा यो 

थंय या कुळागराचंीय ह च दशा जा ल , असो उ लेख कादंबरत वाचू ंक मेळटाः 

“वतां वतां हांव तांकां ( मनेर मोहनबाबाक) आम या कुळागराची कशी आव तकाय 

जा या हे दाखयल. अथात तांकां ह नव ना श ल. कारण जंय जंय हे तरे यो खणी 

आ श यो थंय थंय ह च प रि थती जा ल . सग या कुळागरांचो सामको स यानाश 

जा लो, हे तांणी पळय लच...” (पान 76) (अनुवाद त) (कंसांतलो उ लेख मुळांत ना). 

कुळागरांच जा ल नुकसान खणीवयलो धु ल हु बून जा ल हवा दुशण, खणीवयल  

मीनयु त माती आनी गाळ-रेबो- चखल पावसांत हांवन येवन जा ल जमीन आनी 

माती दुशण हाकंां लागून जा ल. शेता या नुकसानाचो उ लेख कादंबरत ना. पूण 

कुळागरांनी जर ह दुशण जा ल जा यार शेतांय तातू ंत यान सुटची नात, ह प ट 

आसा. फुड जे ना खणी या कृ ीम द गराची रास कोसळून शवरामाच पुराय 10-12 फूट 

उचायेच कुळागर तचेप दा पुरवल, ते ना समतळ भागांत या शेतांचीं कत अव था 

जा या आसतल  हाचो फकत अदमासच क ं  येता. शवरामाच घर खणी वय या सुर ंग-

फोटांत कोसळून ताचे आवय-बापूय चडडून आ ताक मेले. गांवांत कत या घरांच अश 

जाल काय? तातू ंत कतलो लोक मेलो काय? या नां यो जापो अनु तर त आसात. 
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पूण जे तरेन मोहनबाबान ह करण गंभीरतायेन घेतल आनी रोखडच ताच घर न यान 

बांदून दल आनी पोतु गेज सरकारान ते घडणुकेची दखल घेतल, या व यान गांवांत 

खूब कडेन घरा,ं गोठे हांच आनी मनीस-मोनजात िज वताच भोवच नुकसान जा ल 

आसू ंक जाय. खणींतल  दुशीत माती पंपान उसपून का ड या उदकांत यान 

शवरामा या कुळागरांत येवंक लागल . तशी ती हेर कुळागरांनी येवपाक ला ग ल  आनी 

तचे दु प रणाम शवरामाक खबर आ श लेः 

“सग या कुळागरांत हे मातयेचो एक थर पसरला. एक फावट हो थर सुकून घ  जालो 

हणटकच, जमनींत उदक िजरय ना, आनी ताका लागून झाडां दुबळीं जातात आनी 

मरतात, हेर कडेन अश घ ड ले हांवे पळयला,ं ते ना तुमी या उदकाची कत तर  

वेव था करात.” (पान 101) (अनुवाद त). 

हाचे वय यान संदुशीत गाळ-सांचणेचो न सग याच खणी-ंवाठारांतलो आ श याच 

होलमता. या कुळागर-नाशाक लागून शवरामा भशेन कुळागर वा शेत आ श ले हेर 

कतलेशेच लोक कंगाल जा ले आसतले, असो तक क ं  येता. 

फुड शवराम खण-मालका आड कोटात वतक च ताचेर तो जय हंद चळवळींत 

आ श याच बगलांट घालून ताका घसुपावप, बंदखणींत घालप, ताचे कड यान 

जबरद तीन पुतु गेज भाशत बर य या फट या कागदांचेर नशाणी क न घेवप, ताका 

फकत गोड गोड उतरां उलोवन वा हजारेक पया दवन वोगी करप, या य माग यो 

करता आसून लेगीत प यांत काडप, धम यो दवप, शासन, सरकार  अ धकार , 

पुल स आनी जवुीज हांकां वकते घेवन यायालयांतल  ताची केस फुड धुकल त रावप, 

बंदखणींत तो पसो जाला अश ताचे बायलेक सांगून तचे हतबलतायेचो फायदो घेवन 

तका आपल  रखेल करप अशे शा रर क-मानसीक-बु ीक-आनी भावनीक ख चीकरणाचे 

सगळे योग शवराम स सता. तो मना-काळजान घट आ श लो हण त ताका जमता, 
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पूण असोच अ याय खंय याय सामा य मनशाचेर जा लो जा यार घडये तो आ मह या 

करतालो आ श लो. शवरामा या मनांत लेगीत या सग या कारांक वटून आपणे 

आप या काका भशेन सं यास घेवपाच वा मुखार दयात आ मह या करपाचे वचार 

आ य ले आसतात. 

स ता आनी पैशे हां या ना यार मनेरांनी सामा य लोकांक कशे कंकोत के ल त 

कळटा. मनेरां या आड कोटात वचप ह कश पशेपणाच आ श ल ताचे उ लेख 

कादंबरत आय यातः 

“पुराय कुळागराच मोल हूण साठ हजार पया दवचे असो नकाल ज जांनी द लो... 

केस दाखल जा यासावन धूतभटासयत सग यानंी आमकां पशांत का ड ले. खण-

मालका आड आतां मेरेन कोणाक याय मे ळा? ते राजा आसात–रा यकत तां या 

फाट यान आसात... कांय जाणांनी तर हाका आफोवन सागंल, ह  पशेपणां बंद कर, 

मोहनबाब दतालो ते पांच हजार पया तुव घेवंक जाय आ श ले. नदान आतां तर  

शाणपण कर, ता या घरा वचून भोगसुण माग. केस फाट ं घेतां हू ण सांग. जा यार 

तुका पांच हजार पया तर  मेळटले. नाजा यार तेलय गेल आनी तुपय गेल, अशी तुजी 

गत जातल ...” (पान 121, 122) (अनुवाद त). 

हाचे वय यान मनेरांची समाजाचेर कतल  दहशत आ श ल  त कळटा. देश-काल-

प रि थती, मात लेगीत अनुकूल नासतना लेगीत शवरामान ल ड ल एकोड झूज भोवच 

मह वाच आसा. पूण नमण ग य मु त जावन लोकशायत लेगीत ताका याय मेळूंक 

पावलो ना, ह वा तव वाच यां या मनांक वेदना करता. 
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उ व त 

‘उ व त’ कादंबरतल ं पा ां मनाखणीचो अवजड वावर क न पुराय रतीन जाम 

जातात. कुडीचे क ट वस न दुसरे द स परतून क टांचो द गर उबारपा खातीर तयार 

जावपाचे नदरेन तीं सो याचे भक क कशीं पडटात ताच वदारक वणन आयला.ं गांवांत 

एकूच दादू भांडा याच तावेन आ श ल. खण येतक च नरसून गांवांतल पयल ‘बार’ सु  

केल. थंय फकत फेणीच हय तर वलायती सोरो लेगीत मेळूंक लागलो. पयल ं लोक 

शेतांतल ं कामां जातक च रातचेच पताले. आता दनपरां लेगीत नरसूच बार उकत उ ं क 

लागल. सांजेवेळार तर ता या बारार गरायक ताटकळपाक लागल. एक या नरसू यान 

गरायक सांबाळप कु तार जावंक लागल. लोकां या पवपाक सुमार उरलो ना. पंढर  

खणीर कामाक वचपी आप या बापायक - वठूक हच सांगताः 

“बाबा, ह कत च लां तुज? तु या पवपाक कतय सुमार?...“इतल के नाच 

पना श लो तू!ं पवप वाडलां तुज! शीममेर सोड या सगळी.” (पान 81). 

मनाखणीचेर वावराक आ य ले मुकादम आनी मजूर वासनेची भूक भागोवपाक 

गांवांतल  ल मी, हंसा आनी कारवार साकून हा ड यो चलयो गांवांत वे या-वेवसाय 

क ं क लागतात. ड क न पैशां खातीर आपल  कूड वकपाचो संग चलयांचेर येता. 

मुकादमान खणीर काम करतना कमरेक चमटो काडलो हू ण सुरवेक तडकेन बोवाळ 

घालपी हंसा नमण पैशां खातीर, घरचे ग रबीक लागून ताचेच भक क पडटा. गांवांतल  

एकुणच वासना आनी लगीक भूक चाळवता. बकुळा लेगीत हेच वासनेक बळी पडटा 

आनी नमण सुपरवायजर इ ाह म पळून गे यान ताची गत प या भशेन जाता. 

सुरवेक आपले कुडी कडेन वायट नदरेन पळोवपी मुकादमाक खपपी बकुळा, उपरांत 

इ ाह माचो झेत, ताण द यो भेट , ताचे कड यान मेळपी भरपूर दु डू हांकां लागून 

ता या फट या मोगा या जा यांत घुसपता. ‘आम या घरा यांत बायलांक पस यार 
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बसोवपाची र त ना’ अश हणपी नरसू आनी “नंदू तू ं या घेवन भायर वचू ं नाका”- 

अश सांगून आपले चलयेच शील राखपी तची आवय, दोगांय जाणा नं दनीक बारा या 

ग यार बसयतात. पयल ं ता या ल नाचो तांकां हु को आसता, पूण मुखार ताच ल न 

क न दल जा यार हज बार कश चलतल ? असो वे हार  हु को नरसू करता. 

कादंबरत मुखार दोन कडेन नं दनी वशीं जे संदभ आय यात ताचे वय यान नं दनीक 

लेगीत नरसून धं याक लाय या, असो अदमास क ं  येता. 

“बकुला, नं दनी को जानती हो?”... 

“हां!” 

‘’ तका पयर पळयल . तशी बारात तका पळय ल . पूण ते द स लागी यान पळयल ! 

कसम खदुाक , काय बेहतर न लडक  आहे. उफ् अपनी तो जान नकल गयी!” (पान 

132) (अनुवाद त). 

“तुका कसल  चंता शाणूबाब? ... हांगा कत बसला फेणी पीत ? नरसू या बाराकडेन 

या. ि ह क  पवया फ कलास.” ताण हवू आवाजांत फुड हणल, “नरसूची चल  कत 

फॉत दसता. शाणूशेट आयजकाल...” (पान 129) (अनुवाद त) (अधोरेखन मूळ हय). 

भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ ह  कादंबर  क कणांत या र ना गर  िज यांत या रेडी गांवांत घडटा. 

वातं या आद ं या काळांत सु  जावन (1940 या सुमाराक) ह  कादंबर  सुमार 1960 

मेरेन या काळाच च  रंगयता. रेडी ह एक हजार बाराश घरांच गांव. सुमार तीन 

हजारांची व ती. लोका ंमद  ंबामण आनी हेर जाती अशे दोन वभाग. पूण दोनय जाती 

एकमेकांचेर नंबून आ श यान गांवांत जातीय तेढ ना. 
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गांवचे लोक खावन जेवन सुखी. पूण सुमाराचेच. द सभर आपणा या वा जमीनदार 

बामण जाती या लोकांचे जमनींत / कुळागरांत / शेतांत ना जा यार द गरार क ट करप 

आनी पोट भरप. गांवांत सगळे तरे यो जाती. जाती माण गांवांत मान-भोवमान. 

दाजी नाबर ह कादंबरेतल मुखेल पा . सु श ीत पूण अ-वे हार . कसल च ता वीक 

बसका ना श लो धतरमतर मनीस. आपले पुराय िजणत तो अताक कपणान 

वा ग याच द ट  पडटा. वातं या आद ं तो कराचीक क टमांत नोकर  करतालो. थंय 

आप या चड शाणेपणा या सबावाक लागून गो या सायबा कडेन पटना जावन नोकरेचो 

रािजनामो दवन आपल कुटंूब घेवन गांव घरा येता. जो मेरेन नोकर  आ श ल  आनी 

तो घरा ना श लो ते ना ताका कुटंुबांत मान आ श लो. पूण बायल आनी दोन भुर यांक 

घेवन तो बेकार घरा रावपाक लागतक च भावांमद ं आनी तां या बायलां मद ं झगडीं 

जावंक लागतात. दाजीक वेसन आ श ल त पु तकांच. पूण पु तकां तो फकत क यां 

भशेन वाचतालो. तातू ंत यान कांय बोध घेना श लो, देखून ता यो सग यो कर यो 

आनी नणय वे हाराचे नदरेन पशेपणाचे आनी आपले आनी आप या कुटंुबाचे नदरेन 

फ डांत पड सारके आ श ले द ट  पडटात. इ टेट ची वांटणी जातना आपणाक कांयच 

नाका हणप, काळखी कुडींत बसून फकत वाचीत बसप, द गरा वय या लॉटांत 

आं याची बाग करपाच सपन पळोवप, आ य या गे याक वरांचीं वरां ताका 

समजना श ले भाशत भाशणां दवप, गांधीजींचे ह ये उपरांत म टा भशेन जगप, 

आपले चलयेचीं फकाणां मारपी दारकानाथा या घरामुखार ठाण मांडून बसप, खण-

कंपनीक वरोध करपा खातीर घरांतच बसून बायले वांगडा झगडीं करप, खणी या 

उ घाटना वेळार मं ी सावंता कडेन हु जत घालप, अ णा कड यान बडोवन घेवप, 

द गरा वय या आं यांचीं कलमां श ंपूक धमूक नेमप, तडकाफडक  पंचायतीचो रािजनामो 

दवप, नवो पंचायत वांगडी वचून काडपा वेळार खणीक तको दवपी, आप या वचारां 

आड आ श या आनी आपणाक बडय या अ णाची उमेदवार  जाह र करप, पुराय गांव 
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बला कारा या आरोपा वय यान घांट  मजुरां या आड गे लो आसतना आनी पयल ं या 

वशयांत ताका खंयचीच भु मका नासतना लेगीत, खण मजुरांची बाजू घेवप, एके वटेन 

भी मा या द गरा वय या लॉटाची भावां मद ं वांटणी करपाच सोडून आनी दुसरे वटेन 

व हवाट न कुळ-काय या माण आपलो या लॉटा वयलो ह क स  करपाच सोडून तो 

लॉट पावणेर काडप, बागायतदार हू ण फट च नाटक क न लांस घालू ंक आ य या 

कंपनी याच मनशाकड यान फटवण क न घेवप, द गरा वय या या नापीक लॉटा 

खातीर आपले बायले यो व ती वकपाचो नणय तका सांगनासतना घेवप आनी नमण 

लॉट पावणेर वतक च ताचेर सपाट करणाच जा ल काम आडायतना ॅ टरा प दा पडून 

मरप; दाजीचे िजणत यो यो सग योच घडणुको ताच व च पण आनी व तपण 

दाखयतात. तो आपणाक गांधी वचारांचो मानतालो, पूण ताका कसल च बु ीक बसका 

ना श ल  हणपाच कळटा. 

गांवांतल दुसर मह वाच पा  हण यार अ णागु जी. अ णा दाजी नाबरा वांगडाच 

1942 या स या हांत प ड लो. वातं या उपरांत तो गांवचेच शाळेचो मा तर जा लो. 

अ णाय बी दाजी भशेन आनी क कणांत या हेर मनशां भशेन फटकळ आऩी रांगडो, 

पूण प रि थती माण तो बदलता. खण गांवांत येवंक जाय हू ण तो य न करता, 

गांवांत आ य ले खणीक वरोध करपी आप या इ टाक-दाजी नाबराक लेगीत बडयता, 

ताका जाती वय यान दुशणां दता, पंचायतीची वचणूक िजखपा खातीर कंपनीचो तको 

घेवन गांवांत जातीय तेढ नमाण करता, गांवांत या लोकांक महामाये या देवळाक 

कंपनी भांगराचो कळस बसयतल  हूण गाजर दाखयता, गांवांत या गु ंड-मवाल -आळशी 

भुर यांक खणीचेर मुकादमा यो आनी हेर नोकयो दता, गांवांतले सान चलयेचेर 

जा या बला काराच करण मटोवपा खातीर कंपनी कड यान हजार पयांची नुकसान 

भरपाय मंजूर क न घेता... अ यो जाय यो घडणुको अ णांतलो बदल दाखोवन दतात. 
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खणी या मोगान आनी स तेचे धु ंद न गांवा भशेन अ णा लेगीत पुराय बद ल याच 

च ण कादंबरत केला.ं 

गांवातंल आनी एक मह वाच पा  हण यार भाऊ कुलकण . अ यंत बेरक , गरे त 

भाटकार आ श लो भाऊ सुरवेक खणीक वरोध करता. पूण उपरांत आप या जमनींचेर 

कंपनी कड यान, बस या जा यार रॉय ट  मेळची हू ण य न करता. आप या गु ंड 

च याक - दारकानाथाक पंचायतीचे वचणुकेक उबो करपाचो कट रचता. 

गांवांतले हेर तरणाटे आनी चलयो खणीचेर कामाक लागसर जाण यांक मान दतात. ते 

चडशे अद श ीत आसतात आनी मु ंबयत काम मेळोवपा खातीर धडपडटात. पूण 

खणीचेर कामाक लागतक च थंय मे ळ या आय या पगाराक लागून मुजोर आनी 

मवाल  जातात. हे तरणाटे खणीर कसलच काम क रनासतना फकत भाय या-घांट  

मजुरांचेर शेक गाजोवप, तांकां बुर यो गाळी मारप, थंय मजुरांक उदका-पुरवण करपी 

गांवांत या चलयां वांगडा उक यार मोगाचे खेळ करप, गांवांत गु ंड गर  करप अस योच 

वघातक कर यो करतात. 

खण येतक च गांवांतले लोक खणीर क टांच काम करपाच सोडून, भाय यान आ य या 

मजुरांक आंगणांत, पडवत, गो यांत रातची रावपाची वेव था क न ताचें कड यान ते 

खातीर पैशे जोडप, पसरे-दुकाना-ं पठा यो गर यो उक यो क न बसून पैशे जोडप आनी 

बांयतल उदक वकून लेगीत पैशे जोडप अशीं कामां करतात. खणी वय या कामाक 

लागून हे लोक खंडान शेतां रोवपाच बंद करतात. 

गांवांत यो बायलो खणी वय यान मेळपी पैशांक लागून शेता-भाटांनी वावरप बंद 

करतात. सा व ी भशेन बदफैल  बायलो आ य ले संद चो फायदो घेत खण-मालक, 

मॅनेजर आनी मजुरांक लेगीत आपल  कूड वकतात. आतेबाई सारक  एखादर  बायल 
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भोवच क ट काडून आपलो संवसार तगयता, संक टां या वेळार दुगच प घेवन 

दाद यां कडेनय संघश करता. 

हे कादंबरत वयल सा व ी ह पा  लेखकान प रपूण वकसीत केला.ं वेवसायान वे या 

आसून लेगीत ती वासंतीक गु ंडां या हातांत यान वांटायता, तका धीर दता, ती गुरवार 

आ श याच कळटक च तका गभपाताच वखद दता. पूण तीच सा व ी आपले 12-13 

वसाचे चलयेर जा या बला काराक लागून जे ना त मरता, ते ना दुखी जाता, पूण 

वेव थे आड बंड करपाक उठना. कंपनीन द ल  हजार पयाची नुकसान भरपाय आनी 

तेजींत आ य लो आपलो कुडी-वेवसाय सोडूंक ती तयार जायना. 

खणीवयले सामा य मजूर, पयसु या गांवांत यान आ य ले आसतात. खणी गांवांतले 

लोक तांकां ‘घांट ’ हणटात. पुराय अ श ीत, अडाणी, भायलो संवसार मात लेगीत 

पळोवंक ना श ले, आपल आनी आप या गांवाच नांव लेगीत खबर ना श ले हे मजूर 

जाणटात ती फकत क टांची भास. द सभर ते खणींत उदका वण मर-मर मरतात. 

दसाक देड पया खातीर ते आपणालो जीव कसाक लायतात. रातचे गांवांत या 

लोकां या आंगणांत वा गो यानंी ि हदतात. दयाचेर हातात. मनशाचे िजणेक लजेवपी 

जीण ते िजयेतात. शकूचेर जा लो बला कार या घांट  मजुरांनीच केला असो दुबाव 

घेवन लोक तांका ंम यानरातीं भायर काडटात, ते ना ते असहा य जातात. द सभर काम 

करतक च सांजे सोरो, वडी, पान आनी कांयजाण वे यागमन ह ं वेसनां करतात. खणीर 

मेळपी पगार, सु वधा, सुर ा हांचे वशीं तांकां पुराय अ ान आसा. तांचे वांगडा खणीर 

वावुरपी गांवांतल ं चलयो आनी चले तांचे सामकार मोगाचे खेळ खेळटात त पळोवन 

तांचे मद ं असंतोश नमाण जाता, पूण तो वचीतच आनी संगीक. मजुरांची सं या 

गांवचे चार पट न, हण यार 12 हजार सुमार आ श याचो उ लेख मेळटा. 
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अकरा कोट  गॅलन पाणी 

हे कादंबरत खण-मजूर, खण-सरदार, खण-मॅनेजर, खण-मजरू संघटनांचे फुडार , खणी 

वयलो अ धकार  वग, खण-मालक, राजक  फुडार , समाजीक चळवळींतले फुडार , 

खणीवयले दलाल आनी सरकार  शासन-कमचार  अ यो मनशां यो वेग यो वेग यो 

पती दाखय यात. खणींक लागून आ य या भरमसाट आनी आलाय या दुडवांक लागून 

या सग याचंच पतन जा ल द ट  पडटा. 

खण-सरदार वा खण-मॅनेजर हे हु कमाचे ताबेदार आसतात. फकत चडांतचड उ पादन 

काडून दाखोवप आनी व र ठांचे मज माण वावरप इतलच तां या हातांत आसता. हे 

खणीचेर मॅनेजर हू ण आ य लो दवेचा हो इंिज नअर तरणाटो एकेवटेन खण-मं ी, 

सरकार आनी दुसरे वटेन खणीवय यो सम या हांचे कातरत कसो सापडटा, हाच च ण 

कादंबरत वाचू ंक मेळटा. सगळींच पा ां कुटंूब - सुखापसून तु ट ल ं आनी वंचीत आसात. 

हाल ंच ल न जा या दवेचाक आपले बायले वांगडा एक प चर पळोवपाची लेगीत संद 

मेळना.  

हे कादंबेरत पंटो, तरणाटो प कार, खणीवयलो दलाल तशच आपणाक खण-मजुरांचो 

फुडार  हणोवपी राम साद अशा तीन मनशांच च ण आयला.ं हातू ंतलो प ंटो आनी 

राम साद हे आदले खण-मजुरच. पंटो सा यवाद  वचारान ेर त जावन कामगार 

चळवळींत प ड लो मनीस. श ण अ यार सोडून समाजीक ांती घडोवपा या हावेसान 

तो कामगार फुडार  जाता. पूण आपले चळवळीक येस मेळना हू ण नराश जावन तो 

वताच एक खण-मजूर जाता. मुखार तो यु नयर ल डर जाता. या गर बदुब या मजुरां 

खातीर आपण कत तर  क ं क जाय ह  ताची काळजा सावन भावना आसता. देखून 

कामगारां कड यान खंडणी वसूल क न लेगीत, तातू ंतलो फकत आपणाक जगू ंक जाय 

ततलोच वांटो तो घेता. ताची न टा आऩी वा भमान शाबूत आसता. जे ना खणींत 
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पयलो अपघात घडटा ते ना आप या िजवाची पवा कर  नासतना तो मजुरांक वांटावपाचे 

य न करता. दुसरे फावट जे ना खणीर अपघात घडटा ते ना तो ब लदान दता. 

आपल पुराय िजवीत तो मा सवादा या वचारां कडेन एक न ट रावन जगता. खण-

मजुरांचे िजवीत सुखाच करपाचो य न करता. तां यो ख पी सार यो बांदू ंक आदार दता, 

तां या भुर यां खातीर  शाळा सु  करता, तांचो पगार तां या हातांत दनासतना बँकेत 

जमा करपाची सु वधा नमाण करता. झोपडप ्यांनी फुलां यो बागो फुलयता. खण-

मजुरांच वेसन उण करपा खातीर वावुरता. अशे तरेन धंदेवाईक कामगार फुडार  आसून 

लेगीत तो मनीसपण शेणयना. 

हाचे उरफाट राम सादाच यि तम व. तो खण-मालकांचो आनी राजक  फुडा याचंो 

दलाल जावन वावुरता. तां या सोय याकं खणीर काम दवपाच आ वासन दवन तो 

खण मजुरा ंकड यान पैशे खाता. खणीचेर गु ंड गर  क न मजुरांक पडटा. गु ंड गर या 

बळाचेर तो खणीचेर आनी िज लो प रशदत आपले वच व गाजयता. 

ह कादंबरत एका ांतीकार  तरणा या संपादकाची खबर आय़ या. जावपी दरेका 

अ याया आड पेटून उठपाची आनी संघश करपाची ताची वृ ती. ताचे दोळे सदांच 

पे ट ले आसतात. शैतानी खदानाच कार थान उकताडाक हाडपा खातीर तो िजवाच रान 

करता. पूण सरकार मनेरां या आनी खण-खा यांत या अ धका यां या दबावाक लागून 

ताका राज ोहाच कलम लावन अटक करता. 

ह कादंबरत वणन के लो शासक -वग, सरकार  अ धकार  आनी कमचार  सगळेच 

टाचार  आसात. ते मेळत या मागान खण-मालका कड यान पैशे खावन बेकायदेशीर 

कृ यां करतात. फायल  शेणवप, फट चे अहवाल दवप अशीं कामा ं ते सहजतायेन 

करतात. शैतानी खदानाचो पदाफाश क ं क सोदपी वामी कड यान ते पैशे खातात 
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आनी ताची फटवण करतात. वामी कडेन दसाचे गोडगोड उलोवन रातचे मनेरां या 

दलालां वांगडा फुकटच भूस मा न वामी यो खबरो तांचे मेरेन पावयतात. लोकांनी 

वचून द ले लोक- त नधी आनी राजक  फुडार  लेगीत मनेरांचे म ंधे जा यात. ते 

तां या पैशांचेर जगतात. तांणी पुर कृत के या गु ंडांक मेकळ रान सोडून तां या 

दहशती या कु तार वचून येतात. टाचार, सुवाथ आनी स ता पपासू वृ ती हांचे ते 

बळी थार यात. अशे तरेन ‘अकरा कोट ...’ कादंबरत खणींत मनीसपणाच पतन कश 

जाला,ं त देखीं सयत दाखयला.ं 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत वंगड वंगड समाजीक-अथ क पांव यां वय या लोकांचो 

उ लेख आयला, या वाठारांत यान मजूर आय यात, या वाठारांत आतां फकत हजो 

जा ले जाणटेलेच उर यात. 

खणीं या वाठारांनी तीन तरांचे मजूर रावतातः लर - कोळशांचे द गर सुर ंग लावन वा 

हातांत या अवजारांनी फोडपी, कोळ याचे कुडके एकठांय करपी मजूर आनी कोळसो 

लोखणा या पेटा यानंी भरपी मजूर. 

चडशे मजूर ल न जा ले आसतात आनी तां यो बायलो आनी भुरगीं तांचे वांगडाच 

खोपीनंी रावतात. बायलो चड क न घरां सांबाळटात. भुर यांचो हडलोसो उ लेख ना, 

पूण तांकां शाळेची सु वधा ना श यान, मातशीं वयार येतक च तीं बापाय वांगडा खणीर 

वचपाक लागतात. 

या वाठारांत कंप यांचे अ धकार  (ठेकेदार, मु शी, सरदार) कंपनीन पो श ले गु ंड आनी 

जां यो जमनी खणींक लागून गे यात ते शेतकामतीय रावतात. 
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चडसो मजूर वग सो याचे भक क पडला आनी चड या जाणांक जुगाराचय वेसन आसा. 

सकस आहार ना श यान आनी खणींवय या अती माकं लागून चडशे मजूर अकाल  

जाणटे जा यात. खणी वय यान घरां परतना तर तांचे भतर मात लेगीत श त 

आसना. चड या मजुरांक दवते परायेचेर कोळ यां खणींत वावर के यान दमो जाता. 

जाय या मजुरांक ट .बी.च दयुस जा ल आसता. तां या धरकलानंी रगताचो कोर द ट  

पडटा. पूण नोकर  वचपा या भंयान ते कोणाकूच कळूंक दनात. 

चडशे मजूर अथ क नदरेन कंगाल आनी रणांनी बु ड ले आसात. पसरकार, गांवांत या 

सो याचे गादयेचो मालक, बार क-सार क गरजां खातीर र ण दवपी सावकार हां या 

रणां या जा यांत ते घुि प ले आसतात. 

‘कोयले क  खान’ मद यो बायलो, मागीर यो खंय याय अथ क वा समाजीक 

तरांत यो आसू,ं यो परंपर क, घोवाचेर नंबून आ श यो, वताचे नणय घेवंक 

असमथ आनी प रि थतीक शरण वचपी दाखय यात. देखीक खणीचेर घोवाक मरण 

येतक च, उपासमार न िजवाक व ट ल  बायल, आप या भुर यांसयत आ मह या करता. 

को याधीश आ श या ठेकेदार तवार ची बायल, आपले धुवे या ल नांत आपले आनी 

धुवेचे इ सेआड आप या गर ब सोय याकं घोवा या नणयाक लागून आफोवंक शकना. 

आपण तांकां आफय नासतना रावपाच फट च कारण सांगल ह त या मनाक सतत 

खायत रावता. 

पूण जमुना कुमार  ( वकासाची हडल  भयण) आनी गांवांत या एका सामा य मजुराची 

‘असामा य’ बायल मात काळा या फुडल ं पावलां मारतना दाखय या. जमुना कुमार  

आप या भावाक- वकासाक जखमी अव थत यान घरा हाडटा आनी ताची सुमार ६ 

हयने कुयदाद घेवन ताका दुयतांत यान बरो क न नवी जीण दता. मजुराची बायल 

संगोचीत धाडस आनी हु शार  दाखयता. तचो घोव जुगार  आसता. देखून तो सगळो 
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पगार जुगारांत वगडायता. तो सावकारा कड यान रणां घेवपाक लागता. हवू हवू 

क न तो रणां या जा यांत सापडटा. सावकार ह रणाच नीब वाप न या मजुराचे 

बायलेक भोगता. स ां रातचो तो तांगेर येवन तचेर बला कार करता, तोय बी 

बोक यां या गो यांत. मजरुाची बायल कायं द स हे अ याचार स सून घेता. पूण जे ना 

अस य जाता ते ना एके रातीं ‘चोर, चोर’ अशी ब ब मा न आपले कुशीक प ड या 

सावकाराक भायर धावं मारपाक वृ त करता. तो भायर पावता ते ना तो सग या 

लोकांक द ट  पडटा आनी ताच खर प लोकांक कळटा, थंय आ य लो वकास या 

सावकारान खर कारण सांगून चूक मागतक च आनी या मजुराच सगळ र ण माफ 

के या उपरांत ताची सुटका करता. यो दोन बायलो प रि थतीक शरण वचनासतना 

तचेर मात करपा खातीर वावुरतात. 

कादंबरत भुर यांचो फकत उ लेख आयला. कादंबरतल ं चडशीं पा ां असा र आनी 

अडाणी आसात. 

फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ तले मजूर तनसनां खणीं वय यान परते येतात, ते ना तांचे फकत दोळे 

आनी दांत दसतात. ते पराभूत जा या शपायां भशेन घरा परतात. वडी, तंबाखू, 

सोरो हांच वेसन आनी द सभर नांकांत यान फुफुसांनी गे लो कोळसो हांकां लागून तांकां 

नमण ट .बी. वा द याची भेट मेळटा. 

दसाक साडेचार पयांचो पगार मेळोवपा खातीर अमानवी क ट करपी मजुरां या 

वां याक शीत आनी बटाटाची भाजी वा फकत कांदो दव र लो आसता. िजवीतभर 

मलक ा (मजूर) हू ण काम करपी हजार मजुरां मदले हाता या बोटार मेजपा इतलेच 

जाण फुड लोडर, ॅम ाय हर, म ी या पदांचेर पावतात. तेच तरेन चार-पांच वसा 
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खणीचेर काम क न पैशे जोडून आप या गांवघरा वचून शेतार रावपाच तांच सपनय बी 

खर जावंक पावना. 

आपणाचेर आनी आपले बायलेचेर जा ले अ याचार पळोवन लेगीत मजूर पेटून उठना. 

थंड प ड या कोळ या माण ताच एकतर थंयच िजत मड जाता वा तो पळून वता. 

आपल पुराय िजवीत तो दहशती या सांवटा खाला िजयेता. 

‘ ाय...’ 

खण-वेवसाय पयस जोहा सबगात सु  जा या कारणाऩ गांवांत यान खणींचेर मजूर 

हू ण लाखांनी लोक थलांतर त जातात. देखून गांवांनी फकत जाणटे आनी भुरगींच 

उरतात. 

“ह ं दगणां जाणटे यांची,ं आवयांचीं आनी हान भुर यांचीं जा यांत. दादले पयस 

आसात, तरणाटे चले-चलयो लेगीत पयस आसात, हाच कारण हे भु ंये पसून आतां तांच 

पोट भरप श य ना.” (पान 2) (अनुवाद त). 

या थलांतरणाच मुळाव कारण हण यार दुकळ आनी उदकाचो पुराय उणाव. 

जोहा सबगात गे ल ं मनशां परतून गांवांत येनात, असोच सग यांचो अणभव आसता. 

कुमालोची बायल आप या च या वशीं हच हणटाः 

“तो जोहा सबगाक गेला !” नराशेन तण हणले, “आनी एक फावट थंय गे ल ं मनशां 

परतून येनात.” (पान 5) (अनुवाद त). 

गांवांकड यान शाराकडेन वचपी दरेक ेन का या वा यांनी भ न ओतता. इतले हड 

सं येन गांवांतले लोक शारांत व थापीत जातात. हे लोक ग रबीक लागून पडे त 

आसतात. तां या आंगार धड कपडे लेगीत आसनात. वयर जॅकेट घालून थंडे पसून 
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आपले न न कुडीची ते राखण करतात. चडशे ‘ने ट ह’ (काळे) आ कन लोक ‘वे टन 

ने ट ह टावन शपा’ंत या लॅरमाँट नांवा या वाठारांत रावतात. या थळाक चडशे गोरे 

लोक ‘वे टन ने ट ह टावन शपा’ची ‘कोयराची पेट ’ मानतात. हाच कारण थंयच दळडीर, 

हळशीक, बेकायदेशीर धंदे (सोरो काडून वकप) आनी शंदळक. ह च प रि थती चड-

उ या माणांत का या लोकां या हेर वसणुकांनी, शँट  टावन, अॅले झां ा हांगाय बी 

द ट  पडटा. थंय खण-मजुरांक ‘गो या मनशांचीं सुणी’ं अश हूण पाचारतात. 

जोहा सबगात चंड माणांत वण देस आसा. थंय यो गो या-का यां यो वास 

करपा यो बशी, ॅमी आनी रे वे वेगवेग यो आसात. तांचे खातीर पे ोलपंप लेगीत 

वेगळे आसतात, हॉि पटलां वेगळीं आसतात. तांकां जमनीचेर ि हदयतात, ते ना तांचे 

मद ं पावल घालपा इतल  सुवात लेगीत आसना. जॉन हे वशीं सांगतना हणटाः 

“खर पळय यार ह भांगर तांणीच खणून काडला.ं दसाक फकत तीन शल ंग 

दसाव याचेर. ा सके बासुटोलँड, बा वानालँड, वाझीलँड, झुलूलँड, डोटशानी इत या 

पयसु या वाठारांत यान आपल ं बायल भुरगीं सोडून, घरदार सोडून लोक येतात. हांगां 

नव भांगर सापंडून लेगीत आमचो दसावडो वाडना, गो या लोकांचे शॅयर वाडटात, 

खणींत नव भांगर मेळटक च चड काळे मजूर हाडटात आऩी हांगाच ‘कंपांवडांनी’ 

भरतात. खोल खणींनी खणपा खातीर लोकांक चड दसावडो दवपाची वेळ आय या अश 

गो या लोकांक के नाच दसना. वय यान आप याक हडल घर बांदपाची, हडल  गाडी 

घेवपाची संद आय या, अशच तांकां दसता...” (पान 32) (अनुवाद त). 

जोहा सबगात का या मनशाक जमीन वकती घेवपाची कुवत तर नासताच, पूण 

अ धकारय आसना. देखून जोहा सबगा भायर आ श या अले झां ा वाठारांत काळो 

मनीस जमीन घेता. थंय यान जोहा सबगात बशीन येवपाक ताका दर दसाक एक 

शल ंग मेजचो पडटा. बशीचे तकेट चे दर उणे करचे हू ण काळे लोक आंदोलनां 
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करतात, बशीचेंर ब ह कार घालतात. दसाक 24 मैल येतोवतो वास चलत करतात. 

या वाठारांत चोर , लूट, बला कार यो घडणुको सरास घडटात. का या मनशाचे 

खंयचेच वसाहतींत श णाची वेव था आसना. कांय उदार मतवाद  गोरे लोक गर ब 

का यां खातीर श णाची वेव था करतात. पूण जुजबी, मुळाव श ण सोड यार काळे 

लोक मुखार शकंूक पावनात. एखादरो काळो व याथ  मुखार शकलोच जा यार ताका 

उ च श ण वा वेवसायीक श णाचीं दारां उ तीं आसनात. 

सुरवेक ह ण ले भशेन एक फावट जोहा सबगाक खणीर कामाक गे लो तरणाटो 

परतून गांवांत पावच ना. चुकून कोणूय परतलो जा यार तो फकत सोरो पीत बसून 

रावता. अशे तरेन उ ेगीकरणाची, खणीवय या कामाची च ला ग लो मनीस मागीर 

बेगोबेग पैशे मेळोवपा या हांवेसान पसो जाता. खण-मजूर हू ण कंपावंडांतल  बंदखणी 

भशेन आ श ल  जीण सोडून तो वांक या मागान पैशे जोडूंक लागता. वसानी वसा 

बायले पसून पयस रा व लो तो मजूर आपल  काम वासना शारांतले मेळत ते बायलेचेर 

जबरद ती क न भागयता. ताका लागून पुराय शारांत भंयाच, दुबावाच आनी दहशतीच 

वातावरण नमाण जाता. 

जन-हासाच एक वेगळ च  जोहा सबगा सार या शारा पसून पयस आ श या गांवांनी 

पळोवंक मेळटा. हे सगळे गांव दुकळ त. लोकांक पवपाक लेगीत उदकाचो उणाव. 

मागीर शेतांच कत ? लोकां कडल धा य स पला.ं शेतां बंजर आनी सुक ं सडसडीत 

जा यांत. गोरवां मे यांत वा तांचे कड यान दूद / शेण मेळपाची आ त उ ं क ना. 

न यान ज म ल  भुरगीं दूद ना श यान कुपोशणान मरपाक लाग यांत. 

ह  प रि थती जर  खणींक लागून जावंक नासल , तर  खणींनी हे प रि थतीची खरसाण 

वाडय या, हातू ंत दुबाव ना. गांवांतले तरणाटे खणींचेर काम क न पैशे मेळोवपाचे 

आशेन गांव सोडून वतात. थंय सा प उणो पगार आ श यान ते आपणाक जाय ततले 
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पैशे लेगीत जोडूंक शकनात. घर या जाण यांक, बायलांक तांचे कड यान कसलोच 

आदार मेळना. तीं बाबडीं शेतांत मरसर राबतात. पूण म ं क त क या शेतांत यान 

तांची वसभराची भूक भागना आनी तां या वां याक उपासमार  येता. 

   4.4.3 जमीन हास 

अ छेव 

अ नबद खण वेवसायाक लागून मीन-वाठारांतल  जमीन बंजर, नापीक जाता. तचो कस 

मरता. 10-12 वसा उपरांत गांवांत आ श ले शंकर आनी गांवांतलो शेतकामती शाणू हांचे 

मदलो संवाद पळयातः 

‘‘ हाका आनी वचपाक जाय आ श ल. पूण मळणेक लागोन पावल ना.’’ 

‘‘म ळ?’’ 

‘‘कपलाच म ळ ! तणसु ा ं क लना शेतांत.’’ 

‘‘कश?’’ 

‘‘ह पळयना? पावसांत होऽऽ उदकाचो लोट येता त यांत. तो मनाचो र तो शेनोरेर 

वयता. पावसांत र यावयल उदक हांवोन त यांत येता. धु लाच आनी मना या 

फातरांच उदक. हांगा तू ंबसला थंय कंबरा वयर उदक जाता. त याच उदकूय वळखू ंक 

येयना. वणट क सारोवपाचो रबो कश तांबडेगू ंज जाता. त यांतसून मागीर तशच हांवता 

शेतांत, मातये सकट. हे मातयेन शेतां जाता नसू, मागीर शेण लागना. सारय लागना. 

सु ला गांव या भ वतणी अशे मातयेन शेतांक पडल  पाड. आतां एकद स कोळंबा या 

शेतांक पाड पडपाची आसा.’’ (पान 184, 185). 
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लोह, मँगनीज अशे रासायनीक घटक आ श ल  माती शेतजमनींत घुसून पकावळीक वांज 

जा ल  ह  जमीन आतां कसपासारक  उ ं क ना, हणपाच हो मता. 

  होमकांड  

जमीन-भू ंय हण यार ामीण जनतेक देवासमान आसता. तो तची कुयदाद आपलो घाम 

गाळून करता. उ ेगीक दुशणाक लागून जे ना हे जमनीच आनी पकांच नुकसान जाता, 

ते ना शेतकाम याच मन दुखावता. ह च गजाल ‘होमकांड’ कादंबरत शवरामा या 

कुळागरा या वणनांत यान दाखय या. शवरामा या जाणटे यांनी हड क टांनी उब के ल 

कुळागर भोवच पकाळ आनीं समृ  आसता. शवरामाचे मुजी वेळार ता या काकान 

दारांतले तुळशेचेर कुळागरांत या ना लांची एक पड बां द ल  आसता. ह  शेल पळोवन 

मु ंजीक आ य लो दरेकलो सोयरो ताका हणटाः 

‘‘जोशीकाका! तुजे माड जर अशे तरेन फळ दवंक लागले जा यार थो याच दसांनी 

भांगराचे नळे घालतालो तू ं घराक!” (पान 17) (अनुवाद त). 

हाचे वय यान ती जमीन कतल  पकाळ आ श ल  त कळटा. बर पीक येवपाचे नदरेन 

जमनीची मशागत कशी करची हाच पुराय ग यान शेतकाम यां लागीं आसता. 

फुड खण सु  जातक च पय याच पावसांत जमीन दुशणाक सु वात जाता. खणींत यान 

उप श ल  माती आनी गाळ पावसा या उदका या लोटा वांगडा हांवन शवरामा या 

कुळागरांत भरता. ह  माती खनीजयु त, रासायनीक माती आ श यान ती कुळागरांतले 

मातयेचेर घट दसून हव-ू हवू आपले प रणाम दाखोवंक सुरवात करता. 

‘‘हे मातयत लोहाच माण चड आ श ल. देखून उदका वांगडा हांवत येवन ती जे 

जमनीचेर पातळटाल  ते जमनीचेर एके तरेचो मातयेचो सामको चकट असो थर सांचून 

रावतालो आनी हो थर इतलो घट आसतालो, तातू ंत पावसाच उदक जमनीतं झरप लेगीत 
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ना श ल. हवू हवू अशे जमनींत आ श ल ं झाडां दुबळीं जायत तीन-चार हय यांत 

मरताल .ं” (पान 66-67) (अनुवाद त). 

पय या पावसांत हो प रणाम द ट  पडना. पूण हे मातयेक लागून पावस पडले बराबर ज 

तण जमनीत तरत न येता आनी यो पावसाळी वन पती जतात, यो रोख योच 

मरतात. तांची नडणी लेगीत करची पडना. पय या दोन पावसांत शवरामा या कुळागराचो 

भाग तांबडे मातयेन भ न वता. पावस स पतासर पुराय कुळागर दुशीत मातयेन भ न 

वतल अशी ि थती जाता. फुड फकत पावसा या उदकांक लागुनच हय तर भर गमांत, 

खोल खणींत तु ं ब ल उदक उसपून त द गरा सकयल सोडून द यान, या उदकांत यान 

लेगीत खणीचो गाळ कुळागरांत येवपाक लागता. ता याय फुड वचून द गरा वयले मनाफ ड 

उदकान फुगून आनी फुटून शवरामाच घर आनी कुळागर दोनय चखल आनी र यान भ न 

वता. घर कॉ ं टाचे आ श यान धुतकच नतळ जाता. पूण कुळागर मात पुराय रतीन 

मातये या राशी प दा पुरवता. 

अशे तरेन जमीन दुशणाक लागून कुळागरा,ं शेतां न ट जातात, या भायर शवरामाक 

आप या र यान भ र या घरांत यान व थापीत जावच पडटा. 

उ व त 

‘उ व ता’ंतल पयावरण’ या भागांत वणन के ले माण पुराय जमीन मीनमातयेन भ न 

दुशीत जा या यो देखी हे कादंबरत चतार यात. 

भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरतल  खण उंच द गरार आ श यान, गांवांतले जमनीचेर जा या 

भावाच च ण वाचू ंक मेळना. लोकां यो द गराचे दवणे वय यो जमनी मात खणीकं लागून 

न ट जा याचो उ लेख आयला. पूण लोकांक ताच दुख जावचे परस खोशीच चड जाता. 
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हाच कारण दर वसाक या जमनींचेर बस या जा यार कंपनी कड यान तांकां हजारांनी 

पयाचंी रॉय ट  मेळपाची आसता. 

‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ हे कादंबरत कोळ या खणींच वणन आयला.ं कोळ या खणी जमनी प दा 

हजार, दोन हजार फूट सकयल आ श यान वयले जमनीच दुशण द ट  पडना, पूण 

सगळी भू ंय रचणूक पुरायपणान बदलून वता. कादंबरत हे वशीं माम क उ लेख आयलाः 

‘‘वनवासी देवाक कोळसो तयार क ं क स लाख वसा लागल .ं पूण तो वयर काडून लासून 

उडोवपाक या श क या सव र या मनशाक मात दोन-पाच वसाच पावू ंक लागल .ं पुराय 

दगणांत मेळत थंय खणी सु  जा यो.” (पान 7) (अनुवाद त). 

भु ंये प दा इतल खोल ख ण यान कोळ या खणींत परतून परतून अपघात जातात. खंय 

वणट  कोसळटात, खंय उजो लागता, जा यार खंय उदक भरता, ताका लागून कामगारांचो 

बळी वता. हाच मुखेल कारण हण यार भु ंये प दा के ले सुर ंग फोट. भु ंयेची भुगोल क 

रचणूक इबा ड यान ह सगळ घडटा, ह स य उ च- श ीत इंिज नअर दवे या हा या 

त डांत यान अश भायर सरला:ं 

‘‘हे असले अपघात कतले द स जायत रावतले? आनी नसगाचो कोप हू ण आमी कतले 

द स ओगी बसतले? नसगा आड वचून भू ंय फोडून हजारांनी फूट सकय लो दगडी कोळसो 

आमी खणून वयर काडटात... नसगा कडेन झुजच मांडलां ह आमी...” (पान 53) 

(अनुवाद त). 

अशे तरेन ‘अकरा कोट ...’ ह कादंबरत मनशाचे भु ंये प दा सुमारा भायर खणपाचे 

अ नस गक करणेचेर बोट दवरला.ं 
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कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत जमनी प दा च ल या कोळ या खणींच वणन आ श यान 

वयले जमनी या दुशणाचे उ लेख नात. पूण कांय शेतकाम यां यो जमनी खणींक लागून 

गे यात आनी तांकां कसलेच तरेची नुकसान भरपाय दवंक ना वा तां या भुर यांक खणीर 

कामांक घेवंक ना, असो उ लेख आयला. (पान 134). 

ाय द बलो हड कं  

‘ ाय...’ कादंबरत पय याच पानार द. आ कत या दुकळ त गांवांत या जमनीच वणन 

आयला ं: 

‘‘पूण पकाळ तेमका ं एकामेका पसून तु ात आनी सकयल दगणांनी वतना पुरायपणान 

बदलतात. आतां तीं भकास आनी तांबडीं जा ल ं आसतात. तीं पावस आनी दंव सांठोवन 

दव रनात. झर  सुक यात. हांगा जायतीं गोरवां चरवाक आय यांत, जायते कडेन उजो 

पेटला. हांगां मात पांयांत जोतीं घालुनच उबे रावात, हाच कारण जमीन सामक  घट आनी 

खडबडीत जा या. पांयांक फातर त पतात. जमनीची मशागत क रनात, तची जतनाय 

घेनात. देखून ती मनशांचो सांबाळ क रना, तांची राखण क रना.’’ (पान 1) (अनुवाद त). 

   4.4.4 जंगल नाश 

होमकांड 

खनीज चडक न द गरार मेळटा. खासा क न लोह आन मँगनीज द गरा या फातरांनीच 

घुस प ल आसता. हे भू ंयगभ  सांठे खणून काडचे पडटात. ते खातीर द गरा वयल ं सगळीं 

झाडां आनी वन पत कात न उडोवची पडटा. मागीर उ खनन कर त सकयल वतात. 

वय या कांय फुटांचेर जो थर आसता तो मातयेचो. तातू ंत खनीज आसना. देखून हो 
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मातयेचो थर खणून काडचो पडटा. मातये या या ‘कवचा’क (धांपण) मनाखणीचे भाशत 

‘कवर’ वा ‘ओ हर-बडन’ अश हणटात. या ‘कवरा’ खाला जी माती आसता, तातू ंत खनीज 

मेळपाक लागता. पूण त फातरा या (चड क न ‘जां या’ वा च या-फातरा या) कप यांक 

द श ल आसता. त नखळावन वेगळ करच पडटा. आद या तपार ह काम मनीसबळ 

वाप न करताले. अशे तरेन या फातरा या कप यांक द श ल खनीज वेगळ करतक च 

ताची वेगळी रास करतात आनी नकृ ट-खनीज काडून घे त या फातराची आनी मातयेची 

वेगळी रास करतात. ते राशीक ‘ रजे टस’् हणटात. द गर कापून, खणून आनी यो राशी 

तांचेर दाळून द गराची जी गत जाता, तच वा तव च ण ‘होमकांड़’ कादंबरत केला.ं 

मनाखणी सु  जावचे आद ंच ह च ः 

‘‘आंगणांत यान खंयचेय वटेन पळयल तर , पांचवेचार द गर दसताले. काजी, सायले, 

भरंडी, उसक  अशा जाय या तरां या खवाल ंनी भ र ले. खासा क न ावण-भा पद 

हय यांत ह स दय मनभुलोवण दसताल. खंयतर  शेरवडीची वाल खाक वग मा न बर  

तरत र ल  द ट  पडटाल . ते वाल च खाशेलपण हण यार तचीं त नी पानां सामक ं 

धवीफु ल आसतात. तांचो आकार लेगीत भोवच सु ंदर. अशी एखादर  तरत र ल  शेरवडीची 

वाल पयसु यान भोवच आकशक दसता. गाड पांचवे गोयडेर धवेफु ल थपके द यात 

अशे दस...” (पान 58) (अनुवाद त). 

फुड जे ना मनाखणीचेर वचू ंक द गरार र तो करतात ते नाच द गराचं च ः 

‘‘हो र तो तयार जातकच आम या आंगणांत यान त य सामक व च  दस - पुरायेन 

पांच या द गर - मा यार तांब या रंगाचो प ो तकलेक ट कल प ड ले भशेन दस.” (पान 

60) (अनुवाद त). 

फुड मनाखण वेगान सु  जातक च ह च  बदलता: 
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‘‘...जंय तांचे आवयबापूय काम करताले थंय सावळेक बसू ंक एक झाड लेगीत उ ं क 

ना श ल. भ वतण या सग याच द गरांचेर काम सु  जा यान सगळे द गर सामके बोडके 

जा ले. ते खातीर तांबडे मातये या वाळवंटांत आमच कुळागर एखाद या गा ल या भशेन 

पांचवचार दस...’’ (पान 73) (अनुवाद त). 

आनीक कांय तपान या वाठारांत द गर हणपासारक थंय कांयच उरना: 

‘‘आम या घरा या चारय वटांनी आ श या द गु यांची उंची उणी उणी जायत आतां यो 

साम यो सपाट जा यो. फकत खणीतं दवप स प डच हूण यो स पणा-स पणांनी 

एकतळ के यो. एके वटेन टाकावू माती काडून उडय ल  आनी दुसरे वटेन लोह-खनीजान 

भ र ल आ श ल द गु लेच तमूक आ श ल. काडून भायरा य ले मातयेचो एक कृ ीम द गर 

आम या आंगणांत यान द ट  पडटालो. घडये आम या आंगणांत उबो रावतक च चारय 

वटांनी अशे तरे यो मातये यो राशी दाळून एक तटबंद च तयार के या असो भास जातालो.” 

(पान 77, 78) (अनुवाद त). 

फुड द गरांचेर डायनामायट वाप न सुर ंग फोट घडोवन हाडटात ताच वणन आयला.ं 

खणींतले घट फातराचे थर फोडपा खातीर या सुर ंग फोटांचो उपेग करताले. द गरा वयल ं 

हडल ं हडल ं तळपां सुर ंग लावन फोडून तांचे कुडके-कुडके करताले. खणीच काम स प 

जावच, आनी धडो कोसळून पडपाचो भंय उरचो हय हूण यो सग यो खणी स पणा-

स पणां यो करताले. ह ं स पणा चाळीस त प नास फूट ं द आसताल ं आनी तांकां लागून 

पुराय द गरच कुण या-कुण यांचो तयार केला कश दसताल. 

‘‘सामक वयर उब रावन पळयल जा यार अशे तरेची खण पाताळातं वचपी अज  भु ंयारा 

भशेन दसताल ...आमचे तळये फाट यान आ श ल  खण आतां तशीच दसताल . 

द गु ले या म यार सुमार देडश फूट खोल फ ड प ड लो. पूण तो इतलो हड आ श लो, 
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ताका फ ड हणप श य ना श ल. हाच कारण तीनय वटांनी भतर दवपाक स प जावच 

हूण ताका स पणां के ल .ं अशु  लोखणा या फातरांनी भ र ले शक यांनी क या 

फ डांत यान स ां यो-वच करताले. फकत एके वटत यान मात द गु लेची उंची तशीच 

उ र ल ...’’ (पान 90) (अनुवाद त). 

अशेतरेन खण-वेवसायाक लागून द गरांची सैमीक, भूगोल क रचणूक कशी बदलताल  त 

द ट  पडटा. वय या वणनांतूच फुड बरोव यान खोल मनाफ डांनी सुर ंग फोट करप 

कामगारांचे सुर ेचे नदरेन कतल जोखमेच आसता, ताचो उ लेख केला. 

उ व त 

मनाखणींनी द गरांचे द गर खणून उडयले. ताका लागून द गरांच पांचवेचार, रसरशीत प 

वचून ताकंां तांबडभडक आनी बोडक प आयल. ताच वणन रामनाथ जे ना खण-धनयाक 

मेळूंक वता ते ना आयला ं: 

‘‘द गरा या मुळसा कडेन जमनीन आपलो चंड, तांबडोभडक जबडो उ तो के लो. तळा 

कडेन घुसप ले बुलडोझर आनी क हान भुर यां या रंगीबेरंगी खेळ यां भशेन दसताले. 

जा याजा यार फातरां यो राशी प ड यो. आपलो फाटलो भाग वयर क न तांबडे पांचवे 

डंपर जडगुळे फातर आप या आंगार ओडून हरताले. लागीं या लॉटाचेर लांब ं द हंये या 

कांठार फातरां यो राशी घालताले...” (पान 116 ) (अनुवाद त). 

भी माचा ड गर 

भी मा या द गरार खण येव या पयल ं जंगलच आ श ल. रानांत यान हेर गांवांनी वचपाची 

वाट आ श ल . पूण एकटो-दुकटो मनीस वागटा या भंयान थंय वचू ंक भयेतालो. भोवच 

उंच आ श या या द गराचे वणन अश आयलाः 
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‘‘आनी-आनी पयस थंय, एखाद या मािज या हतयान आपले स डेन वयर उबा न धरचो 

असो हडा दमाखातं उबो आ श लो तो द गर’’ (पान 24) (अनुवाद त). खण येतक च हो 

पुराय द गर न ट जाता. सगळे कडेन उस प ल  माती, ख नजा यो आनी नकृ ट 

मातये यो राशी, धु ल आनी रखरख द ट  पडटा. उदकाचो खंयचोच ोत थंय ना श यान 

रखरखांत भर पडटा. द गराचेर क, ॅ टर आनी हेर यं ांची आनी हजारांनी मजुरांची गद  

जाता. उबो द गर कापून र तो जा यान आनी थंय इमारती आनी कामदारां यो ख पी 

उ यो जा यान ‘भी माचो द गर’ नमाणे कडेन भ माचो द गर जाताः ‘‘भी म उकतो 

प ड लो. रान पुराय पणान उजाड जा ल’’. (पान 223) (अनुवाद त). 

अकरा कोट  गॅलन पाणी 

भ पूर को लयर  महारा ांत या चं पूर िज यांत आ श ल. खणी येव या पयल ं हो 

वाठार पांच याचार रानांचो वाठार आ श लो. हांगा कत यो योच वनवासी जमाती 

रावता यो. भ ावती हंयेचेर हो वाठार पो श लो. पूण कोळ याचो सोद लागून हांगा खणी 

आय यो ते ना या वाठाराक सामक भयाण प आयल: 

‘‘खर पळय यार तां या वनवासी देवाक, भ ावती हंये या दगणांत पांचवचार जंगल, वाल , 

फुलां आनी शेवणी,ं देखणीं जनावरां नमाण क ं क कतल ं वसा ला ग ल ;ं पूण या 

श क या सव र या मनशांनी पांच-सात वसात वनवासी देवाचे सगळे करणेचेर न टसंकट 

हाडल... कचाकच जंगलां कापल ं आनी खांचीं खोडां रे वे ळा प दा ल पर जावन 

पडल .ं.. मातये प दचो कोळसो घाम गाळून वयर काडलो... रे वे इंिजनांनी लासून गोबर 

केलो... आनी पळयतां पळयता ं भ ावतीच दगण स याभशेन जाल. नांवाक लेगीत थंय 

जंगल उरल ना. इ ल शी हरवळ दसताल , ती खण मॅनेजरां या बंग यां भ वतणी ना 

जा यार खणीच रे ट-हावज, ऑ फसा भ वतणी...पांचवेचार भ ावती या दगणाची मसणवट 

जाल .” (पान 6, 7) (अनुवाद त). 
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कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबर  कोळ या खणीक लागून व श या एका कृ ीम गांवांत घडटा. 

‘कोयले क  खान’ कादंबरतलो हो वाठार हण यार झारखंड, बहार, ओ रसा आनी बंगाल 

या रा यांतलो पठार  आनी दुकळ त वाठार. या वाठारांत भु ंये प दा कोऴसो मेळटा हच 

ताच हडपण. हरशीं थंय फकत बु ड ल रान, बार क सार क झाडा-ंझोपां आनी बोडके 

द गर हांचे बगर कांयच आसना. खणीतल को यांनी गॅलन उदक उपसून सेगीत भायर 

काडपाची या चालू उ र यान पयस कांय कृ ीम रानां या उदकाचेर पोस यांत, पूण 

जमनीप दा आ श या खणींचो तांचेर कांयच प रणाम जायना. देखून जंगल-नाशाचो य  

उ लेख ना. शेतकाम यांचीं गोरवां ड गराचे जे सुवातेर चलताल ं थंय आतां खण सु  

जा या, असो एक उ लेख मेळटा. (पान 134). 

फायर ए रया 

‘फायर ए रया’ ह  कोळ या खणीचेर आदा र ल  कादंबर . कोळ या खण सु  जातक च 

आयज हागंां जंगलाची नांव नशाणी उ ं क ना. पूण कोळसो नमाण जालो ते नाची शा ीय 

काणी कादंबरत वाचू ंक मेळटा. 

‘‘अश सांगतात, के ना तर  हांगां पांचवचार जंगल आ श ल. सामक दाट. लाखांनी वसा 

पयल ंची ह  गजाल. ते ना हांगा जायते वालामुखी पवत आ श ले. जमनी भतर उजो 

धगधगतालो. भायर स ं क पळयतालो.  

‘ ाय...’ 

मनाखणींक लागून जा या जंगलनाशा यो य  देखी ‘ ाय...’ कादंबरत द ट  पडनात. 

पूण जायत सामा य मनीस वा चच चे पा , जायत कामगार, फुडार  वा श ीत मनीस 

सग यां याच त डांत भू ंय- खलन आनी जमनीची जावपी धूप हांचे वशीं चचा आय या. 
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जमनीची धूप मुखेलपणान जोहा सबग शारांत या ‘ ेट हायट ड पसा’ंक ( हण यार 

खणी या नकृ ट वा मीन स प ले मातये यो राशी) लागून जा या. सग याक उजाड आनी 

भयाण प आयला.ं देखून एकूच जोहा सबग पुरो हे धतरेर, दुसर नाका, “No second 

Johannesburg is needed upon the earth. One is enough.” (पान 143) अशी लोकांची भावना 

जा या. 

4.4.5 जनावर नाश 

अ छेव 

ग यचे कृशी-वेव थत जनावरांचो खूब आनी मोलाद क वांटो आसता. गोरवांच दूद, शेण, 

बैलांचे म (नांगरणी, लुवणी, बैलगाडी ओडप...) हांकां लागून कृशी-वेव था तरता आनी 

वाडटा. मोनजाती, सुकणीं हांका ं लागून मनशाची जीण सुस य जाता आनी तातू ंत रंग 

भरता. फांतोडेर क या-सादार जाग येवपी कोळंब, खण-उ ेग येतक च खणी या घ या या 

आवाजान जाग जाता. 

चंचेदेव याक“ जाग आयल  ती क या या सादार हय. सकाळ या स वरांर रातपाळयेची 

श ट स पल . तेसरशी भ गो वाजलो. रातपाळयेचे लोक दोळे चोळीत कामावयल पयसावले. 

स क कामार जावपी हांतुणावयले उठले. रातीं दो यां या पातक यां कडेन एकठांय जा लो 

धु ल ताणीं पुसलो. हाताक मेळटा या आयदनान उदक घेवन त ड चोखा ळ. दो यांर 

उदक मारल. धु लांत मा ख ल  पट कंबराक आवु ळी. खोमीस भुजांर चडयल. पायांत 

हाणो घालून ते भायर सरल. पावडर गाळपा या प यार वळल.” (पान 146). 

सदचे“ संवयेन तो उठलो (पंडर ). क या या सादार उठपाची आतां कोणाक संवय ना श ल . 

मना या गडगडान क बे तनसां या, म या नेर, फां यार खंय याय पारा साद घालताले. 

तांचेर आतां कोणाचो भरवंसो ना श लो.” (पान 146). 
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आद या तपार ामजीण सुया या मणाचेर आदा न आ श ल . शेतांत दवपाचो वेळ, 

पे येचो वेळ, शेतांतल काम सोपोवपाचो वेळ, शाळा सुटपाचो वेळ सगळ सुया या उदेपा या 

आनी अ ताक वचपा या वेळाचेर चलताल. खण-उ ेगाक लागून त काळच  होडल आनी 

लोक खणीवय या घ या वय यान आपल िजवीत थारावंक लागले. मनशाच िजवीत यं वत 

जाल. 

होमकांड 

जनावर नाशा यो दोन मुखेल देखी हे कादंबरत वाचपाक मेळटात. पयल  घडणूक जे ना 

िजले टनाचे सुर ंग फोट जाले ते ना शवरामाचो गोठो कोस ळोः 

‘‘ ह या दो या ं सामकारच आमचो गोठो कोस ळो. फोटा या पय या धप यांत यान 

सावचीत जा या बराबर हांव पयल ं वचून गोरवांचीं दावीं तोडल .ं सुदैवान सगळी ंगोरवां 

वाचल ,ं कांय जाणांक करकोळ दुखापती जा यो, पूण तत याचेरच नबावल.’’ (पान 31) 

(अनुवाद त). 

जनावर नाशाची दुसर  देख वानरांची. का या त डां या माकडांची. द गर ह माकडांच घर. 

खणींनी त  उ व त के यान या माकडांनी उपाय ना जावन सकय या शवरामा या 

कुळागरार धांव मारल . खण सु  जावं या पयल ं लेगीत ते येताल. पूण उणे सं येन. आता 

तांचे चोमेच कुळागरांत या आं या-पणसाचेर रा बतो क ं क लागले. आद या तपार ते माराण 

लायतक च भवन पळून वताले. पूण तांकां आतां द गराचेर ला य या सुर ंग फोटा या 

हड आवाजाची संवय जा या कारणान माराणांचो आवाज तांका कांय हय जालो. तांणी 

कुळागराची नासाडी करपाक सुरवात केल ः 

“ या वानरांनी सामको उ छाद मां ड लो. कुळागरांत खंयचेच तरेच फळ ते दव रना श ले. 

केळीचो घड वयेलो रे वयेलो ते तो फ त करताले. चंचेचो पालो खाताले, भ णीचो पालो 



281 
 

खाताले, पणसाक दाबणां धरपाक सुरवात जाल  काय तीं तोडून तां या देठांत यान हांवपी 

द क खाताले. याभायर ते सारके या झाडा वय यान या झाडाचेर हु डयो मारताले, 

सुपारे या पानांआड लपताले. ते खातीर पकांच जबर नुकसान जाताल. सुपारेच श ट 

हा ल हणटकच ताचीं फुलां झडटाल .ं ताका लागून या फुलांपसून फळां जावपाची या 

बंद पडटाल . अशीं श ट ं मागीर सुकून काकुळटेन मान उडयताल .ं..” (पान 85) 

(अनुवाद त). हे तरेन खण-वेवसाय गोरवा,ं माकड आनी हेर जनावरांचो मण-काळ थारलो. 

भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरत खण येवचे पयल चंी जीण पुराय तरेन कृशीचेर आदार त 

आ श यान तातू ंत गोरवांचो संदभ मेळटा. (पान 30). फुड खण येतक च भी माचो द गर 

खणून का ड यान रानवट  मोनजातींचो आला शरो न ट जा यान ती जनावरां सुर ंग 

फोटा या आवाजांक लागून भयेवन गांवातं येवपाक ला ग याचो संदभ आयला. (पान 

222). परंपर क चाल रतीं माण वनदेवीक बोकडांचो बळी दवपाची था गांवांत आसा. 

पूण पाळीव वा हेर मोनजातींचेर खणीक लागून जा या भावाच च ण ना. 

अकरा कोट  गॅलन पाणी  

टश काळांत जमनी प द या खणींतलो कोळसो वयर ओडपा खातीर लायट चेर चलपी 

बॅ ट ना श यान, सकय ल ं टबां जमनी वयर ओडपा खातीर घो यांचो उपेग जातालो, 

हाचो उ लेख मेळटा. भोवच क टांच ह काम द सरात के यान हे घोडे चारेक हय यांत 

मरताले, असो संदभ मेळटा. (पान 13, 14). 

कोयले क  खान 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत चड क न पाळीव मोनजातींचो उ लेख आयला. कुटंुबाक पुरक 

उ प न मेळून आदार जावचो हू ण लोक गायी- हशी, बोक यो, सुणीं पोसतात, जा यार 
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रातीं या वेळार बोक यां या पलांच को यां पसून राखण करपा खातीर सुणी.ं मजुरांचो हे 

पाळीव मोनजातीचेर भोवच जीव आसता आनी ते कामा वय यान सु क च जीव जाम 

जा लो आसतना लेगीत, तांचे खातीर तण/चार एकठांय क न हाडटात. चंचल कुमाराची 

बायल चंपा एक हस पोसता आनी दुदांत यान आनी शेणांत यान मे ळ या पैशांत यान 

आप या भुर यांक श ण दवपाचीं सपनां पळयता. पूण ती हस मद ंच अक मात मरता 

आनी तच सपन अदकुटच उरता. 

फायर ए रया 

खणीक लागून जावपी जनावर नाशाचो उ लेख कादंबरत ना. पूण टश खण-अ धकार  

खणींचेर येवपा-वचपाक घो यांचो उपेग करताले, असो उ लेख आयला. 

‘ ाय…’ 

गांवांनी प ड या भयांकृत दुकळाक लागून गोरवां मरपाक लागल.ं जीं िजतीं उरल ं तांचे 

कड यान दूद मेळपाची आ त उ ं ना. शेण लेगीत मेळना जाल. “‘‘गायी साम यो वरळ 

जायत शेतांत यान शु क झर ं कडेन भ वत रावता यो. मेळत त तण चाबडायता यो.’’” 

(पान 195) (अनुवाद त). 

या वाठारांत लोक हजारांनी गोरवां पोसताले. तांचो उपेग दुदा खातीर, जळवा खातीर, शेण 

आनी मांसा खातीर जातालो. पूण गोरवांनी चरता आसतना जमीन मा य यान जमनीच 

हडा माणाचेर नुकसान जाताल. तीं शेतांतल पीक खावचे परस मा डयताल ं चड. 
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4.5 हेर दुशणां  

अ छेव 

वन पतींचो नाश जावन सगळे कडेन धु लाच सा ा य कश पात ळ, हा यो देखी हा या 

आद ं पळय यात.  

होमकांड 

खणींक लागून जावपी पयल दुशण हण यार हवा दुशण. शवरामा या घरा 

लागसार यान मनाखणीचेर वचपी र तो केलो ते नाच धु ल- दुशणाक सुरवात जाल. 

पांचवोचार कुळागरांचो वाठार धु लाक लागून तांबडोगु ंज जालो. 

‘‘तांबडे मातये या र या वय यान द सरात शक यांनी क खडखडत वताले. या 

कांत यान हु बपी धु ल आम या घरादारांत पात ळो. सगळे कडेन धु लच धु ल जालो. 

सकाळीं न वळ सारय ल आंगण दनपार मेरेन धु लान भ न व च ! सामक तांबड जावच. 

दनपारा आंगणांत यान चलत गे यार पावलांचे उदेवची.ं घरांत दव र ल  ंहात णा,ं पांग णां, 

कपडे, धा य, घासून दव र ल ं आयदना-ं सगळ धु लान भरच!” (पान 74). 

धु लाचो प रणाम मनशाचे भलायकेचेर जा याचो उ लेख ‘होमकांड’ कादंबरत ना, पूण 

वन पतींचेर जा याच एक शा ीय कारण मात सांगला-ं 

‘‘पीक उण जावपाच दुसर मुखेल कारण हण यार या खणींक लागून उ ासपी धु ल. 

एकसारके डायनामायट लावन फोट घडोवन हाडटाले. हड हड माकनां रातद स घडघडटाल ं. 

हजारांनी क यो-वच करताले. हजारांनी मजूर वावुरताले आनी या सग याचंो प रणाम 

हूण पुराय वातावरणांतच धु लाच माण वा ड ल. धु लाचे असं य कण वातावरणांत 

हु बताले. रात या वेळार हे धुळकण सग या झाडा-माडां या पाना-ंफुलांर येवन बसताले! एके 
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वटेन धु लाचो लेप काडचो तश जाताल. सुपार , ना ल आऩी हेर खां या फुलांचेर अशे 

धु लकण थारतक च तांचीं फुलां बावून वताल ं आनी तांकां फळ धरना श ल. हे 

प रि थतीचो प रणाम असो जालो, आमच सुपारेच उ प न सा प दवल. जंय पांच-स खांडी 

सुपार  जाताल  थंय पाच सात मण लेगीत सुपार  मेळना जाल. ते खातीर आमी सगळे 

जाण चंतत पडले. आमचो िजणे-आदारच न ट जा ले भशेन जाल.’’ (पान 56) 

(अनुवाद त). 

सुर ंग फोट जातक च धु लाचे कशे लोट हु बतात ताच ह वणनः 

‘‘आमचे मुखार जंय फोट जाला, थंय कतलो तर  वेळ धु लाचे लोळ मळबांत वतना 

द ट  पडटाले. सुमार दोनश फूट उंचाये मेरेन मळबांत धु लाचीं कुपांच हांवतात असो 

भास जावंक लागलो. आमी उबे आ श ले थंयचे थंय खणाभरयांत तांब या धु लान 

हाले...” (पान 91) (अनुवाद त). 

उ व त 

हवा दुशणा यो कांय देखी ‘उ व ता’ंत या पयावरणी चचत पळय यात. यो देखी द या 

उपरांत हाबळू भटान एक भाक त के ल. कांत ू देसायाक उ ेसून तो हणटाः 

“आरे अि वनशेट (कांतूची नाटकांतल  भु मका), तो धु ल (गाडयांचो) न प वी. ताका 

लागून झाडांक बादा जायना. तसलो धु ल परवडलो! हो धु ल सारको पळय. या धु लांत 

लोखणाचे कण आसात. माडाप दा लोखणा या कणाचे थर जाले जा यार, झाडां अश त 

जातल .ं पांयांतल  श तच गे ले माण जाम जातल .ं फळां दवपाची श तीच ना जातल .” 

(पान 68) (अनुवाद त). 

हाबळूच ह हणण खर जावन मुखार फकत द तवाडींतल ं झाडांच हय तर मनीस लेगीत 

नफळ आनी वांज जा याच द ट  पडटा. 
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भी माचा ड गर 

‘भी माचा ड गर’ ह  मग नजा या ओपनका ट प ती या खणींचे वणन करपी आ श यान 

तातू ंत हवे या दुशणाचीं कत लशींच वणनां आय यांतः 

‘‘...मुखार तनसना ड गरा या सुळ यार अक मात धडाधड फोट सु  जाले. सुर ंग फुटंूक 

लागले. द गराक भगदाडां पडूंक लागल .ं माती, दफळे, फातर, गु ंडे मळबांत उसळूकं 

लागले...’’ (पान 114) (अनुवाद त). 

खणींचेर शक यांनी काचंी येरादार  सु  जाता. सगळे कडेन मातयेच आनी धु लाच सांवट 

जाता. कंपनी यो खणी वय या रानांत सोरपा या पलांभशेन सगळे कडेन पातळटात. 

वनी दुशणाची एकच पणू यु ता यु त देख ‘भी माचा ड गर’ कादंबरत आय याः 

‘‘ दसताले फकत क, डंपर आनी खणीवयले मजूर. कानार पडटालो लोकांचो बोवाळ, 

हातो यांची आनी खो याचंी ठकठक, डंपरांची घरघर, कांची धूसफूस आनी घ याचो ककश 

आवाज’’(पान 223). 

गो ड मायन  

हे कादंबरत धु ल हण यार खण-मजुरांचो सग यांत हड दु मान. खण-मॅनेजर रॉडनी 

एका सा न मार याक, सा न मारचे पयल ं जमनीचेर उदक-फवारणी क ंक सांगता. तश 

केल ना जा यार हु ब या धु लाक लागून तुजी फुफुसां काबार जातल ं, अश तो ताका 

शटकायता. पूण चड या कामगारांक धु ल- नयं णा यो सग यो उपाय-येवज यो क न 

लेगीत ‘ि थसीस’ नांवाच दुयस जाता. ह खासा क न भांगरा या खण-वेवसायाक लागून 

जावपी उपचार ना श ल दुयस. फुफुसांनी स लका धूळकण वचून ते थंय घट जातात, आनी 

मजूर मरता. तशच खणीतंल  सुमारा भायर गम  आनी आ ताय हांचोय उ लेख आयला. 
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खण-मजरुां या िज वताक सग यांत हड धोको आ श या कोसळपाचे अव थत आ श या 

फातरां या थराचय वणन केला.ं खण-वेवसायाचे प रभाशत तांकां ‘हगीग वॉ स’ (अधांतर  

धडो/वणट ) हणटात. लाखांनी टन फातरांचे थर तकलेर हु मकळत आसतात, पूण ताचंी 

क पना सकयल वावुरपी मजुरांक आसना. 

 ‘अकरा कोट ...’  

‘अकरा कोट ...’ कादंबरेचो चड भर खण-वेवसायांतलो राजक  ह त ेप, गु हेगार  आनी 

शासक  सु तताय हांचेर आ श यान वनी दुशणाचेर भर द लो द ट  पडना. 

4.6  पयावरणीय मोलावणी (प रि थ तक  स म े या संदभात) 

प रि थ तक  स म े वशींचे त वीक आनी स ांतीक चचत (पाठ 2) हाचे आद ं पळय ले  

माण सा ह यकृती भतर नसगाक म ळ या त न ध वाचो वचार मुखेलपणान जाता. 

अ यासाथ सग याच कादंब यानंी सैमाक फकत त न ध वच हय तर ाधा य मे ळा.ं हे 

संबंदान खासा क न अ छेव आनी होमकांड कादंब याचंो वचार करप गरजेच. 

‘अ छेवां’त सुरवेक सावन नमणे मेरेन नसग वा सैम एक पा  जावन वाच यां मुखार 

येता. अ छेवांतल  वन पत, तातू ंतले उदकाचे सैमीक ोत, द गर, हय, हांकां थंयच 

मनीस-िजणत भोवच मह वाची सुवात आसा. पुराय लोकजीण या पयावरणांतच जगता. 

पयावरणी घटकां यो रा ब या यो सुवाती, जांका व ानीक भाशत ‘अ धवास’ हणटात हे 

कादंबरत ठळकपणान द ट  पडटात. देखीक कोळंबाच तळ. ह तळ हण यार कोळंबाची 

िजवन-वा हनी आसा. गांवातलो ववेकपु श आबू हणटा,  

“मा तर, त याच उदक आसासर हाका चुल ंत उजो करपाची गरज ना” (पान 99). 
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खण येवचे पयल ं आनी मागीर लेगीत याच त याच उदक लोक खातात, थंयच तांचे 

ात वधी जातात, थंयच बायलो कपडे उमळटात, गांवांत यो ब यो वायट गजाल  धुतात. 

गोरवां आपल ं पोटां याच उदकांत तटास भरतात. 

‘त या वयलो’ ह दैवत लोकांच दा थान. या देवाच देव पण जाले बगर लोक रोवणी 

क रना. तश केले जा यार त या वयलो तांका फंुकता (मा न उडयता). बायलो भ यांनी 

त यार वचनात. एखाद याक वायट वा सा जाल  काय दुसरो ताका हणटा, “तुका कोण 

त या वयलो लागला” (पान 17). कोणच त यार हळशीक करपाक जायना. “बर याची 

सुवात ती. नवळ लपेत आसपाक जाय. बरमो एकदा धर यार सोडूंक नकळो” (पान 21). 

अशे तरेन पुराय गांवाचे वे हार या त या भोवतणी घु ंवतात.  

होमकांड कादंबरत लेगीत ‘कुळागर’ ह फकत पोट भरपाच साधन हय तर ती जाणटे यांची 

मरास, पळ यांच संचीत आनी दायज आ श याचो उ लेख जाला.   

अ यासाथ कादंब यानंी जा ल जल, जन, जमीन, जंगल आनी जनावर या पांचूय घटकांच 

दुशण आमी पळयल. हे पांचूय घटक मेळून पयावरण घडटा.  

दरेके सं कृतायत पयावरणा कडल नात राखून दवरपा खातीर मनशान व श ट वेव था 

के ल  आसता. देखीक अ छेव आनी उ व त कादंब यानंी पुराय गांव कृशी च ांत 

बां द लो आ श लो. पुराय वस कृशीचीं कामां आनी तां या माण जाणटे यांनी र च ले 

उ सव, सण, परंपरा, भोगावळी, रती, आचार हांणी बां द ल. ताच ह सैमच  च पान 

अश दाखोवं येता. 

खण वेवसायान ह च  होडल आनी एक नवी यं  सं कृताय नमाण केल . ताका लागून 

कोळंबकार पयावरणा प रि थ तक  वेव थे कड यान तुटले. ‘त’ या वंश (race) पयावरण 
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वा भ वतण (Milieu) आनी युग वा काळ (Moment) स ांता माण खण वेवसायान 

मन याक ताचेच भु ंये पसून, प रवेशा पसून तोडलो आनी अथ क गुलाम केलो.  

‘अ छेव’ कादंबरतल ‘सैम च ’ 
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‘उ व त’ कादंबरतल ‘सैम च ’ 

 

----------------------------X-----------------------X----------------------- 
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करण 5 : 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यांतल मु य–प रवतन 

मानवी समाज या- या काळातं आपले गरजे माण मु यांची नमणी करता. कुटंुब, 

लोक श ण, उपचार क श ण, समाजांत या थोर मनशांच वतन आनी तांणी उबो के लो 

आदश हां या मा यमांत यान समाजांत मु यांची जवण जाता. ह  या शक यांनी वसा 

चलता आनी चलत रावता. कालांतरान एखादर मु य समाजाक घातक वा मारक दसल 

जा यार समाज एकतर आपशींच या मु याचो याग करता वा समाजांतले वचारवंत, धुर ण 

आनी जाणकार लोक वा समाजीक कायकत या मु यां आड बंड करतात आनी समाजांत यान 

ताच उ चाटन जावच हूण वावुरतात. 

कांय वेळार समाजांत घडपी वंगड वंगड तरांचे धपके ब श यान वा आघात जा यान 

लेगीत मु यांचेर प रणाम जाता. उ ेगीकरण हो एक तसोच हड धपको. संवसारांत या 

सग याच सं कृतायाचेंर हो धपको बसून या या देशांतल ं मु या,ं गूण, नती यो संक पना, 

वधीसंकेत आद  न ट जा यात वा बद यात. 

जायते फावट ं एखादर मु य न ट जातना, ता या जा यार दुसर मु य थापीत जाता. समाज 

त हवू हव ूवा बेगोबेग क न ि वकारता. उ ेगीकरणान परंपर क िजणेच व प पुराय बदलून 

उडयल. तातू ंत यान समाजा यो धारणा, वचार करपाची प त, आचरण आनी वतन हातू ंत 

मुलभूत बदल घडलो.  

मनाखण वेवसाय हो उ ेगीकरणाचोच एक वांटो. संवसारांत या शक यांनी देशांनी हान- हड 

माणांत हो वेवसाय सुमार शंबरेक वसा सावन चालू आसा. उ ेगीकरणाचे हेर जायते कार 

आसात. देखीक यां क करण, उ ेग, कारखाने आद . पूण या सग या कारां मद ं ‘ मना-
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खण’ वेवसायान समाजाचेर आनी माणांत सग यांत चड आघात के यात. ताका लागून या-

या समाजाच प रोखडच बद ला.ं मनाखण वेवसायाक लागून कांय वसा भतरच समाजान 

मानून घे त या मु यांचो हास जाला. 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यानंी हो हास कसो जाला ताचो तपास घेवन तांच व लेशण 

करतक च, खण-वेवसायान के या मु य प रवतनाच प मुखार येतल. 

म न टा ( डि नट  ऑफ लेबर)  

कृशी-वेवसाय हो एक चर थायी–शा वत (sustainable) वेवसाय आ श लो. तातू ंत येणावळ उणी 

आ श ल . रोख दु डू हातातं पडनासले, पूण दोन फावट या अ नाची ददात ना श ल . खण-

वेवसाय हो अ पकाल क वेवसाय. जमनीतंल ख नज-संसाधन के नातर  स पतलच. देखून कांय 

वसानी हो वेवसाय बंद पडटलोच. पूण या वेळार परतून कृशी-वेवसाया कडेन वळुंया अश 

हणू ंक मेळच ना, हाच कारण मीन-वेवसाय सु  जा या या कांय वसा भतरच कृशी यो 

सग यो वेव था होडून प ड यो आसत यो. खण वेवसाय जल ोत न ट के ले आसतले, 

शेतजमीन दुशीत के या आसतल  आनी मुखेल हण यार गांवकायाचंी यश ती काबार 

जा ल  आसतल . सहज पैशे (easy money) मेळोवपाची वृ ती बळावतक च, परतून शेतकामा 

सार या वेवसाया कडेन वचप अश य जातल. ‘‘ ममु यांचो’’ जा लो नाश हण यार 

मानवतेचोच हास. 

आधुनीक उ ेग जंय जंय आय यात, थंय थंय कृशी-आदार त वेव था कोस यात अश द ट  

पडला.ं उ ेगीकरणाचो पयलो धपको कृशी-वेव थेचेर बसला. ताच वदारक दशन ‘अ छेव’ 

नव लकत पळोवंक मेळटा. 

अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी लोकांची मांचेर, क टांचेर, आ श ल  न टा 

मनाखणी या आगमना उपरांत एकतर स प या वा उणी जा या. 
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मनाखणी येवपा या आद या काळांत लोक परंपर क कृशी-संबंद त वेवसाय करताले. ती तांची 

जीण भोवच क टांची, दगदगांची आ श ल . पूण ते िजणत पुराय समादान आ श ल. 

मे ळ या कृशी उ पादनांत यान वखवख हय तर आ मतृ ती लाबताल. ‘उ व त’ 

कादंबरतलो भाटकार ता या मु ंडकाराक वचारताः 

‘‘ वठू, अंदू पीक कश येतल रे बाबा?’’ 

ताचेर वठू जाप दता, ‘‘दर वसा सारकच भाटकार ! पावसान अशींच कृपा केल  जा यार 

कसलोच हु को ना.’’ (पान 36) (अनुवाद त). 

या संवादा वय यान एक नसगाचो कोप सोड यार, खंयचेच कादंबरत लोक कृशी वेवसाया 

वशीं दुखी आ श याचो वा मां वशीं तांका वाज आ य याचो उ लेख ना. ‘अ छेव’ आनी 

‘उ व त’ कादंब यानंी मुखेलपणान भात-शेतांतले म, ‘होमकांड’ आनी ‘भी माचा ड गर’ या 

कादंब यानंी कुळागरांतले म, ‘कोयले क  खान’ कादंबरत चणे-वाटा यां या शेतांतले म, 

‘फायर ए रया’ कादंबरत शेतांतले म आनी ‘ ाय...’ कादंबरत म या या शेतांतले म करपी 

शेतकार दाखय यात. 

ह  म न टा या- या गांवांनी वा हेर वाठारांनी मनाखणी आ य यान पुरायपणान काबार 

जाता. ‘अ छेव’ कादंबरत गांवांत मनाखण सु  जातक च दोनूच वसा उपरांत आप या शेतांत 

मनापसून राबपी, म करपी पंढर  शेतांत वचपाच बंद करता. ताचे भशेन हेर शेतकार लेगीत 

शेतांचेर क ट करपाच सोडून खणीर वचपाक लागतात. ताचो प रणाम पकाचेर जा लो 

टपणान दसता. 

‘‘सद पकल, लुवणी जाल . कुत लां बांदार मानो वयर काडूंक लागल .ं पूण वसा सार यो 

धटायेन मानो उ यो जा यो ना. मानायांचो बोवाळ आयकंूक आयलो ना. मळणेचो ग दळ 

कोळंबार जालो ना...’’ (पान 95).  
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पंढर  आनी मीण आपले वांगडा आप या भुर यांकूय खणीर हरतात. ‘उ व त’ कादंबरत 

देसाय भाटकारा या शेताचेर वावर करपी वठू आनी साळू दोगांय शेत सोडून खणीर कामाक 

वतात. गांवांतल  गोरवां राखपी चल  बकुळा गोरवां राखपाच सोडून खणीर वचपाक लागता. 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरत गांवांतले सगळे दादले, जाणटे आनी तरणाटे, इतलच हय तर 

चलयो लेगीत खणीर कामाक वतात आनी कृशीची ंकामां सोडून दतात. आपलो घोव खणीर 

कामांक वता हाचो नेट च ड यो तां यो बाय यो, पयल ं भशेन हेरांगेर आयदना ं घासूकं 

हयकार दतात. मां वशींची लज नमाण जा यो यो बाय यो हणटात, ‘‘हेरांगेर कोण 

वावर करत यो गे ताईबाय? आं！घरकाराक त मात लेगीत मानवना.’’ (पान 218) 

(अनुवाद त). 

‘ ाय...’ कादंबरत एक फावट खणीर गे ले दादले आनी तरणाटे गांवांत परतून येच नात. 

आयलेच जा यार ते शेतां कडेन पळय लेगीत नात. 

‘‘खरच, हो न सुटपा सारको ना श लो. कांय जणांचे हणण आ श ल, श णान हो न 

सु लो. पूण श क ल ं भुरगीं शेतार राबू ंक तयार ना श ल.ं.. शारांत वचून खणी वय यान 

परत ले लोक वतांत बसून सोरो पयेत बसताले, गजाल  मार त...के नाच स पना श यो’’. 

(पान 102) (अनुवाद त). 

अशे तरेन अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी म न टा पुराय न ट जावन लोक 

चड दु डू दवपी खणींचेर कामाक वतात. लोक ‘इजी मनी’ या फांट यान लागतात. पैसो ह च 

गांवची वळख जाता. 

मानवताय 

अ यासाथ नया ळ या कादंब याचंी खण-पूव जीण कृशी-वेवसायाचेर आदार त आ श ल . या 

वेळार लोक ‘कुटंुब’, ‘गांव’, ‘समाज’ या त वांनी बां द ले आ श ले. 
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देखीक ‘अ छेव’ कादंबरत गांवची सेवा के ले खातीर हालो, मा तर, भट या वेवसायीक 

लोकाकं लोक धा या या पांत बदागी दताले. या धा याचेरच या वेवसा यकांच कुटंुब 

चलताल. पूण खणीर कामाक लागत सावन गांव या लोकांनी यो वेव था मानप बंद केल. 

आपल वसाच भात मागू ंक दारात आ य या हा याक पढंर  हणटा, ‘‘कस या भाताक बसला 

तू ं रणकार  कसो दारांत?... भाटकारा भशेन खंड सोदपाक लागलो मरे तू?ं’’ (पान 107). 

पुराय गांवांत ता या कत या वशीं आनी लागणुकां वशीं सांगून गांवकाराचंी ववेकश त जागी 

दवरपी जाण या आबू या मरणा उपरांत, एकलोय गांवकार ताका खादं दवपाक वचना. 

मा तरान शंकरा कड यान गांवभर रकाद दवन लेगीत लोक मा तराच त ड चुकोवन खणीचेर 

वतात. गांव या भुर यांक श ण दवन सुदारपाची ज मभर सेवा करपी मा तर, भुरगीं शाळत 

क याक येनात ह वचारपाक पडंर गेर वता ते ना पडंर ची बायल तो क याक आयला ह 

समजून घेनासतना आप या घोवाक ‘‘ताका (मा तराक) भात नाका जा यार या वां याचे पैशे 

दयात.’’ हू ण सांगता. (पान 109).  

ते ना मा तर तांकां हणटा, ‘‘तुमकां भास कळटा ती फकत पैशांची, मनशांची हू.’’ (पान 

109). 

हाचे वय यान ‘आब’ू मे या उपरांत गांवच मनीसपण लेगीत मरता, ह स  जाता. 

चड पैशे मेळोवपा खातीर गांवांतले पालक आप या 10-11 वसा या भुर यांक खणीर कामाक 

हरतात. आप या भुर यांचेर ह  बालमजुर  लादता आसतना ते पतमृातधृम वसरतात. तींच 

भुरगीं हड जातक च खणी वय या पैशाकं लागून वेसनांक लागतात आनी आपलो पु /क या 

धम वसरतात. अ छेवा’ंतलो नानू देवक  नांवांचे ल न जा ले बायलेक रखेल दवरता, सोरो 

पवन बापायक बडयता. कसर जाणटेपणांत आवय-बापायक पोसता आ श यान त आवयच 

एक उतर लेगीत आयकून घेना. तांकां परती जाप दता आनी नमण तांकां लजेक हारग 
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क न ाय हरा वांगडा पळून वता. नानूक नमाणे कडेन आपलो म धम याद जाता आनी 

प चा तापान चूर जावन तो आप या भुरगेपणांत या इ टाक-शंकराक मेळपाक वता. पूण तो 

मेरेन भोवच कळाव जा लो आसता. अशे तरेन पुराय समाज पैशांक लागून नातीगंोतीं वसरता 

आनी पडमूर जाता. 

‘उ व त’ कादंबरत नरसू पसरकार आप या पुराय घरा याची परंपरा होडून आपले चलयेक - 

नं दनीक गरायकांक आकृ ट करपा खातीर बारा या ग यार बसयता. इतलच हय तर ताच 

ल न जा यार धंदो बुडटलो हू ण ल न फुड धुकलता. 

पंडर चो आप याचेर आ श लो मोग वस न बकुळा खण-सुपरवायजरा वांगडा मोगाचे चाळे 

करता. हंसा या भुरगेपणांतच तची आवय मरता. बापूय सदां दुयत आसता. घर चलोवपा 

खातीर तरणाट हंसा खणीर काम करता. थंय खण मॅनेजर जे ना पयले फावट ताका हात 

लायता ते ना त तडकता. पूण नोकर  वचपाचो भंय आ श यान नमण सगळे अ याचार 

स सता आनी मॅनेजराचे भक क पडटा. ह  काणी गांवांत याच शाणूक रंगोवन सांगतना 

ल मी या काळजाक मात लेगीत दुखना, हाचे वय यान गांवांतल मनीसपण कत या 

सकय या थराक पावलां त कळटा. खणीक वरोध करपी रामनाथाक खण कंपनीचो मालक 

इ ाह म नांवा या सुपरवायजराक वाप न अपघात घडयता आनी ताका पांगळो क न उडयता. 

पैशां खातीर मनशा या िजवार उठपाच मनेरांच ह कतूब जाय या हेर कादंब यानंी लेगीत 

वाचू ंक मेळटा. 

‘होमकांड’ कादंबरतलो खलनायक धूतभट, आपल नात वस न, मनेरा कडेन हात मेळोवन 

शवरामाच कुळागर हातासता, ताचे आड कोटात केस घालता. आपले भयणीक मनेर भोगता 

आसतना, आपूण फकत ताचे कड यान मे ळ ले भकेचेर समादान मानता. 
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हे कादंबरतलो मनेर- गो वंद खरंगटे खणीतं यान मे ळ या पैशांनी गबर जातक च सगळी 

स ता आप या ता यांत घेता आनी शवरामा सार या सरळमाग  मनशाची जीण उ व त 

करता. 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरत अ णा, भो या सबावा या दाजीक जातीयवादाचे आरोप क न 

पंचायत पदा वय यान नखळायता. गांवांत बामण आनी भोवजन समाज अशी तेढ नमाण 

क न गांवची भावक  आनी सव तकाय न ट करता. खणी वयलो मे ी धा-बारा वसाचे 

शकूचेर बला कार करता. 

बं या आनी ताचे हेर भाव, आप या स या काकाक बडोवन ताचे जमनीचो लॉट हातासू ंक 

पळयतात. गांवांत इ टेट  वय यान झगडी ंजातात आनी गांवांत पैशां फुड नाती ं तगनात. 

गांवांतले लोक मजुरांक आंगणा,ं गोठे भा याक दतात इतलच हय तर बांय या उदका खातीर 

लेगीत कळसुले फांट यान पैशे वसूल करतात. पवपाच बांयच उदक लेगीत वकून पैशे 

जोडपाची ह  तांची करणी हण यार मनीसपणाचो पराभव आनी वे हाराच जैत आसा. 

आधुनीक हणयत या काळांत लेगीत गांवांत जाती वय यान दाजी नाबरा या कुटंुबाचेर हेर 

बामण कुटंुबा ंब ह कार घालतात. ता या शाळत या च याक बडयतात. 

खणीचेर उकतेपणान च ल ले गांव या चले-चलयांचे मोगाचे उगडे-नागडे खेळ पळोवन 

मजुरां यो वासना चाळवतात. खण-वेवसाय येतक च खून, बला कार, हंसा वाडीक लागता. 

देह व  क न फकत पैशांचे फाट क ला ग ल  सा व ी, आप या चलयेचेर जा या 

बला काराच आनी त या मणाच दु ख कंपनी कड यान एक हजार पयांची नुकसान भरपाय 

मे ळ यान वसरता. एक आवय हूण तच काळीज या वेळार मात लेगीत ओल जायना. 

नकल  गरायक उब क न खण-कंपनी दाजीची जमीन हातासता, थंय आनी ते नाच गांवांतल 

उ र ल सु र ल मनीसपण स पता. 
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‘अकरा कोट ...’ हे एकेच कादंबरत, प चातापाक लागून जायत वा भ ेपणाक लागून, वामी 

या पा ाक जा ल  उपरती आनी मनीसपणाचे भावनत यान ताण व च ल  जीण हाचं दशन 

घडयला.ं 

खणीचेर पैशे जोडपाचे धु ंद ंत आपण के ले एके हड चुक क लागून खण-मजुरांच िजवीत 

धो यांत येवच हय हूण वामी तन-मन-धन पूवक य न करता, पूण ते सगळे फसतात 

आनी वामीक या त जाता. 

हे कादंबरत अमानुशपणान वावुरपी मनेर जमनादास मेहताचीं काळीं कतुबां दाखय यांत. 

‘काला सैतान क  कोठ ’ अश ता या बंग याक लोकांनी द ल नांवूच ताची खुनशी वृ ती 

दाखोवन दता. खण-सु  जावची हू ण ताण कं ाटदारा वरवी दोन दुदा या भुर यांचो बळी 

दवप, आपले आड जो कोण उबो रावता ताच शरकाण करप, खणीं या रा यकरणाची 

मागणी करपी मं याक वमान अपघातांत मा न उडोवप, हजारांनी मजुरांक गुलामपणाची 

वागणूक दवप, पैशांनी राजक  फुडा याकं आनी पुल स तशच याय-वेव थेक वकती घेवन 

आपले सगळे गु यांव दामून उडोवप यो तां यो कर यो पाशवी आनी अमानवी आसात. 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत लेगीत मनेर आनी ताचे ह तक दहशत माजोवन पैशे करतात. 

मनेरांनी पो श ले गु ंड खण-मजुरां या बायलांचेर सामुहक अ याचार करतात. 

हे कादंबरतलो ठेकेदार तवार  खणींत यान मेळय या अफाट संप तीक लागून गबर जाता 

आनी आप या सोय याधाय याकं पुरायपणान वसरता. 

हे कादंबरतले मनेर आपले इ से माण खण-मजुराचे बायलेक हाडून तका भोगतात. सावकार 

ग रबांक उदारेन पैशे दतात आनी तांचे कड यान सुमारा भायर कळंतर वसूल करतात. 

थकबाक  कजाची वसुल  करपा खातीर तां या बायलांक भोगतात. 
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‘फायर ए रया’ कादंबरत लेगीत ‘कोयले क  खान’ आनी ‘अकरा कोट ...’ कादंब या ं भशेन 

अ याय आनी अ याचार हां यो साबार देखी आय यात. तातू ंत मनेरांनी गु ंड पोसून कामगार 

फुडा याचंो जीव-घेवप, खणींत जा ले अपघात दाबून उडोवप, खण-मजूर यु नयनांनी के ल  

मजुरांची फटवण हांचो मुखेलपणान आसपाव जाता.  

‘गो ड मायन’ कादंबरत एके रातींत गबर जावपाच सपन पळयत, आंतररा  कटांत सामील 

जावन, मजूर बु डून मरपाचो थंय आसतना लेगीत, खणींतले फातराचे थर फोडपाचो आदेश 

खण मॅनेजर दता. दुडवांची अती हाव आनी आस मनशाक दुसयाचो जीव घेवंक लेगीत कशी 

तयार करता, ताच वणन हे कादंबरत आयला.ं 

‘ ाय...’ कादंबरत काळे काती या मजुरांचेर गो या लोकांनी के ले अमानवी अ याचार 

दाखय यात, तेच भशेन आ यंतीक ग रबीक लागून काळे लोक कशे खुनशी जातात ता योय 

देखी द यात. 

याय 

ह मु य अ यासाथ नया ळ या सग याच कादंब याकं लागू जाता. मनशाक जे ना याय 

मेळना, ते ना मनीस कायदो हातांत घेता. तेच तरेन ‘होमकांड’ कादंबरतलो शवराम, खणीकं 

लागून आप या कुळागराचे जा ले नुकसानाची यो य भरपाय कंपनी कड यान मेळची, हे 

मागणे खातीर वनव यो, सामोपचार, धम यो हे सगळे माग प करता. पूण ताका येस येना. 

तो मनेरा आड कोटात वता, पूण थंय लेगीत अपेसी थारता. तो सरकारा कडेन याय मागता 

आनी थंय यानूय हयकार येतक च तो न पायान मनेर आनी ताचे वांगडा रखेल हूण 

रावपी आपल  बायल अ ं धती हांचो खून करता. 
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‘भी माचा ड गर’ हे कादंबरत दाजी नाबर आपल  जमीन मनेरा पसून वांटावपाचो य न 

जीणभर करता. पूण नमण ताची फटवणूक क न मनेर ताची खण हातासता आनी नराश, 

पराभूत जा लो दाजी ॅ टराक आडावपा या य नांत ताचे प दा पडून मरता. 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत दोन मजूर खणींत या अपघातांत मरतात. तां यो वधवा बायलो 

खण-कंपनी कड यान नुकसान भरपाये खतीर याय मागतात. याय मेळना देखून एक वधवा 

बायल आप या भुर यांक घेवन कुळारा वता, जा यार दुसरेक कोणूच ना श यान ती भुर यां 

सयत वीख खावन जीव दता. 

‘फायर ए रया’ हे कादंबरत यायाची एक वेगळीच बाजू दाखय या. खणीं या रा यकरणा 

उपरांत जे ना सहदेवाची खणी वयल  नोकर  वता, ते ना तो ती परती मेळोवपा खातीर 

सनदशीर मागान सगळे तरेचे य न करता. तो अ धका यां या पायंा ं पडटा, अज धाडटा, 

ऑ फसाचीं सोपणां झरयता, फावर लायता, पूण ताका याय मेळना. पूण जे ना तो एके 

गु ंडशायेचेर चलपी यु नयनांत सामील जाता, ते ना मात यु नयना या गु ंडांनी प तुला या 

चापार बोट दव न संबदं त अ धका याक िजवे नशी मारपाची धमक  दतक च, सहदेवाक याय 

मेळटा. अशे तरेन याय लेगीत मागून मेळना, तो धमकावन, झगडून घेवचो पडटा, अशी 

ि थती आयज समाजांत जा या, ताची देख मेळटा. 

‘ ाय...’ कादंबरतलो आथर जाव स ज मभर वणभेदा आड चळवळ उबारता. आपूण गोरो 

आसून लेगीत गर ब का या लोकां खातीर आपल िजवीत वचता. पूण नमण का या 

लोकांकड यानच ताचो खून जाता. 

वातं य  

सग या देशां या सं वधानांत नाग रकांक वातं याचो अ धकार बहाल केला. वातं य आपल  

जीण जगपाच, अ भ य तीच, वेवसाय वचून काडपाच अश जाय या तरांच वातं य आसता. 



301 
 

पूण अ यासाथ नया ळ या सग या कादंबयातं या मनाखणींनी य ती- वातं य काडून 

घेतला.ं वातं यांत आसून लेगीत लोक मनाखणींनी नमाण के ल दहशतीक लागून 

पारतं यांत हय-गुलामींत जगतात. 

खण-वेवसायान सग या मळांचेर एका धकारशाय थापीत क न हेर वेवसायांक च डून 

उडय यात. हाच च ण ‘अ छेव’, ‘उ व त’ आनी ‘होमकांड’ कादंब या ं भतर पळोवंक मेळटा. 

या संशोधना या चव या करणांत वणन के ले माण खण-वेवसायान जन-जल-जमीन-

जंगल-जनावर-हवा- वनी आनी सग यांत मह वाच हण यार मन- दुशण क न हेर वेवसाय 

आनी वेवसायीक हांची जीण धो यांत घात या. खण वाठारांत या लोकांक कृशी-वेवसाय, 

मागीर तो शेतां भाटांचो आसू ं वा कुळागरांचो वा गोरवां पोसपाचो आसू ं क ं क मेळना, ह 

पूणस य आसा, आनी अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी त स  केला.ं 

‘उ व त’ कादंबरत फनाडीस आनी दामले हांचे भतर या संवादांतल  ह  एकूच देख हे 

गजाल क गवाय हू ण दवं येताः 

‘‘पणजी-मडगांव या खबराप ांत तुम या पा ांवां आड लेख छापून हाडटल ！गो वंदबाब 

खरंग यां या खणींक लागून गांवां कशी ंभू ंयभरवण जायत च यांत, फातरा यो राशी आनी 

हु ब या धु लाक लागून शेतांची, कुळागरांची कशी वाट लाग या. शांत, गोमट  गांवा,ं खण-

मालकां या न काळजीपणाक लागून, सुवाथ  वृ तीक लागून कशी ंउ व त जायत च यांत 

ते जनते मुखार मांडटालो हांव...’’ (पान 117-118) (अनुवाद त). 

‘होमकांड’ कादंबरतल ं वणना ं वेवसायीक वातं याचेर पुराय रतीन ह लो करपी आसात. 

आप या जाणटे यांची वरासत आ श ले कुळागराचो, भोवच क टांनी आनी न टेन सांबाळ 

करपी शवरामा या परंपर क वेवसायाचेर खणींनी पुराय रतीन हावळ हाड या. सुरवेक खण-

दुशणाक लागून कुळागराची नासाडी, उदकाचो उणाव, थलांतर त मजुरांनी घा त लो हैदोस, 
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द गराचेर खणीं जा या कारणान थलांतर त माकडांनी कुळागराच के ल लुकसाण आनी 

नमण अ खो द गर क सळून ताच प दा पुरव ल ताच कुळागर, लाख वनव यो क न लेगीत 

ता या त डाक पाना ं पुसपाची मनेराचंी वृ ती हांका ंलागून शवरामा या फकत वेवसायीक-

वातं याकच हय तर य ती- वातं याक लेगीत बादा आय या. 

य ती- वातं य 

अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी खण-वेवसायान मनशा या य ती- वातं याचेर 

हा ड ल  हावळ खूब खोलायेन चतार या. 

‘खण – मजूर’ य ती- वातं य दडपशायेचो वनाकारण बळी थारला. चड या कादंब यानंी ‘खण 

मजूर’ हण यार खण-पूव काळांतले शेतकामती वा परंपर क वेवसायीक. पूण आप या 

वाठारांत कृशी-वेव थेक ला ग ल  घरघर आनी तचेर नबंून च रताथ चलोवप अश य 

जा यान हे कृशक ‘मजूर’ जा यात. पूण खण-वेवसायान तांकां पैशांची च लावन ज माचे 

वेठ बगार केले. तांकां गुलामां भशेन वागणूक दल. तांचे कड यान दर दसाक मानवी 

मताये भायलो कोळसो कापून घेतलो वा सुमारा भायर वावर क न घेतलो. तांचे सुर ेची, 

राखणेची, वखद वसदाची इतलच हय तर रा ब याची वेव था लेगीत क ं क ना. देखून गांवांनी 

आपल घरदार, कुटंूब, शेतभाट आसतना लेगीत हे मजूर खणीचेर अनाथ, बेघर, कुटंूबा पसून 

तु ट ले अव थत जगले. आप याचेर जा ले अ याय, अ याचार हाचेंर आवाज उठोवपाच 

कुशीकूच, सादो जेवणा उपरांतचो वसव मागपाची तांणी के ल  वनवणी लेगीत कंपनी या 

वरोधांत के लो ‘उठाव’ वा ‘बंड’ मानून तांचेर खण-मालकांनी कारवाय केल . 

खणीचेर वावुरपी हे ‘मजूर’ मनीस आसात काय गुलाम हे वशीं दुबाव येता. हातांत यान घडूंक 

ना श ले चुक क लागून दसाचो पगार कातरप, माय नंग मु शी आनी माय नंग सरदार हांचे 
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वरवी तांकां बुर यो आनी पोज यो गाळी संवप, चाबकान बडोवन काडप, जखमी अव थत 

आसतना लेगीत वाव ं क लावप, या कर यांक लागून मजुरांच य ती वातं य न ट जाला.ं 

मनेरा भशेन मजूर-यु नयनांनी लेगीत तांच शोशण केला.ं दर हय याक तांचे कड यान ‘चंदा’ 

घेवन लेगीत, तां यो उ यांत उ यो, रा त आनी मुळा यो गरजो भागोवपा खातीर यु नयनांनी 

कसल च धडपड क ं क ना. तांच भायल प मजूर यु नयनाच पूण भतरल प मात कंपनी या 

ह तकाच अश च  ‘कोयले क  खान’, ‘फायर ए रया’ आनी कांय माणांत ‘ ाय...’ कादंबरत 

द ट  पडटा. 

कंपनीन पो श ले गु ंड, पैलवान आनी खणी वयले सावकार हांणी लेगीत मजुरांची फटवण 

क न, तांकां मारहाण करप, तां या बायलांचेर दसा-उजवाडा बला कार करप, खणींत दहशत 

नमाण क न कसलेय घडणुके संबंदान मजुरांनी आपल मत, त या, जबानी, सा -गवाय 

दवची हय हूण तांका ं धपकावप, शतकावपाक, बडोवप, जीव घेवप वा खणी वय यान 

धांवडावन घालप, यो तां यो कर यो अमानवी आसात. 

अशे रतीन खणी वयल  मु कटदाबी, दहशत, हंसा हांकां लागून मजुरांच य ती वातं य, 

उ चार- वातं य, आचार- वातं य आनी वचार वातं या हाचं हनन जा ल पळोवंक मेळटा. 

अथ क वातं य 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यानंी खण मजुरांच अथ क वातं य लेगीत पावणेर काडला.ं 

आप या क टांचे जोडीचेर ताचंो कसलोच ह क ना. तां या इ या या पगाराचेर माय नंग 

मु शी, माय नंग सरदार आनी खणींतले गु ंड हांचो दोळो आसा. सावकार, बारवाले आनी 

यु नयनां आपापलो वांटो घेवंक टप यातं. खण-मजूर नव र ण काडले बगर वा नवी उसनवार  

केले बगर आपलो हय याचो संवसार चलोवंकूच पावचो ना हाची खबरदार  खण कंपनीच या 

सावकारांक नेमून आनी बारा आनी जुगार अ डे पोसून वा तांकां तको दवन घेतात. देखून एक 
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फावट र ण घेतक च ताचेर ला य ल बेसुमार कळंतर आनी थकबाक  जा या मूळ मुदलाचेर 

कत या याच पट ंनी ह ते हांकां लागून मजूर एका ‘दमनच ा’ंत (vicious circle) सांपडटा. 

आपल  पुराय हयात तो या आ मघातक  च ांत यान भायर सरपाक शकना. एके खण-कंपनी 

नोकर  सोडून दुसरे कंपनींत वचपाचो वा गांवांत परतुपाचो वचार लेगीत ता या मनाक 

आफडूंक शकना, इतलो तो या अथजालांत घुसपता. 

स यताय 

उ ेगीकरणाच एक उप-फळ हण यार खण-वेवसाय. मनशाचे बु ीक  क पकतायेक लागून 

नमाण जा लो हो आधुनीक वेवसाय. पूण संवसारभरांतल खण-वेवसायाचेर आदार त सा ह य, 

त नधीक पांत वाचतक च 21 या शक यांत लेगीत या वेवसायाच ‘अस य’ प द ट  

पडटा. ग य, महारा , बंगाल, झारखंड, आ का या देशांत या खण-वेवसायाचेर आदार त 

अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी ‘ मनेर’ नांवा या भाय यान ‘स य’, ‘स जन’ 

दसपी वेवसा यकाच ‘अस य’ आनी हळ शकावण प पळोवंक मेळटा. दया, माया, मनीसपण, 

सहानुभूती, कळवळो, देश ेम, ह ं मु या ं पांयां प दा मा डोवन मनेरांनी कशी संप ती 

हातास या ताची वणनां या कादंब यानंी वाचू ंक मेळटात. 

‘आधुनीक’, ‘ वकसीत’ अशीं ब दां मरोवपी मानवी स यतायेक लजेक घालपी कर यो मनेर 

करतात. ‘मजुरांक उपाशी वा अदपोट , दु खी आनी अंसघट त दवरले जा यार तांचे कड यान 

चड उ पादन जाता- ह संवसारांत या सग या मनेरांच कार थानी त व ग यान. हरशीं 

एकामेकांचीं त डां लेगीत पळय ना श ले मनेर या मताचेर एकठांय येतात. 

ते पंच, सरपंचांक लागीं ध न गांवांतलो खण- वरोध होडून काडटात (अ छेव). पुराय शासन, 

पुल स, राजक  फुडार  आनी सरकार हांकां पैशे चा न सगळे कायदे होडटात (होमकांड, फायर 

ए रया, भी माचा ड गर). आपाप या खणींनी गु ंड, पैलवान पोसून आनी मजूर-यु नयनां कडेन 
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संगनमत क न वरोध करपी मजुराचो वा राजकार याचो कांटो काडटात (अकरा कोट , फायर 

ए रया, भी माचा ड गर). वय यान ‘स य’ दसपी मनेर कतले ू र, खूनशी, लोभी आनी 

वकृत आसतात ताच दशन अ यासाथ नया ळ या कादंबयानंी घडयलां (होमकांड, भी माचा 

ड गर, फायर ए रया, कोयले क  खान). आचार आनी वचार दोनूय नदरांनी ट आनी वकृत 

अशे मनेर हण यार खण-उ ेगान नमाण के ल अस यतायेच आधुनीक प. 

आरो यपुराय जीण 

अ या श या कादंब यानंी मजुरांक जे सुवातेर रावच पडटा या वसणुकांच हळ शकावण प 

दाखयला.ं अ ता य त पात ळ यो ख पी, चा य वटेन हावपी सांडपाणी, शौचालयांचो अभाव, 

मनीस-मोनजात कसलेच धरबंद नासतना एकठांय रा व यान नमाण जा ल  दगुधी, उदकाचो 

उणाव, अ या मजूर वसणुकाचं च ण कादंब यानंी केला ं (कोयले क  खान, फायर ए रया, 

ाय...). या ग ल छ, हळ शकाव या वाठारांनी रावपी मजरुांचे नरोगी िजणेचो वचारच 

क ं क जायना. 

खणींत या वावरान मजुराचे भलायकेचे हजार न नमाण के यात. मगनीज आनी 

लोखणा या खणींनी मजुरांक ‘ट .बी.’चे दुयस भेट दलां (अ छेव, कोयले क  खान). 

कोळ या या खणींतल  गम , थंयचो मथेन आनी काबन डायऑ सायड गॅस आनी कोळ याचो 

व च  दप हांकां लागून ताची भुकेची वा साच मा न उडय या (कोयले क  खान). भांगरा या 

खणीन ताका ताची क टमय जीण बेगीन स पोवपाच वरदान थंय या ‘ि थसीस’ दुयसान बहाल 

केला.ं 

खणी वय या मनशाचे तांक  भाय या मांक लागून ताका चड आनी चड सोरो पवपाक 

वृ त केला आनी तंबाखु या वेसनांचो बळी केला. अ छेव, उ व त, भी माचा ड गर, कोयले 

क  खान, आनी ाय... या कादंब यानंी खण-मजुरा या अ नबध वेसनांच च ण केला.ं 
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सो याचंी नशा पावना जा यान आनी वसासक  बायलसुखा पसून पयस उ र यान 

शंदळक क लागून लेगीत खण-मजुरांच वा तां या बायलांच खलन अ छेव (नान,ू कसर, 

मीण), भी माचा ड गर (सा व ी, बकुळा, गांवात यो चलयो), उ व त (खण-अ धकार  

आनी मजूर, बकुळा, हंसा), होमकांड (अ ंधती), कोयले क  खान (शाम दुलार ), फायर ए रया 

(रानी), ाय... (हजारांनी खण-मजूर चले आनी चलयो) या कादंब यानंी च ीत जाला.ं खण-

वेवसाय गांवांनी लगीक सरणशील दुयसां (sexually transmitted diseases) पातळावंक 

कारणीभूत थारला. (अ छेव कादंबरत साबार बायलां कडेन लंगीक संबंद आ श या बाबु या 

कडेन शा रर क संबंद दव र यान मीणीक ह दुयस जाता, जाचो उ लेख ‘करवाद’ आनी 

‘कुरार करप’ या उतरांनी केला). अनैतीक संबंदाच वेसन (अ छेव कादंबरत ताचो उ लेख 

‘झव पश’ या उतरान केला) खणीतं या मजुरांक- दाद यांक आनी बायलांक लागता. 

कामवासनेचो वखवख ह  उ ेगीकरणाचो वांटो जावन आ श या खण-वेवसायाची देण जावन 

आसा. 

जाण यां वशी ंआदर 

परंपर क आनी गांव गरे सं कृतायत जाण यां वशीं आदर आ श लो. आबू (अ छेव), मा तर 

(अ छेव), देसाय (उ व त), दाजी नाबार (भी माचा ड गर), कुमालो ( ाय...) या पा ां वरवी 

या मु याच च ण जाला.ं पूण खण-वेवसाय येतक च हातांत घो ळ या दुडवाकं लागून या 

मु याची सा प घसरण जा या. वय क आनी भुरगीबाळां लेगीत जाण यांक ले खना जातात. 

‘अ छेवा’ंत खण येव या पयल ं आबू या उतराक आ श लो मान आनी ताचो धाक, गांवांत 

खण येतक च उरना. आबू या मणाक गांवांतलो एक मनीस लेगीत वचना. गांवचे लोक फकत 

पैशांची भास उलयतात. आबून मरतना कसल च साटल -पोटल  क न दव ं  ना, देखून ता या 

मणाक कोण पावलो ना, अश बायलां आपापसांत उलयतात. मा तराक भात नाका जा यार 

या वां याचे पैशे दयात, हू ण मीण ताची सेवा खणी वय या पैशांनी मेजता. 
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‘भी माचा ड गर’ कादंबरत दाजी नाबराक आ श लो रे पेद, खण येतक च खंयचे खंय ना 

जाता. अ णा- तागेलो इ ट ताची जात वयर काडटा. गांवांतल ं भुरगीं ताका ताची जमीन 

हातासपाची जाह र धमक  दतात. हानसान भुरगी ंआप या आवय-बापायक पर यो जापो 

दतात. ‘उ व त’ कादंबरत माये त आनी दानशूर देसाय भाटकाराक ताचो मु ंडकार वठू आनी 

गांवांतल  वे या ल मी आ हान दतात. 

‘अकरा कोट ..’ कादंबरत या बुजुग आनी जाण या वामीक सरकार  अ धकार, आनी 

ऑ फसांतले शपाय लेगीत कंकोत करतात.  

‘ ाय...’ कादंबरत रे हरंड कुमालोक जोहा सबगातलो तरणाटो फटयता. 

शांती  

उ ेगीकरणान मनशाक पैशे आनी भौतीक सुखां दल , पूण ताची ‘शांती’ मात काडून घेतल . 

खण-पूव िजणत लोक ‘गर ब’ आ श ले पूण तांची ववेकश त जागी आ श ल . 

‘अ छेव’ कादंबरत पंढर ,शाणू हांची जीण क टदगदगांची आ श ल  खर , पूण तां या कुटंुबांनी 

आनी गांवांत शांती नंदताल . सणा-परबेक-उ सवाक-जा ाका याकं-धालांक- शग याक एकठांय 

जावन लोक खोशी मनयताले. खण येतक च मजूर जा या शेतकाम यां या हातांत पैशे 

घोळूंक लागतात, पूण मनाची शांती शेणटा. लोक बेजा र ले, सदांच फाट यान कोण ला ग ले 

भशेन ताक तकत आसतात, पैशां या आनी आप या पुडारा या हु स यान त जा ले पळोवंक 

मेळटात. 

दरेका समाजान आपापले मनाचे शांती खातीर धम, उ सव हांची माडंावळ के ल  आसता. 

‘अ छेवा’ंतल देवूळ आनी थंय गांवकारांनी वांटून घेवन मनय ले सोमार, गांवांतल वसुक  

नाटक, ‘उ व ता’ंतलो कामा ी देवीचो उ सव आनी वसुक  नाटक, ह ं लोकांचे मन रजवणेचीं 

साधनां आनी क ां आ श ल .ं खण-वेवसाय येतक च तीं एकतर बंद जाल ं वा तांकां बटबट त 
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बाजार  प आयल. या साधनां वरवी गांवांत शांती, एकचार, सव तकाय थापीत जाताल . 

तीं क ाचं खण-वेवसायान खणून का ड यान लोकांचे िजणतल  शांती भंगल . 

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत खण-वेवसायांत आपण के या पापांचो प चाताप जा या कारणान, 

कोटयांनी पयांचे संप तीचो मालक वामी लेगीत अशांत जालो आनी मनाचो समतोल 

इबा ड यान नमण पसो जालो. 

‘अकरा कोट ...’,‘कोयले क  खान’, ‘फायर ए रया’ आनी ‘ ाय...’ कादंब यानंी पुराय समाजच 

शांतीची भावना लोप पा व यान कसो अ थीर आनी दुबावी जाला ताच वणन आयला.ं मजूर 

आपल घरदार, गांव, शेतां, बायल-भुरगीं हांचो याग क न शक यांनी मैल पयस आ श या 

खणींचेर येवन रावपाक लागता. द सभर यं ा भशेन वाव न, रातीं शांतताये या सोदांत तो 

बारानी, जुगार-अ डयांनी आनी वे याघरांनी वता. पूण शांती ताका के नाच सोडून गे ल  

आसता. पसु ड या क या भशेन चाळ व ल, ववेकश त स प ल अश िजवन तो जगता. 

ेम 

नसगान मनशाक द ल  ह  एक अमु य भेट. मोनजातीं भतर लेगीत ह  भावना आसता, 

पूण ती ता पुरती आनी ता काल क आसता. मांजर आप या पलांक आवयचे मायेन दूद दता. 

पूण तीं पलां हड जातक च तांची कुयदाद घेवपाची ेम-भावना मोनजाती कडेन आसना. 

मनीस मात आवय-भुरगी,ं बापूय-भुरगी,ं भाव-भाव, भयण-भयण, शेजार -शेजार , गांवभाव-

गांवभाव अ या हजारांनी ना यांनी आप याक बांदून घेता. स यताये या वकासांत आनी 

समाजपुरसा या संघटनातं हे ेम भावनेचो हड वांटो आसता. पूण उ ेगीकरणान मन याक 

या ना यांत यान तोडून ‘एकलो-एकसुरो’ आनी ‘एकोडयो’ केला. आ यंतीक भौतीक सुखा या 

फाट यान ला ग लो मनीस आ मक त, आ मवत त, संकुचीत जाला. खण-वेवसायान खण-
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वाठारांत या मजुरां मद ं ‘आपल भल’, ‘आपले पुरत’ अशी आ यंतीक य तीवादाची भावना 

नमाण के या.  

आप या वांगडी मजुरांचेर जावपी अ याय, अ याचारांनी तांच काळीज तुटना वा तुटल जा यार 

लेगीत ते कांयच करपाक धजनात. मो यांनी, त ड बंद दव न ते ताचे वयलो अ याचार 

पळयतात. फा यां असोच संग आपणाचेर वा आपले बायलेचेर आयलो जा यार कत? हो 

न तां या मनांत येना. अशे तरे या अ यायां यो कत यो योच देखी अ यासाथ 

नया ळ या कादंब यानंी आय यात. 

पूण तातू ंतल  एक देख मात खण-वेवसायान न ट के ले ेम भावनेच काळजाक पीळ घालपी 

वणन करपी आसाः 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत जमनी प दा हजारेक फुटांचेर कोळसो खणपाचो वावर चालू आसता. 

शक यांनी मजूर वावुरतात. इत यांत छताक एक बुराख पडटा आनी तातू ंत यान उदकाचो लोट 

खणींत येवपाक लागता. त उदक तशच हांवत रावल जा यार कांय मनटांत मजूर बुडून 

मरपाचो संग येता. तत यांत एक तरणाटो मजूर वयर चडटा आनी या 

भगददाडाक/खांव याक आपल  फाट तकोवन उदकाची हांवती आडायता. ततले हणसर तो 

भोकणो पुरोवपी मजूर लोखणा यो कांबी, खळे बी घेवन पावतात. ते ना थंयचो खण-अ धकार  

या मजूर तरणा याक थंयच दव न ताचेरच लोखणा यो कांबी मा न खळे मारपाचो आदेश 

दता. ताका सकयल दवयलो जा यार उदकाचो लोट खणींत भरतलो आनी तुमी सगळे जाण 

मरतले, अश तो सांगता आनी त खरय आसता. मरपाचो भंय आनी अ धका याचो आदेश हांणी 

न पाय जावन हेर मजूर ताण सां ग ले भशेन या िज या तरणा याचेर कांबी ठोकतात आनी 

खळे मा न ताका छतांतच चणून मारतात. ह सगळ कांय खणांत घडटा. तो असहा य, 

िजवाचेर आकांत आ य लो मजूर आपल मरण आप याच दो यांनी पळयता. व वबंधु वाची 
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आनी ेमाचीं बातां मारपी मनीस, कतलो नदय, ू र आनी कठोर जावं येता, हाची ह  वलंत 

देख वाचतक च, खण-वेवसायान उ व त के ल ेमाच मु य द ट  पडटा. 

सहानुभुती 

अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी मनशाक एकमेकांची सहानुभूती, काकळूट 

उ र ल  ना, हाच च ण केला.ं मनेरांक मजुरांची ना, मजुरांक वांग यांची ना, आनी सरकार  

अ धकार -यु नयन ल डर हांका या दोगांयचीय ना. खर हण यार जंय ेम उ र ल ना थंय 

सहानुभूती आसपाची श यतायच ना. आबू या मणा वशीं वा मा तरा या गांव सोडपा वशी ं

कोणाक वायट दसना. आबू मे या दसा, ताच मड गांवांत लासपाच उरला आसतनाय लोक 

कांयच घडूंक ना श ले भशेन कामार वतात (अ छेव). 

शवरामाचे आवय-बापूय खण कस ळ यान राव या घरांत मातये या राशी प दा पडून 

मरतात, पूण गांवांत या लोकांक ताच कांयच पडून वचना. रातभर शवरामाक वांगड दवपाक 

गांवचो एकलोय मनीस येना, येतात ते द सभर काबाडक ट क न उपाशी ि ह द ले पर या 

वाठारांतले मजूर (होमकांड). 

भाटकाराच शेत पडींग उ र यान तो थतर वतर जाला, पसो जावपाक पावला, हे वशीं 

कोणाक कांय दसना (उ व त). 

दाजी नाबराचो द गरा वयलो लॉट गे यान तो पुराय रतीन खचला, हाच कोणाक दु ख ना. 

वय यान लॉटाची पावणी कंपनीन घेतले बराबर, दाजी याच गांवांतले लोक बुलडोझर घालून 

लॉट खणपाक लागतात (भी माचा ड गर). 

शक यांनी लोक खणींत बु डून मे ले आसतना, एक मं ी दुस या मं याक शह दवपा खातीर 

मे यां या शोक त सोय या ं मुखार भाशणां दता. घडणुकेक जबाबदार आ श लो मनेर 

पयशांची मदत घोशीत क न तां या घांयार मीठ चोळटा (अकरा कोट ). 
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हेर मजुरांक वांटावपा खातीर एका मजुराक वणट क िजतो चणून मारतात, ता या मणा वशीं 

कोणाकूच सहानुभूती आसना. मनेर ता या घर यांक एका पैशाची मदत क रना. वय यान या 

मजुराक लागून तुमचो जीव वाटावलो, हू ण तुमी तुम या पगारांतलो वांटो ताका दयात, अश 

हेर मजुरांक सांगता. (कोयले क  खान). 

‘कोयले क  खान’, ‘फायर ए रया’ या कादंब यानंी खणीं वय या अपघाताकं लागून मजूर 

मरतात वा लोकांनी मोचा काडलो हू ण कंपनी गु ंडां वरवी तांचेर ह लो क न तांकां बडयता. 

पूण मे या वा जखमी जा या मजुरां वशीं कोणाकूच कांयच दसना. आद या दसा कांयच 

घडूंक ना श ले भशेन मजूर दुसरे द स खणीर जू जातात. सग यांचीच मनां-काळजां बधीर, 

संवेदनह ण जा याच द ट  पडटा. अशेच तरेन दरेके कादंबरत कोणाकूच दुसयाच पडूंक ना. 

समाजांत यान सहानुभूतीची भावनाच स प या ह स  जाता. 

धैय 

धैय हण यार िजणेक सामकारावपाची मनाची तयार . कसलेय तरे या अ र टांक आनी 

आड म यांक पयस क ं क मनशाक धैय जाय पडटा. धैय य तीगत वा सामुह क 

साम यात यान नमाण जाता. 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यानंी मजुरांच मनोधैय ख च ल द ट  पडटा. ‘अ छेव’ 

कादंबरत खणींनी नमाण के या नांक लागून ‘आब’ू सारको धैयवान जाणटेलो लेगीत 

खचता. आतां गांवच कांयच धड ना. हो गांव आतां स पतलो अशीच िज वता या नमणे कडेन 

ताची भावना जाता. गांवकारांचे िजणत र ग लो भ टकार आतां पसय करप श य ना. गांवाक 

ज ड ले वकृतीक लागून पुराय गांव बारशे या बाव याक प ड या क यां भशेन शपा या यो 

कडी लाग यात. या गराणांत यान या गांवाची आतां सुटका ना ह प ट यान धैय 

ख च लो आबू दुसरेच दसा आपल  जीण स पयता. 



312 
 

धैय खचतक च मनीस एकतर जीव सोडटा, आ मह या करता वा ते प रि थतींत यान पळून 

वता वा या मनशा मदल जनावर जाग जाता आनी ती य ती पथ ट जाता, हंसे खातीर 

वृ त जाता वा चुक या मागाचो अवलंब करता. ह ं सगल ं पां अ यासाथ नया ळ या 

कादंब यानंी द ट  पडटात. आबू या मरणा उपरांत धीर ख च लो सावळो मा तर लेगीत 

असोच एक द स अक मात कोणाकूच सांगनासतना गांव सोडून वता. 

‘होमकांड’ कादंबरत आपल  अद  जीण याया खातीर झुजू ंक स पयतक च लेगीत अपेशी 

जा लो शवराम आ मह येचो वचार करता. पूण जगपाचे आनी लडपाचे दुद य इ सेक लागून 

आ मह येचो वचार पयसावता आनी आपले परुतो याय मेळोवपा खातीर तो मनेराची आनी 

ताची रखेल जा ले आपले बायलेची ह या करता. पूण ताची ह  करणी धैयाची हय तर 

नाईलाजान, न पायान आनी ववेकश त काबार जा या उपरांतची आसा. खासा शवरामा या 

त डांतल ं ह ं वा यां: 

‘‘खंय वचपाच त थारावंक ना श ल पणू आपशींच हांव आम या घरा या वाठारांत पावल . 

फकत संवये माण गाडयत बसल , थरावीक जा यार दवल  आनी थरावीक र यान चलत 

गेल . हजी तकल  भेरे ल . अ कल काम क रना श ल . कुडींत राग आनी कंवाटो भ र लो. 

अशे अव थतूच हांव आम या घरा मुखार पावल  आनी थंयच थरावल.’’ (पान 150) 

(अनुवाद त). हाचो अथ शवरामान ज कत केल त तकल  जा यार नासतना केल, धैय काबार 

जा यानूच केल. 

‘उ व त’ कादंबरत लेगीत खणी आड रामनाथान उबा र लो संघश दाखयला. फरक इतलोच, 

‘होमकांडा’ंत या शवरामाचो लडो एकाक  आ श लो आनी आप या कुळागराचे राखणे खातीर 

वैय तीक भावनत यान उ ा श लो, जा यार ‘उ व ता’ं तलो लडो जर  आप या कुळागरा या 

राखणे खातीर आ श लो, तर  लेगीत ताका एक समाजीक कूस, प आ श ल. तरणाटे भुरगेच 

हय तर वठू, बाबु या सारके जाणटे लेगीत ताका साथ दवपाक ला ग ले. गांवागांवांनी 
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भ वून रामनाथान लोकांक खणींचे दु प रणाम सां ग ले. देखून ता या धैयाच ख चीकरण 

करपा खातीरच कंपन ताचेर गाडी घालून ताका पांगळो क न उडयलो. 

‘भी माचा ड गर’ कादंबरत धैय काबार जा या दाजी नाबरान ॅ टरा प दा पडून जीव दलो. 

‘अकरा कोट ...’ कादंबरतलो वामी, सगळे तरेचे य न क न लेगीत शक यांनी खण-मजुरांचो 

जीव वांटावपाक येस वी जायना, ते ना िजणेक सामकारावपाच धैय ख च यान तो पशांतूर 

जाता. 

‘कोयले क  खान’ ह  अ या श ल  एकूच कादंबर , जातू ंत वकासाच धैय शाबूत उरता. पुराय 

जीण संघशाची आसून लेगीत तो आपल नयोजीत काय चालू दवरता. कंपनीचे गु ंड ताका 

बडयतात, मजूर ता या मना सारक  साथ दनात, तर  वकास आप या मागा वय यान 

कुशीक सरना. खणींत शक यांनी लोक मे या उपरांत लेगीत ताच धैय स पना, तो आपल  

कामगार चळवळ चड नेटान आनी न टेन फुड हरपाचो संक प सोडपाचो न चेव करबन 

मजुमदाराचे शोक–या त सामील जाता. 

‘फायर ए रया’ कादंबरतलो सहदेव खण- वरोधी आंदोलनांनी आ य या वायट अणभवांक 

लागून नराश जाता. तो पथ ट जाता. आप या वचारधारे कड यान फारकत घेता आनी 

हंसा मक चळवळीक तको दता. पूण मजुमदारा या ब लदानान ताका प चाताप जाता आनी 

तो वायट माग सोडपाचो न चेव क न मजुमदाराचे शोक मरवणुकत सामील जाता. 

उरफाट, तेच कादंबरतलो मजुमदार आनी ताका साथ दवपी इरफान मात संथपणान, 

शांतपणान पूण न टेन आनी न चीत येय दो यां मुखार दव न मजुरां मद ं एकचार घडोवन 

हाडटात. 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यातंले कतोशेच मजूर, बायलो आनी दादले, धैय ख च यान 

एकतर आ मह या करतात वा खणी वय यान पळून वतात. हातू ंत चड क न घोवा या 
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मरणाक लागून नराधार जा यो वधवा बायलो आनी खणी वयल वपर त य वा घटना 

पळय ले मजूर हांचो आसपाव जाता. 

सहन शलताय 

अ यासाथ नया ळ या कादंब यातंले सगळेच मजूर सहन शलतायेचे बळी थार यात. सुदैवान 

तांचे कडेन पराकोट ची सहन शलताय आसा. संवसार भरांतले मनाखणींचेर काम करपी 

लाखांनी मजूर भोवच स शीक आसात. मानवी कूड आनी मानवी श ती भायल  ं अमानवी 

बळाचीं कामा ंते करतात. कोळ या-खणीचेर बरय या ‘कोयले क  खान’ आनी ‘फायर ए रया’ 

या कादंब यानंी मजुरांनी दर दसाक फोडपा या कोळ याच माण दरेक  1 टन आ श याच 

सांगला.ं य ांत मात तांचे कड यान देड टना वयर कोळसो फोडून घेतात. तर  लेगीत हे 

मजूर त स सतात. जमनी प दा हजारेक फुटांचेर वावुरताना यो कु ड यो असं य वेदना आनी 

यातना स सून ते वावुरतात. आठ वरां अथक प र म करतात. तांकां जेवणा उपरांत वा जखमी 

जा या उपरांत लेगीत वसवा खातीर वेळ दनात. जी गत कोळसो-खण मजुरांची तीच भांगरा-

खणीचेर काम करपी मजुरांची. खर उ म तापमान आनी 84% आ ताय आ श ले खणींत काम 

करपाची स शकताय आनी संवकळ तां या श रराक आनी मनाक जावची, हू ण तांचेर आठ 

द स ‘वातावरण अनुकुलनीकरणाचे’ योग करतात. एकंदर त ‘मजूर’ हण यार एक ‘अ यतन 

के ल यं ’ (a machine which is technically made fit to face the reality) कश मानून खण-

वेवसायान ताचो वापर केला. घडये संवसारांत या हेर खंय याच वेवसायाक कुडीचे इतले भोग 

आनी यातना स स यो पडनात. 

कुडी या वळव यां भशेन मजुराक मनाचे लेगीत अनंत क ट स सचे पडटात. अपघातांचे 

संभा य धोके आनी जो खमो प क न, िजवाचेर उदार जावन मजूर या वेवसायांत येता. 

खणींत या अपघातांनी मे ले वा जखमी जा ले सह-मजूर पळोवन लेगीत, मात थारनासतना 
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ताका वावर चालू दवरचो पडटा, ते ना ता या मनाचे स शकतायेची एके वटेन काकळूत 

जा यार दुसरे वटेन तडक येता. 

संवधन 

खंय याय मानवी येचो हेतू संवधन आसता. संवधन हण यार राखून दवरप, सांबाळून 

वापरप. कोळसो, लोखण, मँगनीज, भांगर वा हेर खंयचेय धा वीय वा अधा वीय खनीज वा 

संसाधन फुड या पळ यां खातीर राखून दवरप हण यार संवधन. पूण अ यासाथ नया ळ ले 

एकेय कादंबरत अश संवधन द ट  पडना. दरेकलो खण-वेवसायीक आप याक जाय ततल , 

जाय या माणांत आनी जाय ते ना सैमीक साधनसंप ती बु डता. बाजारांतले मागणे माण 

पुरवठो करता. ताचेर हे वशीं कसलच कायदेशीर बंधन आ श ल वाचू ंक मेळना. ताका लागून 

ह संसाधन (resource) फकत हेच पळगे खातीर आसा हय? असो न पडटा. 

भूतदया 

ाणीमा ांचे बाबतींत, मोनजाती आनी हेर िजवावळीचे बाबतींत दाखय ल  दया हण यार 

भूतदया. खण-वेवसायाक लागून हजारांनी िजवावळीचे सैमीक अ धवास (हॅ बटॅट) न ट 

जा यात. द गराचेर च ल या खण-ववसायाक लागून जंगलांनी रावपी िजवावळ (माकड, वाग, 

रानधुकर...) कशे तरेन गांवांनी येवन धुमाकूळ घालतात, ताच वणन ‘होमकांड’, ‘भी माचा 

ड गर’ कादंब यानंी आयला.ं तां या रा ब याची सुवात न ट के यान तां या िज वताचेर जावपी 

प रणामांची चचा खंयचेच कादंबरत के ल  द ट  पडना. जंय आप या सार याच 

र तमांसा या मनशा वशीं कु कटभर दया ना, थंय हे ‘मोने’ जातींच कत? असो न 

कादंब यो वाचून नमाण जाता. घोडे, बैल हांकां तांचे श ती भायल काम दवन कशे तरेन 

खणींनी तांचेर अ याचार जातात, ताचींय वणनां भतुदयेचो अभाव दाखोवन दतात. 
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नेतृ व 

वसा या शक या या अदा मेरेन संवसारांत या जाय या देशांनी मजूर-यु नयनां थापन क ं क 

अ धकृत मा यताय ना श ल . ‘कोयले क  खान’, ‘ ाय...’ या कादंब यानंी ह  वा त वकताय 

दाखोवन द या. मजूर यु नयनांक मा यताय मेळटक च साबार वचारसरणींचीं (सा यवाद , 

सो शय ल ट) यु नयनां नमाण जाल .ं पूण कांय आडवाद सोड यार मजुरांच नेतृ व करपी ह ं 

यु नयनां फकत बेगडी, नकल  आनी मजुरां या हता परस आपल फुडारपण आनी दबदबो 

नमाण करपा खातीरच वावुरल ,ं हणपाच ‘कोयले क  खान’, ‘फायर ए रया’, ‘ ाय...’ या 

कादंब यातं यान सप ट जाता. भाय यान मजुरां या क याणाच पड आनी भतर यान मात 

खण कंपनी कडेन साटेलोटे क न ह मजूर-नेतृ व ट, सु त आनी लाचार जा ल द ट  

पडटा. मजूर यु नयनां यो चळवळी उरनासतना ‘सं था’ जा यात हच च  पळोवंक मेळटा. 

मजूर नेतृ वा भशेनच राजक  नेतृ व लेगीत कतल रसातळाक पावला,ं ताच वणन ‘अकरा 

कोट ...’, ‘फायर ए रया’, ‘ ाय...’ या कादंब यानंी आयला.ं 

देशभ ती 

देशभ ती ह एक वै वीक-मु य आसा. आप या देशाची के ल  न सीम आनी डोळस भ ती 

के नाच व व-बंधु वाचे भावने आड येना. पणू सामा य जनतेक वा मनेरांक कोणाकूच 

आप या गांवाच, देशाच पडून वचु ंना. एके वटेन देशाचे साधन-संप तीचो नाश क न दुसरे 

वटेन देशाक ‘महसूल’ (रे हे य)ू दतात हणू ते नेट मारतात. ‘अकरा कोट ...’ कादंबरत तांची 

देश न टा कतल  बेगडी आसा त दाखयला.ं महा मा गांधींची ‘चले जाव’ चळवळ खण-वाठारांत 

पावची हय हूण मनेरान के ले य न, कोळ याच उ पादन लपोवन सरकाराक सादर के ले 

फट चे दाखले, र या खणींनी रव भ रनासतनाच भरल  हूण कागदार दाखोवन हाता श ल  

रवे वयल  सब सडी ह ं सगळीं देशा कडेन के ले तारणे यो आनी फटवणे योच देखी. 
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‘भी माचा ड गर’ कादंबरतलो गांधीवाद  मं ी सावंत, ‘फायर ए रया’ं तलो राजक  फुडार  आनी 

सरकार  अ धकार  हांच देशभ टपण लेखकान उ ताडाक हाडला.ं 

पयावरण 

‘पयावरण’ ह एक आधुनीक मु य. वसा या शक यांत मनशाक आपण के या चंड सैम-

हानीची जाण वकाय जाल . आपल िजवीत सैमा कडेन बां द ल, जो ड ल आसतना लेगीत 

आनी ताचेर नंबून आसतना लेगीत मनशान उ ेगीकरणा या नांवा खाला सैमाच ‘दोहन’ (हात 

राखून वापरप, बचत करप. गाय पाडका खातीर आपले हटयत दूद राखून दवरता ते भशेन) 

करपाच सोडून अप रमीत ‘शोशण’ केल. खण-वेवसायान पयावरणाचो सवनाश केलो. एके खणी 

खातीर लाखांनी झाडां कचाकच मारल ,ं द गर बोडके केले आनी पुराय खण-वाठाराक उजाड, 

वाळवंट , भयाण प हाडल. ते वशींच वणन मुखेलपणान ‘भी माचा ड गर’, ‘होमकांड’, ‘ ाय...’ 

या कादंब यानंी केला.ं 

अ हंसा 

गौतम बु , महा मा गांधी, नॅ सन मंडेला हांणी तपाद त के ल ह मु य खण-वेवसायान 

मातीमोल केल. दहशत आनी हंसा या मागाचो उकतेपणान वापर क न चलय या खण-

वेवसायाच वदारक प ‘अकरा कोट ’, ‘कोयले क  खान’, ‘फायर ए रया’ या कादंब यानंी 

दाखयला.ं 

अप र ह 

आपले गरजे इतल च संप ती आपण जोडची आनी सांबाळची. आपण गरजे परस चड संप ती 

एकठांय करप हण यार दुस या कोणाक तर  ता यो उ यांत उ यो गरजो भागोवपा पसून 

वंचीत करप. अ या े ट वचारां या या मु याच पतन खण-वेवसायाक लागून जाला.ं 

सरकारा ंघडोवंक वा उडोवं येतात इतल , रा या या अथ-कोशा इतल  समांतर संप ती मनेरांनी 
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लाखांनी मजुरांचे म आनी खण-दुघटनांनी जा या अपघातांतल  ब लदानां हां या कु तार 

आनी रा ा या संसाधनां या हालवजार हातासल . देखीक आपले चलये या ल ना वेळार 

तका चौदा क ल भांगर घालपाची भाशा करपी खण-ठेकेदार तवार  (कोयले क  खान). 

सदाचार 

मनशाचो खंयचोय वे हार उजू मागान जावचो अशी रा त अपे ा आसता. अथाजन करप चूक 

हय पूण त करतना सदाचारान करच अश ह मु य सांगता. खण-मालका या आचरणाच ज 

च  अ यासाथ नया ळ या कादंब यातं यान मुखार आय या, त या मु या या वपर त 

आसा. दहशत, दडपशाय, हंसा, लांचलुचपत अश टाचारान भ र या खण-वेवसा यकांच 

दशन सग याच कादंब यानंी घडयला.ं 

ी-दा य 

ी आनी पु श ह ं मानवी समाजाचीं दोन आंगा.ं ी-पु श समानतायेचो वचार थोर 

फुडा यानंी, वचारवंतांनी आनी समाजीक वावुर यांनी वेळावेळार मांडला. पूण उ ेगीकरणान 

मात अ तुरेच सुमारा भायर शोशण के याच द ट  पडटा. जीं कुडी-क टांची कामां दाद यांनी 

क ं  येतात, ती बायलेन लेगीत क ं  येता असो असैमीक वचार मांडून उ ेगीकरणान बायलेक 

मा या मळार धुकलून दल . तची नसग क जडणघडण आडनदर क न तका संवसार आनी 

मजुर  या दोन ह यांचेर पांय दव ं क भाग पाडल . ताका लागून अ तुरेची उदरगत जावपाची 

सोडून फरफटच चड जाल . खण-वेवसायांत अ तुरेक ‘बायल मजूर’ हूण ि वकारतना त या 

शलाचो-चा र याचो वचार क ं क ना श यान ती दाद याचे वासनेची बळी थारल . 

अ या श या सग या कादंब यानंी अ तुरेचेर जा ले अ याचार, अ याय, बला कार हांच 

च ण वाचू ंक मेळटा. खण-पूव परंपर क िजणत या शोशणा परस, बायलेच खणीर मजूर हू ण 

वावरुपाक सुरवात के या उपरांतचे शोशण कत या याच पट ंनी वाडल. तका सहचा रणी, 
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बायल, इ ट ण, भयण अ या ना यांनी पळोवचे परस कुडीचे म घालोवपाच आनी 

वासनातृ तीच साधन हूण खण-वेवसायान वाप र ल  द ट  पडटा. 

मीण, कसर, देवक  (अ छेव), ल मी, हंसा, बकुळा (उ व त), अ ं धती (होमकांड), 

अबालसमाची तरणी बायल ( ाय...), शामदुलार  (कोयले क  खान), रानी (फायर ए रया), 

सा व ी (भी माचा ड गर) या ी पा ांची जीण पळयतक च, कंवचे भशेन आ श या त या 

शलाचे कतले कुडके जा यात त होलमता. 

आ म व वास 

मनशाक जीण जगू ंक आदार करपी आ म व वास ह एक मह वाच मु य. पूण खण-वेवसायाक 

लागून सामा य मनशाचो, शेतकाम याचंो आनी मुखेलपणान मजुरांचो आ म व वास काबार 

जाला. मनाखणींनी के या जबर दुशणांक लागून शेता-ंभाटा-ंकुळागरां आतां तगचीं नात ह 

होि म यान शेतकाम याचंो आ म व वास शेणला. आता कृशी-वेवसायाचेर नंबून रावपाक 

अथ ना अश तांच मत जाला.ं 

कृशी-वेवसाय तांकां पोटा पुरत धा य दतालो, पूण रोख पैशे दना श लो. कांय वाठारांनी 

आ य या दुकळांक लागून कृशी-वेवसायाचेर पोट भरप अश य जा ल. देखून ‘भूक’ भागोवपा 

खातीर, पैशांचे आशेन मजूर खण-वेवसायांत र ग लो. पूण खण-वेवसायान ताका दळडीर, 

उपासमार , अप रमीत शा रर क क ट हांचीच भेट दल . ताका लागून ना धड हांगा, ना धड 

थंय अशी शंकू अव था जा यान मजुरांचो आ म व वास खचलो आनी तो लाचार जीण 

जगू ंक लागलो. 

समाजवाद 

समाजवाद ह या- या देशां या सं वधानांतल एक मह वपूण मु य. समाजवाद हण यार 

सदाकंाळ आनी सवपर न समाजाची राखण आनी संवधन. पूण खण-वेवसायान आप या अफाट 
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संप ती या ना यार राजस तेक लाचार, ट आनी खळ खळी क न उडय यान, समाज, 

मजूर, शेतकामती हांचे वशीं खंयचच सरकार संवेदनशील उ ं क ना. दरेका वेळार सरकारांनी 

मनेरांचो आनी खण-वेवसा यकांचोच पांखो घेतलो, ह अ या श यो कादंब यो वाचतक च प ा. 

‘अ छेव’ कादंबरेचे अखेरेक शेतां न ट जा यान नराश जा लो शाणू शंकराक हणटा, 

‘‘मागीर ह भारत काय कत जालां ते फकत कुकमाक आदार ?’’ (पान 185) ‘समाजीक-

लोकशायेचेर चलपी सावभौम रा ’ (Social Democratic Republic) अश ब द मरोवपी 

भारतीय सं वधना या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या सपनांत या ‘समाजवादा’ ची अशी 

बक छाय खण-वेवसायान के या. 

स यताय 

स य ह मु य हण यार मानवी िज वताच अ ध टान. स याचे बु याद चेर मानवी स यताय 

घड या. खण-वेवसा यकांनी मात स याचो पुराय अनादर आनी उपे ा के या. देशाची खनीज 

संप ती आनी हेर संसाधनां हांचो वापर जावंक जाय, ह स य. पूण तांचो वापर आनी उपभोग 

फकत मूठभर गरे तांनी घेवन आनीक गरे त जावच ह अस य. खण-वेवसा यकांचो हो 

वेवसाय अदस याचेर आनी अस याचेरच चलता, अश अ या श यो कादंब यो वाचतक च 

हो मता. फट ची,ं नकल ं कागदप ा,ं अस य वधाना,ं बनावट पंचनामे क न आपल ं सगळीं 

कार थाना ं लपोवपाचो मनेरांचो य न उ व त, भी माचा ड गर, होमकांड, कोयले क  खान 

या कादंब यानंी दाखोवन दला. 

अ पृ यताय वरोध 

उ ेगीकरणान परंपर क जाती आनी जाती ध ट त वेवसाय होडून उडयले. खण-वेवसाय हो 

लेगीत हे गजाल क आडवाद ना. देखून लाखांनी वंचीत, दुल ीत, आ दवासी जमातीकं 

च रताथाच साधन मे ळ. गांवांनी धोल बडयत पेरगांव घालप, भाटकार-जमीनदार हां या 
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सांवटा खाला जगप, अशे तरेचे मानहानीचे िजणत यान तांची मु ती क न च रताथ 

चलोवपाच एक ह काच आनी रे पेदाच साधन तांकां दल. जाती ध ट त वेवसाय नमुलनाच 

उ ेगीकरणाच ह योगदान मा य क ं क जाय. पूण त करतना खण-वेवसायान तांकां अथ क 

दा य वांत उडयले. अकरा कोट ंतलो कैची ( हालो), समाजांत इ जत, त टा ना श या 

आप या जाती ध ट त वेवसाया कड यान आप या च याक पयस दवरपा खातीर खणीचेर 

कामाक लायता. खणी वयले क ट, धोके जाणून लेगीत तो पैशे मेजून ह काम क न घेता. 

या वेळार तो हणटाः ‘‘मु ँह काला होने से, हात काला होना अ छा है’’ (पान 20). अशे 

रतीन अपमाना पद िजणत यान तो भोलाक इ जती या खण-वेवसायांत हाडटा. पूण भोलो 

खणींत ला ग या उ यातं हु पनू मरता ते ना मणाक लागपी पैशे लेगीत कैची कडेन 

आसनात. 

हेच रतीन जातीचे गुलाम गर ंत यान मु त के या मागास जातींत या मजुरांक खण-

वेवसायान कशे अथ क गुलाम के यात, ता यो देखी कादंब यानंी वाचू ंक मेळटात. मजूर पयल ं 

भाटकार-जमीनदारांचे समाजीक गुलाम आ श ले आतां ते मनेरांचे आनी ठेकेदारांचे अथ क 

गुलाम जा यात. अ पृ यताय आनी जातींचे नमुलन करतनाच खण-वेवसायान गर ब आनी 

गरे त अ यो दोन न यो जाती नमाण के यात आनी तांचे मदल अंतर आनी व वेसाची 

भावना आदले वण-वेव थे परस कत या याच पट ंनी चड आसा. 

श ण 

व ान-युगांत ‘ श ण’ ह मुळाव मु य आसा. श णाक लागून मनशाचे िजणेच मु य-वधन 

( हे यू ए डशन) जाता. देखून अ या श या सग या कादंब यानंी च ीत के या पा ा ंवरवी 

दरेका लेखकान श णाच मह व सांगला.ं 
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मा तर (अ छेव), रामनाथ (उ व त), वजय शक (भी माचा ड गर), दवेचा, पंटो (अकरा 

कोट ...), वकास (कोयले क  खान), सहदेव, मजुमदार, इरफान (फायर ए रया), फा. समांग,ू 

आथर जाव स, जॉन ( ाय...) ह ं सु श ीत आनी सुसं कार  पा ां एकतर आपूण व यादान 

करतात वा ते खातीर चळवळी करतात, क ां चलयतात. 

अ या श या कादंब यानंी ‘ श ण’ मु याच पुराय रतीन पतन जा याच द ट  पडटा. खण 

सु  जातक च लोकानंी आप या हान हान भुर यांक खणीर कामाक हे यान गांवांतल  

शाळा बंद पडून मा तर गांव सोडून वता (अ छेव). 

चडशे मजूर अ श ीत आ श यान, मनेर आप या कड यान देड टनां परस चड कोळसो 

खणून घेवन अ याय करता, ह तांकां कळना. तां या अ ानाचो फायदो घेवन सावकार तांणी 

घे त या रणाचेर सुमाराभायर कळंतर लावन तांकां फटयतात. अ ान ह सग या दु खाचं 

कारण जा यान खण-वाठारांनी वे हार, परंपरा आनी सं कार हांच श ण दवपाची गरज, 

‘ ाय...’ कादंबरत रे हरंड कुमालो परगटायता, ती हेच खातीर. 

वकास 

वकास हण यार उदरगत. उदरगत फकत भौतीक आसना. तका समाजीक-बु ीक-मानसीक-

सं कृतीक-अ या मीक अशीं कतल शींच आंगां आसतात. फकत पैशे आयले हूण वकास 

जायना. खण-वेवसायान अथ क वकास केलो. देशाक लोखण-मँगनीज-कोळसो-ख नजां 

द यान उ ेगीक ांती जाल , महसूल नमाण जालो, बाजारपेठत पैसो घोळूंक लागलो. 

‘अकरा कोट ...’ कादंबरत हे वशीं के लो उ लेख चंतू ंक लावपी आसा. पंटो हो यु नयन ल डर 

आपल  परुाय जीण मजुरां खातीर ओंपता. वीस वसा कामगार चळवळींत वाव न लेगीत 

आपणू मजुरां खातीर कांयच क ं क पावलो ना, ह  खंत ता या मनाक खाता. तो हणटाः 
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‘‘पयल ं कामगारांचो पगार 200-300 पया आ श लो. तो वाडून चार आंकडी जालो, हण यार 

तीनपट न वाडलो. पूण तर  लेगीत मजरुां या िजवनमानांत कांयच फरक पडूंक ना. तींच 

वेसना.ं..दळडीर. इत याच पैशांनी धवाडगो कसो मजत रावता. पूण मजुरां या घरांत दोग-दोग 

जाणां जोडटा आसून लेगीत तांचे खोपींचेर सादे प े चडनात. तां या भुर याबाळां या आंगार 

धड कपडे नात...’’ (पान 24) (सारांश) (अनवुाद त). 

पंटो या या चंतपांत यान कळटा, पैशे हण यार सव व हय. खण-वेवसायान मजुरां या 

वकासा खातीर कांयच क ं क ना. आरो य, श ण, जागृताय, सुर ा हे वशय हाताळूंक 

ना श यान मजुरांचो वकास तर कुशीकूच उरलो, मजूर रोगट, वेसनी, अडाणी जालो. 

आनंद 

अ या श यो सग यो कादंब यो नराशाजनक, शोका म, पराभूत आनी दु खी िजणेच च ण 

करतात. खण-वेवसायान मानवी िजणतलो आनंद-खोशी न ट क न या जा यार वेदना, 

यातना, दु ख, लाचार , उदा सनताय हाड या. मजूर आसत वा खण-अ धकार , यु नयन ल डर 

आसत वा सामा य मनीस, शेतकामती आसत वा वेपार , जमनीचे मालक आसत वा मु ंडकार 

सग यांचेच िजणतल  खोशी खण-वेवसायांतल शोशण, अ याय, अ याचार, सत हांकां लागून 

न ट जा या. 

आशावाद 

मनीस जगता तो आशावादाचेर. आजचे वायट द स स पून के ना तर  बरे दस येतले, हाची 

दरेकलो मनीस वाट पळयता. पूण बरे द स येव या जा यार दसानद स नवीं संक टा,ं अ र टां 

आनी आप ती आ य यान आनी वसासक ची गुलामी स श यान मजुरांचे िजणतलो 

आशावाद स पता. ह  क टांची जीण बे गनांत बेगीन स पोवन, चार पैशे जोडून, गांवांत परतो 
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वचून शेतांनी वावुरप सपन खण-मजूर पळयता, त याच आशावादाक लागून. पणू ताच सपन 

के नाच पुराय जायना. 

न प पातीपण 

शासन, पुल स, याय-वेव था आनी सरकार हांचे कड यान न प पातीपणाची अपे ा 

आसता. पूण यो सग यो वेव था क ड यान आनी टाचारान पोख र यान, यो 

प वरयत भु मका बजावकं शकनात. सामा य मनशाक एक याय आनी गरे तांक वेगळो 

अशी ि थती खण वाठारांनी नमाण जाता. ‘उ व ता’ं तलो हाबळू हणटा, ‘‘आपण बांदा 

पलतडच जमनी खातीर सरकाराक अज क न वसा जाल .ं फकत प -वे हारच चालू आसा. 

सरकारा कड यान कांयच जाब येयना. पूण मनेरान मात हय या भरांत प को र तो बांदून 

काडलो.’’ (सारांश) (पान 68). 

‘होमकांडा’ंत शवरामान मनेरा आड घा त ल  कुळागराची नुकसान भरपायेची केस 

यायालयात पडून उरता. तचो नवाडोच जायना. पूण ताण मनेराचो खून करतक च मात ते 

केशीचो नकाल रोखडोच लागता आनी ताका अटक जाता. 

‘ ाय...’ कादंबरत गरे तां यो सग यो माग यो सरकार बेगोबेग मा य करता. पूण का या 

मजूर लोकांची बशी या त कटांचे दर उणे करपाची मागणी मात मा य जायना, देखून तांकां 

र यार येवच पडटा. हाचे वय यान पुराय खण-वेवसाय प पातीपणान भरला ह प ट जाता. 

आ मगौरव 

खण-वेवसायांतलो दर एकलो मजूर आ मगौरव शेणय लो च ीत केला. आपले ह क, अ धकार 

हांची जाण वकाय ताका आसना, ह एकवेळ समजून घेवं येता. पूण आपणाक मनीस हण 

वागणूक मेळना, हाची लेगीत जाण वकाय ताका आसना. 
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सुख 

सुखाची क पना भोवच सापे  आसता. तर  लेगीत सवसामा य पणान जेवन-खावन खोशी 

आसप हाका सखू हणू ं येता. अ या श यो कादंब योवाचतक च न पडटा, सुखी कोण? 

ग रबींत जगपी, ना यापा यान बां द ले, शेतांनी क ट क न राती ंपेज-आंबलेचो कुडको खावन 

रावपी, गांवांत या उ सव-परबो-फे तांनी वांटो घेवपी, जा ा, नाटकां या मा यमांत यान 

मन रजवणेचे उपाय सोदपी खण-पूव िजणतले शेतकामती काय श तीह ण जा ले, कुडी तांक  

भायले क ट के ले, ते क ट वसरपा खातीर अ नबद सोरो पयेवपी, शंदळक  करपी, जुगार 

खेळपी खण-मजूर? आपशींच नाची जाप मेळटा. शेतकामती सुखी आ श ले. ते गर ब 

आ श ले पूण समादानी आ श ले. आ मसंतृ ट आनी आ मतृ त आ श ले. खण-वेवसायान 

तांका कांय भौतीक सुखा ंआनी पैशे दले, पूण या बदलांत तांची ह  आ मसंतु ट  आनी 

आ मतृ ती काडून घेतल. तांचे िजणेक सुखान फाट के यान त आशाळभूत जाले. वखवख, 

हावं आनी अि थरताय हांका लागून ते वकृत जाले, सडले. 

अशे तरेन खण वेवसायान सग याच मु यांचो हास केलो. मु यांचो जा लो हो हास 

अ या श या कादंब यातं यान उ ता य या त वीक वधानांत यान ट केला. देखून अशीं 

त वीक वधानां तपासून पळोवप गरजेच. 

अ छेव : मानवी िजणच त व ग यान... 

येसो ह नव लकतल हातावय या पोटाच पा , ‘‘ये दसा भर पोटा’’ हच ताच त व ग यान. 

जा यार बाबुसो ह एक खलनायक  पा . अ यंत संद साद ू आनी उद या सूयाक नम कार 

करपी. ताणे क टांच शेताच काम सोडून दलाल च काम आपणायला.ं शेत वेवसायाच वा तव-

प ता या त डांत यान नवेदकान वदयला.ं 
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‘‘हांगा रोव शेतांत वडोवन स स हयने वाट पळयत बसप. गोरवा-ंवासरां या त डांत यान 

सुटल जायार कतय मेळप; ना जा यार पके य हातांत क ी. पके जा यार पके; ना जा यार 

गु  बसला भकेक!’’ (पान 14 ). 

शेतकाम यांची गत यावेळार तशीच जा ल . स हयने काबाडक ट क न पीक येतलच हू ण 

ना. पावस, वत, वार हु ंवार, दुकळ या सैमीक घडणुकांचेर नंबून आ श या शेती-वेवसायांत 

अ नि चततायच चड आ श ल . हाचे उरफाट मीनाखणी सार या उ ेगांत ास आसाच, पूण 

ासा ंइतलच फळ मेळपाची नि चतीय आ श ल . 

‘‘गाडयेन चरे ओडटना तरास जायना रे बैलांक. हांगा तरास आसाच. पूण काम तसो दाम 

आसा.’’ (बाबुसो- पान 15, 16). 

बायल ह  सदांच परंपरेक चड दसून रा व ल  आसता, अश हणटात. पूण एक फावट तण 

परंपरा सोडल  जा यार मात त कुटंुब-समाज पुराय रतीन कोसळटा. ह लेखकान ि मणी या 

पा ा वरवी दाखयला.ं घोवान र वणी फुड धुकलून बैलांगाडी खणीर लावपाचो नणय घेतक च 

ती हणटा; 

‘‘ क याक वगी राव  ? घोवान दवे लाय या हणोन काय घराक उजो लावंक भायर सरला 

हणोन ?... पयशाक लागोन देवधम सोडट या मनशां या मा यार (हो संवसार) उख ला.’’ 

(पान 18 ). 

पूण फुड ह च मीण जे ना बाबु या या पैशाकं आनी भेटव तू ंक भुलून ताचे भक क पडटा, 

ते ना आब ू तका शटकायता, “नाका. तु या घोवाक जेवय आनी या बाबु याक कुलेरांनी 

भरय. जाणा ं मगे, घरका न बर  जाशी, सा न घराक झरता तशी झरशी. आनी घरका न 

ग याना वण, घरकाराल जाल दवाळ’’ (पान 65). 
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श णा वशी ं दरेक याक आ था आसताच. आब ू या गांवांतल जे ट पा  वता अ श ीत 

आसून लेगीत श णा वशी ंआदरभाव परगटायताः 

‘‘भुर यांनी शक क जाय...पूण वा यावयलो भुरगो शकोन- पळय मा तर, दर एक याक 

ह र वजेय, राम वजेय वाचपाक येवंक जाय. सारको तुमी वचून सांगतात तसो. चौखीभर 

बसले या लोकांक धळधयां रडपाक येता अश तरेन सांगप जावपाक जाय.’’ (पान 23). 

खण-वेवसाया वशी ंसुरवे या काळांत लोकांक कांयच मा हती ना श ल . मीन हण यार तांबसो 

फातर. तो खंय हरतात? ताच कत करतात, हे वशी ंअ ानच आ श ल. 

‘‘तू ंखंय हरता रे फातर - हू मीन?’’ नानून वचारल. 

‘‘पयस. थंय एक हडल फोणकूल पडला ंत पुरोवपाक.’’ 

‘‘फोणकूल पुरोवंक ?’’ 

‘‘हय. थंयच फोणकूल पुरोवंक हागंासरलो मीन. मागीर हांगासर फोणकूल पडटकूच थंयस ल  

माती हाडप - शंकरान सांगले.’’ (पान 57). 

हांगा िजणेच एक हड त व ग यान बरोव यान उकतायला.ं द गरावय यो मना यो राशी 

आमका ंसांगतात क , खंयतर  एक हड फोणकूल पडला.ं नसग क संसाधनांचे द गर काबार 

करतक च िजणेक आ य ल  फ डकुला भशेन पोकळी ते दाखोवन दतात. 

गांवांत च ल या वासने या घडणुकांच द ो वणन भुर यां या त डांत यान कश वदयला ं

पळयातः 

‘‘तू ंहांगा क याक येयलो?’’ 

‘‘कसरा वांगडा राव रे.’’ 
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‘‘ हाका वाज येता. हांवूय कामाक येता तुमचे वांगडा.’’ 

‘‘यो. तू ं हणोन मरे. घरचो वावर सोडून तू ं मनाक येयला. तुका हांगा घरचे परस चड जोड 

जातल . तू ं घरा वचू ं नाका.’’ शंकरान ताका समजायलो. 

‘‘कसर एकलच उरतल ख पींत.’’ नर शंवान सांगल. शंकरान ख३णभर येविजल. 

‘‘आ,ं पळय, येवजल हाका. तू ं मरे हांगा काम कर. हावं हवूच तु या घरा वयता.ं’’... 

‘‘कसरा या कु या कडेन बसोन काणयो सांग क.’’ 

‘‘पूण तो घरा येतना आमकां खावपाक हाडटा. आनी-‘’ नानू मुखार कत तर  सांगपाक सोद, 

तो मद ंच आडख ळो. 

‘‘हांव हरतां खावपाक. आनी कसराक का टेची हट भ न दु डू.’’शंकरान उमेद न हणल. 

‘‘‘म जा कसराची.’’ 

‘‘आनी हाजीय.’’  

कोळंबाची पुराय जीण कड या. उ या क टांत चड पैशे मेळोवपाची हांव आनी तरेकवार 

यसनांची क ड लाग या, ह सांगतना आबू आयजचे उ ेगीकरणाचे िजणेच त व ग यानच 

उलयताः 

‘‘ नवळपाक गराणूय हू त. सगळो भ टकार. खावपांत भ टकार, पवपांत भ टकार, कामा ं

उ ेगांत भ टकार, आता ंकोणाचीं बया ंकोणा या शेतांत क लत त तो एक ता या वयलो 

जाणा.ं’’ (पान 100). 

उ ेगीकरण आपणायतना मनशान त सहज आपणायल ना. ताची आदल  परंपर क जीण भोवच 

क ट-दगदगांची आनी भोगणारांची आ श ल . हे िजणत या तापांत यान सुटका जावची हू ण 
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ताण उ ेगीकरणाक वग मारल . पूण उ ेगीकरणान तर  ताका सुखी केलो? ताका घडये पयशे 

द या जायत, पूण ताचे समादान काडून हेल. आता उ ेगीकरणाक सोडूंक जायना आनी 

परतून परंपरेक आपणांवक येना, अशी ताची अव था जाल . कु डेपणान आनी सुखाचे आशेन 

तो उ ेगीकरणा फाट यान धांवत रावलो. आपले फाट यान गांवांत यो आद यो वेव था 

होडटात, त ताका खबर आ श ल, पूण ताचो न पाय आ श लो, हाच कारण तो हतबल 

जा लो. हच त व ग यान लेखकान पंडर या त डात यान सांगला.ं 

‘‘आरे, कोळंबार सगळे अशेच हणपाक लागले जा यार हा यांनी करपाचे कत?’’ या 

हा या या नाक उ ेसून पंडर  हणटा, “तो आबूय हाका अशच वचारतालो. सगळे 

मना या वावराक गे यार शेतांच करपाचे कत? आमी कशे जाप दतले? कारण आमी ह 

थोडच घडयला?ं कत घडटा ते या फाट यान मो यांनी वचपाच आमच काम.’’ (पान 108). 

उ व त 

‘उ व ता’ंत लोक मनाखणीचेर वचपाक ला ग याक गांवांतल रामनवमीच नाटक पा ांच 

मेळूंक ना श यान जावंक पावना. मनाखणीच आगमन आद या वसा या ‘धाला’ं वेळार 

जा ल. मनाखण सु  जातक च दुस या वसा ‘धालो’ खेळुंकूच नात. हरदासा या कतनाक लोक 

येच नात. (पान 70) वैशाख पुनवेचो गांवाचो मह वाचो उ सव जातलो काय ना, हे वशीं दुबाव 

नमाण जाता. ते ना कांतू देसायाचीं ह ं उतरां स य प रि थती वशद करपी आसात. 

‘‘वगणी बगर आम यो परबो जावपा यो उ र यो आजून मेरेन? नरस,ू पैशे भरपूर आसले 

हू ण उ सव जायनात! मनशाक फुरसत जाय, उमेद जाय, आंतर क ओड जाय! त सगळ 

स पला!ं उरला फकत पैसो! हाचो अथ जीव ना, उर या फकत कूड!”(पान 113) (अनुवाद त). 

खर पळय यार ‘उ व ता’ंत या पा ांनी खणीर कामाक वचपाचो घे त लो नणय मुखेलपणान 

ग रबीक लागून आ श लो. शेतांत राब राब राबून नमण हाताक कत लागता? पीक येता त 
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फुड या पका मेरेन लेगीत पावना, ह  व तुि थती आ श ल . एके पकेर आ य ल धा य 

रोखडच स पताल आनी फुडल पीक येयसर उपासमार ची वा अदपोटार रावपाची पाळी लोकांचेर 

येताल . के ले म आनी मे ळ ल उ प न हांचो ताळमेळ बसना श लो. हण यार के या 

क टां या बद यांत मेळपी मुशायरो सा प उणो आ श लो. याभायर शेतांनी, कुळागरांनी राबप 

भोवच क टदगदगींच आ श ल, तशच चखलांत, उदकांत क ट करप उणेपणाच मानताले, हय 

बी एक कारण. देखून या क टां या मानान उ या मांची आनी चड बदागेची खणीवयल  

‘नोकर ’ लोकांनी प करल . रोखडच तांकां खणीवयल काम शेतांपरस चड क टांच आ श याच 

हो मल. पूण कृशी उ प ना परस चड येणावळ दवपी आनी तीय बी रोख पांत हू ण 

लोकांनी शेतां-कुळागरा ं परस ‘ हायट कॉलर’ वा ‘उ च दजाचो’ असो मानून मीन वेवसाय 

आपणा य लो. या भायर खणीचे दादले, बायलो आनी भुर यांक लेगीत रोख पगार मेळटालो, 

जी गजाल परंपर क कृशी-वेवसायांनी श य ना श ल . 

पूण खणी-वेवसायाक लागून लोकांची क ट करपाची, घाम गाळपाची वृ ती मेल . खणीवयले 

मीन स पतक च आमी कत करतल हो वचार तांचे तकलेक आफडूंक लेगीत ना. तशच एक 

फावट खणींनी गांवांत वेश करतक च दुशण, मजुरांचो उणाव या गजाल क लागून शेतां-

कुळागरांनी वावरप कठ ण, अश य, अवा या भायले जावन प ड यानय लोकानंी शेतां 

कसपाच सोडून दल. ‘ईजी मनी’ (धप यांत पैशे वा थो या क टांत चड पैशे) हातासपाचे 

वृ तीक लागून गांवांत या शेतकाम तानी खण मजुर  आपणायल  खर , पूण ताका लागून 

आपण कत वगडायल ताच मोल थारावप मात तांका ंजमल ना. तशच आयज मनीस बळाचेर 

चाल ूआ श यो खणी फा या यं ीक प तीन चलपाक लाग यो जा यार आमी कत करतले? 

परतून शेतां-कुळागरा ं वसोवप श य जातल हय असो वचार एखा या सु श ीत, ववेक  

रामनाथाचे तकलत येतालो (पान 127), पूण हेर सगळे लोक मात णीक सुखा,ं अ प 

मुजतींत फायदे आनी चड आनी चड पैशां फाट यान ला ग ले. कामाचो शीण वचचो हू ण 

दादले सोरो चड पवपाक लागले, जा यार बायलो चडांत चड पैशे जोडपा खातीर वा आ श ल  
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शव स तगोवपाखातीर मुकादम-सुपरवायजरा यो वासनेन भ र यो नदरो आनी तांचे 

अ याचार मो यांनी सोसू ंक लाग यो वा उघडपणान तांका संमती दवन तांचे कड यान नोटांचे 

कवळे वा नोकरत यो सवलती आनी तांची मज  हातासपाक लाग यो. 

खनीज नमाण जावपाक हजारांनी वसा लागतात. त परतून मेळोवंक येना अश स पत वचपी 

एक संसाधन. देखून खनीज स पतक च कत? हो न सग यांकच पडटा. 

‘‘फा यां जमनी या पोटांतले हे लोखणा-फातर स पले काय मागीर द तवाडीकर कत करतले? 

तो मेरेन शेता,ं कुळागरांचो नाश जा लो आसतलो！ मागीर लोकांनी कत जीव दवप?’’ (पान 

99) (अनुवाद त). 

‘होमकांडा’ं तल त व ग यान 

मना खणींक लागून एके य तीची, कुटंुबाची आनी पुराय गांवाची कशी परवड जाता ताची 

काणी हण यार, ‘होमकांड’. हे कादंबरत मानवी िज वताच एक हड त व ग यान सांगला.ं 

मनशान उ ेगीकरण आपणायल. ताचे आद ं तो परंपर क वेवसायांचेर जगतालो. ते वेव थत तो 

सुखी आ श लो अशांतलो भाग हय. थंय आनी ते ना लेगीत ताच शोशण जातालच. पूण 

ताच माण सा प उण आ श ल. जमनीची मालक  कांय जमीनदारांकडेन वा समाजांत या 

तथाकथीत उ चव णयां कडेन आ श ल . थंय लेगीत सामा य मनशाक संघश करचो 

पडटालोच. तो संघश भाटकार  वृ तीआड आ श लो. तर  लेगीत भोवजन समाजाक 

आ मस मान आ श लो. ता या क टाकं मोल आ श ल. 

‘होमकांडांत’ वणन के ले माण भटांचे मालके या कुळागरांनी ‘कुळवाडी’ वावुरताले. तां या 

क टां बगर आनी कुडी मेहनती बगर भटांची वा जमीनदारांचीं कुळागरां उबीं रावप श य 

ना श ल. ह स य जा ण यान दोनय गटांमद ं एके तरेच नात नमाण जा ल. वयले वयर ह 

नात संघशाच दसल तर ं भतर यान दोनय समाजांमद ं पर पर क सौहाद आनी समािजकाय 
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आ श ल , जी दोगांय याय फाय याची आ श ल . दोनय गट एकामेकांचेर नंबून आ श ले. 

उ या माणांत काय जायना, पूण कांय भाटकारां कडेन मनीसपणाची भावना आश ल . 

अ ड या-न ड यांक पावपी जोशीकाका, दारांत आ य यांक तशच बाळंटेर आनी हेर संगां 

वेळार भरपूर जेवण क न वाडपी शवरामाची आवय यो ता यो देखी. या संबंदांक लागून 

गांवांत ग रबी आसल  तर  एकचार आ श लो. मनशा-मनशां मदले संबंद बरे आ श ले. 

पूण ह  प रि थती गांवांत मनाखण येतक च पुराय रतीन बद ल . गांवांक भकास प फावो 

जाल. दवपी, दानत आ श या घरांचेरच हावळ आयल . ताका लागून आयजचो द स कसो 

वतलो ? असो न उबो रावलो. 

गांवांत मनेरांची एका धकारशाय आनी दहशत नमाण जाल . मनेर कोणाकच जुमानी ना 

जाले. आप या पैशांचो आनी स ता धशां कड या संबंदांचो वापर क न मनेर जायती.ं 

बेकायदेशीर कामां क ं क लागले. आपणाक जाय थंय र ते खणप, जाय ततल मीन जाय या 

सग या वैध आनी अवैध मागानी काडप, खणींक वरोध करत या वा आप याक जावपी 

अ याया आड सरकारा कडेन वा यायालयांत वचपी लोकांचेर बगलाटां घालून तांका घुसपावप, 

वाटाघांट या नांवा खाला तांची लुबाडणूक करप, गोड- ह वळ भाशत तांकां भु लुसावप, याय-

वेव थेक वकती घेवन केशी फुड धुकलप या मनेरां या कर यांक लागून गांवची पुराय 

वेव था कोलमडल . 

कुटंुब-वेव था कोलमडून बायल शवरामा साकून पयसावल  आनी मनेराची रखेल जाल , भयण 

आ का आप यो घोवा मुखार-धूतभटा मुखार उलोवपाच धाडस जावंक ना श यान वा सुखाचो 

संवसार ासांत पडपाचे भरांतेक लागून शवरामा कड यान पयस गेल . मनेरा आड केस क ं  

नाका हू ण लोक शवरामाक शटकावपाक लागले. हाच कारण मीन-वेवसाया या चंड पा 

मुखार तांचो आ म व वासच ना जालो. ह आतां अशच जावपाच, अशी हतबलताय आनी 

नराशा तांणी मानून घेतल .  
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मनाखणीक लागून मनेराचे िजणेक आ य या गुलामापा ट पाच दशन ‘होमकांडा’ंत अश 

वाचू ंक मेळटाः 

‘‘ ह या मनांत आयल, पोटा खातीर ह ं मनशां (खण-मजूर) खंय या खंय यान हेडत 

आय यांत? खंयचे तरेचे क ट काडटात? आनी इतल क न हो देह जगोवपाची धडधड- आनी 

तो कतलो न वर. एका धप यांत नसग िज या मनशाक नाSचसो क ं क शकता. हे सगळे 

सु त ि हड यात- सकयल माती-वयर मळब- हय, एक द स ते अशेच मातयत वचपाचे 

आसात.” (पान 93) (अनुवाद त). 

दुसरे वटेन मनेरांचे ि थतीच वणन अश केला:ं 

‘‘पूण या मकां या िजवार मोहनबाब मोटार ंनी भ वतात. चैनींत रावता- हय या दोन 

हय यांनी परदेशांत वता - अ लशान बंग यांत रावता- सुख वलासातं जीण सारता. तांकां अशे 

तरेन जगू ंक मेळच हूण सग या मजुरांचो ज म... आनी हजो लेगीत!’’ 

‘‘हांव लेगीत हेच तरेन भ डता.ं हजो हज घर, कुळागर वा हेर जमनीचेर हजो अ धकार 

आसा? ज आमच अश आमी हणटात वा मानतात त या पैशेकारांक जो मेरेन नाका 

आसता, तो मेरेनच आमच ! या खणाक त तांका जाय पडटल, याच खणाक आमचो 

ताचेर कांयच ह क ना, असो हाचो प ट अथ आसा...” (पान 93) (अनुवाद त). 

फुड जे ना प रि थती हाताभायर वचून आपल कुळागर पुराय रतीन न ट जा ल पळोवन 

शवराम मनेराक मेळपाक वता. थंय पुलस ताका आडायतात आनी ताचीं फकाणां करतात. 

शवराम तांचे मद या एका पु लसाचेर थापट फुलयता. या वेळार गडबड जावन मोहनबाबा 

सयत सगळे लोक भायर येतात. मोहनबाब शवरामाक दुसरे द स मेळपाच उतर दवन घरा 

धाडटा. शवराम परतुपाक लागतक च मोहनबाब पुतु गेज भाशत पु लसांक कततर  सांगतात, 

ताचेर सगळे जाण हडा हडान हांसतात. ते ना शवरामाचे तकलत आ य ले वचार पळयातः 
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‘‘हांव परतल  खरो. पूण ह या अपमानाच श य ह या मनाक भोवच त पताल. सारक अश 

मनांत येताल, आमचे कुळागर, आमची जमीन हांणी हातासल , न ट केल  आनी वय यान 

आमीच मूख. सारक अश दसू ंक लागल, तांणी बांदून द या घरांत रावप, ते दतले या 

पैशांचेर जगप. ते सांगतले ततलेच सुवातत वावरप! ते मात जाय तशे वागतले, आमच उदक 

होडटले, घर होडटले, कुळागराची माती करतले, जाय ते करतले, आनी आमी सु त बसून ह 

पळोवप! आमकां कांयच, कांयच क ं क येवच ना. आमी कु कूट क याभशेन- नग य-

कंकोत...” (पान 103) (अनुवाद त). 

‘भी माचा ड गरा’ंतल त व ग यान 

‘भी माचा ड गर’ ह  क कणांत या रेडी गांवांत या मँगनीज खणीचेर आदा र ल  कादंबर . 

1950-60 या दसकांत या खण-वेवसायाच प ती मांडटा. क कण हो आयज लेगीत 

मागा श लो वाठार. कृशी-वेवसाय सैमाचेर नंबून आ श यान आनी शेत जमनीचेर वाडटो 

दबाव आ श यान तो पोट भरपाच पया त साधन जायना. या भायर या वेवसायाक त टा 

ना श यान श ीत, अद श ीत तरणाटे या वेवसाया कडेन येनात. सरकारा कड यान लेगीत 

कृशीक कसलच ो साहन वा फाटबळ ना श यान हो वेवसाय मणाघडेर पा व लो आसता. 

क कणांतले चडशे लोक मु ंबय वा हेर कडेन सूत गर यो वा कारखा यांनी हास मेळोवपाच 

सपन बाळ गतात. आनी अशा वेळार गांवांत मनाखण येता. मनाखण मानवी बळा या 

आदारान चलता आ श यान थंय हजारांनी क ट करपी मनशांची गरज आसा. खणीचेर 

वावुरत या दरेका मजुराक दसाक देड पया पगार मेळटा. या काळांत हो देड पया 

हण यार लोकांक सगसूख. देखून परंपर क कृशी-वेवसाय सोडून पयस-ुपयसु ले अ श ीत 

मजूर हे खणीचेर कामाक येतात. शा रर क बळ ह च तांची संप ती. द सरात िजवाची पवा 

क रनासतना, रावपा यो कुशीकच पवपा या उदका यो लेगीत सु वधा नासतना हे लोक देड 
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पया खातीर खपतात त पळोवन बर वायट चंतपाची ववेकश त आ श लो सु श ीत वजय 

शक तांचे वशीं चंतता, तातू ंत यान त व ग यान य त जालां : 

‘‘आयज स तक  पगार जा लो. खर पळय यार खुश आसू ंक जाय तांणी (मजुरांनी) आनी घडये 

आसतय बी ते. पूण एक या याय मुखामळावय यान तश दसना श ल. तच मुखकमळ, 

बाबत-खु ं याभशेन. र तो चुकून भल याच गांवांत आयले हणटकच मनीस वा य आनी 

स व शेणयता हच खर. एका पोटा खातीर सव व शेणय ल तांणी आनी हे यथेन तांच शर र-

मन जळटाल.’’ (पान 131). 

अ याच या मो या मजुरांच वणन मुखार आयला:ं- 

‘‘जगपा खातीर या लोकांनी इतल लाचार जावच, हाच ताका ( वजयाक) वायट दसल. हे 

बराबर हय. अमानुश, पाशवी... कश दसू ंक लागल... आनी हाका जबाबदार कोण? आमी. 

आमी मनशांच！’’ (पान 175).  

आपणाक सुबु  हणोवपी आनी देखून आपूण ‘जनावरां भतर’ होडना असो दावो करपी हो 

मनीस - पूण शेवटाक हो ाणीच. हय！ ाण राखपा खातीर धडपडपी, झगडपी... आनी बु ी, 

बु ी हण यार तर  कत? आप या िजवाची राखण क ं क मेळची हू ण नसगान द ल  

आंतर क ेरणा！सुवाथ या तीन अ रा ंपय यान तच काम ना. तचो याप - जाचे ताचे 

अकले माण, इ से माण. चड वा उणो. ाणांतीक भंय ह  िजची बु याद ते िजणत हाचे 

परस चड उ च आनी उदा त अथ सोदप हण यार सामक  फटवण.’’ 

मनीस नांवा या सुबु  ा यान हेर ा यांची वाट लायल . जे उपेगी आनी न प वी दसले 

तांकां ग यांत पटो घालून घुसपावन लागीं केले. हेरांची सरास क तल चालू केल  आनी... पणू 

भायलो धोको उणो जातक च ताका मागीर घरांत लेगीत आप या िजवाक धोको दसू ंक 

लागलो. आप याच भावांचो दुबाव येवंक लागलो. भंया पोटांत मरा स उबो जालो. 
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गरजे माण गट आनी सो य कर तट पडले. रेशा, वतुळा,ं जाळीं - जातींची,ं धमाची, वगाचीं, 

वणाची- तोडपी आनी जोडपी; तारपी आनी मारपी. हो मनीस आप याच दा यांत घु पलो आनी 

हेरांक ास क ं क लागलो. ताका लागून मागीर आपापसांत यो कटकट , झगडी ं - किजलां 

आनी आदलच तं . जंगल  कायदो. उप वी लोकांच शरकाण. हेराचेंर नांव, गांव, प तो आनी 

श को मा न पोसपाचो – पाळपाचो य न... जाच नांव सं कृताय！ 

हो मनशाचो इ तहास！‘हांव’ न सु  जावपी आनी ‘माती’ मेरेन पावचे आद ंच स पपी.’’ (पान 

175) (अनुवाद त). 

मजुरांचेर जावपी अ याय, अ याचारांक लागून तांचे मद ं बडंाची क ट जागी जाता. मजुरांक 

धपकावप, तांचे आवय-बापूय वयर काडप, तांका जनावरा पा ट वागणूक दवप, हांका ंलागून 

तांचे मदल मनीसपण उण जावन जनावर -पाशवी वृ ती वाडीक लागता. तातू ंत यानच तां यो 

वासना चाळवतात. आनी तांचे मदलोच एकलो अ पवयीन शकूचेर पाशवी बला कार करता. हे 

ि थतीच समपक वणन बरोव यान नवेदनांत या एकाच वा यान केलां : 

‘‘आनी मनशाक जनावरां भशेन वागणूक मेळूंक लागतक च ताचे मदल जनावर जाग जाता’’ 

(पान 172) (अनुवाद त). 

अशे तरेन खणीन नमाण के या मानवी िज वताच वा तव आनी संवेदनशील वणन 

बरोव यान केला.ं 

‘ ाय...’ कादंबरतल त व ग यान 

‘ ाय...’ कादंबरत वणभेदाच वदारक प दाखयला.ं या वणभेदांत खण-वेवसायान नमाण 

के या अथ क भेदान भर घात या. काळे आनी गोरे हांचे मदल वाडत च ल ल अंतर आनी 

होडूंक त क ल  समाज वेव था हांच भरांकूळ नमाण करपी प दाखयला:ं 
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‘ज कोसळत च ला,ं ती शोकां तका हय, त परतून जोडपा खातीर य न जायनात, ह  खर  

शोकां तका आसा’ (पान 21) (अनुवाद त). 

भु ंयपुताक खण-वेवसायाचो कसलोच लाब जावंक ना, ते वशीं उ ताय लो एक वचार मह वाचो 

आसा. ‘‘खणी मनशा खातीर आसात. दुडवां खातीर हय. दु डू चैनी जावपा खातीर, हवत 

तोपयो उडोवपा खातीर हय तर अ न, व , रा बतो, इ ल सुख-समादान, के नाय तर  

प चराक वचप, हाचे खातीर जाय. संर णा खातीर जाय, सपना,ं उमेद  हांचे खातीर जाय, 

तुमी ज म यात ते भु ंयतल ं फळां वकतीं घेवपा खातीर जाय’’ (पान 143) (अनुवाद त). 

जोहा सबगात खणींनी नमाण के ले न पळोवन, वचारवंत हणटातः 

‘‘आमकां दुसर जोहा सबग नाका. एकूच पुरो’’ (पान 143) (अनुवाद त). 

‘कोयले क  खान’ कादंबरतल त व ग यान 

कामगारांचे काकुळटेणे प रि थतीच एक वणन ‘कोयले क  खान’ कादंबरत वाचू ंक मेळटा. 

‘गर बां या दो यांनी सपनांचो रा बतो आसू ंक शकना? काय तीं सपनां खर  करपाची 

कापाजदाद तांचे कडेन आसता?’ (पान 11) (अनुवाद त). 

अशे तरेन अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी मनशाच बु ीक, मानसीक, शा रर क, 

भावनीक, सं कृतीक आनी आ मीक हनन केलां आनी मनशाक ताचेच भु ंयत परको क न 

सोडला. 

 

----------------------------X-----------------------X----------------------- 
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करण 6: 

न कश आनी समारोप 

न कश 

‘‘खण-वेवसायाचेर आदार त कांय कादंब याचंो अ यासः मु य प रवतना या संदभात’’ या 

वशयाचेर हो संशोधन वावर, व  9 कादंब यो (1 क कणी, 4 मराठ , 1 मूळ तमीळ 

(अनुवाद त ह द ), 1 मूळ उदू  (अनुवाद त ह द ) आनी 2 इं ल श) अ यासाक घेवन करपाचो 

य न केला. या कादंब यातं यो दोन कादंब यो लोखणाचे, 1 मँग नजाचे, 1 मँगनीज आनी 

लोखणाचे, 3 कोळ याचे आनी 2 भांगराचे खणीचेंर आदार त आ श यो. 

कादंब याचंो रचनाकाळ 

कादंब यां या कथानकाचो काळ पळयतक च व  3 कादंब यो 1900-1950 या काळाचेर 

आदार यात (‘ ाय…’, ‘अकरा कोट …’ आनी फायर ए रया), जा यार 1950-2000 या 

काळाचेर उ र यो स कादंब यो आदार यात. 

काशनाचे नदरेन पळय यार अ यासाथ कादंब या ं मद ं पयलो नंबर ‘ ाय...’ कादंबरेचो 

(1948), दुसरो ‘गो ड मायन’ कादंबरेचो (1970), तसरो ‘भी माचा ड गर’ (1973), चवथो 

‘अ छेव’ (1977), पांचवो ‘होमकांड’ (1978), सवो ‘उ व त’ (1983), सातवो ‘फायर ए रया’ 

(2000), आठवो ‘अकरा कोट ...’ (2005), जा यार नमाणे णववो ‘कोयले क  खान’ (2008) 

कादंबरेचो लागता. 
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सादारणपणान आ कत या भांगरा-खणींनी नमाण के ले न सा ह यांत सग यांत आद ं 

पड बंबीत जाल असो तक ‘ ाय...’ आनी ‘गो ड मायन’ कादंब यां या कथानका या काळा 

वय यान क ं  येता. 

अ यासाथ नया ळ या भारतांत या कादंब या ंमद ,ं महारा ांत 1973 वसा, खण-वेवसायाचेर 

आदार त पयल  कादंबर  मराठ  भाशत रचल  (भी माचा ड गर), जा यार भारतांतल  दुसर  

कादंबर  क कणी भाशत 1977 वसा उजवाडायल  (अ छेव). 

फकत ग य या खण-वेवसायाचेर आदार त कादंब याचंो वचार केलो जा यार खण-वेवसायाक 

पयल वयल सा ह य- प दवपाच य पु ंड लक नायक हां या ‘अ छेव’ (1977) कादंबरेक 

जा यार ‘होमकांड’ (1978) आनी ‘उ व त’ (1983) या कादंब याचंो अनु मान दुसरो आनी 

तसरो मांक लागता. 

कादंब यो घड यात त थळ 

कादंबर च कथानक जंय घडला,ं या थळाचो वचार केलो जा यार 3 कादंब यो ग यांत 

घड यात (अ छेव, होमकांड, उ व त), 2 आ कत घड यात (गो ड मायन आनी ाय....), 

2 महारा ांत (भी माचा ड गर, ‘अकरा कोट ...’), जा यार एकेक बंगाल आनी झारखंड रा यांत 

घड या. 

नकारा मक आनी नशेधाचो सूर 

अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी खण-वेवसाया वशीं नकारा मक आनी 

नरशेणेचो सूर लायला. अ यासाथ णवूय कादंब याचंो शेवट दु खद, शोका मक आनी 

नराशावाद  जाला. अ यासाथ णव कादंब या ंमद या 8 कादंब यानंी ते-ते कादंबरेचो नायक / 

मदेवत  पा  / त नधीक पा  खणीक लागून मे याच / अपंगूळ जा याच / िजणत यान 

उ ठ याच दाखयला.ं 
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देखीक ‘अ छेव’ कादंबरत नानू खणीचेर मातये या राशी प दा पडून मरता, ‘होमकांडा’ंत 

शवराम खण-मालकाचो खून के ले खातीर ज म-कैद भोगता, ‘उ व ता’ंत रामनाथ पांगळो 

जावन पडटा. ‘भी माचा ड गरा’ंत दाजी नाबर खणी वय या ॅ टरा प दा पडून मरता. ‘अकरा 

कोट ...’ आनी ‘कोयले क  खान’ कादंब यानंी अनु मान 430 आनी 300 लोक खणींत बुडून 

मरतात, ‘गो ड मायन’ कादंबरत मजूर भांगरा खणींत या उदकांत बुडून मरतात आनी ‘फायर 

ए रया’ कादंबरत मजूर यु नयन-ल डर मजुमदाराचो खून जाता, ‘ ाय...’ कादंबरत लेगीत 

अबालसमाक फांशी जा यान तो मरता, पूण त मरण य  खणींक लागून जावंक 

ना श यान या मरणाचो थेट दोशारोप खण-वेवसायाचेर क ं क मेळना. पूण आ कतले 

प रि थतीक थंय या भांगरा यो खणी आनी वणभेद जापसाल आसात, हातू ंत मात लेगीत 

दुबाव ना. 

कृशी संहार 

अ यासाथ सग या कादंब यानंी खणी-वाठारांत पयावरणा या सग या घटकांचो सवनाश 

जा लो पळोवंक मेळटा. लोकांचीं घरा,ं शेतां, भाटा,ं कुळागरा,ं द गर, झर , तळयो, रानां, 

जंगलां हे पयावरणाचे सगळे घटक खणींक लागून ना-नपयत जा यात. 

देखीक ‘अ छेव’ कादंबरत गांवांतल ं शेतां आनी तळ उ व त जाला.ं ‘होमकांड’ कादंबरत 

आ ख कुळागर मातयेची रास ताचेर पडून पुरवला.ं ‘उ व त’ कादंबरत शेतां आनी कुळागरां 

न ट जा यांत. ‘भी माचा ड गर’ कादंबरत भी माचो द गर भ माचो-गोबराचो जाला. ‘अकरा 

कोट ...’ कादंबरत भ ावती या दगणांतल ं जंगलां न ट जा यांत. ‘कोयले क  खान’ कादंबरत 

शेतां खणी प दा गे यांत. 
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मनीस आनी हेर िजवावळी या सहिजवनाचेर हावळ 

हे भु ंयेचेर जगपाचो मनशाक िजतलो अ धकार आसा, ततलोच तो मोनजाती आनी वन पतींक 

आसा. खण-वेवसायान सग यांचेच नसग क अ धकार न ट के यात. ताका लागून मनीस 

आनी मोनजाती थलांतर त आनी व थापीत जा यात. या- या वाठारांतले तांचे लोकसं यत 

घट जा या. वन पतींचो समूळ नाश जाला. मनीस आनी मोनजात हांच आपापसांतल नात 

आनी सहिजवन न ट जाला.ं मनशाची दनचया जशी बद या तशीच मोनजातींचीय बद या. 

खणीं वाठारांत या भडक उजवाडाक लागून द स आनी रात हांचे मदलो फरक तांकां कळना 

जाला. ते के नाय सादयतात. ताका लागून फांतोडेर क या सादाक जागो जावपी मनीस खणी 

सु  जातक च घ या सादार जागो जावंक लागला (अ छेव). उ ेगीकरणाचो हो प रणाम 

मराठ ंतले नामनेचे कवी बा. सी. मढकर (1909-1956) हांणी हे ि थती या कांय दसकां आद ं 

बर य या याच अथा या ‘‘ कु  पव या पहाटे आरवतो दैनं दन घ गा’’ हे क वतेची याद 

क न दता. उ ेगीकरणाचे प रणाम दोन वंगड काळांत या, भासांत या आनी वाठारांत या 

सा हि यकांनी एकेच तरेन उकताय यात.  

अ नबद सा ा य 

अ यासाथ सग या कादंब यानंी, खणींच अ नबध आनी बेकायदेशीर सा ा य या- या 

वाठारांचेर पात ळ ल द ट  पडटा. 

मजूर शोशण 

अ या श या सग या कादंब यानंी, मनेरांनी मजुरांच अप रमीत शोशण आनी तांचेर पाशवी 

अ याचार के याच च  पळोवंक मेळटा. 
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थलांतरण 

णवूय कादंब यानंी थलांतर त मजुरांचो न नमाण जाला. ‘अ छेव’ कादंबरत थलांतर त 

मजूर सा प उणे (बाज  वयले खलाशी बी) आ श यान ते कादंबरेचो आडवाद सोड यार हेर 

सग या कादंब यानंी थलांतर त मजुरांची रा ब याची सुवात, थंय यो सु वधा हांचे वशीं सा प 

दुल  के ल  द ट  पडटा. 

परंपर क वेवसायांचेर मणकळा 

अ यासाथ णवूय कादंबयानंी कृशीचेर आदार त आनी हेर परंपर क वेवसायांक, चड क न 

सैमीक अ र टांक लागून मणकळा आ य यान मजूर ते वेवसाय सोडून खणींचेर वावर क ं क 

ला ग ले द ट  पडटात. हाचो अथ सुरवेक शेतकामती/कृशक आ श लो समाज न पायान 

मजूर जाला. पूण एक फावट खणी आय या उपरांत मात, उ र ले सु र ले सगळे परंपर क 

वेवसाय न ट जा यात. 

खणींक लागून वेसना धनताय 

अ या श या णवूय कादंब यानंी अ त माक लागून आनी हातांत आ य या रोख दुडवांक 

लागून सगळे लोक सोरो, शगार, तंबाखू हांचे भक क प ड ले द ट  पडटात. 

णवूय कादंब यानंी खण-सं कृतायेन नमाण के ले िजवन-शैल क लागून मजुरां मद ं फॉ ग 

मारपाची चैनी वृ ती बळा व ल  द ट  पडटा. 

वासना अ तरेक 

अ यासाथ सग या नव लकांनी मजुरांची वासना चाळ व यान तांचेर सांवार आ य लो द ट  

पडटा. या वासना कांडांत थंय या बायलांचो बळी वता ह णवूय कादंब यानंी दाखय ल आसा. 

देखीक ‘अ छेव’ कादंबरत मीण आनी कसर, अनु मान बाबुसो आनी मानुयेलाचे (वा हेर 
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ाय हरांचे) वासनेचीं बळी थार यांत. ‘होमकांड’ कादंबरत ‘अ ंधती’ मनेराची रखेल जा या. 

‘उ व ता’ं त ल मीन गांवांत वे याघरच उगडला.ं हंसा खण-मॅनेजराचे जा यार बकुळा 

सुपरवायजर इ ाह माचे भक क पड यांत. ‘भी माचा ड गर’ कादंबरत सा व ी या दारांत 

वासना वरांची लायन लाग या, जा यार तचे 10-12 वसाचे चलयेर खण- म ीन के या 

अमानुश बला कारांत तका मरण आयला.ं हच कादंबरतल  वासंती वारकानाथा या मोगा या 

नाटकाक बळी पडून तका आंकवार गुरवारपण आयला.ं 

‘कोयले क  खान’ कादंबरतलो मजूर पासवानाची चल  मॅनेजराची कामवासना भागयता जा यार 

साबार हेर मजुरां यो बायलो/चलयो मनेरांचे बूट चा ात. ‘फायर ए रया’ंत मदना बावर चे 

बायलेचेर क पल संहा या भावान आनी ता या गु ंडानंी धा द स के या पाशवी सामुह क 

बला काराक लागून गु त भागाक जखमो जावन तका मरण येता. रानी हजेर बाबूची रखेल 

जाता. जा यार ‘ ाय....’ कादंबरत हजारांनी चलयो आनी बायलो खुलेआम तीन-चार दाद यां 

कडेन अनैतीक संबंद दवरतात. 

खलन 

खण-वेवसायाचेर आदार त अ या श या कादंब यानंी बायलां या खलनाचेर जसो उजवाड 

घातला, तेच तरेन खणीर मेळपी पैसो वा स ता/अ धकार हांकां लागून दाद यांच खलन 

(पतन) जा या योय देखी 7 कादंब यानंी पळोवंक मेळटात. ‘अ छेवा’ं त नानू आनी 

शक यांनी हेर ाय हर, खण-मा तर, सुपरवायजर हांच बु ीक, शा रर क आनी लगीक खलन 

दाखयला.ं ‘होमकांडा’ंत मनेरच रंगेल रंगयला. ‘उ व ता’ंत खण-मॅनेजर, सुपरवायजर, हेर 

कतलेशेच मजूर आनी गांवांतलो शाणू हांच अवमु यन जाला.ं जा यार ‘भी माचा ड गर’ 

कादंबरत अ णा ध न गांवांतले सगळे तरणाटे तशच मजूर कशे बदफैल  जातात ताच वणन 

केला.ं ‘कोयले क  खान’ कादंबरत खण मॅनेजर आनी मनेरांच खलन दाखयला.ं ‘फायर 

ए रया’त खासा सहदेवाच बु ीक खलन जा यार लालू दुसाध, आनी हेर जाय या यु नयन 
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ल डरांची कामुकताय सांग या. ‘ ाय....’ कादंबरत हजारांनी तरणा या मजुरांची च ळ ल  

वासना दाखय या. 

मजूर उ ेक 

अ यासाथ नया ळ या णव कादंब या ंमद यां 7 कादंब यानंी खण- वरोधी आंदोलनाचो आनी 

मजुर-उ ेकाचो उ लेख आयला. फकत ‘अ छेव’ आनी ‘गो ड मायन’ या कादंब यानंी खण-

वरोधी आंदोलनांचो उ लेख वाचू ंक मेळना. ‘अ छेव’ कादंबरत खणीचेर क ाय हरांच 

यु नयन जा याचो उ लेख मात आसा. 

अ ानाचो फायदो 

अ या श या कादंब यानंी थळा या लोकांक श ण दवपाचो कसलोच य न सरकार वा खण-

वेवसा यकांनी क ं क ना. उरफाट तां या अ ानाचो गैरफायदोच घेवन तांची फटवण के या. 

ताका लागून हो समाज अंध ा आनी जुलमी कर यांचो बळी थारला. अ यासाथ 

नया ळ या कांय कादंब यानंी खणींत भूत आसा, अशी अफवा उठोवन, कामगारां या मनांत 

भंय नमाण करपाचो य न कोणतर  करतना द ट  पडटा: 

‘‘शैतानी खदानांतले भुताटकेचे अणभव तर के नाच स पना श ले...’’ (पान 13) (अकरा कोट ) 

(अनुवाद त). 

‘‘आनी लोकूय बी हणटात, ताच भूत (खणी या) भु ंयारांनी भ वत आसता खंय. हॉले याची 

घांट वाजयता. के ना के ना गाडी उम थता. कांय लोकांनी तर ताका पळयलांय बी’’ (पान 55) 

(फायर ए रया) (अनुवाद त). 
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मनेर भायले 

चड या कादंब यानंी रंगय ले मनेर या वाठारा/ंरा या/ंदेशां भायले आ श याच च  द ट  

पडटा. देखीक ‘अ छेव’, ‘भी माचा ड गर’, ‘अकरा कोट ...’, ‘फायर ए रया’ या चार 

कादंब यातंले मनेर कथानक घडटा या रा या भायले आनी गुजराती आ श याच द ट  

पडटा. जा यार ‘ ाय...’ आनी ‘गो ड मायन’ कादंबरत खण-वेवसायाच च ण आ कतले 

आसा, पूण मनेर युवरोपी आसा. 

ग यात यो कादंब यो एकाच तालु यांत यो 

ग यांत या खण-वेवसायाचेर आदा र यो तीनूय कादंब यो उ तर-ग यांत या स तर  आनी 

दवचल तालु यांत यो आसात. तालुके वेगळे आसले तर , कथानकां जंय घडटात ती कोळंब 

(अ छेव), द तवाडी (का पनीक) आनी अनु लेखीत गांव (सुला ?) (होमकांड) ह  थळां 

एकामेका पसून धा क.मी. अंतरा भतर आसात. हाचे वय यान दवचल तालु यांत या खण 

वेवसायान थंयचे समाजीक िजणेचेर केदो हडलो आघात केला त कळटा. येदो हड समाजीक 

आघात जाता ते नाच सजनशील लेखक ताची दखल घेता आनी सा ह यांत या आघाताच 

पडबींब पडटा.  

7 त यो तीन कादंब यो ग यांत 

तुत संशोधकाक अ यासा खातीर, खण वेवसायाचेर आदा र यो 7 भारतीय कादंब यो 

य  उपल ध जा यो. याभायर, खोणीर नुतन मणी (आशुतोष मुखोपा याय) (कादंबर ), 

खनन ( यामल मजुमदार) (कादंबर ), सोनार कथा (कथा) (अ ण कुमार द त), सोनार कथी 

पोर कथी (कादंबर ) (आशुतोष मुखोपा याय) ह बंगाल  सा ह य खणीचेर आदा र ल आसा 

हणपाची मा हती मे ळी. पूण त सा ह य अ यासाक उपल ध जावंक ना. अ या 

भारतांत या खण-वेवसायाचेर अ या श या 7 कादंब या ंमद यो 3 कादंब यो ग या सार या 
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े फळ आनी लोकसं येचे नदरेन सा प हान आ श या ग य रा यांत काशीत जा यात, 

हाची ंदोन कारणां आसू ं येतातः 

1) खण-वेवसायान ग यचे लोक-िजणेचेर के लो भयानक आघात. 

2) ग यांत या लेखकांची समाजीक ना वशींची आ श ल  खर संवेदन शलताय, सजगताय 

आनी सतकताय. ह समाजीक भान ग यकार लेखकांक आ श यान तांणी 1950-80 या 

काळांत या खणींनी ग यांत नमाण के या वलंत नांची दखल घेतल  (वा तांकां घेवची 

पडल ). 

मनापसून भांगर 

हाल ंच डॉ. नंदकुमार कामत हांणी मीनमातयत भांगर मेळटा, आनी भांगर काडप परवडू ंयेता 

हो एक स ांत मांडला. ग यांत यान लाखांनी टन मीनमातयेची नगत जाल . ती आयात 

करपी जपान, चीन या देशांनी फकत लोह, मँगनीज काडपाखातीरच हय तर भांगर काडपा 

खातीर ती वाप र ल  आसू ंयेता. ह  मीनमाती वकून कलांनी भांगरा पसून भारत देश वंचीत 

जाला, असो दावो तांणी केला.22 

ग य या आ दम आनी लौक क नदरेन नर र लोकांमद  ंलेगीत मीनांत यान भांगर काडू ंयेता 

हणपाचे उ लेख मेळटात. 

अ यासाथ चड या कादंब यानंी लोखणा या आनी मँगनीजा या मनाखणींनी भांगर 

आ श याचे वा भांगरा वशींचे उ लेख सापडटातः 

‘‘कसले फातर? मीन हणटात तेका. आरे, भागंर करता तेच’’ (पान 14) (अ छेव) 

‘‘भावाभयणींनो, आमचे द तवाडी लागीं भांगर पकता！जम न या पोटांत चपून मीन भरला！ं’’ 

(पान 53). 
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‘‘ मनांत भांगर पकता भांगर’’ (पान 57) (उ व त) (अनुवाद त). 

‘‘कोळसो लासपी भांगराचो धु ंवर काडूंक लागले...कोळसो काडपी वताचो जीव लासू ंक 

लागले...’’ (पान 7) (अकरा कोट ) (अनुवाद त). 

‘द गरा वय या जमनीची जाणकार तपासणी क ं क लागले आनी भी मा या पोटात गडप 

जा या एकेका गौड बंगालाचो सोद लागू ंक लागलो. मँगनीज तर आ श लच.....दोन चार 

पळ यांक पावन उरतल इतल आनी ताचे खाला, खोल तळा कडेन, हे वशीं या वलायती 

सायबाच लेगीत एकमत जायना श ल - मतभेद आ श ले. कोण हणटालो कोळसो आसा, 

कोण तां याच नांव घेतालो आनी एक यान तर दोळे धांपून फोडल, भांगरच आसू ंक जाय.’’ 

(पान 129) (भी माचा ड गर) (अनुवाद त). 

अ यासाथ कादंब यां या नांवांतल  सुचकताय 

खंयचेय सा ह यकृतीच नांव हण यार तची वळख आसता. सा ह यकृती या आशयाच पड बंब 

त या नांवांत प ड ल आसता. लेखकाक जो संदेश वाच यां मेरेन पावोवपाचो आसता वा ती 

सा ह यकृती बरोवपा फाटलो ताचो जो हेतू आसता, तो ते सा ह यकृती या नांवांत यान य त 

जाता. हे नदरेन अ यासाथ णव कादंब याचंीं नांवां, तांचो अथ आनी तातू ंत यान वनीत वा 

सूचीत अथ तपासून पळोवप यो य जातल: 

‘अ छेव’ हण यार समूळ नाश, मुळापसून जा ल  हुमटणी, इंि ल शतं या उतरा या अथाक 

लागीं आ श ल ं उतरां हण यार Upheaval, Uprooting वा Havoc. हंद ंत या उतराक 

‘उलटपुलट होना’, ‘उथलपुथल’ वा ‘घोर प रवतन’ ह ं उतरां येवजू ं येतात. हे कादंबरत कोळंब 

गावंातं मनाखण वेवसाय आय या उपरांत जा या समूळ नाशाच च ण लेखकाक घडोवपाच 

आसा. देखून लेखकान ह समपक नांव येविजला.ं कादंबर  पान उजवाडाक येवचे आद ं ‘मीन 

पकलां खाणयांनी’ अश हे धारावाह क कादंबरेच नांव आ श ल. 
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‘उ व त’ हण यार समूळ नाश. ‘अ छेव’ या उतरा या अथाक लागींच अश ह उतर. हे 

कादंबरत लेगीत खण-वेवसायाक लागून उ व त जा या ‘द तवाडी’ गांवाच वणन केला.ं 

‘होमकांड’ ह उतर ‘होम’ आनी ‘कांड’ अशा दोन उतरां वय यान घडला.ं ‘होम’ हण यार य  

वा उ याचो याग. ‘िजणेचो होम करप’ हण यार जीण काबार करप. ‘कांड’ हण यार काणी. 

हे कादंबरत शवराम आपले कुळागराचे राखणे  खातीर आप या िजवाचो होम करता. 

ह  कादंबर  दवचल हालांत या पूण साखळी वाठाराक लागी आ श या एका गांवांत (नांवाचो 

उ लेख ना, पूण वणना वय यान ह गांव सुला आसु ंये असो तक क ं  येता) घड या. 

हांगा यान लागींच ‘ शरगांव’ नांवाच एक गांव आसा. थंय लईराई देवीचो वसुक  उ सव जाता. 

या वाठारांत हयनोभर उपास / शवराक अ न / अ प आहार घेवन ध ड (भ तगण) देवळा 

मुखा वय या ‘होमखणा’ं त यान चलून आपले भ तीची अ नी प र ा दतात. तांची कूड 

प व  आ श यान ते उ याची ह  प र ा पास जातात, अशी लोकसमजणी आनी परंपरा 

आसा. ‘होमकांड’ कादंबरतलो शवराम असोच नद श, न कपट, नसुवाथ  आसता आनी 

न टेन आपलो लडो दता आनी नमणे मेरेन ‘प व ’ उरता. देखून ‘होमकांड’ कादंबरेक 

लईराई या ‘होमखणा’ंचोय संदभ फावो जाला. शवराम यायाचे मागणे खातीर आपले िजणेच 

होमखण करतात. 

‘भी माचा ड गर’ ह कादंबरत अचल, थीर, उंच आनी अढळ आ श या एका द गराच वणन 

आयला.ं हो द गर हण यार स या चो - पि चम घाटाचो एक सुळको. तो पावस आडावन 

‘रेडी’ गांवाक उदका पुरवण करता. हो द गर महाभारतांत या ‘भी म पतामहा’ भशेन कणखर 

आनी वचना कडेन कट ब  आसा. पूण नमण मनाखण या ‘भी मा’ची त ा होडटा. 

ताका पोखरता, ताची उंची ना क न उडयता आनी ताका ने तनाबूत करता. अखेरेक हो 

‘भी माचो ड गर’, ‘भ माचो द गर’ जाता. मीन- पी, खनीज- पी गोबोर जाता. देखून ह नांव 

लेगीत साथ आसा. 
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ह कादंबरत ‘दाजी नाबर’ नांवाच मुखेल पा  आसा. दाजी नाबर सरुवेक सावन खणीक वरोध 

करता. ते वशीं तो कसल च तडजोड क रना. नम या वासा मेरेन तो भी मा या द गरा 

वयल  आपल  जमीन खणीचे भक क पडची हय हूण झुजता, देखून ‘भी माचा ड गर’ ह 

तीक दाजी नाबराक उ ेसून आसा काय? असो न पडटा. पूण दाजीचो लहर  सबाव, 

तक वसंगत कर यो आनी मुखेलपणान ताची नि यताय हांकां लागून लेखकाचो तसो हेतू 

आस यार लेगीत त तीक दाजीक सोबना. दाजी या यि तम वाची उंचाय ‘ भ मा या द गरा’ 

कडेन तुळा करपा सारक  ना. 

‘अकरा कोट  गॅलन पाणी’ ह शशक हे कादंबरेक यु त सोबता. एके खणींत अकरा कोट  

गॅलन ( हण यार 41,63,95,298 ल टर) उदक शेजारचे बंद खणींत यान फुटून घसुता आनी 

कांय मनटां भतर शक यानंी मजूर जमनी प दा हजारेक फुटांचेर बु डून मरतात. तांकां अशेच 

तरेन जलसमाधी मेळटल  ह वामी नांवा या जाणकाराक खबर आसता. आपणच दुडवां या 

सुवाथान जाणूनबुजून के ले चुक क लागून, ह के ना तर  घडटल हाची ताका जाण वकाय 

आसता. देखून सुरवेक साकून ता या िजवाक ‘अकरा कोट  गॅलन पाणी’ हो घोर ला ग लो 

आसता. 

‘कोयले क  खान’ हे कादंबरे या नांवाक वेगळो सु चताथ ना. मूळ तमीळ भाशत या ‘सुरंगम’ 

नांवाचे कादंबरेचो हो हंद  अनुवाद. सुरंगम हण यार सुर ंग. हे कादंबरत सु रंगा या फोटाक 

लागून शेजारचे बंद खणींत तु ं ब ल, फु ग ल उदक ह खणींत भरता आनी शक यांनी लोक 

मरतात. अनुवाद त नांवा परस मुळाव नांव चड सुचक आ श ल. (क कणींत ‘सुर ंग’ नांवाच 

याच अथाच पूण र या या बांदकामा खातीर फातर फोडपा या वशया वयल एक नाटक 

पु ंडल क नायक हांणी बरयला)ं. 

‘फायर ए रया’ हे कादंबरत सुरवेकूच या उतराच कुवाड सांगला ं: 
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‘‘कोणूय जर के नाय कोळशाचे काळे दु नयत पावलो, जा यार ताका र या कुशीक हानसो 

बोड ला य लो द ट  पडटलो, ‘फायर ए रया’. वाटस  चा य वटेन नदर भ वडायतलो. पूण 

ताका उ याच कसलच ल ण दसचना. धु ंवर ना, क ट ना, वालाय बी ना. तर  ‘उ याच े ’ 

अश बरय ल आसतल. पूण थंय उजो आसतलो. जमनी या वयर हय, जमनी या पोटांत. 

खोल प दा. जे ना कस याय कारणाक लागून जमीन खचता, प दा वता वा तका फ ड पडटात 

ते ना जमनी या पोटांत यान वाय,ू धु ंवर वा वाफ भायर सरता. हाच कारण हे जमनी प दा 

कोळसो हो वलनशील पदाथ आसा’’.  

‘फायर ए रया’ या उतराचो हो वा याथ. पूण सु चताथ वा बरोव याक वाच यां मेरेन 

पावोवपाचो संकेताथ वेगळोच आसा. हजारांनी मजूर हांगा क ट, यातना, अ याय, अ याचार 

स सून वावुरतात. पोटाचे भुके खातीर. वयले वयर दसपाक ते शांत आनी थंड दसतात. पूण 

सहन शलताय स पतक च मात यां या पोटांतलो उजो भायर सरता. या उ यांत सगळ भ म-

गोबोर क न उडोवपाची तांक आसता. अशा या मजुरांचे पोट तडकेक उ ेसून ह उतर वापरला,ं 

अश हणू ंक रजांव आसा. कादंबरेचे अखेरेक स सपाची मयादा स पतक च, आप या ामाणीक, 

नसुवाथ  आनी स य फुडा याचो (यु नयन ल डर) खून जालो ह कळटक च, हजारांनी मजूर, 

जाणटे-नेणटे, दादले-बायलो शारांत यान नशेध मोचा काडटात. तां यो मुठ  आंव ळ यो 

आसतात आनी तां या दो यांत खुनाचो राग उ या- पान पेटून उ ठ लो आसता. ते ना सहदेव 

चंतता, या उ याचो तो आपले पुराय िजणत सोद घेतालो, तो उजो आनीक खंयच हय तर 

मजुरां या दो यानंी आसता. तो आपणाकूच वचारता, ‘‘उजो दो यांनी आसता हय?’’ आनी 

ताका ताच मनचू जाप दता, ‘‘हय, उजो दो यांतच आसता.’’ धतरे या पोटांत या उ या भशेन 

मजुरा या पोटांतलो उजो भायर सरता. शोशीत मजुरांचो राग, कंवाटो आनी संताप हांच पक 

हूण ‘फायर ए रया’ ह उतर चड संयु तीक थारता. 

‘गो ड मायन’ कादंबरे या नांवातं कसलोच सुचक अथ ना. 
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‘ ाय द बलो हड कं ’ हे कथे या नांवांत जायतो म तताथ लपला. द ण आ कत या 

आ दवासींची आत, क ण अशी कळांच हे कादंबर या नांवांत आसा. या देशातं भांगराचो 

धु ंवर भायर सरता, या देशांत या भांगरा या खणींचेर आंतररा  बाजारपेठेची अथ क 

उलाढाल नंबून आसा आनी या देशातं जोहा सबग नांवाच एक अ ूप शार आसा, या 

देशांतलो मूल- नवासी मात दळ डरपणाची, वण देसान भ र ल  अशी गुलामाची, भका याचंी 

जीण जगता, हो वरोधाभास हे कादंबरत य त जाला. का या आनी गो या काती या लोकां 

मदले वण- वशमतायेक लागून आनी अथ क-भेदांक लागून का या काती या लोकांक कसले 

हाल-उपा े काडचे पडटात आनी कतलो घृणा पद अपमान स सचो पडटा, ताचे पड बंब 

‘ ाय...’ या नांवांत पडला.ं ह ं मनां आतां तुट यांत...परतून के नाच जोडूंक जावचीं नात 

इतल .ं देखून द. आ के या भु ंयमाते या दो यांत सदांच दकुां उरतल ,ं असो अथ या 

शशकांत यान य त जाला. 

अशे तरेन भोवच अथपूण आनी सुचक नांवां अ यासाथ कादंबयाकं द यांत. 

अ यासाथ कादंब यातंल ‘वा तव’ 

‘खंयचीय सा ह यकृती ह  मुळांत कि पतच आसता, पूण त यांत यान यय येता तो मात 

वा तवतायेचो’. द ता मशाळ हांचे ह वधान सा ह यकृती या व पाचेर उजवाड घालता. 

खंयचेय सा ह यकृतीचे नमणत दोन यांचो आसपाव जाता. लेखक आपले अणभव वा 

अनुभूती आनी ान हां या आदारान सा ह यकृती बरयता. ते ना तो आप या अणभवांच 

उदा तीकरण करता, साव क करण करता. देखून ती सा ह यकृती, ताचे अणभव, अनुभूती वा 

ान हांचे पुरती उरना. तर ती साव ीक, सावजनीक आनी सावकाल क जावंक पावता. संबंद त 

लेखकाची लेगीत ते सा ह यकृती वयल  मालक  वा वा म व स पता. ह  पयल  या. दुसर  

या हा या उरफाट  आसता. आपले अणभव, अनुभूती वा ान हां या आदारान जर  

लेखकान सा ह यकृती बर य ल  आसल  तर  तो आपले सा ह यकृतीतंल  ंपा ां आनी संग, 
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घडणुको आनी प रि थती आपूण जावन नमाण करता. देखून ती सा ह यकृती आगळीवेगळी 

आनी ‘अन यसादारण’ थारता. 

अ यो दोनूय या सा ह यकृतीचे नमणत घडटा आ श यान तचे भतर लेखकाचे 

क पना-श तीचो अंतभाव आसून लेगीत ती सा ह यकृती वाच यांक वा तवतायेचो 

(आभासा मक काय जायना) द टावो घडयता. अ यासाथ सग योच कादंब यो लेखकांनी 

आपाप या वा आप या संशोधन/अ यासा या वाठारांतले देश-काल-प रि थतीचेर नंबून 

बरय यात. हे नदरेन या- या कादंब याकं बरय यो तावना, वा लेखकांची मनोगतां वा 

अपण-प का तपासून पळय यात. 

‘अ छेव’ हे कादंबरेक त या नांवा सकयल ‘गांव गरे िजणेची एक वा तव काणी’ अश उप-नाम 

दला.ं हाचे वय यान ह  कादंबर  एके वा तव िजणेची आसा हे प ट जाता. लेखकान 

कादंबरत वणन के ल ं गांवां (वळवय, कोळंब, नावेल ...) वा तव आसात. 

‘होमकांड’ कादंबरेचे पयले आवृ तीचे अपण-प के या पानार ‘ह कादंबरतल  ंसगळी ंपा ां आनी 

संग का पनीक आसात’ असो ठळक उ लेख केला. पयले आवृ तीचे अपण-प कत लेखक 

आप या पो लयो त भावाक ह  कादंबर  अपण करता. ग यांतल तां या जा टे यांच कुळागर 

तगोवन दवरपा खातीर आनी ताची मनेरा कड यान राखण करपा खातीर ताण खण-मालकां 

कडेन के लो संघश, प क र ल  दु मानकाय आनी गळफास लावन मा न उडयतले हणपाची 

( मनेरांनी द ल ) धमक  हांकां तो समथपणान त ड दता. देखून ह  कादंबर  आपूण ताका 

ओंपता, अशे लेखक हणटा. 1978 वसा ह  कादंबर  पयले फावट उजवाडाक आयल  ते ना 

ग यांत मनेरांचीच स ता आनी दहशत आ श ल . काय या या कटकट ंनी पडूंक नाका, हू ण 

पयले आवृ तत आपण ह  कादंबर  पुराय रतीन का पनीक आसा अश ह ण ल, असो 

उ लेख लेखक दुसरे आवृ तीचे तावनत (2007) वसा करता. फुड तो हणटा ‘‘ग य वतं  
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जावन आतां पंचेचाळीस वसा जा यात, पूण कादंबरत वणन के ले प रि थतीतं कांयच बदल 

घडूंक ना.’’ हाचे वय यान हे कादंबरेची वा तवताय ल ांत येता. 

‘उ व त’ कादंबरत उपनांव वा तावना वा मनोगत ना. पूण कादंबरतल ं थळनांवां (साखळी, 

द तवाडी, बादस) ग यांतल  आनी वा तव आसात. ‘साखळी’ हो वाठार ‘बादस’ हालांत 

आसपावता (पान 95) हो चुक चो उ लेख सोड यार, देश-काल-प रि थतीचे हेर संदभ वा तव 

आसात. 

‘भी माचा ड गर’ हे कादंबरे या वाचपघरांनी उपल ध ती ं भतर सुरवेचीं पानां नात, देखून 

न कश काडूंक मेळना. पूण कादंबरतले देश-काल-प रि थतीचे सगळे संदभ वा तव आसात. 

‘अकरा कोट ...’ कादंबर  लेखकान ‘चासनाला’ (झारखंड) हांगा या खण अपघातांत बळी गे या 

कोळसो खण-कामगारां या उगडासाक आदरपूवक ओंप या. तावना वा हेर तपशील 

ना श यान, न कश काडूंक येनात. पूण देश-काल-ि थतीचे सगळे संदभ वा तव आनी खरे 

आसात. 

‘कोयले क  खान’ कादंबरत बर य या, ‘दो श द’ भतर डॉ. एच. बालसु ह यम, बंध 

संचालक, भारत-आ शयाई सा ह य अकादमी, द ल  हांणी खासा लेखक कु. च न प भारती 

हांच, हे कादंबरेचे नमण वशींच वधान दला.ं तातू ंत लेखकान मा सवाद  वचारांचे कॉ ेड 

मोददास हांचे सुचोवणे वय यान, अ यास-संशोधन क न बंगालांत या खण-वेवसायाचेर आनी 

मजुरां या जावपी शोशणाचेर ह  कादंबर  आपण रचल , अश वधान केला,ं ताचे वय यान हे 

कादंबरेची वा तवताय स  जाता. 

‘फायर ए रया’ कादंबरत वा तवतायेचे य  उ लेख नासले तर  कादंबरतले थळ-काळाचे 

संदभ तची वा तवताय स  क ं क पया त आसात. 
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लेखक ी. व बर ि मथ हांणी ‘गो ड मायन’ हे कादंबरे भशेन हेर जाय यो कादंब यो संशोधन 

क न बरय यात असो उ लेख पु तकांतले तांचे वशीं या टपणांत केला. कादंबरेतले थळ, 

काळ हांचे संदभ वा तव आसात. 

‘ ाय द बलो हड कं ’ ह  पुराय कादंबर  द. आ कत या भांगरा खणींचे वा तव-िजणेचेर 

आदार या. 

यो सग यो कादंब यो जर  ‘का पनीक’ आस यो, ‘स यकथा’ आस यो वा नास यो तर  यो 

वा तव आनी य ांत अि त वांत आ श ले मानवी िजणेचच दशन घडयतात ह वय या 

व लेशणा वय यान स  जाता. देखून तांचो अ यास हो एका अथान या- या काळांत या 

समाजाचो समाजशा ीय अ यास थारता. 

कादंब या ंमदल सा य 

खण आ कतल  आसू ं वा भारतांतल , कामगारां यो माग यो एकूच आसतात. वंगड वंगड 

काळांत, वंगड वंगड लेखकानंी, वंगड वंगड वाठारांचेर बर य यो कादंबयो आसून लेगीत 

तांचे मदल सा य-सारकेपण पळोवन अजाप दसता. ह  समानताय आनी सारकेपण येवपाच 

कारण कत? हाचो वचार करतक च कांय कारणां मुखार येतातः 

1. खण-वेवसाय खंयचोय आसू,ं खंयीय आसू,ं कस याय ख नजाचो आसू,ं मजरुाचें न 

एकूच आसतात. 

2. लेखक सम दयी, सम वचार  आ श यान तांची वेवलथ वा वे सी, मनाची तार 

जुळटा. एकतानतेची ि थती नमाण जाता. 

3. हो न वळ योगायोग. तातू ंत ता ककताय सोदप चुक च. 
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कादंब या ंमदले समानतायेचे उ लेख अशे आसातः 

देखीक ‘कोयले क  खान’ कादंबरत या यु नयन ल डर जा या वकासाच ह भाशणः 

‘‘आमी आमचे खातीर खणी थो योच मागतात. भूक ि हवोवपा खातीर, दोन टायमाची शीत-

कडी मेळची, इतल च आमची मागणी. आमचे खातीर ह  खण हण या च जीण. आमचे 

खणींतलो कोळसो काडप ह  आमची गरज. खण मालकांक सगळ जग उकत आसा...’’ (पान 

31) (अनुवाद त). 

आनी आतां ‘ ाय...’ मदल जॉन कुमालो या यु नयन लडराच ह भाशणः 

‘‘ दवप श य ना त आमी मा गनात. पूण आम या क टांक लागून ज उ पाद त जाता, फकत 

ताचोच वांटो आमी मागतात... आमी खणून काडूंक ना जा यार ह भांगर धतरे या पोटांत 

तशच उरतल आ श ल... आम या बायला-ंभुर यांची भूक ि हवोवपा खातीर आमकां दयात 

हू ण आमी मागतात, कारण आमकां मेळटा त फावोश ना.’’ (पान 154) (अनुवाद त) 

‘कोयले क  खान’ कादंबर  2008 वसा उजवाडाक आयल . एका तमीळ लेखकान मूळ तमीळ 

भाशत बर य ल  ह  कादंबर , भारतांत या प. बंगालांत या कोळसो खणीचेर आदार या, 

जा यार ‘ ाय...’ ह  कादंबर  एलन पॅटन हांणी आ कत या भांगरा खणीचेर बरोवन 1948 

वसा उजवाडाय या. 

दोन वंगड काळांत या, दोन वंगड थळांत या, दोन वंगड लेखकांनी, दोन वंगड भासांनी 

बर य या या कादंब यातंल सा य पळोवन वयर द या कारणांतल दुसर कारण चड 

ताक क आसा, अश हणच पडटा. हो न वळ योगायोग जावंक शकना. 

आनीक एक गजाल चड या अ यासाथ नया ळ या कादंब यानंी समान आ श ल  द ट  

पड या. 



357 
 

खणींनी मजुरांचेर जायते अ याय, अ याचार जातात वा एकादरो अपघात घडटा. संप, मोच, 

नदशना,ं घेराव जातात. मागीर एकतर कंपनीचे गु ंड वा पुल स वा दोगूय मजुरांक यथे छ 

बडयतात. न श  मजूर तो मार खातात. दुखर , जखमी कूड घेवन घरा येतात. पूण इतल 

जावुनय वी दुसया दसा, रातीं कांयच घडूंक ना श ले भशेन ते खणी वय या कामाक हजर 

जातात. 

देखीक ‘कोयले क  खान’ कादंबरत, खणींत या अपघातांत जीव वगडाय या मजुरांचे केशीची 

तपासणी करपाक सरकार  अ धकार  येवपाचे आसतात. कंपनीक त करण दाबून उडय ल 

जाय आसता. देखून दुसया दसा कोणच सरकार  अ धका या मुखार जबानी दवची हय 

हू ण कंपनी गांवांत गु ंड सोडून दहशत नमाण करता. पूण वकास धाडस क न वतन 

अ धका या मुखार भाशण करता. ते ना सगळे मजूर पेटून उठटात आनी वतन अ धकायाकं 

घेराव घालतात. ते ना पुल स आनी कंपनीचे गु ंड सग यांक बडोवन रगतबंबाळ करतात. पूण 

दुसरे दसा मात लोक कांयच घडूंक ना श लेवर  कामाक हजर जातात. 

अशीच गजाल ‘भी माचा ड गर’ कादंबरत घडटा. गांवांत एके हान चलयेचेर बला कार जावन 

त जीव सोडटा. गांवांतले लोक पर ांतीय मजुरांचेर दुबाव घेतात आनी म यान रातीं ि ह द ले 

कडेन तांकां धांवडावन घालतात. ते नराधार मजूर गांवां भायर, दयादेगेर मेळत थंय बसून 

रात जागयतात, पूण दुसया दसा घ गो जा या बराबर खणीर कामाक हजर जातात. 

संशोधन आनी अ यास 

समाजशा ीय अ यासांत संशोधन आनी अ यासा या मा यमांत यान के ल  च क सा आनी 

व लेशण हांकां भोवच मह व आसा. अ यासाथ कादंब यातं यो सग योच कादंब यो हे प र त 

पास जातात. लेखकांनी खण-वेवसायाचो भरपूर अ यास, संशोधन आनी चंतन, मनन क न 
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यो कादंब यो रच यात. खासा क न ‘अ छेव’, ‘कोयले क  खान’, ‘फायर ए रया’ या 

कादंब यातंल  लेखकाची संशोधक आनी शा ीय नदर दो यांत भरता. 

आ कत यो भांगरा खणी - एक च क सा 

एको णसा या शक यांत सावथ आ का संघरा य ना श ल. टश वसणुको, आ कानेर 

वसणुको आनी मुळा या आ कनां यो वसणुको, अशे ताचे तीन वांटे आ श ले. द. आ कतले 

चडशे लोक शेतकामा या वेवसायांनी गु ं त ले. ते एकतर गोरवां राखताले वा ऊस वा कॉफ  

सारक  ंरोख पकां घेताले. चडशी आ का ते ना खेडेगावंांनी व श ल  आनी नागर /शार  वाठार 

मयाद त आ श ले. खण-वेवसायाक लागून द.आ केची अथ क ि थती बद ल . 1867 वसा 

इरामूस जॅकोब हांणे ऑरज हंये कांठार सोदून का ड या आनी उपरांत कंबल  पाय सांनी 

सोदून का ड या हया-ंखणीकं लागून थो या माणांत खण-वेवसाय सु  जालो. कंबल  

शारांत या ह यां-खणीकं लागून ह वामुसां भशेन जायते वेपार  आकृ ट जाले. खणीतं अ यंत 

आधुनीक यं सामु ी, खूब भांडवल आनी हडा माणातं मजूर लागता आ श यान पैशेकार 

खण-भांडवलदारांनी या वाठाराचेर ताबो मेळयलो. 

आ कन मजुरांक सा प उणो पगार मेळटालो. हडा माणाचेर मजरू पुराय द.आ कत यान 

या खणीचेंर वावुरपा खातीर शारांनी गद  क ं क लागले. कांय वसा खणीचेर वावरप आनी 

मागीर घरा परतून शेतकाम करप, अशी चाल आ श ल . मजुरांक सा प वायट वागणूक 

मेळटाल . नरोगी, नतळ वातावरण ना श यान दुयसांच माण खूब हड आ श ल. पैशांची 

हावं, आनी उ च नचतायेची भावना हांका ंलागून वणभेद सु  जालो. तरणा यांनी कांय वसा 

म केले बगर तांका ंल न जावंक मेळ ना श ल. लाखांनी कुटंुबा ं व थापीत जा ल .ं शेतां 

फकत जाणटे दादले-बायलो आनी हान भुर यां या वां याक उ र ल .ं एक फावट शारांनी 

गे लो मनीस पुराय रतीन पा चा य वचारसरणेचो जावंक लागलो आनी परतून शेतां कडेन 

पळयना जालो. अशे तरेन एक आ दवासी आनी परंपर क सं कृताय न ट जाल . 
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अ या श या कादंब यातंल  खण-वेवसायीक उतरावळ 

संशोधनाक लागून यो सा ह यकृती गरे त जा यातच याभायर भाशत खण- वशयक 

उतरावळीची भर प ड यान यो- यो भासोय गरे त जा यात. फकत एके ‘अ छेव’ 

कादंबरतल  ‘खण-वेवसायाची’ उतरां पळय यार ह  गजाल स  जातल  : 

उतरां -  मा तर, कंपनी, लॉट, लाडीसा,ं जेट र, आयनोर, ा सपोट, खण, सुर ंग, पराय, क, 

म शनर , जेट , मनैर, मीन, माल, मुकादम, मोटार, मा नफे ता,ं का यार, बॅ ट, शवाळी, 

कॅप, शेनोरेर. 

वा यांश - मीन वचप, माला यो राशी दळप, माल परायेवयलो बाज त, स ट सेवन ेड, 

पावडर गाळप, माकनांत यान वजन करप, खं डतान रास करप, मीन दाळप, चाळणीर पावडर 

गाळप, माल पराय करप, मालाक तेजी नासप, ओरबीना,ं गाडयांनी माल भरप, मीनाची जोड 

तशी मोड, लाकडी बॉडी, हजेरेक घडयाक काम करप, कटो करप, मीना यो राशी, पावडर यो 

राशी, बाज  भरप, शेवाळीं, हाय ेड माल, खडी वचप, फातर दाळप, फातर फोडप. 

फाटल ं 60 वसा ग यांत खण-वेवसाय चलता. देखून लोकांचे िजबेर आद या कृशी-वेवसायांतल  ं

उतरा ंखण-वेवसायांतल  ंउतरा ंजावन कशीं आय यात, ता यो देखी पळोवकं मेळटात, देखीक 

पराय करप, कटो करप. 

स दयाची खण ? 

एखाद या वाठारांत खंयचीय गजाल भरपूर माणांत आसतक च तो वाठार हण यार ते 

गजा लची ‘खण’ - अशी उपमा दवपाची चाल आसा. देखीक ग य हण यार नसग स दयाची 

खण वा कलेची खण. पूण य ांत खण-वेवसायान मात ग यांतलो नसग पुराय रतीन न ट 

केला. देखून हाचे मुखार खंयचेय बरे गजाल क वा ि थतीक ‘खण’ ह  उपमा दवप पुराय 

रतीन चुक च जावच, इतलो खण-वेवसाय बदनाम थारला. 
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ी. राजू नायक हांणी खण-वेवसायान नमाण के ले प रि थतीच नेम या उतरांनी वणन 

केला:ं 

‘‘ह  (खण-वेवसायाची) भ मासुर  अव था आसा. तची भूक अमयाद आसा. ग यांत ज ज सु ंदर 

आनी मंगल आसा ताका गळून आनी आमच अि त व काबार क नच तची भूक भागतल . 

देखून या ‘नरका’सुराक मयादे भतर दव ं क जाय... या उ ेगान शेतकामती आनी समाजाक 

भ डून उडयला. ताका देशोधडीक लायला... देखून खणींच माण थारावपाचो अ धकार ग यांत 

सग यांक आसा. फकत खण-प त या लोकांक हय. या उ ेगाक मनशाळपाची गरज आसा. 

ताका मेकळो सोडून दवप घातक थारतल...’’ (पान 6) (अनुवाद त). 

भी माचा ड गर कादंबरत दाजी नाबर हणटा ते भशेन खण हण यार पुराय गांवांक ला ग ल 

अ ट. त पुराय गांवाक खावन उडयतल.’’ 

या. शहा आयोगाचे न कश : 

भारत सरकारान खासा क न ग यांत या खण वेवसायांत या बेकायदेशीर करणांची चौकशी 

करपा खातीर या. शहा आयोगाची थापना के ल . 2010 वसा या आयोगान आपलो 

अहवाल क  सरकाराक भेटयलो. या. शहा हांणी ग यांत या खणींक साबार भेट  दवन आनी 

खोलायेन अ यास क न आपले न कश मांड यात, ते न कश आनी अ यासाथ नया ळ या 

कादंब यातं यान हाताक ला ग ले न कश सारकेच आसात. तांचे न कश जर  ग यांत या 

खण-वेवसायाक उ ेसून आसले तर  ते पुराय संवसारांत या खण-वेवसायाक लागू जातात. 

ग यांतलो खण-वेवसाय जाय या माणांत बेकायदेशीर आनी अवैध मागानी जालू आसा, अश 

सांगून या. शहा हणटात : 

‘‘अवैध खणींक मेकळ रान सोडून आमी लोकशाय बळकट करपा या वां याक एका धकारशाय 

वृ त क रनात हय ? ह  अवैधताय आमी सेगीत माफ कर त रावतले हय ?” 
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‘‘खणींची कसल च सरकार  तपासणी क ं क ना श यान वचक / धाक ना श ल वातावरण 

तयार जाल, जाका लागून जीवसृ ट, पयावरण, कृशी, भूगभ  जलसंपदा, नसग क जल ोत, 

तळयो- हंयो, जैव- व वधताय आद ंच बेसुमार लुकसाण जाल.’’ 

‘‘जां या हातांत खनीज भाडेप ्यो आसात, अ यो कांय मेज योच य ती लाखाधीश जा यो 

आनी जंय यान ख नजाची येरादार  / नयात / उ पादन केल थंयचे आ दवासी / गांवकार मात 

वपर त पयावरणी प रणामांक त ड द त आसात. ताचं पवपाच उदक दुशीत जालां आनी 

र यांची दैना / दुदशा जा या.’’   

अ यासाथ नया ळ या सग या कादंब यानंी सेगीत अवैध आनी बेकायदेशीर मागान मीन-

वेवसाय च ल लो पळोवंक मेळटा. सगळे कायदे नयम होडून, सरकारा,ं स ता आनी 

अ धकार, पुल स आनी यायवेव था आप या ता यांत दव न दपटशायेन खण-वेवसाय कसो 

च ला ताचीं साबार वणनां अ या श या कादंब यानंी आय यांत. लोकशाह  देशांनी लेगीत 

मनेराची एका धकारशाय चलतना पळोवंक मेळटा. सरकार आनी हेर यं णा लेगीत ट 

जा यात. या. एम. बी. शहा हांणी उ ताय ले हे वचार आनी अ यासाथ कादंब यातंल िजवन 

च ण हातू ंत इ लोसोय भेद ना.  

हे चच वय यान कायदेशीर, सैमानुकूल, सामा य मनशाची राखण करपी असो खण-वेवसाय 

श य आसा काय ? असो न पडटा. होच न सटर फॉर साय स अँ ड एन वरो मट हे 

सं थेन उजवाडा य या (2008) ‘Rich Land, Poor People’ (समृ  जमनी, दळ डरे लोक) या 

ंथा या माथा यांत वचारला - “Is sustainable mining possible?” ( चर थायी / वयंपोशक / 

स यक खण-वेवसाय श य आसा हय ?).  
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समारोप 

या न कशाचे फाटभु ंयेचेर या सोद- बंधाचो समारोप अशे तरेन क ं  येताः 

1. पयावरण आनी प रि थ तक  हां या नांची फाव ती दखल अ या श या कादंब यानंी 

घेत या. वशयाक याय दवपा इतल संशोधन तांणी केला.ं तर  लेगीत लेखकांची अशा 

ना ंकडेन पळोवपाची समज वाडपाची गरज द ट  पडटा. उ ेगीकरणा या वघातक 

आनी वनाशकार  कर या ं आड समाज-पुरसाक उबो करपाच काम समाजाचो एक 

जबाबदार घटक या ना यान लेखकांनी चड समिजकायेन करपाची गरज आसा. 

2. मीनाखणी आ श या सग याच वाठारांनी पयावरणाचो हडा माणाचेर हास जाला. 

वन पत – मोनजात – पकावळ – जल ोत हया सग यांचेर हावळ आय या अश च ण 

सग याच नव लकांनी द ट  पडला.ं खण-वेवसायाक लागून शा वत, चर थायी अ या 

कृशी वेवसायाक फाट क न ता काल क, संगीक, णीक लाबांचे आशेन लोकांनी खणीं 

कडेन धांव मा र याच च  पळोवंक मेळटा. खण-वेवसायाक लागून मनीस आनी 

पयावरण हां या संबंदांत इबाड जाला. 

3. जल, जमीन, जंगल, जनावर, जन आनी हवा हां या दुशणा या साबार कारां 

वांगडाच, मानसीक, भावनीक, बु ीक आनी सामाजीक दुशण जा याच च ण सगळेच 

कडेन पळोवंक मेळटा. खण वाठारांत या कुटंुबांच वघटन आनी वाताहात जा या. खण-

वेवसायाक लागून या या वाठारांत या लोकाचं कुशस आनी पा शयस काबार जाला.ं 

ताका लागून दादले तशच बायलो, भुरगीं आनी जाणट ं सग यांचच खलन जा ल 

पळोवंक मेळटा.  

4. कांय नव लकांनी राजक  आनी धम क ह त ेपांक लागून मीनाखण वाठारांतल  

प रि थती सामक च बकट जा या. अ या श या कादंब या ं वय यान खण वेवसाय 
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च ल या सग या वाठारांनी क ड ल , सु ते ल  आनी ट जा ल  राजक  वेव था द ट  

पडटा. राजकारणी आनी स ताधार  हांणी स तेचो वापर क न आपुणूच हो वेवसाय चलयलो वा 

खण वेवसा यकांचे ते मंधे जाले वा छुपेपणान, अ य  रतीन या वेवसायांत या बेकायदेशीर 

घडणुकां कडेन ते आडनदर क ं क लागले, अश पळोवंक मेळटा. कांय नव लकांनी खण-

वेवसायाक लागून गु हेगार, राजकारणाच गु हेगार करण, सरकार  यं णेचो गैरवापर 

जा याचींय उदाहरणां द यांत. लोकशायत रावन लेगीत लोक असहाय आनी नराश 

जा याच च ण कादंब यानंी वाचू ंक मेळटा. ‘‘मागीर हे भारत काय कत जाला,ं त फकत 

कुकमाक आदार? असो न सामा य नाग रकांक पडटा. 

5. मीनाखणी या वेवसायाक लागून सगळच वायट जालां असो ताचो अथ हय. 

मीनाखणींक लागून कांय लाबूय जा यात. तातू ंतले कांय ह वाचे लाब अशे आसातः 

i. मीनाखणींक लागून सामा य लोकांक उदर नवाहाच एक न चीत साधन आनी 

तय बी परंपर क कृशी-वेवसायापरस चड उ प न दवपी नमाण जाला,ं तांची 

भौतीक जीण आदले परस सुखाची जा या. ताका लागून परावलं ब व, लाचार  

उणी जावंक पाव या.  

ii. हातांत पैसो आ य यान जातींचेर आदा र ले वेवसाय सुट यात आनी 

सामाजीक समताय नमाण जावंक चालना मे या. 

iii. खनीज उ खननाक लागून देशाक आनी संबंद त रा याक डा माणांत महसूल 

ा त जाला आनी ताचो वापर खणी-वाठारांनी वकासकामां खातीर जाला (उदक, 

र ते, वीज, हॉि पटला.ं..). 

iv. या- या देशानंी लोह, मगनीज, बॉ सायट, भांगर, प आनी हेर धातू / 

ख नजां या उ पादनाक लागून उ ेगीक ांती जावंक पाव या.  
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v. उपासमार  पयस जा यान पालक आप या भुर यां या नतळसाण, पु ट क 

अ न, श ण हया गजाल ंकड ल  दवंक पाव यात.   

6. पूण हया लाबांपरस जा ल नुकसान चड गंभीर, द घकाल न आनी भ न काडूंक जावच 

ना अश आसा. नसग संपदेची (रानांवना,ं जलाशय, कृशी...) जा ल  अप रमीत हानी 

भ न काडपाक मेळची ना. शॉटकट मागान पैशे जोडपाची संवय ला ग लो समाज 

परतून शेतांभाटां कडेन वळटलो हणपाची श यताय उणीच. 

7. मीनाखणींक लागून कुटंुब-वेव था, नातेसंबंद, नतीमु यां कोस यांत हणपाच च ण 

सग याच नव लकांनी केला.ं जीवघेणी सत आनी पैशांची हांव हांका लागून ममु य 

काबार जालां आनी ववेकश त दुबळी जा या.  

8. ‘अ छेव’ कादंबरत आबू हणटा ते भशेन ‘‘ नवळपाक गराणूय हू ं त. सगळो भ टकार. 

खावपांत भ टकार, पवपांत भ टकार, उ ेगांत भ टकार, आतां कोणाचीं बयां कोणा या 

शेतांत क लत त तो एक त यावयलो जाणा.’’ 

टाचारान भ र या या धं या वशीं उलयतना ‘अकरा कोट ...’ कादंबरत राम साद 

हणटा  ‘’जो क मतसे नह  होता... वो र वत से होता है’’. 

9. आधुनीक मनशाचे वकासाचे क पनेचेर बोट दवरतना ‘अ छेवा’ंत एक जु ताजु त देख 

आय या. ‘’थंयच फोणकूल पुरोवंक हांगा सरलो मीन. मागीर हांगासर फोणकूल पडटकूच 

थंयस ल  माती हाडप’’. हाचे वय यान वकासाची क पना कतल  बेगडी आनी तकलादू 

आसा त होलमता. 

मीन-वेवसाय हण यार आ यंतीक उ ेगीकरणाची एक िजतीिजवी देख. डॉ. करण 

बुडकुले हांणी आप या ‘ युिजं स इन द मडोवस’ पु तकांत हणलां ‘‘खण वेवसायान 

ग यांत उ ेगीक भांडवलशाय हाडल  (industrial capitalism). तांच ह मत खण-वेवसाय 
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चलपी सग याच वाठारांक लागू जाता. डॉ. बुडकूले फुड हटात ते माण खण-वेवसाय 

हो या- या वाठारांतलो शोशणकार  उ ेग (Exploitative industry) थारला. 

10.  ‘ ाय...’ कादंबरत खणी मनशा खातीर, मनीस खणीं खातीर हय (‘Mines are for 

men, not for money’) असो वचार उकतावन, जगाचे फाट र दुसर जोहा सबग नाका, 

एक आसा त पुरो अश हणलां (“No second Johannesburg is needed upon the earth. 

One is enough”). मनशाक मनाखणींनी वेठ बगार आनी गुलाम क न सोडला, या 

वेवसायान मजुरांचेर सतत भंयाच आनी दहशतीच वातावरण नमाण केला.ं देखून 

‘ ाय...’ कादंबरतलो फादर समांगू हणटा खण वेवसायाक लागून नमाण जावपी 

गुलामे या भंयांत यान आनी भंया या चप यांत यान मनशाक मु त करपाची वेळ 

आय या. (Emancipation from the fear of bondage and the bondage of fear.) 

11. लोकशायेचो आदार तंब मा न ल  वृ तप  वेव था लेगीत खण-वेवसा यकांनी आप या 

ता यांत दव न तांणी तचो आप या फाय या खातीर, खण-वेवसायाचीं कुकमा लपोवपा 

खातीर वापर केला. यि त वातं  आनी वचार वातं  हे मुलभूत ह क तांणी च डून 

उडय यात.  

12. खण वेवसायाक लागून खे यांनी आनी गांवांनी आमुला  प रवतन घडयला.ं खणी 

येव या पयल ंची ि थती आनी उपरांतची ि थती हातू ंत जमीन-आ मानाचो फरक पडला.  

खण- वेवसायान थंयचो सं कृतीक एकचार पुराय रतीन न ट केला. खण वेवसाय 

च ल या सग याच वाठारांनी झगडी,ं संघश, किजला,ं क तांवां आनी िजवघेणी सत 

च ल ल  पळोवंक मेळटा. खण-वेवसायाक लागून भू ंयपुतां या वां याक दळडीर आयलां 

आनी आपलेच भु ंयत ते परके जा यात. 
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13. सरकार आनी हेर जबाबदार घटकांनी खण-वेवसाया या सा ह यान घड य या या 

दशनाची फाव ती दखल घेवन या धं या संबंद ची ंमुखा वयल  ंधोरणा ंथारावंक जाय.  

अ या श या एकंदर त कादंब यानंी मनाखणीं वशीं नराशेचो, मानवी मु यां या 

अधःपतनाचो शोका म अंतः वर उकतायला.  

----------------------------X-----------------------X----------------------- 
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