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माणप

गय

व या पठा या क कणी

वभागांत यान सौ.रे मा अ मत खोलकार हाण

डॉ टर ऑफ फलोसोफ हे पदवे खातीर सादर के लो दामोदर मावजो हां या
कथांत या पा ांचो मानसशा

ीय नदरत यान अ यास हो सोद- बंध

मागदशना खाला पू ण केला. हो सोदवावर हे आद ं ताण

ह या

या वा दु स या

खंय याय

व या पठाची पदवी, पद वका वा दाख या प र े खातीर सादर

क ं क ना

हणपाच हांव हांगा

माणीत करतां.

डॉ.चं लेखा डसौजा
मागदशक
थळः ग य व यापीठ
तार खः

iii

जा हरनामो

ग य व या पठा या क कणी वभागांत यान डॉ टर ऑफ फलोसोफ हे पदवे
खातीर सादर के लो दामोदर मावजो हां या कथांत या पा ांचो मानसशा
नदरत यान अ यास हो सोद बंध

ह या

ीय

वता या अ यासाच आनी वावरच

फळ आसा अश हांव रे मा अ मत खोलकार जाह र करतां. ग य व या पठा या
क कणी वभागाची नवृ

पाठक, डॉ.चं लेखा डसौजा, हां या मागदशनाखाला

हो सोदवावर हांव पु राय केला. हो सोद- बं ध हे आद ं हांव

या वा दु स या

खंय याच व य पठाची पदवी, पद वका वा दाख या प र े खातीर सादर क ं क
ना

हणपाचय हांव हांगा जाह र करतां.

रे मा अ मत खोलकार
व या थनी

थळः ग य व यापीठ
ताळगांव सडो, ग य
तार खः

iv

अपण

आप या िजवाची पवा क रनासतना
चडांत चड ये स मेळोवन

ाणाची

दवपा पासत

ह या आवय बापायक सग त

योत पेटसर

हाका

श णांत

यास घेवपी, तळमळपी, धडपडपी

ीमती./ ी. रे खा पंढर नाथ कामत हांकां अपण.

रे मा पंढर नाथ कामत/खोलकार

v

उपकार
‘दामोदर

मावजो

हां या

कथांत या

पा ांचो

मानसशा

नदरत यान अ यास’ हो सोद बंध तु मचे मु खार मांडटना
मनांत यान खोस जाता. सग यांत सु रवातीक,
दसतात ते

हण यार

ह यो आदश

मागद शका, दोतोर चं लेखा

श

का त योच

काडू न

तण

ह या

हाका फाट या

हजे मागद शकेन आपलो मोलाद क वेळ

ह या उ याक वेळा पावलार साद

आय यो. तशच तांचे कड यान
आनी सु चोव योय मे

हाका

ह यो

बंद करपा पासत तांक दल .

जंय हांव पु रायपणान आ त सो ड ल थंय
क या वर आधार दलो.

हाका

हाका उपकार मानचे

डसौझा हांचे जांणी

गु रवारपणांत अखंड उबा दवन सोद

ीय

दलो आनी धांवू न

हाका जाय या पु तकांचो लाव

यो. तांकां लागु नू च हांव हो सोदवावर पु राय

क ं क पावल. दे खू न हांव तांचे भोव उपकार मानता.
सोद बंद पू ण करपा पासत दोतोर करण बु डकु ले हांणीय
उबा दल आनी

ह या

हाका

बंधा पासत मोलाद क सु चोव यो आनी

मागदशन केल दे खू न तांचेय उपकार मानतां.
हो

सोदवावर

पू ण करपा

पासत

ला ग ल ं

व यापीठ, क कणी अकादे मी, कृ णदास
थॉमस ि टफ स क कणी क

या सं थांनी

यामा (सॅ

पु तकां

गय

ल लाय र )

हाका मे ळीं दे खू न

vi

या वाचपघरांचे तशच थंय काम करपी जाळवणदारांच हांव
उपकार मानतां.
तशच, हो सोदवावर करपाक मोलाद क सु चोव यो द ले पासत
हांव

ह यो श

का तशच सहमागद शका, सग त दोतोर माधवी

सरदे साय तशच सहमागदशक अॅड. उदय भ े हांच काळजा थावन
उपकार आसां.
सोदवावर चालू आसतना
व तारान मा हती
लेखक,
नो मनी,

वताची जीण आनी सा ह य हांची

द ले पासत हांव सा ह य अकादे मीचे जैतवंत

ी. दामोदर मावजो हांचे भोव उपकार मानतां.

ह सीस ्

ा. दो. नीना का दै र हांणी मोलाद क सु चोव यो के ले

खातीर तांचेय उपकार मानता.
क कणी
M.L.A

वभागाचे

पु तक

मू ख, दो.

काश पयकार, हांणी

हाका

दल तशच मोलाद क सु चोव यो के यो.

यदशनी तडकोडकार हांचेय मोलाद क सु चोव यो के

ा.

या खातीर

हांव भोव उपकार आसां.
मानसोपचारत , दोतोर राजे

हे गडे आनी दोतोर वीणा कंठक

हांचे कड यान मोलाद क मा हती आनी मानसीक

वकृ ताये या

ल णांचेर खोलाये न उजवाड घालपी पु तक मे ळ आनी

ह या

संशोधनाक एक नवी दशा मे ळी. दे खू न हांव तांचे उपकार मानतां
तशच मानसशा

हषदा धु मसकार आनी मानसशा

त
ु ी

vii

फळदे साय हांणीय भोव मोलाचे अणभव सांगले दे खू न तांचेय
हांव उपकार मानता. मानसोपचारत

दोतोर

मानंद कु कळयकार

हांणी तशच सहमं क कॅ रना हांणी मोलाद क सु चोव यो के ले
पासत हांव तांचे उपकार मानता.
ी.

दामोदर

घाणे कार

हांणी

आपलो

मोलाद क

वेळ

काडू न

शु धलेखनाचे नेम तपा श ले खातीर हांव तांचे काळजा थावन
उपकार मानतां. तशच, क पला दे साय, र मी आनी आरती बेतकार
हांचय हांव टाय पं ग के ले खातीर भोव उपकार आसां. तशच
काडपी
ी.पै

ी. अभय कामत तशच, बाय ड करपी
हांचय

हांव

उपकार

आसां.

ंट

भु धनगर आनी

सांता ू ज

व यालयाचे

मु या यापक रसल कु त यु हांणी मोलाद क तको दलो दे खू न हांव
तांचेय उपकार मानतां.
भु ताटक
भासाभास

आनी
करतना

मानसोपचारत
पु तकाचो

अंध
अॅड.

धा

या

वशयांचेर

घर यां

कडेन

ेमानंद

खोलकार

हांचे

वरवीं

दोतोर अ ाहम कोवू र हांच पु तक मे ळ.

ह या संशोधनांत

या

हाका आधार जालो दे खू न हांव तांच

उपकार आसां.
सग यांत चड उपकार मानू ंक जाय अश काळजा थावन दसता
ते

हण यार परत परत उबा आनी मानसीक फाटबळ दवपी

हजी

viii

माँ,
र वं

ीमती रे खा पंढर नाथ कामत,

खोलकार आनी तशच

हजी म मी

ीमती उषा

हजो घोव अ मत र वं

आनी भयण दु गा पंढर नाथ कामत जांणी सोद बंधांत

खोलकार
हाका भोव

मोलाद क सहकाय केल. तांचे हांव अखंड उपकार मानतां घरचीं
ाची आनी लना खोलकर तशींच शेजार माधवी आनी मीनू आनंद
योळकार हांचेय हांव उपकार मानतां.
सोदवावरा पासत कांय जाणांच

य

वा अ

य

रतीन

हाका सहकाय मे ळ तांचे लेगीत हांव काळजा थावन उपकार
मानतां.

रे मा अ मत खोलकार

ix

ा तावीक

सं कार मनशाक घडयतात.

या सं कारांचो

द टावो मनशाचे

वागणु के वय यान जाता. बरे सं कार मनशाक ये शाचे तगशेर
पावयतात. पू ण हे च सं कार जे ना वायट आसतात ते ना मनीस
वायट वागणु केक बळी पडटा. अशेच तरे चे बरेवायट सं कार लेखक
आप या सा ह या वरवीं वाच या मु खार मांडटा.

या सा ह या वरवीं

लेखका या मानसाचो थाव लागता. जाच आंग वशाल अशा अखंड
सागरा वर मानसशा
आसता. मानसशा
मानसशा
शा

ाक

आसा. एकान एक आंग ततलच

ह वाच

ाचो मनशाचे िजणत मोलाद क वांटो आसता.

शा

ीय

बसका

आश

यान

ताचो

अ यास

ो त प दतीन जावप ततलोच गरजेचो आसता.

सा ह यांत वं गड वं गड
या
दसता.

कार मेळटात पू ण

या

कारा भतर कथा

काराची एक वेगळीच ओड वाचका या मनांत आ श ल
कथे

वरवीं

लेखका यान

आपल

मोडींतल

खाशेलपण

सहजपणान य त क ं ये ता. वाचकांक आपले भाशीक तांक ंत यान
नकळत शटकावं ये ता. फावो ते भाशत यान वा शैलत यान संवाद
वापरपाची संद ले खकाक कथा
लेखक समाजांत रा व
अशा वेळार

या सा ह य

कारा वरवीं मेळटा.

यान वचारांची दे वाणघेवाण चालू च आसता.

या गजाल ंचो लेखका या मनाचेर खोलाये न प रणाम
x

जाता

योच गजाल

पा ां या

नकळत सा ह यांत यान कागदार दवतात.

वेग यावेग या

मानसीकताये क

लागू न

वेगळीवेगळी

वागणू क आ मसात करतात. होच वागणू क पा ांची वळख जावन
तांची एक वेगळीच वळख मानसशा
माजो

या, 1 ऑग ट 1944

ीय अ ययनांत जाता.
या

दसा तांचो ज म जालो.

सा ह यीक वाचन करपाक तांणी भु रगेपणांत सु रवात केल . तांणी
कथा,

कादं बर ,

भु र यांच सा ह य,

नव लका हे सा ह य

लेख,

कार केळयले. पू ण

कथाकार आनी कादं बर कार

च र ा मक
या सग या

मानसशा

तीं

आनी

कारां मद ं

हणून नामनेक पावले. क कणींत तांचे

5 कथांझेले उजवाडाक आयले. गांथन, जागरणां,
हगेल ं

लखाण,

सपनमोगी.

मावजो

हांणी

मडफू ल, भु रगीं
आपले

कथांझेले

ीय नदरत यान बरयले. कामल न हे कादं बरे क सा ह य

अकादे मी या पु र काराचो मान 1983 वसा फावो जालो आनी 12
भाशांनी अणकार त जावपाचो भोवमान फावो जालो. तशच, तेरेजालो
घोव हे कथेचो तेरेजास मॅन

या नांवान अणकार जावन नामांकन

जाल. आंगवण आनी खळी

यो कथा आकांता यो गाज यो आनी

हं द टे ल फ मां वरवीं दूरदशनाचेर और एक कहानी
‘मनौती’ आनी ‘नाकाबंद ’

या नांवान

जनगंगा हो पु र कार तां या भु रगीं

या नांवान

दश त जा यो. 2003

हगेल ं तीं

या कथांझे याक

xi

फावो जालो. शीतू

या

फ मांत या संवादा पासत तांकां पयलो

रा य पांव या वय या फ म महो सवांत पु र कार मे ळो.
हगेल ं तीं ह य कथा ‘These are my children’
अणकार त जा या. ताणी क कणी पासत के

भु रगीं

या नांवान कथा

या वावराची तोखणाय

िजतल करता ततल थोडी उतरां उणीच पडटात.
दामोदर

मावजो

हां या

नदरत यान अ यास असो
आनी मानसशा

हो

कथांत या

पा ांचो

मानसशा

ीय

हजो सोदवावराचो वशय. लेखक कथा

ह या अ यासाचो मु खेल गाभो. मावजो

हांणी आपले लखणत यान क कणी कथेक मनो व ले शणा मक साज
चडयलो.
भाशेचो संबंद वेग यावेग या शा
शा

ां कडेन ये ता पू ण ती

ीय उतरावळ भाशत हाडप गरजेच आसता.

या

या शा

ध न भाशेचो वकास घडटा. जश भास आनी समाजाशा
आनी

रा यशा

,

बी.

आतां

मेरेन

क कणींत

आधार त सा ह यांत थोडो अ यास जा लो

ाक

, भास

मानसशा

ाचे र

दसता. क कणींत या

मानसशा

ा या अ यासा या अभावाक लागू न ‘ पश लागप’, ‘नेवा

चाळवप’

या उतरां भायर मनो वकारांक यो य तीं उतरां वापरपाक

क कणी भाशीक मनीस उणो पडटा. अशा वेळार मानसशा
इं ल श उतरावळ क कणींत हाडप गरजेच अश

ांतल

हाका दसल दे खू न

xii

अ यास क न थोडी उतरावळ क कणींत हाडपा पासत

या

सोदवावराची नवड केल .
सु रवातीक

अ यासाची

क कणींत सा ह य उ या
हं द ,

इं ल श

मानसशा
हं द

सुरवात

करतना

माणांत मे ळ

भाशांतलो

ाचेर आधार त

संदभ

ाचे र

या कारणान हांव मराठ ,

वापरला.

ंथ ना श

मानसशा

तशच

क कणींत

यान सो नया सरसाट हां या

ंथाचो संदभ हांव घेतलो. तशच, अन य, बाल नती, व. पु .

काळे महो सव, क कणी

दवाळी अंक तशच गोवा टु डे सारकेल ं

नेमाळीं सदभा खातीर वापर यांत.
मावजो

हां या

अ यास

शा

मानसशा
(सांगात)

कथांत या
ीय
हांकां

मडगांवां

पा ांचो

प दतीन
भेट

जावचो

दवन

(ि लनीक)

दामोदर मावजो आनी

ीय

हणू न

संदभ

तपासपा

बांबोळे

(ि लनीक), काणकोणां (घाडी), माजो
या वाठाराक हांव भेट

मानसशा

नदरत यान

मानसोपचारत ,
पासत

(हॉि पटल)

परवरे

सांतइनेझ

या (वाठार), ना या (दे वू ळ)

द यात आनी

न र ण केलां. तशच

ये ठ क कणी ले खकांक

य

मेळून

मु लाखतीं या आधारान मा हती एकठांय के या.
मानसशा

हो वशय अखंड आ श

थाव घेवप भोव कठ ण जाता. मानसशा

यान ता या पाळामु ळांचो
ाचे कतलेशेच फांटे

xiii

आश
हे र शा

यान या फां यांचो हे र शा

ां कडेन संबद आयले बगर

ांच अि त व शेणटा. दे खु नू च हांगा वकारांचीं ल णां परत

परत पडटाळू न पळोवन ताका अमु कू च नांव

दवप ह अ यास

करत यां मु खार एक मोट आ हानू च आसता. पू ण ह करपा पासत
हाका दोतोरा कड यान मागदशन मे ळ.
या अ यासाक लागू न
पशाची
मानसशा

आव तकाय

कशी

पश लागप
आनी

हण यार

क याक

कत आनी

इबाडत

वता

ह

ाचो अ यास केले उपरांत कळपाक मदत जाल . मनीस

ये क पावल उबारपा फाट यान ताचे मन जापसालदार आसता.
मना बगर कसल य गजाल सहजपणान घडप जमना. मना सारक
गहन आनी उ ेजीत अमू त गजाल दु सर
तशच हे र मानसशा
वशयाची

खंयचीच ना ह

ॉयड

ांच बरप वाचले उपरांत क ळ आनी

या

हाका न यान गोडी लागल . आनी अमको मनीस अमके

प रि थतींत एके

व श ट तरे न वागपा फाटलो संबंद

ल ांत ये वपाक लागलो. पू ण
अनंत आ श

या शा

ाचो आवाट आनी आकार

यान तातूत
ं लो फकत एक पोसोच हांव

बंधांत आपणायला आसू ंक जाय अश

हवू हवू

ह या

हणच पडटल.

xiv

हो सोदवावर व तु न ठ जावचो

हणू न वाचपघरां, वॅबसायट,

बंध, नेमाळीं, य तीं यो मु लाखती, मानसशा
वापर क न मा हती एकठांय के या.
पासत

ंथ शा

ीय व वकोश हांचो
ीय प दतीन बरोवपा
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या

पु तकाची सातवी आवृ ी हांव वापर या.
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1: दामोदर मावजो : जीण आनी सा ह य

1.1 ज म
लेखक दामोदर मावजो हांचो ज म ग यांत “1 ऑग ट 1944 वसा
सा ट

हालांत या माजो ड गांवांत जालो.”1 ते एका म यम वग य

गौड सार वत

ा मण कु टु ं बांत ज माक आयले. तां या “बापायच

नांव यशवंत दामोदर मावजो आनी आवयच नांव ल मी यशवंत
मावजो आ श ल.”2 तांकां दामोदर ह नांव आ या वे यान पडल.

1.2 श ण
दामोदर मावजो हां या भु रगपणांत माजोडा एक शाळा आ श ल . ती
शाळा मावजो हांचो बापू य चलयतालो.
शकपाक वतालो. पू ण ग यांत

या शाळत

हान मावजो

या काळार पु तु गेजांची राजवट

आ श ल . आनी ग यांत पु तु गे ज काय या

माण मु ळाव

शकप

पु तु गेज भाशत यान करप गरजेच आ श ल. दे खू न 10 – 11 वसाचे
पराये चेर मावजो पु तु गेज शाळत गेलो आनी
लास आनी

मे ाव शकलो. य ा दु सर

मेर

लास सेगू ंद

शकपाक

हान मावजो

सट एलोयशीयस शाळत गेलो. मावजो आप या
उलयताना सांगतात, “य ा
कडेन
मेरेनचे

शकलो. चवथी

श णां

वशीं

तसर हांव सदानंद जांबावल कर हाचे

यू इरा

कु लान केल . अशे तरे न सातवी

शकप हांव पु राय केल.”3 मावजो हाणी “पदवी मेरेनचे

1

शकप मु ंबय या आर. ए. पो यार कॉलेज ऑफ कॉमस
इकोनो म स”4

एँड

या महा व यालयांत केल.

सं कृ त भाशेच श णांत आ श

या मह वा वशीं सांगतना मावजो

ह टात “सं कृ त जाका बर वाचू ंक ये ता ताची जीब बर घोळटा.”

5

भाव

1.3

सा ह यीक

सा ह य

आप याचेर आ श
कथा

सा ह य

आश

या

बरयताना
या

बरप

घडपा

फाट यान

भावाची गवाय दता. दामोदर मावजो हांचे

वाचतनाय

भावा

आपल

अशच

दसता.

मावजो

आपणाचे र

वशीं उलयताना सांगतात, “भु रगे पणांत सावन

तांव भाव भयणांचो शेजारधम आप याक मे ळो. आप या
कु टु ं बांत तशच आपणे
मानू ंक

ना.

दे खू न

तांव धम आनी आपलो धम वेगळो

आप याक

सं कृ ताये चोच एक भाग

आप या
दसता

वचार कर यांतल ना श ले तर

भतर वेगळे चार मानू ंक ना. हाचोच

दामोदर मावजो हां या
कोशांत

भयणां

या काळांत पु तु गेजांची राजवट आ श ल

काळार ताणी धमा

आप या

भाव

दसताल ं.”6 हाचे वे यान अश

मावजो हांचे कु टु ं ब संकु चीत
काळांत लेगीत

तांव

यि तम वाचेर

बरयतात,

या
अशा
भाव

दसता. बी. आर. जोशी

“समाजांत

जायते

सां कृ तीक

उपसां कृ तीक घटक अि त वांत आसू न लेगीत ते एकठांय रावतात
ताकाच सां कृ तीक बहु लवाद अश

ह टात.”7

2

मावजो जे ना सा ह य बरयता ते ना तां या कथत या पा ांचेर
तांणी अणभ व
लेगीत

या मनशांचो

भाव आसता दे खू न तां या बरपांत

ती भावभयणां तांची सं कृ ताय

बसप चाल

रती वागप खोलाये न

हे सप पांगरप उठप

दसता. मावजो उलयताना

सांगतात, “एस. एस. सी.त आसतना बापोलयान

हज नांव भटा या

खानावळींत घा ल. थंय आनीक एक खानावळ आ श ल

ती

ह यार ध डाची. ध डा या खानावळींत नु त मेळटाल. भटा या
खानावळींतल जे वण सं कार आ श ल. भट
नवळ

पु सू न

जेवप

ह

तां या

जे वणाची

वता वाडटालो. जेवण
परं परा

भु रगपणांत घ ड ले सं कार आज म उरतात अश

आ श ल .”8
ह टात.

याच

सं कारांचे पड बं ब मावजो हां या वागणु कत यान दसता. पान पु सू न
जेवप

ह यार कचकच आवडप ना नतळसाण बाळगप असोच अथ

जाता. दे खू न

या

नतळसाणी या सं कारा या

भावानू च घडये

मावजो हां या बरपांत लेगीत खाडाखोड दसना. मावजो उलयताना
सांगतात, “सा ह यीक लखाण करतना एकदा बर य ल कथा परत
नवळावन बरोवपाची गरज
मावजो

महा व यालयांत

महा व यालयांत या
अणभ व
भाव

हाका पडना.”9
ताणी

आप या

ा यापकांचो मोग तशच दु वास लागीं यान

यान आनी पळ य
तां या

शकतना

यि तम वाचेर

यान

या ब या वायट अणभवांचो

पडलो.

मनीस

फकत

ब या
3

अणभवांत यानू च

हय तर वायट अणभवांत यान लेगीत

सादू र जाता. हाचोय

अशी

पडीं अशीं

वता अणभ व

भाव तां या बरपांत यान

पडीं ’

दसता. दे खीक ‘

या कथतलो रमेश ह पा . ह पा

यान ताचो

मावजो हांचेर रे वेचो कतलो
तशच सा ह यांत यान

शकता

ताणी

भाव तांचेर पडलो.
भाव आसा ह तां या उलोवपांत यान

प ट जाता. मावजो उलयतना सांगतात,

“ हज ये वप वचप चडश रे वतू च आसताल रे वे

हज दु सर घर

कश आ श ल. हांव वे यान उडी मारतालो.”10 मावजो हां या चड या
कथांनी रे वेचो उ लेख तशच रे वतल पा ां नदरे क पडटात. दे खीक
‘ मडफूल ’ या कथाझे यांत या ‘ मडफूल’
बरयतात:“कू sकू
वताल .
मावजो

झु कु झु झु कु झु कझू क
s

ये क फावट तो फुड या
हान

आसतना रे वत

सु रवे या सा ह यांत रे वेचो संदभ

या कथत मावजो

टे शना फाट यान

टे शनां

टे शनाची वाट पळयतालो.”11

ये तालो

वतालो तसोच तां या

माणांत मेळटा. ‘ च रं गी ’

या

भु र यां काणये या झे यांत लेगीत झु कु झुकु यो यो चो संदभ मेळटा.
या काणयत खंयतर
बसू न

आमकां

हान मावजो

दसता. जो

वास करपाक एका पांयार तयार आसता. तशच

े नींत
ह यांत

बसपी लोकांचेय च ण के ल हांगा दसता:“एकल बायल ब श ल
मोटे ल च

कापड

हे श ल

ला य लो आनी सोलना श

कपलाक

कॅरमाचे

घु लेयेदो

कु कू म

या ना ला ये दो आंबाडो घा लो.”12 पू ण

उपरांत या कथांत चडसो बस वा वमानाचो संदभ मेळटा.

4

दे खीक ‘भु रगीं

पावता ”
बसींत

हगेल ं तीं ’

या कथाझे यांत या “नाका नाका

या कथत मावजो बरयतात : “ता ले कशे चे पू न भ र ले
लो रया

एका

कोनशाक

प ड ल.”13 तशेचं आनंदया ा

तर

नीला

दु स या कोनशाक

या कथत मावजो बरयतात, “एअर

हॉ टे सी हे वटे न यान तेवटे न गे यो. बेठयोच. तांणी सांगल, आमी
बे ट बांदले. मागीर बे ट सोडले.

वमान वयर वता

ततल शीं

खावपाक लागल.”14 मनीस जसो समाजांत घोळटा तशे ताका वं गड
वं गड अणभव ये ता आनी मनीस प रप व जायत वता हच मावजो
हां या बाबतींत जा ले

दसता. भु रगपणांतलो तांचे वयलो रे वेचो

भाव जा टे पणांत इ लो इ लो कमी जालो आनी रे वेचो जागो
वमान बसी आनी
हणपी

मावजो

भावांत यान

वता या गाडये न घेतलो.
आप या

सा ह यांत

वताक दू दभाव
तांव

समाजा या

तांव चा ल रती वशीं खोलाये न बरयताना दसता.

दे खीक कायताना या काजाराच वणन: “टो ट जालो. वाइन वांटल .
कालसी

कण कण यो.

हव या

‘साऊद’ केल .”15 तशच सनीक
अणभवांचो

हं कलेक बर मागून सग यांनी
या कथे वरवीं तां या िजणत या

भाव नदरे क पडटा:“केशवाल बायल भायर आयल . चार

फुलां हाडू न तण हातांत दल ं. त या कपला वय यो मरयो हांव
मेजू ंक शकल ना. तांचो अथू य लावपाचो हांव ये न केलो ना. ते
अचेतन कु डीक या घरांत हरचे पयल ं ताचो वचार जावपाक जाय
आ श लो”.16

या प र छे दावे यान िजणत जायते फावट ं आमी

5

यो य

नणय

घेवपाक

चु कतात

आनी

जाणां

प रि थतींत फुडाकार घेवपाक पावनात हाचो
आप या भावोजी या िजणे वरवीं

जावनू य

कांय

द टावो लेखकान

प ट केला.

घडणु को

1.4

मनशा या

दसप टे िजणत ब यो वायट घडणु को घडत आसतात.

या घडणु कांत यान मनीस

शकता सादू र जाता. घडणु के वरवीं

मनीस आपले आपू ण मो या

माणांत

शकत आसता. बी. आर.

जोशी आप या कोशांत बरयतना सांगतात,:“ शकपाची इ सा वा हे त
मनांत नासतना जे ना खंयचीय गजाल सहज
मु दाम उपचार क प धतीन
ताकाच घडणु के वरवीं

शकप जाता वा

शकनासतना लेगीत

शकप

शकप जाता

ह यार इं सडटल लन ग अश

हणटात.”17 मावजो हांचेय िजणत अशोच कांय घडणु को घड यो
ताचो

भाव तां या

य तीम वाचेर पडलो. मावजो आप या ज मा

उपरांत या घडणुके

वशीं उलयतना सांगतात, “ हजे दोन ते तीन

भाव ज मां आद

भायर पडले. दे खू न

हाका

ह या बापायन

वसभर ध ं क ना. कारण बापायक आपले भु रगे फाटोफाट भायर
पड

यान काळजाक दू ख भो ग ले आनी

हजोय मोयपास लागू न

हांव ता या पसू न पयस वचत हाची भरांत आ श ल .”18 कोरसीनी
आप या
ॉयड

एनसाय लो प डया
हांणी

बर य

या

ऑफ
या ये

सायकॉलॉजी
वशीं

या

पु तकांत

बरयतना

सांगतात,

6

“ यि तम व 0-5 वसाचे पराय मेरेन तयार जाता.”19 हाचोच अथ
माव यांक जे ना तांचो बापू य ध रना श लो ते ना घडये

हान

माव यान बापायच आप याचेर ल

हान

ओडू न घेवपाक जाय यो

हड करामती के या आसु ंये. मनशाच
मेरेन तयार जाल, तर ंय मानसशा
घड

या घडणु कां

ा

यि तम व जर 0-5 वसा
माण 0-5 वसा मेरेन िजणत

वशीं मनशाक कसलोच उगडास उरना. पू ण

मावजो हां या बापायची मनि थती

या काळार उरफाट

जा या

आसु य. जे ना मनीस आप या आवडीचो मनीस आप या पसू न
पयस वता वा संवसार सोडू न वता ह पळयता ते ना ताका
मोयपासाची

भरांत

दसू ंक लागता आनी हो मोयपास

ह या च

सदाकाळचो वरह अशी मनाची ि थती जावन न या मनशा कडेन
नात जोड यार तोय आपले पसू न पयस वचपाच भरांतत नव नात
जोडपाच टाळटा. दे खु नू च मावजो हांकां तां या बापायन वस जायसर
ध ं क ना आसु ंये अश दसता.
मावजो फुडले घडणु के

वशीं उलयताना सांगतात, “ हजो बापू य

जे ना आपू ण 12 वसाचो आसतना भायर पडलो ते ना आप या
आवयन कतृ वी आसू न लेगीत

वताक

या पदा वे यान आपू ण

जावन काडू न घेतल . ते ना त या यि तम वांत घ ड लो तो बदल
हांव लागीं यान अणभवलो.”20 अशा वेळार जे ना बापू य भायर पडटा
ते ना खंय ना खंय भु रगो जर ंय

हान आसलो तर ंय ताचे भतर

जापसालदारकेचो ज म जाता. तशच मावजो हांचय जाल. जर य
ं

7

मावजो

हान आसलो तर य
ं बापोलयो आसू न लेगीत ताका आप या

जापसालदारकेची

जाणीव

जाल .

मावजो

ती

भावभयणां या

मोयपासा वशीं उलयतना सांगतात, “ ह या ज मा उपरांत

हजी

आई बर ना श ल . हांव दु दाक रडटाल अशा वेळार शेजार जु जे
मे

ीची बायल जी आई बरोबर फाट ं फुड 2-3

सु ट ल

तणे हांव रडटा

त यो भयणी

हू ण भतर

हाका दू धभाव

मावजो हां या मनांत

हय यां या फरकांत

ह न दू ध दल. ते ना यान

हणू न पाचारताल .”21

तांव भाव भयणां

या घडणु केन

वशीं आपले पणाची

बुनयाद घाल . मावजो फुड या घडणु के वशीं उलयताना सांगतात,
“शेजा न जू ण नांवाची बायल

हान आसतना

हाका हांडीर मा न

हरताल ते ना तांगेर गे ले कडेन हांव रांदचे कु डींत पेजेचो उ तो
बु डकु लो पळयलो आनी हात घालू न ती हांव खावंक सु रवात केल . त
पळोवन

जू ण

मांय

सामक

आपणागेर ये वन बाटलो अश

काचाबू ल

जाल

कोक याचो

पू त

हू ण तण बेगीन बेगीन घरा पावोवन

घ ड ल गजाल सांगू न कळशांनी रडू ंक लागल . आपल चू क जाल
हणू ंक लागल .”22 या तपार हं द ू आपू ण बाटत
घेतालो. “1560 वसा इि

वझीशन हो कायदो लागू जा

सार अद क नेटान जालो.
िज या

मनशाक

झे वयरा या
बा ट

या

जळोवप

मागणेक
मनशांक

हू ण भोवजतनाय

तांव जावपा पासत मनाय के यार
अशे

लागू न
घरांत

यान धम

तरे चो

छळ

इि कवझीशन
घेवपाक

आपल ं

सु

जालो

ग यांत

संत

आयल.”23

मनशां

लेगीत

8

अनमनताल .

दे खू न

माव या या घर यांची

जू ण
त

माय

सामक

या मात

काचाबू ल जाल .

पू ण

या घडणु केचेर वेगळीच

आ श ल . मावजो हां या घर यांनी जू ण मांयची कांय

हय क न

वय यान फकाणाच केल . मावजो हां या घरांत

तीलोकांक

ये वपाक वचपाक मेकळीक आ श ल .
मावजो आप या िजणत घ ड
उलयताना

सांगतात,

या आनीक एका

“ ल मेक

फेल

जा

यांक

प र ा दवपाक मु ंबय धाडना श लो अशा वेळार
मु या यापकाक

हाका धाड

भास बर आ श

यान मु या यापकान

संगा

वशीं

मु या यापक

ह या बापोलयान

हू ण सांगल. मराठ

आनी इं ल श

हाका मु ंबय धाडलो. पू ण

हांव नापास जालो. ग णतांत 28, व ानान 32 गू ण मे ळे आनी
हाका लज जाल . आनी ते ना
श कान 8वेचे गणीत पु तक वाच
मनाक ला ग

यान सामको

यु शनाक गे ले कडेन

हाका

हू ण मागदशन केल. आनी

शकू न ऑ टोबरांत प र ेक बसू न

ग णतांत 88 आनी साय सान 68 गू ण मेळोवन पास जालो. आनी
घर यांनी वा ण य शाखतू च

वेश घे

हू ण आ ो केलो. पू ण

हाका

मु ंबय वचपाचे ना श ल पू ण उपरांत हांव मु ंबय वचपाची तयार
केल .”24 जायते फावट ह शाखा वचपाची घालमेल जण एक भु रगो
अणभवता जायते फावट भु र याक आवय बापू य वा घरचीं सांगता
हू ण इ सा नासतना लेगीत ती शाखा आपणावची पडटा. अशींच
घालमेल माव यां याय बाबतींत जाल . तांकां वा ण य शाखत

वेश
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घेवपाक जर य
ं हरकत ना श ल तर ंय मु ंबय वचपाक मात ताच
मन तयार ना श ल.
अशा वेळार व या याक यो य मागदशनाची गरज पडटा. शोभना
चं. अ यंकर आनी रा. र. बो डे हाणी बर य
सहमं ण मानसशा
काम

ा वशीं बरयतना सांगतात, “सहमं काचे मु खेल

श णीक आनी उ दे गीक मळार आसता.

शकपा

पासत

अडचणींत यान

या लेखांत ती

खंयची
माग

शाखा

काडू न

वचप ?

व या यान फुड

अशा

दका दाखोवपाच

वेळार
काम

ये वपी

सहमं ण

करता.” 25
िजणत या कणखर घडणु के वशीं उलोवप करतना मावजो सांगतात,
“ हजी भयण (माई) सोय या कडेन मोगान पडू न ल न जाल . ह
ल न

ह या बापायक जा ल नाका आसल. कारण

या भु र याक

कसल च जबाबदार घेवपाक नाका आ श ल . पू ण माई या ह टाक
लागू न बापायन माईक नरसु बावाडी

ह न ल न केल. माई या

पोटार भु रगपणांत सळस ळ ल उदक प ड
जावप िजवाक घातक थारतल अश

यान, आनीक भु रगीं

दोतोरान सां ग ल. माईक

आद ंच 5 चले आनी 1 चल आ श ल . माईक जे ना 7वे फावट ं
गु रवारचार आयलो ते ना

तच पोट बर तरे न फुलू ंक पावू ंक ना.

घर यांनी भावोजीक सांगल
भावोजीन
वतात? अश

तका दोतोरा कडेन

ह ं या ते ना

हळ जनावरांक भु रगीं जायना? तीं हॉि पटलांत खंय
हणू न तका घरांतू च दवरल . आनी बाळं त जातनाच
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ती भायर पडल .

हाका प ांत यान ह

गजाल क ळी आनी

ध कोच बसलो.”26

या घडणु कत मावजो सामके खचले. पू ण अश

हणटात, कणखर खीण मनशाक अद क कणखर करता. तशच
मावजो हांच जाल. संवेदनशील मावजो

या घडणु के उपरांत कणखर

जायत गेले.

1.5

िजणे वशीं धारणा / व वास

पयल ंची जीण आनी आतांची जीण हातू ंत भोव फरक आसा आनी
जशी मनशाची जीण बदलता तशी मनशा या िजणे वशीं धारणाय
बदलता आनी धारणे वांगडा मनशा या वचारांत बदल घडटा.
जे ना मावजो मु ंबय गे ले ते ना तांकां मु ंबयचे लोक, तांचे रावप,
जेवणखाण अणभवपाक मे ळ. बरे - वायट लोक मे ळे आनी अशे
तरे न तांची िजणे

वशीं वेगळीच धारणा

जगांत या लोकां कडेन पळोवपाचो तांचो
ताणी अणभ व
सु खकता

आप या िजणत अणभ व
“50 वसाचे पराये चेर

धेचेर

या

व वास पु रायपणान गेलो. मावजो
संगाच वणन करताना सांगतात,

हजो दे वा वयलो व वास पु राय तरे न गेलो.

ह या भ वतणी आ श ल बर वायट प रि थती

आनी घडणु को आ श
अंध

ट कोन बदललो. तशच

या अणभवाक लागू न जाका आमी दू खहता -

हणटात, ताचे वेलो

हाका जवाबदार

नमाण जाल . आनी

हजो

यो. हांव धमा

व वास ना.”27 अश

भतर वेगळे चार मा नना.
हणटना मावजो आपल
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बायपास श
“श

या

या करतना मु ंबय घ ड ल
या

दसा

करपाची

घडणू क सांगतात,

थारा य ल , या

दसा

उमास

आ श ल . दे खू न ह या मेव यान सांगल,“तो द स बरो ना दु स या
दसा क या. पू ण, हांव मेव याक
श

हळ

हाका

याच

या करपाक जाय आनी हांव उमाशेकू च श

दसा

या केल

आनी ती बरे तरे न जाल .”28 आम या दे शांत पावला कणकणी
आमकां अंध

धेच पश लोकां या मनांत आ श ल दसता. जायते

फावट ं जे ना आमकां कांय गजाल

क याक कर यो

हय हाचे

फाटल जाप मेळना वा मा य करपाची नासता ते ना आमी थंय
दे वाचो भंय घालू न वा शा

हणू न ती सग यांक मा य करपाक

लायता. दोतोर अ ाहम को हू र अंध
“खंय याच बाबा, संत, योगी, गु

धेचेर बरयतना सांगतात,

वा दे वा या मनशां लागीं सैमीक

श त नासता जातू ंत यान चम कार घडू ं ये त. अशे करपी ढ गी
मनशांक दोतोर को हू र आ हान करता आनी आपणे आ हानांत
हण
लाख

या गजाल ंची जर पु त कर त जा यार

या

य तीक एक

पया इनाम दवपाच मा य करता. पू ण आयज मेरेन जर ंय

दोतोर को हू र हाणी सग या बाबा, संत, योगी, गु , दे वा या मनशां
मेरेन आपल आ हान पावयल तर लेगीत तांकां अशे तरे ची श त
आ श ले मनीस मेळू ं क ना.”29 मावजो सांगतात,“ हाका रे वत
तरे तरे चे लोक

वास करताना दसताले. तांच कड यान हांव जायत

शकल . मनांत लोका वशीं एक धारणा नमाण जाल तां या मता
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माण बरो वायट कोण नासता. कोण
कडेन हांव बरो वागता. कोण

हजे कडेन बरो वागता ताचे

हजे कडेन रागान वागता ताचे कडेन

हांव बरो वागता आनी ताचो राग नवळायता.” 30 हाचे वे यान तांचे
वागणु कत संयम जाणवता आनी होच संयम तां या बरपांत दसता.
मनीस आप याक आ य

या ब या वायट अणभवात यानू च िजणे

वशीं धारणा नमाण करता.

याच

माण मावजो हांचे जाल. अश

ह टात सा ह य ह समाज दशनाचो हारसो कश आसता.
जी िजणे

ह यार

वशीं धारणा मनीस आप या मनांत बाळ गता तीच

धारणा तो वागणु कत यान य त करता. दे खीक मावजो आप या
उलोवपांत सांगतात,“ हाका आ य ल िजणतले बरे वायट अणभव
आनी पळ य ल ं तरे तरे ची पा ां : “रे वतले

तकेट चेकर आनी

तकेट ना ते उडी मारपी भु रगे तरे तरे या मनशां या
संवगां

व

वभावाची

त मनीस”31 जे ना अशे तरे चे मनीस ते पळयतात

ते ना तांची िजणे

वशींची धारणा एक वेगळच वळण घेता. अशे

तरे चीं पा ां िजणे कडेन वेगळे तरे न पळोवंक लायता.

1.6 यि तम व
थोरपे (Thorpe) आनी

कमु लर (Schmuller) बरयतात, :“ यि तम व

ह उतर लॅ ट न Persona and mark हाचे वय यान आयलां.”32 दामोदर
मावजो हे समाजांत हांसपी खे ळपी मेळू न
यि तम व. हांसत त ड एक

मसळू न रावपी अश

शवडी कू ड. सग यांक आपले शे
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मानपी. ना तीक आसले अंध
मनीसपण होच खरो धम

धत व वास दव रना आसले तर य
ं

हू ण मनीसपणान वागपी अशे मनीस.

एन.सी.सी. केडेट अंडर ऑ फसर बे ट

टू डंट ऑफ

ॉ टे ल, नाटक

कलाकार, सा ह यीक अशीं कतल शींच यि तम वाचीं तासां मावजो
ह नांव घेतकच सामकार ये ता. भु र यां वांगडा भु रगे जावपी,
जाण यां वांगडा जाणटे पण मरोवपी य तीम व. जेर
हां या सभावाची तोखणाय करताना
हां या

पं टो मावजो

हणटात, “हांव जे ना मावजो

पराये मेरेन पावतलो ते ना

हाका तांचे बशेन जावंक

जाय.”33
इं ल श पु तु गेज मराठ

क कणी

या भासांचे

भु व मेळ य ले

वाचन आनी ग यान मेळोवपाची भोव आवड आनी इ सा आ श ल
ब हमू ख

यि तम व. तशच इ तहास

आ ता आ श

या

वशयाची गोडी आनी

यान नटाची भु मका बेस बरे

तरे न

नभावणी

कलाकार. िजणे या मोडणार ये वपी आडमे यांक त ड दवन अणभव
होच आपलो गु

अश

हणू न अणभवा

माण वागपी यि तम व.

1.7 सा ह यीक बरप
मावजो

हांचो

पयलो

क कणींत

लेख

छापू न

उजवाडायलो

तो

हण यार “हांव मराठ उलयतां”34 हो लेख ग यकार मु ंबय वतकच
उलयता

ता या

संदभान

आ श लो.

हण यार “तू ं वचू ं नाका”35 ह

माव यांची

पयल

कथा

एक चम कार क कथा आ श ल .
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दु सर ‘अशोक

36

1965 वसा उजवाडाक आयल . आनी

हण यार ‘मरण ये ना

तसर

हू ण’.37 माव यांनी इं ल श सा ह य उसरां

वाचपाक सु रवात केल . हं द चय वाचन ताच मातश कमीच आसा.
1.7.1

कथा

मावजो हांचो ‘गांथन ’ हो कथाझेलो 1971 वसा उजवाडाक
आयलो.

या झे यांत व ट 10 कथा आसात. गांथन हो तांचो

सु रवातीचो पयलोच कथाझेलो.
आसात. सु रवेची कथा

या झे यांत कथा मोट यो सु टसु ट त

हण यार ‘ खंयचे कडेन कांय ना ’

कथत मावजो हांणी एक वा ड

या भु र याच

या

च ण केलां जाका

कसल च जापसालदारक घेवपाची नासता. दादा ताका सांगू न सांगू न
थकता पू ण तो सु दारपाच नांव घेना. दु सर कथा ‘ सदानंद ’
कथत सदानंदा या हास या त डा फाटल च
य न केला. ह पा

कोणेय वायट वा भंय

या

मावजो हांणी काडपाचो
दसपा सारक

कतय

हण यार लेगीत कशे तरे न हांसता त सांगला :“सामको त डा कडेन
ये वन सांगता पळय कसो- ‘ट .बी.’

हू ण.... अव च न!... शाणेबाबाल ं

त डां पळोवन सदानंद हड यान हांसता.” 38 फु डल कथा

अशीच स पचेल ’

‘ जीण

या कथत मावजो हांणी एका ध या कु पा वरवीं

मनशा या अहं काराच च ण
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करपाचो य न केला. ह कू प दु स यांक कशे तरे न ह ण लेखता.
तशच आपू ण सोड यार हे र कोणूच बरो आसु ंकू च शकना. अशे तरे चो
अती आ म व वास आसतक ताचो प रणाम भोगचो पडटा. ताची
गवाज

लेखकान

तर कारान

या

पा ा

वरवीं

प ट

के या.

:“धव

कू प

या का या कु पाक पळयता. काळ कू प आपणालच

तनरे न. आसता. धव कू प उठू न पय यान वता.”39 ‘ तसो हांव

भये ना ’ हे कथत, बा पा तसो हांव भये ना

हणटा

हणटा कशे

तरे न मरणाक भये ता त सांगला. : “हाट फेल जावप काळीज बंद
पडप

हाका सा प

कत!

कळपाक

चना. हांव कांचवेतां. अक मात ये वप
तर

नाका!

वखद

हण यार फकाणां जाल ं.”40 ‘अशोक’

वसद

ना,

हण यार

दे व-दोतोर

ना

या तां या कथत तांणी

अशोक पा ाच च ण केलां. तो जा या उपरांत आवय ताका दू शण
द त आसता. : “तो ज माक आयलो आनी

तण हांत ण ध ल

मागीर तो बरो आनीक कसो? असले अवल णी भु रग ज माक
ये वप

ह यार दवचार ज माक आ य ले बराबर.”41 पू ण होच भु रगो

फुड वचू न एक महान च कार जाता. फुडल कथा “ तेरेजालो घोव
”.

या कथत लेखकान माथाळोच ‘ तेरेजालो घोव ’

बायलेन जो ड

या जोडीन घर चलोवपी असो दादलो जा

कारणान ताची वळखू य तशीच तेरेजालो घोव
बायलेक

हण यार

स वसेक

धाडटाय

?

हे र

तू!ं 42.“गणपती पावलो ” हे कथत शंकर

बॅड!

या

हू ण जाता. :“ कद?
केसो

दादु लो

रे

या पा ाच च ण केलां ह
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एक अश पा

जाका घरांत जे वपा खावपाक पयशे नासता. पस यार

त ड फाफूडन लेगीत कोण पातये ना अशा वेळार गणपती कशे तरे न
पु जप हो मोठो

न ता या सामकार उबो रावता आनी ता या

मनांतलो दे वा वयलो व वास डगमगता अशा वेळार कु ट नांवाचो
मनीस ताका सु तक आ य

याची खबर सांगता आनी शंकराच मन

हव जाता :“कु टान आपले पर न वायट खबर हा ड ल . पू ण इतल
बर खबर ता या त डसू न हांव पयलेच फावट आयकताल . चवथ,
वज, नेव यो, फोग, एकएक क न धांव मारपाक लागल ं आनी
हाका सू जाल.”43
फुडल कथा, ‘ आनी हांव परतल ’
कांयच नाका

हू ण रानांत घर सोडू न वता. पू ण उपरांत ताका घर

आनी घर यांच
नातरां!!!

या कथत तो आप याक

ह व कळटा आनी तो घरा परतता: “पू त! सू न! !

हजो संवसार!

हज घरच

हाका

हड!..... रात सरत

ये ता आनी रानू य सरत येता. दो यांसामकार पळयत हांव वाट
सारतां. गांव द ट क पडटा.”44
‘ मात ’

या कथत मावजो हांणी मोगी आनी मोगीके या

नाजू क बंधना वशीं बरयलां. सु भाष सू लू न ल न जावपाक नाकार
द
ताचे

यान कशे तरे न

च ण बेस तरे न

सु भाषाल
ला ग

नराश जाता आनी ताची तान भू क

तकल

केलां.

:“दू ख,

हवता

तडक, प चाताप हाण

धु ंवपाकडेन पावल .”45 उपरांत आवय फाट क

यान सु भाष ल न जावपाच मनार घेता. पू ण अक मात सु लू
17

घोवा वांगडा

दश

यान सु भाषाचो म सर जागो जावन मंदाक

ह यार बायलेक लागीं क न, सु लू क सु भाष जळोवपाचो य न
करता. पू ण जे ना सु भाष घरा वचू ंक भायर सरता ते ना परत
आ श लो तसोच मंदाक पयस दव न चलता :“मंदाक दोन हात
पय यान दव न तो चलपाक लागलो.”46
नमणी कथा ‘ तू ं वचू ं नाका ’

या कथत मेर

तोमासाचो मोग करता आनी ताका वचू ं नाका
तोमास ग य

वतं

जावच

हे पा

हू ण सांगता.पू ण

हू ण खटपट करता आनी ग यां फुड

ताका कोणाचोच मोग करचो असो दसना. उपरांत तोमास जे ना
गय

वतं

जा या उपरांत ग यांत ये ता ते ना ताका मेर या

मांयक आनी मेर क पळ य

याचो भास जाता.

जाल, तोमास.... आनी ते उमाशे राती लेगीत

:“ती मे यार वस
ह या दो यांमु खार

कतलेशेच चं म नाचू ंक लागले.”47
जागरणां हो तांचो कथा झेलो 1975 वसा उजवाडाक आयलो.
या झे यांत 10 कथांचो आसपाव आसा. पयल कथा ‘ मन

पश ’

हज

या कथत एका गु रवार बायले या मनांतले उमाळे लेखकान

बेस बरे तरे न मांडपाचो य न केला. वेल र फु ल ले घाणयारे फू ल
पळोवन त या मनाचेर प रणाम जाता. तका भंय दसता. आनी
ती नराशत वावु रता. :“मनांतले दु बाव आनी भंय दाबू न दव र

यान

अतृ ती आनी अशांतताय बी वाडतच गेल .”48 अशे तरे न ह गु रवार
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बायल आपल भु रगे कशे जातल

याच चं तत वावु रता आनी भु रग

जा या उपरांत तची चं ता स पता.
‘ क यसावाल ं गोरवां ’

या कथत लेखकान क यसांव गोरवांक

आप या पोटाक चमटो काडू न कशे तरे न गोरवांक खावड घालता
हाचो
हाडल ं.

द टावो केला.:“सांजवेळा क यसांवानच तांकां चरवाक
पेटलांत

सांबाळण

दव र

या

दु डवांची

एक

कल

ह न
पड

हाडल .”49 उपरांत जे ना ताचेर पोटा खातीर शेत रोवपाची पाळी
ये ता ते ना ताचे र गोरवां वकपाची पाळी ये ता. आनी ते खंती मनान
गोरवां

वकता. पू ण जे ना ह ंच गोरवां खपना श

या कारणान

परतीं ये ता ते ना ते तांकां मार त सु टा. हांगा लेखकान मोनजातीचो
जर ंय मनशाक मोग आसलो तर ंय आ थक प रि थती
आस यार ताका तो मोग

बकट

य त करपाक आडमेळी ये तात ह गू ढ

सत वाच यामु खार मांडलां.
‘ आंबो
वणन केलां.

हगेलो ’ हे कथत एका

हान वनू नांवा या भु र याच

वनू कशे तरे न आंबो आपलोच

हणटा त सांगलां.

वनू आं याक जे ना तोरां लागना ते ना आवयक ताचे कारण
वचारता पू ण मावशेन सां ग लो उपाय क न एक द स आंबो
ला ग लो पळयता आनी खोशी जाता.

या आं याचेर आपू ण सोडू न

कोणाचोच ह क ना अश सग यांक सांगता.
हांणी एका भु र या या सान

या कथत मावजो

पराये या नाजू क अजाण भावनांच

वणन केलां.
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‘ बोमाडे ’ हे कथत मावजो हाणी बेला आनी मनीन

या घोव

बायलेच च ण केलां. घोव बायल एकामे कांक कशे तरेन दु स या
कडेन पातये ना आनी तांकां आपलो घोव वा बायल एकामेकां वरयत
हे र कोणां वांगडा उलयत वा नाचत जा यार कशे तरे न दु वास
जाता. हाच बेस बर वणन कथत केलां.
‘ रते िजण ’
भतरले
एका

भतर

या कथत आपू ण जाणटो जाला

या भावनेन तो

पकार जाता. जाणटे पण ताका सोसना आनी तो

मनो वकाराचो

शकार

जाता.:“तो

हू म

पु सता

जा ले वर ताजे हातपांय घळसणटांत.”50 आनी तो

खु ब

पु रो

याच घु ंवळींत

आसता. पू ण ताचो इ ट आनंदराव ताका तु व आतां फकत ि हदपाच
तु का आनी कसलच काम ना. फकत ि हदप अश

हणू न वता.

ते ना ताका एकटे पण अद क खावंक ये ता.
‘तो हांव

हय ’

या कथत सुरेश हो दोतोर आप या इ टा या

बायलेचो नकळत संभोग घेवपापासू न वाचता. पू ण जे ना इ टाची
बायल लु सी दोतोरा कडेन ये वन आप याक 4
आसतना 2

हयने आ श

याच बरोवन द

हय याची बाळं त
हू ण सांगता. ते ना

सु रेशाक तीडक मारता. :“तर कू य तुका तश सांगच पडटल. मागीर
हाका तपासच पडटल आनी दोन

हयने जायत आय यात

हू ण

ताका शटकावच पडटल आनी...”51
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‘मू ड

हजो सोयरो ’-

या कथत सु भाष नांवाच पा

बार क

बार क कारणांक लागू न पकार जाता. आनी शाल जे ना सां ग
जा यार

सने मांक ये वंक पावना ते ना तो सामको

आनी हात पांय धोडायत घरा वता. वायट आनी बरे

या

पकार जाता.
ण मनशा या

िजणत ये तात. कांय मनशाक धादोशी करतात तर कांय अतृ त
करतात.

या

णांक

थीर मनीस सहजताये न भोगता. पू ण अ थीर

मनीस मनांक लावन घेता. आनी थंयच तो चु कता.
‘ अशीं
आसता

जाका

पड़ीं अशीं
कोण

पडीं ’

सु खी

या कथत रमेश ह पा

जा लो

पळोवंकू च

जायना.

अशे
ता या

मता माण सु ख स पेपणांत मेळना. दे खू न तो कोणू य सु खी आसा सो
दसत जा यार ताका कशे तरे न अनामीक प ां बरोवन दु खी करप
हाची वाट पळयता. पू ण एक द स अशच एक अनामीक प

ता याच

बायले आड उलोवपी ता या हातांत पडटा ते ना तो बायलेक गु रवार
आसू न लेगीत मारता. :“पा ांव जाय तु का? हांव सांगतां त आयक.
तु गेले ते नाच
‘मे केचो

हाका स सनात. ...”52

रझ ट ’

या कथत शोभा नांवाच पा

पास

जावपाचीं सपनां पळयता पू ण त पास जायना. आपू ण पास जावंक
ना ह पेपरार आयल तर य ताका सपनांत पळ य ल खर दसता.
आनी त आपू ण पास जालां

हूण सग यांक सांगपी लखोटयाची

वाट पळयत बसता.
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‘आंगवण ’ हे कथत कामील आप या पु ताची दो यांत तेल
घालून वाट पळयता. पू त परतो ये वपाची आ त नासतनाय तो
के ना तर

परत ये तलो.

हू ण तो ना जा लो

या

दसा ताण

वाप र ल काबाय द स रात घालू न भ वता. आनी त पळोवन पादकू र
जु जेचो

ह यार का मला या पु ताचो भेस धारण करता. आनी

का मला या नम या
जाण वकाय

क न

वासांत ताका बापू य-पुताच मलन जा
दता.

:“हांव

साय बणमांयक

याची

आंगवण

के ल .....पादकु र जाणां....दे वाचेर हांव भावात दव लेलो. दे खू न तू ं
आयलो....आतां.....आतां
पावय....तू ं....”53

या

ह यान
कथेचेर

आधा रत

माथा याखाला दू रदशनाचेर ‘मनौती’
दश त के ल टे ल फ म आयल.
अखंड

नज...
‘और

तू ं.....

आंगवण

एक

कहानी’

या नांवान अणकार क न

या टे ल फ मा वरवीं माव यांक

स धी मे ळी.

तशच ‘

मडफू ल ’

या कथाझे यांत 5 कथा आसात. पयल ‘

नवी केस ’ हातू ंत कु ं तल केरकार ह चल वाडू न ल न जायनासताना
उरता.
तशच ता या घरची प रि थती सामक बीकट आदार ना श ल
अशी आसता आनी ह च ि थती मनो वकाराक पोसवण

दवपाक

कारण थारता. ‘ मडफूल’ ह तांची दु सर कथा. हातू ंत मा तर ह
पा

शांतताये या सोदान आपल ं पावलां उबारता. मेळत थंय वचू न

तो शांतताये क आंवडेता.

नमणे कडेन ताका मरणांतू च पु राय
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शांतताय आसा ह क ळ

यान तो परत

वताक कामा या ओघांत

लोटू न दता.
‘ सु मार ’

या कथत दसप

तशच दे साय ह पा

या िजणेचेर भा य के ल दसता.

आप या भु रगे पणांत आप याचेर मोग करत या

अॅनीक पयल ं कु शीक धु कलता आनी हड जातकच तच अॅनी ताका
जाय जाय श दसता. पू ण ते ना अॅनी काजार जा ल आसता. रवी
दे साय जे ना अॅनीक लागीं ओडटा ते ना अॅनी आपू ण आतां काजार
जाला हाची याद रवीक क न दता. दे खू न हांगा आप या रे पेदान
रावपी एका बायलेच च ण आयलां.

वशु ती ’

‘
शा
’

या कथत भारतांत या आंतररा

डॉ.स यिजत हाणी के
या कथत फु लांमे

य

कत च अंतराळ

या संशोधनाच च ण केलां.‘आतां रड

ी भु र याची अपु रबाय क न वाट लायता आनी

उपरांत आवय बापायक प चातापा बगर आनीक दू सरो खंयचोच पयाय
उरना. दे खु नू च लेखकान ‘ आतां रड ’ हो

यु त माथाळो कथे क

द लो दसता. फूल गो वामी हां या ‘सनसेट एट नू न ’
ताणी बापू य जे ना भु र याच अती लाड करता ते ना
वायट प रणाम कसो आनी के ना जाता त

या कथत
या लाडांचो

प ट केलां.:“आमी खंय

तर ताची वाड करपाक चु क या आसू ंक जाय. तांकां सु शेगाद आनी
आनंद त दवरपा या य नान तांकां आळशी करपांतू च आमकां ये स
आयलां.”54
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नमणे कडेन िजतू आनी ता या इ टांक पु ल स, ताणी गांव या
यापारा लागीं पयशांची मागणी के

यान पु ल स ताका कादयत

घेवन वता.
ल मणराव सरदे साय बरयतात,: “दामोदर हो पयल ं कलाकार आनी
मागीर कथाकार. मु ळांत कलाकार

हय तो खरो कथाकार के नाच

जावंक पावना.”55
‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’

या कथाझे यांत ताणी व ट 14 कथा

बरय यात. ‘नाका ताका पावता ’ ह

या झे यांतल पयल कथा.

कथत एका भु र या या मोगाक आशे
च ण केलां.

या

या बायलेच लेखकान बेसबर

लो रयाचो घोव ग यांत आय या उपरांत त घोवाक

संभोग घेवपा पासत

वृ

करता. पू ण घोवाक तातू ंत कांयच रस

नासता. घोव ताका टाळटा आनी लो रया मोगाक आशेता.
‘ सनीक ’
ताचो

या कथत बाबय ह पा

सामक व च

ास घर यांक आनी भु र यांक सोसचो पडटा. बाबय

वखदां घेना आनी हे रांकू य वखदां घेवंक

दना.

वा ग

वता के ना

श, पे ट, पावडर

वापर यार दातांचेर कसले वायट प रणाम जाता त बाबय
सांगता. अशे तरे च ह पा

आपणाक नाका

यान

यु त

हू ण हे रांनीय त करच

हय अशी अपे ा बाळ गता.
‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’ हे कथत रोझाल न

त या पसू न पयस गे

या आवयची भु रगीं

यान कशे तरे ची तची अव तकाय जाता ताच
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च ण केलां. रोझाल न एकट च आ श
ये ता आनी ती वन पती भतर

यान

तका एकटे पण खावंक

ह यार माडां भतर भु र यांक पळोवंक

लागता.
‘कमक टो ’

या कथत जो मनीस बार क बार क व तू सांबाळू न

दवरता आनी तातु ंतू च आपल सु ख मानता, अशा

य तीच

च ण

केलां. आवय बापू य भु र याक भकेचे दु वाळे लाग या अश समजू न
ताका हणसायता. पू ण होच भु रगो फुड वचू न क य मं ी जाता. पू ण
त पळोवपाक आवय बापू य नासतात. : “गेल बाबडीं, दोगांय आ श ल ं
जा यार ती याद काडू न दवं ये ताल . भीक लाग या

हणटाल ं

हय

तु मी? पळयात... हो आतां क य मं ी जाला.”56 ‘ मगेल ल घरचीं ’ ह
एक अशी कथा जंय आवय बापायक भु रगीं आप या िजणत
आश

यान

वसरतात. चल

आपू ण गु रवार आसा, ह

य थ

आवयबापायकडेन सोय यावर ं वागता.

खबर लेगीत

वचार या उपरांत सांगता.

दे खीक “मद ं एक द स लु सी एकलच मांय-पायगेर आयल.सोयर कश
पयस पयस वावु रल. ‘न वदाद’ आसा

हू ण ले गीत वचारतक र सांगल.

दु वा यांच वचारतक र हांसल. ‘तू ं कत दतल मांय?’

हाका कांयच

फा त ना. तु काच कतय जाय जा यार सांग.”57
अशे तरे न आवय बापू य दु खावतात तांचे चले लेगीत पयस
आश

यान घरांत ये वपाच कोणू य नांव घेनात दे खू न

मं गेल आनी

फेल झ सवणीं आनी चानये चो िजवापाड मोग क न आप या भु र यांक
तां या भतर पळयता. आनी समाधानी जाता.
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‘शी इज डॅड ’ कथा राजकारणीचे र आदा र ल आसा. मं ी आज
आ श लो फा यां बदलता. कोणाच कांयच खर नासता ह
प ट

केलां.:

मडकयकार,

“ वचारता

हू ण

म न टर सद च
ं

रागार

जावं

या कथत

नाका. तू ं

जाणा,

म न टर उरना. एक वयता दु सरो

ये ता.”58
मडकयकाराची बायल पांच
अव थत

तजो

अ सीडट

हय याची गु रवार आसता .अशा
जाता

मडकयकाराक कशी सांगची हाची
बगर पयाय नासता. आनी

आनी

ती

मरता.

ह

या
खबर

चं ता सौझाक जाता.. पू ण सांगले

नमणे कडेन मडकयकाराक जे वता थंय

सौझा सांगता :“शट अप! सौझालो आवाज थरथरतालो “तू ं जाणां तु गेले
बायलेक कत जालां त? She is dead! ”59
‘वेळे

वयल ं

रे व

त व ग याना या तगशेर

घरां

या

’

बरपांत

ह न बस य ल

लेखकान

कथेक

दसता. दोतोराक जे ना

कॅ सर आसा ह कळटा ते ना तो असाहा य जाता.

वता दोतोर

आसू न तो कांयच क ं क शकना. दे खीक “आ खो संवसार जाका
भये ता, तो नामनेचो कॅ सर
ताका साथ
दतात.

दता रोगा वांगडा

हाका

स न जाला.”60 तर य
ं घरचीं

तकार करपाक मानसीक फाटबळ

या कथे वरवीं मावजो हांणी िजणेच त व ग यान एका

भु र या वरवीं मां ड ल दसता. :“मु नी स
कत? तु व हा ड ल बालद बी

क न जाप दता तातू ंत

हरप परतू न. ह माती हांगास ल च.
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ती

हू ण ह ं ये ता? घर आमी केल

वचपाच. लोक मात

हू ण कत जाल? हांगाच दव न

हणटले, ह घर बर दसता

हू ण! ह रे डॅडी?”61

हाचेवे यान मावजो हांणी ह कठोर स य वाच या मु खार दवरलां,
जातू ंत मनीस केदोय

हडलो आसलो मानान वा धनान सगळ ताका

हांगाच दव न वचच पडटा.

या जगांत ये तना तो कांयच घेवन ये ना

तसोच वतना लेगीत कांयच घेवन वचना.
‘ खळी ’

या कथत मायकल साद

ताका एक वेगळच

प

दतना

दसता.

सरळ जीण जगनासताना
या कथे वरवीं आद या

काळांत समाज कसो आ श लो हाचो द टावो घडटा. मावजो हां या
या कथेचो अणकार ‘नाकाबंद ’
वरवीं दू रदशनान टे ल फ मा या
हांची कथा हं द त यान भारतर
‘तडजोड ’

या नांवान ‘और एक कहानी ’
पान

दश त केलो आनी मावजो

दश त जाल .

या कथत मंगलआकाच दू ख यातना

प ट के यात.

एके बायले क चडक न जे ना ती आवय आसता ते ना

वताचो भु रगो

वता वांगडा रा व लो जाय आसता पू ण अश जे ना घडना ते ना
आवय या मनाचेर कशे तरे न प रणाम जाता ताचीच दे ख

ह यार ह

कथा.
‘आउ टंग ’ ह
ये ता.

कथा उ चवग य समाजातल

आसा, अश

हणू

या कथत कु वेतकारांच वणन बेस बरे तरे न आ य ल दसता.

:“खासा आथरच गाडी घेवन

हाका

ह ं क हॉटे लाचेर आ य लो. ग यां
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गो हे नादोराल कॅ डलक पळ य ल . पू ण ह कॅ डलक पळोवन खरे पणी
दोळे घु ंवपाचे.”62
अशे तरे ची

गरे तकाय आथराची आ श ल

दसता. हांगा अशा

कु टु ं बाच च ण केलां ज फकत आप या गरे तकाये न िजये ता. तशच
आवय मा रया आप या भु र यांक मेकळे पणान िजये वपाक संद दतना
दसता.
‘दे वाघरचो’

या

कथत

ेमाबाय

आनी

तचो

घोव

आप या

दे वाधमा या नांवान आपल फसवणू क करताना दसता.
‘अ ेकणी ’

या कथत माथा ह पा

पू ण ताका तो फावो

या

आवयबापायचो मोग आंवडेता

माणांत मेळना श

यान ताचो

वपर त

प रणाम ता या मनाचे र जातना दसता.
‘आनंदया ा ’

या कथत लेखक आपणे के

करता. तशच थंयची खाणां जेवणां आनी
मांडटा. ‘ पशेपणां ’
व वास आ श

वताची क पना कथत

याय कथत मावजो हाणी

या सु लभ

या भ वडेच वणन

साद दे व पणाचे र खर

या बायलेचेर भा य केलां.:“दे वाच रागण

आसा.” भटान आपणाकच राग आ श ले वर सांगल. कसल? ” कसल
तर

चू क-अपराध

तु मचे

ह तु क ं

घड या. ”

र नाकर-

सु लभान

एकामेकांकडेन पळयल. कत त सांगात हांग या हांगा फोड णशी जावं
द . कसल चू क ?” र नाकरान अजापान वचारल.”63

28

साद पाखळी घेवप हो

धेचो वा आ थेचो जर ंय भाग आसलो

तर ंय, भटा कड यान जे ना कसल तर चू क जा या वा गु रवार बायल
घरांत भायर प ड

यान सु नेक गु रवारचार ये ना वा कोणेतर घरांत

कसल तर करणी के या. ह आयकनाफूड
प रणाम जावपाक वेळ लागना दे खू न

या

य ती या मनाचेर

या गजाल पसू न चार हात

पयस रावपांतू च शाणेपण आसता.
सपनमोगी
मावजो हां या सपनमोगी
तांची पयल कथा

या कथाझे यांत 9 कथांचो आ पाव आसा.

ह यार ‘हॅ पी बथ डे ’

या कथत मावजो हाणी

एका मनोदु यत मनशाचो फुडार तशच ता या संकु चीत व वाच दशन
घडोवपाचो य न केला. मनोदु यत मनशाचे िजवीत सामा य समाजा
परस कशे तरे न अ ल त आसता समाज अशा मनशांक स पेपणान
मा य क रनासतना कशे तरे न ताका थोमणे वा ताची फकणां मारता त
दाखोवपाचो य न केला. तशच कांय मनशां खबर आसु नू य हे रां या
भावनेचेर कशे तरे न

वचा न

वचा न मीठ चोळटात तय सांगला.

दे खीक “‘आतांच यो मगो! एsपळय, गौरवीय आयलां आप या दोगांय
भु र यांक घेवन तु गेलो तर एकलोच . हांव ताका पळय यार खू ब द स
जाले. तू ं ताका घेवन भ वच ना. आतां यो ताका घेवन ताकाय खेळू ं क
मेळटल. सांग आमोदाक, मातश पावय

हू ण. पयस कांय ना.’”

“इं दरालो आगरो- कतलो खरो, कतलो अडेचो, दे व जाणा!”64
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‘के ना के ना भु र यां कडसू न दे ख

शकची ’

वताची द घ चु ंबनाची गरज भागना श
एका चलये च चु ंबन घे त
तापोवच

या कथत आवय

यान ती आप या भु र यान

याच पळोवन खोशी जाता. आनी ताका

बदला ताची तु त करता. :“ नरागसपणान ह सगळ

पळोवपी बाबू चो हात हातांत घेवन ल तु बाये न दामलो.”65 ह घडपा
फाट यान

आवय या

मोगाची

फांटभू ंय

आसता

ह

“ कशोरान वगत घेवप आपणाक आवडल काय ना हाचो
जावचे पयल ंच
नकळटना

म थलाक ताणे घट धरल.

म थलाचे

ओंठ

व कटले

दसता.:
नणय

वास उ ण जाले.

आनी

फुड या

खणाक

कशोरा या ओंठांनी म थलाचो ओंठ चोखलो. एक वेगळोच अणभव,
च.... िजबेक जीब तकल .”66

आगळीच

याच फांटभु ंये वरवीं

मावजो हाणी आवय म थलाक कशे तरे न चु ंबनाची गोडी लागता ह
सांगपी कथानक उब केलां.

‘मनशा या गांवांत ’
पासत

कतल

या कथत लेगीत मावजो हाणी भास ह जगपा

गरजेची

आसता.

आनी

जे ना

भास

आप या

प रचयाची नासता ते ना य ती कशे तरे न काम करपांत समजपांत
फाट ं पडटा ताचो द टावो स धू

या पा ा वरवीं घडयला.

‘काव या या शरापान ’ कथत दु वासी, सु वाथ, मनीसपण ना श ल
तशच भावक या संबंदांक वळखना श
वणन के ल

या एका अशीर ना याच

दसता.:“बाबु शान फुड यान दु सर दार फोडू न वेगळ
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एं ाद केल. हांव

हळ, बरच जाल. ताच बरे पण घेवन

हाका तर

कसलो फायदो?”67 अशे तरे न दोनू य भावां मदल नात इबा ड ल
वताचच कथानक मावजो हाणी मांडलां.

‘कथाकारान बर य ल कथाकाराची कथा ’

या कथत मावजो हाणी

एका का पनीक मनोदु यत बायलेच वागप, उठप, बसप आनी
वताक क

बं द ू मा न

यान एक आगळ वेगळ च

कथानका या

पान मांडला.
‘ यु रामत ’

या कथत सोरो हो िजवाक

आनी दे खु नू च घोवान वा पु तान तो
आवयक आनी बायलेक

दसता.

कतलो वायट आसता

पये वंक जायना जण एका

याच गजाल च समथन करपी

कथानक लेखकान फुड हे ल दसता.
‘ व मीत ’

या कथत मावजो हाणी धतरे च सैमीक

आवय या सैमीक तांक कडेन कांय

व प एका

माणांत जोडपाचो य न केला.

जशी भु रगीं आप या आवय या भरवंशार हु स या मेकळी िजये तात
याच

माण धतरे या बळ याचेर सगल

सृ ट शांत ि हदता.:

“सगल सृ ट शांत ि हद या धतरे या भरवंशार.”68 तशच धतरे या
पोटांत उमाळू न आ य
पू ण

भुकंप

जर य
ं

यान लोकांक भु कंपाक त ड

जालो

तर ंय

भु र याक तांची

दवच पडटा.
आवय

जशी

सांबाळपाचो य न करता तशी हांगा धतर एका धाक या भु र याक
सांबाळटा. मावजो हाणी भु रग जे ना आवयच दू द पता ते ना ते
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कतले घटमू ट जाता आनी केदे य

हडल संकट पेलपाची ताचे लागीं

श त आसता. ह सत मांडपाचो य न केला. :“वैजक ट म लागींच
आसल . धांवत आयल . स

हय यांच बाळक दोन द स िजत उरल!

सैमाची करणी! आवय या दु दाची करामत.”69

‘वे हार ’

या कथत मावजो हाणी एका असहा य, जाचे लागीं

भु रगेपणांत गर ब प रि थतीक त ड

दवपा फुड कांयच पयाय

नासता अशा चलये च च ण केलां. आ ने लया
एक कोडू सत अणभ व
जावन

मु दाम

या पा ान मोगाच

यान लागीं या ना यां कड यान आपू ण

पयसावपाचो

य न

के

यान,

य ती

कडेन

पळोवपाची ताची संवेदना मक नदर शणटा आनी संवेदना ना श ल
चल

याच नदरत यान त मु खार ये ता. आनी दे खु नू च वे हार

करपांतू च व वास दव र यान आ ने लया आप या मो याक मारता
आसतना फाट ं फुड पळयना. आनी ता या भावा लागीं ल न
जावपांत वे हार आ श

यान ता या गोपांत

वराट! I am so happy!” अश
एकसु या

वारसाचे,

रगता: “Oh! थँ यू

हू ण आ ने लया िजवानी सा ा या या

वराटाचे

वेगत

रगल.”70

आ ने लयाची

मनि थती अशी जावपा फाटल कारण घडये ताची भु रगपणांतल
आथ क प रि थती आसु य. आनी
मोगान प ड

याच प रि थतींत यान वतना त

यान आप याचेर आ य

या वायट अणभवांत यान
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रडपाची

पाळी

अणभवता

आनी

दु खांक

वाट

मेकळी

क ंक

दनासतना वे हाराक आपणायता.
‘सपनमोगी ’

या कथे वरवीं मावजो हाणी

दसा सपनां रं गोवपी

आनी आपलच भतर म न रावपी ‘तो’

या पा ाच रं गयाळे सपनांचे

खेळ व तारान

याच पा ा भ वतणी संबंद

प ट के यात. आनी

कथानक घु ंवता. : “मु कू ट – मु कू ट सु धार.
बर नांव मु र!े पराय?
तेवीस.
वट
पयरच

शेजार या

ी? सेम मु र!े

पकेनान

ताका

ताची याद जाल . ताणे कॅट रनाक

हाकाय तेईस वसा.
नवी

गजाल

शक य ल

हवू च चमटो काडलो.”71

काणी
च रंगी
मावजो हाणी भु र यां खातीर

हान काणयो बरय यो आनी पु तक

पांत यो उजवाडाय यो.
‘ च रं गी ‘ ह एक भु र यांच सा ह य जाका भु र यां यो काणयो
अश

हणटात.

या झे यांत सात कथा आसात. दे खीक ‘ पं टू आनी

बं टू ’, ‘आतां शोभा जेवता ’, ‘झु कू झु कू यो यो ’, ‘धवो कावळो ’,
‘आमलेट आनी पापलेट ’, ‘ वनीलो क र ’, ‘ना लाक नसाय

काळं गाची ’.
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पय या काणये न बं टू चड खायना आनी दु सरो पं टू चड खाता.

या

दोगांकू य मावशी था यार हाडटा. आनी कतल रडटा ते रडू न घेयात
अश

हू ण ओ गी रावता.

दोळे

सु ज या

उपरांत

दे ख

दवन

पय याक सांगता आवय दता त सगळ खा आनी दु स याक सांगता,
िजवाक जाय ततलच खा अश तरे न दोगू य शाण जाता.
दु स या काणयत शोभा कशे तरे न सु रवेक जेवपाक
आनी उपरांत काव याक आनी नु

परं गता

याक पळोवन बु कबु क त जेवता

ताच च ण केलां.
तस या कथत शानांक बापू य रे वत बसू न
तकेट

वास करपा पासत

दता ते ना तो सामको खोशी जाता. हो शाना

ह यारच

से वओ जो म मीक बॉ बे वचपा या गाडये वशीं वचारता. गाडयत
बस या उपरांत जे ना बोगदो ये ता ते ना ड यांत काळोख जा
भये ता. जे ना शाना तकल

यान

भायर काडू न पळयता ते ना ताका

द गराक बु राक क न वाट के या ह कळटा. तशच खावपाक शाना
बु कु यो, भकणां खाता. क कणी लोकां वांगडा बहु भाशीक लोक
रे वत चडटात. तशच

टकेट चे कर

पावतक र चेकर आयलो “ तकेट

तकेट

तपासतात. : “कु यां

दाखयात” चेकरान फमायल...

सग यांनी तकेट दाखय यो.”72 आनी जसो वेळ वता तसो शानाक
आपू ण परक लोकां मद ं पावलां शेणलां हाची जाण वकाय जाता.
आनी ता या दो यांत दु कां ये तात. ममी डॅडी शानाक घरा सोदतात.
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पू ण शानाच नासता. शाना म मी डॅडी या याद न आकू ळ
जाता. आनी नमणे कडेन

पकू ळ

ायवर शानाक वळखता

आनी घरा सोडटा ते ना सगळीं सूss जाता.
‘धवो कावळो ’

या काणयत काव या या हु शारे वशीं सांगलां.

दे खीक बु दवंत, तकलत फ न, मनांत आयल जा यार त काम केले
बगर रावपी

ह

आद . एक द स काव याक आपू ण धवो पारवो

जांवचो अश दसता. धवो जावपाच कारण
काळो जा

ह यार लोक काव याक

यान हणसायतात. काव याची मोख बु दवंतकाये न धवो

जावपाची आसता. कावळो धवी फु ल रं ग य ल
आनी तो

वणत पळयता

श आप या पाखांक मारपाचो य न करता पू ण नस न

चु या या ड यांत पडटा आनी पाखान पाख पार या वर धव फु ल
जाता पेपरांत फो या सयत दे वाचो चम कार अशी खबर ये ता. तशे
सगळे

पयटक काव याक पळयतात

काव याचे फोटे घेवन वताले.
सनेमा

लेगीत

काडलो.

:“टु र ट भ वडेकार ये वन

सने माकारांनी ये वन काव याचे र

भाय या

दे शांत यान

अमे रके यान,

जपाना यान लोक मु जरत ये वन ध या काव याक पळोवन खरपण
करपाक लागल.”73 उपरांत एक द स पावसांत काव याचो सगळो
चु नो हांवन वता आनी कावळो आ श लो तसो काळो जाता. दे व जे
तरे न खंय याय

ा याची

नमणी करता तेच तरे न ताण वागप,

रावप गरजेच आसता. जर ताण

वताच अि त व बदलपाचो य न
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कर त जा यार ताचे

वपर त प रणाम के ना ना के ना ताका

भोगचो पडटा. हो सु ंदर बोध

या काणये वरवीं मावजो हाणी केला.

‘आमलेट आनी पापलेट ’

या काणयत वसंताक बाबा शारांत

घेवन वता जंय झाडां नासता पू ण थंय हॉटे ल आनी इमारती
आसतात. भू क ला ग

यान वसंत बाबाक हॉटे लांत

सांगता आनी आमलेट आनी पापलेट
पापलेट च

मागयता आनी

हर

हू ण

या आमलेट

पधा मक झू ज वसंता या पोटांत घरा गे या उपरांत

चलता.: “पोटांत आमलेट आनी पापलेट दोगांय झगडटाल . आमलेट
ह टाल - “हांव

चीक” पापलेट

हणटाल

– “हांव सु वाद क.”74

उपरांत वसंत म मीक

वचारता ते ना म मी दोनू य िजवाक बर

हू ण सांगता ते ना

वताक कत बर लागता त आपणेच थारावप

आसता अश म मी वसंताक सांगता. ते ना वसंत आप याक दोनू य
सारक ंच

चीक लागता अश सांगता. हांगा नकळत लेखकान

भु र यांक

नणय घेवपा पासत

ो साहन

दलां. जे ना भु रगेपणांत

आवय बापू य भु र यांचेर अशे तरे चे सं कार करतात ते ना भु र यां
भतर नणय घेवपाची तांक नमाण जाता.
‘ वनीलो क र ’
पो श लो.
हणू न

या काणयत

वनी या बापायन एक क र

या कराक वनी आवडटाल. क र द त शक य ल ं पदां
दाखयतालो.

कराक

खावपाक

पक

यो

मरसांगो

घालताल . वनी जे ना ताका आवय बापाय वशीं वचारता ते ना
तो आपल काणी सांगता.: “क र रानांत उ

यार भ वतालो. उडटालो.
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उडटां उडटां गायतालो. गायतां गायतां खेळटाल . आनी एक द स
पार यान ताका ध न हे लो.”75 अश

हणू न तो रडू ंक लागता. आनी

क र ताका पांद याच दार उ त कर

हू ण सांगता ते ना वनी दार

उ त क न ताका सोडटा आनी परतो यो

हू ण सांगता आनी क र

सग यांक मेळू न परत ये ता. आपलो श द पाळटा आनी वनी या
मोगान परत पांज यांत ये ता.
नमणी काणी ‘ना लांक नसाय काळं गाची ’ ना ल आपू ण
क पत

हू ण गवान फुलता पू ण फळां आनी भाजयो जे ना

उलयतात ते ना ना लां या कानार काळगांची

हड वकाय पडटा

आनी ताका काळं गाचो दु वास जाता.: “ हजी कातल गोड” ना ल
गु रगु रलो. “आवंय! ते परस काळींग हजार वां यांनी गोड
कोणाकू य”76 आनी उपरांत ना लांचो गव हळु हळू

वचार

नवळू ं क लागता.

काळगान तान भू क ि हवता. ह सगळी फळां ,आई, बाबू आनी
भाजयो मा य करता. हाचे वे यान मावजो हाणी भु र यांक गव
अहं कार

या गजाल पसू न पयस रावप गरजेच ह

शकवण द या.

काणी एका खोमसाची
मावजो हां या भु र यां खातीर बर य

या

या

कारांत

मनीन

नांवा या फामाद शव या कडेन तारवट आप या धाक या चे याक
बेस बर खोमीस

शं वन घेवपा पासत ये ता.

मनीन त खोमीस

रोखडच शं वन तयार करता आनी हँ गराक लायता. हँ गराक ला य ले
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कडेन खोमीस भाय या वाठारांतल

दशा पळोवपांत गु ल जाता.

हांगा मावजो हाणी खोमसाक भु र यांच ल
चालंत
खळी

प

ओडू न घेवपा पासत

दवपाचो य न केला. मनीन जे ना घरा वतना दाराक

घालू न

भायर

सरता.

खोमीस

एकटच

काळखांत

उरता

अक मात जनेला या दाराची खळी सु टा जने ल उ त जाता ते ना,
खोमीस हु बता आनी जनलात यान भायर सरता मागार कोणू च
मेळना श

यान एका दाद या या हाताक ध न खोमीस वचारता.

:“आगा आगा! ये दोळ हांगा खू ब लोक आ श ले ते आतां खंय
गेले?”77
पु लसा या प तान सगले लोक खोमसाक भू त समजू न भये ता.तीच
गत फुड गे या उपरांत जाता. खोमसाक पळोवन लोक आंग
काडटात. आनी नमणे कडेन खोमीस एक भु रगो ि ह द लो आसता
थंय पोर या घरांत खोमीस भतर सरता. सकाळी जे ना भु रगो उठू न
पळयता ते ना ताका त खोमीस घालू ं कशे

दसता. तो खोमीस

घालता आनी सनेमाक वता. थेटरांत जे ना काळोख जाता ते ना
खोमसाक वायट दसता. राहू ल जे ना सने माक घरांत यान भायर
सरता ते ना तो मनीना या पस या कड यान पासार जाता. ते ना
मनीन आपणे

शं व ल खोमीस वळखता आनी राहू लाक चोर

हणटा. ते ना राहू ल आप याक कश खोमीस मे ळ त सांगता
आनी ब श ले कडेन आप याचेर चोरये चो आळ आयलो अश शं वपी
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मनीनाक सांगता.: “कसल ं खोमसा शं वता रे तू ं – लोकांक

ासांत

घालपाची?”78
उपरांत खोमीस हे र खोमसा वर ं घडप त त ड धांपू न पळोवप अश
थारायता जे ना तारवट

मनीना कडेन आपल खोमीस हरपाक ये ता

ते ना

या खोमसाच मह व सांगता. तारव याक त लु गट एका

संतान

द ल आसता. आनी जो कोण त घालतलो तो सग या

बाबतींत एकदम हु शार जातलो अश सां ग ल आसता. तारव याचो
चेडो मंदबु धीचो अश त आ श
तारवट

आप या चे याक

यान दु यत पडटा आनी दे खु नू च

ह यार

वल क खोमीस हाडटा आनी

घालूक
ं लायता. ते घा लना फुड वल फटाफट

नां यो जापो दता.

मा तर अजाप जाता. खेळांत तसोच
अ यासांत

वल

खोमीस घालू न पयलो ये ता.

वल

सग यांचो

अपु रबाये चो, लाडाचो जाता. वल गेर जे ना चोर ये ता ते ना खोमीस
वल क जागयता. वल उठटा. आनी चोराक मारता. चोराक धरपा
पासत आ श ल इनाम वल क फावो जाता. वल क वता थंय मान
मे ळ

यान वल क गव जाता. तो आप याक मे ळ

या इनामा या

पयशांनी पेन, बू ट घेता. तशच ताका पोर या खोमसाची लज दसता
आनी तो त खोमीस जनेलाचेर शव टता. आनी नव खोमीस शं वता.
खोमसाक खू ब वायट दसता आनी

वल आपले उपकार वसरलो

हाची ताका जाणीव जाता. खोमीस आमोर
फाट र बसू न

जातकच वा या या

कतले शेच पयस वता. आनी भ वता भ वता, दे वळा
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कडेन पावता. थंय उपाशी आ श
भु र या

या भीक मागपी भकारो नांवा या

ह यांत सु त ि हदता. सकाळी फुड जे ना

भकारो बर

खोमीस पळयता ते ना तो सामको खोशी जाता. ताका आप याक
दे वानू च ह भेट

द या अश

दसता. आनी दे खू न तो ते खोमीस

खोशये न घालता. आनी भीक मागपाक वता. थंय ताका जायते पयशे
मेळटा. ताच पोट भरता. खोमसाचे जंय बु तांव तु ट ले आसता, जंय
ते पं िज ल आसता थंय तो शं वता आनी भकारो उमळू न न वळ
करता. खोमीस धादोशी जाता.
लज

भका याक उपरांत भीक मागपाक

दसता. तो मानायपण, भागे ल पण करता. उपरांत पयशे

आय या उपरांत गाडो घालता. जोड वाडत वता. ता या दु कानांत
ताका भांगराच फ त मेळटा. फ त दे वळा या क मट या ऑ फसांत
दवच अश तो ये विजता. त वकू न पयशे खावपाचे

वचार ता या

मनांत ये नात. तो दे वळा या क मट या ऑ फसांत वता आनी त
फत
मनीस

दता.

भका याची नमळाय आनी

दे वळा या

वाठारांत

पसरो

ामा णकपण पळोवन तो

घालता

आनी

भका या या

सु वाद न करता. भकारो गरे त जाता ते ना लोक ताका ताच नांव
बदल

हू ण सांगता. अशा वेळार

दव र ल नांव

हड अश

भकार

आप याक आवयन

हणटा. :“आरे भका या तू ं आतां गरे त

जालो तु गेल नांव तु का सोबना, आतां ते बदल”79
“‘ क याक तर?’ त नांव

हाका

हगेले आवयन दव र ल. हांव त

सोडपाचो ना.”80
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तशच खोमीस आप याक मेळत सावन आपू ण ब याक पा व
खोमसाक मो या
भकारो

खु शाल

भु र यांक

हड वकेन सांबाळटा. अश तरे न खोमीस आनी
रावतात.

शकवण

द या

लाबल

तर ंय

गरे तकाय

यान

मावजो
ती

हाणी

या

ह यार

मनशान

कथानका

कतल ंय

सदांच

वरवीं

नामना

नमळाये न

वा

रावन

ामा णकपणा आ मसात क ं क जाय. परोपकाराची भावना मनशाक
वायट दकेन हरता. ह लेखकान खोमसाची दे ख दवन

1.7.2

प ट केलां.

च र ा मक लखाण
ऊंच हावेस ऊंच माथ
या च र या मक लखाणान शणै ग यबाब हां या िजणेचेर बरप

के ल आसा. वामनबाबांक श त सामक

य आ श ल ह मावजो

हां या बरपांत यान जाणवता. ग यबाबांक कोणेय आप याक सर
ह ण ल मानवना श ल. ह
जाय जा यार

या वा यांत यान

हाका म टर वालावल कार

ह यार कोणतर

दसता. : “तु मकां

हण पाचारात पू ण ‘सर’

ह ये मु खार लाचार जाता अश दसता

अशीं उतरां ग यबाब सदांच रॉबट

या

शपायाक सांगताले.

ग यबाबाच काम मन लावन, चड उलयनासतना के
आनी चोख जाताल. जायते फावट ं हे र

हाका.”81

यान बेगीन

लाक लेगीत तांचे लागीं

आपल काम वा आडखळी घेवन ये ताले. तशच ग यबाब आप या
कामान सामके म न जाताले. कोण आय यार लेगीत ताचे भान
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तांकां नासताल.
वता

टे नो ाफ

आनी अकाउं ट साचो अ यास ताणी

वा याय प धतीन के लो. ग यबाब हांकां दनपारां ि हदप वा

सु शेग घे वपाची संवय ना श ल ह
ह यार

या वा यांत यान दसता.: “एक

हाका आड पडचेल संवय ना आनी दु सर

ह यार सांजच

मु ंबयतच काम आसा.”82
तशच ग यबाब हांचे जेवप लेगीत

चीन मन लावन आसताल.

ते आपल कामां आपण करपांत व वास दवरताले.: “ना.

बेतबाब,

तु मकां सदांच सांगला हांव आपल काम आपण करच.”83 ऑफ स
सु टू न सरळ

ंथालयांत वताले खरे पू ण घरा पाव या उपरांत बायल

भु र यां वांगडा वेळ सारप हो तांचो नेम आसलो. आप या परस
जाण यांक ते आदर

दताले. नांवान उलो मा रनासले. आप या

पु त यांक लेगीत अ यासांत मदत करताले. ताणी ‘क कणी मु ळाव
पु तक’ र च ल. जे ना ग यबाब चं तामणकाका वांगडा मु ंबय वता
ते ना एक मु ंबयकार बोट र चडटकच ग यबाबाक पळोवन ग यबाब?
अश

हणटा त आयकू न ग यबाब

दवपाचो

संक प ते

ग यबाबांक

मनांत

भतर आपोवन

या उतराक

बाळ गतात.

त टा फाव क न

अ धकार

हरता आनी सांगता, कामां

एक

दस

नमतान

कांयच त ार ना. पू ण हांव आय या उपरांत सगळीं उबी रावन
ये वकार

दता तशे तु मी क रनात. अश

ह णना फुड ग यबाब

नोकरे क रोखडीच सोडचीट दता आनी सोड चटयत बरयता, :“ द ल
काम चोख करप ह

हजी लागणू क. हांव सदांच तका पाळो द त

42

आयला.
जा

यान

ह या कामा खातीर
हाका

द ल काम जाता

अ धका यांक खू श करप
ना.... ह

हाका पगार मेळटा ह जाणा

हज काम

ततल बरे तरे न हांव केलां.
हय आनी

ह यान त जावचय

हजी सोडचीट आय यान मानू न घेवची.”84

अशे तरे न ते
आपण ग यबाबाचो

वा भमानी आ श ले. उपरांत तो अ धकार
वा भमान दु खय यान

शपायाक एक चीट

दवन ग यबाबांक घरा कड यान घेवनू च यो

हू ण सांगता. पू ण

जे ना ग यबाब रोबटा वांगडा ये वपाक नाकार दता ते ना अ धकार
से े टर क
सांगता.

आपोवन
पू ण

घो यागाडी

ग यबाब

ये वपाक

दवन

वालावल कारांक

ताकाय

नाकार

ये वपाक

दता.

आनी

हणटात,: “अ धका या या उपकाराच वज मा यार घेवन काम करप
हाका श य जावच ना. सोड चट चेर बरयलां तातू ंत आतां बदल
जावंचो ना.”85
तशच

वा भमानान जंय चार पयशे मेळटले थंय चाकर

करपाचो ग यबाब

नधार करता. त आयकू न तांची आवय लेगीत

ध य जाता. उपरांत तांकां

टे नो ाफराची नोकर

मेळटा. आनी

हशोबांतल बार क चू क जी कोणाक सापडना ती चू क एक
सग यां या ल ांत हाडू न दता

टे नो

हू ण ग यबाबाची तोखणाय जावन,

दोन वसा भतर पे

लाक

वसा

लाक जातात. अकाउ ट सींतल तांची हु शार

भतर ते हे ड

हू ण तांची बडट जाता. तशेचं फुड दोन

पळोवन जमन मॅनेजर तांकां चीफ अकाउ ट टा या हु यार बसयता.
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1914 ते 1919 वसा मजगतीं

हाझू ज चलता. तर ंय ग यबाब

आप या कामान म न आसतात. फुरसतीचो वेळ मे

यार ते

संशोधन आनी वाचन करतात. तशच ग यकारांच आ मह णपण ना
करपा

पासत

तांकां

आवय

वता या पोशान उदक

भाशत यान

वचार

क ंक

लावन

पये वंक लावंक जाय अश तांचे

वचार

आसले. अश करपा पासत ग यचो हजारांनी वसाचो इ तहास ताणीं
धवळू न काडलो.

या सु माराक तांचे ‘ग यकारांचो मु ंबयकार’ ह

पु तक उजवाडाक आयल.

हाझू ज स प या उपरांत जमन मालकांनी

भारतांत या फां यांचो कारबार आनी हशोब तपासपाक आपलो पंगड
धाडलो ते ना तांकां क ळ वालावल कार हांकां लागू न सगळो
कारबार सु रळीतपणान चलला दे खू न
पळोवपाची

तांकां मु खेल

हू ण काम

वनोवणी क न तां या हाता सकयल काम करपाक

जमन अ धकार य धाडटा. ग यबाब बु दवंत

व वान आ श ले पू ण

तांकां ‘ग’ची बाधा के नाच जावंक ना. तशीच लखणी तांची चोख
आ श ल . :“नु लोवपी
पू ण

तांचे

लखणेक

मतभाशी सभावाकलागू न ते शांत
मात

तरसाद ची

धार

आसल .

दसताले.
स याक

प टो तीचो सांगात जायच हो तांचो आगरो आसलो. हो तांचो
आगरो आपले पु श िजणतू य ताणी पा ळो स य आनी
आड के ले करणे क ताणी के नाच माफ
तो

वा भमाना

दल ना. दे खू नच तांचेर

संग आयलो.”86
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जमन अ धकार तांचो दु वास क ं क लागले. आनी अक मात एक
प

आयल, कंपनीचो फांटो आदले परस उ या न यांत चलता दे खू न

वालावल कारांचो पगार दवयतात. ग यबाबानी

प ट करण माग या

उपरांत तांकां कळटा, त जमन अ धका यां या दु वासांत यानू च
घ ड ले

आसता.

:“संवसारभर

पात ळ

दे खू न
या

फाय यांत घट जा या हाच

ग यबाब

कंपनीक

मंद या

हाराक

चीट

बरयतात.

लागू न

कंपनी या

हाकाय दु ख आसा. उ या पगाराचे र

काम करत या कमचा यां या पगारांत कपात ना करपा या तु म या
नणयाचय हांव

वागतच करतां. पू ण

हजेवांगडा चार आंकडी पगार

घेवपी जमन अ धका यांक तु मी पगार कपातींपसू न वगळायतात ह
समा

हय. हो वेगळे चार हांव मानू न घेना. दे खू न कंपनी या हताच

नदरे न जर सग यां याच पगारांत सम
जा यार हडा खोशये न हांव

माणांत कपात केल

हगेल पगार कपात मा य कर न.”87

पू ण जमन जाळवणदार सामके पाडे आ श
नोकरे क सोडचीट दल . ताणी िजवाचीच

यान, ग यबाबानी

हय तर मरणाची लेगीत

के नाच पवा क ं क ना. पू ण ग यकारांचो आ मा भमान

नणवन

पडला हाची खंत मात ताका सदांच चं ते त करताल . तशच तांकां
बामणू च

हय तर वै य आनी हे र खंय याय समाजा वशीं

परस ग यकारा

वशीं भोव

वा भमान आ श लो. कोणय

हण यार ते सहज खपोवन घेना आ श ले. ह

हणचे
कतय

या वा यांत यान

दसता.: “तु मकां हे र खंयचेकडेन दु सरो अणभव आयला जा यार हांव
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नकळं . पू ण आम या ग यांत वै य समाज हो एक पु शाथ समाज.
वेपारांत

आनी

तोखणाये क

समाजीक

पा

आसा.”

मळार
ते

या

समाजान

के लो

वावर

भायर

हापशां,

पणजे

आनी

मडगांवत या कांय वै य घरा यांची दे ख
सांबाळू न

दवन.... वेपारवेवसाय

या लोकांनी समाजाचे आनी ग यचे उदरगतीकू य हातभार

लायला. अशा

या

गत लोकांची तु मी फाटसार समाज

हू ण के ल

हणसावणी तु मकां नखालस सोबना.88
अशे तरे चो ऊंच हावेस बाळगू न आनी संशोधन कर त, जायतीं
पु तकां क कणी आनी ग य या मोगा पासत उजवाडायत रावले.

अशे घडले शणै ग यबाब
मावजो हांणी ग यबाबा वशीं ताणी ध र

या क कणी भाशे या

आग या वशीं तशच क कणी मनशा मद ं आ मस मान जागोवपा
खातीर इ तहास उ तू न काडपी तां या

गरे त दायजा वशीं भा य

केलां. ग यबाब हांचे नांव आनी वळख

या बरपांत ताणी के ल

दसता.
ग य जे ना पु तु गेजा या शेकाखाला आसल ते ना पु तु गेज हाणी
पु तु गेज भास स तीची क न कशे तरे न ती ग यकारांचेर लादल ,
पू ण

हंदूनी मात भारतीय सं कृ ताय

तरे न आप या भु र यांक मु ळाव

तगोवन दवरपा पासत कशे

शकप मराठ त
ं यान

तजवीज केल हाचे वशीं सांगलां. वामन हाणी सेगु ंद

दवपाची
ाव श ण
46

घेतल. पू ण तांची घरची प र थीती गर ब आ श
शकप क ं क जमू ंक ना. पू ण घर यांकडेन
ताणी
या

यान तांकां फुडल

करक र क रनासताना

वता अ ययन केल. ताणी इं ल श, ग णत, मराठ , सं कृ त
वशयांचेर अ यास केलो. रामचं

भकाजी गु जींकर हांचे

पु तक तांकां मे ळ. “बु दवंत वाचकांचे बु धीक धार काडपी आनी
ग यानाची खण

हणू ं ये ता अश त पु तक वाचू न भु रगो वामन

तटास जालो.”89 आनी तांकां क कणी भाशेच मू ळ वेद क भशत
आसा ह क ळ. ताणी मराठ ंत कांय अभंग रचले, कांय क वता
रच यो. ग यबाबांचे तपोलये चं तामणबाब वद वालावलकार जे ना
दवचले ग यबाबागेर आयले ते ना ताणे कोण वाचता असो

न

केलो. ते ना आवयन सगल सांगल. ते ना धाक या वामना वशीं
तां या मनांत आदर नमाण जालो. आनी ताणी फुडल शकप घेवपा
पासत ग यबाबांक मु ंबय
ग यबाबांक ग यबाब,

हे ले. जे ना मु ंबय यान ग यकारान शणै

हू ण

उतराक अथ फावो क न

मु ंबयकार ’ ह

हणसायलो ते ना ते ग यबाब

या

दवपाक वावु रले. ताणी ‘गोयकारांचो

वडंबन का य रचू न पु तक उवाडायल आनी

या

पु तकार शैण ग यबाब अश नांव बरयल. हच नांव ताणी सा ह यीक
नांव

हू ण आपणायल. क कणी सा ह यांत ज ना त नमाण क न

दवरल. पु तु गेज सरकारान जे ना मराठ- पु तु गेज हो भाशांतराचो
वशय सु

केलो ते ना ग यबाब हाणी ‘उ मे

ह पु तक बरयल.

मारात - पु तु गेज ’

तावनत जे ना ग यबाबानी ग यकारांची भास
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मराठ

अश बरयल ते ना तांकां बारांव द कु मारजु ंवा मराठ चे

जाणकार ग यकारांची भास मराठ

हय तर क कणी अश सांगता

ते ना ग यबाबांक गु ंजीकारां या ‘सर वती मंडल ’

या पु तकाचो

उगडास जाता. आनी

नमतान ग या

तांव भाव जे ना चाकरे

भायर वता ते ना ते क कणींत यान
ल ांत ये ता. घर संसार नोकर

रामरा या भषेक

च यो बरयतात ह तां या

या च ांत घु प ले आसताना ते

नांवाच नाटक बरयतात. अ णासाहे ब कल सकर

त वाचपा पासत हातांत घेवन
दवर हांव त वाचतां. आठ

हणटात. : “ ह त ल खत हांगांच

दसांनी ये वन मेळ मागीर सांगता”90

जे ना अ णासाहे ब ग यबाबांच नाटक वाचता ते ना ते

वचारतात

तु मची मायभास खंयची ? कारण तांकां ग यबाबां या संवादांत
दसना. ते ना ग यबाब मायभास क कणी

ाण

हू ण सांगता आनी

या दसा यान क कणीचे उदरगती खातीर पगट बांदता. क कणीची

याकरणी बांदावळ , ‘ग यकारांची ग या भायल वसणू क ’ तशेच
कथा, कांदबर ,

नबंद आद

वशयांचेर पु तकां बरयतात. ‘ ी

भगवंताल गीत ’ रचल ताणी क कणींत सा ह य बरवपावळीची तांक
आसा ह दाखोवन दल. ना ना

हणच परस त तयार कश क ं ये त

हाचो अ यास केलो. शणै ग यबाब बरयतात,: “मराठ ह
हय, क कणी ह च
हय तर

हजी आवै

हजी खासा आवै. दे खू न नखटया काळजाचोच

ह या सग या दे हाचो दे वारो घडौन आज उणीपु णीं तीन

तपां हाव तो तचे सेवेक ओंपला.”91
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1.7.3

नवलकथा
‘सू ड ’ ह मावजो हांची नवलकथा. ती 1975 वसा उजवाडाक

आयल . हातू ंत वसत फगरे द
वलासान मनांत बाळ ग ल
उपरांतची ह नव लका.
मनशाची तु ळां

या मनशाक मा न उडावपाची वृ ी
दसता. पु तु गेज ग यांत ये वन गे या

या नव लकत लेखकान वसत फगरे द

या

दोनापावल आ श या का या खडपां कडेन के ल

दसता.: “काळीकु ट, व ू प- दु टशीं- वसत फगरे द कशीं”92 वलास
या दोतोरा या मनांत

फगरदे

सू ड घेवपा या मनोवृ ीच

या मनशा वशीं

च ण लेखकान बेस बरे तरे न केलां.

आप या आवय-बापायक िजवीं मा र
पासत

वेश राग आनी

या मनशाक िजवो मारपा

वलास आप या मो गकेक लेगीत सोडपाक तयार आसता.

तशच ताका वसत फगरे दाक साद मरण दवपाच नासता. कारण
कु डची भू क भागोवपा खातीर जे ना तो एका बायलेची कू ड बाटोवंक
सोदता

ह यार बला कार क ं क सोदता ते ना

राखपा पासत मद ं आ य

या बायलेची लज

या वलासा या आवय बापायचो फगरे द

जीव घेवन वलासाक अनाथ क न ताचो फुडार इबाडटा. अशा
फगरे द ची उपकाराचीं उतरां जे ना

या

वलास आयकता ते ना तो

सामको मोव पडटा आनी तो फगरे द जाचो तो सू ड घेवंक सोदतालो
आसता. तो आदलो

फगरे द नासू न सामकार आसा तो खरो(नवो)

फगरे द हाचो द टावो वलासाक ता या उलोवपांत यान जाता आनी
बापाय या इ सेचो ताका उगडास जाता. बर नामना जोड ह उतरां
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ता या अंतरमनांत घु ंवतात आनी ताचो हात सदळ पडू न सु डा या
भावनेचो थंयच अंत जाता. ह नव लका मनो व ले णा मक
बर य ल

आसा. मनीस घडपा फाटल

सं कार, मु यां हांचो

रतीन

प रि थती मनीस रागान

वचार करपाचो कशे तरे न टाळटा ह बेस

बरे तरे न हांगा चतारलां.

एक आ श लो बाबु लो
या नवलकथत बाबु लो आनी बाबु सो
आसतात. बाबू लो सदांच

न

या नांवाचे दोन चले

वचारपांत

व वास दवरता. पू ण

बाबु सो तसो नासता. तो आवयबापू य ज कत सांगता त त ड धांपू न
आयकता. दे खु नू च बापायक बाबू सोच आवडटा. बापू य गरे त तसोच
कळं तरान दु डू

दवपी आ श

यान एक द स ताचे लागीं एक

शेतकामती र ण मागू ंक ये ता पू ण ताका तो परत धाडटा र ण दना.
ते ना बाबु सो

क याक र ण

दवंक ना असो बापायक

वचारता. बापायक पयल ंच िजवाक बर

दसना श

बाबु शाचेर अद कू च तापता. आनी त ड घेवन वच

हण

न

यान बापू य
यान वता

आनी शणै नांवा या मनशागेर वता जाणे ताका आनी बाबू शाक
वाचू ंक

शक य ल आसता. हो शणै बाबू शाक समजायता आनी

बापाय या रागा

वशीं

बाबू याक वेगत घेवन

व ले शण करता. : “ना ना ना – शणैन
हळ. बापू य

कतय

हणटा त रागान
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ह णना. ताका तु व

न

वचा र ले मानवना इतलोच ताचो

अथ.”93
तशच शणै बाबु शाक बापायक
बु ध तो

न वचारनासतना राव. पू ण तु जी

न सोडोवपा पासत वापर अश सांगता. मानसशा

नदरत यान जर

ीय

वचार केलो जा यार बाबु शाचो बापू य ताचे र

हु कू मशायी पालन शैल चो वापर करतना दसता. कारण बापू य फकत
आपू ण सांगता त आयक अश

ह टा. “ताचे वयर आनी

कतय

वचारपाची खबर करप हातू ंत बापू य व वास दव रना. बाबु लो जे ना
घरा परतता ते ना तो बापायच मरण पळयता. तशच बाबु लो

हड

जायसर एकठांय रावात अश बापू य सांगता. तशच बाबु सो धंदो
यापार सांबाळटलो अश

हणटा. बाबु सो आप याक धंदो सारको

करपाक कळना आसलो तर ंय बाबु याचे र धक गाजयता. पू ण
बाबु लो मो यांनी सोशीत रावता. एक द स आवय बर

ना जाता

िजवाची आशा सोडटा ते ना बाबु सोय बी आवय या उतराचे पालन
करना. वैजाक आपयना पू ण बाबु याच मन लागना तो शणै
मा तरागेर वता जाका थोडी वैजक

हायतीय आसता. दे खू न बाबु लो

तांगेर वचू न आवयक झाडापा याच वखद हाडटा. आनी आवय वखद
घेवपाच आप याचेर पावल अश

हणटा. बाबु लो आपलो भेस

बदलता. दे खीक “कपलाक गोबोर फासलो. शणैकड यान गरजे क
मागू न हा ड ल त व ल नाकार दवरल आनी भायले वशीन स न
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फुड या दारांत आयलो. दारार मा न ताणे आवाज बदलू न उलो
मारलो.”94
अशे तरे न बाबु लो ये ता आनी सांगता. बापू य आप या सपनांत ये वन
आप याक घरका नीक बर

कर

हू ण सांग या .ते ना आवयन

आयकना फुड आवय सगळीं वखदां घेता आनी खणखणीत बर
जाता. बाबु लो जे ना भावा लागीं आपलो वांटो मागता ते ना बाबु सो
कानामनार घेना आनी बाबु याक सांगता तु का कांयच मेळचेना.
रावपाचो आस यार जे कत मेळटा त खावन जेवन राव. नाजा यार
त ड घेवन वच. बाबु लो वचपाक भायर सरता ते ना आवय ताका
आडाय ना एक लाडवांचो करण दवन ताका आ शवाद दलो आनी
धाडटा. आ शवाद ताचो घेवपाचो उरता तो शणै मामा हांचो. तोय
घेवन तो शणैचो उपदे श आयकता आनी वता. वता वता तो मु रगांव
बंदराचे र पावता. थंय ताका जायतीं तारवां आनी धंदो करपाक
आ य ले पाखले, मैर, खापर , अरब आद लोक
थंय या एका अरबाक आप याक तारवार

दसतात. बाबु लो

हरता? असो

न करता

ते ना अरब ताका हांसता. पू ण जे ना बाबु लो अरबाचे प ड ल
पाक ट ह न अरबा या हातांत दता ते ना अरब खू श जावन ताका
तारवार हरता आनी बाबु याक खोशये न पयशे दता. पू ण बाबु लो ते
घेवंक सो दना ते ना फातमारये वे याक पयशे

दवन बाबु याक

जेवण खाण द . काम करपाक लावं नाका, अश सांगू न तो वता.
जे ना वादळ ये वपाची सु लू स ताका लागता ते ना तारव यां सयत

52

बाबु लो लेगीत उदक भायर उडोवपाच काम करता. उपरांत बाबु लो
आप याक काम द

अश कोपीताक सांगता ते ना ताका वार

नासतना वल ं मारपाच, को पतानाची आंगाची उं बळप आनी गरजे क
आदार लाग यार ता ं द अश सांगता. होडी, ता ं वादळांत यान
भयार चु कू न एका माणकां या जु ं यार पावता. ताचो नेम असो
आसता, ज ता ं

या माणकां जु ं यां या लोकांक लागींचे आसता

तांकां एक मनीस दान करचो पडटा. हे आ दवासी जमातीचे लोक
मनशांक मा न मनशाचे मांस वांटू न खातात ह कळटा. दान करपा
पासत तारवट बाबु लो बळी पडटा सो पळोवन तारव यांक सू जाता.
पू ण बाबु लो

भये नासतना सम ये क त ड

एक ये वजण आंखता. दे खीक “तु मी

पशे! हो तु मचो दे व जायत,

चं मा कडेन बोट दाखोवन बाबु यान
बापू य!”95 पयल ं ते

दवपाच थारायता आनी

ह ळ, पू ण

हजो तो

व वास दव रनात पू ण उपरांत चं ाक जश

गराण लागता तसो तांचो बाबु लो हो चं ाचो मा न लो पू त ह फट
सामक पटू ं लागता आनी ते बाबु याक उखलू न धरतात. जेवण खाण
सगल दतात तशच बाबु लो तांकां म लां, वाश, जेवण रांद ू ं क आद
शकयता. बाबु लो जे ना थंय यान भायर सरता. ते ना रानवट
ताका माणकां मोतयां दतात. ह माणकां मोतयां शेट या दो यांत
वतात आनी बाबु याक बंदखणींत घालपा मेरेन ताचो जीव था यार
उरना.

या बरपांत मावजो हाणी सु ंदर

हण वाप र ल

दसता.:

.“जाका दे व तारता ताका कोण मारता?”96
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सु लतानाची राजकु मार जे ना सोरोप चा ब

यान नवळना ते ना,

बाबु लो कादयत आसतना लेगीत आपू ण बर करता

हू ण सांगता

आनी शेट कड यो आप यो पश यो मागता आनी तका बर करता
आनी शेट ची फट सु लताना सामकार ये ता ते ना सु लतान ताका
शारांत एक
धंदो कर

हड शॉप घालू न

दता आनी थंय माणकां मोतयांचो

हू ण सांगता. आनी बाबु लो धंदो करता. एक द स असोच

बाबु लो पासये क भायर सरता थंय ताका रानव यांक गु लाम
संबोधून बाजारांत

हरतना

दसता. ते ना ताका वायट

दसता. बाबु लो सदांच दान धमान

व वास दवरतालो. सु लतान

उपरांत अशा

वकू ं क

हू ण

या दानशू र बाबु यांच ल न आप या धु वे लागीं

हसीनाबी लागीं करपाच थारायता आनी दोगांयचे ल न जाता.
फतमार घेवन बाबु लो हसीनबीक घेवन ग यांत ये ता.: “तीs जी भू ंय
द ट पडटा त

हज ग य! पांच याचार पानांच, हळडु या तांब या

फळांच, माडां – वडांच, आं या पणसाच, तांबडे मातये च, सु पु ल पुण
सोबीत

हज ग य.”97

अशे तरे न मावजो हाणी
हांगा के ल

या सोबीत कथानका वरवीं ग यचीय तु त

दसता.
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1.7.4 कादं बर
कामल न
करण बु डकु ले बरयतात, : “ नरे श कवडी हांणी मनोहरराय
सरदे साय हां या सहकायान के लो दामोदर मावजो हांचे ‘कामल न’
हे

कादं बर चो मराठ

अणकार उ लेखनीय

आसा. हाचे कारण

ह यार कामल न ह क कणींत या मेज याच दजदार कादं ब यापैक
आश

यान क कणी सा ह याचो एक वाट चरो कशी थार या.”98

कामल न

या नवलकथत या कामल न

या पा ाच

च ण

करच जा यार त एक हु शार, सोबीत आनी गु टगु ट त चल आसता.
पू ण

एक

दस

तां या

वा यार

जोर

कामल नाची मांय त दु यत पडू न मरत

पातळटा

आनी

दे खू न

हू ण ताका न डेगेर दवरता.

थंय ताचो आ ये भाव ताचो फायदो घेवपाचो य न करता. पू ण ह
नात आ नेलाच मांयक आवडना श

यान ती आप या पु ताचे ल न

जोडकार बायले कडेन करता. तशच कामल नाच ल न जु जे नांवा या
बेब या लागीं करता पू ण नणंद आनी सासू मांय या

ासांक लागू न

कामल न आ यागेर परतता. थंय कामल नाक आ या आप यागेर
परत ये वं नाका

हू ण शटकायता. कामल ना या गु रवारपणांत ताका

इजाबेल मदत करता. आनी बे लं दा नांवाच चल

ज माक ये ता.

जे ना कामल न जु जे वांगडा बराड क न रावता ते ना जु जेचो इ ट
लेगीत कामल नाचो संभोग घेता आनी कामल नाचो

जार

या

जु जे या इ टा पसू न कामील शा वयार हो चलो जाता. पू ण कामल न
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या भु र याची काळजी घेना आनी एक द स तो मरता.

या

नवलकथत ओ प नयन पोलाचो संदभ मेळटा.
“फुलकार आसू ं वा पानकार आसू ं एक फावट तर ताणे “ झं गूs
वां

वां

हो ं ”

ह

मराठ

पद

लेगीत

मराठ

हे ळ

काडू न

ह ण ल.”99 तशच मु ंडकार काय याचो संदभ मेळटा ओ प नयन
पोला उपरांत जा

या वचणु कांनी ‘आमी मु ंडकार कायदो हाडटले.”100

बे लं दाचे र कामल नाचो खू ब मोग आ श

यान त दु डू जोडपा

पासत कु वेताक वचपाच थारायता. दु डू जोडू न बे लं दाक बर श ण
आनी गरजे यो व तू

दवपा या हे तान त कु वेताक घरांत कामांक

रावपाचो नणय घेता. पू ण थंय लेगीत ताचो पा ांव नसार ताचो
संभोग घेवपाचो सो डना. नो रया ह

नसाराची बायल त खबर

आसू न लेगीत कसलच भाव त डाचे र हा डना. पू ण उपरांत पु तान
इं लंडाक आप य
हय याची सु ट

यान

नसार आनी नो रया कामल नाक दे ड

दता आनी कामल न ती बे लं दा आनी इजाबेला

वांगडा खोशये न सारता. रॉबट नांवाचो ग यकार जे ना कामल न
परत कु वेताक वता ते ना ताचे वांगडा इ टागत जोडटा. आनी
कामल नाक परत परत फोन करता. फोन घेवनाका

हू ण सां ग ल

आसतना लेगीत कामल न कु लू प काडू न फोन घेवपाक वता

हू ण

ताका बंदखण जाता. थंय यान सु टपा पासत इं पे टर एक अट
दवरता ती

ह यार कामल नाचो संभोग आनी उपरांत कामल न

सु टू न परत नसारागेर कामाक लागता.
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हाचे वे यान अश दसता एक असहा य बायल
जोडपाक वता खर

पू ण मेळत तो मनीस

हू ण कामल न

तचो संभोग घेवंक

सोदता. ह कळू न आनी अणभवू न लेगीत ती तो कारभार चालू च
दवरता. दे खू न कामल न

हका संभोग घेवपाची गोडी लागता अश

ह यार अ तताय जावची ना. कू ड
खबर आसू न

वकू न चड पयशे मेळटात. ह

याच धं यांत त रावंक सोदता. जाय या फावट ं त

थारायता परत वचच ना. पू ण शा रर क सुखाची गोडी ताका तश
क ं क दना.: “कामल नाक राग आयलो हाण तर
ह – तू ं वच गो, हांव पळयता

हाका

हणपाच

हू ण! इजाबेलाल जाप जाय तशी

आयल ना ते ना कामल नानच मनांतल ओंकू न उडयल.”101
मावजो हांणी कामल न
दसता. कथत कांय

या नवलकथत

खणांत यान तांकां

मयादा पा ळ ल

हांवपाची संद आ श ल

दे खीक “वता वता कामल नाची नदर शे फाचेर दव र
रमु हराचे र गे ल . नकळटना
अजू न नतळ आसा

या हे अर

ेसा भतर सांसपू न पळयल. जावं!

या अरबांक आंगा वैले कस

ह यार अळशीक

कशे दसतात.”102 तशच जे ना नसार कामल नाचो

हातना संभोग

घेता ते नाय मावजो हाणी भडकताय हा डनासतना

च ण के ल

दसता. दे खीक “ताण कु रवेनच कामल नाक
कामल न खामसु ी बावलेवर

ह यांत आफयल.

लागीं आयल आनी मागीर दोगांय

शॉवरा सकयल उबीं रावल ं. घ ट तकू न.”103
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लेखकान अरब जे ना बायलांक वकती घेता ते ना कशे तरे न
तांची मोलावणी करता त सांगला.: “ते

ेस करतात. तू ं चय लेगीत

नाका

या अदान ना जा यार ते फाट क लागतले. ते बायल चवन

मोल

उलयतात.

आतां

तो

या

चेडवाक

धा

दनार

दता

हणटालो.”104
जे ना कामल न ग या ये वपा पासत भायर सरता ते ना ताका
वास करताना काकोडकार नांवाची
कृ ीम पांयां वशीं

य ती मेळटा. तो कामल नाक

हायती दता. इसाबेलाचे आप याचेर आ श

या

उपकारा पासत ता या घोवाक बॉि तयांव हाका कृ ीम पांय घालपाच
कामल न थारायता. आनी कामल ना या धमान तो चलपाक लागता.
कु वेताक

गे ले

जोडपाक आ य

कडेन

कामल नाक

18-19

वसा या

ग य यान

या चलये चेर गाडये न 5 अरब संभोग घेवन र

या

कु शीक उडयता आनी त मरता हे कळटा.: “मेर क उखलू न मोटार ंत
घाल आनी मागीर हायवेचेर पयस ह न मागा कु शीक उडयल.”105
बे लं दा जश

हड जाता ते ना ता या बरोबरचीं आनी सगळीं

आवय या नांवान कु च ीपणान हांसतात. पू ण आपले पर न बे लंदा
लोकांक समजोवपाचो य न करता.: “मांय कु वेत गे यार कत जाल?
ती बर s

सव स क न जोडटा. कोणालो पोटलो चोरना वा कांय

वा ट काम करना- हय ताण फादराक सांगल. जा यार फादर
हांसलो. तातू ंत कु ि छ ीपणांचो वास आ श लो. बे लं दाक खू ब वायट
द श ल!” 106
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बे लं दाक आवय सगळ

दता खर, पू ण ब या च र याची दे ख

दवपाक वसरता. आनी आपू ण प व ू च आ श ले वर बे लं दा कडेन
पव

रावपाची आ त बाळ गता पू ण नमणे कडेन बे लं दा आवयक

आपू ण कु वेत वतल तू ं आतां वचू ं नाका अश सांगता.: “हांव पासपोट
करतल आनी तु जेच वर

कु वेताक वयतल... तु जेच वर

दु डू

जोडटल.”107
त

आयकू न

अरबांची
थारा य

सावळी

कामल न
लेगीत

ता या
आप या

कानसु लार
धु वेचेर

थापट

पडू ंक

यान ताका सामक वायट दसता. पू ण अश

फु लयता.

जायना

अश

ह टात आवय

बापू य भु र याचे पयले श क आसता. ता या पावलार पावल भु रग
दवरता. तीच गत बे लं दाची हांगा जा ल

दसता. अशे तरे न

कामल न िजणे या वेगवेग या मोडणांत यान एकट धीर क न वाट
काडपाचो य न करता.
कामल न

या पा ाच च ण करताना, करण बु डकु ले बरयतात,

:“सु रवेक कामल न मोगाक आशेल एक

न पाप, अनाथ बा लका

हू ण, उपरांत काळजा सावन मो याक जीण ओंपपी मो गका

हू ण,

ते उपरांत प रि थतीन फटोवनू य उपकार आनी माये या व या
खाला दपट ल

तरनाट

हू ण, फुड उपाय नासू न उं वा ळ

या

घोवाची, संवसारा या जंवजाळाची आनी भु र यां या पोट-पाणयांची
जापसालदारक
नागवु नू य

पेलपी

चेडवाचो

बायल
फुडार

हू ण,

उ वल

उपरांत

आनी

सवाथान

न कलंक

आपू ण

दवरचे या
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हावेसान तगमगपी आवय

हू ण. खेर ज, पेरा जावे या

नसु वाथ

आदाराक माये न

म न तांगे या उपकाराच वज

हव क ं क

धडपडपी

हू ण,

खणा खणाक

य ती

शवाय दे शांतराक वचू न

‘ शळाची नोट’ वाटावची पडु नू य रे पेतान जगू ंक आंवडेवपी क न ट
म यमवग बायल.”108
दामोदर मावजो कामल न वशीं मु लाखतींत उलयताना सांगतात,
“एक चल
पस यार

सु मार 15 वसाच
केडबर ,

सो ट

ह या पस यार ये ताल त
ं स

इ ट णींक ऑफर करताल. ते ना
पोकेट मनी कशे मेळटात. ते ना

घेताल.
हाका

तशच

आप या

ह या
इ ट

न पडटालो हाका इतल

हाका ताचे कड यान ताची आवय

दु बय आसता ह क ळ. पू ण उपरांत खू ब तेप त
ये वंक ना. पू ण जे ना त आयल ते ना हांव

ह या पस यार

न केलो कत जाल

इतल द स तू ं क याक ये वंक ना ते ना ताण सांगले आपल आवय
आय या. पू ण जे ना हांव तका वांगडा ये ता

हू ण सांगले ते ना ती

रागार जाल . आनी तू ं के नाच ये वचे ना अश

ह ळ.

हाका

ते नाच कादं बरे च बीज मे ळ. आनी कामल नाचो ज म जालो.”109
चं कांत
बरयतात,

बां दवडेकर
“कामल न

आप या

कादं बर

दे शी

ह

वाण

एका

या
तांव

पु तकांत
बायले या

सु खदू खाची गाथा. या कथत चत त करपी वा बु धीक ध को
दवपी भाग ना. पू ण ती एका अनाथ चलये या दु भा याची,
धडपडीची आनी ये स अपेसाची का

यपू ण कथा.”110
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कामल न जर य भु र या या फुडारा या आदाराक चार पयशे
जोडू ंक वता तर य प रि थती आनी शा रर क भु केन आंवडो घोडपी
मनशांक बळी पडटा. हाचे वे यान अश

दसता बायल जर य
ं

कतल य सबळ वा आप या पांयांचेर उबी आसल

तर य

तका

आप या मनशांची एका दाद या मनशाची गरज आसता मागीर तो
बापाय या, घोवा या वा भावा या

पान आसू ं ये ता.

सु नामी सायमन

मावजो हाणी कादं बर

कशे तरे न बरयल त सांगताना बरयतात,

:“तामीळनाडू ंत या सु नामी

त वाठारांत भेट दल . सु नामी

तांची

रावपाची वेव था पळयल . लोकांक मे ळो. वेळेर भ वल . ग य या
खार यांच िज वतू य लागीं यान पळोवपाचो ये न केलो.”111
गाब

खारवी रापणकाराक बायल दोन भु रगीं आसता. ताचो

चेडो

सायमन,

बेतालभाट या

सट

शकता. तो सग यां परस चड
कराटे

लासीक वता. तसोच तो

यू ड

ॅक डा स शकता. सायमन माडार

हारां फु टात थंय शांत,

सा या उदका परस

हव ह कळटा.

नजाचोच

दयाचो

सातवेक

शटू क आनी चपळ आसता. तो

चपळताये न चडटा.

सायमनाक

हाय कु लांत

हडलो

मोग.

नतळ दयाच उदक

रापणी

वशीं

आ था,

खार यां या िज वताचो अ भमान आसता. तो (मावशेक) माशानाक
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सांगता,: “ कत गो माशान?
तु का? दरया
तो

हागेs

म ासाक

हाका पवपाक बर ये ता

हण खबर ना

ड!”112

कालापेट,

मावशेगेर

नाताला या

सु टये न

वता.

मावशा या फायबर बोट त
ं फां या पारार दरयान नु त मारपाक वता.
पो णू मावसो ताका गरे आनी ग याक हायस कशे लायता त
दाखयता. मावशाची बोट ताका फ क कशी

दसता पू ण ती बोट

दरयाचेर खेळटा, नाचता, धांवता.
म ासाक एक द स सायमन मावशा बरोबर असोच नु त मारपाक
वता थंय पो णू अंकलाक दरया
खू श जालां

भरांकू ळ

दसता.: “उद क-उद क

कतू वयर चय”113 रांदनीर उदक खतखतक र उदकाक

ओतो ये ता तश दरयाच उदक वयर सरता.
हालता. झपायच क न सकयल ये ता.
जाता. आनी सायमना सयत मावशाक
प दच

खणाक

हड झोपाळो कश
हड घु ंवता वांकड

हड शवटू न मारता. पांयां

हड सु टा. सायमन वेळे वटे न वचपाक घु ंवता पू ण उदकाचो

नेट चड जाता. आनी आकांता या गतीन तो उदकाचेर उफेता ताका
ग य या दरयाची याद जाता. तो तकल वयर दवरता. तु ंबकांत यान
सु ट ले गु ळये वर वा या कडेन सत कर त उदक लोटू न फुड सरता.
एक आकांताळे
पावता.

हार ताचे र आपटू न तो

खणाक उदका प दाक

वास रोखू न धरपाक ताका फुरसत मेळना. नाका त डांत

ता या उदक वता तो ओंकता. कासावीस जाता. उदक
पशा वर धांवता. ताका

दकाह न

संगाची गंभीरताय होलमता. ताचे रगत
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गोठता. उदक गांवांत पा व ल
दसता.
आपटता

अक मात
आनी

दसता. घरां प दाक वचू न पाखींच

ताची

तकल

लायट या

खां यांत

दोनू य

हात

क रनासतना पाचव चु डीत उदकाचो
सायमन

ाँक ट

सोलता.

खां याक

उदकाची

पवा

तकार करता. तच चु डीत

यु त धरता. उदकाचो लोट चु डटाक ओडटा पू ण सायमन

घट ध न पवा क रनासतना माडा या कवळाक हात घालता पोये क
घट ध न कवळांत फातर कसो बसता. दया दे गेर ज मू न तो
दरयाच

व ाळ

प पळयता. तो िजव मड जाता. ताचे र वागर

उठता. तो कांचवेता. तरणीं आडसरां दांतांनी सोलू न खाता.: “ना हांव
म ं क ना मरचो ना हांव िजये तल .”114 तो

शटकावता. आपणा

भ वतणी घ ट माडा यो चु ड

आनी तो कवळांत

यो बांधता

ि हदता. सकाळी उदक दवता. उ व त जमीन, घरां जमनीभरवण,
ख आडवे, मडीं शं व न पडटा. तो

वताच माडा वय यान दवता.

बरे च वावु रपी लोक आसता. ताका तंबू ंत

हरता. नस , डॉ टर

आपवावु रपी तो पळयता. तांकां पळोवन सु नामी अ तु रेच नांव
नासू न आकांताळे हु ं वाराच दरयांत उ ा श ले

हार हाची जाण वकाय

जाता. सु नामीक लागू न ताका खु बशे बर वायट अणभव ये ता. तंबू ंत
ताका णव वसाचे भु रगे मेळटा. सायमनाक आपल मे ल भयणू च
कशी दसता. तो मोनाक घरा हाडटा आनी ताका शकपाक घालपाची
तजवीज करता.
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सायमनाक गाडनांत एक गु ंड चाकू घेवन जा टे याक मारता तो
दसता. धांवत वचू न कराटे या
बरोच बडयता. तो जा टे लो र
हडलो

श णाचो उपेग क न गु ंडाक
हड उ योगपती आसता. तो एक

े म के लो फोटो सायमनाक

दता आनी तो सायमनाक

ग यांत हाडटा.
सायमनाक मेळपाक जायते लोक ये ता. तातू ंत फादर पाद वगार
ये ता. पाद वगार सग यांक उ दे शू न

हणटा,: “सायमनाक

शकप चु कल पू ण खरेपणी फाट या स

दसता-

हय यांत तेण ज भोगलां,

स सलां आनी दे खलां तच खर शकप. तेणे जोडलां त खर ग यान
ॅि टकल.”115
सायमनाचो कराटे सर सायमना कडेन ये ता,: “खंय आसा

हगेलो

सु नामी सायमन?” “तु जी खबर कळना फुड धांवत आयल हांव.
परा म आयकलो. तु वे कराटे चय नांव वयर काडल आतां तु का फुडल
शकोवपाक रावलां हांव. ये ता मरे फुड या आयतारा यान?”116
मावजो सु नामी सायमन
“सु नामी सायमन
बाळबोध

या कादं बरे

वशीं उलयताना सांगतात,:

या कादं बरे क एस ् . डी. तडू लकार

हळ, कांय स म कांनी

या स म कान

तचो गौरव केलो.

हज मत

वचारशी जा यार ती एक ‘यंग एड ट’ कादं बर . नाजी कँपांत यान
सु टू न आप या गांव घरांचो सोद घेवपी डे वड
दाखोवपी ‘I am David’ ह इं ल श कादं बर या

या यु वकाचो संघश
भावान हांव ती

रच या.” 117
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करण 2: मानसशा

2.1 फाटभू ंय
“इ. स. पयल ं 500 वसा
अश

हणटात.

या काळांत मानसशा

या काळार

ाचो ज म जालो

ह, नके ां आनी पंचमहाभू त हांचो

मनशा या वागणु केचेर ताबो आसतालो अश मानताले.”1
“भारतीय मानसशा
करतात. पयल

ा

माण मनशाची तीन तरांनी पारख

वण, दु सर मनन आनी तसर न द यासन.

हण यार आयकप जाचो उपरांत या वेद क यु गांत अथ

वण
श का

कड यान सत आयकप असो जालो तशच आयकु पाच कौश य
वकसीत क न शकप असो जालो. हातू ंत मदवाचो उपेग करपाची
कु शळटाय आसता. मनन

हण यार कारणां

दवप जातूत
ं यान

मानसीक वकास जाता, जातूत
ं यान य ती आपले वचार एकामेका
मेरेन पावयतात आनी ताका लागू न मनीस ल
पावता. हांगा मनशा यान

एका

क ंक

वताक अणभवू ं ये ता.

न द यासन हातूत
ं यान य ती जाणा जावपा या गजाल फुड वता
आनी

यान क त क ं क पावता.

भारतीय

आनी

पा चा य

मानसशा

ांत

मनशाची

करपाचो मु खेल फरक असो, भारतांत मनशांचो अणभव
पारख करप पू ण पा चा य मानसशा

पारख
हण यार

ांत पारख करपा पासत

मनशाची वागणू क व तु न ठताये चे नदरत यान तपासप.”2
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“भगव गते या मता
मानतात. हातूत
ं यान
आनी

यानांत यान

माण कम योग हो सग यांत

वताची जाणीव जाता. तशच
मनाची शांती

थीत ाज य अव था

मेळटा.

े ठ

ानांत यान

हाका भगव गतत

ह या. जातू ंत मनीस भावना, वागणू क आनी

अनु भूती हांचे भायर वचू न वचार करता.”3
भारतीय मानसशा

ाचो आधु नीक मानसशा

वचार केलो जा यार सत उलोवप,

ाचे नदरत यान

यान क न एका ताय मेळोवप,

दे वाच नाम मरण करप हातूत
ं यान मानसीक आरो य बर उरता.
आनी मानसीक आरो य बर आस यार श र य घटमू ट उरता. दे खू न
भारतीय मानसशा

काळाभायर

ह णनासतना काळाची गरज

हू ण

द सप टे िजणत उपेगांत हा ड ल दसता.
वाकासपा त म ा हां या मता
एका ताय

आसता.

व वनाथ

माण : “ यान ह एका मनाची
हां या

मता

माण

“ ‘ यान

हण यार हे र गजाल सोडू न एकेच गजाल चे र मन क त करप’.”
हातू ंत वचप वा नाकारप

यो दोन गजाल आसपावतात.”4

“ द नाग हां या मता

माण अनु भु ती ह

माण समु च

आसता जी क पने वा मानसीक धारणे पसू न मु त आसता. दे खीक
नांव, वग आनी आवड.”5
यान क न एका ताय संपादन करचे पयल ं कांय गजाल
वगळावन जाय आ श

याच गरजे या व च

या कामाचेर ल
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क त करप गरजेच आसता ह वाकासपा त म ा हां या बरपांत यान
स ध जाता.
“ ीसी भाशत आ

यांक ‘सायक ’ आनी अ यासाक ‘लोिजया’

हणटात. दे खु नू च सायकॉलॉजी ह उतर तयार जाल.”6
“ हपॉ े टस हांकां काळजा परस मदू च
तां या मता

ह वाचो

दसतालो.

माण सू ख, दु ख, वेदना, आनंद, हारप आनी

वेश

यो भावना मदवांत यान तयार जातात.”7
डॅम

स हां या मता

माण “मदू च मनशा या सग या कृ तींचेर

आनी वचारांचेर ताबो आनी नदर दवरता.”8
“ए र टॉटल
हण यार आ

हांणी

ए नमा’

‘डी

याचो अ यास करपी शा

या

ंथांत

असो अथ

“ए र टॉटल हांकां मदवा परस काळीज चड

मानसशा
ढ केलो.”9

ह वाच दसताल

कारण जे ना ए र टॉटल हांणी क बये ची गोमट

कापू न लेगीत

त यान कांय वेळ धांवू ं ये ता ह पळयल ते ना ताका मदवा परस
काळीज चड

ह वाच आसता आनी तच आमचे कु डीचेर ताबो

दवरता असो वचार आयलो.”10
“डाव न हां या उ
पायरे वयलो
करतना
आयलो.

ांतीवादा खातीर मनीस हो सग यांत ऊंच

ाणी हो वचार सग यांक पटलो. मनशाचो अ यास

ा यांचेर संशोधनाचो उपेग क न घे वं ये ता हो वचार फुड
हाका

लागून

वागणू क

हण यार

मनीस ा यांचे वागणु केचो अ यास करपी शा

मनीस
ह

या या

आनी
ढ
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जाल . 1879

या वसा शा

अ यास करपा खातीर

ीय प धतीन मन आनी वागणू क हांचो

लप झं गाक मानसशा

ाची पयल शाळा

उगडल आनी उपरांत कांय वसानी व यापीठ आनी

योगशाळा सु

जा यो.”11
“डा वन Data (मा हती) एकठावप,
दे खीक इकॉलॉजी (सरभ वतण िजवशा
anthropology (मानववंशशा
हड काय के

योग करप, स धांत मांडप
), geology (भू ंयगभशा

) zoology ( ाणीशा

),

) हां या मळांचे

यान भोव फामाद आ श ले.”12

हाचे वय यान मानसशा
अ यास करपी शा

मदवाचो, काळजाचो, आ

याचो

नासू न त मनाचोच अ यास करपी शा

अश

हणू ं ये ता. वा मानसोपचार त ांनी जर मनाचो अ यास केलो तर
चंचल मन कोणाकू च स पेपणान मेळना. हाकाच लागू न
ववेकानंद

हणटात, “मन

हण यार कसलोय पदाथ

वामी

हय तर

कु डींत आसपी एक अ तसु म असो भाग.”13
अशे तरे न मनशा या मनाचो थाव घेवपाची वृ ी मानसशा
तयार जाल आनी आयज काळा
मानसीक ताण मनशाक चड
पू ण

ॉयड हां या मना

माण नवी पळगी बद ल

ा वरवीं
यान

माणान आंवळू न धरपाक लागलात.
वशीं या

वचारांनी सखोल आनी

मनाक तसोच मदवाक पटपा सारको अ यास मु खार आ य

यान

मानसशा

ा या मळार एक

ांती घडू न आयल . दे खु नू च डॉ.

सगमंड

ॉयड हांणी मानसशा

ाचे जनक

हू ण नामना मेळयल .
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“ ॉयड हांचे आदले मानसशा
करता?’ हो

न वचारताले पू ण

‘आपल मन कश काम
ॉयड हांणी ‘आपू ण कोण आनी

आपूण असो क याक आनी कसो जाल ’ अशे

न वचारताले.”14

तशच “ य ती या मना या अबोध पातळे वय यो इ सांचो
आनी

ेरणांचो प रणाम

त या बोध वागणु केचेर जायत आसता

ॉयड हांणी मांडलो.”15

असो वचार

“20 या शेक यांत अमे रकत वॉटसन व यम जे स जॉन
हांणी मानसशा

हण यार वागणु केच शा

ह

युई

संक पना फु ड

हाडल . वतनवा यांचे या ये क जाय या जाणांनी वरोध केलो. वतन
हण यार फकत
भावना आनी
त

त

या

हय तर

त

ये फाट यान मनशा यो

वचार आसता. आनी भावनांचो आनी

ये चेर प रणाम जाता. हाका लागू न मानसशा

वचारांचो

ाक हड

व प

मे ळ.”16
मनशाच मन जे तरे न आसता

याच

माण ताची वागणू क

तयार जाता. अ यु त गोडबोले बरयतात, “मानसशा
वा व ान
पू ण

मु ळांत शा

हय कारण मनशा या मदवा वशीं अ यास क ं ये ता.

द ट पडना श

या अमू त गू ढ मनाचो अ यास कसो क ं

ये ता.”17
दे खू न
मानसशा

मनाचो

थाव

घेवपाचो

य न

जाय या

जाणकारांनी,

ांनी वा मानसोपचार त ांनी जर केलो तर चंचल मन

कोणाकू च स पेपणान हाताक लागना.
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2.2 या या
मनाची या या मानसशा

ा या

पान करप ह एक सग यांत

कठ ण गजाल. कांय जाणकारां वरवीं मनशा या मानसाचो थाव
घेवचो जा यार तो अशे तरे न घेवं ये ता. [Morgan, King, Weisz &
Schopler ] मोरगन
माण: “मानसशा

कं ग,

ह य ज आनी

ह मनीस आनी

कॉ ले र हां या मता

ाणी हांचे वागणु केच शा

तातू ंत मनशा यो सम या सोडोवपा पासत

के

या शा

.

ा या

उपयोजनांचो आसपाव जाता.”18
जैन मानसशा
हण यार

ाची

मनशा या

या या करतना बरयतात, “मानसशा
आनी

जनावरां या

हाल ंसराक जनावरांच मानसशा
जाला.

तातू ंत

मानसीक

मनाचो

हो एक वेगळो

तांक चो

आनी

अ यास.

वशय तयार

भावनेचोय

अ यास

करतात.”19
वू ंट हां या मता

माण “मानसशा

अ यास जावंक जाय आनी मानसशा
मानसीक मजकु राचो सू

ांत मना या अणभवांचो
ाच काम

या

कलेचे जाण वकाये न नयाळ करप.”20

बेलेरे आनी चालस बरयतात: “मानसशा
नखे ां वा मशीन वा अणू
वशीं उलयता.

हण यार

वशीं

गृ ह त धरता तो

हय तर मनशां आनी जनावरां

या मनशान मानसशा

ाच

श ण घेवंक ना तो

वागणू क ह उतर आयकू न अजाप जाता. कारण ताका मानसशा
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हण यार बु धी वा

वचार वा भावनेचो

वशय हच अपे ीत

आसता.”21
कांय जाणकार मानसशा

ाक व ानाच

दे ख घेवची जा यार मोगन आनी
हण यार

मनशा या

आनी

प दतना दसतात.

रचड बरयतात, “मानसशा

जनावरांचे

वागणु केचो

व ानीक

अ यास.”22
गॅ न

आनी

एडवीन

ाची

“मानसशा
मानसशा

सु रवात

(Gegne
वागणु केची

हण यार सामा य

and

Advin)

पळोवणी

ग यान,

बरयतात,

क न

जाता.

हण यार सामा य

पळोवणी.”23
मानसशा
वं गड वं गड

हो

वशय

वं गड वं गड दसप

ाक उपयोजीत मानसशा

मेयर बरयतात “मानसशा

अखंड

मनशा यो दसप

आश

यान

ीय ग यान

यो सम या सोडोवपी

हणटात. अ टमायर आनी

ांत जायती खाशेलपणा आसात.

खाशेलपण आप या जा यार

मानसशा

आनी

े ांनी ताचो उपेग क ं ये ता: “मानसशा

सामु ेचो उपेग क न
मानसशा

अनंत

ये क

ग यानांचो भांडार मांडटा आनी त

यो आडखळी सोडोवपाक वापरांत हाडटात.”24

ाक लागू न फकत मनशाचीच

हय तर जनावरांची

वागणू क लेगीत समजु पाक कळाव लागना.
यो सग यो

या या वाचतना अश

हण यार मनशा या मनाच शा

दसता, मानसशा

. हाचोच अथ मानसशा

ांत
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आमकां जाय या वशयांचेर अ सास क ं क मेळटा. मनशाच मन
चंचल आसता त एका जा यार रावना. पू ण मनशा या मनाचेर
ताबो दवरपाच काम समाज करता. समाजान घालू न

द

या

चाल रतींत यान मनशाक िजये वच पडटा आनी दे खु नू च मनशांची
वागणू क

थीर उरता. मनशाच मन जर

थीर आसत जा यार

ता यान केदय हडल काम सहजताये न क ं ये ता. पू ण कांय वेळार
मनीस घडपाक आनी वायट जावपाक प रि थती जबाबदार आसता.
खंय याच मनशा यान मना या अि त वा बगर आसूच
ं नजं होच
न कश वयर द

या जाणकारांनी मां ड

या या यांत यान काडू ं

ये ता.

2.3 उ द टां
अ यंकर आनी बो डे हांणी मानसशा
आ ण अ यासप धती
मांड यांत, “वणन,

या लेखांत मानसशा
प ट करण, पू वकथन,

ाचे

व प,

यि त

ाचीं पांच उ द टां
नयं ण आनी जीण

सु दारप.”25
वणन उ द टांत

दो यां समोर मनीस हाडपाक गरजेचो

आसता. मनशाक पळोवन, ताचे कडेन उलोवन, ताचे हावभाव
पळोवन वा ताचेर बार कसाणीन नदर दव न ताका पारखप गरजे च
थारता. कांय वेळार एक मनीस एके प रि थतींत वागता तसो दु सरो
वागना. एका मनशा यान रागाक आप या ता यांत दव ं

ये ता
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जा यार दु स या यान रागान थापट फु लोवं ये ता. एक मनीस सामक
वायट दस यार आपले भावनेचेर नयं ण दव ं क शकता जा यार
दु सरो थंयच दुकांक वाट मेकळी क न दता. अशे तरे ची वं गड वंगड
प रि थतींतल

वागणू क

वं गड वं गड

मनशां या

वेग यावेग या

भावनांत यान उ प न जाता. अशे हे वागणु केची न द मानसशा
करतात. “हे न द क मानसशा

डेटा ह उतर वापरतात.

या

डेटांत मनशाची अचू क वागणू क थोड यांत बर य ल आसू ंक जाय.
दे खु नू च

य तीची पारख केले उपरांत

आसता. मानसशा
त

जे ना

तच मापन करप गरजेच

य तीच मापन करता ते नाच ताका

या कळपाक सोप जाता.”26 दे खीक सोरोप पळोवन ताचे

फाट यान धांवपी मु ंगू स. हातू ंत सोरोप

दसप ह उ दपक आनी

ताचे फाट यान मु ंगु साच धांवप ह

या. मानशा

दवपी

त

त

या

य तीचो संबंद कतले मेरेन व वास दवरपा सारको आसा

तशच मनशान तशी

त

या

दवपा फाट यान कसल कारण

आसुये त सोदू न काडप ह मानशा
दु सर उ द ट
मानसशा

ान

हण यार

प ट करण.

एक याचो

नदरांत यान अ यास क न

ा ाच मु खेल काम आसता.

वचार

प ट करण करतना

क रनासतना

सग या

प ट करण करप गरजे च आसता.

दे खीक जर एक भु रगो प र ा दता आनी तो नपास जाता जा यार
भु रगो नपास जावपाच कारण कत आसू ं ये ता त सांगप
नपास

जावपाच

कारण

प ट

करप.

ताण

अ यास

हण यार
क क
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ना श लो? ताका अ यास करपाक घरा वेळ मेळूक
ं
ना? ताका
नोकर क न

शकच पडटा? ताका अ यासाची आवड ना? ताचो

बु यांक उणो आसा? काय ताची पालनशैल चु क ची आसा? अशीं
जायतीं कारणां भु रगो नपास जा
मानसशा

यान नजरे मु खार ये तात. पू ण

ा ाच काम वागणू क कशी घडटा हाची पारख करप

आसता.

ह

काम

करतना

ताका

कोणाचोच

पाखो

घेनासतना

बार कसाणीन करच पडटा.
अ यंकर आनी बो डे बरयतात “भु र यां

भतर खेळपाची

आवड तोखणाय क न काय धगसो घालू न नमाण क ं ये ता हाचे
वशीं

डा श काक जर मा हती आसत तर ताका

या भु र यांचे

वायट वागणु के वशीं जाय यो गजाल ल ांत ये तात.”27
तसर पायर
वा घडपाची आसा
त

हण यार पू वकथन. हातू ंत जी गजाल घडटल
तचे

वशीं बेठोच

वचार करप वा आप यो

या मांडप, तक काडप. पू ण अशा गजाल ंक कसलोच पु रावो

वा फाटभू य नासता. “मानसशा

ा या मता

माण जे ना आमी

कसलेय घडणु कत वा प रि थतींत वागतात ते ना अशे वागणु के
फाट यान

जायतीं

कारणां

उ द पका

खातीर

थारावीक

आसू ं ये तात.

प रव याचो सोद घेता. प रव य

त

या

दे खू न
घडटल च

मानसशा
हाचे

पासत

हण यार अशी घडणू क वा अव था

वा गजाल जाच मोल बदलू ं ये ता.”28
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चवथी पायर ताबो – ह मानसशा
अश
केदय

ाच सामक मु खेल उ द ट

हणू ं ये ता. मनशाचो आप या मनाचेर ताबो आसत जा यार
हडल काम ता यान सा य क ं

ये ता.

वामी

ववेकानंद

सांगतात, “जागे जायात, थांबनासतना फुड सरात आनी काय सा य
करात. भये नासताना काम के यार त काम जाता.”29 मानसशा
मनशाक बर

दका दाखोवपाच काम करता

हण यार जर मनीस

वायट वागता जा यार ती वागणू क बदलू न ताका बर

वागणू क

करपाक लायता.
“मानसशा

ांत

योगाक भोव

ह व आसता. अशी घटना जी

वं गड- वं गड वातावरणांत घडटा जाचो संबंद अ यास करतले घटने
कडेन आसता. अशा घटनांचेर ताबो दवरपा पासत य न क ं ये ता.
दे खीक मानसशा

‘कॅफेन’ हाचो बु द चेर कत फरक पडू ं ये ता

हाचो अ यास करता.”30 ताबो हाचो अथ सादे भाशत सांगचो
जा यार कसल य गजाल करप वा ती क रनासप. मनशान आप या
मनाचेर तशच मनाक लागू न हे र अवयवांचेर ताबो दवर यार वेसन
लागीं ये ना. मनीस अशा वेसनाक बळी पडत जा यार मानसशा
ताका बरे वाटे र हाडपाचो य न करता आनी ताची वायट संवय
आळाबंदा हाडटा. पाचव उ द ट जीण सु दारप.
मनीस

हळो

हणटकच

मनशाची जीण आयज खू ब बद

ताका

ध न

सम या

ये तात.

या दे खु नू च मनशांक दु यसां

भकडावपाक लाग यांत. दे ख घे वची जा यार िजणतले चडउतार,
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बकट अथ क प रि थती, मानसीक छळ
उदासपणाक वा कस याय दु स या
दे खू न मानसशा

या सग या कारणांनी

वकारांक आपोवण

दवं ये ता.

सहमं णा वरवीं फावो ती वाट दाखोवन अशा

मनशाची जीण सुधारतात.
अ यंकर आनी बो डे आप या लेखांत बरयतातः “
आंतररा

य

खे ळांक

खेळग यां या संघा

वांगडा मानसशा

गे लो आसता. ताच काम खेळग यांच मनोबळ
आसता. संघ हारता अश

केट या

तगोवन दवरप

दसले तर .”31 अश तरे न मानसशा

मनशाक बर जीण जगपा पासत सहमं णाचो आधार घेता आनी
मनशाची जीण समृ ध करता. समाजांत मानसीक ताण
प रवत त जायत जा यार लोक रोखडेच
मेकळे जातात. पू ण अश क रनासतना
मानसीक फाटबळ ते

वकारांत

य तीक नांवां दव न
या

य ती या घर यांच

य तीक मेळप गरजे च आसता आनी वेळ

पड यार ते य तीक मानसोपचारत ांक दाखोवप ह च आपलेपणाची
लागणू क आसता. अश के या च मनशा यान बरे तरे न िजणेचो
आनंद अणभवू ं ये ता.
2.4 मानसशा
मानसशा
ज माक

आय

ाचे फांटे
ह काळाची गरज जा
याच

दसता.

यान जायते फांटे न यान

तांतलेच

कांय

फांटे

सकयल

मांडपाचो य न केला.
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2.4.1

अ भयां क

मानसशा

(Industrial,

Personal

&

Engineering psychology)
मॉगन आनी
उ दे गधं यांत

कं ग हां या मता

आनी

साम या

थो या

मानसशा

ांक

कारखा यांत
माणांत

धं यांत

उ दे गधं यांत कामगारांक

वापर

माण “कांय वसा आद ं
व ानीक
जालो.

आनी कारखा यांत
श ण

मानसशा
पू ण

ाचो

हाल ंसराक

रोजगार

मे ळा.

दवन तांची संपक प दत

सु दा ं क लावप, कामगारां वांगडा सहमं ण करप तशच मु खेल
मॅनेजराक लेगीत

श ण

दवन ताचे

भतर सम यांक त ड

दवपाची तांक नमाण करप.”32 हो ताचे फाटलो उ दे श आ श लो.
या फां यांत मानसशा

ाचो मोलाचो वांटो आसता. सग यांत

पयल ं फावो तो कामगार ते ते नोकरे क वचप गरजेच आसता.
तशच जाय या फावट ं कामगारांक पगारवाड क न दवपाची गरज
आसता. तशच कामगारांक ज काम करपाची आवड वा उमेद
आसता

या कामांत तांकां फुड काडपा पासत बडट

दवं ये ता वा

या कामा खातीर तांची नेमणू क क ं ये ता. अशे तरे न कामगार
वच यार व तू ंच उ पादन बरे तरे न जावंक पावता. कामगार काम
करतात ते ना तांणी कसल काम करप गरजेच आसता ताचो
अ यास

या फा यांत जाता. काम करतना कामगारांचेर कसलच

मानसीक चेपण ये वच

हय हाचे पासत मानसशा

वावु रतात.

तशच भु र यां यो, जाण यां यो वा तरणा यां यो वापरपा यो व तू
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हातू ंत जायतो फरक आसता.

यो सग यो गजाल ल ांत घेवन

व तू वा आयुधां तयार करपांतू च हु शार आसता.

2.4.2 च क सा मानसशा
म ा

आप या

(Clinical psychology)

ले खांत

हणटात,

“ च क सा

मानसशा

हण यार सहमं णा वरवीं वा मागदशना वरवीं मानसशा
मनशाक जा

या मानसीक दु ये सांच कारण सोदू न काडू न ताचे र

फावो तो उपाय करपाच काम करता.”33 आमी ज

कत आमचे

सरभ वतणीं पळयतात, मागीर ती प रि थती

कतल य वायट

आसू,ं हे च प रि थतींत यान आम या मनांत

वकाराचो ज म

जाता. दे खू न ह मा हती मानसशा

मु लाखती वरवींच मेळोवं

ये ता. जे ना सहमं क सहमं क वांगडा भासाभास करता ते ना तो
सगल वचा न घेता. अशा वेळार वचा र

या

नां या जापांची

न द क न दवरप गरजेच आसता. न द केले उपरांत दु यत मनशाचे
कु डीची तपासणी करतात. न द के

यान दु यत मनशा या ल णां

वशीं दोतोराक अद क मा हती मेळटा आनी मा हतींत यानू च केस
ह टर

दोतोर

बरयता.

केस

ह टर

वरवीं

दोतोराक

दु यत

मनशा या दु यसांचो सोद लावपाक स प जाता. आनी उपरांत दोतोर
ताचेर फावो तो उपाय लेगीत करता.
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2.4.3

श णीक मानसशा

मायकल नोवी
तरे न ताच

(Educational psychology)

हणटात, “भु र याचे उदरगतीक लागू न कशे

यि तम व बदलता हाचो अ यास

या मानसशा

जाता. तशच भु र याचे बु दवंतकाये ची प र ा घेवन

ांत

कतले बेगीन

आनी खंयचे दशेन उदरगत क ं ये ता त तपासू ं ये ता.”34 श णीक
मानसशा

ाची

मोख

एकू च

आसता

आनी

ती

हण यार

व या याक श क ल गजाल बेस बरे तरे न ये वप.

व यालयांत

जे ना व याथ पावल दवरता ते ना ताका जायते वशय शकले
बगर

पयाय

नासता.

दे ख

दवची

जा यार

कांय

भु र यांक

इ तहासांत या तारखांचो उगडास उरना. अशा वेळार मानसशा
व या याची बौद क

मताय तशच उगडास दवरपाची तांक

या

भु र यां भतर आसा वा ना, आनी तांक ना जा यार ती कशे तरे न
वाडोवं ये तल , मनशाच

यि तम व कश बदलू ं ये ता वा सुधा ं

ये ता हाचो अ यास करतात.

2.4.4 सै नक मानसशा

( Military psychology )

बी. आर. जोशी बरयतात, “अमे रकेचे मानसशा
सै नक

मानसशा

हो एक

संशोधन चालू आसता. सै नक
1943

वसा

जाल .”35

सै नक

वतं

ीय संघटणत

वभाग आ श

मानसशा
मानसशा

यान थंय

ाची सु रवात भारतांत
ांत

मानसशा

सै नकांक कशे तरे न मनांतलो भंय काडू न उडोवंक जाय हाची
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मा हती

दता. सैनीक जे ना दे शा पासत आप या िजवाची पवा

क रना ते ना लेगीत खंय तर तां या मनांत आप या कु टु ं बा वशीं
खंत

आसता.

मानसशा

आनी

दवपा

पासत

ाची गरज आसता. सै नकांच मन अशा वेळार

वधा

ि थतींत आसता. अशा

अशा

वेळार

तांकां

धीर

या मनाक आळाबंदा हाडप ह भोव कठ ण

काम आसता. अशा वेळार मानसशा
तांकां वतमान ि थतीची जाणीव क न
था यार हाडटा.

मानसशा

सै नकांक फु सलावन
दता आनी तांच मन

सै नकां या पदा

माण तांकां फावो

तो स लो दता.

2.4.5 मोनजातीच मानसशा
गलफोड

आप या

(Animal psychology)

जनरल

बरयतात, “चडशे मानसशा

सायकोलॉजी

या

पु तकांत

हान जनावरांचो आदार घेवन

सोद वावर करपाचो य न करतात. सग यांचे आवडीच जनावर
हण यार हु ं द र आसता.”36 मनशाची वागणू क समजू न घे वपा
पासत मनशाक मोनजातीचो आदार घेवचो पडटा. मोनजातीचे
वागणुकेचो अ यास करतकच मनशा भतरले
जाता.
आसा त
मानसशा

ना वरवीं मानसशा
सोदू न

काडू न

मु खेलपणान

न मांडपाक मदत

मनशाक कसल मानसीक दु यस

ताच

नदान

करपाक सफल

जाता.

हान जनावर आप या सोदवावरांत

वापरतात कारण त स पेपणान हाताक मेळटा. तशच मोनजातीक
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ास जाले तर उलोवन दाखोवंपाक जमना पू ण त या हावभावा
वय यान वा वागणु के वय यान
मेरेन पावतात.

याच

त

त यो

त

या मानसशा

यां वरवीं मानसशा

सैमीक

ा
न

सोडयतात.
2.4.6 फॅशन मानसशा
ह याळकर,
बरयतात,

िजयांदनी

“फॅशनीची

आसता. कांय

( Psychology of fashion )
आनी

बु याद

काळे

य तीचे

आप या

पु तकांत

त

अवलंबू न

ये चेर

हे सणां संबंदान खास क न अशे तरे न फॅशन

करतात जातूत
ं यान भ न लं गाची य ती आकश त जावची.”37
फॅशन करपा फाटल कारण

हण यार मनशाक काळा वांगडा फुड

वचपाक आवडप तशच कोण तर आप याक तोखेवप ह आसता.
जे ना मनीस फॅशन करता ते ना तो हे र मनशां

भतर उठू न

दसता. जाय या फावट ं काळा भायर जा ल फॅशन लेगीत परती
ये ता. हे फॅशनीक लागू न मनशाक मानसीक वकाराक के ना के ना
त ड दवच पडटा. हाचो अ यास मानसशा

2.4.7 गु यांवकार

वशींच मानसशा

करतात.

( Criminal psychology )

अ यंकर आनी बो डे आप या लेखांत बरयतात,

“कसलो

गु यांव ताचो अ यास करप, गु यांव करपा फाटल कारण सोदून
काडप, गु यांव करपी मनशांचे वागणु केचे र ताबो दव न तांकां
समाजांत परत जागो दवप.”38 काय यान कांय नेम के

यान नेमा
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माण

यो चार गजाल मानसशा

ान गु यांवकारांक था यार

हाडपा पासत करप गरजेच आसता. नेमा
पडटा. जाय या फावट ं

माण आमकां वागच

या नेमा आड वचू न

मनीस गु यांवकार

थारता. तशच समाजांत उठपा – बसपाक कांय नेम पाळचे पडटात;
आप याक जाय तश कोणाकू च वागू ंक मेळना. कायदो मोडू न
समाजा आड वचत जा यार समाजा भायरो जाता. मनीस घडपाक
ताचे फाट यान सरभ वतणची प रि थती जापसालदार आसता.
मनीस जे ना गु यांव करता ते ना ताचे फाट यान कांय कारणां
आसतात. ह ं कारणां सोदू न काडपाच काम मानसशा

करता.

तशच गु यांव केलो तर मनीस समाजाचोच एक घटक आसता.
दे खू न असो मनीस कादयत यान सु टू न ये ता ते ना ताका परत
समाजाचो वांटो करपाच काम मानसशा

2.4.8 काय या संबंद च
ं मानसशा
काय या

संबंद ं या

उपेगी संशोधन अद क

मानसशा

करता.

( Legal Psychology )
ांत

“मानसशा

वे हार

माणांत करतात. गु यांवाचे मानसीक

प रणाम आनी कायदोभंग करपी जाणटे मनीस; कु टु ं बीक, समाजीक
आनी सां कृ तीक घटक हाचेर संशोधन चलता.”39 कु टु ं बांत वा
समाजांत वावरप ह जण एका मनशाचे प रि थतींत यान घडू न
ये ता. मनीस गु यांव करता ताचे फाट यान ताची वकृ ताय लेगीत
आसू ं ये ता. दे खू न हे गजाल क माग मेकळो क न दवपा पासत
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अशा मनशांक

याय

दवपाक काय यांत कशे तरे न बदल क ं

ये ता ताचेर वचार करप गरजेच.

2.4.9 कु टु ं बीक मानसशा

( Family psychology )

या फां यांत “कु टु ं ब, ल न जीण, भु र यांक पळोवप आनी
बायलां या खाशे या सम यांचो अ यास करतात.”40
कु टु ं ब ह आमचे िजणेच एक

ह वाच आंग. कु टु ं ब जर थीर

नासत वा आवयबापू य वेगळीं जायत तशच अथ क प रि थतीक
लागू न मनशां या हातांत यान गु यांव घडू ं येता. हाचोच अ यास
या

फां यांत

पालनशैल

करतात.

आथ क

फाटभू ंय

लेगीत मनशाक गु यांव करपाक

आनी
वृ

कांय

वेळार

करता. कांय

वेळार बायलांचेर अ याय आनी अ याचार जातात. अशा वेळार
अ यायाक वाचा फोडपा पासत बायलेक गु यांव करपाचो हे तू
मनांत नासू न लेगीत गु यांवाचो माग आपणावचो पडटा. अशे तरे न
नमाण जा

या सम यांचो अ यास मानसशा

करतात.

आद या तपार जोड कु टु ं बां आसताल ं पू ण आतां जोड कु टु ं बां
लोकांक मानवनात आनी ताका लागू न घोव, बायल आनी भु रग
इतले पु रतच मयाद त कु टु ं ब आ श ल दसता. काळ जसो बदलता
तश लोकांच पा सये सू य उण जा ल
कामाचो वा ड लो

दसता. उणो वेळ आनी

याप हातू ंत मनीस घु सपू न उरता. अशा वेळार

य तीक मानसीक फाटबळ गरजेच आसता.
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2.4.10 सहमं ण मानसशा
“मनशा या

समायोजना

( Counselling psychology )
वशीं यो

सम या

करपाच काम सहमं ण मानसशा

सोडोवपाक

मदत

कर त आसता. ह काम

करतना फकत आपू ण ती सम या सोडयनासतना या मनशान ती
आपू ण जावन सोडोवप आनी ह करतना

या मनशाक मागदशन

करप हाचे र भर दता.”41
व याथ िजणत एका फाटोफाट एक सम यांक त ड
पडटा. दे खीक शाखा
आवड नासत तर

दवच

नवडप वा

व या याक जाय या फावट ं

दु सर ं करतात

हू ण आपण करपाची वायट

संवय आसता दे खू न अशा वेळार मानसशा

या व या याक

यो य मागदशन करता. आम या व यालयांत या भु र यां संबंदान
ह या वां याक असोच एक अणभव आयलो तो
भु र याच अ यासांत ल
आ श ल . ता या

लागना श

हण या

हण यार एका

याच कारण ताची आवय

माण ताची आवय ताची के नाच

तु त क रना श ल , ताचे भय णकू च तोखेताल . प र त बरे गू ण
आप याक मे

यार लेगीत भयणीचीच तु त गा य

अ यासांत ल

लागना अश

या व या याच

यान आपल

हणण आ श ल.

अशा वेळार भु र यांक आप या पालकांची चडांत चड गरज आसता.
ते ना तांचे कडेन उलोवप तांचे वांगडा चडांत चड वेळ सारप, तांची
तु त करप गरजेच आसता.
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“उ दे गीक
कामांत

समाधान

े ांत कामगारांक पु रो जावप, कंटाळो ये वप,
मेळनासप

अशा

वेळार

कामगार

सहमं क

सहमं ण करता तशच अपंगळ
ू
भु र यांक अडचणींत यान माग
काडू न दाखोवपाच काम सहमं ण करता. तेच भशेन घोव – बायले
मदलो संघश सोडोवपाच काम ल न सहमं क करता.”42 मनशाचे
िजणत अशे तरे यो जाय यो सम या आसतात. अ यो

यो

सम या सोडोवपा पासत वा जाण यां मदल एकले पणाची भावना
ना करपा पासत सहमं क वावु रतात.

2.4. 11 आरो य मानसशा

( Health psychology )

“ या फां यांत मानसीक आनी शा रर क भलायकेचेर प रणाम
करपी घटकांचो अ यास करतात. जे वणा यो आनी

यायामा यो

संवयो, द सपटे िजणत ये वपी

हान हड मानसीक ताणांचो प रणाम

शा रर क

आरो याचेर

आनी

मानसीक

जाता.

स सपा या हे ता पासत योगासनां करप, सु शेग घेवप,
बी हांचो अ यास मानसशा

तशच,

ताण

यान करप,

ांत करतात.”43

भलायक बर उरपा पासत मनशान कस याय रोगाची लागण
जाल जा या य यो य दोतोरान द ल वखद घेवंक जाय. ताण त
घेतल ना वा हे र कसल य सम या आयल जा यार
मनशा या वे हाराचो अ यास

या संबंदान

या फा यांत सहमं क करतात.
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बी

आर

जोशी

बरयतात:

“ या

शा

दु यसांचो सु रवातीक कसो प रणाम जाता,

ांत

कु डींत

जावपी

या दु यसाचेर कशे तरे न

आळाबंद घालू ं ये ता, तशच दु यसांत यान बर जावपा पासत कसले
उपाय क ं क जाय
करतात.

भलायकेची

हण या च
त

या सग या गजाल ंचो अ यास मानसशा
काळजी

आरो य

घेवप.

मानसशा

.

दु यसांक
मानसीक

तड
आनी

दवप
कु डीची

या कशे तरे न एकामेकाचेर नं बू न आसता ताचोय अ यास

या शा

ांत करतात.”44

मानसशा

ांनी के

या अ यासा

माण: “दु यत वा वेसनी

मनशांक वेसनां संबंदान श ण आनी सामाजीक तको दवप भोव
गरजेच आसता तशच दु स या अ यासा वरवीं मानसशा
सगार ओडपी मनशा यो

त

या जाणू न घे त

यो.

ांनी
सगार

ओडपी, ओ डना श ले तशच आद ं ओडपी. आनी त सोडू ंक पावू ंक
ना श

या लोकांची

सगार सो ड

सगार सोडू ंक पावू ंक ना श

या लोकां कडेन तु ळा केल .

या मनशांक कामाचो जापसालदारकेचो

चड ताण आ श लो जाणवलो.

य तीम व पळयल जा यार

वेसन बाळगू न आ श ले. समु हांत ओड
कारांतल आ श

हणटा

ते

हू ण ओडप अशा

याच जाणवल.”45

हातू ंत चडशा फावट ं अश

दसता, बायल जी घर सांबाळटा,

भु र याक पळयता घोवाक कत जाय नाका त पळयता, ती फकत
याच कामांत उरता आनी

वता या आरो या कडेन पळोवपाची
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तची मानसीकताय बदलता.

वता या आरो या कडेन ती ल ूच

दना आनी मागीर कसलय दु यस चड स सू ंक जायना जाता ते ना
दोतोरा कडेन वता. ह मानसीक वृ ी एकदम घातक था ं ये ता.
दे खू न ह वृ ी आदले
आयची

पळगेन बदलपाची चड गरज आसा. पू ण

पळगी आप या आरो या संदभान चड

जा ल

दसता.

2.4.12 खेळ मानसशा
“खेळ
खेळग याचो

( Sports psychology )

मानसशा

या

आ म व वास,

हाजीर आ श लो
आनी

माणांत सतक

े क

फां यांत

भ वतणची

खे ळगडो

खेळटना

प रि थती,

मैदानाचे र

या सग या गजाल ंचो अ यास करतात

या गजालेचे आंतर

ये वरवीं खेळगडो कत या

माणांत

ये स मेळोवंक पावता ह जाणू न घेतात. खे ळग यां मदल
पारखू न ताका ते

दकेन कशे तरे न

श ण

तांक

दवप. खेळ चालू

आसतना खेळग याचेर ताण आय यार ताका कशे तरे न त ड
दवप, हे नदरे न खेळग याक तयार करतात. तशच अपेस वां याक
आय यार त आ हान कश घेवप तय समजावन सांगतात.”46 ह
मानसशा
मानसशा

या

फां या

खेळग यांच

वरवीं

शकयतात.

मनोबळ

वाडोवपा

या

फां यांत

पासत

वावु रता.

मनीस श ररा परस चड मनान थकता दे खू न मानसशा
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खेळग यांक मानसीक फाटबळ

दवन तांकां धीर

दवपाच काम

करता.

2.4.13 बायलांच मानसशा
बायलांच मानसशा
हणटात,

हाचे वशीं

“ हानपणांत यान

वकास, कु टु ं बांत यो
सू न, मांय, बी
त या

( Psychology of women )

लप

प ट करण दतना डॅ माक

बायलेचे

िजणतलो

बदल,

वाड,

वं गड वं गड भु मका, दे खीक बायल, आवय,

या ना यांत यान ये वपी वेगळे पण वा अणभव
या गु णांतल

श त, संघश,

जावपी दु खापत, बी हांचेर भर

त या अंत करणाक

दतात. तशच, बायलेचेर जावपी

अ याय आनी अ याय आड झगडपाची तांक हाचो अ यास
करतात.”47
हो एक नवो फांटो आनी

या फां याक लागू न बायलां कडेन

पळोवपाची वृ ी बदलू ंक लाग या तशच दादलो आनी बायल हातू ंत
फरक क रनासतना तांचे मद ं समानताये चे भावनेचो हांगा अ यास
जाता.

2.4.14 बाल मानसशा
या शा
अ यास

( Child psychology )

ांत “भु र यांचे मानसीकताये या सग या आंगांचो

करतात.

दे खीक

भु रगेपणांतले

मानसीक, बु धीक, भावनीक वाडीचो तां या
प रणामां या घटकांचो मानसशा

भु र यांचे

शा रर क,

वकासाचेर जावपी

सोद घेतात तशच भु र यां या
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वकासांत जावपी प रवतनाचोय अ भवृ ी अ यास मानसशा
करतात. भु र यांची आवड, भावना,

ेरणा, बु

यांक, संवेदना मक

मताय हांचो अ यास क न भु र यां पासत अ यास म तयार
करतात.”48
पयाजे

या

मानसशा

अवलोकन, मानसीक

ान “भु र यांची भास,

शकवण,

वकास, बी हांचेर खोलाये न अ यास क न

ताचे वागणु केचेर आपले

वचार मांडले.”49 पयाजे हांणी भु र यांचे

मानसीक वाडींत चार पांवडे मांडले, “पयल 0-2 वसा. हाका तांणी
सॅ सर मोटर अश

हणलां.

या पे यार भु र यांक फकत संवेदना

जाणवतात आनी हे र गजाल ं वशीं ताका खबर नासता. दु सर पेण
ऑपरे शनल. 2-7 वसा

या काळांत भु र या यान

ये ता. तस या पे याक पयाजे काँ
11 वसा
जोडपाक
हांगा

या काळांत सु

ट ऑपरे शन

वचार क ं

हणटा. तसर 7-

जाता. हातू ंत भु रगो मेजपाक, संबंद

शकता. चवथ पेण फॉमल ऑपरे शन 11 फुडल ं वसा

मेजप,

संबंद

जोडप

तशच

अमू त

वचार

त

करपाक

शकता.”50
भु र यांच मानसशा
समजू न

घेवप

सामक

पालक
गरजेच

या ना यान आवयबापायन
आसता.

भु र याक

आवयन

भु रगेपणांत लागीं क ं क ना जा यार भु रग हड जातकच मानसीक
अ थीरताय अणभवता. तशच आवयन जर भु र याक भु रगेपणांत
तको

दवन ता यो चु क

समजू न घेवन बरे तरे न वायट काम
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क याक करच

हय ह सांगीत जा यार भु रग फुडाराक एक

प रप व नागर क जावंक पावता पू ण जे ना पालनशैल
आसता ते ना भु र यांक मानसशा
मन

कंवळ

आश

यान

बार क

चु क ची

ाची गरज पडटा. भु र याच
गजाल चो

लेगीत

भु र याचेर

प रणाम जावं ये ता.

2.5 मानसशा
2.5.1

ाचो हे र शा

समाजशा

ां कडेन आ श लो संबंद.

आनी

मानसशा

( Sociology and

psychology )
म ा आप या लेखांत बरयतात, “रथ ( Rath) हां या सोद
वावरांत समाज मानसशा

ांत सकयल द

या वशयांचेर अ यास

जाला. दे खीक, सां कृ तीक आनी सामाजीक

या, धम, कु टु ं ब,

समाजीक बदल, समू ह आनी मनशा मनशा

भतरल

भाव आनी संपक, भास,

सगार ओडप, सोरो

या,

पये वप, बी.”51

मनीस जे ना समाजाचो घटक जाता ते ना तो आप या वचारांची
मांडणी करता. जण एका मनशाचे

वचार वेगळे आसतात.

या

वचारां फाट यान जण एक याची एक वेगळीच मानसीकताय
आसता

आनी

मानसशा

हे च

मानसीकताये चो

अ यास

करता. मनीस जे ना समाजांत रावता ते ना ताका

समाजीक एकता, सं कृ ताय, लोकांच चं तप

याय गजाल ंच पालन

करच पडटा. हाचोय अ यास समाजीक मानसशा
ॉयड

हां या

समाजीक

मता

माण

“ य ती,

समाज

आनी

करतात.
समु हाच
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मानसशा

सु रवातीक पळयतना सामक अथपू ण

दसता पू ण

उपरांत ताचो अ यास करतकच हळु हळू कस कमी जाता.”52
मनीस जे ना समाजांत वावु रता ते ना समाजा
मानस तयार जाता. तो समाजान घालू न

द

माण ताच

या चाल ं

रतीं

माण वागता. पू ण कांय वेळार मनीस वायट मागान वचपी
मनशांक आपलो आदश मानू न तां या पावलार पावल दवरता.
सैमांत, समाजांत वा कु टु ं बांत जावपी दर एके गजाल चो प रणाम
मनशा या मनाचेर जायत आसता. मनशाक सैमा या

ये क

घटका वांगडा जगचच पडटा. ताका सैमा पसू न अ ल त रावू न
जगपाक ये ना आनी दे खु नू च मनीस अशे तरे न
मानसशा
मानसशा

ाचो

संबंद

हे र

शा

ां

कडेन

जग

जोडपा

यान
बगर

ाक दु सरो पयाय नासता.

2. 5. 2 अथशा

आनी मानसशा

( Economics and Psychology)

रॉ ब स बरयतात, “अमयाद त वा मयाद त पू ण पयायान
उपेगी साधनां हांचो मेळ घालपा पासत जावपी मनशां या य नांच
व ले शण करपी शा

.”53 जाय या फावट ं मनीस पयशांच मोल

भ व यांत लेगीत आसा तशच उरतल अशी क पना करता पू ण
पयशांचे मोल बदलत वता. मनशा कडेन पयसो चड
घोळटा ते ना लोक ताका

गरे त

माणांत

हणू न वळखतात पू ण होच

पयसो जे ना मनशा कडेन सामको उणो जाता ते ना ताका गर ब
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ह उतर लायतात. गरे त मनशाक कांय
जाता. तो आथ क प रि थती
मानू ंक लागता. दु यत आ श

माणांत अहमाची बादा

बकट आ श

या मनशाक उणाक

या मनशा कडेन वखदां घेवपा पासत

पयसो नासता ते ना तो मानसीक नदरे न अद क दु यत जायत
वता. अ या मनशांक सरकारा कड यान आथ क पालव मेळत
जा यार ते मानसशा

ीय नदरत यान ब याक पावू ं ये तात. दे खू न

जांची आथ क प रि थतीक लागू न मानसीक प रि थती
जाता तांकां सहमं णा वरवीं मानसशा

बकट

बळ करपाचो य न

करता.
“मनीस पयशांक लागून नातीं वसरता वा तांचे पसू न पयस
वता. वाडट

हारगाय तशीच इबा ड ल अथवेव था हांकां लागू न

जा ले कु टु ं बीक वांटे, जाका लागू न जा ल भावनीक

नबळटाय

भु रगेपणांतले िजणतल ह ण भावना, असु र ा तशच अपराधी वृ ी
वृ

करता दे खू न मनीस

त ठे क चड

वता या

य तीम वा परस सामाजीक

ह व दता जाका लागू न मनशाचेर मानसीक ताण

ये ता आनी भावनीक संतु लन इबाडटा.”54
मनशा यो गरजो के नाच पू ण जायनात. िजतल मनशाक
मेळटा

ततल च ताची अपे ा चड

मनशाचे भावने क भू ल घालू न मतां
मनीस राजक

वाडटा.

राजक

पांव यार

वकतीं घेवप जाता. जे ना

मळार पावल दवरता ते ना तो

वच

वागता.

दे खु नू च ताचे आथ क वागणु केच न र ण करप गरजेच थारता.
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आधु नीक समाजीक शा
करपा पासत

ांत या अशे तरे या अ यासाक सहमं ण

ह व द ल आसता.

2. 5. 3 रा यशा

आनी मानसशा

हांगा मानसशा

(Politics and Psychology)

नाग रकाचे वागणु केचो अ यास करता. बी.

आर. जोशी “मानसशा

”

या पु तकांत बरयतात, “राजक

े ांत

लोकशाय तशच नाग रकांचो वांटो आसता. नाग रकां भत च कांय
जाणां या हातांत राजक
राजक

सु ां

दतात. हे बदलते प रि थतींत

वागणु केचो अ यास करतात.”55 जाय या फावट ं मनीस

पयशांक लागू न आपल वागणू क बदलता आनी नमाणे कडेन तो
वायट मागान चलपाक लेगीत भये ना. अशा वेळार

या मनशाची

वागणू क कशी आनी क याक बदलता हाचो अ यास मानसशा
करतात.
मनीस जे तरे न वागता, ताचे फाट यान ताचो समज आनी
नदर आसता. मनशाचे वागणु केचो अ यास क न ताची नदर आनी
ये वजण

कत आसतल

ताच

न र ण क न ते

भ व यकाळांतल वागणू क थारावप हो मानसशा
आसता. राजक शा

माण ता या
ाचो मु खेल हे त

हणले उपरांत जाय या लोकांची जा ल

फटवणू क, हं सक वृ ी, सा वाद दवप वा वेळ पड यार खू न करप,
अशी वागणू क घडपा फाट यान स ा आनी पयसो जापसालदार
आसता दे खू न राजक वागणु के फाटले मानसीक वृ ीचो अ यास
क न ताच मानसशा

ीय नदरत यान कारण सोदू न काडप गरजेच
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आसता. हच काम मानसशा

करता. “रा य करपी मनशाची

वागणू क कशी आसपाक जाय ताण लोकां कडेन कश वागप,
राजकारणांत दु मान आनी इ ट कोणांक मानप ह थारावप गरजेच
आसता.”56 रा य आनी संघटणा मनशानू च तयार के यात. मनीस
जे ना रा य चलयता ते ना नाग रकांचो मानसीक अ यास करप
अशा

वेळार

गरजेचो

थारता.

य तीम वा यो

तरा

य तीचे

वागणु के वय यान तपासू ंक मेळटात. जी य ती प रि थती
राजक

मळार वावर करता,

नणय घेता त

तसाद

दता आनी अचू क धू त

यि तम व राजक नदरत यान धू त

अशे तरे न मनशाचे वागणु केचो अ यास करप ह
रा यशा

माण

हणू ं ये ता

ह वाच काम

करता.

सुरवातीक मनशाची वागणू क वेगळी आसता पू ण जे ना तोच
मनीस राजक पांव यार पावता ते ना ताका वेगळे तरे न

चं तप,

रावप, उठप, बसप, बी गजाल नाका आस यो तर आपणाव यो
पडटात.

आनी

मानस मान

हाकाच

लागू न

मेळयता.

मनीस

समाजांत

ता या

मान

मे ळ

पदाक

लागू न

यान

ताची

मानसीकताय बदलता.

2. 5. 4

जैवीक भु गोलशा

आनी मानसशा

( Biogeography

and Psychology )
िजवशा
भु गोलशा

आनी

भु गोलशा

या

उतरां

वरवीं

जैवीक

ाचो ज म जाला. “धरतले वयले जीव आनी वन पत
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हां या संबंदान

या फां यांत अ यास करतात. वन पत आनी

जीव एकामेकाक तशच तां या पयावरणाक कशे तरे न तको दतात
ताच संशोधन आनी व लेशण हांगा करतात. मनाक वचार क ं क
लावपी

कांय

गजाल

सोडोवपाचो

य न

जैवीक

भु गोलशा

करता.”57
कांय जीव अशे आसतात जांच वन पती बगर जगप कठ ण
जाता. वा कांय िजवांच वन पती बगर अि त वू च नासता. अशे
तरे चे प रि थतीक लागू न कांय

माणांत मनशाचे िजणे चे च

प रणाम जावं ये ता. हातूत
ं यान मनशाक शा रर क वा मानसीक
यातना जावं ये तात. दे ख घेवची जा यार मनीस जे ना मोगाक
आशेता ते ना ता यान

व थापन करपा पासत वन पत वा

खंयचेय सैमीक गजाल चो आदार घेवं ये ता. पू ण ह
कस याय कारणांक लागू न ना जायत जा यार मनशा

वन पत
भतर

मनो वकाराचो ज म जाता.
कालकर

आनी

बोज स

पातळे चेर जैवीक भु गोलशा
जैवीक भु गोलशा
वळख क न

मता

माण

“ व ानीक

ाच काम जाय या तरांनी जालां.

ा या सम यांच व लेशण क न ताची समाजाक

दवप ह जैवीक भु गोलशा

आधु नीक

काळांत

जा

मनशाक

यान

हां या

पयावरणा
पयावरण

अ यास करप गरजेच आसता.

वशीं
आनी

ाच

जाय यो

हड काम आसता.
सम या

प रसं था

हांचो

नमाण
सखोल

यो सम या सोडोवपा पासत
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जैवीक भु गोलशा

ाच योगदान

ह वाच आसता. सैमाक समजू न

घेवन ताचे कडेन जु ळोवन घेवपाच काम जैवीक भु गोलशा
करता.”58

2.5.5 बडीच शा

आनी मानसशा

( Genetics and Psychology)

सांगळे आनी बोज स हां या मता

माण “धमगु

ेगोर मडेल

हांणी 1840 वसा उपरांत आपले बागत या घ सा यां या वाल ंचेर
योग क न आधु नीक अनु वंशशा

ाची सु रवात केल . एके पळगे

कड यान दु सरे

पळगे मेरेन गु णधम कशे तरे न वतात

संबंदान

कांय

तांणी

“प रप वताये चे

नेम

प रणाम

सोदू न
सोडले

काडले.”59

जा यार

या

सग या

शा

या
ांत

मानसीक

वकासाचो अ यास करतात.”60 हाचो अथ एका वंशा कड यान
दु स या वंशा मेरेन ज

कत पावता ताका क कणींत बडीच अश

हणटात. आवयक कॅ सर जायत जा यार चलये क लेगीत कॅ सर
जावपाची

भरांत आसता. दे खू न

तण 40 वसा पयल ं तपासणी

क न घेत रावप गरजेच थारता. बडीच

हण यार तातू ंत “ डएनए

एकामेकाक

डएनए

जो ड ले

आसतात.

हे

रं गाणूचे
ं र

थीर

आसतात. हातूत
ं यान कांय गजाल ये तात वा कांय ये नात.”61 अशे
तरे न आवय बापायचीं वा भावभयणींक जर कांय दु यसां आसत
जा यार न यान ज म

या भु र याक तीं ये वपाची दाट श यताय

आसता. “ह गु णांच सं मण फकत शा रर क आसता अश

हय तर
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बु

यांक, हु शार , कोर लेगीत ये वं ये ता.

यि तम व घडपाक

बडीचो वांटो आसताच पू ण फकत बडी याच गु णांचेर

यि तम व

घडना; प रि थती, प रसर हांचोय मोलाद क वांटो आसता.”62
या शा

ांत चड क न कु टु ं बांत या य तींचो अ यास जाता.

घरांत जुवळीं
ं
भु रगीं आसल ं जा यार मानसशा

ाचे मदतीन एके

वार या भु र यांक चड सांबाळचीं पडटात. कारण अशा

य तीं यो

कांय वेळार भावना लेगीत एकामेका भशेन आसू ं ये तात. बडी या
शा

ाच

ग यान

आ श ले

य तीक

जे ना

आवयबापायक

आ श ल दु यस आपणाकू य फुडाराक जावं ये ता हाची जाण वकाय
जाता ते ना भु र याची मानसीक ि थती बदलू ं ये ता वा ताका
उदासपण ये वं ये ता वा कांय वेळार मानसीक नदरत यान सतक
जावन आप याक त दु यस जायत हे भरांतीन आद ंच जतनाय घेवं
ये ता.

2.5.6

धमाच समाजशा

आनी मानसशा

( Sociology of

Religion and Psychology )
वामी ववेकानंद बरयतात, “इं य, बु ध आनी यु त हांचो
संवसार दोनू य वटांनी अनंतांत आनी अ ानांत आसपावला आनी
हातुत
ं च
ू आमच अनु संधान आनी त य आसा. हातूतं यानूच नमाण
जावपी उजवाडाक लोक धम

हणटात.”63 यशवंत भट हां या मता

माण मना यो पांच वृ ी आसात.

वपयय

हण यार चु क ची
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क पना,

वक प

वृ ींत या कांय
तांचेर

हण यार क पना
माणांत

हद

आनी याद

या

लेशां या आडखळींचो प रणाम जाता.

भु व मेळोवंक जाय. आनी जांचेर मेळोवंक जमना तांकां

मानून घेवंक जाय.”64
जाय या फावट ं समाजांत आमकां धमा या नांवान शं दळकेच
प घे त ल दसता. ह करपा फाट यान मनशा या मनाचो एकू च
समज आसु ये. जंय दे वाच नाम मरण आसता थंय कोण कोणाक
जाप वचा रना. तशच धम एक जर आसलो तर जाय यो जाती
आश

यान मनशा कडेन पळोवपाची मानसीक वृ ी बदलतना

दसता.
संशोधना

माण, “जे लोक

वता दे वाच नाम मरण क न

दे वाक जीण ओंपतात ते बर आनी समाधानी जीण जगतात. दे ख
घेवची जा यार जी

य ती धम क वागणू क

शकू न परत परत

य ांत हाडटा ते ना ती ब याक पावता. दे खीक

तो ांच

यान

आनी दे वाच नाम मरण, मागण करप ह सगल मनीस मनाचेर
ताण आ य

यान करता. अशी

य ती सम ये क त ड

पासत वा ताण पयस करपा पासत बरे तरे न तको

दवपा

दता. एका

अ यासा वरवीं अश दसल क हाि पटलांतले दु यत जे परत परत
दे वाच

नाम मरण

करतात

ते

उदासपण

उ या

माणांत

अणभवतात. तशच अ या य तींचो समाजांत मान मनोसामाजीक
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मताय

हड

माणांत

आसता.

तशच

तांचे

आरो यू य

बर

उरता.”65
मनीस जे ना दे वाचेर

व वास दव रना वा दे वाक

भये ना

ते ना तो कसलय वायट काम करता. वेळार खंय ना खंय ताच
मन ताका खावंक ये ता. त ताका वायट के

याची जाण वकाय

क न द त रावता आनी ताकाच लागू न मनीस
चं ते त जा

भतरले

भतर

यान मनाचेर ताण ये ता. आनी अशा मनशाक खर

उदासपण ये वन तो चड काळ जगू ंक पावना. तशच, वायट मनीस
हू ण ताची फाम पस र

यान तो सग यांचे नदरत वायटू च

थारता. पू ण जो मनीस दे वाचेर व वास दवरता ताच बर जाता.
अश

हणपाच

मु खेल

कारण

हण यार

दे वाक

भये ता

तो

स या या मागार चलता, वायट वा बेकायदे शीर वागणू क करपाक
वचना, समाजांत नांव मेळोवपाचो य न करता, तशच मेळटा तो
चडसो

वेळ

दे वाचे

सेवत,

एका ताय मेळयता. आनी
न ट जावन ताचे

नाम मरणांत
हणु नू च ताचे

भतर संवेदना

घाल य
भतरल

यान

तो

चंचल वृ ी

नमाण जातात. आनी ह

संवेदना मक वृ ी मनशाक समाजांत तशच एक

य ती

हणू न

मान दता.
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मानसशा

2.6

ाचो

जनक

मानसशा

ा ांच थोड बरप.

2.6.1

स मंड

स मंड

फॉयड

आनी

ॉयड ( Sigmund Freud

ॉयड हांचो

लम “6 मे 1856 वसा पझ बोर”66

ाचे जनक

यी मानसोपचारत

हणटात.”67

ॉयड हांणी जायतीं पु तकां बरयल ं आनी
स धांत मांडले. तांणी

कांय

1856-1939)

“चेको लो हा कयत हांगा जालो. तांकां ऑि
आनी मनो व ले शण शा

हे र

य ती एके

वताचे अशे

व श ट तरे नू च

क याक

वागता ताचे फाटल ं कारणां सोदू न काडू न ते वागणु केक व श ट
नांव

दल. तांणी मनशा या मनाचो खोलाये न अ यास करपाक

सु रवात केल . सु रवातीक तांकां कांय गजाल एके तरे न आसू ं ये तात
अश

दसल पू ण उपरांत काळांतरान तांकां तातू ंत बदल करप

मानवल.
डॉ.

ॉयड हांणी बर य ले कांय

भतर मा हती अशे तरे न आसा. डॉ.

ंथ आनी तांचे वशीं थोडे
ॉयड हां या मता

माण,

“सपन पडपा पासत चार पाय यो गरजे यो आसतात. पयल ं
‘गोठोवप’.68
हांगा जायते सपन – वचार एकठांय क न एक सपन
तयार जाता. दु सर

व थापन (displacement). हातू ंत मेनीफे ट

सपन जे ना तयार जाता. ते ना मानसीक सपन
मु यांच

व थापन

तीक

जाता.

तसर

वचारां या

तका मकताय.

हातू ंत
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च ड

यो इ सा लु कसाण क रनात अशा

तकांत यान तयार

जातात. हाचो हे त सपन मनांत या मनांत सु टप/ नसटप असो
आसता. चवथ,

वतीय उजळणी. हातू ंत सपन जु ळटा अशे तरे न

क न मद ंच दु सर ं उतरां भरसू न वा जोडू न
जे ना सपनांचो

परत

परत

उगडास

प ट करप. मनीस

करता ते ना ताका त

दसता.”69

सपन

तयार

जावपा

जापसालदार आसतात.
फाटल गु पीत
डॉ.

फाट यान

वं गड वं गड

पाय यो

यो पाय यो समजू न घेत यार सपन पडपा

प ट जाता.

ॉयड हांणी हे रांचो अ यास करचे पयल ं सु रवातीक

आप याचेर अ यास करपाच थारायल आनी कांय स धांत मांडले.
दे खीक

“‘मे नफे ट

ीम’

हण यार फकत

सपनांचो उगडास

जावपी भाग. जाची मोख मु ळांत प ड

या सपनाची पु राय क पना

करप अशी जाता. ताका

ीम’ अश

ॉयड ‘लेटंट

फाटलो हे त आ श लो तो

हण यार

च ड

हणटाले. बरपा
यो इ सा भायर

काडप.”70
“ या

ंथांत तांणी सपना वशीं आपले वचार मांडले. सपन ह

बंद उतर

हय तर सपना वरवीं च ड ले मानसीक वचार भावना,

बी गजाल भायर सरतात.”71
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ॉयड हांणी मां ड ल “’मावर ’ हाच सपन भोव फामाद जाल.
मावर

हे

य तीन जाय या लोकांचे खू न जातना पळ य ल

आसता. हे खू न ताचे

मृ तींत घर क न बसतात आनी दु यत

मावर क भरांकू ळ सपन पडटा. सपनांत ताका जुइजा फु यांत उबो
क न

न वचारतात. ताचे हात आनी पांय बांदन
ू ताका वयर

चडयतात. तकले वयर एक

हडल

लेड दवरतात. ह

मानेर

तकल

कु डी

पडटा

आनी

ताची

पसू न वेगळी

अक मात मावर क जाग ये ता आनी तो थत
जागो जावन पळयत जा यार खाट

लेड ताचे
जाता.

भये ता. आनी तो

वयल लांकू ड ताचे मानेर

प ड ल आसता. जे तरे न सपनांत तो आपले मानेर

लेड पडटना

पळयता.”72
हाचे वय यान अश दसता, सपन
नासू न मनशा या मनाचेर जा

हण यार हे र दु सर कांय

या ब यावायट प रणामांचे भास. हो

प रणाम वतमानांतलो भुतांतलो वा भ व यांतलोय आसू ं ये ता.
जाय या फावट ं

य ती दसाच सपन पड यार त खर जाता वा

सपनांत सोरोप दसलो जा यार बर
बाळगू न आसता. पू ण सपन
ह

हय अशे तरे यो अंध

धा

हण यार कत? त कश तरे न पडटा?

ॉयड हांच बरप वाचले बगर कळप सामक कु तार जाता.
ॉयड हां या मता

तशच समज. सपन

माण “सपन

हण यार

यु रॉट क ल ण

हण यार रती रवाज, कलेच काम वा मानप

आनी दे खु नू च मनीस सपनाक पा व या वर जोखतात.”73
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गोडबोले बरयतात, “ ॉयड हां या मता

माण ‘ युरॉसीस’ ह

दु यस भावनीक भंयाक लागू न नमाण जाता. दे खू न
जे ना
ताका

मृ तींत खोलाये न वचू न
चलयांनी

तशच

या मनशाच

बायलांनी

शा रर क

चं तन केल ते ना

भरांकू ळ

कत या याच जाणांक बापायन, काकान

ॉयड हांणी

गजाल

वा

सांग यो.

हड या भावान

पश के लो. कांय जाणांनी आ मक जावन बला कार

करपाचोय य न के लो.”74
दु सर

पु तक

तांणी

उजवाडायल

त

हण यार

द

सायकोपॅथोलॉजी ऑफ ए हर डे लायफ 1901
“मनीस उलयतना एकेकदां वसरता. तशच, ता यो उलयतना
कांय चु क जातात. पू ण
आसता

काय?

कांयच

जाण वकाय

उलयतना घ ड

अप रचीत

यो चु क घडपा फाट यान कांय अथ
जाण वकाये या

नासता.

अशे

या उ चारणाची चचा

“तशच तांणी जो स ् अँड देअर

तरे न

कारणांची
दसप

या

मनशाक
िजणत

या बरपांत मेळटा.”75
रले शन टू धी अनकॉ शस

1905 वसा उजवाडायल. हांगा तांणी सं ेशणा फाटलो सखोल अथ
प ट केलो. तशच, मनशा या मनांत

वचार, सपनां,

उलयतना वेगळच उतर भायर पडटा, वसरपा या
संबंदांच

व लेशण केल.

वनोद

णा आद ं या

दसा या वा रात या सपनाचो अथ

समजप वा नसटु पी उतर ल ांत घेवन ताचे फाटलो वं गड वं गड
अथ समजू न घेवप होच ताचे फाटले उ दे श आ श लो.”76
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“िजबे वय यान

नसटपी वा चु क या उतरांक

ि ल स ् अश हणून पाचारतात.
हणटात. तशच

ॉय डयन

ॉयड अशा चु क ंक ‘पॅरा े सीस’

या चु क ंक ते ख यांनीच चू क अश

पाचारपाक ये वची ना अश

हणटात. तां या मता

हणून

माण आम यो

ह वपू ण इ सा आनी अप रचीत जाण वकाये च सत पॅरा ेि ससा
वरवीं अ भ य त जाता. अप रचीत जाण वकाय के नाच फट
उलयना

हणून ती

वताक जाय त अ भ य त करपाक वाट

सोदता.”77
य तीन कसलोय वचार वा पळ य ल क पना मनांत यान
काडू न उडयल

अश जर

हणल तर

ती गजाल सदांकाळ

वचनासतना मनांत च डू न उरता आनी फावो
भायर स र ल

दसता. ह

आमी कसल य गजाल जर

या वेळार नकळत

ॉयड हांणी पटोवन दलां आनी दे खु नू च
कतल य लपोवपाचो य न केलो तर

आम या मना वरवीं ती आमचे िजबेर के ना तर

ये ताच.

ी

एसीस ऑन ध थयर ऑफ सॅ शु अ लट 1905.
“ या बरपांत

ॉयड हांणी ‘इनफ टायल सॅ शुएल डॅ हे लोपमट’

हाचेर उजवाड घालपी
के

थयर

या ‘ ह टे र या’ (उ माद)

मांडल

जाचो संबंद 1888 वसा

या बरपा कडेन आ श लो.”78
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“ ी एसीस ऑन ध थयर ऑफ सॅ शु अ लट
ॉयड बरयतात,

हान भु र यां

या पु तकांत

भतर ज मा पसु नू च लगीक

भावना आसता. हे भावनेक तांणी ‘ ल बडो’ अश

हणलां.”79

“भु रग जे ना ज माक ये ता ते ना सग यांत पयल ं ताका
आपल त ड हो अवयव आनंद मेळोवपा पासत एकू च मु ळाव
मा यम आसता. दे खू न आवयच दू द मे ळे उपरांत भु रग धादोशी
जाता. आवयच दू द भु र याक मेळना जा यार हे र कसल य गजाल
त डांत घालू न

वताक तृ त करपाचो त य न करता. दे खीक,

हाताचो आखाणो.”80
“त डा या मा यमांत यान भु र याक लगीक सू ख मेळटा. हे
ि थतीक
“ह

हणटात.”81

ॉयड मौखीक अव था (ओरल फेझ) अश
मौखीक अव था जे

य तीक

ओरल

य ती

इ कॉरपोरे ट

भतर चड काळ उरता ते

य तीम व

हणटात.

अशे

य ती यान चड खावप, सोरो पये वप वा सगरे ट ओडप ह ं वेसनां
आ मसात

क ं

ये तात.

पू ण

य ती मौखीक अव था उ या

माणांत अणभवत जा यार ताचो प रणाम

हड जाले उपरांत

वताक असु र ीत मानू ंक लागता तशच हे र मनशां

व वास

दवरपाक लायक नात असो समज क न घेवं ये ता.”82
दे खु नू च आवयन भु र याक गरज आसा तत याच काळा भतर
आप या आंगा वयल दू द

दवप गरजेच आसता. चड वा उण
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द यार ताचे

वपर त प रणाम भु र याक जाणटे पणांत लेगीत

भोगचे पडटात.
दु सर अव था

ॉयड हांणी मांडल ती

हण यार (एनल फेज)

‘गु दवाराची अव था’83
“हे अव थत भु रग आपलो गू आनी मू त

भतरले

भतर

दवरपाचो य न करता. अशे अव थत भु र यांक लगीक सू ख
मेळटा.”84
वाराचे अव थत भु र याची वेव थीत वाड जायना जा यार

“गु

भु र या यान चामट, व तू सांठोवप, ह ट पणां करप हे सार क यो
गजाल क ं ये ता. जाका होड ग (सांठोवणी) अश
दे खु नू च

हे अव थत

भु र याक

हणटात.”85

तापयनासतना

बरे

तरे न

समजावप गरजेच आसता. जायते फावट ं भु रगीं कळना श

यान

वाटे च हळशीक करतात ते ना तांकां मा रनासतना तांचे वांगडा
पा संयसान वागप गरजेच आसता.
“ तसर अव था
फेझ अश

ॉयड

हण यार

हणटात. हे अव थत भु रग

वांगडा खेळटा. आनी
लगीक

सू ख

श नाची अव था. हाका फॅल क
वता या

लं गा

वताक उ े जीत करता. ह करपातू य ताका

मेळटा. पू ण

जे ना आवयबापू य

अ या गजाल

करपाचे र भु र याचे र बंद घालतात ते ना भु रग अस यो गजाल
सोडू न हे र इं यांचेर आपल ल

दवरता. तशच कांय वेळार

आवयबापू य भु र या या संडास प र णा पासत भु र याचेर ताण
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हाडटात वा चड ल

दतात. अशा भु र याची शा रर क वाड बरे

तरे न जावंक पावना. कांय वेळार भु रग
संभोगांत यान
(मौखीक

हड जावन शा रर क

हय तर फकत त डाचोच वापर क न ओरल सॅ स

संभोग)

वा

एनल

सॅ साचो

उपेग

क न

आनंद

मेळयता.”86
“ याच काळांत ‘इ डपस कॉ
अव थत आपले आवय

लॅ स’ ज माक ये ता. पू त हे

वशीं आकशण अणभवपाक लागता पू ण

ताका बापायचो भंय दसता. कारण पु ताक बापू य आपले परस हड
आनी शि तशाल आ श

यान आप याक

या त

हणून आपल

लं ग कापू न उडयतलो अश दसता आनी ह च भावना ताका ताचे
आवय वयल आकशण च डू न दवरपाक लायता.”87
अश

चं तपा फाट यान वा असो ठामपणान

फाट यान घडये
’इ डपस कॉ
पळ य ल

ॉयड हांची

न कश मांडपा

वताची भावना आसु य.े

लॅ स’ ह नांव

दवपा फाट यान

ॉयड हांणी

ीसी नाटक आ श ल. “ ॉयड हांणी अश

ीसी नाटक

पळ य ल जातू ंत राजा इ डपस आप या बापायक मा न आवय
कडेन ल न जाता.”88
पू ण गोडबोले हां या मता

माण, “राजा इ डपस बापायक

मु दाम मा न आवय कडेन जाणू नबुजू न ल न जायना. तर एक
दे वदू त जे ना आवय कडेन ल न जावपाची भ व यवाणी करता
ते ना इ डपस शार सोडू न पळू न वता. वतना ताका

वाशांचो वाद
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सहन करचो पडटा. हो वाद सामको खर जाता आनी इ डपस
सग या

या

वाशांक मा न उडयता. तातू ंत ताचो बापू य आसता.

तशच तो थंय या

वधवा राणये लागीं ल न जाता.

तच नांव

जोका टा अश आसता. पू ण जे ना ती आपल आवय ह ताका
कळटा ते ना तो आपले

दोळे

फोडू न

घेता आनी जोका टा

आ मह या करता. पू ण इ डपसाक आपले आवय
आकशण नासता. तर
‘इ डपस’ कॉ

लॅ स अश

लेगीत

ॉयड हांणी

वशीं लगीक

या आकशणाक

हणलां.”89

“भु रगो जे ना आपलो भंय च डू न दवरता ते ना

या भंयाच

पांतर आवय वयले माये न आनी वा स यांत जाता. तशच बापाय
वय या दु वासाच

पांतर आदश

पांत जाता. ह

पांतर सारक

जालना जा यार फुडाराक भु र या भतर मानसीक दु यस दसू ं ये ता.
ॉयड ‘ लटल हॅ स’ हे केसीची दे ख
भु र याक घो या या भंयाक लागू न र
दसता.

दतना

ह टा. एका

या वय यान वचपाक भंय

या भंयाच कारण बापायन भु र याक फाट र बसोवन

खेळ य लो घोडो -घोडो हो खेळ आसता. दे खू न बापाय

वशीं

आश

या

लं ग

कापप

या भंयाच

वेशाच

पांतर घो या

वशीं या भंयांत जाता.

पांतर घोडो चाबपा या भंयांत जाता. तीच गत

चलये चे बाब तंतू य जाता. धु वन
े आवयचो दु वास के

यान बापाय

पसू न धू व आपणाक पू त जावचो अश आंवडेता. यू ंग हां या मता
माण चलयांची वाड च या वरवींच जाता दे खू न

या भावनेक
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तांणी ‘इले
कारण

हण यार

लायटे ने
इलॅ

ा कॉ पले स’ अश

हणलां. ह नांव

ीसी काणयतलो राजा एगोमॅनॉन ताची राणी

ा आनी तांची धू व इलॅ

ाची आवय

दवपा फाटल

लायटे ने

ा आनी तचो मोगी मेळू न बापायचो

खू न करतात. आनी दे खु नू च इलॅ
खू न करता. पू ण

ा हांची भावना आसता.

ा भावाची मदत घेवन आवयचो

ॉयड हांकां ह उतर आवडना श

यान हे

भावनेक तांणी ‘फॅ मनाईन इ डपस ए ट यू ड’ ह उतर वापरल. कांय
गजाल जमना श

यान धू व आवय कडेन जु ळोवन घेवन तचे वर

जावपाचो य न करता. पू ण
जा लो

या वचारांक जाय या जाणांचो वरोध

दसता.”90 धु वेचो बापाय पसू न पू त जावपाची भावना

कतले मेरेन खर आसा? हाचेर खरोच वचार करचो पडटलो.
“लेट सी

फेझ

चले

सामके

आ मक ंत जातात. चलयो लागीं आस यार तांकां लज

दसता.

उपरांतची अव था

या

अव थत

आसतना

हण यार जॅ नटल फेझ (जनन य अव था). हे

अव थत एकामेकाक पळोवप, उमो घेवप, बी गजाल ंचो आसपाव
जाता.”91
ॉयड हांच फुडल पु तक
(1913).

हातू ंत 4

मनो व लेशणाचो
पु रात वशा

नबंध
योग

, मानववंशशा

हण यार “टॉटे म अँड टॅ बू ”

आ श ले.”92
वं गड वं गड

या

पु तकांत

तांणी

े ांचेर

केला.

दे खीक,

आनी धाम क अ ययन.
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“टॉटे म

हण यार जनावर वा वन पत िजचो समाज आदर

करता. आनी ताकाच आपलो जाळवणदार मानता. ताच कू ळ च न
वापरता. टॉटे म तीन तरांनी मेळटा. पयल, एके पळगे कड यान
दु सरे

पळगे कडेन वता. दु सर सॅ स टॉटे म ह सग यांक सारक

आसता.

सग या

आ दवासी

दाद यांक

वा

सग या

बायलांक

एकासारक आसता.

तसर, एक याचच टॉटे म ज एकाच मनशा

पासत आसता. त

पळगेन

मानववंशशा

ांतल उ कृ ट सा ह य

जर पळयल तर आ
ॉयड
माग यांक

पळ यांक चालू उरना.”93 लोकांनी

हां या

ॅड
मता

हणू न

या पु तका कडेन

ोयबर हांणी हे रचनेचेर टका केल .
माण, “धम

य ती या

च ड

या

हण यार दु वासाक, छळ करप, नाश करप हांकां

आला शरो दता. जाका लागू न तो आप या धमा या समुहा आड
ये वपी

य तींक आपलो दु मान समजता. धमाक लागू न मनीस

भु रगेपणांत दु स याचेर नंबू न रावता आनी असहा य जाता.”94
“टॅ बू हाचो अथ
गजाल

नशेध वा

तबंद हाडप. समाजांत कांय

य तींनी क ं क जायनात असो दं ड घा लो आसता. हाचे

फाटलो उ दे श समाजांत श त, नातीं, बरे संबंद तगू न उरप हो
आसता. चडशे नशेध बायल आनी दादलो हां या शा रर क संबंदां
वशीं आसतात. आवय-पू त, भयण-भाव, बापू य-धू व हांचे मद ं
शा रर क संबंद ये वंक जायना ह सग या सु श ीत वा बरे सं कार
आश

या समाजांत

दसता. पू ण कांय रानट

समु हांनी

नबध
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वं गड वं गड

कारांचे मेळटात. अ या

तबंधनांक भोग नशेध अश

हणटात. पू ण सगले शा रर क संबंदां कडेन जु ळ ले नासतात.
दे खीक,

ा मणांक मास खावंक मेळना, इ लाम धमात सोरो

पये वंक मेळना, बी अश नयं ण वेग यावेग या कारणांक लागून
सांपडटा.”95 चलो वा चल

जे ना तरणे पणा या

व वांत

भतर

सरतात ते ना तीं जर भावभयणां आसत जा यार बरो समाज
तांकां एकामेका कडेन चड संवाद सादू ं क

दना. तशच खंय याय

ना यांतल बायल वा दादलो हांणी एकठांय रावनासप असो
घा लो आसता ह आमी आम या द सप
“ लओनादु दा

तबंध

या समाजांत पळयतात.

व ची अँड अ मॅमर

ऑफ ह स चाय डहू ड

(1910) हातू ंत तांणी उदा ीकरण (स ल मेशन) हाचेर खोलाये न
अ यास के लो

दसता. हांगा

लओनादु आपलो आवय

वशीं

आ श लो मोग च डू न दवरता आनी ताचो प रणाम तो
आवय या जा यार दवरता आनी
गजाल न
ं ी

यो ताका आवडटात

वताक

वताक आदश अशा न या
हण यार कला, तातू ंत

ची

दाखयता.”96
उदा ीकरण
आप याक
आपणायता

हण यार जे ना मनशाक नराशा ये ता ते ना तो

आय ल

नराशा

उणी

आनी तृ त जाता. दे खू न

घेवन उदासपण उण करता.
लसा नांवाच एक च

करपाक

दु सर

गजाल

लओनाद ु कलेच मा यम

तो एक बरो च कार जाता. मोना

ज ताण काडल तातू ंत जाणकारां

माण
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जायतीं मतां आसात. “कांय जाण
काडला. कांय जाण

हणटात, तातू ंत ताण

वताकू च

हणटात, ती एक रह यमय हा य घेवन

च ीत जा या.”97 “ बयॉ ड ध लॅ यर
सपनां वशीं बर य ल मेळटा.
नासतात जीं सामक ं

सीपल हातू ंत यु धां या

युरो ट साचीं सपनां जीं खोस दणीं

भरांकू ळ आसता. आनी अशा वेळार दु यत

मनशाचे वागणुकेचो अ यास जो परत परत दु ख द या अणभवांक
आनी दु ख द या भू तकाळांत या भावनांक लागू न उदासपण ये ता
ताचेर तांणी सखोल अ यास केलो.”98
ॉयड हां या

या बरपांत यान उदासपण आ य लो मनीस,

सू ख मेळोवपा पासत उदा ीकरणा वटे न वळटा. पू ण अश तो
मु दाम आपू ण जावन क रनासतना नकळत ताचे कड यान त
घडटना दसता. हातूत
ं यान अश

दसता, मनशा यान चड काळ

दु खांत रावूक
ं जमना. दे खू न सु खाचे वाटे न वचपी मनशाक जर
सू ख मेळना जा यार

य तीच मानसीक संतु लन इबाडटा. आनी

ताका मानसीक दु यस जाता.
ॉयड हांणी मनीस अडेची वागणू क आपणायता ते ना ताचे
फाट यान

खंय या

संर ण

यं णांचो

भाव

आसता

ताचे र

व तारान चचा के या.
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ॉयड हांणी मां ड ल संर ण यं णां अशे तरे न आसात.
1)

हयकार ( Denial )
हाचो

अथ

कसल य

गजाल

स पेपणान

मानू न

घेनासप.

हण यार “जे ना खंयचीय प रि थती मनशाक मानपाक वा
हाताळपाक कठ ण जाता ते ना तो ती प रि थती अणभवपाच
हयकारता. पू ण ह सत प रि थती अणभवपाक
तका खंय या ना खंय या

हयकारल तर

पान मनशाक पळोवचोच पडटा. दे ख

घेवची जा यार आपले आवडी या मनशाच मरण जावंकू च ना अश
मानप.”99 मनीस जे ना सत प रि थती ि वकारपाक भये ता ते ना
तो भू तकाळांत जगतना दसता.

2)

च डोवणी (Repression )
भरांकू ळ

“मनशाक
जमना श

यान

तो

ते

प रि थतीचो
अणभव

च डोवन

उगडास
दवरता

क ंक
आनी

हे

च डोवन दव र ले अणभव अप रचीत जाण वकायत घर क न
बश

यान भंयगंडा या

पान भायर ये तात.

दे ख घेवची जा यार तरणे पराये र य तीक हड या पांयां या
कोळयाची

भरांत

दसपा

फाटल

कारण

भु रगेपणांत

ता या

भावंडांनी काळखाचे कोयराचे धाकटे कु डींत ताका बंद क न घा लो
हच आसता.”100
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हाचोच अथ भंय मनांत च डोवन दव र

यान तशच कोयराचे

काळखाचे बंद कु डींत जंय घयरांव तशेच कोळी घर क न आसतात
अशा हड कोळयाचे

कृ तीक ध न तो भंय प रवत त जाता.

जोशी बरयतात: “भंयगंड
मनशाक व तू , घटना,
दसप. पू ण

हण यार अशी

संग, थळ वा हे र

यो सग यो गजाल

वकृ ताय जातू ंत
य तीं

वशीं भंय

भरांकूळ आसतातूच अश ना.

कांय लोकांक काळखाचो, उदकाचो, एकले पणाचो भंय दसता.
भंयगंडाचो पयलो सोद ह पो

या

स हांणी लायलो. अशे य ती या

मनांत भंय घर क न बसता. मनांत यान तो भंय वचना. भंयान
मन आकू ळ पकू ळ जाता.
पयल, अ भसंधान
मनांत

या ह तीन कारणांक लागू न जाता.

हण यार जी गजाल पळयता

तका लागू न

नमाण जा लो भंय मनांत यान सहज वचना. दु सरो,

आंतर क

व हा कड यान संर ण

हण यार अनैतीक समाजांत

मा यताय ना श ल काम करपाची वायट इ सा मनांत खरपणान
जावंक लागल

जा यार तश काम आप या हातांत यान घडू न

वतल असो भंय

दसू ंक लागता. हाका लागू न मनीस

संर ण करपाचो माग सोदू ं क लागता.
कसलेय गजाल

तसरो

चं ता सं मण.

वशीं खर चं ता दसू ंक लाग यार ते चं ते संबंद त

भंय तशेच तरे चे दु सरे गजाल कडेन जोडप जाता.”101
जायते
अशे

कार आमकां मानसशा
आसात.

वताच

दे खीक

“उ याचो

भंयगंडाचे

ांत मेळटात. तातूल
ं े कांय
भंय

(pyrophobia),

कार

मेक या
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जा याचो भंय (agorophobia), उं च जा याचो भंय (acrophobia),
रगताचो भंय (hemato phobia), उदकाचो भंय (hydrophobia) आनी
मरणा

भंय

(thanatophobia)” तशच

(achnophobia),

दु दाचो

भंय

“धारे या

(lectophobia),

(ophidiophobia,) अळ यांचो भंय (microphobia),
(haphephobia), भांगराचो भंय
भंय

व तू ंचो
सरपाचो

भंय
भंय

पशाचो भंय

हण यार (aurophobia), वखदांचो

हण यार (pharmacophobia ), बी.”)102

3) सं यास ( Asceticism )
“मनीस तरनाटे पणाची पायर

गांठचे आद ं तयार जा

कामइ शे यो भावना, तशच हे र सू ख दवपी भावनांक
अप रचीत जाण वकाये वरवीं

यो

हयका न

वताच र ण क ं क सोदता. ते ना

य तीक समाजा पसू न अ ल त रावपांत सू ख भोगता आनी हच
सू ख मनशाक साधवाचे वा सं या याचे या िजणे कडेन आकश त
करता.”103
मनीस

जे ना

हयकारता जश

कस योच

सु वधा

वा

सू ख

सनेमाक वचनासप, भ वनासप,

आपणावपाच
सगार – सोरो

घेनासप ना, घोळ या वनीचो वापर क रनासप, बी ते ना अशे
तरे चो मनीस सं यासी जीण जगता अश
4)

हणच पडटल.

एकलेपण ( Isolation )
“मनशाक एकले पण ये वपाच कारण भु रगेपणांत कोण तर

भु र याचे र बळजबर

वा भु र यान

कत तर

वायट काम के ल
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आसता. चड क न ह भावना तरणाटे
ला ग ल

पराये र वा वयार ये वपाक

य ती अणभवता.”104 वा तव प रि थतीक त ड दवपाक

य ती जे ना अनमनता ते ना ती एकलेपण आपणायता.
जॉन ओवॅन हां या मता
य ती यान लज

माण “जे

य तीक लज दसना ते

दसपी मनीस कशे तरे न अ व थ जातात त

अणभवू ं नजं.”105
5)

व थापन ( Displacement )
“हांगा

मेळना श

य ती आप याक जाय ते

य तीचे र मोग करपाक

यान सु या-माजरांचेर मोग क न आपल समाधान

क न घेता. पू ण जे ना

य तीक उदासपण ये ता ते ना त

उदासपण फाफुडपा पासत तो सु याचेर ख ट मारता वा घर याय
मनशांक मारपाक फाट ंफुड पळयना.”106
हाचे वय यान

व थापना यो दोन तरा आसात अश

पडटल. एक सकारा मक आनी दु सर
तरांनी य ती

6)

नकारा मक. पूण दोनू य

वताचे नराशेचेर मात करतना दसता.

वता आड बंड
“हाचो अथ

हणच

( Turning against self )

य ती व थापन करपा पासत

वताचीच नवड

करता.”107
या व थापना वरवीं

य ती

वताचोच आधार घेवन वायट

प रि थतीचे र मात करपाचो य न करता. अशा

य तींक दु स यांक
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ास

दवपाची खर इ सा आसता पू ण ती

पावना श

यान

वताकू च

य ती अश करपाक

या त करता. दे खीक, आपणाकू च

सगरे ट चे चटके दवप.
7)

ेपण ( Projection )
“ य ती जे ना

वता मा य क रना ते ना

यो इ सा तो हे रां

भतर पळयता. दे ख घेवची जा यार घोव हे र बायलां कडेन
आकश त जा

यान

वताचे बायलेचेर दु बाव घेता. पू ण दु बाव

घेवपाच खर कारण घोवाक आपले बायले पसू न मेकळीक जाय
आसता.”108 अशे तरे न

या दे खींत यान घोव आपू ण समाजांत

मा यताय ना श ल घडणू क करतां ह वसरता.
8)

परोपकार आ मसमपण ( Altruistic surrender )
“ य ती आपल

पु राय जीण हे रां पासत तशीच हे रां या

मा यमांत यान िजये ता.”109
दे ख घेवची जा यार “मनशाक जे ना कांय इ सा वा कामना
आसतात, पू ण

यो पु राय जावंक पावना श

िजणे वरवीं जगू न

यान

यो दु स यांचे

वता खोशी जाता. एके काम करपी बायले यो

भु रगेपणांत दोन मु खेल इ सा आसतात. पयल , बरे कपडे घालप
आनी दु सर जायती भु रगीं आसप. पू ण
पावनात ते ना

यो इ सा पु राय जावंक

यो इ सा मनांत यान वचनासतना दु स यां या

भुर यां कडेन तांची काळजी घेवपांत तशच तांकां बरे बरे कपडे
घालू ंक लावपांत आपल इ सा तांचे वरवीं तृ त करप जाता.”110
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त

9)

या नमणी ( Reaction formation )

“भु रगपणांतले कामभावनत यानू च
ये ता. हे

त

या

नमणी ज माक

भावनेक लागू न लज आनी नै तकता (shame and

morality) तयार जाता.”111
“दे ख घेवची जा यार भु रग जे ना आवयचेर रागार आसता, त
अक मात आवय

वशीं

चं तीत जावन नाटक क न

तचे र मोग

आसा अश ता यान दाखोवं ये ता. तशच कोणू य भु र या वांगडा
वायट वागत जा यार त भु रग

या वायट वागपी मनशा कडेनू च

धांवत वचपाक सोदता.”112
ह या

वता या दोन वसा या भु र या वशीं

अणभवपाक मे
10)

या.

पू ववत जावपाची

या ( Undoing )

हांव गु गलाचेर पळयल पू ण
नाश

हाका ह च वागणू क

हण यार अंत अश

हाका नाश ह उतर मे ळ. पू ण

हणू ं ये ता. दे खू न अनडु यींग

उतराक फावो त उतर मेळना श
पूववत जावपाची

या

यान हांव अनडु यींग उतराक

या अशच उतर दवरप यो य जातल अश

मानल.
“हांगा वायट वागपी
दव न अक मात

बरे

य ती आपल
तरे न

वायट वागणू क कडेक

वागपाक लागता. आनी हे

बरे

वागणु केक लागू न घरचीं मनशां अजाप जातात. पू ण जे ना ती
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य ती परत आदल च वायट वागणू क आपणायता ते ना मात त
चं तेच कारण जाता.”113
दे ख घेवची जा यार सदांच गाळी घालपी बेबदो घरांत ये वन
बरो वागता पू ण उपरांत शेजा यांगेर वचू न आप या घर यां आड
नाका आ श ल उलयता.
हाचे वय यान अश दसता वायट वागपी एकदम बरे तरे न वागता
ते ना ताचे फाट यान कत तर कार थान आसता.
मानसीक

11)

“एक

या ( Introjection )

य ती जे ना

वता कडेन हे र मनीस उल य ले वर

उलयता ते ना ताका मानसीक
जे ना

घरांत

एकल

आश

यान भंय

आसता

या
आनी

हणटात. दे खीक भु रग
ताका

एकलच

घरांत

दसता ते ना त आपू ण आवय अश समजू न

वताच कडेन बावलेक घेवन बावले क
हणटा. अश भु र यान

भये वं नाका आं अश

हणपा फाट यान एकू च कारण आसता त

हण यार भंय उणो करप.”114 जे ना आवयबापू य भु र याक वेळ
दवपाक असमथ थारतात ते ना अशे तरे ची वागणू क भु र या
कड यान अपे ीत आसता.
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12) आ मक

य ती लागीं वळख ( Identification with the

aggressor)
“जे गजाल चो भंय दसता
अश क न

या गजाल च मनीस अनु करण करता.

य ती आप याचेर आ य लो ताण वा सम या उणी

करता.”115
“दे खीक, मनशाक माजराचो भंय
अद क माजरा वर वागता

हण यार

दसता जा यार मनीस
यांव

यांव असो आवाज

काडटा.”116
जाय या फावट ं मनशां अशे तरे न भंय दसपी

ये क आवाज

काडटना आयकू ं क ये तात पू ण ताचे फाटल खर कारण डॉ.

ॉयड

हांच बरप वाचले उपरांत कळटा.
13) परागमन ( Regression )
“मनीस जे ना सम ये क त ड

दवपाक पावना वा ताका

अडचण ये ता ते ना अशे ि थतीक परागमन

हणटात. दे ख घेवची

जा यार जाण या मनशाची भावनीक वागणू क

हान भु र या वर

अप रप व आसप, अश वागपा फाटल कारण

हण यार ताका

ताण वा

ास आसता. हाका लागू न

पयस वतात आनी

हडल ं मनशां वा तवा पसू न

हान भु र या वर वागू ंक लागतात.”117

14) सु सु ीकरण ( Rationalisation )
अशे तरे या सरं क यं णाचो उपेग जायतेदां मनीस द सप टे
िजणत

करतना

दसता.

मनीस

ह

सरं क

यं ण

वाप न
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आप याक मेळना श ल गजाल आप या या ब याक लागू न मेळू ं क
ना अश

हणू न वताच सां वन क न घेता. दे खीक “मनीस जे ना

जैत मेळोवंक पावना ते ना तो हारप हच आपले पासत गरजेच
आ श ल अश मानू न आप या मनाच समाधान क न घेता. तशच
हारप ह दे वानू च आपले पासत चं तू न दव र ल अश मानता.”118
15) उदा ीकरण ( Sublimation )
“हाचो

अथ

वताच

प रवतन

कामवासना, राग वा भंय अशा

क न

घेवप,

मागीर

त

पान आसू ं ये ता. उदा ीकरण अशे

तरे न करप ज समाजाक मा य आसतल. जे

य ती कडेन चड

माणांत वरोध करपाची तांक आसता ते शकार , कसाय, फुटबॉल
खेळगडे, भाड घेवपी जातात. तशच जे सामके
आसतात ते उ दे गीक वा

चं तत घुसप ले

व ानीक जातात. आनी जे

भतर खर कामइ सा आसता ते

च कार,

फोटे

य ती

काडपी वा

कादं बर कार जावं ये तात.”119
मावजो

वता

वशीं गोवा टु डे

हणटात, “हांव चड बरोवंक ना.
बाधा हाडटा. जे ना

या नेमा यांत बरयतना

हजो वेवसाय

ह या बरपांत

ह यान बरयले बगर रावू ं नजं जाता ते ना

हांव बरयतां. आनी ह बरप
सा हि यकाक बरोवपाची

हाका असीम सू ख

दता. जे ना

च लागता ते ना ती मादक सो या वर

आसता. बरोव यान आपू ण वाच यां खातीर बरयतां अश जर य
हणल, तर य तो

वता याच सु खा पासत बरयता हच सत
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आसता.

हाका

ह या बरपा वरवीं फकत सु खू च मेळू ं क ना तर

हजे िजणेक अथ आनी उ दे श मे ळा.”120
मावजो हांणी
लेखनाची ओड

वता

वशीं बर य

प ट दसता. तशच

या बरपांत यान तांची

ॉयड हां या बरपाचो वचार

कर त जा यार मावजो हांचे कादं बर कार जावपा फाटल कारण
खरच तश आसा

हय? हाचेर

वचार करचो पडटलो. ह सगल ं

सरं ण यं णा आमी प रि थती

माण वाप न िजणत ये वपी

ताणाक वाट मेकळी क न दतात आनी ताणाचेर जैत मेळोवपाचो
य न करतात.

“धी इगो अँड द इद ’’ ( 1923 )
या पु तकांत तांणी मनाच च ण केलां तशच मन कशे तरे न
काम करता त सांगलां.

ॉयड

हणटात,

यो गजाल

आमकां

जगाची जाण वकाय करतात तांकां कॉ शसनॅस वा जाण वकाय
अश

हणू ं ये ता.”121
“जाण वकाये या

तर आसता.
या

तरा खाला वसर प ड ल जाण वकाय हो

यो गजाल सार यो याद जायनात

तरांत उरतात.

कॉ शस

आसतात.

या

तरांत

च डू न

कॉ शस

तरा खाला अनकॉ शस

आसता. जाका अप रचीत जाण वकाय अश
जाण वकाय

यो

दव र

तर

हणू ं ये ता. अप रचीत
यो

इ सा,

वासना

यो वासना, इ सा वयर सरपाचो य न करतात ख यो,
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पू ण आमच कॉ शसनॅस (जाण वकाय) ताका वयर ये वंक
आनी

दे खु नू च

ताण

नमाण

जातात

अश

भु रगेपणांत या इ शांक, भावनांक, क पनांक
ह टाले. पू ण भु रगीं जशीं
इ शां

ॉयड

दना,

बरयतात.

ॉयड मु ळावी

या

हड जातात ते ना तांकां आप या

माण वागप बरोबर जावच ना ह कळटा ते ना तीं आपल

वागणू क बदलता ताका
अप रचीत
आसतात.

वतीय (सेकडर )

जाण वकाय

या

या हणटात.

तरांत

यो इ सा वा वासना जे ना

च ड

यो

या दसा या

इ सा
कॉ शस

(पु व ले जाण वकायत या) घटनांक मेळटात ते ना तातूतं यान
वेगळींच सपनां तयार जातात. दे खू न जाय या फावट ं आमकां
साम या भु रगेपणांत यो याद सपनांत दसतात.
भायर पडनात. ताका कॉ शस (जाण वकाय)
य न करता. दे खू न

या

यो अखंडपणान

तर च डू न दवरपाच

तराचे राखणत यान सु टपा पासत तातू ंत

थोडो बदल जावचो पडटा.
क डॅ सेशन आनी डस ले समॅ ट ( व थापन)

या दोनांय पैक ं

खंय याय एकांत लेगीत बदल जालो जा यार च डू न दव र
अनकॉ शस
जे ना

या

तरांत यो गजाल वयर ये वंक शकतात.
ॉयड

हांकां

अप रचीत जाण वकाय
प ट जायनात आ श

या

जाण वकाय,
तरांत यान

पू वजाण वकाय

तशच

नां यो जापो सार यो

यान इद, इगो, सु परइगो अशी संक पना

मांडल .”122
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1) इद (Id) : सगमंड

ॉयड हांणी :“लॅ ट न भाशतल इद ह उतर

वापरल जाचो अथ खास गु णधम असो जाता. मनांत कसल य
इ सा आसत जा यार ती पू ण क ं कू च जाय अश
मनांक

दसता.

हो

मना या

अप रचीत

या

जाण वकाये या

तरा वर आसता.”123

(अनकॉ शस)

2) अहम (Ego): “हो जाणीवपुवक ताक क नदरे न
दे खू न

तरा या

‘अहम’

हातू ंत

मनशाक

आसता. वा तवीकेताये चो

वा तवीकताये ची

वचार करता.
जाण वकाय

वचार क न अहम, इद हा यो

ेरणा

पु राय करपाचो य न करता.”124
3) परम अहम (Super ego ): “हो एक संयम बाळगु पी घटक.
आमचेर जे

सं कार जातात

तातू ंत

संयमाची संवय लागता.

सामाजीक मु यां, सां कृ तीक आदश हाच

त न ध व परम अहम

करता तशच इदाचेर आनी अहमाचेर ताबो दवरता.
कत आसा आनी फुडाराक

य तीक

य ती आतां

कत जावपाच आसा हाची

जाण वकाय क न दता.”125
उपरांत तांणी “ सि हलायझेन अँड इ स

डसकंटे स ” ह

पु तक (1930) वसा बरयल. हातू ंत तांणी बरयलां, मनीस समाजांत
सु सं कृ त रावंक शकना. कारण मनशा यो कांय इ सा आनी लगीक
इ सां आसतात.

या इ सांक

च डोवन दव न तशच तातू ंत

तडजोड क न वाट काडप गरजे च आसता.”126
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‘ यू इं ोड टर लॅ चस ऑन सायको एने लसीस ’ (1933)
“ या पु तकांत तांणी
केलां.

ह टे रया जा

या मनशा

वशीं कथन

या थॅरपींत मनोदु यत मनशाक ता या ल णां तशच

क पनां वशीं मेकळे पणान उलोवंक लायल. आनी
उलोवपाक टॉक ंग

यु यर

ॉयड हांणी

हण यार उलोवपांत यान बर जावप

अशी उतरावळ वापरल . जातूत
ं यान दु यत मनीस
वचार उल य
हाका

या

वताचे सगले

यान िजवाक एक थाकाय अणभवपाक पावलो.

एसो सएशन प दत अश

हणटात.”127

“ ॉयड आप या मनो व लेशणा मक प दती वरवीं ह टे रया
(उ माद) जा

या दु यत मनशांक सु शेगाद बसू न अनमननासतना

मनांत आ श

यो ब यो, वायट गजाल

य त करपाक सांगताले.

अश केले उपरांत दु यत मनीस आप या मनांतले वचार सांगतालो.
दु यत मनीस कशे तरे न उलयता, वागता ताच बार क
ॉयड करताले. हातूत
ं यान दु यत
आघात

अभ य त

दव र ले कांय लैगीक

जाताले.

दुयत

नर ण

मनशा या मनाचेर जा ले
मनशांचे

मृ तींत

च डू न

संग मनीस बरो जावपा पासत भायर ये वप

गरजेच आसता अशी रोगपारखणी

ॉयड हाणीं केल .

सॅ शुअल सड शन (लगीक फू स लावप) अशय
ॉयड हांणी हाता ळ

या

संगाक

हणटात.”128

यो दोन केसी अशे तरे न आसात.

दे खीक “एके तरणाटे क उ मादाचे झटके ये ताले. झटके ये वपाच
कारण ती जे ना 14 वसाची आ श ल

ते ना

त या बापायन
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तचेर लगीक सलगी के ल .

या गजाल चो

त या मनाचेर

खोलाये न प रणाम जा लो.”129
“दु सर

केस

हण यार, बॅथा नांवाचे तरणाटे क उ मादाचीं

ल णां दसल ं तीं

हण यार भू क लागनासप, अश तपण ये वप,

हाताक पेरे लसीस जावप. आनी हाका लागू न हांत ण धरप तशच
आपू ण जे
मेळना श
य न

य तीचेर मना पसू न मोग करता ते

य तीचो मोग

यान ती आनीक कोणायचे र मोग क न तो मेळोवपाक

करता.

या

मोगाक

ॉयड

हांणी

‘ ा

फर स ्’

अश

हणलां.”130
“तशच

ॉयड हांणी जे ना

वता या

यरॉट क अडचणीं वशीं

नदान केल ते ना तांकां लगीक ताण ह ताचे फाटल कारण ह
समजल.”131
मनशाक जे ना कसल य इ सा आसता ते ना फाट ंफुड
क रनासतना मनीस

वचार

वताक थंय लोटू न दता, पू ण उपरांत ताका

आपण सारको वचार क ं कू च ना हाचो द टावो जाता.

ॉयड हांच

बरप वाचले उपरांत ‘एक मन कसल य गजाल करप बरोबर
हणटा जा यार दु सर मन तीच गजाल चु क ची
वा याचो अथ
च

हणटा’

या

प ट जाता. पू ण जो मनीस मन नांवा या

वादळांत यान वाट काडू न ताका शांत करपांत जैत मेळयता

तोच आपले िजणत यश वी जाता.
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आ

2.6.2

ॅ ड एडलर ( Alfred Adler ) ( 1870-1937 )

“हांकां

इि फ रयॉ रट

पाचारतात.”132 आ
संक पना मांड यो.

कॉ

लॅ साचे

हणून

ॅ ड एडलर हांणी “ युनगंड आनी अहं गंड
या संक पनां फाटल कारण

एडलर हांणी “ युमन मोट हे शन ह
भु र यांचे

पतामह

यो

प ट केल.”133

थयर मांडल . हातू ंत तांणी

ाकेजी आनी असाहा यताये वशीं आपले वचार मांडले.

जे ना भु र याक हे रां वर ंच आपूण
कळटा ते ना तो

युनगंडाचो

युनगंडाक लागू न

शकार आसां ह

वताक असु र ीत मानपाक

लागता आनी मनांत एक वज घे वन वावु रता. अशे तरे न भु र यां
भतर

युनगंडाची भावना ज माक ये ता आनी हे भावनत यान

वयर सरपा पासत भु रग खंय या तर

े ांत

भु व मेळोवपाचो

य न करता. दे खीक भु रगो शा रर क नदरत यान कु प आसत
जा यार तो ता या य नांत यान ब यांतलो बरो खेळगडो जावं ये ता
वा

या भु र याक मातश उण

डजायनर जावं ये ता. जु लयस
हां यो दे खी दवन तांणी ह
एडलर हां या मता
भर

च कार वा

ॅस

सझर तशच एलॅ झडर द

ेट

प ट केलां.

माण

ॉयड कामवासनेचेर चड

दताले पू ण भु र यां या पालकां कडेन आ श

ना या कडेन दु ल
भर

दसता ता यान

दलो.

माणांत

या सामाजीक

करताले. दे खू न एडलर हांणी पालन शैल चे र

आधु नीक

प दतीन

ताका

‘इगो

थॅरेपी’

अश

हणटात.”134

137

तांणी “अ डर टॅ डींग

युमन नेचर, तशच तांणी

युरॉट क

काँ ट यू शन ह पु तक उजवाडायल. 1907 वसा तांणी ‘ टडी ऑफ
ऑगन

इ फ र यॉ रट

अँड

इ स

सायक कल

क पॅ सेशन’

उजवाडायल.”135
युनगंड हे सामके घातक मानसीक अव थे चो एडलर हांणी
आमकां द टावो घडयलो

हणू ंक जाय कारण

युनगंडाक लागू न

मनीस जाय या फावट ं आपल कला वा तांक लपोवन दवरतना
दसता आनी कांय

यु नगंडाक वाट मेकळी करपा पासत

वताक

खंयचे तर कलत घु सपावन दवरपाच बळग आ मसात करतात.
अहं गंड हो मनशाक सु वाथ करता आनी सु वाथाक लागू न मनीस
फाट ं फुड कांयच

चं तना. तो

वताक

े ट मानपाक लागता

आनी थंयच तो चु कता. हाचेर एडलर हांणी उजवाड घाला.

2.6.3

काल यु ंग ( Carl Jung ) 1875 -1961

“हांचो ज म 26 जु लय 1875 ि व झलडाक कॅस ह लांत हांगा
जालो. ते

ि व झलडी

ि व झलडांत

एक

मानसशा

धमापदे शक

आ श ले.
आ श लो.

तांणी

तांचो

बापू य

एनॅ ल टकल

सायकॉलॉजीची बु याद घाल . यु ंग हांणी कलॅ ट व कॉ शसनॅस,
अंतमूख ब हमूख आनी मनाचीं चार तासां वा तांचीं कामां 1.
वचार 2. इं युइशन 3. भावना 4. संवेदना हांचेर आपले
मांडले. यु ंग हांणी मानसशा

वचार

ांत मनशा या भु रगेपणांत या याद क
ं

ह व दल. घर या वातावरणाक लागू न भु रगेपणांतू च यु ंग हांकां
138

आपू ण एकलो आनी अंतमूख आ श

यान आपले

भतर दोन

यि तम वां ल प ल ं आसात अश दसताल. दे खु नू च तांचे भतर
यु नगंड नमाण जा लो.”136
यु ंग हांणी ‘ सं बॉ स ऑफ
तां या

मता

माण

जाण वकाय/कॉ शसनॅस,
(Personal

ा सफॉमशन ’ हो

मनाचे
2)

तीन
वताची

unconsciousness)

3)

तर

बंध बरयलो.
आसात.

1)

अप रचीत

जाण वकाय

एकठा य ल

अप रचीत

जाण वकाय (Collective unconsciousness)”137
यि तम वा यो यु ंग हांणी दोन पर सांग यात “1) इ
- इ

ो हट

हण यार जो आपले

ो हट

भत च थंड आसता असो

मनीस. ताका चड बडबड करपाक आवडना. जो चड लोकां मद ं
स पेपणान मेतेर जायना. लजपी अश यि तम व.
2) ए

ो हट –

हण यार जो हे रां बाराबर स पेपणान भरसता,

बडबड करपाक भ वपाक आवडटा, लज दव रना, जो लोकांक
हांसयता, वनोद करता.”138
यु ंग

हां या

सायकॉलॉजी
मता

मानसशा

क पनांक

एनॅ ल टकल

हणटात. नयना पागी बरयतात: “काल यु ंग हां या

माण गंडाचो उगम हो अबोध थरांचेर आसू न तो गंडधार

य ती या वतनाक
घालपी

ांत या

आसता.

नयं ीत करपी, मानसीक यं णेचेर

गंडधार

मनशांची

वागणू क

ह

चड

भाव
क न
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समाजमा य

वागपा

परस

वेगळी

आनी

तक वसंगत

अशी

चम कार क आसता.”139
“तशच
मांडल .”140

तांणी

एने लट कल

सायकॉलॉजीची

संक पना

ॉयड हां या “‘ ल बडो’ हे संक पनेक तांणी

केलो. तां या मता

माण मानसीक तांक ह

वरोध

कामवृ ी पसू न

हणच पडटल.”141

वेगळी. ताका सामा य िजणेचो आगरो

यु ंग हांचे नदरे न “मनीस जे तरे न वागता त आवयबापायचे र
अवलंबू न आसता. आवयबापायची

शकवण

समाज आनी मनशाचो पु राय इ तहास

या वेळचो काळ,

ह वाचो आसता. हाका

लागू न आपले अणभव, जाण वकाय, सभाव, वागणू क आनी हे र
गजाल

य तीगत नासू न सामु ह क, सामाजीक आनी ऐ तहासीक

आसतात. जण एका मनशाची मनोवृ ी धाम क आसता. धमा
वशीं अद क जाणू न घेवपांत मनशाक रस आसता. अश मानपी
यु ंग पयलेच आधु नीक मानसशा

आ श ले अश

“ वताची अप रचीत जाण वकाय ह

हणटात.”142

वस र ल आनी च डू न

दव र

या अणभवांक लागू न तयार जाता जाच गंडांत

जाता.

एकठा य

या

अप रचीत

जाण वकाये

पळगेचे अणभव आसता. एकठा य ले जाण वकाय
बु याद

तयार

करता

िजचो

सग यांत

चड

भतर

पांतर
आप या

यि तम वाची
भाव

पडटा.

एकठा य ले अप रचीत जाण वकाये क यु ंग हांणी आक टाय स अश
हणलां. जातू ंत धरतर , मरण, ज म, पु नज म, एकता, भु रग,
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दे व, दवचार हांचो आसपाव आसा. तशच कांय आ कटाय सांक
यि तम वाची दु सर तरा अश ते हणटात.”143
“यु ंग हांकां
अणभव

आयलो.

वता अप रचीत जाण वकाये चो एक भयानक
तांकां

च -वच

च ां

दसपाक

लागल ं.

भयानक आवाज आयकू ं क ये वंक लागले ते ना तांकां आप याक
ि कजो े नया जाला अश

दसल. पय या

तां या दो यां समोर घडटात अश तांकां

संग

दसू ंक लागल. उपरांत

जे ना यु ंग शु धीर आसले ते ना अशे तरे चे
तयार केले आनी ख या वा फट

हाझु जांतले

संग तांणी मु दाम

संगां या वेळार आप याक कश

दसता ताची न द केल . आनी एका चाम या या तांब या रं गा या
क हरांत तीं कागदां घालू न सं ह त केल ं. दे खू न ताका ‘रॅ ड बू क’
अश

हणटात.”144

2.6.4

एदु आद

ँगर ( Eduard Spranger ) 1882-1963

“हां या मता

माण

वागता. सकयल द ले

य ती मु यां

माण घडटा आनी

माण समाजांत वावु रतना

य ती आपले

पर न वेगळे पण आपणायता.
अथ क नदरत यान सगल तोलपी, सत आपणावपी, मोलावणी
करपा पासत कलेच मा यम आपणावपी, मनीसपण बाळगु पी,
स त व वास दव र
आनी

यान आप याचेर तशच हे रांचेर ताबो दवरपी

नमाणे कडेन धाम क मु यां आ मसात करपी.” 78(14)
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अशे तरे या

य ती

वशीं

ँगर हांणी आप या बरपांत मत

मांडलां.

2.6.5

ए रक ए रकसन ( Erik Erikson ) 1902-1994

मौखीक संवेद मंच

( Oral Sensory Stage )

“पयल पायर ज मा सावन बारा
पायरे क ते मौखीक संवेद मंच अश
सॅ सर

हय यां मेरेन (0-1) हे
हणटात.

हण यार ओरल

टे ज. ज मा सावन वस जाय मेरेन भु र या यो भावनीक

तशच शा रर क गरजो पू ण जायत जा यार, तशच भु र याची
सारक जतनाय घेत जा यार भु र याक आपू ण सु र ीत आसां अश
दसता. तशच काळजी घेवपी

य ती भु र या खातीर सव व जाता

आनी अशे तरे न भु रग वाडयता ते

माण घडटा. आपल जतनाय

घेत जा यार सु र ेचे भावनेक लागू न हे रांचरे

व वास दव ं क

शकता आनी भु र याची जतनाय घेना जा यार ताचे

भतर हे रां

आड अ व वास तयार जाता.”146
वाय ेताये आड लज आनी दु बाव (Autonomy vs. Shame/Doubt)
“दु सर पायर
पायरत भु रग

हण यार 24

वताचीं कामां

हयने ते 3 वसा मेरेन (2-3). हे

हण यार कपडे घालप आनी कु डीची

नतळसाण बाळगप ह ं करपाचो य न करता, पू ण ह करतना ताका
उबची गरज आसता. ताका उबा मे ळी ना, आवयबापाय फकत
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कड यान तापोवणी पडल जा यार भु रग फुडाराक

वताचे नणय

घेवंक उण पडटा.” 147
फुडाकारा आड अपराधाची भावना ( Initiative vs. Guilt )
“ तसर पायर

3 ते 6 वसा. हे पायरे क ते फुडाकारा आड

अपराधाची भावना अश

हणटात. हे पायरत भु र याचेर कसलय

बर काम करपाचे र बंद

हाडल

जा यार भु रग

वता

भतर

अपराधाची भावना तयार क न घेता. दे खीक इ टागत करप. तशच
आवयबापायन जर भु र याक कांय गजाल

क याक क ं क जायना

ह कारणां सांगू न पटोवन द त जा यार भु रग आपले िजणत फुड
सरता.
उ यमशीलताये

आड

युन व

अश

हणलां.

(Industry vs.

Inferiority)
चवथी

पायर

हण यार

उ यमशीलताये आड

7

ते

युन व अश

12

हणलां.

वसा.

हाका

तांणी

या काळांत भु रग

इ टां कड यान खेळू न तशच तडजोडींत यान जायत शकता आनी
हातूत
ं यान त

वता

भतर आ म व वास

नमाण करता. पू ण

कांय कारणांक लागू न जर ताच हे र भु र यां वांगडा जु ळना जा यार
ताचे भतर

युनगंड तयार जाता. ”148
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वताचे

वळखी

आड

ग दळाची

भु मका.(

Identity vs Role

Confusion )
“पांचवी पायर

12 ते 18 वसा. हे पायरे क तांणी

वळखी आड ग दळाची भु मका अश

वताचे

हणलां. हांगा भु रग

वता

वशीं वचार करता. आपू ण कोण, आपल कसल जापसालदारक
आसा? आपण कत क ं ये ता? ह करतासतना जर ताका

वता

वशीं जाणीव जाल जा यार ताका ये स मेळटा पू ण जर तातू ंत
ताका अपेस आयल जा यार मात तांकां

वताची भु मका कत तच

ताका कळना.”149
लागीं ये वपा आड एकटे पण. ( Intimacy Vs. Isolation )
“सवी पायर 18 ते 35 वसा. हे पायरे क तांणी लागीं ये वपा
आड एकटे पण अश
य ती व

हणलां. (Intimacy Vs. Isolation). हे पायरत

ध लं गी य ती लागीं वचपाचो य न करता. आप या

य नांत सफळ जायत जा यार मनीस सु खी जाता. पू ण तश जाल
ना जा यार

य ती दु खी जाता आनी इ टागत वाडोवंक ताका

भंय दसता.
उ पादकताये आड न चलताय.( Generativity Vs. Stagnation)
सातवी पायर 35 ते 60 वसा.
उ पादकताये आड

न चलताय अश

या पायरे क ए र सन हांणी
हणलां. हे

परायत

य ती

काम, घर, मनशां हांचेर भर दता. पू ण त करतना ये स आयल
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जा यार जीण फु ल

याची अनु भु ती ताका जाता. पू ण तश घडल

ना जा यार िजणत कांयच अथ ना ह भावना तयार जाता.
पु ण वा आड हताश वृ ी( Integrity Vs. Despair Ego Integrity )
आठवी पायर

60 वसा सावन मरणा मेरेन. हाका तांणी

पु ण वा आड हताश वृ ी अश
िजणेचो

नयाळ करता.

हणलां.

य ती आपले पु राय

तका आपले िजणत ये स आयलां अश

दसत जा यार ती समाधानी जाता. पू ण तश घडल ना जायत
जा यार ती दु खी जाता.”150

2.6.6
“हे

इ हान पॉ हलॉ ह ( Ivan Pavlov ) 1849-1936
र शयी

मानसशा

आ श ले.

कं डश नं गाची बु याद घाल . तांणी सु याचेर
जेवण घालचे आद ं घांट वाजयल

तांणी

ला सकल

योग केलो. सु याक

आनी उपरांत रोखडच ताका

जेवण घाल. अश परत परत केले उपरांत सु या या मदवांत
घांट चो आवाज आनी जे वण हाचो संबंद खर जाता. अशे तरे न
सु याक घांट या आवाजाची इतल

संवय जाता, जेवण घालू ंक

नासल तर य ता या त डांत लाळ ये ता.”151
दे खू न पा हलॉ ह हांकां दोन तरांचे
ल ांत आयल. पयलो, अनकं डश ड

र लॅ सस आसतात ह
र लॅ स. दे खीक,

य

जेवण जे वंक लागले उपरांत जे ना त डांत लाळ सु टा ते ना हो
‘अनकं डश ड

र लॅ स’ काम करता. दु सरो

कार

हण यार
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‘कं डश ड

र लॅ स’. सु याक जेवण

दतना घांट वाजोवप वा

आवाज करप अश ब याच खेपे केल जा यार ये साय आनी संवय
हातूत
ं यान नवे वागणु केचे
कं डशॅ ड लन ग अश

कार

शकप जाता. हाकाच तांणी

हणलां.”152

हांगा तांणी स ध क न दल, जेवण जेवले उपरांत
जेवणा या फकत

हय तर

वचारान लेगीत सु या या त डांत यान लाळ

गळटा. हाचे वय यान अश

दसता, मानसीकताय सग यांत चड

ह वाची आसता.
2.6.7

ऑ टो रँ क ( Otto Rank ) 1884-1939
ॉयड हांकां एका काळार ऑ टो रँ क सामके लागींचे आ श ले.

पू ण उपरांत वचार पटना श
1924 वसा तांणी ‘ध
वताची

थयर

यान ते एकामेका पसू न पयसावले.

ॉमा ऑफ बथ’ ह पु तक उडवाडायल आनी

मांडल .

“ज मा या वेळार

मनाचेर

कसलोय

आघात जायत जा यार य ती फुडाराक चंते त जाता.”153 हाकाच
तांणी ज माघात स धांत अश

हणलां. रँ क हां या मता

माण

“ज माचो आघात सहज पेखपाक श य जायना. जो आघात ज मा
वेळार जा लो तो वतमानांत हाडू न भावनीक नदरत यान जगप
गरजेच आसता. भु र याचो जे ना ज म जाता ते ना भु रगो आवय
कड यान पयसावता आनी ताका सगल

वता करच पडटा. ह

भु र याक सहन जायना.
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तशच तांणी ‘आवटलाय स ऑफ अ जॅ नॅट क सायकॉलॉजी’ (19271929) ‘द टॅ नीक ऑफ सायकॉएन लसीस’ (1926-1931) सार कल
बरप केल.
तशच रँ क हां या मता

माण अहम

हण यार द सप

या

िजणत आ श ल इ सा, हाकाच तांणी मु ळाव मानसीक सत अश
हणलां. ज मनशाक

वताचेर ताबो दवरपाक मदत करता.

वताची तयार जा ले इ शे यान (अहम) फकत च डू न
तर पु राय तरे न बंद लेगीत क ं ये ता.

हय

यु रोसीस जावपाच खर

कारण इ सा असफळ जावप ह आसता. इ सा असफळ जावपाच
कारण

वता

भतर अपराधाची भावना तयार जावप ह आसता.

तशच तांणी ‘जगपाचो भंय आनी मरण भंय’, ‘पु राय अहम –
पा शयल अहम’, ‘मॅ कु ल न आनी फॅ मनीन’, ‘ यि तगत आनी
एकठा य ल’ अशे तरे च बरप केल. तां या मता
आमकां

वता या पांयार उब करता. आनी मरणाची

मनीसपण, कु टु ं ब आनी समाजा कडेन लोटू न
दोगांयचो भंयू य दसता. जगपाचो भंय

2.6.8

ेरणा आमकां

दता. आमकां

या

हण यार पयस जावप वा

एकले पण ये वपाचो भंय तशच मरण भंय
जगांत अि त वूच ना श

माण “जगप

हण यार सग या

याचो भंय.”154

व हॅ म वु ंट ( Wilhelm Wundt ) 1832-1920

“Grundzuge der physiologische psychologie ” (1873) ह तांच
ह वाच पु तक उजवाडाक आयल. जा यो उपरांत 6 आवृ यो
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आय यो. वु ंट हां या मता

माण

ायोगीक मानसशा

ा वरवींच

आ यांनी मनाचो अ यास क ं ये ता. यं णां वरवीं मनाचो थाव
घेवप ह गजाल ताका मा य ना श ल . मनाची वृ ी जाणू न घेवपा
पासत फकत

य तीची एकांत जाण वकाय जाणू न घेवप गरजेची

नासता कारण त एका सां कृ तीक जा या वर
सं कृ ताय

य ती

य ती या
वयलो

आनी

मनाची

जग

हांचे

व ले शणा मक

भतरल
परे खा

आसता. ह

आसता.
वाडोवन

दे खू न

बहु तरा

वकास घडोवप गरजेच आसता. सैमीक इ तहास आनी

सामाजीक इ तहास हे

एकामेकां

भतर गु ं थ ले आ श

यान

भोव श तीची मागणी करता. हाका तांणी लोकांच मानसशा
सां कृ तीक

मानसशा

,

तशच

इ तहासीक

मानसशा

,
ह

उतरावळ वापर या. तशच तांणी भास, रती रवाज, सं था, मीथ,
धम हांचेर उजवाड घाला. भास ह एका ताये चो क बं द ू आसता
जो मनशाच मन आनी सं कृ ती हाचे भतर साथक
संदभ जु ळयता ह आपले सायको –

लं ि व ट क

पांत यान

थयर ंत तांणी

मांडल.”155
2.6.9

डॅ नयल गोलमन ( Daniel Goleman ) 1946-

“गोलमॅन हांणी ‘इमोशनल इंट लजे स’ ह पु तक बरयल.

या

पु तकांत तांणी पांच मु खेल पाय यो सांग यात. पयल , भावना
जाणू न घेवप. हातू ंत जे तरे न घडटा ती भावना जाणू न घेवप,
खणा खणाची भावना पारखप. दु सर

भावना सांबाळप. हातू ंत
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भावना बरे तरे न हाताळप, आपल दु ख उणे करप, चं ता वशाद,
चडचीड काडू न उडोवप. तसर , उबा दवप. हातू ंत
सा य

करपाक

भावनीक

मु ळावण

क न/गु दमरावन उडोवपी आनंद टाळप,

वताची मोख

आपणावप.
वाह पायर

फुगार
बरे तरे न

आसप. चवथी, हे रां भतर आ श ल भावना जाणू न घेवप.

वताक

हे रां या जा यार दव न वचार करप, हे रांक कत जाय त समजू न
घेवप.
पांचवी, नातीं हाताळप. हातू ंत हे रांची भावना हाताळपाच कसब
गरजेच आसता. हे रां कडेन फावो तशे संवाद साधप.”156
भावनीक

बु धम ा

आ श लो

मनीस

वताची

भावना

पार खता तशच हे रां याय भावनांचो वचार करता आनी भावनेची
दे ख घेवन वचार आनी वागणू क फावो तशी हाताळटा. भावनीक
बु धीम ा आ श

या मनशाच मानसीक आरो य बर आसता. तो

काम बरे तरे न क ं क पावता, तशच,
2.6.10

बरो फुडाकार घेवंक पावता.

हॉवड गाडनर ( Howard Gardner ) 1943-

“गाडनर हांणी

1983

वसा

‘ े स

ऑफ

माय ड’

या

पु तकांत थयर ऑफ मि टपल इंट लज सेस हो स धांत मांडलो.
तशच बु धीम ा एकेच तरे ची नासू न
आसता.

वं गड वं गड

े ांत या

ती

यु रॉ साच

जाय या

कारांची

जु ळणे या नेटाचे र

आमची बु धीम ा थारता.”157
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जण एक मनीस आपले तरे न खास आनी वेगळो आसता.
तशच एका मनशा भतर एकू च गू ण नासतना जायते गू ण आसू ं
ये तात. दे ख घेवची जा यार बरो उलोवपी, बरो च कार तसोच एक
उ कृ ट
अश

व याथ

लेगीत जावं ये ता. हाका भोवआंगी बु धीम ा

हणच पडटल. डॉ. गाडनर हांणी अशे बु धीम ेच मु ळावण

घाल. आनी एक नवो मु दो लोकां सामकार हाडलो.
“गाडनरा या

मता

माण

7

बु धीम ाये ची

दे णगी

मनशाक

आसता. भाशीक बु धीम ाय
भाशीक बु धीम ा आ श

या मनीशा यान बरे तरे न शकू ं क,

वाचू ंक बरोवंक पावता. तशच भाशेचेर स पेपणान क ट घेनासतना
भु व मेळोवं ये ता.
ग णती बु धीम ाय.
ग णती बु धीम ा आ श ले

य ती यान स पेपणान तक

लावप, ग णतां सोडोवप, ह ं बु धीक कामां क ं पाक ये ता. अशे
तरे यो य ती आप या वशयांत

भु व मेळोवन, वक ल, शा

जावंक पावतात.
सं गती बु धीम ाय
सं गती बु धीम ा आ श ले य ती यान स पेपणान ताल, लय
लावन गावं ये ता. संगीत बरोवप,

शकप ह तां या रगतांतू च

आसता.”158

150

तनू य बु धम ांत यान अश दसता, भु रगीं जाय या फावट ं
अम याच

े ांत ये स मेळयतना

दसतात. पू ण त ये स जे ना

याच मनशा कड यान परत परत मेळोवप जाता ते ना ताचे
फाटल शा

बु धीम ा आसता. भास, गणीत आनी संगीत हे

आपले पर न

वतं

अशे

वशय.

या मळांचेर जे ना

य ती

वच व गाजयता ते ना तो आयकु यांक भू ल घालता, मं मु ध
करता. अ या

या भु र यां यान चड क ट घेनासतना तगशी गांठूं

ये ता.
शर र- नायू- वशीं बु धीम ाय
हे बु धीम े वरवीं कु डीचो चड
जाता.

शा रर क

साधनांचो

उपेग

कसरती
करप

करप,

जाता.

माणांत उपेग क न घेवप
नाचप,

अ भनय

पशात यान

करप,

जाणू न

घेवप

बी
हे

बु धीम ेच ल ण आसता.”159
अवकाशीय/ वसु अल बु धीम ाय
हाचोच अथ “खंयचीय गजाल क पना क न आप याक दो यां
सामकार हाडप आनी उलोवन दाखोवप. भु रगीं त
रचनत यान

च

वा श द

य ांत मांडटात. अशे तरे चीं भु रगीं वा तु शा

,

मु त कार जावं ये तात.”160 अशे तरे चीं भु रगीं अ यासांत लेगीत
दो यां मु खार शकपा या गजाल ंच च

दव न शकतात.
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आंतर- य ती बु धीम ा
“हांगा य ती यान हे रांची इ सा, उबा, स पेपणान समजू ं ये ता.
हे रां वांगडा काम करपाच कसब तांचे कडेन आसता.”161 अशे
मनीस श णत , धाम क मनीस, सहमं क, नेते जावं ये तात.
य ती अंतगत बु धीम ा
“ वताक तशच

वताची भावना, भंय, उबा समजू न घेवपाची

तांक आसप आनी अशे तरे न अशी

य ती

वताचे भावनेचेर बेस

बरे तरे न ताबो दव ं क पावप.”162 हातू ंत यान अश दसता आमी
यो गजाल बरे तरे न क ं क पावतात तांची गवाय नकळत आमचे
बु धीक तांक दता.
आमकां सा यो दसपी गजाल , जश हे रां कडेन समथपणान
उलोवप, तांची भावना समजू न घेवप
तत योच

यो गजाल मनशाचे िजणत

ह वपू ण आसतात. दे खु नू च

वताक तशच हे रांक

पारखु पाची जी ज मजात बु धम ा मनशा
मनशाक

भतर आसता ती

वता या बळ याचेर जगपाक मदत करता आनी

ेरणा

दता.
भु र यां

भतर

वं गड वं गड बु धीम ा आसतात पू ण

बु धीम ांक

वाव

दवपाची

गरज

आसता.

आनंद

या

नाडकण

बु धीम े वशीं उलयतना सांगतात, “ व याथ जे ना धावेची पायर
गां ठा ते ना पालक वा

श क आता तू ं धावेक पावलो ते ना,
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जर

तो बरो गावपी आसलो तर

आतां तु ज गायन बंद, अश

हणू न ताचे सं गताचे बु धीम चीं पांखां कापतात.”163
दे खु नू च

भु र यां

भतर

आ श ले

आंव ळनासतना तका फुड वचपा पासत

कसले च

बु धम ेक

ो साहन दवप गरजेच

आसता. अश के या च एक बरो गायक, खे ळगडो, बी समाजाक
लाबू ं ये ता.
भु र यां

भतर जी

बु धीम ा

ो साहन दवप गरजेच आसता.

आसता

तका

संद

तशच

ो साहन दले उपरांत भु र यांक

कसलय काम करपाक अद क उ ेजन मेळटा आनी भु रग अद क
नेटान त काम करपाक लागता. ह करप जण एका पालका या
हातांत आसता.
आपल

हान भु रग वणट चे र जे ना बर कटायता ते ना त

सजनशीलताय

तातू ंत यान

य त

क ंक

सोदता

ह

पालकांनी ल ांत घेवन भु र यांक तापयनासतना वा आडायनासतना
फुड वचपाक बळग दवंक जाय. वणट चो कोर प
हाची खंत बाळगू ंक जायना, सजनाशीलताय फुड

यार जातलो
हरपाक चालना

दवंक जाय.
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करण- 3: दामोदर मावजोः कथांत या पा ांचो मानसशा

ीय

अ यास
3.1

मनो वकार

3.1.1

आ मम न वकार ( Autistic disorder )
“ऑ टझम ह ‘ऑटोस’

या

ीसी उतरा पसू न तयार जा

या

उतराचो अथ ‘ वता’ असो जाता. हाकाच लागू न ताका आ मम न
अश

हणप यो य जातल. ऑ टझम आ श ल ं भु रगीं वाडटा

आसतना सु रवातीक सामा य नॉमल भु र यां वर च वाडटात.”1 पू ण
उपरांत

हवू हवू तांचीं ल णां

वकाराचीं ल णां

दसू ंक लागतात. ऑ टझम

या

हण यार, “चड वा मा ू य उलयनासप, बस, खा,

दार धांप, बी अस या सा या गजाल ंचच पालन करप, भास
समजुपाक वा उलोवपाक कठ ण जावप, कु डो वा भेरो आ श ले वर
वागप, आवयबापाय कडेन मोगाचो संबंद तयार जावंक पावनासप,
खेळ खे ळपाची आवड वा कु शळटाय आसनासप, इ टागत जो डनासप,
समाजांत

मसळनासप, एकमु ळो रावप, व च

वागप, बी.”2

ल णां ‘गांथन ’ झे यांत या ‘अशोक ’ हे कथत अशोक
दसतात: “अशोक आज रडना. पु ण

हं

या पा ांत

या संवसारांत तो रमू ंक

शकना. हे भु ंयेर ताका सू ख लाभना बापायन ताका सरकार शाळत
घा लो. पु ण दोन तीन वसा जाल ं तो दु सरे या हु मरार बसून आसा.

168

बापायन ताका धु कलपाचो लेगीत य न केलो. पुण तो हु मर हु ं पपाच
अशोकू य मनार घेना आनी मा त य.”3 अशोक जे ना ज माक ये ता,
ते ना ताची आवय हांत ण धरता. हो एक असो भु रगो आसता
जाची आवयबापायक कसल च तोखणाय दसना. कारण ताचे भतर
तोखणाय कर सारके कसलेच गू ण नासतात. ताका भास समजू ंक
वा उलोवंक

ास जातात आसु ये ह तो दु सरे य त तीन खेप नपास

जाता हाचे वे यान

दसता. तशच, अशोकाक तापयलो वा मारलो

जा यार लेगीत ताका कसलोच फरक पडना : “धपकायलो भे टायलो,
मा लो- या! अशोकाक कतलय सांग-ताज त ड न वकार! कतलोय
मार दो यांत यान दू ख ये वपार ना त डांत यान हू करपार ना.”4
पू ण अश

हणटात, अशेच तरे यो य ती कस या तर एका

कामांत प रप व आसतात. तीच प रप वताय अशोक
च कलेचे

तभे वरवीं

आसल तर , ह पा

दसता. अशोक ह पा

जर

या पा ांत
आ मम न

च ा या मा यमांत यान आपल सगळी तांक

य त करता : “एके व ट चे र अशोकान आपणे पळयल दु क रच
पलांक दू द दतनाच च
केल”5 अशोक ह पा

काडल कांय जाणांनी तर शी :थू S लेगीत

आ मम न वकृ ताय

या मनो वकारान

त

आसता. ह आवयबापायक खब च नासता आनी आवयबापाय या
मोगा बदला ताका मार आनी धगशे मेळटात. अशोक ह पा
समाजांत या हे र लोकां कडेन सोड,

वता या आवयबापाय कडेन

लेगीत मोगाचो संबंद जोडू ंक पावना. तशच इ ट वा खे ळ ह ं जा यार
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ता या व वा भायल च
ं आसतात. तो एकटोच रावता : “अशोकाक
कोणू च म

ना श ले आनी ताजेकडेन इ टागत करपाच धाडसू च

कोणाक के ना जाल ना. ताजे वशीं जण एक याच मत वेगळवेगळ
आ श ल. खासा अशोकाक आपणा वशीं

कत

दस दे व जाणा!”6

तशच, जे ना ताचीं आवय आनी बापू य मरतात ते ना लेगीत ता या
दो यांत यान एक लेगीत दूक वा उतर ये ना : “आवय मेल . अशोक
रडलो ना. रडटात

हु ण तो नकळो आ श लो जावंये.”7 “बापू य मेलो

ताज अशोकाक कांय दसल ना.”8 तशच कोणय कतय

हणल वा

उलयल जा यार लेगीत तो कु डो वा भेरो आ श ले वर वागता.
भास समजना श
कोणाच

कडेन

यान उलोवपाच कसब ताचे
उलयना

पूण

ताचे

वच

भतर नासता. तो
वागप

आ मम न

वकृ ताये ची गवाय दता: “वरांचींवरां बसतालो आनी एक बु रांटो घेवन
घरा ये तालो.
च

या बु रां याक मु खार दवरतालो आनी चोपडेचेर ताच

काडटालो बु राटां या आंगावयल

खवळे नखवळी बार कसाणीन

पळयतालो-आनी त या तसो तो कागदार काडटालो. च
आयल

मनासारक

हणटक र मागीर तो बु रांटो उकडू न खातालो.”9
च कार

अशोकाक

जे ना

अशोका या

घरांत

भतर

सरता

ते ना

न वचारता पू ण तो ताका फकत हय वा ना इतल च

जाप दता : “ च कारान अशोकाक उलोवपाक लावपाचो खू ब ये न
केलो. पु ण अशोक ढ म आ श लो. तागेल जाप

हण यार ‘हय’ वो

‘ना’10
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अशोक
पालन के ल
काडपाक

या पा ान फकत ऊठ, बस
दसता : “दु स या दसा

सांगल.

अशोक

पयल ं

या सा या गजाल ंचच

च कारान अशोकाक

वो गी

बसलो.

पुण

च काराले वनंतेक मान दवन जावंये वा मना मा ल
उठलो आनी पळयतां पळयतां दोन
अशोक

या पा ाक जे ना

नामना मे

च ां
मागीर

हु ण जावये ,

च कार गु ल जाले.”11 तशच

च कार ता या

च ापासत रा

य

या ह सांगता ते ना लेगीत ताका ती भास समजु पाक

भोव कठ ण लागता : “त सगल उलोवप अशोकाक समजताल काय
ना, दे व जाणा. कांय वेळ गे लो.”12 सु रवातीक अशोक च कारा कडेन
कांयच उलयना पू ण

नमाणे कडेन संपू ण कथत अशोक “ हजीं

च ां...बर ?ं ”13 अश संपू ण वा य पयले च फावट ं उलयता आनी
मु खामळार हांसो दव न
3.1.2 अंतः

ाण सोडटा.

ावी वकार (Endocrine Disorder)

अंतः

ावी

वकाराचीं ल णां

व गी

रावप, नाका

ते ना

हण यार, “वाडींत मंदताय ये वप,
हांसप, हांसय यार

हांसप

ना

भू क

लाग या च रडप, लाळ गळत रावप.”14 ह ं वकाराचीं ल णां मावजो
हां या सपनमोगी कथाझे यांत या ‘हॅ पी बथ डे ’ हे कथत चैत य
या

भु र या

भतर

दसता.

“चैत याची

वाड

हे रां

परस

मंद

आ श ल . तो वरांचीं वरां व गी पडू न रावतालो. नाका ते ना हांसत
रावतालो. हांसय यार हांसच ना श लो. भू क लाग यारच रडटालो.
हे र भु र यां भाशेन के ना चैत यान राती जागय यो नात. लाळ
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गळत उरताल . पू ण खू ब भु र यांक जाता अश! हागू ंक-मु तू ंक जा यार
सांगू ंक कळनासल.”15 “मु खेल
अंतः

ावी

ल स बरे तरे न काम करप ह

ये च मु खेल काय आसता. हातु ंत यान खासा रसायन

संदेश पावपा पासत होरमो स आसतात. ते सोमते र तांत पासार
जातात.”16
वकार आ श

या भु र यांची वाड मंद आ श

या कारणान

तांकां शकप, खेळप, गावप, बी गजाल करपाक जमनात. आनी ह ं
ल णां चैत य

या पा ा भतर दसतात : “तो शकतलो, खेळटलो,

गायतलो अशी आ त बाळगू ं नाकात.”17 अशे तरे न आवयबापायक
दोतोर

शटकावणी

दता.

लेखकान

आप या

पु तकांतू च

हे

वकृ ताये चीं ल णां द ल ं पळोवंक मेळटात.
3.1.3 पु श लं ग उ थानशील वकार ( Male erectile disorder )
पु श लं ग उ थानशील वकाराचीं ल णां अशीं आसात : “काम
वासना भागोवपा पासत उ थान फावसो वेळ दव ं क पावप ना, हाका
लागू न

य तीचेर ताण ये ता. हो प रणाम वखदां वा कस याय

वायटकाराक लागू न जा लो नासू न मनशा

भतर तो पयल ंच

आसता.”18
पु श लं ग उ थानशील वकारांचीं ल णां ‘भु रगीं
कथांझे यांत या ‘नाका नाका पावता ’ हे कथत या लॅ न
भतर दसता.

हगेल ं तीं’
या पा ा

लॅ न नोकर करपा पासत भायर वता आनी जे ना
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तो घरा ये ता ते ना बायल ताचे कड यान शा रर क सु खाची अपे ा
बाळ गता पू ण
य न करता.
सोरो
तर

लॅन वकाराक लागू न
लो रया,

लो रया पसू न पयस वचपाचो

लॅ न आप या कडेन लागीं ये वचो

पये लो आवडनासतना लेगीत ताका

हणून तो

पये वंक लायता. पू ण

लेगीत ताचो कांयच फायदो जायना : “हांतु णार पडटासर

लेनान आ नकू य दोन पेग पोटांत ओतले आनी मागीर
कु शींत

लो रया रगल.

लेन जड दो यांनी ताका पळोवन हांसलो.

लो रयान तागेलो हात आपणा या आंगार दवरलो.
मातशीं हालयल ं. पू ण तत यारच हात गळसणलो
लेना या आंगार भ वलो. पू ण ते पयल ंच
प ड लो.”19

लेना

लो रया जे ना

लेनान बोटां
लो रयालो हात

लेन घु ंवळू न थार

लेनाक प चराक या काय वचारता

ते ना लेन ताका टाळटा : “ लेन, प चराक या?” “ प चराक? आतां
ि ह डओ आसा

हू गो?”

लेनान ताका

पशांत काडल. “कोल यां

या?” ओ, नो.

हाका झेम ये ता आनी हांव कांसादू य जालां, ले स गो

बॅक.”20 पू ण

लो रया,

लॅ नान ना

हणल तर ताचे लागीं ये वन

ताका आकश त करपाचो य न करता. पू ण
उ थानशील

वकार आ श

लॅनाक पु श लं ग

यान शा रर क संभोगांत

च उरना. :

“ लो रयान नाइट गाऊन घालो आनी दार धांपू न लाईट ऑफ केल .
“ लेन, तू ं ि हदलो?” लो रयान

वचारल. “यस माय डा लग! आय

एम टायड! आनी काल जालां त पु रो आतां फा यां....गु ड नाईट!”
आनी

लेन रोखडोच ि हदलो.

लो रया कू स परतीत रावल. प तीस
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आनी चाळीस
जावन गे

हण यार कत जाणट

पराय

हय! पो ं

ा सफर

या अकाउं ट टाक स ेचाळीस वसाचेर पयलो भु रगो

जा लो.”21
पू ण

लॅनाक पु श लं ग उ थानशील

वकार आ श

यान

शा रर क संबंद दवरचे आद ंच ता या मनाचेर ताण ये ता आनी
लं गाच उ थान
जमना श

जाल तर

त

फावोसो

वेळ

तगोवन

दव ं क

या कारणान तो त कारणां दवन टाळपाचो य न करता.

आनी अशे तरे न तो लो रयाक शा रर क सू ख दवंक पावना.
3.1.4

भोव

ले शप रणामवश ताण आ श लो

वकार (Post-

traumatic stress disorder)
भोव

ले शप रणामवश ताण हाचीं ल णां

हण यार मनशान

साम यो िजवाक घातक अशे तरे यो गजाल

पळोवपः “ वताक

गंभीर

मरण

पळ य

दु खापत

जावप

वा

हे रांच

पळोवप

ह

यान सामको भंय दसप. पू ण या भंयाक कांयच उपाय ना

अश दसप, परत परत आपण पळ य
आनी

भरांकू ळ

यो आकृ ती वा

सपनां पडप पू ण
भु तकाळांत पळ य

या गजाल चो उगडास जावप

वचार मनांत ये वप. परत परत

भरांकू ळ

या सपनांत कत पळ य ल त ल ांत ये वप ना.
या गजाल क ध न भास जावप, ताचो उगडास

जावप. हाका लागू न ल न वा भु रगीं जावप ह मनांतल अपे ाच
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न ट जावप.

ह द पडपाक अडचण ये वप, चडचीड करप, एका ताय

नासप, मोगा यो भावना न ट जावप.”22
ह ं सगल ं ल णां
कथत या कु ं तल केरकार

मडफू ल कथाझे यांत या ‘नवी केस‘ हे
या पा ांत

दसता. कु ं तल जे ना तेरा

चवदा वसाच आसता ते ना ताका संभोगा

वशीं कांयच खबर

नासता. अशा वेळार ज एक भु र यान पळोवंक जायना अशे तरे च
सत त आप या दो यांनी

य

आपले घरचींच संभोग घेतना

पळयता ते ना आकांताच कांचवेता: “अबु द कु ं तलान ते गजाल चो
खू ब कांच घेतलो. रातभर ताचो दोळो लागलो ना- तर जालच. पू ण
या उपरांत दर रातीं ‘ह’

भरांकू ळ सपन त पळयतल. आकू ळ

पकू ळ जावन उ ठाल आनी बेठच हु ं डके हु ं डकेवन रडटाल.”23 त
पळ य

यान ताका ि हदपाक अडचण ये ता. ताचे भतर आ श

मोगा यो भावना न ट जातात. कु ं तल

वताची

यो

ेमा मावशी आनी

त या घोवाक संभोग घेतना पळयता आनी सामक भये ता.
कु ं तलाची आवय जे ना कु ं तलाक रडपाच कारण
ते ना त आवयक कांयच सां गना. कु ं तल जर
ताका ह पळ य ल गजाल सांगपा सारक

वचारता

हान आसता, तर

हय तशच, सांग या य

परत आप याचे च बगलांट ये तल हाची जाणीव आसता. जश कु ं तल
हड जाता तश ताका आपण पळ य ल गजाल जगाभायर

हय ह

कळटा पू ण जो संभोग ताण पळ य लो आसता तो ता या मनांत
घर क न बसता: “ या उपरांत त

हड जाल. ते रातीं पळ य ल त
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अ ू प काय
दशन

ह

ह ह ताका क ळ पू ण िजणत या एका
ते सान

पराये चेर घ ड

यान ताचे

हड स याच

वपर त प रणाम

कु ं तला या मनाचे र जा ले.”24 तशच कु ं तलाक रातचीं पडपी भरांकू ळ
सपनां

हड जाता तश सपना या जगांत बदलू ंक लागतात. आनी

कु ं तल दसाचे सपनेवंक लागता: “रातींचीं नाइटमेअस ती भंय सपनां
उणीं

जा ल ं

आनी

ते

सु वातेर

नव

सपनाळ

िजवीत

रं गू ंक

ला ग ल....”25
कु ं तल हड जाल तर ं लेगीत ताण भु रगेपणांत घे त लो कांच
ताची

फाट

सो डना.

मानसोपचारत

ताच

पांतर

‘ युन वांत’26

वीणा कंठक हां या मता

जाता.

माण “भु रग जे ना

संभोग घेतना पळयता ते ना त कांचवेता आनी ताचो वायट
प रणाम मनशाचेर

हड जालो तर

वचना.”27 कु ं तलाक आपण

पळ य ले गजाल ंत यान भायर सरपाची वाट मेळना: “कु ं तलान
तकल फाफुडल आनी आ श ल तश दाराक तकू न उब रावल. नदर
पयस थरावल .
परत कु ं तलाक

ेमामावशेचे याद न ताण आवंडो घोटलो.”28 परत
ेमामावशेची याद जाता आनी

ेमामावशे यो आनी

घोवा यो आकृ तायो ता या मनांत ये तात आनी ताका भास जाता:
“घोवा प दा च डल
तशच “ शरर क न

ेमामावशी.... यो दोन व
हं व फु ल .

वरयत कु डी.....”29

ेमामावशी आनी घोव आयल ं. तो

तका च डु पाक लागलो.”30
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कु ं तला यो मोगा यो भावना न ट जा
फकत संभोग जाय आसता. ह
“काल या

यो आसतात. ताका

या वा यांत यान

दसता :

या मेगे झनांत वा च ल- दाद यांक कु डीसु खाखातीर

कोणू य बायल उपकरता. मनामोग सभावाक

चता

तचेचकडेन

करतात. बायलो मात मनामोग करतात तांकांच कू ड ओंपतात. हे र
बायलांच सोड...हांव काय हे रांवर

ह .”31

कु ं तलाक फकत शा रर क भू क लागता जी फकत ल न जावन
वा मोग क नू च मेळोवं ये ता अशी भावना ता या मनांत ये ना.
तशच, ल न जावन भु रगीं आपले िजणत ये वंक जाय अशय ताका
दसना. आपण पळ य

या गजाल ंत या भंयाक कांयच उपाय ना

अश ताका दसता: “ना रं ग, ना

प! ना ल न ना सू ख! फकत भू क

लागप आनी आळणे घ टप! रगत तापप आनी रगत ि हवप! हु ं ड या
हु ं ड यांनी रडच अश ताका दसल पू ण हु ं डके सु टले नात.
”32
दे खु नू च त आपण पळ य ल गजाल उपाय नासू न सग यां
पसू न

लपयता. ताची एका ताय न ट जाता. ताका परत परत

ेमामावशेचो भास जाता आनी सारक ि हदू य पडना. त आपल
तु ळा एका गु ठल क न ब श

या कोलका कडेन करता : “पे यान

एक कोलू क गु ठलो क न ब श ल- एकलच तय
काय? असो एक व च

हजेवर च बसलां

वचार कु ं तला या मनांत आयलो. त क ण

हांसल.”33
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एक द स त बशींत उब आसतना ते गदत
दोतोराक

दसा

सपनांत

पळयता

आनी

ू ज नांवा या

जाण वकाये या

तरा

कड यान चार हात पयस वता: “बशींतले लु ट ंत चौगजाण दादले
ताका खेटू न उबे रा व ले ताण अणभवले....या

हू मीस केरकार! डॉ.

ू झान ताका सने माक आपयल.”34 जागेपणांतू च त कामवासने या
मोहाक बळी पडटा आनी अक मात ता यो फु रफु र

यो नाकापु यो

हु नहु नीत उ वास सोडू ंक लागतात. रगत जश तापता तशी कू ड
अ दकू च पे टा आनी उ वासाची गती वाडत रावता. आनी आपू ण
क न दाखयतलच

हणून त नेटान फुड सरता आनी जडाव ले दोळे

घु ंवडावन डॉ.

हणून समजू न पेरै रा

ूज

“आज क न दाखयतलच.

या वॉडबॉयाक घट धरता:

या नेटान त फुड सरल आनी ताका घट

वगत आंवळीत त धांपेत रावल. सोड सोड आगो आगो, तु का कत
पश लागलां गो? परै रा ताका धु कल त रावलो.”35
उपरांत घु ंवळ ये ता आनी कु ं तला या

कु ं तलाक ते

पान नवी केस मा नकोमांत

भतर सरता.
भोव
दश

लेशप रणामवश ताणाचीं ल णां कु ं तल

या कारणान ताका तो वकार आसा अश

3.1.5

या पा ांत

हणू ं ये ता.

व म पडीत वकार ( Delusional disorder )

व म

वकाराचीं ल णां अशे तरे न आसात: “मनशाक एके

य तीचो मोग जावप आनी अश दसप तीय

य ती आप याचेर
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मोग करता. तीय आप याक पळयता पू ण मु ळांत ते दु सरे

य तीक

ताची जाण वकाय नासप, वागप सारक आसप, व म जा
कांय गजाल

करपाक

वसरप अशे

(Erotomanic Type) अश
मनशाक सदांच

यान

य तीक इरोटॉमॅनीक टायप

हणप यो य जातल.

या

कारांत

व म आसता असो दु सरो मनीस जो उं चे या

पांव यार आसता तो आप या मोगांत पडला.”36
ह ं ल णां ‘सपन मोगी’
हे कथत या ‘तो ’

या पा ांत

या कथांझे यांत या ‘सपन मोगी’
दसता.

या पा ाक एक चल

आप या मोगांत पड या असो आभास जाताः “शत-शू त”् ताण
आपणाक हट कला काय तसो आपणाक भास जाला त ताका
समजल ना.”37 तशच ताका दसता फांतोडेर पडपी सपनांत ये वपी
परये क ते चलये च मु खामळ मेळटा: “फां यार सपनांत ये वपी परये
खातीर मु खामळ मे ळ

याची खोसू य मनांत उदे ल .”38

टवी वयले जायरातींत पळोवन तो एक टु थपे ट हाडटा.
आनी ता या भरवंशाचेर ते चलये कडेन

दसा सपनांत उलयता

आनी इत यान यतीनदा या तीख आवाजान ताची तनर वा आभास
भंगता आनी ती चल उल य

याचो जो आभास जाता तो बंद जाता

: “वा यार हु बपी कसांचो परमळ नाकांत ओडीत तो वे या पावलो. त
दवन ‘थँ यू’

हणू न चलपाक लागल ते ना रावं नजs जावन ताण

हळ, सांजे हांव पावयतां तु का घरा. हांगाच मेळु ं या. हांव वाट

179

पळयतां: “एS, कोणाची वाट पळयता?” यतीनदा या तीख आवाजान
तागेल सपन भंगल.”39
तो पयसु

यान ते चलये क पळयता आनी सपनेता. ताका

दसता तय आपणाचो मोग करता पू ण ते चलये क ताची जा णवू च
नासता पू ण तांचे आपले भत च दोगांयचेय संवाद चालू आसतात:
“आयज चेडवा कडेन एक दोन गजाल

वचा न घेवंकू च जाय. एS,

तु ज नांव कत गो? तु का क याक? तू ं

ह या सपनांत ये ता ते ना

तु का उलो मारपाक

हाका नांव खबर नासता. त चाळ य

हांसतल. सांग मु गो!

या भशेन

कत सांगीत काय? कॅट रना. वाः!

कतल

सोबीत नांव. टवीचेर ये वपी ते नटये वर च.”40
तो यतीनदा कड यान सॅकंड हँ ड बायक घेवपाचीं सपना
पळयतां पळयतां कॅट रना वांगडा बायकान गे

याचो व म ताका

जाता: “मातश फा ट या रे , हाका बेगीन पाव क जाय”41 नमाणे
कडेन त जॅ नीफर काजार जाता तर लेगीत तो पयसु

यान ताचीं

सपनां पळयता आनी ताका आभास जाता, गांवांत गे ले कडेन
लेगीत तो ता या संपकात ना श
तय ता या मोगान आ श ले वर

या जॅ नीफराक कॅट रना
फोनार संवाद उल य

हणू न
याच

अणभवता. ताका व म जाता: “हॅ लो, कॅट रना, हय, हांव पावल आतां
शु ारा बये . शेनवारा

हं कलपावणी आनी तस या दसा, हण यार

आयतारा, हव यागेर

ीती-बहू -भोज. मागीर

ह यान कशच हांगा

रावपाक जावचे ना.”42 अशे तरे न जॅ नीफराक तो ताचेर मोग करता
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ह

ताका

खब च

नासता.

पू ण

ताका

अश

दसता

जॅ नीफर

आप याचेर मोग करता. ताका आपू ण जाय आनी संपू ण कथत
ताका जा लो
आसा अश

व म

दसता. दे खु नू च

हणू ं ये ता. कारण ह पा

या पा ाक

व म

वकार

सतत व मीक आसता. तो

स य प रि थती मा य क ं क सो दना वा स य प रि थतींत रावंक
सो दना. दे खु नू च तो सता पसू न पयस वता आनी आप याक
आव ड ल

य तीय आप याचे च मोग करता असो ते

य तीच

काजार जाल तर लेगीत व म बाळगू न आसता.
3.1.6 भैरजोळोप वकार ( Obsessive compulsive disorder )
भैरजोळोप
केले बगर

वकार

हण यार “जी गजाल आमकां परत परत

ह द पडना. दे खीक कु लप लायलां काय ना त परत परत

ओडू न पळोवप, गॅस बंद केला काय ना नळ बंद केला काय ना, त
परत परत पळोवप. तशच, परत परत वचार मनांत ये वप मागीर ते
कसलय आसू ं ये ता. दे खीक लगीक
अशा

वचार, सपनां पडप आद .”43

या वकाराक लागू न मनीस “परत परत तेच वचार वा च ां

मनांत हाडटा, जीं तांणी मनाचे र ताण आ य लो

या वेळार

पळ य ल ं. ताका लागू न वतमानांत मनाचेर ताण ये ता. अशा
वचारांक मनीस एकतर मनांत हा डनासतना रावपाचो
वा ताच

पांतर आनी खंय यातर

या

य न करता

वचारांत वा कामान करता.

मनशाक खबर आसता, जे वचार वा च ां ता या मनांत परत परत
ये तात तीं आप याच मनाक लागू न ये ता. दे खीक मानसीक कम
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दे वाची

ाथना करप, मेजप, परत परत उतरां

हवू

हणप. ह करपा

फाटल कारण आप याचेर आ य लो ताण कमी वा ना करप असो
आसता. मनशाक एकेकदां आपू ण चड वा कारण नासतना करतां ह
कळटा. हाका लागू न मनशाक वनाकारण वेळ वगडावचो पडटा हाची
मनशाक जाणीव आसता.”44 दामोदर मावजो हां या ‘जागरणां’
कथांझे यांत या

‘मन

आप याक शा रर क

हज

पश ’

हे

कथत

गु रवार

बायल

यंग आ श ल भु रग जातल अश ये विजता. ह

ये वजु पा फाटल कारण

हण यार तचो घोव एक वाल लायता आनी

तका घाणयार फू ल फु लता ज धड कळोय कश दसना आनी फु लू य
कश

दसना: “एक तांबडे जांबळ फूल धोलताल. पयलच फू ल....

पयलच कश आसत काय.... रं गान आनी
हणसारक ना.... वास पळोवंया.... अश

दसपान काय सु ंदर

हुण हाव बाग घेतल आनी

हवू च नाकाकडेन घेवन वास घेतलो शी:- ऑक-

हाका ओकार

आयल . आयल ती आयल , थांबच ना.”45
ते नाच ती गु रवार आसा

हणपाच

तका कळटा आनी ती

आप या घोवान ला य ले वाल क पयलच घाणयार फूल लागलां ह
पळयता आनी ते नाच
आय

तका

या फु लाचो वास घेतना ओंकूं क

यान त या मनाचेर ताण ये ता आनी दे खु नू च

या फु लाचो

संदभ ती आप या वतमानाक लायता आनी आपू ण जावन खबर
आसतना वचारांनी मनाचेर परत परत ताण हाडटा आनी घाणया या
फुलां वरवीं आपलय पयलच भु रग व ू प जातल अशी खंत मनांत
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बाळ गता.:

“मडगांव

ये थील

म हले ला

माथा याखाला ती खबर वा चनाफुड

रा सी

मू ल

‘अशा

ह या आंगार कांटो फु लो.

एके बायले क खंय एक कपलार एकू च दोळो आ श ल आनी तकले र
फाट यान शं गा आ श ल भु रग जा ल.”46
ती बातमी आयकना फुड तका भंय दसता ती आप या पोटा
वय यान हात भ वडायता. दे खीक, “ ह या पोटांत कु ळकु ळ. बेठोच
भंयसो दसपाक लागलो. नकळटना

हजो हात पोटावै यान भ वलो.

गभाक सांसपू न पळोवपाचो हांव ये न केलो. कांय लागल ना.
काळजांत धडधडपाक लागल.”47 ते बायलेक परत परत या फुलाचो
उगडास ये वपाक लागता. दे खीक, “नदर तु ळशीचे र पडल . आनी
थंयसू न या फुलाचेर – पयल फू ल..... व च ... बेरंगी.... घाणयार....
हजे दोळे भ न ये वपाक लागले.”48 परत परत ती तेच

वचार

अणभवता आनी दु खी जाता : “ या घाणया या फुलाची गत
जायना जा यार पु रो. मडगांवां ते बायलेक तर खंय.... आवयस...
तरश, कु ड, थोटे परवडल! जु ळ
लेगीत हो
खु द

संग ये वचो

तळ परवडल पु ण दु मानाचे र

ह रे ! अश चं ततासतनाच मन भताल...

हजे च हो वेळ आयलो जा यार - शी!”49

तशच जे ना

तका दु वाळे

सग यांक गोड – आंबट खायन

लागतात

ते ना

तका

दसता

दसता. पू ण आपणाक कोडू श

खायन दसलां अश ये विजना फुड तका भंय दसता.: “ हाका भंय
दसतालो, गोड-आंबट सोडू न कडू कारांदेश

हाका खायन

दसले?
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कसरे ल ण ह? ब याचेश दसना. हरशी कारांद खायनात अश
पुण ह आम या पोरसांतले वेल चे कारांदे खू ब
ते खातीर कोणाकच नाका आ श ले. आनी
क

त डांत उदक सु टच

ह.

ह यार खु बच कडू .
हाका मात ते दसल

च ये वची. पु ण मन मा न हांव वोगी

रावताल. कडु कारांदे खायन जा यार भु रग

कतलश बर जायत.

दे वाक खबर!”50
दे खू न
आप याक

ती

खायन

दसपी

कारांदे

खावपाक

च आय या अश सांगपाक लेगीत

तशच

हे रांक

भये ताल . तशच

शेजा या यो खबरो आयकू न ती चड

भये वंक लागता आनी

खबरांच नात आप या जावंक आ श

या भु र या कडेन जोडटा.

दे खीक “अम यान प य पा ळ ना...

या

तगेलो पू त लु ळो जालो.

अमकेन अमक केल. तगे या पु तालो ब चोच वांकडो आनी खबरोच
खबरो.

हाका चडच भंय दसपाक लागलो.”51

तशच ह पा

आप या मनाचे र आ य लो ताण उणो करपा

पासत वा ना करपा पासत दे वाची

ाथना करता पू ण ते ना लेगीत

तचे हात थरथरतात: “दे वासर ं गे ल. हात जोडले. दे वा याच गवेत
उकत क न कु ळदे वाचो आंगारो काडलो. नाखटान खरपू न कपलाक
तबो लायलो. हात थरथरताले. हांव गवेत धापल आनी दे वा
हू त चेर नदर लायल . ती

हू त कु ि छ ीपणांनी हांसताशी

हाका

दसल .”52
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अशे तरे न

ाथना क ं क वतना लेगीत ह पा

वचारां या भैरजोळोपाक लागू न दे वाची

आप या

हू त लेगीत कु ि छ ीपणांनी

हांसतना अणभवता. सू ट मेरेन ह पा

या वचारां या ताणांत यान

पयस वचू ंक पावना: “वेग मारताले. पुण

भरांत तेपरस मोट

दसताल . त फू ल नदरे मु खार ये ताल – घाणयार.... ती पेपरांतल
बातमी.... रा सी मू ल... गराण.... अतृ त दु वाळे .... वेणो वाडटा यो
तशी परवण वाडटाल .”53
जे मेरेन ती आप या भु र याक पळयना ते मेरेन तका आप या
भु र याक दोन त डां, शं गां आनी पेपरार फोटो ये वन म हलेला रा सी
मू ल अशी बातमी आ य
आश ल
दोतोरा या

ह

भु रग

कपलार

याचे वचार मनांत ये तात: “हांव जाणाच

साधारण
हू म....

हय...
स टर

त....

न हस....

त....

आवयस....

धांवपळ....

दोन

त डां.... शं गां... आवय-बापू य दो यांत दु कां..... माय मांव ये नात....
घोव ये ता.... दु खे त जावन वेतात.... खबर ले गीत घेनात

हजी....

हाका हु ं डको ये ता.... प कार.... फोटो..... ‘म हलेला रा सी मू ल’
उश त डार घेवन हांव रडटां.”54
पू ण जे ना

या पा ाक आप याक

नरोगी भु रग जालां ह

कळटा ते ना सगळे ताण दवपी वचार आपु णू च मनांत यान पयस
वतात. आनी ती वचारां या भैरजोळोपापांत यान भायर सरता.
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मानसोपचारत
हाका

अश

वीणा कंठक हांचे कडेन भासाभास करतना

जाणवल,

“अशे

तरे यो

गु रवार

बायलो

जांकां

भैरजोळोपाचो वकार आसता, तांकां आप या वचारांचेर ताबो दव ं क
ये ना. आनी अशे तरे न तांचे ताण वाडत वतात.”55
3.1.6.1

सांठोवणी (Hoarding)

मावजो हां या ‘भु रगीं

हगेल ं तीं’ कथाझे यांत या ‘कमक टो’

हे कथतल कॅ बनेट मं ी
आश

या पा ा

याच दसू न ये ता. सांठोवणी

सांबाळू न दवरप;

भतर सांठोवणी हो

वकार

हण यार बार क बार क व तू

यो उडोवप ना. :“फु ट ल

पाट

ताण के नाच

भायर उडयल ना. पेि सल चे कु डके नाखटा ये दे जायसर झर य ले
आनी उ र ले सांबाळू न दव र ले. पू ण हे गजाल ची तोखणाय जावचे
परस कु ि छ ीपणांच चड जा ल ं.”56 ह पा
यो स पू ंक पावतात

हान गजाल

यो सांबाळू न दवरता दे खू न ताचीं आवयबापू य

ताका भकेचे दु वाळे लाग यात अश

हणटाल ं: “बापू य ताका सदांच

हणटालो.” हाका भकेचीं ल णां! आवय
दु वाळे .”57 कोणय कतय

हणटाल , पापयाक भकेचे

हणू,ं तो आपू ण तसोच वागतालो दे खू न

या पा ाक सांठोवणी करपाचो
गजाल

हान

वकार

हण यार बार क बार क

एकठांय करप वा सांठोवन दवरप दे खन
ु च
ू

‘होड ग’58 ह

मानसशा

ीय

उतर

वापरच

पडटल. जाका

क कणींत बार क गजाल ंचो स स आसप अशय
भैरजोळोप

वकाराचोच एक

कार अश

या पा ाक
आमी

हणू ं ये ता. हो

हणच पडटल. सांठोवणी
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करपा फाटल कारण

हण यार “आप या कडेन आसा त गरजे परस

उण आसा हाची भरांत मनांत बाळ ग
कांय जाण मोल ना श ल ं

यान भंय नमाण जावप,

दसाळीं जीं दु कानांत यान गु ठलावन

हा ड ल ं आसतात तीं सांबाळू न दवरतात. अशे तरे ची य ती जे ना
आपण जमोवन दव र
सामक

यो व तू कोणय काडू न उडयत जा यार

चं ते त जाता.”59 आवय जर भु र याक भु रगे पणांत दू द

दवपाक कळाव कर त वा थोडोच तप दू द द त जा यार अ या
कारचो मनो वकार जावं ये ता.
3.1.7

खर ताण आ श लो वकार ( Acute stress disorder )
या वकाराचीं ल णां अशे तरे न आसात: “मनशान हे रांक वा

वताक दु खापत जातना वा मरतना पळोवप, जाका लागू न ताका
सामको भंय

दसप वा आपण यान कांयच क ं क जमना अश

दसप. ह गजाल जे ना मनीस अणभवता ते ना मनशाक कोणाचो
तर

वरह स सचो पडटा. भंय दसपाच कारण याद जायनासप पू ण

परत परत तेच वचार ये वप,

ह द पडपाक

ास जावप,

वताच

काम करपांत आडखळ ये वप.”60
दामोदर मावजो हां या ‘गांथन’

भये ना ’ हे कथत बा पा
दसता. बा पा सदांच

या कथाझे यांत या ‘तसो हांव

या पा ाक ह ं ल णां आ श

हणटा खरो, तसो हांव

याच

भये ना पू ण ता या

उलोवपांतू च तो भये ता अश दसता. जे ना ताइबाय काळजा आताक
ये वन मरता ते ना ते गजाल चो तो भोव कांच घेता. बा पा या
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मनांत भंय घर क न रावता: “जेवणाचो वचार आयलो क

हाका

ताइबायची याद जाता.... जेवनखावन आंवतक र गे ल ती...

हाका

जेवण नाकाशच दसता. फाटले दोन द स ताइबाय वचतसावन हांव
सारको जेवकंच ना. आतांयबी जेवपाक आफोवंक आ य ले सू नबायक
‘भू क ना’
गे

हू ण सांगू न हांव वाटे क लायतां.”61 बा पाची बायल

यान तो वरहाक लागू न मरणाचो कांच घे ता. बा पा

या पा ाक

जेवणू च नाका जाता. ता या मनाचो समज अशे तरे न जाता, जे वन
जाले उपरांत मरणाचे सु वाद न जावं ये ता. तशच बा पा दोतोराक
हाटफेल जावच

हय

हू ण पयल ं वखदां घेवपाची आस यार द

हू ण सांगता: “दोतोर हाटफेल बी जावचो

ह

हु ण पयल ंच घेवपाच

वखदबी ना तु मचेकडेन?” पु ण दोतोरान ममाचे च हात दव लो.
“बा पा तू ं मणाक

भये ताय

कत रे?” आनी खोS क न हांसू ंक

लागलो.”62
हरशीं सामको भये वपी

हय असो बा पा मणाक मात सामको

भये ता दे खीक “काळीज बंद पडप

हाका सा प

कांचवेतां. अक मात ये वप

ह यार

वखद वसद ना, दे वदे तोर ना

ह यार फकाणां जाल ं.”63

अशे तरे न ह पा
पळ य
आश ल

चना. हांव

कत! कळपाक तर

नाका!

जाका आद ं कसलोच भंय दसना तो मरण

यान भजू ड जाता: “ भरांत

ह यार कत तच हांव नकळो

ह यार अ तताय जावची ना.”64 दे खू न

ताण आ श लो वकार आसा अश

या पा ाक खर

हणच पडटल.
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3.2 य तीम व वकार :

कार

3.2.1 दु बावीक यि तम व वकार
(Paranoid Personality Disorder )
“दु बावीक य तीम व आ श लो मनीस वा तवीक जीण बेस
बरे तरे न जगता.
तरे ची

वताक तो सवसामा य मनीस समजता. अशे

वकृ ताय आ श ल

य तीम व हु शार आसता आनी आपले

वागणु के फाट यान तकाचो वापर क न दु स याक आपू ण वागपा
फाटल कारण पटोवन दता. वखदांनी लेगीत अशे तरे ची य ती बर
जावपाची श यताय उणीच आसता.”65
दु बावीक
“दु स यांचेर

ठोस

य तीम व
पु रावो

मारतल ं, ास करतल ं
लोक आप याचो

वकाराचीं

नासतना

दु सर ं

ल णां

हण यार,

आप याक

फटयतल,ं

हणून दु बाव घेवप, सु रवा तकू च इ ट वा हे र

व वासघात करतले ह

भावना मनांत बाळगू न

आसप, मनांत भंय आसप. आपले आड हे र मनशां कार थान
करतल ं, आप याक आ य ले पु वानु भवांचे , अणभव, अपमान, जखम,
बी वसरनासप ना. परत परत वनाकारण घोवाचेर वा बायलेचेर हे र
कोणाय लागीं संबंद दवर त

हणून दु बाव घेवप.”66

ह ं सगल ं ल णां मावजो हां या ‘भु रगीं
कथांझे यांत या ‘ खळी’ हे कथत या मायकल
दसतात. मायकल ह एक अशी

हगेल ं तीं ’ या
या पा ा

भतर

य ती आसता जी काजरा आद ं
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काम न नांवाचे एके काजार बायले कडेन शा रर क संबंद दवरता:
“काम न हरशीं मायकलापरस सात आठ वसानी
वचार क रनासतना मायकल ताचे वगत
पयलो

अणभव....अणभव

हणचे

परस

हड पू ण पराये चो

र ग लो....तो तागेलो
धडो.”67

मायकलाक

संभोगा या अणभवांत यान िजणेचो धडो मेळटा जे ना काम न
मायकला

वर च

हे र

दाद यांचो

संभोग

घेता.

मायकल

जे ना

तारवावे यान परत ग यांत ये ता ते ना ताका काम नान दु स याक
धरला

हणपाच कळटा: “ वयाज आटापू न मायकल परतलो ते ना

ताका

काम नान

दु स याक

धरला

हणपाच

क ळ ल.”68

हो

काम नाचो पु वानु भव मायकला या चेतन मनांत घर क न बसता
आनी तो काजार जावपाक फाट ं सरता: “काजार नाका

हू ण

पराये चीं ब ीस सरसर आंकवार रा व लो तो काम ना असल बायल
मेळत

हू ण

भये तालो.”69 आनी होच कोडू अणभव मायकलाक

हळू हळू दु बावीक

वकारा या चप यांत आंवळू न घेता: “काम ना या

पान मायकलाक हे गजाल च खरे पण मे ळ ल. आनी
स यान ताचो इतलो आवरो उ ड लो क

या कोडू

काजार जावन बायलेक

दव न वयाजीक वचपाच ये वजु नच ताका नाका काजार जा ल.”70
मायकल जे ना रोझी लागीं काजार जाता ते ना तो अणभव
वसरना. पावला कणकणीं ताका काम ना या कोडू
उगडास ये ता: “रोझीक घेवन

प चराक वतना

अणभवाचो

तस याक बराबर

हरप ना. पथू न काम नाचो उगडास....कायतू आनी काम नाबाराबर
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मायकलू य गे लो सने माक ते नाचो. कायतू न काम ना या खां यार
हात घा लो आनी तो मद ंच काम नाक खातखु त यो करतालो.
तांगेल ं कतु पां पळे ना श ले
प

याकडेन

पळयत

वर

ब श लो.

कानार
पूण

कस काडू न

भतया

उचांबळ

मायकल
जा लो-

कायतू परसू य चड.”71
रोझीय आप याक काम ना वर ंच फटयतल हो भंय मनांत
आसप, रोझी आपलो व वासघात करतल आनी परत परत बायलेचेर
दु बाव घेवप ह सगळीं ल णां दसपा खातीर पु वानु भवू च कारणीभू त
थारता: “तरणे सोबीत जु वान बायले क घराकडेन दव न तारवार वचप
ह यार! काम नाभशेन जाल जा यार!”72 तशच रोझी दोन बाळं टेर
काडू न लेगीत सोबीत, जु वान आसा ह पळोवन तो अद क कांचेवता
आनी आपू ण हु

यामेकळो जावपा पासत एक ये वजण आंखता.

हातूत
ं यानू च तो हु शार आ श

याची गवाय

दता. तशच जे ना

रोझी दोनू च भु रगीं पु रो, चड भु रगीं जाल ं जा यार फॉम इबाडटा
अश जे ना

हणटा ते ना मायकल ताका आपलो मु दो पटोवन

दवपा पासत तकाचो वापर करता आनी आपल वागणू क बरोबर
आसा ह पटोवन दता: “तकलत या कॉ

यू टरानच गणीत मांडल.

खट क क न जाप दल . फॉम इबाड यार कांय पवा ना. हे रांची
वायट नदर पडपार ना हो फायदो. भु रगीं जावप बर. द स गेले क
भु रगीं जायसर आनी भु रग जातक र दोनेक
नदर पडना.”73 अश

हयने कोणाची वा ट

हणू न तो आपले वागणु केच समथन करता.
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मायकलाची एक

वयाज

गु रवार क न तो णव

हण यार णव

हयने आसता. रोझीक

हयने हु

यामेकळो जावन वता आनी रोझी

बाळांत जाले उपरांत परत फुडल

खळी घालपाक ये ता: “आनी द स

वचनाफुड

तारवार

वचू न

टायमारपथू न

पांव

ये त-ा फुडल

खळी

घालपाक”74
दे खु नू च मायकल

या पा ाक दु बावीक

हणू ं ये ता. मावजो हांणी ‘ खळी ’

य तीम व

वकार

या उतराचो सु ंदर संदभ घेवन

कथेक मानाचो दज मेळोवन दला. ‘ खळी’ ह उतर आनी कथे चो
संदभ घेत जा यार अश

दसता, आद या तपार बायलांक सु र ा

हणू न वा लोकसं या आळाबंदा हाडपा पासत चॅ ि टट
उपेग करताले.

या काळार बायलो चॅ ि टट

बॅ टाचो

बॅ ट वापरताल ं.

“चेि टट बे ट दादले तयार करताले. जाका कु लू प करपाची लेगीत
सु वधा आसताल . ताचे फाटल इतलच कारण आ श ल, जे ना
दादले आप या बायलांक दव न यु ध करपाक वताले ते ना आपले
बायले

कडेन

आसची.”75

हो

हे र

दाद यांनी

बे ट

संबंद

घडोवपा

मानसीकताय दसता. कारण राजा
आसता यो. पू ण आपल
आसताल . आय या

दवरचो

फाटल

हय.

पु श धान

ती

पव

समाजाची

हाराजांक एका परस चड बायलो

बायल तांकां प व

आनी साद च जाय

या संगणक यु गांत लेगीत ह च मानसीकताय

आमकां दसता.
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मावजो हां या ‘ खळी’ हे कथेच नाकाबंद

या नांवान हं द

भाशत टे ल फ मा वरवीं च ीकरण जाल. ह टे ल फ म ‘और एक

कहानी’

या माथा या खाला च ीत जाल. मावजो हांचे आंगवण हे

कथेची और एक कहानी

या हं द टे ल फ मा वरवीं ‘मनौती’

नांवान च करण जाल जाका लोकांचो अखंड

या

तसाद मे ळो.

3.2.2 नाटक य य तीम व वकार ( Histrionic personality disorder)
नाटक य

य तीम व

वकार

या

वकाराचीं

ल णां

हण यार: “ य ती जे ना आपू ण क बं द ू नासता ते ना अ व थ
जावप, हे रां कडेन संवाद साधतना तो लगीक नदरत यान मोहक
आसप, परत परत हावभाव बदलप, परत परत हे रांचे नदरे क दसू न
ल

वेधू न घेवप, उलयतना सामक बर उलोवप पू ण स व तर खबर

सां गनासप, ओडू न ताणू न भावनीक नाटक करप, प रि थतीन वा
मनशांक स पेपणान भु लप, नात जर लागीच नासल तर त सामक
लागीच आ श ले वर करप.”76 ह ं ल णां दामोदर मावजो हां या
‘सपन मोगी ’ कथांझे यांत या ‘कथाकारान बर य ल कथाकाराची

कथा’ हे

कथत या

जयममता

या

पा ांत

वणनांत यान दसता. पू ण जयममता ह पा
आसा ह हांव

वता अणभवू ंक ना श

मानसशा
एक

य ती

ाचे नदरत यान
हणू न

लेखकान

के

या

वा तवीकताये न कश

यान कळपाक माग ना.
या पा ा कडेन पळयत जा यार

हय, एक का पनीक पा

हणून समजू न
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घेतल जा यार ह पा

आपू ण क बं द ू नासत जा यार अ व थ

जा ल दसता: “ नकतीच मु डांत ये वपाक ला ग ल ती ले खका पथू न
बावक त ड क न ताचे फाटसू न फुड गे ल .”77 तशच ती हे रांच ल
वेधू न घेवपा पासत सामक आतू र आसता दे खीक “थँ यू दामोदर
फॉर यु अर अटॅ शन!”78 भावनीक नाटक के

याच

प ट

दसता:

“ हजे कडेन सगल आसा. घर आसा. घोव आसा. भु रगीं आसात.
नात”.79 ह

खू ब दु डू आसा. जाय त घेवं ये ता. पू ण-पू ण

हाका म

करपा पासत ओडलायणी भास वाप र ल

दसता. हे रांचे नदरत

ये वन परत परत ल

वेधू न घेवप: “तु मी सामके अ रसीक! हांव

कशी दसतां, सांगात

हय! फाट ं स न पळयत जा यार जयंतान

टायट लांब पँट घा ल , वयर हातकापो टॉप घा लो. तोय इतलो लो
कट

आ श लो

क

आसपावताल .”80

ह

खंयचेय

याची

खळी

प रि थतींत

सकयल
वा

मेरेन

खंय याय

नदरत
मनशाक

स पेपणान भु लप. नात जर ं लागींच नासल तरक लागींच आ श ले
वर

करप. दे खीक, “खर सांगू ं दामोदर, तु मी

गाजयलो त
लगीक

हजे र अ धकार

हाका खूब आवडल.”81 हे रां कडेन संवाद करतना

नदरत यान

तो

ह वाळ

आसप.

दे खीक, “दामोदर

यू

माय ड? हांव मातसो हात ध ं तु मचो?” आनी जापेची वाट पळय
नासतना जयतान

हजो हात हातांत घेतलो.”82 तशच, खरच जा ल

वर ं नाटक करप.: “मजाच जाल हांव
उकतच उरल

हावपाक गे ल. कु डीच दार

दसता. हाव बाथ माचय दार ओडू न घेतल ना.
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आंगाक साबण ला य ले कडेन ह
हू ण

बाथ मांत

उर ल

तण.”83

तकल

ह ं सगल ं नाटक य
या पा ांत

भतर सरल आनी हांव कु डींत ना

घाल

आनी

मारपाची

य तीम व वकाराचीं ल णां जयममता

दसतात खर ं, पू ण

जावन अश सां गना ते मेरेन
दतना का पनीक पा

मागीर- कळांच

अशच

य ांत जे मेरेन ह पा
या पा ाक मानसशा

वता

ीय बसका

हणच पडटल.

3.2.3 ि कजो े नीया वर अंतमू ख

य तीम व वकार : (Schizoid

personality disorder )
ि कजो े नीया

वर

अंतमू ख

य तीम वाचीं

ल णां

हण यार, “लागींचीं नातीं वा कु टु ं बा वांगडा बरे तरे न मजा वा वेळ
सा र लो आवडनासप,

वता

भतर अंतमूख आसप, चु कू न कांय

गजाल ंनी रस घेवप, आपल कु टु ब
ं सोडू न आनीक कोणाच कडेन नात
आसनासप, भावनीक बंध नासप, अपु रबाय वा टका क रनासप.”84 ह ं
ल णां ‘ सनीक ‘ कथत या बाबय

या पा ांत मे ळ

जाता: “हांव तांकां शाळत घाल ं.

हगेल काम स पल.

घो याक उदका

ह यांत

ह ं ये त, ताका उदक पी

याच

प ट

हणटात:

हू ण तु यान

फॉसार क ं ये ता? ताका तान आस यार तो पतलो.”85 अश

हणू न

सु गू र जावप पू ण भु र यांक अ यासाक घेवन बसनासप वा ताची
अपु रबायू य क रनासप. बाबयाचो वसाचो नातू जे ना भायर पडटा
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ते ना लेगीत बाबयाक नातवा वांगडा भावनीक बंध ना श

याच

दसता. दे खीक “फाटले दोन द स धाक याक हागडो ला ग लो खंय.
पू ण एखादर बाबयाक मानवचना
ना”86 बाबयाक आपलो नातू

हू ण सट क न दोतोराक दाखयलो
मेलो हाची मा ू य खंत नासता.

नातवाक पु रपा पासत फ ड मारतना बाबय

न वचारता. दे खीक

“तू ं के ना पोरसांत बी वावर करता? खणटां खणटां बाबयान
वचारल. हांव मान हालोवन ‘ना’
ह

हळ. मधू

धाक याक घट

याकडेन ध न मो यांनी रडटालो. ‘रडशी खबरदार’ अश कोणय

फमा य ले वर स दां सकाळीं थोड खणच. द सभर मागीर

स न

दसता. आरो य लेगीत बर उरता.”87 बाबय अशे तरे न पय श ल ं
हय तर लागींचीं नातीं लेगीत बरे तरे न

तगोवंक पावना. तशच

बाबय हाण कसलेच गजाल ंत चड क न रस घे त लो
दे खीक “बाबय
लावनाका

के नाच

हातना शाबू

लायना आनी लोकांकू य

हणटा-शा बान कसकसले रोग जावं ये तात त बाबयाक

वचारच. बाबय के नाच वखदां घेना आनी घेवंकू य
कशीं

दसना.

वायटा

बराबर

बरे य

जंतू

मा न

दना. वखदां

उडयतात, गुळयांनी

लड ेशराचेर कसो प रणाम जाता ह तो दोतोराक लेगीत-ता पु रत
तर -पटोवन द त.”88 आपू ण आनी आप या वचारां पु रतो अंतमूख
जावन आपले

वचार हे रांचेर लादपाचो य न करप अशे तरे च ह

यि तम व. दे खु नू च ह

य ती हे र कोणाच कडेन नात जोडू ंक वा
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तगोवंक पावना. दे खु नू च हे य तीक ि कजो े नीया वर अंतमू ख
यि तम व

हणप यो य जातल.

3.2.4 ि कजोटायपल यि तम व वकार ( Schizotypal personality
disorder)
या

वकाराचीं ल णां अशे तरे न आसात. “वेगळे च

मनांत बाळगू न आसप जाका अंध व वास वा
टे ल पॅथी अश

वचार

स सथ सॅ स,

हणू ं ये त, मायाजाला भशेचे अणभव करप, व च

उलोवप, दु बाव घेवप, लागींच कु टु ब
ं सोडू न हे र कोणा कडेन नात
नासप, दु बावाक लागू न मनांत भंय उपरासप आनी
नकारा मक वचार बागळप वा नकारा मक
ह ं ल णां ‘सपन मोगी
शरापान हे कथत या बाबू श
अंध व वासांत

व वास दव र

याय करप.”89

’ कथांझे यांत या काव या या
या पा ांत

दसता. बाबू श ह पा

यान घा या कडेन वता, करणी

करता, आनी आप या नकारा मक
“आंत या-पय यान

वता खातीर

वचारांक

दका मेळोवन

दता:

सादांक धांवता, आनी त रकू य भागना.”90 तशच

वताच कतय काम जायना जा यार कसल य तर करणी क न त
काम क न घेवन

वता या नकारा मक वचारांक तगोवन दवरप.

दे खीक “बाबु शाच च

काडू ं नजS मटको फुटलो

हू ण क बो हाडटा,

काय दे वसपण करता, दे वजाणा! ”91
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जे ना बाबू शाक हाट अॅटॅक आ य

याच कळटा ते ना ताका

दसता आप या बापोलभावाक आपू ण मे ल च जाय : “हांव जाणां,
तो

हज मरण पळोवपाक आयला, पू ण ताका सांग, हांव मे यार

लेगीत ताची फाट सोडच ना.”92 बाबु शाचीं धू व पयल ं आ य

यान

बापोलभाव (लेखक) बाबु शाक दु दफेणो हरता आनी वांगडा माधु र क
घेवन ओि पतालांत वता ते ना बापोलभाव माधु र या त डांत पयलो
दु दफेणो घालू ंक सोदता. पू ण बाबु शाक आप या बापोलभावाचो दु बाव
आसता ताण कतय दु दफे यांत घालां आसत

हणून आनी बाबू श

तो दु दफेणो पयल ं क पलाक खावंक लायता आनी हु कारो सोडटा.
दे खीक “क पलान पेडो खायसर बाबु सो त सो उबो रावलो. क पला या
त डाक पळयत. क पलान पेडो खायना फुड एक हु सकारो बाबु शा या
ह

यांतसू न

सु ट लो

हांव

आयकलो.”93

अशे

तरे न

पावलापावलाक बापोलभावाचो दु बाव घेता. आनी
लागू न मनांत एका
बाबु श व च

या दु बावांक

कारचो भंय घर क न बसता. आनी दे खू न

उलयता जश

आनी हाकाच लागू न तो
जोडपाक पावना. दे खु नू च
वकार आसा अश

बाबु सो

वताक स

थ सॅ साची तांक आसा.

वताच कु टु ंब सोडू न हे र कोणाच कडेन नात
या पा ाक ि कजोटायपल

यि तम व

हणू ं ये ता.
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3.2.5 समाज वरोधी

यि तम व

वकार( Antisocial personality

disorder )
समाज वरोधी

यि तम व

जातू ंत “ य ती समाजा आड
नेमां वा चाल ं

वकार हो अशा

वकार

हण यार समाजान घालू न द

रतीं आड वता. अशी

करता, समाज वरोधी

काराचो

य ती हे रांचो

या

व वासघात

यि तम व मु ळांत सु वाथ , बेजवाबदार, परत

परत फट उलोवपी, लोकांचो फायदो क न घेवपी, फुडाराच चं तपाक
पावनासपी, झगडीं मारामार

वा समाजांत मा य ना श ल

वा

कादयत पडपा सारक वागणू क आसपी, दु स यांक दोश दवपी, वताचे
वा हे रांचे सु र ेचो वचार क रनासपी, नराशेचेर मात करपाची तांक
सामक
शकपी

उणी आसपी, हे रां या अणभवांत यान वा
हय तशच अपराधाची भावना नासपी अश

ह ं ल णां जे

य तींत

दसतात ती

श त यान
यि तम व.”94

य ती समाज वरोधी अश

हणू ं ये ता.
दामोदर मावजो हां या ‘जागरणां ’ कथां झे यांत या ‘अशीं

पडीं अशीं

पडीं’ कथत या रमेश

या पा ांत ‘तो हांव

हय ’

कथत या लु सी पा ांत, ‘सपन मोगी ’ कथांझे यांत या ‘वे हार ’ हे
कथत या आ ने लया, तशच ‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’ कथांझे यांत या

‘ खळी ’ हे कथत या काम न आनी ‘ मडफू ल ’ कथांझे यांत या
‘आतां रड ’
आश

या पा ां

भतर समाज वरोधी

यि तम व

वकार

याचीं ल णां दसतात.
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पयल पा
िजणत भोव

रमेश. ह अशी एक य ती जी सु रवातीक आपले
ासांत यान आनी क टांत यान वयर सरता आनी

हे वटे न तेवटे न पळोवपाक लेगीत ताचे कडेन वेळ नासता. पू ण
उपरांत ताचे िजणत मातशे बरे द स ये तात. ते ना ताका लोक सु खी
आनी समाधानी आसात ते पळोवंक जमना. दे खीक, “आतां दोळे
वयर क न पळय जा यार भायर सगलो संवसार हांसता. रमेशाक
दसल ह सगल अडेच. हे लोक

पडीं घालू न हे संवसाराचे माचये र

नाचतात. आनी वचार आयलो ह ं

पडीं फोडू न उडोवंक जाय. अडेचो

हांसो ना क न तांच खर
पेन हच श

प पळोवंक जाय. आनी ताण आपणाल

क न कामाक हात घालो.”95

अशे तरे न रमेश समाजा या नेमां आड वचू न एका मनशा
आड दु स या मनशाक चीट बरयता, तशच दोन मो यां मद ं फू ट
घालता, अ व वासाची क ट पेटयता. ह करपा पासत तो आपू ण
जाणां आ श ले भासशैलेचो वायट उपेग करता: “तु या दु डवांखु तार
फो ग मारतेल आनी चार द स नाचू न तु का सोडू न

तस याक

धरतल. चीत तु का उ ट के ल चेडू ं जाय? आतां ह चीट वाचू न तर
तू ं शाणो जावं ना जा यार तु जी खु शी. दे व तु का बर तकल

दवं”. 96

ह चीट रमेश एडवडाक रटा आड बरयता आनी ती बरोवपाक तो
रोमी लपये चो आदार घेता आनी उपरांत एडवड रटाक पळयच ना.
तशच, रमेश दे साया आड पा ांवाक चीट बरयता आनी पा ांव आनी
कामगारा भतर अ व वास नमाण करता: “A WELL WISHER अशी
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नशाणी क न ताण त प

बंद केले.

पो टांत उडयल आनी ब द

टे शनाचेर वतना वाटे र प

टे शनार आयलो”97 अशे तरे न रमेश

पड घालू न संवसारांत वावु रता. ताका अपराधाची भावना वा आपू ण
अशीं प ां बर य

यान ताचो समाजांत रावत या लोकांचेर

प रणाम जातलो हाचो

कत

वचार क रना. फकत आप याक अशे

के यान समाधान मेळटा हाचोच

वचार करप अशे सु वाथ आनी

बेजवाबदार वागणु कत यान आप याक तशच हे रांक लु कसाण जावं
ये ता हाचो

वचार क रनासतना समाजा या नेमां आड वागता:

“माया, मोग, व वास, सगल अडेच कश ह ताका

यु त कळपाक

लागलां. अस या कर यांनी ताका एक सु त आनंद मेळटा.

या

आनंदाक, हे खो शेक मोल ना.”98 रमेशाचीं ह ं सगल ं ल णां
समाज वरोधी

वकाराक

य तीम व

हणू ंक जाय.

जु ळटात

दे खू न

रमेशाक

समाज वरोधी

कथेचे अखेरेक रमेशाकू च एक अनामीक चीट ये ता जातू ंत
ताचे बायले या चा र याचेर बोट दव र ल आसता: “तु का हा यायफुड वचू न सांगतां- जात या

या भु र याचो बापू य आपु णच असो

व वास बाळ गनाका. तु गेलो बायले लो xxxx कडेन संबंद बरोच
पोरणो

हणपाच

हाका क ळां. तु का

ऑ फसांत काम करपी
वचार. कळटल.”99

ागांझाक

दसता जा यार

वचार नाजा यार

तगे याच

शरवयकाराक

अशे तरे न रमेशाक, ज तो हे रांक करतालो त
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वताकू च मेळटा आनी तोय हे रांचे सांगणेचेर व वास दव न एके
गु रवार बायलेचेर हात उबारता.
‘तो हांव
नाटक य
ना श

हय ’ हे कथत या लु सी

यि तम व वकाराच ल ण दसता त अश, आपू ण बर

याच,

क न

“नाटक

करप.”100 :“ह

हे रांक आकश त

यांत दु खता” अश

उबार केल आनी उजवो हात ह
“पयल ंच तण

दसताल. ह

करपाचो

हु ण ब श ले कडेन

य न

तण ह ड

यार दाबू न दव लो.”101 तशच,

लाउजाचो गळो सकयलसो का प लो. आनी आतां

हात अशेतरे न दाबू न ध र लो क

ह पा

या पा ांत सु रवातीक

उबार ह ड आनीकू य उबार

यामदल अशीर खळी लेगीत द ट पडटाल .”102 लु सी

घोव पयस गे

यान काजार

आसू न लेगीत हे र दाद यां

कडेन शा रर क संबंद दवरता आनी घोव ये वचे आद ंच गु रवार
जा

यान आपू ण चार

गु रवार आ श
“पु ण आनी पांच
ना.

हयने गु रवार नासू न फकत दोन

हयने

याचो दाखलो घेवपा पासत दोतोरा कडेन ये ता :
हय यांनी बाळं त जातल ते ना ताका कळच ना?"

हयने भरचे आद ं बांळंटेर

हु ण तु काच से त दांव

दवच

पडटल.”103 तशच लु सी परत परत इनासा लागीं फट उलयता हाच
कारण मांयक त हे र दाद यां वांगडा उल य ल वा भ व ल नाका
आसता. दे खू न त मांय यो चाडयो सांगू न इनासाक फटयता. दे खीक,
“मायन कांय

हणच

ह

हू ण हांवच

चटयत

त यो चाडयो

बरोवपाक लागल ं. इनासाचो तजे वैलो व वास साप ना जालो.”104
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अशे तरे न लु सी परत परत फट उलोवन समाजा या नेमाआड
वता आनी उपरांत ताच प रवतन समाज वरोधी
“राव, दोतोर!” मु मु रख हांशीत
घालो. “नाका नाका.
टे थो कोप फुड
दाबू न तण
चाळवल.

तण

वकारांत जाता:

लाउजा या कु लचेतींत हात

टे थो कोपाक अशय समजता.” अश

हे लो. तेबरोबर सटकन

हजो हात घट ह

हळ, असोच धर दोतोर. आतां बर दसता.

मसेस पेरैरा! “हांव

करपाक लज

हु ण हांवे
यार

हज प

हळ, घोवाक फटोवन असले धंदे

दसना?”105 तशच ती एकू च

हय तर जाय या

दाद यां वांगडा भ वता. दे खीक, “तीं दोगांय उलयताल ं, हांसताल ं. तो
तका घ टु पाचो ये न करतालो. ती थंड ब श ल मद ं मद ं

हाका

पळयताल . मागीर तच हांश, तच आपोवण.”106 अशे तरे न ह पा

ज

वताचे नराशेचेर मात क ं क पावना आनी आप या घोवाक दोश
दता, आपू ण जे तरे न वागता तश वागपा खातीर घोव जापसालदार
आसा अश

हणू न आपल जी घोवा पासत जापसालदारक आसा

ताचे पासू न पयस वचपाचो य न करता. आनी समाजांत मा यताय
ना श

या

ल ना

भायर

हे र

दाद यां

कडेन

शा रर क

संबंद

आपणायता आनी ताका आपले पर न बेजबाबदार कारणां दवपाचो
य न करता: “काजार आसू न आंकवार च िजवीत िजये वपाची

हाका

उबगण आयल . आनी हांव इ टागती जोड यो. भ वपाची, सनेमाची
बरो भेस करपाची उमेद भागपाक लागल .”107

203

इनास हो तारवट आसता खरो पू ण तो घराय ये ता. पू ण
लु सी सु वाथ

आसता. आपू ण घोवाक फटयतां अशी अपराधाची

भावना ता या मनांत ये ना तशच, त आप या फुडाराचोय
क रना. दे खू न लु सीक समाज वरोधी

यि तम व

वचार

वकृ ताय आसा

हणप यो य जातल.
तसर पा

‘सपनमोगी ’ कथांझे यांत या वे हार हे कथतल

आ ने लया ह पा . आ ने लया भु रगे पणांत बापू य भायर प ड
अथ क

रतीन भोव

ास काडटा आनी

शकतां

यान

शकतां त एका

च या या मोगांत पडटा. दोगांय एकामेकाचेर मोग करतात पू ण
उपरांत तो ताका सोडटा आनी दु स या च याक धाडू न ताचे लागीं
इ टागत जोड अश सांगता. दे खीक, “हाय आ ने लया.
पावच ना

े डीन आपू ण

हू ण सांगलां. दे खू न हांव ये यलां. “आ ने लयाक

ॅ डीची

तडक मारल . “कमॉन आ ने लया, आमी एक पासय मा या. I want
to talk to you.”108

े डीन अश के

यान आ ने लयाक िजणे चो धडो

मेळटा आनी त कोणाचे च व वास दव ं क पावना. वनोद िजवानी
जे ना आ ने लयाचे िजणत ये ता ते ना त फकत ता या पयशांचेर
मोग करता. आनी ताका मोग ह उतर अबु द च कश

दसू ंक

लागता:

उतरां

“दु डवांनी

भु रगेपणाचीं कशीं

मेळना

त-काळजाचो

मोग!

वनोदाल ं

दसल ं आ ने लयाक. अबु द पणाचीं.”109 आनी

आ ने लया फकत वे हार करपांत

व वास दवरता.: “आपणा यो

संवेदना भावना आ ने लयान खू ब तरणे पराये र मा न उड य

यो
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ताका फकत वे हार ततलो कळटालो. पू ण वनोदालो सँ टमँट लझम
स सपांतच वे हार आ श
आ ने लया सुवाथ
वनोद

जाता. जे ना आ ने लयाक, सगलो कारभार

हय तर ताचो

आ ने लया

यान त व गी रावल.”110 आनी अशे तरे न

हड भाव वराट पळयता ह कळटा ते ना

वताचो वा हे रांचो वचार क रनासतना समाजांत मा य

ना श ल काम करता: “पयर हांव वराटा वांगडा िजवानी हावजा या
टे रासाचे र

पा व ल...धडये र

क

याक

तकू न

हांव

सकयल

पळयल...Oh my! A fall can be fatal!......ते नाच मनांत आयल,
वनोद...फकत एक पु श!.....111 अशे तरे न वनोदाक भावा आड फुड
काडू न आ ने लया वराटा कडेन पयशां पासत ल न जावंक सोदता
आनी

नमाणे कडेन

वनोदाक तेरासा वय यान धु कलू न उडोवन

समाजा या नेमां आड वता आनी ह करतना त फाटलोफुडलो वचार
क रना. तशच, अपराधाची भावना ताचे मनांत नासता. तशच त
परत परत फट उलयता : “ हजेच वय यान तांची भासाभास जाल .
हांव हाचे लागीं ल न जातां

हू ण कळटक र तो सामको पशा वर

क ं क लागलो जीव

हणू ंक लागलो....आमकां-आमकां खर

दतां

दसलना आनी in his emotional out burst ताण, आमीं आडावचे
पयल ंच ताण..... आनी आ ने लया हु ं ड यांनी रडू ंक लागल.”112 अश
तरे न आ ने लया वनोदाक दोश दता कारण त आप याक आ य ले
नराशेचेर मात क ं क पावना आनी

वताचे तशच हे रांचे सु र ेचो

वचार क रनासतना पावल उबारता आनी ह सगले करपांत ताचो
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वांगडी वराट आसता. पू ण वनोदाक आ ने लयान धु कलू न सकयल
उड य

या

कारणान

वकृ ताय आसा

तीं

समाज वरोधी

य तीम व

हणप यो य जातल.

‘भु रगीं
काम न

आ ने लयाक

हगेल ं तीं ’ कथाझे यांत ‘ खळी ’ हे कथत या

या पा ा भतर समाज वरोधी वकाराचीं ल णां दसतात.

हण यार ल न जावनू य हे र दाद यां कडेन शा रर क संबंद

दवरप: “मागीर कायतू या ये नांनी तागेल तारवार वचपाच जा ल.
वचच आदल

रात ताण काम ना वांगडा सा र ल .”113 काम न

आप या घोवाक फटयता आनी समाजांत मा यताय ना श ल काम
करता. तशच, मायकल जे ना तारवा वय यान परत ये ता ते ना
मायकलाक सोडू न काम न दु स याक धरता.: “ हजो उगडास ये तलो
तु का? त मु मु रख हां श ल. आनीक कोण मेळचो ना
आनी मायकलाक ताण दु स याक धरला

हणपाच कळटा. अशे तरे न

काम न बेजबाबदारपणान वागता, आप याचो फुडार
घोव गे
आय

कत?”114

चं तना आनी

यान आप याक शा रर क भोग घेवपाक मेळना श

यान

या नराशेचेर मात क ं क पावना आनी अपराधाची भावनाय

ता या मनांत नासता. दे खू न का मनाक समाज- वरोधी वकार आसा
हणप यो य जातल.
‘ मडफूल ’
रे मेद नांवाच पा

या कथांझे यांत या ‘आतां रड ’ हे कथतल
याच

वकाराच

शकार जा ल

दसता. ह पा

समाजांत मा यताय ना श ल काम करता. बापायचेर हात उबारप,
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चोरप, धमकावप, मारप, आवयबापायक तशच लोकांक गाळी घालप, बी
करता: “करतां करतां रे मेद हाताभायर वचू ं क लागलो. तोडां क सो या
घाणी मा ं क लाग यो. के तांवां के

या यो खबरो कानार ये वंक

लाग यो.”115 तशच बापू य जे ना रे मेदाक पयशे

दना ते ना तो

बापायक गाळी घालता: “चेडये या भाट घाणाक दव न हजार
र ण काडलां आनी
सदांच पयशे

हाका शंबर

पय

दंव याक रडटा?”116 जे ना तो

हरता ते ना बापू य फु लामे

ी पा दशेर जाता आनी

बायलचीं वखदां हाडपा पासत कोरदांव वकू ं क सोदता. अशा वेळार
रे मेद बापायक पांयांनीच धु कलू न ताचे कड यान कोरदांव ओडू न
घेता.: “वाि समोर! ती म ं आनी तू ंय मर. दोन हजारांचीं इजेसांवां
क न ह ज डी कत भु रगी जावपा आहा? आनी सरपळी नाचयत
ताण

हळ हे जी गरज आहा ती

फार क क ं क जाये .-अश

हाका. आयज

हणू न फुलां मे

हाका आठ हजार

ीक पांयांनीच धु कलू न

रे मेद कोरदांव घेवन गेलो.”117 ह वागणू क रे मेद क कादयत पडपा
खातीर

वृ

अपराधाची

करता. तशच, रे मेद या मनांत कस याच
भावना

नासता.

आप या

आवयबापायचो

काराची
रे मेद

व वासघात करता. रे मेद हो मु ळांत सुवाथ , बेजवाबदार, लोकांचो
फायदो क न घेवपी अश
रे मेद आड सरपळी चो र

य तीम व आ श

याच दसता. बापू य

याची पु लसत कागाळ करता ते ना रे मेद

बापाय या गोलाक ध न ताका िजतो मारपाची धमक

दता.:

“रातीकडेन

ताका

पाय या

गोलाक

ध न

हालोवन

रे मेद न
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धमकायलो चेडये या तू ं

हजे फाट क लागला? हांव तु का सोडपार

ना. सायबाक उतर दलो आहा दे खन
ू सु टलो तू ं नाजा यार आतांच
तु गेल मड घालतासल . आनी थू क न थु कू न रे मेद गेलो.”118 अशा
तरे या

या यि तम वाक जो

वताचो तसोच हे रांचो फुडलो वचार

क रना तशच आप याक आ य ले
तांक आसपी

नराशेचेर मात करपाची उणी

यि तम वाक समाज वरोधी

वकार अश

हणच

पडटल.
3.2.6 शीमरे शीय यि तम व वकार
(Borderline Personality disorder)
शीमरे शीय

य तीम व

वकाराचीं ल णां अशे तरे न

आसात. “ वताची अमक च अशी वळख नासप, िजणत रतेपण ये वप,
वताक

ास क न घेवप, संभोगा वरवीं वा गाडी फा ट चलोवन

वताक दु खापत क न घेवप, दु ख भोगपाक आवडप.119 ह ं ल णां
मावजो हां या भु रगीं
कथत या माथा

हगेल ं तीं कथांझे यांत या ‘अ ेकणी ’ हे

या पा ांत

दसतात.

माथा दु ख भोगपाक

आशेता. हाच कारण घडये ताका आवयबापाय कड यान फावो तो
मोग मेळना आनी दे खु नू च ताका मोग ह उत च मानवना: “I hate
it! तू ं करता त पु रो!” माथाल ं उतरां लु सीक दु ख ल ं. खर
हण यार लु सी मोगान खोशी जा ल पळोवनच माथान मोगाचो
कांच घे त लो.”120
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तशच माथाक सामक एकटे पण आ य ल: “ह जीण
डॅडी-म मील ?

हजी काय

दसताल सगल सोडू न पळू न वचच.”121 हाकाच

लागू न ताका मोग अणभवपाक जमना. त सायकल र पडू न ताच
ध पर फु टा आनी ताका सामक दु खता. पू ण ह
कांय

दसांनी उणी जाता ते ना दूख उणे जा

दु खापत जे ना
यान त

भये ता

:“चार दसां भतर दू ख उणी जाल ते ना त भये ल. ह दु खप ताका
मानव ल.....पथू न पथू न पांय दोडू न घेवन त दू ख स सताल.”122
तशच

ह

वा य

“दु ख, वेदना,

भरांत

हांची

माथाक

गोडी

ला ग ल .”123 ध पर बर जाता आनी घावो भरता ते ना माथाक
सामक वायट दसता. आनी त नवो घावो तयार करपा पासत नवी
लेड हाडटा आनी तीन इंच लांबाये चो घावो आप या हाताक क न
घेता :“ध पर सारक जाल ते ना त खु बू च चु रचु र ल आनी मागीर
वेदनेक अथरे कू न ताण दु सरच काम के ल......नवी
आनी

हातार

तीन

इंच

लांबाये चो

घावो

लेड हा ड ल

के लो...रगताचो

शं वर......धांव धांव.....दोतोरान ये वन प त मा र ले. ते चार प त
मारतना पळय एक दू ख भो ग ल .... कतलेशेच द स ती याद जावन
ता या आंगार कांटो फु लतालो.”124
कतलय दु खल तर ताका त उणच दसताल. आनी
च यांचो नाद धरता. पू ण मोगा पासत

हणु नू च त

हय तर संभोग मेळोवपा

पासत. संभोग मेळोवपा फाटलो उ दे श इतलोच आसता गभपात
क न

वताक दु खापत क न घेवप. माथा जे ना लु सी कड यान
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गभपात करतना क यो यातना भोगतात ताचे वशीं सांगता ते ना
ताच मु खामळ फुलता आनी

यो

या च याचो संभोग घेवन त,

गभपाताचीं सपनां रं गयता :“ज दू ख भोगू ंक त

परं गताल ज

भरांकू ळ सपन िजये वंक त सोदताल, जे जीवघेणे वेदनेक त
अथरे कताल.....”125
अशे तरे न माथा

या पा ाक दु खाची गोडी लागता. अश ह

संवेदना ना श ल पा

शीमरे शीय

हांणी उब केलां अश

हणच पडटल.

य तीम वाचच एक

प मावजो

3.3 उदासपण: कार
3.3.1 उदासपण
“ड

मयर

( Depression )
या लॅ ट न उतराचो अथ सकयल हाडप असो जाता.

हाचे वय यान मनाच
उतर

वा

ढ़ जाल. उपरांत

उदासपणाचे

य सकयल ये वप
े प लन

या अथाच ड ॅशन ह

या जमन मानसोपचारत ान

कार मांडले.”126

उदासपणचीं ल णां

हण यार “मनशाचो मू ड परत परत खर

व पान बदलप, दसप टे िजणतले मानसीक ताण, भंय, चं ता वा
कसलोय आघात हांकां लागू न ये वं ये ता. नकारा मक वचार, वताक
दोश
आश
जा

दवपाची वृ ी चड दु ख दणे
यान, एकटे पण आ य
यान हांकां लागू न

यान,

संग

िजणत ये वप, वंशांत

ेमभंग, मरण, भंय, हातारपण

ह द ये नासप, भू क लागनासप.”127 “तणावा

पसू न पु राय मु त असो कोणू च मनीस आसना. ताणतणाव हो
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कोणाकू य ये वं ये ता जे ना मानसीक ताण ये ता ते ना तो लपोवन
दवरपाचो य न मनीस करता. आपू ण दु बळो आसा आनी िजणत या
संक टा कडेन झु जपाची श त आपले कडेन ना अश लोकांक
दसता.”128 ह ं ल णां जे

दसतल हाचो ताका भंय

दसतात ताका उदासपण आयलां अश
सदानंद कथत या सदानंदाची आवय
जे ना आपले आवयक

य तींत

हणू ं ये ता. ह ं ल णां

या पा ांत

दसता. सदानंद

हणटा आपू ण जोडकार ना श

यान आपू ण

मेलो जा यार तु मकां कांयच दसचना ते ना आवयक रडपाक ये ता:
“हय तर! समज फा यां हांव लंवडल जा यार तु मकां कांय दसपाक
ह ं.....”129

ना. जोडकार दादा

ह आयकना फुड सदानंदाचे आवयचो मू ड बदलता.

तका

असल आयकु ं कू च जामना. आनी तच रडप बंद ू च जायना.: “आवयक
ये वजू न ये वजू न ये ता. पु तान अश क याक
चाळवता. मो या क टान
सदानंदा या हातांत
घालू न घेता.
हु नहु नीत
सु वक

हणच! तगेल नेरवांच

या गाळनासतना

च ांत ओतू न ती

दता आनी दादा उ ठ लो

खणा भतर

तगेल

परवण सु

याच हांत णाचे र
जाता.

च ांतल

या िअ ल िअ ल ता यांत दवयतना सदानंद पळयता.

हव हवू

परवंतां परवंतां आवयल चड जाता. रातीकडेन

बु कलोय असोच र टा.”130
सदानंदाचे

आवय या

मातूय

सहन

जायना

आश

या

रडपांत यान तचो मू ड एकदम बदलतना दसता. तचेर मानसीक
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ताण ये ता. तका सदानंदा या मरणाचो भंय आनी चं ता जाता. ह
चं ता जावपा फाट यान सदानंदच उलोवप आसता. आनी
रातभर

तका

ह द ये ना. ती याच वचारांनी परं गत रावता.
सदानंदाचे आवयक उदासपण ये वपा फाटल कारण घडये तचे

िजणत आ य ले भोव दु ख दण

संग आसुये. दे ख घेवची जा यार

सदानंद. सदानंद हो

तचो भु रगो नोमल नासता. तो नॉमल

ना श

त या आवय बापाय कड यान

यान वा

तका

हण यार

वंशकु ळांत यान उदासपण आयलां आसु ये. ताचो उ लेख कथत
तका नेवाच आ श ल असो ये ता. दे खु नू च
आसा अश

या पा ाक उदासपण

हणप समा जातल.

‘गांथन

कथा

’

झे यांत या

ल णांवय यान उदासपण आ य ल

सु भाष

या

पा ाक

दसता. सु ल ा कामत ह

सु भाष हाची मोगीण आसता. जे ना सु ल ा त या बापायन
ल न आद च
ं कोणा लागीं थारा य
जाता ते ना सु भाष

कांय

तच

या कारणान दु स या लागीं ल न

या त या मो याचे र सामको ताण ये ता. ताचो

ेमभंग जाता.: “तकलेर हात घेवन बसलो सु भाष. दू ख, तडक,
प चाताप हाण सु भाषाल तकल घु ंवपा कडेन पावल?”131 सु भाष
हा या मनाचेर ताण आ य

यान ताका या जा यांत यान सु टपाची

वाट मेळना: “सु भाषाल दस दशीं चडल. जेवप ना. खावप ना.
ना. फकत
वाजे ल .

कत

नमाण

हद

हण यार ये वजप! आवय बावडी सांगू न सांगू न
तका

दसल घर सोड यार तर तो ताळर ये त.
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आ ो क न, हट ध न तण सु भाषाक घर सोडपाक लायल.”132 अशे
तरे न आवय सु भाषाक घर सोडू न दु सरे कडेन रावंक

हरता आनी

सु भाषा या मना आड वचू न ताच ल न करता. पू ण सु भाष आप या
उदासपणात यान भायर ये वंक पावना: “पुण सु भाष

नव ळो ना.

तागेल वागप बद ल ना. आवयक द श ल ते बावडे चलये कडेन
पळोवन तर सु भाष धड वागतलो. पुण नखे ासारक बायल मेळु नू य
सु भाषान आपणाल तच खर केल. एकू य द स

ेमान

तजेकडेन

पळयल ना वा उलयलो ना.”133 आवय या ह टाक लागू न एक द स
तो बायले वांगडा भायर वता. पू ण तचे कडेन उलयना. अक मात
बायलेक एक हॉटे ल द श

यान थंय तीं भतर सरतात. इत यान

सु भाषाक थंय सु ल ा घोवा वांगडा दसता आनी ताचो मू ड बदलता.
ताचो म सर जागो जाता आनी तो सु ल ाक जळोवपाक मंदा या
(बायले या) ग यांत हात घालता आनी थंय यान गेले उपरांत चार
हात पयस चलता : “मंदा या खांदार हात घालू न तो दवपाक
लागलो-मात पु ण फाट यान पळयनासतना.”134
अशे तरे न सु लू जळच हणू न तो य न करता.: “चलतां चलतां
गदत मद ंच मंदा ताका तकल. आंग
अशच

घोवाबरोबर

चलता

शर शरल सु भाषाच-सु लू य

आसतल!.....आनी

मंदाक

दोन

हात

पय यान दव न तो चलपाक लागलो.”135 अशे तरे न सु भाषाचो मू ड
परत परत बदलता आनी

ेमभंगा या मानसीक ताणांत यान तो
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भायर ये वंक पावना. दे खु नू च ताका उदासपण आयलां अश

हणू ं

ये ता.
‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’

पावता ’ हे कथत या
ल णां
ताका

दसता.
शा रर क

या कथां झेलांत या ‘नाका नाका

लो रया

या पा ा

भत य उदासपणाचीं

लो रयाक उदासपण ये वपाच कारण ताचो घोव
नदरत यान

“आपणाखाती य ि हदे चीं
तळम यांनी सारतना

तृ त

क ंक

पावना

ह

आसता:

प लां मागू ंक जाय आसल ं अशे रात

लो रयाक दसल.”136

लो रया घोवाचे कु शींत

रगू ंक सोदता पू ण ताचो घोव ताका कसल ं ना कसल ं कारणां
सांगू न ताचे पासू न पयस वचू ंक सोदता: “ शरं ांतल ता प ले रगत
ि हवपाक खु बू च कळाव लागलो. तटत ट ल ं गा ां सदळ जावन
दोळो लागता

हणसर म यान उमथल .”137 अशे तरे न

लो रयाक

ह द पडना ता या मनाचेर ताण ये ता. ताका आप याक भु रगीं
आसचीं अश दसता पू ण घोव ते मनार घेना: “दे वाल तर करणी
कसल ? ना श
दस

यांक एकू य ना. आ श

यांक सात सात! फाट ं एक

लो रयान सु याले बायलेक बरे तरे न

वसकटावन सां ग ल

ते ना दो यांत उदक हाडू न तण सां ग ल, पाडा पडू ं तेज! दसान
हय
घेना

हणटा आनी रातीचो सोरो

पये वन

जा यार

कणकणल

मारता.

तकल

हाका

पडटा. बगले क

ते ना

मा याप दच उश काडल आनी वगत घेतल.”138 अशे तरे न

लो रयान
लो रया

दसानद स उदासपणा या जा यांत घुसपता. आनी भु रग जावपा
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पासत गरजेचो आ श
पडपाक

या संभोगाक त आशेता. ताका रातची

ास जाता. ताच ल

जाता आनी त

फकत रातद स एकेच गजाल चे र थीर

हण यार घोवा कड यान मेळपी संभोग. घोवान

सोरो पये वन तर संभोग करचो हे आशेचेर
सदांच चड सोरो नाका
ताण

हद

लो रया आसता. दे खू न

हणपी लो रया शेजार या दाद या वर तर

पये वन आप याक वगत घेवचे

हणून ताका आपू ण जावन

सोरो दता: “यू मीन....” लेन घु पलो. हरशीं

लेन चड पये यार

लो रयाक राग ये तालो.”139 पू ण ताचोय कांयच उपेग जायना आनी
त

याच चं तनांनी जे ना बसींत

वास करता ते ना एक दादलो

ताका बसींत घ टु पाचो य न करता. ते ना
दाद याची

ताका

भर भर

मारता

दाद याचेर मारता: “सो या या वासान
कतलो मदांध हो सोरो! जाय
काल

आनी

या सोरो
त

पस

पये

या

काडू न

या

लो रयाची तकल सणसणल .

या मनशाक पेटवचो, चेतवचो

या सो याची ताण आराधना के ल , तो सोरो आयज

हलकटाक मात बर
तडक भरशीं आपणाल

मदत करता! थू
पस काडू न

या सो याची!

हू ण
या

लो रयान

या दाद याचे तकले र मारल

आनी आसल नासल श त एकवटान त ताणशेल-”140 अशे तरे न
लो रया तकलेचेर ताण दव न द स काडटा आनी ताका भु रग
ना श

यान मनाचेर आ य लो ताण सहन जायना आ श

ताच

पांतर उदासपणांत जाता. दे खू न

अश

हणू ं ये ता.

यान

लो रयाक उदासपण आसा
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3.3.2

हातारपणाक लागू न आ य ल उदासपण

(Old age

depression)
या कथाझे यांत या ‘आनी हांव

दामोदर मावजो हां या गांथन

परतल

’ हे

कथत या एका जाण याक

हातारपणाक लागू न

आ य ल उदासपण दसता. दे खीक “भु रगेपण, तरणेपण सोपल. आतां
आयलां

जाणटे पण.”141 अशे

हातारपण ये ता अश हांगा

तरे न

ताका

जाणटे पण

हण यार

हणू ं ये ता: “असल ह ं जीण

नाका. ह बसू न भोगपाचीं सु खां

हाका

हाका नाकात. एकलोच खंयतर

वचच... जंय कोणच आसचो ना पु ण सैमाच उकत मेकळ दशन
घडटाल. जंय मनीसजात चडशी वावु रना. जंय हांव एकलो एकसु रो
रावीन अशे सु वातेर वचच अश
उलो

हाका आयकू ं क ये तालो. पू ण ताका जाप कशी

आ श लो?”142 अशे तरे न

उदासपण ये ता. आनी

याच एकटे पणांत यान ताचे िजणत

याच उदासपणाक लागू न तो द गराची वाट

या पा ाक जायते

पसो आनी अदकु टो

उ लेख आयला: “जायते जाण
हणटात. हांव
पोटार

खावंक

सैमाची.”143 अश

दतलो

या पा ाक जाणटे पणाक ( हातारपणाक)

लागू न एकटे पण ये ता आनी

धरता.

ह या मनानच घे त ल. सैमाचो

हाका शाणो
सोदता तो

हाका

पसो

हणटात. हाचो

हणटात. अदकु टो

हणना. पु ण हांव पसो
पसो

हय?

ह उपाशी

हाका भू क लाग या

हणू न तो शांततायेची आनी एकटे पणाची

दशा

सोदपा पासत वता आनी सैमा भतर रमू न वता जे ना तो वाघीण,
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पळयता ते ना ताका ती वनराणी कशी दसता. दे खीक: “ हज मन
सांगता पापया ती वागीण
“आरे या!

वनराणीच

आ य ल !”144 अश

तर

हं

मू ं

ह

हाका

दशन

ह ं S?
दवपाक

हणू न तो तृ त जाता आनी मळबाक पळोवन

ये विजता हाचेवय यान अश
आ य ले

ह ं! ती वनराणी! त सोदतालो

दसता, ह पा

हातारपणाक लागू न

दसप टे ताण, जसो भंय, चं ता अणभवता आनी ताका

उदासपण ये ता. आनी तो सैमान एकटोच रावता. पू ण जे ना ताका
कळटा, सवणीं लेगीत घरा आप या

पलांचे माये न घरा परततात

ते ना ताका आप या घर यांचो उगडास ये ता आनी आपू ण अचक त
ना जाल

हणून आप या पु ताचो आवरो उडटलो

फातर, कांटे

या

हणून एकदम

क याचीच पवा क रनासतना तो घरा धांवता.:

“फातरांक आपटतां, कांटे लागतात, आंगो तर पं दता. खोमीस बोतरां
जाता पुण
संवसार!

पांय

कशेच आटापनात.पू त! सू न! नातरां!!!

हज घरच

हाका

हड!....”145 अश

हजो

हणू न तो पांयांक

कांटे लागले , खोमीस पं जू न बोतरां जाल ं तर पांयची
ां आनी िजवाची
पवा

क रनासतना

घरा

धांवत

सु टा.

हातारपणाक लागू न उदासपण येता अश
3.3.3

दे खू न

या

पा ाक

हणच पडटल.

नवृ ी उपरांतच उदासपण ( Post retirement depression )
दामोदर

मावजो

हां या

‘ मडफूल”

या

कथाझे यांत या

‘ मडफूल’ हे कथत या मा तर

या पा ा भतर नवृ ी उपरांतच

उदासपण कांय ल णांवय यान

दसता. मा तर ह पा

जे ना
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नवृ

जावपाच आसता ते ना ताका कसलेच गजाल

भतर रस

उरना. तो एकटे पण सोदता आनी दे खु नू च तो शांतताये या सोदांत
रातद स एकटोच हे डटा: “सु टल , सु टल , सु टल सु टल ह उमळशीक
सकाळमेरेन तेमकार पा व ल . आतांच ह
ए सटशन नाका

हणपांत आपणाल चू क जाल ?”146

उपरांत तो आप याक ए
जाय

नशणी कसल ? काय

टॅ शन

हणू न घरदार सोडू न रानांतू च

हय तर फकत शांतताय

हय तर पवतार लेगीत वता

जंय ताका पु राय एकांत मेळटलो. ता यान दया या

हारांचो सु धां

आवाज आयकू ं नजं जाता.: “पू ण लागीं पावतां पावतां ताका ह
दयाची गाज

हणपाच क ळ”147 वाटे र तो एका

वा याची भेट

घेता आनी ताका वचारता शांतताय आप याक खंय मेळटल ? ते ना
वामी ताका सोद यार मेळटल अश सांगता. ते ना मा तर उदकांत
शांतताय आसता ह पार खता: “मोन उदक, मोनो वारो, मोनो सू य,
मोन मळब, सगल शांत शांत शांत”148 पू ण उपरांत ताका आपू ण
सोदताल ती शांतताय सासणाची ह कळटा. आनी ते ना ताका
उपाट शांतताये ची भरांत दसता. आनी कळटा शांतताये या
आपू ण मरण सोदतालो. मनसोपचारत
माण, “खु बशे अशे दादले मनो

या
पान

वीणा कंठक हां या मता

ण ये तात जे तां या ि ल नकांत

हणटात नवृ ी उपरांत कत करच त आप याक समजना. तां या
मनाचेर ताण ये ता. पू ण बायलां मात के नाच आप या िजणत
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नवृ

जायनात. कायालयांत यान

नवृ

जर

जाल ं तर तां या

मा यार रांदपाचो भार आसता.”149
अशे तरे न मा तर
मरणाचो भंय

दसू न तो परत आप या कायालयांत ए सटशन

मागपाक वता.
दे खन
ु च
ू
अश

या पा ाचे िजणत भोव उदासपण ये ता. पू ण

या पा ाचो मू ड परत परत बदलतना

दसता.

या पा ाक नवृ ी उपरांतच उदासपण हो मनो वकार आसा

हणू ं ये ता.

3.3.4

मनो वकाराचीं वै श टां आ श ल खर उदासपण (severe
depression with psychotic features)

मनो वकार

व श टां आ श ल खर उदासपण हाचीं ल णां

हण यार “ व म वा आभास जावप. आनी

या

व माक वा

आभासाक लागू न मू ड एक प जावप वा जायनासप तशच मू ड
एक प जा

यान

व म आनी आभास जावन आप याक श त

ग यान, वळख वा खास मनशा कडेन वा दे वा कडेन आपले खास
संबंद आसा अश

दसप.”150 ह ं सगल ं ल णां ‘जागरणां ’ कथां

झे यांतले ‘आंगवण’ हे कथत या कामील

या पा ा भतर दसतात.

कामील आप या पु ताक आशेता दे खू न ह एक बापू य आनी पू त हांचे
सु ंदर नात आसा. जर आमी

या ना याक बापू य पु ताचो िजवा पाड

खर मोग अश नांव द त जा यार आमकां तातू ंत कांयच जगावेगळ
दसच ना पू ण जर मानसशा

ाचे नदरत यान बापाय कडेन पळयत
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जा यार ताका आम यांनी सामा य

हणू ंक ये वच ना कारण कामील

हाचो भु रगो जु झे ना जाता तर तो वीस वसा ताची वाट पळयता:
“आता वीस वसा सु मार जातल ं हे खबरे क पु ण चे याची कांयच
खबर ना.”151 अशे तरे न ताचो पू त बारा वसाचो आसतना ना जाता.
आनी दे खु नू च कामील वीस वसा सदांच तीच काबाय वापरता. पू त
आसतना कामीलान ती वापरलेल आसता. काबाय वापरपाच कारण
हण यार पू त ये तलो ते ना आपू ण ताका वळखु च ना पू ण तो
आपल तीच काबाय पळोवन आप याक रोखडोच वळखतलो.: “लोक
हणटात, सोड आतां काबाय....लोकांक

कतय

हणू ं द .

हगेलो

जु झे गेलो ते ना हांव काबाय घालतालो. आतां जु झे आयलो तर
काबाये वै यान तर

या

हाका वळखतलो.”152

तशच कामीलाक परत परत जु झे आ य
ताच सता कडल नात तु टू न ताका
“कामीलबाब, हांव जु झे

याचो आभास जाता.

व म जावपाक लागता:

ह . हांव पा . पादकू र! कामील

नशलो

हातापांयांतल श त गे ले वर जावन ब कांवांचेर बसलो. िअत यान
शेजा न ये वन

हाका सांगू क लागल , “तो हाल ं तपार बरो ना

तकलेन कोणू य आय यार ‘जु झे आयलो’
ये द त ड क न बसता.”153

हू ण फुलता. आनी मागीर

या पा ाक आप या पु ताचो आभास

जाता. हो आभास ताका परत परत जाता. ताका आपलो पु तू च परत
आ य ले वर

दसता. तशच जे ना पादकू र इगजत आंगवण क न

शे ण लो मनीस परत मेळटा ह काणी सांगता, ते ना तो सामको
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धडधडीत सांगता, आपलो पू त आतां ये तलो. हाचेवय यान अश
दसता, ताका आभासांत यान आनी
खास संबंद आसा अश

मांत यान दे वा कडेन आपले

दसपाक लागता.:

“हांव साय बणीक

‘आंगवण’ के या.” “बर केल.” ताका द श ल हांव फुड आ नकू य
उलोवच.

हणजे तु गेलो पू त आतां ये तलो, जु झे घरा ये तलो.

पु ण....पु ण

ह या त डाक तीं उतरां फुटल ं नात. “आतां ये तलो

हगेलो जुझे. आतां ये तलो.” कामील आपणांकू च सांगतालो.”154

या

वा यांत यान अश दसता पादकु राक स य प रि थतीची जाण वकाय
आश

यान ता यान कामीलाक फट चो आदार घेवन ताच मन

शांत क ं क जमना. पू ण कामील मात हांगा आपणाक सामक खबर
आ श ले

माण उल य

याच

दसता. अशा वेळार मनशाक दे व

आपल काम के नाच केले बगर रावचो ना अश
पु ता या मोगान ताचो मू ड एक प जावन ताका
आभास जातात: “पादकू र!

दसता. आनी
व म आनी

हगेलो जु झे ये तलो. हांव साय बणीचे र

भावात दव ला. तो आयलेबगर रावचो ना. हांव वाट चयतां. जु झे
ये तलो....आनी....आनी तो आयलेबगर हांव मरच ना....हांव मरच
ना.......”155

दे खु नू च

या

पा ाक

आ श ल उदासपण आसा अश
नमाणे

कडेन

मनो वकाराचीं खर

वै श टां

हणू ं ये ता.

पादकू र

आभासांत यान जावये पू ण खर

जे ना

का मलाचो

व म

वा

व वास पळयता. ते ना ताका

वताकू च लज जाता: “ हाका लज जाल .

हगेलो

योग फसलो
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हु ण

ह . का मलाचो दे वावैलो भावात पळोवन

हाका लज जाल .

हाका लेगीत खणभर दसल...ख यांनीच जु झे ये तलो.”156
आनी पादकू र कामीलाक शांतताये च मरण

दवपा पासत

“ वताच प रवतन क न घेता आनी कामीलाक शांती दता.”157 ह
काम करपा पासत तो
जुझे

वताचो लोब दवयता आनी एक सामा य

हण यार कामीलाचो पू त जाता. ह लेखकान सु ंदर

चता र ल
यु त

रतीन

दसता: “पु ता s! तू ं आयलो! हांव जाणांच आ श ल

पावलो.”

कामील

घोग या

आवाजांत

उलयतालो:

“हांव

साय बणमांयक आंगवण के ल ...पादकू र जाणां....दे वाचेर हांव भावात
दव ले लो.

दे खू न

तू ं

आयलो....आतां...आतां

ह यान

नज...तू ं...आंगवण पावय...तू ं....”158 आनी अशे तरे न कामील जु झे
पी पादकु रा या खां यार आपले
3.4

व थापन

संर ण

ाण सोडटा.

यं णा

(Defence Mechanism of

Displacement )
“ व थापन संर ण यं णा ह एक अशा
मनशाक जे ना व श ट
प रि थतींक लागू न

हणटात.”159 ह

त

या कांय व श ट

य त क ं क मेळना ते ना ती

वेग या मा यमांत यान
अश

कारची भावनीक

कारची यं णा जातू ंत

य त करतात आनी हाकाच
त

या

त

या

व थापन

य त करपा फाटल ं कारणां

हण यार झगडीं, नराशा, राग वा ताण आसू ं ये ता, ताण, झगडीं बी
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उणीं करपा पासत मनीस संर ण यं णांचो आदार घेता:“ सगमंड
ॉयड हांणी संर ण यं णांची बु नयाद घाल .”160 मावजो हां या
‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’

या कथांझे यांत या तीन कथांत या पा ांनी
दसता.: ‘भु रगीं

व थापन संर ण यं णा आपणा य ल
’ हे कथत रोझाल न ह पा

भु रगीं पयस गे

हगेल ं तीं

या कारणान माडांक

वताचीं खर ं भु रगीं कशी लेखता. आनी तांची माया करता.
रोझाल नान भु रगीं पयस दगंतरा पावत सावन माडांक “भु रगीं कशीं
लेखू न

तांचेर

माया

के ल

माडांक

नांवां

लेगीत

भु र यांचीच

दव र ल ं.”161 रोझाल न माडांक भु र यांचींच नांवां दवरता आनी
तांकां उदक घालतां घालतां तांचे लागीं खबरो क ं क लागता: “माडां
मु ळांत बसताल आनी तांकांच खबरो सांगू ंक लागताल ं. जाणां मु गो
आंजेला

तु गे या

काजराक

दनीझान

या

वारयले लो. जाणा मु रे एंथनी, पयस गेलो
घरा

ये नासतना

राव

जायना.

उदकाभाशेन

सोरो

हू ण हे भाशेन वसावसा

तु गे या

पायन

आपणाले

कापासदाद चे र बांदले ल घर ह. तु व तेका

वसर क फावना. बायले

भु र यांचो खू ब मोग कर. पू ण मांयक

वसर नाका पु ता.”162

रोझाल न अशे तरे न भु रगीं पयस गे
क ं क मेळना श

यान तांची माया, अपु रबाय

यान माडांची अपु रबाय क न आप याक आ य ले

नराशेच व थापन करता. दे खन
ु च
ू ताका व थापन संर ण यं णा
हणप

यो य

जातल.

तशच

आप या

धाक या

पु ता

कडेन

हण यार माडा कडेन उलयतना लेगीत तका एंथनी होच तचो पू त

223

सामको मोगाचो आ श
तु जो उणो मोग करतां

याच

दसता: “आबेल, तु का

हु णोन? खर

हट यार तू ं धाकलो. तु जो चड

मोग करपाचो हांय. पू ण...पु ता, तु जो मोग आहा
एंथनी, तेजो

दसोता, हांव

हाका. फकत

हाका भरवंसो. तो पायचे भाशेन. दे खू न! पू ण तू ंय

ततलोच जावो
रोझाल ना या

हाका. अश
पायपांतल

हणू न काळीज उ त करतना लेगीत
उदक

चड

पडटाल

त

एंथनी याच

मु ळांत.”163
हाचे वय यान अश
आश

दसता, रोझाल न आपले िजणत एकट

यान तशच भु रगीं चु कू न के नाय मेळपाक आ य

तांचेर माया क ं क पावना आनी

या माये मोगाच

जाता आनी माडांची अपु रबाय क न भु र यां या
जाता. ह

नराशा

यान

पांतर नराशत

पान माडांक दवप

य त करपा पासत मनशा यान खंय याय

व तू चो वा मनशाचो आदार घेवंक येता.

नमाणे कडेन जे ना

रोझाल नागेर सरकार अ धकार माड कात ं क ये ता ते ना ती तांकां
आप या भु र यांचे च ख यांनी कोण घाव घा ले वर
“रोझाल न शेवा ळी खीण भर थरथरल

म तेखोर बैलावर

मानायांचेर झु डू न गेल . तांकां धु कलू न उडयले फुड या
रोझाल नान एंथनीक वग मारल
लागल . मारात कु राड पयल

वागता:
या
खणाक

आनी मो यामो यान आ डू पाक
हाका मारात मागीर

या

ह या

भु र यांचेर घालात तु मगे यो कु राडी.”164
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अशे

तरे न

रोझाल न

आप या

माड पी

भु र यांक

सामक

सांबाळपाचो य न करता. आनी तांचे सामक काकु ळटे क ये ता:
“ हु गेल भाट

हराय, घर लेगीत

हराय. पू ण हे माड, ह ं

हु गेल ं

हाका जायीं तका वांटाय....तका वांटाय”165

भु रगीं

हांगा रोझाल न आप याक आ य ल

नराशा उणी करपा पासत

तीन माडांचो आदार घेता खर, पू ण नमाणेक़ेन ता यान या माडांक
मारपा पसू न वाटावं जमना आनी माडांक मा र ले पळोवन घु ंवळ
ये वन पडटा.
मावजो हांची ‘ व थापन संर ण यं णेची दे ख
कथा

दवपी दु सर

हण यार ‘ मं गेल ल ं घरचीं ’. हे कथत मं गेल आनी फेल झ

ह जोडप भु र यां या मोगाक आशेता आनी हो मोग मेळना आसू न
आ य ले
आदार

नराशेक वाट मेकळी क न
घेता.

आनी

सव यां यो

भु र यां योच अपु रबायो के

दवपा पासत सव यांचो

अपु रबायो

क न

आप या

याच समाधान मेळयता. : “कोगळाचो

साद कानार पडलो फाटल ं चार वसा तो हो साद आयकता. सु रवेक
ताका दसताले हो साद लु सीचो”166 पू ण उपरांत मगे लाक कळटा
“साद घालता तो माद

हय तो नर...तश जा यार हो ि ह टर

काय? आसा काय ताका

या पॅ टसांचो उगडास? ि ह टरच आसु ंये

तो दे खु नू च सामकार ये ना पयस आडोसाक रावन सादयता”167 हाचे
वय यान अश दसता मंगेल आप या भु र यांचे माये क आशेता पू ण
ती माया करपाक वा क न घेवपाक असफल जाता आनी दे खू न तो
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मोग सव यांक

दवन तृ त जावपाचो य न करता: “सोयरे केशे?

फाट या चार वसात ि ह ट य ये यलो ना आनी लु सीय ये यल ना
माय पाय आहा काय ना त लेगीत तका खबर आरपार ना दे वान
भु रगीं द ल ं तीं लेगीत इं ाद!”168
लु सी

आनी

ि ह टर

हं

भु रगीं

आसू न

लेगीत

तीं

आवयबापाय या संपकात सामक ं उणींच आसतात. आजो आजी
जा

याची खबर लेगीत तांकां मातशी उसरांच मेळटा : “मद ं एक

द स लु सी एकलच मांय-पायगेर आयल. सोयर कश पयस पयस
वावु रल. ‘न वदाद’ आसा

हू ण लेगीत वचारतक र सांगल. दु वा यांच

वचारतक र हांसल.”169 अशे तरे न लु सी आवयक परक
लागता आनी ह

मानू ंक

नराशा आवय यान स सू ंक जायना आ श

चानये चो मोग क न

यान

तका फळां घालू न आप याक आ य ले

नराशेचेर मात मेळोवपाचो य न करता: “आनी तू ं जाणां

मं गलू-

चानये न ती आ खी शीर खायल . आनेक आंबो फोडटा? आयज दोन
शरो दव ं या.”170 अशे तरे न सु रवातीक हड या या मानवना श
चानये चो आदार घेवन फेल झ आप याक आ य ल
करपाचो य न
साळोरे न

करता.

तशच जे ना

मं गलाक

या

नराशा उणी
मे

या माडार

पलां काड यांत ह कळटा ते ना तो माड कापू ंक वयर

चड

या मानांयाचेर धगसो घालू न उपरांत बाबा पु ता क न दवोवन

ताका

दसव याच काम क रनासतना पयशे

साळोरे न

दता: “ पलां?

पलां काड यांत! आनी हो रॉक तीं

हगेले

पलां काडू ंक वयर
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वता! ‘एS...एS रॉक . दव सकला. पयल ं सकला दव.’ धक घा ले
वर

मं गेल

मेळना श

आ डलो.”171

धु वेची

बाळंटेरांत

अपु रबाय

क ंक

यान जी नराशा मं गेलाक ये ता ती तो साळोरे न पलां

काड यांत ह क ळे उपरांत तांचे र ण क न आप याक आ य ल
नराशा उणी करता.
तसर

कथा

हण यार ‘तडजोड ’.हे कथत मंगलाका ह पा

आसता जाका माजर हो
मंगलाकाची
मेळना श

सू न

बाळं त

यान आ य ले

ाणी मु ळांतू च आवडना. पू ण जे ना
जाता

ते ना

तचे

लाड पू ण क ं क

नराशेचेर मात करपा पासत मंगलाका

आप या घरा वचू न गाब या माजराचे लाड करता: “मु ळांतच माजर
ह मोनजात तका मा

आवडनासल .”172 “पू ण पणजे यान पथू न

ये त सावन एकसु रेपण इतले खावंक लागल क

बलू घरांत के ना

रगल, क ळ ना.”173
मंगलाका पु ता या

लॅटांत जे ना वेणीक पळयता ते ना तचो

अहम दु खावता आनी तण पळ य

यो नातवाचे उमेद यो क पना

सग यो वरगळू ं क लागतात: “नातवाक तेल लायतल ं,

हाणयतल ं,

खेळयतल ं आनी....आनी... शर क कु शींत घेवन....मंगलाका भारावन
गेल .”174

यो सग यो क पना एका फाटोफाट अ

लागतात जे ना मंगलाकाचो चलो
पळोवन कपलाक

भा आवय

मर घालता : “आई!

भा या कपलार मर

य जावंक

लॅ टार आ य

याच

कत जाल? मद ंच शी?

द ट पडल शी!”175 आनी ह आयकना फुड
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मंगलाका परत आप या घरा वचपाक परतता. आनी घरा कडेन
ये वन माजराक वगत घेवन हु ं ड या हु ं ड यांनी रडू ंक लागता: “सगल ं
सपनां

व नगे ल ं.

फाट या चोवीस वरां भतर चोवीस वसानी

जाणट जा ल मंगलाका बॅग घेवन घरांत
‘ यांव- यांव’ कर त

भतर सरल जा यार

बलू धांवत आयल, पांयांक घ टु पाक लागल.

मंगलाकान थंयच बसकण मारल . बलू क उखलू न वगत घेतल आनी
‘ भये वं नाका तू ं आतां आयल ं

हय हांव!’ अश

हणू न ती

हु ं ड याहु ंड यांनी रडू ंक लागल ”.176
हांगा मंगलाका ह पा

आप याक आ य ले

नराशेचेर मात

करपा पासत गाब या माजराचो उपेग करता. सु नेचो गु रवारचार
पळोवंक आनी अथअपु रबाय क ं क मेळना श
नाका त

दवंक सोदता : “मद ंमद ं

यान माजराक जाय

बलू नु सत फारायताल, दू द

चो न पये ताल. मंगलाकाक आतां वायट दसनासल.
लोक

हारगी ि ह क - बयर

पये तात.

भाले पाटक,

बलू थोड दू द

पये यार

कतलेश लु कसाण जातल?”177
अशे तरे न मंगलाका माजराची चोर लेगीत नदरे आड करता.
व थापन संर ण यं णा आपणावन आपल

नराशा उणी करपाचो

य न करता. मावजो हां या एकाच कथांझे यांत एका फाटोफाट एक
व थापन संर ण यं णा ये तात. हाचे वय यान अश
लेखकान

घडये

खंय

ना

खंय

अशे

तरे ची

भावनीक

दसता
चणचण
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अणभव या वा पळय या आसुये आनी तांचच पड बं ब कळटां
नकळटां तां या कथांनी शपडलां आसुये.
3.5 म यास ती :
सो याचे

कार (Alcoholism)

यसन

ह

एक

भरांकू ळ

कतल ंशींच कु टु ं बां उ व त जातात.
लागू न मनशा यान

यसन

याच सो या या

भरांकू ळ वागू ं ये ता. ज

घातक था ं ये ता. सो याचो वायट प रणाम
जायना तर ताची

जाका

लागू न
यसनाक

वताक तशच हे रांक

ह यार मनीस पोशा च

वचार करपाची श त, भावना, उमेद, शा रर क

श त, मनशां सगलच ताचे पसू न पयस वता.
“ई. एम. जेल ंक हांणी सो या यो चार पाय यो सांग यात.
पयल

हण यार

आनी चौथी

ी आलकोहोल क, दु सर

ो ोमल, तसर

ु शीयल

ॉनीक पायर .”178 पयले पायरत मनीस “समाजांत

लोकां वांगडा तांकां वांगड क ं क घेता. उपरांत सोरो घे त

यान

आपलो ताण उणो जाता ह पळयता. आपू ण सु रवातीक घेताल ताचे
परस चड पचोवं ये ता ह मनशाक क ळ

यान तो आनीक घेता.

दु सरे पायरत के ना आपू ण फुड येतल हाची चं ता जाता. पू ण तो
सो या ब दल संवाद सादू ं क सो दना.

लपोवन घेवपाक सोदता.

मनशाक मद ंच कांयच उगडास ये ना अश जावं येता. तसरे पायरत
सो याक लागू न घरदार लेगीत सोडपाची ताची तयार
खंय याय वेळार एकटोच रावून भरपू र

आसता.

पये वप. चवथे पायरत
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मनशाचो आपले वागणु के वयलो ताबो सु टा. सोरो घेना जा यार
हात पांय थरथ ं क लागतात दे खू न तो सोरो पये ता. हाकाच
हणटात.”179

सोरो अश
3.5.1

ॉनीक

नणायक पांवडो ( Crucial stage )

दामोदर मावजो हां या ‘सपनमोगी’ कथत या ‘ यु रामत ’ हे
कथत जॉनी
“सकाळीं

या पा ा

बायक

टाट

भतर
मा न

ु शीयल पायरे ची ल णां
भायर

सरता

थंय

दसतात:

आसा, दारा

मु खा यान जॉनी हातांतलो सो याचो पाव बो सांत लपयत हां श ले
भाशेन कर त पासार जालो.”180 हाचे वय यान अश
खंय याय वेळार
भरपू र

दसता, जॉनी

हण यार सकाळ या पारार लेगीत एकटोच रावन

पये तालो. अशा मनशांक जे सोरो भरपू र

पये ता ताका

क कणींत बेबदो ह उतर वापरतात. ह उतर हे कथत आ य ल
दसता: “सकाळीं फुड सोरो लागता अस या बेब याची स वे टराक
या जॉनीक घरचींय वगी रावतात बर .ं ”181

तडकच मारता.
वा यांत यान अश

दसता, जॉनीक घर यांनी

कतय

या

हळ तर य
ं

कांयच फरक पडना आसुय. दे खु नू च जॉनी सोरो स तीचे तसरे
पायरे र आसा अश
3.6 आभासः
“आभास

हणच पडटल.

कार ( Hallucination )
हण यार जे ना मनशाक द ट पडनासतना थंय कत

तर आ श ले वर

दसप. तशच आभास

या

आसात एक ना श ल गजाल थंय आसा कशी

कारांत तीन तरा
दसप वा कोणू च
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थंय

उलयनासतना

वा

आवाज

क रनासतना

मनशाक

आवाज

आयकू ं क ये वप वा

चीचो वा वासाचो आभास जावप. (Blewler)

लुलर हां या मता

माण आभास जावपा फाटल कारण मनशाक

दसपी कसलेय गजाल चो भंय आसू ं ये ता. दे खीक, अपे ा करपी
मनशाक आयकू ं क ये वं ये ता. ताका आतां स ा वा उं चे ल पद मेळटल.
वा दु मान ताचेर आताक करतालो असो आयकू ं क ये वपी आभास.
हातू ंत मनशाक आवाज आयकू ं क ये तात आनी भंय

दसता. हो

खंय यानू य आवाज मनशाक ये वं येता. दे खीक वणट

वय यान,

वगात यान, नरकांत यान, लागीं यान

वा

पय श यान.

य

भासांत यान मनशाक कोण तर चलता वा कोणाचे तर तकले र उबो
आसा वा आभासांत दसपी मनीस भ वत आसा अश दसता. तशच,
वास वा
पळ य

च हांचो आभास हे
याचो वा वीय चा ख

तरे न मनशाक रगत

पये वन

याचो तशच, जेवणांत वीख वा

लोरोफोमाचो टार तशच सोरपाचो घाम चा ख

याचो आभास

जाता. तशच दु यत मनीस जे ना रातचो गु पाट काळखांत एकटोच
आसता. तशच जे ना ता या भ वतणी क ण प ड ल आसता ते ना
थंय ताका अशे तरे चे आभास चड जाणवू ं ये तात. हे आवाज ब या वा
वायट अणभवाक लागू न आसू ं ये तात”.182
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3.6.1 दसप आनी आयकू ं क आ य

याचो आभास जावप ( Visual

& Auditory Hallucination)
दामोदर मावजो हां या ‘भु रगीं
‘आनंदया ा ’ हे कथत या लेखक
सु टाबु टांत पळ य
वळखलो

ना

हगेल ं तीं ’ कथां झे यांत या
या पा ाक स ाट व मा द य

याचो आनी उल य

हांव!” “स ाट

याचो आभास जाता: “हॅ लो!

व मा द य!”

सु टाबु टांत या

अ याधु नीक मनशाकडेन हांव पळे तू च रावल . कशी जाल
भ वडी?” “अं! जाल .” जाल

या
तु गेल

हू ण हांवू य जाणा! कशी जाल ? हांव

ये वजू न पळयल..”183 अशेतरे न स ाट व मा द य वमानाचो सु खद
अणभव तो घेता आनी ताका वमानान जनेला कडेन बसपाची भोव
उमेद आसता. पू ण ती संद ताका मेळना. तीग जाणांचे सीट
आश

यान कोणू य दादलो ये त

हणू न तो बायलेक जनेला कडेन

बसपाक सांगू न आपू ण मद ं बसता. जनेला कडेन बसपाचो हो
अणभव ताण के नाच घेवंक नासता. दे खू न ताका जनेला कडेन
बसपाची ओड आसता: “ हाका खू ब उमेद आसल

जनेला कडेन

बसू न भायर पळोवपाची. हय कांय चु कपाक नाका. पू ण बायले क
मद ं बसोवंची पडटल ...

तसरो कोण ये तलो काय?”184 हो सु खद

अणभव ताका भोगू ंक मेळना श

यान तो ता या अचेतन मनांत घर

क न बसता आनी लेखकाक

व मा द यान आप याक उबा न

बो सांत घा लेवर

आभास जाता : “उलयता उलयता तो

हड

जावपाक लागलो. शेकानशेक! स ाट व मा द यान एक हात फुड
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केलो.

हाका दसल, ‘शेक हँ ड’ क ं क सोदता

हड या हातांत

हू ण. तागे या ये या

हगेलो इ लोसो हात कसो

दवं? व मा द यान

हाका अळं ग उबारलो. आनी बो सांत भरलो.”185
अशे

तरे न

अणभवांत यान

लेखक

आप याक

दसपाचो

आनी

जाय

आश

आयकू ं क

या

सु खद

आय

याचो

व मा द याचो आभास अणभवता.
3.6.2

अती

दु ख

हाका

लागू न

आय

याचो

आभास जावप

दसप

आनी

आयकू ं क

( Extreme grief: visual

& auditory hallucination)
अती
आय

दु ख

याचो

आनी

आभास

ताका

लागू न

जावप. “लागीं या

दसप

आनी

य ती या

आयकू ं क
मरणा या

दु खांत यान भायर ये ना जा यार तो एक वकृ त मनीस जावं ये ता,
वताच

आरो य

तशीच

सु र ा

ासान

घालपी

घडणु को

क ं

ये ता.”186
मावजो हां या ‘गांथन ’ कथांझे यांत या ‘तू ं वचू ं नाका ’हे
कथतल तोमास ह पा , ग यचे सु टके खातीर ग या भायर वता आनी
ताजेर िजवापाड मोग करपी मॅर चो त चीट धाडपाच बंद जाले
उपरांत ताका उगडास ये ता. आनी तो उगडास इतलो खर आसता
क , तो आपु णू च दु खांत प रवत त जाता. ताचीं पावलां ग यां
पावतकच सग यांत पयल ं मॅर गेर वतात. तोमास ग यां पावता
233

ते ना रात जा ल आसता आनी इत यान ताका मॅर उल य
आनी द श
हणटल

याचो

याचो आभास जाता: “मेर ल घर ये तल. भतर स ं या

जा यार रात जा या.

िअत यांत..... “कोण? तोमास?”

वचार कर त हांव फुड सरतां
हाका कोणतर उलो मा लो. “हय”

मातसो उबो रावन उलो मारत याचो सोद घेत हांव जाप
आवाज वळ खचोसो दसलो. िअत यांत त मनीस

दल .

हजेसर ं आयल.

कु पां मातशीं पे यान स ल ं. मळब उज ळ आनी हांव

हळ, “मेर ,

तू ं हांगा?” “हय, तु जीच वाट पळयताल...”187
या

वा यांत यान

नमाण जा

अश

दसता,

तोमासकू य

मेर ची

ओड

यान तो ताका मेळपाक आशेता. “ कत वचारता मेर !

हजो एकू य द स असो गे लो ना क तु जो उगडास जावंक ना.”188
आनी हो

कार भु ताटकेचो नासू न ताका भास जाता अश

हणू ं ये ता.

जे ना मनीस एका मनशाचे याद न ताच घर सोदता ते ना ताका
या मनशाक

दसना जा यार आभासा या

पान आयकू ं

आनी

पळोवं ये ता. तशच मॅर ची मांय ताका सामक िजवाची आसता. तो
तका

वताचे आवय वर च ले खता. अशा वेळार तो मॅर

लागीं

उलोवन उलोवन ताका घरा पावोवंक वता ते ना ताका मेर ची माय
दसता: “मांयक पळोवपाची
तर ती?

हजी मांय

हाका ओड ला ग ल . मेर चीच मांय

हय तर ती!’खटखट’ क न हांव दार वाजयल.

दोन मनटां गे ल ं. एका हातांत बॅग घे वन दु स या हातान परत हांव
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दार वाजयल. पावलांचो आवाज आयकू ं क आयलो आनी एका हातांत
लापयांव घेवन मेर चे मांयन दार उगडल.”189
या वा यांत यान अश

दसता, तोमासाक मांयची उ कंठा

ला ग ल आसता. ती के ना ये तल हाचे र ताची नदर आसता. तो
तका पळोवंक आशेता पू ण दोन मनटां ती दार का डना. ते ना तो
आभासा वरवीं तका उल य ल आनी पळ य ल अणभवता: “मांय!
एका पु तान मा र लो उलो तो! मांयक पळोवन

हजो गळो दाटू न

आयलो. कतल सु कू न गे ल ती! हातापायांची हाडां जा ल ं सामक ं,
दोळे भतर गे ले आनी आंगार मरयो प ड
उलो मा लो.“कोण, तोमास रे !

यो. ‘मांय!’ परत हांव

ह या पु ता!”09190 हांगा अश

दसता, तोमास तका परतो परतो उलो मारता पू ण ती ताका जाप
दना. ते ना तोमास तका आभासा वरवीं गु पाट काळखांत आप या
ब या अणभवाक लागू न अणभवपाक सोदता: “हांव पळे ल. हे वटे न
तेवटे न कोण ना श लो. सामकारा पळे त धांवपाक लागलो हांव.”191
हाचे वय यान थंय कोणू च नासता अश दसता. दे खू न
आपू ण मॅर क सोडू न आ य
मॅर ची मांय ती आपल
सु रवातीक आपण
रा व
आयक

याच सामक दु ख जा
मांय

हयकार

या या अती दु खान

हणपी

दवन मॅर

यान तशच

या तोमासाक तशच
पसू न 10 वसा पयस

तांकां तांका

याचो भास जाता. आमी सोशल

या पा ाक

पळ य

याचो आनी

म डयाचो

वचार केलो

जा यार अशे तरे चो बॉ लवु डांतलो ‘भु लभु लैया ’ हो सनेमा आमकां
235

पळोवंक मेळटा जंय व या बालन

वताक मे ल मनीस समजू ंक

लागता आनी बदलो घेता.
मानसोपचारत
बरपांत
मे

अ ाहम ट . को हू र हांणी

हळां:“ल लावती

नांवाची

बायल

वता अणभ व

जे ना

आपलो

या
घोव

याची खबर आयकता ते ना आपणे के ले चु क क लागू न

सामक
दव र

भये ता
या

प चाताप

संबंदांत यान
जाता.

हण यार

पू ण

घोव

नासतना

ज माक
तो

य त

दु स या

दाद या

कडेन

या

भु र याचो

तका

आय
करपा

पासत

ती, सोमपाल

वता या घोवा या का पनीक भंया वरवीं भु ता या

आदार घेता.
हाची

आनी

पान

हण यार तका घोव भू त जावन आपले भतर ये तलो

भरांत पूवक पनत यान आसता. दे खू न ती घोवा भशेन

आवाज काडटा. आनी घोवाच भू त आपले
बदलो घेतल अश
ि थतीक

चं ता. मानसोपचारत

लासोला लया अश

भतर

रगू न आपलो

को हू र अशे मानसीक

ह टात. ह सगळ जे ना सोमपाल

िजतो आसा ह क या उपरांत नदरे सामकार ये ता.”192
दे खू न मावजो हांच ह पा
अणभवता अश

अती दु खाक लागू न ह सगल

हणू ंक जाय. मानसोपचारत

दोतोर को हू र हांणी

लेगीत आप या अणभवांत वा तवीक मनीस आभासां या आनी
अंध

धे या बळ यार अशे तरे ची भास उलयता. जो मे लो मनीस

उलयतालो, जातू ंतल भास खंयची ती सारक कळपाक माग नासता
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हाकाच मानसोपचारत
अश

दोतोर को हू र मानसशा

ांत

लासोलाल या

ह टा.

को हू र

हणटात मानसीक दु यस जावपा फाट यान

ललावतीचो

वताचोच आभास जो अपराध को साय साक लागू न उ प न जाता.
तोच कारणीभू त थारता.
3.7

खर अंध
सगमंड

धा ( Excessive Superstition )
ॉयड, हां या मता

माण, “सु परनॅचरल पावर हातू ंत

जर ते व वास दव रना आसले तर ताणी आप या बरपांत हो एक
वादाचो तसोच अचेतन मनांत
(unconscious) अश

च डू न दवरपा सारको

हणलां.

“जण एका समाजांत कांय क पना वा
व म
लेगीत

वशय”193

पांतच
ू आसतात. तांकां वा तव वा सत

वचार वा समजु ती
हणूक
ं ये ना तर

यो गजाल ख यो अश मानू न उरफाट का पनीक समजू त

जी आप याक फाय याची आसा ती आपणावपाचो य न जाता.
हाकाच अंध

धा अश

हणटात. अंध

धा वा व मीक समजु ती

मनशाची वागणू क घडयता. दे खीक घु गू म रडप (अशू भ), माजर आडव
वचप (अशू भ) उदकाचे भ र ले कळशे सवाय शणी घेवन वतना
दसत जा यार शू भ अ या तरे यो शू भ अशू भ समजु ती जगांत
सग याक मेळटात. कांय वेळार वायट गजाल घडपाक आनी अशू भ
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मा न ल

गजाल

दसपाक एक जाता आनी अशा वेळार

यो

व मीक समजु ती अद क खर जातात.”194
मावजो हां या ‘भु रगीं

घरचो ’ हे कथत
वावु रतात.
दार

ेमाबाय

धांकू न

दव ं

हणटात.”195 पू ण

हगेल ं तीं ’

ेमाबाय आनी तचो घोव गु

अंध

ह ं खर अंध

धत

हणटा: “ल मीक गंधफू ल घाल या वेळार फुडल
नये .

दारांत

आय ल

ल मी

परती

वता

ेमाबायचो घोव ल मीची वाट पळोवन थ क लो

आसता. पू ण कोणू य खंयचोय
भतर स ं

या कथांझे यांत या ‘दे वा

ाणी कोणाचोय अवतार घेवन घरांत

ये ता असो तांचो समज आसता.

याच समजाच

धत प रवतन जाता. शेट लो सु णो जो घरांत यान गे लो

आसता तो जे ना गु /
द ाच वाहन कसो
गु न

ेमाबायगेर भतर सरता ते ना तो गु क

दसता: “सारको द

ेमाकडेन पळयत

हळ.

ेमाबायन हातांतल च यांची ताटल

सकयल दव न हात जोडले आनी
आयज

हाराजाल वाहन कसो!”

हळ, “तु मच नाका जा लच.

बरे तार तर! ल मीच ती! कोणाच

ये ना.”196 पू ण

ेमाबाय शु ार जा

प घेवन ये त सांगू ं

यान ताका ल मीच

हणटा.

खांद मोडपाक आनी कावळो बसपाक एक जावप अशी
आसा. हे च

हणी वर

हण

गु चो द स बरो वता. ताका सोत चे 10

पया लागतात. दे खीक “सकाळीं ऑ फसांत वचच पयल ं ताण
सोत च आबेरतू र तपासू न पळय जा यार ते मनासांवाचे धा
फु ट ल.”197 आनी अशे तरे न घोव बायलांची अंध

पया

धा अद क खर
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जाता. आनी सु णो जे ना परत शु ारा

भतर ये वन बसता ते ना

ेमाबायक ती दे वीच आसू ंक जाय अश दसता. “सु णो देवीच आसू ंक
जाय. कोणा भशेन ह कान
बसपाचो झेत

हू ण

भतर स न बसला पळय आनी
बाबी!”198 अश

कतलो

हणू न सु याक

खावपाक जे वपाक बर बर घालता. जे ना सु णो चणे खायना ते ना
ेमाबाय ताचे मु खार चणे ध न

मा मागता दे खीक,“आमच कतय

चु कलां माखलां जा यार माफ कर, दे वते.”

ेमाबाय सु यामु खार पांय

दोडू न बसल .” “आमी अबु द बाळकां तु गेल . तु का कत जाय कत
नाका आमकां कळना.”“आनी मागीर घोवाकडेन पळोवन
हळ, “तु मी

कतय तर

ेमाबायन

सांगात मू!”
ं 199 अशे तरे न ती सु याक

दे वाचो अवतार कसो लेखता पू ण जे ना गु क तो सु णो शेट लो ह
कळटा ते ना ताका आपले

करणेचेर प चाताप जाता. दे खीक

“खीणभर ताचे कडेन पळोवन

या सु यान धांव मारल . आनी तो

मोतीलाल शेट या बंग याचे गेट ंत भतर सरलो.”200
मावजो हां या ‘दे वाघरचो ’ हे

कथे या माथा यांत लेगीत

मनशांची मानसीकताय झळकता. दे वाघरचो
घरांतलो एक सद य अश

हण यार दे वा या

हणू ं ये ता. अशी समजू न हे कथतल ं

मु खेल पा ां क न घेता. हे कथे वरवीं एका सु याक दे वा या

पान

पळोवपाचो य न केला. मनीस जे ना एका आव ताद घरांत वाडटा
तशच अपे े भायर
मेळटा

दे खू न

गरे त आसता ते ना ताका सगल आयत

कसलेच

गजाल चो

ताका

वालोर

उरना

हच
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मानसीकताय हांगा सु याची जा ल

दसता. गरे तागेर वा ड

यान

सु णो आपल काम जाले उपरांत वता. ताची ये वपाची तरा, वचपाची
तरा पळय यार ताचे च ण आनी मातश वेगळे तरे न ये वंक जाय
आ श ल अश दसना. सु णो

यु त फावो त सो कथत उबो के लो

दसता. हच मावजो हांच खाशेलपण: “खां या कडेन पांय वयर क न
मु तलो

आनी फाट यान

पळयनासतना बंग या या दारांत यान

भतर स न ना च जालो. टॉमी पांय वयर क न आपणाचे च
मु त

परतलो.”201

याची भावना घेवन गु

हे अंध

धेक लागू न

ेमाबाय आनी त या घोवाचे क ट आनी

वेळ फु कट वतात. पू ण का पनीक वचारांक लागू न तांकां त भोगच
पडटा दे खू न ह ं पा ां अती अंध

धे चीं शकार जातात अश

हणच

पडटल.
3.8

उ साह पश ( Mania)

या वकारा यो तीन अव था आसात.
1) अ प पश (Hypomania) 2) खर

पशेपणाचो झटको (Acute

mania) ३) अ त पश (hyperacute or delirious mania) ”202
उ साह पश हाची ल णां

हण यार, “ य तीच अ व थ जावप,

चडचीड करप, भरपू र हांसप, रोखडोच राग ये वप, आ मक जावप,
मो यान पदां
सामको

हणप, अ ल ल उलोवप, आंगा वयले कपडे काडप,

याशील जावप”203 ह ं सगळीं ल णां दामोदर मावजो
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हां या ‘ मडफूल ’ कथांझे यांत या ‘नवी केस ’ कथत या कामील
या

पा ा

कव ळ

भतर

दसतात: “इंग यांवर

यो मु ठ ... हु मेन थपथ प ल

तांबडे

तरणी

गु ंज

दोळे ....

तक तक त कू ड...

फुरफु रपी नाका पु डयो... द ट पडत ताका भ म करतलो, हाताक
मेळत त मोडू न उडयतलो – लागीं ये त ताका

गळू न उडयतलो –

असो हो अवतार!”204 हाचे वय यान कामील रागान आ मक जा लो
दसता.

हषदा धु म कार हाच

“मानसशा

करतना कामीलावर

मनो

लागीं

भासाभास

ण तां या संपकात ये तात ह

हाका

कळू न आयल.”.205
“उ साह पश आ श

या दु यत मनशाक संभोगाचीं दसा सपनां

पडटात आनी ताची तांक वाडटा. जश जश पश चड
वता तशी दु यत मनशाची

माणांत वाडत

हं सक वृ ी वाडटा :“पयल ंच

वयाज

मा न ये ना फुड दे खू नासले भाशेन चेडवां फाट ं लागलो. पयर दासाक
गे लो चेडवां हे चबरोबर नाचू ंक भये वपाक लागल ं हो चडच तां या
फाट ं लागलो. थं गाच कालसांव बी काडल. या दसा यान हे भाशेन
करता.”206
उ साह पश आ श

या मनशाक आपू ण आतां संभोग करतां अश

दसता दे खु नू च अशे तरेचे मनो
दवयतात. अशे तरे न कामील

ण चलयांक पळोवन आपले कपडे

या पा ाक उ साह पश आ श

ताका मा नकोमांत भरती करपाची पाळी ये ता. दे खू न
उ साह पश आसा अश

यान

या पा ाक

हणच पडटल.
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3.9

े टताये ची

ंथी ( Superiority Complex )

“ एडलर हां या मता
लागू न

माण शा रर क वा मानसीक

य ती भतर जे ना

ाकेजीक

युनगंड तयार जाता ते ना ती

े ट

जावपाचो य न करता आनी हाका लागू न

य ती कु ि लकाद जावन

पडटा. मनीस आ मक, अहं कार , वताक

े ठ समजू ंक लागप ह ं

ताचीं ल णां. ”207
अशेच तरे चीं ल णां मावजो हां या ‘गांथन ’ कथांझे यांत या
‘जीण अशीच सोपचेल ’ हे कथत या ध या कु पां भतर दसता. धव
कू प

वताक हे रां परस

करता. कत त आपू ण

े ट मानपाक लागता. हे रांक त

कक त

हड अश मानू ंक लागता. “ते पळय द गर!

बोडक द गर! एक झाड ना, एक पान ना! काळे कु ळकु ळीत फातर
आनी करप ल तण शी!”208 तशच धव कू प

वताक आपले परस

आनी कोणू च सोबीत ना अश मानू ंक लागता: “तोखेत तोखेत धव
कू प आपणाल आंग पळोवपाक नदर घु ंवडायता- सु ंदर! हाचेपरस
सु ंदर कत आसू ं ये त?ा गोर, धव नतळ आंग! गु बगु बीत दे ह! आनी
च यवटे न

याची दे ग!”209

हे कथत या वा यांत यान मावजो हांचे कथतल ह का पनीक
सैमीक पा

े टताये या

ंथीचीं ल णां दाखयता अश

हणच

पडटल.
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3.10

अनु सू क ( Listless )
ह यार अशी य ती जी मंद आसता. जी कस याय

“उदासीन
कामांत सामक

थोडी

ची दाखयता वा मा ू य दाखयना. िजका

सामक उणी श त आसता.”210
दामोदर मावजो हां या ‘ मडफूल ’ कथांझेलांत या ‘नवी केस ’
हे कथत कु ं तलाचो बापू य ह पा
दसता :“बापू य

सामक उदासीन आ श

दसभर शु यांत नदर लावन

न वकार ब श लो

आसता.”211 बापायक सु रवेक ने वाचे दु यस आसता. बायल
आसता. आपल ल न एके तरशा बायले कडेन जाल
जाता. आनी सोरो
नासलो

हणून

याच

तरशी

हू ण तो खंती

पये वंक लागता:“पयल ं तो खु ब ळो... उपाय

वतरागू न वगी रावलो.... इ ल इ ल

पये वपाक

लागलो. जु गडी ध ल ....पांच सात वसा भतर बडीर गेलो.”212
पू ण क कणींत कसलय मानसीक दु खण आसत जा यार आमी
ताका नेवाचे
पा

हणटात दे खू न

अनु सू क आसा अश

3.11

भंय सपन

या पा ाक हे र कसल दु खण नासू न ह

हणच पडटल.

(Nightmare)

भंय सपन पडपा फाटल ं ल णां

हण यार, “वायट सपनाक

लागू न जाग जावप, ताका लागू न ताण ये वप, या सपनांक लागू न
मनीस सामको सतक रावता. चड क न ह ं सपनां ि हदे या दु स या
भागांत पडटात. वायट सपनांत कत पळ य ल ताचो उगडास उरता.
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या सपनांक लागू न आप या िजवाक भंय आसा अश
लागता. ह चड क न मनाचेर आ य
मावजो हां या ‘जागरणां ’

दसू ंक

या ताणाक लागू न जाता.”213

या कथांझे यांत या ‘ रते िजणे ’ हे

कथत तो जाणटो जा लो आसता आनी जाणटे णाचोच ताण घडये
ता या मनाचेर आसता. दे खू न ताका मरयांच सपन पडटा.: “आपू ण
आतां जाणटो जालां ह भावनेन तो सगलोच जड जाता. हार यांत
आपणा या कपलार मरयो आस यो.
यो

मरयो आतां वचपा यो

यो मरयो हु

या यो

ह .”214 आनी असो ताण

ह,
घेवन

ि हदता आनी ताका हजारानी मरयो कु डींत भतर सरतना दसतात:
“ कत यो योच

मरयो

भु रभुर

क न

कु डींत

भतर

सरतात....

ह जारांनी मरयो.... नस थंय बस या. पु ण तजेकडेन

यो दा या

दो यान लेगीत पळयनात. तो ि हदला थंय

यो ये तात.... खो शी

जातात.... आनी एकमेकां हातांत हात घालू न ताजे भ वतणी नाचू ंक
लागतात. नाचतां नाचतां तांची गती वाडटा. वाडत वता. तो
चवताळटा – भुरगे पणांतले भशेन तो तांकां धांवडावपाक करता. पू ण
यो चडू च लागीं ये तात. नाचतात नाचत रावतात. फा ट-फा ट!
ताकाच घु ंव ळ ले वर जाता.”215 अशे तरे च वायट सपन प ड

यान

तो दोळे उकते क न घु ंवळींत यान एकदम सतक जाता आनी
कपलावयल हू म पु सता: “उशाकडलो नॅपक न घेवन तो कपलावैल
हू म पु सता. नॅपक न कपलाक लाय यार खरखरता अश ताका
दसता. मरयो!”216
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दे खू न ह पा

भंय सपन अणभवता अश

हणच पडटल. कारण

या पा ाक आपू ण ज सपन पळयतां ताचो उगडास उरता. आनी
या सपनाक लागू न तो िजवा या आकांतान जागो जाता. दे खू न ह
एक भरांकू ळ सपन अश दसता.
3.12 ि कजो े नया ( schizophrenia )
ि कजो े नया ह नांव “1911 वसा

वीस डॉयटर

युलर हांणी

दल.”217
ि कजो े नयाचीं ल णां
सारक

उलोवंक

हण यार “संबंद ना श ल उलोवप,

जमनासप, सदांच

नाकाराथ

चं तप.

शकपाक

जमनासप, तशच कसलच काम क ं क ये नासप. समाजीक आनी
सैमीक नदरत यान पु रायपणान वेगळ रावपाचो य न करप, सत
प रि थती परस पयस आसप, भाय या जगाच भान दव रनासतना
आप याच जगांत त ल न जावप. आभास वा व म जावप दे खीक
सगल ं जाणां आप याक

ास करतात, आप याक लोक बदनाम

करतात, आपू ण अि त वांतू च ना अश दसप. ”218
मावजो हां या गांथन कथाझे यांतल ‘खंयचे कडेन कांय ना ’ हे
कथतल पा

अश आसा जो नाकाराथ उलयता. जे ना ताका दादा

दांत घांस

हणून सांगता ते ना तो

उडोवचे अश

हणटा: “पापया, त ड तर

जा यार पावडर तर

लाय

कडटकच एकदम काडू न
धू य मातशी शेणी ना

या दांतांक” दादाल उलोवप. “आसू ं
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कडटक र काडू न उडोवच एकदम.”219 तशच

या पा ाक शकपाक

वाज ये ता आनी नोकर लेगीत तो क रना पू ण आपले पर न कारणां
दवपाचो य न करता. “मामा जे ना ताका काम कर
ते ना तो

हणून सांगता

ह टा: “आरे कतय काम कर. नोकर कर.?” करतां. पू ण

आसा खंय? “ह रे बाबा कत? काम करपी आस यार खंयू य नोकर
मेळटा.” “ती फुकेसवायची पगारा-नोकरे च उलय.”220 अशे तरे न तो
भाय या जगाच भान दव रना. तशच ताका

ये क फावट ं दसता,

सगल ं आपू ण ये तांसो पळोवन दु कानां बंद करतात वा आप याक
ास करपा खातीर ह सगल करतात :“आयक मामा सोसायट आसा
रे शन मेळना. बसता

व वास? पसरो आसा साकर काबार, बारांक

गे यार नु सत काबार. तसोच आसा हांव बेकार. कोणाचो बसत
व वास?”221 अशे तरे न असंबंद त उलोवन सत प रि थती पसू न
पयस वचपाचो य न करता आनी आप याच व वांत त ल न जाता.
कांयच काम क ं क जामना ते ना तो शेजा याल पॅन हाडटा आनी
क वता बरयता:
“पसरकाराल साकर काबार
पसरकार जाला बेकार
सोसायट ंत रे शन ना
खयचे कडेन कांय

ना

पेनच बरवना .
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घात

ज माक ये वचेपयल ंच क वतेची वाट.”222
अशे तरे न उलोवप जाचो संबंद खंयच लागना. ह पा
आप याच
कांयच

व वांत आसता.

दवचो ना

या

सारक

कतय करचे पयल ं आप याक कोण
मांत आसता. तशच आपू ण कोणाकू च

नाका असो समज क न घेता. ताचे क वतत यान अशी बरपावळ
दसता जातू ंत पसरकाराचो तो बेकार रावपांत कांयच संबंद नासलो,
तर लेगीत तो थंय संबद जोडटना दसता. ह पा
जायना हाकाच ‘ए लोजीया ’223 अश
आयलां

हणून पसरो बंद अशा

हणटात. तशच आपू ण

मांत वावरप. ह ं सगल ं ल णां

ि कजो े नयाक लागीं आसात. दे खू न ह पा
मानसीक दु यस भोगता अश

सु खी वा दु खी

ि कजो े नयाक ह

हणचे पडटल.

3.13 पर पडानंद (Sadism)
“अशी य ती िजका दु स यांक भावनीक नदरत यान दु खोवपाक
आवडटा. अश केले उपरांत जी

य ती खोशी जाता, हे रांक

जाता त पळोवपांत जांकां मजा ये ता. हे रांक राग वा

ास
तडक

आ य ल पळोवपाक आवडटा. तशच शा रर क सं भोग घेतना दु स या
मनशाक जर

ास जायत जा यार त आवडटा, आपू ण ते पळोवन

उ ेजीत जावपा पासत परत परत संभोग घेवप”224 ह ं सगल ं
ल णां हे रांक पडपी य ती भतर दसतात.

247

ह

सगल ं

ल णां

दामोदर

मावजो

झे यांत या ‘सदानंद’ हे कथत या सदानंद
“ भकू शेट ल
संवसारांत या

पड ल

तड

पळयत

हां या

‘गांथन’ कथां

या पा ा भतर दसता:

रावचेश

ताका

दसता.

ये क मनशाच त ड जे ना प ड ल द ट क पडटल

ते ना सदानंदा इतलो खोशी कोणू च जावचो ना.”225 जे ना सदानंद
हे रांचीं प ड ल ं त डां पळयता ते ना तो भोव खोशी जाता. हाचोच
अथ सदानंदाक हे रांक दु खांत पळोवपाक आवडटा. तशच आवय
जे ना गांवचो मनीस भायर पडलो

हणून चु रचु रता ते ना ताका

खोशी जाता.: “आवय चु रचु रता त पळोवन सदानंदाक कॉमीक
दसता. तो मु मु रखो हांसता.”226 आनी आवयक वायट दसपा पासत
मु दाम आप या मरणाचो वशय काडटा: “हय तर! समज फा यां
हांव लंवडलो जा यार तु मकां कांय

दसपाक ना. जोडकार दादा

ह ं...”227
तशच सदानंद फु लामेन हाका पळोवन आकश त जा लो दसता:
“त पळय फुलामेन मार कट क टा सामक! हातकाप पो क, घ ट
साय, पांयांत खोटे ची जोतीं आनी ओठांक तांबडे पळयता पळयतां
सदानंदाक खातखु त यो जातात.”228 तशच जे ना फुलामेन टायट
कट घालता ते ना ताका ड यांत चडपाक ये ना त पळोवन तो
सामको खोशी जाता: “सदानंदाक दसता फु लामेना या खा यांनी हात
घालू न ताका वयर उबारच! काळजांत खातखु त यो जाता. शीः!
कू sक!

झु क!्

झू क!!

फुलामेन

नशवन

हात

सोडटा.

सदानंद
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बे गबेगीन ड यांत भतर सरता. फाट यान पळयता. फुलामेन जड
पांयांनी परतता- फ ट ि ह तीद लजेक

हारग जाला. सदानंद

खु शाल जाता.”229
तशच सदानंदाक आपू ण मरणाची खबर

दवपी पेदो जायन

दसता. कारण कोणाचय वायट जा ल वा मरण जा ल पळोवन
ताका एकदम खोशी जाताल . दे खीक “पेदो! ताका
पेदो

जावंच.

कोणू य

मे यार

गांवभर

भ वन

दसता आपण
लोकांक

सांगू ंक

मेळटल...! टण ् टणीन... टण ् टणीन...
”230
तशच ‘गांथन ’ कथांझे यांत या ‘तेरेजालो घोव ’ हे कथत पटर
हण यार तेरेजा या घोवाची मांय ह एक अश पा

आसा, जाका बर

जा ल

हय तर वायट जा ल पळोवंक आवडटा: “ भजू ड खु ंयचो!

खरोS

हवरो आसत जा यार चार फु लोन एसो बायलेक जा यार

हाडटा आसलो. पु ण तू ं....!”231 अशे तरे न

पटराक मांय वायट

करपाची बु द दता. तशच, जे ना घोवबायले मद ं बाचाबाच जाता
ते ना तातू ंत पे ोल घालू न उजो अद क पेटोवपाच काम करता:
“मोग

को न

काजार जा यांत

थंडसाणीन उ यांत पे ोल ओतता.”

हू ं?
232

खायाय.”

मांय

भतरसू न

तशच जे ना पटर तेरेजाचे र

हात उबारता ते ना ती थंड रावन पळयता :“तेरेजाल

दोनू य

कानसु लां तांबडी जातात. त कं ळाच मारता. भत ले वशीन रावन
मांय सदचे च थंडसाणीन पळयता

पटराक अ दकू च नेट ये ता.”233

नीना छ बर बरयतात, “अशे तरे या

य तींक हे रांक

ास करपांत
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सू ख मेळटा. एडलर हां या मता
भावना आसता.

जा यार शै रं टन, कॅनन

मानसीक ताण,

नायू ंचे ताण वा अंत

ई ट हां या मता
चो न

या मनशान

‘गांथन ’
कु टा ह पा

हां या मता

ावी

माण, “कादयतल एक

तांचो गळो कापताल

मेळटालो. ह

माण ह जावपा फाट यान ह ण
माण

ंथींक लागू न जाता.
य ती बायलांचे फोटे

आनी तातु ंत यान

तका आनंद

वता ि वकारलां.”234

या कथां झे यांत या ‘गणपती पावलो ’ हे कथतल
दु स यां या दु खांत आपलो आनंद पळोवपाचो य न

करता. ह हे दे खी वय यान

प ट जाता- “कु टाल ं असल ं उतरां

आयकु पाच मनःि थतींत हांव ना श लो. हांव वचपाची तयार केल .
तर कु टान

हाका आडावन त डार

पस यार उदार के या खंय तु व?गा त. पुण आपल वचारया
पर पडानंद पा

अश

वचारल, शंकर, या

व णु या

ह ,ं तोच सांगतालो- हाका कत

हळ....”235 दे खू न कु टा

या पा ाक

हणच पडटल, जो दु स यांक दु खांत पळोवन

वता आनंद त जाता.
3.14

इ साजनीत वचार (Wishful thinking)

इ साजनीत

वचार

पु रावो नासलो तर

हण यार “जर

मानता

या गजाल न
ं ी

या मानपा या गजाल ंचो आदार घेवन नणय

घेवप. त मानप आनी इ सा हांचे मदल झगड सोडोवपाचो एक
माग.”236
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दामोदर

मावजो

हां या

‘भु रगीं

हगेल ं

तीं

कथांझे यांत या ‘ पशेपणां’ हे कथत सु लभ नावाच पा

’

या

सु रवातीक

हु ं दरांक वटू न तांकां गाळी घालता.: “आवंSय! ह पळयलां? पाडा पडू ं
या हु ं दरांचे..”237 तशच सु रवातीक हु ं दरान घरांत मात य ल थैमान
पळोवन ताका वीट ये ता.
दशीं दशीं वाडटा. खेपे खे पेक सू पभर पोरां.”238

“जात तर कसल
अश

हणू न त सामक बेजार जाता. तशच त एक द स माजरान

भरपू र पलां काडल ं

हणून सग या पलांक सोडटा आनी पलांक

सो डना फुड माजर मरता: “घरांतल माजर मरत सावन ह हु ं दरांची
भु रावळ खु बू च मा त ल . माज य
मे ल.”239 सु लभ हु ं दराक पांद यात

हू ण

यु तच पलांक सोडनाफु ड

शरकु पा खातीर पांदरो हाडटा

:“रातेरा या दांतांमद ं हु ं दराच पोर पडू न पोरा या पोटांतल आंतकडी
भायर आ य ल . ती पळोवन सु लभाक ओंकारो आ य लो.”240 पू ण
ह सगळ केले उपरांत ताका अश दसता भु रग जायनासपाक कारण
आपु णू च आसां. आपण माजरा या पलांक सोडू न

हड पातक केलां:

“पू ण ती पलां थंय पावल ंच नासू ंये. थंयच तीं.. मेल ं बी ना मू?”
ं 241
अश

चं तू न त

पलांक सोडल ं दे खू न आप याक भु रगीं जायनात

अश

चं ा. पू ण सु लभाचो घोव सु रवातीक ते गजाल ंत

व वास

दव रना. तशच, जे ना रातेरांत हु ं द ु ल सांपडटा ते ना ती रातेरांतू च
3

पलांक ज म

दता. त पळोवन तीं दोगांय आपल ं भु रगीं

जावपाची मनोकामना पू ण जावपा पासत हु ं द र आनी पोरांक पयस
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सोडचे

बदला

तांकां

ब या

आनी

:“र नाकरान रातेर अळं ग उबारलो.
केल. हु ं द ु ल

सु र ीत
बळाकडेन

प ट क न उडक मा न

बळांत

सोडटात

ह न त ड उकत

बळांत गेल . र नाकरान

हवू च पलांक सकयल सोडल ं आनी फाट यान पळय नासतना तीं
घरांत भतर सरल ं.”242
सु लभ दु स यां या पलांक सोडल ं

हणून आप याक

ाप मेळटा

ह मानता. आनी आप याक भु रग जावप ह ताची इ सा आसता.
दे खू न मानप आनी इ सा हांचे मदल झगड सोडोवपा पासत त
नणय घेता. फुडाराक जर पलांक सोडीत जा यार आप याक भु रगीं
जावचीं नात.

या क पनत वावु रता आनी हाकाच लागू न त हु ं द र

आनी पोरांक रातेरांतसू न सु र ीत आनी घरा कड याच

बळांत

सोडपाचो नणय घेता.
3.15

वच

चं तप आनी उलोवप (Odd thinking & Speech)

हाचीं ल णां

हण यार “अि तर अ प ट चं तप. अचानक वा

प रि थतीक ध न ला णीक गजाल
वा

चं तप.”243

हं

ल णां

कथांझे यांत या ‘मे केचो

हड यो क न चडोवन सांगप

मावजो

हां या

‘जागरणां’

रझ ट’ हे कथत या शोभा

या

या पा ा

भतर दसतात.
शोभा

शकपाक बर नासता दे खू न ते आपू ण पास जालां ह

सपनांत पळोवपाचो य न करता. आनी ह करपा पासत त व च
252

चं तता आनी उलयता: “त मनांतले मनांत जु गार खेळटाल. फा यां
सकाळीं जर सात वरां पयल ं जाग आयल जा यार हांव पास जातले
असो मांड खेळू न त ि हदताल. सकाळीं बेगीन उठटाल. सातापैल ं
जाग आय या, ते ना पास जातलच. चडश ते risk घेना श ल. ‘वेळ
आज बु डलोच ना जा यार हांव पास जातल’ अश
आपलेच गोमटे क फातर बांद ू न जीव दवप.”244
ये तात

योच

यो गजाल जमू ं

चं तपाची र क घेताल : “कॅरम खेळटना

दाव िजख यार हांव पास जातल, अश

‘

ह यार

हणपाचो आनी चं तपाचो शोभा य न करताल. पू ण

कॅरम खेळटना मात त

िजखताल,

हणप

ते ना

ताका

दसताल

ह टाले आनी तर कय त

आशा

धरपाक

हरकत

ायकर परतो आयलो जा यार हांव फेल’ ते ना ताजीं बोटां
ायकराक धु कलताल ं. पूण

ना.
हवू च

वीन घालू न क हर घालताल ते ना

ताजी आशा थीर जाताल . घु लो बो सांत पडटा यो ततल शोभाची
उमेद वाडत वताल ... दशीं दशीं...”245 अशे तरे न त पास जावपाचे
आशेन व च
स

चं तपाक आनी उलोवपाक लागता.

नांवाची इ ट ण शोभाक पेपर कशे तपासतात त सांगता:

“थोडे खंय आपणाले बायलेकच सांगतात तपासपाक. एकलो आनी
खंय कोमीक करता. वै या सपणांचेर उबो रावता खंय आनी पेपरांची
रास सकयल ओतता खंय. वै या पांव याचेर पडटात

या पेपरांक

चड माक. सकयल पडटात तांकां थोडे.”246 ह आयकना फुड शोभाक
अशेच तरे चीं सपनां पडटात आनी त पास जावपा या

मांतू च
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जगता. नमणे कडेन त आपलो नंबर पेपरार ये वंक ना ह सपनांत
पळयता. पू ण उपरांत बोडात चू क मा ग
पावतकच पास जा

याचो लखोटो घराकडेन

यान खोशी जाता पू ण त सगल सपनू च

आसता: “शोभा पास जाला. हो पळय तेले ाम. एस.एस.सी बोडानच
धाडला. तांची चू क जा
चू क

जा लेब

ल

यान पेपरांक ताजो नंबर पावलो ना खंय.
माय

माग या.

जावं.... Congratulations

शोभा.”247
पू ण खर जे ना शोभा फेल जाता ते ना ताका आपू ण पास
जालां

हणून लाखाटो ये तलो हाची आ त आसता दे खू न त एकटच

बसू न वाट पळयता. :“हांकां पशांक दसलां आसतल हांव फेल जालां
हु ण शोभा भायर गेले आनी ब कांवांतच बसल. तेले ामाची वाट
पळयत”248 दे खू न ह पा

वच

चं ा आनी उलयता अश

हणच

पडटल.
3.16 कमी बु

यांक आ श ल

य ती ( Person with low IQ)

“बु धीच मापन 70 परस उण आसपी

य तींक म तमंद

हणटात. तशच, जांच बु धीमापन 20 परस उण आसता ते सामके
म तमंद

ह यार मू ढ बु धीचे (idiot) अश मानू ं ये ता. तांकां वाचू ंक

बरोवंक,

वताची काळजी घेवपाक जामना. तशच ते पु रायपणान

हे रांचेर

नंबू न आसतात. तांकां गंभीर म तमंद

बु धीच मापन आ श

या मनशाक जड बु धीचे

हणटात. 36-50
हणटात. तांकां
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वताच अश

यि तम व नासता. हे रांनी तांचे कडेन ल

दवच

पडटा. तशच जांच मापन 51 ते 70 आसता तांकां सौ य म तमंद
हणू ं ये ता.
बरे

यो

वागतात.

य ती कांय
पू ण

तांकां

माणांत मु ळा या व यालयांत बेस
वेवसायीक

श ण

कांय

माणांत

आ मसात क ं क जमता.
म तमंदताय जावपा फाटल ं कारणां

हण यार मदवाक जखम

जावप, ज मा आद ं बाळं टेरांत, सोरो वा हे र वायट गजाल ं या
सेवनाक लागू न ये वं ये ता.”249
‘गांथन’ कथांझे यांत या ‘तेरेजालो घोव’ हे कथत या तेरेजाचो
घोव पटर

या पा ाक उणो आय यू आ श

याच दसता. कारण

तो सगल दु स यांचे सांगणेन करता. तो आपल तकल वाप रना.
दु स या मनशांनी ताका बायल अश अश करता
रोखडच खर

दसता : “जे ना

बायलेक स वसेक धाडटाय?
के नाच ‘

गले म न

पटराक

हण यार ताका
ह टा “ कद?

हे र बॅड! केसो दादु लो रे तू!ं बायलांक

’ सोडू ंक फावोना. तीं मा यार बोसतात मागीर. दादु लो

हु यार-”250 अशे तरे न पटर फकत आवयचच सां ग ल
हे र लोकांच लेगीत खरच समजू न आयकता. आपल

हय तर

तकल

तो

वाप रना. दे खीक जे ना तेरेजाक रे वत चडपाक एक तरणाटो आदार
करता, ते ना

पटर लोकांनी

हण

ध न

आपल

वाप रना.

बसता.

नाजा यार

सव स

बु द

या गजाल ंचो तकलत राग
:“चेडवांक

हु ण

जाय.

क याक करतात तर तीं.....” “ह मात सेत!
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स वसेक वतकू च जाय तेशीं मार फो गां. इचारता कोण!”251 तशच
पटरान कसल च सव स लेगीत के ल

दसना: “ सव स जायना –

नेगोसाक लागला उजो. काजार आनी जाला”252 हाचे वे यान
पटराक सव स क ं क लेगीत बु द नासु ये अश दसता. दे खू न पटर
या पा ाचो बु

यांक उणो आसू ंक जाय दे खू न ताचे

समिजकाय आसा अश

हणच पडटल. पू ण जे मेरेन

बु धीक मापन क रना ते मेरेन ताचो बु

भतर उणी
या पा ाच

यांक कतलो आसा तो

कळपाक माग ना.
3.17

पालन शैल

( Parenting style )

“ ॉयड हांणी पालन शैल भु र यां यो गरजो भागोवपा पासत
आसची हाचेर भर दला.”253
“1952 वसा जॉन बावलबाय हांणी बरयल ‘‘मॅटनल कॅर अँड

मॅ टल हॅ थ’ ह बरप ‘व ड हे थ ऑगनायझेशन’ हाणी उजवाडायल.
तातू ंत
वा ड

अनाथ
या

आ मा

भु र यां या

सार क या
यि तम वाचो

आवयचो मोग आनी ल
कशी आनी कसल

मेळना श

वेग यावेग या
अ यास

सं थांनी

के लो.

तातू ंत

या कारणान भु र यां मद ं

वागणू क तयार जाता ताचे

वशीं

व तारान

सांगलां. भु रग जे ना रडटा,

कळ यो मारता ते ना त आवयन

आप या कडेन ल

हणुनच
ू
आसता. अशा वेळार जर

दवच

भु र याक आवयचो मोग मेळत जा यार ताका आपू ण सु र ीत आसां
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अश दसता.

या काळांत तर ताका मोग मेळू ं क ना जा यार ताका

बर च मानसीक अ थीरताय भोगची पडटा. अश जॉन बाऊलबाय
हणटात.”254
“पालन शैलेचे कांय
पालन शैल , दु सर

कार अशे तरे न आसात. पयल , दु ल ीत

अनु ा मक पालन शैल,

तसर

हु कूमशायी

गाजोवपी पालन शैल आनी चौवथी अ धकारपू ण पालन शैल .”255
3.17.1

अनु ा मक पालन शैल

(permissive parenting)

“परमीसीव पेरंट ंग/ इंडलजंट पेरंट ंग

ह या च अनु ा मक पालन

शैल . हे पालन शैलत आवयबापायन भु र यांचे सगले लाड पु रवप,
तांकां जाय जाय त

दवप, तांकां

के यार लोगीत तांकां कांयच

या त

दनासप, कतय वायट

ह णनासप ना. वय यान तां यो

तोखणायो करप. अशे तरे चीं ल णां

दसतात.”256 हाचो प रणाम

हणू न भु र याची वागणू क समाजांत मा य करपाचे लायक ची उरना.
भु रग

आवय

‘ मडफूल ’
कातार न
तपान जा

बापायक

रे पेत

दना.

हं

ल णां

मावजो हांचे

कथत या ‘आतां रड ’ हे कथत या फुलांमे

ी आनी

या पा ांत दसता. सु रवातीक कातार न आप या जाय या
या भु र या यो जाय यो अपु रबायो करता. पू ण उपरांत

कातार न ह पा
रे मेद क, जाप

आवय

या ना यान जर ं कांय वेळार भु र याक,

वचारता ते ना फु लांमे

ी बापू य ताका नदरे आड

करता. आनी ता यो तोखणायो करता. जे ना कातार न आप या
चे याक घेवन आंगवण पावोवपाक स पणां चडू न दे वाक वता ते ना,
257

रे मेद स पणां चडची पडटा

हू णन भा याची गाडी घेवन सरळ वयर

ये ता. अशा वेळार गाडी हाडपाक पयशे खंय यान आयले ह वचारचे
बदला रे मेद यो बापू य तोखणायो करता: “सांगल
डागेल
फुलांमे

हू ण!’ रे मेद न आवाज चडोवन

हळ, ‘तू ं बे टे च

तो. पू ण तेका ये वजल त चय-

तकलेन बरो ताण जातलो तु गेलो चेडो!’ आनी फुलामे
हांस

हांस

हांसलो.”257

तशच

रे मेद चे

पु रयता.:“एकद स शेळी कडी वाडल
आनी प ता व

या फुलांमे

हु गे या

हळ.‘पु रो आतां. तू ं वोस-’

ीन पु ताक भायर धाडलो आनी बायलेक

पकार जाता कातार न! भु रगो आहा

हू ं,

सगळे

लाड

ी परतू न
फुलांमे

ी

हू ण तो जेवनासतना रा व लो

ीन तेदेवगतार बाजारांत वचू न नु त

फैदासू न काता रनाक कडी रांदपाक ला य ल .”258
रे मेद न जर कसलय वायट काम केले जा यार ताका
ताची जाप

वचा रना तशच ताका कसल च

या त आवयबापू य

दनात: “सातवेक एक फावट आनी आठवेक दोन खेपेक घोडे खावन
रे मेद णववत पावलो ते ना
फुलांमे

ील

दे ड

ल ाची

हणसर काता रनाल ं दोन कांकणां आनी
मु द

कडोवन

जा ल .

पू ण

जांव

काता रना या कपलार मर पडू ंक नासल .”259 आनी दे खु नू च रे मेद
आवयबापायक रे पेद दना. आनी रे मेद गाळी घालपाक लेगीत फाट ं
फुड

पळयना:

फुलांमे

“चेडये या!

रे मेद या

त डांतल

गाळ

आयकू न

ीले दोळे धवे जाले.”260 दे खू न हे कथत यान अनु ा मक

258

पालनाचो

वायट

आनी

सामको

भरांकू ळ

प रणाम

भु र याचे

वागणु केचे र जा लो दसता.
3.17.2

न काळजीपण बाळगु पी पालन शैल

(Uninvolved

parenting)
“हे पालन शैलच
े ीं ल णां

ह यार. “भु र यांनी

वता वयर सरच

अश आवय बापायक दसप, भु र यांक बर दे ख, तांची जतनाय घेवंक
वा मागदशन

दवंक पावप नासप. आवयबापायच भु र यांचेर ल

नासप अशा आवयबापायक पालन शैले वशीं कांयच खबर नासप वा
िजणत हे र कांय सम या आसू ं ये तात दे खू न अशे तरे चीं भु रगीं
फुडाराक सु खी जावंक पावनात. तांकां वागणु केची सम या जावं ये ता
वा अ यासांत तीं बर क ं क पावनात.”261 ह ं ल णां दामोदर
मावजो हां या ‘भु रगीं

हगेल तीं’

या कथांझे यांत या ‘अ ेकणी ’

हे कथत या माथा या आवयबापायचे पालन शैलत

दसता :“कार

घेवची आनी जाय थंय वचच वचारपी कोण ना. डॅडी बझी! माथाक
सगल

लबट ! ते परस लु सील बर! मातसो घरा परतु पाक कळाव

जा यार मांय हु सकेता, तापयता”262 तशच माथाक जे ना फुगांव
ये तात ते ना ताचे वांगडा आवयबापू य रावनात. ताका तीं वावराडे
कडेन दव न वतात: “मार न वतरागांनी

ह ण ल, “बाये क फुगांव

ये यलो आसताना फो ग मारपी केसोs मांय ह
तशच आवय माथाक सोडू न

नबर काळजाची!”263

लबांत वता आनी माथाचेर तच ल

उरपाक पावना : “I’m leaving, Martha! आनी म मी गे ल ....

लबांत
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Indian Cultureचेर exhibition आसा थंय!”264 अशे तरे न हे पालन
शैले वरवीं माथा आपले िजणत सु खी जावंक पावना. त मोगाचो
कांच घेता. दु खाची ताका गोडी लागता. दे खू न माथाचे आवयबापू य
न काळजीपण बाळगू न पालन करतात. अश
3.17.3

हणू ंक जाय.

हु कु मशायी गाजोवपी पालन शैल

(Authoritarian

Parenting)
हे पालन शैलेचीं ल णां

हण यार, “आवयबापू य नेम तयार करतात

आनी भु र यांनी ते मा य क ं कू च जाय अश

चं त
ा . आनी अशा

वेळार भु र यांक सम या सोडोवंक जमना. भु र यांनी वचार त अश
क याक करपाक जाय? ते ना आवयबापू य आपू ण सांगतात
अश कर
अ

हणू न कारण दवपाच टाळटा आनी पालक

या त

हणून
या

ाचो वापर करतात.”265 अशेतरे चीं भु रगीं आ मक जातात आनी

नणय वा कसल य सम या सोडोवपाक तांचे कडेन जमना. अशे
तरे चीं भु रगीं फकत आवयबापायचेर रागार जावपाचेर आपल ल
क त करता. ह ं ल णां लु सी या पालकांचे पालन शैलत दसतात.
ह

पा

दामोदर

मावजो

हां या

‘भु रगीं

कथाझे यांतले ‘अ ेकणी ’ हे कथत

हगेल ं

तीं ‘

या

दसतात: “लु सी सांगताल,

सकाळीं सात वरां मेरेन उठले ना जा यार तागे ल मांय ये वन त डार
उदक मारता वा पाय ये वन सोमतच उबा न ताका उब करता...”266
हाचे वय यान लु सीचीं मांयपाय ताका तांणी घा ले नेम पाळपाक
जायच असो हु कू म सोडटात अश

दसता. तशच, लु सीक भ वपाक
260

बंधनां

आश लं

हय

दसता:

“तागे यो

खबरोय

वेग यो

आसता यो.... वेग या लाइफा यो... जंय पाय मांय तापयताल ं...
जंय भ वपाक करपाक बंधनां आसल ं...”267 हाचे वय यान लु सी

या

पा ाक पालक हु कु मशायी गाजोवपी पालन शैलत वाडयतात अश
दसता आनी ताचो प रणाम इतल ं बंधनां आसु नू य त गु रवार जाता
आनी ताचेर गभपात करपाची पाळी ये ता.
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पान

. 44

91. मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य 2014
पान

. 46

92. मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य 2014 पान
. 53
93. मावजो, दामोदर: सपनमोगी :जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य 2014
पान

. 54

94. Zax, Melvin, Cowen, Emory L.: Abnormal psychology: Library of Congress
Cataloging 1972 Pg. no. 338
95. मावजो, दामोदर: जागरणां :दामोदर मावजो
पान

हज

. 81

96. मावजो, दामोदर: जागरणां : दामोदर मावजो
1975 पान

हज

काशन माजो ड ग य 1975

हज

काशन माजो ड ग य 1975

हज

काशन माजो ड ग य 1975

. 81

99. मावजो, दामोदर :जागरणां: दामोदर मावजो
पान

काशन माजो ड ग य

. 75

98. मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो
पान

हज

. 80

97. मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो
पान

काशन माजो ड ग य 1975

. 83
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100.
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मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

101.

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

दामोदर मावजो

हज

काशन माजो ड ग य

मावजो, दामोदर: जागरणां : दामोदर मावजो

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

1975 पान

मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

102.

1975 पान

. 53

मावजो, दामोदर: जागरणां : दामोदर मावजो

103.

1975 पान

. 63

मावजो, दामोदर :जागरणां: दामोदर मावजो

104.

1975 पान

. 61

मावजो, दामोदर: जागरणां:

105.

1975 पान
106.

1975 पान

. 59
. 55

मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

107.

1975 पान

. 61

मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड

108.

2014 पान
2014 पान

. 124
. 132

मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य

110.

2014 पान

. 138

मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य

111.

2014 पान

. 140

मावजो, दामोदर: सपनमोगी:जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य 2014

112.
पान

. 141
मावजो, दामोदर: भु रगीं

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
114.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

नागवकार सचीव अि मताय

. 95

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
115.

मडगांव ग य

मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य

109.

113.

. 53

नागवकार सचीव अि मताय

. 95

मावजो, दामोदर: मडफूल: भाकर भडे मीना ी ब डींग पणजी 1989 पान
. 89
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मावजो, दामोदर:

116.
पान
पान

मडफूल:

भाकर

भडे मीना ी ब डींग पणजी 1989

मडफूल:

भाकर

भडे मीना ी

. 97
मावजो, दामोदर:

118.

भाकर भडे मीना ी ब डींग पणजी 1989

. 93
मावजो, दामोदर:

117.

पान
119.

मडफूल :

ब डींग पणजी 1989

. 98
American psychiatric Association Quick Reference to the Diagnostic

Criteria published by Jitendar P. Vij New Delhi 1994 Pg. no. 280-281
120.

मावजो, दामोदर :भु रगीं

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
121.

मावजो, दामोदर :भु रगीं

122.

मावजो, दामोदर :भु रगीं
मावजो, दामोदर :भु रगीं

124.

मावजो, दामोदर :भु रगीं

125.

मावजो, दामोदर :भु रगीं

126.

नागवकार सचीव अि मताय

.137

हगेल ं तीं :ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

.137

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

.137

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

.137

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
123.

.138

हगेल ं तीं :ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

नागवकार सचीव अि मताय

.140

गोडबोले, अ यु त: मनात: अर वं द घनः याम पाटकर मनो वकास

काशन

नारायण पेठ पु णे 2012. Pg. no. 507
127.

http://www.encyclopedia.com/coregiving/encylopedias-almanacstranscriptsandmaps/depression

128.

अ वाल, र व

, नाडकण , अ भजीत, राणे अ नल आमच मनः भलायक ,

दु यस आनी उपचार: स चव गोवा क कणी अकादे मी पणजी ग य 2016. पान
. 09
129.

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान
130.

131.

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

. 11

मावजो, दामोदर: गांथन : सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

योळ

. 10

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

काशन

. 77
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मावजो, दामोदर: गांथन : सु म त केळे कार जाग

132.

ग य 1971 पान
ग य 1971 पान
ग य 1971 पान
ग य 1971 पान

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
मावजो, दामोदर: भु रगीं

137.

मावजो, दामोदर: भु रगीं
मावजो, दामोदर: भु रगीं
मावजो, दामोदर: भु रगीं

142.

143.

144.

145.

पान
147.
पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 27-28
काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

. 60
. 62
. 62
. 67

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान
146.

. 27

मावजो, दामोदर :गांथन:सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

हा डोळ-

नागवकार सचीव अि मताय

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

योळ

. 25-26

मावजो, दामोदर: गांथन :सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

काशन

नागवकार सचीव अि मताय

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

हा डोळ-

नागवकार सचीव अि मताय

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
141.

योळ

. 27

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
140.

काशन

. 26

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
139.

हा डोळ-

नागवकार सचीव अि मताय

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
138.

योळ

. 83

मावजो, दामोदर :भु रगीं

136.

काशन

. 83

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

135.

हा डोळ-

. 79

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

134.

योळ

. 79

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

133.

काशन

. 69

मावजो, दामोदर:

मडफूल:

भाकर

भडे मीना ी

ब डींग पणजी 1989

मडफूल:

भाकर

भडे मीना ी ब डींग पणजी 1989

. 21
मावजो, दामोदर:
. 42
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मावजो, दामोदर:

148.
पान
149.

मडफूल:

भाकर

भडे मीना ी

ब डींग पणजी 1989

. 46
7 मे 2016

या दसा वणा कंठक हांची, तां या ि ल नकांत मडगांव हांगा

घे त ल मु लाखत.
150.

American psychiatric Association: Quick Reference to the Diagnostic

Criteria : Jitendar P. Vij New Delhi 1994 Pg. no. 190
151.

मावजो, दामोदर: जागरणां : दामोदर मावजो

1975 पान
152.

153.

154.

155.

156.

http://books.google.co.in

158.

मावजो, दामोदर: जागरणां : दामोदर मावजो

159.

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

हज

काशन माजो ड ग य

. 100

157.

1975 पान

काशन माजो ड ग य

. 100

मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

1975 पान

हज

. 98

मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

1975 पान

काशन माजो ड ग य

. 97

मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

1975 पान

हज

. 100

मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो

1975 पान

काशन माजो ड ग य

. 96

मावजो, दामोदर: जागरणां :दामोदर मावजो

1975 पान

हज

. 102

जोशी, बी. आर.: मानसशा

: द ा ेय ग पा टे टळक रोड पु णे 2007 पान

. 144
160.
Corsini, Raymond: Concise Encyclopedia of psychology: A Wiley
Interscience publication. Canada 1987 Pg. no. 295
161.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
162.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

163.

मावजो, दामोदर:भु रगीं
मावजो, दामोदर:भु रगीं

नागवकार सचीव अि मताय

. 44

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 44

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
164.

. 42

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

नागवकार सचीव अि मताय

. 45
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मावजो, दामोदर:भु रगीं

165.

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
मावजो, दामोदर: भु रगीं

166.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

167.

मावजो, दामोदर:भु रगीं
मावजो, दामोदर:भु रगीं

169.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

170.

मावजो, दामोदर:भु रगीं

171.

मावजो, दामोदर:भु रगीं

172.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

173.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

174.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

175.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

176.

मावजो, दामोदर:भु रगीं

177.

नागवकार सचीव अि मताय

. 117

हगेल ं तीं : ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 116

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 112

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 110

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 109

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 68

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 69

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 57

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 56

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 59

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

. 59

हगेल ं तीं : ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
168.

. 46

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

नागवकार सचीव अि मताय

. 110

178.
Mangal, S. K. : Abnormal psychology: S. K. Ghai Managing Director, New
Delhi 1981 Pg. no. 201-202
179.
Cashdan, Sheldon: Abnormal psychology : prentice –hall, Engle woods
Cliffs, New Jersey 1972 Pg. no. 39-40
180.

मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य

2014 पान
181.
पान

. 94

मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य 2014
. 94
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182.

Zax, Melvin: Cowen, Emory L.: Abnormal psychology.: Holt Rinehart And

Winston New York Chicago 1976 Pg. no. 146
183.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
184.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

185.

मावजो, दामोदर: भु रगीं

नागवकार सचीव अि मताय

. 142

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान
186.

. 148

हगेल ं तीं: ह र चं

त ठान मडगांव ग य 2001 पान

नागवकार सचीव अि मताय

नागवकार सचीव अि मताय

. 149

Corsini, Raymond, Concise Encyclopedia of psychology: A Wiley

Interscience publication. Canada 1987 Pg. no. 1117
187.

मावजो, दामोदर: गांथन : सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान
188.

189.

190.

191.

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

काशन

योळ

हा डोळ-

. 93-94

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

काशन

. 93

मावजो, दामोदर: गांथन : सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

हा डोळ-

. 93

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

योळ

. 92

मावजो, दामोदर: गांथन: सु म त केळे कार जाग

ग य 1971 पान

काशन

. 94

192.
Menon V.A (Editor):. Begone Godmen! Encounters with spiritual Frauds
by Abraham T Kavoor : Shah Ashwin J. Jaico publishing house Bombay 1976 pg.
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योगदान

: क कणी कथा व व: दामोदर मावजो हांचे

4.1 दामोदर मावजो आनी समकाल न क कणी कथाकारांची वाटचाल
आयज आमच जग आनी कल बदललां. पू ण 200 वसा फाटलो
नयाळ कर त जा यार अश दसता, मनशाक

वताची मन रजवण

करपा पासत फावोश कसलच साधन ना श ल. अशा वेळार मनशान
वताच

मनोरं जन

करपा

पासत

वा

मप रहार

हणू न

वणकौश याचो आधार घेतलो आनी फुड वचू न हच लोकसा ह य
आद या वा न या

पान घराघरांनी पावल. अशे तरे न मनशाचे

बरे वायट अणभव, गजाल लोकां मेरेन पावू ंक लाग यो आनी हांगाच
“लोककथेचो ज म जालो आनी कथा ज माक आयल .”1
1510 वसा पु तु गेज ग यांत आयले. पू ण ते ये वचे आद ं
“क कणींत महाभारत – रामायणांत यो कथा, कृ णदास शामा हांणी
बर य

याची न द क कणी

शामा

हां या

के

कथांच

व वकोशांत मेळटा. तातू ंत कृ णदास

पु तु गेज

मशन यांनी

रोमींत

ल यांतर

याचो उ लेख मेळटा. तशच 1889 वसा एदु आद जु जे

ून द

सौझ हांणी उदतेच साळीक तशच हे र रोमी नेमा यांनी कांय कथा
मे ळ

याची न द मेळटा.”2

ऑ लवी यु गोमीश हां या मता

माण: “ग यांत पु तु गेज ये वचे

आद ं कृ णदास शामा ता या वांगडाच क कणींतलो व णु दास नामा,

279

शीवदास,
आश

ानदे व आनी वैष पायन हांणी बी पा ंक आपले लागीं

या

ंथांत यान काणयो वाचू न सां ग

काश नायक हां या मता
शक यांतलो
बरोवपी

कवी कृ णदास

याची न द मेळटा.”3

माण : “पंदरा या – सोळा या

शामा

हाकाच

क कणींतलो पयलो

हणू ं ये ता कारण तांणी ‘ ीकृ ण च र

कथा’

काणयां वांगडाच अ वमेध, रघु नाथ वंशाची कथा

या मराठ

यो कथा क कणी

भाशत बरय यो आनी क कणीक मोलाद क अश ग य सा ह य
दल.”4

शंकर फडके आप या बरपांत

हणटात: “भारतीय

सा ह याची सु रवात वेदा सावन चालू जाता.”5 तशच कांय कथा:
“पु तु गाल दे शांत

ागा शारांत या वाचपघरांत

चलतले ‘क दवी’

लपयत बर य

या काळांत ग यांत

यो मेळटात. दे खीक, मु लक

रामायण, महाभारतांत यो खाशे या क कणी रचणु के यो काणयो
पा ंनी

व या मक रोमी

लपयत बरोवन घे त

यो पू ण तां या

मू ळ बरोव याचो उ लेख मेळना. ह क कणी भाशतल
पयलवयल ग य अश गो मश
ल मणराव
मातये च

ह व

सरदे साय

वकसीत

हणटात. ”6
हणटात:

“झाडांक

िजतल

उदक

ततलच कथाकारा या िज वतांत अणभवांक

–

ह व

आसा.”7
हे च अणभव घे वन बरोव यांनी लोककाणये चो आदार घे वन कथे
कडेन वाटचाल के या आसू ंक जाय अश दसता. “िजका आमी आज
कथा

हणटात ती काणी वा लोककथेच एक नव

प.”8 वसा या
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शक याच आठव दसक “क कणी कथे या इ तहासांतलो सु वणकाळ
हणू ंक जाय”9 अश ले खक दामोदर मावजो
भालचं

हणटात.

गांवकार बरयतात, “आ व ले कथेची सु रवात ‘अॅडगर

पो’ हांणी केल .”10 आनी उपरांत कथेचे जायते

कार ज माक

आयले. दे खीक, व ान कथा, लघु कथा ,द घकथा, बी.
आव

या दे वनागर

वयल कथा

क कणी सा ह याच मु ळावण घालपी पयल

हण यार ‘ हजी बा खंय गेल ’. ह कथा ‘नव ग य ’

या नेमा यांत उजवाडाक आयल . उपरांत ती ‘गोम तोप नषत खंड

पयलो ’ हातू ंत उजवाडाक आयल .

या झे यांत पांच कथांचो

आसपाव आसा. दे खीक, ‘ हजी बा खंय गेल ’, ‘वासशणैल पोपाय
’, ‘बाबु मामालो पणस ’, ‘ पतु बाबालो तां यापटो ’ आनी ‘खणवीर’
हो झेलो 1933 वसा उजवाडाक आयलो.
‘ हजी बा खंय गेल ’हे कथ

वशीं बरयतना अ. का.

योळकार

हणटात: “आपल य मनि थती बाबु या वर च आ श

यान ती

कथा वाचू न आपू ण हु डके हुडकेवन रडल . तांणी व सल आनी क ण
रसाचे हे कथत पू र

हांवय यांत.”11 शांताराम वद वालावल कार

बरयतात: “वासशणैल पोपाय आनी बाबु मामालो पणस
वन पतीच दु ख उ तावपी

पककथा.”12अश

तां यापटो ’ हातू ंत शवराक आनी नु या या

यो दोनू य

हणटात, ‘ पतु बाबालो
नाचेर भासाभास
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‘खणवीर ’ हे कथत खूनशीं वृ ी या मनशाच च

दो या मु खार

दवरता.
शणै ग यबाबां या
जाणकारांचो

वाद

ग यबाबा या

कथा

या कथांक आधु नीक कथा
आसा.

ह र चं

सा ह यांत

पु तका या दोन खंडांत

नागवकार

तां या

अश

हणटात:“शणै

‘गोम तोप नषद’

या

यो कथा आसात यो ‘ हजी बा खंय गेल

’ हे एके कथेचो आडवाद के यार आ व
बसनात.”13

हणप काय ना हाचेर

या कथां या तं ांत

हणटात. पू ण शांताराम वद वालावल कार हाणी

“वासशणैल पोपाय आनी बाबु मामालो पणस हांकां वन पतीच दु ख
चतारपी

पककथा तशच पतु बाबालो तां यापटो आनी खणवीर

कथांक च र कथा

हणलां. ”14 आय यो आ व

या

यो कथा पळय यार

शणै ग यबाब हांची ‘ हजी बा खंय गेल ’ कथा आधु नीक कथे या
तं ांत बसता अश

हणू ं ये ता. पू ण आधु नीक तं ाच भान दव न

तां यो हे र कथा आधु नीक कथे या तं ांत बसतात कांय ना हाचो
परत एकदां नयाळ करपाची गरज आसा.
पु तु गेज ग यांत आयले ते ना धम सारणाक लागू न जाय या लोकांनी
आपल घरदा च

हय तर ग य लेगीत सोडल आनी कारवार,

मंगळू र, कनाटक, बी सु वातांनी
सरतना ते आपल

थायीक जाले. पू ण ग या भायर

मायभास िजबेर घेवन गेले. आनी अशे तरे न

जाय या मोडींत यान क कणी सा ह य ज माक आयल.
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पू ण मराठ आनी क कणी भाशे भतर जे ना झगड नमाण जाल
ते ना ओ पनीयन पोल वा जनमत कौल घेतलो. ते ना दोन पानां
हण यार ग य ह
महारा

वतं

रा य आनी फू ल

हण यार ग यच

ांत व ननीकरण करप अशीं च नां आ श ल ं. ते ना भोव

मतांनी दोन पानांनी जैत मेळयल आनी ग य
भाशीक वादान उ

वतं

उरल. “मराठ

प धारण केल पू ण हो संघश शेजारचे क नड

भाशे कडेन आनी सं कृ ताये कडेन के नाच जावंक ना.”15
मावजो हांणी क कणी सा ह याक मोलाद क योगदान

दल.

मावजो हांचे बरोबर हे र कथाकारांनीय आपल योगदान सा ह या या
वं गड वं गड

कारां वरवीं

दल. 1950 ते 2009 मेरेन या काळा

मेरेन या कथाकारांचो वचार केलो जा यार अ.ना. हांबरो, चं कांत
केणी, दामोदर मावजो, मीना काकोडकार, शीला कोळं बकार, जयंती
नायक, पु ंडल क नायक, माया खरं गटे सारके समकाल न क कणी
कथाकार लागींलागीं एकाच कालखंडांत आसपातात. पू ण कथे या
मळार

चं कांत

कोळं बकार हांचे

केणी,

अ.ना. हांबरो,

काकोडकार,

शीला

सार कले कथाकार एकेच पंगतीक बसतात दामोदर

मावजो हांकां वाचनाची भोव आवड आ श
ते 11 वसाचे आसतना एका
अश

मीना

यान तां या सा ह याक

हानशाच नबंदांत यान सु रवात जाल

हणू ंक जाय. कथाकार हो तांचो जर पींड आसलो तर भु रगो

मावजो हांकां

नबंदा वरवींच

श का कड यान पयल

शाबासक

मे ळी. आनी उपरांत हळू हळू तांची सा ह यीक सर पत

गरे त
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जायत गेल . तांचे पांच कथांझेले उजवाडाक आयले आनी कांय
उजवाडाक ये वपाचे वाटे र आसात. सु रवातीक मावजो हांकां पसरो
आनी सा ह य हांचे

भतर ताळमेळ साधचो पडटालो. पू ण आतां

तांकां अ रांची या ा करपाक जायतो मेळ मेळटा. तश तांच काम
चालू

आश ल

दसता. हाल ंसराक 2014 वसा, तांच

पु तक

हण यार ‘सपनमोगी ’. ग यचे सु टके

का शत जालां आनी त

उपरांत मावजो हांचो पयलो कथांझेलो उजवाडाक आयलो.
ल मणराव सरदे साय बरयतात: “ताजी

तभा ताका जाय

थंयच पावता. तका जाय थंय तो पावना. ता यांतलो तो नयं क
ताका न मतीचे

यत एक अ ल तताय सु पू द करता.

तभे या

हारान तो उचांबळ जायना.
रणांगणांत उतरपी खरे लो यो धो आपल
शांतताय

बगडू ंक

थीरताय, आपल

दना. ताका लागू न तो यु ध

ललेन खे ळटा.

मु त काराच कसब ताचे कथांचे घडणत दसू न ये त”ा 16
मावजो हांची ‘मरण ये ना

हु ण’ ह कथा हवा या या दु खाक

वाट मेकळी क न दता. हवाळ आप या भु र यां पासत सु रवातीक
जगता पू ण तींय मेले उपरांत त आप याक मरण ये ना
जगता. अशे तरे ची ह
मारपाची तयार

हणू न

िजणेची वाटचाल करतना मनीस ताका

करता आनी त खोशये न आप या घेवाचो आनी

भु र यांचो उगडास करता. तीं पयल ं गेल ं त बर जाल

या
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समाधानान आपले दोळे बंद करता. मावजो हांची ह कथा तां या
काशीत कथांझे यांत अजू न मेरेन आ य ल
अ.ना. हांबरो (अर वं द नारायण
अ.ना

दसना.

हांबरो)

हांबरो हांणी “ पराये या तेरा-चवदा वसाचे र बरोवपाक

सु रवात केल . कॉले जींत आसतना ताणीं बर य ल ं कांय नाटकांय
रं गमाचये र आयल ं पू ण ‘घु मचे कटर घु मss’
न द तां या पय या

काशीत पु तका या

या क वता झे याची

पान जाता. पणजी आतां

हातार जा या सार कल पु तक उजवाडायल. 1985 वसा तांकां
सा ह य अकादे मीचो पयलो पु र कार फावो जालो. तशच तांचे
सादाफूल आनी

वतं

ग यांतल

क कणी कथा ह ं संपाद त

पु तकां उजलाडाक आयल ं.”17
‘पणजी आतां

हातार जा या ’ ह कथा बरयतना तांणी डायर

शैलेचो वापर के लो दसता. अना
ये तात. पू ण महारा

हणटात, पणजत टु र ट खू ब

ांत या दळ ड या पयटकां परस तांकां

ह पी

आवडटात. तांची हांसयत हांसयत वाच यांक बडी मारपाची कला
एकदम वेगळीच आसा. ‘भावोजी मेलो ’ ह कथा क वते या
परगटा य ल

पान

दसता. सु रवातीक ल नाची बायल आपलो घोव मेलो

हणू न शोक करता पू ण उपरांत जे ना आंकवार आसु नू य दु सर
आप या घोवा या दु खान तच दु ख परगटायता त पळोवन ती
आपलो घोव भायर पडलो तच बर जाल अश

हणटा.

285

‘एक झगड: दोगांचे ’ हे कथत मनशां मदले संवाद सादे स पे
भाशे वरवीं मांड यात. पु ंडल क नायक बरयतात: “अ.ना
हांगेल ‘ वठू ल चावी सांडल ’ हे पारं पार क

हांबरो

ढ कथे परस वेगळी

अशी गािज ल कथा. ‘गवेत उ त जायना.’ ह य तांगेल वेगळे अशे
जातकु ळये ची कथा. दर कथे फाट यान तं ाचे नवे नवे
योगशील कथाकार

योग करपी

हू ण क कणी सा ह यांत तांणी नांव जोडलां.

थापीत क कणी कथे परस तांची कथा वेगळी कांयशी absurd.
मा मक भाशाशैल हो तांगेले कथेचो आनीक एक गू ण.”18
अ.ना
आश

हांबरो हां या बरपाचो हो गू ण

यान अनाकथा ह

उपाधी कथेक फावो जाल . लेखकांनी

तां या कथांचेर भा य करतना अनाकथा
सु रवात केल .

वल ण आनी वेगळो

या नांवान संबोधपाक

काश थळी बरयतात: “अना

हांबरो हो सात यान

कततर बरयत रावपी लेखक. तांचे बरपावळीक खंयच ले बल लावंच
असो एक

न वाच यांक आनी संपाद यांक ‘सतायत’ आयला. शेक ं

तां या कथांवर

दसपी बरपावळीक (दामोदर माव याचे कृ पेन)

‘अनाकथा’ ह ब द थीर जालां काय दसता.”19
हांबरो हां यो कथा वाचतना कांय वेळार असंब ध, कांय वेळार
अवा तव क यो दसतात. दे ख घेवची जा यार ‘एक बरपी मरता ’
ह कथा. हे कथत एक क वता तांणी बरय या ती अशी आसाः
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“गांधी तू!ं नेह

तू!ं

चच ल तू!ं केनेडी तू!ं
हटलर तू!ं मु सो लनी तू!ं
शवटो तू!ं व वण तू!ं
चोरावर चोर तू!ं
मोरावर मोर तू!ं
हो तू ं ! तो तू!ं
सग यां परस हडलो तू!ं ”20

पू ण मावजो हां या कथा सा ह यांत अशे तरे यो क वता दसनात.

चं कांत केणी
करण
हण यार

बु डकु ले

बरयतात, “चं कांत

य तीरे खां यो

ये वजू ं

नजो

केणी

हांच

इत यो

कथा व व
पर

आनी

अणभवा यो दशींमाशीं वाडत वचपी पती हांणी शेकानशेक भ र ल
पोरसू ं ततलच िजव, रं गयाळ, संवकळीच

पू ण तर आगळ.

या

कथाकाराची बार कांत या बार क अणभवांची रे शेन रे शा वचपाची
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कळाशी

तशच

समाजीक

नदे रन

इ तहासाक

पारखु पाची

न र णश त पळोवन मन तटास जाता. स पी भास, सलग, जोखत
नवेदन, सु ीम भाव टपू न घेवचेल कला, सामा यांत या सामा य
वाच याक लेगीत ‘आपलोचसो’ दसपाजोगो पू ण तर थळाकाळा पेलो
अणभव

हां या

नेट या

साजान

तां यो

कथा

आनी

क थका

ओडलाय यो थारतात.”21
चं कांत केणी हां या बरपांत यान वं गड वं गड शै यांचो द टावो
जाताच जशी वणना मक,

लॅ शबॅक आ मकथाना मक. ते भायर

एक डायर

कार तां या बरपांत

अशीच

शैल

हांवता

नांवाचो
हे

आग टांतलो ’ ‘दोन

कथतल

दे ख

घेवची

दसता. मांडवी

जा यार

‘एक

दस

दसां उपरांत ’, ‘स टबरांतलो एक द स ’,

‘ऑ टोबरांतल एक सांजवेळ ’ बी.
तांची ‘फातर प दची आंकर ’ ह कथा तर आडमेळींत यान
वाट काडपाक सोदत या मनशा खातीर
ी नवास ह पा

जे ना

फूत घेवपा सारक आसा.

वातं या वशीं वायट उलयता ते ना ताका

सु टके झु जांत आपूण प ड

याची खंत भोगता तशच,

वातं य

झु जांत पडपा परस आपण जर बरो वेपारधंदो के लो जा यार चार
पयशे जोडपाक पावतल आ श ल ह ताका परत परत ये वजू न ये ता.
अशा वेळार ताच मन अ व थ जाता आनी तो ग य सोडू न वचपाचो
नणय अक मात घेता.
दसतात

ी नवासाक फांतर प दाक क ललो चं चर

यो अडचणींत यान जीण जगपा खातीर धडपड करता.
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पू ण

यो हु मटावन दु स या जा यार रोय यार तांच अि त वू च

शेणपाचो

भंय

आसता.

पाळांमु ळां ग यचे भु ंयतू च

ते ना

चं चे या

र या भशेन

आपल ं

क ल यांत आनी हु मटाय यार तीं तग

ध ं क पावचीं नात दे खू न समाजीक, अथ क फातर या

पान

आडमेळीं मा यार आसतनाय तातू ंत यान आपू ण वाट काडटल अश
तो थारायता.
‘ मसू डायना डसू झा ’ ह ं ताची कथा वाच यांक नमाणे मेरन
खळावन दवरता कथे चो अंत सु खा त काय दु खा त जातलो हाचो
मात लेगीत प ो लागू ंक दना. अशच पा च ण तगशी गां ठा. अशे
तरे च च ण मावजो हां या बरपांत चड

माणांत दसना: “तशी ती

सु ंदर. कोणय मोगांत पडत आ श लो. आंगलोट एक शवड. गोर धवी.

तशींतल आसू ये. फ कत

त यांतल एक उण पळे त यांचे

नदरत यान चु कता आसल. त या गु लाबी ओंठाचेर हांसो नासलो.
दे खू न पयसु यान लेगीत नदरभर तजी सो बतकाय तोखेतना मनीस
मा सो कांचवेतालो.”22
तां यो कथा चड यो

थम पु शी नवेदना यो आसात. दु बाव हो

वशय मावजो हांचे कथे वरवीं मानसशा

ीय

प घेवन मु खार वता,

पू ण चं कांत केणी हां या ‘दु बाव’ हे कथत दु बावाक ठोस दशा वा
पु रावो सांपडना. स ये नाचे बायलेक

नमाणे मेरन कोण मेळपाक

ये ता? जाप अदु कु ट च उरता. आनी दु बाव ह कथा दु बावू च उरता.
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माथा याचे नदरे न पळय यार

नमाणे मेरेन माथा याच गु पीत

तगोवन दवरपाक लेखकाक ये स आयलां अश

हणच पडटल.

अशे तरे यो एका परस एक कथा बरोवन क कणी भाशेक
गरे त करपाच काम तांणी केल. तशच तांणी क थका हो
केळयलो, एके बसकत वाचू न स पपी असो हो

कार. ‘क थका’

कार
या

कथांझे यांत तांणी ‘सपन’ नांवाची कथा बरय या हे कथत मं गेल
नांवाच पा

सपन पळोवपांत गु ल जातना दसता. सपन पळोवन

लेगीत त वा तव असो आभास

या पा ाक जाता.

‘घर’ ह केणी हांची कथा. एके चलये च कु ळार ह घर नासू न
घोवाच घर हच तच घर आसता हाची जाण वकाय हे कथे वरवीं
क न द या.
शीला कोळं बकार/नायक
ा यापक नाडकण

तशच

ानपीठ पु र कार जैतवंत रवीं

केळे कार हांचे कड यान तांकां बरोवपाक

फूत मे ळी. आनी तांणी

ओल सांज हो पयलो कथांझेलो उजवाडायलो. तां यो सतार, भार,
मोग, मॅगी

यो कथा साम यो फामाद जा यो तशच तांची गॅर

नांवाची कथा

काश थळी आनी सांतान रो

स हांणी अणकार

क न इं ल श वाचकां मेरेन पावयल . तां या कथांत या पा ांक
लेगीत मानसशा

ीय बसका आ श ल

हय’ हे कथेन टे ल फ मा या

पान

दसता. तांचे ‘हांव वांजू ड
दश त जावन पयल इनाम
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मेळयल. तसोच भू ंय चांफ ं नांवा या पु तकाक तांकां सा ह य
अकादे मीचो पु र कार फावो जालो.”23
‘इ ल शीं इ ल गम ’ ह तांची कथा द सप टे िजणत घडपी
घडणु कांचेर आसा. घोव जे ना भु रगीं घरांत नात

हणू न का ड ल

सु ट र द क न परत कामार वता ते ना घोवा या

वचारा

वशीं

तका वायट दसता खर, पू ण तका ताका ताचे इ शे भायर फोस
क न दवरपू य आवडना. दे खीकः “ हका खंयचीय व त जाय जा यार
ती घोवाक सांगता,

हाका ती व त जाय. मे ळी ना जा यार

फणफणता. राग भु र यांचेर काडटा. घोवाक नाकापु रो क न सोडटा.
हाका ह असल के ना जमलच ना. आपण सांगल आनी घोवान
आयकल हाका अथ ना. घोवाक

यो गजाल

आपशींच कळू ं क

जाय.”24
हाचे वय यान घोवाक जे ना आपले बायले वशीं खरोच मोग
दसता ते ना ता या मनांत यान ताण खंयचीय गजाल करपाक
जाय. ती मु दाम जावन क न घेवपांत तातू ंत कांयच अथ नासता.
ह प रप वताय ले खके भतर दसता.
ल मणराव सरदे साय बरयतात: “‘मॅगी ’ ह
जा या.
के

संयम

आनी

सु चकता

हांचो

मोटे

कथा अ तीम

कु शळताये न

यान कथेक वल ण साम य आयलां. कथा

उपेग

हान पु ण तची

खोलाय खू ब मोट .”25
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‘कथा श प ’ नांवा या कथांझे यांत ‘शापीत ’ कथत ि मता
नांवाचे मोने चलये ची क ण कथा तांणी दु खातान स पय या.
तां यो कथा सहज आनी आयल तश गायल
आसतात पू ण

या सु रांत मां ड

यो

यो िजणेची खोलाय त व ग यानाचे नदरत यान

सांगपी आसतात.
‘मॅगी’ हे कथत मॅगी या मनाचे र इतलो ताण आ य लो आसता,
त ताणात यान एके बेबी नांवाचे चलये ची क पना करता. आपू ण
ताका मारच ना ताका सु खांत दवरतल तशच बापू य सोरो पये वन
आवयक मारता, त च
ह

त आप या च ांत यान कागदार दवयता.

भरांकू ळ ि थती मॅगी ह पा
मनोहरराय

नतळ

सरदे साय

नवळ के

अणभवतना दसता.

बरयतात:

“शीलाची

या आंगणांतले सोबीत

कथा

रांगोळे

हण यार
भाशेन रं ग

प याची चमट घेवन ती नाजू क बोटांनी रांगोळी घाल त वेता. एक
एक चमट मेळू न,
भ न ती

हव

हव क न पु राय च

पाक ये ता. बचके

पठो नेटान शव टना तर हात सांबाळू न रं ग घालता.

Impressionist च कार च ां काडटात तश.”26
ल मणराव सरदे साय बरयतात: “शीलाचे शैल ंत हो रोमॅि टझम
भरसू न गेला.

या सं हांत या चड या कथांनी ताचे दाट पातळ रं ग

दसतात हाच कारण शीलाचो का या मक पं ड जावंये. ताका लागू न
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तची तरळ क पना आनी हळु वार भावना भरमु टे भशे न वा या
वांगडा वोतांत भर भरता.”27
‘गॅर’ हे कथत शला कोळं बकार हांणी एक ग यकार पु तु गालचे
चलये या मोगांत पडू न कशे तरे न वेसनाक बळी पडटा वता त
प ट केलां. ग य मेकळ जावनू य मोगी भतरले भतर कशे तरे न
घु सम टां ताच

खर च ण हे कथे वरवीं केलां.

मीना काकोडकार
मीना काकोडकार “ह

एक नामनेची क कणी कथाकार. तांणी

द गर चंव ला, ‘सपन फु लां ’सार कले कथांझेले उजवाडाय यात.
‘सपनफुलां ’

या कथांझे याखातीर तांकां 1991 वसाचो सा ह य

अकादे मी पु र कार फावो जालो.”28
मीना काकोडकार हांची ‘तळमळे ’ ह

कथा वाचले उपरांत

मावजो हांची ‘तडजोड’ कथा ये वजता. मावजो हांचे कथतल मंगलाका
ह पा

जश गाब या माजराचे लाड पु रयता तेच तरे न बा पा ह पा

गाब या माजराचे लाड पु रयता. हाचोच अथ, बा पा शला हे आपले
चलये चे लाड पु रोवंक मेळना श

यान

व थापन हे संर ण यं णे

वरवीं धु वेची अथअपु रबाय क ं क मेळना श

यान माजराचे लाड

क न आपल उमेद भागयता.
करण बु डकु ले बरयतात, “ ह
वगातल ,

धवा या

वा

उ च ू

ले खका ‘तथाक थत’ वय या
समाजांतल

जावनय

या
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हवपीकपणान,

िजतले

व वासा हतेन

आपणा या कथांतल ं खर ंखु र ं पा ां आनी तांगेल

तगपा सारक

भाव व व

जे

जाण वकाये न

न मता ताका

आनी

ह या मतान तर क कणी कथत तोड

ना.”29
मीना काकोडकार हांची ‘दे वतंवशीं’ ह
नांवा या पा ाचेर आधा र ल आसा. ह पा
त जगपाचो

य

अणभव आपले

कथा एका दे वयानी
अ श ीत जावन लेगीत

हान पराये च घेता. ले खका

आपल बावल घेवन खेळटा जा यार दे वयानी आपल ं भांवंडा

हान

आश

लेश,

यान तांकां

य

हांडीर मा न खेळटा. िजणत या

दू ख, आडमेळी, दु वास सार क या कोडसाणींक पचोवन तातू ंत
लेगीत गोडसाण पळोवपाची कळाशी हे चलये कडेन आसता आनी
दे खु नू च कोडू लागपी दे वतंवशीं नांवाच फळ दे वयानीक गोड लागता.
ल मणराव सरदे साय बरयतात: “मीनाबायची भास रसाक अनु कू ल
अशी आसा. साद ,ं स पीं उतरां. सु टसु ट त वा यां. जशीं उलयतात
तशीं. आपू ण वेगळ

कतय बरयतां अशी खोट

जाण नासतना

बरय ल .ं ताका लागू न कथे यो चार वळी वाचना फुड ती आम या
मनाक ओड लायता. कु ळागारांत या
हांवती. झ याच
सोदतलो

नमळ झ या

नसग क नृ यय थंय

माण ती

गट जाता. जड उतर

हण यार मेळना.”30

‘सपन फुलां’ कथांझे यांत या जनेलांचे ‘हे वटे न तेवटे न’ हे कथे
वरवीं ले खकेन एक अंपगू ळ चल

जा

यान आवयबापू य ताका
294

पू ण पणान आपणावपाक अनमनता, तशच ताचे कडेन दु ल
ह कथे वरवीं

करता

प ट केलां. तांची ह कथा मावजो हांचे अ ेकणी हे

कथत या आवयबापाय कडेन सा य दाखयता जीं आवयबापू य
न काळजीपण बाळगु पी पालन शैल आपणायतात. सु लू च मानसीक
संतु लन बरोबर ना श
आटू ं वंक

यान, सु लू ची आवय आपल धु वे वयल माया

दना आनी आपले धु वेक ज

कांयच दोश नासू न ताका
हणु नू च आपू ण

ा त जालां तातू ंत

तजो

तज नशीब जबाबदार आसा आनी

तका समजू न घेना जा यार कोण घेतलो अश

हणटा. काकोडकार हांणी हांगा दोन मनांचो बोध वाच यांक केला.
एक समाजाच

चं तू न वागपी आनी दु सर समाजाक मेिजनासतना

आवय या मनाचो उलो आयकु पी. अशी ह जनेलाचे हे वटे न तेवटे न
कथा खु बू च ओडलायणी आनी मानस क य आ श ल
‘नवो ज म’ हे कथे वरवीं ले खकेन
केला जी सु रवातीक सामक

साद

दसता.

भडे त चलये चो उ ले ख

आसता. घोवाच सांगण दोळे

धांपू न आयकता पू ण जे ना ह च भडे त न पा गु रवार जाता ते ना
आप या गभात आ श ले चलये क ज माक घालपाक घोवाचो आनी
मांयचो

वरोध आसलो तर

सगल

भीड कु शीक दव न आप या

गभात वाडटले चलये क ज म दवपाचो नणय घेता. आवय जावप
हो एके बायलेचो नवो ज म आसता अश
आवय यानू च
य

हणटात. ह एके

खरपणान मांडू ं ये ता. आवय जाले बगर अशे तरे चो

अणभव घेवप चड क न श य जायना. आवयची तांक
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उतरां या

पान कागदाचेर च ावपाक मीना काकोडकार हांकां ये स

आयलां अश
तं

हाका दसता.

साकार जालां.

ह र चं

नागवकार

हणटात: “मीनाबायच

या तं ान आपाप िजव सभावरे खन तयार जाता

आनी िजव वातावरण कथासु ां भ वतणीं पातळटा. ”3117 सपनफुलां
या कथांझे या वरवीं पारजतां....पारजतां.... हे कथत शशी नांवाच पा
कॅ सर जावन मरणा या दारांत आसता. तर लेगीत आवयक तशच हे रांक
दु ख जातल

हणू न त डार अडेचो हांसो हाडटा. ह च भावना मावजो

हां या वेळेवेल ं रवेघरां हे कथत या दोतोर या पा ा भतर दसतात.
कांय क कणी कथा नेमा यांनी आ य
झे या या

यो

दसतात पू ण तांकां

पान आकार आ य लो दसना. दे खीक, ‘राखणे, पैणार ,

म , काणीक, साळीक, पु नव, क कणी, जाग, क कण टाय स,
गोमंत भारती, कु ळागर

या आनी हे र क कणी नेमा यांनी ब याच

कु शळ कथाकारां यो समथ अ यो कथा होलमतात.”32
4.2.1 भास
“आ व
भास

या भास व ाना या

वकासांत आनी

वचारांत भारतीय

वचारांच चड क न पा ण न फां या या भास

ह वाच योगदान आसा. भारताचो यु रोपी भास

वचारांच

व वानां कडेन

संपक आयलो ते ना एकु णसा या शक यांत रामकृ ण गोपाळ
भांडारकर हे तु ळा मक वा मय

व ये चो अ यास करपी पयले

भारतीय व वान आ श ले भांडारकरां वांगडा जॉन बी स,

डॉ फ

योनले आनी रॉबट को डवेल हांणी भारतीय भाशां या आ व

या
296

अ यासाची बु याद घाल .

या सु रवाती या काळांत चडसो सं कृ त

भाशेचे च अ यास जालो.”33
“वा तवीक

जीण

आनी

य तीची

जीण

हांकां

व न प दवन परत साकार करपी भास ह एक श त
तसृ ट

संकेतांनी
वन प

नमाण करपी व नमया पासत वाप ं ये ता अशे रतीन

या साधनां या आनी सं थां या आधारान समाजजीण च
ताचो एक मु खेल घटक जाता.

वगंड वं गड

य तीं मदल अंतर

पयस क न भाशे यान तांकां लागीं हाडू ं येता. तशच,
सहकाय करपा पासत

या

य तीक

ेर त क ं ये ता.”34

य तीची जीण काळा

माण बदलता. हे बद ल ले सं कृ ती,

था, चा ल रती हांच दशन भाशे वरवीं घडटा. संवादा वरवीं भास
मनशाक एका र मी धा यांत बांदता आनी शीम मेर हु पू न
सग यांक एकठांय हाडटा. भाशे वरवीं आमचे अणभव लखीत वा
मौखीक

पान एके

पळगे सावन दु सरे

पळगे मेरेन सहज

पावतात. भास ह दोन तडीं मदलो पू ल कशी वावु रता. मनशा यान
आपलो राग, मोग, इ सा आकां ा, अपु रबाय, सू ख, दु ख भाशे
वरवीं चड

खरपणान उकतावं ये ता. भास ह

सग यांत चड

ह वाची आसता. भाशत यान य ती आनी िजणे या तासां मदलो
फरक कळटा. काळा

माण बरोवपी आपलो वाठार आनी अणभव

वाचका मु खार मांडटा आनी हाकाच लागू न जण एक सा ह यीक
आपले पर न

वतं

आश

याची जाण वकाय जाता.
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“आयकु पा पासत दोन गजाल ंचो मु खेल वांटो आसता. पयलो
उलोवपी आनी दु सरो आयकु पी.”35
भास समजु पा पासत पयल ं उलोव यान ती सारक
आनी आयकु यान सारक
जर

वण करप गरजे च आसता. उलोवपी

प ट उलयना जा यार

उलोव यान

प ट

उलोवप

उलोवप

वणांत बाधा ये वं ये ता दे खू न
गरजेच

आसता.

वण

करतना

एका ताय, घरांत आनंद वातावरण आसप गरजेच आसता. तशच
मानसीक ताण आसू ंक फावो ना. मनशान एका या जा यार दु सरच
उतर आयकल वा सारक आयकू ं क ना जा यार अथाचो अनथ जावं
ये ता. भास ह धनु यांत यान सो ड

या बाणा वर ं आसता. उतरां

िजबत यान भायर सरले उपरांत तीं परतू न ये नात. दे खू न वापरतना
तीं सांबाळू न जाय ततल ंच वापरप गरजेच आसता.
“ ेमचंद हांणी आप या सा ह यांत हं द ू धम आनी समाजांत यो
वायट

था हांचेर

हार करप के नाच सोडू ंक ना. ता या काळांत

वामी दयानंद सर वती,
सामाजीक
ेमचंद हे

ववेकानंद, एनी बेसंट बी, आप या

े ांनी लोकां मद ं जागृ तताय उ प न करताल ं पू ण
एकटे च अशे आ श ले जांणी

वं गड वं गड

दशांनी

आप या सा ह या वरवीं लोकां मद ं प रवतना या आकां ेक ज म
दलो.

ेमचंद समाजांत या जण एका वगाक आपल पॅन घेवन

सामाजीक जागरणाचे चेतने वरवीं जागयताले.”36
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अशे तरे न

ेमचंद हांणी आप या काळांत चलत या वायट

थांचेर बोट दव न ि ल ट भास वाप रनासतना लोकांक जागृ त
करपाचो य न केलो. भाशे वरवीं समाजाची बु धीक पा ताय
कळपाक मदत जाता. तशच

या समाजा

वशीं लेखक बरयता

याच समाजाची भास आनी भाशे वरवीं समाजाच कठोर स य
सा ह यांत हाडपाच कसब

ेमचंद हांचे कडेन आ श ल दसता.

क कणी सा ह यांत लेगीत दामोदर मावजो हां या बरपाचे र
तां या काळा वय या समाजाचो

भाव आ श लो

साद सरळ भास तां या बरपांत

दसता. मावजो आप या कथां

वशीं बरयतना सांगतात, “ हगे यो चडशो कथा
िजणेचर बर य
मयादांची
होलम या

दसता. दे खू न

क र तावांचे

यो आसात. पू ण हांव पू ण समादानी ना.

ह या

हाका जाण आसा. क र तांवांची जीण िजतल

हाका

ततल

यथाथताय हांव हाड या. पू ण तांचे िजणेचे

खर क हात घालपा इतल

तांक

ह यांत ना.

या समाजांत

आजु नू य जातीभेद आसात. खर वगभेद आसात. गांवकार संबंदान
मतभेद

आसात,

काँ

क

लागू न

ध शीभेद

पसवतात.

या

भेदाभेदांच यथो चत वणन ये तल जा यार ते भेदाभेद अणभ व लो,
स श लो आनी भो ग लो ले खकच त चड बर क ं क शकतलो.”37
महाजन आनी परदे शी हे भाशा व ान आनी मनो व ाना या
संबंदां
इ शेचेर

वशीं बरयतना सांगतात, “मनशाचीं सगल ं कामां ताचे
नंबू न आसतात. भाशेचोय

योग तसोच जाता. मनांत
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वचार कशे तयार जातात? उपरांत ते मदवांत कशे तरे न एकठांय
जातात, एका एका श दाचे जायते अथ आसतना लेगीत या वेळार
एकू च

व श ट अथ

क याक सु चता. कांय मनशां भास सारक

आसतना लेगीत थांबू न थांबू न क याक उलयतात हाची जाप
मनो व ाना कडेन आसा.”38
4.2.1.1 अथ प रवतन आनी कारणां
“भाशे वशीं अ यास करतना व ान मु खेलपणान काम करता.
अथ व ाना वरवीं अथाची उ प ी, उतराचो आनी अथाचो संबंद,
अथ प रवतन, बी गजाल ंचो थाव लागता. अथ प रवतनाचीं
कारणां सकयल द ले
1. ला णीक

योग –

माण आसात.
हण यार आम यांनी घर

या उतराक

जाय या संकेतांनी वाप ं ये ता. ”39
दे खीक – “घराकडेन जा यार हांव सांगतां.”40 हांगा घराकडेन ह
उतर घर या मनशांक

या अथान आयलां.

“हो कु कू म थो याच दसांचो सांगाती.”41 कु कू म घोवा या नांवान
लायतात दे खू न हांगा घोवाची जगपाची आ त उणी आ श

यान

तो थो याच दसांचो सांगाती असो ला णीक अथ हांगा आयला.
-

“आई, न मता तु का नातवंड हाडपाची आसा.”42 तशच “घरकार
भायर पडतसावन त हांगाच आ श ल”43 नातवंड हाडपाच आसा
हाचो ल ाथ न मता गु रवार आसा असो जाता. घरकार ह उतर
घोवाक संबोधपाक वापरतात. अशे तरे न हो ल याथ के ना आनी
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कसो वापरचो हाचे य लेखकाच कसब कसाक लागता. अशे तरे न
आमकां

हणपाच आसता वेगळ पू ण त समजू न घेवप आसता.

हाकाच भाशेच कौश य

हणटात.

2 प रवेश – “दे ख घेवची जा यार

लास. आद या तपार जे ना

आमी उदक पये ताल ं ते ना तो कांचेचो आसतालो. पू ण आतां तो
धांतू पसू न तयार जालो जा यार लेगीत

लास ह उतर

ढ जा ल

दसता.”44 ‘ लास’45
मावजो हां या कथा सा ह यांत ह उतर मेळटा खर पू ण
लेखकान बरयतना पेलो,

लास, च

या उतरांचो समाजा

माण

फरक, बदल क न भान दव र ल दसता.
3 “न ता

दशन – जर एक गरे त मनीस आप या बंग याक

ख प अश

हणटा जा यार तो आपलो न

ता या नवासा या अथाक

सभाव

य त करता,

हय.”46

4 बळाच अपसरण - “पयल ं ब या अथाच आ श ल उतर उपरांत
घृ णा पद

प धारण करता. दे खीक जु गु सा जाचो अथ आप या

तपार गाये क पोसप असो आ श लो तो

हवू हवू पयलो अथ

शेणू न फकत पोसप होच उरलो. ताका वायट

प आयल.”47

क कणींत कलावंत ह उतर सु रवातीक अशच आ श ले पू ण उपरांत
त घृ णीत जावन कलवंत जाल. मावजो हां या बरपांत अशे तरे चीं
उतरां मेळनात.
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5 “एके भशे या लोकांचे भाशेचो अ याय

वंगड वं गड

वकसीत जावप. दे खीक सं कृ त भाशत वा टका
भोजपु र ंत तो बगीचा बार जाता
लोक जे ना
वकसीत

थानांत

हण यार बाग.

हण यार एक भास उलोवपी

वं गड वं गड समु हांत वांटू न वचू न जाय या वगानी

जातात

तातू ंत

अशे

तरे चीं उतरां

तयार

जावपाची

श यताय आसता.”48
6. “सोबना श ल भाशेक सोबता अशे भशेचो

योग करप: मरप

या उतराक जायतीं उतरां आसात. दे खीक, संवसार सोडप, सगार
वचप, बी.”49

दवो वाडोवपाक,

दवो चड जालो अश

संडासांत वचपाक परसा कडेन, भायर वचप

हणप.

हणप. अशेच तरे चीं

उतरां मावजो हां या कथांझे यांनी दसतात. “बाळं टेरा वेळार भायर
पडप”50 “आज कोण लवंडलो रे ?”51 “ दसप ट खबर कळटा ती
कोणू य ना कोणू य इ ट, आमीग खंवस
पडप, लवंडप आनी खंवसप ह ं उतरां मरप

याची”52 हांगा भायर
या उतरां सु वातेर

वाप र ल ं दसतात.
नराला हां या मता
घडटात, याच

माण “जे तरे न कु डींत ब यो वायट

माण समाजांत उ थानपतन जायत रावता.”

मावजो हां यो कथा चडशो
चड क न मावजो

या
53

थमपु शी आसतात. तां या कथांनी

वताच उलयतना दसता. ह घडपा फाट यान

तांकां ला ब ल अणभवांची फाटभू ंय आसु य.े भाशे वशीं खोलाये न
बरयतना, लवंदे सांगतात, “भास ह मनशाक ई वरान वा सैमान

302

द ल दे ण. मनशान आतां मेरेन जी अ भू त आनी अजाप जावपा
सारक उदरगत के या ती चड क न भाशे या नेटाचेर हजार वसा
आद ं

शींनी र च ल ं सु तां मनीस आज वाचू ंक शकता. पु व

काळांत या त व ानाचे

या

वचार आज आमी समजू ं शकतात, ह

सगल भाशे पासत. तेच माण हजार मैल पयस आ श

या

आम या घर यांकडेन सं ेशण भाशेवरवीं क ं क शकता. आमच
त व ान आनी सं कृ ताय भाशे या नेटाचे च तगू ंक शकल .”54
सपीर हां या मता
पसू न तशच

माण भास

हण यार “याद छ क

तकां

वचार, भाव आनी आकां ात यान सं ेशीत करपा

पासत मनशाची तशीच असहजवृ ीक वधी.”55
दे खू न जण एक बरोवपी आप या बरपांत यान नवे आनी वेगळे
वचार,

अणभव उ तायतात.

इं ल श, मराठ , पु तु गे ज,
ये तनाच ह

दामोदर

मावजो हां या कथांनी

हं द उतरावळ कांय कडेन मेळटा पू ण

उतरावळ क कणीचो भेस चडोवन ये ता दे खू न ती

आमची मायभासू च कशी दसता.
ल मणराव सरदे साय बरयतना सांगतात : “दामोदरा यो कथा
वाचतकच

एक

गजाल

ल ांत

identificationची श त चड
कथत हो गूण
सहजताय

हानमो या

पो टे नट

हड

ये ता

ती

ह,

ताका

Self

माणांत आसा. ताचे जणेक

माणांत दसू न ये ता. ता या कथांत

दसू न ये ता आमी

उलयतात तश तो

बरयता. एका ो चतू र, संवाद-कु शळ उलयता आसतना आमी भान
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वस न आयकत रावतात तश दामोदराची कथा वाचता आसतना
जाता.”56
संवाद

4.2.1.2

मावजो हांकां जाय या भासो क ळ

यान ताचो

आप या सा ह यांत मनमेकळे पणान के लो

दसता. मावजो हांचे

कथतल कांय संवाद जंय तांणी इं ल श भाशेचो
‘भु रगीं

योग तांणी

योग केला.

हगेल ं ती ’ कथांझे यांत या ‘अ ेकणी ’ हे कथत

आ य लो संवाद
“He is so handsome! It’s nice to be loved you know!” “No I
don’t!” माथान

ह ण ल. “तर मागीर तू ंय मोग कर. You will feel

the same way!” लु सीन सां ग ल. “ I hate it! तू ं करता त पु रो!”57
तशच सपनमोगी कथांझे यांत या ‘हॅ पी बथ डे ’ हे कथतलो संवाद
"We have a serious complaint about your son’s misconduct”
राजेश आनी म थला ग द ळीं, काचाबू ल जाल ं. राजेशान अडेचो
नेट काडू न त ड उगडल. “What has he done, sir ?”
खीणभर

ि सपलान

या अरबा कडेन पळयल आनी गंभीर सु रांत सांगल-

“your son has kissed Mr. Shabud’din’s daughter Nasreen.”58
संवादांत जे ना लेखक दु सरे भाशेचो
भाशे वयल

भु व

योग करता ते ना तांच ते

प टपणान नदरे क पडटा. हे र भाशेचो

योग

के

यान संवादान जीव ये ता आनी पा ां वा तवीकताये न उल य ले

वर

दसतात.
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‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’

या कथांझे यांत या ‘शी इज डॅड ’ कथतलो

संवाद ‘तू ं चल आतां. I don’t want you! हांव एकलो सगल काम
क न ये ता.... I can! पळोवपाक जाय तु का?”
Please! No! you have no right to spoil my evening तू ं जाणा, हांव
मीराक क याक हाडल ना...59 हाकाच ध न फुडलो संवाद ये ता तो
असो.
“शट अप ्!” सौझालो आवाज थरथरतालो. “तू ं जाणां तु गेले बायले क
कत जालां त? She is dead!”60
मराठ

दसा यांत या खबरांक मराठ चो साज चडोवपा पासत

मावजो हांणी आप या ‘जागरणां ’

पश ’ हे कथत क कणी दसाळ
िजवी

दसपाक मराठ

घेवन

नदर

थरावल .

भाशेचो

भ वडायल .
‘मडगांव

या काळार ना श
योग के लो

नद य

ये थील

तो

दु ट

म हले ला

माथा याखाला ती खबर वाचनाफुड
तशच

या झे यांत या ‘मन

यान खबर

दसता :“रा

कशी

ते

रा सी

हज

मत”

चौकट चेरच
मू ल’

अशा

ह या आंगार कांटो फु लो.”61

याच झे यांतलो मराठ उतरावळ आ श लो संवाद आयला

असो

:“मांवान

तड

भ न

आ शवाद

दलो-

“अ टपु ा

सौभा यवती भव...” दे र-न डो खोक क न हांस यो.”62
तसोच तांचो क कणींतलो ‘ मडफूल ’ कथांझे यांत या ‘नवी

केस ’ कथतलो संवाद. मावजो हांणी कांय पा ांच आसा तशच
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च ण के

यान खरच पा

समोर उब आसा काय

कत? असो

भास जाता.
“इंग यांवर तांबडे गु ंज दोळे ...
कव ळ

यो मु ठ ...

हु मेन थपथ प ल तरणी तक तक त कू ड...
फुरफु रपी नाकापु डयो...
द ट पडत ताका भ म करतलोहाताक मेळत त मोडू न उडयतलोलागीं ये त ताका गळू न उडयतलोअसो हो अवतार!”63
4.2.1.3 वा यरचना
जायतीं अथपू ण उतरां जे ना एकामेकां या सांगातान ये तात
ते ना ताका वा य अश

हणू ं ये ता. सु रेश बोरकार हां या उतरांनी

सांगच जा यार “एक पू ण वचार उ तो करपी उतरां या पु ंजु याक
वा य

हणटात. वा य एका उतराच आसू ं ये ता वा त चड उतरांच

आसू ं ये ता.”64
महाजन आनी परदे शी हांचे मता

माण, “वा य हण यार अशे

तरे चो श दसमू ह जो खंय याय वचाराक पु राय

पान

कट करता.

उ ये श आनी वधेय हे वा याचे दोन मु खेल अवयव.”65
कथाकार मावजो हांचे कथत
ल मणराव सरदे साय बरयतना

हान सु टसु ट त वा यां ये तात.
हणटात: “ता या कथांत सहजताय
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पो टॅ नट

दसू न ये ता. आमी उलयतात तश तो बरयता. एका ो

चतू र, संवाद-कु शळ उलयता आसतना आमी भान वस न आयकत
रावतात तश दामोदराची कथा वाचता आसतना जाता. वा यां
सु टसु ट त एकान एक उतराक रं ग आनी वास आसता. अथाचो गाब
आसता. दे खु नू च कंसे शन आनी ए झे युशन

या दोनू य मळार

दामोदर यश वी जाला.”66
तांचे कथतल

वा यांची दे ख घेवची जा यार “ या द ” हांव

भतर आयल . कदे लाचेर बसू न च

उबा ल. ओंठांक लावन ‘सु र’

के ल मात! जीब हु लपल!”67
‘नवी केस ’ कथत या

य तीम वाच च ण करपी वणना मक

वा यां ये तात तीं अशीं...
“डॉ.
तागेलो

ु झाल

यि तम वच

चलपाचो

झेत,

तागेल

तश

तागे ल हांसकु र

दु स याक

मात

मु खामळ,

दु खयनासतना

फकाणां मा न उलोवपाची तरा. सगळच ओडलायण.”68
मावजो ‘जागरणां ’
कथत मनाक

या कथांझे यांत या ‘तो हांव

पश करपी आकश त बायलेची

हय ’ हे

तमा वणना मक

वा यांत यान दो यां मु खार दवरता.
दे खीक “ती सु ंदर आ श ल . तरणी आ श ल

त या त डार

धटाये ची सय मारताल . ब चो मोडू न मु मु रख हांसपाची र त
पळयत या या काळजाक खातखु त यो करताल . दोनू य पो यांचेर
गु लाब फु ल ल. दा या कानसु लाचेर एक चामखीळ सोबतालो.
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गो या-ध या

आंगार

नतळसाण

झळकताल .

इ लश फोणकू ल पडटाल आनी लेवशी

उज या

पो यार

लप ट क ला य

यान

दोनू य ओंठ द णीचे कळे कशे त टू न हांसताले.”69
मावजो हांचीं कांय पा ां सामक ं नीज थळावीं आ य

यान तांच

च णू य फावो तश जा ल दसता :“ भकू शेट ताक तकेन ये ता पळे
कसो! पु ड याचो कासाटो सांबाळीत.... “गाडी तर चु कता. धांवू क तर
लज

दसता.”70

भकू शेट अश तरे च आद या काळा वयले पा

पु डव हे सू न ताक तकेन चलपी आसू ंक जाय अश दसता. मावजो
हांणी हांगा अशेच तरे च पा

उब केलां.

जायते फावट ं मावजो हांणी उबीं के ल ं अ श ीत पा ां इं ल श
उलोवपाचो य न करतात ते ना
ये तात. “ ॉमीज

हु ळ ना र!

या पा ांचीं वा यां अशे तेरन

ॉमीज

हु यार

ॉमीज.”71

हं द वा यां टपोर साज चडोवन ये तात तीं अशीं
“साला, खाल पल मार बयर आय
त बयत बराबर नह ं

ॉट....”72 “ य दे सायसाब,

या?”73

बंगाल वा य मेळटा ते अश
“ये खोण, ओठ तारातार !”74
इं ल श वा यां दे वनागर ंत
“आय अॅम सो हॅ पी, लेन! सो हॅ पी!”75 “इ स यु टफूल! थँ यू ,
लेन!”76
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“यस माय डा लग! आय एम टायड!” 77 “डो ट वर ! पफ टल
ऑल राइट!”78 ‘यू लू क टायड टु डे!’79 ‘फ ट

लास वथ

ड ट ं शन’80 “आय एम पॅ शनेट अबाउट माय लटरर लायफ”81
“हॅ लो! आय एम दामोदर”82 “यू आर राइट!”83
इं ल श वा यां इं ल श लपयत
“Minister sir, were you invited to visit France”84‘Most natural
act.’85
‘I feel out of place there’86 ‘you mean your wife?’ Timely And
correct advice.” 87 ‘You look ten years younger’

88

‘you were

perfectly normal’ 89 ‘I say, I don’t want!’90‘It is a doubtful case!’91
‘you can’t force us to eat’

92

‘you shouldn’t have given it up.’93

“So terrible was the pain! My god!”94 “I’m leaving, Martha!”95
“Where’d you been yesterday Martha?”96
मावजो बरयतात: “गरजे भायर अलंकृ त भास उपकारायल
जा यार वाच याच ल

भाशेचेर क त जावन कथेचो ये विज लो

प रणाम सादप कठ ण जावं ये ता. तशीच संवादाची भास ह
पा ानु प आसपाचे र ले खकान च ाय ध ं क जाय.”97

4.2.1.4

भास आनी पा ां

दामोदर मावजो हां या कथांनी कांय आडवाद सोडले जा यार
उ चवग

समाजाचो

धक

वा

समाजाचेर गाज य लो धक चड

सकय या
माणांत

समाजान

वय या

दसना. पू ण मावजो
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हां या लेखनांत

हं द भाशेचो खू ब उ या

माणांत उपेग के लो

दसता.
करण

बु डकु ले

समाजघटकां वशीं

बरयतात:

उलयतना

वा

“उ चवग य
समाजा या

लेखक

सकय या

हे र
थरांच

त न ध व करपी लेखक वय या थरांत या घटका वशीं उलयतना
एक न ट वृ ी नकळटां कथत त ड दाखयता. कथा आनी लेखक
हांचे भतर एक अ
जाता. ह

य पू ण जाणीव जावपासारक मान सकता उबी

मान सकता के ना

हड वकाये ची, के ना

युनगंडाची

जा यार के ना अपराधीपणाची वा के ना दु रा हाची सया धारण
करता. ताका लागू न पा ां या मु खामळार, उलोवपांत, वागणु कत
एक अडेच बळ संचा र ल

दसता. त कथे चे िजवसाणेक आनी

ि वकार हतेक मारक थरता. ह मावजोबाबां या कथांनी चडश
दसना.”98
मावजो हांची भास पा ांक अनु प आसल
तातू ंत चड

माणांत अलंकार वणनां, पा

तांचीं पा ां म यमवग

च णां दसनात. तशींच

तशीच सकय या जातींचीं आ श

उ चवग लोकांची भास तां या पा ांनी चड
सा या

सु टसु ट त

जा यार लेगीत

वा यां

भत च

यान

माणांत दसना पू ण

कथेचो

एकमु ळो

प रणाम

सादपाच कसब आनी कौश य तांणी आ मसात केलां. तशच तांच
सैमा कडेन आ श ल लागींच नात कांय

माणांत

पू ण तांची ‘तू ं वचू ं नाका ’ ह भू त कथा आ य

प ट जाता.

यान ती वाच यांक
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एके वेगळे

दशेन

हरता

हण यार अस य गजाल च दशन

घडयता ज सजनशील लेखकाक मारक थारता. मावजो हां या
सग या

पु तकांनी

आ मक

काशीत

कथांनी

नायक

कांय

माणांत

प धारण करता तीच ताची समा आसता पू ण ‘वे हार’

हे एकेच कथत ना यका आप या मो याक धु कलू न उडोवन ताका
आ मह ये च नांव दतना दसता. हे कथे वरवीं लेखकाचो अणभव
तशच मनशांक पारखु पाचे न र णश तीच दशन घडटा. मावजो
हां या चडशा कथांनी मेकळ नात
सा ह यांत

ि ल ट

पान

दसता. पू ण

दसता.

मावजो

जा यांत यान भायर स न एक वा तवीक पा
दवरता. पू ण

ेमचंद हां या
मोह-माये या
वाच यां मु खार

ेमचंद हां या सा ह यांत हं द ू धमा या वचारांचो खर

भाव दसता. नामदे व बरयतात, “ ेमचंद आप या सा ह यांत पंच
परमे वर वा मं ाचे श तीचेर व वास दवरता आनी जगाक माया
मानता.

‘कफन’ हे तांचे कथत बु धया मे

यान घीसू माधवाक

सांगता. खोशी जा कारण ती इतले बेगीन मायाजा यांत यान
मु त जाल . मरण मु तीचो उपाय

हय पू ण िजणे या संघशा

कडेन त ड क रनासतना फाट ं सरप असो जाता.99 मावजो हां या
बरपांत अशा

कारच

य

रतीन सां ग ल िजणेच त व ग यान

वेगळे तरे न ये ता. दे ख घेवची जा यार ‘वेळेवयल ं रवेघरां’ हे कथत
भु रग

हणटा, “घर आमी बांदल तर त हांगाच दव न वचपाक

जाय. लोक मात घर बर दसता

हू ण तोखेतलो”.
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मावजो हांणी आप या चड या कथांनी थळावे सा ट मोडीचो
वापर के लो दसता. मावजो माजो ड गांवांत रा व
थळावो

तांव समाज जो क कणी भाशेचे सा ट मोडीचो वापर

करता तो तांणी आपले कथत
एका

यान थंयचो

च ायला. मावजो हांणी

तांव घरा याचो दुदभाव मा न

यान ह

सा ट

वताक
मोड

तां या काळजांत घर क न बस या. तशच, तांचेर हे थळावे
ादे शीक भाशेचे खोलाये न सं कार जा ले दसतात. साद सु टसु ट त
भास ह च तांची वळख अश

हणच पडटल. सा ट मोडींतल ं तांची

कांय वा यां अशे तरे न ये तात.
“हांव जेयल, इनास! तू ं जेय पोटभर! फा यां कामाक वचो
नाका?”100
“थाम घेयल गो तु य?”101 “दु डू? आनीक दु डू कसल? सायकल
घेयल - क त काबार”102 “फुडले पासा? सायबा भगस. काजरा आद ं
के नाच खू ंय पये वपाक बसपी

हू ं

हु गे
s चे डो. हे भाशेन जातोs

हू ण क ळोs जा यार तेका काजारच जावं नाका

हु णटासल .”
ं 103

मावजो हां या कथांनी पा ांक अनु प अशी भास आपणा य ल
दसता. मावजो हांचे ‘तडजोड ’ कथतल मंगलआका ह पा
अनवाळे पण, भ टे पण अशीं शा

ां मानपी बायल िजका मु सलमान

बायल कामाक घरांत ये ता त मानवना: “तु मी कतय करात, दे वांक
भायरे करात वा धम बु डयात. पू ण

हाकाय

क याक फोणांत

घालतात? इतले द स त या हातच अ न खाल हांव. एका उतरान
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कोण सांगल ना

हाका ती मोयर ण

हू ण. वय यान तण रांद ू न

हा ड ल मासू य खाल तु मी!”104
तशच तवार नांवाच पा

हं द भास वापरतना दसता. ‘आनंदया ा

’ हे कथतल ह वा य.“हमारा मु ह

कॅमरा छूट गया, यार!

क टम ने दे खा भी नह ं!”105
हांगा हं द भास इं ल श भाशेचो भेस चडोवन आ य ल
काम नाचो घोव तारवट

दसता.

कायतू जे ना मायकलाक आपू ण ये ता

ते ना ताका हरपाची भास दता ते ना लेखकान बरे तरे न नवेदन
के ल दसता: “आनी एक द स कायतू मु डांत आसतना मायकलान
उतर घा ल. कायतू न ताचे फाट र थापट मा न ‘कांय भये वं नाका
रे ’ अश

हू ण ‘फुडल खेपेक ये नाफुड तु गेल काम करतां’ अश

उत य द ल. 106
‘दे वाघरचो ’ हे कथत जे ना पा ां सु याक दे व मानू न ताची
जतनाय घेतात आनी ताच बरे तरे न खावड घालू न
ती भास अशे तरे न आय या: “तागेल
हावन आ य लेवर

वागत करतात

पं गशी कात

नकतोच

तक तकताल कपलार उब नाम ओ ड लेवर

धवो पाट सोबतालो. गु न

ेमाकडेन पळयल दो यांची पाती

लेगीत हालयनासतना ती सु याक ताकू ं क पळयताल .”107
4.2.1.5 भास आनी सैम
“ यक् ...

यक् ...

चानये या

या आवाजान

मं गेल ल

तनर

भंगल ”108
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“आंतेर र ब श ले साळोरे कडेन वा आं या या ग च पानांनी
लपू न सादोवपी कोगळा कडेन झांक झांक झांकतालो”109 “तोरां?
आं याक आमगे या? वनू न पशाभाशेन वचा ल.” हय खु ब ये द
ये द आसात. ”110
“पोटांतले फातर आनी तळपां मळब पळोवंक आशे यांत.
थार धरात रे मातसो
फांत तर जावं द
कोणू च आयकु पाचे अव तकायत ना कसो?
धतरे च मन थतर वतर
आनी काया सकयल वयर
आनी आकांताचो थरथरो”111
हांगा मावजो

हांणी भु ंयकापाचो धरतरे चो

बायलेक ये वपी वेणां कडेन सु ंदर

संग

एके गु रवार

रतीन जोडला. भु रग ज माक

आय या उपरांत जशी आवय शांत जाता, तशीच धरतर जे ना
भेग ये वन सगल ं

यां भायर उडयता ते ना थंड जाता.

4.2.1.6 भास आनी गाळ
मनशाक जे ना राग ये ता ते ना तो एक तर राग भतरले भतर
दव न

वताक

ास क न घेता वा दु स याचेर गाळींचो

शं वर

क न वा तापू न रागाचे भावनेक वाट मेकळी क न दता. मावजो
हांणी हांगां भौवभाशीक भाशेचो

योग

के लो

दसता.

‘पाड
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प ड लो, बायजण’112 ‘चेडयो’

113

‘चेडये’114 ‘चेडये या’115 ‘साला’116

‘You bastard’ 117 ‘इ डयट’ 118 ‘पाडा पडू ं तेज!’ 119

4.2.1.7 उतरावळ
त सम
“जीं उतरां सं कृ त भाशत यान आसात तशीं कसलोच बदल
क रनासतना घेतात तांकां त सम उतरां

हणटात.”120

मावजो हांणी त सम उतरांचो उ यांत उणो
मावजो

हां या

कथांझे यांतल

कांय

योग के लो दसता.

उतरावळ.

‘ न पद’122 ‘आ ाधारक’123, ‘ च वृ ी’124 ‘कृ

‘आ ं दन’121

म’125 बी उतरावळ

मेळटा.
त भव
मावजो हांणी आप या सा ह यांत त भव उतरांचो चड
योग के लो दसता. ‘भु रगीं
वापर यांत.

त भव

आय यांत पू ण तां या

माणांत

हगेल ं ती’ कथांझे यांतू य तांणी ती

हण यार

“जीं

उतरां

सं कृ तांत यान

पांत कांय बदल जावन तीं क कणींत

आय यांत.” 126
बदल घडपा फाट यान जायतीं कारणां आसू ं ये तात. हो घडये
क कणी भाशत कांय उतरावळ अ प ाण घेवन ये ता ताचोच
प रणाम आसु ंये. मावजो हां या कथांझे यांतल

कांय उतरावळ.
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‘भावात’127

‘ल कर’128

‘संक ट’129

‘ वशय’132 ‘अबु द’133 ‘ न शेव’134

‘ त ठ त’130

‘द स’131,

धा135 व वास136

थळावी उतरावळ
मावजो हांणी आप या सा ह यांत थळावे उतरावळीचो उपेग
के लो दसता. पूण हाल ंसराक ह उतरावळ शेणपाचे वाटे र आसा.
कारण हे उतरावळीचो उपेग चडशी जाणट ंच मनशां करतना
दसतात. मावजो हां या कथांझे यांतल

कांय उतरावळ. कपी,

‘दे णे’137 ‘कु वाड’138 ‘ तं ठो’139 ‘गोयडी’140 ‘मु तायक ’141 ‘दु डू’142
‘पोशार’143

पु तु गेज उतरावळ
मावजो हांचो ज म पु तु गेज राजवट या काळांत जा
तशच मु ळाव शकप पु तु गेजींत यान के
तांव

शेजार

ला ब

यान

जायती

यान आनी भर
पु तु गे ज

उतरावळ

यान
हणू न
कथा

सा ह यांत दसता. तशच, या काळार ह ं उतरां ग यांत, चड क न
सा ट मोडी या, उलोवपांत घोळटाल ं.
‘ि ह तीद’,144, ‘तोकांसांव’,145 ‘पा ’,146 ‘ च ांत’,147 ‘पु रसांव’,148
‘ होसीमोर’,149 ‘रे काद,150 र द,’151 ‘कारर,’152 ‘रे िजदोर’,153
‘सो दाद’,154 ‘रोजार’,155 'वॉ तोर.’156
‘क सु लतोर’157 ‘फॉत’158 ‘मु दासांव’159 ‘ वात’160 ‘सेरमांव’161
‘सेगरे द’162, ‘लु गार’163, ‘काजार.’164, ‘मीस’165 ‘रे पा त सांव’166,
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'ब कांव’167 ‘मेज’168 ‘कदे लां’169 ‘इ कू द’170 ‘कोमु नदाद, इि

हांव,

सागवाद’171
इं ल श उतरावळ
‘भु रगीं
ओके,

हगेल ं तीं ’

या कथांझे यांतल उतरावळ. ‘बॅग, ल ह,

लेट ’172 ‘ लायट, हॅ पी’173, ‘ ं स’174, ‘काटू न’175, ‘हॉबी’176,

‘फोरे न’177, ‘ म टे क’178, ‘

े टजी’179, ‘एअरहॉ टे स’180

बँक आनी कायालयाची उतरावळ
हां या

‘मावजो
‘गवनमट

कथांझे यांतल

ऑ फसर’182,

‘बँक,

कांय

उतरावळ.

कॅश’183

‘नोट स’181,

‘अकाउं ट ट,

के शयर,

ऑफ स, पसट इंटरे ट’184, ‘ल ह’185 ‘फायल ंग, चेक ंग,

टे टमट,

क साइनमट, डॅमरे ज’186, ‘ े ट’187 ‘ऑपरे टर, सु पर हायसर, मॅनेजर,
यु न,

लाक, ए सटे शन’,188 ‘हवालदार’189 ‘कले टर’190

इि पतळाची उतरावळ
‘का ड ओलॉजी’191

‘

मे डसीन’192

पेशंट’193

‘

डॉ टर’194

‘

‘chemotherapy’195 ‘मा नकॉम’,196 ‘ सर ंज’,197 ‘ यु ट , ओ.पी.डी.,
हॉि पटल’,198 ‘ ि

पशन’199

सं कृ त उतरावळ
‘खबरदार’,200
‘तप वी’,205

‘स तपद ’,201
‘मृ यू’,206

‘गृ ह त’,202

‘ वचन’207

‘मु ध’203

‘भयंकर’208

‘अ तीम’210 ‘आ मसमपण’,211 ‘अभ ’212 ‘श

‘प य’,204
‘रा

य’209

’213 तशच भगव

गीततलो लोक मेळटा तो असोः

317

“ ोधात भव त संमोहः । संमोहात

मृ त

व मः।

मृ त शां
ं त

बु धनाशो । बु धनाशात ् वज य त ।“214 “पु ष य भा यम”

215

ह द उतरावळ
मावजो हां या कथतल कांय ह द उतरावळ.
‘कालच ’ 216 ‘महा वार’ 217
संकर त उतरावळ
हाचो अथ जे ना

वं गड

वं गड भाशांतल उतरावळ भरसू न एक

उतर तयार जाता ते ना ताका संकर उतरावळ अश

हणटात.

इं ल श + क कणी= ऑ फसांत218
इं ल श + क कणी= कॉलेजींत219
इं ल श + क कणी=

ॉ सं गा खातीर220

सं कृ त + क कणी= योगायोगान221
सं कृ त + क कणी= अं य

या222

पु तु गेज + क कणी= काबाये वै यान223
भास आनी अंध

धा हांचे संबंदान उतरावळ

‘घाडी’,224 ‘ पतरांक
‘भ टकार’,228
‘

‘सोरोप

ास,’225 ‘ साद,’226 ‘दे वचाराक सू रर ट,’227
दु खावला’,229

‘भगत,’230

‘

करणी,’231

दे व पण.’232
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राजक आनी प का रते संबंदांतल उतरावळ
मावजो हां या सा ह यांत प का रते संबंदांतल

कांय उतरावळ

आय या ती अशी
‘ए डटो रअल,

पोटस- यू ज, हे डलाय स’233 ‘खास मं ी’234, ‘जॉइ ट

टे टमे ट’235 ‘ च मं ी’236 ‘रा या य ’237
खाणाजेवणा संबंदान उतरावळ
‘भु रगीं

हगेल ं तीं’ आनी ‘गांथन ’

या कथांझे यांतल

कांय

उतरावळ.
‘नॉन हे ज

, शवराक,

इडल ,

हॉटे ल’240, ‘Hot dogs’241,
,सोरपातेल’244, ‘मांस,
4.2.1.8 क कणी
क कणी

वडो’238

‘दोस’

242

‘टं ग

‘इटा लयन

ाय’243,

‘चॉपस ्

ं स’245

हणी आनी ओपार

हणी

पु ंडल क नायक बरयतात: “ हण
अ तशय

‘आ लेट’239,

मा मकपणान,

वदारक स य

श य

गट करता.

हण यार अणभवांची खण.

तत या मेज या उतरांनी ती
तका क कणींत ‘आदगत’, ‘ओपार’

अशींय नांवां आसात.

हण आनी वा

लागींपण आसा मात

हणींत ये वपी वणन वा घडणू क पू ण

मेळटा, तर वा

चार

या दोनांय मद ं खू ब
पांत

चारांत ती अपू ण आसता.”246

मावजो हां या कथा सा ह यांत आ य

यो कांय

हणी अ यो

आसात.
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“शे ण

याच मन धाकडेन”247 “हरव सोदत याक भािज ल”248

“दे वा या नांवान सु रय फट मारप”249 “मा ं क

हे

या बोकडावर

अव तकाय जावप”250 “वागाची तु ळा माजराकडेन करप”251 “बैलाची
तु ळां बेबकाकडेन करप”252
ओपार
‘नशीब गा डू तर
4.2.1.9 वा

या करे गा पा डू ?’ 253

चार

‘ह ड जड जावप’, ‘हु ं डके फुटप’, ‘मन

नबर करप’, ‘काळीज

कळवळप’, ‘दोळे कपलांत वचप’254 ‘कान तीख क न आयकप’255
‘रगत तापप’256 ‘कपलाची शीर उसळप’257
फोण पडप’259

‘मोटार दामप’258 ’पोटांत

‘तनर तु टप’260 ‘खोशये ची शर शर ये वप’261 ‘गांठ

वटप’262 ‘िजवार ये वप’263 ‘घराक भांगराचे नळे घालप’26 ‘वाटे क
दोळो लावन बसप’265 ‘ शं गा लावप’266 ‘मन नबर जावप’267 ‘खबरो
फुलोवन सांगप’268 ‘कानार केस काडप’269 ‘नाककातार जावप’270
‘आंगार कांटो फुलप’271 ‘रगताच उदक जावप’272 ‘ि हदे च सवंग
करप’273 ‘घायाचेर मठाचे पाप घालप’ 274
4.2.2 शैल
4.2.2.1 या या
वं गड वं गड जाणकारांनी शैले यो

या या के यात

यो अशे तरे न

आसातः
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पा डेय बरयतात: “कथाकार आपल बरप करपाक वं गड वं गड भाशा
शै यांचो आदार घेता. जशी वणना मक शैल , आ मकथा मक
शैल ,

यंगा मक शैल , स बोधना मक शैल , वातालाप शैल ,

बी.”275
म लं द

मालशे

वेग यावेग या
वै श

हां या
संदभानी

मता

माण

सांपडपी

“शैल
भाशीक

हण यार
उपयोगाचीं

यां.”276

हॉ कट हां या मता

माण, “शैल

हण यार एकू च संदेश वा

आशय वेग यावेग या भाशीक रचनांत यान य त करप.”277
शैलेश पु ंडल क बरयतात, “संभाशकांचीं

यि तम वां तांच एकामेका

वांगडा आ श लो संबंद/नात, संदभ/प रि थती, वशय, बी जाय या
घटकां या मंथनांत यान भाशणाची शैल तयार जाता. ताका लागू न
उतरांक शैल गत अथ तयार जातात.”278
चॉ

क हां या मता

माण “शैल भाशीक

मताये परस भाशीक

योगाक अद क लागींची आसा. आनी ताका लागू न फकत भाशीक
मताये च

व लेशण करपी ता या भास व ानांत तांणी शैलच
े ी

दखल घेवंक ना.”279
से यु अल

हे सल

बरयतात,“शैल

जा यार जोनाथन ि व ट

हण यार

वचारांच

हे सण”

हणटात, “अचू क जा यावेल ं अचू क

उतरां. ”280
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“शैल जाण वकाय वा अप रचीत जाण वकाये चो थाव घेता. लेखक
जे तरे ची भास आनी संदभ वापरता ताचे वे यान ताचेर खंय या
वातावरणाचो वा गजाल चो प रणाम जा लो आसा त ल ांत ये ता.
जे तरे न मनीस खंय याय
क वतेक जे तरे न

वनोदाक वा धाम क गजाल क वा

तसाद दता ताचेर सगल नंबू न आसता”281

लेखकाची शैल घडपा फाट यान ताच मानस जापसालदार आसता.
ता या

मनाचेर

चाल रती, कु टु ं ब,

जा ले

सं कार,

ताण

अणभ व लो

समाज,

व यालय, नैरा य, सु खद अणभव, संघश, बी

गजाल ंचो ताचे शैलेचेर प रणाम जायत आसता. आनी दे खन
ु च
ू
शैल ब यावायट अणभवा

माण बदलत वता तशीच मनशा या

लं गाचो लेगीत शैलत मु खेल वांटो आसता. हाच कारण मनशाची
वाड लं गाक अनु प जाता. दे खू न दाद यांच बायल ले खके परस
वचार करपाच बळग वेगळ आसता.
शमा हां या मता

माण “शैलच
े अ ययन सा ह याच यापक आनी

िजव अ ययन आसता. सा ह यीक भाशेच व तू क अनु प अश
अ ययन करतात. शैल मु ळांत भाशेची एक व श ट नमणी. ह
तयार जावपा फाट यान रचपी + सं कार + संदभ + व तूचो मेळ
आसता. सामा य भास संदेश क त आसता.”282
कमले वर हे
क कणी

माव या

वश ट

वशीं बरयतना सांगतातः “मावजो ह

लेखकां

मदले

अतवश ट

लेखक

जांणी

परं परे या धा याकू य सोडलो आनी जांणी न या धा याच नमाणू य

322

केल. सा ह या या

े ांत पावल दवरतनाच तांणी ह स ध केल,

कथेच तळ तशीच रचना आतां बद
कथेचे एक
गांवांत या

मू ख

या. मावजो हे आयज क कणी

वर आसात. तांणी आप या माजो ड

मु खेलपणान

आपले

रचना-भु मी या

पान

या
वचले.

थंय या लोकाक वा वाठाराक मनीसपणाचे नदरे न पळयले आनी
थंय याच सामा य मनशाचे िजणेचो गाबो आपले कथत मांडलो.
तांचे

खाशेलपण

हण यार,

ते

रचने या

भाय या

पकारा

वय यान आंतर क मनोजगत हा या मू ळ संवेदनां मेरेन पावतात.
आनी आप या पा ांची वळख क न दता.”283
मावजो हां या कथा सा ह यांत दसपी वं गड वं गड शै यो
मावजो
िजणेशैल

उलयतना

सांगतात,

वेगळी आसता.

“जणेका

मु ल म तंटे

राजकारण, जातीकारण,
ये ता. बंगाल , मराठ ,

या

समाजाची

या वाठारांत यो सम या वेग यो

आसतात. तेलग
ु ू कथा अ यायांतसू न उपरा श
ह दू

भाशीक

या न लवाद वा

वशयांचेर जा यार म यालम कथा

वदे शांत जोडू ंक गे

यांचे

न घेवन

ह द कथा सवसमावेशक जा या ग यांत

जमनी मा फयांचे भक क पड यो तर य

या वशयांचेर बरोवपाच

धाडस कोण के ल द ट पडना. वोगीच कोणाच वायटपण नाका
हणू न फाट ं सरपी लेखक आसात. बरोवपा खातीर संशोधन क ं क
जाय ती तकालस घेवपाची कोणाची तयार ना. हे नदरे न वाचकांक
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नव नव

दवपाक क कणी कथा फाट ं पडटा हाची खंत

हाका

दसता.”284
करण

बु डकु ले

मनो व लेशणा मक

बरयतात:
आसा,

हांचे

“मावजो

हाची

मडफू ल

ह

कथेच
गवाय

सा ट चे दयादे गे वेलो

वाठार, थंयची लोकजीण, थंयचे

थंयची

भर

भास

नदरत

सारके

तरे न

तांगे या

बीज
आसा.

न आनी
कथांत यान

पालेतात.”285

4.2.2.2

आ मकथना मक शैल

आ मकथना मक शैलत लेखक

वताचे अणभव सरळ वाचका

मेरेन पावयता. अशे तरे चे शैले वरवीं लेखक फाट ंफुड क रनासतना
सरळ आप या मनाचो आ व कार,

वचार, क पना अ भ य त

करता. अशे तरे न लेखका या मनांतले

वचार

य

पान

कागदाचेर दवतात. आनी ते नाच लेखकाच अ प ट मन था यार
ये ता.
दामोदर मावजो हां या शै यांचो अ यास
शैले वरवीं लेखका या अणभव व वाची खोलाय

प ट जाता.

तशच बरपा वय यान मनाचो थाव लागता. आनी लेखका या
य तीम वाचेर उजवाड पडटा. शैल लेखकाचे वागणु केच पड बं ब
आसता. दामोदर मावजो हां यो चड या कथा

थमपु शी शैलेचो

साज घेवन ये तात. मावजो ये ता तश बरयतात दे खू न तांचीं पा ां
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वता वाच या कडेन उलयतात अश

दसता. दे खीक, ‘गांथन’

कथांझे यांतल ‘खंयचे कडेन कांय ना’ कथतले दादलो- पू त ह पा .
“थोमणो मा ले बगर रावं नज. दादा इतल ं वसा घांसत आयला
तर पांच दाडयो आनी तीन दांत हु मटावन काड यात. अजुनूय
मद म
ं द ं बोब मार त आसता उसळटात

हु ण बेठे दु डू होगडायले

या प यां- पावड रंचेर”286
अश

हणुनच
ू ह पा

नवेदन कर त कथानक फुड घेवन वता.

मावजो हांच सदानंद ह पा
आ मकथन

कर त

ह या च
आनी

ह यान

कातर

पळय यार

कथेचो

शेवट

करता.

दे खीक,

“जोडटलो

कत क ं क जाता?.... दादाभशेन वांखोर

हातांत
कसल

लेगीत ‘सदानंद’ हे कथे वरवीं

घेवप

काम

कांय
ह यान

हाका

जमपाच

जायत?

ना.

आनी

तश

ये विजता

आसतनाच सदानंदा या त डार हांसो फु लता...”287
तां या ‘तसो हांव
माथा यांतू च ‘हांव’

भये ना’ ‘आनी हांव परतलो’ हे कथां या
या उतरांच दशन घडटा.

तशच जागरणां झे यांत ‘मन

हांव

हय’, ‘मू ड

हज पश ’, ‘आंबो

हगेलो’, ‘तो

हजो सोयरो’ अ यो कथा माथा या सयत

आ मकथन करपी आसात.
जागरणां

या ‘तो हांव

“ ह यान

त या दो यांत पळोवं नज जाल. राग कसो काडचो

समजना जाल.

हय’ हे कथतल दे ख घेवची जा यार,

हाका वळखल ना तू!ं ल ज गेट आऊट!”288
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‘ मडफूल’ कथांझे यांत या ‘सु मार’ हे कथतल ं वा यां “हांव
आनी

कत

चं ततल? काल तू ं मेळतसावन मात तु जेबगर दु सर

कांयच ये वजना खर.”289
‘भु रगीं

हगेल ं तीं’ कथांझे यांतल

‘वेळेवयल

रवे – घरां’ हे

कथतल आ मकथना मक शैल : “दे वाक दे व बर क ं
क पनेन

हाका हांसो ये ता. हांव मे डसीन

का ड ओलॉजीचो

हणपाचे

शकतना आमगेलो

ोफेसर चलता भ वतना हाटफेल जावन मे लो.”290

‘सपनमोगी’ कथांझे यांतल

‘कथाकारान

बर य ल

कथाकाराची

कथा’ : “ हाका त अजापाचच श दसल. पू ण हांव कांय
के ना काय कपडे बद

यार पु रो अश जा ल.”291

कमले वर बरयतात,

“मावजो हांणी

मनशा या मनांत

हळ ना.

भतर

उ प न जावपी दाशनीक आंक यांक खोलाये न पळयलां आनी
पार खलां आनी भ वतण या संवसारांत ता या संतु लनाचो सोद
घेतला. मावजो भाशेचे आनी श पाचे लेगीत धनी आसात. तांची
भास सट क,
4.2.2.3

खर आनी अथगभ त आसा.”292

संवादा मक शैल

संवाद सा ह यांत सामको गरजे चो आसता. संवाद

हान सु टसु ट त

आसचे वा ि ल ट आसचे ह बरोव याचेर पातये वन आसता.
संवाद सा ह यांत ये वप सामक गरजेच आसता. संवादा वरवीं
एकामेकाच उलोवप हातूत
ं यान संघशवाद
खोलाये न वळख जाता. कथानकाचो

प ट जातात. पा ाची

वशय खोलाये न वाच यांक
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समजता. संवादांत सु टसु ट तपण आस यार वाच यांक समजू ंक
तशच आ मसात करपाक स प जाता. संवादा वरवीं वाच यांक
खळावन दवरपाची तांक लेखका कडेन आसता. तशच संवाद
करपाक उपमा, अलंकार, वा

चार,

करपाक लेखकाक मेकळीक आसता.

भाव

हणी हाचो वापर मु तपणान
या संवादान लेखकाचेर

भाव

आ श ले भाशेचोय नकळत प रणाम दसता.
दामोदर मावजो हां या कथांझे यांतल संवादा मक शैल अशे तरे न
मेळटा.
‘गांथन’ झे यांतलो ‘जीण अशीच स पचे ल ’ कथतलो संवाद जंय
हडल कू प ध या कु पा कडेन उलयता.
“तू ं खंय सावन आयलां?”
“ या प तार जंय मांडवी

हं य अरबी समु ाक मेळटा थंय सावन

आयलां.
थंय पावस चड?
पावस खंयचो? “थंय एक कू प लेगीत ना.”
मागीर तु जे आवय भु ंयेची तान भागोवची सोडू न तू ं हे वटे नश
पावल?”
“ हाका सगलो संवसार पळोवचो आसा. सगल ं सु खां भोगचीं
आसात. वोगीच ग यचे इ लेशे भु ंयेची तान भागोवन

हजी जीण

क याक सोप व?” 293
‘सपनमोगी ’ कथाझे यांत या ‘ यु रामत ’ हे कथतलो संवाद
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“चय सला, ममीक तू ंच सांग.

हु गेS चाडी लोकां कोड क ं नाका

हु णोन.”
“हांय चाडी के या गो? त लु द न ये यलल ते ना हांव शीत
रांदताल .ं सद ंS रां दतां

हू ण सांग यार ततू ंत कत जाल?”

“त लु द न वं चाला-सू न ना गो घारांतु? आनी वगी बर आयकोन
घेता.”
आनी कत करपाच ? हांय तु का कत

हळां?”

तु यान सांगो जायनासल – “ नसत उजरावपाच, कडी करपाच
काम सू न करता
सगल

हु णोन? फकत शीत रांद ू न अश जेवण रांदपाच

ॅ डीट घेता ती – ते परस सगलच रांद आनी घे

हाका नाका त

ॅ डीट-

जायना जा यार जायना

बडीट.

सलू , ‘तू ं सांग

ॅ डीट!”
तये क, रांद ू ं क

हू ण सांग. हांव रां दता.”294

4.2.2.4 वणना मक शैल
वणना मक शैल

हण यार

य ती, सैम,

ाणी, बी गजाल ंच

वणन करप. ह वणन करपा पासत शैलच
े ो उपेग करप. ह वणन
करतना ले खकाक तातू ंत बु डू न वचू न त अतीरं जक वा भडक क ं क
वाव आसता. तर कांय वेळार ले खक आप याचे बंधन घालू न
घेतना

दसता. ह बंधन

कतल आसच त लेखकाचे र घ ड ले

सं का च थारायतात. हे शैले वरवीं
वणन

य ती कशी

दसता ताच

बरोवपी करता. ‘सपनमोगी’ कथांझे यांतल

‘कथाकारान

बर य ल

‘कथाकाराची कथा’ हे कथत आ य ल वणन “फाट ं
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स न पळय जा यार जयंतान टायट लांब पँट घा ल . वयर
हातकापो टॉप घा लो. तोय इतलो लो कट आ श लो क ह

याची

खळी सकयल मेरेन नदरत आसपावताल .”295
मावजो

हांचे

माणांत

कथत

ये तात.

भरांकू ळ

वणना मक

मावजो हांणी आप या

संग

खू ब उ या

भाशे या बळ याचेर

भरांकू ळ वातावरण न मती करपांत ये स जो ड ल दसता.‘तू ं वचू ं

नाका’ हे कथतलो हो प र छे द पळयात.
“मेर यो मगो!” अश

हणू न हांव फाट यान पळयल.

“आरे या, मेर खंय गेल?”
“पु ता, कोणाक सोदता तू?ं मेर क? त तु जो खू ब उगडास
करताल. ताचो घरकार भायर पडसावन त हांगाच आ श ल. पू ण
दोन वसा जायत आयल ं आतां...”

हातारे चो आवाज कातरपाक

लागलो, “एक द स जोर तकलेक मा न त भायर पडल. मरचे
पयल ं लेगीत तु जोच उगडास.”
“मांय!” हांव कळं च मा ल . बॅग हातांत यान गळू न पडल.
शेळी

हू म

क पनेनू च

दवल

हाका.

एका

भु तावांगडा

हांव उलयल

हे

हाका कडकडो ये वपाक लागलो.”296

4.2.2.5 मनो व लेशणा मक शैल
मनो व लेशण

हण यार

मनाचो

थाव

घे वपी

शैल .

बरोवपी मनशाचे वागणु के वय यान मनशा या सभावाचेर
अ

य

हांगा
य

रतीन बोट दवरता आनी वाच यांक सु चोवपाचो य न

329

करता. दामोदर मावजो हां या चड या कथांनी मनो व लेशणा वरवीं
मानसशा

झळकता. तांच

ये क पा

एके व श ट तरे न वागता

आनी तश त वागपा फाट यान ताची सामाजीक, अथ क, धम क,
नैतीक प रि थती जापसालदार आसता. तांच जण एक पा
मानसीक

ट न आपले पर न

तांचीं पा ां चड

वतं

आनी ओडलायण आसता.

माणांत मानसीक वकाराचीं ल णां दाखयतात.

आनी दे खन
ु च
ू मावजो हां यो कथा मानसीक पातळे वयल तगशी
गांठू न उ कृ ट आनी दजदार सा ह याचो मान मेळयतात. मावजो
हांचे मनो व लेशणा मक शैलेची दे ख. ‘ मडफूल’ कथांझे यां या
‘नवी केस’ कथतल कु ं तल केरकार ह पा .
“ना रं ग, ना

प!

ना ल न, ना सू ख !
फकत भू क लागप आनी आळणे घ टप !
रगत तापप आनी रगत ि हवप !
हु ं ड या हु ंड यानी रडच अश ताका दसल.
पू ण हु ं डके सु टले नात.”297
गांथन कथाझे यांत या ‘अशोक’ हे कथतल दे ख
“अशोक आतां

वसांवयलो तरणो पोर. शाळा के ना सो ड ल .

वावर कसलो करपाची खबर ना आनी तांकू य ना. फकत दरयार
वचप आनी उ यो – आड यो रे गो मारप. दरयादे गेर दव लेल ं होडीं
पळोवप आनी बडी घेवन जमनीचेर रे गो मारप.”298
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भु रगीं

हगेल ं तीं कथाझे यांत या ‘ मं गेल ल ं घरचीं’ हे कथतल

दे ख
‘ मं गेल चाळवलो, ‘तू ंय तेसल च. तु यान खू ंय तकां सांबाळ क
जालां? तु यच वाट लायल तची. ह ं

हु गेल सु कणीं लेगीत बर ं.’

आनी उलयउलयत उठू न ब द घरांत गेलो. वा को वतना घा ले
पँट या बो सांतले दोन
फाटले वटे न फेल झ

पये काडू न खोमसा या बो सांत घाले.
‘बाs बाs’ क न दु करां कु कडांक साद

घालताल. ताचे परस वयर आवाज काडू न मं गेल न सांगल- हांव
तं या कोडेन वोसोन ये ता गोs’ 299
4.2.2.6

लॅ शबॅक शैल

लॅ शबॅक शैल ंत लेखक पा ाचे िजणत आद ं घ ड ले घडणु केचेर
उजवाड घालू न पा ाचे पू विजणे चेर भर दवन ताचो संबंद वतमाना
कडेन जोडपाचो य न करता.

लॅ शबॅक शैलच
े ो वापर मावजो हां या

कांय कथांनी दसता. हे शैले वरवीं पा ा अ
ये तात.

पू ण

मू ळ

कथानक

मु खेल

पा ां

य

भ वतणींच आसता.

कथाकार हे शैलेचो फावो तो उपेग क न आपल
करता. हे शैले वरवीं मनशाचे उमाळे ,

रतीन कथत

कथा

भावी

वचार, घ ड ल घडणू क,

भावना हांचो अदमास क ं ये ता. आनी हाचेर आदा न मनशाचे
वागणु के फाटल ं कारणां सोदपाक वा समजु पा पासत एक पु रक
अशी फाटभू ंय तयार जाता. अशे तरे न हे शैले वरवीं मनशाचे
वतमानांतले वागणु केचो थाव लागता.
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दामोदर मावजो हां या ‘भु रगीं

हगेल ं तीं’

या कथांझे यांत या

‘कमक टो’ कथेची दे ख घेवची जा यार
“ ह द ये वची

हू ण ताण ‘हु कू म’ भायर काडलो.

हानपणांत यो

याद उ तु पाक हात घालो.
... बापू य ताका घेवन हाय कु लांत अॅड मशन घे वपाक गे लो
ते नाची याद. बापायन

ि सपलाक सां ग ल - ‘तकल आसा

ताका. पू ण तवनासपणां करता.....’ बापायचे नदरे न ‘पर याक परती
जाप दवप’ वा आडमेळीं हाडट याक तोडू न मोडू न उडोवप ह
तवनासपणां... ह च
ं तवनासपणां राजकारणांत उपकारा पडल ं ह
पळोवपाक बापू य आसू ंक जाय आसलो.”300
अशे तरे न मावजो हांणी जाय या शै यांचो वापर केला. पू ण
तां या कथा सा ह यांत डायर शैल खंयच
हांच सा ह य वाच यांक बोध करता,
दे खु नू च मावजो हांकां उ कृ ठ कथाकार

द ट पडना. मावजो

शटकायता, आनी जागयता.
हण यार अ तताय जावची

ना.
4.3.1 कथा : दाद यां बायलांचो संबंद आनी व वास
भारत दे शांत बायलेची
बस य ल

तमा भोव उं चे या पांव यार

नदरे क पडटा.: “य

दे वताः।”( ा कथन)301

या

परं परत बायलेक दे वी या

नायु तु
वा यांत यान

ह न

पू य ते, रम ते त
आ व ले

पान पु जतात अश

भारतीय

हणलां. पू ण
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काळांतरान भारतांत ह ि थती आमकां खंयच दसना. बायलांचेर
मानसीक, शा रर क, धम क, समाजीक, आथ क, बी नदरांत यान
चेपण पडटा. जर “आधु नीक नार ”, “सश त नार ” अश

हणल

तर

त या

तचेर

दसाधव या जनावरां पा ट बळजबर

क न

ज मा यो दै ना, हाल-हाल पळयतना आंगार कांटो उबो रावता.
बायल आनी दादलो जर एका ना या यो दोन बाजू आस यो
तर

इ तहासीक

नदरत यान

पळयत

जा यार

“ज मभरा या

कामसु खा पासत आनी तातूतं यान तयार जावपी भु र याची बर
काळजी घेवपा पासत, सु सं कार त

पळगी तयार करपा पासत

समाजांत बरे तरे न वावु रपा पासत,

वेतकेतू

सं था तयार केल ”.
पावल मारल तर

302

जर

समाज

या ऋशीन

ववाह

बायलेन दाद या बाराबर पावलार
या उदरगती या पांव यार बायलेक

कलंक त करपाच सो डना. चल

जे ना ल न जाता ते ना तीं

आवयच घर सोडू न घोवा या घर यांचो तसोच घोवाचो सांबाळ
करता. घोव-बायलेच नात सामक एका नाजू क र मी धा या वर
आसता.

या ना यांत

आसतात. हो

व वास आनी नैतीक मु यां गरजेचीं

व वास मावजो हां या कांय कथांत या पा ांनी

दसता. दे ख घेवची जा यार गांथन कथांझे यांत या ‘तसो हांव

भये ना’ हे कथत बा पा ताईबाय या मरणा उपरांत मनाचे र सामको
प रणाम क न घेता. हाचे वय यान घोवाचो बायलेचेर उपाट मोग
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आ श लो हाचो द टावो जाता: “आमगे या बा पाक मात खु बच
शॉकसो बसला.”303
घोव-बायले या ना यांत जे ना दु बाव घर क न बसता ते ना तो
ना याक सामको घातक थारता. दे खीक ‘गांथन’ कथांझे यांत या
‘तेरेजालो घोव ’ हे माव याचे कथत पटर आपल बायल तेरेजाचेर
व वास दव रना. ताका तचो दु बाव ये ता.
समाजांत या मनशांनी घा ल

या दु बावांत चड भर

दसता: “पुण तेगे वगत बरो

आसलो. बाय तेरेजागेलोच एक आमीग

याच ड यांत आसले लो.

घडये तेजीच वाट चयतालो जातलो. तेण प चरांत या हरोभाशेन
आपणाले दोनू य हात तेरेजा या खां यांनी एशे घायले आनी तेका
अ श वोयर काडल-”304 हांगा समाजांत बायलेक रे वे चु क यार
लेगीत, बायलेन पड यार लेगीत उपकारता पू ण तका कोण वयर
उख ल

जा यार ताचीच मीठ

मरसांग लावन चचा जातना

दसता. तशच घोवू य लोकांक ओगी कर या बदला बायलेक
मारतना
फाट र,

दसता: “पीटराक अ दकू च नेट ये ता. पो यांर, नाखार,
पोटार,

हातार,

मारता,

मारत

रावता.”305 दे खू न ह घोव-बायलेच नात आदश नासू न त

हंसक

वृ ीच आसा अश

पांयांर,

मारत

सु टा.

हणच पडटल. पूण व. पू . काळे हां या कथत

या ना यांत अ हं सक वृ ी पळोवंक मेळटा. व. पु . काळे हांची
‘मीच तु मची

टे नो’ हे कथत घोव जर

ल ना भायर संबंद

दवरपाचो य न करता ह बायलेक खबर आसल

तर

घोवाक
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सार या मागार हाडपाच काम बायल करता. दे खीक “रो हणी
आप या घोवाक जो

टे नो या

पान हे र बायलांचो नाद ला ग लो

आसता तो पयस करपा पासत आपु णू च तु जी

टे नो जातल ं अश

हणटा आनी आप या घोवाक ल ना या ना या भायर वचपा
पासू न आळाबंद हाडटा. आनी आपल नात सांबाळटा”.306 दे खू न ह
नात आवय भु र याच कश दसता. आवय आप या भु र यांक चु कले
उपरांत सारको माग दाखयता. अशेच तरे च नात हे कथत दसता.
मु खेल गजाल

हण यार घोव जर चु कलो तर ताण घेनासतना

एक बरो माग काडटा. “बायलेच सगल आयु य शा रर क, भावनीक,
मानसीक पात यांचेर कु टु ं बाची दे खरे ख करपाक वता. आनी ताका
लागू न ती भरपू र क ट करता. संवसार

तगोवन दवरपा पासत

जबाबदार फकत बायलेचीच मानता. हाका लागू न संवसार मोडलो
जा यार त अपेस अ तु रे याच मा यार मारता.”307
‘मात ’

या माव याचे कथत मोगी आनी मो गणीचो मोग

दसता. हांगा लेखकान मोगाचो अंत सु खा त जाताच अश ना ह
दाखोवपाचो य न केला. शवराज गोल बरयतात: “ ेम ह चरकाळ
तगपी आसूक
ं जाय ह पोरणी समजू त चु क ची. य तीक मोगाच
वातं य जाय. मोगान एकठांय ये वपाचय
खंय याय

वातं य जाय. तशच,

णाक मोगान वेगळ लेगीत जावपाक ये वंक जाय.”308

पू ण मोग ह भावना मनीस जे तरेन अणभवता ताचेर ताच तगपू य
नंबू न आसता. मोगांत पडचे परस मोग

तगोवन दवरप चड
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गरजेचो आसता. जाय या फावट ं एकतफ

मोगाक लागू न मनीस

आ मक जावन वायट काम करपाक फाट ंफुड पळयना. मावजो
हां या ‘तू ं वचू ं नाका ’ हे कथत मेर तोमासाचे र सु रवातीक एकतफ
मोग करता आनी घडये उपरांत मेर तोमासा याच उगडासान

ाण

सोडटा आसु य.े पू ण ताचो उ लेख कथत ये वंक ना. पू ण मेर हे
चलये चो िजवा पाड मोग हे कथत जाणवता. इ तहास पळयलो
जा यार एकमेका बगर जगूच
ं नजं अशीं मोगी आनी मो गणी
आमकां लोककथे या

पान मेळटात. दे खीक “रो मयो आनी जु ल ये ट

ह ं घरा याच झगड शांत करपा पासत आप या िजवाचो

याग

करतात. हे रोना नगरांत घ ड ल ह मोगाची शोका त काणी.”309
मावजो हां या जागरणां

या कथांझे याचो वचार करतना, ‘बोमाडे ’

हे कथत या मनीन आनी बेला

या घोवबायलेचो एकमेकाचेर िजवा

पाड मोग आसता खरो पू ण दोगांकूय एकमे कां कडे न दु स या
दाद यान वा बायलेन मेकळे पणान उलोवप आनी डा स करप
मानवना. मनीन

भतरले

भतर खतख ा आनी

हणटा: “सगल

वयर काडू ंकच जाय. बगलोरा आसतना हाका हांव पये वपाचो आ ो
के लो तो ह

हजे कडेन मोगांत ये ता

पये वन ह लोकांकडेन
ना.”310 तशच

हू ण. हांगा आतां गांवांत

कट कटू ं क सोदता शी!

हाका हे उपकरच

चं तप बेलाचय आसता. पू ण तीं एकामेका कडेन

उलोवन दाखोवपाक अनमनतात. नमाणे कडेन बेला ताका सांगपाचो
धीर करता : “पू ण तु का सांगतां –

हाका ये सो उपकरना. तू ं
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काजार , तु का सोबना. हु तवार गे यार

हाका उलो मार. को ीना

ब नाक फाट वे यान हात भ वडावपाक सांग यार हांव हात आनी
फाट दोनू य मोडू न उडयतल ं...”311
अशे तरे न आ मक

वचारांची बायल हे कथत

दसता. पू ण

मावजो हां या कथांनी आ मह या करपी एकू य पा
राजे

दसना.

यादव हां या कथांनी आ मह या करपाचो वचार पा ां या

मनांत ये ता. हाचे वय यान लेखक मावजो हे आडमेळीं िजणत
आयल ं जा यार तांचेर मात करपाची तांक मनांत दवरतात अश
हणच पडटल. ‘तो हांव
काम न ह ‘भु रगीं
पा

हय ’ हे कथतल लु सी ह पा

तशच

हगेल ं तीं’ कथांझे यांतले ‘ खळी’ हे कथतल

समाजान घालू न द

या ने मां माण वागना आनी दे खु नू चतीं

ल ना भायर संबंद दवरतना

दसतात. पू ण मावजो हांचे कथत

ग या भायर गे ले दादले थंय कत करतात? ते आप या बायलां
कडेन सामके व वासू आसात

हय? ह कळपाक माग ना. दे खीक

काम नाचो घोव तशच लु सीचो घोव इनास. इनास हो बरो मनीस
असो उ लेख ये ता खरो पू ण ग या भायर ताचे िजणत कत जाता
ह कळपाक खंयच माग ना.
आम या समाजांत एक बायल ल ना पयल ं वा उपरांत हे र
दाद यां कडेन शा रर क संबंद वा इ टागत दवर त जा यार बायले
कडेन ती शं दळक करपी बायल वा चेडी अश

हणू न तचे कडेन

उणाक नदरे न पळयतात. पू ण दाद यांक मात अशे तरे चे संबंद
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दवर यार कोण बोट उबा रनात. घडये , हाच कारण पु श धान
समाज वा एके बायलेची दु सरे बायले वशीं जावपी नसाय ह आसु य.े
‘अशीं

पडीं अशीं

पडीं’ हे कथत रमेश ह पा

बर य

या मनशाचे

सांगणेचेर

व वास

आप याक चटयत

दव न

आपले

बायलेचेर हात उबारता आनी बायले या गभात आ श

गु रवार

या भु र या

बाबतींत लेगीत अ व वास दाखयता. महा मा गांधी हां या मता
माण “दादलो वा बायले क तांचे सैमीक

नदरत यान

प रणामांत यान वेगळीं काडल ं जा यार बभ स अशा

जावपी

वैर संबंदाक

वाव मेळटा. आनी अनैसग क वायट संवये क उखलू न जर धर लना
जा यार तचे कडेन मु दम दुल
लो हया हां या मता
तर

जालच

हणू न समजु पाच.”312

माण,“आधु नीक बायलेचो आदश सता

हय

ौपद आसू ंक जाय. बायलेचो खर अपमानाचो पयाय हण यार

सता. हांगा

ौपद या जायते घोव आ श

घेनासप. पू ण महाभारतांत तची जी
कोप आसा, ह
बायलेन ते
पु व

तचच तेज.

या या त वाचो पाखो

खरताय आसा ताचो जो पु य

तचोच संघश.”313 ह ल ांत घेवन

माण वागू ंक जाय.
या समाजांत चड क न दादलेच घोवबायले या ना या

संबंदान अ व वास दाखयतना दसतात. पू ण बायलेचे बाबतींत तश
दसना कारण घडये आद या तपा वयल

चाल, र त बायलांक

फकत ‘चू ल’ आनी ‘मू ल’ अशी आवयबापायन घालू न

द ल
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समजू त वा समाजान आपू ण आसतना घोवान दु सर बायल ताचे
िजणत हाडले उपरांत दसपी लज ह कारण आसु य.े
ेम

म ा आप या ‘ टो ह ’ हे कथत अशे तरे च बायले या

भावनांच च ण करतना दसता. दे खीक, “बसंती आप या घोवाक
ल नाचे पयले रातीं खाट र ओगीच ि ह द लो पळयता ते ना तच
काळीज जळटा आनी तका तो आप या मो गणी वशीं चं ा ह
खबर आसता. ‘तु का जर मि लका
आ श ल जा यार तू ं

वशीं रातद स

हजे वांगडा ल न

चं तू ंक जाय

क याक जालो?’ असो

वचार त या मनांत ये ता पू ण ती तश वचा रना. ती उ ठा आनी
ब कांवांत वता ते ना शशीभु षण

तका खंय वता असो

न

करता. ती ब कांवांत इतलच सांगता कारण तका कळटा आप या
घोवाक आपू ण गंगत बु डपाक गे यार लेगीत कांयच फरक पडचो
ना. तो फकत ओ
आश

हणटलो आनी वो गी रावतलो ह तका खबर

यान ह सगल त यान स सू क जायना.”314

आद या तपा वय या समाजाच बेस बर दशन
कथांनी पळोवंक मेळटा. तशच
सम या मांड यांत.
आपल

ेमचंद हां याय

ेमचंद हांणी जाय या वे यां यो

ेमचंद हां या मता

माण “खंयचीच चल

ी व वकू ं क सो दना. पू ण त अश करता जा यार ताचे

फाटल कारण तका आनीक कसलोच आधार ना ह आसु य.े ‘वे या’
कथे वरवीं ते बरयतात वे यांचे िजणत मोगाचो उणाव पळोवंक
मेळटा. कारण तका जाय या दाद यांची वासना शांत करची पडटा.
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तका फकत भोग घेवपाची व त अश मानतात. समाज तका परत
कु लवधू या

पान आपणावंक सो दना. माधु र

वे ये चे िजणेचो

या पा ान जर

याग केलो आनी कु लवधू ची जीण जगू ंक सोदल

तर य तातू ंत ती सफळ जायना श

यान आ मह या करता. तश

‘आगा-पीछा’ कथत को कला ह वे या आवय जाता आनी उपरांत
तच भु रग

हड जावन कॉलेजींत शकोवपी दल त भगतराम हाचे

कडेन ल न जावपाच आसता. पू ण समाज वे ये चे धु वे कडेन ल न
जावपाक परवानगी दना आनी भगतराम या शॉकान मरता.”315
तशच जयशंकर
बरयतातः
ना श

यान

साद आप या ‘कलावती क

कलावतीचो

घोव

हणसायता.

यामसु ंदर

कलावतीक

त

श ा ’ हे कथत

कलावतीक
आवडना.

शकू ं क

दे खीक

-

“ यामसु ंदर हाका मोगाचे गजाल ंत लेगीत राग आयलो आनी ताण
हणल, ‘तु का वाचनाच सू ख खबर ना दे खू न तु का समजावप
हण या च

मू खपण.’316

तशच,

मानसीक वृ ी घोवान हणसा य

वरवीं

कलावतीची

यान कशी जाता त

प ट केलां.

दे खीक “हांव तु का दोन-चार गजाल
कर. लजू ं नाका. ह

हे

कथे

शकयतां

यो सार यो पाठ

दाद यांची चालाखी ज तांणी बायलां या

वां याक घालां. दु स या उतरांनी सांगच जा यार तो एक
म. दे खू न तू ं अशे तरे च

कारचो

प धारण कर जातू ंत यान दादले तु का

भये तले आनी तु जे कडेन लागीं ये वपाची ह मत करचे नात.”317
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हातूत
ं यान एके असहा य बायलेच

च ण के ल पळोवंक

मेळटा जंय ती घोवा आड वचू ंक मेळना श

यान एका पु तळ.

वताक पळोवपाक लागता आनी आप यो भावना इं ोजे शन
हण यार मानसीक

ये वरवीं ते बावले कड यान पू ण क ं क

सोदता.

तका घोवाक सोडू न वचप

यो गजाल आ मसात क ं

जमना.

पू ण आपलो राग

तडक तशच आ मस मान

आनी

सांबाळपा पासत कलावती पु तळो घेवन ताका समजायता. “मू ख
लेगीत

वताक पंडीत

तु का कोणू च मू ख

हणटात, ताचो अ यास कर जाका लागू न
हणपाच धाडस करचो ना.”318

अशे तरे न

संर ण यं णे वरवीं ती आपलो मानसीक ताण उणो करपांत ये स
मेळयता.
‘नवी केस ’ हे कथत कु ं तल रं ग
वताक उण लेखू ंक लागता. ताचे
तशीच ताची

पान फाट ं आ श

भतर

यान

यु नगंड तयार जाता,

परायू य वाडटा ह मावजो हाणी

प ट केलां. हाचे

वय यान तांणी ल न जावपाक रं ग प वा आंगलोट हांचे मदल
कत तर एक आसू ंक जाय ह कठोर सत वाच यां मु खार दवरलां.
पवन शमा आप या ‘घर-समाज ’ हे कथत बरयतात, “ हडले
भयणीक सोयर क ये नासतना धाकले भयणीक ये ता आनी
भयणी कडेन ल न जायनासपाच कारण ताची वाडट
पराय

वा ड

यान

सोबीतपण

खु ंटप

हच

हडले

पराय तशच

आसता.”319

अश

हणलां.
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जात धम भास जर वेगळी आसल तर सबंद मनीसजातीक
चड क न हे च नेम लागू जातात ह सा ह या वरवीं

प ट जाता.

‘सु मार’ हे कथत अॅनी सु रवातीक रवीचो मोग करता. उपरांत ताण
ताका लागीं क ं क ना श

यान त दु स या कडेन काजार जाता

आनी आप या घोवा कडेन सामक

व वासू

रावता. ह

या

वा यांत यान कळटा: “ डअर रवी! तू ं एक वसरलो, हांव आतां एक
काजार बायल.... जाल त जावन गेल रवी! ते ना आमी भु रगीं
आसल .ं ..”320
अशा वेळार हांगा
वचारांची अश

तांव बायल िजका सामक

हणू न संबोधीत

मेक या

तच काजार जाले उपरांत रवी

अशी क पना करता, जे तरे न काजरा आद ं आपोवण आ श ल तेच
तरे च आपोवण आतांय आसतल. पू ण ताची क पना चु कची
थारता. हांगा रवी

या पा ा वरवीं अ या दाद यांचो द टावो जाता

जे आप याक मेळटा जा यार सोडप ना अशो वृ ीचे आसतात.
अनु राधा

म ा

अ यायाचेर

बरयतना

आधार त

न

कथा,

करतात,

जशो

ेमचंद

“बायलांचेर
हां या

जावपी

सा ह यांत

दसतात दे खीक ‘कफन ’, ‘ठाकु र का कु ँ आ ’ आनी ‘पू स क रात ’
त यो

कथा

आज

बरोवपप

क याक

जायनात?

सामाजीक

सम यांचेर बर य ल कथा ना याचीच कथा आसता”321
यशपाल हां या मता
कडेन संबंद त आसता. ते

माण: “सॅ साची सम या रोटये चे सम ये
हणटात दाद यांचो एक वग समाजांत
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असो आसा जो दु स यां या बायलां कडेन मोगाचे चाळे करप वा
तांकां

लॅ कमेल करप ह आपल कत य मानता. पू ण हच तां या

बायलांनी केल जा यार तो तांकां आपलो अपमान कसो
‘80/100’ तशच, ‘पाँव तले क डाल ’ बी कथा

दसता.

यो दाद यांचे

वृ ीच वणन करतात.”322
मावजो हांचे कथतल पा

रवी जर ल न जावंक नासल तर तो

एके ल न जा ले बायले कडेन संभोगाचे चाळे करपाची इ सा
य त करता. हाचोच अथ तो वासने या आहार ं वता. पू ण अॅनीची
इ सा ना श

यान

तशच आपू ण एक काजार

सग यांत चड, आवय आ श
ल न जा अश

बायल आनी

यान आप याक ह सोबना आनी तू ंय

हणले उपरांत रवीचो अहं कार दु खावता.

‘आतां रड ’ हे माव याचे कथत फुलामे

ी आनी कातार न

दोगांयचो एकामेकाचेर मोग आसता. तांकां आदश घोव बायल
हण यार अ तताय जावची ना. पू ण

या जोड यागेर सु रवातीक

भु रग नासता आनी अशा वेळार दाद या परस चड बायले क
सम यांक त ड दवच पडटा. जर दादलो बापू य जावपाक शा रर क
नदरत यान अयो य आसलो तर
जाता. समाज बायलेक वांझ

पयल बोट बायले क दाखोवप

हणून पाचारता. अशा वेळार बायलेक

जावपी यातना भावनीक – मानसीक वचारांच वादळ त या मनांत
घर क न बसता. अशे तरे च वचारांच वादळ उतरां वरवीं कथत
ये वपाक वाव आ श लो. पू ण मावजो हांची ह कथा मु खेलपणान
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रे मेद

या पा ा भ वतणीं घु ंवतना

दसता.

ह द

सा ह यांत

‘ नवा सता’ हे कथत “इ दू हे बायले भतर कांयच उण नासता.
पू ण त या घोवा यान बापू य जावं नजं. तर लेगीत वांझ
बायलेकू च थोमणे आयकु चे पडटात. आमचो समाज

या

हू ण
वशया

बाबतींत दाद यांक दोशी मानपा या फावोरांत ना. पूण अ मताय
दाद यांत लेगीत आसू ं येता.”323
‘नाका ताका पावता ’ हे कथत भु रग ना श

यान भु र याक

आनी भु र याक लागू न संभोगाक बायल कशे तरे न आशेता त
खरपणान मांडलां. अ ेय बायलेच

ह व कथे वरवीं

प ट करतात

‘अ ल खत कहानी ’ हे कथत तु लसू अणभव करता, बायले बगर
आपणा यान रावू ंक जमना.
ि थती. कारण पु शा या

हण यार बायल ह जगपाची

ेमाची सभावीक गती

हाचे वय यान बायल समाज घडोवपा पासत
आसता त

य त केलां. पू ण ह च बायल

सु र ीत आसा अश
वसव श

ेरणा

ीच आसता.”324
कतल गरजेची

वताक बसींत लेगीत

हणपाक धजना. थंय ले गीत तका वासनेन

या दाद यांक त ड दवच पडटा ह मावजो हांणी लो रया

या पा ा वरवीं मांडलां: “ लो रयान पळयल तो वीग घा लो दादलो
आतां दु सरे एके बायले या आंगार पडटालो.”325 दे खु नू च बायलेक
समाजांत वावु रतना दाद यांचेर

कतलो

व वास दवरचो हाचेर

वचार करचो पडटा.
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‘ सनीक’ हे कथत बायल स या वेळार गु रवार जाता आनी
बाळं टेरा वेळार भायर पडटा. हाचे वय यान अश दसता, बायलांक
आद या तपार घरांतू च भु र यांक ज माक घालचीं पडटाल .ं वैजीण
नांवाची बायल ये ताल .

या संबंदांत

तका मातश

कत खबर

आसताल आनी ती गु रवार बायले क सु टपाक मदत करताल .
मृ दु ला गग आप या ‘वह म थी ’. हे कथे वरवीं वेणाच
खोलाये न

च ण

करतना

बरयतात,

“दु खप

सामक

तगशेर

पा व ल.... तु या भु र याक िजवंत ज माक घालतल....
ं
कु डीचे
तांक परस

हड इ साश तीची तांक आ श ल जा या बळ याचे र

कु डींत यान भायर सा र

या रगता या फवा यान भु र याक लेगीत

भायर ओडू न हाडलो.”326
आद या तपार समाजांत जाय या फावट ं च याची मागणी
आश

यान जे मेरेन चलो जायना ते मेरेन बायलेक गु रवार

जावपाची स ती

वता बायल आसू न मांय करतना

रामे वर दयाल हां या मता

दसताल .

माण, “भारतीय समाजांत दोतीक

लागू न जावपी ह ये क वा आ मह ये क

य

अ

य

रतीन

बायलू च जबाबदार आसता. ल न जाले उपरांत सू न दोतींत कत
घेवन आय या हो

न माव

हय तर माय करता. कु टु ं बांत जर

सु नेक चलयो आसत जा यार ताचो चड

भाव बायलांचे च पडटा.

हाकाच लागू न चलयांची ह या जाता. खंयचेय बायले क जर पयलो
चलो जावंक ना जा यार दु सर य चल जायना जा यार पु रो अश
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दसता. जे मेरेन बायल – बायले पासत संवेदनशील जावची ना ते
मेरेन बायलां कड यान जावपी बायलां वयले अ याचार चलत
रावतले. दे खू न मानसीक उदारताय, एकामेका वयलो मोग आनी
संवेदनाची गरज आसा.”327
दयाल हां या
बायलेकूच

वचारा कडेन हांव पु रायपणान सहमत आसा.

बायलेची

नसाय

जाता.

वतमानांत या अवलोकना वय यान
माण “बायलां मद ं

ह

इ तहासांत या

दसता.

तशच

ॉयड हां या मता

यायाची भावना खू ब उ या

माणांत आसता.

तांचो मदू दु वासान भ र लो आसता.”328 आयज बायल सु श ीत
आसा, आप या पांयांचेर उबी आसा. अशा वेळार बायलेन अशे
तरे या

वचारांचो

याग क न मनीसकु ळये या

हताचो

वचार

करप गरजेच. तशच घोव बायलांनी एकामेकाक समजू न घेवप
गरजेच आसता. अशे तरे न समजूतदारपणान एकमेका या सांगातान
मरसर आसल ं

हणटकच तांकां जाणटे पणांत एक

हड मानसीक

आदार मेळटा. हो आदार सामको गरजेचो आसता. पू ण मावजो
हां या ‘भु रगीं
आनी

मोगाक

हगेल ं तीं’ कथतल रोजाल न
आशेता.

अशे

हे

या आदाराक मु कता

वधवेची

संवेदनशीलताये न मांड या. दे खीक “ दनीझ मे
सामक च मोडू न गे ल .

जीण

लेखकान

याक रोझाल न

तगेलो सगलो आ म व वास गळसणू न

गे लो. एक चीट वाचपाक वरभर लायताल . आनी तर कू य सारक
समजल

ना

हू ण

याक कडेन समजावणी घेताल .”329 अशेच
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तरे च ’तडजोड ’ ह कथतले ‘मंगलाका’ ह पा . घोवा बगर हांगा
बायलेक एकलेपण ये तना दसता. पू ण “ऋ वेद या 10 185 135
तशच मनु मृ ती या न या अ यायांत या 33 सावन 52 मेरेन या
लोकांनी

बायलांक

दाद यांच

शेत

अश

हणलां.

कु राना या 1.2.123 आयत हातू ंत अशेच तरे न
हांणी

‘बालक ’

हे

कथे

वरवीं

अशेच

तरे चे

इ लाम

हणलां.

–

ेमचंद

मानसीकताये च

प ट करण केलां. गंगू ह तांचे कथतल पा . गोमती नांवाचे वधवे
लागीं ल न जाता. ह

वधवा तीन फावट ं ल न जावन पळू न

आ य ल आसता. आनी त या गभात भु रगो वाडटा आनी ती गंगू
कड यानू च पळू न वता ते ना गंगू
दे वी

हणटा, “हांवे तु जे कडेन तू ं

हणून ल न जावंक ना, हांव तु जेर मोग करताल

जालां आनी

हाका द श ल तू ंय

हणून

हजेर मोग करता. हो भु रगो

हजो. हांव एक रो य ल शेत घेतल. दु स यान रो य ल

हणून

पीक हांव सोडटल ?’ पू ण हांगाच च यां या जा यार चल जा ल
जा यार तो आदश खंय तगतलो आ श लो?”330
समाजांत

च याक

िजतल

ह व

आसता

बाबतींत खू ब उण पळोवंक मेळटा. चल

च या

ततलच

चलये

भतर खाणा

जेवणाचो लेगीत फरक पळोवंक मेळटा. चलो जर य लायक नासलो
जा यार लेगीत घराचो वंश

हणून ताचे कडेन मानान पळयतात.

मै ेयी पु पा हां या ‘बेट ’’ हे कथतल मु नी आपले आवय कडेन
चल आनी च या भतर जावपी भेदभावाक वरोध करता. दे खीक
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“माँ, तू ं

हजे कडेन जे तरे न वागता त बरोबर

पांच च यांक शकोवं ये ता पू ण
पडला.

हय. तु यान पांच

हजे खातीर तु या घरांत दु कळ

ह या पु तक चोपडेचे पयशे तु का जड लागतात माँ”331

मावजो हां या कथा सा ह यांत चलो चलये भतर खाणाजेवणा
पासत वा श णा पासत भेदभाव के लो दसना. ‘ मं गेल ल घरचीं
’ हे कथत घोवबायलांक एकामेकाचो वांगड आनी मोग लाबता आनी
दे खु नू च भु रगीं पयस आसू न लेगीत तीं आपले

नरशेणेचेर जैत

मेळयतात. तशच ‘वेळेवयल ं रवे घरां ’ हे कथत दोतोर
जर कॅ सरा असल

भरांकू ळ दु यस आसल, तर बायले चो मोग

ताका दु यसाचेर मात करपाक जैत मेळोवन
घोव-बायलेची एकामेका वयल
‘दे वाघरचो ’ हे कथत
दोगांय अंध
अंध

या पा ाक

दता.

या कथांनी

धा आनी मोयपास दसता.

ेमाबाय आनी घोव दोगांयचे वचार जु ळटात.

धे क बळी पडटात.

धा अ श

तू च

हय तर श ीत लोकां मद ं लेगीत पळोवंक

मेळटा. जी आम या समाजाक पोख न उडयता.
मावजो हां या ‘अ केणी ’ कथत ‘माथा’ ह एक अशी चल जी
च यांक फटयता आनी गभपातान सू ख भोगता. मनू भ डार हांची
‘यह

सच है ’ हे कथतल मोगीण द पा मोगाचे द

वि थतींत

आसता. संजय हाका आपणावप काय नशीथ हाका, हे गजाल क
ध न ताच मन तशच मदू असामा य आसता. मनो व

वाची

दशा वांगडा चलता पू ण नमाणे कडेन फकत ‘ ण’ जो वतमानांत
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सु खद आसता ताकाच

त

दता.”332

ह व

समाजा या चाल ं रतीं आड वचू न

माथा ह

पा

नणय घेता. हांगा ह पा

कोणाच कडेन व वासू रावना. हाच कारण जे तरे न त वाडटा तच
वातावरण ताका जबाबदार आसता. अशा तरे चे

य तीक खासा

क न बायले क समाजांत

तका वे या वा

चेडी

थान मेळना. समाज

या नांवान पाचारता पू ण हच जर एका च यान केल जा यार

ती गजाल घडल हाचो प ो लेगीत लोकांक लागना. हाका मु ळांत
कारण बायलेची लज आनी समाजाचो भंय.
‘हॅ पी बथ
आश

यान

डे ’ कथत घोव आनी बायल भुरगो मतीमंद
ताचे

एकामेकाक आदार

िजणे या
दतना

झु जांत

वांटेकार

जातात

आनी

दसतात. समाजीक नदरत यान जर

भु र या या मानसीक दु यसाक त ड दवपाची तयार नासल तर
एकामेकाचो सांगात तांकां बेस बरे तरे न लाबता. ‘के ना के ना

भु र यां कडसू न दे ख शकची ’ हे कथत चु ंबनाच आकशण लेखकान
उकतायलां. पू ण सु रवातीक घोव अ या द घ चु ंबनाक
करता.

ॉयड हां या बरपा या उ लेखा

चड काळ उरल

जा यार

दाखयता हाच कारण घडये

माण मौखीक पायर जर

य ती मौखीक संभोगांत चड
य

तकार

वा अ

य

ची

रतीन ह एक

आसु य.े उपरांत घोव बायलेचो मान राखपाचो य न करतना दसता.
‘कथाकारान बर य ल कथाकाराची था ‘ ह एक वल ण कथा –
पू ण ह पा

हांव

वता अणभवू ंक ना श

यान

व ले शण करचे
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पयल ं का पनीक पा

जश लेखकान उब केलां तश घेवपाचो य न

केला. जातू ंत दाद याचे य बायले यान फट उलोवन मानहानी क ं
ये ता ह दसता. चड
चाळे करपाक चड

माणांत अस या बाबतींनी दाद यान अ ल ल
माणांत फुडाकार घे त

यान मनशां या मनांत

‘हॉन इफॅ ट’ घर क न बसता. हॉन इफॅ ट
आमी खंय याय

हण यार जे ना

य ती वा समु हा वशीं सु रवातीक वायट क पना

बाळगू न आसतात वा ताचो वायट अणभव आमकां ये ता ते ना
आमी आमचे ताक क फाटभु ंये या आधारा वय यान ते
वशीं मानसीक धारणा

य ती

नमाण करता आनी तेच नदरे न

या

मनशा कडेन पळयतात. हच हे कथे वरवीं दसता.
‘ यु रामत’ हे कथत वेसन घोव बायले या ना या मद ं ये ता अश
बायलेक दसता पू ण खर पळोवंक गे यार आवयचीं आनी बायलेचीं
झगडीं बंद करपा पासत

स वे टर सो याचो आधार घेता आनी

तु मी झगडीं जे मेरेन बंद क रनात ते मेरेन आपू ण सोरो पये तल
अश सांगू न बायले क भे टायता. हाचे वय यान दादलो जाय या
फावट ं मनांतले भाव वा संवेदना उकतावन दाखयना पू ण
समजु पाक बायलेन दाद याचे य कांय

माणांत

गरजेच आसता अश हे कथे वरवीं दसता.
“ व वास हो िजणेचो गु मं

आसता.

तगू न उरता, समाजा मदले संबंद

यो

व वास दवरप

ववेकानंद बरयतात,

व वासाक लागू न जग

तगू न उरतात. अ व वास

िजणत बादा हाडटा. तातू ंत यान भायर सरपू य स प नासता.
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अ व वासू

य ती सदांच दु बावांतू च उरता. दु बाव मनशा या संबंदां

मद ं आडखळ नणाण करता.”333
‘वे हार’ हे कथत एक मोगी जे ना मो गणी यो संवेदनां आनी
भावनां

वांगडा

दाद याचे च

खेळटा

ते ना

हय तर ल न

मोगीण

या प व

फुडाराक

खंय याय

बंधनाचेर लेगीत व वास

दव ं क पावना हाची दे ख ले खकान आपले कथे वरवीं
मांड या. अशा बंधनाक आ ने लया ह पा

वे हार

व तारान

याच ना यान

पळयता. तशच आवयक लोकां कडेन हात पसरावचे पडटात
मानसीक ताणांत यान त

वता या पांयांचेर उब रावपाचो नणय

घेता: “कू ड वकू न पोट भरपाचो
जाता

ततल चड

माका या आधारान

या

संग ये वंक फावो ना. ते खातीर

श ण पदरां त घालू न घेवं क जाय. ब या
कॉलरशीप नाजा यार

शीप तर मेळू ं ये ता.

ह ये वजू न आ ने लया अ यासाक झु टल.”334
मृ दु ला स हा बरयतात, “गर ब बायलांचेर जंय शा रर क शोशण
चड

माणांत जाता थंय बरोवंक वाचू ंक ये वपी साधनसंप न

बायलांच मानसीक शोशण जाता. जाय या फावट ं गर ब बायलो
तकार

करतात.

पू ण

साधनसंप न

बायलो

तकार

लेगीत

क रनात. जशी गर ब बायल घोवा या माराक वटू न आपलो भु रगो
आनी पोटल

घेवन कु ळारा वता पू ण म यम आनी वय या

वगात या बायलांक भ र ल घर सोडू न वचप स प नासता. दे खु नू च
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म यम वगा यो बायलो चड

माणांत अ याचार आनी शोशण

सोसतात.”335
मावजो हां या ‘सपनमोगी ’ हे कथतल मु खेल पा ‘तो’ एके चलये
फाट यान मोगान पसो जाता आनी द सरात तचींच सपनां रं गयत
रावता. कांय संवाद तो तचे कडेन उलयता, कांय ती उलयता –
असो बेठोच ताका भास जाता. दे खीक “तश जा यार सोमतच
टायटनांत क याक पावयनात? वाः! हरव सोदत याक भािज ल –
आयजच क याक? सदांच पावयन. नकळटना ताण पेदाल मारल.
आनी

अजाप!

चलताल.”336 अशा

मु खा

वय यान

हाडामासांच

खर

कॅट रना

या एकतफ मोगाक लागू न समाजांत हंसक

वातावरण नमाण जा ल दसता जश एसीड उडोवप,

ास करप,

अपहरण करप, बी. कांय वेळार चलये क तचे र कोण मोग करता
ताची लेगीत जाण वकाय नासता.
मृ दु ला
काय यान

स हा

बरयतात,

“बला कार

आनी

तडावप

हाका

तबंध हाडपा पासत लेगीत दहशत जाता. तर य

अपराध उणे जायनात. दु सरे वटे न शां तपुवक जीण घालोवपाची
इ सा दवरपी वगात लेगीत दहशत मात या.”337
जण एका दाद याक वा बायले क सदांच

दसता, सम लं गी

य ती यानू आप याक बरे तरे न वळखू ं ये ता. पू ण जे ना एक
दादलो बायले या मनाचो सोद घे वन बरप करता ते ना तो मान
मेळयता. अशेच एके बायले या मनांतले उमाळे

य त करपी कथा
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ेम

म ा बरयतात आनी दादलो (मोगी)

वताचे िजणतले

या ना यान जे ना

ह वपू ण नणय घेवपा पासत हे रांचेर अवलंबू न

रावता ते ना बायले या (मो गणी या) मनांत
वादळ ये ता त

वचारांच कसल

प ट करता: “पांच वसा आद ं ताणे अशच के ल

आसता. जर ताण मातश आपले

भतर बळग हा ड ल जा यार

तांचे िजणेचो इ तहास वेगळो आसतलो आ श लो. तका आयजू य
तो द स सारको उगडास आसता.

वचार क न क न तांणी

मेळपाचो जागो थारा य लो आसता. शशीभु षण उसरां ये ता आनी
ता या त डा वय यान म ल काक सगल स पल ह कळटा. तर ती
नराश जायना. म ल का शशीभु षणाक आवयन कत

हणल अश

वचारता ते ना तो सांगता, आवयची भलायक बर ना श

यान

आपण कांयच सांगू क ना. ती हवत बदल करपा पासत दे वघराक
वचपाची आसा. ते ना म ल काक राग ये ता आनी तका वचार न
दसता, फकत तु जच
े आवयक मनोवपाक जाय? आप याक घरचीं,
सोय यां, समाज लागना ? आपल आयु य फकत तु जे आवय याच
उपकारांचेर आसा? पू ण ती तश वचा रना आनी ह च तची हडल
चू क आसता. अश

तका

दसता. पू ण उपरांत

आपल ती खर च चू क आ श ल काय कत असो

त या मनांत
न ये ता. पांच

वसा ती भतरले भतर मोगाचे शांत भावनेन जळत आसता तीय
बी एका दु ब या मनशा खातीर जाका आ म व वास नासता. ती
ताका मेळोवन सु खी आसतल आ श ल काय कत? तची

या
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मोगाची

योत पेटोवन दवरपाचे सोपू त एक द स स सू ं नजं जायत

आ श लो काय?”338 अशे बायले या मनांतले

न ले खकान उबे

के यात. तशच एका दाद याच च ण कतल वायट आनी अपेशी
आसू ं ये ता ह
चता र ल
शशीभु षणा

वता दादलो जावन लेगीत तांणी

दसता. दे खीक “ ह यान
कड यान

अपे ीत

प टपणान

कत क ं ये ता? ह

आ श ल.

होच

ताचो

जाप
सभाव

आ श लो. तो न शबा या नांवान पु राय िजणत पराभव ि वकार त
आ श लो.

ताचे

लागीं

आडमे यां

आड

झु जपाची

तांक

ना श ल .”339
हाचे वय यान अश दसता, दादलो वा बायल हां यांनी एकामेकाचेर
ते नाच

व वास दव ं ये ता जे ना तीं एकामेका वांगडा

वताक

सु र ीत समजतात, तशच दाद याक वा बायलेक दोळे धांपू न
व वास

दवरपा

पासत

लायक

समजतात.

अश

आस या च

दोगांयचो संबंद अतू ट आनी ओडलायणो जावंक पावतलो.
ेमचंद आनी मावजो हां या कथासा ह याचो वचार केलो जा यार
ेमचंद हां या कथांनी चडशा

माणांत वे या एक धंदो करपी दल त

समाजांतल गर ब पडे त बायल अशे तरे न ये ता. अशे तरे यो कथा
च ावपा फाटल कारण घडये तां या तपा वयलो समाज, तांणी
पळ य

यो

था दे खीक सती वा अ पृ य समाज आसु य.े पू ण

मावजो हां या कथांनी वे या एक आधु नीक
दसता

प घेवन आ य ल

हण यार ती धंदो क रना पू ण च यांक फटयता. तांचो
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संभोग घेवपा पासत वापर करता. ह घडपा फाटल कारण चड या
माणांत घोव तारवार आसप हच आसता. हाचे वय यान अश
दसता,
आश
था

ेमचंद हां या काळांत

था,

ढ

चड

माणांत खर

यो, पू ण मावजो हां या काळांत, चड क न ग यांत,
हवू हवू क न उ यो जा

तां या सा ह यांत
"अनैतीक संबद
ं

यो

याच दसता. आनी हाचच पड बं ब

दसता. भी म साहनी हां या मता

माण,

हण यार सामाजीक आनी कु टु ं बीक सम ये च मू ळ

कारण. कु टु ं बीक, समाजीक, मनो व ानीक ि थतींत तांचे दु खद
प र णतीच

व लेशण क न असो संकेत

समाजाक घातक था ं ये तात. तां या मता

दला, अनैतीक संबद
ं
माण

टाचार फकत

भौतीक वा आथ क नासता. दे खीक ‘ सफा रशी च ठ ’ हे कथत
एक पा

हणटा, “तातू ंत वायट कत आसा ? आजकाल सगले च

सा वाद घेतात. आपण जावन मागू ंक वचपना पू ण कोण
जा यार नाका

हणप ना.”340 अशे तरे चे

य

टाचाराचे र

आधार त संवाद मावजो हां या कथासा ह यांत उ या
मेळटा. मावजो हांच चडश सा ह य

ी धान आ श

मावजो हांकां बायले या मनाचो कांय

दल

माणांत

याच दसता.

माणांत थाव ला ग

याच

दसता. अश घडपा फाट यान घडये आप या आवयक भयणींक
लागीं यान

पार ख यांत

आसु य.े

न र णश त तशच माई हे
अणभ व

मु ळांतू च

भयणीक जा

मनशाक

पारखु पाची

यो यातना,

ास

यान तांचे अप रचीत जाण वकायत घर क न ब श

यान
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तांचे नकळत तांच पड बं ब तां या सा ह यांत

दसता. दे ख घेवची

जा यार, आनंदया ा कथत शहा जे ना आपल

बायल आसतना

दु स या बायलांक पयशे दवन तांचे वांगडा रात घालोवंक सोदता ह
मावजो हांकां कळटा ते ना तांकां

तची काकु ळट

दसता. दे खीक

“आद या पोर या कवीं वर मनान तचेसर धांवलो.

हाका पळोवन

ती रडू ंक लागल . काकु ळटे न हांव तचो हात धरलो. फु सलायत तका
ह यांत घेतल .
ह

याक

कपल

तचे फाट
तकोवन

वय यान हात भ वडायलो.

ती

हु ं डकेवपाक

लागल .

ह या

तचीं दु कां

हगे या एकसु या कोटाचेर पडचे पयल ंच हांव पु सू न काडल.”ं 341
तशच ‘तो हांव

हय’ हे कथतल लु सी जे ना ल ना भायले

संबंद दवरता ते ना मावजो एके बायलेच तश वागपा फाटल
प रि थती उकतायता: “हांव एक बायल-मनीस,
आसात. काजार जा या उपरांत
आनी फुडले सात-आठ

हय या

हाकाय उमेद

भतर घोव पैस गेलो

हयने इनास ये यसर हांव कश काडल त

हांवच
ू जाणां.”342 हातू ंत यान अश दसता, मावजो हे बायल

या

वशया संबंदान भोव संवेदनशील आसात.
कमले वर बरयतात, “सा ह यांत बायल आनी दादलो अशे तरे च
वभाजन वेथ आसता. तर
बायलांक

पु श

लेखकाचेच

लेगीत अश मानच पडटा, भारतीय
नदरत यान

आय यात. पू ण बायलांचे सं कार,

अजू न

ास हांचे

मेरेन

पळयत

ामाणीकताये क त

बायलांचेच नदरत यान पळोवप गरजेच आसा.”343
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दर एक
पड बंब

य ती सं कारां

माण घडटा आनी सं कारांचच

य तींत झळकता. ब यावायट सं कारांक अनु स न ती

य ती कतल

व वसनीय आसतल त काळू च थारायता.

4.3.2 काम च ण आनी कथा
“वेदांत कामभावना ह मनशा या मनाची एक मु ळावी आनी
ह वाची

याच मा य केलां.”344 मनशा या ज मा

ेरणा आ श

सावन मरणा मेरेन मनीस खंय ना खंय कामभावनेचो अणभव घेता:
“ ॉयड हां या मता

माण कामभावनेचो ज म मनशा या ज मा

वांगडाच जाता.”345
च याक फकत आपलोच अ धकार आवयचे र आसचो, बापायन
तो आवयचेर गाजोवचो
“इ डपस कॉ

लॅ स

हय अश

ॉयड, “इलॅ

ायड हांणी

हणलां ”346 तशीच भावना चल

अणभवता. चलये क आवयन बापाय
हाका

दसता. हाकाच

ा कॉ

ह यांत व च

लॅ स”347अश

लेगीत

हय अश दसता

हणटात.

भु रग ज माक ये ता ते ना त आवयच दू द पये वपाक सोदता.
आवयचे चंवत यान दूद पये ले उपरांत भु रग संतु ट जाता. आनी
तेच तरे न दू द पये वपाची गोडी ताका लागता. दे खीक, मावजो हांची
‘ व मीत’ ह

कथा. हे कथत भु र याक आवय या दु दाची गोडी

लागता आनी भु र याक चींव सोडीन

दसना. “ चं वेक

फावट ं एक आगळी-वेगळी सू खसंवेदना एक
हार

चं व ले

शमे भायर खोशेच

कतलो वेळ जालो पोट भरलां आसतल बाये च पू ण कु शीक
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काडपाक गे यार पथू न चींव ओडल . फाटले सात

हयने ह अशच

च लां.”348

काळ”349

हाकाच

ॉयड

तनपान

“मौखीक

अश

हणटात. जातू ंत यान भु रग आपल कामे सा पु राय करपाचो य न
करता. जश भु रग

हड जाता तश तश सू ख त चाबू न घेवपांत

समाधान मानू ंक सोदता जाका
अश

ॉयड “ओरल बायट ंग

परयड”350

हणटात.
“भु रगेपणाचे

आवयचेर

आनी

नमाणे

ि थतींत

दादलो

बायल

य तीची

य तीची

लं ग वृ ी

लं ग वृ ी

बापायचेर

थीर

जाता”351 आनी य ती ल न जावपाचीं सपनां रं गोवंक लागता.
अशे तरे न चलये ची लं ग वृ ी बापायचेर

थीर जाता. च याचीय

आवयचेर तेच तरे न जाता आनी फुड वचू न कामभावना एक वेगळच
प घेवंक लागता. हच आमकां
तशच आ व
हं द ू शा

हाका यां, का य, पु राणां हातू ंत

या सा ह यांत लेगीत दसता.
ा भतर कामदे वतेचो उ ले ख आ य लो दसता. तशच

कांय दे वळां भायर आमकां मु त कारान संभोगा यो क तरा य
मु त

नदरे क पडटात: “खजु राहो, कोनारक,

आव

वजयानगर.”352 तशच

या क कणी सा ह याचेर नदर मारतना तातू ंत आ य ल

काम च ण
‘तो हांव
काजार

यो

हजो अ यासाचो वशय घेवन माडंपाचो य न केला.

हय’ ह कथत लु सी ह पा

घोवा कड यान एके

बायले क फावो तसो संभोग मेळना श

दाद यां कड यान तो घेता. अश करपा पासत

या कारणान हे र
तका

वताची
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सासू मांय फट उलयता अशी घोवा लागीं कागाळ करची पड यार
लेगीत ती पवा क रना. दे खीक, “मांयन कांय
हांवच

चटयत

हणच

ह

हु ण

त यो चाडयो बरोवपाक लागल .ं ”353 ह सगल

करतना लु सी समाजाची पवा क रना. ह कथा वाचले उपरांत अश
दसता, हे घोव तारवार गे ले बायले या िज वताची मोख घडये
संभोगू च आसु ंय.े आनी दे खु नू च ती पर या दाद यांक आपले वटे न
आकश त करपाचो य न करता आसु ंय:े “उबी रावतासतना

तण

मु जरत फुड बाग घेतल . तेच बराबर ग याकड यान सकयलमेरेन
द व ल ती खोल खळी
तचे

नदरत

पळयल.

हाका पु राये न
ती

मु मु रख

द ट पडल . हांव पथू न
हांसू न

हाका

अ दकू च

तापयताल .”354
जाय या फावट ं अनकॉ शस (अचेतन) मनांतले आमचे
वासना उफाळू न वयर ये वपाचो य न करतात, पू ण

वकार

याच वकारांक

च डू न दवरपाच काम कॉ शस (चेतन) मन करता. दे खू न समाजांत
चडशे गु यांव जावपाच टळटा. दे ख घेवची जा यार मावजो हांची
‘सु मार’ ह कथा. हे कथत रवी दे साय
मनशाची काकु ळट दसता पू ण

या पा ाक बला कार करपी

या 12 वसाचे चलये चेर बला कार

जाता ताच ताका कांयच दसना: “छ ीस वसा या एका दाद यान
बारा वसाचे चलये क ‘रे प’ केल खंय. हांव व गी रावल काकू ळट
बाब याची.

या गांवांनी अशच जावपाच

कत यो

हण वासना

आळाबंदा दवरतलो मनीस? ताचीच ह प रणती.”355 हाचे वय यान
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अश

दसता,

मनीस

कांय

वेळार

समाजान

घालू न

द

या

चाल ं रतींक लागू न जाय या फावट ं वासना दामू न दवरता. पू ण
िजतल वासना दामू न दवरता

ततल ती वयर ये ता. मागीर ती

सपनां या मा यमांत यान लेगीत भायर ये वं ये ता. वा कांय वेळार
मनीस ह तमैथू न क न आप यो वासना आळाबंदा हाडू ंक पळयता.
ाचीन

भारता या

कला मक

“भारतीय लोकां या मानसाक
ह वपू ण शा

वनोदांत

या शा

ांनी

ववेद

बरयतात,

भावीत केलां तातू ंत

हण यार कामसु . इ तहासीक िजणे क सु खद

करपा पासत शा

बरयल तातू ंत वा

यायनाच कामसु

भोव

ह वाच आ श ल.”356
महा मा गांधी हां या मता

माण: “कामशा

दोन तरांच

आसता. पयल काम वकाराचेर ताबो दवरपी आनी दु सर
ताका िजखपी. पय या
दु स या

काराच

हण यार

काराच श ण भु र यांक दवप गरजेच पू ण

श ण भु र याक वायट तशच घातक था ं ये ता.

दे खू न, दु स या

कारा

वशीं भु र यांक सांगू ंक जायना. सग या

धमानी ‘काम’

या उतराक मनशाचो दु मान मानला आनी त

एकदम सत आसा. राग वा
रागाक कामाची संतती

वेश हाका दु सरो जागो दला. गतत

हणलां.”357

‘नाका ताका पावता’ हे कथत

लो रया काजार आ श

घोवा कड यान संभोगा यो अपे ा बाळ गता. पू ण

यान

यो भावना ताचे

घोव पु राय क रना, दे खू न त वासना च डू न दवरता: “त भावनांचेर
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दव र ल चपण.... मा र ल मन.... एक द स स पतलो हो पैसावो, हे
आशेचेर मण मणत दव र ल प ट ... आयज ती चेपणाक घा ल
भावना उसळू न वयर आयल . पणट

भगभगपाक लागल . पू ण

लेन! ताका पु रो जावन तो ि ह द लो.”358 पूण ले रया समाजा या
नेमां आड वचनासतना सग यो वासना भतरले भतर दवरता आनी
बसींत

ताका

तेकूं क पळयत या

मनशाक

गाळ

दो यांतल ं दु कां आनी ता यांतलो हुडको दामीत

घालता

आनी

टॉपाची वाट

पळयता.
‘ खळी ’ हे कथत मायकल आपले बायले क रोझीक फकत
गु रवार करपा पासत तचो भोग घेता. एक अनामीक भंय ता या
मनांत आसता. “ ववाह क

मु सीबत’

बरयतात, ‘काम’ वा संभोग मे ळ

या पु तकांत

दनकर

यान मनीस वयर सरता तशच

जाय या लोकांक आ मह या लेगीत करची पडटा वा घर सोडू न
सं यास घेवचो पडटा. दे खू न ‘संभोग’ हाचेर वचार करप गरजेच. हो
वचार फकत काम हाचो आनंद घेवपा पु रत आसू ंक जायना तर
बदलते प रि थतींत
संदभात

लागतलो

‘काम’
हाचेर

या उतराचो उचीत अथ खंय या
वचार

करप

कथत यान अश दसता कांय वेळार मनीस

गरजेचो.”359 दे खू न हे
वता या भंयाक लागू न

‘काम’ हाच बंधन घालू न बायलेचे असहायतेचो फायदो घेता. अशे
तरे न दादलो आपले बायले कडेन हे र दादलो आकश त जावचो

हय

हणून जतनाय घेता.
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कांय वेळार समाजांत अशे तरे चीं मनशां आसतात जीं मोग,
बदलो घेवप, वा संभोगाच सू ख मेळोवपा पासत ‘काम’ हाचो उपेग
क रना तर आपले

वकृ ताये क पोसवण

दवपा पासत हे रांचो भोग

घेता. दे खीक, मावजो हांचे ‘अ ेकणी ’ कथतल माथा ह पा . माथा
फकत

दू ख

अणभवपाक

संभोग

घेता:

“माथाक

मोग

नाकाच

आ श लो. She hated love.”360 हाचे वय यान अश दसता ‘काम’
मनशाचो

व वंस लेगीत करता. काम वा संभोग आमचे िजणत

पळगी फुड

हरपा पासत गरजेचो आसता. पू ण ताचो वायट उपेग

कर त जा यार मनीस अधोगतीचे दकेन वता. “ ॉयड हांणी ‘काम’
हाका िजणतल मु खेल श त अश

हणलां. पू ण यु ंग हांणी ‘ ल बडो’

ह उतर वापरलां हाचो अथ फकत काम

हय तर Pleasure ह तांणी

व तारान सांगलां. एडलर ‘काम’ हाका िजणे ची श त वा मनाची
श त अश

हणटात.”361

‘सपनमोगी ’

या झे यांत या ‘के ना के ना भु र यां कडसू न

दे ख शकची ’ हे कथत मावजो हांणी द घ चु ंबनाच अप प
केलां.

ॉयड

य त

हणटात: “भु रग वयांत ये ता ते ना ताचे कामवासनेक

सु रवात जायना तर ती भु र या या ज मा सावन जाता. तां या मता
माण

पश करप, मसाज करप, उमो घेवप, गोपांत घेवप

गजाल कामवासनेक

वृ

यो

करतात.”362 दे खू न हे कथत या म थला

या पा ाक चु ंबना या पू व अणभवाक लागू न त तशे

तरे च चु ंबन

आनीक आपले िजणत ये वच अश दसता. ताका द घ चु ंबनाची गोडी

362

लागता: “के नाय एकल आसतना वा सपनाव थत,
उगडास

काडू न

आप याच

सकयलो ओंठ दांतां मद ं

ओंठां

वय यान

जीब

म थला तो
भ वडायताल,

हवू च दामताल, अळं ग चोखताल....”363

‘कथाकारान बर य ल कथाकाराची कथा‘ ह कथतल पा

हे रांच ल

आप याचेर क त करपाच य न करता. दे खीक, “हांव

हावपाक

गे ल. कु डीच दार उकतच उरल दसता. हांव बाथ माचय दार ओडू न
घेतल ना.”364 हाकाय कामवासना

हणू ं ये ता. मनीस जाय या

फावट ं काम वृ ी मनांत बाळगू न आसता. आनी ताच
वा

नकळत

संभोगान

जावं

ये ता. अशे

तरे न

पांतर कळत

मावजो

हां या

कथांझे यांनी आ य ल काम च ण िजणत या सताच दशन घडयता.
ल न जाले उपरांत घोवाक आनी बायले क खूब या फावट ं ‘काम’
एकामेकां कडेन बांद ू न दवरता. आमी ‘काम’ हाका चेपू न दवरपाचो
य न केलो जा यार लेगीत काम स पेपणान च डू न उरना. आम या
भारतीय पु राणांत पळयत जा यार अश

दसता, पवन दे व आनी

अंजनी पसू न हनु मानाचो ज म जालो. तशच कु ं ती आनी सु यदे वा
पसू न कण ज माक आयलो. हाचे वय यान कामा बगर मनशाक
हय तर दे वाक लेगीत मो
बांदता अश
मदे वा या

मेळना. ल ना यो गांठ

मदे व

हणटात. पू ण स यि थती पळयत जा यार अश दसता
पान ‘काम’ यो गांठ

तगोवन दवरपाच काम करता.

मागीर त शा रर क आकशण वामोग वा दोनू य आसू ं ये तात. हांगा गे
वा लॅ ि बयन हांचो वचार क ं क ना.
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119. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .146
2001, पान. .74
2001, पान. .84
2001, पान. .25

120. गोखले, द.न : शु धलेखन ववेकः सु
पान. .50

या व ट सदा शव पेठ, पु णे 1993,

121. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

122. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

123. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .34
2001, पान. .49
2001, पान. .34
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124.

मावजो, दामोदरः भु रगीं

2001, पान. .89

हगेल ं तीं: ह रशचं

125. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग
ग य, 1971, पान. .26

नागवकार मडगांव ग य,
काशन

योळ

हा डोळ

126. गोखले, द.न : शु धलेखन ववेकः सु या व ट सदा शव पेठ, पु णे 1993
पान. .50

127. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

128. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

129. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

130. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .81

2001, पान. .100
2001, पान. .101
2001, पान. .103
131.

मावजो, दामोदरः भु रगीं

2001, पान. .25

132. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

133. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

134. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .107
2001, पान. .101
2001, पान. .111
135.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

136.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

पान. .82
पान. .81

137. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

138. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .31
2001, पान. .33
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139. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

140. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

141. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .65

2001, पान. .114

2001, पान. .124
142.

मावजो,

143.

मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

144. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

145. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

146.

मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

147. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

148. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

149. . मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

150. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

151. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

पान. .80

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

ग य, 1971, पान. .14

ग य, 1971, पान. .47
ग य, 1971, पान. .45
ग य, 1971, पान. .15
ग य, 1971, पान. .32
ग य, 1971, पान. .15
ग य, 1971, पान. .14
ग य, 1971, पान. .42
ग य, 1971, पान. .87
152.

हाजो ड-ग य

मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

हा डोळ ग य, 1971, पान. .31

153. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग
ग य, 1971, पान. .87

काशन

काशन
योळ

1975,

योळ
हा डोळ
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154. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

155. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

156. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

ग य, 1971, पान. .87
ग य, 1971, पान. .87
ग य, 1971, पान. .87
157.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

158.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

159.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

160.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

161.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

पान. .56

पान. .101
पान. .80
पान. .79
पान. .97

162. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

163. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

164. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

165. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

166. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

167. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .40
2001, पान. .41
2001, पान. .61
2001, पान. .41

2001, पान. .101
2001, पान. .40

168. मावजो, दामोदरः

ग य 1989, पान. . 21

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,
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169. मावजो, दामोदरः

ग य 1989, पान. . 21

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

170. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .46

171. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .46

172. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

173. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

174. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

175. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

176. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

177. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

178. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

179. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

180. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

181. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

182. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

183. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .21
2001, पान. .20
2001, पान. .53
2001, पान. .54
2001, पान. .52
2001, पान. .48

2001, पान. .47
2001, पान. .52

2001, पान. .142
2001, पान. .41
2001, पान. .46
2001, पान. .21
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184. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

185. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .61
2001, पान. .21

186. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

187. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

ग य, 1971, पान. .49
ग य, 1971, पान. .49
188. मावजो, दामोदरः
ग य 1989, पान. .21

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

189. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

190. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

191. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

192. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

193. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

194. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

195. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .47
2001, पान. .47
2001, पान. .81

2001, पान. .81
2001, पान. .81
2001, पान. .81
2001, पान. .86

196. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

197. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहंस वतरण, पणजी,

198. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

ग य 1989, पान. .1
ग य 1989, पान. .3
ग य 1989, पान. .4

376

199. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .56

200. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

201. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

202. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .38

2001, पान. .103
2001, पान. .108

203. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग
ग य, 1971, पान. .19
204.

मावजो,

पान. .09

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

काशन

योळ

हाजो ड-ग य

हा डोळ
1975,

205. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

206. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

207. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

208. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

209. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

ग य, 1971, पान. .23
ग य, 1971, पान. .29
ग य, 1971, पान. .31
ग य, 1971, पान. .31

ग य, 1971, पान. .42

210. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .90

211. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

212. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

ग य, 1971, पान. .21
ग य, 1971, पान. .10
213.

मावजो,

पान. .81

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,
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214. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

215. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

216. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

217. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .30
2001, पान. .50
2001, पान. .35
2001, पान. .90
218.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

219.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

220.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

पान. .83
पान. .85
पान. .78

221. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

222. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .50
2001, पान. .36
223.

मावजो,

पान. .100

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

224. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

225. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

226. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

227. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

228. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .126
2001, पान. .131
2001, पान. .152
2001, पान. .154
2001, पान. .154
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229. मावजो, दामोदरः भु रगीं
2001, पान. .154

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

230. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .44

231. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .44

232. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .46

233. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

234. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

235. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

236. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

237. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

238. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

239. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

240. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

241. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .84
2001, पान. .52

2001, पान. .53
2001, पान. .53
2001, पान. .53

2001, पान. .142
2001, पान. .142
2001, पान. .143
2001, पान. .144

242. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

243. मावजो, दामोदरः भु रगीं

नागवकार मडगांव ग य,

ग य, 1971, पान. .86
2001, पान. .26

हगेल ं तीं: ह रशचं

योळ

हा डोळ
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244. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

245. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .26
2001, पान. .25

246. पै, धु ंगट मनोहरः क कणी

हणीसागरः

फ डे ग य, 2003

नारायण

ीकृ ण नावती बोर ,

पान. .5
247.

मावजो,

पान. .02

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

248. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .148

249. मावजो, दामोदरः भु रगीं
2001, पान. .116

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

250. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

251. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

252. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

ग य 1989, पान. .05
ग य 1989, पान. .04

ग य 1989, पान. .04

253. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .44

254. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

255. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

256. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

257. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

258. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .34
2001, पान. .48
2001, पान. .27
2001, पान. .30
2001, पान. .31

380

259. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

260. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

261. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

262. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

263. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

264. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

265. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

266. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

2001, पान. .35
2001, पान. .40
2001, पान. .94

2001, पान. .111
2001, पान. .113
2001, पान. .122
2001, पान. .124
2001, पान. .33

267. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

268. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

269. मावजो, दामोदरः

मडफूलः

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

ग य 1989, पान. .05
ग य 1989, पान. .05

ग य 1989, पान. .92
270.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

271.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

पान. .88

पान. .05

272. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

273. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

ग य, 1971, पान. .22
ग य, 1971, पान. .32
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274. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

ग य, 1971, पान. .49

275. पा डेय, अ ण कु मारः धू मल क

काशन गु जैनी कानपु र 2012 पान. .156

रचना

योळ

या और भाषाः

हा डोळ
व या

276. मालशे,

म लं द सः आधु नक भाषा व ान

स धांत आ ण उपयोजनः

277. मालशे,

म लं द सः आधु नक भाषा व ान

स धांत आ ण उपयोजनः

काश व वासराव सयानी रोड

भादे वी मु ंबई 1995, पान. .173

काश व वासराव सयानी रोड

भादे वी मु ंबई 1995, पान. .172

278. काळे , क याण.सोमण अंजल ः

तमा

1999, पान. .160
279. मालशे,

काशन वषणु चौकाजवळ पु णे

म लं द सः आधु नक भाषा व ान

काश व वासराव सयानी रोड

स धांत आ ण उपयोजनः

भादे वी मु ंबई 1995, पान. .173

280. Crystal, David: The Cambridge Encyclopaedia of Language: Press
Syndicate of the University of Cambridge 1987, pg.no.66
281. Crystal, David: The Cambridge Encyclopaedia of Language: Press
Syndicate of the University of Cambridge 1987, pg.no.66
282. शमा, बालकरामः अ ेय के ग य-सा ह य का शैल व ा नक अ ययनः
अ मत

काशन क वनगर गािजयाबाद 2003, पान. .22

283. कमले वर (संपादक):

भारतीय

शखर कथा कोश-क कणी कहा नयाँ:

पु तकायन अंसार रोड़, द रयागंज नई द ल 1992, पान. .

तावना (13)

284. बोरकार, दल प (संपादक): ब ब (मा सक) क कणी कथा छलांग मा न
वयर आ य ल पळोवंक मेळटल ः
32

285. बु डकु ले,

करणः सा ह य

काशक दल प बोरकार 2007, पान. .31-

नयाळः

ी थळ काणकोण, ग य 1998, पान. .48

काशक

म लं द कमलाकर

हाळशी

286. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

287. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ

ग य, 1971, पान. .01
ग य, 1971, पान. .15
288.

मावजो,

पान. .59

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,
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289. मावजो, दामोदरः
ग य 1989, पान. .65

मडफूलः

290. मावजो, दामोदरः भु रगीं
2001, पान. .81

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

291. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .60

292. कमले वरः भारतीय

शखर कथा कोश-क कणी कहा नयाँ :पु तकायन

अंसार रोड़, द रयागंज नई द ल 1992, पान. .
293.

तावना (14)

मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

ग य, 1971, पान. .21-22

काशन

योळ

हा डोळ

294. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .95

295. मावजो, दामोदरः सपनमोगीः जयवंत भा. सरदे साय, पाजीफ ड मडगांव,
ग य 2014, पान. .81

296. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग
ग य, 1971, पान. .94
297. मावजो, दामोदरः
ग य 1989, पान. .14

मडफूलः

काशन

योळ

हा डोळ

भाकर द. भडे, राजहं स वतरण, पणजी,

298. मावजो, दामोदरः गांथनः सु मंत केळे कार जाग

काशन

299. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

300. मावजो, दामोदरः भु रगीं

हगेल ं तीं: ह रशचं

नागवकार मडगांव ग य,

ग य, 1971, पान. .38
2001, पान. .67
2001, पान. .52
301.

दयाल, रामे वर भारत म म हला अ धकार का वतमान प र

बढ़ते हु ए अ याचार :
ा कथन.

303.

काशन

ी व

काशन सदा शव पेठ पु णे 2007. पान

य एवं

ध पु ष : दल प माजगांवकर
. 93

मावजो, दामोदरः गांथनः उजवाडावपी सु मंत रामचं
योळ,

हा डोळ

खर पि लशस सीताराम बाज़ार द ल 2009, पान.

302. गोल शवराज, रावळे कर जय ी
राजहं स

योळ

हा डोळ ग य, 1971. पान. .28

केळे कार जाग

383

304.

मावजो, दामोदरः गांथनः उजवाडावपी सु मंत रामचं

केळे कार जाग

305.

मावजो, दामोदरः गांथनः उजवाडावपी सु मंत रामचं

केळे कार जाग

काशन
काशन

योळ,

हा डोळ ग य, 1971. पान. .51

योळ,

हा डोळ ग य, 1971. पान. .52

306 काळे , व. पु : वपु महो सव : सु नील अ नक मेहता, मेहता पि ल शं ग
हाऊस पु ण.े 1997 पान.
307. खैरे, अर वं द
मनो वकास

. 73-86

ी आण

व-संर ण

काशन नारायण पेठ पु णे 2006, पान. . 51

308. गोल शवराज, रावळे कर जय ी
राजहं स

काशक अर वं द घन याम पाटकर

ी व

काशन सदा शव पेठ पु णे 2007. पान

309. पाडगांवकर, मंगेशः रो मयो आ ण

ध पु ष : दल प माजगांवकर
.99

यु लयट :संजय

काशन गृ ह खटाववाडी गरगांव मुबई
ं 2003 पान. .11-12

व.भागवत मौज

310.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

311.

मावजो,

दामोदरः

जागरणां:

हज

काशन

हाजो ड-ग य

1975,

पान. .40
पान. .41

312. धमा धकार , भाऊ: संयम क

वैराचार (खंड 2)

जोशी टळक रोड पु णे 1994, पान. .35
313. मेहरा, दल प :पटे ल
वमष : बी.के तनेजा

काशक रघु नाथ गणेश

ती ा हंद म हला कथाकार के सा ह य म नार

ला सक पि ल शं ग क पनी नई द ल 2012, पान. .7

314. Rai ,Sara : Imaging the other “: Katha New Delhi 1999, pg. No.14.
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करण-5: कथा आनी मयादा
5.1 संयम आनी भावना
मानसशा

ीय स धांता

माण “ताबो य तीचे वागणु कत यान

थारावं ये ता. संयमाक लागु नू च मनीस संभावनेक बदलपाची

मताय

बाळ गता.”1
“संयम तयार जावपा पासत ग यान आनी कौश याची गरज
आसता आनी ताचे पासत कठ ण काम करच पडटा. आनी हो संयम
तगोवन दवरपा पासतूय वेळ दवचो पडटा. जातू ंत यान काळ जर
बद लो जा यार मनशाचेर कसलोच प रणाम जायना. तशच कठोर
प र माक लागू न
मनशा यान केदे य

वताची

गती जाता.

वताचेर ताबो दव र

यान

हडले जापसालदारकेक, ताणाक जो खमेक त ड

दवं येता.”2
रजनी भ े मावजो हांचे

वशीं बरयतना सांगतात, “वा तवीक

जो मनीस आप या कतृ वान नामना जोडटा, आपले करणेन
दु स यांचेर नरं तर

भाव घालता. समाजाक दे ख द सारक चलणू क

चलता तो जनमानसांत घर क न उरता. भाईन अशे तरे च घर
ग यकारां मद ं नमाण केलां. आ म व वास धैय, साहस, शांत च ,
नभय वृ ी आनी

स नताय हे भाईले खाशेले गू ण.”3

संयम वा ताबो हा यो चार तरा सकयल मां ड ले

माण

आसात.
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1. “तकसंगत ताबो (Rational Control) - हातू ंत ता याचो

तर भोव

गरजेचो आसता. आनी दे खु नू च कारणां दवप, व लेशण करप
गजाल

सहज

जातात.

आनी

हाका

लागु नू च

मनशाक

यो

तातू ंत

वताचच पड बं ब पळोवंक मेळटा.
2. सहज ग यान आ श लो ताबो (Intuitive Control) – “हातू ंत
जाय या

माणांत घटनांचो अणभव आसता. हो अणभव आसता

मनशा या उदरगती पासत. तशच आ तेचेर ताबो दवरपा पासत
वाप ं ये ता.” 4
3. “ज मा सावन आ श ल

वता चलपी

या - (Innate

automatic process) ह

या आपु णू च तयार जाता. हे

लागू न

माणांत

मनशाची

साहचया या

उ या

जा यांतलो

स

वातानु कु लन तशच भडकावप

उदरगत

यणाचो

सार,

जाता.

ये क

सजगताय,

सु वाद न

यो गजाल हे घटनेचे

जावप,
ये चेर

नंबू न आसू ं ये तात.
4. कारण

दवप (Reasoning) – कारण

दवपा या फरकांत सचेत

नणयाचो अथ, य न, इ सा आनी उ दे श हांचो आसपाव आसता
पू ण आपशींच जावपी

ये क लागू न मनशाक ल

ये ना. तशच य नांक लागू न कारणां दवपाची
जाण वकायतल सामु ी अशे तरे चे

भु रगीं

दवपांत ताण

या घडटा. आमची

यत मयादा घेवन ये ता. ”5

हगेल ं तीं कथांझे यांतले आनंदया ा हे कथत शहा ह पा

ज मा सावन आ श ल

वता चलपी

ये क बळी प ड ल दसता
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:“शहाक मात हातु ंतच मजा बायल

ह यांत ना शी पळोवन तो

खबरो सांगतालो. वाटकु या वतु ळां यो, कसकस या
लंबाकृ तीं या.. आनी हे र पोज यो! 36, 26, 35 –
आंगलोट. पू ण

कोणां यो,
कतलो सु ंदर

म टर शहा या त डांत आयकतना 42, 39, 44

आयक ले भाशेन

दसल.

ह या दो यांमु खार शहा उबो रावलो.

उकतो आनी ती 42, 39, 44 तीय उकती. ती पोजडी पोज पळोवं
नज जावन हांव दोळे धांपले.”6
या वा यांत यान अश
व

ां

दसता, मावजो हां या मनांत जर दोन

वरयत कु डी आय यो तर तांकां

यो पळोवं नजं जातात.

हाच कारण घडये तां या बालमनाचेर घ ड

या सं कारांतल मयादा

आसुये.

बायलेक

मावजो

संवेदना मक

हां या

नदरत यान

सा ह या

वरवीं

पळ य ल

दसता.

रे पेत

वामी

आनी

ववेकानंद

हणटात, “खंय याय कामाक तीन अव थांत यान व च पडटा.
उपहास,
मे ळ

वरोध आनी उपरांत ि वकृ ती. जो मनीस आप याक

या वेळा फुडलो

वचार करता, लोक ताका

न चीतपणान

चु क चो समजतात. आनी दे खु नू च वरोधाक आनी अ याचाराक आमी
आनंदासयत ि वकारतात.”7 शहा जे ना
फाट यान

शं दळक

करपी बायलां

वचपाक सोदता ते ना संवेदनशील लेखकाक शहाचे

बायलेची काकू ळट

दसता. आनी तो

तच सां वन करपाचो य न

करता: “पथू न पळय जा यार आमी मु खार, वीस पंचवीस चाटांचेर
मसेस शहा आनी शहा गू ल.

त या त डार नदर पडनाफुड हांव
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चु रचु रलो. आद या पोर या कवींवर मनान तचेसर ं धांवल .
पळोवन ती रडू ंक लागल . काकु ळटे न हांव
फुसलायत

तका

भ वडायलो.

ह या ह

तचीं दु कां

ह यांत

घेतल .

तचे

हाका

तचो हात धरलो.
फाट ंवय यान

हात

याक कपल तकोवन ती हु ं डकेवपाक लागल .

हगे या एकसु या कोटाचेर पडचे पयल ंच हांव पु सू न

काडल ं.”8
अशच

तरे च

आंगलोटाच

च ण

मावजो

झे यांत या नवी केस हे कथत आयलां. त
धवी कातीन नतळ आनी तेिज ट

हां या

मडफूल

हण यार: “रं गान गोर

पान द ट लागपाइतल सु ंदर

आनी फगर! 36, 27, 36 आसु ंये. गोपांत घेतलो तो सगाक हात
लायतलो.”9 हातू ंत लेगीत मेजून मापून उतरां वापरपी मावजो हांचे
भतरलो सतक लेखक दसता.
मावजो संयमा

वशीं उलयतना सांगतात: “संयम लेखका या

कृ ती कडेन संबंद त आसता. पू ण के ना के ना कथेची गरज
आसतनाय बी संयम पाळचो पडटा. इि लशींत गाळ वा

कतय

हणपाक मेळटा पू ण क कणीत वा हे र लोकल भाशत ती वाप ं क
मेळना दे खीक ‘आतां रड’ ह कथत भु रगो बापायक आवय वे यान
गाळ मारता. हांव ती जाणां पू ण ती ये ना. एक तरे च
आनी ती ये ना. ह

ेशर ये ता

भतर यानू च ये ता, काय भाय यान ये ता ह

ह यांतल सं कार, काय लोक कत

ह टले ह ताचे फाटल कारण

ते कळना. बापायक आवय वे यान गाळ मारप हाचे सारक वायट
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दु सर कांयच ना. अशा वेळार अती संयम पाळचो पडटा.”10 तशच
मावजो र वं

केळे कार सार क या

लेखका या संयमा

ानपीठ पु र कार मेळोवपी

वशीं उलयतना सांगतात:“र वं बाबान जे ना

माव याक कामल नाच बरप वाच

हणू न सांगल, ते ना ताणी वाचू न

तांकां चडलो आनी दवलो ह उतर अ ल ल आ श

यान त थंय

ये वक
ं फावना अश सांगल.”11
हाचे वय यान अश दसता, कथेची गरज आसु नू य ह उतर अती
संयम आनी सं काराची मयादा आ श
ये वंक

पावना श

यान फावो

या जा यार

यान सा ह याची तगशी गांठपाक खंयतर

लेखक उणो पडटा. जे सु चकताये न लेखक एका उतरान सांगपाचो
य न करता ते सु चकतायत अशा वेळार भंग पडटा. मावजो हां या
सा ह यांत जातीवादाचे भान बाळ ग ल दसता. दे खीक ‘सदानंद’ हे
कथत भकू शेट

या पा ा या जा यार तांकां ‘शेट’ ह पा

आ श ल. पू ण ते पयल ं तांकां बामण अश
शेट वा बामण
थंय लेगीत

बरोवपाच

हणपाच आ श ल. पू ण

हण यार तो एक जातीवादाच मोडण घेत दे खू न

वताक मयादा घालू न घे त ल

दसता.

मावजो हांणी ‘नवी केस ’हे कथत या कु ं तल हे चलये या
आंगलोटा वशीं च ण करतना वा तवाक मा ू य बादा हा डनासतना
च ण के ल दसता.: “ नस न सकयल लोळपी पालव वयर घेवचे
बदला

ताणे

साडीच

सोडोवन

काना याचेर

उडयल .

पो का यो
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कु लचेती सोडय यो आनी

े सअरा या हु काक हात घालो – हो खीण

कत याशाच तर या बायलां या िज वतांत हड मोलाचो आसता.”12
हांगा लेखक भावने या ओगांत

हांवू न वचनासतना एके बायले ची

कू ड सांबाळीत आपल ले खन करपांत साम य जोडटा.
‘सदानंद ’ ह कथा बरयताना मावजो हाणी संयम बाळगू न कथा
बरय या. ह

कथा वाचतना ह पा

खंयच अडेच काम करतना

दसना. ता या सभावाच वागणु केच

च ण करतना उ यांत उणीं

उतरां, उ यांत उणीं वा यां वाप न ह पा
आपोवन तागे ल

बो सां सांस पता. दोन

उब केलां: “पोटरांक

वडये पोतेरां! पोटर तीं

शेवटू न उडयता. मा तर सदानंदाक ‘ होसीमोर’

हू ण धांवडायता.

हांसत सदानंद तीं पोतेरां एकठांय करता. आनी

टे शनांत यान

भायर सरता.”13
ल मणराव सरदे साय, मावजो हांणी पा ळ
बरयतना

सांगतात:

“ह

सगळी

कथा

माव यान

अ ल तताये न सांग या. भावनेची, भावु कतेची
दसता

क

कथाकार

थीत

ाभशेन

हालचाल ,

या संयमा

एका
सग यो

वशीं

संयमान,

परं गण ना. अशे
द गरार
खोडी,

बसू न

तो

सदानंदा यो

सग यो

सगळीं

अव च नपणा

म क ल नदरे न शांत मनान पळयता. वेगवेग या

नाजू क – नाजू क र मी धा यांनी सदानंदाची जीण दामोदरान
कत या कसबान हांगा रं गय या!”14
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भु षण भावे बरयतात: “पु ंडल क नायक हां या ‘पारज’ हे कथत
के ल शृ ंगार आनी

ेमसंबंदाच संयम आनी सु चकताये न के ल तश

च ण पु ंडल कबाबा याच
‘ यामल

ताका

हय तर पु राय क कणी सा ह यांत दु म ळ:

पळयत

रावता....

तो

दसना

ता यापावलांवय यान नदर फाट ं घेता ल ख चा
सार य

ते ना

यांत... शेण

या आंगणांत बु या या वयाचे शं पडलेले दोन थब अरसत

आसतात.

हातांत यान

सु ट

या

पारजावर

त

तांकां

तेळीत

रावता.’15
मावजो हां या कथांनी दादलो आनी बायल हांचो संभोग जर ंय
घडलो जा यार लेगीत खंयच, कथेची जर

गरज आसल

तर ,

लेगीत अशे तरे च संभोगा वशींच च ण ये ना. आनी ह च मावजो
हांची

हड मयादा थारता.

ॉयड हां या उतरांनी सांगच जा यार

परम अहम जाका संयम बाळगुपी घटक
हां या
यश वी

हणटात, तो मावजो

लखाणाचे र वच व गाजोवन मयादे ची जाण वकाय करपांत
जाला.

आनी

दे खु नू च

तां यो

कथा

कामवासने

कडेन

पावतकच खंय तर उ यो पडटात. मावजो हांचे लागीं भासाभास
करतना
ये वच

हाका जाणवल, तांकां कथत गरजे
कश

दसता

सा ह यांतल भडक

पू ण

उपरांत

सं कार

माण भडक
मद ं

आय

च ण
यान

च ण वगळावन छापू न ये ता. आनी मागीर

तांकां तीं उतरां वगळा य

याची दु गदू ग मनाक लागू न उरता पू ण

अशे भावनीक अव थे फाट यान फकत प चातापू च उरतात.
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दे ख घेवची जा यार ‘तो हांव
कथांझे यांतल
मोटे

जाले

हय ’ ह

जागरणां

या

कथा. “ ह या काळजांत ढडढडपाक लागल. दोळे

नदर थीर जाल .

पयल ंच

तणे

लावजाचो गळो

सकयलसो का प लो. आनी आतां हात अशे तरे न दाबू न ध र लो क
उबार ह ड आनीकू य उबार
लेगीत द ट पडल .
मावजो हांचे पा

यामदल

अशीर खळी

हजे रगत तापू ंक लागल.”16 अशे प रि थतींत

फुडाकार घे वपाक अनमनता. पू ण उपरांत मात

फुडाकार घेवक
ं जाय आ श लो
दे खीक

दसताल. ह

याच वचारान

वताक दोश दता.

हे च कथतलो फुडलो संवाद: “फुडल पंदरा द स

मनि थती
ख ख

सारक
मनाक

होगडा य

ना श ल .
लागू न

एकवटे न
उर ल

कत याक
तर

चु क

दु सरे वटे न

हजी
याची
‘चा स’

याची.”17 अशे तरे न मावजो हांच मयादा आनी संयम

पाळपा संबंदान

खर

वं व चालू च आसता.

मावजो हां या कथांत हातपांय गळसणू न वचनासतना भावनेचेर
एका

काराचो ताबो वा संयम आ श लो

दसता. दे ख घेवची

जा यार ‘हॅ पी बथ डे” ह कथा पालकाचे नदरत यान दु ख दणी.
खंयचोय लेखक आ श लो जा यार तो मातसो तर
पालक आ श

वता एक

यान वयरसकयल जावं ये तालो. पू ण मावजो हांणी

पालकां या मनांतल वेदना च डू न उडोवपाचो य न के लो दसता.
कथतल पा

पालक खंयच आपल रडगाण समाजा समोर मां डना.

कोणाचीच सहानु भुती मेळोवपाचो य न क रना. जे ना आवय हषा
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या पा ाक चैत य हो एक मानसीक वकृ ताय आ श लो भु रगो ह
कळटा ते ना ती रडपा कडेन पावता पू ण रडना: “हषा रडपा कडेन
पावल”. “ह

कत आयलां आम या न शबांत डॉ टर?” “तो बरो

जातलो

हय, केरकार?”18 अश

उडयता

आनी

दोतोरान

सां ग ले

हणू न येदे
माण

हड दु ख
पालक वाच

गळून
आ हान

ि वकारता. तशच मावजो हांच तडजोड कथतल ‘मंगलआका’ ह पा
जर ं खचल तर लेगीत समाजांत ताचो खंयच उ लेख क रना.
तशच मावजो जे ना करणी

साद धम हाचे

वशीं कथत

उ लेख करता ते ना लेगीत थंय मयादा आसता. कथेची गरज
हणून के ले

संग सोड यार आनीक अडेचे

संग खंयच आ य ले

दसना. तशच ‘ यु रामत ’ हे कथत जंय मांयचीं आनी सुनेचीं तशच
तो हांव

हय ह कथत लु सीचीं आनी मांयचीं झगडीं जातात, थंय

गाळी वा वादाक सु वात आ श ल पू ण थंय लेगत
ी झगडीं तशच
मांय यो चाडयो करपी
हे ल
सरता

चट

सार क या संवादा वरवींच

दसता: “नाय जा यार काजारा फाट यान चारे क
हणसर दोगीं मद ं पेटूं क ला ग ल आनी

नभावन
हयने

स वे टर घरा

पावतकच ताका बायल-मांय दोगींलेय आयकू न घेवच पडटा.”19 तशच
“इनास ये तक र इनासाक रडत रडत सांगल हांव ते ना ताण मांयक
खू ब उलयल . ते ना यान

हाका मांयचीं भरांत दसना जाल .”20

माव यां या सा ह यांत गाळी मो या
आ श लो पू ण ती त डार आसल

तर

माणांत ये वपाक वाव
सा ह यांत दवपांत भोव
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आडमेळीं ये तात ह मावजो हांचे लागीं भासाभास केले उपरांत

हाका

समजल. तशच कांय कथांनी आयल य जा यार ती कथेची मु ळावी
गरज आस या च ये ता.
मावजो
आय

हां या

कथांनी

यान तांचो भेस,

चडशा

माणांत

भास, चा ल रती जर

माव या या सभावाक आनी सं काराक अनु प

तांव

पा ां

आस यो तर
यो आ य

यो

दसता.
मावजो हां या बरपांतलो मोग जर
तां या कथांनी तो कमी
अश

च ावचो जालो जा यार

माणांत आ य लो दसता. ह तांची मयादा

हणू ं ये ता. ल मणराव सरदे साय मावजो हां या मोगा या

सा ह या वशीं बरयतना

हणटात: “दामोदरान मोगाचेर भोव थो यो

कथा बरय यात. ता या सार या जु वान लेखकान
बरोवपा यो. मोग हो

वशय

दसता सादो.

ु ूय

यो अद क
ह यार जाता.

पू ण तो आमचे सगळ िजवीत यापू न बसला.”21
‘भु रगीं

हगेल ं तीं ’

घेतल जा यार
मेल

नमाणे मेरेन सौझा ह पा

ह सांगपाक

आसता आनी त

या झे यांतल ‘शी इज डॅड ’ ह कथा
घोवाक ताची बायल

भये ता. फकत एकू च कारण हाका जबाबदार
हण यार मनशाक दु खोवप. होच तांचो संयम

नमाणे मेरेन कथानका भ वतणीं घु ंवता आनी उपरांत मरण ह
लपोवंक जायना. तशच बायल मेल ह कळच
मावजो हांचे पा

हणू न नमाणे कडेन

असहा य जावन सांगू न सोडटा:“ शट अप! सौझालो
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आवाज थरथरतालो. तू ं जाणां तु गेले बायले क कत जालां त? She is
dead!”22
मावजो हांची ‘अ केणी ’ ह

कथा वाचतना माथा ह पा

च याचो संभोग घेता ह जाणवता. पू ण खंयच भडकताय आ य ल
उतर जाणवना :“आनी मागीर ताण बो सांत यान भायर का ड ल
सु पु ल पाक ट... माथान त झपय घेवन काडू न उदकांत मोखू न
मा र ल -” “I want you…” मद ं ‘त’ नाका- “... मागीक मद ंच तो
चमटो का ड लो... इतलो न हस! माय गॉड... ! .... आनी सगल
सोपल ते ना खरशेत

खरशेत

Martha!”13523 अश तरे च
एक बंधन घालू न घे त

फुतफु त लो, “I’m very happy,

च ण करतना मावजो हांणी

वताचे र

यान कथत गरजे परस उण च ण ये ता.

ेमचंद आप या लेखांत कथे च खाशेलेपण सांगतना बरयतात:
“जी कथा जीण आनी त यो सम या तशच पा

आनी प रि थती

माण उपदे श कर त फुड वता ती कला मक नदरत यान असफल
जाता. दे खू न कथा सं
ेमचंद
आ य यो

त आसप ह तचे खाशेलपण थारता.”24

हां या

कथांनी

दसतात.

पू ण

दसनात. दे खीक

आद यो
मावजो

वचारधारा,

हां या

कथांनी

ेमचंद हांची ‘उ माद’ ह

जशी
अशीं

‘मानसरोवर’

सवत,
उतरां
या

झे यांतल कथा. “जेनीक पळोवन वागे वर ती आपल यु रो पयन
सवत ह पार खता.”25 दे खू न मावजो हांणी संयम जर बाळ गलो तर ,
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बायलेचे

मेक ळके

संदभात

संकु चीत,

आंखु डलेल

भावना

बाळ गनासतना बायले कडेन संवेदनशील भावने न पळ य ल दसता.
आनी दे खु नू च अशे तरे चीं बायलेक
गाजोवपी उतरां चड क न

हणसावपी वा हु कू मशाय

दसनात. ह तांचे मु खेल खाशेलपण

ह यार अ तताय जावची ना.
संयम जण एक याचे जीणत एके मु खेल भु मके या
सामकार ये ता. जी
फुडाराक संयमा

पांत

य ती आवयबापाय या मोगाक मु कता ती

वरयत जीण जगपाची

भरांत आसता. संयम

मनशाक मानसीक थाकाय दता. िजणे या मोडणार जे ना

य ती

कसलोय आघात वा मोगा या मनशां पसू न पयस वचपाच दु ख
भोगता ते ना संयमू च य तीक ताचेर मात करपा पासत शकयता,
मानसीक शांती मेळोवपा पासत आदार दता, बदलपी मु डाचेर ताबो
दवरता, आंतर क बळाक घटाय दता, इ साश त वाडयता,
िजणे संदभात कसलेय

वताचे

नणय मानसीक ताण ये नासतना घेवपाक

शकयता.
हु सेन हांचे कथतलो मोग जर वणुचो जालो जा यार तो वेगळोच
साज घे वन ‘केला ’ हे कथे वरवीं ये तना दसता. दे खीक “एकदां तो
सांजे या वेळार दवो चोरतना केला ताचो हात धरता. आपलो हात
सोडोवपा पासत तो केलाक घांस मारपाक त ड उगडटा. पू ण जशे
ताचे ओंठ तचे कातीक

पश करतात तश तका ताका घांस मार न
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दसना. एक गोड नाजू क भाव ता या ओंठार ये ता. ती आपलो हात
सोडोवन घेता, तो पु सता आनी मा यार पदर घेवन भतर पळटा.”26
हु सेन हां या “तो

या पा ाक आप याक यश मे ळ

याची

खोशी आसताच पू ण वांगडाच तो मातसो नराशू य आसता.”27 हांगा
चोरा यान चोरतना लेगीत

मनांत

मोगाची भावना कशे तरे न

अणभवू ं ये ता ह लेखकान बेस बरे तरे न
बरपांत अशे तरे चे

संग उ या

प ट केलां. मावजो हांचे

माणांत दसले तर मनो व ले शण

वा ग य या सं कृ ताये ची वळख घडयतना ते तगशी गांठटात.
गू लजार मावजो हांचे

वशीं उलयतना सांगतात, “हांव तां यो

अणकार त कथा वाच यात. पू ण कांय कथा
उपरांत क कणींत बर य

हाका सांग यात आनी

या कथांचे कांय प र छे द वाचू न दाखयले.

इतलो मोग, लगन ताका ग य तशच आपले क कणी भास आनी
सं कृ ताये वशीं आसा.”28
5.2 मावजो हांचे कडेन के ल भासाभास :

हजे वचार

1510 वसा पु तु गेज ग यांत आयले आनी तांणी क कणीक
कयादांची भास असो दज

ा त क न

दलो. इि वजीशन वा

तां या हु कु मशाये क लागू न ग यचो लोक क कणी उलोवपाक भये वंक
लागलो.
जालो.
ग यकारा

या सग या यो प रणाम क कणी ह मराठ ची बोल असो
या काळा य ग यकार नोकरे
भतर क कणी सर पतेचे

नमतान मु ंबय वताले.

या

पतामह शणै ग यबाब हांचोय

आ पाव आ श लो. ग यबाबानी त आ हान उबन ि वकारल आनी
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क कणी सर पतीक मान फावो क न दवपा पासत पावलां उबारलां.
क कणी

भाशेच

जैत

क कणीची

यकरणी

पु तकां बरयल ं आनी क कणी ह
द टावो वाच यांक घडयलो.

एक

याच

बांदावळ
वतं

भास

सारा कल ं
हणपाचो

माण मंगळु र , केरळी मोडींतल

सा ह य नावा पाक आयल. क कणी भास आंग घेवंक लागल अशा
वेळार मावजो हाणी शणै ग यबाब हांचे सा ह य वाचल आनी मावजो
हाणी क कणी सर पतेक चडांत चड

गरे त करपाच थारायल.

क कणी या मळार आपल अशी छाप मारल . एका परस एक कथा
ताणी

क कणी

सर पतेक

द यो.

मावजो

हां या

मता माण

सा ह यांत आपले पर न समाजाचो त काल न इ तहास आसता.
मावजो

हां या

काळा माण बद ल

यो

झे यांत शाना ह पा

कथांचो

दसता. सु रवे या
रे वत बसू न परक

दसता. आनी हो तांचो रे वेचो
पडीं अशी

नयाळ

के यार
च रं गी

तां यो

कथा

या काणये

लोकां मद ं पावतना

वास ‘तेरेजालो घोव’ ‘सदानंद’ ‘अशी

पडीं’ ‘ मडफू ल’ सार क या सु रवे या कथांनी चड

माणांत दसता पू ण जसो काळ बदललो आनी रे वेत यान
करपी लोक गाडयो वा वमानाचो

वास

वास क ं क लागले, तोच बदल

तां या सा ह यांतू य घडू न आ य लो दसता. आनी

टे शनाचो जागो

टोप आनी एयरपोटान घे त लो दसता. दे खीक ‘नाका ताका पावता’
आनंदया ा’ आद .
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तशच मावजो हां या कादं बरे या काळांत या समाजाचो वचार
केलो, जा यार ते ना ग यकार चडशे कु वेटाक जोडू ंक वतना दसतात.
तशच ‘नाका ताका पावता’ तशच गरे त समाजांतल ं चडशी बायलां
लबांत वचू न आपल मन रझवण करपा पासत भु र यां कडेन कशे
तरे न दु ल

करतात ताची बेस बर दे ख ‘अ े कणी’ ह कथा.

मावजो जशे

हणटात, अणभव व व जशे संप न जाता तशे सांगपा

सारक खू ब आसता तेच तरे च अ ू प तां या ‘ व मीत’ हे कथेवरवीं
अणभवपाक

मेळटा.

व मीत

भावशाल आसता हाचो

हे

कथत

आवयच

कतल

द टावो ताणी घडयला. अशे तरे ची कथा

पयलेच फावट तां या सा ह यांत दसता तडजोड
पळय यार आदल

दू द

या कथेचो काळ

हं द ू समाजातल बायल, मु सल म वावराडी घरांत

कामांक आस यार कशे तरे न तचेकडेन वागताल त

प ट दसता.

पू ण आयज अशे तरे चे वेगळे चार मानीनासतना लोक भायल खाण
जेवण खावपांत चड

व वास दवरता ह तांची ‘आनंदया ा’ ह कथा

वाच या उपरांत जाणवता.
मावजो हांची खंयचे कडेन कांय ना

हे कथत पाडे

हणपाची

चाल घरा घरांत श ल ते संदबान लेखकान उजवाड घाला. मावजो
हां या मना माण ले खकान वाच यांक कथे वरवीं सदांच सत त
सांगपाक

जाय.

सत

सां गना

अ तशयो ती थारता अश
नात सा ह या वरवीं

जायत

जा यार

ती

लेखकाची

हळां. मावजो हांचे आय या यु गाकडल

प ट दसता. भु रगीं

हगेल ं तीं वा सपनमोगी
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या कथाझे या वरवीं आय या उपकरणाचो आसपाव मो या माणांत
दसता. त योच तां यो दोन चार पानां यो कथा 17 पानांचेर ये वन
सो प

यो

दसता. दे खीक कथाकारान बर य ल कथाकाराची कथा,

बी.
के सर जा लो मनीस कशे तरे न जीण जगता. ता या मनाचेर
कशे तरे चो ताण ये ता ह तांची वेळेवयल ं रे वघरां वाच या उपरांत
कळटा. तशच
अव तकाय

वता दोतोर जे ना ह दु यस अणभवता ते ना ताची

कत जाता ताचो संदभ हांगा मेळटा. जे ना पु तु गेज

राजवट आ श ल

ते ना लोक आ

कत वताले पू ण जसो काळ

बद लो तेश लोक कु वेत दु बय वचपाक लागले आनी हे च तां या
कथत यानू य

य त जाता. दे खीक कामल न कादं बर , खळी कथा

बी.
सोशल म डया आनी सा ह य दोनू य हातांत हात घालू न चलता.
तशच लेखकान बर य ल कथा जायते फावट ं टे ल फ मा या
द शत

जाता

द दशकाकू य

आनी

घराघरांत

पावता.

स द मेळटा. आय या

अशे

तरे न

पान

लेखकावरवीं

या संगणक यु गांत मनशाक

सगल स पेपणान मेळटा. पू ण आद या तपार त जमना श ल. मावजो
हांचो भु रगे पणांतलो काळ ल ांत घेत जा यार तांकां बर ं पु तकां
स पेपणान मेळप जमनासताल. दजदार पु तकां मे ळींय जा यार तीं
वकती घेवपाक आथ क चणचण जाणवताल . अशे प रि थतींत यान
वाट काडू न दजदार सा ह यीक जावप

हण यार भोवमानाची गजाल
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अश

हणच पडटल. दामोदर मावजो हे क कणी भु ंयत यान वयर

सर

यान ये ता तीच कथा तांकां क कणीत यान ये ता अश ते

हणटात. क कणी सा ह याक

गरे त करपा पासत तांची अ रया ा

चालू च आसता. तकलत आ य लो वा आयक लो मु दो हॉि पटलांत वा
रे लगाडयत आ श ले कडेन कागदार बरयले बगर तांकां थार जायना. हे
तभत भर घालपा पासत तांचे य न चालू च आसतात. सा ह य
बरयतना मावजो

या वाठाराक भेट

दवन आपल सा ह य पू ण

करतात. अशे तरे न दामोदर मावजो हे पु राय सा ह य संवसारांत
भारतीय कादं बर कार आनी कथाकार
अश

हणू न नामना मेळ य ले लेखक

हज मत.
दामोदर मावजो हांचे कडेन भासा भास करतना

तांचे कथासं ह,

यि त च ां, बी

हाका जाणवले

काशीत जावपा या वाटे र आसात.

ते ना हांव तांकां अखंड ये स मेळच अश मागतां आनी फुडाराक
आ नकू य सा ह य

का शत जावच अश आंवडेटा.
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करण 6 न कश
6.1 समारोप
1. मानसशा

ीय पांव यार जाय या जाणकारांनी वेगळींवेगळीं मतां

मांडल ं. दे खीक ए र टोटल हांणी मानसशा
अ यास करपी शा
हां या उ
अशी

या या

ढ केलो. आनी

हवू

याचो

हवू डाव न

ां तवादाक लागू न मनशाचे वागणु केचेर भर दवप गरजेच

संक पना

मानसशा

असो अथ

हण यार आ

तयार

जाल .

आनी

हे च

संक पनत यान

हण यार मनशाचे वागणु केचो अ यास करपी शा
ढ जाल .

कांय

जाण यांच

मानसशा

ह

ह अजु नू य

ता यांचेर वा न शबाचेर अवलंबू न आसा आनी

याच कारणाक

लागू न एका मनशाच दु स या बरोबर प टा वा पटना अश मत
आसा. पू ण
हण यार

या मता कडेन हांव मा ू य सहमत ना. मानसशा
मनशा या मनाचेर आदा र ल शा

.

या मनाचेर

भु रगेपणांत सावन ब यावायट सं कारांचो, घडणु कांचो, अणभवांचो,
प रि थतीचो, बी प रणाम जायत आसता. आनी

याच मनाक

लागू न मनशाची बर वायट वागणू क तयार जाता. अश
2

ॉयड

मानसशा

तशच
या

हे र जाणकारांच
वशयाची आवड

बरप

वाचले

हज मत.

उपरांत

हाका

नमाण जाल . मानसशा

मनशाचे भ वतणीं नासू न त मनांतू च द ड ल आसा ह दे खीं सयत
प ट कळपाक मदत जाल .
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2 मानसशा

ाचो संबद
ं हे र शा

ां कडेन कशे तरे न जोडू ं ये ता वा

तो जो डना जा यार लेगीत ताचो संबंद आपसु कू च कशे तरे न
एकामेकाचे र आधा र लो आसता त
3 मानसशा

प ट कळपाक मदत जाल .

ह मनशा या मनाच शा

आनी

या मनाक लागू न

मनशाची वागणू क तयार जाता. आनी हे च वागणु केक लागू न
मनशाच

य तीम व थारता.

मनीस जसो

घोळटा तशे ताका

बरे वायट अणभव ये तात आनी हे च अणभव मनशाक आपले पर न
वतं

वा परावलंबी करता. मानसशा

ह अश शा

हे र फां यां कडेन संबंद दाखयता. दे खीक

ज जाय या

श णीक, सै नक ,

मोनजातीच, फॅशन, कु टु ं बीक, सहमं ण, आरो य, बी. आनी
या शा

ा यान हे र फां यां कडेन वा शा

हणु नू च

ा कडेन ताळमेळ जाले

बगर फुड वाट चलू ं नजं.
4 दामोदर मावजोः जीण आनी सा ह य,

या

ह या पय या

करणांत दामोदर मावजो हांचे िजणेचो नयाळ घेवपा पासत तांगेर
वचू न तांची मु लाखत घेवन, तां या पु तकांचो आधार घेवन, मावजो
हांचो ज म, श ण,

भाव, घडणु को, िजणे वशीं व वास/धारणा,

य तीम व, सा ह य बरप अशे तरे चे पोट वभाग के यात. मावजो
हांणी घे त

या अणभवांची आनी तांचे िजणत घ ड

या घडणु कांची

शम-मेर थारावप सामक कठ ण पू ण तांतले तातू ंत खंय तर
थांबोवप आनी

वताक बंधन घालू न घेवप ह

आश

माण श दांक बंधन घालू न घेतल. मावजो हांच

यान ते

ंथाची गरज
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चडश सा ह य पु तकां वा झे यां या
ना श

पान

यान त नेमा यांनी वा सं ह त के

दसता.

हान मावजो

काशीत जावंक

या कथा सा ह यांत

हडलो जातां जातां कशे तरे न तां या

वां याक कठ ण खीण ये वन तांची जीण बदलत गेल ताचीय न द
या

करणांत मांडपाचो य न केला.

5 मानसशा

ह

हज दु सर

ह लागीं लागीं अश य अश
केलो
आश

तशी

वाट

मेळत

करण.

या

करणाक आटापू न घेवप

हाका सु रवातीक दसल. पू ण अ यास
रावल .

यान कांय मु खेल मानसशा

या

वशयाची

या ती

हड

ां या वचारांचो थाव घेवपाचो

य न केला.
6 मानसशा

ाची फाटभू ंय,

या या, उ द टां, फांटे, हे र शा

मानसशा

हांकां अमकेच फा कत बसोवन घेवप

ां,

या कामांत

मनाची जर घालमेल जाल तर ताची वचणू क करपांत थोड भोव
ये स

हाका मे ळ.

7 मानसशा
अशा

ीय अ ययन क कणींत उ या

माणांत आ य

यान

या अ यासाची फुडाराक अ यास करत या अ यासकांक

मदत जातल असो

हाका व वास आसा. मानसशा

अथ, रा य, जैवीक-भु गोल, धम सार क या शा
नात आसा. हाचेर हांव चचा के या. स मंड

ाच समाज,

ां कडेन लागींच

ॉयड हांणी मां ड ले

वचार लागीं यान अणभवपाक आनी पटपाक मदत जाता. मनीस
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एकेच तरे न

क याक वागता वा तो

वताची

दशाभू ल

क याक

क न घेता ह सगल मु दाम करता काय आपु णू च नकळत त
घडटा? हाची जाप
करपाचो

या

ॉयडहांच बरप वाचले उपरांत ताचे र चचा

वभागांत य न केला.

बरप वाचल तर

ॉयड हांचे जर हांव थोडच

तां या बरपाच मनशा कडेन, मनशाचे

हालचाल कडेन गहन नात आसा ह

ह या

ये क

ंथांत हांव दाखोवन

दलां. रँ क, गाडनर, र सन, बी हांणी आ दनी मां ड

या वचारांचेर

स धांतीक चचा के या.
8

तसर

मानसशा

करण

हण यार दामोदर मावजोः कथत या पा ांचो

ीय अ यास

या

करणांत मावजो हां या कथांत या

पा ांचे मानसीकताये चो वचार करपा पासत हांव मानसशा

तशच

मनो च क सक हांकां भेट द या. तशच, मानसीक यंग आ श
भु र यांक

लागीं यान

यत यान वतना

पळय यांत,

तांचे

कडेन उलयलां.

या
हे

हाका जाय या ब यावायट अणभवांक त ड

दवच पडल. ताची पवा क रनासतना हांव

हज पावल उबारल आनी

मावजो हां या कथांत या पा ांक मनो वकाराचे र आधार त फावो तो
माथाळो क कणींत दवपांत ये स मेळयल.
9 बी.ए.

शकतना

मडफू ल ह पु तक पा य मांत आ श

ताचो अ यास हांव 2004 वसा के लो. ते ना

यान

हाका मावजो हां यो

कथा साम यो आवडू ंक लाग यो आनी तां या बरपांत मनो व ले शण
खू ब मो या

माणांत आसा हाचो सोद लागलो. आनी उपरांत हांव
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2011 वसा सावन मावजो हां या कथा सा ह याचेर मानसशा

ीय

नदरत यान खोलाये न अ यास करपाच थारायल. अ यास करतना
आय

यो सम या मावजो हांचे कडेन चचा क न सोडोवपाचो य न

केलो. मावजो हांचे कडेन के ले चचचो

ह या सोदवावरा खातीर

आधार जालो.
10

मनो च क सका

कड यान

मे ळ ल

“Quick Reference to

या वैजक मळा वय या पु तकाचो

Diagnostic Criteria”

ह या

अ यासांत चडांत चड आधार जालो. तशींच मानसशा ीय वशयाचे र
आधा र ल ं मराठ ,
आनी हांव

हं द , इं ल श भाशांतल ं पु तकां हांव वाचल ं

हजी अशी एक मानसशा

काडपा पासत मानसशा
हज चवथ

ीय नदरत यान के ल तपासणी.”

करण “क कणी कथा व वःदामोदर मावजो हांच

योगदान.”

या

उप वभागांत

मावजो

बाराबर या

या या ज माक घाल .

हण यार मनशाचे वागणु के फाटल कारण सोदू न

“मानसशा

11

ीय

वभागांत
हां या

कथाकारांचो

आसपाव केला. जंय

दोन

काळ

उप वभाग

सा ह यीक
ल ांत

के यात.

काळाक
घेवन

चार

ध न

पय या
तां या

कथाकारांचो

हाका तां या कथांची तु ळा हे र कथाकारा कडेन

कर न दस या थंय हांव ती के यात.
12 मावजो हां या कथासा ह यांत आ य ल भास, व श ट उतरावळ
उलोवपी पा ां, तांचे आकश त करपी संवाद, फावो

या जा यार
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संयम बाळगू न वाप र ल
अनु स न

वाप र

यो

अचू क गाळ, सैमीक भास, वा यांक

ओपार

वा

हणी

हांचो

हांव

ह या

अ यासांत मु जरत आसपाव केला.
13 शैल
सा ह य

या

काराचेर उलयतना मावजो हांणी केळ य

या कथा

काराचेर उजवाड घाला. मावजो हां या घर यांत सा ह यीक

परं परा

नासल

तर

मावजो

आश

यान ते एक दजदार भारतीय सा ह यीक जावंक पावले .

तांणी क कणी कथे क मानसशा

हांकां

भाशे

संबंद ं

ीय बसका मेळोवन

बु धम ाय

दल . एका

परस एक कथा क कणी मायभाशेक दवन तका गरे त केल . कथा
वा खंयचोय सा ह य

कार केळयतना ते पु राय अ यास केले बगर

वा जाणू न घेतले बगर बरयनात. तशच आ मकथना मक शैल हो
तांचो आ मो. मनांत च ल ल वादळ तांचे

लखणत यान रोखडच

कागदार दवता. अश करतना जाय या फावट ं तांकां आडमेळीं
ये तात. पू ण अ या आडमे यांक त ड
आ मकथना मका
मनो व लेशणा मक,

वांगडा

दवपू च तांकां मानवता.

संवादा मक,

वणना मक,

लॅ शबॅक हे सार क या शै यांचो वापर ते

करतात.
14 कथाः दाद या बायलांचो संबंद आनी व वास
मावजो आनी हे र भारतीय कथाकार दे खीक
जयशंकर

ेमचंद,

या

वभागांत
ेमद

म ा,

साद, बी कथाकारां या कथांचीं तु ळा मावजो हां या कथां

कडेन करतना समाजीक अधोगती

प ट करपाचो य न केला.
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काम च ण आनी कथा

या

वभागांतः काम हाची उ प ी

करतना मावजो हांचे कथत काम कसो आनी
प ट केलां. काम बरो तशच

प ट

क याक ये ता त

व वंस करपाची श त बाळ ग लो

आसता. ताका उचीत वाट आनी सं कार मेळप भोव गरजेच. ह
वभागांत
15 पाचव

या

प ट केलां.
करण कथा आनी मयादा

श त धान कथाकार आ श

या वभागांत मावजो हे एक

याचो उ लेख केला. संयम ह श तीच

दु सर नांव ह सांगपाचो य न केला. क कणी कादं बर कार
हणटां क कणी कथाकार

हणटां

हणू न तांची कशी नामना जाल हाचेर

भासाभास करतना तांचे साधनत आवयबापायचो आ श लो मोलाद क
वांटो तांणी खोलाये न
नांचो आसपाव हांव
16 स या
प ट

प ट केला. अशे तरे या
ह या

कत या याच

बंधांत केला.

करणांत न कशाचेर भर द त समारोप आनी आदारावळ

के या.

मावजो

हां या

बरपांत

दसपी

वा तव

च ण

भये नासतना करपाक फुड सरप ह काळाची गरज आसल तर अश
धाडस करप सग यांकू च जमता अश ना. अशे तरे च पावल क कणी
लेखकांनी उबारप काळाची गरज अश

हज मत.
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6.2 दर एका अ याया उपरांतचो न कश
न कश मांडटना सु रवातीक हांव तो दर अ याया उपरांत
अश थारायल. पू ण उपरांत तो दर अ याया उपरांत
एकठांय दवप समा जातल अश

दवचो

दनासतना

हाका दसल.

1 क कणी कथेच मु ळावण शणै ग यबाब हांणी घाल आनी क कणी
कथा ग य या

वातं या उपरांत

फु ल

फ ळी.

कथे या मळार

सात यान

बरोवपी

खू ब उ या

कथा

मेळटात. हो खंड क कणी कथेक मारक था ं

पू ण क कणी
माणांत

ये ता अश

हाका

दसता.
2

पा ांचो

मानसशा

ीय

अ यास

करतना

हांव

नदरत यान वकलांग वा चम कार क वागणू क आ श
अ यास केला.

मानसीक
या पा ांचो

वकाराक अमकच ठोस नांव फावो क न

दवपा

पासत दोतोरा कडेन वचू न अम या वकाराक वा वाग याक अमकेच
नांव फावो जाता हाची खा ी क न घेवपा पासत फेरतपासणी
के या. मावजो हांचे कथतल ं पा ां जीं सामं यसपणान वागतात वा
खंयचेय वायट प रि थतींत जे तरे न एक सवसाधारण (नॉमल)
मनशाची वागणू क अपे ीत आसता ते तरे न वा ग
आसपाव हांव मानसशा
फाटल कारण
शा

या पा ांचो

ीय अ ययन करपा पासत क ं क ना. हाचे

हण यार मानसशा

ीय अ ययन करपा पासत

ीय बसका फावो जावची हच आसा. मनशाक राग ये वप,
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वासना आसप आनी अशे प रि थतींत मनशान
दवप ह अपे ीत आ श
यो य

तउ र वा जाप

यान अशा पा ांचो आसपाव अ ययनांत

करप

हाका

दसू ंक

ना.

सामा य

वागणु के या

पान

आय

यान ताका अम याच माथा या खाला घालप कठ ण जातल

आ श ल. दे खीक गांथन कथांझे यांत या ‘गणपती पावलो ’ हे
कथतल शंकर ह पा .

या पा ाची वागणू क सवसाधारण मनशा

भशेन आसा. चवथ मनोवपाक लागू न उधार मागपाक वचपी शंकर
उधार मेळना श

यान ताची दे वा वयल

धा उणी जाता. ह अशे

तरे ची वागणू क एकदम बरोबर आसा. हातू ंत
दसू ंक ना. ‘गांथन’

हाका कसलच

यंग

या कथांझे यांत पा ां या मनांतले दु बाव, इ सा,

गरज, वासना मावजो हांणी थोडे भतर

प ट के या.

3 ‘जागरणां’ हो कथांझेलो 1975 वसा उजवाडायलो.

या झे यांत

मनशाच मानस एके तरे न तयार जाले उपरांत तो कशे तरे न वागता
ताचे बेस बर च ण मावजो हां या पा च णांत यान दसता.
4 ‘जागरणां’

या झे यांत ‘क यसांवाल ं गोरवां ’ हे कथत क यसांव

घरांत अ नाचो गोटो नासतना जनावरांचो मोग आसलो तर तांकां
कशे तरे न पोसतल? हो
सभावीक. हातू ंत
5 ‘आंबो

न पडू न ताण जनावरांक बडोवप ह

हाका कांयच गैर दसू ंक ना.

हगेलो’ कथत वनू हो भु रगो भु र यां या संवसारांत जगता.

ह एक बालमनाचेर आधार त कथा आ श

यान

या भु र या भतर
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प रप वताय ना श
वागणू क अशे

यान तो आंबो फकत आपलो अश

पराये चेर भु र या

हणटा. ह

भतर आसप सवसाधारण अश

हाका दसता.
6 ‘बोमाडे’ हे कथत लेगीत घोवाक आनी बायलेक एकामेकाक दु सरे
बायलेचे वा दाद याचे वगत नाच करतना पळोवंक जमना ह
सामा य गजाल. हातू ंत यान कसलोच मानसीक
अश

वकार उपरसना

हाका दसता.

7 ‘मू ड

हजो सोयरो’ हे कथत सु भाष

मू ड बदलतना

दसता

या पा ाचो प रि थती

हणू न तय एक सामा य पा

मत. ‘ मडफू ल’ (1989)

या

झे यांत

कांय

अश

कथांतल ं

माण
हज
पा ां

वकृ ताये क पोसवण दवपी वागणू क बाळगू न आसात. दे खीक ‘नवी

केस,’ ‘ मडफूल,’ ‘आतां रड.’ पू ण हे र दोन कथांनी,

दे खीक, ‘सु मार’

आनी ‘ वशू ती’ हातू ंत वकृ त पा ां दसनात.
8 ‘ मडफूल’
पा

या कथांझे यांत ‘ वशु ती ’ हे कथतले स यजीत ह

सवसाधारण आसा. ह

व ान कथा अश

एक अंतराळशा

ाचेर आधा र ल

हणच पडटल. क कणी दे वनागर कथे या मळार

अशे तरे ची कथा दसना.
9 ‘सु मार’ हे कथत रवी दे साय कामवासनेक लागू न अॅनी हाचे कडेन
आकश त जाता खरो. पू ण ताच इतलच कारण आसू ं ये ता, तो खू ब
तपान अॅनीक पळयता ज ताचे र मोग करताल आनी रवी याय
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मनांत जसो तो वाडटा तशी ताचे वशीं मना या एका कोनशाक ती
संवेदना नमाण जा ल आसता. आनी

हणू न तो अॅनीची मा यताय

आस यार ताचो शा रर क भोग घेवपाक सोदता.
वकृ त

हणू न

या पा ाक

हणपाक जावच ना.

10 ‘भु रगीं

हगेल ं तीं’ (2001)

या झे यांत कांय पा ां

वकृ त

नासल ं तर चम कार क नदरत यान वागतना दसतात. तांचो हांव
ह या

अ यासांत

उ लेख

केला. ‘भु रगीं

हगेल ं

तीं’

या

कथांझे यांत ‘शी इझ डॅड’ हे कथत मडकयकार आनी सोझा ह ं
दोनू य पा ां एक सामा य संवाद सादतना
पा ाची मडकयकार

दसता. सोझा

या

या पा ाक ताची बायल मे या ह कश सांगप

या मु याचेर धडपड चालू आसता.
11 ‘वेळेवयल ं रवे घरां ’ हे कथत लेगीत एका दोतोराच
आयलां जाका कॅ सर आसता. पू ण ताच
वाभावीक आ श

च ण

चं तप, दु खी जावप

यान ताचो उ लेख क ं क ना.

12 ‘आउ टंग’ हे कथत आथर आनी ताच कु टु ं ब कु वेताक कशे तरे न
जीण जगता हे च संवाद कथत आ य ले दसतात. ह ं पा ां एकदम
सवसामा य जीण जगपी आसात अश
13 ‘सपन मोगी ’(2014)
सग या कथांनी

मानसशा

हज मत.

या झे यांत दोन कथा सोड यार
ीय अ ययन करपाक वाव आसा अश

हाका दसल.
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14 ‘सपनमोगी’

या कथां-झे यांत ‘के ना के ना भु र यांकडसू न दे ख

शकची ’ हे कथत म थला

या पा ाक चु ंबनाच अप प आसता.

हच अप प घेवन त आपल ं फुडल ं पावलां उबारता आनी आप या
घोवान आपल समाधान करच अशी अपे ा बाळगू न आसता. ह पा
आप या घोवा
बाळ गना श

वरयत पर या दाद या कड यान चु ंबनाची अपे ा
यान ती वासनत यान तयार जा ल

हणच पडटल.

हणू न

अनु भु ती अश

या पा ाक समाज वरोधी पा

हणपाक

जावचे ना.
15 ‘मनशां या गांवांत’ हे कथत भास समजना श
हाल

स धू

या पा ाचो घोळ मावजो हांणी

यान जा ले

प ट केला. तातू ंत

वकृ ताय दसना.
16 ‘ व मीत’ हे कथत भु ंयकांपाचेर भा य केलां. तशच आवयच दू द
ह भु र या खातीर संपू ण आहार हाचेर भर दवपी कथानक मांडलां ज
एकदम बरोबर आसा. दे खू न वयर
सामा य संवाद आनी पा ां आ श

यान हांव के

अ यासाचे फा कत ह ं पा ां बसना श
ह या तस या

द ले कथे वरवीं. सामके
या मानसशा

ीय

यान तांचो आसपाव हांव

करणांत क ं क ना.

17 एस.डी तडू लकार हांणी सु नामी सायमन हे कादं बरे क बाळबोध
हणलां पू ण हांव तां या मता कडेन सहमत ना. सायमन ह संघश
क न वयर स र ल पा

अश

हज मत.
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18 मावजो आनी समकाल न क कणी कथाकार हे आपले पर न
वतं

आ श ले दसतात. खंयचीय तु ळा करपा सारक कथा जर

आसल तर तातू ंत त याक तसो मेळ जा लो दसना.
19 मावजो हांची अलंकृ त भास नासल तर पा ां या मनांतल कळ,
वेदना ते मेज याच उतरांनी मांडटना दसतात.
20 दामोदर मावजो हांची सा ट
सा ह यांत

आपु णू च

चड

भु रगेपणांतसू न आ श लो

हालांतल

माणांत

तांव समाजाची भास

ये वप

हो

तां या

भाव. ह भास वापरतना तांकां मु दाम

कसलोच य न करचो पडना. तशच तां या मनांत
चु कू न लेगीत
आसात.

मनाचेर

वाह जातना

भजू ड वृ ीचो

दसना हाची गवाय तां यो कथा

हणु नू च घडये तांकां मनो व ले णा मक शैल

वापरपाक

कसल ंच आडमेळीं ये नात आसु ये.
21 दादलो आसू न बायलेच मन पारखप ह स पी गजाल नासता.
पू ण दामोदर मावजो हांकां ती कला सा य जा या अश
दसता. ह च कला तां या बरपांतू य

च ीत जा ल

हाका

दसता. दे ख

घेवची जा यार तडजोड हे कथतल मंगलाका ह पा . मंगलाका एक
बायल आनी आवय

या ना यान कशे तरे न

वता भतर घुसम टा,

त यो यातना, क ट मावजो स पेपणान बरयतात. तशच ‘तेरेजालो

घोव ’ ह तांची गािज ल कथा िजचो ‘तेरेजास मॅन ’
अणकार जाला. हांगा मावजो हांणी तेरेज
आनी बायलेन आपलो घोव बेकार आ श

या नांवान

या पा ाच मन पार खलां
यान केल धडपड बरे
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तरे न एके बायले या मनान करची तेच तरे न के ल

दसता. दे खू न

मावजो हे बायल मनाची क पना करपी संवेदनशील लेखक अश
हज मत. पू ण दु सरे वटे न मावजो हां या कथांतल ं कांय पा ां ग या
भायर काम करतना दसतात. तशच बायल पा ांचो अनैतीक संबद
ं
आ श लो दसता. पूण दादले कांय

माणांत अनैतीक संबंदांत यान

वताक वाटावपा पासत कशे तर

वाट काडपांत यश वी जातात

असो उ लेख ये ता. दे ख घेवची जा यार ‘तो हांव

हय ’ कथतलो

सु रेश, आनी ‘सु मार ’

कथतलो

अनैतीक

बाळ ग ल ं बायल पा ां

हण यार ‘तो हांव

‘ खळी’ कथतल का मन.

या संबंदांत मावजो हांचे कडेन भासाभास

रवी

केले उपरांत ती कथानकाची गरज ना श

दे साय.

संबंद

हय’ कथतल लू सी,

यान ताचो उ लेख थंय

ये ना अशी जाप मे ळी.
22 काम

हण यार वासना. ह बर

ततल च वायट. मावजो हां या

कथांनी काम हो संयम आनी मयादा बाळगू न वाटचाल चलता.
23 इं ल श भाशेचेर
सहजपणान चड

भु व आ श

यान मावजो हां या बरपांत

माणांत इं ल श संवाद ये तात. हे संवाद मावजो

अशे तरे न क कणी लखणत आपणावन घेतात वाचत याक ती भास
परक नासू न आपल च दसू ंक लागता.
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क कणी
1.

अ वाल, र व

, नाडकण , अ भजीत, राणे अ नल आमच मनः भलायक , दु य स आनी

उपचार: स चव गोवा क कणी अकादे मी पणजी ग य 2016

2.

केणी, चं कांतः सा ह य

वा यायः अ नक पै कुळागर

काशन, मडगांव 1996

3.

केणी, चं कांतः क कणी कथा सं हः सा ह य अकादे मी र वं

4.

केणी, चं कांतः हंकलपावणीः चं कांत केणी कुळागर

5.

गांवकार, भालचं ःसा ह य(एक भासाभास): म

6.

गोमीश, ऑ लवी यु ः क कणी सर प तचो इ तहासः आवेल न कु ती यु कवडी चांदर ग य,

भवन, द ल 1985

काशन, मडगांव, ग य 1985,

काशन कटोल, बेतोड फ ड,ग य 1998

1989,

7.

गोवा क कणी अकादे मीः सा ह य श पः व.म.धु मे गोवा क कणी अकादे मी 1995,

8.

जोग, गजाननः

ः हेमा पु ंडल क नायक अपु रबाय

काशन फ डे, ग य 1986

9. नागवकार, ह र चं ः आ वादनः कुं दा नागवकार, ग यकार
10. नायक, पु ंडल कः समकाल न क कणी लघु कथाः संचालक

काशन- मडगांव ग य 1987
नॅ शनल बु क

ट इं डया, नवी

द ल 1998,

11. नायक,

राजू (संपा): वचीक पु ंडल क: सु शांत कुं कळयेकार मडगांव ग य 1999. .

12. नायक,

शीलाः ओल

सांजः सु मंत केळे कारः जाग

काशन,

योळ,

हा डोळ, ग य

1973,

13. पै, धु ंगट
14. फडके,शं:

मनोहरः क कणी

हणीसागरः नारायण

भारतीय सा ह य

ीकृ ण नावती बोर , फ डे ग य, 2003

वचारःसोशल र सच इि

ट यू ट परशु राम, मडगांव गोवा

1997,

15. बु डकुले,
ी द

16. बोरकार,

करण: सा ह य नयाळ (अंतरं ग आनी काया पां): मल ंद कमलाकर
प मजा

काशन.

हाळशी ऊँ

ी थळ काणकोण, ग य, 1998

सु रेश ज., क कणी

याकरण, अ वेषा

सं गबाळ, क कणी भवन

व यानगर

मडगांव ग य, 1986.

17. मावजो,

दामोदर:अशे घडले शणै ग यबाब : नारायण

ीकृ ण नावतीस चव गोवा क कणी

अकादमी बोर फ डे ग य पयल आवृ ी जू न 2003
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18. मावजो,

दामोदर. ऊंच हावेस ऊंच माथ. उजवाडावपी नारायण

ीकृ ण नावती गोवा

क कणी अकादे मी बोर फ ड ग य, 2003

19. मावजो, दामोदर: एक
20. मावजो, दामोदर,

आ श लो बाबु लो:दामोदर मावजो हज

काशनमाजो ड ग य 1977

एका खोमसाची काणी: दामोदर मावजो,

हज

काशन, माजो ड

ग य, 1976

21. मावजो, दामोदर: कामल न: सु मंत केळे कार, जाग काशन योळ हा डोळ ग य, 1981
22. मावजो, दामोदर :गांथन: सु म त केळे कार जाग काशन योळ हा डोळ-ग य 1971
23. मावजो, दामोदर :भु रगीं हगेल ं
24. मावजो, दामोदर: च रं गी (भु र

तीं: ह र चं

नागवकार मडगांव ग य. 2001

यांलो काणयो): सु म त रा. केळे कार 1995,

25. मावजो, दामोदर: जागरणां: दामोदर मावजो हज काशन माजो ड ग य 1975
26. मावजो, दामोदर: मडफूल: भाकर भडे मीना ी ब डींग पणजी 1989
27. मावजो, दामोदर: सपनमोगी: जयवंत सरदे साय पाजीफ ड मडगांव ग य .2014
28. मावजो, दामोदर:सु नामी सायमन दल प बोरकार ब ब काशनआगशी ग य, 2009
29. मावजो,
30.

दामोदर: सू ड :जाग

काशन

हांबरो, अ.नाः पणजी आतां

योळ

हा डोळ, ग य 1975

हातार जा याः चं कांत केणीः कुळागर

काशन मडगांव

1985,

31. लवंदे,

वसंत गो वं दः क कणी भाशेच अ यापनः

व.मं.धु मे, गोवा क कणी अकादे मी,

पणजी 1995,

32. वद

वालावल कार, शांतारामःसम

शणैग यबाब(खंड 3) गोपाळकृ ण पाडगांवकार स चव

गोवा क कणी अकादे मी 2006

33. वद

वालावल कर, शांताराम : वज लखणी: शणै ग यबाब िजवीत आनी बरप :

अ हा

यु

34. सरदे साय

ी.

यॉज से े टर , क कणी भाशा मंडळ, ग य मडगांव ग य1977.
ल मणराव :कथा श प: सु म त केळे कार जाग

काशन

योळ

हा डोळ ग य

1977.

35. सरदे साय,

मनोहरराय(

संपादक ):

क कणी

व वकोश खंड1:

गोवा

व व व यालय,

ताळगांव ग य.1991

36. सरदे साय, मनोहराय: इं

ल श क कणी श दकोश: नारायण

ीकृ ण नावती बोर फ डे ग य,

2003.

37. हळणकर, तानाजी (संपादक)

:क कणी व वकोश (खंड 2) ट ते फ गोवा व व व यालय

ताळगांव ग य 1997.

38. हळणकार,तानाजी:
ग य. 1999, पान

क कणी व वकोश खंड 3 (ब ते म) :गोवा व व व यालय ताळगांव
. 681
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1. मु लाखती
1.

कंठक, वणाः हांची ि ल नकांतमडगांव हांगा घे त ल मु लाखत.

2.

मावजो दामोदरः हांची माजो

3.

हे गडे, राज ः हांची ि ल नकांतमडगांव हांगा घे त ल मु लाखत.

या हांगा घे त ल मु लाखत.

दे साई, नारायणः हाणीं आनंद नाडकण हांची गोमंतक बाल श ण प रषदे या 50 या

4.

अ धवेशनांत वाळपय-स र ग य हे सु वातेर घे त ल मु लाखत.

2. बंध
1.

चोपडेकार, हनु मंतः क कणीची राजभास चळवळः एक समाजभास व ानीक मु यांकनः

ग य व यापीठ ताळगांव ग य 2015,
2.

नायक,

काशः कथाकार चं कांत केणीः एक मु यांकनः ग य व यापीठ, ताळगांव

ग य, 2010

3. नेमाळीं

1. नायक, जयंती (संपादक)

हयनाळ अन य – अंक 2 गोवा क कणी अकादे मी पणजे ग य

2015
2.बोरकार, दल प (संपादक): ब ब (मा सक) क कणी कथा छलांग मा न वयर आ य ल
पळोवंक मेळटल ः दल प बोरकार 2007,
3.

शवदास, एन. (संपा.)उबा

य ती अंक – जे ठ कथाकार कादंबर कार–उबा

काशन

फमागु डी फ ड 2014.

मराठ
1.

कालकर,

ीकांत. बोजस, जॉ सन:भु गोल पयावरणशा

कोश : द ा ेय पा टे डायमंड

पि लकेश स टळक रोड पु णे 2008.
2.

काळे , क याण.सोमण अंजल ः

तमा

काशन वषणु चौकाजवळ पु णे 1999

3.

काळे , व. पु : वपु महो सव : सु नील अ नक मेहता, मेहता पि ल शं ग हाऊस

पु णे.1997
4.

कु लकण , पी. के.: समाजशा

श दकोश : डायमंड पि लकेश स सदा शव पेठ, पु णे

2012.
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5.

खैरे, अर वं द

ी आण

व-संर ण

काशक अर वं द घन याम पाटकर मनो वकास

काशन नारायण पेठ पु णे 2006,
6.

गग, स.मा(संपादक).:.भारतीय समाज व ान कोश: स.मा.गग संचालक, समाज व ान

मंडळ,

ानेश, शवाजी नगर पु णे,1987.

7.

गोखले, द.न : शु धलेखन ववेकः सु या व ट सदा शव पेठ, पु णे 1993,

8.

गोडबोले, अ यु त: मनात: अर वं द घनः याम पाटकर मनो वकास

काशन नारायण पेठ

पु णे 2012,
9.

गोडबोले, व. ज.:

अथशा

श दकोश :द ा ेय गं. पा टे . डायमंड पि लकेश स

सदाशीव पेठ, पु णे. 2009.
10.

गोल

शवराज, रावळे कर जय ी

ी

व

ध पु ष :

दल प माजगांवकर राजहंस

काशन सदा शव पेठ पु णे 2007.
11.

जोशी, बी. आर. :इ तहास संर ण मानसशा

: द ा ेय गं पा टे डायमंड पि लकेशन

टळक रोड पु णे 2007
12.

जोशी, बी. आर.:मानसशा

13.

जोशी,बी. आर.:मानसशा

:डायमंड पि लकेश स सदा शव पेठ, पु णे 2007
: द ा ेय गं पा टे डायमंड पि लकेश स सदा शव पेठ, पु णे

2007.
14.

जोशी, बी आर: मानसशा

सामािजक शा

ातील सं ा स धांताचा कोश: द ा य ग.

पा टे डायमंड पि लकेश स टळक रोड पु णे. 2007
15.

जोशी, बी. आर : समाजशा

मानवशा

द ा ेय गं पा टे डायमंड पि लकेशन टळक

रोड पु णे 2008
16.

जोशी, बी. आर: सामािजक शा

ातील सं ा स धांतांचा कोश राजशा

, :द ा ेय ग.

पा टे , 2007
17.

जोशी, बी. आर. तेरणीकर, सु लभा. बोजस, जॉ सन. राऊत, गणेश. : द ा ेय पा टे

सदा शव पेठ पु णे 2007.
18.

जोशी,

महादे वशा

पं.

महादे वशा

ीः

भारतीय

सं कृ तकोश

(सहावा

खंड)

काशक

पं.

ी जोशी, कायवाद भारतीय सं कृ तकोश मंडळ 1970

19.

पलसाने, म. न: मानसशा

: अन

20.

पाडगांवकर, मंगेशः रो मयो आ ण

ध अनंत कु लकण
यु लयट :संजय

वजयानगर पु णे 2006,
व.भागवत मौज

काशन गृ ह

खटाववाडी गरगांव मु ंबई 2003
21.

दांडेकर, रे णू :मू लं घडताना-घड वताना: अर वं द घनः याम पाटकर मनो वकास

काशन

पु णे 2014
22.

धमा धकार , भाऊ: संयम क

वै राचार (खंड 2)

काशक रघु नाथ गणेश जोशी टळक

रोड पु णे 1994,
23.

बां दवडेकर, चं कांतःदे शी वाणःअ र

काशन माह म, मु ंबई, 2002

24.

भट, यशवंतआबाजी (अनु वादक): धमशा

ाचा इ तहास :महारा

रा य सा ह य व

सं कृ ती मंडळ. 1970.
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25.

मालशे,

म लं द

सः

व वासराव सयानी रोड
ववेकानंद,

26.

आधु नक

भाषा व ान

स धांत

आण

उपयोजनः

काश

भादे वी मु ंबई 1995,

वामी: कम योग :गो ड लाईन बु स बी, सू य नगर िजला गािजयाबाद

2001.
27.

सांगळे ,

शैलजा. बोजस,

जॉ सन

(संकलक) :

पयावरणशा

श दकोश: डायमंड

पि लकेश स सदा शव पेठ पु णे 2011
28.

सातो कर, बा द.: गोमंतक

कृ ती आ ण सं कृ त खंड 1 ते 3: महे श आंगले,

डॉ.आ माराम बोरकार माग, पणजी गोवा,1979.

प का
1दे साई, नारायण: बालकनीती : गोमंतक बाल श ण प रषद फ डा गोवा 2016

ह द
1.

अ वाल, कुसु मः भाषा श पः व वध आयामः अ भ य ती

काशन व वास नगर,

द ल 1999,
2.

कमले वर (संपादक): भारतीय शखर कथा कोश-क कणी कहा नयाँ: पु तकायन अंसार

रोड़, द रयागंज नई द ल 1992
3.

खान, एम. फरोज. नयाज, शगु ता : नार

ए ड ड
4.

यू टस लोनी बाडर गािज़याबाद 2010

गु ता, दे व

कु मारः

ेमचंद और यु गीन सं थाएँ-श दसृ ि ट शकरपु र द ल 2010,

छ बर, नीना: ह द के

5.

वमशः दशा और दशा: आकाश पि लशस

मु ख मनो व ा नक उप यास के असामा य पा : राज थानी

थ
ं ागार सोजती गेट जोधपू र 2008
6.

नामदे वः आलोचना क तीसर परं परा और डॉ.जय काश कदम अमन

काशन कानपु र,

2014,
7.

दयाल, रामे वर: भारत म म हला अ धकार

का वतमान प र

य एवं बढ़ते हु ए

अ याचार : खर पि लशस सीताराम बाजार द ल 2009
8.

पवार, नं बालकर शोभा, हं द कहानी और नार

वमश

काशक मानसी पि लकेश स

मनीष लाजा अंसार रोड द रयागंज द ल 2009,
9.

पा डेय, अ ण कुमारः धू मल क रचना

या और भाषाः व या

काशन गु जैनी

कानपु र 2012
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10.

पोख रयाल, रमेश: सं कार कायर के लए नह . संयम समपण अनु शासन सेवा याग:

राजकमल

ा. ल. नई द ल 2014,

ेमचंद: मानसरोवर( वतीय भाग):सर वती

11.
12.

काशन द रयागं ज

बलराम, बीसवीं सद क

ेस, इलाहाबाद 1973

लघु कथाएँ खंड1: अमरस य

काशन

ीत

वहार

द ल

बलराम, बीसवीं सद क लघु कथाएँ खंड 3 : अमरस य

काशन

ीत

वहार

द ल

2010,
13.

2010,
14.

बाबर, सु रेश: भी म साहनी के सा ह य का अनु शीलन: अ नपू णा

काशन साकेतनगर

कानपु र 1997
15.

मदान, इं नाथ:

ेमचंद-एक

ववेचन: राधाकृ ण

काशन

ा.

ल. द रयागं ज नई

द ल 1989
16.

महाजन, गर श, परदे शी भाऊसाहे बः भाषा व ान एवं समाज भाषा व ानः चं लोक

काशन कानपु र, 2014.
17.

मालशे,

म लं द

व वासराव सयानी रोड

सः

आधु नक

भाषा व ान

स धांत

आण

उपयोजनः

काश

भादे वी मु ंबई 1995,

18.

म ा, अनु राधा: कथा श पी- ेमचंद: चं लोक

काशन नोब ता कानपु र 2007,

19.

म ा, श शबाला: यशपाल के कथा सा ह य म नार -पु ष संबं ध

काशक आर डी

पा डेय स यम पि ल शं ग हाउस नई द ल 2008,
20.

मेहरा, दल प :पटे ल

तनेजा
21.

ती ा हं द म हला कथाकार के सा ह य म नार

वमष : बी.के

ला सक पि ल शं ग क पनी नई द ल 2012

राय, श शकला, समय के सा ी नरालाः श पायन शाहदरा द ल 2008,

22.

ववेकानंद,

वामी: कम योग :गो ड लाईन बु स , सू य नगर िजला गािजयाबाद 2001

23.

सं ह. भरत, सं ह आलोक : हं द का अ भजा य पु षाथःअ ेय : वकास पि लकेश स

सु भाष पाक द ल , 2013
24.

स हा, मृ दु ला :मा

द ल 2012
25.

दे ह नह ं है औरत: सामयीक

काशन नेताजी सु भाष माग नई

शमा, बालकरामः अ ेय के ग य-सा ह य का शैल व ा नक अ ययनः अ मत

काशन क वनगर गािजयाबाद 2003,
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26.

शमा, राम वलास: हं द जा त का सा ह य: राजपाल ए ड स ज क मीर गेट द ल

1992,
27.

शमा, बालकरामः अ ेय के ग य-सा ह य का शैल व ा नक अ ययनः अ मत

काशन क वनगर गािजयाबाद 2003,

1. बंध
1

सरसाट, सो नया: राज

यादव के कथा सा ह य का मनो व लेषणा मक अ ययन:

गोवा व व व यालय ता लगाँव 2001

2. प का
1

ीवा तव, रे खा: इ माइल मो. ववेद ओंकार नाथ राजा मु ज हद (श द शता द अंक)
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2
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3
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मावजो हांचे कडे न के ली भासाभास

मावजो हांचे कडेन के ल भासाभास
रे मा : तु मकां वाचनाची आवड के ना आनी कशी नमाण जाल ?
मावजो: भु रगे पणांत यान

हाका लेखक जावच अश दसताल.

भतर लेखक जावपाचे सु त गू ण
दसताल.

हाका वाचनाची आवड

हजे

ल प ले आसात अश

हाका

हजे आईन लायल . आई सदांच

हाका काणयो सांगताल . तशीच जयाआकाय सांगताल . जयाआका
कडेन काणयांच भांडार आसताल. तशीच वजू आका नांवाची बायल
आश ल.

तची

पराय 70 वसा आ श ल . ती लोककाणयो बरे

तरे न सांगताल . अशा वेळार

यो काणयो आयकू न

हज झाडांपेडां

कडल नात जुळटाल आनी ताका लागू न पोरणी भास
काळजांत रगताल . आई
त वाचू न दाखय अश

ह या

हाका पु तक मेळत जा यार आप याक
हाका सांगताल .

हाका ते ना

नकतच

वाचू ंक ये ताल. आनी आईक पु तक वाचू न दाखयतां दाखयतां हांवय
ू
गु ल जावन वताल . ते नाच

हाका वाचनाची गोडी लागल .

आईक गु लाबकावल आवडटा

हणून तय तका वाचू न दाखयताल .

ते ना ती आयकु पाक

हजी काक य बसताल . शाळत आसतना हांव

दु यत पडल ते ना हांव बापायक पु तकां हाड
बापायन

हजे

हणून सांगल. ते ना

हाका मु लांचे महाभारत आनी बाल रामायण ह ं पु तकां

हाडल ं. ह ं पु तकां 100 पानांचीं आ श ल ं. तीं पु तकां हांव
आलटू न

पालटू न

वाचतालो.

तो

काळ

पु तु गेजांचो

आश

या

कारणान चड सा ह य वाचपाक मेळना श ल. मराठ त
ं एक मासीक

i

ये ताल जाच नांव आ श ल भारत म
ये ताल.

तातू ंत अद पान क कणींत

या नेमा याचो संपादक नारायण भा कर नायक आ श लो.

या नेमा यांत हांव चं कांत केणयाची पयल कथा वाचल . कशोर
पै नांवा या वाचनालयांत पु तकां भा याक मेळटाल .ं तशच दामोदर
व याभुवनांत बर ं पु तकां वाचूक
ं मेळटाल .ं हांव या वेळार मराठ
पु तकां चड वाचताल . सु रवातीक साने गु जींची

यामची आई,

शर ष, बी तशच व. स. खांडेकर हांचीं आ या मीक पु तकां, ना.
सी. फडके हांचीं रोमांचक पु तकां वाचल ं. खंयचय पु तक आवडल
जा यार त पु तक 10 फावट ं तर वाचतालो. पु तु गेजां या काळार
आमगेर कोणू य सोयर ं

भतर सरताल ं ते ना तीं वांगडा

मठाय बी घेवन ये ताल ं. आनी ती

मठाय कागदान

कतय

हण यार

वतमान प ांत गु ठलावन हाडटाल .ं ते ना हांव मठाय खावचे पयल ं
मठाय गु ठलावन हा ड

या

दसा या या कु ड याचेर तो कु डको

वाचपा खातीर झ पय मारतालो आनी तो सगळो कु डको वाचू न
काडटाल .

तीं

चडशीं

भात,

सकाळ

अ या

आसताल .ं हांव क णा पु तक वाचल आनी
वाचनाची आवड लागल .

नांवाचीं

हजी मराठ सु दारल .

हाका पु तु गेज, मराठ , इं ल श पु तकां

वाचपाक आवडटाल ं आनी आवडटात. खंयचीय भाशा
बर

शकची अश

दसाळीं

हज मत. तशींच सु मती

े महाडे हांचीं पु तकां

वाचल .ं कथा कादं बर सार कल ं पु तकां वाचू न
भर पडल . हांव जे ना पांच वत

शकताल

शकता ती

ह या

वचारांत

ते ना म हला नु तन

ii

शाळत चं कांत केरकार नांवाचे मा तर मराठ
मा तर थंड, चड उलोवपी

शकयताले. हो

हय, मेजकच उलोवपी असो आ श लो.

ते ना हांव आठ पानांचो नबंद बर य लो आनी मा तराक दाखयलो.
मा तरान सग यांचे नं बद वाचले आनी
काडू न दवरलो. त पळयना फुड

हजो एकू च नबंद कु शीक

हाका भंय

दसलो.

मीना काकोडकार आनी हांव एकाच वगात आ श ल ं.
नबंद कु शीक काडू न मा तरान आपयलो आनी पयलो
हण यार मराठ

क याक घेतल ? तर हांव जाप

हणू न आनी मा तरान
मराठ सोड
ते

च घे.

या काळार
हाका तो
न केलो तो

दल आवडटा

हणल, “अरे , तू मोठा लेखक होशील.

यात भरपू र सा ह य वाचायला मळे ल जे ये ते

शकायला कशाला पा हजे ?

च म ये जगांतील उ म सा ह य

वाचायला मळे ल.” पू ण हांव मराठ सोडल ना आनी आयज
अश

हाका

दसता, मा तरान सां ग ल त बरोबर आ श ल. हाल ंसाराक

सु धा खरं गटे हांचे वरवीं मा तरान
पडल , ती

या काळार के ल तु त कानार

हण यार “मा तर आमकां सदांच सांगतालो तु मी मराठ

कत बरयतात?
बरो बरयता.”

यू इरांत पांच वत शकपी दामोदर हो भु रगो काय
ह या भु रगेपणांत

कागाळ वताल ती

ह या घर यां कडेन लोकांची

हण यार हांव फकत वाचीत आसतां.

हजो

एक इ ट आ श लो. ताच नांव उदय. तो दसाक 2 ते 3 पु तकां
वाचतालो. पू ण ताका

श णांत

हाका क ळ चड वाचल

हणून

ततले गू ण मेळना श ले. ते ना
व वान जायना. हांव बाबू राव

iii

अनाळकर हां यो रह यकथा वाचताल .
उतरांची

हाका सदांच खंय याय

यु प ी जाणू न घे वपाची उ सूकताय आसता. दे खीक,

जे हां-ते हां ह उतर जेधवा – तेधवा

या सं कृ त उतरा वय यान

आयलां आनी क कणींत त सं कृ त भाशत यान घेतलां आनी त
उतर जे ना ते ना जालां.
रे मा :

तु मी तु मच सा ह य बरोवपाक क कणी भाशेचीच

क याक

नवड

केल ?
मावजो :

हांव मु ंबय आसतना क कणी मराठ ची बोल अशी वृ ी जा ल आनी
ते ना नागेश करम याच प

हाका आयल क कणींत बरय

हणून.

अशा वेळार क कणी क ा वरवीं शणै ग यबाबाच सा ह य

हाका

वाचू ंक मे ळ. सु रेश काकोडकार हांणी
बांदावळ ह पु तक

हाका क कणीची

याकरणी

दल. शणै ग यबाबाच सा ह य वाचू न हांव

क कणी सा ह या कडेन लागीं आयल . ग यबाबां या पु तकांनी
हाका पश लायल. आमची क कणी सं कृ ताय आसा हाचो द टावो
हाका जालो. क कणींत यान बरयतना

वचार करचो पडना ह

हाका कळू न आयल. आनी हांव क कणींत यान बरोवपाक सु रवात
केल . ग यकार जे ना क कणी आड उलयताले ते ना
राग ये तालो. 36
दे खीक अ. ना.

हाका सामको

लॅ टर रोड हांगा वाट चु क ले ग यकार मेळटाले.
हांबरो, उदय भ ो, र. व. पंडीत,

ीकांत बोरकार,

शंकर भांडार , ल मीकांत तळावल कार, बी.
रे मा:

पा च ण करचे आद ं पा ां अणभ व ल ं आसतात हय?

iv

मावजो :

हय. वा तवीक, अणभ व
गोडीच गे ले वर
खातीर एक

या पा ांच नांव बद

हाका

यार ते कथेची

दसता. पा ांचीं नांवां थारावप

हजे

हड आ हान आसता. अमू क पा ाक तच नांव यो य

थारतल काय ना हाचो

वचार हांव पयल ं करतां. दे खू न कोणय

जाणकारान जर सांगल तर वा तवीक अणभ व
बद लना जा यार घडये

या पा ांच नांव

ासांत पडू ं ये ता असो भंय घालू न लेगीत

पा ाच नांव बदलपाक हांव तयार जायना. दे खीक, कथाकारान
बर य ल कथाकाराची कथा हे कथतल पा
आसां आनी हांव

दामोदर

वता हांवच
ू

वता अणभ व लोच अणभव सांगला. तशच

‘सदानंद’ कथतलो सदानंद नांवाचो मनीस हांव
आसा. ‘ सनीक ’ कथतलो बाबय खासा

वता अणभ व लोच

हजो भावोजीच आसा.

तशच, ‘सपनमोगी’ कथा बरयतना हांव बंगाल लोकां कडेन उलोवन
कथा बरय या. तशच, ‘हॅ पी बथ डे’ हे कथत या पा ा या दु यसा
वशीं

हण यार

ॅ ट नझमा

बरयलां. ह कथा बरयतना हांव

वशीं

खोलाये न

अ यास

क न

वता दोतोराक मे ळां. आनी

दु ये साचीं ल णां आनी नमाणे कडेन

ॅ टनीझम जा

या

या मनशाची

प रि थती कशी जाता ह जाणू न घेतलां. तशच ‘नवीं केस’ ह कथा
बरोवचे आद हांव मॅ टल हॉि पटल पळयलां आनी पा
‘अशीं

पडीं अशीं

स वॅ टर
प

पडीं’ हे कथेचो

तयार केलां.

हजो अणभव सांगचो

हण यार

हजो इ ट असोच कोणाचेर मोग करतालो आनी नमाण

या मनशान तां या मोगाची वाट ला य ल त ताकाच आयल

v

अश

हाका सांगल ते ना

हाका

कथेचे संवाद बरयतना जाय
आपु णू च िजबेर ये तात.

हजे कथे चो शेवट मे ळो. हांव

ततलो वेळ घे तां. ते संवाद

हाका

ये क समाजाची जडणघडण वेगळी आसता.

10 कथा वाचतकच त आमकां जाणू न ये ता. आद यो कथा आनी
आतां यो कथा हातू ंत भतर जायतो फरक आसा.
कथा

हान

आसता यो

पावतात. अणभव

पू ण

हाल ं यो

कथा

ह यो आद यो
20-25

पानांचेर

व व जश संप न जायत रावता ते ना सांगपा

सारक चड आसता.
रे मा :
मावजो :

तु मी धं यांत कशे तरे न पावल दवरल?
हाका सदांच सी. ए. जावच अश दसताल.
हाका नोकर

कर

हजो बापोलयो सदांच

हणून सांगतालो आनी बापोलयान

हाका

सांगल, आपू ण दु कान चलयतां, तू ं तु जो धंदो करता जा यार तो
वेगळो कर.

या वेळार बापोलयो आनी

वांटणी 22 वसाचे

पराये चेर जाल . ह

हांणी फुडाकार घेवन केल .
आश ल
आयल.

आनी

हजे भतर वांटणी जाल .
वांटणी रामकृ ण नायक

या वेळार र ण घेवप लजेची गजाल

ह या वां याक वांटणे उपरांत बापायच दु कान

ह या दु कानार सग या तरांचो

हाल मेळटालो. स या हांव

दु कान बंद केलां.
रे मा :

मानसशा

आनी सा ह य हांचे वशीं तु मच कत मत?

मावजो :

दर एका लेखकाक मानसशा

ाच

ान आसप गरजेच अश

हय

पू ण लोकां या मनाचो थाव घेवपाची कला ताचे कडेन आसु कूं च
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जाय. मानसशा

हणटना समाजमानस आनी य तीमानस जाणा

जावंकू च जाय. खंयचे प रि थतींत मनीस कसो वागता हय जाणा
जावंक जाय. हे दोनू य के ना के ना समा तर वतात, के ना के ना
एकमेका आड वतात
मनशाक कळटा

हणू न दोनू य समजू ंक जाय. मानसशा

हणु नू च तो ले खक जावंक पावता. स मंड

ॉयडान

ज संशोधन केलां ताचो चडांत चड फायदो जाला जा यार तो
लेखकाक अंतरमन उकत क न पळोवप, खंय याय वचारा फाटल
मानसीक

भु मका

समजू न

घेवप.

पू ण

हांव

लोकां या

न र ण कर त आसता. संघश जावपा फाटलो कायकार

मनाच
भाग

समजू न घेवप आनी लोकां या मनाचो संघश समजू न घेवप. हो
हजो

य न चालू च आसता.

कशे तरे न वचार करतात तोच

रे मा :

या

य नांत यानू च

य

लोक

ह या सा ह यांत दवता.

सा ह याची वाटचाल करतना तु मकां तु मच सु रवातीच िजणत आनी
उपरांतचे िजणत कत बदल दसता हय?
मावजो :

हय आसाच. बदल आसाच. समाज बदलता, म नसू य

बदलता. बदल ह िजवनाच ल ण. बदल ना श लो जा यार बरोवप
स पतल आ श ल. खंयचोय लेखक

या काळांत आपू ण जगतां तच

आप या सा ह यांत उकतायता. दे खीक, महाबळे वर सैल हे ‘यू ग

सांवार’ सार कल कादं बर बरयतात. लेखक ते ना आप या मनांत
400 वसा पयल ं रगता आनी लेखक थाव घेवपाचो य न करता. तो
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आयचो आसता. पू ण या काळांत वचू न

हण यार आद या काळांत

वचू न मनशाचो समाजाचो थाव घेवपाचो य न करता. सा ह य ह
आपले पर न समाजाची त काल न Contemporary history आसता.
शे सपीयर आज आमी वाचलो जा यार तां या काळा वयलो समाज
कसो

वागतालो त

आमकां इ तहासीक

पु तकांत

सा ह यांत मेळटा. ‘तेरेझालो घोव ’ ‘कामल न ’

मेळना पू ण

या बरपांतलो काळ

वेगळो आ श लो. आज ते ना भशेन वा को वचपाचे लोक रे वत
वचनात ते बसींत वतात. ताबलांचो खे ळ

हण यार

कत त

सा ह याक लागू न कळटा पू ण आज हो खेळ सामाजीक इ तहासांत
बं द त उरला. आयचे

पळगेक

या खेळाच नांव लेगीत खबर

आसच ना. आथ क मळाचेर, सामाजीक मळाचे र

यो परं परा

बदलतात यो सा ह यांतू च मेळटात. सांजांव आद या तपार जे तरे न
मनयताले तो कामल नांतलो काळू च वेगळो आ श लो. आतां या
सा ह यांत तो काळ मेळचो ना. कामल न हे कादं बरत 50 वसा
फाटल ग य पळोवंक मेळटा. पू ण आय या
वेगळ मेळटल. काळा बरोबर
रे मा :

ह या सा ह यांत ग य

हज सा ह य फुड गेलां. बदलत गे लां.

तु मचीं चडशीं पा ां मानसीक

वकारांचे फाटभुये
ं चेर आधा र ल ं

आसतात ताच कारण कत?
मावजो :

हांव मु दम अश मानसीक वकाराचे फाटभुये
ं चेर आदा र ल पा

उब

क रना. जसो हांव मनशाक वळखतां पळयतां ते तरे न हांव पा

उब

करतां. दे ख घेवची जा यार सदानंद ह पा . सदानंद

या नांवाचो
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एक मनीस

ह या गांवांत आ श लो. हांव जे तरे न

वळखताल तेच तरे न हांव सदानंदाक
कांय वेळार

ह या मनांत

हजे कथत उबो केला. पू ण

न ये तालो, ताका कळत जा यार?

हणू न समाजभर अशे तरे चीं मनशां आसातूच अश
अशे तरे चीं

या मनशाक

हण यार मानसीक

हाका दसता.

वकार आ श ल ं मनशां. हांव

फकत मनशांच न र ण करतां.

रे मा :

तुम या कथांनी चड या तारवार गे

या दाद यांच वणन ये ता. ताच

कारण कत?
मावजो :

हाच कारण
हांव चड

हण यार, हांव तारवार वचपी लोक

माणांत अणभवलां. ज हांव अणभवलां तच ये तल. पयल ं

बोट र वचपी लोकांक बोटलेर
बोटलेर

हण यार तारवट

हणटाल. कोणय कतय काम के यार

हणटाल. आतां लोक शक यात आनी तां कां ब यो ब यो

नोक यो मे

यात. बोटलेर

हण यार बटलर

हण यार कू क.

ग य यान बरे बरे कू क वताले तांकां Western आनी Eastern जेवण
कळटाल. तांकां बर बर जे वण कळटाल. ग यचे कू क बोट चे र
या कांक खू ब आवडटाले. बोट र वचपी लोक बरे well paid आ श ले
हणू न बोटले र

हणटात तांचीं घरां बी सामक ं बर ं आसताल ं.

आतां ग फाक वचपी होच लोक पयल ं बोट र वतालो आनी ताचे
पयल ं

आ

केक

वतालो.

सामाजाचोच एक भाग. चडसो

आ

ककार,

बोटले र

हे

आय या

तांव समाज जो माजो

या आसा
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तांतले

चडशे

घटक भाटकार,

मु ंडकार,

शेतकार आनी बोटले र

(तारवट ). ते घरा पयशे धाडटाले. हे आमचे अथ क वेव थे चो खांबो.
तरणाटे जे आसताले तांकां दसताल, काय बरे जोडटात हे . ग यांत
दाट सरपळी, हाताक मा कोत. चड क न ह ड उकत उडोवन दादले
भ वताले आनी मागीर तरणाटे सपन पळयताले, आपु णू य बोट र
वतल . एक आकशण आसताल या काळार चड क न लोअर मडल
लास आनी अ पर

मडल

लास आसात ते आ

सोदताले. मातशे शकताले आनी वताले. हातू ंत

केक वचू ंक

ामीण अथवेव था

दसता. चा डो आसा तो... हांव जातीचेर वतां, हांगा चडसो चा डो
समाज
आ

दसता. तांकां थोडी पु तु गेज आनी इं ल श ये ताल. तांकां

केक जॉब मेळटालो. हांगा चा

यां सकयलो जो समाज

आ श लो तो उणे जातीचो. तो बोट र वचू ंक सोदतालो. हांगा बामण
बी ना.
रे मा :

‘तू ं वचू ं नाका’ हे कथत मां ड ले

वचार तु मी पळ य ले वा ते

का पनीक आसात?
मावजो :

कत आसा... ती

हगेल पयल कथा. खंयचेय कथेची अखेर चड

क न लेखकाक पयल ं सु चता. सग यां बाबतींत
बाबतींत तर

हय पू ण

हजे

हाका 75 - 90 % पयल ं अखे र सु चता. पयल ं अखे र

ये वजता आनी मागीर ते कथे चे सु रवाती मेरेन वचपाच. हांगा

हाका

कथेची चम कृ ती पयल ं ये वजल . तातू ंत हांव ती कथा बसयल .
पयल कथा

हू ण तची हांव तोखणाय कर न पू ण तातू ंत जो वचार
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ये ता ताचेर हांव सु धां व वास दव रना. मागीर अशे तरे ची कथा
हांव बरोवच ना
बर

दसतकच

इं ल शींत

हणून थारायल. पयल ं नवच कत तर चम कृ ती
बरयन

दसता.

Translate जावन

बरोवन

जातकच

Eve’s weekly

रोखडीच

नांवा या

ती

मु ंबय या

नेमा यांत छापू न उजवाडाक आयल आनी मु ंबय यान

हाका एका

इ टान फोन केलो. ‘I read your ghost story’ हणू न. ते ना तका
भू तकथा अश नांव पडल. भू त बरोवपांत कांयच चू क ना. पू ण हांव
भू तकथा बरोवन ती कथा

हणू न सांगतां जा यार त चू क. हांव

समाजांत ज चलता तच दाखोवपाक सोदतां जा यार हांव अश करप
हय. भु तां नात ह हांव जाणां पू ण जर हांव लोकांच मनोरं जन
करपाक सोदतां जा यार भू तकथा बरोवया अश

हणून बरय यार

जाता. हांव भु तांचे र व वास दव रना जा यार भु तांच समथन करच
हय. गडे ह एक कथा हांव बरय या पू ण ती पु तक पांत ये वंक
ना. ग यांचेर हांव बरयलां पू ण थंय हांव भु तांच समथन क ं क ना.
आसा तश मांडलां पू ण मातश वेगळे तरे न वणन केलां
गे यार ताचेर
दाखोवप,

व वास ना

हणपाक

हणु नू च दाखयलां. समाजाक

दशाभू ल करप ना अश

दशा

हगेल मत. ‘तू ं वचू ं नाका’

कथतल भू त हांव के नाच पळोवंकूय ना आनी तश नाय. तो एक
दु बळ मनाचो खे ळ अश हांव मानतां आनी हांव आनीक ताचेर
बरोवच

ना.

हाका सांगपी खू ब जाण मेळटात. अश जाल तश

जाल. पू ण त आयकु पाच आनी सोडू न दवपाच. आयक

यो गजाल
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मनाचेर इतलो
जाण यांनी सां ग

भाव घालतात मागीर ते खर
यो गजाल

दसपाक लागता.

कांय वेळार अशेच तरे न

भाव

घालपी आसतात.
रे मा :

तु मी

भायर भतर

बरयनासतना

सरळ

बरयतात.

अश

बरोवपा

फाट यान तु मकां कोणा कड यान उबा मे ळी?
मावजो :

ना. ना. ना. लेखक जसो वाडत वता तश ताका मन उकत करपाची
एक

दशा मेळटा. अनु भव िजतले नवे नवे ये तात, ते कशे तरे न

मांडपाच त आप याचे र आसता ते कला मक आसत जा या च ती
कथा

हणूक
ं ये तल . जो जातीवंत लेखक आसता, हांव

करपाक

ह णना पू ण अशा ले खकाक जाचे कडेन

हाका

हड

वताच कसब

आसता ताका दु स यांच घेवपाची गरज पडना. पू ण न या लेखका
बाबतींत अश घडटा आसु य.े आदश

हजे खू ब आसात. शरदचं

च टोपा याय पू ण तांचे पयल ं साने गु जी.
पराये चेर मनाचेर

या

गु जीचीं पु तकां वाचू न

या गजाल ंचो

या

या वेळार तरणे

भाव पडप गरजेचो. साने

हाका खू ब रडपाक ये ताल ते ना हांव 12-

15 वसाचो आ श ल . शरदचं

चेटज चोय

भाव पडलो. मागीर व.

स. खांडेकर हे मराठ ंतले ले खक मे ळे . मागीर इं ल शींत पावलो.
पू ण ताचे पयल

हं द त
ं यो आनी बंगाल ंत यो अनु वाद त कथा

वाच यो. मागीर अ तंती आनी भारतीय सा ह य हांतलो लेखन
शैलतलो सां कृ तीक फरक कळपाक लागलो. अ तंततले चडशे
लेखक कमशील आसतात; सगले

हय. पू ण चडशे ते आपले वाचक
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पळोवन बरयतात. पू ण भारतीय ले खक तशे नासतात. तांकां लेखन
क न चार पयशे मेळोवपाची आ त आसता. ते आपलो वेवसाय
क न फा व

या वेळार पयशांक लागू न बरयतात. वाचकांच ते

चं तनात. ज आयल तश बरयल. बरे बरे लेखक मराठ

दवाळी

अंका खातीर बरयतात पू ण ते थड लास बरयतात. त थड लास
बरप आसता हाची तांकां जाणीव आसता. पू ण तांकां पयशे मेळटात.
कांय बरे बरे लेखक ब यो ब यो कथा दवरतात. दवाळी अंक ये तलो
हणू न कांय जाण दवरतात आनी जोडटात.
रे मा :
मावजो :

तु मी तु मचे िजणत सग यांत चड

ह व खंयचे गजाल क दतात?

ायॉ रट साद . हांव समाजांत रावतल जा यार

ह या संपकात जो

ये ता तोय समाजांतलोच आसू ंक जाय. दु स यांक हांस या त डान
पळयतल

जा यार हांव पयल ं हांसू ंक जाय. पू ण दु स यांक बर

दसपा खातीर स याक फाट करप ना. ज मनाक प टा तच कर त
रावप. पयशां फाट यान के नाच हांव लागू ंक ना इतल खर. पू ण
जगपा खातीर जाय ततलो पयसो हांव जोडपाचो

य न केला.

रे मा :

तु मच आनीक सा ह य उजवाडाक ये वपाच आसा हय? कसल?

मावजो :

बर य ल आसा त उजवाडाक ये वपाच खू ब आसा. कथांचे दोन सं ह
ये वं ये तात. कादं ब यो बरोवन जा
ये वं ये ता. ते भायर

यो नात. पूण तकलत आसा त

य ती च ांचे दोन सं ह ये वं ये तात.

बगर

क कणी वाचकां खातीर हांव इं ल शींत बर य ल आसा. भारतभर
वेगळे वेगळे पेपर आसात. तातू ंत उजवाडाक आ य ल आसा त दोन
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सं हांनी ये वं ये ता. तशच, सं ह करपा इत यो कथा तेलग
ु ,ू तमीळ,
क नड

या

भाशांनी

दव र

यो ना श

यान

आय

यो

आसात.

पू ण

काशीत करप जायनात.

यो

सांबाळू न

य न उजवाडाक

ये वपा पासत क ं क जाय तो हांव क रना. नव सोडू न फाट या बरपा
फाट यान लागनासप अश हांव थारायलां.

रे मा :

कथा आनी समाज हांचो एकामेका कडेन संबंद आसता अश तु मका
दसता हय?

मावजो :

समाजांत ज घडटा तच सा ह यांत

दसता. ज फा यां घडू ं ये ता

ताची सु लू स लेखकाक लागता. ती सा ह यांत मेळटा. वाचक चतू र
आसलो,

शटकावणी घेवपी आसलो जा यार ताका ती शटकावणी

आसता. ‘ वनू
अणभवा या
’

हगेलो ’ हे कथतलो थोडो भु रगो हांव आसां
पान. घडणू क

हगेल

हय. तशच, ‘सु नामी सायमन

या कादं बरतलो सायमन थोडो हांव आसां. ‘I am david’ हे

कादं बरे चो

भाव

हजे र इतलो आ श लो तो

आसू न खंय तर

ह या सब कॉि शयस मांय डांत ती कादं बर बरोवन जा या आसु ये
I am david ह त या तशी ये वंक ना पू ण खंय तर
हजेर पडला ह

तचो

भाव

हाका मागीर जाणवल. त पु तक हांव दोन

पयांत घे त ल, पू ण उपरांत कोणाक कोणाक वाचू ंक दल आनी त
पु तक शेणल. पू ण उपरांत

हजे धु वेन

हाका तच पु तक
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मु ंबय यान हाडू न दल. ते ना हांव चड क न पु तकां फुटपाथाचे च
घेताल बर दसल, घेतल. बर ं पु तकां घे वपाक परवड ना श ल .
रे मा :
मावजो :

कथाकार कसो आसू ंक जाय? तु मच मत कत?
न र णश त आसू ंक जाय. कथाकार आनी कथालेखक हातू ंत फरक
आसा. कथालेखक हातू ंत

न र णश त आसू ंक जाय. सहजताये न

उलोवन वचपी मनशाक टपू न घेवपी आसू ंक जाय. कथाकार हो टॉप
लॅ हल अश
ह यो

हणटात. बरोवपाक फु रसत आसू ंक जाय. कथा खू बशो

वता त यो जा यात.

या दसा बरयन दसता याच दसा

यो बरोवन काडू ंक जाय. कारण आज जे तरे न कथा ‘अपील’ जाता
तेच तरे न ती फा यां जायत

हणू न ना, कारण एकेकदां कथाकाराक

कथा सु चल तर बरोवपाक मू ड नासता. हाका लागू न बरोवपाक मू ड
आसप गरजेचो. ह

हजे बाबतींत परसकार जा

यानूच घडलां

या

गांवांत हांव लोकांक चड लागीं उरलां. पस यार ये वपी गरायकां या
कळटां – नकळटां सू खादु खांत हांव समरस जावपाचो य न केला.
वं गड वं गड लोकां यो तरा, परं परा, भावाथ समजू न घेवपाची संद
हाका मे ळ

यानूच

हज अणभव व व गरे त जावंक पावलां.

रे मा :

सा ह य कश आसू ंक जाय?

मावजो :

ज आयज मेरेन कोण बर य ल ना तश आसच. वाचकाक त नव
दसू ंक जाय. फा यांची गरज पळोवन आसच.
त

ये क लेखकाची

या वेगळी आसता. कथे ची दे ख घेवची जा यार कथा बरोवपी

कलाकार आसता. कथा श पाची

या चालू आसतनाच कलामनाचे
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सं कार तचे र जायत आसतात. गरजे भायल भतर ये वंक दनासप
आनी

गरजेक

जाय

त

सो डनासप

या

एकाच

वचारान

सा ह य श प घडत वता. सवसामा य तं ाचो नेम मोडू न बर य ल
कथा कला मक जाल जा यार मागीर तो ने म बदलचो पडटा. नव
तं

घड य ले भशेन जाता. कांय ले खक तं ा फाट यान लागतात.

नवीं तं ां सोदू न काडू ंक सोदतात पू ण ह गजाल
हय. पयल ं कथा आनी मागीर तं
खातीर

हडल शी बर

अश जावंक जाय. ह जावपा

तभा आसप गरजेची. कथे खातीर कथाबीज मेळप गरजे च

आसता. सा ह याचो कस थारयता त स म ा सा ह य अजू न मेरेन
फावो

या

माणांत क कणींत तयार जावंक ना. लेखक जे ना

आपणा या अणभवां कडेन

ामाणीक रावन बरयता ते ना तागेल

लेखन नीज आनी स य न ठ उरता. वातावरण अ सल

दसता.

अणभवां बगर बर य ल लेखन उखलाप, अडेच आनी अप रप व
दसता. ना यपू ण आनी वै च यपू ण मोडण
लेखकाक ये वजल
या

मोहाक

बळी

दवपी कथेची अखे र

हणटकच कथा बरोवपाचो मोह अनावर जाता.
पडू ंक

तगा म वाच वा अंध

फावो

ना.

ह

कथाबीज

अस याच,

धेच समथन करपी आसल जा यार कथा

बरयनासप बर. हे खातीर, बीज पयल ं तपासू न पळोवप गरजे च
आसता.
रे मा :

तु मचो आवडटो ले खक कोण? तु मचे आवडीचीं पु तकां खंयचीं?
क याक? तु मचे बरपावळीचेर तांचो प रणाम आसा हय?
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मावजो :

सग यांतच
ू चड हाल ं तपावयलो लेखक
माकझ हो एक नोबॅल

हण यार गा ीयल गा सया

ायज मेळ य लो लेखक कोणू य बरो लेखक

मे ळो जा यार ताचीं सगल ं पु तकां वाचू न काडप. ह
पयल ं यान
हण यार

संवय.

मराठ ंतलो

हाल ं या

तपा

वयलो

हजी
लेखक

व वास पाट ल. इं ल शींतलो अ मताव घोश. तां या

सा ह याचो डायरे ट भाव ना पू ण तांणी बर य ल ं पु तकां
आवड यांत. आवडीचो लेखक बदलत वता. नव वाचल

हाका

हणटकच

कळटा. तांचे गू ण घे वपा सारके आसतात ते जाय जा यार घेतां.
पू ण आवडना जा यार सोडटा. एकंदर त
ं वाचनाचो प रणाम

हजे र

आसा.
रे मा :

क कणी सा ह याच फुडल आ हान कत?

मावजो :

क कणी खातीर वेगळ आ हान अश आसना सग या भारतीय
भाशांक एकू च आसता. स म ा जावपाक जाय. पु र कार मेळप ह
बर आसा पू ण लेखकाक पोशक वातावरण जाय. सा ह यीक मेळावे,
व ले शण जावप, कत आवडल वा आवडल ना हाचेर चचा जावप
गरजेच.
स

महाबळे वर सैला सार क या लेखकाक फॅलोशीप दवन, तू ं

हयने बस आनी बरय अशी सु वधा सरकारान क न

दवंक

जाय. तशच बरोवपाक पोशक अश वातावरण नमाण करपाक जाय.
ती सा ह यकृ ती कतल बर जातल हाची पयल ंच अपे ा करप ना.
तोच लेखक असो

हय अशे जायते लेखक आसात. स

हयने

रावपाचीं, खावपाचीं, जेवपाचीं, बी सगल ं स पेपणां, सोयी दवन स
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हयने जर लेखक अशे तरे न उरलो जा यार एक बर कृ ती भायर
ये वं ये ता. हे खातीर सरकारान वा सं थेन पावलां उबा ं क जाय.
आयचे घटकेक उ यांत उणीं

हजे कडेन 10 ते 20 कथा बजां

आसात. हांव

हणू न

ह यान तीं

हज

हडपण

हय,

हाका खा ी आसा,

दसाक एक बरोवन काडू ं ये ता. पू ण बसपा खातीर

हाका जी फुरसत जाय ती
हण यार फा यां

हाका मेळना ह

हज दु दव. फु रसत

हाका आनीक काम आसू ंक जायना. कामा या

हु स यान बरप जायना.
रे मा :

सोशल म डया, क कणी लेखक आनी सा ह य हांच वशीं तु मच मत
कत?

मावजो :

सोशल

म डयाक लागू न न या लेखकाची उमेद वाडटा. सोशल

म डयाचेर सादर करतकू च जी वा वा मेळटा, जी उमेद मेळटा ती
लेखकाचे गू ण वाडोवपाक फावोशी
लेखकाक सोशल

म डया बर

आ वासक,

लेखक आसता. क कणी लेखक
क कणी या मोगान बरोवपी
वेगळे . पू ण

हय ताका स म ा जाय. न या
ो साहक. लेखक हो

हणून तो वेगळो नासता. आतां

हणू न आगरो धरपी आनी बरोवपी

हजे सार कले क कणींत यान अ भ य त बर जाता

हणू न बरोवपी वेगळे.

हगेले कथेचो

क ं ये ता पू ण मराठ ंत बरय

ह यान मराठ ंत अणकार

हण यार हांव बरोवच ना, जावच ना

ह यान. कारण उतरां ये तात तींच क कणींत यान ये तात.

हजीं

पा ां जीं आसतात तीं क कणींत यान उलयतात, मागीर खंयचीय
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बोल

आसू.ं

तरे न बरोवप
रे मा :

तांव लोक जे तांचे मदले बोलयत उलयतात ते
हाका स प जाता.

तु म या अणकार त पु तकां

वशीं तशच सा ह या

वशीं थोड

सांगात.
मावजो :

हगेल कामल न कादं बर

कमान बारा भाशांनी अनु वाद त जा या.

इं ल श, हं द , मराठ , बंगाल , गु जराती, क नड, उ डया, अस मया,
मै थल ,

सं धी, तमीळ, पंजाबी

गु जराती, मराठ , मै थल ,

या भाशांनी अनु वाद त जा या.

सं धी

उ कृ ठ अनु वादाचे पु र कार मे

या भाशांनी सा ह य अकादे मीचे
यात. ‘These are my children’ या

माथा या खाला आसा. पू ण तो ‘भु रगीं
अनु वाद

हगेल ं तीं ’

या पु तकाचो

हय. ह पु तक इं ल श अनु वादाच पु तक. ह कथा

काशन द ल च. ती खू ब नामनेची सं था. तण
दु सर ‘तेरेझास मॅन अँड अदर

टोर स’ ह

काशीत के या.

पा पि लकेशन परतू न

द ल च. ‘तेरेझास मॅन’ हातू ंत वेग योवेग यो कथा आसात. ह
पु तक
ग यांत
या

हज जमनींत
या पु तकाच

पु तकाच

ँक

ँ कफूट बू क फॅर हातू ंत

काशन अ मताव घोश हां या हातान जाल.
ओ

कोनॉर

इ टरनॅशनल

नामांकन जाल. अनु वादांत या गे ल पु तक
घडये पयलच अश

काशीत जाल.

अवॉडा

खातीर

या पु र कारा खातीर

हाका दसता.

तशच ‘ मडफूल ’

या कथांझे याचो ‘ मराज’ हो सं ह इं ल श

पोनीटे ल पि लकेशन हे सं थेन

काशीत केला. ‘ मडफू ल’ पु तकाचो
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व णू

सु या वाघ हाण ‘शांतताये चे घण’

मराठ त
ं अणकार केला.

या माथा या खाला

मडफूल झेलो त या तसो इं ल श आनी

मराठ भाशांनी अणकार त जाला. ‘सु नामी सायमन’

या पु तकाक

वमला ह पै व व क कणी सा ह य पु स कार फावो जाला.
इं ल शींत अनु वाद करपाक व या पै आनी झे वयर कोता ह ं
बर ं आसात. तांचे कडेन अनु वाद करपाक हांव स पेपणान

दतां.

हं द ंत अनु वाद करपाक फावो तशे मनीस मेळनात. बरो अनु वाद
कर यांक फुरसत मेळना. अनु वाद बरो जाले बगर हांव तो
क रना. इं ल श तशी
इं ल श जर बरयल तर

हजी वाचपा बरोवपा इतल
हजी कथा हांव

बर

काशीत
आसा.

वता बरयना. इं ल शींत

त या तशी तका ये वंक जमना. ती ये तनाच क कणींत ये ता, तका
इं ल शींत ये वंक जमना. क कणींत बरयतक च लेखक
समाधान मेळटा. पू ण क कणी वाचक
तांतल तातू ंत मु दम उ लेख कर न

त

या

दसता तो

हणून

हाका

दवपाक फाट .ं
हण यार माधव

बोरकारा सार कले थोड आसतात जे मु जरत फोन क न वा प
बरोवन कळयतात. इ ल शींत अनु वाद जावन वता ते ना मात
रोख योच

त

या मेळटात.

ये तात. आनी ते वाचू न आप यो
रे मा :
मावजो :

तु मकां मे ळ

या जनगंगा

ह या ‘भु रगीं

बहारांत यान गु जरातांत यान फोन
त

या कळयतात.

या पु र कारा वशीं थोडे भतर सांगात.

हगेल ं तीं’ कथांसं हाक जनगंगा पु र कार मे ळा.

सा ह य अकेदमी पु र कार मे ळे उपरांत थळावो पु र कार घेवचो
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हय वा दु स याक मेळू ं द

असो

वचार मनांत आ य लो. पू ण

मागीर हांव तो पु र कार सं थेचो आगरो तशच कथा सं हाचो गौरव
हणू न ि वकारलो. जर
कथाका च समजतां.

हाका कांदबर कार हणले तर हांव

1998 वसा जे ना

पासत कथा पु र कार मे ळो ते ना
रे मा :
मावजो :

हाका

हाका

ये ट ह फ शना

हाका सामक बर दसल.

तु मच तु म या कथे वशीं मत कत?
हगेल वैचार क मंथन खंयचेच कथत वा ता वीक मंथन जा ल
दसना.

त

अंतर वाहांत यान

जाता.

संवादांत यान जायना. ताच कारण
आनी

सामा य.

उ च

पूण

उक या

उतरांनी,

हगेल ं पा ां सगल ं गांव गर ं

व या वभु शीत

वा त वकताये च भान दव न व व

हय

ताका

लागू न

चोद अश संवाद वा वचार

तातू ंत द ट पडना. पू ण सामा यांचे िजणे च त व ान सामा यांचे
भाशत यान

य त

जाता.

िजवनाच

त व ान

तशच

आसता.

अलंकृ त भास नासता पू ण वगाक अनु स न आसता. जे ना आमी
सा ह य

ह टात, ते ना ब योवायट गजाल तशोच आसतात. फकत

य त करपाची प दत वेगळी आसता. पू ण भावना एकू च आसता.
दे खीक, रवीं नाथ टागोर, गंगाधर गाडगीळ उ च म यमवग य आनी
सु श ीत पा ां उबीं करतात. ताका लागू न िजवना कडेन पळोवपाचो
ट कोणू य वेगळो आसता.
रे मा :

तु मी बर य

या

फ मां

वशीं आनी

फ मांक फावो जा

या

पु र कारा वशीं थोड सांगात.
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मावजो :

लेखकाक सग या

े ांतले अणभव आसचे

हणू न

फ मा खातीर

कथा बरोवपाची मागणी आयल ते ना हांव ती मा य केल . अनु भव
घेवपा खातीर सु रवातीक चु कल. मागीर नवळायल. अश क न तं
आ मसात केल. ‘शीतू’ फ म, ‘अ लशा’ सनेमाचे पटकथे खातीर,
‘ओ मा रया ’ या संवादां खातीर पु र कार मे
नवलकथेचो क कणींत

यात. तशच ‘सू ड’ हे

सनेमा आयलो. जातू ंत प र ीत सहानीन

काम केलां. पू ण कथा बरयले उपरांत जो कथे खातीर पु र कार
मेळटा ताचो आनंद वेगळोच आसता. तसो आनंद फ मांत पुर कार
मेळोवन

मेळना.

त

एक

वेवसायीक

सजनशीलताये क वाव थोडो मेळटा अश

े

आश

यान

हज मत जालां. अजू न

फ मां ये वपाचीं आसात.
रे मा :

‘तेरेझालो घोव’ ह

तु मची सामक

गािज ल

कथा. ती बरोवपा

फाट यान तु मकां कशी आनी के ना उबा मे ळी? कथे

वशीं

व तारान मा हती सांगात.
मावजो :

एक गांवचो मनीस आ श लो. तो सदांच सायकल घेवन

ह या पस यार ये तालो आनी रावतालो. ताच रावपाच कारण
हण यार तो ताचे बायलेक
वा को वताल . तो
मेरेन

हरपाक ये तालो. ती कामा नमतान

ह या दु कानार शगार घेतालो आनी रे वे ये

हजे वांगडा उलयतालो. ताची बायल कामाक वताल पू ण तो

कांयच क रना श लो अश
ह या पस यार ये ताल

हाका

दसल. आयतारा तीं दोगांय

आनी सामान

हरताल ं. पू ण ते ना तो
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आप याक सगरे ट च पाक ट जाय

हू ण सामको फाट क लागतालो

ते ना तेरेजाक त सहन जायना श ल आनी ताका सामक

तडक

मारताल . एक द स पस यार आ य ले कडेन साम या बार क
कारणाक लागू न सामको रागार जालो. आनी तो तातु ंत यान कत
सांगू क सोदता त कांयच

प ट जायना जाल. हे च गजाल न

हाका

ह कथा बरोवपाक उ े जन दल. कथत माजो ड गांव आनी जीं पा ां
आसात. तीं पा ां आयज लेगीत गांवांत पळोवंक मेळटा. हांव फकत
दाद याच

आनी

बायलेच

ि ल ट

तेरेझालो घोव’ होच माथाळो
चं कांत केणी

हजी कथा

नात

मांडपाचो

य न

दवपा फाटल कारण
हरपाक

केला.

हण यार,

ह या दु कानार आ य लो.

ते ना तो बाकार बसलो. हांव ताका ती कथा वाच

ह ळी. ताणे ती

एका धप यान वाचू न काडल . हांव

हाका ताका कत

ह ळ पू ण

नांव दवच तच ल ांत ये ना ते ना ताणे दोनू य नाकापु यांनी पू ड
ओडू न ‘तेरेजालो घोव’ अश
चं कांत केणीन

यु त माथाळो

दलो. उपरांत ल मणराव सरदे साय हाणी

अशे तरे चे लोग जे ना
तरे चो वा

ह ळ. अश तरे न

ह ळ

द ट पडटले ते ना ‘तेरेजालो घोव’ अशे

चार क कणीत ये तलो. पू ण त घडू ंक पावू ंक ना ती

वेगळी गजाल.

या कथेच तीन अणकार जा यात. पयलो आगु तो

पं टो हाणी केला. दु सरो सचीन पै रायकार आनी
कोटा. तशच, कथा

या पु तकांत ‘इमेजींग अदस’

तसरो झे वयर
या माथा या
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खाला कांय लेखकां यो कथा उजवाडाय यात जंय बायल ले खकेन
दाद यां वशीं बरयलां आनी दादलो लेखकान बायलां वशीं बरयलां.
रे मा

: शैल

मावजो

:

वशीं तु मचे वचार थोड यात

ये क लेखकाची आपल

प ट करात.

अशी शैल आसता. तु व

ह यो 50

कथा वाच यो आनी नवी कथा वाचू ंक घेत जा यार तु का कळटा ह
भाईची शैल

हणू न महाबळे वराची कथा हांव नांव पळयनासतना

वाचू ंक घेतल जा यार कळटा ह
कथेचे मागणे

माण शैल

महाबळे वराची कथा

हणू न.

बदलता. दे खीक, तेरेजालो घोव शैल

वेगळी, ‘वे हार’ शैल वेगळी, व मीत कथतल य शैल वेगळी.
रे मा

: क कणी भाशेचेर उजवाड घालू न वाच यांचे नदरत यान भाशेची
मागणी कशी आनी खंय या थरार आसता त

मावजो

: हांव फकत एक ले खक

प ट करात.

हय, हांव एक चळवळी. क कणी

सा ह यीक आनी भाशीक चळवळी बरोब च काम के
भाशीक चळवळीची गरज पळोवन हांव ते

यान क कणी

माण क कणीक

हगे ले

शैलत आसपावन घेत या. भाशीक गरज कत? क कणीक मराठ ची
बोल

हणटाले. अजु नू य

हणपी आसात. ताका लागू न हांव कत

करतां, क कणी उतर आसा ते ना हांव मराठ ंत यान आ य ल उतर
पयस दवरता. ताचे खातीर

हाका

य न करचे पडनात. पू ण हांव

जाणू नबु जू न करतां. क कणी उतर आसा थंय मराठ वा इं ल श उतर
ये वंक

दना. कथेची गरज आस यार वेगळ. हाच कारण आसा.

60 या दशकांत

मनोहरराय सरदे साय हांणी सदांच

हजे शैलेची
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तोखणाय करप. तांणी

हाका सांगल आपू ण

बर य ले क वतेचे वाचक
दोगांकू य समजु च

हं द ू

आनी

हणू न आपू ण

कथतल ं पा ां, वातावरण, कथानक
उ तु र गेल अश आमी
हणटात

हणू न हांव

तांव आसतले आनी

य न क न बरयतां.

हगे ले

तांव समाजांतल साद गजाल,

हणटात पू ण

तांव सु तर गेल अश

हजे कथत सु तर गेल ह उतर वापरतां.

बोमाडे कथत कथेची गरज जा
पेपर वा च

कत करतां, आपण

यान ह वाप र ल मेळटा. हं द ू लोक

यान, मु ळावी मराठ

शक

यान तांकां समजु पाक स प

जाता. 60 या 70 या दशकांत आमचेर आरोप जातालो. ए.... अश
हणटाले

नम कार, आ शवाद

तशच

अखील

भारतीय

क कणी

संमेलन हातू ंत क कणी ह उतर सोडू न सगल मराठ . मराठ ंत
क कणीक कत

हणटात? मराठ . मागीर तय मराठ च जाल. हाच

कारण लोकांचीं पु तकां भु र यां या हातांत पडटात आनी

कतय

वाचू ं नाका अश सांगले उपरांत त चड वाचीन दसता. तशच हे मा
हां या नबळा

या बरपांत भडक च ण आयलां. नयना आडारकार

हां या ‘ये स बॉस’ हातु ंतू य भडक च ण आयलां खर, पू ण त गरज
हणू न ये ता. िजणेच खर वा तव दो यां मु खार हाडटा. नयना
आडारकर एकदां वशयाक हाता घालो
ले खकेन

तशच आसू ंक

जाय.

हणटकू च फाट ंफुड पळयना

महाबळे वर

सैल कथेची गरज

जा यार मागीर फाट ंफुड पळयना.
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कथा बरयतकच 30 वसानी
हाका आसा पू ण ह कथा

हाका कॅ सर जालो. कॅ सर

हाका कॅ सर जावचे पयल ं बर य ल .

पू ण कॅ सर पेशंटा या मनाचे अव थत यान हांव पयल ं गे ल .
ह या भावोजीक कॅ सर जा लो ते ना ताचे बाराबर हांव भोगलां
आनी

हणू न

हाका तो सॅक ड हॅ ड ए स प रय स जालो. तो

मरसर हांव ता या सांगाता आ श ल आनी

ह या मनांत वचार

ये वपाक लागलो, हांव त बरोवपाक जाय पू ण बरयतल कश? चड
क न ह

कमोथॅरपी जी आसा ती खू ब

ास

दता. तु का जाता

ते ना तु का कतल वसा काडीन त खबर आसता एक वस काडीन,
दोन वसा काडीन आनी ते ना इतलो खच क न फायदो नासत
जा यार त करप क याक असो वचार आसता.
जे ना कॅ सर जालो ते ना

हगे या भावोजीक

हगे या डॉ टर इ टान तागे या इ टाची

खबर सांगल . तो रे डयोलॉिज ट आ श लो. हो बे टो ताचे मु खार
उबो रावलो आनी पळयता जा यार ताका मॅ स आसा. ताकाच खबर
ना श ल . मागीर तो सामको ड टब. तो मॉफ न घेवन ि हदतालो.
ह

हजे तकलत घ ट आ श ल. हांव त ल ांत घे त ल. खंयचीय

व त जी

हाका खबर ना ती हांव कथत ये वपाक दना. दे ख घेवची

जा यार मंगलाका.

तका सु नेचो राग ना पू ण ती दु ख भोगता.

तका आपू ण चु कूं क ना हणू न खबर आसता. हातू ंत हांव सु नेक
वायट दाखोवंक ना. सू न आपलो संवसार घे वन आसा. तू ं

त या

जा यार आ श ल जा यार हे च तरे न वागतल आ श ल. समाजान

xxvi

हच च लां
हणू न
करतलो?

हय.. ह व तु ि थती. दु कानाचे र कोणू य चोर करता

कळत

जा यार...

तो

फा यां

गे यार

गरायक

हणू न ताका मागीर बाबापु ता क न आपयतां

कोण
हणू न

दु सरो कोणू य मेळसर तर ताका दवरतां.
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