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कथालखेन, वाङ   मयीन आवण भावर्क वैवशष्य े यांचा अभ्यास करून हबेळेकर यांच्या कथात्मक 

सावहत्याचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न केललेा आह.े 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              VI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अनकु्रमवणका 

 प्रकरण :                          प.ृ क्र. 

१  कथा-कादबंरीच ेस्वरूप आवण गोमतंकीय कथा-कादंबरी              १ - ७१ 

२  अरुण हबेळेकर याचं ेकथात्मक सावहत्य                                   ७२ - १०३ 

३  हबेळेकर याचं्या सामावजक स्वरुपाच्या कादबंर् या                     १०४ - १७७ 

 

४  ववज्ञानकथा-कादबंरीच ेस्वरूप आवण हबेळेकर याचं्या 

 

ववज्ञानववर्यक कादबंर् या                                                 १७८ - २५८ 

 

५  हबेळेकर याचं ेकथालखेन                                                  २५९ - ३२२ 

 

६  वाङ   मयीन आवण भावर्क ववैशष्य े                                       ३२३ - ४२० 

 

७  हबेळेकर याचं्या कथात्मक सावहत्याच े

 

मलू्यमापन आवण समारोप                     ४२१ – ४४० 

 

 

पठरवशष्ट े                         ( ४४१ - ४४७ ) 

१  साधनग्रथंसचूी 

२  सदंभषग्रथंसचूी 

३  कोशसचूी 

४  वनयतकावलकसचूी 

 

 

 

                                                               VII 

 



 

                                                                                                1 
 

                                                  प्रकरण : एक   

            कथा-कादबंरीच ेस्वरूप आणण गोमतंकीय कथा-कादबंरी  

    १.१.   कथात्म साणित्य  

            १.१.१  कथात्म साणित्य आणण कादबंरी  

     १.२  कादबंरी : स्वरूप आणण व्याख्या 

     १.३  कादबंरीची परंपरा  

            १.३.१  पाश्चात्य कादबंरी  

            १.३.२  भारतीय कादबंरी   

            १.३.३   मराठी कादबंरी    

    १.४  कादबंरीच्या मलू्यमापनाच ेणनकष  

           १.४.१  कादबंरीतील वास्तवता   

           १.४.२  कादबंरीतील नैणतकता  

१.५    कथा  

          १.५.१ कथा या वाङ् मयप्रकाराचे स्वरूप आणण व्याख्या  

          १.५.२  कथा : परंपरा 

          १.५.३  कथचे्या मूल्यमापनाचे णनकष  

          १.५.४  कथा आणण कादबंरी   

१.६  गोमतंकीय मराठी कथा-कादबंरीच ेस्वरूप 

       १.६.१  गोमंतकीय मराठी कादबंरी  

       १.६.२  गोमंतकीय मराठी कथा 

 १.७   समारोप  

  



 

                                                                                                2 
 

 

                                               प्रकरण : एक   

            कथात्म साणित्य आणण कथा-कादबंरी : स्वरूप, व्याख्या आणण परंपरा 

  

प्रस्तावना : 

      अरूण िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या अभ्यासाला सुरूवात करण्यापूवी ‘कथात्म 

साणित्या’चा आणण कथात्म साणित्याचे दोन मित्त्वाचे प्रकार असलेल्या ‘कथा’ व ‘कादबंरी’ 

या दोन वाङ् मयप्रकारांच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणे आवश्यक आि.े िा अभ्यास करताना 

कथात्म साणित्य म्िणजे काय? ‘कथा’ व ‘कादबंरी’ या वाङ् मयप्रकारांचे स्वरूप कसे असते? 

ि ेप्रश्न णवचारात घ्यावे लागतात. कथात्म साणित्य आणण त्याचे दोन मित्त्वाचे प्रकार, कथा व 

कादबंरी यांचे आकलन आणण मलू्यमापन करण्यासाठी कािी णनकष स्वीकारावे लागतात. 

यापूवी अभ्यासकांनी कथात्म साणित्य, कथा व कादबंरीचे स्वरूप आणण कथा-कादबंरीच्या 

मूल्यमापनाचे णनकष यांची चचाा केलेली आि.े या चचेचा थोडक्यात परामषा घेऊन कथात्म 

साणित्य म्िणजे काय ि ेया पणिल्या प्रकरणात पािणार आि ेआणण कथात्म साणित्याचे दोन 

मित्त्वाचे प्रकार असलले्या कथा व कादबंरी या वाङ् मयप्रकारांचे स्वरूप काय असत ेि ेसांगून 

कथा व कादबंरीच्या आकलन आणण मलू्यमापनासाठी कोणते णनकष स्वीकारावे लागतात 

याचा णवचार पणिल्या प्रकरणात करणार आि.े     

.१ १   कथात्म साणित्य : 

         कथात्म साणित्य ि े लणलत साणित्याचा एक भाग असल्याने, कथात्म साणित्याचा 

णवचार करीत असताना लणलत साणित्याचे वगीकरण कस ेकेल ेजाते ि ेपािणे आवश्यक ठरते. 
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लणलत साणित्याचे वगीकरण कथनात्मक (कथात्म), (Narrative) नाटयात्म (Dramatic) 

आणण भावकाव्यात्म (Lyrical) अशा तीन प्रकारांत केले जाते. या संदभाात णमललंद मालश े

यांनी केलेल ेणववेचन असे : 

“पाश्चात्य समीक्षचे्या परंपरेत साणित्यप्रकारांची जी चचाा झालेली आि े णतच्यातून तीन 

प्रकारचे मूलभूत करार आपल्या िाती लागतात. त्यांपैकी दोन प्रकारांची तत्त्वे प्लेटो व 

एररस्टॉटल यांच्या णवचारांमध्ये स्पष्टपण ेआढळतात : एक करार िा ‘सांगण्या’चा, ‘कथन’ 

करण्याचा (टेललंग, नॅरेटटंग, तर दसुरा ‘दाखवण्या’चा (शोइंग) असे म्िणता येईल. कथनात्म 

आणण नाट्यात्म अशी नावे त्यांना दतेा येतील. णतसर् या कराराच्या वणानासाठी समपाक शदद 

सापडणे कठीण आि;े त्याला ‘भावणवण्या’चा (इमोटटंग) वा ‘भावकाव्यात्म’ करार अस े

म्िणता येईल. कथनात्म, नाट्यात्म आणण भावकाव्यात्म ि े णतिरेी वगीकरण म्िणजे तीन 

वेगळे करार आिते. साणित्यणनर्माती करणारा कलावंत आणण साणित्याचा आस्वाद घेणारा 

रणसक यांच्यामधील संबधंाचे, नात्याचे ि ेतीन वगेवेगळे प्रकार आिते.” १  

       कथात्म साणित्याचे गद्य आणण पद्य असे दोन वगा मानल े जातात. गद्य कथात्म 

साणित्यात कथा, दीघाकथा, लघुकादबंरी (कादबंररका), कादबंरी यांचा अंतभााव िोतो. पद्य 

कथात्म साणित्यात बॅलडॅ, पोवाडा, आख्यानकाव्य, खंडकाव्य, आषा मिाकाव्य, णवदग्ध 

मिाकाव्य इत्यादींचा समावेश केला जातो. आकारानुसारिी कथात्म साणित्याची णवभागणी 

केली जाते. आकाराने लिान असल्याने कथा, बलॅॅड, पोवाडा इत्यादींचा स्फुट वगाात समावेश 

िोतो तर आकाराने दीघा असल्याने कादबंरी, मिाकाव्य यांचा दीघा वगाात समावेश िोतो. 

गद्य कथात्म साणित्याच्या प्रकारांपैकी कथा आणण कादबंरी ि े दोन प्रकार प्रमुख आिते. 

साणित्याच्या वगीकरणाच्या संदभाात णमललंद मालश ेयांच्या लखेाधारे वासुदवे सावंत यांनी 

केलले ेणववेचन पािावे लागेल. त्यांनी वाङ् मयप्रकाराच्या अंगाने साणित्याच्या वगीकरणाचा 
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णवचार करताना या वगीकरणाच्या ककमान दोन पातळ्या मानलेल्या आिते. त्यातील पणिली 

पातळी िी मूलभूत भेदाची तर दसुरी पातळी उपभेदाची आि.े  

      वासुदवे सावंत यांनी केलले्या णववेचनावरून अस े लक्षात येते की काव्य, कथात्मक 

साणित्य आणण नाटक ि े साणित्याचे तीन प्रमखु प्रकार (मलूभूत भेद) आिते. मिाकाव्य, 

श ंखलाकथा, कादबंरी, दीघाकथा, लघुकथा ि ेकथात्म साणित्याचे उपप्रकार (उपभेद) आिते. 

कथा आणण कादबंरी ि े गद्य कथात्मक साणित्याचे मित्त्वाचे उपप्रकार आिते. ि े उपप्रकार 

कथनात्मकता या गुणवैणशष्टयाने एकमेकांशी जोडलेल ेअसतात. २  

 १.१.१  कथात्म साणित्य आणण कादबंरी : 

       कादबंरी िा लोकणप्रय कथात्मक प्रकार आि.े िा कथनात्मक, णनवेदनात्मक प्रकार असून, 

कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचे मूळ प्राचीन कथात्म वाङ् मयात आि ेआणण त्यातून त्याची 

घडण झाललेी आि,े त्याचबरोबर कथा आणण कादबंरी यांच्यात जवळचे नाते आि ेअसे मत 

अभ्यासकांनी मांडलेल ेआि.े 

      कुसुमावती दशेपांड े यांनी कादबंरीच्या उगमाणवषय़ी णलणिताना ‘‘कादबंरी िा 

साणित्यप्रकार जरी आधणुनक असला तरी त्याचे बीज फार पुरातन आि.े’’ ३ अस े सांगून 

कादबंरीचा धागा कथेच्या परंपरेशी जोडललेा आि.े बाराव्या शतकापासून मराठीत गद्य व 

पद्य कथावाङ् मय णनमााण िोत िोते. या कथात्मक गद्य व पद्य वाङ् मयात कादबंरीचे बीज 

आढळते. कादबंरी िा वाङ् मयप्रकार इंग्रजी साणित्याच्या संपकााने मराठीत आललेा असला 

तरी कादबंरीसाठी लागणारी सामग्री मराठीत पूवीपासून िोती असे मत त्यांनी मांडलेले 

आि.े 

  “त्या काळच्या राजकीय घडामोडींमुळे सामाणजक जीवनाची घडी जर इतकी णवस्कटली 

नसती तर या वाङ् मयाची व कथाप्रकारांची कदाणचत जास्त स्वाभाणवकपणे कादबंरीच्या 
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वेगवेगळ्या प्रकारांत उत््ांती झाली असती. कथेचा णवस्तार वाढला असता ; ती अणधक 

अथा-गंभीर झाली असती व णतच्या तंत्राचािी णवकास झाला असता.....मराठशािीतील गद्य 

रचनेच्या प्रकारांची आठवण बुजली नसती व त्यांच्या अवशेषांची जास्त जपणूक झाली 

असती तर या फारसी ककंवा इंग्रजी सािाय्याणशवायिी मराठी कादबंरीची उत््ांती 

झाल्याणशवाय राणिली नसती, असे णनणश्चतपणे म्िणता येईल. ” ४  

      कादबंरी वाङ् मयाला लागणारी जीवनणवषयक णनरीक्षणाची सामग्री, एक णवणशष्ट व त्ती 

व द णष्टकोण इंग्रजी आ्मणापूवीपासून मराठी वाङ् मयात तयार िोती असे मत कुसुमावती 

दशेपांड ेयांनी मांडलेल ेआि.े ५  

      नरिर कुरंदकर यांनी कादबंरीच्या उगमाणवषयी णववेचन करताना कादबंरीवाङ् मयाचा 

आरंभ नेिमी कथेशी जोडलेला असतो असे सांगून कथा आणण कादबंरी यातील नाते स्पष्ट 

केललेे आि.े 

‘‘...स्वभावरेखन आणण जीवनदशान यांच्याणवषयी पुरेशी जाणीव िोण्यापूवीच्या युगात कथा 

आणण कादबंरी तंत्रद ष्टया अपररपक्व आणण मांडणीच्या द ष्टीने कथानकप्रधान असते...कथाचें 

संग्रिसदु्धा एका सतू्रात बांधण्यासाठी णवणशष्ट पद्धतीने णनमााण केलले ेअसतात. एक तर एका 

गोष्टीच्या पोटातून दसुरी गोष्ट णनघत रािते आणण दसुरे म्िणजे अनेक गोष्टी कुणीतरी कुणाला 

तरी सांणगतलेल्या असतात. या द ष्टीने आपल्याकडील पंचतंत्र ककंवा अरेणबयन नाईटस 

पािण्याजोगे आिते... ि े णवणशष्ट पद्धतीने गंुफललेे कथागुच्छ, ह्या प्रदीघा गोष्टी आपणाला 

्माने कादबंरीच्या उगमाजवळ खेचून आणतात. या सं्मण अवस्थेच्या कालखंडात 

कादबंरी नेमकी कोठून म्िणावयाची ि ेसांगणे फार कठीण असते. मराठी कादबंरीला सदु्धा 

अशी कथांची व कथागुच्छांची बरीच मोठी परंपरा आि.े ’’ ६  
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मराठी कादबंरीला कथा व कथागुच्छांची परंपरा लाभललेी आि ेि ेकुरंूदकरांचे मत योग्यच 

आि.े कथा आणण कादबंरी यांचे अस ेद ढ नाते आि.े 

      उषा िस्तक यांनी कादबंरीणवषयी णववेचन करताना कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचे नाते 

कथात्म वाङ् मयाच्या परंपरेशी असल्याचे मत मांडलेल ेआि.े  

“‘कादबंरी’ िा वाङ् मयप्रकार कथात्म वाङ् मयामध्ये मोडणारा असल्यामुळे कथात्म 

वाङ् मयाच्या ह्या परंपरेशी असललेे त्याचे नाते पूणातया तुटलेल े नािी. अनेक शतकांची 

परंपरा असलले्या कथात्म वाङ् मयाच्या ह्या परंपरेकडून ‘कादबंरी’ने जे स्वीकारलेल े आि े

आणण नव्या जाणणवांपोटी जे नव्याने णनमााण केललेे आि,े त्यातून णतचे रूप घडत गेलले े

आि.े’’ ७  

       रूपाची तत्वे साणित्यप्रकाराशी जोडतांना साणित्यप्रकार ि े दशेकालातीत असतात 

णततकेच दशेकालणनष्ठिी असतात, ि े भान ठेवावे लागते असे सांगून कादबंरी िा 

साणित्यप्रकार जरी इंग्रजीवरून संयोगाने आला तरी कादबंरी िा एक रचनाप्रकार म्िणून 

लिदंसु्थानात तरी नवा नािी अस ेमत भालचंद्र नेमाड ेयांनी मांडलेल ेआि.े                 

 ‘‘ कादबंरीचे स्वरूप केवळ इंग्रजी नािी. णतचा उगमिी इंग्रजीत नािी. ह्या साणित्यप्रकाराचे 

मूळ शोधता शोधता णडकॅमेरन, बॅंदलेो, पंचतंत्र... अस ेदशेोदशेी लिडंावे लागते. मॅक्सम्युलरने 

संस्क त पंचतंत्रातील गोष्टी लिदंसु्थानातून इराणमागे बगदाद व कॉन्सस्टॅंरटनोपल ह्या कें द्रातून 

युरोपभर कशा पसरत व बदलत गेल्या याचा इसवी सनाच्या सिाव्या शतकापय़ंत शोध 

घेतला; तसेच मूळ लिदं ूकथेतील ‘सुवणाादवेी’ची ‘लसंड्रलेा’ कशी झाली, अशी अनेक उदािरण े

रॉणलन्ससनने उ्ध त करून जगभर साणित्यप्रकार कसा त्या त्या दशेकालणनष्ठ संस्क तीचा ठसा 

दाखवतात, ि े सांणगतले. रूपाची तत्वे साणित्यप्रकाराशी जोडतांना साणित्यप्रकार ि े

दशेकालातीत असतात णततकेच दशेकालणनष्ठिी असतात, ि ेभान ठेवावे लागते. ि ेभान ठेवल े



 

                                                                                                7 
 

तर कादबंरी िा साणित्यप्रकार जरी इंग्रजीवरून संयोगाने आला तरी एक रचनाप्रकार म्िणून 

तो लिदंसु्थानात तरी नवा नािी, ि ेलक्षात घेतल ेपाणिजे. ’’ ८  

      नरिर कुरंदकर यांनी आपल्या णववेचनामधून कादबंरीला कथा आणण कथागुच्छांची 

परंपरा आि ेिा मुद्दा मांडलेला आि.े भालचंद्र नेमाड ेयांनी कादबंरी िा साणित्यप्रकार जरी 

इंग्रजीवरून संयोगाने आला तरी एक रचनाप्रकार म्िणून तो लिदंसु्थानात तरी नवा नािी 

अस े मत मांडलले े आि.े तर उषा िस्तक यांनी कादबंरीच्या रपाच्या घडणीत कथात्म 

वाङ् मयाची परंपरा मित्त्वाची आि े अस े साणंगतलेले आि.े अभ्यासकांनी केलले्या या 

णववेचनावरून कादबंरी िा वाङ् मयप्रकार जरी इंग्रजी साणित्याच्या संपकाातून आपल्याकड े

आलेला असला तरी या वाङ् मयप्रकाराचे मूळ भारतीय कथासाणित्यात सापडते आणण 

कादबंरीचे प्राचीन कथात्म वाङ् मयाच्या परंपरेशी द ढ नाते आि ेअस े म्िणता येते. कथात्म 

साणित्याची परंपरा स्वीकारून आधुणनक जाणणवा णनमााण करीत कादबंरी िा वाङ् मयप्रकार 

मराठीत णवकणसत झाललेा कदसतो.  

      वरील णववेचनावरून ि ेलक्षात येते की कथा आणण कादबंरी ि ेगद्य कथात्म साणित्याचे 

मित्त्वाचे उपप्रकार आिते आणण कथनात्मकता ि े या साणित्यप्रकारांचे व्यवच्छेदक लक्षण 

आि.े कथात्म साणित्यात कथानक, पात्र, वातावरण, णनवेदन व भाषा या घटकांना मित्त्व 

असत.े ि ेसवा घटक णमळून कथात्म साणित्य आकाराला येत असते. कथा आणण कादबंरी ि े

कथात्म साणित्याचे दोन मित्त्वाचे उपप्रकार असल्यामुळे वरील सवा घटक ि े कथा आणण 

कादबंरीचे घटक असतात. 

        कथात्म साणित्यात लखेकाने जीवनणवषयक अनुभव मांडललेा असतो. या अनुभवाची 

णनर्माती करताना कथानक, पात्र, वातावरण, णनवेदन, भाषा ि े घटक मित्त्वाचे ठरतात. 

कथात्म साणित्याची व्यवच्छेदक लक्षण े पािताना कथनात्मता ककंवा णनवेदनात्मता (कथन 

करणे ककंवा सांगण,े णनवेदन करणे) ि े कथात्म साणित्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण मानल े
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गेलेले आि ेअसे कदसते. कथात्म साणित्यातील घटना या भूतकाळात घडून गेलेल्या असतात. 

िा भूतकाळ कथात्म साणित्याचे व्यवच्छेदक वैणशष्टय मानले जाते. 

     कथात्म साणित्यात कथानकाच्या रचनेच्या द ष्टीने घटना व पात्रे यांना णवशेष मित्त्व 

आि.े कथात्म साणित्यात घटनांची गंुफण करून कथानकाची रचना केली जाते. 

कथाकादबंरीत घडणार् या घटनांचा प्रभाव पात्रांवर पडत असतो. त्याचप्रमाणे पात्रांच्या 

क तीउक्तींमुळे घटना घडत असतात. अशाप्रकारे घटना व पात्रे परस्परांना घडवतात व 

त्यातून कथानकाची रचना िोत असते अस ेमत सुधा जोशी यांनी मांडललेे आि.े ९  

      सुधा जोशी यांनी मांडलेल े मत ि े योग्यच आि.े कथात्म साणित्यातील कथानकाच्या 

रचनेसाठी घटनांची जुळणी करण ेआवश्यक असते. घटना आणण पात्रे यांच्या परस्परांना 

घडणवण्यातूनच कथानकाची णनर्माती िोते. 

        कथात्म साणित्यातील णनवेदनाचा णवचार करताना अस े कदसते की कथात्म 

साणित्यातील णनवेदन ि ेदोन प्रकारचे असते. पणिला प्रकार प्रथमपुरषी णनवेदनाचा असतो, 

ज्यात णनवेदक स्वत: कथाकादबंरीतील प्रमखु ककंवा दयु्यम पात्र असतो, आणण तो त्या त्या 

पात्राच्या भूणमकेतून कथा-कादबंरीचे णनवेदन करीत असतो. अशा णनवेदकाला ‘प्रथमपुरषी 

णनवेदक’ असे म्िटल ेजाते. दसुरा प्रकार त तीयपरुषी णनवेदनाचा असून िा णनवेदक त्रयस्थ 

असतो म्िणजेच तो कथाकादबंरीतील पात्र नसतो. िा णनवेदक सवासाक्षी, सवाज्ञ असतो. 

णनवेदकाची णनवड लेखक स्वत:च्या द ष्टीकोणानुसार ककंवा ितूेनुसार करीत असतो.  

       वरील णववेचनावरून असे लक्षात येते की कथात्म साणित्यात अनुभव, आशयसतू्र, 

कथानक, पात्र, वातावरण, णनवेदन व भाषा या घटकांना मित्त्व असते. ि ेसवा घटक णमळून 

कथात्म साणित्य आकाराला येत असते. कथा आणण कादबंरी ि े कथात्म साणित्याचे दोन 
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मित्त्वाचे उपप्रकार असल्यामुळे वरील सवा घटक ि ेकथा आणण कादबंरी या साणित्यप्रकारांचे 

घटक ठरतात. 

 १.२  कादबंरी : स्वरूप आणण व्याख्या 

      कादबंरी िा वाङ् मयप्रकार युरोपात अवााचीन कालखंडात अठराव्या शतकात णनमााण 

झाला. युरोपमध्ये सरुू झालेली पुनरूज्जीवनाची चळवळ, मध्यमवगााचा उदय, णशक्षणाचा 

प्रसार, मुद्रणतंत्राचा शोध, वैज्ञाणनक ्ांती, व्यणक्तवादाची णनर्माती या सवांच्या प्रभावातून 

‘कादबंरी’ या वाङ् मयप्रकाराचा जन्सम झाला. कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराची णनर्माती 

युरोपातील मध्यमवगीय लोकासंाठी झाली. युरोपात आधुणनक काळात सरंजामशािी 

अथाव्यवस्थेतून मकु्त झालेल े लोक जे जगण्यासाठी शिरांकड े वळल े अशा मध्यमवगीय 

लोकांच्या मनोरंजनाच्या गरजा पुरणवण्यासाठी ‘कादबंरी’ िा वाङ् मयप्रकार जन्समास आला.  

       वाङ् मयाचे जे णवणवध प्रकार आिते त्यातील कादबंरी िा एक मित्त्वाचा वाङ् मयप्रकार 

मानला गेला. कादबंरी िा आधुणनक काळातील मित्त्वाचा कथात्म गदय साणित्यप्रकार 

मानला जातो. कादबंरी या साणित्यप्रकारात जीवनावर णवस्त त भाष्य केल ेजात असल्यामुळे 

त्याला मित्त्व प्राप्त झाले. आतापयतं अनेक अभ्यासकांनी या अत्यंत अवघड आणण 

गंुतागंुतीच्या साणित्यप्रकाराचे स्वरूप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केललेा आि.े कादबंरीचे स्वरूप 

स्पष्ट करणार् या अनेक व्याख्या आतापयात केल्या गेलले्या आिते. या व्याख्यांमधून कादबंरीचे 

स्वरप स्पष्ट िोण्यास मदत िोते. 

    इंग्रजीत कादबंरीस Fiction (कफक्शन म्िणजे कणल्पत कथात्मक साणित्य,केवळ कादबंरी 

नव्ि.े) असे म्िटले जाते. कल्पनाणनर्मात साणित्य असा Fiction  या शददाचा अथा सांणगतला 

गेलेला आि.े कन्ससाइज ऑक्सफडा इंणग्लश णडक्शनरीत ‘नॉव्िल’ या शददाचा अथा पुढीलप्रमाणे 

कदलेला आि.े  
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‘a fictitious prose narrative of book length – ORIGIN C16 from Ital. novella ( 

storia) ‘new (story)’--- १०   

   द ऑक्सफडा इंणग्लश णडक्शनरीत ‘नॉव्िल’ या शददाचा अथा पुढीलप्रमाणे कदललेा आि.े  

‘A fictious Prose Narrative or tale of considerable length (now usually one long 

enough to fill one or more volumes), in which characters and actions 

representative of the real life of past or present times are portrayed in a plot of 

more or less complexity.’--- ११   

      का. बा. मराठे कादबंरीची व्याख्या करताना म्िणतात, ‘‘ नावल म्िणजे चमत्काररक 

गोष्ट. ज्यात आश्चयाकारक गोष्टी फार, व जो वाचला असतां अवलपासून अखरेपयात 

वाचणारांस जागोजाग नवल वाटावे अशा प्रकारचा जो गं्रथ, त्यास इंग्रजीत ‘नावल’ अशी 

संज्ञा आि.े नावल म्िणजे नवलसमिू अशा अथासाम्यांवरून मराठीतिी सदर्हा गं्रथाचे तेंच नाव 

राखल ेअसतां लचंता नािी. ’’ १२  

    का. बा. मराठे यांनी व्यापक अथााने वेद, अठरा पुराणे, रामायण, मिाभारत िी मिाकावे्य 

िीसुध्दा नावल ेआिते अस े म्िटल ेआि.े “ नावल म्िणजे नवलसमूि अश्या अथासाम्यावरून 

मराठीतिी सदर्हा गं्रथाचे तेंच नांव राखले असता लचंता नािी. संस्क तामध्ये अशा प्रकारचे गं्रथ 

णवरळा. सुबंध ु नामक कवीची वासवदत्ता, दडंीचे दशकुमार चररत्र, बाण कवीची कादबंरी 

अशी कािी नावलें संस्क त भाषेमध्यें आिते. परंतु नावले गद्यात्मक असावी, असा णनयम केला 

नािी तर, संस्क तांत अनेक नावले सापडतील. ककंबहुना शास्त्रणवषयक गं्रथ वगळल ेतर सवाच 

संस्क त गं्रथांस नावल म्िणण्यास काय लचंता आि?े चार वेद, अष्टादश परुाणें व एकंदर काव्यें 

िीं काय नावलें नव्िते? नाटक ि ेएक नावलाचेच अन्सय स्वरूप आि.े”१३  
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      बापट–गोडबोले यांनी कादबंरीत सत्यस ष्टीच्या आधारे णनमााण झालेल्या कल्पनास ष्टीला 

मित्त्व दऊेन कादबंरीची व्याख्या केलेली आिे. ‘‘सत्यस ष्टीच्या आधाराने काल्पणनक प्रणतस ष्टी 

णनमााण करून काल्पणनक पात्रांची स्वभावणचत्रे व कािी अंशी तदवलणम्बत जीणवत – घटना 

यांचे गोष्टरूपाने वणान करून व कलानंदाची प्राप्ती करवून जीणवतातील गंुतागंुतीच्या प्रश्नांवर 

प्रकाश टाकणारा गद्यवाङ  मयणवभाग.’’ १४  

      मराठे यांनी कादबंरीसाठी सुचवलेला ‘नावल’ िा शदद रढ न िोता बाणभट्टाच्या 

‘कादबंरी’ या कादबंरीच्या नावावरून ‘कादबंरी’ िा शदद कादबंरी-वाङ् मयासाठी वापरला 

जाऊ लागला. यासंदभाात कुसुमावती दशेपांड ेणलणितात, 

‘‘ रा. ब. काणशनाथ बाळक ष्ण मराठे यांनी या कथाप्रकाराला ‘नावल’ असे नाव कदले िोते. 

‘नॉव्िले’ या इंग्रजी शददाला पयााय म्िणून िा शदद त्यांनी सुचवला ि े उघड आि.े 

त्याबरोबरच या कथांतील नवलपूणा घटनांच्या प्राचुयााचा त्यांना मुख्यत: णनदशे करावयाचा 

िोता. परंतु तो शदद रूढ झाला नािी. संस्क त वाङ् मयात अवगािन करून त्यातील 

आदशााप्रमाणे रचना करणार् या िळदयांसारख्या शास्त्रीमंडळींना ‘कादबंरी’ या एका णवणशष्ट 

गं्रथाच्या नावावरून जाणतवाचक नाव बनवणे अणधक बरे वाटल.े १८७२ त परशरुामतात्या 

गोडबोले यांचे ‘कादबंरीसार’ (पूवााधा) प्रणसध्द झाले. त्यामुळे िा मूळ संस्क त गं्रथ साधारण 

मराठी वाचकांच्यािी चांगला पररचयाचा झाला िोता व या कथाप्रकाराला िाच शदद रूढ 

झाला. ” १५  

      कुसुमावती दशेपांड े यांनी कादबंरीची व्याख्या करताना पार्थाव संसारा-णवषयीची 

आस्था, मानवी प्रश्नांचा णवचार, जीवनणवषयक अनुभव ककंवा कल्पना, णजवंत व्यणक्तणचत्र,े 

णवस्त त आकषाक कथानक या गोष्टी मित्त्वाच्या मानलेल्या आिते. 



 

                                                                                                12 
 

 ‘‘ पार्थाव संसाराणवषयी आस्था िी कादबंरीची व त्ती. जीवनाचे कोनेकोपरे चौकसपण े

धुंडाळणे, तत्वदर्शात्वाचा ककंवा अ् भुताचा मागा धरून मलूत: मानवी प्रश्नांचा णवचार करण े

िा कादबंरीचा द णष्टकोण. जीवनणवषयक अनुभव वा कल्पना िा कादबंरीचा मूळ आधार, 

ककंवा णतची मुख्य सामग्री. िी व त्ती, िा द णष्टकोण, ि े अनुभव वा कल्पना णजवंत 

व्यणक्तणचत्रांच्या व एका णवस्त त आकषाक कथानकाव्दारे व्यक्त करणे िी कादबंरीची 

पध्दती.’’१६  

    रा. ग. जाधव यांनी कादबंरीच्या संदभाात पढुीलप्रमाणे णवचार मांडलेल ेआिते. ‘गदयाचे 

माध्यम आणण णवस्तारपरता िी णतची उघड लक्षणे, कादबंरीत जीवनाचे णचत्रण असते, 

त्याचा आवाका मोठा असतो व ते जीवनाचा सत्याभास णनमााण करण्याइतपत वास्तवपूणा 

ठरण्यासाठी णवणशष्ट प्रकारे संघरटत केल ेजाते.’ अशी कादबंरीची कािी लक्षण ेरा. ग. जाधव 

सांगतात. रा. ग. जाधव यांनी पुढे कादबंरीची व्याख्या सांणगतलेली आिे. ‘‘ कथानक, 

व्यणक्तणचत्रण, लेखकाचा द णष्टकोन व यांना अनुरूप अशी णनवेदनतंत्रे, वणाने, 

वातावरणणनर्माती, शैली इ. घटकांनी गद्यात णवस्त तपणे संघरटत केलेल े वास्तव जीवनाचे 

णचत्रण म्िणजे कादबंरी िोय. ’’ १७   

     भालचंद्र नेमाड े यांनी लघुकथा, दीघाकथा, लघुकादबंरी व कादबंरी या चार 

साणित्यप्रकारांचे णववेचन केलले ेआि.े ‘‘ लघुकथा आणण दीघाकथा ि ेदोन प्रकार जवळचे नाते 

सांगणारे तर लघुकादबंरी आणण कादबंरी ि ेएकत्र बसणारे प्रकार िोत. ...लघुकथा िा कमी 

लांबीचा, लचंचोळा भाणषक अवकाश परुवणारा, एकसुरी आशयसुत्रातून स्थलकालाचे 

संकुणचत म्िणून तीव्र, सवंेदन दणेारा प्रकार आि.े दीघाकथेत लांबी वाढते, अवकाश वाढतो 

तरी आशयसूत्र एकसरुीच रािते. लघुकथा व दीघाकथा दोन्सिींवर लांबीच्या कमाल मयाादा 

आिते. 
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       लघुकादबंरीत वरील दोन्सिींपेक्षा अवकाशाचा तर णवस्तार असतोच पण आशयसूत्राचे 

पदर वाढतात. त्यामुळे स्थळकाळाच्या णमती वाढतात. कादबंरीत ह्या प्रमाणात आशयसूत्र ेव 

त्यांचे पदर अनेक असतात, यामुळे अवकाश प्रदीघा व णवस्त त िोतो. लघुकथा-दीघाकथा 

यांच्या उलट कादबंरीवर लांबीच्या ककमान मयाादा असतात. व्याणमश्र आशयसतू्रांमुळे िा 

अवकाश स्थळ व काळ यांना व्यापून ह्यापलीकडचे वास्तव सुचवीत असतो. कादबंरीच्या या 

कालातीत सूचकशक्तीमुळे णतचा अवकाश ककतीिी मोठा असू शकतो. ” अस ेसांगून नेमाड े

यांनी कादबंरीची व्याख्या खालीलप्रमाणे केललेी आि.े 

“अशा रीतीने कादबंरी म्िणजे प्रदीघा भाणषक अवकाश असलेली, आशयसूत्रांचे अनेक पदर 

असललेी, त्यामुळे णवस्त त संरचना मांडणारी, अनेक पात्रे, प्रसंग – अपूणातेपेक्षा संपूणातेकड े

जास्त झुकलले ेआिते, अशी साणित्यक ती असते. कादबंरीत या सवा गोष्टींमुळे एखादी मोठी 

क ती साकल्याने मांडता येते. सामाणजक आशय णवशाल असावा लागतो. एखादया समस्येचा 

पाठपुरावा णतच्या णवणवध संदभाासकट मांडलेला असतो. एखादया पोटसमूिाचे, 

पोटसंस्क तीचे तपणशलासंि दशान घडवलेल े असते. संपणूा काळाचा ककंवा समाजाचा छेद 

घेतललेा असतो. आशयसूत्र ेबळकट असतात. पात्रे सलग उभी राितात. ’’ १८  

       उषा िस्तक यांनी कादबंरीचा ताणत्वक द ष्टीने णवचार करताना, ‘कादबंरी’ म्िणजे 

काय? िा प्रश्न उपणस्थत करून त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केललेा आि.े वाङ् मयीन 

क्षेत्रामध्य ेएका णवणशष्ट स्वरूपाच्या वाङ् मयप्रकाराचा णनदशे करण्यासाठी ‘कादबंरी’ िी संज्ञा 

मराठी समीक्षेमध्ये रूढ झालेली आि.े म्िणनू कादबंरीणवषयक णववेचनामध्ये आरंभी 

‘कादबंरी’ ह्या संज्ञेचीच व्याख्या करावी लागते असे सांगून उषा िस्तक यांनी कादबंरीच्या 

वेगवेगळ्या व्याख्यांमधून आढळणारे णतचे गुणधमा स्पष्ट केललेे आिते. 
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 ‘‘ १. कादबंरी ि ेकथात्म गद्याचे भरपूर लांबी असलले ेरूप आि.े णतला ककमान लांबी तर 

िवीच, त्याणशवाय कादबंरी म्िणून णतचे अणस्तत्व जाणवणार नािी. णतच्या लांबीची ककमान 

आणण कमाल मयाादा सूणचत करण्यासाठी शददसखं्येचा आधार घेण्यात आलेला आि.े २. ह्या 

वाङ् मयप्रकारात कथनाला ककंवा णनवेदनाला मित्त्व असते. ३. कादबंरीने व्यापलेल्या 

णवषयांची वगावारी णनणश्चत करता येत नािी. ४. लघकुथा आणण लघकुादबंरी ह्यांच्यापेक्षा 

णतला मानवी जीवनव्यविारांचे दशान अणधक व्यापक स्वरूपात घडणवता येते, कारण णतचा 

फलक त्यांच्यार्हन अणधक णवस्त त असतो. ५. घटना, व्यक्ती, वातावरण इत्यादी घटकांच्या 

सािाय्याने मानवी जीवनाशी णनगणडत असणा र् या वास्तवाच्या णवणवधस्तरीय, व्याणमश्र 

रूपाचे दशान णतला घडणवता येते. त्यासाठी, सामान्सयत: स्थल-कालाच्या व्यापक पटाचा 

उपयोग केलेला असतो. कादबंरीचे ि े गुणधमा म्िणजे णतच्या वैणशष्टयांची एक स्थूल अशी 

गोळाबेरीज आि.े लयबध्द शददरचना ि े जसे कणवतेचे एक अंगभूत वैणशष्टय मानता येते, 

ककंवा रंगभूमीच्या चौकटीशी णनगणडत असल्यामुळे नाटकाच्या घडणीत जशी स्वत:ची अशी 

एक णशस्त कदसून येते, तसे कादबंरीमध्ये केवळ णतच्याच घडणीच्या संदभाात द ग्गोचर िोणारे 

एकिी वैणशष्टय दाखणवता येत नािी. (णतची वैणशष्टये अन्सय वाङ् मयप्रकारामंध्येिी आढळतात. 

उदािरणाथा, मिाकाव्य, नाटक, आत्मचररत्र इत्यादी.) म्िणूनच णतच्या प थगात्म रूपाचे ममा 

अचूकपणे पकडणारी काटेकोर व्याख्या णसध्द करता येत नािी. णतची व्याख्या करण्यात ज्या 

अडचणी उ् भवतात, त्यांचे मूळ णतच्या प्रक तीधमाातच दडलले ेआि,े अस ेम्िणाव ेलागते. ’’ 

१९   

      चंद्रकांत बांकदवडकेर यांनी कादबंरी िा वाङ् मयप्रकार िा लवणचक, प्रसरणशील आणण 

सवासमावेशक वाङ् मयप्रकार आि े अस े सांगून व्यवच्छेदक लक्षणांनी त्याच्या सीमारेषा 

णनणश्चत करणे कठीण आि ेअस े म्िटललेे आि.े बांकदवडकेर यांनी शॉटार ऑक्सफडा इंणग्लश 

णडक्शनरीमधील “ A Fictitious prose narrative of considerable length in which 

characters and actions representative of real life are portrayed in A plot 
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of more or less complexity.” िी कादबंरीची व्याख्या अणधक उपयुक्त मानललेी 

आि.े२०  

      िररश्चंद्र थोरात यांनी कादबंरीचा णवचार करताना काळ आणण अवकाश यांच्या 

संयोजनाला मित्त्व कदलेल े आि.े ‘‘ पारंपररक कथनप्रकारांपेक्षा कादबंरीमध्ये काळ आणण 

अवकाश यांच्या संयोजनाला णवशेष मित्त्व असते. ‘कोण ेएके काळी एका दशेात एक राजा 

राज्य करीत िोता’ अस े कादबंरीत म्िणून चालत नािी. दशे कोणता, कोणत्या खंडातला, 

काळ कोणता, त्या काळातील जीवनपध्दतीची वैणशष्ट्य ेकोणती, या प्रश्नांची उत्तरे कादबंरीने 

नेमकेपणाने द्यावीत, अशी वाचकांची अपेक्षा असते. कादबंरीतील काळ आणण अवकाश 

वास्तवातलाच असावा आणण कादबंरीने त्याचे केवळ प्रामाणणक प्रणतरूपण करावे असा 

त्याचा अथा नािी. तो कणल्पत असला तरी चालतो. पण त्याच्या प्रणतरूपणाने वरील प्रश्नांची 

उत्तरे दणे्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असते. काळ आणण अवकाश यांची िी वैणशष्ट्यपूणाता 

कादबंरीच्या संरचनेच्या प्रत्येक घटकावर पररणाम करत.े पात्र, पात्रणचत्रण, भाषा, कथानक, 

यांपैकी प्रत्येक घटकाच्या णवणशष्ट रपाशी आणण या घटकाच्या परस्परसबंंधाशी कादबंरीतील 

काळ आणण अवकाश संबधं णनगणडत असतात. ’’ २१  

    कादबंरीच्या संदभाात अभ्यासकांनी मांडलेल्या संकल्पना पाणिल्यास अस ेलक्षात येते की 

कादबंरी िा साणित्यप्रकार सवासमावेशक असल्याकारणाने कादबंरीची व्यवच्छेदक लक्षण े

ठरणवणे कठीण आि.े त्यामुळे णतची अचूक व्याख्या करणे कठीण आि.े ‘‘.....म्िणूनच णतच्या 

प थगात्म रूपाचे ममा अचूकपणे पकडणारी काटेकोर व्याख्या णसध्द करता येत नािी. णतची 

व्याख्या करण्यात ज्या अडचणी उ् भवतात, त्यांचे मूळ णतच्या प्रक तीधमाातच दडलेले आि,े 

असे म्िणावे लागते. ’’ ि ेउषा िस्तक यांनी मांडललेे मत योग्य आि.े 

      भालचंद्र नेमाड ेयांनी सांणगतलेली कादबंरीची व्याख्या िी अणधक सवासमावेशक आिे. 

नेमाड े यांनी केलेली कादबंरीची व्याख्या अणधक योग्य वाटते कारण या व्याख्येतून त्यांनी 
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प्रदीघा भाणषक अवकाश, आशयसूत्रांचे अनेक पदर, णवस्त त सरंचना, अनेक पात्र,े प्रसंग – 

अपूणातेपेक्षा सपंूणातेकड े जास्त झुकलेल े आिते अशी कादबंरीची व्यवच्छेदक लक्षण े

सांणगतलेली आिते. २२  

       उषा िस्तक यांनी म्िटल्याप्रमाण,े कादबंरीच्या प थगात्म रूपाचे ममा अचूकपण े

पकडणारी काटेकोर व्याख्या णसध्द करता येत नािी. मात्र अभ्यासकांनी केलेल्या कादबंरीच्या 

णवणवध व्याख्यांमधून ‘कादबंरी’ या वाङ् मयप्रकाराची अनेक लक्षणे जाणवतात. कादबंरी 

म्िणजे कल्पनाणनर्मात गद्य. कादबंरीला णवषयाचे बंधन असत नािी. णतचा पट णवस्त त 

असतो. कादबंरीत मानवी प्रश्न कें द्रस्थानी असतात. कथानक, व्यणक्तणचत्रण, णनवेदन, 

वातावरणणनर्माती, भाषा, लेखकाचा द णष्टकोण, जीवनणचत्रण, वास्तवता या गोष्टी कादबंरीत 

मित्वाच्या ठरतात.  कथानक, घटना, व्यक्ती, णनवेदन, वातावरणणनर्माती इत्यादी घटकांच्या 

सािाय्याने वास्तवाचे आणण व्यापक मानवी जीवनव्यविाराचे दशान कादबंरीतून घडते. 

भालचंद्र नेमाड े यांनी केललेी कादबंरीची व्याख्या िी कादबंरीची व्यवच्छेदक लक्षण े

सांगणारी त्यातल्या त्यात अणधक काटेकोर व्याख्या आि.े 

१.३  कादबंरीची परंपरा : 

       िबेळेकरांच्या कादबंर् यांचा अभ्यास करण्यापूवी कादबंरीची परंपरा थोडक्यात पािण े

आवश्यक ठरत.े कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचा जन्सम युरोपात झाल्यामुळे कादबंरीची परंपरा 

पािताना पाश्चात्य कादबंरीवर सवाप्रथम द णष्टक्षपे टाकून भारतीय आणण मराठी कादबंरीची 

परंपरा थोडक्यात पाणिलेली आि.े  

१.३.१ पाश्चात्य कादबंरी : 

      कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचा जन्सम युरोपात झाल्यामुळे कादबंरीची परंपरा पािताना 

पाश्चात्य कादबंरीवर सवाप्रथम द णष्टक्षेप टाकणे आवश्यक आि.े  
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      पाश्चात्य कादबंरीचा णवचार करताना असे कदसते की अठराव्या शतकात पाश्चात्य 

कादबंरीचा जन्सम झाला.  Novella  या इटाणलयन शददापासून  Novel िा शदद तयार झाला. 

चौदाव्या शतकात बोकॅणशओच्या ‘णडकॅमेरॉन’ मधील कथांसाठी Novel  िा शदद वापरला 

जात असे. डणॅनयल णडफो, सॅम्युअल ररचडासन, िने्स री फीलल्डगं या लेखकांनी पाश्चात्य 

कादबंरीच्या प्रारंभकाळात आपल्या कादबंरीलेखनाने मित्त्वाची भर घातली. जॉन बन्सयनच्या 

‘णपलणग्रम्स प्रोगे्रस’ या कादबंरीने इंग्रजी कादबंरीचा पाया घातला अस ेमानले जाते. सॅम्युअल 

ररचडासनची ‘पामलेा’ िी कादबंरी इंग्रजीतील पणिली आधणुनक कादबंरी मानली गेली. िने्स री 

कफलल्डगं, डणॅनयल णडफो ि े या काळातील मित्त्वाचे कादबंरीकार मानले जातात. पुढे सर 

वॉल्टर स्कॉटच्या ऐणतिाणसक कादबंरीलखेनाने इंग्रजी कादबंरीवाङ  मयात मित्त्वाची भर 

घातली. त्यांनी आपल्या कादबंरीतून अ्भुतता आणण वास्तवता यांची सांगड घातली अस े

मानले जाते. त्यांच्या कादबंरीलेखनाने अनेक पाश्चात्य आणण भारतीय लेखकांनािी प्रेरणा 

कदली. जेन ऑणस्टन िी या काळातील एक मित्त्वाची लेणखका मानली जाते. णतने घरगुती 

जीवनावर कादबं र् या णलर्हन कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराला समाजजीवनाच्या जवळ आणले. 

     इंग्रजी कादबंरीच्या प्रारंभानंतर एकोणणसाव्या शतकाच्या पूवााधाात रणशयन आणण फ्रें च 

कादबंर् यांच्या लेखनाला सुरूवात झाली. रणशयात णनकोलाय गोगोल, अ ॅलेक्झांडर पुणष्कन, 

दगेुणनव्ि, टॉलस्टॉय, डॉस्टाइव्िस्की अशा लेखकांनी कादबंरीणवश्व णवकणसत केल े आणण 

त्याचबरोबर कादबंरीलखेनात वास्तववादालािी मित्त्वाचे स्थान कदले. 

     फ्रान्ससमध्यिेी बॉल्झकॅ, फ्लॉबेर, एणमल झोला, गी द मोपॉसा यांनी आपल्या 

कादबंर् यांतून वास्तव जीवनाचे णचत्रण केले. चाल्सा णडकन्सस, थॅकरे, टॉमस िाडी, मेरेणडथ, 

जॉन गॉल्सवदी, अरनॉल्ड बेनेट, एच. जी. वेल्स, िनेरी जेम्स, डी. एच. लॉरेन्सस, मासले 

प्राउस, डोरोथी ररचडासन, जेम्स जॉईस, व्िर्जाणनया वुल्फ अशा अनेक लेखक-लेणखकांनी 

आपल्या कादबंरीलखेनाने पाश्चात्य कादबंरीणवश्व सम ध्द बनणवले. 
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१.३.२  भारतीय कादबंरी  : 

      मराठी कादबंरीकड े वळण्य़ापूवी भारतीय कादबंरीवर एक द णष्टक्षपे टाकण े आवश्यक 

आि.े कथावाङ  मयाची सम ध्द परंपरा भारताला लाभलेली असली तरी कादबंरीच्या क्षेत्रात 

मात्र कादबंरीलखेनाचे फारसे प्रयत्न झालेल े कदसत नािीत. संस्क त साणित्यात बाणभट्टाची 

‘कादबंरी’ आणण सुबन्सधचूी ‘वासवदत्ता’ या कादबंर् या कादबंरीलेखनाचे पणिले प्रयत्न म्िणून 

ओळखल ेजातात. बाणभट्टाची ‘कादबंरी’ आणण सबुन्सधचूी ‘वासवदत्ता’ या दोन कादबंर् या 

वगळता भारतात कादबंरीलेखन झाल्याचे कदसत नािी. 

     भारतात कादबंरीलखेनाचा प्रारंभ अव्वल इंग्रजी कालखंडात झाला. इंग्रजी राजवट 

भारतात णस्थरावली. या राजवटीबरोबर कादबंरी िा साणित्यप्रकारिी इथ े आला आणण 

रजला. भारतात कादबंरीलेखनाचा णवकास िा इंग्रजी राजवटीच्या आगमनानंतरच झाला 

असला तरी कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचे मूळ भारतीय कथावाङ् मयात सापडते. 

      भारतीय कादबंरीकड े द णष्टक्षेप टाकताना अस े कदसते की इंग्रजी कालखंडात, इंग्रजी 

साणित्याच्या प्रभावातून भारतात कादबंरीलेखनाचा प्रारंभ झाला. बंगाली भाषेत बंककमचंद्र, 

शरदचंद्र चटजी, रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या कादबंरीलखेनाने बंगाली कादबंरीबरोबरच 

भारतीय कादबंरी सम द्ध केली. लिदंी भाषेत प्रेमचंदांसारख्या लेखकाने आपल्या 

कादबंरीलेखनाने लिदंी कादबंरीला णवकासाच्या कदशेने नेले. णिन्सदी, बंगाली, गुजराती, 

कानडी, तमीळ, तेलगु, मलयालम, भारतीय इंग्रजी या भाषांतील कादबंरीवाङ् मयाकड ेनजर 

टाकल्यावर असे कदसते की िी कादबंरी इंग्रजी कालखंडात णलणिली जाऊ लागली. 

ऐणतिाणसक, पौराणणक, सामाणजक, राजकीय अशा अनेक प्रकारच्या कादबंर् या या भाषांमधून 

णलणिल्या गेल्या. कादबंरीत वास्तववादाची सुरूवात झाली आणण वास्तववादी जीवनणचत्रण, 

मनोणवश्लेषण या कादबंरीमधून येऊ लागल.े तंत्रद ष्टया नवीन प्रयोग कादबंरीत झाले. 
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सामाणजक, राजकीय, आर्थाक प्रश्नांची चचाा, स्त्रीप्रश्नांची चचाा या कादबंरीत िोऊ लागली. 

इंग्रजी कादबंरीचा प्रभाव या सवा भाषांमधील कादबंर् यावर पडललेा आि.े 

१.३.३   मराठी कादबंरी  :  

       मराठी कादबंरीचा णवचार करताना अस े कदसते की, इ. स. १८१८ साली मिाराष्ट्रात 

इंग्रजी राजवटीचा प्रारंभ झाला. इंग्रजी राजवटीत इंग्रजी णशक्षणाची सरुूवात झाली. इंग्रजी 

णशक्षणामुळे एतद्देशीयांचा पररचय युरोणपयन साणित्याशी झाला. या पररचयातून आणण 

प्रभावातून कादबंरी िा वाङ  मयप्रकार मराठी साणित्यात णनमााण झाला असल्याचे कदसते. 

       मराठी कादबंरीच्या प्रारंभीच्या काळात कादबंरीचे दोन वगा मानले गेले. णव. का. 

राजवाड े यांनी अ् भुत (रोमॅणण्टक), व वास्तणवक (ररअ णॅलणस्टक) असे कादबंरीचे दोन वगा 

मानले. त्याचप्रमाणे राजवाड ेयांनी लिान गोष्टींचािी णवचार केला आि.े लिान गोष्टी म्िणजे 

कथा. भारतात कथावाङ  मयाची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आि े आणण 

मराठीतील अ् भुत आणण वास्तणवक कादबंर् यांचे मूळ या लिान गोष्टींत (कथांमध्ये) सापडते 

अस ेमत राजवाड ेयांनी मांडलेल ेआि.े अ् भुत कादबंर् यांचे मूळ ‘इसापनीती’, ‘पंचोपाख्यान’ 

यातील गोष्टींमधून कदसून येते आणण वास्तणवक कादबंर् यांचे मूळ ‘बाळणमत्र’ सारख्या 

गोष्टींमधनू कदसते. या दोन प्रकाराचंा पररपोष िोऊन पढु ेअ् भतु आणण वास्तणवक कादबंर् या 

णनमााण झाल्या अस ेमित्त्वपूणा मत राजवाड ेयांनी मांडललेे आि.े 

 ‘‘ ि े कादबंरीमय सारस्वत (१) लिान गोष्टी (२) अ् भुत कथा (३) वस्तुणस्थत्यादशाक 

कथानके ह्या तीन घटकांनी बनलले ेआि.े पणश्चमकेडिेी या असल्या सारस्वताचे ि ेअसेच तीन 

घटक असतात. व ह्या तीन घटकांच्या उ् भवाची ऐणतिाणसक परंपरािी णतकडल्याप्रमाणेच 

आपल्या इकडिेी तशीच असललेी द ष्टीस पडते. म्िणजे इसाबणनती, बाळणमत्र, पंचोपाख्यान, 

वेताळपंचणवशी वगैरे लिान लिान गोष्टींचा प्रथम उदय झाला; नंतर मकु्तामाला, मंजुघोषा, 
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णवणचत्रपुरी वगैरे अ् भतु कथा जन्समास आल्या आणण शेवटी अलीकडसे आजकालच्या गोष्टी, 

पण लक्षात कोण घेतो?, जग ि ेअसे आि,े नारायणराव आणण गोदावरी, णशरस्तेदार, वेण,ू 

वाईकर भटजी वगैरे वस्तुणस्थत्यादशाक ककंवा वास्तणवक कथानके णलणिली गेली. आपल्या 

इकडील कादबंरीची िी अशी तीन पाह्यर् यांची परंपरा आि.े ” २३   

        मराठी कादबंरीच्या प्रारंभीच्या काळात णतच्यात दोन प्रवाि आढळतात. त्यातील एक 

प्रवाि अ् भुत कादबंरीचा असून दसुरा प्रवाि सामाणजक कादबंर् यांचा असल्याचे कदसते. याच 

काळात ऐणतिाणसक कादबंर् यांचा णतसरा प्रवाि सरुू झाल्याचे कदसून येते. 

     मोरेश्वरशास्त्री िळबे यांच्या ‘मकु्तामाला’ (१८६१) या कादबंरीपासून मराठीतील अ् भुत 

कादबंरीचा प्रवाि सुरू झाल्याचे मानल ेजाते. मोरेश्वरशास्त्री िळब ेयांची ‘रत्नप्रभा’ (१८६६) 

नारो सदाणशव ररसबडू यांच्या ‘मंजुघोषा’ (१८६८) ‘णवश्वासराव’ (१८७०) व 

‘वसंतकोककला’ (१८७६), केशव लक्ष्मण जोरवेकर यांची ‘णवणचत्रपुरी’ (१८७०) पांडुरंग 

गोलवंद पारखी यांची ‘णमत्रचंद्र’ (१८८०) इत्याकद कादबंर् या अ् भुत कादबंर् यांच्या प्रवािात 

येतात. 

      या काळात सामाणजक कादबंरीचा प्रवाि क्षीण स्वरूपात का िोईना परंतू अणस्तत्वात 

असल्याचा कदसतो. म. णव. रिाळकर यांची ‘नारायणराव आणण गोदावरी’ (१८७९) िी 

कादबंरी या प्रकारात मित्त्वाची मानली गेली. िरी नारायण आपटे यांच्या ‘गणपतराव’, ‘पण 

लक्षात कोण घेतो?’, ‘यशवंतराव खरे’, ‘मी’ अशा कादबंर् यांनी सामाणजक कादबंरीचा प्रवाि 

सशक्त बनणवला. 

      रा. णभ. गंुजीकर यांनी णलणिललेी ‘मोचनगड’ (१८६७) िी मराठीतील पणिली 

ऐणतिाणसक कादबंरी मानली जाते. िी कादबंरी ‘णवणवधज्ञानणवस्तार’ या णनयतकाणलकात 



 

                                                                                                21 
 

्मश: प्रणसध्द झाली. या कादबंरीच्या लेखनानंतर अनेक ऐणतिाणसक कादबंर् यांचे लखेन 

झाले. 

      १८९० पासून ि. ना. आपटे यांनी ‘म्िसैूरचा वाघ’, ‘उष:काल’, ‘केवळ स्वराज्यासाठी’, 

‘गड आला पण लसिं गेला’, ‘वज्राघात’ अशा ऐणतिाणसक कादबंर् यांचे लखेन करून 

ऐणतिाणसक कादबंर् यांची परंपरा सम द्ध बनवली. त्यानंतरच्या काळात ना. ि. आपटे, लचं. 

णव. वैदय, नाथमाधव, णव. वा. िडप या लेखकांनी ऐणतिाणसक कादबंर् यांचे लेखन करून 

मराठीतील ऐणतिाणसक कादबंरीचे दालन सम ध्द केले. 

     भालचंद्र नेमाड े यांनी मराठी कादबंरीच्या तीन मूळ प्रव त्ती आिते अस े सांगून 

यमुनापयाटनप्रव त्ती, मकु्तामालाप्रव त्ती आणण मोचनगडप्रव त्ती या तीन प्रव त्ती मराठी 

कादबंरीच्या क्षते्रात कदसनू येतात असे सोदािरण दाखवून कदलेल ेआि.े 

     बाबा पदमनजी यांची ‘यमुनापयाटन’ (१८५७) िी कादबंरी मराठीतील पणिली कादबंरी 

मानली जाते. िी कादबंरी णिस्ती धमाप्रसारासाठी णलणिली गेली असल्यामुळे त्या काळात 

णतच्याकड ेदलुाक्ष झाल.े अस ेअसल ेतरी ती मराठीतील पणिली कादबंरी मानली गेली. या 

कादबंरीत ‘यमुनापयाटनप्रव त्ती’ प्रकट झाली आि.े भालचंद्र नेमाड ेि ेया प्रव त्तीच्या संदभाात 

सांगतात, ‘‘ व्यक्ती व समाज ह्यांच्या संबधंात अनेक प्रश्न असतात व ह्या संदभाात कािी 

णनणश्चत नैणतक भूणमका घेऊन कादबंरीकाराने भाणषक क ती केललेी असते, त्यानुसार 

आशयसूत्र णनवडलले ेअसते. ह्या आशयसतू्रानुसार शलैी भाषेच्या माध्यमातून णवणवध तंत्रांनी 

रूपाची मांडणी करते.  ‘यमुनापयाटन’ मध्य ेअशी क ती कदसते... िी प्रव त्ती मराठीत अखंड 

आि.े ’’ २४  

      मुक्तामाला प्रव त्तीणवषयी भालचंद्र नेमाड ेयांनी खालीलप्रमाणे मत मांडलेल ेआिे.  
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‘‘ ह्या कादबंरीत व्यक्त िोणारी मकु्तामालाप्रव त्ती मराठीत पणिल्यापासनू प्रबळ आिे. णिची 

मुळे जीवनाऐवजी वाङ् मयीन संकेतांमध्य े अणधक असतात. ह्या प्रव त्तीच्या कादबंर् यांमध्य़ े

रंजक आक णतणनष्ठ वळण प्रधान असल्याने वास्तवातून ककंवा वास्तवाच्या आधारे अ-वास्तव 

शोधून त्याची रीणतप्रधान मांडणी केलेली असत.े क ती टाळललेी असते.’’ २५  

     ‘मोचनगडप्रव त्ती’ णवषयी नेमाड े णलणितात, ‘‘ १८७१ मध्ये प्रकट झाललेी, मुळात 

नसलले्या वास्तवाचा आभास णनमााण करणारी मोचनगडप्रव त्ती. िी प्रणतक तीप्रधान, 

मध्यंतरी सुप्त झाललेी प्रव त्ती स्वातंत्र्योत्तर काळात सवााणधक लोकणप्रय झाली. ” २६  

      भालचंद्र नेमाड ेयांनी यमुनापयाटनप्रव त्ती, मुक्तामालाप्रव त्ती आणण मोचनगडप्रव त्ती  या 

णतन्सिी प्रव त्तींना क ती, रीती आणण प्रणतक ती अशा नावांनींिी संबोधल ेआिे. या णतन्सिी प्रव त्ती 

मराठी कादबंरीच्या क्षते्रात कदसतात असे णनरीक्षण नेमाड े यांनी मांडलेल े आिे. या तीन 

प्रव त्तींच्या कादबं र् याचा मराठी कादबंरीच्या इणतिासावर प्रभाव पडललेा आि.े 

१.४  कादबंरीच्या मलू्यमापनाच ेणनकष : 

     कादबंरीच्या कािी व्याख्या आणण संकल्पनामंधून कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचे स्वरूप 

जाणून घेऊन पाश्चात्य, भारतीय आणण मराठी कादबंरीच्या परंपरेवर थोडक्यात द णष्टक्षेप 

टाकल्यावर कादबंरीचे मूल्यमापन करताना कोणते णनकष वापरावे लागतात याचा णवचार 

आपल्याला करता येतो. 

१.४.१ कादबंरीतील वास्तवता :  

       युरोपात कादबंरीचा जन्सम मध्यमवगााच्या मनोरंजनाच्या गरजा पुरणवण्या साठी  झाला. 

कादबंरीत मध्यमवगााचे आणण सवासामान्सयांच्या जीवनाचे णचत्रण िोऊ लागले. समकालीन 

वास्तव कादबंरीतून मांडल े गेले. कादबंरीचा जन्सम जीवनणचत्रणासाठी आणण 

वास्तवदशानासाठी झालेला असल्यामुळे, कादबंरीच्या स्वरूपाचा णवचार करताना युरोणपयन 
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अभ्यासकांनी कादबंरीतील ‘वास्तवता’ या घटकाला मित्त्व कदललेे आि.े (युरोपात 

वास्तववाद िा वाङ्मयीन वाद प्रभावी िोता तो मुख्यत:  कादबंरीच्या आधारेच. 

वास्तववादामागे Empricism ि ेतत्त्वज्ञान, ‘स्व’च्या जाणणव-ेपणलकड ेवस्तुणस्थती असते अशी 

वास्तववादामागची ताणत्त्वक भूणमका) ‘वास्तवता’ ि ेकादबंरीचे एक मित्त्वाचे लक्षण मानून 

कादबंरीच्या स्वरूपाची चचाा त्यांनी केलेली आि.े द ऑक्सफडा इंणग्लश णडक्शनरीत ‘नॉव्िल’ 

या शददाचा अथा . Representative of real life असा कदललेा आि.े २७    

‘the name given in literature to a study of manners, founded on an observation 

of contemporary or recent life, in which the characters, the incidents and the 

intrigues are imaginary, and therefore new to the reader, but founded on those 

running parallel to real history. With the word “novel” is identified a certain 

adherence to the normal conditions of experience’ २८  

‘Novel dealt with ordinary life and incident, with character, with a great deal of 

introduced conversation, and-in story, in talk, in comment, and everywhere-

with all sorts of miscellaneous matters.’ २९    

वरील व्याख्यांमधून ‘वास्तवता’ या घटक कादबंरीत मित्त्वाचा मानला गले्याचे कदसते. 

        का. बा. मराठे कादबंरीचा णवचार करताना, सत्याच्या बळकट पायावर इमारत रचली 

तर ती कािी कदवस रटकेल अस ेसांगतात. त्यांनी काळ, पुरष-स्वभाव व स्थळ यांचे ऐक्य, 

वाचकांच्या हृदयांत दया, धैया, शौया इत्याकद मनोव त्ती व लध्दगंत िोतील अशा गोष्टी यांना 

मित्त्व कदल ेआि.े कादबंरीत अ् भुताची आवश्यकता असत ेि ेमान्सय करून वास्तवता, नैणतक 

पररणाम यांना ते मित्त्व दतेात. म्िणजेच वास्तवता आणण लेखकाचा द णष्टकोण यांना ते 

मित्त्वाचे मानतात असे कदसते. ३०  
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        णव. का. राजवाड ेयांनी कादबंरीचा णवचार करताना अ् भुत (रोमॅणण्टक), व वास्तणवक 

(ररअ णॅलणस्टक) अस ेकादबंरीचे दोन वगा मानले. 

 ‘‘ ि े कादबंरीमय सारस्वत (१) लिान गोष्टी (२) अ् भुत कथा (३) वस्तुणस्थत्यादशाक 

कथानके ह्या तीन घटकांनी बनलेल ेआि.े’’ ३१ असे राजवाड ेयांनी णलणिललेे आि.े अ् भुत 

आणण वास्तणवक असे कादबंरीचे दोन प्रकार त्यांनी मानलेले आिते. त्याचबरोबर वास्तणवक 

कादबंरीतिी अ् भुताचा अंश असतो अस े ते म्िणतात. वास्तववादी कादबंरीतिी अ् भुत 

(रोमॅणण्टक) ला स्थान असल्याचे ते सांगतात. इथे राजवाड े ‘अ् भुत’ या शददाचा वापर 

काल्पणनकता, कलात्मकता या अथााने करताना कदसतात. कादबंरीलेखनात असलले े

अ् भुततेचे मित्त्व मान्सय करून राजवाड े यांनी कादबंरीत वास्तवता असणे आवश्यक आि े

अस े मत मांडलले े आि.े पण वास्तवता म्िणजे वतामानपत्रातील ररपोटा नव्ि े असेिी ते 

म्िणतात. कादबंरीकाराने कादबंरीतून समाजवास्तवाचे णचत्रण करणे आवश्यक आि े असे 

त्यांनी स्पष्ट केलेल ेआि.े  

 ‘‘ ह्या दशेातील दाररद्रयाने गांजलेल्या, रोगाने पीणडलले्या व णवद्येने मागासलेल्या सामान्सय 

जनसमूिाचा कैवार सहृदयतेचे मूर्तामंत पुतळे जे कादबंरीकार त्यांनी घेतला नािी, तर दसुरा 

कोण घेईल? लोकांची खरी णस्थती लोकांच्या मनात यथाणस्थत लबंबणवण्याला कादबंरीसारख े

दसुरे साधन नािी. ’’ ३२  

       या णववेचनातून राजवाड े यांची कादबंरीतील वास्तवासंबंधीची भूणमका लक्षात येते. 

लोकांची खरी णस्थती म्िणजेच समाजाचे वास्तव दशान कादबंरीमधून घडायला िवे असे मत 

राजवाड ेयांनी मांडलेल ेआि.े इथे त्यांनी ‘वास्तवता’ िा घटक मित्त्वाचा मानलेला कदसतो.  

     कुसुमावती दशेपांड ेयांनी कादबंरीचे अंणतम मूल्य ठरणवताना कोणत्या गोष्टी मित्त्वाच्या 

ठरतात याचे णववेचन केललेे आि.े त्यांच्या मते, अणभजात कला मानवी मनाच्या सवा 
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प्रव त्तींना आवािन करते. मानवी मनाच्या सवा शक्तींना उत्स्फूता करण्याच्या णतच्या 

सामर्थयाावरून णतचे अंणतम मलू्य ठरवले जाते. ३३  

      कुसुमावती दशेपांड ेयांच्या मते, कादबंरीचा प्राण मानावेत अस ेगुणधमा दोन आिते, ते 

म्िणजे जीवनाच्या प्रव त्तीचे सरळ, वास्तव व मूलग्रािी णवश्लेषण, प्रव त्तींचे आकलन आणण 

अत्यंत प्रत्ययकारी व्यणक्तणचत्रण. सवोत्क ष्ट कथांमध्ये जीवनदशान आणण व्यणक्तणचत्रण यांचा 

अचूक व प्रभावी संगम िोतो. ि े जीवनदशान आणण व्यणक्तणचत्रण लखेकाचे कथेतील मखु्य 

पात्राशी तादात्म्य िोण्यावर अवलंबून असते. या तादात्म्यामुळे कादबंरीत एकसूत्रता येते. ती 

बांधीव िोते आणण उत्कट पररणाम साधते. अशी तादात्म्याची णसद्धी लखेकांना त्यांच्या उदार 

व गंभीर मानवतेमुळे प्राप्त िोते. 

“ व्यणक्तणचत्रण व जीवनदशान यांचा संयोग घडवून आणण्याची शक्ती ज्या तादात्म्यात आि े

अशा तादात्म्याची णसद्धी उच्चतम कथालेखकांना प्राप्त िोते ती त्यांच्या उदार व गंभीर 

मानवतेमुळे...तेथ े उदार मानवतेची, णवशाल सिानुभूतीची अणतशय आवश्यकता असते. 

णनमाळ मानवतेच्या पोटीच णवशाल व उच्च कलचेा जन्सम िोतो. अशी मानवता सवाधमाातीत 

असत,े सवापक्षभेदातीत असत;े सवा राजकीय, आर्थाक वा सामाणजक णवचारप्रणालींच्या 

पलीकडली असते. ’’ ३४  

      कुसुमावती दशेपांड े यांनी जीवनदशान, व्यणक्तणचत्रण, लेखकाचे तादात्म्य आणण 

तर् िते र् िचेे जीवन समजून घेणारी उदडं मानवता ि े कादबंरीच्या मूल्यमापनाचे णनकष 

मानलेले आिते. त्यातिी त्यांनी ‘मानवता’ िा सवाात मित्त्वाचा णनकष मानलेला असल्याचे 

कदसते. लेखकाकड ेअसलेल्या असीम व णनमाळ मानवतेमुळेच लखेक श्रषे्ठ कलाक ती णनमााण 

करू शकतो. शरदचंद्र चटजी आणण रवींद्रनाथ टागोर यांचे साणित्य असीम व णनमाळ 

मानवतेमुळेच श्रेष्ठ प्रतीचे झाललेे आि.े 
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     िररभाऊंच्या कादबंर् यामधून समाजदशानाबरोबरच जीवनदशान घडत असले तरी 

िररभाऊंचे व्यणक्तणचत्रण णवणशष्ट सामाणजक संदभाातून झाललेे असल्यामुळे त्याच्या 

भोवतालची सामाणजक चौकट गळून पडून ते कािी जीवनणवषयक मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न 

एकसारख ेउपणस्थत करीत नािीत. त्यामुळे त्यांच्या कादबंर् यांमधून जीवनाचे कोड ेसाकार 

िोताना कदसत नािी अस ेवा. ल. कुलकणी णलणितात. ३५  

      वा. ल. कुलकणी यांनी कादबंरीतून घडणारे समाजदशान, मानवी जीवनाचे दशान ि े

मित्त्वाचे मानलेले आि.े त्याचबरोबर कादबंरीतून उपणस्थत िोणारे जीवनणवषयक मूलभूत 

स्वरूपाचे प्रश्न िा कादबंरीचा सवाात मित्त्वाचा णनकष मानललेा आि.े ‘कादबंरीतील वास्तव’ 

या णनबंधात त्यांनी कादंबरीतील वास्तवाचे आणण वास्तववादी कादबंरीचे समथानच केलले े

कदसून येते. 

     नरिर कुरंदकर यांनी खरा प्रणतभावंत लखेक आपल्या कलाक तीत बोध आणण रंजन या 

दोन्सिी चौकटी ओलांडून मुक्त िोतो. म्िणून लणलत वाङ् मयाच्या अभ्यासात खरे मित्त्व 

लेखकाच्या भूणमकेला नसून वाङ् मयक तीच्या स्वरूपाला, णतच्यातील अनुभवाच्या 

स्वरूपालाच आि ेअस ेमत मांडलेले आि.े िा अनुभव जीवनाच्या आकलनातून-अवलोकनातून 

णनमााण िोत असतो. अवलोकनाची व्यापकता व आकलनाची खोली याचा पररणाम 

कलाक तीतील अनुभवाच्या सम द्धीवर व कलाक तीच्या उंचीवर िोत असतो अस ेमत कुरंदकर 

मांडतात. 

 ‘‘िा वाङ् मयक तीतून व्यक्त िोणारा अनुभव स्वयंपूणा, उत्कट, सलग व एकजीव असतो या 

मु्द्यावर कलावादी, बोधवादी, रंजनवादी अशा सवाच वाद्यांचे एकमत असते. िा अनुभव 

जीवनाच्या आकलनातून-अवलोकनातून णनमााण िोतो. जीवनाचे ि ेआकलन आणण अवलोकन 

अनुभवाच्या पातळीवर अणभव्यक्त करण्याचे काम लणलत वाङ् मय करीत असते. यावरिी 

सवांचेच एकमत असते. जीवनवादी फक्त इतकेच म्िणतील की अवलोकनाची व्यापकता व 
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आकलनाची खोली याचा पररणाम कलाक तीतील अनुभवाच्या सम द्धीवर व कलाक तीच्या 

उंचीवर िोतो. कलाक तीची प्रतवारी लावताना िीिी बाब णवचारात घेतली पाणिजे.’’ ३६  

      कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी कुरंदकरांनी स्वयंपूणा, उत्कट, सलग आणण एकजीव 

अनुभव, अवलोकनाची व्यापकता आणण आकलनाची खोली िचे णनकष वापरललेे आिते.  

     गंगाधर गाडगीळ यांनी ‘वास्तवता एक वाङ् मयीन मूल्य?’ या लेखात वास्तवता ि े 

वाङ् मयीन मूल्य म्िणून मानता येत नािी अशी भूणमका मांडली आि.े साणित्य िी कला 

असल्याने कलाक ती म्िणून णतचे कािी गुणधमा असतात या गोष्टीकड ेदलुाक्ष केल ेजाऊ शकत 

नािी. साणित्यात वास्तव जीवनाचे णचत्रण असते ते कलात्मकरीत्या केललेे असते अस े

वास्तववादी म्िणत असतात. याचा अथा वास्तववाद्यांनािी कलेची मूल्ये मान्सय आिते पण 

कलाक तीच्या मलू्यमापनात या मूल्यांना ते दयु्यम स्थान दतेात असे गाडगीळ यांनी स्पष्ट केल े

आि.े ते पुढ े म्िणतात, ‘‘ साणित्यात वास्तवतेचे णचत्रण व्िायचे व णतचा अथा लावायचा 

म्िणजे दोन गोष्टी आवश्यक असतात. एक अशी की, लेखकाची भूणमका वस्तुणनष्ठ िवी आणण 

दसुरी अशी की, त्याने कलाक तीतून एका णवणशष्ट घटनेचे णचत्रण न करता सवासामान्सय 

स्वरूपाची णवधाने केली पाणिजेत. पण कलावंत ह्यांपैकी एकिी गोष्ट करीत नसतो. तो 

एखाद्या पररणस्थतीचे णचत्रण करीत नसतो तर त्या पररणस्थतीच्या आपल्याला आलले्या 

अनुभवाचे णचत्रण करीत असतो. पररणस्थती ि े त्या अनुभवाचे णनणमत्त असते...अणधक 

काटेकोरपणे णलिायचे म्िणजे तो एक णवणशष्ट अनुभव व्यक्त करीत असतो. ह्यामळेु 

कलावंताची जी अणभव्यक्तीची पद्धती आि े णतच्या द्वारे वास्तवतेचे वस्तुणनष्ठ णचत्रण िोण े

अशक्य असते. तेव्िा कलावंत कलात्मक पद्धतीने णलिीत असतो अस े म्िटल े म्िणजे तो 

वास्तवतेचे णचत्रण करतो अस ेम्िणता येत नािी. ’’ ३७  

     गाडगीळांची िी भूणमका वासुदवे सावंत यांनी अमान्सय केललेी आि.े गाडगीळांच्या या 

भूणमकेणवषयी युणक्तवाद करताना वासुदवे सावंत यांनी मांडलेल े मत पािावे लागेल. ते 
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म्िणतात, “ साणित्यातील वास्तवतेचा िाच अथा गाडगीळांनी कशावरून ग णित धरला? 

साणित्यातून वास्तवाचे णचत्रण िोत असते याचा अथा लखेकाची भूणमका वस्तुणनष्ठ असते अस े

मानायचे कारण नािी. कारण लखेकाची भूणमका पूणापणे वस्तुणनष्ठ असेल तर त्याचे लखेन 

साणित्य न िोता शास्त्रच िोईल ककंवा वतामानपत्री व त्तांत िोईल. म्िणून साणित्यात 

वास्तवणचत्रण करणे म्िणजे तार्का क सत्ये सांगणेिी नव्ि े ककंवा साणित्याकडून वास्तवतेची 

अपेक्षा करणे म्िणजे गाडगीळ समजतात त्याप्रमाणे साणित्याने समाजवाद, गांधीवाद ककंवा 

राष्ट्रवाद यासारख्या प्रणालींचा पुरस्कार करावा असे मानणे नव्ि.े एकूण गाडगीळांचे 

साणित्यातील वास्तवतेबद्दलचे मत पटण्याजोगे नािी अस ेम्िणावे लागते. ’’ ३८  

      भालचंद्र नेमाड े यांनी कादबंरीचे स्वरूप सांगताना, कथनात्मक साणित्याचे मित्त्वाचे 

प्रकार असलले्या लघुकथा, दीघाकथा, लघुकादबंरी व कादबंरी या साणित्यप्रकारांचे वेगळेपण 

रूपाच्या अंगाने सांगताना लघुकथा, दीघाकथा, लघुकादबंरी यांतून अवकाश ्मा्माने कसा 

णवस्तारत जातो ि ेसांगून कादबंरीचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे सांणगतललेे आिे. कादबंरीत ह्या 

प्रमाणात आशयसूत्र ेव त्यांचे पदर अनेक असतात, यामुळे अवकाश प्रदीघा व णवस्त त िोतो. 

लघुकथा-दीघाकथा यांच्या उलट कादबंरीवर लांबीच्या ककमान मयाादा असतात. व्याणमश्र 

आशयसूत्रांमुळे िा अवकाश स्थळ व काळ यांना व्यापून ह्यापलीकडचे वास्तव सुचवीत 

असतो. कादबंरीच्या या कालातीत सूचकशक्तीमुळे णतचा अवकाश ककतीिी मोठा अस ू

शकतो. ” ३९  

      नेमाड ेयांनी कादबंरीत प्रदीघा भाणषक अवकाश, व्याणमश्र आशयसतू्रे, णवस्त त संरचना, 

णवशाल सामाणजक आशय, एखाद्या समस्येचा पाठपुरावा, एखाद्या पोटसमूिाचे, 

पोटसंस्क तीचे तपणशलासंि दशान, संपूणा काळाचा ककंवा समाजाचा छेद घेणे, बळकट 

आशयसूत्र,े पात्र ेसलग उभी रािण ेयांना मित्त्व कदलेल ेआि.े  
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‘‘ सामाणजक आशय णवशाल असावा लागतो. एखाद्या समस्येचा पाठपुरावा णतच्या णवणवध 

संदभाासकट मांडललेा असतो. एखादया पोटसमूिाचे, पोटसंस्क तीचे तपणशलांसि दशान 

घडवललेे असते. सपंूणा काळाचा ककंवा समाजाचा छेद घेतललेा असतो. ’’ ४०  

      या त्यांच्या णववेचनामधून कादबंरीत सामाणजक आशयाचे मित्त्व स्पष्ट झालेले आि.े 

कादबंरीत एखाद्या समस्येचा पाठपुरावा णतच्या णवणवध संदभाासि मांडणे, पोटसमूिाचे, 

पोटसंस्क तीचे तपशीलासि दशान घडणवणे, सपंूणा काळाचा, समाजाचा छेद घेण े यातून 

लेखकाने कादबंरीतून वास्तवाचे णचत्रण करणे आवश्यक आि ेअस ेमत नेमाड ेयांनी मांडलले े

आि.े नेमाड े वास्तवता िा कादबंरीच्या मलू्यमापनाचा एक मित्त्वाचा णनकष मानताना 

कदसतात. व्यक्ती आणण समाज यांचे संबधं मानणे ि े वास्तववादात मित्त्वाचे आि ेअस े ते 

म्िणतात. ‘वास्तवा’ संबधंी ते म्िणतात, 

 “ आपल्याणशवायिी स ष्टीचे अणस्तत्व असू शकते, ि ेसत्य ( वास्तव ) वस्तुणनष्ठतेने जाणणे 

म्िणजे वास्तववाद. ह्यातून व्यक्ती व समाज यांचे संबध मानणे ि े साणित्यातील 

वास्तववादाचे प्रमुख लक्षण आि.े कादबंरीकार आपल्या आशयाचे जे जे तपशील संरचनेसाठी 

णनवडतो, ते सवा व्यक्ती व समाज यांच्याशी सलंग्न अशा णवणवध प्रांतातून णझरपत 

असतात.”४१  

      उषा िस्तक यांच्या मते, अभ्यासकांनी कादबंरीसाठी वास्तवतेचा णनकष वापरलेला 

असला तरी वास्तवतेचे बंधन न स्वीकारणार् या रंजक प्रव त्तीच्या कादबंरीला तो लावता येत 

नािी. अस ेअसल ेतरी कादबंरीच्या वास्तववादी रूपाला ताणत्वक चचेत प्राधान्सय णमळाललेे 

आि.े कारण कादबंरीचा इणतिास घडणवणारे बहुसंख्य लक्षणीय कादबंरीकार वास्तवतेचा 

अंगीकार करणारे आिते. कादबंरीच्या आकलनासाठी वस्तुणनष्ठ णनकषांचा शोध घेताना 

वैयणक्तक आवडीणनवडींना व ‘कादबंरी’बाह्य संदभााना प्राधान्सय दणेारी भूणमका नाकारावी 
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लागते. कादबंरीचे णवश्लेषण करताना जीवनणवषयक जाणणवांच्या आकलनाला आणण 

द णष्टकोणाला अपररिायापणे मित्त्व लाभते. 

      उषा िस्तक यांनी आपल्या णववेचनात पुढीलप्रमाणे णनष्कषा मांडललेे आिते, “ एखाद े

णचत्र ककंवा णशल्प ह्यांच्याप्रमाणे कादबंरीच्या कलारूपाची मीमांसा करता येत नािी कारण 

णतच्या घडणीत जीवनणवषयक जाणणवांचा सिभाग असतो. तो समजावून घेण्यासाठी 

जीवनणवषयक जाणणवांचा संदभा अपररिाया ठरतो. त्याचप्रमाणे ती एक वाङ् मयीन कलाक ती 

असल्यामुळे णतच्या घडणीत कलातत्वांचािी आढळ िोतो. म्िणून कलातत्वांचा संदभा झटकून 

टाकूनिी णतचा णवचार करता येत नािी. तस ेकेल्यास ती एक वाङ् मयीन कलाक ती नािी ह्या 

णनष्कषााला यावे लागते...सारांश, कादबंरी िा वाङ् मयप्रकारच असा आि,े की ज्याचा अनेक 

कदशांनी अभ्यास करता येतो, मात्र नेमक्या कोणत्या कदशेने प्रवास केल्यास णतचे ममा 

अचूकपणे आपल्या िाती लागेल, ह्याचा णनसंकदग्ध उलगडा अजूनिी व्िायचा आि.े म्िणूनच 

अस ेम्िणता येते, की आकलनाच्या संदभाात अभ्यासकांना आव्िान दणे्याचे फार मोठे सामर्थया 

ह्या वाङ् मयप्रकारात दडलेल ेआि.े ’’ ४२  

           उषा िस्तक यांनी कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी कादबंरीची कलातत्त्वे, कादबंरीतून 

प्रकट िोणारे लखेकाचे जीवनणवषयक जाणणवांचे आकलन आणण लेखकाचा जीवनणवषयक 

द णष्टकोण ि ेणनकष मित्त्वाचे मानलेल ेआिते. 

           उषा िस्तक यांनी केलेल्या या णववेचनावरून असे म्िणता येते की, कोणतीिी 

कलाक ती िी एक वाङ् मयीन कलाक ती असल्याने त्या कलाक तीच्या मूल्यमापनात 

कलातत्त्वांना असललेे मित्त्व मान्सय करावे लागते. त्याचबरोबर त्या कलाक तीची श्रेष्ठता 

ठरणवण्यासाठी लेखकाचे जीवनणवषयक जाणणवांचे आकलन, आणण लेखकाचा जीवनणवषयक 

द णष्टकोण ि े णनकष स्वीकारावे लागतात. अन्सयथा कलारपाच्या द ष्टीने चांगली असललेी 

रंजनवादी कादबंरीिी श्रेष्ठ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. म्िणूनच कादबंरीतील 
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कलातत्त्वांचे मित्त्व मान्सय करून लेखकाचे जीवनणवषयक जाणणवांचे आकलन आणण 

लेखकाचा जीवनणवषयक द णष्टकोण ि ेणनकष कादबंरीच्या मलू्यमापनात मित्त्वाचे ठरतात. 

     “वा. ल. कुलकणी यांनी कादबंरीचे व्यवच्छेदक लक्षण स्पष्ट करताना सेंकद्रय एकतेचा 

णनकष सांणगतलेला आि.े कादबंरीचे कथासूत्र णतच्या कथाबीजात अंतभूात नसलले्या बाह्य 

घटकांशी तडजोड करीत ककंवा कथाणनवेदकाच्या मजीप्रमाणे िवे तसे बाक आणण वळणे घेत 

जन्समाला येऊ शकत नािी. कादबंरीच्या कथाबीजाची प्रक ती एकदा णनणश्चत झाली की सेंकद्रय 

एकात्मतेच्या तत्त्वानुसारच त्याचा णवकास िोत असतो. घटना, प्रसंग आणण व्यक्ती ि ेघटक 

परस्परांशी अतूट असा संबंध प्रस्थाणपत करनच कथासतू्राला अपररिायापणे पुढ े पुढ ेखेचीत 

नेतात. म्िणजे कादबंरीच्या घटकांमध्य े असा णवकास घडवून आणण्याचे सामर्थया असावे 

लागते. ‘मकु्तामाला’ सद श्य कणल्पत गोष्टी घटना, प्रसंग आणण व्यक्ती ह्यांच्या आधारेच 

रचलेल्या असल्या तरी त्यांच्यामध्ये कथासूत्राला आंतररकरीत्याच फुलणवण्याची शक्ती 

नािी.” ४३  

     “ एक तर सेंकद्रय एकात्मतेचे वैणशष्ट्य कादबंरीचे व्यवछेदक लक्षण नसून कोणत्यािी 

कथात्म वाङ् मयप्रकाराचे (काव्याचेिी) मित्त्वाचे वैणशष्ट्य आि.े तो वाङ् मयप्रकार नाटक 

असो, लघुकथा असो ककंवा प्रबंधकाव्य असो, त्याच्यामागे जीवनदशानासंबंधीचा त्यांचा 

दसुरा णनकषिी कादबंरीचे काय, पण कोणत्यािी वाङ् मयप्रकाराचे मित्त्वाचे वैणशष्ट्य 

आि.े..सेंकद्रय संबंध काय ककंवा गंभीर जीवनदशान काय या संकल्पना कादबंरीच्याच नव्िे, तर 

सवाच गंभीर वाङ् मयप्रकारांच्या आिते. त्या कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराला लावल्यास 

अणतव्याप्तीचा दोष णनमााण िोतो. ” ४४  

      चंद्रकांत बांकदवडकेरांनी वा. ल. कुलकणी यांनी कादबंरीच्या संदभाात मांडलेल्या सेंकद्रय 

एकात्मता आणण जीवनदशानाची जाणीव या णनकषांचा णवचार करताना सेंकद्रय एकात्मता 

आणण जीवनदशानाची जाणीव िी दोन्सिी फक्त कादबंरीचीच वैणशष्ट्य नसून ती अन्सय 
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वाङ् मयप्रकारांचीिी वैणशष्ट्ये आिते अस े मत मांडलेल े आि.े बांकदवडकेर कादबंरीसारखा 

वाङ् मयप्रकार लखेकाच्या समाजाशी असलले्या आंतररक आपुलकीवर वाढणारा 

वाङ् मयप्रकार आि े अस े सांगून पुढ े म्िणतात, “सवाच वाङ् मयक तीच्या मिानतेचा पाया 

समाजजीवनाणवषयीची आस्था िा आि.े..जनजीवनाणवषयी प्रचंड आस्था आणण 

जीवनमूल्यांणवषयीची आंतररक बांणधलकी यातूनच मिान कादबंरीकार णनमााण िोण्याची 

शक्यता असते.” ४५  

       वासुदवे सावंत यांनी कादबंरीचा णवचार करताना वास्तवता िा कादबंरीच्या 

मूल्यमापनाचा मित्त्वाचा णनकष मानताना साणित्य आणण वास्तवता यांच्या संबंधात 

आपल्या णववेचनात दोन प्रश्न उपणस्थत केललेे आिते. 

“व्यणक्तणनरपेक्ष ककंवा वस्तुणनष्ठ असे वास्तव असते काय? 

साणित्य िी कला असल्याने तत्त्वत: साणित्य ि ेवास्तवाचे णचत्रण करू शकते काय?” ४६  

        या प्रश्नांच्या सदंभाात वासुदवे सावंत यांनी केलले े णववेचन पािावे लागेल. 

‘‘...वास्तवाचे ज्ञान िी जरी ज्ञात सापेक्ष ककंवा अनुभवसापेक्ष गोष्ट असली तरी व्यक्तीच्या 

ज्ञानावर ककंवा अनुभवांवर वास्तवाचे णनयंत्रण असते, ककंवा अनुभवाचा बराचसा भाग 

वास्तवसापेक्ष असतो. म्िणून व्यणक्तणनरपेक्ष अशा वास्तवाची कल्पना आपणास स्वीकारावी 

लागते. वास्तव म्िणजे केवळ माणसाला िोणारे वास्तवाचे ज्ञान अस ेआपण पूणांशाने म्िण ू

शकत नािी. कारण ज्ञानाचा णवषय ककंवा ज्ञेय िचे ज्ञान असे म्िणण ेिा कोटीप्रमाद िोईल. ’’ 

४७ असे म्िणून वासुदवे सावंत यांनी वास्तववादाच्या संदभाात भालचंद्र नेमाड े यांनी 

मांडलेली ‘‘ आपल्याणशवायिी स ष्टीचे अणस्तत्त्व असू शकते, ि े सत्य (वास्तव) वस्तुणनष्ठतेने 

जाणणे म्िणजे वास्तववाद. ह्यातून व्यणक्त आणण समाज यांचे संबधं मानणे ि ेसाणित्यातील 

वास्तववादाचे प्रमुख लक्षण आि.े ’’ िी भूणमका स्वीकारलेली आि.े कादबंरीतील वास्तवाच्या 
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संदभाात वासुदवे सावंत यांनी मांडलेले मत मित्त्वपूणा आि.े वाचकांच्या मनात 

वास्तवाणवषयी जाणीव णनमााण करण्याच्या ितूेने कादबंरीकार कादबंरी णलणित असतो. 

म्िणून वास्तवता िा कादबंरीच्या मलू्यमापनाचा मित्त्वाचा णनकष मानावा लागतो अस ेते 

म्िणतात. ४८  

       मानवी जीवन म्िणजे केवळ व्यणक्तजीवन नसून व्यक्ती आणण णतचे सामाणजक, 

सांस्क णतक व नैसर्गाक पयाावरण णमळून मानवी वास्तव बनत असते. कादबंरीत लखेक 

मानवी जीवनातील प्रश्नांना ककती खोलवर णभडलेला आि,े वास्तवाचे ककती व्याणमश्र दशान 

त्याने घडणवलेले आि ेयावरून त्याच्या कादबंरीचे श्रेष्ठत्व ठरणवता येते अशी भूणमका वासुदवे 

सावंत यांनी मांडललेी आि ेआणण ती योग्यच आि.े ४९  

      िररश्चंद्र थोरात यांनी वास्तव आणण कादबंरी यांचा णवचार करीत असताना वास्तव 

आणण कादबंरी यांच्या सबंंधाच्या चार पातळ्या मानलेल्या असून कादबंरीच्या सकेंतवू्यिावर 

वास्तवाची अणधसत्ता चालते असे मत मांडलले ेआि.े  

 “ वास्तव आणण कादबंरी यांच्या संबंधाच्या चारिी पातळ्यांचा णवचार करता, या चारिी 

पातळ्यांवर कादबंरी वास्तवापासून दरू सरकते ि ेआपल्या लक्षात येते. कधी कादबंरीला 

वास्तवापासून दरू सरकावे लागते, तर कधी णतला वास्तव दडवावे लागते...या अंतरामुळेच 

एकमेकांना स्पष्ट करू पािणारा, एकमेकांना स्थानांतररत करून एकमेकांचे नकारात्मक 

अणस्तत्व णसद्ध करू पािणारा अंतर्वारोधात्मक ताण दोिममध्ये णनमााण िोतो. 

       या अंतरामुळे कादबंरीचे जग वास्तव जगापेक्षा वेगळे जग असते, या णनष्कषााप्रत 

आपल्याला यावे लागते. मात्र िा वेगळेपणा एकमेकांपासून पूणापणे तुटलेला वेगळेपणा 

नसतो. िी दोन्सिी जगे परस्परावलंबी असतात. परस्परावलंबी असण्यासाठी त्यांच्यामध्य े

आवश्यक असललेा भेद वरील अंतरामुळे णनमााण िोतो. 
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       वास्तवापासून दरू िोऊन कादबंरी वास्तवाला आकार दतेे ककंवा वास्तवाला आकार 

दतेाना कादबंरी वास्तवापासून दरू जाते ि े जेवढे खरे आि,े तेवढेच वास्तवणवषयक 

संकल्पनांचे कादबंरीच्या संकेतवू्यिामध्ये रूपांतर िोत असल्यामुळे वास्तव कादबंरीला 

आकार दतेे, िदेखेील खरे आि.े सकेंतवू्यिाच्या द ष्टीने कादबंरी िा खूप लवणचक आणण खुला 

साणित्यप्रकार ठरला आि ेयाचे कारण, त्याच्या संकेतवू्यिावर वास्तवाची अणधसत्ता चालते 

िचे आि.े ” ५०  

       रा. भा. पाटणकरांनी ‘कला व सत्य’ या संकल्पनांची चचाा करताना केलेल े णववेचन 

मित्त्वाचे आि.े “ कलचे्या नैणतक पररणामांबद्दलचा णसद्धांत आपण जसा कळत-नकळत 

स्वीकारतो तसा कलेने जीवनदशान केले पाणिजे िा णसद्धांतिी आपण स्वीकारतो...णनराळ्या 

शददांत सांगायचे झाले तर अस ेम्िणता येईल की सत्य-दशानाला आपण कलामूल्याचा णनकष 

मानतो. एखादया कलाक तीमुळे जीवनाणवषयी नवीन असे जरी कािी कळले नािी ककंवा 

जीवनाची जाण जास्त सखोल झाली नािी, तरी णतच्यात बुद्धीला पटणार नािी अस ेकािी 

असू नये इतकी तरी आपली अपके्षा असत.े कोणत्या कलाक तीच्या बाबतीत जीवनदशानाची 

अपेक्षा ठेवायची याचािी णववेक आपण करतो. आशयरणित कलाक तींच्या बाबतीत आपण िी 

अपेक्षा ठेवीत नािी. तसेच ‘अरेणबयन नाइट्स’ सारख्या वाङ् मयक तींकडूनिी आपण 

जीवनदशानाची अपेक्षा करीत नािी. पण ‘कोसला’सारख्या वाङ् मयक तींच्या बाबतीत मात्र 

आपली िी अपेक्षा असत ेि ेणनर्वावाद. ”  ५१  

     पाटणकरांनी केलले्या या णववेचनातून आशयरणित कलाक तींच्या बाबतीत जीवन-

दशानाची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकत नािी. पण गंभीर आशय मांडणार् या कलाक तीने 

जीवनदशान घडणवले पाणिजे ि ेस्पष्ट िोते.  

      वरील णववेचनावरून असे लक्षात येते की कादबंरीत ‘वास्तवता’ म्िणजेच ‘जीवनदशान’ 

या घटकाचे मित्त्व कादबंरीच्या समीक्षकांनी मान्सय केललेे आि.े मध्यमवगाासाठी णनमााण 
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झालेल्या या साणित्यप्रकाराचा संबंध प्रारंभकाळापासून वास्तवतेशी आिे. म्िणूनच 

कादबंरीच्या आतापयंतच्या वाटचालीत वास्तवता आणण कादबंरी यांचे नाते अत्यंत जवळचे 

आि.े मानवी जीवनातील प्रश्न, मानवी जीवनाचे दशान कादबंरी घडवते. ि ेजीवनदशान ती 

ककतपत सखोलपणे घडव ूशकते यावरून णतचे मूल्यमापन करता येते. 

      रा. भा. पाटणकरांनी मूल्यमापनाच्या णनकषांच्या संदभाात मत मांडलेल े आि े की, “ 

समीक्षा शक्य व्िायची असेल तर सावाणत्रक णनयम, णनकष, संकल्पना असायला िव्यात. पण 

कलाक तींच्या वेगळेपणावर अन्सयाय िोऊ नये असे वाटत असले तर ि े णनयम आणण णनकष 

लवणचक असण ेजरूर आि.े समीक्षकाने एकाच वेळी अनेक णनयम व णनकष यांचा उपयोग 

केला तर तो वापरत असलले्या मलू्यदडंात जरूर तो लवणचकपणा येईल असे वाटते. 

कोणत्यािी एका णनयमाच्या द ष्टीने णवचार केल्यास अस ेलक्षात येते की, कोणत्याच गोष्टीचे 

व्यणक्तत्व त्यात पूणापण ेसामावल ेजात नािी. त्याच व्यणक्तत्वाला अनेक अंगे असल्याने ते इतर 

णनयमांच्यािी कक्षेत येते. या अनेकणवध णनयमांचा एकाच वेळी वापर केल्यास ते व्यणक्तत्व 

आपण समग्रपणे आकलन करू शकतो. ” ५२  

     रा. भा. पाटणकर यांनी कलाक तीच्या मलू्यमापनासाठी अनेक णनयम आणण णनकष 

वापरले तर आपण कलाक तीचे आकलन समग्रपणे करू शकू असे सांणगतलेल ेआि.े   

     रा. भा. पाटणकर यांचे ि े मत मान्सय करून वासुदवे सावंत यांनी त्या त्या 

वाङ् मयप्रकाराच्या वैणशष्ट्यांनुसार कािी णनकष मित्त्वाचे म्िणून अग्र्माने णवचारात घ्यावे 

लागतात असे म्िटलेल ेआि.े ५३ 

     म्िणून कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराच्या वैणशष्ट्यानुंसार ‘वास्तवता’ िा कादबंरीच्या 

मूल्यमापनाचा एक मित्त्वाचा णनकष म्िणून स्वीकारता येतो. 
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१.४.२  कादबंरीतील नणैतकता : 

       कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी लेखकाचा जीवनणवषयक द णष्टकोण ककंवा लखेकाची 

जीवनद ष्टी िा दसुरा णनकष स्वीकारावा लागतो. रा. भा. पाटणकर ‘नीती’ व ‘नैणतक’ या 

शददांणवषयी णववेचन करतात, “नैणतकतेणवषयी णवचार करायचा म्िणजे केवळ 

“परस्त्रीणवषयी व परणवत्ताणवषयी अणभलाषा बाळगू नये.” अशा नैणतक णनयमांचा णवचार 

करायचा इतकेच नािी; तर चांगल्या, श्रेयस्कर व आदशा जीवनाचा णवचार करण े िसेदु्धा 

त्यात बसते ि े लक्षात ठेवले पाणिजे. कला आणण नीती यांच्यातील सबंंध म्िणजे कला व 

पुरषाथा ककंवा जीवनमूल्ये यांच्यातील संबंध िोय.” ५४  

पाटणकरांनी ‘नीती’ या शददाचा व्यापक अथा साणंगतलेला आि ेआणण तो योग्यच आि.े 

      वाङ् मयातील नैणतकतेचा णवचार पाश्चात्य णवचारवंत प्लेटो, अ ॅररस्टॉटल, टॉलस्टॉय, 

कफणलप णसडनी, ररचर्डसा यांच्यापासून सात्रासारख्या अणस्तत्ववाद्यांपयंत आणण 

माक्सावाद्यांपयतं अनेकांनी मांडललेा आि.े रा. भा. पाटणकर यांनी आपल्या ’सौंदयामीमांसा’ 

या गं्रथात या णवचारवंतांच्या णवचारांचा सणवस्तर परामषा घेतललेा आि.े टॉलस्टॉयने 

सावाणत्रक बधंुभावाला पोषक असललेी कला श्रेष्ठ मानललेी आि.े प्लटेोने आपल्या आदशा 

राज्यातून कवींना िद्दपार केल.े िा णनणाय घेताना त्याला द:ुखिी झाले कारण त्याला काव्यात 

रस िोता. पण प्लेटो कलामूल्य आणण नीणतमूल्य यांच्यात संघषा आला तर नीणतमूल्याची 

बाजू घेतो. अ ॅररस्टॉटलच्या मते कलामूल्य आणण नीणतमूल्य िी वेगळी असली तरी कला 

नीतीला पोषकच असते. कफणलप णसडनी यांच्या मते कलेकडून असलेल्या नैणतक अपेक्षा कला 

पूणा करते. सात्रा यांच्या मते वाङ् मयात नैणतकता असण ेअपररिाया आि.े 
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      भालचंद्र नेमाड े यांनी यासंदभाात कादबंरी िा एक सामाणजक दस्तऐवज असल्याने 

कादबंरीकाराला स्वत:वर कोणती तरी नैणतकता लादनू घ्यावी लागते कारण वैयणक्तक 

मूल्यमापनाच्या कािीतरी व्यवस्थेणशवाय कादबंरीकाराला समाजाच्या प्रक्यांचे मूल्यमापन 

करता येत नािी असे मत मांडललेे आि.े 

“ कादबंरीचे सामाणजक दस्तऐवज म्िणून असलेल े मित्त्व वादातीत आि.े िी सामाणजक 

प्रक्यांची नमद करतांना कादबंरीकाराला स्वत:वर कोणती तरी नैणतकता लादनू घ्यावी 

लागते. कारण अशा वयैणक्तक मलू्यमापनाच्या कािीतरी व्यवस्थेणशवाय कादबंरीकाराला 

समाजाच्या अतंस्तरापासनू सरुू िोऊन बणिस्तरावर लौककक स्वरूपात प्रकट िोणार् या 

प्रक्यांचा परस्परसंबंध, सापेक्ष मूल्यमापन करता येत नािी. ” ५५  

 “...कादबंरीला नैणतकतेचा आणण क णतप्रधानतेचा रंजनापेक्षा जास्त आधार लागतो, कारण 

कादबंरीकाराला सांस्क णतक मूल्यांचे रक्षण, सवंधान आणण प्रसार करण्याची सांस्क णतक 

भूणमकािी कलावंत या नात्यानेच अपररिायापणे करायची असते. ”  ५६  

     कद. के. बेडकेर यांनी कादबंरीतील नैणतकतेणवषयी णववेचन करताना कादबंरीकाराने 

कादबंरीत स्वत:ची भूणमका मांडणे मित्त्वाचे आि े असे सांणगतलेल े आिे. कादबंरीकाराने 

आपली भूणमका कादबंरीच्या शददांशददांतून, रचनेतून, पात्रांच्या माध्यमातून मांडली पाणिजे 

असे मत त्यांनी मांडललेे आि.े 

“ कादबंरीकाराला मनोव्यापाराचे व समाजव्यवस्थेचे, स्त्री-पुरूष संबधं, अन्सयाय, णवषमता, 

सामाणजक अविलेना, ढमग, ्ूरता यांचे ज्ञान िवे पण केवळ एवढया ज्ञानाने कादबंरीची 

णनर्माती िोत नािी. जे मानवी वतान आणण अनुभव कादबंरीच्या रूपाने मी तुम्िास सांगत 

आि,े त्यांच्याबद्दल माझी स्वत:ची एक भूणमका (कणमटमेंट) आि,े अस े कादबंरीकाराने 

सांगायला िवे. ते प्रस्तावनेत, स्वगत ककंवा भाष्ये याद्वारा न सांगता कादबंरीच्या 
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शददांशददांतून, रचनेतून, पात्राचं्या संवादातून आणण क तीतून सांगायला िव.े आजच्या 

कादबंरीला मयाादा पडललेी आि ेती या कलावंतभूणमकेच्या अव्िरेामुळे. तटस्थतेची तप:श्चयाा 

आजचा कादबंरीकार करू पिात आि.े” ५७  

       बेडकेरांनी मांडलेल्या या भूणमकेमधून कादबंरीकाराने तटस्थ न रािता कादबंरीत 

आपली भूणमका मांडणे आवश्यक आि ेि ेस्पष्ट झालेल ेआि.े अशी भूणमका लेखकाने न मांडण े

िी कादबंरीची मयाादा ठरते अस ेबेडकेरांनी म्िटलले ेआिे. कादबंरीकाराने आपली भूणमका 

कादबंरीच्या सरंचनेमधनू मांडणे आवश्यक आि ेअस ेबेडकेर म्िणतात. भालचंद्र नेमाड ेयांनी 

यासंदभाात “ कादबंरीकार वास्तवातील कोणत्या घटनापात्रादी तपणशलाची णनवड त्याच्या 

आशयसूत्रानुरूप करतो, त्यातून त्याचा मूल्यणववेक कदसतो. अशा अनेक तपणशलांमधून 

कादबंरीकाराची नैणतकता णसद्ध िोते.” असे मत मांडलेल ेआि.े ५८  

      म्िणजे कादबंरीकाराची नैणतकता कादबंरीच्या सरंचनेमधून व्यक्त झाली पाणिजे अस े

मत बेडकेर आणण नेमाड ेयांनी मांडलेल ेकदसते. 

       चंद्रकांत बांकदवडकेरांनी कादबंरीत लेखकाची जीवनद ष्टी मित्त्वाची असते अस ेसांगून 

िी जीवनद ष्टी व्यापक, सखोल आणण मौणलक असण्यावर लेखकाची मित्ता ठरत असते, 

लेखकाच्या सूक्ष्म जीवनणनरीक्षणामधून, मानवी मनोव्यापाराच्या ज्ञानातून, जीवन-

व्यापाराच्या त्याच्या आकलनातून िी जीवनद ष्टी संपन्न िोत असते असे मत मांडललेे आि.े 

      “कादबंरी या वाङ् मयप्रकारात लखेकाची जीवनद ष्टी मित्त्वाची असते. या जीवनद ष्टीच्या 

व्यापकतेवर, सखोलपणावर आणण मौणलकतेवर लेखकाची मित्ता अवलंबून असते. िी 

जीवनद ष्टी संपन्न बनण्यात लेखकाचे सूक्ष्म जीवनणनरीक्षण, माणसाच्या मनोव्यापाराच्या 

गंुतागंुतीचे त्याचे ज्ञान, जीवन-व्यापाराचे त्याचे आकलन या गोष्टी सक्य असतात. 

लेखकाच्या जन्समजात प्रणतभेची झेप आणण त्याची वु्यत्पन्स नता व अभ्यास यांनी जीवनद ष्टी 
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सम द्ध बनत असते. कादबंरीत कािी व्यक्तींच्या द्वारा लखेक जीवनाचे आपले णनरीक्षण व 

आकलन प्रकट करत असतो. व्यक्तीच्या णनर्मातीत त्याचे स्वत:चे अस ेप थगात्म व्यणक्तत्व तर 

असतेच, पण कािीशी प्रतीकात्मकतािी असते. िी प थगात्मकता णजतकी भरीव व 

प्रतीकात्मकता णजतकी अथासम द्ध णततकी ती कलाक ती मिानतेचे लेण ेघेऊन येते.” ५९  

चंद्रकांत बांकदवडकेरांनी मांडलेल े कादबंरीचे ‘अवलोकन’ आणण ‘आकलन’ ि े दोन णनकष 

जीवनदशान आणण लेखकाची जीवनद ष्टी िचे सूणचत करतात. 

      वासुदवे सावंत यांनी कादबंरीत लेखकाच्या जीवनद ष्टीला मित्त्व असते असे सांगून 

लेखकाच्या नैणतकतेच्या संदभाात केलेले णववेचन मित्त्वाचे आिे. त्यांनी नैणतकता म्िणजे 

लेखकाची जीवनद ष्टी ककंवा वास्तवासंबंधीचा त्याचा मूल्यणववेक अस ेसांगून वास्तवता आणण 

नैणतकता या संकल्पना एकमेकीशी घणनष्ठपणे णनगणडत असून कादबंरीत जे वास्तवाचे णचत्रण 

झालेल े असते ते लखेकाच्या द णष्टकोणातून, त्याच्या भूणमकेतून झालले े असत े असे मत 

मांडलेल ेआि.े  

“...कादबंरीतून वास्तवाचे णचत्रण करताना त्या वास्तवासंबंधी कािी ना कािी भूणमका 

लेखकाला घ्यावीच लागते. अमकू एक वास्तव घटना ककंवा व्यक्तीचे वतान ि ेचूक आि.े ककंवा 

बरोबर आि ेएवढे तरी ककमान सांगावे लागते. वास्तवाकड ेअशा भूणमकेतून पािणे म्िणजेच 

मूल्यणववेक िोय आणण लेखकाकड ेस्वत:ची अशी कािी मूल्यद ष्टी असल्याणशवाय िा णववेक 

करता येणार नािी. लखेकाजवळ अशी मूल्यमापनाची व्यवस्था, भूणमका असल्याणशवाय 

वास्तवाचे आकलन तो करू शकणार नािी. िी मूल्यव्यवस्था म्िणजेच नैणतकता िोय. ६० 

     वासुदवे सावंत यांनी कादबंरीतील पात्रे, घटना, णनवेदन, भाषा या घटकांची संरचना 

लेखकाच्या नैणतकतेनुसार झाललेी असते म्िणनू नैणतकता िचे कलात्मक कादबंरीतील 

संघटनतत्व आि ेअसे सांगून ‘‘ज्या कादबंरीमध्ये नैणतकता ि ेसंघटनतत्त्व सापडत नसले णतला 
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उच्च दजााची वाङ् मयीन गुणवत्ता असललेी कलात्मक कादबंरी म्िणता येणार नािी. 

कादबंरीतील नैणतकता ककतपत प्रगल्भ आि?े वास्तवाच्या आकलनाचा णतचा परीघ संकुणचत 

आि ेकी णवस्त त आि,े रूढ णस्थणतशील नैणतक मूल्यांची दडपणे झुगारून ती ककतपत स्वतंत्र 

आणण गणतशील बनलेली आि,े यावरून कादबंरीच्या श्रेष्ठत्वाचे मूल्यमापन आपणास करता 

येते.” ६१  

      कादबंरीच्या कलारूपाला मित्त्व असतेच पण कादबंरीच्या रूपाची घडण म्िणजेच 

णतच्या घटकांची सरंचना लेखकाच्या जीवनद ष्टीनुसार झाललेी असते. आणण या 

जीवनद ष्टीच्या प्रगल्भतेवरून, णतने केलले्या वास्तवाच्या आकलनावरून, ती ककतपत स्वतंत्र 

आणण गणतशील आि ेत्यावरून कादबंरीचे मलू्यमापन करता येते. कादबंरीतील नैणतकतेच्या 

संदभाात वासुदवे सावंत यांनी मांडलेली िी भूणमका योग्य आि.े  

    वरील णववेचनामधून असे लक्षात येते की अनेक अभ्यासकांनी कादबंरीच्या मूल्यमापनात 

कादबंरीकाराचा जीवनणवषयक द णष्टकोण मित्त्वाचा असतो अस े मत मांडलले े आि.े 

कादबंरीकाराचा जीवनणवषयक द णष्टकोण म्िणजेच त्याची नैणतक भूणमका िा कादबंरीच्या 

मूल्यमापनाचा मित्त्वाचा णनकष म्िणून स्वीकारता येतो. 

     िबेळेकराचं्या कथात्मक साणित्याचा अभ्यास करण्यासाठी कथात्म साणित्याचा 

मित्त्वाचा प्रकार असलले्या कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराणवषयी कािी माणिती वर पाणिली, 

तसे आता कथा या साणित्यप्रकाराचे स्वरूप थोडक्यात पािणे आवश्यक आि.े  

१.५    कथा : 

      कथा या वाङ् मयप्रकाराची परंपरा पािताना असे कदसते की कथा या साणित्यप्रकाराने 

िजारो वषांपासून मानवाला सोबत केलेली आि.े मानवाला ररझणवलेल े आि.े मानवी 

जीवनातील सखुद:ुखे णचणत्रत केललेी आिते. समाजदशान घडणवलले े आि.े जगभरातील 
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समाजमनात तो लोकणप्रय असल्याचे कदसते. कथा या साणित्यप्रकाराचा अभ्यास करताना 

कथेचे स्वरूप आणण व्याख्या पािण ेआवश्यक ठरते. 

१.५.१  कथा या वाङ् मयप्रकाराच ेस्वरूप आणण व्याख्या : 

      कथचे्या अभ्यासकांनी कथेच्या स्वरूपाचा णवचार करून कथचे्या व्याख्या केलेल्या 

आिते.  

        ‘एनसायक्लोणपडीया णिटाणनकात’ `Short Story’ या शददाणवषयी पुढीलप्रमाण े

माणिती कदली आि,े 

The short story is a kind of prose fiction, usually more compact and intense 

than the novel and the short novel (novelette). Prior to the 19th century it was 

not generally regarded as a distinct literary form. But although in this sense it 

may seem to be a uniquely modern genre, the fact is that short prose fiction is 

nearly  as old as language itself. ६२  

     एक स्वतंत्र वाङ् मयप्रकार म्िणून कथेचा जन्सम एकोणणसाव्या शतकात झाला असला तरी 

िा वाङ् मयप्रकार भाषेइतकाच जुना आि.े जगातील अनेक भाषांमध्ये िजारो वषांपासून 

कथा िा वाङ् मयप्रकार अणस्तत्वात आि.े कथा िा वाङ् मयप्रकार जसा काव्याइतका जुना आि े

तसाच तो इतर वाङ् मयप्रकारांच्या तुलनेने नवा आि.े यासंदभाात इंदमुती शेवड े यांचे 

णववेचन पािावे लागेल. 

‘‘ आकदकाळापासून कथा कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात अणस्तत्वात असल्याचे आढळते. 

जगातील णवणभन्न भाषीय वाङ् मय तपासल ेतर त्यांचा पाया कथनात्मक  असल्याचे कदसून 

येईल. याचा अथा असा की, कथा िा एखादा क णत्रम वाङ् मयप्रकार नसनू तो मूलत: कािी 

उपजत मानवी प्रव त्तींशी णनगणडत असा एक णजवंत व मलूभूत वाङ् मयप्रकार आि.े 
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वाङ् मयप्रकारात लघुकथचेा जन्सम्म शेवटचा लागतो, या दसुर् या घटनेचे मित्त्व असे की, 

मानवास साणित्याच्या कलात्मकतेची जाणीव झाल्यानंतर णनमााण झालेल्या साणित्यप्रकारात 

कथा िी शेवटची झाली. म्िणजे स्वतंत्र वाङ् मयप्रकार म्िणून स्वत:चे वेगळे अणस्तत्व व 

आकार प्राप्त िोण्यासाठी कथलेा एकोणणसाव्या शतकापावेतो म्िणजे पो, िॉथाना, स्टीव्िन्ससन, 

मोपांसा, चेकॉव्ि इत्यादी लेखकांचा जन्सम िोईतो वाट पिावी लागली. याचा अथा असा की 

आधुणनक काळात एक वाङ् मयप्रकार म्िणून कथेला प्राप्त झालले े स्वरूप अत्यंत णवकणसत 

आणण अवघड ( exacting ) अशा कलाप्रकाराचे आि.े ’’ ६३  

      इंदमुती शेवड े यांनी कथा िा एखादा क णत्रम वाङ् मयप्रकार नसनू तो मलूत: कािी 

उपजत मानवी प्रव त्तींशी णनगणडत असा एक णजवंत व मलूभूत वाङ् मयप्रकार आि.े आधुणनक 

काळात एक वाङ् मयप्रकार म्िणून कथलेा प्राप्त झालेल ेस्वरूप अत्यंत णवकणसत आणण अवघड 

( exacting ) अशा कलाप्रकाराचे आि ेअशी भूणमका मांडललेी आि ेती योग्य आि.े 

          भालचंद्र नेमाड ेयांनी कादबंरीचा णवचार करताना लघुकथेच्या सदंभाात ‘‘लघुकथा िा 

कमी लांबीचा, लचंचोळा भाणषक अवकाश पुरवणारा, एकसुरी आशयसतू्रातून स्थलकालाचे 

संकुणचत, म्िणून तीव्र, सवंेदन दणेारा प्रकार आि.े ’’ अस ेसांणगतललेे आि.े ६४  

नेमाड े यांनी कथा िा साणित्यप्रकार दयु्यम मानला त्यावेळी त्यांना वतामानपत्रे, माणसके 

यातून प्रणसद्ध िोणारी सवंग बाजारू कथा अणभप्रते असावी. 

     कथा िा साणित्यप्रकार स्फुट असला तरी तो कादबंरीइतकाच मित्त्वाचा आिे. संपन्न 

कलानुभव दणे्याची क्षमता कथेत आि.े कथेतून व्यापक जीवनदशान घडत असत ेअशी भूणमका 

सुधा जोशी यांनी मांडललेी आि.े  

‘‘ कथेचे ि े‘स्व’त्व, णवशेषत: कादबंरीर्हन प्रकारद ष्ट्या असललेे णतचे स्वतंत्र अणस्तत्व ध्यानात 

घेतल े की कादबंरीचे लघुरूप म्िणून कथेचा णवचार करण े जसे गैर, तसेच तुलनेने कथेला 
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गौण, दयु्यम साणित्यप्रकार मानणे ििेी अप्रस्तुत ि ेस्पष्ट िोते. स्फुट असला तरी त्यामुळे कथा 

िा साणित्यप्रकार फुटकळ स्वरूपाचा ठरत नािी. संपन्न कलानुभव दणे्याची क्षमता कथेत 

आि,े याची प्रचीती दणेारे साणित्य अनेक भाषांत आढळते.’’ ६५  

       या णववेचनावरून असे लक्षात येते की, प्राचीन काळापासून अणस्तत्वात असललेा कथा 

िा कािी उपजत मानवी प्रव त्तींशी नाते सांगणारा एक णजवंत व मूलभूत वाङ् मयप्रकार आि.े 

आकाराने लिान असली तरी कथमेधून जीवनदशान घडते. िजारो वषे अनेक दशेांमधून कथा 

णलणिली गेलेली आि.े जगभरातील भाषांमधून कथेची अखंड णनर्माती िोत असते आणण कथा 

सतत नवनवी रूपे धारण करीत असते. मानवी जीवनाशी जवळचे नाते सांगणारा कथा िा 

कथात्म साणित्याचा एक मित्त्वाचा प्रकार आि ेअसे म्िणता येते.  

       कथेच्या स्वरूपाचा णवचार करताना अभ्यासकांनी केलेल्या कथचे्या व्याख्या पािण े

आवश्यक ठरत.े आधुणनक लघुकथेचा जनक एडगर एलन पो याने सवाप्रथम १८४२ मध्य े

लघुकथेची व्याख्या केली. 

‘A skillful artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his thoughts 

to accommodate his incidents, but having conceived with deliberate care, a 

certain unique or single effect to be brought out, he then invents such 

incidents, he then contrives such effects, as may best aid him in establishing 

this preconceived effect. If his very initial sentence tends not to the outbringing 

of this effect, then he has failed in his first step. In the whole composition there 

should be no word written, of which the tendency direct or indirect, is not to 

the pre-established design.’ ६६  

 “A short story must be short and must be a story.” Barry Pain  ६७  
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         पोने आपल्या व्याख्येतून लघुकथेच्या तंत्राला मित्त्व कदले. त्याने लघुकथेतील 

पूवाणनयोणजत पररणाम मित्त्वाचा मानून पररणामाची एकात्मता साधण्यासाठी अनावश्यक 

असलले्या सवा गोष्टी कथेने टाळल्या पाणिजेत असे सांणगतले. या सवा व्याख्यांमधून कथा 

आकाराने लिान असणे, कथेच्या रचनेत एकसंध व एकात्म पररणामाला आणण नेमकेपणाला 

मित्त्व असण े या गोष्टींना मित्त्व प्राप्त झाले आि.े पोच्या व्याख्येच्या संदभाात वा. ल. 

कुलकणी यांनी ‘‘लघुकथेची सेंकद्रय एकात्मता, णतची संपूणाता व स्वयंपूणाता, तद्वारा व्यक्त 

िोणारा एक अनुभवाक तीबंध या मित्त्वाच्या गोष्टींकड े पोच्या णववेचनाने िळूिळू 

वाङ् मयाभ्यासकांचे व लखेकांचे लक्ष गेले’’ असे म्िटलले ेआि.े ६८  

           ना. सी. फडके यांनी लघुकथेचा मंत्र आणण तंत्र सांगताना लघुकथेची सटुसुटीत 

व्याख्या केली आि.े लघकुथा िी आकाराने लिान असते. णतच्यात कमीत कमी पात्रं असतात. 

प्रसंग मोजके असतात. पररणामकारकता असते. लघुकथा वाचकाच्या मनावर एकच एक 

संस्कार करत ेअस ेना. सी. फडके यांनी सांणगतल ेआि.े ना. सी. फडके यांच्या व्याख्येत पोने 

सांणगतलेली लघकुथेची लक्षण ेकदसतात.  

‘‘ कमीत कमी पात्र ंआणण कमीत कमी प्रसंग वापरून थोडया वेळांत पररणामकारक रीतीनं 

सांणगतलेली व ऐकणार् याच्या मनावर एकच एक ठसा उमटणवणारी िकीगत म्िणजे लघकुथा 

िोय. ’’ ६९  

          वा. ल. कुलकणी यांनी ‘‘ कथात्म साणित्याला अत्यावश्यक ठरणार् या सवा मित्त्वपूणा 

घटकांची अल्पावकाशात साधललेी अथापूणा सघंटना म्िणजे लघुकथा. ’’ अशी लघुकथेची 

व्याख्या केललेी आि.े ७०  

‘‘जी फार लांब नािी ती लघुकथा’’ अस ेगंगाधर गाडगीळ म्िणतात. ७१  
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          वरील व्याख्या पाणिल्यावर अस ेलक्षात यतेे की, आकाराने लिान असल्यामुळे कथा िी 

एकच एक अनुभव प्रकट करीत असते. णतच्यातील अनुभव एककें द्री असतो. आपल्या सवा 

घटकांच्या सािाय्याने कमीत कमी अवकाशात ती संस्काराची एकता साधत असते. एकाग्र 

आणण उत्कट पररणाम िा कथेचा मित्त्वाचा णवशेष मानला गलेेला आि.े 

 १.५.२  कथा : परंपरा 

       गोष्ट सांगणे आणण गोष्ट ऐकणे िी माणसाची उपजत प्रव त्ती आि.े यातूनच कथेचा जन्सम 

झाला. माणसाच्या जीवनप्रवासातील सवा अवस्थांमध्ये कथा िी त्याला सोबत करीत असते. 

बालपणापासून कथा िी आपल्याबरोबर असते. आजीने, आईने सांणगतलेल्या काऊणचऊच्या 

गोष्टी, राजाराणीच्या, पर् यांच्या, भुतांच्या, राक्षसांच्या, दवेांच्या गोष्टी, पुढ े वाचलेल्या 

शूरवीरांच्या कथा, रिस्यकथा, प्रेमकथा, वास्तवकथा अशा अनेकप्रकारच्या कथा वयाच्या 

वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये आपल्याला भुरळ घालत असतात. इंदमुती शेवड ेयांनी कथनाची 

वा णनवदेनाची आवड िी माणसाची उपजत प्रव त्ती असून आपले णवचार प्रकट करण्यासाठी 

भाषेचे साधन प्राप्त िोताच मानवाने गोष्टी सांगायला सुरूवात केली असे सांणगतलेल ेआिे, 

“ आपले णवचार प्रकट करण्यासाठी भाषेचे साधन प्राप्त िोताच मानवाने गोष्टी सांगायला 

सुरवात केली. आकदकाळापासून ते आजतागायत आपले छोटेमोठे अनुभव व कल्पना 

दसुर् याला सांगण्यासाठी कथसेारख्या सटुसटुीत, छोट्या आकाराच्या व लवणचक अशा या 

रचनाप्रकाराचा त्याने आश्रय घेतला.’’ ७२  

      लखेनकलेचा शोध लागण्यापूवी कथा िी मौणखक स्वरूपात अणस्तत्वात असल्याचे 

कदसते. मानवाने आपले अनुभव, कल्पना सांगण्यासाठी मौणखक कथेचा आधार घेतला. या 

लोककथांचे १. दवैतकथा वा दतंकथा, २. अ्भुतकथा वा पररकथा, ३. प्राणणकथा वा 

नीणतकथा, ४. धमाकथा ककंवा बोधकथा अस ेप्रकार अभ्यासकांनी मानलले ेआिते. 
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      णलणखत कथेलािी िजारो वषांची परंपरा आि.े णमसर दशेातील ‘टेल्स ऑफ कद 

मॅणजणशअन्सस’ या पापीरस कागदावर णलणिलले्या कथा या गद्य कथावाङ् मयात उपलदध 

असलले्या सवाात जुन्सया कथा मानल्या जातात. यातील कािी कथा या णिस्तपूवा २७०० ते 

४००० वषांपूवी णलणिल्या गेल्याचे अभ्यासकांचे मत आि.े 

       मातीच्या बारा णवटांवर कोरललेी सुमेररयन लोकांची ‘णगल्गमेश मिागाथा’ िी इ. स. 

पूवा २००० वषााच्या आधीची असून णतच्यात णगल्गमेश राजाची वीरकथा आली आि.े 

‘बायबल’ या गं्रथामध्येिी अनेक कथा आल्या आिते. 

      ‘अरेणबयन नाईटस’ आणण ‘डीकॅमेरॉन’ ि े साखळी पद्धतीने सांणगतलेल्या कथांचे संग्रि 

मध्ययगुीन काळात णलणिले गेले. या कथासंग्रिांचा प्रभाव जागणतक आणण युरोणपयन 

कथासाणित्यावर पडला. युरोणपयन कथासाणित्यावर प्रभाव टाकणारे ‘jesta Romanorum  

(Deeds of the Romans)  व  ‘Morte D’ Arthur’ ि ेदोन कथागं्रथ मित्त्वाचे मानले जातात.   

     भारतात प्राचीन काळापासून कथावाङ  मयाची परंपरा असल्याचे द ष्टीस पडते. या 

परंपरेचे मूळ वेदकाळापयात असल्याचे कदसते. वेदांतील कथा, रामायण, मिाभारत या 

मिाकाव्यांतील कथा, परुाणातील कथा, बौद्ध वाङ् मयातील जातककथा, जैन चूणी, पंचतंत्र, 

णितोपदशे, लसिंासनबत्तीशी, शुकसप्तती, कथाकल्पद्रमु, वेताळपंचणवशी, लिान मलुांसाठी 

आजीबाईने सांणगतलेल्या कथा, लोककथा अशा अनेक प्रकारच्या कथा भारतीय 

कथासाणित्यात आढळतात. या कथासाणित्यात गुणाढयाच्या ‘ब ित्कथामंणजरी’, सोमदवेाच्या 

‘ब ित्कथासररत्सागर’ या गं्रथाचा समावेश केला जातो. मिानुभाव साणित्यातील ‘द ष्टांतपाठ’ 

या गं्रथातील द ष्टांतांमधून कथा आपल्याला भेटते. भारतात कथेची अशी दीघा परंपरा 

असल्याचे कदसते.  



 

                                                                                                47 
 

    भारतीय कथांनी पाणश्चमात्य दशेांत प्रवास केला आणण पणश्चमेकडील कथांतील कािी 

कल्पना भारतीय कथांमध्ये आल्या. यासंदभाात इंदमुती शेवड ेयांनी केलेल े णववेचन पािावे 

लागते. 

‘‘ णमसर दशेातील ‘बुक ऑफ मॅजीणशयन्सस’ या आद्यतम कथांमधील स्वगा, नरक मिाप्रलय 

इत्यादी कल्पना भ्रमण करीत भारतात पोचल्या, तसेच प्राचीन काळी पंचतंत्र, णितोपदशे, व 

जातककथा भारतातून पणश्चमेकड े गेल्या. पंचतंत्रातील कथांशी इसापनीतीतील ककत्येक 

कथांचे साम्य आि.े इतर युरोपीय भाषांतूनिी या कथांतील कल्पना पुढे पसरत गेल्या. 

पंचतत्र व णितोपदशेातील कथासाखळीतंत्र ‘अरेणबयन रात्री’ त वापरल ेगेल ेव पुढ े‘अरेणबयन 

रात्री’ तील तंत्र व कथासंकलनाची कल्पना इटालीतील डीकॅमरेॉनने उचलली. व त्यामाफा त 

ती युरोपात पसरली. आधुणनक काळात अमेररकेतील पो या अवााचीन कथचे्या जनकाची 

कथा व णतचा तंत्रणवचार प्रथम फ्रान्ससमध्ये व तेथून रणशया आणण इंग्लंडमध्ये पोचला आणण 

इंग्रजीमाफा त तो पुढे भारतात आला. प्राचीन यगुात कथा भारतातून पणश्चमेकड े गेली तर 

अवााचीन युगात कथा तेथून येथ ेआली. म्िणजे ि ेदवेाणघेवाणीचे वतुाळ पणूा झाले. ’’ ७३  

       कथलेा अशी िजारो वषांची दीघा परंपरा असली तरी एक आधणुनक साणित्यप्रकार 

म्िणून कथेचा जन्सम अलीकडचा आि.े कादबंरीच्या जन्समानंतर एकोणणसाव्या शतकाच्या 

पूवााधाात पाश्चात्य दशेांत आधुणनक लघुकथालखेनाला सुरूवात झाली. पाश्चात्य दशेात 

झालेला णनयतकाणलकांचा उदय िी लघुकथा-लखेनासाठी उपयुक्त घटना ठरली. 

     अवााचीन कथेचा प्रारंभ एकोणणसाव्या शतकाच्या सुरवातीस अमेररकेत झाला. एडगर 

एलन पो िा अमेररकन लघुकथा लखेक आधुणनक कथेचा जनक मानला जातो. पो याने 

१८३२ मध्ये ‘Metzeingerstein’ िी कथा णलर्हन आधुणनक कथेचा प्रारंभ केला. १८४२ 

मध्ये त्याने आपल्या णनबंधातून लघुकथालेखनाचे तंत्र सांणगतले. पो नंतरच्या काळात 

िॉथॉना, िमान मलेणवल यांचेिी कथालखेन सुरू िोते. िने्स री जेम्स, िेट िाटा या अमेररकन 
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कथाकारांनी कथेचा णवकास केला. जेम्सन ेकथचेे नाते मानवी मनाशी तर िेटने कथेचे नाते 

अमेररकेच्या प्रादणेशक जीवनाशी जुळणवले.  

        याच काळात रणशयात णनकोलाय गोगोलच्या वास्तववादी कथेचा जन्सम झाला. 

गोगोल, टर्जानीव्ि, डोस्टोव्िस्की, टॉलस्टॉय, गॉकी, चेकॉव्ि अशा रणशयन कथाकारांनी 

कथेत मानवतावाद आणण वास्तवतावाद आणला. फ्रान्ससमध्य े मेररमी, गॉणतएर, फ्लॉबेर, 

मोपासॉं अशा कथालेखकांनी कथलेा वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. मोपासॉ आणण चेकॉव्ि 

यांनी आपल्या लेखनामधून आधुणनक लघकुथा णवकणसत केली. मोपांसॉ आणण चेकॉव्ि यांची 

कथा आधुणनक कथेतील दोन समांतर प्रवाि आिते अस े मानल े जाते. इंग्लंडमध्य े जेम्स 

जॉईस, डी. एच. लॉरेन्सस, एच .इ. बेट्स यांनी कथा णवकणसत केली. अमेररकेत णवसाव्या 

शतकाच्या प्रारंभी शरेवूड अ ॅन्सडरसनने आपल्या कथलेा अमेररकन जीवनाकड े वळणवले. 

णवसाव्या शतकात ओ. िने्स री या अमेररकन लखेकाने कथा लोकणप्रय केली. पुढ े िलेमंग्वेने 

अमेररकन कथा आशय आणण अणभव्यक्ती या दोन्सिी द ष्टींनी संपन्न बनणवली. सारोयन या 

कथाकाराने आपल्या कथांमधून प्रत्यक्ष जीवनाचे णचत्रण केले, कथांमधून जीवनणवषयक 

णवणशष्ट तत्वज्ञान माडंल,े त्याचप्रमाण े कथलेा लणलतणनबधंाच्या जवळ नेल.े दसुर् या 

मिायुद्धानंतर पाश्चात्य कथेच्या क्षेत्रात अनेक नवीन प्रवाि येत गेले आणण त्यांनी पाश्चात्य 

कथा अणधक णवकणसत केली. 

     एकोणणसाव्या शतकात अव्वल इंग्रजी कालखंडात आधुणनक मराठी लघुकथेचा जन्सम 

झाला. मराठीत झालेला णनयतकाणलकांचा उदय लघुकथेच्या जन्समासाठी आणण णवकासासाठी 

पूरक ठरला. प्रारंभी ‘मराठी ज्ञानप्रसारक’, ‘णवणवधज्ञानणवस्तार’, ‘मराठी सुरस गोष्ट’, 

‘मिाराष्ट्र भाषेत मनोरंजक गोष्टी’ अशा णनयतकाणलकांमधून लघुकथा प्रणसद्ध िोऊ लागल्या. 

पुढे ‘मनोरंजन व णनबंधचंकद्रका’, ‘करमणूक’, ‘रत्नाकर’, ‘यशवंत’, ‘ककलोस्कर’, ‘अणभरूची’, 
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‘सत्यकथा’ अशा माणसकांनी मराठी कथेच्या णनर्मातीत आणण णवकासात मित्त्वाचा वाटा 

उचलललेा आि.े      

१.५.३  कथचे्या मलू्यमापनाच ेणनकष : 

            कथचे्या कािी व्याख्या आणण संकल्पनांमधनू कथा या वाङ् मयप्रकाराचे स्वरूप जाणून 

घेतल्यावर कथेचे मलू्यमापन करताना कोणते णनकष वापरावे लागतात याचा णवचार करता 

येतो. 

म. द. िातकणंगलेकर कथेणवषयी णववेचन करताना लेखकाची जीवनद ष्टी, त्याच्या 

व्यणक्तमत्त्वाचा एकसंध व संपूणा आणवष्कार यांना मित्त्वाचे मानतात. 

‘‘ कादबंरी, काव्य, नाटक या वाङ् मयप्रकारात मोलाची भर ज्यांनी घातली आि े अशा 

लेखकांप्रमाण ेकथालखेकांजवळिी एक मूल्यद ष्टी असावी लागते. त्यातून त्याची जीवनधारणा 

आणण भाष्य णनमााण िोत असते. िी मलू्यद ष्टी िा लघुकथेचा सवाात मित्त्वाचा आणण 

णततकाच वादग्रस्त असा घटक आि.े वाङ् मयीन मूल्ये आणण नैणतक मूल्य ेयात भेद करण्याची 

रीत आि.े तसे करणे आपल्याला सोयीचे वाटते पण िी मलू्ये एकमकेापासून सवास्वी वेगळी 

करण्याचा प्रयत्न केला की आपली कदशाभूल िोते. कथेत उतरत े ते कथाकाराचे संपूणा 

व्यणक्तमत्त्व. तसे जर ते उतरत नसले तर त्या प्रमाणात त्या कथेच ेआणण कथाकाराचे मित्त्व 

कालांतराने कमी िोते... प्रा. फडके यांच्या ऐन वैभवाच्या काळातदखेील कथाकार म्िणून 

णव. स. खांडकेर ि े वाचकांना अणधक जवळचे वाटत िोते ते त्यांच्या जीवनद ष्टीमुळे आणण 

त्यांच्या व्यणक्तमत्त्वाच्या एकसंध आणण संपणूा अणवष्कारामुळे. आजदखेील जी. ए. 

कुलकणीसारखा कथाकार आपल्याला श्रेष्ठ वाटतो तो त्याच्या गंभीर मलू्यधारणेमुळेच. ” ७४  

         िातकणंगलेकरांनी लखेकाची जीवनद ष्टी म्िणजेच लखेकाची नैणतकता िा कथेच्या 

मूल्यमापनाचा मित्त्वाचा णनकष मानललेा आि.े सुधा जोशी यांनीिी कथेच े णववेचन 
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करताना लेखकाची जीवनद ष्टी मित्त्वाची मानलेली आि.े कथेतील पात्र ेघटना घडणवतात. या 

घटना घडण्यामागे पात्रांच्या आशाआकांक्षा, वासनापे्ररणा, जीवनद ष्टी इत्यादी गोष्टी 

क्याशील असतात अस ेमत मांडून त्या णलणितात,  

 ‘‘ कथा-कादबंरीतील घटनाप्रवािामागे सूत्रचालन करणारी अशी णनवेदकपात्राची भूणमका, 

जीवनजाणीव असते आणण या समग्र कथाणवश्वाची णनर्माती करणारा जो लखेक, त्याची 

कलाद ष्टी, जीवनद ष्टी आणण मूल्यणवचार या सार् यामागे क्याशील असतात. त्यातूनच 

कथात्म साणित्यक तीतील घटनाप्रसंग, भाणषक व अन्सय क ती तसेच इतर स्थलकालादींचे 

तपशील यांची णनवड िोत असते आणण त्यांच्या गंुफणीतून णवणशष्ट कथानक घडते. ’’ ७५  

      चंद्रकांत बांकदवडकेर यांनी मनोरंजनपर वाङ् मयाचे मित्त्व मान्सय करून एकूण 

जीवनाबद्दलचे मूलभूत प्रश्न कथलेा उंची दतेात, कलावंताने कलावंताच्या णनष्ठनेे समकालीन 

जीवनात गंुतून रािणे आवश्यक आि ेअसे मत मांडलेल ेआि.े 

 ‘‘ ...या कथेने मानवी मनाचे वैणवध्य व भावनांचे गणिरेपण, स्वभावाची व्याणमश्रता दाखवून 

माणसाच्या जीवनाबद्दलच्या जाणणवा सम द्ध केल्या आिते. कािी कथाकारांनी एकूण 

जीवनाबद्दल मलूभूत प्रश्न उभ े करून कथेला उंची कदली आि.े...शेवटी कलावंताच्या 

अनुभवाची मिात्मता जशी त्याच्या उत्कटपणावर, प्रखर संवेदनशीलतेवर अवलंबून आि,े 

तसेच जीवनानु भवतीच्या वैणवध्याच्या ध्यासावरिी अवलंबून आि.े यासाठी कलावंतानेिी 

कलावंताच्या णनष्ठनेे समकालीन जीवनात गंुतून रािण े आवश्यक आिे. माणसाचे मन 

मित्त्वाचे आि.े पण मनाला घडवणारी बाह्य पररसरातील शणक्तकें द्रिेी मित्त्वाची आिते व 

त्यांचे भान न ठेवणे म्िणजे आत्मज्ञानाची फारच अपुरी कल्पना बाळगणे.  ” ७६  

      जीवनानु भतीच्या वैणवध्याचा ध्यास घेऊन लेखकाने समकालीन जीवनात गंुतून रािण े

आवश्यक आि े आणण एकूण जीवनाबद्दलचे मलूभूत प्रश्न कथेला उंची दतेात या 
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बांकदवडकेरांच्या णववेचनामधून वास्तवता िा त्यांनी कथेच्या मूल्यमापनाचा णनकष 

मानलेला आि ेि ेस्पष्ट िोते.  

      सुधा जोशी यांनी कथेत व्यापक जीवनदशान मित्त्वाचे मानलले ेआि.े ‘‘एकेका कथेची 

जीवनदशानाची क्षमता णतच्या स्फुट स्वरूपामळेु णवणशष्ट कक्षेतली असली तरी एखादया 

लेखकाचे एकूण कथासाणित्य एकणत्रतपणे णवचारात घेतले तर त्यातून एक व्यापक, 

अनेकपररमाणात्मक जीवनदशान घडू शकते याची साक्ष प्रगल्भ, कलापूणा कथालखेनातून 

णनणश्चतच णमळते. ’’ ७७  

       सुधा जोशी यांच्या णववेचनामधून व्यापक, अनेकपररमाणात्मक जीवनदशान म्िणजे 

वास्तवता िा कथेचा एक मित्त्वाचा णनकष आि ेअसे सूणचत झाललेे आि.े 

         कमल दसेाई जी. ए.ं च्या कथेबद्दल णलणिताना मत मांडतात, ‘‘...कथेचे सनातन 

गंभीर रूप ‘सूत शौनकाला सांगतो’ इतक्या मागे जाते. ि े सूत कथाकार म्िणून समाजात 

नेमकी भूणमका बजावत असत आणण सामाणजक वास्तव आपल्या कथांतून उभ े करत 

असत...कथलेा णतचे असे सनातनी रूप असते. ते क णतशील असत.े कािी एक ठाम नैणतक 

भूणमका घणेारे असते.” ७८ 

      कमल दसेाई यांच्या णववेचनामधून कथेत सामाणजक वास्तव आणण नैणतक भूणमका 

मित्त्वाची आि ेअसे सूणचत झाले आि.े मिाभारत काळात जी भूणमका ‘सूत’ बजावत असत 

ती भूणमका कथाकाराने स्वीकारायला िवी असे दसेाई यांचे मत आि.े 

       एक वाङ् मयप्रकार म्िणून कथेच्या कलारूपाचे मित्त्व मान्सय करून अस ेम्िणता येते की, 

केवळ कलारूप िाच कथेचा णनकष मानता येत नािी. कथेच्या अभ्यासकांनी कथेत व्यापक 

जीवनदशान, लखेकाची जीवनद ष्टी, एकूण जीवनाबद्दलचे मलूभूत प्रश्न ि ेमित्त्वाचे मानलले े
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आिते. म्िणून वास्तवता आणण लखेकाची जीवनद ष्टी म्िणजेच लखेकाची नैणतकता ि ेकथेच्या 

मूल्यमापनाचे णनकष म्िणून स्वीकारता येतात. 

१.५.४  कथा आणण कादबंरी :  

       कथात्म साणित्याचे दोन मित्त्वाचे प्रकार असललेे कथा आणण कादबंरी ि े दोन्सिी 

वाङ् मयप्रकार णनवेदनात्मक आिते. कथा िा गद्य कथात्म साणित्याचा स्फुट प्रकार आि ेतर 

कादबंरी िा दीघा प्रकार मानला जातो. या दोन्सिी वाङ् मयप्रकारांची तुलना करताना त्यात 

असललेा वेगळेपणा जाणवतो. कथा-कादबंरीतील भेद स्पष्ट करताना सधुा जोशी यांनी जे 

णनरीक्षण नमदवलेल ेआि ेते मित्त्वाचे आि.े 

‘‘ कादबंरीत जीवनाच्या साकल्याचा ककंवा समग्रतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न असतो. कथचे्या 

मयााकदत अवकाशामुळे कादबंरीच्या जातीचे जीवनाच्या समग्रत्वाचे समावेशन णतच्यात 

संभवत नािी. कादबंरीकाराला णचत्रणासाठी णवस्तीणा अवकाश उपलदध असतो. 

स्थलकालाचा, पात्रांचा, घटनाप्रसंगांचा णवस्त त पट कादबंरीत णचणत्रत िोऊ शकतो. 

एखादया व्यक्तीचा संपणूा जीवनप्रवास कादबंरी कवेत घेऊ शकते. व्यणक्तजीवन आणण 

समाजजीवन यांमध्य े कालगतीने िोत जाणार् या णस्थत्यंतरांचे णचत्रण णतथे शक्य असते. 

काळाचा आणण अवकाशाचा मोठा पल्ला उपलदध असल्याने कादबंरी जे साध ू शकते, ते 

मयााकदत अवकाशामुळे कथेला शक्य नसते. णतचा णवणशष्ट प्रक तीधमा लक्षात घेता ते णतचे 

ईणप्सतिी नसते. कथा सामान्सयत: व्यक्तीच्या ककंवा समाजाच्या जीवनातील एखादया 

टप्प्याचे, अवस्थेचे, णवणशष्ट जीवनानुभवाचे णचत्रण साधताना कदसते. एखाद्याच 

भावणस्थतीवर कें कद्रत झालेली, एखाद्याच प्रसंगातून आकारणारी अशीिी कथा अस ूशकते. 

प्रत्यक्ष व्याप्ती नसली तरी कथेतील जीवनणचत्रणाला व्यापक संदभा असू शकतो, ि ेआवजूान 

नमदले पाणिजे. 
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        अनुभवाचे, रचनेचे एककें कद्रत्व ि ेकथेचे वणैशष्ट्य असते, तर कादबंरी िी बहुकें द्री असते 

िा त्यांच्यातील एक मित्त्वाचा भेद सांगण्यात आला आि.े कादबंरीत रचनात्मक द ष्ट्या 

अनेक कें द्र ेअसतात. अनुभवाच्या अनेकणवध सघंटना असतात. या संघटनांचा परस्परानुबंध 

असतो, त्या जोडीनेच त्यांना स्वायत्त अस े अणस्तत्विी असते. त्यांच्यात स्वतंत्र 

णवकसनशीलता असते. यामुळे कादबंरीच्या अनुभवाथाात णवशेष व्याणमश्रता येते, तसेच 

णतच्या संघटनेत णवणशष्ट प्रकारचा लवचीकपणा, मोकळेपणा येतो. या तुलनेत कथमेध्य े

कादबंरीतल्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे णवकास पावू शकतील अशा णभन्नणभन्न अनुभवसंघटनांचा 

गुच्छ नसतो. कथेतील अनुभवसंघटनेत ‘एक’ता असते. कादबंरीच्या तुलनेने णतच्यातील 

अनुभवघटक, पात्र प्रसंग आणण भावव त्ती, तसेच त्यांच्यातील परस्परसंबंध मयााकदत असतात. 

यामुळे स्वाभाणवकपणेच कथेला लघुरूप प्राप्त िोऊन णतच्यातून सामान्सयत: एकच एक संस्कार 

णसद्ध िोताना कदसतो. 

         कथचे्या अशा एककें द्री स्वरूपामुळे णतच्या संस्कारात ज्या जातीची एकता येते तशी 

अथाातच कादबंरीच्या ससं्कारात संभवत नािी. कादबंरीच्या संस्कारात अनेकणवधता असते, 

तो अणधक व्याणमश्र व भरघोस असा असतो. मात्र पषु्कळदा कादबंरीकाराला साधणार नािी 

असा एकाग्र व उत्कट पररणाम करून कथा वेगळ्या जातीचे कलात्मक श्रेय णमळवते ि ेखास. 

पररणामातील अशी एकाग्रता व उत्कटता िा कथचेा खास गुणधमा म्िणता येईल. ’’ ७९ 

 ‘‘ कथेचे स्फुट स्वरूप व णतच्या संस्काराची एकता यामुळे णतच्या रचनेत, संघटनेत कािी 

णवशेष स्वाभाणवकपणेच येतात. णमतव्यय, सकं्षेपशीलता, संप क्तता, काटेकोर नेमकेपणा तसेच 

सूक्ष्मदर्शात्व िी कथचे्या कलातंत्राची खास वणैशष्ट्ये म्िणता येतील. मात्र ‘एकच एक 

संस्कार’ ककंवा ‘पररणामाची एकता’ िी सकंल्पना बंकदस्त अथााने न घेता णतचे खुले, लवचीक 

स्वरूप ध्यानात घेतले पाणिजे. उदािरणाथा, कथेत एकाच भावव त्तीचा प्रभाव नेिमीच असतो 

वा असावा अस ेनािी; परस्परणभन्न, परस्परणवरद्ध भावव त्तींतील संतुलनाचे ककंवा त्यांच्या 
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न्सयासाचे समावेशनिी कथा समथापण ेआणण अथापूणातेने करू शकते. तसचे संस्काराची एकता 

कथेतील अनेकाथातेला बाध आणीत नािी, णतलािी सामावून घेणारी अशी ती असू शकते, या 

गोष्टींचे भान राखण ेआवश्यक आि.े ’’ ८०  

        सधुा जोशी यांनी केलेल्या णववेचनावरून असे लक्षात येते की, कथा िी स्फुट असते तर 

कादबंरी िी दीघा असते. कथेचा अवकाश मयााकदत असतो. कादबंरीतील अवकाश णवस्तीणा 

असतो. कथेत अनुभव, रचना यांचे एककें कद्रत्व असते. कादबंरी िी बहुकें द्री असते त्यामुळे 

णतच्यातील अनुभव िा बहुकें द्री ककंवा अनेककें द्री असतो. कथेतील एककें कद्रत्वामुळे कथेत 

संस्काराची एकता असते. कादबंरी बहुकें द्री असल्याने कादबंरीत संस्काराची अनेकणवधता 

कदसते. कथेत मयााकदत अवकाशामुळे जीवनातील एखादा टप्पा, जीवनानुभव यांचे णचत्रण 

येते तर कादबंरीत स्थलकाल, पात्र, घटनाप्रसगं यांचा णवस्त त पट यतेो. कथानक, पात्र, 

वातावरण, णनवेदन, भाषा इत्यादी घटक दोन्सिी साणित्यप्रकारात यतेात पण त्यांच्या 

स्वरूपात वेगळेपणा असतो. एकात्म संस्कार ककंवा पररणामकारकता या घटकाचा णवचार 

कथेच्या मूल्यमापनात करावा लागतो. 

१.६  गोमतंकीय मराठी कथा-कादबंरीच ेस्वरूप 

       अरूण िबेळेकर ि े गोवा मु णक्तनंतरच्या कालखंडातील एक मित्त्वाचे लेखक आिते. 

त्यामुळे त्यांच्या कथात्मक साणित्याचा अभ्यास करताना गोमंतकीय मराठी कथा-कादबंरीचे 

स्वरूप थोडक्यात पािण ेआवश्यक आि.े 

१.६.१  गोमतंकीय मराठी कादबंरी : 

      गोमंतकीय मराठी कादबंरीचे गोवा मुणक्तपवूा ( इ. स. १८८६ – १९६० ) आणण गोवा 

मुणक्तनंतर ( इ. स. १९६१ नंतर ) असे दोन कालखंड मानल ेजातात. 
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       मराठीच्या मुख्य प्रवािातील कादबंरीकार ि. ना. आपटे यांची पणिली कादबंरी ‘मधली 

णस्थती’ इ. स. १८८५ मध्ये प्रणसद्ध झाली. याच सुमारास गोमंतकीय लखेक सूयााजी मिात्म े

यांनी इ. स. १८८६ मध्ये ‘वेषधारी पंजाबी’ िी रिस्यप्रधान कादबंरी णलर्हन गोमंतकीय 

मराठी कादबंरीचा पाया घातला. ‘वेषधारी पजंाबी’ या रिस्यप्रधान कादबंरीनंतर बावीस 

वषांनी, इ. स. १९०८ मध्य े ‘च्वती िम्मीर’ िी गणपत गोपाळ मिाल े यांची कादबंरी 

प्रणसद्ध झाली. त्यानंतर गोमंतकात अनेक लेखकांनी कादबंरीलेखन केलेल े कदसते. इ. स. 

१८८६- १९३० िा गोमंतकीय कादबंरीलखेनाचा पणिला टप्पा मानला जातो. या काळात 

रामचंद्र सदाणशव वागळे, शंकर बळवंत आरास, णवनायक आत्माराम कारापूरकर, सीताराम 

लोटलीकर, क . ना. अस्नोडकर, सा. घ. कंटक, वासुदवे अनंत खांडपेारकर, नीळकंठ वागळे, 

वं्यकटेश णवष्ण ूवैद्य, शंकर वैद्य या लखेकांच्या कादबंर् या प्रणसद्ध झाल्या.  

       इ. स. १९३०-१९६० िा गोमंतकीय कादबंरीलेखनाचा दसुरा टप्पा मानला जातो. या 

काळात मो. ग. रांगणेकर, कुमुकदनी प्रभावळकर, प्रेमा कंटक, ना. के. णशरोडकर, नणलनी 

मळुगावंकर, दत्तात्रये णवष्ण ू कीताने, र. णव. सरमळकर या लखेक-लणेखकाचं्या कादबंर् या 

प्रणसद्ध झाल्या. 

        याच काळात बा. भ. बोरकर यांच्या ‘मावळता चंद्र’ (१९३८), ‘अंधारातील वाट’ 

(१९४३), ‘भावीण’ ( १९५० ) या कादबंर् या प्रणसद्ध झाल्या. वं्यकटेश अनंत प ै रायकर 

यांच्या ‘तीन तरणी’ ( १९४१ ) ‘प्रेमवेडी’ ( १९५० ) या अनुवाकदत कादबंर् या प्रणसद्ध 

झाल्या. लक्ष्मणराव सरदसेाई यांची ‘मांडवी! तू आटलीस’ (१९४७ ) िी स्वतंत्र  कादबंरी 

आणण ‘जगावेगळा’ (१९५८ ) िी अनुवाकदत कादबंरी अशा दोन कादबंर् या  प्रणसद्ध झाल्या. 

बा. द. सातोस्कर यांनी या काळात ‘आई’ ( १९४४ ), ‘धररत्री’ (१९४६ ), ‘कदग्या’ (१९५८) 

अशा कादबंर् या अनुवाकदत केल्या.  
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      १८८६ - १९६० या काळातील कादबंर् यांत अनेक सामाणजक समस्या मांडलले्या आिते. 

तत्कालीन सामाणजक, राजकीय, कौटंुणबक प्रश्न या कादबंर् यांत आलेले आिते. असे असले तरी 

या काळातील कादबंरीचे स्वरूप रंजनप्रधान असललेे कदसते. कािी पाश्चात्य कादबंर् यांचे 

अनुवादिी या काळात झालेल ेआिते. यासंदभाात णवद्या प्रभुदसेाई यांनी मांडलेल ेमत पािावे 

लागेल. 

“ कें द्रवती मराठी कादबंरीचा प्रभाव गोमंतकातील मराठी कादबंरीवर पडललेा 

कदसतो...तरीिी या कालखंडातील एकूण कादबंर् यांचा साकल्याने णवचार केल्यास या काळात 

कािी अनुवाकदत कादबंर् या व बर् याचशा स्वतंत्र कादबंर् या णनमााण झाल्या. या दोन्सिीिी खास 

रंजनवादी ितूेने णलणिलेल्या कादबंर् या आढळतात. या कादबंर् यांमधून गोमंतकातील 

समाजाचे तसेच राजकीय घडामोडींचे व संघषााचे वास्तव अस े णचत्रण आले आिे. अथाात 

वास्तवाचा आभास णनमााण करणार् यािी कािी कादबंर् या या काळात णनमााण झाल्या. अ् भुत 

आणण स्वप्नील कल्पनाणवश्व णनमााण करून मनोरंजन िाच ितूे डोळ्यासमोर ठेवून 

णलणिलले्यािी कािी कादबंर् यांचा आढळ या काळात िोतो. फ्रें च, पोतुागीज, इंग्रजी अशा 

पाश्चात्य भाषांतील साणित्याच्या प्रभावातून ककंवा अनुवादातून णनमााण झालले्या कािी 

कादबंर् यािी या काळात आढळतात.” ८१  

       गोवा मुणक्तनंतर, इ. स. १९६१ नंतर गोमंतकीय मराठी कादबंरीलखेनाचा वेगळा टप्पा 

मानलेला आि.े या कालखंडात इ. स. १९६५ मध्य े लॅबटा मस्कारेन्सिास यांच्या ‘ सॉरोइंग 

लाइज    माय लॅड ’ या इंग्रजी कादबंरीचा प्र. श्री. नेरूरकर यांनी ‘गोवा माझा सुखाचा’ या 

नावाने केलेला अनुवाद प्रणसद्ध झाललेा कदसतो. यात पोतुागीज राजवटीत गोमंतकीयांना 

भोगाव्या लागणार् या िालअपेष्टांचे णचत्रण आललेे आि.े  बा. द. सातोस्कर यांनी ‘जाई’        

( १९७४ ), ‘अनुपा’ ( १९७५ ), ‘आज मकु्त चांदण’े, ‘मेनका’ ( १९७८ ), ‘अणभराम’           

( १९८९ ), ‘वासुदवे’ (१९९० ) अशा कादबंर् यांचे लेखन केल.े त्यातील ‘आज मकु्त चादंण’े 
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िी कादबंरी गोवा मणुक्तलढ्यावर आधाररत आि.े ‘अणभराम’, ‘वासदुवे’ या कादबंर् या 

पौराणणक आिते.  

       चंद्रकांत काकोडकर, गुरनाथ नाईक, इंद्रायणी सावकार, कुमुकदनी रांगणेकर या 

मुणक्तपूवा काळात णलणिणार् या लखेक-लेणखकांनी मुणक्तनंतरच्या काळातिी कादबंरीलखेन 

केललेे आि.े इंद्रायणी सावकार यांच्या ‘गोवा’ ( १९७७ ) या कादबंरीमधून गोमंतकीय 

समाजजीवनाचे दशान घडते. 

       मुणक्तनंतरच्या कालखंडात स. शं. दसेाई यांनी ‘चंबळेच्या पलीकड’े ( १९६८ ), 

‘मिापवा’ ( १९७२ ), ‘अखेरची लढाई’ ( १९८२ ), या कादबंर् या णलर्हन गोमंतकीय मराठी 

कादबंरीत ऐणतिणसक कादबंर् याची भर घातली. सभुाष भेंड,े णव. ज. बोरकर, अरूण 

िबेळेकर, ज्ञानेश्वर कोलवेकर, रा. का. बवे, अवधुत कुडतरकर, माधवी दसेाई, चंद्रकांत 

गावस, नारायण मिाले अशा लेखक-लेणखकांनी आपल्या कादबंर् यामधून सामाणजक, 

राजकीय प्रश्न मांडललेे कदसतात.  

         १९६१ नंतर गोमंतकीय मराठी कादबंरीच्या क्षेत्रात अनेक कादबंर् यांचे लखेन झालले े

कदसते. सामाणजक, प्रादणेशक, पौराणणक, ऐणतिाणसक, चररत्रात्मक, मनोणवश्लेषणात्मक, 

वैज्ञाणनक, रिस्यप्रधान, गूढ अशा णवणवध प्रकारच्या कादबंर् या या काळात णलणिल्या गेलेल्या 

आिते. या काळातील गोमंतकीय मराठी कादंबरीत णवणवध प्रवाि कदसून येतात. णवद्या 

प्रभुदसेाई यांनी या कालखंडातील कादबंरीणवषयी मांडललेे मत पािावे लागेल. 

“ कें द्रवती मराठी कादबंरीचे पडसाद गोमंतकीय मराठी कादबंरीवर पडल्याचे णचत्र 

कदसते...आशयद ष्ट्या या काळातील कादबंरी बरीच सम द्ध झाललेी कदसते. गोमंतकाचे 

प्रदशेणनष्ठ जीवन, समाजजीवन, राजकीय प्रश्न या कादबंर् यांमधून आलेल े कदसतात. 

याणशवाय, णवज्ञानणवषय मांडणार् या गूढ आणण रिस्यप्रधान अशा कादबंर् यािी या काळात 
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णनमााण झाल्या. कादबंरीचा अनुवाद करण्याची प्रव त्ती तर मुणक्तपूवा काळापासूनच असललेी 

कदसते. एकंदरीत, या काळात गोमंतकात झालेला णशक्षणाचा प्रसार, त्यातून णनमााण झाललेी 

वाचकांची आणण लेखकांची संख्या, णवस्ताररत अनुभवणवश्वाचा आधार, या सार् यांच्या 

पररणामांतून मुणक्तनंतरच्या काळातील गोमंतकीय मराठी कादबंरी तुलनेने आशयद ष्ट्या 

अणधक संपन्न वाटत.े” ८२  

      यावरून असे लक्षात येते की, इ. स. १८८६ पासून सुरू झाललेी गोमंतकीय मराठी 

कादबंरीची परंपरा णवकणसत िोत गेललेी आि.े गोवा मुणक्तपूवा कालखंडातील कादबंर् यांमधनू 

गोमंतकीय सामाणजक समस्या, राजकीय प्रश्न यांचे णचत्रण झालले े कदसते. कािी अनुवाकदत 

कादबंर् यािी या काळात णलणिल्या गेलले्या कदसतात. गोवा मुणक्तनंतरच्या कालखंडात 

गोमंतकीय मराठी कादबंरी आशयाच्या द ष्टीने अणधक णवकणसत झाली. या काळातील 

कादबंरीतिी सामाणजक, राजकीय प्रश्न आलले े कदसतात. या काळातील स्वतंत्र आणण 

अनुवाकदत अशा दोन्सिी प्रकारच्या कादबंर् यांचे स्वरूप रंजनप्रधान असल्याचे कदसते. 

१.६.२  गोमतंकीय मराठी कथा : 

       गोमंतकीय मराठी कथचे्या पाऊलखूणा गोमंतकीय आख्यानकाव्य, लोककथा यामधून 

आढळतात असे मानले जाते. आधुणनक गोमंतकीय मराठी कथेचा णवचार करताना गोवा 

मुणक्तपूवा कालखंड आणण गोवा मुणक्तनंतरचा कालखंड अस ेदोन कालखडं मानले गेले आिते. 

गोमंतकीय कथेचा प्रारंभ आत्माराम वामन भाडंारी यांच्या इ. स. १८८८ या वषी प्रणसद्ध 

झालेल्या ‘णस्त्रयांचे चररत्र आणण पुरषांचे भाग्य, भाग-१’ या कथासंग्रिापासून मानला गेला 

आि.े त्यानंतर भास्कर गोलवंद रामाणी यांची ‘साध्वी तारा अथवा योग्य मोबदला’ िी 

दीघाकथा इ. स. १८८९ मध्य ेप्रणसद्ध झाली. यानंतर पुढे गोमंतकीय मराठी कथेचा प्रवास 

अखंडपण ेसुरू राणिललेा कदसतो. 
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       ग. क . णशरसाट, णिराबाई पेडणेकर, लक्ष्मीबाई कामत अशा लखेक-लेणखकाचं्या कथा 

इ. स. १९१२ पासून प्रणसद्ध झालेल्या कदसतात. सा. घ. कंटक, णव. स. सुखठणकर, 

लक्ष्मणराव सरदसेाई, जयवंतराव सरदसेाई ि ेया काळातील मित्त्वाचे कथाकार आिते. सा. 

घ. कंटक यांचा पणिला कथासंग्रि ‘सुमनगुच्छ’ १९२९ मध्य ेप्रणसद्ध झाला. त्यानंतर कंटकांचे 

अनेक कथासंग्रि प्रणसद्ध झाले. १९३१ मध्ये णव. स. सखुठणकरांचा ‘सह्याद्रीच्या पायर्थयाशी’ 

िा कथासंग्रि प्रणसद्ध झाला आणण मराठीत प्रादणेशक कथेचा उदय झाला. लक्ष्मणराव 

सरदसेाई यांचा पणिला कथासंग्रि ‘कल्पव क्षांच्या छायेत’ १९३४ मध्ये प्रणसद्ध झाला. 

त्यानंतर त्यांचे एकूण चौदा कथासंग्रि प्रणसद्ध झालेले आिते. त्यांच्या कथेने प्रादणेशक कथा 

अणधक सम द्ध केली. त्यांच्या कथेने गोमंतकीय कथा अणधक सम द्ध केली. जयवंतराव सरदसेाई 

यांचा ‘सुखाचे क्षण’ िा पणिला कथासंग्रि १९३४ मध्ये प्रणसद्ध झाला. त्यानंतर त्यांचे दोन 

कथासंग्रि प्रणसद्ध झालले ेआिते. वाचनीयता िा त्यांच्या कथेचा मित्त्वाचा गुण आि.े 

        या काळात वं्यकटेश अनंत प ै रायकर, ना. के. णशरोडकर, ि. णव. दसेाई, प्र. शां. 

मांजरेकर, स्नेिलता वदै्य, भवानी शंकर णनळकंठ वागळे, णव. दा. साळगांवकर, दा. णव. 

ककताने, जनादान लशं्े या लेखकांनी कथालखेन केलेल ेआिे. पं. मिादवेशास्त्री जोशी, बा. भ. 

बोरकर, बा. द. सातोस्कर यांचे कथासंग्रि या काळात प्रणसद्ध झालले ेआिते. जनादान लशं्े, 

बा. द. सातोस्कर यांचे फ्रें च, पोतुागीज भाषांतील कथांचे अनुवाकदत संग्रििी या काळात 

प्रणसद्ध झाललेे कदसतात. 

       मुणक्तपूवा गोमंतकीय कथा-कादबंर् यांच्या संदभाात प्रल्िाद वडरे यांनी मांडलेल े मत 

मित्त्वाचे आि.े ते म्िणतात, “मुणक्तपूवा साणित्यप्रकारांपैकी गोमंतकीय लघुकथा आणण 

कादबंरी मराठीतल्या या वाङ् मयप्रकारांपेक्षा कािीशी वेगळी आिते. ि े दोन्सिीिी 

वाङ् मयप्रकार मराठीला समांतर असले, तरी कािीसे वेगळेिी आिते. मुणक्तपूवा गोमंतकीय 

साणित्यावर इंग्रजी व अमेररकन लखेकांपेक्षा पोतुागीज, फ्रें च व रणशयन साणित्याचा प्रभाव 
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अणधक आि.े गोमंतकीय लेखकांनी जागणतक साणित्यक तींची जी भाषांतरे केली ती बरीचशी 

इंग्रजीतून न करता पोतुागीज-फ्रेंच मधून केली...युरोणपयन साणित्यक ती इंग्रजीपेक्षा पोतुागीज, 

फ्रें चमध्य े आजिी लवकर उपलदध िोतात. िा फायदा त्यांना णमळाला...त्यामुळे इंग्रजी-

अमेररकन लेखकांपके्षा फ्रें च-पोतुागीज लेखकांचा प्रभाव त्यांच्यावर अणधक गडद आि.े” ८३  

       प्रल्िाद वडरे यांच्या या णववेचनामधून लक्षात येते की, मुणक्तपूवा गोमंतकीय कथा आणण 

कादबंरी ि ेवाङ् मयप्रकार मराठीच्या मुख्य प्रवािाला समांतर असले, तरी ते कािीसे वेगळेिी 

आिते. मुणक्तपूवा गोमंतकीय कथाकार आणण कादबंरीकार यांच्यावर फ्रें च-पोतुागीज लेखकांचा 

प्रभाव अणधक आि.े गोमंतकीय लखेकांनी युरोणपयन भाषांतील साणित्याचे अनुवाद करून 

मराठी साणित्याला मोलाची दणेगी कदली आि.े रवीन्सद्र घवी यांनी यासदंभाात मांडललेे मत 

मित्त्वाचे आि.े 

“आधुणनक मराठी साणित्याच्या एका वैगुण्याकड ेलक्ष वेधताना कै. बा. सी. मढेकरांनी असा 

अणभप्राय नमदणवलेला आि ेकी, “मराठी साणित्य इतके पररपुष्ट आि ेकी परेुस ेपररतुष्ट नािी.” 

मराठी साणित्यावरील इंग्रजीच्या अणतरेकी प्रभावाकड े त्यांचा रोख आि.े नवनवीन 

वाङ् मयीन प्रव त्ती प्रकट करणार् या फ्रें च, इटाणलयन इ. यरुोणपयन भाषांतील वाङ् मयाचे 

आपलं वाचन मयााकदत आणण त्या वाङ् मयाचे प्रभाव मराठी साणित्यावर पुरेसे पडत नािीत, 

असा त्यांचा आक्षेप आि.े िा आक्षेप खराच आि े पण त्याला अपवाद शोधायचे झाल्यास 

गोमंतकीय साणिणत्यकांकडचे वळावे लागते. बा. भ. बोरकर, लक्ष्मणराव सरदसेाई, बा. द. 

सातोस्कर, वं्यकटेश प ैरायकर, ज. ज. लशं्े, वामन सरदसेाई, स. शं. दसेाई या गोमंतकीय 

लेखकांची नावे घ्यावी लागतात. या लेखकांनी उत्तमोत्तम पोतुागीज कथा, कादबंर् यांचे मराठी 

अनुवाद केल ेआिते...पोतुागीज िी नोबेल परुस्कारापयंत पोचललेी साणिणत्यकद ष्ट्या सम द्ध 

भाषा आि.े णतचा संपका  गोमंतकीय लेखकांद्वाराच मराठीशी जुळून आला.” ८४ 
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      रवीन्सद्र घवी यांच्या णववेचनामधून अस े कदसते की, मराठी साणित्यावर इंग्रजीचा 

अणतरेकी प्रभाव असून फ्रें च, इटाणलयन अशा यरुोणपयन भाषांतील वाङ् मयाचे प्रभाव मराठी 

साणित्यावर पुरेसे पडत नािीत. पण गोमंतकीय साणित्य याला अपवाद असून त्यात फ्रें च, 

पोतुागीजसारख्या सम द्ध भाषेतील साणित्याचा अनुवाद झालेला आि.े 

      गोवा मुणक्तपूवा कालखंडातील गोमंतकीय मराठी कथेच्या संदभाात बाळक ष्णजी 

कानोळकर यांनी मांडललेे मत पािावे लागेल. 

“...या कालखंडातील गोमंतकीय कथा िी मध्यवती मराठी कथेला नेिमीच समांतर राणिलेली 

कदसून येते. त्यात मध्यवती कथलेािी कािी नवे योगदान करणारे लखेक म्िणून प्रामखु्याने 

णव. स. सुखठणकर आणण प्रा. लक्ष्मणराव सरदसेाई यांच्याकडचे बोट दाखणवता येते. 

सुखठणकरांनी प्रादणेशक कथेचा प्रवाि मराठीत आणला आणण प्रा. सरदसेाईंनी तो पुढे 

णवस्त त केला. पण यापके्षािी अणधक मोलाची कामणगरी प्रा. सरदसेाईंनी केली ती म्िणजे 

नवकथेच्या आणण ग्रामीण कथचे्या जन्समापूवी ककतीतरी अगोदर त्यांनी या प्रकारच्या 

कथालखेनाचे प्रयोग सातत्याने केले...परंतु सवासाधारणपण े पार्ह जाता या कालखंडातील 

कथा िी रोमॅंरटकच राणिली. स्मरणरमणीयतेत आणण व्याजवास्तवाच्या णचत्रीकरणाच्या 

आवताातच ती सापडलेली कदसते.” ८५  

       बाळक ष्णजी कानोळकर यांनी केलेल्या णववेचनावरून स्पष्ट िोते की, गोवा मुणक्तपूवा 

कालखंडातील गोमंतकीय मराठी कथा िी मध्यवती मराठी कथलेा नेिमीच समांतर 

राणिलेली आि.े णव. स. सुखठणकर आणण प्रा. लक्ष्मणराव सरदसेाई यांच्या कथांमधनू 

प्रादणेशक कथेचा प्रवाि मराठीत आला आणण णवकणसत झाला. णव. स. सखुठणकर आणण प्रा. 

लक्ष्मणराव सरदसेाई यांच्या कथलेा मध्यवती मराठी कथचे्या प्रवािात मानाचे स्थान प्राप्त 

झालेल ेकदसते. पण तरीिी सवासाधारणपण ेगोमंतकीय कथेच ेस्वरूप ि ेरंजनप्रधान राणिलले े

कदसते. 
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असे असले तरी गोवा मणुक्तपूवा कालखंडात प्रणतकूल पररणस्थतीत गोमंतकीय मराठी कथेची 

णनर्माती झाली. या काळातील कथेणवषयी णववेचन करताना सोमनाथ कोमरपंत यांनी 

मांडलेल ेमत मित्त्वाचे आि.े 

“मुणक्तपूवा कालखंडात व्यणक्तस्वातंत्र्याचा, लेखनस्वातंत्र्याचा सवातोपरी संकोच िोत 

असतानादखेील या कथालेखकांनी प्रणतकूल पररणस्थतीतिी कथालेखन केले. त्यांची कथा 

मिाराष्ट्रातील यशवंत, जोत्स्ना, अणभरूची, सत्यकथा, या वाङ् मयीन अणभरूची सजगतेने 

जोपासणार् या णनयतकाणलकांतिी प्रणसद्ध िोत िोती. गोमंतकीय ि े णबरूद न लावता एकूण 

मराठी साणित्य प्रवािात समरस िोऊन णलणिण्याची प्रेरणा या काळात िोती असेिी 

णनरीक्षण या कालखंडाणवषयी नमदवता येईल.” ८६  

        गोवा मुणक्तनंतरच्या कालखंडात अनेक गोमंतकीय लेखकांनी कथालेखन केलले ेआि.े 

मुणक्तपूवा कालखंडात कथालखेन करणारे कािी लेखक यािी कालखंडात लेखन करीत िोते. 

त्याचबरोबर नवीन लखेकिी कथालखेन करू लागलेल े कदसतात. यातील बहुतेक लेखकांचे 

कथासंग्रि प्रणसद्ध झालले ेआिते. मनोिर णिरबा सरदसेाई, वामन राधाक ष्ण, वसंत शां. वैद्य, 

का. पु. घोड,े गणाधीश खांडपेारकर, र. उ. राव, स. शं. दसेाई, पु. णश. नावेकर, ज्ञानेश्वर 

कोलवेकर, अरण िबेळेकर, सुभाष भेंड,े णवजय़ कापडी, इंद्रायणी सावकार, जयराम पा. 

कामत, डॉ. णवठ्ठल ठाकूर, नारायण मिाल,े वासंती नाडकणी, सुरेश वालळंबे, भालचंद्र 

मडकईकर, डॉ. श्री. शं. फडके, चंद्रकांत नारायण माशेलकर, ना. बा. रणलसंग, मिादवे 

कंग्राळकर, लक्ष्मणराव पाटील, णवठ्ठल गावस, सुरेश नाईक, भाऊ नाईक, ग. गो. आजरेकर, 

दासू णशरोडकर, मोिनदास सुलाकर, गजानन रायकर, फ्राणन्ससस फनांणडस, बाबासािबे सकटे, 

रा. शा. ग्रामोपाध्य,े माधवी दसेाई, ज्योती कंुकळकर, अंजली आमोणकर, रेखा णमरजकर, 

योणषता ररवणकर, शांता लागू, सुजाता लसंगबाळ, चंद्रकांत गावस, णमललंद म्िामल, अवधूत 

कुडतरकर, ि. ना. नावेकर इत्यादी अनेक गोमंतकीय लखेक-लेणखकांनी गोवा मुणक्तनंतरच्या 
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कालखंडात कथालखेन करून गोमंतकीय मराठी कथेच ेदालन सम द्ध केले. गोव्यात स्थाणयक 

झालेले डॉ. प्रल्िाद वडरे, मुरलीधर कुलकणी, नरेश कवडी, यशवंत कर्णाक, सुरेश वालळंबे, 

अरण िबेळेकर यांनी आपल्या कथालखेनामधून गोमंतकीय मराठी कथेत मोलाची भर 

घातली. 

       गोवा मुणक्तनंतरच्या कालखंडातील कथेणवषयी नारायण मिाल े यांनी नमदणवलेले 

णनरीक्षण पािावे लागेल. गोमंतकीय कथेचा प्रवास िा प्रादणेशकतेपासून घटनाप्रधान कथा, 

नवकथा, ऐणतिाणसक कथा, णवनोदी कथा, स्त्रीवादी कथा असा ढोबळमानाने झालेला 

कदसतो. गोमंतकीय कथेत स्त्री कथाकारांनी कथा णलणिल्याचे कदसते. दणलत कथा मात्र 

णलणिली गेललेी नािी. तंत्रणवषयक प्रयोग करण्याची प्रव त्ती फारशी कदसत नािी. कथेची 

संख्यात्मक वाढ सुखावि असली, तरी गुणात्मक वाढ मात्र फारशी सखुावि व समाधानकारक 

नािी असे मत त्यांनी मांडलेले आि.े मिाले म्िणतात, “गोवामुक्तीपूवीचा कथेचा कालखंड 

प्रभावी व अस्सल वाटतो. णव. स. सुखटणकर, प्रो. लक्ष्मणराव सरदसेाई, पं. मिादवेशास्त्री 

जोशी, बा. भ. बोरकर यांनी णनष्ठनेे जपलेली कथालखेनातली तन्समयता व प्रादणेशकता िी 

वैणशष्ट्ये १९६० नंतरच्या कालखंडातील कथालेखकांत अभावानेच कदसून येतात. बहुतेक 

कथालखेकांचा कल घटनाप्रधान आणण रंजनप्रधान कथालखेनाकड ेकदसून येतो.” ८७ 

  गोव्यासारख्या आकाराने लिान असलले्या प्रदशेातील, इ. स. १८८८ पासून सरुू 

झालेला गोमंतकीय मराठी कथेचा प्रवास अखंडपणे सरुू राणिलेला कदसतो. गोवा मुणक्तपूवा 

कालखंडात मराठी प्रादणेशक कथेचा प्रारंभ गोमंतकामधून, णव. स. सखुठणकर यांच्या 

‘सह्याद्रीच्या पायर्थयाशी’ या कथासंग्रिापासनू झाला. पुढ े प्रादणेशक कथेची परंपरा 

लक्ष्मणराव सरदसेाई यांनी सम द्ध केली. या काळात अनुवाकदत कथािी णलणिली गेली. गोवा 

मुणक्तनंतरच्या कालखंडातील गोमंतकीय मराठी कथा णवकणसत िोत गेललेी असली तरी िा 

णवकास फारसा समाधानकारक नािी. प्रादणेशक कथा, घटनाप्रधान कथा, नवकथा, 
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ऐणतिाणसक कथा, णवनोदी कथा अशा स्वरूपात गोमंतकीय मराठी कथा णलणिली गेल्याचे 

कदसते. स्त्रीलेणखकांनीिी बर् याच प्रमाणात कथा णलणिल्याचे कदसते. या काळात घटनाप्रधान 

आणण रंजनप्रधान कथा अणधक णनमााण झाललेी कदसते. 

        गोमंतकात कथा आणण कादबंरीलेखनाचा प्रारंभ एकाच काळात म्िणजे १८८५ नंतर 

झालेला कदसतो. इ. स. १८८६ पासून गोमंतकीय मराठी कादबंरीचा प्रारंभ झाला आणण पुढ े

कादबंरीची िी परंपरा णवकणसत िोत गेललेी कदसते. आशयाच्या द ष्टीने ती अणधक सम द्ध 

बनलेली आि.े इ. स. १८८८ पासून सरुू झाललेा गोमंतकीय मराठी कथेचा प्रवाि णवकणसत 

िोत अखंडपण ेसरुू राणिललेा कदसतो. ि े दोन्सिी वाङ् मयप्रकार मराठीच्या मुख्य प्रवािाला 

समांतर राणिललेे आिते. गोमंतकीय कथेने प्रादणेशक कथेची दणेगी मराठीला कदली. फ्रें च, 

पोतुागीज अशा भाषांतील कथा-कादबंर् यांचा मराठीत अनुवाद करन गोमंतकीय लेखकांनी 

मराठी साणित्याला सपंन्न बनणवले आि.े गोवा मुणक्तपूवा आणण गोवा मुणक्तनंतरच्या 

कालखंडातील गोमंतकीय मराठी कथा आणण कादबंरीने इथल्या वाङ् मयीन संस्क तीच्या 

णवकासास िातभार लावलेला आि ेि ेमान्सय करावे लागते. 

१.७  समारोप : 

    अशाप्रकारे या प्रकरणात अरूण िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या अभ्यासासाठी 

कथात्म साणित्य म्िणजे काय ि े पार्हन अभ्यासकांनी मांडलेल्या संकल्पना आणण व्याख्या 

यांच्या आधारे कथा-कादबंरीच्या स्वरूपाची चचाा केललेी आि.े या प्रकरणात कथा-

कादबंरीच्या मलू्यमापनासाठी कोणते णनकष वापरावे लागतात याची चचाा केललेी आिे. या 

चचेच्या आधारे कथा-कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी कािी णनकष स्वीकारललेे आिते. त्या 

णनकषांच्या आधारे िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचा अभ्यास करणार आि.े त्याचप्रमाण े

िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या अभ्यासासाठी गोमंतकीय कथा-कादबंरीची परंपरा 

पाणिलेली आि.े 
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                                        प्रकरण दोन 

                           अरण िबेळेकर याचं ेकथात्मक साणित्य 

प्रस्तावना : 

       या प्रकरणात अरण िबेळेकर यांच्या कथात्मक साणित्याचा अभ्यास करताना त्यांच्या 

लेखनाचा थोडक्यात पररचय करून दणे्यात आललेा आि.े अभ्यासासाठी णनवडलेल्या त्यांच्या 

कथा-कादबंर् यांची आशयसूत्र ेआणण त्यांतील अनुभवणवश्व यांचा णवचार केललेा आि.े 

२.१ अरण िबेळेकराचं ेसाणित्य :  

      पदवु्यत्तर कें द्रात भौणतकशास्त्राचे अध्यापन करीत असताना िबेळेकरांच्या लखेनाला 

सुरूवात झाली. त्यांची ‘टरंग ऑफ सॅटना’ िी कथा इ. स. १९७६ मध्य े‘सत्यकथा’ माणसकात 

प्रणसद्ध झाली. इ. स. १९७६ मध्येच ‘बगळ्यांची माळ’ िी त्यांची कादबंरी ‘द.ै गोमन्सतक’ 

मधून प्रणसद्ध झाली. त्यानंतर पुढे त्यांचा लखेनप्रवास अखंडपणे सुरू राणिला. 

       अरण िबेळेकर यांनी णवणवध स्वरूपाचे लेखन केललेे आिे. कथा, कादबंरी, नाटक, 

एकांककका, बालसाणित्य अशा साणित्यप्रकारातं त्यांनी लेखन केलेल े आि.े ‘कका बीज’, 

‘म गया’, ‘एका धन्सवंतरीयाने’ अशा नाटकांचे लखेन त्यांनी केलले ेआि.े ‘अस ंघडल ंरामायण’ 

िी त्यांची एकांककका अप्रकाणशत आि.े अनेक नभोनाट्यांचे लेखनिी त्यांनी केलले े आि.े 

त्यांची ‘यती यक्षपुत्र’ िी बालकादबंरी ‘बालवाडी’ कदवाळी अंकात प्रणसद्ध झालेली आि.े 

त्यांनी व त्तपत्रामंधून णवणवध णवषयांवर स्फुट लेखमाला णलणिलले्या आिते. कोकणी भाषेतिी 

त्यांनी कादबंरी, समीक्षा, णवज्ञानणवषयक लखेन, स्फुट लेखन, अनुवाद अस े लेखन केलले े

आि.े भौणतकशास्त्र या णवषयातील त्यांचे सात सशंोधनणनबंध इंग्रजीत प्रणसद्ध झालले ेआिते.  
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       त्याणशवाय त्यांच्या णवणवध कदवाळी अकंांमधून प्रणसद्ध झालले्या एकूण पंधरा 

कादबंर् या, लघुकादबंर् या अजून पुस्तकरूपाने आलेल्या नािीत. कािी कादबंर् या प्रकाशकांकड े

प्रणसद्धीसाठी पाठणवलेल्या आिते. ‘अश्वत्थाम्याचं थडगं’, ‘यशवदा’ या त्यांच्या आगामी 

कादबंर् या आिते. त्यांच्या एकूण एकशेबासष्ट कथा णवणवध णनयतकाणलकांमधून, कदवाळी 

अंकांमधून प्रणसद्ध झालले्या आिते. त्यातील अठ्ठावीस कथा संग्रिरूपाने प्रणसद्ध झालले्या 

आिते. त्यांचे णवज्ञानणवषयक इंग्रजी साणित्य अजून अप्रकाणशत स्वरूपात आि.े  

िबेळेकरांनी णवणवध साणित्यप्रकार िाताळललेे आिते पण त्यात त्यांनी कथा-कादबंरी 

यांचे लेखन गांणभयााने केलेल ेआि.े त्यांच्या कथा-कादबंर् या ‘गोमन्सतक’, ‘राष्ट्रमत’, ‘नवप्रभा’, 

‘मेनका’, ‘सागर’, ‘तरण भारत’, ‘धनंजय’, ‘सोबत’, ‘लोकसत्ता’ अशा अनेक कदवाळी 

अंकांमधून, णवशेषांकांमधून प्रणसद्ध झालले्या आिते. पुस्तकरूपाने त्यांचे एकूण तीन 

कथासंग्रि प्रणसद्ध झालले ेआिते. त्यांचा ‘टरंग ऑफ सॅटना’ िा पणिला कथासंग्रि इ. स. १९८० 

मध्ये राजिसं णवतरण या गोव्यातील प्रकाशनसंस्थेने प्रणसद्ध केला. त्यानंतर त्यांचा ‘पाय 

नसललेी माणसे’ िािी कथासंग्रि इ. स. १९८२ मध्ये राजिसं णवतरणाकडून प्रणसद्ध झाला. 

या दोन्सिी संग्रिांना मिाराष्ट्र शासनाचे अनुदान प्राप्त झालेले आि.े त्यांचा णतसरा कथासंग्रि 

‘पुरंध्री’ िा आरती प्रकाशनाकडून इ. स. २००६ मध्ये प्रणसद्ध झाला.  

                                                                                                                       

िबेळेकरांनी कथालखेनाबरोबरच गांभीयााने कादबंरीलेखन केललेे कदसते. पुस्तकरूपाने 

त्यांच्या एकूण तेरा कादबंर् या आणण दोन लघकुादबंर् या प्रणसद्ध झालले्या आिते. त्यांची 

‘सलोमीचे न त्य’ िी कादबंरी इ. स. १९८३ मध्ये प्रणसद्ध झाली. त्यानंतर त्यांच्या ‘रद्रमुख, 

ओ जॉनी’ या दोन कादंबररका इ. स. १९८५ मध्ये प्रणसद्ध झाल्या. पढुे ‘एका कोणळयाने’ 

(१९८८), ‘व कमोणिनी’ (१९८९) या त्यांच्य़ा कादबंर् या प्रणसद्ध झाल्या. ‘आकदत्य’ िी त्यांची 

कादबंरी इ. स. १९९० मध्य े प्रणसद्ध  झाली. ‘भ गुसेतू’ िी कादबंरी इ. स. १९९० मध्य े
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प्रणसद्ध झाली. ‘प्रवाळपारधी’ (१९९३), ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ (१९९४), ‘आं पासा’ं 

(१९९४), ‘म त्युंजय’ (१९९७), ‘जोनास आका ’ (१९९९), ‘भद्रमखुी’ (२००६), ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’ (२००८), ‘स्वप्नचषक २०२६’ (२०१०) या त्यांच्या कादबंर् या पुस्तकरूपाने 

प्रणसद्ध झालले्या कदसतात. िबेळेकराचं्या साणित्याचा थोडक्यात पररचय करून घेतल्यानंतर 

त्यांच्या पुस्तकरूपात आलेल्या कादबंर् यांतील आशयसतू्र े आणण अनुभवणवश्व यांचे स्वरूप 

पािता येते.  

२.२  अरण िबेळेकराचं ेकादंबरीलखेन : 

सलोमीच ंन त्य : 

       ‘सलोमीचं न त्य’ िी त्यांची पणिली कादबंरी इ. स. १९८३ मध्य े प्रणसद्ध झाली. या 

सामाणजक कादबंरीत लखेकाने गोमंतकातील समकालीन वास्तव मांडललेे आि.े 

 पयाटनव्यवसायामधून सोपा, सुलभ आणण जलद पसैा णमळवताना गोमंतकीय समाजाचे 

झालेल े नैणतक अध:पतन आणण कॅणसनो, िोस्टेस पद्धती, ड्रग्ज, गुन्सिगेारी, स्मगललंग या 

सार् यांतून घडून येणारा गोव्याचा सांस्क णतक र् िास ि ेया कादबंरीचे आशयसूत्र आि.े 

     पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी गोव्यात कानााव्िालला णमळालेला राजाश्रय, 

कानााव्िालच्या नावाखाली सरकारी क पाछत्राखाली तीन कदवस चालणारा मद्यपान, न त्य, 

नशा यांचा अणतरेक, तरूण णपढीकडून िोणारे पाश्चात्य संस्क तीचे अधंानुकरण, गोव्याची 

कोलमडललेी अथाव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने िॉटेल्समधून कॅणसनो सुर करण्यासाठी 

कदलेली परवानगी, कॅणसनोबरोबरच िळूिळू सरुू झाललेी िोस्टेस पद्धती व कॅणसनोमध्य ेसुरू 

केललेी अंमलीपदाथासेवनाची सोय, यातून राज्यात गुन्सिगेारी, स्मगललंग यांची झालेली वाढ 

आणण यातून झालेला गोव्याचा सांस्क णतक र् िास याचे णचत्रण या कादबंरीत येते. 
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रद्रमखु : 

      इ. स. १९८५ मध्य ेत्यांच्या ‘रद्रमुख, ओ जॉनी’ या दोन लघुकादबंर् या प्रणसद्ध झालेल्या 

असून, त्यातील ‘रद्रमुख’ िी सामाणजक आशयाची लघुकादबंरी इ. स. १९८१ च्या ‘दीपमाळ’  

या कदवाळी अंकात प्रणसद्ध झालेली आि.े 

      भ्रष्ट आणण स्वाथी राजकारण्यांमुळे कताव्यदक्ष, प्रामाणणक माणसाच्या आयुष्याची 

िोणारी शोकांणतका ि े या कादबंरीचे आशयसतू्र आि.े रद्रमुख या थमाल पॉवर स्टेशनमुळे 

आजूबाजूच्या गावांमध्ये िोऊ लागललेे प्रदषूण आणण त्या प्रदषूणामुळे ्ॉणनक पल्मोनरी 

एणम्फसेमा या रोगाने गावातील लोकांचे घडू लागललेे म त्यू, ि े म त्यू थांबणवण्यासाठी 

गोव्याचे आरोग्यसंचालक रार्हल साळुकेरी यांनी रद्रमुखवर आणललेा बंदीहुकूम, गोव्यात 

पसरलेल ेअंमलीपदाथाव्यवसायाचे जाळे आणण या दोन्सिीमधून घडून येणारे रार्हल साळुकेरी 

यांची मुलगी शबनमचे अपिरण, पत्नी मणल्लकाचा म त्यू आणण शेवटी रार्हल यांचा म त्यू अशा 

नाटयपूणा घडामोडी या लघुकादबंरीत आलेल्या आिते. 

ओ जॉनी : 

     ‘ओ जॉनी’ िी त्यांची सामाणजक आशय असललेी लघुकादबंरी ‘मौज’ च्या कदवाळी अंकात 

इ.स. १९७९ या वषी प्रणसद्ध झाली. ‘रद्रमखु, ओ जॉनी’ या दोन्सिी लघकुादबंर् या 

पुस्तकरूपाने एकत्र प्रणसद्ध झाल्या. 

       भांडवलशािी युगात उद्योगांमध्ये चाललेली प्रचंड स्पधाा आणण त्या स्पधेमुळे 

सवासामान्सय माणसाच्या आयुष्याची िोणारी शोकांणतका ि े ‘ओ जॉनी’ या कादबंरीचे 

आशयसूत्र आि.े 

        भांडवलदारांच्या द ष्टीने सामान्सय माणसाच्या आयुष्याची ककंमत त्यांचे ईणप्सत साध्य 

िोण्यापुरतीच असते. त्यांच्या द ष्टीने सामान्सय माणसे िी फक्त त्यांच्या खेळातील प्यादी 
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असतात. इतरांना शि दणे्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. संपत्तीच्या बळावर सामान्सय 

माणसांकडून स्वत:ला िवे असलले े काम करून घेतल े जाते, एकप्रकारे त्यांचे शारीररक, 

मानणसक शोषण केल ेजाते, कसलािी णवणधणनषेध न बाळगता आपला स्वाथा साधला जातो 

आणण या सवा खेळात सामान्सय माणसाचे आयुष्य उ्ध्वस्त केले जाते याचे वास्तव णचत्र या 

कादबंरीत आलेल ेआि.े 

एका कोणळयान े: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

‘एका कोणळयाने’ या इ. स. १९८८ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या त्यांच्या कादबंरीत बनावट नोटा 

आणण अंमली पदाथा यांचा वापर करून भारताची अथाव्यवस्था आणण युवाशक्ती यांचा नाश 

घडणवण्याचे कारस्थान भारताची कािी शेजारी राष्ट्र े आणण एका बलाढय पाणश्चमात्य 

राष्ट्राकडून रचल ेजाणे आणण शेवटी ते उघडकीस येण ेि ेआशयसतू्र येते. 

        या कादबंरीत लखेकाने एक वेगळे अनुभवक्षेत्र णनवडललेे आि.े भारताची अथाव्यवस्था 

आणण युवाशक्ती नष्ट करण्यासाठी कािी राष्ट्रांनी अंमली पदाथा आणण बनावट नोटा यांचा 

वापर करणे, भारतातील एक णजप्सी जमात काकमरा आणण तामीळनाडूतील परशुरामकोट्टम 

गावाच्या जवळ रािणारे आकदवासी अरंतंगी यांच्या मदतीने िा व्यविार सुरू असणे, िा 

व्यविार सुरळीत चालण्यासाठी सेंट्रल इंटेणलजन्सस दयुरोच्या ड्रग इरॅणडकेशन प्रोग्रामचे 

मुख्याणधकारी णशवनाथ शमाा यांच्या पत्नीचे अपिरण करून णतला कैदते ठेवणे, णतची बणिण 

भानुमती आणण मुली गौरी आणण अपणाा यांनी णतचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणे, भारतीय 

गुप्तिरेखात्याने अंमली पदाथा आणण बनावट नोटा यांच्या व्यविाराचा शोध घेणे, शेवटी 

परशुरामकोट्टममध्ये चाललले्या या व्यविाराचा शोध लागणे असे अनुभवणवश्व या कादबंरीत 

आलेल ेआि.े 
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व कमोणिनी :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        ‘व कमोणिनी’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९८९ मध्य े प्रणसद्ध झाली. या त्यांच्या 

भयकथात्मक कादबंरीत बशीर या णवक त माणसाने कुत्रे, प्रेते, माणस ेयांचे पोट फाडून त्यांचे 

यक त, स्वादलुपंड खाणे आणण शेवटी त्याला पकडणे अस ेआशयसूत्र आललेे आि.े 

         या कादबंरीत लखेकाने एका वेगळ्या अनुभवक्षेत्राची मांडणी केललेी आिे. बेतुल 

आरोग्यकें द्रातील शवागारात ठेवलले्या प्रेताचे पोट फाडून त्यातील यक त आणण स्वादलुपंड 

गायब िोण्याची घटना घडण,े त्यानंतर पिार् यावर असलले्या गणेश या पोलीस 

िवालदाराला मारून त्याचे पोट फाडणे, फातीमा या नसाचे पोट फाडणे, आरोग्यकें द्राच्या 

स्टाफ कॉटासामध्य ेरािणार् या बांगलादशेातील णनवााणसत बशीर या णवक त माणसाचे ि ेक त्य 

असणे, पोलीसांनी त्याला पकडून नेणे, णतथून त्याने पलायन करण,े लिान मलुांना मारण,े 

शेवटी त्याला पकडणे असे अनुभवणवश्व या कादबंरीत मांडललेे आि.े 

आकदत्य :   

       ‘आकदत्य’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९९० मध्य ेप्रणसद्ध झाली. संपणूा जगातील पणिला 

सांयुणगक प्रक्येचा अणउुजाा प्रकल्प बांधण,े तो णनयंत्रणाबािरे जाणे आणण तो णनयंत्रणात 

आणणे ि े‘आकदत्य’ चे आशयसूत्र आि.े 

       ‘आकदत्य’ साठी लखेकाने एका आगळ्यावेगळ्या अनुभवक्षेत्राची णनवड केललेी आिे. 

‘आकदत्य’ ची णनर्माती, ‘आकदत्य’ णनयंत्रणाबािरे जाणे, त्यामुळे णनमााण झाललेी घबराट, 

भरत बसरूरला झाललेा तुरंगवास, भारद्वाजांचा भ्रष्टाचार, ‘आकदत्य’ला णनयंत्रणात 

आणण्यासाठी भरत बसरूरला तुरंगातून बोलावून आणणे आणण अथक प्रयत्नांनंतर आकदत्यला 

णनयंत्रणात आणण्यात यशस्वी िोणे यातून कादंबरीतील अनुभवणवश्व साकारललेे आि.े  
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भ गसुतेू : 

‘आकदत्य’ प्रमाणेच ‘भ गुसेतू’ आणण त्यांनी पुढ े णलणिलले्या ‘प्रवाळपारधी’, ‘पक्षी जातो 

दशेांतरा’, ‘आं पासा’ं, ‘म त्यंुजय’, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक 

२०२६’ या कादबंरर् यांतिी वेगवेगळी अनुभवक्षते्र ेणनवडलेली आिते. 

इ. स. १९९० मध्य े त्यांची ‘भ गुसेतू’ िी कादबंरी प्रणसद्ध झाली. या कादबंरीत 

स्मगललंग व्यवसाय करणार् या आंतरराष्ट्रीय टोळीचे सोने घेऊन येणारी नौका समुद्रात बुडण,े 

त्या टोळीने सोन्सयाचा शोध घेण ेआणण त्या टोळीचा पदााफाश िोणे ि ेआशयसूत्र मांडलेल े

आि.े 

        भारताच्या अखत्यारीतील एका द्वीपसमूिावर असललेे आकदवासी आणण त्यांच्या 

छोट्याश्या जगात घडणार् या घडामोडी, त्यांच्या श्रद्धा, अंधश्रद्धा, त्यांचा परस्परांमधील 

संघषा, त्या बेटांवर णशरकाव करू पािणारे आंतरराष्ट्रीय स्मगलर आणण त्यांचा 

स्मगललंगव्यवसाय, बेटावंर असलले्या भारतीय सेनाणधकार् यांची कामणगरी, आंतरराष्ट्रीय 

राजकारण, भ गुसेतुचा नैसर्गाक चमत्कार या सवांचे एक अनोखे जग त्यानंी या कादबंरीतून 

उभे केललेे आि.े 

 प्रवाळपारधी : 

      ‘प्रवाळपारधी’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९९३ मध्य े प्रणसद्ध झाली. या कादबंरीत 

स्मगललंगचे सोने नेणारे जिाज च्ीवादळात समुद्रात बुडणे, तीन वषांनी त्या जिाजाचा 

शोध घेतला जाणे आणण त्याचा शोध लागून सोने सापडण े अशी आशयसूत्राची मांडणी 

केललेी आि.े 

       तीन वषांपूवीच्या वादळात जिाजाबरोबर समुद्राच्या उदरात गडप झालले्या 

स्मगललंगच्या सोन्सयाचा शोध जगप्रणसद्ध पाणबुड्ांच्या पथकाने लावणे, त्यात 
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दवेीकरायमधील प्रवाळपारध्यांनी त्यांना मदत करणे, भारतीय कस्टम्स खात्याचे अणधकारी 

जिाज घेऊन त्यांच्या मागावर असणे, प्रवाळपारध्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून त्या 

जिाजाला अडणवणे आणण सोने घेऊन पाणबुड ेपळून जाण्यात यशस्वी िोणे असे अनुभवणवश्व 

लेखकाने या कादबंरीत रंगणवललेे आि.े आंध्र-तामीळनाडूच्या ककनारपट्टीवरील गावात 

रािणार् या प्रवाळपारध्यांचे एक वेगळे जग या कादबंरीमधून अनुभवाला येते. या 

प्रवाळपारध्यांचे जीवन, त्यांच्या श्रद्धा, अधंश्रद्धा, त्यांचा संघषा कादबंरीमधून आललेा आि.े  

पक्षी जातो दशेातंरा :  

     ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९९४ मध्य ेप्रणसद्ध झाली. िी कादबंरी 

एक गुप्तिरेकथा आि.े रूमाणनयाच्या सांस्क णतक णशष्टमंडळातील प्रमखु न त्यांगना नािीशी 

िोण,े के. जी. बी.चा गुप्तिरे, रणशया व अमेररकेच्या वककलाती यांनी णतचा शोध घेणे आणण 

शेवटी णतचा शोध लागण ेि ेया कादबंरीचे आशयसूत्र आि.े 

      रूमाणनयाच्या सांस्क णतक णशष्टमंडळातील प्रमुख न त्यांगना रोस्काना िाणसव्िा नािीशी 

िोण,े णतच्या नािीशा िोण्यावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेररका आणण रणशया या दशेांनी 

परस्परांवर दोषारोप करणे, त्यातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला गती णमळणे, रोस्कानाने 

सुंदर कागल या उद्योगपतीबरोबर त्याच्या मळू गावी जाणे, णतथे बागायत उभारायला 

सरुूवात करणे, अमेररका आणण रणशयाच्या वककलातींना णतचा शोध लागणे, रोस्कानाने ती 

स्वखुशीने णतथे आल्याचे णनवेदन दणेे यातून कादबंरीतील अनुभवणवश्व उभे राणिललेे आि.े  

      रणशयन कम्युणनस्टांचे इतर साम्यवादी दशेांवर असललेे णनयंत्रण, रणशयन कम्युणनस्टांची 

त्या दशेांतील कलावंतांवर असललेी बंधने आणण दडपणे, त्यातून सवासामान्सय माणसांच्या 

आयुष्यात णनमााण केली गेललेी दिशत आणण त्यांचा िोणारा छळ, रोस्कानाच्या नािीशा 

िोण्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडणार् या घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, दशेांचे 
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परस्परसंबंध, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची व त्ती या सवांचे प्रत्ययकारी णवश्व या 

कादबंरीमधून साकार झालेल ेआि.े  

आ ंपासा ं: 

       इ. स. १९९४ मध्ये प्रणसद्ध झालले्या त्यांच्या ‘आं पासा’ं या कादबंरीत पाणश्चमात्य 

राष्ट्राकडून णिमालयाच्या भागात असलेल्या भारताच्या णमसाईल स्टेशन्ससची माणिती 

णमळवून, ती उ्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणे आणण शेवटी त्यात त्यांना अपयश येण ेअस े

आशयसूत्र आललेे आि.े 

      ‘आं पासा’ं िी कादबंरी एक गुप्तिरेकथा असून अमेररकेने णिमालयाच्या पररसरातील 

भारताच्या णमसाईल स्टेशन्ससची माणिती घणे्यासाठी आणण ती नष्ट करण्यासाठी 

संशोधकमंडळाच्या नावाखाली आपले गुप्तिरे पाठणवणे, भारतीय गुप्तिरेखात्याने त्यांचा ितूे 

ओळखून आपला डाव खेळणे आणण लष्करी अणधकार् यांचा छुपा समावेश असलेल े एक 

भारतीय सशंोधकमंडळ णतथे सशंोधनसिलीसाठी पाठणवणे, अमेररकन गुप्तिरेांनी भारताच्या 

णमसाईल स्टेशन्ससचा शोध लावून ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण,े ककसन, सुव्रत आणण 

कुमारलसंग या भारतीय लष्करी अणधकार् यांनी तो प्रयत्न िाणून पाडणे आणण त्या गुप्तिरेांना 

अटक करणे यातून कादबंरीचे अनुभवणवश्व साकारललेे आि.े आंतरराष्ट्रीय राजकारण, 

अमेररकेसारख्या बड्ा राष्ट्राने इतर राष्ट्रांमध्ये िरेणगरी करण ेआणण त्याचं्या सरंक्षणक्षमतेचा 

शोध घेण,े भारताच्या शजेारी राष्ट्रांची कुरापतखोर व त्ती यातून कादबंरीतील अनुभव साकार 

झालेला आि.े 

म त्युंजय :  

     ‘म त्युंजय’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९९७ मध्य ेप्रणसद्ध झाली. डॉ. गोणपनाथ समरोडी 

या शास्त्रज्ञाने थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या रसायनाचा शोध लावणे, त्या रसायनाचा प्रयोग 
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स्वत:वर करून आत्मित्येचा प्रयत्न करण,े त्यामुळे त्याचे शरीर पॉलीमराईज तंतूचे बनून 

अंगात अमानवी शक्ती णनमााण िोणे ि ेया कादबंरीचे आशयसूत्र आि.े 

       डॉ. गोणपनाथ समरोडी या रसायनशास्त्रज्ञाने थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या रसायनाचा शोध 

लावण,े आपल्या वैयणक्तक आयषु्यात द:ुखी असलले्या गोणपनाथने ते रसायन णपऊन 

आत्मित्येचा प्रयत्न करण,े पण त्या रसायनाचा वेगळाच पररणाम िोऊन त्याच्या शरीरातील 

स्नायूंचे पॉलीमराईज तंतू बनणे, त्यामुळे त्याच्यावर कोणत्यािी शस्त्राचा, आगीचा पररणाम 

न िोणे आणण अंगात अमानवी शक्ती संचारण,े त्या शक्तीच्या जोरावर त्याने तीन खून करणे, 

शेवटी ह्रदय बंद पडून त्याचा म त्यू िोणे असे अनुभवणवश्व या कादबंरीत आलेल ेआि.े 

 जोनास आका  :  

        मानव चंद्रावर जाऊन आला आणण त्याला इतर ग्रि खुणावू लागले. इतर ग्रिांवर 

जीवन आि ेका, त्या ग्रिांवर भणवष्यकालात मानवी वसाित करण ेशक्य आि ेका याचा शोध 

तो घेऊ लागला. मंगळ िा ग्रि मानवाच्या अणधक कुतूिलाचा णवषय ठरला. मंगळावर 

प र्थवीसारख ेवातावरण आि ेका? णतथ ेजीवस ष्टी आि ेका? भणवष्यात मानवाला मंगळावर 

वसाित करण े शक्य िोईल काय? या प्रश्नांचा शोध घेतला जाऊ लागला. िा शोध 

घेण्यासाठीच मानवाने मंगळावर याने पाठवली. अथाात िी मानवणवरिीत याने िोती. 

शास्त्रज्ञ भणवष्यात मंगळावर मानवाला पाठवण्याचीिी तयारी करीत आिते. 

       िबेळेकरांची ‘जोनास आका ’ िी णवज्ञानकादबंरी इ. स. १९९९ मध्य े प्रणसद्ध झाली. 

मानवाचा मंगळावरील प्रवास आणण मंगळावरील मानवी वसाित या वजै्ञाणनक कल्पनेवर या 

कादबंरीचे आशयसूत्र आधाररत आि.े अमेररकेने आखलले्या पणिल्या मंगळ मानववसाित 

मोणिमेत भारतीय सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञाचा समावेश िोणे आणण त्याच्या सिभागामुळे मोणिम 

व्यवणस्थत पार पडून ते सुखरूप प र्थवीवर परत यणेे ि ेया कादबंरीचे आशयसूत्र आिे.  
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भद्रमखुी : 

      ‘भद्रमखुी’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. २००६ मध्ये प्रणसध्द झाली. ज्वालामुखीचा सभंाव्य 

उद्रके ि ेणवज्ञानणवषयक आशयसूत्र या कादबंरीत आलेल ेआि.े    

       भारतीय स्त्रीशास्त्रज्ञ वारीजा वकनळ्ळीने ‘भद्रमुखी’ या द्वीपसमूिावर िोणार असलेल्या 

ज्वालामुखीचे भाकीत केल े िोते. ‘भद्रमुखी’ िा एक कंकणाक ती द्वीपसमूि िोता. त्यावर 

‘कालमुख’ या आकदवासी जमातीचे वास्तव्य िोते. या द्वीपसमू िाचे भारतीय नाव ‘भद्रमुखी’ 

िोते. भद्रमखुी, लोपामुद्रा, काललंदी या तीन बेटांवरील मंकदरात त्याच नावाच्या तीन दवेी 

िोत्या. एक णसणसणलयन उद्योगपती एणमल नॉयमन या मूर्ताचोराचे लक्ष भद्रमखुीच्या 

मूतीकड े जाते आणण तो ती मूती चोरण्याचा प्रयत्न करतो. ज्वालामुखीच्या उद्रकेात 

द्वीपसमू िावरील जीवन, संस्क ती नष्ट िोते असे अनुभवणवश्व कादबंरीत आलेल ेआि.े 

ऑपरेशन मोलणॅसस : 

      ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. २००८ मध्ये प्रणसद्ध झाली. 

णवज्ञानणवषयावर आधाररत या कादबंरीत अमेररकेत नोकरी करणार् या कार्ताकन या तरण 

शास्त्रज्ञाने आपल्या अपघाती म त्यूपूवी भारतात आपल्या बणिणीला कोड भाषेतील संदशे 

पाठवण,े त्यामुळे त्याच्या बणिणीच्या जीवाला धोका णनमााण िोण े आणण त्यातून ती 

सिीसलामत बचावणे असे आशयसूत्र आलले ेआि.े 

      नाणयकेवर कोसळललेे संकट आणण त्यातून णतची झालेली सुटका ि ेया कादबंरीचे मुख्य 

कथासतू्र आि.े अमेररकेत काम करणार् या कार्ताकन या भारतीय शास्त्रज्ञाचा झाललेा 

संशयास्पद म त्य,ू त्याचा म तदिे आणण्यासाठी गेलेल्या त्याच्या बणिणीवर कोसळललेे संकट, 

त्यातून णतची झालेली सुटका, अमेररकन सनै्सयातील भ्रष्ट आणण गुन्सिगेार अणधकारी, 
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आंतरराष्ट्रीय राजकारण, कॉलोसस २०२० या प्रकल्पाच्या संदभाातील णवज्ञानणवषयक 

तपशील यातून कादबंरीतील अनुभवणवश्व साकार झालले ेआि.े  

स्वप्नचषक २०२६ : 

       ‘स्वप्नचषक २०२६’ या इ. स. २०१० मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या त्यांच्या कादबंरीत 

एकीकड े णवज्ञानाचे सूत्र वापरून दसुरीकड े त्याच्या आधारे भारत फुटबॉल णवश्वचषक 

लजंकतो असे स्वप्नरंजनात्मक आशयसूत्र मांडललेे आि.े 

      संगणकणवज्ञानात भणवष्यकाळात नवे कोणते संशोधन िोईल आणण भारतासारख्या 

दशेाला या णवज्ञानसंशोधनाचा कसा फायदा करून घेता येईल ि ेसांगताना फुटबॉलसारख्या 

क्डाणवश्वात काय घडले ि ेभणवष्यसूचन या कादबंरीतून केललेे आि.े 

       णवश्रांती सभुेदार बल्सेकर िी भारतीय सगंणकशास्त्रज्ञ संगणकक्षते्रात नवीन संशोधन 

करत.े णतने केलले्या सशंोधनामुळे सवात्र णतचे कौतुक िोते. भारताच्या पंतप्रधानांकडून 

णवश्रांतीवर २०२६ ची फुटबॉल णवश्वचषक स्पधाा लजंकून दणे्याची जबाबदारी सोपवली 

जाते. त्यासाठी ती रेवती णवणेकर या फुटबॉल कोचची णनवड करते. रेवती तुरंूगातील 

कैद्यांचा फुटबॉल सघं तयार करते. णवश्रांती संगणकक्षते्रातील सशंोधनाच्या आधारे या 

सामान्सय कैद्यांच्या संघाकडून भारताला णवश्वचषक फुटबॉल सामना लजंकून दतेे अस े

अनुभवणवश्व या कादबंरीत मांडललेे आि.े 

      बुणध्दमत्ता, णजद्द, पररश्रम यांच्या बळावर भारतातील ग्रामीण भागातील स्त्री णवज्ञान 

तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक कठीण गोष्टी साध्य करू शकते. संगणकक्षते्रातील भणवष्यकालीन 

संशोधनाच्या आधारे सामान्सय कैद्यांचा संघ णवश्वचषक फुटबॉल सामना लजंकू शकतो ि ेया 

कादबंरीत मांडलेल ेआि.े 
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      आशयसतू्रांचे वैणवध्य त्यांच्या कादबंर् यांमधून द ष्टीस पडते. त्यांनी णवणवध 

अनुभवणवश्वांचे दशान आपल्या कादबंर् यांमधून घडणवलले े आि.े यासंदभाात वासुदवे सावंत 

यांनी केलेल ेणववेचन मित्त्वपूणा आि.े 

“आशयसूत्रांची णवणवधता ि ेअरण िबेळेकर यांच्या कादबंर् यांचे एक ठळक वैणशष्ट्य आि.े 

‘सलोमीचं न त्य’- सारख्या समाजदशानात्मक कादबंरीपासून ते ‘जोनास आका ’ सारख्या 

णवज्ञानकथेपयंत अनेकणवध कथाणवषय त्यांनी सामर्थयााने िाताळलेल े आिते. परस्परांर्हन 

एकदम णभन्न आणण मराठी वाचकाला बरीचशी अपररणचत असणारी अशी णवणवध 

अनुभवक्षेत्र े णनवडून त्यांचे अनेक बारकाव्यांसि ररएणलणस्टक शैलीने णचत्रण करणे िा 

िबेळेकरांच्या कादबंरीलखेनाचा मित्त्वाचा णवशेष आि.े” १  

      वासुदवे सावंत यांनी मांडललेे ि ेमत योग्यच आि.े स्वत: िबेळेकरच आपल्या ‘आं पासा’ं 

या कादबंरीच्या मनोगतात म्िणतात की, ज्या कदवशी लखेनात तोचतोचपणा येईल 

त्याकदवशी लेखन थांबवायचे. आतापयंतच्या त्यांच्या लेखनात त्यांनी जाणीवपूवाक िा 

वेगळेपणा जपलेला आि.े 

      णवद्या प्रभुदसेाई यांनी त्यांच्या कादबंर् यांत चाकोरीबािरेचे नावीन्सयपूणा णवषय असतात 

असे मत मांडलले ेआि.े 

“चाकोरीबािरेचे णवषय णनवडून सद्यकाळाचे सजग भान ठेवणारा िा कादबंरीकार वाचकाला 

अंतमुाख करतो. सद्यपररणस्थतीचा णवचार करायला लावतो. त्यांच्या कादबंर् यांचे णवषय 

नावीन्सयपूणा असतात.” २  

        िबेळेकरांनी मराठी कादबंरीच्या णवश्वात अपररणचत असलेल्या वेगवेगळ्या 

अनुभवणवश्वांची मांडणी आपल्या कादबंर् यांमधून केलेली आि े ि े त्यांच्या कादबंर् यांचे 

मित्त्वाचे वैणशष्ट्य आि.े  
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      िबेळेकरांनी कादबंरीलेखनाबरोबरच कथालेखनिी गाभंीयााने केललेे आि.े त्याचें इ. स. 

२०१२ पयंत एकूण तीन कथासंग्रि प्रणसद्ध झालले ेआिते. त्यांचा ‘टरंग ऑफ सॅटना’ (१९८०) 

िा पणिला कथासंग्रि प्रणसद्ध झाला. त्यानंतर ‘पाय नसलेली माणसे’ (१९८२) आणण ‘पुरंध्री’ 

(२००६) ि ेकथासंग्रि प्रणसद्ध झालेले आिते. या संग्रिांतील त्यांच्या कथाचंी आशयसूत्रे आणण 

त्यात आलेल ेअनुभवणवश्व यांचे स्वरूप पािता यतेे.  

२.३  अरण िबेळेकराचं ेकथालखेन  :  

२.३.१ टरंग ऑफ सटॅना :  

       ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या कथासंग्रिात ‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘प्रणव’, ‘मोिर’, ‘कािी क्षण 

नुपजलेले’, ‘इंद्रायणी’, ‘वादळ’, ‘सरिाने धरे धरे’, ‘शकुन’, ‘जो तुम तोडो णपया’ अशा एकूण 

नऊ कथा आिते. मानवी जीवनातील वेगवेगळे अनुभव या कथांमधून मांडलेल ेआिते. 

टरंग ऑफ सटॅना :  

        ‘टरंग ऑफ सटॅना’ िी त्यांची कथा इ. स. १९७६ मध्य े ‘सत्यकथा’ माणसकात प्रणसद्ध 

झाली. या कथेत णगरीश मुडशे्वर उफा  स्वामी िा तरण उच्चणशणक्षत असूनिी आठ वषे नोकरी न 

णमळाल्यामुळे वैफल्यग्रस्त बनणे ि ेआशयसतू्र मांडलेल ेआि.े आठ वषे नोकरीच्या शोधात 

असलले्या उच्चणशणक्षत स्वामीला नोकरी न णमळणे, त्याने मुंबईर्हन गोव्यात नोकरीच्या 

शोधात येण,े आपला बालणमत्र रघूच्या घरी उतरणे, रघूकडून त्याला आपल्या िातावरील 

टरंग ऑफ सॅटनाचा शोध लागणे, आठ वषे नोकरी णमळत नसल्याचे कोड े त्याला उलगडण े

आणण तो वैफल्यग्रस्त बनणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 
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प्रणव : 

       ‘प्रणव’ िी णवज्ञानकथा इ. स. १९७७ च्या ‘सत्यकथा’ कदवाळी अंकात प्रणसद्ध झाली. या 

कथेत एक वेगळा अनुभव मांडललेा आि.े णवश्वणनर्माती, णवश्वपसारा, अनंत णवश्वात 

घडणार् या घडामोडी, आपले मन याणवषयी मानवाला असललेे कुतूिल आणण त्याने त्याचा 

घेतललेा शोध ि ेया कथचेे वैज्ञाणनक णवषयावर आधारललेे आशयसूत्र आि.े  

मोिोर  : 

      ‘मोिोर’ िी कथा ‘सत्यकथा’ माणसकामधून प्रणसद्ध झाली. या कथेत बाप्पा या 

स्वातंत्र्यसैणनकामध्ये तुरंगात असताना णवक ती णनमााण िोणे आणण त्यामुळे त्याचे कौटंुणबक 

जीवन उद्धवस्त िोणे असे आशयसूत्र आलले ेआि.े 

       बाप्पा िा स्वातंत्र्यसैणनक तुरंगात असण,े तुरंगात असताना त्याचे इतर कैद्यांशी 

समललंगी संबंध येण,े त्यामुळे या गोष्टीचा त्याच्या कौटंुणबक जीवनावर पररणाम िोणे, 

डॉक्टरच्या उपचारांनी कुणा दसुर् याचे मलू सुणमत्राच्या पोटी जन्समाला येणे, त्या द:ुखाने 

णतचा कािी कदवसांनी म त्यू िोणे, मलुगा यशवंत तेरा वषााचा झाल्यावर बाप्पाची जुनी सवय 

उफाळून येणे, आपल्या िातून यशवंतचे आयुष्य उद्धवस्त िोऊ नये म्िणनू बाप्पाने डॉक्टरला 

भेटून यशवंतचा बाप कोण आि े ि े णवचारून यशवंतला त्याच्या स्वाधीन करण्यास सांगण े

असे अनुभवणवश्व मांडललेे आि.े 

कािी क्षण नपुजलले े: 

       ‘कािी क्षण नुपजललेे’ या कथेत आयुष्यभर नवर् याच्या संशयी व त्तीला खंबीरपणे तमड 

दणेार् या पत्नीच्या मनात आपल्या नवर् याच्या अखेरच्या कदवसांत परपुरषाणवषयी मोि 

णनमााण िोण े आणण णतला आपल्या नवर् याचे संशय घेण े रास्त वाटू लागण े ि े आशयसतू्र 

आलेल ेआि.े 
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         णमस्टर पंणडतांच्या संशयी व त्तीमुळे त्यांनी आपल्या बायकोचा मानणसक छळ करणे, 

त्यांच्या सवा छळाला णतने खंबीर व त्तीने तमड दणेे,  णमस्टर पंणडतांच्या कॅन्ससरच्या आजाराची 

शेवटची स्टेज असण,े णमस्टर पंणडतांच्या ऑकफसमध्ये त्यांच्या डी. जी. एम. सािबेांना 

भेटल्यावर त्यांनी त्यांना शक्य असले ती सवा मदत करण्याची आणण पुढ ेणमस्टर पंणडतांच्या 

म त्यूनंतर नोकरी दणे्याचीिी तयारी दशाणवणे, णमस्टर पंणडतांचा इमीणडएट बॉस पारकरन े

आपण तुमच्या येण्याच्या प्रणतक्षेत असू अस े म्िटल्यावर णमससे पंणडतांच्या मनात 

त्यांच्याणवषयीचे आकषाण णनमााण िोणे, त्यांना आपल्या पतीचे आपल्यावर संशय घेण ेरास्त 

आि ेअस ेवाटू लागण ेअसे अनुभवणवश्व मांडलले ेआि.े 

इंद्रायणी : 

       ‘इंद्रायणी’ या कथते एक वेगळा अनुभव मांडलेला आि.े तरण णवधवा इंद्रायणीने 

णनरेनच्या वणडलांच्या सांगण्यावरन त्याला श ंगाराचे धड ेदणे ेआणण त्याने णतच्याशी लग्नाची 

इच्छा व्यक्त केल्यावर आपली नोकरी रटकणवण्यासाठी त्याला नकार दणेे ि े या कथेचे 

आशयसूत्र आि.े 

        इंद्रायणी आणण श्री यांचा प्रेमणववाि िोणे, श्रीच्या वणडलांनी मुलाला घराबािरे 

काढण,े त्यांना एक मुलगी िोणे, श्रीचे तरण वयातच णनधन िोणे, मुलीला पोणलओ िोण,े 

णनरेनच्या वणडलांनी णतला नोकरी दणेे, इंद्रायणीने मोबदला घेऊन आपल्या शरीराची गरज 

भागवण,े णनरेनच्या वणडलांनी णनरेनला श ंगाराचे धड े दणे्याचे काम इंद्रायणीवर सोपवणे, 

णनरेनने णतच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त करण े आणण णतने ती नाकारण े अस े

अनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 
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वादळ : 

       ‘वादळ’ या कथेत स्त्रीलंपट जुआंवला आपल्या उतरत्या पौरषाची जाणीव झाल्यामुळे 

त्याच्या मनात संघषा णनमााण िोणे आणण कफलोमेन-सेणलनाच्या बाबतीतील आपल्या 

वागणुकीचा पश्चाताप िोणे अस ेआशयसतू्र येते. 

      स्त्रीलंपट असलेल्या जुआंवच्या आयुष्यात अनेक णस्त्रया येणे, सेणलना या णववाणित स्त्रीने 

आपला नवरा कफलोमेनला सोडून जुआंवकड े रािायला येणे, कफलोमेन नािीसा िोण,े 

कफलोमेनच्या मायने त्याला शोधायला जुआंवच्या घरी येणे, जुआंव आणण सलेीनाला णशव्या 

दणेे, आपल े पौरष ओसरल्याचे जुआंवच्या लक्षात येणे, सेलीनाला जवळ केल्याबद्दल 

जुआंवला पश्चाताप िोण,े त्याने भर वादळात िोडी घेऊन कफलोमेनला शोधायला जाणे अशा 

अनुभवणवश्वाची मांडणी या कथेत केललेी आि.े 

सरिान ेधरे धरे : 

        ‘सरिाने धरे धरे’ या कथेत आपल्या आयुष्यातून दरू गेलेल्या आपल्या पत्नीला 

णिणवण्यासाठी पतीने बर् याच वषांनी णतच्या घरी जाणे आणण स्वत:च लज्जीत िोऊन परतण े

असे आशयसूत्र मांडलेल ेआि.े 

       गंधाली आणण रूपशे यांचे लग्न िोण,े लग्नानंतर कािी कदवसांनी गंधालीने भागावराम या 

माणसाबरोबर पळून जाणे, भागावरामपासून णतला मलुगी िोण,े भागावरामचा मॄत्यू िोणे, 

रूपेश गंधालीच्या ऑकफसमध्य े णतचा बॉस म्िणनू रजू िोणार असणे, त्याआधी गंधालीला 

भेटून णतला णिणवण्यासाठी त्याने आपल्या नव्या पत्नीसि णतच्या घरी येणे आणण आपण 

णतचा नवीन बॉस म्िणून रजू िोणार असल्याचे णतला सांगणे आणण स्वत:च लज्जीत िोण ेअस े

अनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 
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शकुन : 

       ‘शकुन’ या कथेत एक वेगळा अनुभव मांडलेला आि.े कथेतील णववाणितेला आपल्या 

डाव्या डोळ्याची पापणी फडफडते म्िणजे शुभशकून िोणार अस ेवाटत असतानाच णतच्या 

नवर् याचा म त्यू िोणे आणण त्याने वीस िजारांचा वीमा उतरवलेला आि े अस े कळल्यावर 

णतला आनंद िोणे अस ेआशयसूत्र या कथेत आललेे आि.े 

      एका नवणववाणित जोडप्यातील पतीपत्नीचे सूर न जुळणे, पत्नीचा डावा डोळा लवत 

असणे, त्यामुळे कोणतातरी शुभशकून िोणार अशी णतची समजूत असणे, णतच्या नवर् याचा 

प्रवासात आकणस्मक म त्यू िोणे, त्याने वीस िजारांचा वीमा उतरवललेा आि ेि ेकळल्यावर 

णतला आनंद िोणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत मांडलेल ेआि.े 

जो तमु तोडो णपया : 

        ‘जो तुम तोडो णपया’ या दीघाकथेत नवर् यापासून आठ वषे दरू राणिलेल्या पत्नीच्या 

मनात पतीणवषयीची प्रेमभावना णजवंत रािणे आणण पुन्सिा ती दोघे एकत्र येणे असे आशयसतू्र 

आलेल ेआि.े 

        मीरा आणण पद्मनाभचे लग्न झालेल ेअसणे, पद्मनाभला दारचे व्यसन असल्यामुळे त्याने 

दारच्या नशेत मीराचा छळ करणे, मीराने घर सोडून मािरेी जाऊन रािणे, आठ वषांनंतर 

णतने णतच्या ऑकफसमधील कदवाकरशी लग्न करण्याचे ठरणवणे, त्याचवेळी पद्मनाभचा णमत्र 

पाथुा संन्सयालने येऊन पद्मनाभ खूप आजारी असल्याचे सांगणे, मीराने पद्मनाभला पािायला 

मडगांवला जाणे, णतथे गेल्यावर पद्मनाभची अवस्था पार्हन णतला खूप वाईट वाटणे, णतने 

त्याला सुधारण्याचा प्रयत्न करणे आणण आपल्याबरोबर मुंबईला घेऊन जाणे असे अनुभवणवश्व  

या कथेत येत.े 
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२.३.२  पाय नसललेी माणस े:   

       ‘पाय’ नसललेी माणसे’ िा त्यांचा दसुरा कथासंग्रि इ. स. १९८२ मध्ये प्रणसद्ध झाला. 

या कथासंग्रिात ‘कािी क्षण’, ‘नणवलगरी’, मसुाकफर’, ‘सेणडस्ट’, ‘णनमााल्य’, ‘स्पशा पालवी’, 

‘प्रीत अबोली’, ‘धी रेस’, ‘प्रणाली’, ‘पाय नसललेी माणसे’ अशा एकूण दिा कथा आिते. 

मानवी जीवनातील द:ुख, व्यथा या कथांमधून आलेल्या आिते. 

कािी क्षण :  

       ‘कािी क्षण’ िी कथा इ. स. १९७९ मध्य े‘सत्यकथा’ माणसकात प्रणसद्ध झाली. या कथेत 

लखेकाने एक वगेळा अनुभव माडंललेा आि.े अवघड बाळंतपणात म त्य ू िोऊ शकणार् या 

गरोदर स्त्रीच्या डॉक्टर मैत्रीणीच्या मनात णतच्या संसाराणवषयी णनमााण झालेला मोि आणण 

त्यातून णनमााण झालेला मानणसक सघंषा ि ेया कथेचे आशयसूत्र आि.े 

        गरोदर कांतीचे णसझेररयन ऑपरेशन करण्याची आवश्यकता असणे,आपल ेबाळंतपण 

अवघड असेल अस े कळल्यावर कांतीमतीचे अस्वस्थ िोणे, बाळंतपणात आपले कािी 

बरेवाईट िोईल म्िणून घाबरलले्या कांतीने आपल्यानंतर आपल्या नवर् याशी, अवीशी लग्न 

करून आपल्या जन्समणार् या बाळाला सांभाळण्यास आपली डॉक्टर मैत्रीण णवद्याला सांगणे, ते 

ऐकल्यावर णवद्याच्या मनात मोि णनमााण िोऊन कांतीचा बाळंतपणात म त्यू व्िावा अस े

णतला वाटणे, कांतीला नर्संग िोममध्ये एडणमट केल्यावर णवद्याच्या मनात संघषा णनमााण 

िोण,े णतने नर्संग िोममध्ये जाण्यास जाणीवपूवाक णवलंब लावणे, णवद्याने ऑपरेशन 

करण्यासाठी तयार िोईपयंत दसुर् या डॉक्टरनी कांतीचे बाळंतपण करणे आणण णतची सुखरप 

सुटका िोणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 
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नणवलगरी :  

        ‘नणवलगरी’ या कथेत लखेकाने एक वेगळा अनुभव मांडललेा आिे. समाजव्यवस्थेत 

चंदाम्मा या तरूण आणण गरीब स्त्रीच्या वाट्याला आललेे द:ुख ि ेया कथेचे आशयसतू्र आि.े  

       गोर् या ऑकफसरचा खून केलले्या स्वातंत्र्यसणैनकांच्या शोधात मलबारी पोलीस असणे, 

चंदाम्माला झर् याकाठीमलबारी पोलीस मुर्थथुकुट्टी भेटणे, आठवडाभर त्यांच्या भेटीगाठी िोत 

रािण,े स्वातंत्र्यसैणनकांनीएक कदवस त्याला जंगलात गाठून ठार मारणे, त्यानंतर णतचा 

नवरा घरात असताना सीतारामय्या या स्वातंत्र्यसैणनकाने णतच्यावर अत्याचार करणे अस े

णचत्रण या कथेत केललेे आि.े  

मसुाकफर : 

       ‘मसुाकफर’ या कथते मोिाला बळी पडून णववाणित स्त्रीच्या आयुष्यात णनमााण झालेल े

प्रश्न णतच्या नवर् याच्या समजूतदारपणामुळे सोडवले जाणे अस ेआशयसतू्र येते. 

       सामाणजक आशय असलले्या या कथेत एका णववाणित जोडप्याच्या भावजीवनातील प्रश्न 

मांडलेल े आिते. िडेमास्तराच्या जागेसाठी इंटरव्ह्यू दणे्यासाठी आलले्या शीला 

पालेकरणवषयीचे णननावी पत्र इंटरव्ह्यू कणमटीकडून णतला दाखवले जाणे, लग्नानंतर शीला 

भोपाळला एम. एड. करताना णतथे णतचा एका णशक्षकाशी भावसंबंध जुळणे, त्याने णतला 

लग्नाचे आश्वासन दऊेन फसवण,े नंतर णतला दलकॅमेल करून पैशांची मागणी करण,े णतच्या 

नवर् यालािी णननावी पत्र पाठवण,े णतच्या नवर् याने णतला समजून घेऊन माफ करण े अस े

अनुभवणवश्व या कथेत मांडलेल ेआि.े  
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सणेडस्ट : 

‘सेणडस्ट’ या त्यांच्या कथेत एक वेगळा अनुभव मांडलेला आि.े आयुष्यभर इतरांच्या 

वेदनामधून आनंद णमळवणार् या सेणडस्ट व त्तीच्या नायकाला खर् या द:ुखाची अनुभूती िोण ेि े

या कथेचे आशयसूत्र आि.े 

        कथेचा नायक जलधर िा सेणडस्ट म्िणजे दसुर् या व्यक्तीला शारीररक पीडा कदल्यामुळे 

आनंद वाटण्याची लैंणगक णवक ती ‘सेणडझम’ असललेा असण.े त्याने त्याची पत्नी णनमालाचा 

शारीररक, मानणसक छळ करून त्यातून आनंद णमळणवणे, त्याला प्रोस्टेट कॅन्ससर िोणे, त्या 

वेदनांतूनिी त्याने आनंद णमळणवणे, आपल्याला कॅन्ससर असल्याचे णनमालाला सांगण ेआणण 

णनमाला रडल्यावर सुंदर कदसेल म्िणून आपल्या म त्यूनंतर णतला रडू नकोस म्िणून सांगणे, ि े

सांगताना त्याला द:ुख िोणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 

णनमााल्य : 

       ‘णनमााल्य’ या कथेत अनाथाश्रमातून दत्तक घेतलेल्या स्त्रीच्या आयुष्यात 

समाजव्यवस्थेमुळे णनमााण झाललेे प्रश्न ि ेआशयसूत्र आललेे आिे. 

        एका कुटंुबाने उत्पला या मलुीला अनाथाश्रमातून दत्तक घेणे, माधव आणण मंजू या 

आपल्या इतर दोन मलुांबरोबर णतला वाढवणे, ती वयात येताना िी आपली दत्तक मलुगी 

आि ेि ेणतला आणण इतर मुलांना सांगणे, माधवने वणडलांजवळ णतच्याबरोबर लग्न करण्याची 

इच्छा व्यक्त करणे, त्याचे दसुर् या मलुीशी लग्न झाल्यावर उत्पलाचे णशवनवर प्रेम बसणे, 

त्यांनी लग्न करण्याचे ठरणवणे, ती गरोदर असणे, उत्पला िी अनाथाश्रमातून आणलेली 

असल्याचे कळल्यावर णशवन आणण त्याच्या कुटंुणबयांनी णतला णझडकारणे, समाजाणवषयी, 

सामाणजक नीतीणनयमांणवषयी णतच्या मनात प्रश्न णनमााण िोणे असे अनुभवणवश्व या कथेत 

मांडलेल ेआि.े 
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स्पशा पालवी : 

       ‘स्पशा पालवी’ या त्यांच्या कथेत आतापयंत पत्नीकड े दलुाक्ष केलले्या नायकाने पत्नी 

सोडून जाणार म्िणून अस्वस्थ िोणे ि ेआशयसूत्र मांडलेल ेआि.े 

       वासन या कथचे्या नायकाने णशक्षण घेताना िॉस्टेलमध्य े रािणे, िॉस्टेलमध्ये त्याला 

समललंगी सिवासाची सवय लागणे, या सवयीमुळे आणण कंपनीच्या कामामुळे पत्नी स्वेताकड े

दलुाक्ष करणे, त्याला झटपट बढत्या णमळणे, त्याच्या पत्नीने घटस्फोट घेण्याचे ठरणवणे, 

त्यामुळे वासनने अस्वस्थ िोण,े ती त्याला सोडून णनघताना वासनने येऊन णतला थांबवण े

असे अनुभवणवश्व या कथते येते. 

 प्रीत अबोली :  

       ‘प्रीत अबोली’ या कथेत लेखकाने एक वेगळा अनुभव मांडलेला आि.े पररणस्थतीने आणण 

नणशबाने गांजलेल्या नायकाची आयुष्याच्या अखेरपयंत लढण्याची णजद्द ि े या कथेच े

आशयसूत्र आि.े 

       कथेचा नायक णशना िा एका पायाने लंगडा आणण मिारोग झाललेा असणे, आपल्याला 

मिारोग जडलेला असल्याने त्याच्याबरोबर रािणार् या मुक्या, बणिर् या रत्नाने गोष्टी णलर्हन 

पैसे कमवावे आणण स्वत:च्या पायावर उभ े रािावे असे णशनाला वाटणे, णशनाने खडतर 

पररणस्थतीतिी आयुष्याची लढाई लढण्याची णजद्द बाळगणे असे अनुभवणवश्व या कथेत आलले े

आि.े 
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धी रेस : 

 ‘धी रेस’ या कथेत एका सामान्सय कुटंुबातील तरणाने घरातील पररणस्थतीमुळे, 

वातावरणामुळे वैफल्यग्रस्त बनणे आणण जीवाची पवाा न करता आयुष्य जगण्याचे ठरणवण े

असे आशयसूत्र आलेल ेआि.े 

       कथेचा नायक योगीच्या घरची पररणस्थती सामान्सय असणे, घरी आई, वडील, बणिणी 

असे मोठे कुटंुब असणे, वडील हृदयणवकाराने आजारी असणे, घरातील पररणस्थतीमुळे आणण 

वातावरणामुळे जीवनाला कंटाळलेल्या आणण वफैल्यग्रस्त बनलले्या योगीने 

मोटरसायकलच्या रेसमध्ये भाग घणेे, त्याची मैत्रीण रमाने त्याला त्यापासून पराव त्त 

करण्याचा प्रयत्न करण,े वणडलांना हृदयणवकाराचा झटका आला तरी त्याने रेसच्या 

मैदानातून परत न कफरणे, आयुष्यात जो घाबरणार तो िरणार, जो जीवाची पवाा न करता 

जगणार तोच खरे जीवन जगणार अस े जीवनणवषयक तत्त्वज्ञान त्याने सांगणे अस े

अनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े आधुणनक तरण णपढीच्या मानणसकतेचे दशान घडवणारी 

िी वास्तववादी कथा आि.े 

प्रणाली :  

        ‘प्रणाली’ या कथेत एक वेगळा अनुभव आलेला आि.े वररष्ठ अणधकार् यांनी सांणगतलेली 

गोष्ट चुकीची असली तरी सैन्सयातील णशस्त मित्त्वाची असल्याने त्यांची आज्ञा णनमुटपणे 

पाळणे आवश्यक असते असे आशयसूत्र असललेी िी कथा आि.े 

       णमणलटरी टे्रलनंग रेणजमेंटचे कमांणडग ऑकफसर लफे्टनंट कनाल दलुेरलसंग दगु्गल ररटायडा 

िोण्यासाठी एक वषा असताना त्यांनी आपली बदली कदल्लीत करावी म्िणून अजा करणे, तो 

अजा फेटाळला जाणे, त्यामुळे त्यांनी संतप्त िोणे आणण आपला राग आपल्या खाली काम 

करणार् या सिकार् यांवर काढणे, आपल्या एडजुटंटचा रजेचा अजा नाकारणे, एका सेक्शनचे 
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णड्रल नीट िोत नािी म्िणून सांगणे, त्यांच्या सिकार् यांनी कमांलडगं ऑकफसरचे चुकते आि ेि े

माणित असूनिी सैन्सयातील णशस्तीसाठी मुकाट्याने त्यांच्या आज्ञा पाळणे, सेक्शनच्या 

इन्सस्ट्रक्टरचा रजेचा अजा नाकारणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत मांडलेल ेआि.े 

 पाय नसललेी माणस े: 

        ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथेत मानवी जीवनातील एक वेगळा अनुभव आलेला आि.े 

आपल्या क्षुद्र द:ुखात चूर झालले्या माणसांना इतरांचे द:ुख पाणिल्यावर आपले द:ुख क्षुद्र वाटू 

लागणे असे आशयसूत्र या कथेत मांडललेे आि.े 

       णनरंजन आणण रंजना या नोकरी करणार् या नवराबायकोने रोज फमड्ार्हन पणजीत 

प्रवास करणे, प्रवासात येणार् या वाईट अनुभवांमुळे आणण दगदगीमुळे वैतागणे, नोकरीच्या 

रठकाणी णनरंजनला आपल्या बॉसकडून बोलणी खावी लागणे, रंजनाला ऑकफसमध्य ेआपल्या 

बॉसकडून अणण इतर परुूष सिकार् यांकडून वाईट अनुभव येणे, उशीरा घरी पोिोचल्यावर 

णनरंजनचे रागावणे, कदवसभरातील वाईट अनुभवांमुळे आणण दगदगीमुळे दोघांनािी आपली 

नोकरी सोडाणवशी वाटणे, वैताग घालवण्यासाठी दोघांनी णपक्चरला जाणे, त्यांच्या 

ऑकफसमधील दमयंतीबाई आणण णवनायकराव यांच्या द:ुखाची आठवण िोऊन स्वत:च्या 

द:ुखाची तीव्रता कमी िोणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 

२.३.३  परंुध्री :  

        ‘पुरंध्री’ िा त्यांचा णतसरा कथासंग्रि इ. स. २००६ मध्य ेप्रणसद्ध झाला. या संग्रिात 

‘मोणिनीआट्टम’, ‘सौदाणमनी’, ‘हुलीअम्मा’, ‘दवे दतेो दोन’, ‘क णत्तकाश्र’, ‘खालच्या बटेावरील 

वध’ू, ‘ऋक्षमुद्रा’, ‘णिमव्याघ्र’, ‘णचमूटभर आभाळ’ अशा नऊ कथा आिते. या सािसप्रधान 

कथा आिते. ‘क णत्तकाश्र’ िी णवज्ञानकथा आि.े  
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मोणिनीआट्टम  : 

       ‘मोणिनीआट्टम’ या त्यांच्या कथेत भारतीय नौदलातील मणिला िवाई तुकडीवर एका 

बेटावर िल्ला करण्याची कामणगरी सोपवली जाणे आणण त्यात त्यांनी यशस्वी िोणे अस े

आशयसूत्र आललेे आि.े 

       भारतीय नौदलातील खास प्रणशणक्षत बारा मणिलांच्या िवाई तुकडीने नौदलाच्या 

णवमानवार्ह नौकेवर उतरणे, त्यांच्यावर एका बटेावर िल्ला करण्याची जबाबदारी सोपवली 

जाणे आणण त्यांनी ती कामणगरी यशस्वीररत्या पार पाडण ेअस ेअनुभवणवश्व या कथेत आलेल े

आि.े 

सौदाणमनी : 

       ‘सौदाणमनी’ िी त्यांची कथा एक वेगळा अनुभव मांडणारी कथा आि.े जंगलात 

णतवरीमलय या सवाात धोकेबाज रेंजमध्येआर. एफ. ओ. कल्याणीची पोलस्टंग झाल्यावर णतने 

णतथल्या स्मगललंगला आळा घालण ेआणण एका वाघीणीला आणण णतच्या णपल्लांना वाचणवण े

असे आशयसूत्र असललेी िी कथा आि.े 

       फॉरेस्ट णडपाटामेंटमध्ये नव्याने रजू झालले्या आर. एफ. ओ. कल्याणीची पोलस्टंग 

णतवरीमलय या सवाात धोकेबाज रेंजमध्ये िोणे, णतथे चंदनाचे आणण िणस्तदतंाचे स्मगललंग 

िोत असणे. आतापयंत तीन आर. एफ. ओ. ना णतथे मारललेे असणे. कल्याणीने आपल्या 

पदाचा ताबा घेतल्यानंतर त्या रेंजमध्य ेचोर् या िोणे बंद िोण,े सौदाणमनी या वाघीणीने चार 

णपल्लांना जन्सम दणे,े पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या वाघीणीला कल्याणीने णशवनच्या मदतीने 

णतच्या तीन णपल्लांसि बािरे काढण ेअस ेअनुभवणवश्व या कथेत मांडलेल ेआिे. 
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हुलीअम्मा : 

      ‘हुलीअम्मा’ या त्यांच्या कथेत वनमतं्र्याच्या मलुीचे अपिरण िोणे आणण रेंजऑकफसर 

कल्याणीने णतचा शोध लावण्यात यशस्वी िोणे असे आशयसूत्र असललेी िी कथा आि.े 

      वनमंत्र्याच्या मलुीचे अपिरण िोण,े पोलीस आणण लष्कर यांच्या तुकड्ा णतचा शोध 

घेण्यासाठी येण,े त्या मलुीला घेऊन अपिरणकते घनदाट जंगलात लपणे, जंगलाच्या त्या 

रेंजची ऑकफसर कल्याणीने त्या शोधात सिभागी िोऊन वनमंत्र्याच्या मलुीचा शोध घेणे अस े

अनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 

दवे दतेो दोन : 

       ‘दवे दतेो दोन’ या कथेत ड्रग आणण वाघाच्या कातड्ाच्या स्मगललंगचा शोध 

लावण्याचा प्रयत्न करणे आणण त्यात यशस्वी िोण ेअस ेआशयसतू्र या कथेत मांडललेे आिे.  

       अणसस्टंट कमीशनर ऑफ पोलीस जयंती नाडकणीने ड्रग टॅ्रकफकींगचा शोध लावणे, पण 

पुरावा अपुरा असल्याकारणाने णतला गुन्सिगेाराला अटक करण्याची परवानगी न णमळणे, 

वाघांच्या ित्यांचा शोध घेत असललेी फॉरेस्ट ्ाईम इन्सव्िसे्टीगेशन दयुरोची इनचाजा ए. सी. 

एफ. कल्याणी त्यात सामील असलेल्या शाजी पाशन कोया या माणसाच्या शोधात मुंबईत 

आलेली असण,े कल्याणीने जयंतीला भेटण्यासाठी येणे, जयंती आणण कल्याणी या दोघींनी 

त्याच्या शोधात ऑक्सिॉना या बारमध्य ेजाणे आणण त्याला अटक करणे असे अनुभवणवश्व 

मांडलेलेआि.े 
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क णत्तकाश्र : 

 ‘क णत्तकाश्र’ या त्यांच्या णवज्ञानकथेत एक वेगळा अनुभव मांडललेा आि.े एका शास्त्रज्ञाने 

आपल्या प्रयोगासाठी सात णजवंत णस्त्रयांचा वापर करून त्या णस्त्रयांना णजवंतपणीच म त्यू दणे े

आणण त्यासाठी त्याला अटक िोण ेअसे आशयसूत्र असललेी िी कथा आि.े 

       मुंबईतील एका शास्त्रज्ञाने मानणसक द ष्ट्या वाढ न झालले्या मुलांच्या मेंदचू्या 

शस्त्रक्येमध्य े वापरण्यासाठी एक ड्रग तयार करणे, अमेररकेतील एका जमान कंपनीसाठी 

त्याने िी ड्रग बनवणे, या शोधाच्या पेटंटसाठी त्या शास्त्रज्ञाने अजा करण,े आयडीसीसीने या 

ड्रगणवषयी भारत सरकारकड ेचौकशी करणे, िी केस जयंती नाडकणीकड ेसोपवली जाणे, 

णतने या प्रकरणाचा छडा लावण ेआणण त्या शास्त्रज्ञाला अटक िोण ेअसे अनुभवणवश्व या कथेत 

मांडलेल ेआि.े 

खालच्या बटेावरील वध ू: 

       ‘खालच्या बेटावरील वधू’ या कथेत आखाती दशे आणण अमेररका या दोन दशेांकडून 

ताणमळी टायगसाना ित्यारे, दारूगोळा यांचा पुरवठा केला जाणे आणण बटेांवर साठवलेला तो 

सगळा माल णनकामी केला जाणे अस ेआशयसतू्र मांडलेल ेआि.े 

      कल्याणीच्या आईच्या सांगण्यावरून वनमंत्री असलेल्या कल्याणीच्या मामांनी णतची 

बदली कनााटक आणण ताणमळनाडूच्या सीमेवर असलले्या कोणामाला रेंजमध्ये करणे, इथ े

असलले्या बेटांवरन ताणमळ टायगसाना ित्यारे, दारूगोळा यांचा पुरवठा केला जाणे, यात 

आखाती दशे आणण अमरेरका या दोन दशेांचा िात असणे, कल्याणीने गोलवंदस्वामी आणण 

दोन आकदवासींच्या मदतीने बेटांवर साठवललेी ित्यारे, दारूगोळा पाण्याखाली जातील 

आणण णनकामी िोतील अशी व्यवस्था करणे अस ेअनुभवणवश्व या कथेत आलेल ेआि.े 

 



 

                                                                                                100 
 

ऋक्षमदु्रा : 

     ‘ऋक्षमुद्रा’ या कथते जंगलाला लागलले्या आगीत अस्वलाची एक जोडी आपल्या दोन 

णपल्लांसि सापडणे आणण त्यांची सुटका करण्यात येणे असे आशयसूत्र आलेल ेआि.े 

      ऋक्षमुद्रा टेकडीला लागलले्या आगीत अस्वलाची एक जोडी आपल्या नवजात णपल्लांसि 

सापडण,े अणसस्टंट कॉन्सझव्िटेर ऑफ फॉरेस्टस कल्याणी आणण णतच्या साथीदारांनी आपला 

जीव धोक्यात घालून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणे आणण त्यांच्या प्रयत्नांना यश येणे अस े

अनुभवणवश्व या कथेत मांडलेल ेआि.े 

णिमव्याघ्र : 

      ‘णिमव्याघ्र’ या कथते एका युरोणपयन माणसाने त्याच्या इतर साथीदारांसि णिमवाघाचा 

शोध घेण्यासाठी णिमालयात जाणे आणण णिमवाघाच्या मादीला पकडण्यात यशस्वी िोणे ि े 

आशयसूत्र आललेे आि.े 

        एका युरोणपयन माणसाने डने्समाका च्या उत्तर समुद्रात असलले्या आपल्या लिानश्या 

बेटावर णिमवाघाच्या दोन माद्या पाळलेल्या असणे, त्या माद्यांसाठी णप्रयकर शोधण्यासाठी 

त्याने लिदंकुशातील दर् याखोर् यांमधून तीन वषे कफरणे. णिमालयात रोितांगच्या जंगलात त्या 

णिमवाघाला पािण्यात आल्याचे कळल्यावर त्याने त्याचा शोध घेणे आणण त्याला 

णिमवाघाचे ओझरते दशान घडण.े त्याने एक णवमान भाड्ाने घेऊन त्या णिमवाघाला 

पकडण्यासाठी रोितांगला जाणे आणण णिमवाघाच्या मादीला पकडण्यात यशस्वी िोणे अस े

अनुभवणवश्व या कथेत मांडलेल ेआि.े 
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णचमटूभर आभाळ : 

  ‘णचमूटभर आभाळ’ या कथेत णवश्रांती सभुेदार या णवद्यार्थानीने सशंोधन णशष्यव त्ती 

णमळवण्यासाठी प्रयत्न करणे आणण मागाात णनमााण झालले्या अनेक अडथळ्यांवर मात करन 

णशष्यव त्ती प्राप्त करणे असे आशयसूत्र मांडलले ेआि.े  

      णवश्रांती सुभेदार या तरणीने एन. आय. ई. टी. या संस्थेत पीएच. डी. साठीच्या 

णशष्यव त्तीसाठी अजा करणे, अखेरच्या स्तरावरील चाचणीसाठी णतची णनवड िोणे, त्यासाठी 

णतने िदै्राबादला येण,े चार उमेदवारांपैकी एक उमेदवार त्याच संस्थतेील डीनची मलुगी 

असण े आणण त्यामुळे णतची णनवड झाल्यात जमा असणे, णवश्रांतीचे मामा त्याच संस्थेत 

अकाऊंटस णवभागात असल्यामुळे त्यांचे आणण संस्थेतील कािी शास्त्रज्ञाचे संबंध बरे नसणे, 

त्यामुळे णतच्या णनवडीत अडथळे णनमााण िोणे, शेवटी णवश्रांतीच्या उत्तम प्रेझेंटेशनमळेु 

णशष्यव त्तीसाठी णतची णनवड िोणे असे अनुभवणवश्व या कथेत आलेले आि.े 

        ‘पुरंध्री’ या कथासंग्रिातील कथा या नाणयकाप्रधान कथा आिते. धाडसी, सािसी 

व त्तीच्या या नाणयकांचे दशान लेखकाने या कथामंधून घडवलेल ेआि.े या कथांमधील नाणयका 

रेंज फॉरेस्ट ऑकफसर, अणसस्टंट कमीशनर ऑफ पोलीस, नौदल िवाई पायलट अशा पदांवर 

काम करणार् या आणण णवणवध क्षते्रांमध्य े कताबगारी गाजणवणार् या णस्त्रया आिते. एकूणच 

स्त्रीच्या कताबगारीचे णचत्रण करणार् या या कथा आिते. 

 िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याची आशयसूत्र ेआणण अनुभवणवश्व यांचा णवचार केल्यानंतर 

त्याचं्या साणित्याणवषयी वासुदवे सावंत यांनी केलेल ेणववेचन पािता येते. 

“वाचनीयता िा त्यांच्या साणित्याचा एक मित्त्वाचा गुण असला, तरी ते केवळ 

करमणूकप्रधान, रंजनप्रधान साणित्य णलणिणारे लेखक नािीत. तसेच मानवी 

जीवनवास्तवाचे भान जरी त्यांच्या साणित्यातून व्यक्त िोत असले, तरी सवासामान्सय 
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वाचकांना न पेलवणारे, केवळ समीक्षकांनीच उचलून धरलले े अस े तथाकणथत उच्च दजााचे 

कलात्मक साणित्यिी ते णलिीत नािीत. त्यांनी मधला मागा स्वीकारललेा आि.े या अथााने ते 

णमडलवेट लखेक आिते. रंजकता आणण जीवनदशान या दोन्सिींचा समन्सवय साधण्याचा प्रयत्न 

त्यांनी आपल्या साणित्यातून केलेला आि.े ि ेत्याचं्या कादबंरीलेखनाबाबत णवशेषत्वाने कदसून 

येते.” ३  

       वासुदवे सावंत यांनी िबेळेकरांच्या साणित्याणवषयी मांडलेल े मत योग्यच आि.े 

िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्यातून रंजकता आणण जीवनदशान या दोन्सिींचा समन्सवय 

साधललेा आि.े  

२.४  समारोप :  

       अशाप्रकारे या प्रकरणात अरण िबेळेकर यांच्या कथात्मक साणित्याचा पररचय करून 

कदलेला आि.े अरण िबेळेकरांनी कथा, कादबंरी, नाटक, एकांककका, बालसाणित्य अस े

णवणवधांगी स्वरूपाचे लेखन केलेल ेआि.े त्यात कथा, कादबंरी यांचे लखेन त्यांनी गांभीयााने 

केललेे आि.े आशयसतू्राचंी णवणवधता ि े अरण िबेळेकर यांच्या कथात्मक साणित्याचे 

मित्त्वाचे वैणशष्ट्य आि.े आपल्या कथा-कादबंर् यांमधून मराठी साणित्याला अपररणचत अशा 

णवणवध अनुभवणवश्वांचे दशान त्यांनी घडणवलले ेआि.े त्यांच्या कथात्मक साणित्यामधून त्यांनी 

समकालीन वास्तवाचा वेध घेतललेा आि.े त्यांच्या कथात्मक साणित्यामध्ये जीवनदशान 

आणण रंजकता यांचा समन्सवय झाललेा आि.े  
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                                        प्रकरण : तीन  

                             िबेळेकर याचं्या सामाणजक स्वरूपाच्या कादबंर् या 
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         ३.२.१  एका कोणळयाने   

         ३.२.२.  व कमोणिनी  

         ३.२.३  भ गुसेतू   
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         ३.२.५  पक्षी जातो दशेांतरा 
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                                      प्रकरण : तीन  

                             िबेळेकर याचं्या सामाणजक स्वरूपाच्या कादबंर् या 

प्रस्तावना : 

       पणिल्या प्रकरणात मराठी कादबंरीच्या णवकासाची चचाा केलेलीच आिे. ‘यमुनापयाटन’ 

पासून सुरू झाललेी मराठी कादबंरी िररभाऊ – वामन मल्िार - केतकर, फडके – खांडकेर – 

माडखोलकर अशा टप्प्यातून साठोत्तरी काळात णवशेष बिराला येऊन साठोत्तरी काळात 

कादबंरीची वास्तववादी परंपरा णवशेष बळकट झाली. या काळात सामाणजक वास्तवाच्या 

णचत्रणाला मित्त्व आल.े 

      आशयाच्या स्वरूपानुसार कादबंर् यांचे अभ्यासाच्या सोयीसाठी सामाणजक, ऐणतिाणसक, 

चररत्रात्मक, पौराणणक इत्यादी प्रकारात वगीकरण केल े जाते. सामाणजक कादबंरीला 

सामाणजक संदभा असतो. एका ठराणवक कालखडंातील समाज, त्या समाजातील माणस,े 

त्यांचा परस्परांमधील व्यविार, क ती, णवणशष्ट सामाणजक वातावरण यांचे णचत्रण सामाणजक 

कादबंरी करते. सामाणजक कादबंरीमधून समाजातील पररवतानाचा वेध घेतला जातो. 

सामाणजक कादबंरी खूप प्रमाणात णलणिली जाते. 

       साठोत्तरी काळात मराठी कादबंरीत लक्षणीय भर घालणार् या कादबंरीकारांत अरण 

िबेळेकर, सभुाष भेण्ड,े णव. ज. बोरकर यांची नावेिी आवजूान घ्यावी लागतात. 

कादबंरीलेखनात गोमंतकीय कादबंरीकारांचीिी एक परंपरा दाखणवता येते. 
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       इ. स. १८८६ पासून सुरू झाललेा गोमंतकीय मराठी कादबंरीचा प्रवाि िा कें द्रवती 

मराठी कादबंरीच्या प्रवािाला समांतर िोता. गोमंतकीय मराठी कादबंरीचे गोवा मुणक्तपूवा 

आणण गोवा मुणक्तनंतर असे दोन कालखंड मानले जातात. गोवा मुणक्तपूवा कालखंडातील 

कादबंरीचे इ. स. १८८६ ते १९३० आणण १९३० ते १९६० अस ेदोन टप्पे मानले गेलले े

आिते. या दोन्सिी टप्प्यातील कादबंरीत सामाणजक, राजकीय णवषय आलेल ेआिते. पण या 

कादबंरीलेखनामागे रंजनाची प्रेरणा िीच प्रमखु िोती. इ. स. १८८६ ते १९३० या 

टप्प्यातील कादबंर् या जरी संख्येने कमी असल्या तरी त्यांत तत्काणलन सामाणजक प्रश्न आलेल े

आिते. िररभाऊ आपटे यांच्या कादबंर् यांचा प्रभाव या काळातील कादबंर् यावर पडललेा 

आि.े 

        इ. स. १९३० ते १९६० या टप्प्यातील कादबंरीत सा.ं घ. कंटक यांची ‘मीलन’ 

(१९४४) िी कादबंरी एक प्रेमकथा असली तरी यात पोतुागीजकालीन गोमंतकातील 

समाजवास्तवाचे दशान घडते. पोतुागीजांनी जुलूमजबरदस्तीने केलेले गोमंतकीय जनतेचे 

धमांतर, या धमांतरातून णनमााण झालेल े प्रश्न, धमांतरीत झालेल्या गावड्ांचे शुणद्धकरण 

आणण त्यांना उच्चवर्णायांकडून णमळणारी वागणूक यांचे दशान या कादबंरीत घडते. 

लक्ष्मणराव सरदसेाई यांच्या ‘मांडवी तू आटलीस’ (१९४७) या कादबंरीतील कथानकाला 

गोवा मुणक्तलढ्याचा सदंभा आि.े इणन्सक्वणझशन, नवलिदं ू गावड्ांचे प्रश्न, दवेदासींचे प्रश्न 

यांचेिी दशान या कादबंरीत घडते. बा. भ. बोरकरांच्या ‘भावीण’ (१९५०) या कादबंरीतून 

शेवंती या भावीण समाजातील नाणयकेच्या त्यागाची कथा आललेी आि ेआणण त्याचबरोबर 

भावीण समाजाचे णचत्रण आलले ेआि.े 

       गोवा मुणक्तनंतरच्या कालखंडात अनेक गोमंतकीय लेखकांनी कादबंरीलेखन केललेे आिे. 

या काळातील कादबंर् यांमधून गोमंतकीय समाजजीवनातील प्रश्न, राजकीय प्रश्न आलले े

आिते. लॅबटा मस्कारेन्सिास यांच्या ‘सॉरोइंग लाइज माय लॅड’ या इंग्रजी कादबंरीचा अनुवाद 
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‘गोवा माझा सुखाचा’ (१९६५) या नावाने प्र. श्री. नेररकर यांनी केला. या कादबंरीत 

पोतुागीज राजवटीतील गोमंतकीय णिश्चन समाजाचे दशान घडते. पोतुागीज राजवटीने 

गोमंतकीय समाजजीवनावर कसे खोलवर पररणाम घडवले याचे णचत्रण येते. इ. स. १९७० 

मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या सुभाष भेंड े यांच्या ‘आमचे गमय आमका जाय’ या कादबंरीत गोवा 

मुणक्तनंतर गोमंतकात झालेल े बदल, णनमााण झालले े प्रश्न यांचे णचत्रण आलले े आि.े 

गोमंतकीय समाजजीवनाचे णचत्रण करण्याबरोबरच लेखकाने समकालीन वास्तवाचे दशान 

घडणवलेल े आि.े इंद्रायणी सावकार यांच्या ‘गोवा’ (१९७७) या कादबंरीत गोमंतकाचे 

समाजदशान घडते. गोवा मुणक्तपूवा कालखंडात गोव्यात सुरू झाललेा खाणव्यवसाय आणण 

त्यामुळे आलेली आर्थाक सुबत्ता, गोव्यातील भाटकारशािीचा िोऊ घातललेा अंत, गोव्याच्या 

आर्थाक पररणस्थतीत या काळात झालेले बदल यांचे णचत्रण या कादबंरीत आलेले आि.े रा. 

का. बवे यांच्या ‘िोमकांड’ (१९७८) या कादबंरीत गोमंतकात सरुू झालले्या 

खाणव्यवसायामुळे गोमंतकीय समाजात णनमााण झाललेे प्रश्न मांडललेे आिते. रा. का. बवे 

यांच्या ‘रसमकु्ता’ (१९८१) या कादबंरीत गोमंतकातील समाजव्यवस्थेमुळे कलावंत 

समाजातील माणसांच्या जीवनात णनमााण झालेल्या प्रश्नांमधून गोमंतकातील सामाणजक 

समस्येचे दशान घडते. सभुाष भेंड ेयांच्या ‘उ्ध्वस्त’ (१९८३) या कादबंरीत खाणव्यवसायाने 

गोमंतकीय समाजजीवनात झालेल्या बदलांचे आणण प्रश्नांचे णचत्रण आलले ेआि.े  

या काळात णव. ज. बोरकर, ज्ञानेश्वर कोलवकेर, नारायण मिाल ेयांच्या कादबंर् या प्रणसद्ध 

झाल्या. णव. ज. बोरकर यांच्या ‘अनाित’ (१९७०), ‘णजराफ’ (१९७६), ‘माती आणण 

आदऊेश’ (१९७८), ‘अश्वत्थामा’ (१९७६), ‘नागडा’ (१९८४) अशा एकूण चार कादबंर् या 

आणण दोन कादबंररका प्रणसद्ध झाल्या. मनोणवश्लेषणाचा वापर करन संज्ञाप्रवािी शलैीत 

णलणिलले्या त्यांच्या कादबंर् या गोमंतकीय कादबंरीणवश्वात मित्त्वाच्या आिते. ज्ञानेश्वर 

कोलवेकर यांच्या ‘प्रश्नणचन्सि’ (१९७८), ‘डसे्परेट’ (१९८४) या कादबंर   या गोमंतकीय मराठी 

कादबंरीत वेगळी प्रव त्ती दाखणवणार् या कादबंर् या म्िणून मित्त्वाच्या मानल्या जातात.  
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      प्रेमानंद मडकईकर यांच्या ‘संग्राम’ (१९८६) या कादबंरीत पोतुागीज राजवटीतील 

राजकीय घडामोडींबरोबरच गोमंतकीय समाजाचेिी दशान घडते. माधवी दसेाई यांच्या 

‘िरवलले्या वाटा’ (१९९१), ‘प्राथाना’ (१९९५), ‘काचंनगंगा’ (२००१) अशा कादबंर् या 

प्रणसद्ध झाल्या. ‘प्राथाना’ या कादबंरीमधून मुणक्तपवूा कालखंडातील गोमंतकाचे णचत्रण आलले े

आि.े 

      नारायण मिाले यांच्या ‘सावली’ (१९९६) या कादबंरीत गोव्यातील प्रादणेशक प्रश्न 

आलेल ेआिते. चंद्रकांत गावस यांच्या ‘पाली’ (१९९१) या कादबंरीत गोमंतकातील भावीण 

समाजाचे णचत्रण आलले ेआि.े या समाजाची सखुद:ुखे, समाजव्यवस्थेमळेु णनमााण झालेल े

त्यांचे प्रश्न या कादबंरीत मांडलेले आिते. ‘इदवास’ (२००७ या त्यांच्या कादबंरीत 

पयाावरणाच्या र् िासाबरोबरच ग्रामसंस्क ती आणण नैणतकता यांचा िोणारा र् िास यांचे दशान 

घडते. अशाप्रकारे गोमंतकीय लेखकांनी आपल्या कादबंर् यांमधून समकालीन सामाणजक 

वास्तव मांडलेल ेआि.े  

      अरण िबेळेकर ि ेमणुक्तनंतरच्या काळात मराठी कादबंरीक्षेत्रात आपली णवशेष नाममुद्रा 

उमटणवणारे एक मित्त्वाचे कादबंरीकार आिते. त्यांची ‘सलोमीचं न त्य’ िी कादबंरी प्रकाणशत 

िोण्यापूवी ‘टरंग ऑफ सॅटना’ (१९८०) आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ (१९८२) असे दोन 

कथासंग्रि प्रणसद्ध झालले ेिोते. ‘ओ जॉनी’ िी त्यांची लघुकादबंरी इ. स. १९७९ मध्ये मौज 

कदवाळी अंकात प्रणसद्ध  झालेली िोती. त्यानंतर ‘रद्रमुख’ िी लघकुादबंरी ‘दीपमाळ’ च्या इ. 

स. १९८१ च्या कदवाळी अंकात प्रणसद्ध झाली. ‘सलोमीचं न त्य’ (१९८३) िी कादबंरी 

पुस्तकरपाने प्रणसद्ध िोणारी पणिली कादबंरी ठरली. ‘सलोमीचं न त्य’ (१९८३) या 

कादबंरीतून समकालीन गोमंतकीय समाजवास्तव मांडलेल ेआि.े ‘रद्रमुख’, ‘ओ जॉनी’ या 

लघुकादबंर् यामधूनिी समकालीन समाजवास्तवाचे णचत्रण झालले ेआि.े 
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      भालचंद्र नेमाड े यांनी केलेली जी व्याख्या आपण पाणिली त्या व्याख्येत त्यांनी 

सांणगतलेले बहुतांश णवशेष कादबंरीची सामाणजकता स्पष्ट करणारे आिते. प्रदीघा भाणषक 

अवकाश, णवस्त त संरचना, मोठी क ती साकल्याने मांडता येणे िी वैणशष्ट्य ेसांगून कादबंरीचा 

सामाणजक आशय णवशाल असावा लागतो. एखादया समस्येचा पाठपुरावा णतच्या णवणवध 

संदभाासकट मांडललेा असतो. एखादया पोटसमूिाचे, पोटसंस्क तीचे तपणशलांसि दशान 

घडवललेे असते. संपूणा काळाचा ककंवा समाजाचा छेद घेतलेला असतो असे म्िटलेल ेआि.े 

नेमाड े यांनी केललेी जी व्याख्या पाणिली त्यात त्यांनी सामाणजक आशय णवशाल असणे, 

एखाद्या समस्येचा पाठपुरावा मांडणे, पोटसमूिाचे, पोटसंस्क तीचे तपणशलांसि दशान 

घडणवण,े संपूणा काळाचा ककंवा समाजाचा छेद घेणे अशी कादबंरीची वैणशष्ट्ये मांडलेली 

आिते. १  

    कादबंरीत सामाणजक आशयाची णवशालता, एखाद्या समस्येचा पाठपरुावा, पोटसमूिाचे, 

पोटसंस्क तीचे तपणशलांसि दशान, संपूणा काळाचा ककंवा समाजाचा छेद घेणे यांचे मित्त्व 

त्यांनी सांणगतलेल ेआि.े यातून समकालीन सामाणजक वास्तवाचे दशान कादबंरीतून घडण े

मित्त्वाचे आि ेि ेलक्षात येते. 

    सामाणजक कादबंरीचे मूल्यमापन करताना कादबंरीत समाजाचे गणतशील पररवतान, 

बदलता काळ, काळानुसार बदलणार् या मानवी व णत्तप्रव त्ती आणण मूल्यव्यवस्था यांचे णचत्रण 

कादबंरीत आलेल ेआि ेकी नािी ि ेपािणे मित्त्वाचे ठरते.  

    “सामाणजक कादबंरीचे वैणशष्ट्य ि ेअसते की ती पररवतानातील गणतशीलतेवर लक्ष कें कद्रत 

करत.े त्यामुळे काळानुसार, पररणस्थतीतील बदलानुसार मानवी संबंधामध्ये कसा फरक पडत 

जातो याचे णचत्रण ती करते. त्यामुळेच सामाणजक कादबंरी सतत गणतमान असलेल्या 

काळाचे भान दतेे. काळानुसार बदलत जाणार् या सांस्क णतक आणण आर्थाक पररवतानाचे 

मानवी वतानावर कसकसे पररणाम िोतात याचे णचत्रण सामाणजक कादबंरी करते. त्यामुळे 
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सामाणजक कादबंरीत समाजाच्या स्वभावाचे णवश्लेषणिी िोत असते. समाजाची णस्थतीगती, 

पररवतान आणण मूल्यव्यवस्था यांवर ती लक्ष कें कद्रत करते. त्यातूनच णनमााण िोणार् या नैणतक 

प्रश्नांचा उिापोििी ती करते.” २  

      कादबंरी या वाङ् मयप्रकारात वास्तववादाचे अणस्तत्त्व सवाप्रथम कदसून आले. या संदभाात 

वास्तववादाचा णवचार करावा लागतो. “ वास्तव या संकल्पनेत बाह्य जगताचे वस्तुणनष्ठ 

णचत्रण, समाजातील पीणडत आणण शोणषत वगााचे णचत्रण, पात्रांच्या मनातील वैचाररक आणण 

भावणनक कलि, आपल्या भोवतीच्या जीवनाची समग्रता आणण एक समग्रलक्षी द णष्टकोण 

यांचा अंतभााव िोतो.” ३  

      भालचंद्र नेमाड े यांनी वास्तववादासंबंधी आणण साणित्यातील वास्तववादासंबंधी 

मांडलेल्या मतामधून व्यक्ती आणण समाज यांचा संबंध मित्त्वाचा असल्याचे लक्षात येते. 

      “आपल्याणशवायिी स ष्टीचे अणस्तत्व अस ूशकते, ि ेसत्य (वास्तव) वस्तुणनष्ठतेने जाणणे 

म्िणजे वास्तववाद. ह्यातून व्यक्ती आणण समाज यांचे संबंध मानणे ि े साणित्यातील 

वास्तववादाचे प्रमुख लक्षण आि.े” ४  

      “कादबंरी या साणित्यप्रकाराचा उदय समाजव्यवस्थेचा व्यक्तींवर, व्यक्तींच्या वतानावर, 

काय पररणाम िोत असतो या णवचारांपोटीच झाला आि.े समाजव्यवस्थेत वेगाने पररवतान 

िोऊ लागले, मूल्य ेबदल ूलागली, खेडोपाड्ातून माणस ेशिरांकड ेधावू लागली आणण शिरे 

फुगू लागली. माणसांचे कदन्म, कामांच्या सवयी आणण जागा आणण णवश्रांती स्थळे यांच्या 

जागा बदलल्या -  सारे बदल सामाणजक कादबंरीने सूक्ष्म तपणशलांसि, कधी जे िरवते आि े

त्याबद्दल खंत करीत, कधी मागे वळून पाित रटपले.” ५ 

    अशाप्रकारे सामाणजक कादबंरीचे स्वरूप पाणिल्यावर िबेळेकरांच्या सामाणजक 

कादबंरीचा णवचार करता येतो.  
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३.१  िबेळेकराचं्या सामाणजक कादबंर् या :     

     िबेळेकरांनी आपल्या ‘सलोमीचं न त्य’, ‘रद्रमुख’, ‘ओ जॉनी’ या सामाणजक 

कादबंर् यांमधून काळानुसार बदलत जाणार् या सांस्क णतक आणण आर्थाक पररवतानाचे मानवी 

वतानावर कसे पररणाम िोतात याचे दशान घडणवलेल ेआि.े समाजाची णस्थतीगती, पररवतान 

आणण मूल्यव्यवस्था यांचे णचत्रण या कादबंर् यांमधनू झालेल ेआि.े 

 ३.१.१. सलोमीच ंन त्य : 

    ‘सलोमीचं न त्य’ िी अरण िबेळेकरांची पणिलीच कादबंरी इ. स. १९८३ मध्ये प्रणसद्ध 

झाली. पयाटनव्यवसायामधून सोपा, सलुभ आणण जलद पसैा णमळवताना गोमंतकीय 

समाजाचे झालले े नैणतक अध:पतन आणण घडून येणारा गोव्याचा सांस्क णतक र् िास ि े

‘सलोमीचं न त्य’ या सामाणजक कादबंरीचे प्रमुख आशयसूत्र आि.े त्याचबरोबर कुटंुबात 

णनमााण झालेल े प्रश्न, तरण णपढीचे अध:पतन, गोमंतकीय राजकीय वास्तवाचे णचत्रण, 

गोमंतकीय आर्थाक वास्तवाचे णचत्रण अशी ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीची णवणवध 

आशयसूत्र े  सांगता यतेील. एकूण दिा प्रकरणांमधून गोवा मुणक्तनंतरच्या काळातील 

समकालीन समाजवास्तवाचे दशान या कादबंरीत लखेकाने घडणवललेे आि.े 

    ‘सलोमीचं न त्य’ िी कादबंरी गोव्याच्या राजकीय, आर्थाक आणण सामाणजक वास्तवाशी 

संबद्ध असणार् या वास्तवातून प्रेरणा घेऊन णलणिली गेललेी आि.े गोव्यातील णवणशष्ट 

काळातील राजकीय, आर्थाक आणण सामाणजक वास्तवाचे जे रूप लखेकाला जाणवललेे आि े

त्यातून ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीच्या लेखनाला प्रेरणा णमळाललेी आि.े 

       गोवा मुणक्तनंतर कािी वषांनी अथाकारणासाठी सरकारने पयाटनव्यवसायाला प्रोत्सािन 

दणेे, पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी सरकारी पातळीवर कार्नाव्िलचे आयोजन करणे, 

पोतुागीजांनीिी कार्नाव्िलला जेवढे मित्त्व कदललेे नव्िते तेवढे मित्त्व कार्नाव्िलला गोवा 
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सरकारकडून कदले जाणे, सरकारी पातळीवर कार्नाव्िाल सुरू झाल्यावर त्यात गोमंतकीय 

तरण णपढी भरकटणे, पुढ े सरकारच्या प्रोत्सािनातून गोव्यात कॅणसनो सरुू िोणे, 

गोव्याबािरेील व्यावसाणयकांनी आणण स्मगलरांनी गोव्यात कॅणसनो सुरू करणे, पुढ े

कॅणसनोमधनू िोस्टेसपद्धत, अमंलीपदाथासवेनाची सोय सरुू करण,े पयाटकाकंडून यणेार् या 

सोप्या, जलद पैशांची चटक गोमंतकीयांना लागणे, अंमलीपदाथाव्यविारातून गोव्यात 

गुन्सिगेारी सुरू िोण,े गोव्यातील तरण णपढी या जाळ्यात अडकणे, आणण गोव्यातील तरण 

णपढीचे नैणतक अध:पतन घडून येण ेयांचे दशान लेखकाने घडणवलले ेआि.े अथाकें कद्रत व्यवस्था 

आणण सरकारच्या चुकीच्या आर्थाक धोरणांमुळे घडून आललेा गोव्याचा सांस्क णतक र् िास 

याचे णचत्रण या कादबंरीत आललेे आि.े 

कादबंरीत मुणक्तपूवा काळातील समाजजीवनाचे, कुटंुबजीवनाचे णचत्र गणेशबाबांच्या 

लचंतनामधून आलेले कदसते. 

     दीघाकाळच्या पोतुागीज राजवटीने गोव्याच्या सामाणजक, सांस्क णतक जीवनावर अनेक 

बरेवाईट पररणाम घडणवले. धमाप्रचाराच्या बाबतीत पोतुागीजांनी गोमंतकीयांचा अनणन्सवत 

छळ केला ि े खरे असले तरी  गोव्यात पोतुागीज राजवटीत सुशासन, सुव्यवस्था िोती. 

पोतुागीज सरकारच्या पोणलसांना लोक घाबरत िोते. कायद ेकडक िोते. म्िणून गुन्सि ेफारस े

घडत नसत. समाजजीवनात णशस्त िोती.  

“स्वातंत्र्यपूवा काळांत गोव्यांत चोरीमारी, दरोड े असल्या गोष्टी नव्ित्या. लोक णनलशं्चतपण े

आपल्या घराची दारे- णखडक्या उघड्ा टाकून झोपत असत. माणसांचा माणसांवर णवश्वास 

िोता. पण आज मात्र माझ्या गोव्यात ती पररणस्थती राणिली नािी...पुतुागेजांच्या काळांत 

असल्या लोकांना क्षमा नव्िती. चोरीमारी वगैरे क ष्णक त्ये करणारांना पुन्सिा ती क त्ये करतां 

येऊं नयेत अस ेकडक शासन िोत असे. दषु्टांना दडंण आणण सुष्टांना सरंक्षण असेच त्यांचे सदवै 

धोरण राणिले. एका धमाप्रचाराच्याच कायाात त्यांनी अक्षम्य, अनणन्सवत अशी क त्ये केललेी 
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असली तरी आपल्या प्रजेला इतर बाबतीत णनलशं्चत ठेवण ेिी गोष्ट मात्र पतुुागेजांनी अखेरपयंत 

पाळली.” ६  

“ पूवीच्या काळी णखडक्यांना आरशांची तावदाने असायची, आतून लाकडी दारे असायची. 

परंतु णखडक्यांना लोखंडी गज नसायचे...उन्सिाळ्याच्या कदवसांत ग्रामीण भागातसदु्धा लोक 

गज नसलेल्या णखडक्या उघड्ा ठेवून झोपत असत. चोर घरात णशरतील असा णवचारिी 

मनात येत नस.े एकमेकांणवषयी णवश्वास िोता, आदर िोता, आपलुकी िोती, असूया नव्िती, 

द्वषे नव्िता. लोकांमध्ये णशस्त िोती.” ७  

    गोवा मुणक्तनंतर राज्यकारभार पािण्यासाठी गोव्यात आलेल्या भारत सरकारच्या 

अणधकार् यांनी इथे लटू केली. त्यामुळे गोमंतकीयांना पोतुागीज राजवट बरी िोती असे वाटू 

लागल.े पोतुागीज राजवटीत असलेल्या सुशासनामुळे पोतुागीजांचे राज्य चांगले िोते अस े

मानणारे लोक गोव्यात आजिी आिते. गणेशबाब ि ेअशा लोकांचे प्रणतणनणधत्व करतात.  

“स्वातंत्र्य आलं आणण स्वाथा, भ्रष्टाचार माजला. आपल्या लोकानंा दडुंकाच िवा ! 

पोतुागीझांच्या दडुंक्यावर समाज कसा स् वतानी बनला िोता !...पोतुागीझ ि े सचे्च लोक. 

त्यांच्याजवळ खरी सणिष्णुता िोती. लोक कािी म्िणोत, राज्य करावं ते त्यांनीच ! िा 

कानााव्िाल. त्यांच्या काळी केवळ ककररस्तांव लोकच मानायचे. एकमेकांवर रंग फेकायचे. 

पण त्याची झळ लिदंूनंा कधी लागलीच नािी.” (प . २३) 

    मुणक्तपूवा गोमंतकीय जीवन धार्माक, श्रद्धाळू िोते. जातीधमााची बंधने कडक िोती. 

आंतरजातीय, आंतरधमीय णववाि िोत नसत. मणुक्तपूवा गोव्यात एकत्र कुटंुबव्यवस्था िोती. 

घरातील कत्याा पुरषावर कुटंुबाची जबाबदारी असायची. घरातील इतर पुरष कत्याा 

पुरषाच्या मागादशानाखाली अथााजान करीत असत. कत्याा पुरषाच्या आई ककंवा पत्नीवर 

घरातील इतर कौटंुणबक जबाबदारी असे. त्यांना घरातील इतर णस्त्रया कौटंुणबक जबाबदारीत 
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मदत करीत असत. मलुांवर एकत्र कुटंुबपद्धतीचे संस्कार िोत असत. एकत्र कुटंुबात 

असल्यामुळे त्यांना सामाणजक जबाबदारीची जाणीविी िोत असे. कुटंुबात एकमेकांना 

सांभाळून रािण्याची व त्ती िोती. 

 “ पोतुागीझ िोते तेव्िा असं नव्ितं. सगळं कािी ठीकठाक चालल ंिोतं. मुल ंवणडलांना मान 

द्यायची. त्यांनी सांणगतलेल ं ऐकायची. त्यांचं म्िणणं मानायची. वडीलिी मग मुलांना 

समजून घ्यायचे. त्यांच्या मनाच्या कलानं घ्यायचे. नातवंडांना खळेवायचे. नातवंडाना 

आजोबा-आजी आवडायची. ती त्यांच्याबरोबर खेळायची.”( प . २३) 

अशाप्रकारे ‘सलोमीचं न त्य’ मधून पोतुागीजकालीन जीवनाचे संदभा आलेल ेआिते. 

मणुक्तनतंरच्या गोमतंकीय समाजाच ेणचत्रण : 

        १९ णडसेंबर १९६१ या कदवशी पोतुागीज राजवटीतून गोवा मकु्त झाला. राजकीय 

पातळीवर पररवतान घडून आले. मुणक्तनंतर कािी वषे गोव्याचे शासन कें द्रशाणसत पद्धतीने 

चालत िोते. त्यामुळे कें द्र सरकारने खचााची सगळी जबाबदारी घेतलेली िोती. पण 

वीजेसाठी गोवा शेजारच्या राज्यांवर अवलंबनू िोता. नंतरच्या काळात कोलमडलेली 

अथाव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारकडून पयाटनव्यवसायाला प्रोत्सािन कदले गेले. पोतुागीज 

गेल्यानंतरिी पोतुागीज संस्क तीचा प्रभाव कािी प्रमाणात गोमंतकीय समाजजीवनावर 

राणिला. यातूनच पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी कार्नाव्िलसारखा णवदशेी उत्सव सरकारी 

पातळीवर साजरा करण्यात येऊ लागला. त्याकाळी फक्त िाझील आणण गोव्यात िा उत्सव 

साजरा केला जात िोता. पोतुागीज राजवटीतिी कार्नाव्िलला जेवढे मित्त्व णमळाललेे नव्िते 

ते मकु्त गोव्यात सरकारी पातळीवर प्राप्त झाले. राजकीय, आर्थाक वास्तव बदलल्यावर 

सांस्क णतक पातळीवर घडून येणारे बदल इथे कदसतात.  
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“तुम्िी म्िणता ते खरंय. पोतुागीजांनी दखेील कानााव्िालला ककंमत कदली नव्िती. त्यािीपेक्षा 

जास्त आमचं सरकार त्याला दतंेय !” (प . ९) 

        गोवा मुणक्तनंतरच्या काळात गोमंतकीय समाजजीवनात कस ेबदल िोत गेल ेयाचे णचत्र 

कादबंरीत येते. मुणक्तपवूा गोव्यात असलेली एकत्र कुटंुबव्यवस्था मुणक्तनंतरच्या काळात 

िळूिळू ढासळू लागली. त्याचे पररणाम व्यणक्तवर, कुटंुबावर िोऊ लागले. बदलत्या 

काळानुसार मानवी नातेसंबध बदलू लागले. कादबंरीत याचे दशान गणेशबाबांच्या 

णवचारांमधून घडते. 

“स्वातंत्र्य णमळाल ंआणण माणसामधली माणसुकी, नातं, आप्तसतू्र संपलं. माणसू िा माणसू 

राह्यला नािी. तो पशू बनत चाललाय. पोतुागीझ िोते तेव्िा पारतंत्र्य िोतं. परंतु त्यावेळी 

माणुसकी िोती. नातेवाईक गुण्यागोलवंदाने राित. समाजाचे सदाचार णबघडलेल े नव्िते.” 

(प . ३७ ) 

        मूळ केप ेया गावातील सारस्वत िाह्मण कुटंुबातील गणेशबाब लशंगबाळ वणडलोपार्जात 

संपत्तीचा आपल्याला णमळालेला वाटा घेऊन पणजीजवळच्या मेरशी या गावात वाडा बांधून 

राणिलेल ेिोते. त्यांची पत्नी माई कॅन्ससरच्या दखुण्याने आजारी िोती. कुटंुबात माणस ेअसूनिी 

माईच्या आजारपणात णतची सेवा करणारे कोणी नसल्याने णतला सालेलकर नर्संग िोममध्य े

ठेवलेली िोती. णतच्याकड े पािण्यासाठी मुलांना वेळ नव्िता. मोठा मुलगा वासुदवे 

नोकरीसाठी कुवेतला िोता. त्याची बायको बाळंतपणात आपल्याकड ेदलुाक्ष झाल्याचे णनणमत्त 

करून मुंबईला आपल्या आईवणडलांकड ेराित िोती. धाकटा मलुगा परेश पणजीतच नोकरी 

करायचा. धाकटी सून मुक्तािी माईंशी चांगली वागत नव्िती. परेश ककंवा त्याची बायको 

दोन कदवसांनी एकदा माईंना भेटण्यासाठी येत असत. इणस्पतळाचा, औषधांचा खचासदु्धा दते 

नसत. गोवा मुणक्तनंतर एकत्र कुटंुबपद्धतीत रािणारी माणस ेएकमेकांना दरुावली. घरातील 

स्त्री अथााजानासाठी बािरे पडली. परेशची बायको मुक्ता बॅकेत नोकरी करते. ती कदवसभर 



 

                                                                                                116 
 

सािबेाच्या तोर् यातच वावरते. परेशशीिी नीट वागत नािी. त्यामुळे नवराबायकोमध्येिी 

दरुावा णनमााण िोतो. परेश तासनतास फाणतमाच्या घरी काणमलुबरोबर टं्रपटे फंुकत बस ू

लागतो.  

       गणेशबाब ि ेजुन्सया मताचे आिते. सारस्वताच्या मुलाने टं्रपटे वाजवावे ि ेगणेशबाबांना 

आवडत नािी. ज्या घरात कदवेलागणीच्या वेळी मंगल सुंद्रीचे स्वर ऐकू यावेत त्या घरात 

टं्रपेटचा आवाज त्यांना सिन िोत नािी. घरात टं्रपटे वाजवण्यास ते त्याला बंदी घालतात. 

पण त्यामुळे परेश णिश्चन बाणतस्तांच्या घरी जाऊन टं्रपेट वाजवत बसतो आणण णतथूनच 

त्याच्या अधोगतीला सरुूवात िोते.  

       गोव्यातील दवेदासी प्रथेचा उल्लेख कादबंरीत आढळतो. परेशची बायको मकु्ता िी 

त्याला जवळ घेत नािी. त्यामुळे परेश बाणतस्तांच्या घरी जाऊन जेव्िा तासनतास टं्रपेट 

फंुकत बसतो, काणमल,ु फातीमा यांच्याबरोबर वेळ घालवतो तेव्िा माईच्या मनात णवचार 

येतात.  

“ बायको नीट जवळ येऊ दते नसली, तर तो तरी काय करील ? णनसगााचं दखुणं ते ! कसंतरी 

भागवावंच लागतं. एरवी अंगवस्त्र णमळवून दतेा आलं असतं. म्िादोळची ती कस्तुरीबाई 

णवचारीत िोती. णतची तनुजा वयात आली िोती तेव्िा. परंतु णतचं सांभाळणार कोण ? आज 

तशी घराण्याची ऐपतिी नािी. शेवटी नािी म्िणावं लागल.ं” (प . १६ ) 

      गोव्यात दवेदासी समाजात शेंसणवधी प्रथा िोती. या समाजातील उपवर मलुींचा 

शेंसणवधी िोत अस े आणण या णवधीनंतर त्यांना ‘यजमान’ करण्याची मुभा िोती. 

पोतुागीजांच्या राजवटीत गोव्यात शेंसबंदी चळवळ सुरू झाली. अनेक समाजसुधारकांनी िी 

चळवळ पुढे नेली. पोतुागीज सरकारने इ. स. जुल ै१९३० मध्य े‘शेंसणवधी प्रणतबंधक कायदा’ 

केला. दवेदासी समाजातील स्त्रीपुरषांना लग्नाचा िक्क प्राप्त झाला आणण िळूिळू िी प्रथा नष्ट 
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झाली. या समाजातील स्त्रीपुरषांनी सवा क्षेत्रांत पुढे येऊन नावलौककक प्राप्त केला. 

कादबंरीच्या कथानकाचा काळ १९७६ ते १९८८-८९ असा आि.े या काळात िी प्रथा असण े

शक्य नव्िते.                                                                                                                                                                                                                                                      

     पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी गोव्यात सरकारी पातळीवर कार्नाव्िल सरुू करण्याचे 

ठरत.े सणमतीच्या णचत्ररथासाठी सलोमीच्या न त्याची मध्यवती कल्पना परेशचे मामा 

माधवराव यांनी सुचवलेली िोती. िी कल्पना सुचवण्यामागे माजी आमदार आणण 

समाजकायाकते असलेल्या माधवरावांचा णवणशष्ट ितूे िोता. बायबलमधील नवीन करारात 

असलले्या सलोमीच्या न त्याच्या कथेत िरेॉद एटीपॉस राजाला आपल्या भावाच्या पत्नीशी 

लग्न करायचे िोते. णतच्यािी मनात तशीच इच्छा िोती. पण या गोष्टीला जॉन बाप्टीस्ट या 

धमागुरूचा णवरोध िोता. त्यासाठी णतने आपल्या सलोमी या मुलीला िरेॉद राजासमोर न त्य 

करायला लावून त्याचे मन लजंकून वर मागायला लावला की, धमागुरू जॉन बाप्टीस्टचे शीर 

एका थाळीतून आणून णतला द्यावे. णतच्या इच्छेनुसार घडल.े माधवरावांच्या मते कार्नाव्िल 

साजरा करताना पयाटकांना खूष करून पयाटकांचा सोप्या मागााने णमळणारा जलद पसैा 

णमळणवण्यासाठी आपण आपल्या मुलींनािी सलोमीचं न त्य करायला लावतो आिोत आणण 

त्यातून आपला स्वाथा साधतो आिोत. पण भणवष्यात िोणारे त्याचे पररणाम भयंकर 

असतील. ि े सलोमीचं न त्य आपल्या पुढील णपढीच्या शीलाचे शीर थाळीवर मागेल अस े

भणवष्यसूचन माधवराव करतात. णचत्ररथासाठी ‘सलोमीच्या न त्या’ची सकंल्पना सुचवून 

माधवरावांनी सरकारला सभंाव्य पररणामांची सचूना कदलेली िोती.  

     पोतुागीज राजवटीमुळे पोतुागीज संस्क तीचा प्रभाव गोमंतकीय समाजजीवनावर पडलेला 

आि.े सरकारी पातळीवरील कार्नाव्िल सुरू िोतो आणण गोमंतकीय तरण णपढी त्यात 

सिभागी िोते. कार्नाव्िलमध्य ेणिश्चन समाजातील तरण मंडळी उत्सािाने सिभागी िोतात. 

त्याचबरोबर परेशसारख े लिदं ू तरणिी सिभागी िोतात. ‘सलोमीचे न त्य’ या णचत्ररथावर 
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काणमलु बाणतस्ता, जोसेफ लपंटो, आल्वारीश, सुवारीश, केनेल्मो, फाणतमा या णिश्चन 

मंडळीबरोबर परेश आणण बाबू ि ेदोन लिदं ूतरण िोते. परेशने कार्नाव्िलमध्ये टं्रपेट वाजवणे, 

स्ट्रीट डान्ससमध्य े सिभागी िोणे यातून गोमंतकीय लिदं ू तरणांवर पडणारा पाश्चात्य 

संस्क तीचा प्रभाव जसा कदसून येतो तसेच लिदं ूआणण णिश्चन यांच्यामधील सलोखािी कदसून 

येतो.  

       गणेशबाबसारख्या जुन्सया णपढीतील लोकांना ि े नवीन बदल रचत नािीत. म्िणून 

समाजजीवनात णशस्त आणण्यासाठी पोतुागीज राजवट िवी िोती अस ेगणेशबाब म्िणतात. 

 “पोतुागीझ ि े सचे्च लोक. त्यांच्याजवळ खरी सणिष्णुता िोती. लोक कािी म्िणोत, राज्य 

करावं ते त्यांनीच ! िा कानााव्िाल. त्यांच्या काळी केवळ ककररस्तांव लोकच मानायचे. 

एकमेकांवर रंग फेकायचे. पण त्याची झळ लिदंूनंा कधी लागलीच नािी. आज ? लिदंिूी उघड े

नागड े िोऊन रस्त्यातून नाचत जातात. रंग उडवतात. लिदं ू णस्त्रयांनािी सोडत नािीत. 

पोतुागीझ िवे िोते. आज तरी िवे िोते. णनदान परेशला थोपवण्यासाठी ! नादान पोरगा !” 

(प . २३, २४ ) 

      णिश्चन तारवटी समाजातील फाणतमा िी णचत्ररथात ‘सलोमीचे न त्य’ करणार िोती. 

णतला अपुर् या कपड्ांत नाचावे लागेल याची आयोजकांकडून आधी कल्पनािी कदली गेलेली 

नव्िती. कार्नाव्िल सणमतीचे सभासद असलले्या आणण पणजीच्या कॉलेजात प्रोफेसर 

असलले्या सुवारीशकड ेया णचत्ररथाची जबाबदारी िोती. कपड्ांबद्दल णतने जेव्िा ककत्येकदा 

प्रोफेसर सुवारीशला णवचारलेल ेिोते तेव्िा त्यांनी णतला तू काळजी करू नकोस, तुला लाज 

वाटणार नािी ि े पािण्याची काळजी मी घेईन अस े सांणगतलेल े िोते. शेवटपयंत त्यांनी 

णतच्या वेषभूषेबद्दल गुप्तता बाळगलेली िोती. फाणतमासाठी लाल काचोळी, लाल पारदशाक 

परकर, डोक्यावर लिानसा मुकुट असा इणजणप्शयन बेली डान्ससरचा पोषाख िोता. 

फाणतमालािी त्या पोषाखात अवघडल्यासारख ेझालेले िोते. त्या पोषाखात आणण उन्सिात 
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सगळ्यांसमोर नाचायला जमावे म्िणून णतला प्रोफेसर सुवारीशनी ड्रग्जचे इंजेक्शन कदलले े

िोते. फेणी आणण ड्रग्जच्या नशेमुळे फाणतमा त्या अपुर् या कपड्ांत बेधुंदपणे नाचलेली िोती. 

पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी आपल्याच समाजातील मलुीच्या दिेाचे प्रदशान करीत 

णतला नाचवले गेलले ेिोते. समाजातील स्त्रीच्या लज्जेपके्षा पयाटकांना आकर्षात करण ेअणधक 

मित्त्वाचे मानलले ेिोते आणण ि ेकाम प्रोफेसर सुवारीशसारख्या णशक्षणक्षेत्रात काया करीत 

असलले्या व्यक्तीने केललेे िोते. यातून त्यांची संवेदनशीलता कशा स्वरपाची आि ेि ेकदसते. 

फेणी आणण ड्रग्जची धुंदी उतरल्यावर फाणतमालािी आपल्या वेषभूषेबद्दल आणण न त्याबद्दल 

लाज वाटलेली िोती. णतच्या या न त्यामुळे त्याचं्या समाजातिी वादळ उठलेल ेिोते. णतच्या 

घरच्या मंडळींना िी गोष्ट आवडलेली नव्िती. यातून त्या काळी णिश्चन बहुजनसमाजिी 

वेषभूषा, वागणूक याबाबतीत खूप मोकळा नव्िता ि ेलक्षात येते. 

       फाणतमाच्या कार्नाव्िलमधील बेधुंद न त्यामुळे बायकोने दरू केलले्या परेशच्या मनात 

वासना णनमााण िोते. कार्नाव्िल संपल्यानंतर तो णतला जवळ घेऊन ती त्याला आवडत 

असल्याचे सांगतो. फाणतमािी त्याला प्रणतसाद दतेे. आपण लग्न करून मुंबईला जाऊन रार्ह 

या अस ेपरेश णतला सांगतो. कार्नाव्िलच्या त्या नशेत फाणतमािी त्याला िोकार दतेे.  

       कार्नाव्िलच्या युगाला सुरूवात िोते. राजा मोमोचे गोव्यावर तीन कदवसांसाठी राज्य 

सुरू िोते आणण या तीन कदवसात लोकांना खा, प्या, मजा करा असा संदशे राजा मोमोकडून 

कदला जातो. उपणस्थत लोक या संदशेाचे उत्सािाने स्वागत करतात. या तीन कदवसांच्या 

कालावधीत गोव्यातील उच्चभ्र ू आणण मध्यमवगीय समाज मद्यपान, न त्य, नशा यात धुदं 

रािणार असतो. अशाप्रकारे दारू, नशा, धुदंी यांची ओळख करन दणेारा कार्नाव्िल 

गोमंतकीय समाजाला वगेळ्या मागााने नेणारा ठरतो. 
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      पोतुागीज राजवटीमुळे गोमंतकीय संस्क तीवर पाश्चात्य संस्क तीचा प्रभाव पडला. इ. 

स.१९६१ मध्य े गोवा मुक्त झाला. मुणक्तनंतर गोमंतकीय समाजात बदल घडून आले. या 

बदलांचे णचत्रण कादबंरीत येते.  

 “ पोतुागीझांच्याकाळी सुद्धा समाज इतका आळशी झालेला नव्िता. त्यात कािीतरी धग 

िोती. कािीतरी करण्याची ईषाा िोती. कदाणचत त्या समाजानं आपल्याच दडंाच्या बळावर 

स्वातंत्र्य णमळवलं नसतं. परंतु झगडा चालूच राह्यला असता. आज ? आज त्याची अन्सयाय 

सोसण्याची सोणशकता वाढली आि.े तो सोणशक झालाय म्िणण्यापेक्षा त्याच्यात णशणथलता 

अणधक प्रमाणात आली आि े अस ं म्िणणंच योग्य. असत्य, भ्रष्टाचार, आळस आणण 

न्सयायणवन्समुखता ि ेत्याचे स्थायीभाव ठरले आिते. असं भारतात इतरत्रिी झालं असेल. नािी 

असं नािी. परंतु गोव्यात ते जाणवतं. जो समाज पारतंत्र्याखालीिी स् वतानी, सत्यणप्रय 

राणिला तो बहुजनसमाज आज शीलभ्रष्ट िोऊ घातला आि े!” (प . २० )  

“...आता िा परेश ! बाणतस्तांच्या घरी जातोय. पोतुागीझ असताना गेला असता? मुळीच 

नािी ! त्यांनी त्याला घरात पाठवलं असतं. म्िटलं असतं – तू तुझी पत्नी नी मुलगी सांभाळ. 

त्याचं्याशी संसार कर ! बस्स ! काय णबशाद परेशची णतथं जाईल ?” (प . २३) 

      माईच्या म त्यूने परेशला घराशी बांधून ठेवणारा एकमेव धागा तुटतो. माई गेल्यानंतरचे 

घरातील वातावरण त्याला अणधक अस्वस्थ बनवते. माईचे कदवस िोण्याआधीच णतच्या 

दाणगन्सयांसाठी दोन्सिी सूनांमध्ये भाडंण े सुरू झालेली िोती. माईकड े कधी चांगल्या न 

वागलेल्या, माईच्या आजारपणात णतच्याकड ेदलुाक्ष केलेल्या सूना माई गेल्यावर मात्र णतच्या 

दाणगन्सयांसाठी उघड उघड भांडत िोत्या. माई गेल्यानंतर मकु्ता कामावर जायची. त्यावरनिी 

घरातील बायकांमध्ये भांडणे व्िायची. माई गेल्याच्या चौदाव्या कदवशी णतच्या दाणगन्सयांची 

वाटणी झाली. पंधराव्या कदवशी वासुदवे कुवेतला आणण त्याची बायको मुंबईला जाण्यासाठी 
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णनघालेली िोती. माईच्या सगळ्याच मलुांना आपल्या आईचा खूप लळा असा नव्िता. 

त्यामुळे ती गेल्यावर मुल ेलगेचच सावरतात. बदलत्या काळानुसार मानवी व त्ती-प्रव त्ती कशा 

बदलत गेल्या याचे दशान कादबंरीत घडते. 

 “स्वातंत्र्य णमळालं आणण माणसामधली माणुसकी, नातं, आप्तसूत्र संपलं. माणूस िा माणसू 

राियला नािी. तो पश ूबनत चाललाय. पोतुागीझ िोते तेव्िा पारतंत्र्य िोतं. परंतु त्यावेळी 

माणुसकी िोती. नातेवाईक गुण्यागोलवंदाने राित. समाजाचे सदाचार णबघडलेल े नव्िते.” 

(प . ३७ ) 

       माईच्या जाण्याने परेशला घराशी बांधून ठेवणारा एक दवुा णनखळलेला िोता. त्याचा 

घरात कमडमारा िोऊ लागलेला िोता. त्यातच फाणतमािी बदललेली िोती. कार्नाव्िलमधील 

णतच्या बेधुंद न त्यामुळे णतचे कुटंुबीयिी रागावलेल े िोते. त्यांना परेशचािी राग आललेा 

िोता. णतच्या घरी णतच्या लग्नाच्या बोलण्याने जोर धरललेा िोता. परेशने पुन्सिा पळून 

जाण्याचा णवचार सांगताच फाणतमाने त्याला णझडकारललेे िोते. त्याचा उपिास केलेला 

िोता. फाणतमा, काणमलनेु परेशची पळून जाण्याची कल्पना गावातिी पसरवलेली िोती. 

त्यामुळे गावातील इतर लोकांनींिी त्याची थट्टा केललेी िोती. अशाप्रकारे परेशसाठी 

असललेा फाणतमाच्या घराचा धागािी तुटलेला िोता. अशा पररणस्थतीत एक कदवस घरात 

टं्रपेट वाजवण्यावरन त्याचे आणण मकु्ताचे भांडण िोते. दसुर् या कदवशी परेश गणेशबाबांना तो 

घर सोडून मुंबईला जात असल्याचे सांगून मुक्ताला जर घरात रािायचे असेल तर रार्ह द्या, 

पैसे णमळताच णतच्यासाठी पाठवून दईेन, माझा शोध घेऊ नका असे सागूंन मुंबईला णनघून 

जातो. 

       मुणक्तपूवा काळात गोव्यातील तरण नोकरीसाठी गोव्याबािरे जात असत. णिश्चन तरण 

मुंबईत आणण भारताबािरेील दशेात जात असत. लिदं ू तरण मात्र प्रामुख्याने मुंबईत जात 

असत. 
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“पोतुागीज सरकारने सरकारी नोकर् या फारशा उपलदध केल्या नव्ित्या आणण ज्या िोत्या त्या 

पोतुागीज णशक्षणाच्या अभावी लिदंूनंा णमळत नव्ित्या. शिरांतून उत्पादक व्यवसायधंदिेी 

नव्िते. त्यामुळे खेडी सोडून शिरांकड ेजाण्याची प्रव त्ती नव्िती. खेड्ांत रार्हन उपजीणवका 

िोत नािी असे कदसून आले की माणस ेबािरे पडत, पण ती गोव्यातल्या शिरांकड ेन जाता 

मुंबईला जात. भारतातल्या सवा प्रदशेातील रणिवाशांप्रमाणेच मुंबई ि े गोमंतकीयांचेिी 

मायपोट अस.े” ८  

       मुणक्तनंतरच्या काळातिी नोकरीव्यवसायासाठी गोमंतकीय तरण गोव्याबािरे जात 

िोते आणण अजूनिी जात असतात. परदशेात प्रामुख्याने अरब दशेांत जाण्याकड ेत्यांचा कल 

िोता. गणेशबाबांचा इंणजणनयर झालेला मोठा मुलगा वासुदवे नोकरीसाठी कुवेतमध्ये िोता. 

गोमंतकीय तरणांचा ओढा प्रामुख्य़ाने दशेातील प्रमुख मिानगर मुंबईकड ेराणिला. परेश घर, 

नोकरी सोडून मुंबईत जातो. टं्रपेट वाजवून आपली उपणजणवका करण्याचे ठरवतो.  

       कादबंरीचे कथानक कािी काळ मुंबईत घडते. परेश मुंबईतील कािी बार आणण 

िॉटेल्समध्य ेटं्रपटे वाजवनू पैसे णमळणवण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्याला कोठेिी यश येत नािी. 

शेवटी मामा गॉडणझला णिच्या गॉडणझला बारमध्ये त्याला टं्रपटे वाजणवण्यास परवानगी 

णमळते. मूळ मंगळूरची असललेी सुस्वरूप मागाारेट गॉन्ससाणल्वस फेरााव उफा  मामा गॉडणझला 

मॅरट्रक झाललेी िोती. णतच्या आईवणडलांनी णतला णतच्या इच्छेणवरद्ध नन बनण्यासाठी 

पाठवलेली िोती. तरीिी णतने कॉन्सव्िेंटमध्ये जमवून घेण्याचा प्रयत्न केललेा िोता. पण णतथ े

फादर मोरायसने णतचे शारीररक शोषण केललेे िोते आणण त्यामुळे मागाारेटने कॉन्सव्िेंट 

सोडण्याचा णनणाय घेतलेला िोता. कॉन्सव्िेंट सोडून ती मुंबईला पळून गेललेी िोती. 

कॉन्सव्िेंटमधील नोव्िीस रेणजनाची आत्मित्या, रेक्टर फादर मोरायसने केललेे मागाारेटच े

शारीररक शोषण, मदर सुणपरीयरने णनरोप घेताना णतला कापलेल े सफरचंद दणेे, 

कॉन्सव्िेंटमधून बािरे पडल्यावर णतला णतच्या घरी जाणे वज्या असणे, ती घरी गेली तर 
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त्यांच्या कुटंुबाला समाजाने वाळीत टाकण्याची प्रथा असणे, यामधून कॉन्सव्िेंटमधील 

वास्तवाचे णचत्रण आलेल ेआि.े 

“फादर मोरायस ि ेत्यांच्या सोसायटीचे रेक्टर. त्यांच्याकड ेणतला नेलं असता णतला जाणवलं, 

अखेर ि े व्रत सगळं ढमग आि.े तो चाळीशीतील माणसू अक्षरश: लाळ घोटीत णतच्याकड े

पाित िोता. णतचं रूप, णतचं सौष्ठव अक्षरश: अणनणमष नेत्रांमध्य ेसाठवीत िोता. िी नुसती 

सुरवात िोती. 

एक कदवस त्यांच्या बॅचमधील एक नोव्िीस रेणजना णिनं गळफास लावून जीव कदला तेव्िा 

णतला समजल ं की ि े तसं इथं नवीन नािी, त्यात असं घडतं ककत्येक वेळा. जेव्िा ि े

णिस्ताच्या पत्नीचं कडक व्रत झेपत नािी, मनाची चलणबचल िोते तेव्िा कुणी आत्मित्या 

करत.ं कुणाला वेड लागतं. पण अस ंका िोतं ि ेमात्र कुणीच णतला सांणगतलं नािी.”(प . ५३) 

       मागाारेट मुंबईला गेली खरी, पण कोणतािी आधार नसलले्या मागाारेटला मुंबईत 

बारकीपर म्िणून नोकरी णमळाली िोती आणण त्या बारमालकाने णतथे णतचा शरीरणव्य 

चालवललेा िोता. तो बारमालक मेल्यावर त्याच्या म त्यूचा आरोप णतच्यावर आणण णतचा 

एक णमत्र कालुाशवर येतो. पण या आरोपांतून ती दोघेिी पुराव्याअभावी सुटतात. त्यानंतर 

णतने स्वत:चा ‘गॉडणझला’ िा नवीन बार सुरू केलेला िोता. णतथेिी णतची णनवडक णगर् िाईके 

यायची. मुंबईत टं्रपेट वाजवून पैसे णमळवू अशा ितूेने आलेल्या परेशवर मात्र णनराश 

िोण्याची पाळी आलेली िोती. नोकरीसाठी सगळीकड े प्रयत्न करन थकललेा परेश शेवटी 

मामाच्या बारमध्य े आला आणण टं्रपेट वाजवू लागला. कािी कदवसांनी परेशचा पापा 

लझंगबार िोतो. मामाच्या बारमध्ये टं्रपेट वाजवणारा परेश पैशांच्या द ष्टीने मात्र कफल्लकच 

राणिलेला िोता. तीन-चार वषांनी मामा पापाचा नवा संसार सुरू झाला. मामाकड ेयेणारा, 

जुगार आणण रेस खेळणारा मामाचा एक णमत्र जगदीश मात्र परेशमध्ये णवशेष रस घेऊ 

लागललेा िोता कारण गोव्यात कधी ना कधी कॅणसनो सुरू िोईल आणण आपल्याला णतथ े
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कॅणसनो सरुू करण्यास पापांचा उपयोग िोईल ि े जगदीशला मािीत िोते. सरकारकडून 

कॅणसनमना परवाने फक्त गोमंतकीयांना दणे्याचे ठरते. गोमंतकीय म्िणजे सध्या गोव्यात 

स्थाणयक झालले े लोक आणण जे जन्समाने गोमंतकीय आिते व सध्या गोव्याबािरे जाऊन 

स्थाणयक झालेले आिते असे लोक अशी गोमंतकीय शददाची व्याख्या केली जाते. गोव्यात 

कॅणसनो सुरू करण्याचे स्वप्न पािणारा णबगर गोमंतकीय जगदीश परेश आणण मामाला घेऊन 

गोव्यात येतो. परेश गोमंतकीय असल्याने जगदीश परेशच्या नावावर परवाना णमळवून स्वत: 

कॅणसनो सुरू करतो. त्यासाठी मामाचा बार णतचा एक स्मगलर णमत्र कालुाशला णवकून 

त्याच्याकडून पैसे घेतल े जातात. कॅणसनोसाठी ‘सलोमीचं न त्य’ ि े नाव परेशकडून सुचवल े

जाते. अशाप्रकारे गोव्यातील पणिला कॅणसनो परेशकडून सुरू केला जातो आणण गोव्यात 

कॅणसनोयुगाची सुरवात िोते. 

     सरकारी पातळीवर कार्नाव्िल सुर केला गेल्यानंतर बारा वषांनी गोवा सरकारकडून 

कॅणसनो सुरू करण्यासाठी परवाने दणे्याचे ठरते. गोव्याची अथाव्यवस्था कोलमडते. या 

कोलमडलले्या अथाव्यवस्थेचे णचत्रण कादबंरीत आलेल ेआि.े 

“आज गोव्यातील एकूण तेरा औद्योणगक वसाितीतील जवळ जवळ चाळीस टके्क उद्योग 

िलाखीच्या णस्थतीत िोते. पंचवीस टके्क बंदच पडले िोते. उरलले ेपस्तीस टके्क कसे-बस ेतग 

धरून िोते. पाच प्रमखु उद्योगांपैकी खाण उद्योग जेमतेम चालत िोता. आणण उरललेे चार 

उजेच्या अपरु् या परुवयामामुळे अक्षरश: लंगडत चालल ेिोते. त्यातील दोन कंपन्सयांनी वषाा-

दोन वषाात पररणस्थती सुधारली नािी तर उद्योग गोव्याबािरे नेण्याची धमकी कदललेी 

िोती...ि े खरंय की अरबी दशेात नोकरीसाठी वगैरे गेलेल्या अनेक गोमंतकीयांचा पैसा 

गोव्यात येऊ लागलाय. परंतु द:ुखाची गोष्ट िी की िा पसैा केवळ घरं, इमारती बांधण्यातच 

व्यणतत िोत िोता. त्याचा गोमंतकीय उद्योगांना वगैरे यलत्कंणचतिी फायदा िोत नव्िता. 
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त्याउलट गोमंतकीयांचे उद्योग थंडावत चालल े िोते. जो तो दकुान उघडून बसत िोता. 

दकुानातील माल णवकत घ्यायला कोणी नव्ितं.” (प . ६२ ) 

      गोव्यात भरपूर पयाटक येत िोते पण त्यांची संख्यािी अपुर् या सुणवधा आणण जास्त 

दरामुळे िळूिळू कमी िोत गेली. पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी नवीन आकषाणे णनमााण 

करण्याचे ठरले. कारण पयाटकांच्या येणार् या पैशांतून गोव्याची अथाव्यवस्था सुधारेल. 

सरकारला णवजेची आणण इतर थकललेी णबल ेफेडता येतील. सरकारी खणजना भरण्यासाठी 

तातडीची उपाययोजना करणे गरजेचे िोते. पुढे दीड वषाात णनवडणूका येणार िोत्या 

त्याआधी िा प्रश्न सुटणे आवश्यक िोते.                                    

      गोव्याची कोलमडलेली अथाव्यवस्था सावरण्यासाठीची तातडीची उपाययोजना म्िणून 

मुख्यमंत्री आणण पयाटनमंत्री गोव्यात पंचतारांककत िॉटेल्सना कॅणसनो सुरू करण्यासाठी 

परवाने दणे्याचा णवचार करतात. मुख्यमतं्री आपल्या सिा मंत्रीय सरकारची बैठक घेऊन िा 

प्रस्ताव इतर मंत्र्यांसमोर ठेवतात. िा प्रस्ताव इतर मंत्र्यांना फारसा आवडलेला नसतो पण 

दसुरा पयााय कदसत नसल्यामुळे सगळेजण त्याला अनुमती दतेात. िा णनणाय राज्याचा 

मिसलू वाढणवणे आणण णनवडणूका लजंकण े यावर नजर ठेवून घेण्यात आललेा असतो. 

राज्यकत्यांनी फक्त अथाकारणाला मित्त्व कदलले ेिोते जे अपररिाया िोते. कॅणसनोमुळे गोव्यात 

कोणते गंभीर प्रश्न णनमााण िोतील, गोव्यातील सामाणजक जीवनावर त्याचे कोणते पररणाम 

िोतील याचा दरूद ष्टीने णवचार राज्यकत्यांकडून केला गलेेला नव्िता. 

“अखेरीस सरकारी कॅणसनोमुळे गोव्यात जी अंदाधुंदी सरुू िोते ती आटोक्यात आणणे अत्यतं 

कठीण जाते. अंमली पदाथांचा वाढणारा चोरटा व्यापार, समाजात वाढणारी लेदर करन्ससी, 

त्याचा गोमंतकीय समाजावर िोणारा णवपरीत पररणाम या सार् यांचे मूळ गोमंतकाच्या 

राजकीय पाणवत्र्यात आि.े” ९  
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      णवद्या प्रभुदसेाई यांनी मांडलेले ि े मत योग्यच वाटते. ढासळलेली अथाव्यवस्था 

सावरण्यासाठी राज्यकत्यांनी कॅणसनो सुर करण्याचा जो णनणाय घेतला तो अपररिाया िोता. 

पण त्या कॅणसनममधून ज्या गोष्टी घडतात त्या रोखण्याची इच्छाशक्ती मात्र राज्यकत्यांमध्ये 

नसते. उलट आय. जी. पी. अवतारलसंग यांनी सावध करूनिी मखु्यमंत्री कॅणसनममधून 

चालललेी िोस्टेसपद्धत, कालुाश, अंमलीपदाथाव्यविार, संजीवन आणण त्याच्या णमत्रांचे 

झालेले खून याणवषयी कठोर भूणमका घेण्याचे टाळतात. कारण त्यांना समाजस्वास्र्थयापेक्षा 

पयाटनव्यवसायातून णमळणारा पैसा आणण पुढ ेयेणार् या णनवडणुका अणधक मित्त्वाच्या वाटत 

असतात. 

       सरकारकडून गोव्यात पंचतारांककत िॉटेल्सना आणण इतर गोमंतकीयांना कॅणसनो सरुू 

करण्यासाठी परवाने दणे्याचे ठरत.े माधवरावांसारख्या समाजकायाकत्यांनी बारा वषांपूवी 

कॅणसनोच्या कल्पनेला ठाम णवरोध केललेा िोता. त्यावेळी अथाव्यवस्था सुधारण्याचे इतर 

अनेक मागा कदसलेल ेिोते. पण बारा वषांच्या काळात राज्याची अथाव्यवस्था सधुारली तर 

नािीच उलट णबघडत गेली. सरकारकडून जेव्िा कॅणसनोना परवाने दणे्याचे ठरते तेव्िा 

माधवरावांचा जुगारांच्या अर्डड्ांना णवरोध असूनिी राज्याची कोलमडललेी अथाव्यवस्था 

सावरण्यासाठी िी अपररिाया उपाययोजना आि ेम्िणून ते सरकारच्या या णनणायाला प्रखर 

णवरोध करण्याचे टाळतात. फक्त समाजकायाकते या नात्याने जागरूक रार्हन आपल्या 

समाजाचे सरंक्षण करण्याचा प्रयत्न करायचा, समस्या जाग त ठेवण्यासाठी पत्रके काढायची, 

आणण पररणस्थती िाताबािरे जाणार नािी याची काळजी घ्यायची असे त्यांच्या बैठकीत 

ठरत.े बारा वषांपूवी कॅणसनोच्या कल्पनेला ठामपणे णवरोध करणारे माधवराव आता या 

कल्पनेणवरद्ध न बोलण्याचे ठरवतात. ‘बहुजन णिताय, बहुजनसुखाय’ यासाठी ते कॅणसनोच्या 

कल्पनेला णवरोध करीत नािीत. इथ े त्यांची मूल्ये बदलत नािीत पण राज्याचे आर्थाक 

वास्तव त्यांना असा णनणाय घेण्यास भाग पाडते. गोव्याची ढासळलेली अथाव्यवस्था 
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माधवरावांसारख्या णनष्ठावंत समाजकायाकत्यांच्या क तीवर कसा पररणाम घडवून आणते 

याचे दशान कादबंरीत घडते.  

       आपल्या णलखाणातून संयकु्त कुटंुबपद्धतीचे मित्त्व आवजूान मांडणारे दै. ‘कदबं टाईम्स’ 

चे सपंादक संजय मलु्कीकर गोव्यात येताना आपल्या म्िातार् या आईला आणायचे टाळतात 

आणण गोव्यात रािण्याची मजा लुटतात. गोव्यात व त्तपत्राच्या सपंादकाला मुख्यमतं्र्यांपासून 

ते लिान मोयामा लोकांपयंत सगळ्यांकडून णमळणारा मान मुल्कीकरना सखुावतो. 

स्त्रीस्वातंत्र्याणवषयीिी ते आग्रिी िोते. पण संयकु्त कुटंुबपद्धतीच्या कायापद्धतीत स्त्रीचे खरे 

स्थान घरातच आि ेअस े त्यांना मनापासून वाटत िोते. उत्तम वक्ती असललेी त्यांची पत्नी 

मोणिनी अनेक मणिला मंडळे आणण सामाणजक संस्थांच्या काया्मांत वरचेवर सिभागी िोत 

असे. त्यामुळे णतचे घराकड े दलुाक्ष झाललेे िोते. मुलगी संयकु्ता एका णिश्चन मुलाबरोबर 

बर् याचदा डान्ससला जात अस.े मलुगा संजीवन बारावीत दोनदा नापास झालेला िोता आणण 

ड्रग्ज घेत िोता. संजय मुल्कीकर यासाठी आपल्या पत्नीला जबाबदार धरत िोते. वास्तणवक 

मोणिनीचा संयुक्त कुटंुबव्यवस्थेला नकार नव्िता. पण गोव्यातील जीवनाची मजा लुटायची 

असल्याकारणाने संजय मुल्कीकरनीच आपल्या म्िातार् या आईला आपल्याबरोबर आणलले े

नव्िते. गोव्यात आल्यावर ते पाट्यांमधून आणण घरीिी दारू घेऊ लागलेल े िोते; त्यामुळे 

आपला आणण आपल्या आईचा कमडमारा व्िायला नको म्िणून त्यांनी आईला आणण्याचे 

टाळलेल ेिोते. णशवाय कामाच्या व्यापामुळे त्यांनीिी आपल्या मलुांकड ेणवशेष लक्ष परुणवलले े

नव्िते. यातून सजंय मलु्कीकराचंी मलू्य े द ष्टीस पडतात. सजंीवन गाड्ा चोरणार् या 

टोळीतिी सिभागी िोता. संजीवन गाड्ांच्या चोरीप्रकरणात गंुतलेला असल्याची शंका 

आल्यावर मोणिनी संजयला आपण गोवा सोडून जाऊ या अस े सांगते. आधुणनक युगात 

णवभक्त कुटंुबात आईवणडलांचे दलुाक्ष झाल्यामुळे मुलांच्या आयुष्यात णनमााण झालले्या प्रश्नांचे 

दशान संजीवनच्या रपाने कादबंरीत घडते. बदलत्या काळात संयुक्त कुटंुबव्यवस्था नष्ट 

झाल्यामुळे कुटंुबात आणण समाजात णनमााण िोणार् या समस्या इथे कदसतात. 
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      गोव्यात कॅणसनो सरुू िोणार असे कळल्यावर मोणिनीचे गोव्यातील तत्कालीन णस्थती 

आणण भणवष्यात उ् भवणारी पररणस्थती यावर केललेे भाष्य मित्त्वाचे आि.े  

“...ते पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी जुगाराचे अड्ड ेउघडणार आिते म्िणे ! थेट सरकारी 

संरक्षणाखाली...आज ते जुगारी अड्ड े काढतील. त्यात मग अंमली द्रव्याचे अड्ड े णनघतील. 

कंुटणखानेिी णनघतील. त्यािीपुढे आज जो गोव्यात गंुडणगरी आणण मोयामा प्रमाणातील 

गुन्सह्याचा व्िकॅ्युम, वातिीनता आि ेतीत सवाप्रकारच्या गंुडणगरीला आवािन णमळेल... नरक 

िोईल गोव्याचा !  त्यांना म्िणावं क पा करून आत्ताच सावरा. ि े टाळा. पैस े णमळवण्याचे 

इतर मागा चोखाळा.” (प . ७५) 

       पण राजकारण्यांनीच घेतललेा िा णनणाय असतो. मणिलांसाठी काया करणार् या संस्थांनी 

या प्रश्नात लक्ष घालणे गरजेचे असते. ऑल इंणडया णवमेन्सस कौणन्ससल या प्रश्नात लक्ष घालले 

असे मोणिनीचे म्िणणे असते. पण ऑल इंणडया णवमेन्सस कौणन्ससलची अध्यक्षा मुख्यमतं्र्यांचीच 

पत्नी असल्यामुळे तीिी शक्यता नसतेच. राजकारण्यांकडून अशा संस्थांच्या मित्त्वाच्या 

पदांवर आपल्याच माणसांची वणी लावली जात असल्यामुळे अशा संस्था प्रामाणणकपण ेकाया 

करू शकत नसल्याचे कदसते.   

      गोव्यात प्रयोणजत गुन्सिगेारीचा ( ऑगानाइज्ड ्ाईम ) णनवाात असतो. कॅणसनो सुरू 

झाल्यामुळे इथ े नको असललेे वाईट घटक येतील आणण गुन्सिगेारी सरुू िोईल अशी भीती 

अनेकांना वाटत असते. मोणिनी, व्िरेोना, जगदीश यांच्या बोलण्यातून िी भीती व्यक्त िोते. 

“ ...तो आलाच तर त्याच्याबरोबर मुंबईचं प्रयोणजत गुन्सिगेार जगत गोव्यात येईल. ते आल ं

तर सत्यानाश ! आपण सगळेच त्यात पार बुडून जाऊ. गोव्यात सध्या गुन्सिगेारीचा, 

ऑगानाईझ्ड ्ाईमचा णनवाात आि.े एखाद्या णनवाात भांड्ात िवा एकदम सोडली तर काय 
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िोतं. तस ं िोईल इथ.ं ते आल ेकी गुन्सिगेारीचा मोठा स्फोटच िोईल त्यात ि ेभांडिंी पार 

णछन्नणवणछन्न िोऊन जाईल !” (प . १२५) 

     अशा पाश्वाभूमीवर गोव्यात कॅणसनो सुर िोतात. पणजी, वास्को, मडगांव, म्िापसा, 

कळंगुट, वागातोर, कोलवा अशा रठकाणी अनेक कॅणसनो सुरू िोतात. गोव्यात कॅणसनोयुगाची 

सुरवात िोते आणण शांत, सुशेगाद गोव्यात िळूिळू पररवतान घडू लागते. 

       गोव्यातील तरण णपढी णपढीजात व्यवसायाऐवजी िॉटेल, कॅणसनोसारख्या व्यवसायात 

रस घेऊ लागते. उमाकांत कामत णशरोडकर या णपढीजात भाटकाराचे कणणगणीला मोठे भाट 

िोते. त्या भाटापासून त्यांना बरेच उत्पन्न णमळायचे. त्यांना ते णवकायचे नव्िते. आपल्या 

धाकटा मुलगा रत्नकांतने भाटाचे काम बघावे असे त्यांना वाटत िोते. पण मुलगा रत्नकांत 

आमदार दसेाईंच्या सांगण्यावरून ते भाट णवकतो आणण आमदार दसेाईंबरोबर िॉटेल 

िरेॉनचा वर्कंग पाटानर बनतो. पुढे िॉटेल िरेॉनच्या धंद्यात जेव्िा फायदा िोत नािी आणण 

बणिणीच्या लग्नात हुडंा दणे्यासाठी जेव्िा पैसे िवे असतात तेव्िा तो ते िॉटेल णवकू पाितो. 

      पुढे राय गु्रपकडून शु् दवेराय िॉटेल िरेॉन णवकत घेतात. चामड्ाच्या णनयाातीचा मोठा 

व्यवसाय असलले्या शु् दवेरायांचा स्मगललंगचािी धंदा िोता. यात त्यांचे एक मोठे 

साम्राज्यच िोते. िॉटेल िरेॉनमध्य े िोस्टेसपद्धत आणण अफू-गांजाचे बासा सरुू करण्याचे 

ठरवून, आणण वषाभरात गोवा सरकारच्या णतजोरीपयंत िात पोिचायला िवेत असे सांगून 

शु्दवेरायांकडून िरेॉनची जबाबदारी कालुाश या त्यांच्या माणसावर टाकली जाते. 

मिाराष्ट्रातील सरकारात शु्दवेरायांचा गुडणवल असतो. त्यामुळे मिाराष्ट्र सरकारकडून 

शु्दवेरायांना मान णमळत असतो. त्याचप्रमाणे गोव्यातिी घडावे अशी त्यांची योजना 

असत.े 
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      कालुाश गोव्यात येऊन िळूिळू आपल ेजाळे पसरू लागतो. आमदार दसेाई आणण रत्नकांत 

यांना तो िॉटेल िरेॉनचे पाटानर म्िणून ठेवतो. कालुाश िा एक सराईत गुन्सिगेार असून तो 

कुणालािी सिज फसवण्यात वाकबगार असतो. एखाद्या माणसाला जाणीव िोणार नािी 

अशाप्रकारे तो कुणाचािी गळा काप ूशकतो. तो उच्चस्तरावरील बर् याच ओळखी करून घेतो. 

त्याला द.ै कदबं टाईम्सचे संपादक संजय मुल्कीकर आणण संजीवन यांना भेटायचे िोते. 

कार्नाव्िलला संयकु्ता मुल्कीकर आणण णसगमुंड वालीस यांना िॉटेल िरेॉनकडून जगप्रवासाचे 

पाररतोणषक णमळते. कालुाशने मोणिनीला कदलेल्या आश्वासनानुसार संयकु्ता जगप्रवास करून 

सुखरूप परत येते. मोणिनीच्या णवनंतीवरन कालुाश संजीवनला िॉटेल िरेॉनमध्ये नोकरी 

दतेो. संजीवन आणण त्याच्या संघटनेकरवी कालुाशला गोव्यात आपली संघटना उभारायची 

िोती. अशाप्रकारे मलु्कीकर कुटंुब कालुाशच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली दबून जाते आणण 

कालुाशचा मागा सुकर िोतो. 

        पावसाळ्यात पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी कालुाश िोस्टेसपद्धतीची योजना 

पयाटनमंत्र्यांसमोर मांडतो. मुख्यमंत्री, पयाटनमतं्री यांच्याबरोबरच्या बठैकीत िोस्टेसपद्धती 

आवडत नसल्यामुळे आणण आय. जी. अवतारलसगंनी कालुाशबद्दल सावध केलले ेअसल्यामुळे 

मुख्यमंत्री ठामपण े कालुाशला िॉटेल िरेॉन बंद करण्यास सांगतात. पण कालुाशकड े भरपूर 

पैसा आि ेि ेलक्षात आल्यावर, कालुाशची िोस्टेसपद्धतीची योजना प्रायोणगक तत्त्वावर सुरू 

करण्यास नंतर मान्सयता दतेात. पण कॅणसनोचे रपांतर कंुटणखान्सयात िोऊ दवेू नये असिेी 

बजावतात. िोस्टेससाठीची जाणिरात पार्हन संतापलेल्या माधवरावांनी पयाटनसंचालकांना 

फोन केल्यावर त्यांना कळते की, पयाटनाणवषयीची सवा सूत्र े पयाटनमंत्री आणण 

मुख्यमंत्र्यांकडचे आिते. माधवराव पयाटनमतं्र्यांना भटेतात तेव्िा पयाटनमंत्री माधवरावांना 

कालुाशकड ेपाठवतात. कालुाश त्यांना िी योजना थांबणवण्याचे कोणतेिी आश्वासन दते नािी. 

उलट तो त्यांना सांगतो की िी योजना कािी वषांसाठीच आि.े िॉटेलचे आपल े भांडवल 
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आपल्याला परत णमळाले की पुढे िी योजना राबवली जाणार नािी. तो माधवरावांना 

म्िणतो, 

“माधवराव, तंत्रयुगाचं आव्िान आि ेि े ! ि ेआपल्याला स्वीकारायलाच िव ं !  शीलभ्रष्टता, 

वैफल्य ि ेदोन मोठे शत्र ूतंत्रणवकासाच्या बरोबरीनं चालतात. लटे अस फेस दमे ! एखाद्या शरू 

योद्धयाप्रमाणे आपण त्यांना सामोरं जाऊ या. तुमच्या समाजाची अणग्नपरीक्षा घ्या नं ! 

ह्यातून समाजाचं शील सुरणक्षत राह्यल ं तर म्िणू की तुमच्या समाजाला तुमच्या कायााची 

चाड आि.े शील गेलं तर असला समाज तुमच्या कायााच्या योग्यतेचा नािी, असं समजा !” 

(प .२०८) 

      कालुाश तंत्रयुगाच्या आव्िानांची जाणीव माधवरावांना जशी करन दतेो त्याचप्रकारे 

आपल्या समाजाची अणग्नपरीक्षा घेण्यासिी त्यानंा सांगतो. माधवरावांच्या मनातील प्रश्नच 

त्याने मांडलेला असतो. माधवराविी कालुाशच्या व्यणक्तमत्त्वाला आणण बोलण्याला फसून 

फारसा प्रखर णवरोध न करता णनघून जातात. अशाप्रकारे कालुाश अणतशय धूतापण ेकॅणसनो, 

िोस्टेसपद्धत यांना णवरोध असलले्या माधवरावांसारख्या समाजसुधारकांच्या गळी आपल े

म्िणणे उतरवण्यात यशस्वी िोतो. अशाप्रकारे कालुाशसारख े लोक गोमंतकीयांच्या 

साध्याभोळ्या स्वभावाचा फायदा घेऊन त्यांना सिज फसवताना कदसतात.  

      सुरवातीला िॉटेल िरेॉनच्या जाणिरातीनुसार प्रणतणष्ठत घरांतील गोमंतकीय णस्त्रयांनी 

िोस्टेस म्िणून अजा केले. सव्वातीनशे णस्त्रयांचे अजा आले. त्यात सणबना डायस सारख्या 

प्राथणमक शाळेत णशणक्षका म्िणून काम करणार् या स्त्रीचािी समावेश िोता. गोव्यातील 

कंपन्सयांमध्ये सुरू असलले्या संपामुळे णतचा नवरा बेकार िोता. त्यामुळे घरखचाासाठी णतचा 

पगार अपुरा पडायचा. आपली सास,ू नवरा यांच्याशी सल्लामसलत करून सणबना िरेॉनमध्य े

िोस्टेससाठी अजा करते. िॉटेल िरेॉनमध्य े रात्री चार तासांसाठी चाळीस रपये णमळणार 

असतात. पैशांची गरज असलले्या णतच्यासारख्या इतर अनेक णस्त्रया िोस्टेस म्िणून काम करू 
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लागतात. िोस्टेस म्िणनू रजू झालले्या या णस्त्रया पैशांच्या आशेने पयाटकांची शय्यासोबत 

करतात. कॅणसनो असलेल्या इतर िॉटेल्समधूनिी िा प्रकार सरुू िोतो. कॅणसनमचे सिजपण े

कंुटणखाने बनतात. सोप्या मागााने आणण जलद णमळणार् या पैशांची आशा या गोमंतकीय 

णस्त्रयांना अध:पतनाच्या मागाावर घेऊन जाते.  

      पुढे रत्नकांतला िॉटेल िरेॉनमधील िोस्टेसपद्धत पार्हन आणण पाश्चात्य माणसकात वाचून 

कॅणसनोमध्य ेणगर् िाईकांच्या मधून लिडूंन णसगरेट, पान णवकण्यासाठी मलुी ठेवण्याची कल्पना 

सुचते. कालुाशला सांगून ‘सलोमीचं न त्य’ मध्य े णगर् िाईंकांच्यामध्ये कफरून णसगरेट, पान 

णवकण्यासाठी तो आपल्या भाटातील कुळांच्या मुली आणून ठेवतो. कदवसाला पन्नास रपये 

णमळवून दणेारी नोकरी दणे्याचे आमीष दाखवून त्याने त्यांना आणलेल े असते. त्यांच्या 

आईवणडलांनी त्यांना रत्नकांतच्या भरवशावर पाठवलेल ेअसत.े रत्नकातंच्या भाटातील कुळ 

असललेा झोम ूगावडा आपल्या बायकोला सांगतो -  

“ आपली बाय पणजीला गेलीय. छोट्या पात्रांवच्या बरोबर. रािणारेय णतथंच. रार्ह द े! चार 

पैसे कमावेल ! पात्रांव आि ेणतची काळजी घ्यायला. तू णनधाास्त झोप.” (प . २३८ ) 

      अशाप्रकारे कालुाशच्या अनुकरणातून रत्नकांतसारखा गोमंतकीय तरणिी पैस े

णमळणवण्यासाठी गोमंतकीय बहुजनसमाजातील भोळ्याभाबड्ा, गरीब पररणस्थतीतील 

मुलींचा वापर कॅणसनोमधून करताना कदसतो. गोमंतकीय बहुजनसमाजाला सोप्या प्रकारे 

पैसा णमळवण्याचा मागा दाखवून त्यातून आपला स्वाथा साधणार् या रत्नकांतच्या रपाने 

गोमंतकीयांच्या बदलत्या मानणसकतेचे दशान कादबंरीत घडते. 

      पुढे कालुाश िॉटेल िरेॉन आणण इतर कॅणसनममध्ये ड्रग्जसेवनाची सोय सुरू करतो. 

गोव्यात कायारत असलले्या णबराज नारायण या स्मगलरचे िस्तक वारेला आणण सज्जन यांचा 

सॅम्युअलकरवी खून करवतो. संजीवन आणण त्याच्या णमत्रांचा वापर करून इथल्या शूल्झ या 
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ड्रगव्यावसणयकाचा खून घडवून आणतो व इथल्या ड्रग व्यवसाय करणार् या संघटना आपल्या 

आणधपत्याखाली आणतो. पुढ ेत्यांचा उपयोग करून संजीवन आणण त्याच्या णमत्रांचािी खून 

घडवून आणतो. अशाप्रकारे कालुाश गोव्यातील योजनाबद्ध गुन्सिगेारीचा प्रारंभ करतो. यामुळे 

गोव्यातील शांत समाजजीवनावर आघात िोतो. कादबंरीच्या शेवटी गोव्यात कॅणसनोयुगाचा 

प्रारंभ करणारे परेश, मामा गॉडणझला आणण जगदीश ‘सलोमीचे न त्य’ िा कॅणसनो कालुाशला 

परत करून मुंबईला परत जातात.  

       या सवा घडामोडी घडत असताना बारा वषांपूवी कॅणसनमना णवरोध करणारे 

माधवरावांसारख े समाजकायाकते बारा वषांनंतर राज्याची अथाव्यवस्था सावरण्याची िी 

अपररिाया उपाययोजना आि ेि ेलक्षात आल्यामळेु कॅणसनमना प्रखर णवरोध करीत नािीत. ते 

कॅणसनममधील िोस्टेसपद्धतीला णवरोध करतात पण कालुाशच्या व्यणक्तमत्त्वाला व त्याच्या 

बोलण्याला फसतात आणण फारसा जोर न धरता गप्प राितात. जेव्िा त्यांना कॅणसनमचे 

कंुटणखान्सयात सिजपणे रपांतर झाल्याचे कळते तेव्िा त्यांना वाटते की िा समाज आपल्या 

बणलदानाच्या योग्यतेचा नािी. आपल्या कायााचा फोलपणा त्यांच्या लक्षात येतो.  

     कॅणसनोसारख्या कायदा आणण सुव्यवस्थलेा सदवै आव्िान दणेार् या गोष्टी सुरू करताना 

राज्यकते इन्सस्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस अवतारलसंग यांचा णवचार घेत नािीत, त्यातून 

राज्यकत्यांकड े असललेा दरूद ष्टीचा अभाव कदसतो. कॅणसनोमागून येणारे अमंलीपदाथासेवन 

आणण व्यवसाय, गुन्सिगेारी ि ेरोखण्याचा आणण त्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न जेव्िा सी. 

आय. डी. सुपररटेंडटे णशवनाथ शमाा यांच्याकडून केला जातो तेव्िा भ्रष्ट पोलीस यतं्रणा, 

न्सयाययंत्रणा यांनी कालुाशसारख्या गुन्सिगेाराला सािाय्य केल्यामुळे तो प्रयत्न अयशस्वी िोतो. 

आय. जी. पी. अवतारलसंगकडून जेव्िा कालुाशवर कारवाई करण्याचा णवचार मुख्यमंत्र्यांकड े

मांडला जातो तेव्िा राज्यकतेच त्याला आडकाठी आणतात. अशाप्रकारे राजकीय 

इच्छाशक्तीचा अभाव, भ्रष्टाचाराने पोखरललेी पोलीस यतं्रणा आणण न्सयाययंत्रणा या 
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गोष्टींमुळे कालुाशसारख्या गुन्सिगेाराचे फावते आणण समाजणवघातक अशा गोष्टी घडतात 

ज्याचा गोमंतकीय जीवनावर पररणाम िोतो. 

काळानसुार बदलणार् या मानवी व त्ती-प्रव त्ती : 

      काळानुसार बदलणार् या मानवी व त्ती-प्रव त्ती इथे कदसतात. मुणक्तनंतरच्या काळात एकत्र 

कुटंुबपद्धत नाणिशी िोऊ लागली. या काळातील तरण णपढीला कुटंुबापके्षा स्वत:चा अिकंार, 

व्यणक्तस्वातंत्र्य अणधक मित्त्वाचे वाटते. यातून परेश आणण मकु्ताचे संबंध णबघडतात. 

गणेशबाबांनी घरात टं्रपेट वाजणवण्यास मनाई केल्यावर परेश बाणतस्तांच्या घरी टं्रपेट 

वाजणवत बसतो, णतथेच वेळ घालवतो. मलुांना माईचािी णवशेष असा लळा नसतो. परेश 

घरात टं्रपटे वाजवण्यावरून वाद झाल्यावर दसुर् या कदवशी घर सोडून मुबंईला णनघून जातो. 

तो गेल्यावर मकु्तािी त्याचा शोध तर घेत नािीच पण त्याच्या बाबतीत ती साधी 

चौकशीदखेील करीत नािी. त्याचबरोबर परेशिी आपल्या कुटंुबाच्या ओढीमुळे घरी परत 

येत नािी. इथे दोघेिी माघार घेत नािीत. यातून तरण णपढीत कुटंुबापेक्षा स्वत:चा अिकंार 

अणधक मित्त्वाचा मानण्याची व त्ती णनमााण झाललेी जशी कदसून येते त्याचप्रमाण े

कुटंुबापासून एकप्रकारच्या तुटलेपणाची भावनािी कदसून येते. 

      समाजणितापेक्षा वयैणक्तक स्वाथााला मित्त्व दणे्याची व त्ती कदसून येते. ज्या व त्तपत्रांनी 

समाजस्वास्र्थयासाठी कॅणसनो, िोस्टेसपद्धती अशा गोष्टींवर आवाज उठवायचा असतो त्या 

व त्तपत्रांचे संजय मलु्कीकरसारख े संपादक कालुाशच्याच ऋणात असल्यामुळे आपल्या 

स्वाथाासाठी या गोष्टींकड े दलुाक्ष करतात. समाजकायाकती असललेी मोणिनीिी आपल्या 

मुलांच्या णितासाठी आपल्या मणिलामंडळात िोस्टेसपद्धतीच्या प्रश्नाकड ेदलुाक्ष करत.े 

       संजीवन िा णचत्रपटांचा प्रभाव असलेल्या, सािसपूणा आणण स्वच्छंदी जीवन जगू 

पािणार् या नव्या णपढीचा प्रणतणनधी आि.े सजंीवनवर णचत्रपटांचा प्रभाव आि.े त्याला 
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सािसपूणा आयषु्य जगायचे आि.े कुटंुब, समाज यांच्याशी त्याला कािी दणेेघेण ेनािी. त्याला 

स्वत:ला आनंद णमळवण्यासाठी स्वत:च्या मनाप्रमाणे जगायचे आि.े काळानुसार नव्या 

णपढीच्या आचारणवचारात िोणारे पररवतान संजीवनच्या रपाने कदसते. 

आर्थाक पररवतानाच ेपररणाम :  

      ‘सलोमीचं न त्य’ मधून अथाकारणामुळे गोमंतकीय समाजात झालले े पररवतान कदसते. 

राज्याची कोलमडललेी अथाव्यवस्था सावरण्यासाठी पयाटनव्यवसायाला कदलले े उत्तेजन, 

पयाटकांना आकर्षात करण्यासाठी सुरू केलेला कार्नाव्िल, कॅणसनो यामळेु समाजजीवनावर 

झालेल े पररणाम कदसतात. कार्नाव्िलसारख्या उत्सवामुळे तरण णपढी भरकटते, णतच्यावर 

पाश्चात्य संस्क तीचा प्रभाव पडतो. ‘खा, प्या, मजा करा’ ची नशा समाजाला धुंद करते. 

कॅणसनममधून िोस्टेसपद्धत सुरू िोते आणण सोप्या, जलद पैशांच्या आशेने अनेक स्थाणनक 

णस्त्रया िोस्टेस बनतात. रत्नकांतसारख े तरण भोळ्याभाबड्ा मुलींना पैशांची लालूच 

दाखवून कॅणसनोत काम करायला आणतात. ‘सलोमीचे न त्य’ या कॅणसनोमध्ये रत्नकांतने 

आणलेल्या त्याच्या भाटातील मलुींना अधानग्न अवस्थेत णसगरेट, पान णवकताना पार्हन 

परेशला त्यांचा राग यतेो. पण त्याचवेळी त्याला जाणवते की, त्या ि े पैशांसाठी करतात. 

अशावेळी त्याला आपल्या मुलीची आठवण येते. ‘सलोमीचे न त्य’ आपण गोव्यात सुरू केल े

आणण या पापाचा धनी झालो ि ेत्याला जाणवते. कॅणसनममुळे अंमलीपदाथाव्यवसायाची वाढ 

िोते. 

       राज्यकतेिी समाजस्वास्र्थयापेक्षा अथाकारण आणण णनवडणूका यांनाच अणधक मित्त्व 

दतेाना कदसतात. िोस्टेसपद्धतीच्या यशणस्वतेबद्दल मुख्यमंत्र्यांना खात्री नसते पण ते 

कालुाशला स्पष्टपण ेणवचारण्यास धजावत नािीत. याच्यािी मागे अथाकारणच असते. िॉटेल 

िरेॉनकडून सरकारी खणजन्सयात कराच्या रपाने भरपरू पैस े जमा झाल्यामुळे मुख्यमंत्री 
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याणवषयी गप्प राितात. येणार् या णनवडणूकीपूवी िा प्रश्न उ् भव ूनये आणण त्यामुळे आपली 

नाचक्की िोऊ नये असेच त्यांना वाटत असते. 

       गोव्यात तीन मोयामा उद्योगांमध्ये संप चालू िोता. त्याणशवाय चाळीस टके्क उद्योगांची 

िलाखीची णस्थती िोती. कंपन्सयांमधील संप, बकेारी यामुळे लोकांची आर्थाक पररणस्थती 

णबघडली. पशैांची गरज भासू लागली. नवरा सपंामुळे बेकार असल्याने प्राथणमक णशणक्षका 

असललेी सणबना डायस कॅणसनोमध्य े िोस्टेस म्िणून जाते. णतच्यासारख्या इतरिी णस्त्रया 

पैशांच्या गरजेपोटी जातात.  

सासं्क णतक पररवतानाच ेपररणाम : 

     पोतुागीज राजवटीमुळे पाश्चात्य संस्क तीचा प्रभाव इथल्या समाजावर पडललेा कदसून 

यतेो. राज्यकतेिी कार्नाव्िलसारख्या उत्सवाला मित्त्व दतेाना कदसतात. त्यातून घडणार् या 

सांस्क णतक पररवतानाचे पररणाम कादबंरीतील पात्राचं्या वतानावर िोताना कदसतात. 

सारस्वत िाह्मण कुटंुबातील परेशने कार्नाव्िलमध्ये सिभागी िोणे, फेणी णपणे, फाणतमाशी 

लग्नाची इच्छा व्यक्त करणे, घरससंार सोडून मुंबईला णनघून जाणे, णतथे मामा 

गॉडणझलासारख्या बार चालवणार् या आणण दिेणव्य करणार् या एका णिश्चन स्त्रीबरोबर 

रािण ेयातून परेशचे नैणतक अध:पतन िोताना कदसते. एकत्र कुटंुबपद्धत नसल्याचा पररणाम 

मुल्कीकर कुटंुबावर िोतो. त्यातून संजय मलु्कीकरचे दारू णपण,े समाजकायाामुळे मोणिनीचे 

घरात लक्ष न उरण,े सजंीवनचे ड्रग्ज घेणे, गाड्ा चोरण,े णचत्रपटांच्या प्रभावातून सािसी 

जीवन जगण्याचा िव्यास बाळगणे, शलू्झचा खून करण,े ड्रग्ज णवकण्याचा प्रयत्न करण,े 

संयुक्ताचे एका णिश्चन मलुाबरोबर कफरण,े डान्ससला जाणे या गोष्टी घडताना कदसतात. 

 

 



 

                                                                                                137 
 

बदलती मलू्यव्यवस्था : 

      बदलत्या काळानुसार, पररणस्थतीनुसार समाजातील मूल्यव्यवस्था बदलते. सणबना 

डायस िोस्टेस म्िणून पयाटकाबरोबर रात्र घालवताना सुरवातीला ओशाळते पण िोस्टेस 

म्िणून णमळणारा सिज, सोपा पसैा णतला आपली मलू्ये णवसरायला लावतो. पणिल्या रात्री 

ती कॅणसनोमध्ये जायला तयार नसते तेव्िा णतचा नवराच पैशांच्या आशेने णतला जायचा 

आग्रि करतो. सणबनाला कदवस जातात तेव्िा णतच्या सासूला कळते. अशाप्रकारे अनेक णस्त्रया 

आणण त्यांची कुटंुबे सिज णमळणार् या पैशांसाठी आपली मलू्ये णवसरताना कदसतात. पैशाला 

मित्त्व प्राप्त झाल्यामुळे समाजाची मूल्ये बदल ूलागतात, िरवू लागतात. 

      रत्नकांत आपल्या भाटातील कुळांच्या भोळ्याभाबड्ा मुलींना पैशांचे आमीष दाखवून 

कॅणसनोमध्ये काम करायला आणतो. त्यांच्या आईवणडलांनी त्यांना रत्नकांतच्या णवश्वासावर 

पाठवलेल ेअसते. पण रत्नकांत त्यांच्या णवश्वासाचा गैरफायदा घेतो. अशाप्रकारे समाजातील 

गरीब, भोळ्याभाबड्ा लोकांना चूकीच्या मागााने नेऊन आपला स्वाथा साधण्याचा प्रयत्न 

कािी उच्चवगीयांकडून िोताना कदसतो. 

वास्तवता : 

     ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीमधून समकालीन गोमंतकीय वास्तव कसे मांडलेल ेआि ेि े

आतापयंत केलेल्या आशयणववेचनातून कदसते. मुणक्तनंतरच्या कालखडंातील समकालीन 

सामाणजक, राजकीय, आर्थाक आणण सांस्क णतक वास्तवाचे दशान लखेकाने या कादबंरीमधून 

घडणवलेल ेआि.े 
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नैणतकता : 

 ‘सलोमीचं न त्य’ मधून कार्नाव्िल, कॅणसनो ि े वाईटच आिते. त्यामुळे गोमंतकीय समाज 

शीलभ्रष्टतेच्या, अध:पतनाच्या मागााने जाणार आि ेअशी लखेकाची गंभीर नैणतकता कदसते. 

िी नैणतकता माधवराव या पात्राच्या माध्यमातून व्यक्त झाललेी आि.े  

 “तुम्िी फक्त पयाटकांचा सोपा पैसाच का ओढू पािता ? गोव्यातील णवस्त त, मोकळ्या 

जागेचा योग्य त्या पद्धतीने औद्योणगक, व्यावसाणयक णवकास करून लोकानंा कष्ट करून पैसा 

णमळणवण्याचा मागा का दाखवून दते नािीत ? पयाटकांचा पैसा ककती कदवस पुरणार ?  

पयाटकांची संख्या घटू नये म्िणून दरवषी कोणतं नवं आकषाण उभारणार ? पयाटक ि ेअखरे 

केवळ मजेसाठी येणारे लोक ! त्यांच्यावर नीतीणनयमांची बंधनं कोणी घाल ू शकत नािी. 

सोप्या मागाानं येणार् या पैशांची इथल्या लोकांना सवय झाली तर त्यांची िाव वाढत जाईल. 

अशा िावेपायी पणिला बळी जातो तो तरण समाजाच्या शीलाचा. ते शील कोण जपणार ? 

सरकारच जर जुगारी अड्ड ेचालवू लागल ंतर त्याच्या मागोव्यात येणार् या इतर व्यसनांना 

कोण थोपवणार? सरकार थोपव ूशकेल का ? िा माधवरावांचा प्रश्न िोता.” (प . १९) 

       कादबंरीत तंत्रयुगात येणार् या आव्िानांना समाजाने तमड कदले पाणिजे अशीिी 

लेखकाची जीवनद ष्टी व्यक्त िोताना कदसते. गोव्याची कोलमडणारी अथाव्यवस्था 

सावरण्यासाठी कॅणसनो अपररिायािी आिते. कॅणसनो आणण त्याबरोबर आलेल्या इतर गोष्टी ि े

तंत्रयुगाचे आव्िान असनू, समाजाने ि े आव्िान स्वीकारल े पाणिजे अशी लखेकाची गंभीर 

नैणतकता कादबंरीमधून कदसते. 

      अशाप्रकारे ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीमधून काळ, पररणस्थती यानुसार मानवी 

संबंधात फरक पडताना कदसतो. काळानुसार िोणार् या सांस्क णतक आणण आर्थाक पररवतानाचे 

पररणाम मानवी व त्ती-प्रव त्तीवर, पात्रांच्या वतानावर िोताना कदसतात. काळानुसार, 
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पररणस्थतीनुसार समाजातील मूल्यव्यवस्था बदलते. या सवांचा पररणाम मानवी जीवनावर 

िोताना कदसतो. समकालीन वास्तवाचे दशान या कादबंरीत घडते. 

      ‘सलोमीचं न त्य’ मधून बदलत्या गोमंतकीय वास्तवाचे दशान घडणवणार् या िबेळेकरांनी 

याच वास्तववादी भूणमकेतून ‘रद्रमुख’ आणण ‘ओ जॉनी’ या लघकुादबंर् यांतून गोमंतकीय 

जीवनाशी संबंणधत आशयसूत्र मांडललेे आि.े 

३.१.२.  रद्रमखु : 

      ‘रद्रमुख’ िी लघुकादबंरी इ. स. १९८१ मध्ये ‘दीपमाळ’ या कदवाळी अंकात प्रणसद्ध 

झाली. १९८५ मध्य ेती ‘ओ जॉनी’ या लघुकादबंरीबरोबर पुस्तकरपाने प्रणसद्ध झाली. भ्रष्ट 

राजकारणी आणण स्वाथी उद्योगपती यांच्यामुळे समाजातील कताव्यदक्ष, प्रामाणणक 

माणसाच्या आयुष्याची िोणारी शोकांणतका ि े ‘रूद्रमुख’ या लघुकादबंरीचे प्रमुख आशयसतू्र 

आि.े रद्रमुख या थमाल पॉवर स्टेशनमुळे प्रदषूण िोऊ लागणे, त्यामुळे लोकांचे म त्य ू घडू 

लागणे आणण त्यातून पुढील घटना घडणे या गोष्टींमुळे या लघुकादबंरीचे कथानक कािी 

प्रमाणात णवज्ञानाशी संबंणधत असल्याचे कदसले तरी िी णवज्ञानकादबंररका नािी. 

णवज्ञानसाणित्याच्या भणवष्यकालीन संभाव्य कणल्पत वास्तव, वैज्ञाणनक कल्पना मांडण ेअशा 

णनकषांवर या लघुकादबंरीचा णवचार केल्यावर ती णवज्ञानकादबंरी ठरत नािी. या 

लघुकादबंरीत आलेल्या सामाणजकतेमुळे ती सामाणजक कादबंरी ठरते. 

      ‘रूद्रमुख’ या लघुकादबंरीत गोव्यातील सांगे या गावाच्या पररसरात रद्रमुख ि े थमाल 

पॉवर स्टेशन सुरू असणे, रद्रमुखमुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये िोऊ लागललेे प्रदषूण, त्या 

प्रदषूणामुळे ्ॉणनक पल्मोनरी एणम्फसेमा या रोगाने गावातील लोकांचे घडू लागलेल ेम त्यू, 

ि े म त्यसूत्र थांबणवण्यासाठी गोव्याचे आरोग्यसंचालक रार्हल साळुकेरी यांनी रद्रमुखवर 

बंदीहुकूम आणण,े गोव्यातील अंमलीपदाथाव्यविार आणण या दोन्सिीमधून घडून येणारे रार्हल 
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साळुकेरी यांची मुलगी शबनमचे अपिरण, पत्नी मणल्लकाचा म त्यू आणण शेवटी रार्हल यांचा 

म त्यू अशा नाटयपूणा घडामोडी या लघुकादबंरीत आलले्या आिते. एकूण चार प्रकरणांमधून 

या लघकुादबंरीचे कथानक साकारललेे आि.े 

“ ‘रद्रमुख’ मध्य े एक काल्पणनक समस्या उभी केली आि.े मराठीतील मोचनगड या 

व्याजैणतिाणसक कादबंरीप्रमाणे व्याजवास्तववादी अशा प्रकारचे या कादबंरीचे स्वरूप आि.े 

कारण प्रत्यक्षात रद्रमुख नावाचे थमाल पॉवर स्टेशन गोव्यात कुठेिी नािी...कादबंरीचे 

कथानक गोव्यात घडते, पण गोमंतकीय संवेदनशीलता मात्र यात आढळत नािी...त्यामुळे 

कादबंररकेत गोमंतकाच्या खास वैणशष्ट्यपूणा जीवनाचे अथवा गोमंतकीय संवेदनशीलतेचे 

दशान घडत नािी. म्िणून या कादबंरीचा समावेश केवळ पाश्वाभूमी म्िणून गोमंतकाचा वापर 

केलेल्या कादबंर् यांच्या गटात करावा लागतो.”१०  

      णवद्या प्रभुदसेाई यांच्या मतानुसार ‘रद्रमुख’ चा समावेश केवळ गोमंतकाची पाश्वाभूमी 

लाभलेल्या कादबंर् यांच्या गटात िोतो. अस े असल े तरी गोव्यातील वीजसमस्या, 

अंमलीपदाथाव्यवसायाची समस्या या गोव्यातील समस्या या कादबंरीत यतेात.  

      भ्रष्ट आणण संवेदनाशून्सय राजकारणी, स्वत:चा स्वाथा पािणारे उद्योगपती यामुळे णनमााण 

झालेल्या समस्या या कादबंरीत आलेल्या आिते. समकालीन राजकीय, सामाणजक वास्तवाचे 

णचत्रण या कादबंरीत आलेल ेआि.े  

      कादबंरीचे कथानक गोवा मुणक्तनंतरच्या काळात घडते. गोव्यात वीजणनर्मातीसाठी सुरू 

केलेल्या ‘रद्रमुख’ या थमाल पॉवर स्टेशनची संकणल्पत उत्पादनक्षमता तीनशे मेगॅवॅटची असत े

पण कोळशाच्या अपुर् या पुरवयामामुळे आणण अजून दोन बॉयलरचे बांधकाम व्िायचे 

असल्यामुळे सध्या फक्त शंभर मेगॅवॅट वीजउत्पादन रद्रमुखकडून िोत असते. रद्रमुख 

कायााणन्सवत िोऊन आठ मणिने उलटललेे असतात. साळावलीचे िायड्रले पॉवर स्टेशन आणण 
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रद्रमुख यांनी आळीपाळीने तीनशे मेगॅवॅट वीजउत्पादन करून गोव्यातील सवा उद्योगांना 

पुरवावी अशी गोवा सरकारची योजना असते. पण आतापयंत साळावलीचा एकिी जनरेटर 

अखंडपण ेआठवडाभरदखेील चाललेला नसल्यामुळे एकट्या रद्रमुखवर गोव्याला वीजपुरवठा 

करण्याची जबाबदारी पडलेली असते. साळावली आणण रद्रमुख कायााणन्सवत झाल्यापासून 

गोव्याला कनााटक आणण मिाराष्ट्राकडून णमळणारी वीज बंद झालेली असते. ‘गोवा इलेणक्ट्रक 

सप्लाय कंपनी, णलणमटेड’ या खाजगी कंपनीकड ेरद्रमुखची मालकी असत.े 

      रद्रमुख सांगे या गावाच्या णनसगारम्य पररसरात रांजुलीच्या खोर् यात बांधला गेललेा 

असतो. रांजुलीच्या खोर् याची रचना पखालीसारखी असते. णतथ े बाष्प खूप िोते आणण 

त्यामुळे एक कमी दाबाचा पट्टा णतथे तयार झालेला िोता आणण त्यामुळे रद्रमुखातून 

णनघणारा सगळा काबान मोनॉक्साइड कमी दाबाच्या पट्टीकड ेजाऊन णतथेच बसललेा िोता. 

वायूसंचार नीट िोत नसल्यामुळे णतथ े प्रदषूणाची समस्या णनमााण झाललेी िोती. या 

प्रदषूणामुळे रांजुलीच्या खोर् यातील उगवे, कामुली, पतंगवाडी, वामोरी या गावातील 

माणसांचे ्ॉणनक पल्मोनरी एणम्फसेमा या रोगाने म त्यू घडू लागलेल ेअसतात. 

      रद्रमुख कायााणन्सवत िोऊन आठ मणिन ेउलटल्यानंतर प्रदषूणाची समस्या णनमााण झाललेी 

असत.े रद्रमखुमध्य ेसाडआेठशे कमाचारी काम करीत असतात. त्यातील साडपेाचशे कमाचारी 

रद्रमुखच्या आसपास बांधलले्या कॉलनीमधून राित असतात. रद्रमुखमध्ये ऑपरेशन णथएटर 

आणण छोटे औषधालय असलेल े एक लिान िले्थ णक्लणनक िोते. त्याणशवाय िले्थ 

णक्लणनकमध्ये क णत्रम ऑणक्सजन दणे्याची सोय िोती. णतथे जतींद्र मिापात्र या ‘प्रदषूण 

आरोग्य व्यवस्थे’ चा णडप्लोमा असलेल्या डॉक्टरची नेमणूक चीफ मेणडकल ऑकफसर म्िणनू 

झालेली िोती. ‘गोवा इलेणक्ट्रक सप्लाय कंपनी, णलणमटेड’चे संचालक भगवंतराव रांजळे 

यांनी उ् घाटन समारंभात या अत्याधुणनक िले्थ णक्लणनक आणण जतींद्रच्या ‘प्रदषूण आरोग्य 
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व्यवस्थे’च्या णडप्लोमाचा खास उल्लेख केलेला िोता. कदाणचत अशा प्रदषूणाची त्यांना 

शक्यता वाटललेी असावी. 

      रद्रमुखच्या िले्थ णक्लणनकमध्य ेजेव्िा दोन आठवड्ाच्या कालावधीत ्ॉणनक पल्मोनरी 

एणम्फसेमा या रोगाने तीन पेशंट दगावतात तेव्िा जतींद्र रद्रमुखचा चीफ प्रॉजेक्ट इंणजणनयर 

डॉक्टर गुरदासन यांना याची माणिती दतेो. गुरदासन या म त्यूमागे प्रदषूणाची शक्यता 

असल्याचे नाकारतो आणण यामागे इतर कािी कारणे असतील अस ेसागूंन त्याला जागरूक 

रािण्यासाठी सांगतो. त्याचबरोबर कुणी णवचारल े तर प्रदषूणाणवषयी बोल ू नका असेिी 

सांगतो. पुढ े जेव्िा अजून एक म त्यू घडतो तेव्िािी िले्थ ऑकफसर िा प्रदषूणाणवषयी 

स्वत:च्या कल्पना बाळगणारा असल्यामुळे आपल्या णनदानात यापुढे एणम्फसेमाणवषयी णलर्ह 

नका असेिी सांगतो. यावरून गुरदासनला सामान्सय माणसांच्या घडणार् या म त्यूंपेक्षा 

रद्रमुखमुळे प्रदषूण घडते आि े ि े कुणाला कळू नये आणण समस्या णनमााण िोऊ नये याची 

काळजी अणधक असल्याचे कदसते. कारण तो स्वत: रद्रमुखचा चीफ प्रॉजेक्ट इंणजणनयर 

असल्याने या घडणार् या प्रदषूणाची जबाबदारी त्याच्यावर अणधक असते. 

       गोव्याचा आरोग्य संचालक डॉक्टर रार्हल साळुकेरी िा पूवी यू. एस. ए. त बोस्टन यथे े

िोता. णतथे त्याने अंमली पदाथासेवनाणवरद्ध आघाडी उघडलेली िोती. णतथल्या मेयरच्या 

संमतीने आणण पोणलसाचं्या मदतीने राहुलने कािी कठोर उपाय योजलेल े असल्यामुळे 

त्याच्या आरोग्यखात्याचे लोक आणण झोपडपट्टीतील णनग्रो यांच्यामध्ये सघंषा णनमााण झाललेा 

असतो. या संघषााचा पररणाम म्िणून राहुलची पत्नी मणल्लकावर बलात्कार झालेला असतो. 

णतच्या िातावर ड्रगच्या इंजेक्शनच्या खूणा असतात. मलुगी शबनम त्या वेळी घरी 

नसल्यामुळे बचावलेली िोती. या गोष्टीचा मणल्लकाच्या मनाला प्रचंड धक्का बसल्यामुळे 

णतला सिासात मणिन े मेंटल असायलममध्य े ठेवावे लागलेले िोते. राहुललािी एक कदवस 

ऑकफसमधून परतताना मार खावा लागललेा िोता. या सवा घटनांमुळे राहुलने अमेररका 
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सोडण्याचा णनणाय घेतलेला असतो. ऑकफसमध्ये त्याला गोर् यांकडून अमेररका सोडा अशी 

धमकीिी णमळाललेी िोती. या सवा गोष्टींमुळे रार्हल मणल्लका बरी िोताच अमेररका सोडून 

भारतात परतललेा िोता. भारतात आल्यावर कािी कदवसांनी त्याला गोव्यात िी 

आरोग्यसंचालकाची नोकरी णमळालेली िोती. िा भारत आि ेआणण इथे सगळे आपलेच लोक 

आिते त्यामुळे इथे सरुणक्षतता आि े असे रार्हलला वाटत िोते. परदशेात असुरणक्षतता 

अनुभवल्यानंतर आपल्या दशेात सरुणक्षत वाटण्याची मानवी व त्ती इथ ेकदसते.  

       सुरवातीचे कािी मणिने सगळे व्यवणस्थत चालललेे िोते आणण िळूिळू कािी वेगळ्या 

गोष्टी घडू लागलले्या िोत्या. राहुलने ‘िले्थ फॉर ऑल’ बाय २०००’ या काया्माखाली 

मलेररया, कावीळ या आजारांणवरद्ध आघाडी उघडललेी िोती. त्यासाठी त्याला 

झोपडपट्टीतील लोकांची रक्ततपासणी करायची िोती. पण त्यासाठी लचंबलच्या 

झोपडपट्टीतील लोकांचा नेता कुट्टी पॉल राहुलकड े पैशांची मागणी करीत िोता आणण ते 

राहुलला मान्सय नव्िते. कुट्टी पॉल िा आरोग्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात राित असल्यामुळे 

आरोग्यमंत्र्यांच्या द ष्टीने मते णमळणवण्यासाठी कुट्टी पॉलचे मित्त्व िोते. त्यामुळे ते कुट्टी 

पॉलला पसैे दणे्याचे मान्सय करतात आणण राहुलला तसा आदशे दतेात. ‘िले्थ फॉर ऑल’ बाय 

२०००’ या काया्माचाच एक भाग म्िणून ‘लोक आरोग्य सेवा सणमती’ नावाची एक नवी 

सणमती स्थापन करण्याचा रार्हलचा णवचार िोता. त्यासाठी बोलावलेल्या पणिल्याच 

बैठकीला भगवंतराव रांजळे उपणस्थत असतात. या सणमतीसाठी ते पंचेचाळीस लाख रपय े

दणेगी दणे्याचे आश्वासन दतेात. आरोग्यमंत्र्यांना ि े कळल्यावर त्यांना आश्चयााचा धक्काच 

बसतो.   

       मडगांवच्या इणस्पतळातील स्टोअरमधून तीन ककलो मॉर्फा न चोरीला गेल्याची आणण 

कदवाडच्या िले्थ सेंटरवरील डॉक्टर अणनल जुवेकर याने तपासण्याचे णनणमत्त करून दोन 

बणिणींवर बलात्कार केल्याची अशा दोन बातम्या वतामानपत्रातून आलेल्या िोत्या. 
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कदवाडच्या केसमध्ये राहुलने चौकशी केल्यावर त्याला कळते की वास्तणवक त्या दोन्सिी 

बणिणी स्वत: िोऊनच एक एक करून अणनल जुवकेरच्या घरी रात्री येऊन राणिलेल्या िोत्या. 

त्यांचा भाऊ पेद्र ू कान्सससेांव याला आजारपणाचे खोटे प्रमाणपत्र िवे िोते म्िणून त्यांनी 

रचलेला िा डाव िोता. जुवेकरने खोटे प्रमाणपत्र द्यायचे नाकारल े तेव्िा पेद्र ू कान्सससेांवने 

वतामानपत्रांकड े धाव घेतललेी िोती. आरोग्यमंत्री प्रकरणाची पणूा माणिती करून 

घेतल्याणशवायच वतामानपत्रांच्या दबावामुळे जुवेकरला सस्पेंड करतात आणण राहुलला 

त्याची सस्पेन्सशन ऑडार पाठणवण्याचा आदशे दतेात. जुवेकरलािी आपली बाजू मांडायची 

आि ेयाचा ते गांणभयााने णवचार करीत नािीत. कारण त्यांनी वतामानपत्रांना स्टेटमेंट कदलले े

असल्यामुळे आता आपला णनणाय बदलण्याची त्यांची तयारी नसते. सत्य जाणून घेण्यापके्षा 

वतामानपत्रांमधून बातमी आललेी असल्यामुळे आपली पत सांभाळण्यासाठी जुवेकरला 

सस्पेंड करणे त्यांना अणधक मित्त्वाचे वाटते. 

      मडगांवच्या इणस्पतळातील स्टोअरमधून तीन ककलो मॉर्फा न चोरीला जाण्यासंबंधी 

राहुलने मडगांवच्या इणस्पतळाचा स्टोअर िडेक्लाका  युफेणमयान बारेटो आणण रणजस्ट्रार 

डॉक्टर आथार पाचेको यांच्याकड े केलले्या चौकशीतून कािी णनष्पन्न िोत नािी. णतथून 

परतताना रार्हलचा अणसस्टंट डॉक्टर कॉस्ताकडून त्याला कळते की बारेटो आणण पाचेको ि े

अत्यंत जवळचे णमत्र असून पाचेकोच्या िातावर इंजेक्शनच्या खूणा आिते. त्याचप्रमाणे 

पाचेको िा दणक्षण गोवा सत्र न्सयायाधीश मॅन्सयुएल णसमॉईश यांचा मवे्िणा आि.े यातून 

मॉर्फा न चोरीच्या मागे बारेटो आणण पाचेको यांचा िात असल्याचे रार्हलच्या लक्षात येते. 

पाचेकोची बदली आपल्या ऑकफसमध्य ेकरून घणे्याचा णवचार जेव्िा रार्हल आरोग्यमंत्र्यांना 

सांगतो तेव्िा ते राहुलला त्याच्या पत्नीला ड्रग्ज घेण्याची सवय आि े का अस े णवचारून 

मॉर्फा नची केस काळजीपूवाक िाताळण्याची धमकी दतेात. यातून ते मॉर्फा नच्या केसमधील 

दोषींना संरक्षण दणे्याचा प्रयत्न करताना कदसतात.  
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      या सवा गोष्टींमधून आरोग्यमंत्री स्वत:चा स्वाथा लक्षात ठेवून णनणाय घेताना कदसतात. 

वतामानपत्रांच्या बातमीदारांवर अणधक णवश्वास ठेवण्याची, एखाद्या णवषयावर संचालकांशी 

चचाा करून सवा बाजू जाणून घेण्याआधीच णनणाय घेण्याची आणण तो णनणाय 

वतामानपत्रांपयंत पोिचवण्याची आणण स्वत: सुरणक्षत रािण्याची त्यांची व त्ती कदसून येते.  

      सांगे पररसरातील गावांच्या िले्थ सेंटसाचे ररपोटा पाणिल्यावर रार्हलच्या लक्षात येते की, 

गेल्या पंधरावीस कदवसातं या गावांमध्ये ्ॉणनक पल्मोनरी एणम्फसेमा या रोगाने अनेक म त्य ू

घडलले ेआिते. रार्हल णतथे जाऊन पािणी करतो तेव्िा त्याच्या लक्षात येते की, रांजुलीच्या 

खोर् याची रचना पखालीसारखी असल्यामुळे णतथे रद्रमुखमुळे प्रदषूण णनमााण झालेल ेआिे. 

रार्हल णतथून परतल्यावर आरोग्यमंत्र्याच्या कानावर सगळ्या गोष्टी घालतो आणण ि ेरद्रमुख 

बंद ठेवणे िाच एक तातडीचा उपाय असल्याचे सांगतो.  

“उपाय आिते, णमस्टर मिम्मद ! परंतु ते दीघा मुदतीचे आिते. त्यातील एक म्िणजे त्या 

टेकड्ांवर मोयामा व क्षाचंी लागवड करणं. टेकडीच्या मार्थयावर झाड ंअसली तर णतथिंी कमी 

दाबाचा पट्टा णनमााण िोऊन खालून वर अशी णडफ्यूजन प्रोसेस सुरू िोईल. दसुरा उपाय 

म्िणजे रद्रमुखला उत्तरेच्या कदशेनं  िलवण,ं त्याचा दसुरा टप्पा  णतथं सरुू करायला िरकत 

नािी. परंतु सध्याच्या पररणस्थतीत रद्रमुख िा पावसाळा िोईपयंत तरी बंद रािायलाच िवा 

!...सध्याच्या पररणस्थतीत पणिली पायरी म्िणजे रद्रमुख बंद ठेवणं णन णवजेची इतर मागांनी 

तरतूद करणं. प्रदणूषत भागाला त्वररत औषध ं णन वैद्यकीय मदत परुवणं िी त्यापुढील 

पायरी.” (प . ५४,५५) 

      अशावेळी आरोग्यमंत्री रार्हललाच रद्रमुखवर बंदी आणण्यास सांगतात. कारण या 

बंदीमुळे उ् भवणार् या समस्यांची जबाबदारी त्यांना घ्यायची नसते. आपल्याला 

मंत्रीमंडळातून खाली खेचण्याचे प्रयत्न सरुू असून त्यात दणक्षण गोव्याचे कािी आमदार 

सामील आिते आणण रद्रमुखवर बंदीचा उपाय म्िणजे या आमदारांनी रचलेल्या डावपेचाचा 
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एक भाग आि ेअस ेत्यांना वाटत असते. कदाणचत त्यासाठी त्या आमदारांनी रार्हलची मदत 

घेतललेी असावी असा संशय त्यांना येत असतो. त्यामुळे रद्रमखुवर बंदी आणून त्यांना 

स्वत:ला संकटात पडायचे नसते. 

“रद्रमुख माझ्यातफे बंद करायला लावून अणखल गोव्याचा रोष माझ्यावर मला ओढून 

घ्यायचा नािी ककंवा सांगे पररसरातील लोकांच्या म त्यूची जबाबदारी मला घ्यायची 

नािीय.” (प . ५५ ) 

       अशा शददात आरोग्यमंत्री आपली जबाबदारी झटकतात. रार्हलने दणक्षण गोव्याच्या 

सत्र न्सयायाधीशांकड े जाऊन रद्रमुखवर बंदी आणावी असे ते सांगतात. णशवाय रार्हलला 

आव्िान दतेात की त्याने रद्रमुखवर बंदी आणावी नािीतर लोक समजतील की, 

भगवंतरावांनी लोकआरोग्यसेवा सणमतीला पंचेचाळीस लाख रपये दऊे केलेल ेअसल्यामुळे 

राहुलने रद्रमखुवर बंदी आणलेली नािी. 

      अशाप्रकारे लोकप्रणतणनधी असलेल े आरोग्यमंत्री लोकांच्या आरोग्याची काळजी 

घेण्यापेक्षा स्वत:च्या स्वाथााचा णवचार करताना कदसतात. आपली खुची णस्थर रािावी म्िणून 

ते आपली जबाबदारी रार्हलवर ढकलताना कदसतात. यातून आरोग्यमंत्र्यांना लोकणितापेक्षा 

आपल्या आसनाची अणधक लचंता असत े ि े वास्तव स्पष्ट िोते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीत 

राजकारण आणून त्यातून स्वणित पािण्याची राजकारण्यांची व त्तीिी कदसते. 

      रार्हल दणक्षण गोव्याच्या सत्र न्सयायाधीशांकड ेजाऊन रद्रमुखवर बंदी आणायला लावतो. 

सत्र न्सयायाधीशांनी बंदी हुकूम काढल्याने रद्रमुख बंद पडतो. सबंध गोव्याचा वीजपुरवठा बंद 

पडतो आणण सगळीकड ेगमधळ िोतो. भगवंतराव रांजळे िा णनणाय शांतपणे स्वीकारतात.  

“जर त्याने घेतलले्या णनणायात कािी तर्थय असले तर त्यानं बदलू नये. णमस्टर कुमार तुम्िी 

तुमचे प्रयत्न करा, परंतु डॉक्टर गुरदासन आपल्याला िी साईट बदलावी लागेल, उद्याच्या 
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सुनावणीच्या वेळी तुम्िी सत्रन्सयायाधीशांना सागंा- मी ि ेकाम तुमच्यावरच सोपवतो.”(प . 

७४) 

       पण प्रत्येक माणसाची एक ककंमत असते अस े मानणारा रद्रमुखचा एडणमणनस्टे्ररटव्ि 

ऑकफसर णवजय कल्याणकुमार राहुलला पैशांची ऑफर दऊेन णवकत घेण्याचा णवचार 

भगवंतराव रांजळेकड ेमांडतो. रांजळे राहुलला आपण एका भेटीत ओळखल्याचे सांगून तो 

अशा गोष्टींना बधणार नसल्याचे सांगतात. तरीिी णवजय कल्याणकुमार रांजळेची परवानगी 

णमळवतो आणण राहुलला भेटतो. रांजळेनी त्यांच्या सणमतीला दणे्याची रक्कम वाढवून पन्नास 

लाख केललेी आि ेआणण त्याणशवाय राहुलला पाच लाख दणे्याची तयारी दशाणवलेली आि े

अस ेसांगतो तेव्िा रार्हल ती ऑफर नाकारतो आणण णवजय कल्याणकुमारला णतथून जायला 

सांगतो. णवजय कल्याणकुमार रार्हल घरी जात असताना त्याच्या जीपवर ट्रक घालायला 

लावून त्याला मारण्याचा प्रयत्न करतो पण तो असफल िोतो. अशाप्रकारे आपल्या 

व्यावसाणयक णिताच्या आड येणार् या माणसाला संपणवण्याची व त्ती णवजय कल्याणकुमारच्या 

रपाने कदसते. 

      आथार पाचेको अंमलीपदाथाव्यवसायात गंुतलेला िोता. जोलगंदर लसंग आणण अस्लाम 

पाशा यांना तो प्रत्येक मणिन्सयाला िॉणस्पटलमधील जमललेे मॉर्फा न दते असे. रार्हल आथार 

पाचेकोची बदली आपल्या ऑकफसमध्ये करून त्याला ताबडतोब कामावर रजू िोण्यासाठीचा 

आदशे दतेो त्यामुळे आथार पणजीत येतो. जोलगंदर आणण पाशाला ि ेकळल्यावर ते पाचेकोला 

शोधत पणजीत येतात आणण त्याच्याकड ेमॉर्फा नची मागणी करू लागतात. आथारन ेमॉर्फा न 

आपल्या नवीन ऑकफसच्या टेबलाच्या खणात ठेवलेल े असते पण आपण ते राहुलला कदल े

असल्याचे तो खोटेच सागंतो. ि ेकळल्यावर जोलगंदर आणण पाशा राहुलकडूनच मॉर्फा नची 

ककंमत वसूल करायची ठरवून मणल्लका आणण शबनमला पळवून नेण्याचा कट रचतात. 

त्यांच्या योजनेनुसार दपुारी राहुलच्या घरी जाऊन मणल्लका आणण शबनमला बेशदु्ध करून 
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शबनमचे अपिरण करतात. सधं्याकाळी कुट्टी पॉलिी आपल्या जन्ना नावाच्या साथीदाराला 

घेऊन रार्हलचा सूड उगणवण्यासाठी मणल्लका, शबनमवर अत्याचार करण्याच्या ितूेने 

त्याच्या घरी येतो. त्यांना पार्हन आधीच घाबरललेी मणल्लका धावत सुटते आणण 

इमारतीवरून खाली पडून णतचा म त्यू िोतो. अशाप्रकारे रार्हलला अत्यंत सुरणक्षत वाटलले्या 

गोव्यात त्याची पत्नी आणण मलुीची शोकांणतका घडते. 

       कोटाात गुरदासन रद्रमुख पॉवर स्टेशनची जागा बदलायचे आश्वासन दतेो आणण 

वीजेणशवाय लोकांची गैरसोय िोऊ नये यासाठी सिा कदवसांसाठी रद्रमखु चाल ू ठेवण्याची 

परवानगी मागतो. कोटााकडून रद्रमुखवरील बंदी सिा कदवसांकरीता उठवली जाते. रांजळेनी 

आरोग्यमंत्र्यांना खास फोन करून झालेल्या प्रकारासाठी राहुलला जबाबदार धरू नय ेआणण 

त्याची नोकरी जाता कामा नये असे बजावललेे असते. तरीिी आरोग्यमतं्री रद्रमुख कणमशन 

िोण्याअगोदर त्यांच्या कणमशलनंग एप्लीकेशनवर रार्हलनेच ‘नो ऑदजेक्शन’ शेरा मारललेा 

िोता आणण आता प्रदषूण झाल्यावर आपल्यावर ठपका येऊ नय े म्िणनू राहुलने रद्रमुखवर 

बंदी घालण्याचे नाटक केललेे आि े असा आरोप रार्हलवर करून त्याला आरोग्यसंचालक 

पदावरून िटवून मडगांवच्या इणस्पतळात डीन म्िणून त्याची नेमणूक करतात. आपल्याला 

बळीचा बकरा बनवललेा आि ेि ेराहुलच्या लक्षात येते. मणल्लकाच्या म त्यूमुळे, शबनमच्या 

नािीशी िोण्यामुळे आणण रद्रमुखणवषयीच्या अपयशाने अस्वस्थ झालेला रार्हल णतथून 

णनघतो. दसुर् या कदवशीच्या वतामानपत्रामध्ये त्याच्या िवेी मॉर्फा न इंजेक्शनचा डोस घेऊन 

केलेल्या आत्मित्येची बातमी असते. वास्तणवक ती आत्मित्या असते की खून असा प्रश्न 

णनमााण करून कादबंरीचा शेवट िोतो. 

      अशाप्रकारे भ्रष्ट व्यवस्थेत रार्हलसारख्या प्रामाणणक व्यणक्तच्या आयुष्याची शोकांणतका 

घडताना कदसते. परदशेात असरुणक्षततेची भावना णनमााण झाल्यामळेु आपल्या दशेात 

परतलेल्या राहुलला आपल्या दशेातिी तसाच अनुभव येतो. दशे बदलला तरी मूळ मानवी 
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प्रव त्ती त्याच असतात त्यामुळे माणसाला येणारे अनुभविी कािी वेगळे नसतात अस े इथ े

कदसते. ककंबहुना आपल्या दशेात ि ेअनुभव अणधक तीव्र रूप धारण करताना कदसतात. 

वास्तवता : 

        कादबंरीत समकालीन वास्तवाचे दशान घडते. धूळ-धूर यामुळे िोणारे, उद्योगांमुळे, 

उजााप्रकल्पामुळे िोणारे प्रदषूण िी आजची एक मित्त्वाची वास्तव समस्या आि.े कादबंरीत 

ि ेवास्तव कें द्रस्थानी आि.े कादबंरीच्या घटनांमधून राजकीय प्रशासन, मानवी व त्ती-प्रव त्ती, 

स्वभाव या वास्तवाचे दशान घडते. आरोग्यमंत्री मतांसाठी कुट्टी पॉलसारख्या िावरट, बेरकी 

माणसाला जवळ करतात, कुट्टी पॉलची पैशांची मागणी पुरी करता यावी म्िणून कॅणबनेटच्या 

मीटटंगमध्ये प्रस्ताव मांडून ‘न्सयुट्रीशन अलाउन्सससे’ च्या नावाखाली कािी एणडशनल फंडस 

णमळवून दणे्याचे ठरवतात, अंमलीपदाथाव्यविारात गंुतलले्यांना सरंक्षण दतेात, एखाद्या 

गोष्टीची शिाणनशा न करताच णनणाय घेतात, वतामानपत्रांच्या बातमीदारांवर अणधक 

णवश्वास ठेवतात, आपली खुची सांभाळण्यासाठी रद्रमुखच्या संवेदनशील समस्येवर णनणाय 

घेण्याचे टाळतात आणण ती जबाबदारी रार्हलवरच ढकलतात. आपल्या अणधकार् याची बाजू 

योग्य असूनिी त्याच्यावरच सगळी जबाबदारी ढकलून आपण नामाणनराळे राितात आणण 

शेवटी रार्हलवरच ठपका ठेवून त्याला बळीचा बकरा बनवतात. यातून जनणितापेक्षा 

स्वणिताला प्राधान्सय दणे्याची राजकारण्यांची व त्ती स्पष्ट िोते. 

       आशा मणगुतकर यांनी ‘रद्रमुख’ मधील समस्या िी आजच्या जीवनातील समस्या आि े

असे मत मांडलले ेआि.े  

“‘रद्रमुख’मध्य े थमाल पॉवर स्टेशनमुळे िोणारे प्रदषूण व त्याला तमड दते बळी जाणारी 

सवासामान्सय माणस,े िीसुद्धा आजच्या रोजच्या जीवनातील घटना आि.े राजकीय 

स्वाथाासाठी प्रदषूणाचा णवचार न करता अशा कंपन्सयांना कदले जाणारे परवाने व त्यातून 
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राजकारण्यांनी आपले भरलले े णखस,े या सार् या वाटचालीत सवासामान्सय लोकांची 

शासनाकडून िोणारी िळेसांड या गोष्टी सवासामान्सयांना आजिी सामोर् या येतात.” ११ 

      आशा मणगुतकर यांचे ि ेमत योग्यच आि.े ‘रद्रमुख’ मधून लखेकाने समकालीन वास्तव 

मांडलेल ेआि.े 

      भूतकाळातील घटना मणल्लकाचा णपच्छा सोडत नािीत. आणण त्यामुळे ती लिानशा 

गोष्टींनीिी अस्वस्थ िोते. ती कुणाकडिेी जात नािी. समस्या णनमााण िोतील अशा 

कोणत्यािी गोष्टी करू नकोस असेच ती राहुलला सांगते. सतत असुरणक्षततेची भावना मनात 

घेऊन मणल्लका जगत असते. 

     आपल्या डोळ्यांसमोर कािी गोष्टी घडताना लोक णनर्वाकारपणे पाितात असे णचत्रण 

कादबंरीत येते. 

 “ शबनमला आत टाकून जॉटी णतच्या शेजारीच बसतो. पाशा ड्रायव्िरच्या जागी बसतो 

गाडी चालू करून लगेच वेग दतेो. कािी तुरळक लोक पाित असतात; नािी अस ंनािी. परंतु 

एक णनर्वाकार णस्थतप्रज्ञतेने पाितात णन खांद ेउडवून आपापल्या कामासाठी णनघून जातात. 

जसं कािी कािीच झाललें नािी!” (प . ७०) 

     पण असे कािी घडत असताना, एका मुलीला पळवून नेण्याची घटना घडत असताना 

लोक इतके णनर्वाकार रार्ह शकतील ि ेपटत नािी. 

नैणतकता : 

        राजकारणापेक्षा जनतेचे जीवन अणधक मित्त्वाचे आि ेआणण कोणत्यािी पररणस्थतीत 

आपल्या तत्त्वांशी प्रामाणणक रािण े आवश्यक आि े अशी लखेकाची गंभीर नैणतकता 

कादबंरीमधून व्यक्त िोते. सवाप्रकारचा धोका पत्करन रार्हल लोकणितासाठी रद्रमुख बंद 
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करायला लावतो. त्याचे गंभीर पररणाम भोगावे लागले तरी तो आपल्या तत्त्वांशी प्रामाणणक 

राितो.  

“तुम्िी णन तुमचं ि े दलडी राजकारण तुम्िालाच लखलाभ िोवो ! मी माझ्यापरीने 

प्रामाणणकपण ेजगलो, वागलो ! तुम्िाला काय करायचंय ते तुम्िी करा.” ( प . ८१ ) 

      अशाप्रकारे ‘रद्रमुख’ या कादबंररकेमधून भ्रष्ट आणण स्वाथी व्यवस्थते एका प्रामाणणक, 

कायाक्षम अणधकार् याच्या आयुष्याची कशी शोकांणतका घडते ि े जस े कदसते त्याचप्रमाणे 

प्रदषूणामुळे म त्यूमुखी पडणार् या सामान्सय माणसाच्या आयुष्याला भ्रष्ट व्यवस्थेत कवडीमोल 

ककंमत प्राप्त झालेली कदसते. कोळसा संपण,े वीज सुरू रािणे, रद्रमखु चालू रािणे अशा गोष्टी 

आधुणनक काळात सामान्सय माणसाच्या जीवनापेक्षा अणधक मित्त्वाच्या ठरताना कदसतात. 

अशाप्रकारे समकालीन वास्तवाचे णचत्रण ‘रद्रमुख’ मधून येते. लेखकाची गंभीर नैणतकता या 

कादबंरीत कदसते.   

३.१.३  ओ जॉनी :  

       ‘ओ जॉनी’ िी त्याचंी लघुकादबंरी ‘मौज’ च्या कदवाळी वार्षाकात इ. स. १९७९ मध्य े

प्रणसद्ध झाली. ‘रद्रमुख’, ‘ओ जॉनी’ या दोन्सिी लघुकादबंर् या पुस्तकरूपाने एकत्र प्रणसद्ध 

झाल्या. 

      भांडवलशािी युगात उद्योगांमध्ये चाललेली प्रचंड स्पधाा आणण त्या स्पधेमुळे 

सवासामान्सय माणसाच्या आयुष्याची िोणारी शोकांणतका ि े ‘ओ जॉनी’ या लघुकादबंरीचे 

आशयसूत्र आि.े 

 ‘फुटबॉल’ िा णवषय घेऊन णलणिललेी िी मराठीतील पणिली लघुकादबंरी असावी. 

भांडवलदारांच्या द ष्टीने सामान्सय माणस े िी फक्त त्यांच्या खेळातील प्यादी असतात. 

व्यवसायात इतरांना शि दणे्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. संपत्तीच्या बळावर सामान्सय 
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माणसांकडून स्वत:ला िवे असलले े काम करून घेतल े जाते, एकप्रकारे त्यांचे शारीररक, 

मानणसक शोषण केले जाते, कसलािी णवणधणनषेध न बाळगता आपला स्वाथा साधला जातो 

आणण या सवा खेळात सामान्सय माणसाचे आयुष्य उ्ध्वस्त केले जाते याचे वास्तव णचत्र या 

कादबंरीत आलेले आि.े या लघुकादबंरीचे कथानक एकूण दिा प्रकरणांमधून साकार झालेल े

आि.े 

       ‘मखुराम अणिलानी आणण सन्सस’ या कंपनीला अरबी राष्ट्रांत नवीन कॉन्सटॅ्रक्ट णमळाललेी 

असतात. त्यासाठी त्यांना एका जमान कंपनीबरोबर कोलेबोरेशन करायचे िोते. इतरिी कािी 

कंपन्सया या स्पधेत िोत्या. या कोलेबोरेशनमुळे या कंपन्सयांना कोट्यवधींचा फायदा िोणार 

िोता. त्या जमान कंपनीचा मॅनेलजंग डायरेक्टर फुटबॉलप्रमेी असल्याने त्याला खूष 

करण्यासाठी एक भव्य फुटबॉल मॅच ठेवायची आणण त्यासाठी एक चॅणम्पयन टीम बनवून ती 

मॅच लजंकायची अशी कंपनीचा टेकिकल डायरेक्टर बुधोराम अणिलानी याची योजना असते. 

फुटबॉल कोच म्िणून काम करणार् या णशवनारायण कानााड (णशवन) वर एक चॅणम्पयन 

फुटबॉल टीम तयार करण्याची जबाबदारी बुधोराम अणिलानी दतेो. चॅणम्पयन फुटबॉल 

टीमसाठी चांगला खेळाडू आणण्यासाठी तो णशवनला गोव्याला पाठवतो. गोव्यात णशवनला 

बनााडा या टॅक्सीड्रायव्िरच्या मदतीने त्याचा मेहुणा जुआंव परेरा म्िणजे जॉनी िा फुटबॉल 

खेळाडू णमळतो आणण त्याला घेऊन तो मुंबईला येतो. जॉनी िा खरोखरच एक उत्क ष्ट 

फुटबॉल खेळाडू असतो आणण त्याचा खेळ पार्हन बुधोराम खूष िोतो. जॉनीची रािण्याची 

व्यवस्था दसुरे खेळाडू लपंटो आणण चाको यांच्याबरोबर केलेली असते. लपंटो आणण चाको या 

दोघांत समललंगी संबधं असल्यामुळे आणण त्यांनी जॉनीला आपल्यात ओढण्याचा प्रयत्न 

केल्यामुळे जॉनी अस्वस्थ िोऊन गोव्याला णनघून जातो तेव्िा बुधोराम त्याला परत 

आणण्यासाठी णशवनला गोव्यात पाठवतो. जॉनीचा पगार वाढवून आणण त्याची रािण्याची 

वेगळी व्यवस्था करण्याचे मान्सय करून णशवन जॉनीला घेऊन परत मुंबईला परततो. त्याची 

आपल्या खोलीतच रािण्याची सोय करतो. 
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       त्यांची टीम णभवडंी फुटबॉल ओपन टुनाामेंटमध्य े सिभागी िोते आणण णभवंडी कप 

लजंकते. त्याणनणमत्त झालेल्या सेणलिशेनमध्ये भरपूर दारू प्यायल्यामुळे णशवन खूप आजारी 

पडतो आणण मरतामरता वाचतो. या आजारपणात जॉनी त्याची सगळी सेवासुश्रुषा करतो. 

याच वेळी लसंणथया नावाची वेश्या त्यांच्या आयुष्यात येते. ‘मुखराम अणिलानी आणण 

सन्सस’च्या प्रणतस्पधी कंपन्सयांनी णतला िरे म्िणून त्यांच्याकड ेपाठवलेले असते. या प्रणतस्पधी 

कंपन्सयांनीिी जमान कंपनीच्या मॅनेलजंग डायरेक्टरला खूष करण्यासाठी तीच युक्ती वापरललेी 

असते आणण आपआपल्या फुटबॉल टीम काढलेल्या असतात. पण त्यात त्यांना फारसे यश 

आलेल े नसते. ‘मखुराम अणिलानी आणण सन्सस’ या कंपनीकड े जॉनीसारखा खेळाडू 

असल्यामुळे या प्रणतस्पधी कंपन्सयांनी जॉनीला टीममधून बािरे काढण्यासाठी लसंणथयाला 

णशवन आणण जॉनीकड े पाठवलेली िोती. लसंणथया णशवन आणण जॉनीच्या जवळ येण्याचा 

प्रयत्न करत.े णशवनला जेव्िा डॉक्टर जीवन या त्याच्या णमत्राकडून लसंणथया लायसेन्सस्ड 

प्रॉणस्टट्यूट असल्याचे कळते तेव्िा त्याच्या लक्षात येते की, लसंणथया एक िरे असून ती णशवन 

आणण जॉनीला फुटवू पािते आि.े  णशवनला या सगळ्यांच्या मागे असलले्या भांडवलदारांची 

चीड येते. 

        पुढे लसंणथया णशवन आणण जॉनीला दसुरी चांगली नोकरी दणे्याची ऑफर दतेे. जॉनीला 

लग्नाचे खोटे वचन दतेे. त्यांचा जमान कंपनीच्या मॅनेलजंग डायरेक्टरसाठी ठेवललेा मित्त्वाचा 

सामना िोण्याआधी णशवन आणण जॉनीमध्य ेभांडण लावून दणे्यात यशस्वी िोते. णतचा डाव 

यशस्वी िोतो आणण जॉनी णशवनचे न ऐकता लसंणथयाच्या घरी जातो. णतच्या घरी असलले े

लोक जॉनीला बेदम मारिाण करून त्याचे िातपाय मोडतात. पुनरत्पादक अवयवावरिी 

प्रिार करतात. फुटबॉल खेळण्यासाठी त्याला पूणापणे णनकामी बनवतात. 
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       मित्त्वाच्या सामन्सयाच्या आधी झाललेा सामना जमान कंपनीच्या मनेॅलजंग डायरेक्टरने 

पाणिलेला असतो आणण कंपनीच्या कॉन्सटॅ्रक्टसवरिी सिी झालेली असते. आता कुणालािी 

णशवनची आणण जॉनीची गरज नसते.   

       णशवनची नोकरी सुरणक्षत रािते पण आता कुणालािी जॉनीची गरज नसते. त्याचे 

दोन्सिी पाय कापावे लागतात. सिा मणिन्सयांनी िातपाय मोडलेला आणण णनकामी झालेला 

जॉनी गोव्याला परत जायला णनघतो. गोव्याला जाण्यापूवी तो लसंणथयाच्या घरी जाऊन 

णतला लग्नाणबषयी णवचारणा करतो. इथ ेकादबंरीचा शेवट िोतो. 

        या लघुकादबंरीला गोव्याची पाश्वाभूमी लाभलेली आि.े कथानकाचा बराचसा भाग 

मुंबईत घडताना कदसतो. प्रकरण दोन, चार, सातमध्य ेगोव्याचे संदभा आलेल ेआिते. णशवनने 

एका फुटबॉलपटूचा शोध घेण्यासाठी गोव्यात येणे, जॉनी मुंबईर्हन गोव्यात णनघून 

आल्यानंतर त्याला परत नेण्यासाठी पुन्सिा गोव्यात येणे, जॉनीच्या बापाच्या म त्यूनंतर 

जॉनीबरोबर गोव्यात येणे अस ेगोव्याचे संदभा या लघकुादबंरीत येतात.  

       णवद्या प्रभुदसेाई यांनी या लघुकादबंरीत गोमंतकाचे मयााकदत संदभा येत असल्यामळेु 

णतचा समावेश पाश्वाभूमी म्िणून गोमंतकाचा वापर केलेल्या कादबंर् यांच्या गटात केलेला 

आि.े  

“जॉनी ह्या गोव्यातील खेळाडूचे मुंबईत ‘णनयाात’ िोणे आणण यासाठी मुंबईतील एका 

कंपनीच्या फुटबॉल कोचचे त्याला शोधण्यासाठी दोन वेळा गोव्यात येऊन जाणे इतकेच 

गोमंतकाचे मयााकदत संदभा या कादबंररकेत येतात.” १२  

वास्तवता : 

       ‘ओ जॉनी’ मधून भांडवलशािी प्रव त्तीच्या द ष्टीने सामान्सय माणसाच्या आयुष्याला 

कवडीमोलाचीिी ककंमत असत नािी ि े वास्तव कदसते. कंपन्सयाचं्या जीवघेण्या स्पधते 
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सामान्सय माणसांच्या आयुष्याशी खेळल ेजाते, ते उ् ध्वस्त केल ेजाते ि ेसमकालीन वास्तव 

कादबंरीत मांडलेल ेआि.े  

नैणतकता : 

       भांडवलशािी युगात पैसा णमळणवण्यासाठी, यशस्वी िोण्यासाठी कोणत्यािी मागााचा 

अवलंब केला जातो. आपला स्वाथा साधण्यासाठी सामान्सय माणसांचा प्याद्यांप्रमाणे वापर 

केला जातो. भांडवलशािी व्यवस्थेतील वास्तव मांडताना लेखकाची गंभीर नैणतकता 

कादबंरीत व्यक्त झालेली आि.े 

 “ ह्या णबझनेसवाल्या लोकांचा राग येतो. भडव्यांच्या िातची आम्िी प्यादी. कशीिी िलवा, 

कुठंिी िलवा, िलायलाच िवं. कारण त्यांच्या िातात पैसा आि े नं ! मी काय णन लसंणथया 

काय ! णतला तरी रांड कुणी बनवली ? ह्या पैसेवाल्यांनी. णतचं णनतळ सौंदया णवकत घेतल ंणन 

णतच्या सौंदयााच्या जोरावर आम्िाला णवकत घेऊ पाितािते. मस्टराम काय ककंवा कोण 

काय, सगळे एकाच माळेचे मणी ! कॅणपटॅणलस्ट भडवे !”  (प . १४१ ) 

       अशाप्रकारे ‘ओ जॉनी’ या लघुकादबंरीमधून समकालीन वास्तवाचे दशान घडते. या 

लघुकादबंरीमधून आधुणनक तंत्रयुगात भांडवलशािी जगात कंपन्सयांमध्य ेचालललेी जीवघेणी 

स्पधाा कदसते. या स्पधेमुळे मानवी जीवनाला यांणत्रकी स्वरूप प्राप्त झालले े कदसते. 

भांडवलशािी जगात माणस े स्वत:च्या इच्छेने जगू शकत नािीत. त्यांच्या 

वागण्याबोलण्यावर, जगण्यावर भांडवलशािी व्यवस्थेचे णनयंत्रण असल्याचे कदसते. 

भांडवलदारांनी आपला खेळ यशस्वी िोण्यासाठी जॉनी, णशवन, लसंणथया या सवासामान्सय 

माणसांना प्याद्यांप्रमाणे वापरलले े आि े आणण आपल्या स्वाथाासाठी जॉनीसारख्या एका 

चांगल्या खेळाडूचे आयुष्य उ् ध्वस्त केलले े आि.े अशाप्रकारे भांडवलशािी अथाकें कद्रत 

व्यवस्था माणसाला साधन बनवून त्याला कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे नाचवते, माणसाचे जगण,े 
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आयुष्य णनयंणत्रत करत.े भांडवलशािी प्रव त्तीला सवासामान्सय माणसाच्या सखुद:ुखाचे 

सोयरसुतक नसते ि ेवास्तव या कादबंरीत मांडलले ेआि.े त्याचप्रमाणे कादबंरीतून लखेकाची 

गंभीर नैणतकता व्यक्त झालेली आि.े  

समारोप : 

       अशाप्रकारे ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीमधनू समकालीन सामाणजक, राजकीय, आर्थाक 

आणण सांस्क णतक वास्तवाचे, बदलत्या मलू्यव्यवस्थेचे दशान घडते.   

       आधुणनक व्यवस्थेत कोळसा संपणे, वीज सुरू रािण,े रद्रमुख चाल ू रािण े या गोष्टी 

सामान्सय माणसाच्या जीवनापेक्षा अणधक मित्त्वाच्या ठरताना कदसतात. समकालीन 

वास्तवाचे णचत्रण ‘रद्रमुख’ मधून येते.    

       ‘ओ जॉनी’ या लघुकादबंरीमधून समकालीन वास्तवाचे दशान घडते. भांडवलशािी 

प्रव त्तीला सवासामान्सय माणसाच्या सुखद:ुखाचे सोयरसुतक नसते. भांडवलशािी अथाकें कद्रत 

व्यवस्था माणसाचे जगणे, आयुष्य णनयंणत्रत करते ि ेवास्तव या कादबंरीत मांडलेल ेआिे. या 

णतन्सिी सामाणजक कादबंर् यांमधून लेखकाने समकालीन वास्तवाचे प्रत्ययकारी णचत्रण केलेल े

आि.े या णतन्सिी कादबंर् यांना नैणतकतेचे पररमाण लाभलेल े आि.े त्यामुळे त्या वाङ् मयीन 

द ष्ट्या यशस्वी ठरलले्या आिते. 

        वास्तव समाजदशान घडणवणार् या कादबंर् यांचा आतापयंत णवचार केला. आपल्या 

साणित्यातून प्रभावी वास्तव मांडणार् या िबेळेकरांची प्रव त्ती अ् भुताकडचे अणधक वळणारी 

असल्याने वास्तवदशी कादबंर् यांपेक्षा अ् भुतरम्य कादबंर् याच त्यांनी अणधक णलणिलले्या 

आिते. 
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३.२  अरण िबेळेकर याचं्या अ् भुतरम्य कादबंर् या                                                  

       या प्रकरणात िबेळेकरांच्या सामाणजक कादबंर् यांचा अभ्यास करताना त्यांच्या 

अ् भुतरम्य कादबंर् यांचािी अभ्यास केलेला आि.े समाजात अ् भतुरम्य, रिस्यात्मक, 

भयानक, सािसप्रधान अशाप्रकारच्या कथा-कादबंर् यांचा मोठा वाचकवगा असतो. या कथा-

कादबंर् यांच्या णनर्मातीमागे वाचकांचे मनोरंजन करणे िाच ितूे असतो. मराठीत 

अशाप्रकारच्या कथा-कादबंर् यांची णनर्माती झालेली आि.े समाजात वाचनाची आवड णनमााण 

िोण्यासाठी अशा प्रकारच्या कथा-कादबंर् यांची आवश्यकता असते. रंजकता िा या कथा-

कादबंर् यांचा मित्त्वाचा णवशेष असतो. 

      भालचंद्र नेमाड ेयांनी या प्रकारच्या कादबंर् यांणवषयी मांडलेल ेमत मित्त्वाचे आि.े       

“ह्या शुद्ध रंजनपर कादबंर् या आवश्यक असतात, कारण ह्यामुळे समाजात वाचनाची सवय 

रटकून रािते. वास्तवाला उठाव दणेारे एकदम ‘णवरोधी वास्तव’ म्िणून ह्या क णत्रम कथांचे 

मूल्यिी कमी नसते. णवशेष म्िणजे अशा प्रव त्ती स्वतंत्रपण ेवाढल्याने मकु्तामालाप्रव त्तीवरचा 

रंजनाचा भार कमी िोतो. ” १३  

      मराठीत स्वातंत्र्योत्तर काळात अ् भुतरम्य अशा प्रकारच्या कादबंर् याचे लेखन भरपूर 

प्रमाणात झालेले कदसते. िबेळेकरांनीिी अ् भुतरम्य कादबंर् याचे लेखन केललेे आि.े 

िबेळेकरांच्या ‘एका कोणळयाने’, ‘व कमोणिनी’, ‘भ गुसेतू’, ‘प्रवाळपारधी’, ‘पक्षी जातो 

दशेांतरा’, ‘आं पासा’ या रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणार् या अ् भुतरम्य कादबंर् या आिते. 

     रंजनात्मक लेखनामागे लखेकाची नैणतकता गंभीर प्रकारची नसते. िी नैणतकता 

वास्तवणवन्समुख, स्वप्नरंजनात्मक असते म्िणनू िबेळेकरांच्या अ् भुतरम्य कादबंरीच्या 

मूल्यमापनासाठी ‘नैणतकता’ िा णनकष वापरललेा नािी. पण मानवी व त्ती-प्रव त्ती वास्तवाशी 
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नाते सांगणार् या असतात म्िणून या कादबंर् यांचे मूल्यमापन ‘वास्तवता’ या णनकषाच्या 

आधारेच करण्याचा प्रयत्न केललेा आि.े  

३.२.१  एका कोणळयान े:  

        ‘एका कोणळयाने’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९८८ मध्ये प्रणसद्ध झाली. बनावट नोटा 

आणण अंमलीपदाथाव्यविारातून भारताची अथाव्यवस्था आणण युवाशक्तीचा नाश घडणवण्याचे 

कारस्थान ि ेरंजनात्मक आशयसूत्र या कादबंरीत मांडलेल ेआि.े 

       भारतातील एक णजप्सी जमात काकमरा आणण तामीळनाडूतील परशुरामकोट्टम 

गावाच्या जवळ रािणारे आकदवासी अरंतंगी यांच्या मदतीने बनावट नोटा आणण 

अंमलीपदाथा यांचा वापर करून भारताची अथाव्यवस्था आणण युवाशक्ती यांचा नाश 

घडणवण्याचे कारस्थान भारताची कािी शेजारी राष्ट्र े आणण एका बलाढय पाणश्चमात्य 

राष्ट्राकडून रचले गेलेल े िोते. ड्रग्जचा व्यविार सुरळीत चालावा म्िणनू सेंट्रल इंटेणलजन्सस 

दयुरोच्या ड्रग इरॅणडकेशन प्रोग्रामचे मुख्याणधकारी णशवनाथ शमाा यांची पत्नी इंदमुतीचे 

अपिरण करून णतला कैदते ठेवलेल ेिोते. इंदमुतीची बणिण भानुमती आणण मुली गौरी आणण 

अपणाा या णतचा शोध घणे्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय गुप्तिरेखात्याकडून या बनावट नोटा 

आणण अंमली पदाथा व्यविाराच्या कारस्थानाचा शोध घेतला जातो अस े कथासतू्र या 

कादबंरीत आलेल ेआि.े ि ेकथासूत्र एखाद्या णचत्रपटकथसेारख ेआि.े 

        णशवनाथ शमाा यांची पत्नी इंदमुतीचे काकमरांकडून अपिरण िोणे, त्यांच्या मुली गौरी 

आणण अपणाा यांनी आपल्या आईचा शोध घणेे, इंदमुतीची बणिण भानुमतीने काकमरा 

जमातीचा अभ्यास करण्याच्या णनणमत्ताने इंदमुतीचा शोध घेण्यासाठी परशुरामकोट्टमला 

जाणे, भानुमतीने परशरुामकोट्टमला जाण्यासाठी वीर क ष्णय्याची मदत घेणे, गौरी आणण 

अपणाा ड्रगव्यवसाय करणार् या टोळीसाठी काम करताना पोणलसांच्या तावडीत सापडण,े 
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सबइन्सस्पेक्टर यश आकदत्यला त्यांच्या िीफकेसमध्ये बनावट नोटा आणण ड्रग्ज सापडणे, ए. 

सी. पी. जयवंतराव ड्रगव्यवसाय करणार् यांना सामील असण,े त्यातून चकाला पोलीस 

स्टेशनवर िल्ला िोऊन पोलीस आणण िल्लेखोर णमळून एकूण तेराजणांचा म त्यू िोणे, यश 

आकदत्यच्या बॅगेत बॉम्ब ठेवून त्याला मारण्याचा प्रयत्न िोणे, यशने गौरी आणण अपणाा यांना 

घेऊन गोलवंदराजाच्या लॉंचवर पळून जाणे, नौदलातील सब लेफ्टनटं गोलवंदराजा िा 

भारतीय गुप्तिरेखात्यातील अणधकारीिी परशुरामकोट्टममधील ड्रगव्यवसायाच्या मागावर 

असणे, यश, गौरी, अपणाा आणण गोलवंदराजा यांनी इंदमुतीच्या शोधाथा परशुरामकोट्टमला 

णनघणे, परशरुामकोट्टमजवळ त्यांची कॄष्णय्या, भानुमती यांच्याशी भेट िोण,े त्यांनी 

परशुरामकोट्टममधील गंुफेवर िल्ला करून इंदमुतीचा शोध घेणे, गंुफेमध्य े भारताच्या 

बनावट नोटा छापल्या जाणे, पाच वषांपासून कोटयवधी बनावट नोटा छापून त्या नोटा 

आणण लसंगापोर, मलेणशयामधून आणलले्या ड्रग्ज काकमरांच्या माध्यमातून भारतभर 

पाठवल्या जाणे, काररकलमधील प र्थवीराजन या स्मगलरने काकमरांच्या मदतीने आपला 

सोने आणण णवदशेी वस्तंूच्या स्मगललंगचा माल भारतभर पाठवण,े एलन ्ूक्स या 

अमेररकनने प र्थवीराजनच्या चंद्रलेखा या मलुीचे अपिरण करून णतला आपल्या ‘आयेशा’ या 

नौकेवर कैदते ठेवणे आणण स्मगललंगचा माल भारतभर णवतरीत करण्याची प र्थवीराजनची 

व्यवस्था वापरून ड्रग्ज आणण बनावट नोटांचे णवतरण भारतात करणे, गोलवंदराजा, क ष्णय्या 

यांनी एलन ्ूक्स आणण त्याच्या साथीदारांना पकडणे आणण इंदमुती आणण चंद्रलेखा यांना 

सोडवण,े ड्रग्ज आणण बनावट नोटांचा अड्डा नष्ट करणे, लुईगीचा म त्यू िोण े अशा अनेक 

घटना-प्रसंगांतून कादबंरीच्या कथासूत्राचा णवकास झालेला आि.े 

       सेंट्रल इंटेणलजन्सस दयुरो, ड्रग इरॅणडकेशन प्रोग्राम, णमणलटरी इंटेणलजन्ससच े अणधकारी, 

पोलीसस्टेशनवरील िल्ला, माकफया, बनावट नोटा, ड्रग्ज परुवठा, परशुरामकोट्टममधील 

गंुफा अस ेतपशील  कादबंरीत येतात. 
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‘एका कोणळयान’े मधील वास्तवता : 

      ‘एका कोणळयाने’ मध्ये बनावट नोटा आणण अंमलीपदाथाव्यविारातून भारताची 

अथाव्यवस्था आणण युवाशक्तीचा नाश घडणवण्याचे प्रयत्न केल े जाणे िी समस्या मांडललेी 

आि.े खरे पािता बनावट नोटा आणण अंमलीपदाथाव्यविार िी आपल्या दशेाला भेडसावणारी 

एक वास्तव समस्या आि.े या समस्येचा आपल्या अथाव्यवस्थेवर आणण युवावगाावर अत्यंत 

वाईट पररणाम झालेला आि.े पण िी समस्या वास्तव असूनिी लेखकाने ती रंजनात्मकतेच्या 

पातळीवरच मांडलेली आि.े त्यामुळे खरे वास्तव कादबंरीत येत नािी.  

‘एका कोणळयान’े मधील मानवी जीवनदशान : 

      ‘एका कोणळयाने’ या कादबंरीच्या लखेनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा 

नािी. एक रंजनात्मक आशयसूत्र मांडण ेिाच लेखकाचा ितूे आिे. त्यामुळे ‘एका कोणळयाने’ 

मध्ये मानवी जीवनदशानाचा संदभा थोड्ा प्रमाणात आलेला आि.े 

       णशवनाथ शमाा यांची पत्नी इंदमुतीचे काकमरांनी अपिरण केललेे िोते. इंदमुतीची 

बणिण भानुमती आणण मुली गौरी आणण अपणाा या णतचा शोध घेत िोत्या. गौरी आणण 

अपणाा या मुंबईत आपली मावशी भानुमतीकड े राित िोत्या. भानुमती िी एका 

मिाणवद्यालयात प्राध्यापक िोती. गौरी आणण अपणाा या ड्रगव्यवसायात ओढल्या गेलेल्या 

िोत्या. त्यातील अपणाा िी मुकी आणण बणिरी िोती. एलन ्ूक्सन ेप र्थवीराजनच्या चंद्रलखेा 

या पंधरा वषााच्या मुक्या बणिर् या मुलीचे अपिरण करून णतला आपल्या नौकेवर कैदते 

ठेवलेले असल्यामुळे प र्थवीराजन अस्वस्थ िोता आणण सरकारचे लक्ष परशुरामकोट्टमकड े

वळावे यासाठी प्रयत्नशील िोता. गोलवंदराजा, क ष्णय्या ि े प र्थवीराजनच्या वाड्ावर 

पोिोचल्यावर  त्यांना पार्हन प र्थवीराजनला खूप आनंद िोतो आणण तो त्यांना मदत करतो. 

वीर क ष्णय्या णशकार करून आपली उपजीणवका करीत िोता. माकफयाने लुईगी आणण 



 

                                                                                                161 
 

लुईगीच्या पत्नीचे अपिरण करून त्यांना वेगवेगळ्या रठकाणी बंकदस्त ठेवलेल ेिोते, लुईगी 

वषाातून एकदा जानेवारी ते माचा असे तीन मणिने तो आपल्या पत्नीकड ेजाऊ शकत असे. तो 

बनावट नोटा बनवण्याचे काम थांबवेल म्िणून दोन मणिन्सयांपुवी त्याच्या पत्नीचा झाललेा 

म त्यू त्याला कळणवण्यात आललेा नव्िता. इंदमुती आणण प र्थवीराजनची मुलगी चंद्रलेखा 

यांची सुटका िोते. लईुगीचा म त्य ू िोतो. भानुमती क ष्णय्याकड े रािते. यश-अपणाा, 

गोलवंदराजा-गौरी यांचे लग्न िोते असे जीवनदशान कादबंरीत आलले ेआि.े ि े जीवनदशान 

फारस ेगंभीर स्वरूपाचे नसून एखाद्या णचत्रपटकथेला साजेलस ेआि.े कथानकप्रधानता आणण 

घटनाप्रधानता िा या कादबंरीचा णवशेष आि.े 

३.२.२.  व कमोणिनी :  

      ‘व कमोणिनी’ िी त्यांची कादबंरी इ. स. १९८९ मध्ये पुस्तकरूपाने प्रणसद्ध झाली. 

त्यापूवी ‘ये मी तुला िडळ बनवतो’ या नावाने इ. स. १९८२ च्या ‘गोमन्सतक’ कदवाळी अंकात 

ती प्रणसद्ध झाललेी िोती. या भयकथात्मक कादबंरीत बशीर या णवक त माणसाने कुत्रे, प्रेते, 

माणस े यांचे पोट फाडून त्यांचे यक त, स्वादलुपंड खाणे आणण शेवटी त्याला पकडण े ि े

आशयसूत्र आललेे आि.े 

      बेतुलच्या इणस्पतळातील शवागारात ठेवलले्या प्रेताचे पोट फाडल ेजाऊन त्यातील यक त 

आणण स्वादलुपडं गायब िोण्याच्या घटना घडतात. बतुेलच्या इणस्पतळात काम करणार् या 

बांगलादशेातील णनवााणसत गफूर आणण सणलमाबी यांच्या बशीर या मुलाला यक त आणण 

स्वादलुपंड खाण्याचे व्यसन लागलले े िोते. त्याच्या या व्यसनामुळे ते कुटंुब बांगलादशेातून 

गावोगाव भटकत बेतुलला आललेे िोते. या णवकॄतीपायी बशीर इणस्पतळातील नसा फाणतमा, 

कािी लिान मलुे यांनािी मारतो. शेवटी त्याला पकडले जाते असे रंजनात्मक कथासूत्र 

कादबंरीत आलेल ेआि.े 
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      बेतुलच्या इणस्पतळातील शवागारातील प्रेताचे पोट फाडले जाऊन त्यातील यक त आणण 

स्वादलुपंड गायब िोणे, आरोग्यकें द्रावर पोलीस पिारा बसवला जाणे, बशीरने कुत्रा, मांजर 

अशा प्राण्यांचे यक त खाणे, गावातील कुत्री नािीशी िोणे, बशीरने फाणतमाच्या खोलीवर 

जाऊन णतच्याकड ेखायला मागण,े फाणतमाने िॉणस्पटलमधील शवागारात ठेवलेल्या प्रेताचे 

यक त आणण स्वादलुपंड आणून त्याला दणेे, फाणतमाने गणेशला मारण,े बशीरने फाणतमाला 

मारण,े बशीरला पोलीसांनी पकडून नेणे, त्याला इणस्पतळाच्या णप्रजन वॉडामध्ये ठेवण,े 

णतथून त्याने पलायन करणे, लिान मुलांना मारणे, शेवटी संयोणगता आणण णवकीने बशीरला 

पकडणे असे घटना-प्रसंग कादबंरीचे कथासूत्र णवकणसत करतात. 

       बेतुलच्या इणस्पतळातील वेगवेगळ्या इमारती, डॉक्टर, नसेस, वॉडास, शवागार, स्टाफ 

कॉटासा, डॉक्टसा कॉटासा, णप्रजन वॉडा, सी. आय. डी. ्ाईम िॅंचचे सुपररटेंडेंट, कफंगर लपं्रट 

एक्सपटा, समुद्रककनारा असे तपशील कादबंरीचे अनुभवणवश्व पररणामकारक बनवतात. 

‘व कमोणिनी’ मधील वास्तवता : 

      ‘व कमोणिनी’ या कादबंरीला वैज्ञाणनक वास्तवाचा आधार आि.े कािी वषांपूवी 

बांगलादशेात अशा प्रकारची घटना घडलेली िोती. बशीरची समस्या िी 

शरीरणवज्ञानशास्त्राशी ( Physiology ) संबणधत आि.े िी एक प्रकारची शारीररक उणीव 

असून णतच्यावर योग्य ते उपचार िोणे आवश्यक असत.े१४  ि ेवास्तव लखेकाने कल्पनेच्या 

पातळीवर मांडलेल ेआि.े   

‘व कमोणिनी’ मधील मानवी जीवनदशान : 

       ‘व कमोणिनी’ या कादबंरीमध्ये मानवी जीवनदशान थोड्ा प्रमाणात आललेे आि.े गफूर 

आणण सणलमाबी िी बांगलादशेातील णनवााणसत असून त्यांचा मुलगा बशीर याला ससे, 

कमबड्ा आवडत असत. पण गररबीमुळे त्याला रोज कमबड्ा आणून दणेे परवडत नसे. इतर 
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जनावरांचे अन्न त्याला पचत नसे. तो फक्त कुत्रा, मांजर अशा प्राण्यांचे यक त खात असे. 

माणसाचे यक त खाण्याचे व्यसनिी त्याला लागलेल े िोते. बशीरच्या णवक तीमुळे ते कुटंुब 

गावोगाव भटकत बेतुलला आललेे िोते अशा स्वरूपाचे जीवनदशान कादबंरीत आलेल ेआि.े 

रंजनाच्या ितूेने या कादबंरीचे लेखन झाललेे असून ती कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान 

आि.े 

३.२.३  भ गसुते ू : 

       इ. स. १९९० मध्य ेप्रणसद्ध झालले्या िबेळेकरांच्या ‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत आंतरराष्ट्रीय 

स्मगलरांच्या टोळीचे सोने समुद्रात बुडणे, त्यांनी त्या सोन्सयाचा शोध घेणे आणण त्या टोळीचा 

पदााफाश िोणे ि े रंजनात्मक आशयसूत्र मांडलले ेआि.े िी कादबंरी रंजनप्रधान असून णतचे 

स्वरूप एखाद्या णचत्रपटकथेसारख ेआि.े 

       भारत सरकारचे प्रशासन असलले्या ‘भ गुपुजं’ बेटसमिूावरील आकदवासींचा व्यवसाय 

मोत्याचंा िोता. या णद्वपसमिूावर अठरा वषानंी सतूेबधंाच्या पौर्णामलेा तयार िोणार् या 

वाळूच्या पट्टयाला भ गुसेतू अस े म्िणत िोते. णद्वपसमूिाचे नवीन प्रशासक म्िणून राजा 

कल्याणदवेची नेमणूक झालेली िोती. लसंणडकेटसाठी स्मगललंग करीत असललेा वासन िा 

स्मगलर लॉचमधून सोने घेऊन जात असताना ‘भ गुपुंज’ बेटसमूिाजवळ समुद्रात त्याची लॉच 

बुडालेली िोती आणण त्या बुडालेल्या लॉचचा आणण सोन्सयाचा शोध घेत असताना वासनचा 

म त्यू झाललेा िोता. त्याच्या म त्यूनंतर लसंणडकेटने वासनची घटस्फोरटत पत्नी योलांडा णिला 

त्या सोन्सयाचा शोध घेण्याच्या कामणगरीवर पाठवलेल ेिोते.  

       या बेटांवरील आकदवासींनी भारत सरकारच्या प्रशासनाणवरद्ध बडं करावे या ितूेने 

कािी स्मगलर बटेांवरील लोकांना बंदकुा पुरवीत िोते. बंड करून आकदवासी स्वतंत्र झाले की 

त्यांच्यावर हुकुमत गाजवून सगळी बेटे तादयात घ्यायची अशी त्यांची योजना िोती. 
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सेतूबंधाच्या पौर्णामचे्या रात्री योलांडा कुशाली बेटाकड ेजाऊन णतथल्या समुद्राच्या पाण्यात 

उतरून शोध घेते तेव्िा णतला खडकाजवळ बुडालेली नौका सापडते. त्या नौकेत वासनने 

आणलेल्या सोन्सयाच्या णवटा िोत्या. त्याचवेळी भ गुसेतू पूणा तयार िोतो आणण ती नौका 

रेतीवर कदसू लागते. योलांडा सोन्सयासि कल्याणदवे आणण हुलीच्या िाती सापडते आणण 

कल्याणदवे योलांडाला परत भारतात पाठवतात. लसंणडकेट आणण सी.आय.ए. आपल ेलोक 

नािीसे झाल्याचे कळून धसका घेऊन पुढे सोन्सयाचा शोध घेण्याचे बंद करतात असे कथासूत्र 

आलेल ेआि.े   

        राजा कल्याणदवेची नेमणूक ‘भ गुपुंज’चे प्रशासक म्िणून िोण,े वासन या स्मगलरन े

लसंणडकेटसाठी सोने, णिरे आणण नोटा यांचे स्मगललंग करण,े लेफ्टनटं णव्म बाहुलीयन 

याच्या नौकेची वासनच्या लॉचशी टक्कर िोऊन लॉच बुडणे, वासनचा जखमी अवस्थेत 

मंडाला बटेावर म त्यू िोणे, लसंणडकेटन े बुडालेल्या सोन्सयाचा शोध घेणे, वासनची पत्नी 

योलांडाला त्या सोन्सयाचा शोध घेण्यासाठी पाठवण,े योलांडाची जेरोम पुन्नस्वामीशी भटे 

िोण,े योलांडाने ‘बंगालची राणी’ या नौकेवरून सोन्सयाचा शोध घेण्यासाठी वान्सयाकी बेटाकड े

णनघणे, कािी स्मगलरांनी ‘भ गुपुंज’ बटेांवरील लोकांना बंदकुा पुरणवण,े हुलीने सावीरा कारा 

या स्मगलरला फाशी दणेे, मॅककनललेा िद्दपार केले जाणे, पुढे णपस्तूलाचा धाक दाखवून त्याने 

हुलीला दामावर आणणे व हुली, त्याचे सैणनक व बाललूा बांधून ठेवणे, दामावरील 

आकदवासींनी त्या सवांची सुटका करणे, हुलीने सोळािी स्मगलरांना फाशी दणेे, 

कल्याणदवेाने उत्सवाला परवानगी दणेे, सेतूबंधाची पौर्णामेचा उत्सव साजरा िोण,े 

उत्सवाच्या शेवटच्या कदवशी वाणी व कुली आणण बाल ूआणण माधी यांचा णववाि िोण,े 

भ गुसेतू तयार िोण,े त्या रात्री योलांडाला कुशाली बेटाजवळच्या खडकाजवळ बुडालेल्या 

वासनच्या नौकेचा आणण सोन्सयाचा शोध लागणे, भ गुसेतू पूणा तयार झाल्यावर ती नौका 

रेतीवर कदसू लागणे, कल्याणदवे आणण हुलीच्या िाती योलांडा आणण नौकेतील सोने 



 

                                                                                                165 
 

सापडण,े कल्याणदवेनी योलांडाला भारतात पाठवणे अशा घटना-प्रसंगांतून कादबंरीचे 

कथासतू्र णवकणसत झाललेे आि.े  

     ‘भ गुपुंज’ बेटसमूि, तेथील समुद्र आणण समुद्रककनार् याचा पररसर, मातुलांबा मंकदर, 

मातुलांबाचा उत्सव, भ गुसेतू, बेटसमिूावरील वेगवेगळी बेटे, तेथील प्रशासन आणण वेगवेगळे 

अणधकारी, प्रशासकांना असललेे अणधकार, ग िसणचव, जुना नकाशा, ‘भ गुपुंज’ 

बेटसमूिावरील आकदवासी, त्यांचा मोत्यांचा व्यवसाय, लसंणडकेट आणण त्यांचा स्मगललंग 

व्यवसाय, लसंणडकेटची कायरो, डार्वान, पेनांग िी वेगवेगळी स्टेशन्सस, सी.आय. ए. िी 

गुप्तिरेसंस्था, आंतरराष्ट्रीय संबंध अशा तपशीलांमधून कादबंरीतील अनुभवणवश्व साकार 

िोते. 

‘भ गसुते’ू मधील वास्तवता : 

       ‘भ गुसेतू’ मध्य ेमांडलेली स्मगललंगव्यवसायाची समस्या िी एक वास्तव समस्या आिे. 

जगभरात सोने, णिरे, बंदकुा यांचे स्मगललंग िोत असते. लसंणडकेटसारख्या संघटना ि े

स्मगललंग करीत असतात. ‘भ गुसेतू’ मध्ये सागरातून िोणारे स्मगललंग, स्मगलसानी भारतीय 

बेटांवर बंड उभ ेकरण्याचा प्रयत्न करणे अशा समस्या लेखकाने वास्तवाच्या पातळीवर न 

मांडता रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेल्या आिते. 

 ‘भ गसुते’ू कादबंरीमधील मानवी जीवनदशान : 

        ‘भ गुसेतू’ या कादबंरीच्या लेखनामागे जीवनदशान घडणवणे िा लखेकाचा ितूे नसून 

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िा ितूे आि.े त्यामुळे ‘भ गुसेतू’ मध्ये मानवी जीवनदशानाचा 

संदभा कमी प्रमाणात आलेला आि.े वासनने योग्य वेळी लसंणडकेटचे काम सोडून गुप्त जीवन 

जगण्याचे ठरवलेले िोते. त्यामुळे त्याने लसंणडकेटला फसणवण्यासाठी आधीच आपली पत्नी 

योलांडाला घटस्फोट कदलेला िोता. णनव त्त झाल्यावर तो गुपचूप मणनलाला जाऊन 
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योलांडाबरोबर एक गुप्त जीवन जगणार िोता. पण त्याचा अपघाती म त्य ू िोतो आणण 

लसंणडकेटची माणस े योलांडाचा शोध घेऊन णतला वासनने आणललेे सोने शोधायला 

लावतात. णतने त्यांचे काम करायला नकार कदला असता तर त्यांनी णतला आणण णतच्या 

आईवणडलांना संपवले असते. मातुली बेटाचा पुजारी काबानीचा बेटाचा अणधपती चंद्रचूी 

पत्नी संगम्मा आणण मलुगी वाणीवर डोळा िोता. आपल्या स्वाथाासाठी त्याने संगम्माला 

जौिालीचा अणधपती कुली आवडतो असा सशंय चंद्रचू्या मनात उत्पन्न केलेला िोता. 

सेतूबंधाच्या उत्सवात सगंम्माचा नारीबळी द्यायचािी काबानीचा णवचार िोता. संगम्माला 

त्याचा िा डाव समजतो आणण िा उत्सव िोऊ नये म्िणून ती वाणीकड े कुलीला णनरोप 

पाठवते. भ गु बेटावरील बायकांना आपला णनणाय घेण्याचे आणण आपल ेआयुष्य जगण्याचे 

स्वातंत्र्य िोते. पुढे कल्याणदवेच्या सूचनेवरून उत्सवाच्या कदवशी वाणी आणण कुली, बाल ू

आणण माधी यांचे णववाि साजरे केले जातात असे जीवनदशान कादबंरीत आलेले आिे. ि े

जीवनदशान फारसे गंभीर स्वरूपाचे नािी. 

       कोणत्यािी रंजनात्मक कादबंरीप्रमाण े ‘भ गुसेतू’ िी कादबंरीिी कथानकप्रधान आि.े 

रंजनात्मक कादबंरीत घटनांना मित्त्व असते. त्याप्रमाणे ‘भ गुसेतू’ या कादबंरीतिी घटनांना 

मित्त्व प्राप्त झालले ेआि.े  

३.२.४   प्रवाळपारधी : 

        इ. स. १९९३ मध्ये प्रणसद्ध झालले्या त्यांच्या ‘प्रवाळपारधी’ या कादबंरीत स्मगललंगचे 

सोने नेणारे जिाज च्ीवादळात समुद्रात बुडणे, तीन वषांनी त्या जिाजाचा शोध घेतला 

जाऊन सोने सापडणे असे रंजनप्रधान आशयसूत्र मांडललेे आि.े  

        बंगालचा उपसागर आणण अरबी समुद्राला जोडणार् या बाल्कच्या समुद्रधुनीत झालले्या 

च्ीवादळात रात्रीच्या अंधारात बुडालेल्या एम. व्िी. रत्नावली या जिाजाबरोबर त्यात 
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असलले्या स्मगललंगच्या सोन्सयाच्या अडीचशे णवटांच्या पाच पटे्या समुद्रात बुडालेल्या िोत्या. 

णतथून तीस मलैांवर असलले्या दवेीकराय या गावात पारंपररक पद्धतीने प्रवाळपारध 

करणारी कािी कुटंुब े राित िोती. दवेीकरायमधील आंधळ्या सेतुरामनच्या संवेदनशील 

कानांना जिाज बुडाल्याचे जाणवते. तो िी गोष्ट त्याची भाची वाणी णिला सांगतो पण वाणी 

ती गोष्ट णवसरन जाते. 

       दवेीकरायपासून तीस सागरी मैलांवर असलले्या मुरगनगुडी या प्रवाळबेटावरील प्रवाळ 

अणतशय उत्तम प्रतीचे िोते. त्या बेटावर कोणी जात नसे कारण णतथे गेललेा माणूस परत येत 

नािी अशी गावकर् यांची अंधश्रद्धा िोती. मुरगनगुडी बेट िा शाका  माशांचा पररसर िोता. 

कोलंबोत एका कंपनीत पाणबुड्ाचे काम करीत असलेल्या अय्यप्पनच्या बापाला 

मुरगनगुडीवर प्रवाळ काढण्यासाठी पाण्यात उतरललेा असताना दोड्डण्णाच्या बापाने 

मारललेा िोता आणण त्याचे पाणबुड्ाचे सामान स्वत: ठेवून घेतलेल े िोते. त्यानंतर 

मुरगनगुडीवर दोड्डण्णाच्या बापाचािी म त्यू झालेला िोता. आता तो पोशाख आणण सामान 

गावातील प्रवाळपारधी मुरगनकड ेिोते. त्याचाच उपयोग करून मुरगनने मुरगनगुडीवरील 

प्रवाळ आणललेे िोते. 

       तीन वषांनंतर बुडालेल्या सोन्सयाच्या शोधाथा डॉक्टर णथरवत्सलम आणण त्यांची पत्नी 

रीता वत्सलम ि े जगप्रणसद्ध पाणबुड े येतात. बुडालेल्या सोन्सयाचा शोध घेण्यासाठी ते 

अय्यप्पनची मदत घेतात. सागरात त्यांना एम. व्िी. रत्नावली ि ेबुडालेल ेजिाज सापडते. 

भारतीय कस्टम्स खात्याचे अणधकारी नौदलाची णडस्ट्रॉयर घेऊन त्यांच्या मागावर िोते. 

अय्यप्पन आपला जीव धोक्यात घालून णडस्ट्रॉयरला अडवतो आणण जिाजातील सोन्सयाच्या 

णवटा घेऊन पाणबुड्ांचे पथक परत जाते असे कथासूत्र आलले ेआि.े   

       च्ीवादळात एम. व्िी. रत्नावली ि े जिाज बुडणे, दवेीकरायमधील आंधळ्या 

सेतुरामनच्या संवेदनशील कानांना जिाज बुडाल्याचे ऐकू येणे, अय्यप्पनच्या बापाला 
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दोड्डण्णाच्या बापाने मारणे, मुरगनने मुरगनगुडी बेटावर जाऊन प्रवाळ दगड आणल्याने 

गावात घबराट णनमााण िोणे, णथरवत्सलम आणण रीता दवेीकरायमध्य ेयेणे, मुरगनने प्रवाळ 

आणण्यासाठी दोड्डण्णा, णचक्कप्पा, केशवन, वाणी यांच्यासि मुरगनगुडीकड ेजाणे, अय्यप्पन 

आणण रीतानेिी मुरगनगुडीकड ेजाणे, मुरगन आणण दोड्डण्णाने अय्यपनला मारण्याचा प्रयत्न 

करण,े णतथे बुडालेल ेजिाज सापडण,े पाणबडु्ांच्या पथकाने जिाजातील सोन्सयाच्या णवटा 

काढण,े भारतीय कस्टम्स खात्याचे अणधकारी नौदलाची णडस्ट्रॉयर घऊेन त्यांच्या मागावर 

असणे, अय्यप्पनने आपली िोडी णडस्ट्रॉयरपुढे घालून णतला अडवणे, पाणबुड्ांच्या पथकाने 

सोन्सयाच्या णवटा घेऊन पलायन करण े अशा घटनाप्रसंगांतून कादबंरीचे कथासतू्र णवकणसत 

िोते. 

       च्ीवादळात जिाजाचे बुडणे, वादळात दवेीकरायमधील घराचें झालेल े नुकसान, 

प्रवाळबेटे, प्रवाळखडक, मुरगनगुडी बेट, मुरगनगुडी बेटाणवषयीची आख्याणयका, पारंपररक 

प्रवाळपारध, डायलव्िगं करताना वापरावयाची साधने, आंधळ्या सेतुरामनची 

संवेदनशीलता, िोड्ा, जिाजे, लॉंचेस, णडस्ट्रॉयर, वायरलेस रेणडओ सेट अशा तपशीलांमधून 

कादबंरीतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘प्रवाळपारधी’ मधील वास्तवता : 

      ‘प्रवाळपारधी’ मधील बुडालले्या जिाजाचा आणण सोन्सयाचा शोध घेण े िी 

काल्पणनकतेच्या पातळीवरील समस्या लेखकाने वास्तवदशी शैलीत मांडलेली आि.े  

 ‘प्रवाळपारधी’ कादबंरीमधील मानवी जीवनदशान : 

        ‘प्रवाळपारधी’ या कादबंरीच्या लेखनामागील लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा 

नसून रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िा असल्यामुळे ‘प्रवाळपारधी’ मध्ये मानवी 

जीवनदशानाचा संदभा कािी प्रमाणात आललेा आि.े दवेीकरायमधील लोक पारंपररक 
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पद्धतीने प्रवाळपारध करायचे. दरवषी िोणार् या तीन वादळांत दवेीकरायमधील लोकांच्या 

झोपड्ा मोडायच्या, पनु्सिा त्या बांधल्या जायच्या. गावातील णिस्ती लोकांची घरे णसमेंट-

कॉं्ीटची िोती. लिदं ूकोळ्यांच्या मात्र झावळांच्या झोपड्ा िोत्या. ते णिस्ती झाले असत े

तर चचाच्या फादरने त्यानंा चांगली घरे बांधून कदली असती. पण ते णिस्ती िोण्यास तयार 

नव्िते.  

        दवेीकरायमधील प्रवाळपारध्यांमध्ये मामाचे भाचीशी लग्न करण्याची रीत िोती. 

सेतुरामनची आपली भाची वाणीशी लग्न करण्याची इच्छा िोती. पण तो आंधळा असल्यामळेु 

वाणीच्या आईवणडलांना तो पसंत नव्िता. त्यामुळे त्याचे लग्न वाणीशी िोण ेशक्य नव्िते. 

सेतुरामनने परवानगी कदल्याणशवाय वाणीचे लग्न इतर कुणाशी करता येत नव्िते. त्यामुळे 

वाणीला पंधरा वषे झाली तरी णतचे अजून लग्न झाललेे नव्िते. सेतुरामन िा आंधळा असला 

तरी त्याचे कान णवलक्षण संवेदनशील िोते. एम. व्िी. रत्नावली ि ेजिाज बुडाल्याचे त्याला 

ऐकू आललेे िोते आणण त्याने ती गोष्ट वाणीला सांणगतलेली िोती. ते सोने णमळवून आपण 

खूप श्रीमंत िोऊ असे त्याने वाणीला सांणगतललेे िोते. पण वाणी त्याला णवशेष मित्त्व दते 

नसल्यामुळे ती ते णवसरून गेललेी िोती. वाणीला अय्यप्पन आवडत िोता पण णतचा बाप 

मुरगन णतचे लग्न दोड्डणाशी करू पाित िोता. प्रवाळपारध करताना अय्यप्पनच्या बापाला 

दोड्डण्णाच्या बापाने मारललेा िोता आणण त्याचे प्रवाळपारध करण्याचे सामान चोरलेल े

िोते. अय्यप्पन प्रवाळपारध करायचा आणण त्याची आई सुशीला मासेमारीचे काम करायची. 

अय्यप्पनला जेव्िा आपल्या बापाच्या म त्यूबद्दल कळते तेव्िा तो दोड्डण्णाला त्याचा जाब 

णवचारतो आणण त्यावरून त्यांचे भांडणिी िोते. रीता सोने शोधण्यासाठी अय्यप्पनची मदत 

घेत.े णतला अय्यप्पन आवडतो. त्याच्याबरोबर िोडीतून सागरात आणण मुरगनगुडीवर 

जाताना ती कािीशी त्याच्या जवळिी येते. पढुे अय्यप्पनने आपला जीव धोक्यात घालनू 

त्यांना वाचवल्याचे लक्षात आल्यावर णतला आपल्या भावना अनावर िोतात. सेतुरामन 

अचानक नािीसा िोतो. पुढे अय्यप्पन आणण वाणीचे लग्न िोते. रीता त्यांना दोन लाख रपय े
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आणण डायलव्िगं सूट अिरे म्िणून पाठवते अशा स्वरूपाचे जीवनदशान कादबंरीत आलेल े

आि.े  

      ‘प्रवाळपारधी’ िी कादबंरी रंजनात्मक कादबंरी असून कोणत्यािी रंजनात्मक 

कादबंरीप्रमाणे ती कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान आि.े  

३.२.५  पक्षी जातो दशेातंरा :  

       िबेळेकरांची ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ िी कादबंरी इ. स. १९९४ मध्ये प्रणसद्ध झाली. िी 

कादबंरी एक रिस्यकथा आि.े रूमाणनयाच्या सांस्क णतक णशष्टमंडळातील प्रमखु न त्यांगना 

नािीशी िोणे आणण शेवटी णतचा शोध लागणे असे या कादबंरीचे आशयसूत्र आि.े 

या कादबंरीच्या मनोगतात िबेळेकर म्िणतात, 

     “रोमॅंरटक कदवास्वप्नांमध्ये जी मजा असते, ती ररएणलणस्टकमध्य े नािी. िी मजा 

इतरांनािी चाखायला णमळावी, ह्याची फार उणशरा जाण आली...माझी कदवास्वपं्न मी िल्ली 

शददांतून मांडू लागलोय. मला फक्त गोष्टी सांगायच्याय   - माझ्या कदवास्वप्नांच्या. त्यातील िी 

एक.” (मनोगत, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’) 

     रूमाणनयातील साम्यवादाची प्रामाणणक, एकणनष्ठ कायाकती कॉम्रेड रोस्काना िाणसव्िाचा 

नवरा कॉम्रेड णनकोला वालाची िा साम्यवादाचा एक कायाकताा असून तो रूमाणनयार्हन पळून 

जाऊन इस्तंबूलला अमेररकन वककलातीत िजर झालेला िोता. मुंबईच्या रवींद्र नाट्यग िात 

रूमाणनयाच्या सांस्क णतक णशष्टमंडळाचा न त्याचा काया्म संपल्यावर त्यातील प्रमुख 

न त्यांगना असलले्या रोस्कानाला मुंबईतील रणशयन वककलातीचे बोलावणे येते. रणशयन 

वककलातीला णतला कािी प्रश्न णवचारायचे िोते त्याचबरोबर णतला मॉस्कोला नेऊन चौकशी 

करण्यात येणार िोती. एक भारतीय उद्योगपती डॉक्टर सुंदर कागल रणशयन वककलातीमधून 

रोस्कानाला पळवून नेण्यात यशस्वी िोतो. णतला तो आपल्या कागल येथील वणडलोपार्जात 
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जुन्सया घरात आणून ठेवतो. रोस्कानाच्या नािीशी िोण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण सुरू 

िोते. रणशया आणण अमेररका या दोन्सिी दशेांचे परस्परांवर दोषारोप सरुू िोतात आणण 

शेवटी अमेररका आणण रणशयाच्या वककलातींना णतचा शोध लागतो अस े कथासतू्र या 

कादबंरीत आलेल ेआि.े  

        णनकोला वालाचीने रूमाणनयार्हन पळून जाऊन इस्तंबूलला अमरेरकन वककलातीत 

िजर िोण,े रोस्कानाला मुंबईतील रणशयन वककलातीतील व्िाईस कॉन्ससल जनरलना ं

भेटण्यासाठी के. जी. बी.चा गुप्तिरे कॉम्रेड सजी बोलोन्सस्कीने घेऊन जाणे, रोस्कानाची 

व्िाईस कॉन्ससल जनरल कॅटुनोव्िशी भेट िोणे, सुंदर कागलची रोस्कानाशी भटे िोणे, त्याने 

रोस्कानाला णतथून पलायन करण्यास मदत करणे आणण णतला आपल्या मूळ गावी घेऊन 

जाणे, अमेररका, रणशयाच्या वककलातींनी णतचा शोध घणेे, रोस्कानाच्या पलायनामुळे 

आंतरराष्ट्रीय राजकारण सरुू िोणे, कागल फामाची बागायत तयार िोण,े अमेररका, 

रणशयाच्या वककलातींना रोस्कानाचा शोध लागणे अशा घटनाप्रसंगांतून कादबंरीचे कथासूत्र 

णवकणसत िोते. 

      रूमाणनयाचे सांस्क णतक णशष्टमंडळ, के. जी. बी., अमेररकन वककलात, रणशयन वककलात, 

रणशयन राजदतू, रूमाणनयन राजदतू, बी. बी सी.,डनॅ्सयुबच्या मुखावरील पक्षी अभयारण्य, 

अशा तपशीलांमधून कादबंरीतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘पक्षी जातो दशेातंरा’ मधील वास्तवता : 

     ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ मध्य ेआललेी समस्या िी वास्तव समस्या नािी. लेखकाने आपल्या 

मनोगतात म्िटल्याप्रमाणे या कादबंरीत त्यांनी पाणिलेल्या कदवास्वप्नांची गोष्ट सांणगतलेली 

आि.े या कादबंरीत आंतरराष्ट्रीय राजकारण येत असल ेतरी या कादबंरीत मांडलेली समस्या 

वास्तव नसून ती फक्त कल्पनेच्या पातळीवरील समस्या आि.े 
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‘पक्षी जातो दशेातंरा’ कादबंरीमधील मानवी जीवनदशान : 

     ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीच्या लेखनामागील लखेकाचा ितूे रंजनात्मक 

आशयसूत्र मांडण ेिा असल्यामुळे ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ मध्ये मानवी जीवनदशानाचा संदभा 

थोड्ा प्रमाणात आललेा आि.े  

     कॉम्रेड रोस्काना िाणसव्िाचा नवरा कॉम्रेड णनकोला वालाची याला पाटीचे काम फारस े

आवडत नसल्यामुळे तो रूमाणनयार्हन पळून जाऊन इस्तंबूलला अमेररकन वककलातीत िजर 

झालेला िोता. मॉस्कोला णनकोला वालाचीणवषयी  माणिती िवी असल्यामुळे रोस्कानाला 

मॉस्कोला नेऊन त्याणवषयी चौकशी करण्यात येणार िोती. ती रूमाणनयातील एक 

साम्यवादाची प्रामाणणक, एकणनष्ठ कायाकती िोती. रोस्काना िाणसव्िा रूमाणनयामध्ये टुररस्ट 

गाईड म्िणून काम करायची त्याचबरोबर कसरतीची शाळा चालवायची. सुंदर रूमाणनयात 

पक्षी अभयारण्य पािताना रोस्काना त्याची गाईड िोती. सुंदरला ती आवडलेली िोती. 

त्यामुळे ती भारतात आल्यावर त्याने णतची भेट घेतललेी िोती. रोस्कानाला पलायन 

करण्यास त्यानेच मदत केललेी िोती आणण णतला कागलला आपल्या वणडलोपार्जात जुन्सया 

घरात आणून ठेवलले े िोते. णतला आवश्यक ती सवा मदत तो करतो. रोस्काना कागलच्या 

घराची दखेभाल करणारा नोकर नागय्याच्या मुलीला, सोमाला कसरत णशकवते. णनकोला 

वालाची अमेररकेतून भारतात येऊन रोस्कानाला भेटतो. रोस्काना रमाणनयाला परत जाते. 

सुंदरची पुतणी मेनका आणण पत्रकार सुभाष बमडाळ यांचा णववाि िोतो अशाप्रकारचे 

जीवनदशान घडवलेले आि.े कथानकप्रधानता आणण घटनाप्रधानता ि ेया कादबंरीचे णवशेष 

आिते.  
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३.२.६  आ ंपासा : 

     ‘आं पासा’ िी िबेळेकरांची कादबंरी इ. स. १९९४ मध्य े प्रणसद्ध झाली. पाणश्चमात्य 

राष्ट्राने भारताची संरक्षणणवषयक गुप्त माणिती णमळवण्याचा आणण णमसाईल स्टेशन्सस 

उ्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणे आणण शेवटी त्यात त्यांना अपयश येणे असे या कादबंरीचे 

रंजनात्मक आशयसूत्र आि.े 

    ‘आं पासा’ या कादबंरीच्या मनोगतात िबेळेकरांनी आपण लिानपणापासून ‘िवेी वेट’, 

‘लाईट वेट’ लखेक वाचले आणण आपण मात्र ‘मीणडयम वेट’ लेखक व्िायचे, लखेनात 

तोचतोचपणा टाळायचा अस ेठरवले अस ेम्िटललेे आि.े 

    “ठरवल,ं लेखक व्िायचं. तोिी मीणडयम वटे...परंतु तोचतोचपणा टाळायचा... वेगळेपणा 

राखायचाय   . ज्या कदवशी लखेनात तोचतोचपणा येईल, त्या कदवशी थाबंायचं. (आं पासा) 

त्यांतील एक पाऊल. अजून थांबललेो नािीय   .” (मनोगत, ‘आं पासा’)  

         लेखकाने या कादबंरीमधील मनोगतात म्िटल्याप्रमाण े यािी कादबंरीत वेगळेपणा 

राखललेा आि.े िी कादबंरी एक गुप्तिरेकथा आि.े एका बड्ा पाणश्चमात्य राष्ट्राकडून 

णिमालयाच्या भागात आसाम आणण पणश्चम बंगालच्या उत्तर सीमेवर सारण-सारगोचा 

दलदलीत असलेल्या भारताच्या णमसाईल स्टेशन्ससची माणिती णमळणवण्याचा प्रयत्न सुरू 

िोता. िी माणिती णमळणवण्यासाठी अमेररकेने आपले गुप्तिरे युरोणपयन सशंोधकमंडळाच्या 

नावाखाली भारतात पाठणवण्याचे ठरणवलेल ेिोते. ते दमुीळ असललेा लडेोन कोसार िा पक्षी 

आणण सोनेरी रंगाची सुसर यांचा शोध घेण्याच्या णनणमत्ताने सारण-सारगोचा दलदलीत 

असलले्या भारताच्या णमसाईल स्टेशन्ससची माणिती णमळवून ती नष्ट करणार िोते. णमणलटरी 

इंटेणलजन्ससचे मुख्याणधकारी णिगेणडयर पडुणबद्री यांनी िी माणिती णमळाल्यावर आधीच 

चेसच्या खेळाप्रमाणे आपला डाव खेळायला सरुूवात केललेी िोती. णिगेणडयर पडुणबद्री 
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आपल्या योजनेनुसार आपली प्यादी िलवतात आणण त्यात यशस्वी िोतात असे कथासतू्र या 

कादबंरीत मांडलेल ेआि.े 

       लष्कराची उच्चस्तरीय बैठक िोण,े डॉक्टर शेषरत्नम आणण सुव्रतची भेट, भारतीय 

संशोधकमंडळ सारण-सारगोचा येथे संशोधनसिलीसाठी जाणे, अमेररकेने 

संशोधकमंडळाच्या नावाखाली आपले गुप्तिरे पाठणवणे, भारतीय आणण युरोणपयन 

संशोधकमंडळाची भटे िोणे, असली णपअर कदिॉचा शोध भारतीय गुप्तचरखात्याला लागणे, 

कॅररग्टनने ककसनवर िल्ला करून त्याला बेशदु्ध करणे, कॅररग्टन आणण सदरलॅड यांनी 

कुमारलसंगवर िल्ला करून त्याला बेशदु्ध करून णतथून पळून जाणे, कुमारलसंग, सुव्रत आणण 

ककसन ि ेसावध झाल्यावर त्यांनी त्यांचा पाठलाग करणे, ते ककसन, सुव्रत आणण कुमारलसंग 

यांच्या तावडीत सापडण ेआणण त्यांना अटक करणे अशा घटनाप्रसंगांतून कादबंरीचे कथासूत्र 

णवकणसत िोते. 

      णमणलटरी इंटेणलजन्सस, चीफ ऑफ स्टाफ, सैन्सयाचे वेगवेगळे अणधकारी, णमसाईल स्टेशन्सस, 

लॉंलचंग णसस्टम, अणग्नबाण, इंणडयन इणन्सस्टट्यूट ऑफ सायन्ससा, णडस्ट्रॉयसा, अमेररकेची 

वककलात, तेथील अणधकारी, युरोपयन संशोधक मंडळ, संशोधन सिल, अमेररकेचे गुप्तिरे, 

रेणडओ णबकन्सस, रेणडओ गाइडडे णमसाईल्स, ट्रान्ससमीटर, िडेफोन्सस, नेणव्िगेशन कंपास अशा 

तपशीलांमधून कादबंरीतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘आ ंपासा’ मधील वास्तवता : 

      एखाद्या राष्ट्राने दसुर् या राष्ट्राच्या संरक्षणव्यवस्थेची िरेणगरी करणे, जगातील सवा 

दशेांमध्ये अशाप्रकारे िरेणगरी चालललेी असणे ि े वास्तव आि.े या कादबंरीत ि े वास्तव 

कल्पनेच्या पातळीवर मांडलेल ेआि.े 
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‘आ ंपासा’ कादबंरीमधील मानवी जीवनदशान : 

      ‘आं पासा’ या कादबंरीच्या लखेनामागील लेखकाचा ितूे रंजनात्मक आशयसूत्र मांडण े

िा असल्यामुळे या कादबंरीमध्य ेमानवी जीवनदशानाचा संदभा फार थोड्ा प्रमाणात आललेा 

आि.े बंगलोर णवद्यापीठातील झुऑलॉजी णवभागातील प्राध्यापक डॉक्टर शेषरत्नम यांची 

मुलगी सुंदरी एम. ए. ला णशकत िोती. सुव्रत शेषरत्नमनां भेटण्यासाठी सुंदरीशी ओळख 

करून घेतो. तीिी आपल्या वणडलांबरोबर संशोधन सिलीवर जाते. सुंदरी आणण सुव्रत, 

शुभदा आणण ककसन यांची मैत्री िोते अशाप्रकारचे जीवनदशान घडवललेे आि.े ि ेजीवनदशान 

फारस े गंभीर स्वरूपाचे नािी. िी कादबंरी कोणत्यािी रंजनात्मक कादबंरीप्रमाण े

कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान स्वरूपाची आि.े 

३.३  समारोप : 

      िबेळेकरांच्या अ् भतुरम्य कादबंर् या मनोरंजनाच्या प्रेरणेतून णनमााण झालले्या आिते. 

आशयसूत्रांची णवणवधता ि े त्याचं्या ‘एका कोणळयाने’, ‘व कमोणिनी’, ‘भ गुसेतू’, 

‘प्रवाळपारधी’, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’, ‘आं पासा’ या अ् भुतरम्य कादबंर् यांचे वैणशष्टय आि.े 

स्मगललंग, बनावट नोटा व्यविार, अंमलीपदाथाव्यविार, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अमेररका, 

रणशया अशा राष्ट्रांची िरेणगरी अस ेवास्तवाशी णनगणडत णवषय या कादबंर् यांत आलले ेआिते. 

या कादबंर् यांची आशयसतू्र ेअशी वास्तवाशी णनगणडत असली तरी या कादबंर् यांतील वास्तव 

कणल्पत आि.े  लेखकाने स्वत:च ठरवल्याप्रमाणे णवणवध अनुभवक्षेत्रांची णनवड करून 

तोचतोचपणा टाळलेला आि ेआणण वेगळेपणा राखललेा आिे. त्यामुळे या कादबंर् यांमधनू 

आलेली अनुभवक्षेत्र े िी मराठी साणित्यात नवीन आिते. ‘व कमोणिनी’ या भयकथात्मक 

कादबंरीत एक वेगळेच अनुभवक्षेत्र आललेे कदसते. या कादबंर् यांचा णवशेष रंजनात्मकता िाच 

असून कोणत्यािी रंजनात्मक कादबंरीप्रमाणे या कादबंर् या कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान 

आिते. या कादबंर् यांचे कथानक णचत्रपटकथसेारखे आि.े या कादबंर् यांमधून कािी प्रमाणात 
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जीवनदशान घडणवलेल े आि े पण ि े जीवनदशान फारसे गंभीर स्वरूपाचे नािी. या 

कादबंर् यांमधून बारीकसारीक वास्तव तपशीलांचा वापर करून वास्तवदशी शैलीत 

आशयसूत्रांची मांडणी केलेली आि.े तपशीलबहुलता असली तरी या कादबंर् या कंटाळवाण्या 

झालेल्या नािीत. लेखकाने आपल्या मनोगतात म्िटल्याप्रमाणे या कादबंर् या ‘मीणडयम वेट’ 

गटातील कादबंर् या आिते. णवणवध आशयसूत्र े मांडणार् या िबेळेकरांच्या या अ् भुतरम्य 

कादबंर् या अणतशय उत्कंठावधाक आणण वाचनीय झालेल्या आिते. अ् भतुरम्य कादबंर् यांच्या 

लेखनामधूनिी िबेळेकरानंी आपली स्वतंत्र मुद्रा उमटणवललेी आि.े  

सदंभा : 

१. नेमाड,े भालचंद्र, टीकास्वयंवर, एकंदर लखे, णनबंध, परीक्षण,े मुलाखती वगैरे, साकेत 

प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमाव त्ती १९९०, प . १९७, १९८ . 

२. गणोरकर, प्रभा, डिाके, वसंत, आबाजी, दडकर, जया, भटकळ, सदानंद, राजवाड,े 

आशा, वरखेड,े रमेश, सपंा. ‘वाङ् मयीन संज्ञा-संकल्पना कोश’, ग. रा. भटकळ फाउण्डशेन, 

मुंबई, प्रथमाव त्ती २००१, प . १८०. 

३. गणोरकर, प्रभा, डिाके, वसंत, आबाजी, दडकर, जया, भटकळ, सदानंद, राजवाड,े 

आशा, वरखेड,े रमशे, तत्रैव, प . ३५३. 

४. नेमाड,े भालचंद्र, उ. णन. प ष्ठ  १९८.  

५. गणोरकर, प्रभा, डिाके, वसंत, आबाजी, दडकर, जया, भटकळ, सदानंद, राजवाड,े 

आशा, वरखेड,े रमशे, उ. णन. प ष्ठ १८०. 

६. भोबे, गोपाळक ष्ण, असा आि े माझा गोमंतक, सुकेरकर, न., पु., मडगांव, प्रथमाव त्ती 

१९६४, प . ९८,९९.   
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७. सरदसेाई, मनोिर, णिरबा, गोमंतकाचे अस ेते कदवस, पुरोगामी प्रकाशन, करंजाळे गोवा, 

प्रथमाव त्ती १९९४, प . २६. 

८. सातोस्कर, बा., द., गोमंतक : प्रक ती आणण संस्क ती, खंड १ ते ३, शारदीय प्रकाशन, 

पणजी-गोवा, णद्वतीयाव त्ती, २००९, प . ३०५, ३०६. 

९. प्रभुदसेाई, णवद्या, १९९० पूवीची गोमंतकीय मराठी कादबंरी एक णचककत्सक अभ्यास, 

शारदीय णवतरण, पणजी-गोवा, आव त्ती पणिली, प . १५७.  

१०. प्रभुदसेाई, णवद्या, तत्रैव. प . ११६, ११७. 

११. मणगुतकर, आशा, अरण िबेळेकर यांचे णवज्ञानसाणित्य, पगारे, म. स.ु, संपा. मराठी 

णवज्ञानसाणित्य, प्रशांत पणदलकेशन्सस, पुण,े प्रथमाव त्ती, २००४, प . १०७.     

१२. प्रभुदसेाई, णवद्या, उ. णन. प . ११७.  

१३. नेमाड,े भालचंद्र, उ. णन. प . २०५. 

१४. लेखकाशी चचाा.   
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                                     प्रकरण : चार 

     णवज्ञानकथा-कादंबरीच ेस्वरूप आणण िबेळेकर याचं्या णवज्ञानणवषयक कादबंर् या                    

 

४.१  णवज्ञानसाणित्य : सकंल्पना आणण स्वरूप 

         ४.१.१  पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्य संकल्पना आणण स्वरूप  

         ४.१.२  मराठी णवज्ञानसाणित्य संकल्पना 

  

४.२  णवज्ञानसाणित्याची परंपरा  

       ४.२.१  पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्य  

        ४.२.२  मराठी णवज्ञानसाणित्य  

 

४.३  णवज्ञानसाणित्याच्या मलू्यमापनाच ेणनकष  

४.४  अरण िबेळेकर याचं्या णवज्ञानकादबंर् या 

        ४.४.१ आकदत्य  

        ४.४.२   म त्युंजय   

         ४.४.३  जोनास आका   

         ४.४.४  भद्रमुखी   

         ४.४.५  ऑपरेशन मोलॅणसस   

         ४.४.६  स्वप्नचषक २०२६   

४.५   समारोप 
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                                                 प्रकरण : चार 

     णवज्ञानकथा-कादंबरीच ेस्वरूप आणण िबेळेकर याचं्या णवज्ञानणवषयक कादबंर् या                    

 

प्रस्तावना : 

       अरण िबेळेकरांच्या कािी कादबंर् या या णवज्ञानकादबंर् या आणण कािी णवज्ञानधाररत 

आिते. त्यांच्या या कादबंर् यांचा अभ्यास करण्यापूवी णवज्ञानसाणित्याची संकल्पना आणण 

स्वरूप जाणून घेण ेआवश्यक ठरत.े णवज्ञानकादबंरीचे आकलन आणण मलू्यमापन करण्यासाठी 

कािी णनकष स्वीकारावे लागतात. यापूवी अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या संकल्पनेची 

आणण स्वरूपाची चचाा केललेी आि.े या चचेचा परामषा घेऊन णवज्ञान कथा-कादबंरीच्या 

आकलन आणण मलू्यमापनासाठी कोणते णनकष स्वीकाराव ेलागतात याचा णवचार दसुर् या 

प्रकरणात करणार आि.े  

४.१  णवज्ञानसाणित्य : सकंल्पना आणण स्वरूप 

         सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधाात आणण सतराव्या शतकाच्या पूवााधाात आधुणनक 

णवज्ञान-तंत्रज्ञानाचा पाया युरोपमध्ये घातला गेला. प्रारंभी युरोपमध्ये आणण नंतर पुढे जगात 

सगळीकड े णवज्ञानाचा प्रसार झाला. णवज्ञानातील नवनवीन शोधांमुळे मानवी जीवनात 

अनेक मित्त्वाचे बदल घडून आल.े णवज्ञानाने औद्योणगक ्ांती घडवली. उद्योगक्षेत्र, क षीक्षेत्र, 

वैद्यकक्षेत्र अशा अनेक क्षेत्रांत णवज्ञानाने प्रगती घडवून आणली. त्यामुळे मानवी जीवन 

अणधक सखुी, सम द्ध बनले. त्याचबरोबर णवज्ञानामुळे अण्वस्त्रांचा णवनाशकारी वापर, 

पयाावरणाचा नाश, प्रदषूण, इंधन टंचाई अस ेकािी गंभीर प्रश्निी णनमााण झाल.े णवज्ञान ि े

मानवी जीवनाचे एक अणवभाज्य अंग बनल.े साणित्य ि े मानवी जीवनाचे मित्त्वाचे अंग 
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असल्याने णवज्ञानाचा प्रभाव साणित्यक्षते्रावरिी पडला आणण पाश्चात्य साणित्यात 

णवज्ञानसाणित्याचा उगम झाला. 

       इंग्रजी लेणखका मेरी शलेी यांची ‘फ्रॅं केस्टाइन’ (१८१८) िी कादबंरी जगातील पणिली 

णवज्ञानकादबंरी मानली जाते. या कादबंरीत फ्रॅं केस्टाइन नावाचा शास्त्रज्ञ वैज्ञाणनक प्रयोगातून 

एक राक्षसी जीव णनमााण करतो अस े कथानक आललेे आि.े इटाणलयन अ ॅनाटॉणमस्ट 

(णवच्छेदक) गल्व्िानी यांच्या प्रयोगाच्या णनष्कषांमुळे िी कादबंरी णलणिण्याची प्रेरणा मरेी 

शेली यांना णमळाली आणण जगातील पणिली णवज्ञानकादबंरी णलणिली गलेी. 

         णवज्ञानसाणित्याचा प्रारंभ आणण णवकास पाश्चात्य साणित्यणवश्वात झाला. पाश्चात्य 

साणित्यात, णवज्ञान साणित्य ि ेआपल्या प्रारंभकाळात ‘सायंरटकफक्शन’ या नावाने ओळखल े

जाऊ लागल.े पुढे त्याच्यासाठी ‘सायन्सस कफक्शन’ ि े नाव रूढ झाल.े पाश्चात्य साणित्यात 

णवज्ञानसाणित्यणवषयक चचेचा प्रारंभ झाला. णवज्ञानसाणित्याच्या पाश्चात्य अभ्यासकांनी 

णवज्ञानसाणित्याची संकल्पना मांडलेली आि े आणण त्यांनी णवज्ञानसाणित्याच्या व्याख्या 

सांणगतलेल्या आिते. णवज्ञान-साणित्याच्या स्वरूपाचा णवचार करताना पाश्चात्य 

अभ्यासकांच्या णवज्ञानसाणित्यणवषयक मतांचा णवचार करणे आणण त्यानंी केलेल्या व्याख्या 

पािणे योग्य ठरते. 

४.१.१  पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्य सकंल्पना आणण स्वरूप : 

        पाश्चात्य अभ्यासकांच्या णवज्ञानसाणित्यणवषयक मतांचा णवचार करताना अस े कदसते 

की,१९२६ मध्य े ह्युगो गनाझबॅक या अमेररकन संशोधकाने ‘अमेलझंग स्टोरीज’ या नावाचे 

एक माणसक सुरू केले. ह्युगो गनाझबॅकने णवज्ञानकथेला ‘सायंरटकफक्शन’ या नावाने संबोधले. 

त्यांनी णवज्ञानकथेचे वेगळेपण दाखवून दणे्याचा प्रयत्न करताना पणिल्यांदाच णवज्ञानकथेची 

व्याख्या केली. त्यासंदभाात मराठी णवश्वकोशात पढुीलप्रमाणे माणिती आललेी आि.े  
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        “त्याच्या मते णवज्ञानकथेला वैज्ञाणनक सत्यांचे अणधष्ठान तर िवेच; परंतु 

णवज्ञानकथाकाराला कल्पनेच्या आधारे भणवष्यकाळाचा वेधिी घेता आला पाणिजे, म्िणजेच 

भणवष्यकालातील नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन करणारी पूवाकथनक्षमतािी 

णवज्ञानकथाकाराच्या ठायी असली पाणिजे. णवज्ञानकथाकार ज्या भणवष्यकालीन नव्या 

शोधांचे-आज काल्पणनक वाटणारे-णचत्रण आपल्या लखेनातून करील ते शोध भणवष्यकाळात 

प्रत्यक्ष साकार िोणे मुळीच अशक्य नािी, असेिी गन झाबॅकने नमूद केलेले आि.े णवज्ञानकथा 

िी मानवी मनाची पकड घेणारी तर असलीच पाणिजे; परंतु ती बोधप्रदिी असली पाणिजे; 

णवज्ञानकथा रोचक स्वरूपात ज्ञान दते असते, असेिी गन झाबॅकचे प्रणतपादन िोते.” १ 

 णवज्ञानकथेला वैज्ञाणनक सत्यांचे अणधष्ठान असणे, णवज्ञानकथाकाराला कल्पनेच्या आधारे 

भणवष्यकाळाचा वेध घेता येणे याला गन झाबॅक यांनी मित्त्व कदललेे आि.े 

         गन झाबॅकनंतर अमेररकन णवज्ञानकथाकार जॉन कॅम्पबेल यांनी संपाकदत केलेल्या 

‘अ ॅस्टाऊंलडगं सायन्सस कफक्शन’ या माणसकामधून णवज्ञानकथा प्रणसद्ध झाल्या. जॉन कॅम्पबले 

यांनी णवज्ञानकथेसाठी ‘सायन्सस कफक्शन’ िी संज्ञा वापरली आणण रूढ केली. जॉन कॅम्पबलेनी 

णवज्ञानकथेबद्दलची आपली भूणमकािी मांडलेली आि.े  

“ णवज्ञानकथा ि ेप्रत्यक्ष णवज्ञानाशीच णनकटचे नाते असलेल ेएक माध्यम िोय. णवज्ञानाच्या 

पद्धतीनुसार प्रस्थाणपत झालेली वैज्ञाणनक प्रणाली ज्ञात घटनांचे स्पष्टीकरण तर दतेेच; परंतु 

कािी नव्या असंशोणधत अशा घटनांचे पूवासूचनिी करते. णवज्ञानकथेन े णवज्ञानाच्या नव्या 

आणवष्कारांची सुबोध, प्रासाकदक भाषेत उकल करीत असतानाच त्या आणवष्कारांचे 

यंत्रस ष्टीवर आणण मानवी समाजावर िोणारे संभाव्य पररणाम काय अस ूशकतील ह्यांचे दशान 

घडणवले पाणिजे.” २   
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         णथओडर स्टजान या णवज्ञानकथा लखेकाने णवज्ञानकथा िी मानवी जीवने व समस्या 

ह्यांच्याभोवती गंुफललेी असते, णवज्ञानकथेत मांडलेली मानवी समस्या सोडणवण्यासाठी 

मानवी मागाच पत्करललेा असतो अस े सांगून त्या णवज्ञानकथेत आललेा णवज्ञानाचा घटक 

अणतशय आवश्यक आणण अपररिाया असला पाणिजे अस ेमत मांडलेल ेआि.े ३  

पाश्चात्य णवज्ञानकथा सपंादक मायकेल स्टेपलडन यांनी णवज्ञानकथेबद्दल पुढील मत मांडलले े

आि.े 

“If we have to write about probable and possible future and if we want it to be 

meaningful then our imagination has to be disciplined by deep thought and 

study. The culture in which we live today is defined by certain boundries; when 

we try to go beyond them we may fail because something which is fantastic is 

always less than the factual truth. 

We are not here to predict the future. It is beyond our limits. There is an 

infinityof possibilities, and probabilities, all equal in stature, spread before us. 

We have to choose the best possible alternative.  

The writing of S. F. is an art form, not a thing of science. The impact of art and 

impact of science are two different things. In writing of S. F. we have chosen 

the path of art.” ४  

मायकेल स्टेपलडन यांची वर उद  ध त केललेी मते व. कद. कुलकणी यांनी पुढीलप्रमाणे स्पष्ट 

केललेी आिते. 

१. “ संभवनीय आणण शक्य अशा भणवष्यकाळाची आपण जी कल्पनाकणलत रचना 

करतो, ती अथापूणा व्िावी, असे वाटत असेल  तर आधी आपल्या कल्पनाशक्तीला 

अभ्यासाची णशस्त लागलेली असण ेआवश्यक आि.े 
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२. आपण ज्या संस्क तीमध्य ेराितो णतच्या णवकसनाच्या शक्यतांची कािी मयाादा स्पष्ट 

झालेली असते. या मयाादा ओलांडून पलीकड ेजाण्याचा आपला प्रयत्न असू नये. कारण 

जे अणनबंध, णवमुक्त, कणल्पत आि े ( फॅन्सटॅणस्टक ) ते सामर्थयााने कमी असते; गौण 

असत.े 

३. उद्याची खरीखुरी भाककते आपण सांगणार आिोत, िा आपण समज करून घेऊ नय,े 

कारण ते व्यथा आि.े आजच्या आपल्या बौणद्धक अवस्थेत आपण ि ेकरणे अथािीन आि.े 

कािी साध्या, सोप्या गोष्टींबाबत ि ेठीक आि;े पण मित्त्वाच्या मोठया गोष्टींबाबत ि े

करण्याच्या अणधकारणस्थतीत आज आपण नािी. 

४. आपल्या पुढ ेअनेक शक्यतांचा-समान तोलाच्या आणण मित्त्वाच्या अनेक शक्यतांचा 

गंुता िोऊन पडलेला आि.े त्यातील एखादा णवणशष्ट धागा, णवणशष्ट द ष्टीने णनवडावा. 

५. आपण जे काम िाती घतेले आि ेते णवज्ञानाचे नािी, ते कलेचे आि ेआणण वाचकांच्या 

मनावर त्याचा पररणाम जो व्िायचा आि,े तो कला जो पररणाम करते तसाच असला 

पाणिजे. ” ५   

          णनरंजन घाटे यांनी पाश्चात्य अभ्यासकांनी सांणगतलेली णवज्ञानसाणित्याची कािी 

लक्षण ेआणण णवज्ञानसाणित्याच्या कािी इंग्रजी व्याख्या संकणलत केलले्या आिते. त्यातील 

एवजेनी िॅंडीस यांचे णवज्ञानसाणित्याणवषयीचे मत पार्हया. 

“To be sure science fiction has some specific features, due to its 

closeness to scientific modes of thought, its concern with catching the 

spirit of research, modelling situations beyond empirial reality, staging 

imaginery experiments that defy a narrow minded, ‘commen sense’ 

and even sometimes introduces the methods of scientific prediections 

into imagery.” ६   
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        एवजेनी िॅंडीस यांनी णवज्ञानसाणित्याचा वैज्ञाणनक णवचारपद्धतीशी णनकटचा संबंध 

असणे, संशोधनाच्या गाभ्याशी संबंणधत असणे, प्रायोणगक सत्याच्या पलीकड ेजाऊन णवणशष्ट 

पररणस्थतीला आकार दणेे, काल्पणनक प्रयोगांदवारे सामान्सय व्यविारज्ञानाला णवरोध करण े

आणण कािीवेळा भणवष्यातील वैज्ञाणनक कल्पनाणचत्रांचा पररचय करून दणेे या गोष्टींमुळे 

णवज्ञानसाणित्याची णवणशष्ट वैणशष्ट्य े णनणश्चत िोतात अस े सांणगतलले े आि.े यातून त्यांनी 

णवज्ञानसाणित्याची लक्षणे सांणगतललेी आिते.  

एवजेनी िॅंडीस यांनी णवज्ञानसाणित्याणवषयी मांडलेल ेमत पुढीलप्रमाण ेसांगता येते.  

         “णवज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या ्ांतीयुगात णवणशष्ट आणण सामान्सय, माणूस आणण तंत्रज्ञान, 

माणूस आणण णनसगा यात गंुतागंुतीचे संबंध णनमााण झालेल े असताना, णवज्ञानसाणित्य 

जगाच्या वैज्ञाणनक आणण कलात्मक द णष्टकोणाचा णमलाफ घडणवते. िी प्रक्या काळानुसार 

सतत बदलत असत.े वजै्ञाणनक णवचारपद्धती आणण कलात्मक द णष्टकोण यांच्या णमलाफामुळे 

‘िाडा कोअर’ णवज्ञानामधून, कारण े आणण पररणाम यांच्या तकाशुद्ध णवस्तारातून आणण 

ताणत्वक, सामाणजक, नैणतक कणल्पतापासून ते मुक्त काल्पणनक ‘वैज्ञाणनक कणल्पता’ पयतं 

व्यापक प्रमाणात णवज्ञानसाणित्यणनर्मातीच्या शक्यता णनमााण िोतात.” ७   

         पाश्चात्य अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या मांडलेल्या संकल्पना पाणिल्यावर आता 

णवज्ञानसाणित्याच्या कािी पाश्चात्य व्याख्या पािणे आवश्यक ठरते. 

णवज्ञानसाणित्याच्या पाश्चात्य व्याख्या :  

“a form of fiction that draws imaginatively on scientific knowledge and 

speculation.’’ ८   

 “प्रचणलत वैज्ञाणनक ज्ञान आपल्या कल्पकतेने आणण तकााने आकषाक बनणवणारा कणल्पत 

साणित्यप्रकार म्िणजे णवज्ञानसाणित्य.” 
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        या व्याख्येत प्रचणलत वैज्ञाणनक ज्ञान, कल्पकता आणण तका  यांना णवज्ञानसाणित्यात  

मित्त्वाचे स्थान असल्याचे सांणगतलेल ेआि.े 

“Fiction based on imagined future, scientific discoveries or environmental 

changes, frequently dealing with space travel, life on other planets, etc.”  

९   

        “णवज्ञानसाणित्य म्िणजे काल्पणनक भणवष्य, वैज्ञाणनक शोध ककंवा पयाावरणीय बदल 

यावर आधाररत साणित्य; ज्यात अवकाशप्रवास, परग्रिावरील जीवन इत्यादी णवषयांची 

पुनराव त्ती झाललेी असते.” 

“Fiction dealing principally with the impact of actual or imagined science 

on society or individuals or having ascientific factor as an essential 

orienting component.” १०   

      “णवज्ञानसाणित्य ि ेप्रामुख्याने वास्तव ककंवा कणल्पत णवज्ञानाचे समाज ककंवा व्यक्तींवर 

िोणारे पररणाम यांच्याशी सबंणधत असते. ककंवा त्यात वैज्ञाणनक  कारण ि ेमलूभूत संबंणधत 

घटक म्िणून आलेल ेअसते.” 

णनरंजन घाटे यांनी आपल्या णनबंधात कदलेल्या कािी पाश्चात्य आणण रणशयन  व्याख्या 

पुढीलप्रमाणे आिते - 

१. “ णवज्ञानकथा म्िणजे भणवष्यकालीन णवज्ञान आणण वैज्ञाणनकांबद्दलचे णलखाण ” - 

आयझॅक अणसमोव. 

२. “ ज्या गोष्टीतल ं णवज्ञान काढून टाकल ंअसता णतचा आत्मा िरवतो अशी कथा म्िणजे 

णवज्ञानकथा. ” – णथओडोर स्टुर्जाअन.  
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३. “ वास्तवाचं णनराळ्या तंत्रानं केलले ंप्रक्षेपण म्िणजे णवज्ञानकथा. – दाणमणत्र णवलेंककन.  

४. “ णवज्ञान आणण तंत्रज्ञानाचे सामाणजक पररणाम दाखवणारी कथा म्िणजे णवज्ञानकथा. ” 

– अकााडी स्ट् रगात्स्की. ११   

          पाश्चात्य अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या संदभाात मांडलेल्या मतांमधून आणण 

व्याख्यांमधून णवज्ञानसाणित्याची खालील लक्षण ेस्पष्ट िोतात. 

१. संभवनीय आणण शक्य अशा भणवष्यकाळाची कल्पनाकणलत अथापूणारचना म्िणजे 

णवज्ञानसाणित्य. 

२. णवज्ञानसाणित्यात आपल्या संस्क तीच्या णवकसनाच्या शक्यतांची मयाादा पाळणे 

आवश्यक ठरते. 

३. णवज्ञानसाणित्यातून भणवष्यकाळाची खरीखरुी भाककते सांणगतली जातीलच असे 

नािी. 

४. णवज्ञानसाणित्य लेखनाचे काम ि े णवज्ञानाचे नसून कलेचे असल्यामुळे त्याचा 

वाचकांच्या मनावर िोणारा पररणाम कला जो पररणाम करते तसाच असला पाणिजे. 

५. णवज्ञानसाणित्याचा वैज्ञाणनक णवचारपद्धतीशी णनकटचा संबंधअसतो. 

६. णवज्ञानसाणित्य कािीवेळा भणवष्यातील वैज्ञाणनक कल्पनाणचत्रांचा पररचय करून दतेे. 

७. णवज्ञानसाणित्य जगाच्या वैज्ञाणनक आणण कलात्मक द णष्टकोणाचा णमलाफ घडणवते. 

८. णवज्ञानसाणित्य प्रचणलत वैज्ञाणनक ज्ञान आपल्या कल्पकतेने आणण तकााने आकषाक 

बनणवते.  

९. णवज्ञानसाणित्य काल्पणनक भणवष्य, वैज्ञाणनक शोध, पयाावरणीय बदल यावर 

आधाररत साणित्य असते. त्यात अवकाशप्रवास, परग्रिावरील जीवन इत्यादी 

णवषयांची पुनराव त्ती झालेली असत.े 
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१०. णवज्ञानसाणित्य ि े प्रामुख्याने वास्तव ककंवा कणल्पत णवज्ञानाचे समाज ककंवा 

व्यक्तींवर िोणारे पररणाम यांच्याशी सबंणधत असते. त्यात वैज्ञाणनक कारण ि े

मूलभूत संबंणधत घटक म्िणून आलले ेअसते. 

         पाश्चात्य अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या सांणगतलेल्या या लक्षणांमधून त्यांना 

अणभप्रेत असललेे णवज्ञानसाणित्याचे स्वरूप स्पष्ट िोते. आता मराठीत णवज्ञानसाणित्याणवषयी 

झालेली चचाा पािणे योग्य ठरेल. 

४.१.२  मराठी णवज्ञानसाणित्य सकंल्पना : 

          मराठी णवज्ञानसाणित्याच्या प्रारंभकाळात ‘सायन्सस कफक्शन’ या इंग्रजी संज्ञसेाठी 

वेगवेगळ्या संज्ञा वापरल्या गेल्या. णनरंजन घाटे यांनी ‘सायन्सस किक्शन’ साठी ‘णवज्ञानकथा’ 

िी संज्ञा वापरली. भालबा केळकर यांनी ‘सायन्सस किक्शन’साठी ‘णवज्ञान-नवणलका’, यशवंत 

रांजणकर यांनी ‘णवज्ञान-काल्पणनका’ अशा सजं्ञा वापरल्या. मुंबई णवद्यापीठाचा मराठी 

णवभाग आणण मराठी णवज्ञानपररषद, मुंबई यांनी फेिुवारी, १९८३ मध्ये ‘णवज्ञान साणित्य’ ( 

सायन्सस कफक्शन ) या णवषयावर घेतलले्या चचाासत्रात ‘णवज्ञानसाणित्य’ िी संज्ञा वापरली 

गेली. ‘णवज्ञानसाणित्य’ या संज्ञेणवषयी अभ्यासकांनी चचाा केलेली असनू कोणत्या प्रकारच्या 

साणित्याला णवज्ञानसाणित्य मानावे याणवषयी आपली मते मांडललेी आिते. िी मते पािण े

योग्य ठरेल. मराठी णवश्वकोशात ‘णवज्ञानकथा’ या संज्ञेणवषयी अणधक माणिती आढळते. 

         ‘‘णवज्ञान ि े ज्याच्या आशयाचे अणवभाज्य अणधष्ठान आि,े अशा साणित्यक तींचा 

समावशे ‘सायन्सस कफक्शन’ (लघरुूप- एसएफ) ह्या इंग्रजी सजं्ञनेे णनर्दाष्ट केल्या जाणार् या 

साणित्यात िोतो. ‘सायन्सस कफक्शन’ ह्या संज्ञेचा मराठी पयााय म्िणून ‘णवज्ञानकथा’ िी संज्ञा 

रूढ झालेली आि.े ह्या संज्ञेत ‘कथा’ िा शदद असला तरी िी संज्ञा केवळ ‘कथा’ या 

साणित्यप्रकारापुरती मयााकदत नसून णतच्या कक्षेत कथेप्रमाणेच कादबंरी, नाटक इ. अन्सय 
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लणलत साणित्यप्रकारांतील क तीिी अंतभूात आिते. मात्र ‘णवज्ञानकथा’ म्िणून झाललेे लेखन 

पाणिले, तर त्यात मखु्यत्वे कथा-कादबंर् याच आढळतात.’’ १२  

         व. कद. कुलकणी यांनी णवज्ञानसाणित्याची संकल्पना स्पष्ट करताना ‘णवज्ञान साणित्य’ 

िी संज्ञा ‘Science Fiction’ या संज्ञेचा मराठी पयााय म्िणून येथ े उपयोणजली आि ेअस े

सांणगतलेल ेआि.े कुलकणी यांनी णवज्ञानसाणित्याचा आशय णवज्ञानणनष्ठ असण ेआवश्यक आि े

असे सांगून काव्य, कथा, कादबंरी, नाटक या सजानशील साणित्याचा आशय जर णवज्ञानणनष्ठ 

असेल तर ते साणित्य णवज्ञानसाणित्य ठरते अस ेमत मांडललेे आि.े १३  

         व. कद. कुलकणी यांच्या मते णवज्ञानसाणित्य म्िणजे णवज्ञानातील एखादया वास्तव 

सत्यातून णनमााण िोणारी कलात्मक कल्पनेच्या स्तरावरील नवणनर्माती असत.े 

‘‘संभवनीयता आणण शक्यता यांच्या मयाादते यथे ेकणल्पत वावरत असते...णवज्ञान साणित्य ि े

मुळातच ‘कणल्पत वास्तवा’ वर (imaginary reality) आधारललेे असते.” १४  

          व. कद. कुलकणी यांनी  R. Scott Latham यांनी मांडलेले मत उ् ध त करून 

सांणगतलेले आि ेकी, “णवज्ञानसाणित्य ि ेउद्याच्या प्रत्यक्ष वैज्ञाणनक शोधांचे भणवष्य वतावीत 

नसते, तर ते णवज्ञान आणण तंत्रज्ञान याने व्यापलेल्या, आ्णमलले्या उद्याच्या जगाची 

मन:णस्थती, भावणस्थती णचणत्रत करीत असत.े’’ १५  

         ‘It is in the nature of S. F. to try to foretell the mood (if not the specific 

situations) of the future and to reflect the unspoken anxieties of the time.’ 

_ R. Scott Latham 

(Foreward _ATreasury of Science Fiction _ ed. Groff Conklin 1979. १६  
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         व. कद. कुलकणी यांनी णवज्ञानसाणित्य लखेक िा उद्याचा शास्त्रज्ञ, भणवष्यवेत्ता, द्रष्टा 

संशोधक आि ेअस ेणनसंकदग्ध णवधान करण्याचे कारण नािी अस ेसांगून णवज्ञानसाणित्यातील 

सवाच्या सवा संभवनीय म्िणून, शक्य म्िणून, जे कल्पनेने मांडल े गेले, ते उद्या ना परवा, 

शास्त्रीय सत्य म्िणून णसद्ध िोऊन, प्रत्यक्षात उपयोणजले जाणार आि,े असा नािी असे स्पष्ट 

केललेे आि.े ि ेसांगताना त्यांनी आयझॅक अणसमोवचे मत उ् ध त केललेे आि.े  

         “It is not the Function of S.F. to predict the actual future but rather to 

present alternate futures of any degree of probability from one hundred to 

zero, and to do so intricately as possible.”  

 - Asimov 

(Forward-Nebnia Award Series -8)  १७   

         व. कद. कुलकणी यांनी केलेल्या णववेचनातून लक्षात येते की, णवज्ञानसाणित्य ि े

वास्तवतेशी बद्ध झाललेे असते. वास्तवाची संभवनीय आणण शक्य अशी अनंत रूपे 

णवज्ञानसाणित्यामधून णचणत्रत झालेली असतात. वैज्ञाणनक क्षेत्रातील प्रगती आणण पररवताने 

यांची कलात्मक कल्पनात्मक णनर्माती णवज्ञानसाणित्यामधून िोत असत.े 

णवज्ञानसाणित्यामधून भणवष्यातील प्रत्यक्ष वैज्ञाणनक शोधांचे भणवष्य वतावलेले नसते, तर 

णवज्ञानसाणित्य णवज्ञान आणण तंत्रज्ञानयुक्त भणवष्यातील जगाची मन:णस्थती, भावणस्थती 

णचणत्रत करीत असते. णवज्ञानसाणित्यात आलेल े सगळे शास्त्रीय सत्य म्िणून णसद्ध िोऊन, 

प्रत्यक्षात उपयोणजले जाणार आि ेअसे नसते. व. कद. कुलकणी यांनी णवज्ञानसाणित्यामधून 

भणवष्यातील णवश्वाच्या मन:णस्थतीचे, भावणस्थतीचे णचत्रण िोण्याला मित्त्व कदलेल ेआि.े 

        आ. ना. पेडणेकर यांनी णवज्ञानकथेणवषयी मांडलेल े णवचार मित्त्वाचे ठरतात. त्यांनी 

भक्कम शास्त्रीय पुरावा आणण बुणध्दणनष्ठ अंदाज यांना णवज्ञानकथेत स्थान आि े असे सांगून 
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णवज्ञानकथेत लखेकाच्या कल्पनाशक्तीने संभवनीयतेच्या प्रदशेात केललेा संचार मित्त्वाचा 

असतो अस े सांणगतलेल े आि.े णवज्ञानकथा कणल्पत असली तरी णवज्ञानकथेला 

कायाकारणपरंपरा मान्सय िवी अस ेमत पेडणेकर यांनी मांडलेल ेआि.े १८  

         आ. ना. पेडणेकर यांच्या मते चांगली णवज्ञानकथा समाजाची बदलती घडण 

न्सयािाळून मानवी मनाची मयाादा समजावून घतेे. अन्सय परक्याबरोबरच स्वत:च्या मनातील 

परकेपणाशीिी ओळख करून घेते. तंत्रणवज्ञानामुळे परस्पर संवाद वाढला असूनिी आपण 

स्वत:लािी कसे पारख ेिोत आिोत याचा वेध घेत.े १९  

         जयंत नारळीकर यांच्या मते णवज्ञानकथा केवळ त्या काळी मािीत असलेल्या ककंवा 

प्रस्थाणपत झालेल्या वैज्ञाणनक तर्थयांवर आधारलेली असावी असे नािी. जर लखेक स्वत: 

णवज्ञानात मुरलेला असले तर स्वत:च्या अनुभवावरून ‘पुढे णवज्ञान कुठे जाईल ?’ ह्याचा 

म्िणजे णवज्ञानाच्या प्रगतीचा अंदाज बांधून त्यावर कथा रच ूशकतो. २०  

          प्रस्थाणपत णवज्ञानाचा पाया गोष्टीसाठी वापरणे िा णनकष लावल्यास णवज्ञानकथा 

आणण परीकथा ककंवा णनव्वळ फॅण्टसी यांच्यातील फरक कळून येतो. णवज्ञानाची चांगली 

माणिती असणे ि ेजसे उत्तम णवज्ञानकथेसाठी आवश्यक असते तसेच कथानक रंगवण्यासाठी 

जरूरी असणारे इतर गुण पण त्याच्यात पाणिजेत अस ेनारळीकर यांनी स्पष्ट केलेल ेआि.े 

त्याचबरोबर भयकथा िी णवज्ञानकथा नसते असे सांगून नारळीकरांनी णवज्ञानकथा आणण 

भयकथा याणवषयी मांडलेल ेमत मित्त्वाचे आि.े 

        ‘‘परंतु णवज्ञानाचा पाया नसेल तर अशा अनाकलनीय घटनांवर आधारललेे कथानक 

केवळ भयकथा म्िणूनच ओळखल ेजाईल. मराठीत णवज्ञानसाणित्य कमी असल्यामुळे अशा 

कधीकधी भयकथाच णवज्ञानकथा म्िणून गणल्या जातात, ि ेमात्र चुकीचे आि.े’’ २१  
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         नारळीकर यांनी णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असणे, णवज्ञानकथा 

णलणिताना वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे, णवज्ञानसाणित्य लखेकाने आपल्या लखेनात प्रस्थाणपत 

णवज्ञानाचा पाया वापरणे, कथानक रंगवण्यासाठी जरूरी असणारे इतर गुण असणे, 

णवज्ञानसाणित्याच्या मुळाशी असललेी वैज्ञाणनक कल्पना कथानकाच्या ओघाओघांतून 

वाचकांना कळणे यांना मित्त्व कदललेे आि.े  

        सुबोध जावडकेर यांनी णवज्ञानकथांमध्ये वाचकाला एका अगदी नव्या अनुभवाला 

सामोरे जावे लागते. िा अनुभव मानवी मनाला णवज्ञानयुगाला सामोरे जाताना आलेला 

अनुभव असतो असे सांगून मानवी भावभावनांच्या, संघषााच्या कें द्रस्थानी णवज्ञान असते अस े

मत मांडललेे आि.े 

        “ कोणतेिी साणित्य ि े मानवी मनातील णवचारांचे आणण णवकारांचे दशान घडणवते. 

णवज्ञानकथेमध्येिी ते घडते. णनदान घडायला िवे. पण या भावभावनांच्या, संघषााच्या 

कें द्रस्थानी असत े णवज्ञान. णवज्ञानामुळे झालेली ककंवा िोऊ घातललेी प्रगती, अतक्या वेगाने 

बदलत जाणार् या जगापुढील समस्या िा णवज्ञानसाणित्याचा आत्मा आि.े ” २२  

        णनरंजन घाटे यांनी णवज्ञानकथा िी ‘उद्या’बद्दलच्या आपल्या आशा प्रकट करणं आि े

असे सांगून णवज्ञानसाणित्याणवषयी पुढीलप्रमाणे मत मांडललेे आि.े 

        “ णवज्ञानकथा िी उद्याची आजची कथा आि े अस ं म्िणता येईल. भणवष्यकाळातल े

सामाणजक, राजकीय बदल कस ेअसतील, या सवा पररणस्थतीत माणसू कसा वागेल, त्याचं 

जीवन कसं असले, त्यातलं नाट्य ककंवा वास्तव कल्पून जी कथा णलणिली जाईल ककंवा या 

आकाशगंगेत भणवतव्यात काय घडले याची कल्पना करणारी कथा म्िणजे णवज्ञानकथा.’’ २३  

         घाटे यांनी आजणमतीस झालेल्या संशोधनाच्या नमदी करण ेि े णवज्ञान कथालेखकाचे 

काम नसून, भणवष्यकाळात लावल ेजाणारे शोध आणण त्याचा मानवी व्यविारांवर िोणारा 
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पररणाम तपासणे ि ेणवज्ञान कथालेखकाचे काम आि ेअस ेसांगून कोणत्या कथलेा णवज्ञानकथा 

म्िटल ेजाऊ शकते ि ेस्पष्ट केलले ेआि.े 

        ‘‘णवज्ञान कथाकारानं आपल्या कल्पनाशक्तीनं भणवष्यकालीन वैज्ञाणनक प्रगतीचा 

अंदाज घेऊन त्या काळातल्या मानवी व्यविारांवर आधाररत णलणिलेली कथा म्िणजे 

णवज्ञानकथा असं आपण म्िणू शकू.” २४  

        घाटे यांनी णवज्ञानकथा/णवज्ञानसाणित्याचे खालीलप्रमाणे वगीकरण केलले ेआि े- 

“साधारणपण ेणवज्ञानकथांचे तीन मित्त्वाचे भाग पडतात. 

१) ज्या कथेतली मूळ कल्पनाच णवज्ञानावर बेतलेली आि,े णवज्ञान कल्पना िाच णजचा 

गाभा आि ेअशी कथा. 

२) कथा कुठेिी घडू शकेल, पण ती णवज्ञानाच्या सिाय्यानं गंुफली गेललेी असेल, क णत्रम 

रठगळ म्िणून जाणवत नसेल अशी कथा. 

३) णवज्ञानाचा उपयोग करून णलणिललेी अ् भुतरम्य (Fantacy) कथा.”  २५   

        बाळ फमडके यांनी तका ककाश णवज्ञान आणण कणल्पत यांची सांगड णवज्ञानकथेत घातली 

जावी अशी अपेक्षा असते असे सांणगतलेल ेआि.े णवज्ञानकथेत कथा िा मुख्य पदाथा असून 

त्यातील णवज्ञान ि ेणमठासारख ेअसाव ेअस ेमत त्यांनी मांडलेल ेआि.े २६  

        णवज्ञानसाणित्याचा णवचार करताना त्याच्या संकल्पनांबरोबरच त्याच्या मराठी 

व्याख्यांचा णवचार करण ेयोग्य ठरते. 
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णवज्ञानसाणित्याच्या मराठी व्याख्या : 

णनरंजन घाटे यांनी णवज्ञानकथेची केललेी व्याख्या पुढीलप्रमाणे, 

         “ ज्या कथचे्या गंुफणीत णवज्ञान िा एक अणनवाया भाग असतो, जी आजच्या ककंवा 

भणवष्यातल्या णवज्ञानाचे भणवष्यकालीन मानवी व्यविारांवरील पररणामांचे दशान घडणवते 

ती णवज्ञानकथा. ” २७  

          सुबोध जावडकेर यांच्या मते, णवज्ञानसाणित्याच्या कें द्रस्थानी णवज्ञान असून चालणार 

नािी, तर माणसूच असला पाणिजे. णवज्ञानकथा िी णवज्ञानाबद्दल नसून णवज्ञान युगातल्या 

माणसांबद्दल, त्यांच्यातल्या परस्पर संबंधाणवषयी असते. णवज्ञानकथा णलणिताना शास्त्रीय 

माणिती िवी, णवज्ञानाचा अभ्यास िवा, णवज्ञानावरची मांड पक्की िवी; पण ध्यास मात्र 

मानव्याचा िवा. णतचा फोकस िा णवज्ञानावर नको, तो माणसावरच िवा असे सांगून 

जावडकेरांनी णवज्ञानसाणित्याची खालील व्याख्या केललेी आि.े 

         “णवज्ञानामुळे णनमााण झालले्या प्रश्नांना माणसे कशी सामोरी जातात, ि े सांगणारी 

कथा, ती णवज्ञानकथा.” २८  

          मराठीत णवज्ञानसाणित्याच्या अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या संदभाात मांडलले्या 

संकल्पना आणण व्याख्यांमधून णवज्ञानसाणित्याची खालील लक्षण ेस्पष्ट िोतात. 

१. णवज्ञानसाणित्याचा आशय णवज्ञानणनष्ठ असणे आवश्यक आि.े काव्य, कथा, कादबंरी, 

नाटक या सजानशील साणित्याचा आशय जर णवज्ञानणनष्ठ असेल तर ते साणित्य 

णवज्ञानसाणित्य ठरते. 

२. णवज्ञानसाणित्य म्िणजे णवज्ञानातील एखादया वास्तव सत्यातून णनमााण िोणारी, 

कलात्मक कल्पनेच्या स्तरावरील नवणनर्माती असते. 
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३. णवज्ञानसाणित्यातील कणल्पताला सभंवनीयता आणण शक्यता यांची मयाादा असते. 

णवज्ञानसाणित्यामधून वास्तवाच्या संभवनीय आणण शक्य अशा अनंत रूपांचे दशान 

घडते. 

४. णवज्ञानसाणित्यात वैज्ञाणनक क्षते्रातील प्रगती आणण पररवताने यांची कल्पनात्मक 

प्रणतक्या असते. 

५. णवज्ञानसाणित्य ि ेउद्याच्या प्रत्यक्ष वैज्ञाणनक शोधांचे भणवष्य वतावीत नसते. 

६. णवज्ञानसाणित्य ि े णवज्ञान आणण तंत्रज्ञान याने व्यापलले्या, आ्णमलेल्या उद्याच्या 

जगाची मन:णस्थती, भावणस्थती णचणत्रत करीत असते. 

७. भक्कम शास्त्रीय पुरावा आणण बुणध्दणनष्ठ अंदाज यावर णवज्ञानसाणित्य आधारललेे असते. 

८. णवज्ञानसाणित्याला कायाकारणपरंपरा मान्सय िवी. नािीतर ते णवज्ञानसाणित्य नसून ती 

फॅन्सटसी ( मन:कणल्पत ) ठरत.े 

९. णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असणे आणण णवज्ञानसाणित्य णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे ि े आवश्यक असते. णवज्ञान कथानक फुलणवण्यासाठी 

कल्पनाशक्तीचा वापर ककती जरी केलेला असला तरी तो वापर वैज्ञाणनक तर्थयांची कास 

सोडून अस ूनये. 

१०. णवज्ञानसाणित्यलेखकाने आपल्या लेखनात प्रस्थाणपत णवज्ञानाचा पाया वापरला तर 

त्याचे साणित्य णवज्ञानसाणित्य म्िणून ओळखल ेजाते. 

११. णवज्ञानसाणित्यात मानवी भावभावनांच्या, सघंषााच्या कें द्रस्थानी णवज्ञान असत.े 

णवज्ञानामळेु झाललेी ककंवा िोऊ घातललेी प्रगती, अतक्या वगेाने बदलत जाणार् या 

जगापुढील समस्या िा णवज्ञानसाणित्याचा आत्मा असतो. 

१२. णवज्ञानसाणित्याच्या गंुफणीत णवज्ञान िा एक अणनवाया भाग असतो, ते आजच्या ककंवा 

भणवष्यातील णवज्ञानाचे भणवष्यकालीन मानवी व्यविारांवरील पररणामांचे दशान 

घडणवते. 
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१३. णवज्ञानसाणित्य ि े प्रचणलत णवज्ञानाची भणवष्यकाळात िोणारी प्रगती लक्षात घेऊन 

त्या णवज्ञानसाणित्यकाराला अणभप्रेत असे मानवी समाजावर या प्रगतीचे पररणाम कस े

िोतील याचे णचत्रण करते. 

१४. तकाककाश णवज्ञान व कथसेारख्या लणलत साणित्याचा प्राण असलले ेव तकााशी नेिमीच 

इमान न राखणारे कणल्पत यांची सांगड घालण्याचे अवघड काम णवज्ञानसाणित्य करते. 

१५.  णवज्ञानसाणित्याच्या कें द्रस्थानी णवज्ञान नसून माणूसच असतो. णवज्ञानामुळे णनमााण 

झालेल्या प्रश्नांना माणस ेकशी सामोरी जातात ि ेणवज्ञानसाणित्य सांगते. 

         मराठीत अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या संकल्पनांमधून आणण व्याख्यांमधनू 

मांडलेली णवज्ञानसाणित्याची लक्षण े पाणिल्यावर असे लक्षात येते की, णवज्ञानसाणित्याच्या 

मुळाशी प्रचणलत वैज्ञाणनक कल्पना असणे, णवज्ञानसाणित्य णलणिताना वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे, 

णवज्ञानसाणित्यात प्रस्थाणपत णवज्ञानाचा पाया वापरणे ि ेआवश्यक असते. णवज्ञानसाणित्य ि े

प्रचणलत णवज्ञानाच्या आधारे भणवष्यकालीन णवज्ञानाच्या प्रगतीचे आणण त्या प्रगतीचा 

मानवी जीवनावर कसा पररणाम िोतो याचे णचत्रण करत,े णवज्ञानसाणित्यात णवज्ञानामुळे 

माणसाच्या आयुष्यात णनमााण िोणारे प्रश्न, सघंषा यांचे दशान घडणवलेल ेअसते. 

 

४.२  णवज्ञानसाणित्याची परंपरा :  

       पाश्चात्य आणण मराठी अभ्यासकांनी मांडलेल्या मतांच्या आधारे णवज्ञानसाणित्याची 

संकल्पना आणण स्वरूप यांचा णवचार केल्यानंतर पाश्चात्य आणण मराठी णवज्ञानसाणित्याच्या 

परंपरेवर द णष्टक्षपे टाकणे आवश्यक ठरत.े णवज्ञानसाणित्याचा प्रारंभ आणण त्याचा 

प्रारंभकाळातील णवकास पाश्चात्य वाङ् मयात झाला. त्यामुळे पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्याची 

परंपरा थोडक्यात पािावी लागते.    
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४.२.१  पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्य : 

         अठराव्या शतकाच्या पूवााधाात जोनाथन णस्वफ्टच्या ‘गणलव्िसा टॅ्रव्िल्स’ या काल्पणनक 

प्रवासवणानामध्ये, युरोणपयनांनी प र्थवीवरील ज्ञात नसलले्या प्रदशेांचा शोध घेण्यासाठी 

केलेल्या सागरसफरी आणण त्या सफरींमध्ये त्यांना भेटललेी, कदसललेी अनेक प्रकारची माणस े

यांचे प्रणतलबंब पडलेल े कदसून येते. णवज्ञानकथचे्या पाऊलखूणा  फ्रें च णवचारवंत व्िॉल्तेअर 

याने णलणिलेल्या ‘माय्ोमेगास’ (१७५२), इंग्रजी लेणखका मरेी शेली यांच्या ‘फॅ्रकेस्टाइन’ 

(१८१८) या कादबंर् यांमधून आढळतात. ‘माय्ोमेगास’ या कादबंरीत परक्या ग्रिावरील 

रणिवासी प र्थवीला भटे दतेात असे दाखणवललेे आि ेतर मेरी शेली यांच्या ‘फॅ्रकेस्टाइन’ या 

कादबंरीत फॅ्रकेस्टाइन या शास्त्रज्ञाने वैज्ञाणनक प्रयोगांतून णनमााण केलेल्या एका राक्षसी 

जीवाची कथा आललेी आि.े ‘फॅ्रकेस्टाइन’ या कादबंरीत गल्व्िानी यांच्या प्रयोगाच्या 

णनष्कषांचा उपयोग केला गेला. यासंदभाात नंदकुमार कामत यांनी सांणगतलेली या 

कादबंरीच्या णनर्मातीची कथा मित्त्वाची आि.े 

         “१८१६ साली लॉडा बायरन ि े त्यांचे घणनष्ठ णमत्र प्रख्यात आंग्ल कवी पसी 

शेलीबरोबर णजणनव्िा सरोवराकाठी णवश्रांती घेत िोते. णस्वत्झलंडमध्ये कणवराज शलेी ि े

इंग्लंडमधून पळ काढून मेरी वुलस्टोन्ाफ्ट गॉडणवन या त्यांच्या मैणत्रणीबरोबर 

णस्वत्झलंडमध्ये आश्रयास आल े िोते. बायरनना गॅल्व्िानी आणण व्िोल्टाच्या संशोधनाची 

माणिती िोती. त्यांच्या शेली दांपत्याबरोबर गप्पा चालताना अशी टूम णनघाली की, एखादी 

मनोरंजनात्मक णवज्ञान काल्पणनका णलिावी. गप्पांच्या ओघात तसा प्रयत्न करण्याचे या 

त्रयीने ठरणवले; पण बायरन आणण शेलीना णवसर पडला आणण फक्त मरेीने प्रयत्न केला. एका 

बेचैन रात्री णतला एका णवज्ञानकादबंरीची कल्पना सुचली ती म्िणजे प्रेतातून, म तातून 

संजीवन. १८१८ साली णतने फॅ्रकेस्टाईन ककंवा आधुणनक प्रोमेणथयस िी कादबंरी प्रकाणशत 

केली. णव्िक्टर फॅ्रकेस्टाईन – अ ॅनाटोणमस्ट ( णवच्छेदक ) िा या कादबंरीचा नायक आि.े तो 
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म त शरीरावर यंत्राद्वारे संजीवनी णवदे्यचा प्रयोग करतो त्यातून जो िािाकार उडतो, त्यावर 

िी कादबंरी आि.े” २९  

        यावरून असे लक्षात येते की, ‘फॅ्रकेस्टाइन’ या कादबंरीत पणिल्याप्रथम णवज्ञानाचा 

पाया वापरला गेला आणण म्ह्णूनच ‘फॅ्रकेस्टाइन’ िी जगातील पणिली णवज्ञानकादबंरी म्िणून 

ओळखली जाते. 

         त्यानंतर णलणिल्या गेलले्या फ्रें च लेखक ज्युल्स व्िना यांच्या ‘द अ डॅव्िेंचसा ऑफ कॅप्टन 

िटेॅरस’ (१८६६), ‘फ्रॉम द अथा टू द मून’ (१८६५), ‘ट्वेंटी थाउजंड लीगज अंडर द सी’ 

(१८७०), ‘अराउंड द वल्डा इन एटी डजे’ (१८७३), एच.जी.वले्स यांच्या ‘द टाइम मशीन’ 

(१८९५), ‘द वॉर ऑफ द वल्डास’ (१८९८), ‘द फस्टा मने इन द मनू’ (१९०१) या कादबंर् या 

प्रारंभकाळातील मित्त्वाच्या णवज्ञानकादबंर् या म्िणून ओळखल्या जातात. 

        णवसाव्या शतकाच्या णतसर् या दशकात णवज्ञानकथेचा जन्सम झाल्याचे मानल े जाते. 

ज्युल्स व्िना, एच. जी. वेल्स, सर आथार कॉनन डॉयल, एडमर राइस बरोज या लेखकांनी 

णवज्ञानकथा णलणिल्या. १९२६ मध्य े ह्युगो गनाझबॅक या अमेररकन सशंोधकानी ‘अमेलझंग 

स्टोरीज’ या नावाचे एक माणसक काढून त्यात णवज्ञानकथा छापल्या. या माणसकामधून त्यांनी 

णवज्ञानकथा णलणिणारे लेखक णनमााण केले. गन झाबॅकनंतर अमेररकन णवज्ञानकथाकार जॉन 

कॅपबेल यांनी आपल्या संपादनाखाली ‘अ ॅस्टाऊंलडगं सायन्सस कफक्शन’ या माणसकामधून 

णवज्ञानकथा प्रणसद्ध केल्या. कॅम्पबेलनी या माणसकामधून आयझॅक अ णॅसमॉव्ि, णथओडर 

स्टजान, रॉबटा िाइनलाइन, क्लीव्ि काटाणमल, आथार सी. क्लाका  अशा अनेक लखेकांच्या 

लेखनकत ात्वाला स्थान कदले. 

        बाळ फमडके यांनी णवज्ञानकथेच्या वाटचालीचे चार टप्पे सांणगतललेे आिते.  
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         “ पणिल्या टप्प्यातील णवज्ञानकथा िी सािसावर भर दणेारी आणण अनेकदा परीकथेचे 

रूप धारण करणारी. मरेी शेलीची ‘फॅ्रकेस्टाइन’ िी कथा ह्या टप्प्यातली. णतच्यात सािसाचा 

अंत:प्रवाि स्पष्ट कदसतो. णवसाव्या शतकाच्या णतसर् या-चौर्थया दशकापयंत सािसाणधष्ठीत 

णवज्ञानकथा णलणिल्या जात िोत्या. त्यानंतरच्या टप्प्यावरील णवज्ञानकथेवर गन झाबॅक-

कॅम्पबेल ह्यांच्या णवज्ञानकथांणवषयक धारणांचा प्रभाव िोता. प्रस्थाणपत णवज्ञान आणण 

काल्पणनकता ह्यांचा तोल साधण्यासाठी णवज्ञानकथाकारांना ह्या काळात तारेवरची कसरत 

करावी लागत िोती. णवज्ञानकथेचा णतसरा टप्पा दसुर् या मिायुद्धानंतरचा. ह्या टप्प्यावरील 

णवज्ञानकथा प्रस्थाणपत णवज्ञानाशी नाते सांभाळून असली, तरी ती भणवष्याचा वेध घेताना 

सामाणजक प्रश्नांबद्दल णवशेष आस्था बाळगू लागली. वैज्ञाणनक-तांणत्रक णवकासाचे एकंदर 

मानवी समाजावर िोणारे पररणाम ती णचणत्रत करू लागली. ह्यानंतरच्या चौर्थया टप्प्यातली 

णवज्ञानकथा आशयापेक्षा घाट आणण शैली ह्यांना अणधक मित्त्व दऊे लागली आि.े” ३०               

           अशाप्रकारे पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्याचे क्षेत्र खूप णवस्तारललेे आि.े ज्युल्स व्िना, एच. 

जी. वेल्स, सर आथार कॉनन डॉयल, एडमर राइस बरोज, जॉन कॅपबेल, आयझॅक अ ॅणसमॉव्ि, 

णथओडर स्टजान, रॉबटा िाइनलाइन, क्लीव्ि काटाणमल, आथार सी. क्लाका , फे्रडररक पोल, 

डमेन नाइट, पाउल अ डॅरसन, रॉबटा शेक्ली, कफणलप क्लास, रे िडॅबरी, फे्रड िॉईल, 

स्ताणनस्लाव्ि लेन, जेम्स जी. बलॅडा, िायन अ ॅणल्डस, रॉबटा णसल्व्िरबगा या 

णवज्ञानकथाकारांनी पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्यात लक्षणीय भर घातलेली आि.े णिरटश, 

अमेररकन णवज्ञानकथेबरोबरच रणशयन, फ्रें च, जमान, जपानी अशा जगातील इतर 

भाषांमध्येिी णवज्ञानकथा-कादबंर् या णलणिल्या गेल्या. 

          पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्याच्या उगमानंतर कािी काळाने मराठीत णवज्ञानसाणित्य 

णनर्माती िोऊ लागली. पाश्चात्य णवज्ञानसाणित्यावर द णष्टक्षेप टाकल्यानंतर आता मराठीतील 

णवज्ञानसाणित्याचा थोडक्यात णवचार करणे आवश्यक ठरत.े 



 

                                                                                                199 
 

४.२.२  मराठी णवज्ञानसाणित्य : 

         मराठी णवज्ञानसाणित्याच्या प्रारंभाचा णवचार करताना असे कदसते की, णिरटश 

कालखंडात त्याकाळातील मुंबईचे णिरटश गव्िनार माऊंट स्टुअटा एलकफस्टन यांनी 

लोकणशक्षणाच्या ितूेने दशेी भाषांमधून गं्रथणनर्मातीचे काया सुरू केले. त्यासाठी त्यांनी बॉंबे 

नेरटव्ि एज्युकेशन सोसायटी स्थापन केली. या संस्थेकडून अनेक णवषयांवरील गं्रथ तयार 

करण्यात आल.े त्यात अनुवाकदत गं्रथांचािी समावेश िोता. 

          णनरंजन घाटे यांच्या मतानुसार पणिल ेमराठी ‘औषध कल्पना णवधी’ ि ेवैद्यकणवषयक 

पुस्तक इ. स. १८२८ मध्ये जॉन मॅक्लेनन या णिरटश ग िस्थाने णलणिले. त्यानंतर मेनवेटटंग 

सािबे आणण रामचंद्र शास्त्री जान्सिवेकर यांनी अनुवाकदत केलेला गं्रथ ‘भूगोल आणण 

खगोलणवषयक संवाद’ इ. स. १८३२ मध्ये प्रणसद्ध झाला. १८३२ मध्यचे िरी केशवजी यांनी 

‘णसद्ध पदाथा णवज्ञानणवषयक संवाद’ िा ‘णमससे मासटे  स कॉन्सवसेशन ऑन कफणजक्स’ या 

गं्रथावर आधाररत गं्रथ प्रणसद्ध केला. या प्रारंभीच्या गं्रथांनंतर प्राणणशास्त्र, रसायनशास्त्र, 

पदाथाणवज्ञानशास्त्र, वनस्पणतशास्त्र, वैद्यकशास्त्र अशा अनेक वैज्ञाणनक णवषयांवरील गं्रथ 

प्रणसद्ध झाले. त्यात प्रामुख्याने अनुवाकदत गं्रथाचंी संख्या अणधक िोती. ‘पक्षीगुणदशान’- रे. 

सॅम्युएल फेअर बॅक्स (१८५१), ‘रसायनशास्त्र’- रामजी गणेश चौधरी (१८५६), ‘पदाथा 

णवज्ञान शास्त्र’- केरो लक्ष्मण छत्रे (१८५६), ‘वातावरण आणण त्यातील चमत्कार’- 

भाऊशास्त्री थेऊरकर (१८५७), ‘वनस्पतीशास्त्राची मूलतत्वे’- भालचंद्र क ष्ण भाटवडकेर 

(१८८१), ‘णचककत्साशास्त्र’- रा. श्री. गमधळेकर (१८८१), ‘स्त्री-रोग णवज्ञान’- मोरेश्वर कंुटे 

(१८८१), ‘स ष्टीणवज्ञान आणण पदाथाणवज्ञानशास्त्र  (पूवााधा)- बा. प्र. मोडक (१८८१), 

‘आधुणनक शस्त्रसभंार’- गोलवंद क ष्ण मराठे (१९४५), ‘णवज्ञानणविार’- श्री. द. णलमय,े 

‘णवज्ञानबोध’- श्री. म. माटे इत्यादी अनेक णवज्ञानणवषयक पुस्तके प्रणसद्ध झाली. त्याचबरोबर 

प्लेग, कॉलरा अशा रोगांच्या साथीनंतर त्या रोगांसंबंधीची अनेक पुस्तके प्रणसद्ध झाली. 
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         मराठी णनयतकाणलकांनी णवज्ञानणवषयक लेखन प्रणसद्ध करून णवज्ञान-तंत्रज्ञानणवषयक 

ज्ञान रजणवण्याचा प्रयत्न केला. त्याकाळात प्रणसद्ध िोत असलले्या दपाण, कदग्दशान,मराठी 

ज्ञानप्रसारक, स ष्टीज्ञान, णवज्ञानयुग, ज्ञानणमत्र, उदयम, णचत्रमय जगत, शालापत्रक अशा 

अनेक माणसकांमधून णवज्ञानणवषयक लेख प्रणसद्ध झाल.े १९६७ मध्य ेप्रणसद्ध झालेल े ‘मराठी 

णवज्ञानपणत्रका’ आणण १९२८ मध्ये प्रणसद्ध झाललेे दसुरे ‘स ष्टीज्ञान’ िी माणसके अजून सुरू 

आिते. या णनयतकाणलकांमधून णवज्ञानणवषयक लखेन प्रणसद्ध िोत असते. 

         मराठीतील णवज्ञानसाणित्याचा णवचार करताना असे कदसते की, ‘केरळ कोकीळ’ मध्य े

ज्यूल्स व्िनाच्या चंद्रावर स्वारीचा अनुवाद इ.स. १९००-१९०६ या काळात प्रणसद्ध झाला. 

नाथमाधवांची ‘श्रीणनवासराव’ िी णवज्ञानाणधणष्ठत कादबंरी १९०८ मध्य ेणलणिली गेली. वा. 

म जोशी यांची ‘अद श्य ककरणांचा द श्य प्रकाश’ िी कथा पणिली मराठी णवज्ञानकथा मानली 

जाते. त्यानंतर ‘तारेचे िास्य’ (१९१६) या श्रीधर बाळक ष्ण रानड े यांच्या माणसक 

‘मनोरंजन’ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या कथेचा उल्लेख केला जातो. 

   ‘‘ ‘पणिली मराठी णवज्ञानकथा’ या संबधी अलीकड ेउपलदध झालले्या माणितीनुसार ‘तारेचे 

िास्य’ च्या आधी वा. म. जोशी यांची ‘अद श्य ककरणांचा द श्य प्रकाश’ िी कथा येते.” ३१  

       १९५५ ते १९६० िा कालखंड अमेररकन णवज्ञानकथेचे सुवणायुग मानला जातो. याचा 

पररणाम मराठी णवज्ञानकथेवर झाला. मराठीत णवज्ञानकथा इ. स. १९५५ नंतर अणधक 

प्रमाणात प्रणसद्ध िोऊ लागली. भा. रा. भागवत यांनी ज्युल्स व्िना, एच. जी. वले्स यांच्या 

णवज्ञानकथा-कादबंर् या मराठीत रूपांतरीत केल्या. णवज्ञानकथा-कादबंर् या मराठीत 

रजणवण्याचे श्रेय भा. रा. भागवतांना जाते. मराठीत कािी माणसकांनी णवज्ञानकथा 

छापायला सुरूवात केली. त्यात नवल, वाङ् मयशोभा, िसं, शालापत्रक या माणसकांचा 

समावेश िोतो. मराठी साणित्यात णवज्ञानकथा रजणवण्याच्या द ष्टीने या माणसकांची 

कामणगरी मित्त्वाची मानली जाते. 
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द. लचं. सोमण, द. पा. खांबेटे, ग. रा. रटकेकर, कद. बा. मोकाशी, बाळ फमडके, गजानन 

क्षीरसागर, धनंजय जोशी, श्रीणनवास शारंगपाणी, प. गं. सुव,े शं. ि. दशेपांड,े यशवंत 

रांजणकर, शुभदा गोगटे इत्यादी लेखक ‘नवल’ व  ‘िसं’या माणसकांमधनू णवज्ञानकथा णलर्ह 

लागल.े मराठीत रिस्यप्रधान माणसके छापली जाऊ लागली आणण त्यात णवज्ञानकथांनािी 

स्थान प्राप्त िोऊ लागले पण त्यामुळे णवज्ञानकथावंर रिस्यकथांची छाप पडली. णवज्ञानकथा 

िा रिस्यकथसेारखा एक साणित्यप्रकार आि ेअसा गैरसमज णनमााण झाला. नारायण धारप 

यांनी णवज्ञानकथा णलणिल्या. ते गूढकथा, भीणतकथािी णलणित असल्यामळेु णवज्ञानकथेचे नाते 

गूढकथा, भीणतकथेशी जोडले गेले. यासंदभाात णनरंजन घाटे यांनी केललेे णववेचन मित्त्वाचे 

आि.े 

         ‘‘यानंतरच्या काळात म्िणजे इ.स. १९६५ नंतरच्या काळात मराठीत 

रिस्यकथाप्रधान माणसकांचं पेव फुटल.ं ‘नवल’, ‘िसं’ यांच्याबरोबरच ‘शालापत्रकां’ त 

अधूनमधून णवज्ञानकथा येतच िोती. णवज्ञानकथा िा सािसाला वाणिललेा एक प्रकार असा 

गैरसमज पसरत िोता तो द ढ झाला तो मात्र रिस्यकथाप्रधान माणसकांत  आलेल्या 

णवज्ञानकथांमुळं...या प्रकारच्या कथांना रिस्यकथेला वाणिलले्या माणसकांनी आश्रय कदला. 

इतरत्र कुणी णवज्ञानकथलेा णवचारत नसताना मयााकदत प्रमाणात का िोईना णवज्ञानकथेला 

आश्रय दणेार् या ‘धनंजय’ आणण आता बंद पडलले्या ‘णनशाचर’ व ‘नाईट ककंग’ या माणसकांचं 

ऋण मराठी णवज्ञानकथेला णवसरून चालणार नािी. मात्र यामळंु णवज्ञानकथांवर 

रिस्यकथांची छाप पडली; णवज्ञानकथा िा रिस्यकथेसारखाच एक साणित्यप्रकार असा 

गैरसमजिी या काळात द ढ झाला.’’ ३२  

         अशाप्रकारे णवज्ञानकथा रिस्यकथा, गूढकथा, भीणतकथा यांच्यासारखाच एक 

साणित्यप्रकार म्िणून ओळखला जात िोता. िी पररणस्थती अचानक बदलली आणण या 

बदलाचे श्रेय जयंत नारळीकरांच्या णवज्ञानसाणित्यलेखनाला कदल ेजाते. इ. स. १९७४ मध्य े
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जयंत नारळीकरांच्या ‘क ष्णणववर’ या पणिल्या णवज्ञानकथेला मराठी णवज्ञानपररषदचे्या 

स्पधेत बक्षीस णमळाले आणण मराठी णवज्ञानकथेला प्रणतष्ठा प्राप्त झाली. नारळीकरांसारख्या 

शास्त्रज्ञाने केलेल्या लखेनामुळे मराठी णवज्ञानकथेला प्रणतष्ठा प्राप्त झाली म्िणून जयंत 

नारळीकरांचे णवज्ञानकथालखेन िा मराठी णवज्ञानकथेचा मित्वाचा टप्पा मानला जातो. 

जयंत नारळीकर, णनरंजन घाटे, लक्ष्मण लमढे, बाळ फमडके, यशवंत रांजणकर, सुबोध 

जावडकेर, भालबा केळकर, गो. बा. सरदसेाई, लचंतामणी दशेमुख, द. वं्य. जागीरदार, रेखा 

बैजल, यशवंत दशेपांड,े णशरीष गोपाळ दशेपांड,े डी. व्िी कुलकणी, अरूण मांड,े माधुरी 

शानभाग, शभुदा गोगटे, कद. बा. मोकाशी, अरूण साधू, णमललंद बोकील, दीनानाथ मनोिर, 

राजेंद्र प्रभणुे, म. णव. कदवेकर, नंदकुमार कामत इत्यादी अनेक लेखक-लेणखकांनी मराठीत 

णवज्ञानकथा-कादबंर् या णलणिल्या. 

          मराठी णवज्ञानकणवतांच्या बाबतीत अस े कदसते की, ‘तिानभूक आरंभी नव्िती’, 

‘वातच्’- केशवसूत, ‘परमाणूंचे कायामािात्म्य’- गोलवंदाग्रज (१९१६), रटळक, बालकवी, 

मढेकर, लवंदा करंदीकर, पु. य. दशेपांड ेआणण त्यांच्या पत्नी णवमलाबाई दशेपांडे, णशरीष 

गोपाळ दशेपांड े यांच्या कािी कणवतांमधून णवज्ञानणवषयक जाणणवा आलेल्या आिते. 

णवज्ञाननाटक िा प्रकार एकांककका, नभोनाटय अशा स्वरूपात णलणिला गले्याचे कदसते. 

         णवज्ञानसाणित्यात वापरल्या जाणार् या कल्पना अनेक असतात. घाटे यांनी 

णवज्ञानसाणित्यात आढळणार् या कािी मूलभूत कल्पना सांणगतलेल्या आिते त्या पुढीलप्रमाण े

आिते. 

१) लोकसखं्येची प्रचंड वाढ णन त्यावर णनयंत्रण २) जागणतक सरकार ३) उजाा समस्येवर 

मात  ४) वातावरण णनयंत्रण ५) यंत्रमानव ६) संगणक ७) संगणकी णशक्षण ८) 

वस्तुमान प्रक्षेपण ९) घरबसल्या सभा १०) क्लोलनंग ककंवा एकपेशीजन्सम ११) 

सायबोगा १२) जनन अणभयांणत्रकी १३) उत््ांतीवर णनयंत्रण १४) अमरत्व १५) दरू 
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संवेदना (टेलेपथी) १६) दोन णवणभन्न बुणद्धमान जातींचा संपका  १७) अवकाश प्रगती 

१८) कालप्रवास १९) पयाायी कालप्रवाि २०) अणुयुद्धाचे पररणाम २१) 

सागरीवसाितींच्या कथा २२) अवकाश लढाया २३) दोन प र्थवीबाह्य संस्क तींचा 

संघषा २४) प र्थवीवरून मानवजात नष्ट झाल्य़ानंतर परग्रिवासी बुणद्धमान सजीवांची 

प र्थवीला भेट व मानवी संस्क तीचा अभ्यास २५) अवकाशात पसरलले्या मानवजातीनं 

आपला मात ग्रि प र्थवी शोधण्याचा/वाचवण्याचा घेतललेा ध्यास. ३३ 

४.३  णवज्ञानसाणित्याच्या मलू्यमापनाच ेणनकष : 

        णवज्ञानसाणित्याच्या अभ्यासकांनी मांडलेल्या संकल्पना आणण व्याख्यांमधून कदसून 

येणारे णवज्ञानसाणित्याचे स्वरूप पाणिल्यानंतर णवज्ञानसाणित्याच्या मूल्यमापनाच्या 

णनकषांचा णवचार करणे आवश्यक ठरते. 

        डमेन नाइट या अमेररकन णवज्ञानकथाकाराने सवाप्रथम णवज्ञानकथा िी एक 

साणित्यक ती असते आणण म्िणूनच साणित्यसमीक्षेचे आणण मूल्यमापनाचे णनकष णतलािी 

लावल ेजावेत अस ेसांणगतले. 

       णवज्ञानकथा संपादक मायकेल स्टेपलडन यांनी णवज्ञानकथेबद्दल मांडलेल ेमत मित्त्वाचे 

आि.े 

“The writing of S. F. is an art form, not a thing of science. The impact of art and 

impact of science are two different things. In writing of S. F. we have chosen 

the path of art.” ३४  

       “णवज्ञानसाणित्याचे लखेन ि े णवज्ञानाचे काम नसून ते कलेचे काम आि.े साणित्याचा 

पररणाम आणण णवज्ञानाचा पररणाम ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आिते. णवज्ञानसाणित्याचे 

लेखन करताना आपण कलेचा मागा णनवडललेा आि.े” 
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       स्टेपलडन यांनी णवज्ञानसाणित्य लेखनाला कलेचे काम मानलेले आि.े 

णवज्ञानसाणित्याची णनर्माती िी कलेची णनर्माती असल्यामुळे णतचे मूल्यमापनिी 

कलेच्या/साणित्याच्या णनकषांवर झाल ेपाणिजे.  

“ The activity that we are undertaking is not science, but art; the effect 

that it should have on the reader is the effect that art should have.” – Olaf 

Stapledon, ( ‘Preface’ to ‘Last and First Man’ 1930 ) ३५  

       “ आपण जे काम िाती घेतले आि ेते णवज्ञानाचे नािी, ते कलेचे आि ेआणण वाचकांच्या 

मनावर त्याचा पररणाम जो व्िायचा आि,े तो कला जो पररणाम करते तसाच असला 

पाणिजे.” 

        ओलाफ स्टेपलडन यांनी आपल्या णववेचनामधून णवज्ञानसाणित्यात कलेला म्िणजेच 

साणिणत्यक मलू्यांना मित्त्व णमळणे आवश्यक आि ेअस ेसांणगतलले ेआिे. त्यांनी मांडलले ेि े

मत योग्यच आि.े कारण णवज्ञान ि ेणवज्ञानसाणित्याचे आवश्यक अंग असते पण त्याचबरोबर 

णवज्ञानसाणित्य ि ेप्रथम साणित्य असते. त्यामुळे त्याच्या मूल्यमापनात साणिणत्यक मूल्यांना 

मित्त्व णमळणे आवश्यक असते. 

         एवजेनी िॅडीस यांनी णवज्ञानकथेच्या मूल्यमापनाबद्दल पुढीलप्रमाणे णवचार मांडलले े

आिते. 

       “Of course science fiction writing is to be judged not by scientific criteria 

but in terms of the artistic logic of the search that catches the spirit of inquiry. 

Science fiction may or may not coincide with Science proper. As long as it 

corresponds to the kind of scientific thought prevalent in its time it has a fair 

claim to being called science fiction.” ३६  
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         िॅडीस यांच्या मते णवज्ञानसाणित्याचे मूल्यमापन ि े वैज्ञाणनक णनकषांवर न िोता 

कलेच्या म्िणजेच साणिणत्यक णनकषांवर व्िावे. णवज्ञानसाणित्य ि ेकदाणचत खर् या णवज्ञानाशी 

जुळणारे असणार नािी. पण ते जर त्या काळातील प्रचणलत वैज्ञाणनक कल्पनेशी जुळणारे 

असेल तर त्याला णवज्ञानसाणित्य म्िणता येण े शक्य आि.े म्िणजेच णवज्ञानसाणित्याचे 

मूल्यमापन ि ेप्रचणलत वैज्ञाणनक कल्पना आणण साणिणत्यक णनकष यांच्या आधारे व्िावे अस े

िॅडीस यांनी सांणगतललेे आि.े त्यांनी मांडलले ेि ेमत योग्यच आि.े 

        व. कद. कुलकणी यांनी णवज्ञानसाणित्याचे मूल्यमापन करताना साणित्याच्याच णनकषाने 

त्याकड ेपाणिले पाणिजे असे मत मांडलले ेआि.े 

       “णवज्ञानसाणित्य िी कथासाणित्याचीच एक शाखा आि.े त्याचा सवतासुभािी करण्याचे 

कारण नािी. ते एक स्वतंत्र सजानशील लेखन असून साणित्याच्याच णनकषाने त्याकड ेपाणिल े

पाणिजे... णवज्ञानसाणित्य ि े आशयाने णवज्ञानणनष्ठ असावे, पण प्रक तीने ते सजानशील 

साणित्यरूपच असणे आवश्यक आि,े ि ेआज आवजूान सांगावेसे वाटते. ” ३७  

        मराठी णवश्वकोशात णवज्ञानसाणित्याचे मलू्यमापन करताना साणित्यक तींच्या 

मूल्यमापनासाठी समीक्षचेे जे णनकष वापरल ेजातात, तेच इथेिी लावल ेपाणिजेत अस ेमत 

व्यक्त झालले ेआि.े 

        “णवज्ञानकथा िी एक लणलत साणित्यक तीच असते. त्यामुळे णतला णवज्ञानाचे अणधष्ठान 

असलेच पाणिजे ि े मान्सय केल्यानंतर, णतचे मलू्यमापन करताना कथा – कादबंरी – नाटक 

यांसारख्या साणित्यक तींच्या मूल्यमापनासाठी समीक्षेचे जे णनकष वापरले जातात, तेच 

इथेिी लावल ेपाणिजेत.” ३८  

         णनरंजन घाटे यांनी णवज्ञानसाणित्याच्या मूल्यमापनाचा णवचार करताना 

णवज्ञानसाणित्यामधील णवज्ञान तपासनू बघण,े णवज्ञानसाणित्यात वापरल्या जाणार् या 
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वैज्ञाणनक शोधात ढवळाढवळ नसणे, भणवष्यकाळात लागणार् या शोधांची तकाशुद्धता तपासून 

पािणे, त्याचबरोबर साणित्याचे मापदडं वापरणे या गोष्टी चांगल ेणवज्ञानसाणित्य कोणते ि े

ठरवताना णवचारात घेतल्या पाणिजेत अशी भूणमका मांडललेी आि.े ३९  

       बाळ फमडके यांनी णवज्ञानकथेणवषयी मांडलेल्या भूणमकेमधून णवज्ञानसाणित्याचे णनकष 

लक्षात येतात. 

       ‘‘ णवज्ञानकथेच्या बाबतीतिी याच कसोट्या लागू पडतात. त्यांतील प्रस्थाणपत 

णवज्ञानाचे सूत्र जसेच्या तसे, अबाणधत स्वरूपातच वापरले जाणे आवश्यक आि.े त्यात बदल 

करण्याचे स्वातंत्र्य लेखकाला नािी...थोडक्यात, णवज्ञानकथा िी प्रथम चांगली कथा िवी. 

पण केवळ कथा चांगली असून त्यातील णवज्ञान चुकीचे असले ककंवा अगदीच थातुरमातुर 

असेल तरीिी ती कथा णवज्ञानकथा म्िणून मानता येणे शक्य िोणार नािी. ” ४०  

        बाळ फमडके यांनी णवज्ञानसाणित्याचे मलू्यमापन करताना णवज्ञानसाणित्यात 

साणिणत्यक मूल्य े असण े तसेच त्यात वापरल े जाणारे णवज्ञान बरोबर असण े ि े णनकष 

मित्त्वाचे मानलेल ेआिते. 

        सुबोध जावडकेर यांनी चांगल्या साणित्याच्या कें द्रस्थानी माणूस असतो, 

णवज्ञानसाणित्याच्या कें द्रस्थानीिी माणूसच असतो. णवज्ञानसाणित्यातील माणसांसमोर उभ े

राणिलेल े प्रश्न ि े णवज्ञानामुळे उभ े राणिलेल ेअसले तरी शेवटी णवज्ञानसाणित्य ि े माणसांचे 

साणित्य असत.े त्यामुळे णवज्ञानसाणित्याला चांगल्या साणित्याचे णनकष लावण े आवश्यक 

आिते अस ेमत मांडलेल ेआि.े ४१ 

        जावडकेर यांनी मांडलेल े ि े मत योग्यच आि ेअसे म्िणता येते कारण साणित्याच्या 

कें द्रस्थानी माणूसच असतो. णवज्ञानसाणित्य ििेी साणित्य असल्याने त्याच्या कें द्रस्थानी 

माणूसच असतो. 
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       अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याच्या आकलन आणण मूल्यमापनासाठी कोणते णनकष 

वापरावे लागतात िी चचाा केल्यानंतर, या चचेच्या आधारे णवज्ञानसाणित्याच्या 

मूल्यमापनासाठी पुढील णनकष स्वीकारता येतात.  

१. णवज्ञानसाणित्याचा आशय णवज्ञानणनष्ठ असावा लागतो.  

२. वैज्ञाणनक सत्याच्या अणधष्ठानाबरोबरच णवज्ञानसाणित्याला कल्पनेच्या आधारे 

भणवष्यकाळाचा वेधिी घेता आला पाणिजे. भणवष्यकालातील नव्या वैज्ञाणनक 

शोधांचे सूचन णवज्ञानसाणित्याने करणे आवश्यक आि.े 

३. णवज्ञानसाणित्यात काल्पणनक कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या 

संभवनीय असलेल्या शक्यतांचे णचत्रण येणे आवश्यक असते. 

४. णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील 

एखादया वास्तव सत्याचा आधार असण ेआवश्यक असत.े  

५. णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असणे आणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे मित्त्वाचे असते. 

६. णवज्ञानसाणित्य ि ेणवज्ञानावर आधाररत साणित्य असल्याने त्याच्या मूल्यमापनासाठी 

साणिणत्यक णनकष वापरणे ( कथानक, घटना, व्यणक्तरेखाटन, रचनातंत्र, भाषा इ. ) 

णवज्ञानसाणित्याच्या आकलन आणण मूल्यमापनासाठी स्वीकारलेल े वरील णनकष वापरून 

िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांचे मूल्यमापन केललेे आि.े  

४.४  अरण िबेळेकर याचं्या णवज्ञानकादबंर् या 

           िबेळेकर याचं्या ‘आकदत्य’, ‘जोनास आका ’, ‘म त्युजंय’ या कादबंर् या णवज्ञानकादबंर् या 

मानल्या जातात. णवज्ञानसाणित्याच्या मूल्यमापनासाठी आपण स्वीकारलेल े णनकष वापरन 
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िबेळेकरांच्या ‘आकदत्य’, ‘जोनास आका ’, ‘म त्युंजय’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, 

‘स्वप्नचषक’ या कादबंर् या णवज्ञानकादबंर् या ठरतात का ि ेपािावे लागेल. 

४.४.१ आकदत्य : 

          िबेळेकरांची ‘आकदत्य’ िी कादबंरी इ. स. १९९० मध्य ेप्रणसद्ध झाली. संपूणा जगातील 

पणिला सांयुणगक प्रक्येचा अणुउजाा प्रकल्प बांधणे, तो णनयंत्रणाबािरे जाणे आणण तो 

णनयंत्रणात आणणे ि े‘आकदत्य’ चे णवज्ञानाशी णनगडीत आशयसूत्र आि.े  

          िबेळेकरांच्या ‘जोनास आका ’ या कादबंरीच्या मलप ष्ठावर ‘आकदत्य’ िी िबेळेकरांची 

‘मौज’ प्रकाशनाने प्रकाणशत केललेी पणिली णवज्ञानकादबंरी असा उल्लखे आललेा आि.े 

वासुदवे सावंत, स.ु म. तडकोडकर, णवद्या प्रभुदसेाई, आशा मणगुतकर या अभ्यासकांनी 

‘आकदत्य’ वर समीक्षात्मक लेखन केलेल ेआि.े यात वासुदवे सावंत यांच्या मते ‘आकदत्य’ िी 

णवज्ञान साणित्याच्या साच्यात बसणारी कादबंरी नािी. त्यामुळे त्यांनी ‘आकदत्य’ चा णवज्ञान 

कादबंरी म्िणून णवचार न करता कादबंरीच्या ककंवा वाङ् मयीन क तीच्या सवासामान्सय 

णनकषांवरच णतचे यशापयश णनणश्चत केल ेपाणिजे अस ेमत मांडललेे आि.े 

        “िबेळेकरांची ‘आकदत्य’ िी कादबंरी वरीलप्रकारच्या णवज्ञान साणित्याच्या साच्यात 

बसणारी कादबंरी नािी. णवज्ञानातील सभंाव्य शक्यतांचा ती वधे घेत नािी ककंवा 

कोणत्यािी अ् भुतरम्य घरटतांचे णचत्रण ती करीत नािी. अंतराळातील अ् भुत घटना, 

परग्रिावरील जीव, रक्तवाणिन्सयातून केलेला अ् भुतप्रवास ककंवा अशाच प्रकारचे 

वैज्ञाणनकद ष्ट्या शक्य असणारे चमत्कार यांचे वणान ‘आकदत्य’ मध्य ेनािी. वैज्ञाणनकांचे जग 

िा णतचा णचत्रणणवषय असला आणण अणुप्रकल्पाणवषयीची भरपूर माणिती ती दते असली, 

तरी ती णवज्ञानकाल्पणनका नािी. म्िणून ‘आकदत्य’ ची तुलना मराठीतील जयंत नारळीकर, 

णनरंजन घाटे, लक्ष्मण लमढे ककंवा सुबोध जावडकेर यांच्या णवज्ञानसाणित्याशी फार मयााकदत 
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प्रमाणातच करता येईल. यामुळेंच ‘आकदत्य’ चा णवज्ञान कादबंरी म्िणून णवचार न करता 

कादबंरीच्या ककंवा वाङ् मयीन क तीच्या सवासामान्सय णनकषांवरच णतचे यशापयश णनणश्चत 

केले पाणिजे.” ४२  

           णवद्या प्रभुदसेाई, स.ु म. तडकोडकर, आशा मणगुतकर या अभ्यासकांनीिी ‘आकदत्य’ 

चा अभ्यास करताना ती णवज्ञानकादबंरी आि ेका या प्रश्नाचा णवचार केललेा आिे. णवद्या 

प्रभुदसेाई यांनी ‘आकदत्य’ मध्ये िबेळेकरांनी णवज्ञानणवषयक माध्यमाचा आधार घेऊन इतर 

राजकीय उलथापालथ, राजकीय नेत्यांचा स्वाथा इत्यादी गोष्टींचे णचत्र रंगणवलेल ेआि ेअस े

मत मांडललेे आि.े   

           “ अणुउजाा प्रकल्पाचे बांधकाम, त्याची दरुस्ती यांचा तपशील यात आल्यामुळे णवज्ञान 

कादबंरी असा या कादबंरीचा उल्लेख केला जातो. परंतु खरे पािता णवज्ञानणवषयक 

माध्यमाच्या आधारे लखेकाने राजकीय उलथापालथ, त्यातून णनमााण िोणार् या नवनवीन 

पॉणलसीज, राजकीय नेत्यांचा स्वाथा, णवज्ञानाच्या प्रगतीशी असललेा त्याचा संबंध, त्यात 

सामान्सय माणसाचा घेतला जाणारा बळी अशा अनेक गोष्टी अणतशय प्रभावीपणे उभ्या केल्या 

आिते.” ४३  

            स.ु म. तडकोडकर यांनीिी ‘आकदत्य’ ला णवज्ञानकादबंरी मानलेले नािी. त्यासंदभाात 

त्यांनी मांडलेले मत पािावे लागेल. 

          “ ...‘आकदत्य’ िी पैसा आणण प्रेम िा णचरंतन णवषय वेगळ्या द णष्टकोणामधून मांडणारी 

कादबंरी ठरत.े.. ती समाजातील सद्यपररणस्थतीवर चररत्रनायकाने मात का केली याचे 

ठाशीव णचत्रण करणारी सामाणजक साणित्यक ती ठरते...या साणित्यक तीचा पररचय 

णवज्ञानकादबंरी म्िणून दणे्यात येतो; ते डॉ. अरण िबेळेकर यांचे नाव वजै्ञाणनक म्िणून ज्ञात 

आि ेयासाठी असावे...‘आकदत्य’ मध्ये वैज्ञाणनक संशोधनामुळे माणसाला शक्य णततके सौख्य 
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लाभावे, अशी सकदच्छा व्यक्त झाली आि,े ि ेनाकारता येणार नािी अन    केवळ तेवढ्यामुळे 

जर णतला कोणी वैज्ञाणनक कादबंरी म्िणणार असेल तर ते उणचतच ठरेल का ? या प्रश्नाचे 

उत्तर खणचतच िोकाराथी दतेा येणार नािी.” ४४  

            आशा मणगुतकर यांनी िबेळेकरांच्या णवज्ञानसाणित्यावर णलणिताना ‘जोनास आका ’ 

चा अपवाद सोडल्यास त्यांच्या आकदत्य, रद्रमुख, म त्युंजय या कादबंर् यांत सामाणजक 

आशयाची कथा येते अस ेमत मांडलेल ेआि.े 

            “... या कादबंर् यांत वातावरण वैज्ञाणनक असले तरी भारतीय तत्त्वज्ञानाची परंपरा 

असललेा शुद्ध णवचारांचा माणूस व त्याच्या सािस, कष्ट, बुद्धी, तत्त्वणनष्ठा याभोवती 

कफरणारी कथा डॉ. िबेळेकर गंुफतात. त्यामुळे ती वैज्ञाणनक आशयाच्या कथेपेक्षा सामाणजक 

आशयाची कथा िोते. ‘जोनास आका ’ याला अपवाद वाटते कारण यात णवज्ञानातील सभंाव्य 

गोष्टींची कल्पना आि.े” ४५  

             अभ्यासकांनी ‘आकदत्य’ णवषयी मांडललेी िी मते पाणिल्यानंतर पाश्चात्य आणण 

मराठी अभ्यासकांनी सांणगतलेल े णवज्ञानसाणित्याच्या मूल्यमापनाचे वर कदलेल े णनकष 

वापरन ‘आकदत्य’ िी णवज्ञानकादबंरी ठरते का ि ेपािणे उणचत ठरेल. 

           ‘आकदत्य’ मध्ये सामाणजक आशय आललेा असल्यामुळे ती एक सामाणजक कादबंरी 

वाटते पण वरील णनकषांच्या आधारे ‘आकदत्य’ कादबंरीचा णवचार केला तर अस ेकदसते की 

ती भणवष्यकालीन कणल्पत मांडणारी आि े म्िणून ती णवज्ञानकादबंरी आिे. ‘आकदत्य’ मध्य े

भणवष्यकालीन कणल्पत मांडललेे आि.े ‘आकदत्य’ िा कफशन ररएक्टर नसून एक फ्यूजन 

ररएक्टर (सांयुणगक प्रक्येवर आधारलेला अणउुजाा प्रकल्प) आि.े जगात कफशन ररएक्टर 

आिते पण अजून फ्यूजन ररएक्टर णनमााण झाललेे नािीत. रणशयाने फ्युजन ररएक्टर बांधला 

पण त्यांना तो एक उजाा स्त्रोत म्िणून बांधता आलेला नािी. ‘आकदत्य’ मध्ये फ्यूजन 



 

                                                                                                211 
 

ररएक्टरचे स्वप्न साकार झालेले सापडते. ‘आकदत्य’ मध्ये ‘आकदत्य’ िा एक उजाा स्त्रोत म्िणनू 

बांधला गेललेा आि.े कंट्रोल्ड ररएक्शन (कॅटणलस्टचा वापर करून णनयंत्रणाखाली उजाा 

णमळवण)े कशी िोऊ शकते िी कल्पना ‘आकदत्य’ मध्ये मांडलेली आि.े ४६  

           ‘आकदत्य’ मधील समस्या अणुउजाा प्रकल्प णनयंत्रणाबािरे जाणे िी आि.े चेनोणबल, थ्री 

माईल आइलंड इथ ेअशा घटना घडलले्या आिते. ‘आकदत्य’ मध्ये त्यांचा उल्लखेिी आलेला 

आि.े णजथ े अणुउजाा प्रकल्प आि े णतथ े अशी घटना घडू शकते िे सभंाव्य वास्तव आि.े 

म्िणूनच ‘आकदत्य’ मध्य े येणारी अणुउजाा प्रकल्पाची समस्या िी भणवष्यकालीन कणल्पत 

वास्तव आि.े णवज्ञानसाणित्याचा आशय णवज्ञानणनष्ठ असावा लागतो. ‘आकदत्य’ मध्य े

णवज्ञानाचा वापर आशयद ष्ट्या केललेा आि.े णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना 

असणे मित्त्वाचे असते. कालप्रवास, अवकाश लढाया, पयाायी कालप्रवाि, परग्रिावरील 

बुणद्धमान सजीव इत्यादी. ‘आकदत्य’ च्या कथानकात एक उजाा स्त्रोत म्िणून फ्यूजन 

ररएक्टरची णनर्माती िी वैज्ञाणनक कल्पना मांडललेी आि.े ‘आकदत्य’ मध्ये कणल्पताच्या आधारे 

भणवष्यकाळाचा वेध घतेला गेललेा आि.े भणवष्यकाळातील नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन 

त्यात आलेल े आि.े काल्पणनक कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या सभंवनीय 

असलले्या शक्यतांचे णचत्रण आललेे आि.े अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांच्या आधारे 

‘आकदत्य’चे मूल्यमापन केल्यावर ‘आकदत्य’ िी णवज्ञानकादबंरी मानता येते. 

        ‘आकदत्य’ िी एक साणित्यक ती असल्याने णतचे मूल्यमापन साणिणत्यक णनकषांवरिी 

करणे योग्य ठरत.े कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी आपण ‘वास्तवता’ (जीवनदशान) आणण 

‘नैणतकता’ (जीवनणवषयक द णष्टकोण) ि ेदोन मित्त्वाचे णनकष म्िणून स्वीकारलले ेआिते. या 

णनकषांच्या आधारे ‘आकदत्य’ कादबंरीचे मूल्यमापन करता येते.  

‘आकदत्य’ कादबंरीतील वास्तवता : 
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            जगातील एखादा अणुउजाा प्रकल्प णनयतं्रणाबािरे जाण्याची समस्या िी आधुणनक 

वैज्ञाणनक युगातील एक वास्तव समस्या आि.े अशाप्रकारच्या घटना रणशयातील चेनोणबल, 

थ्री माईल आइलंड इथे घडलले्या असल्याचा उल्लखे ‘आकदत्य’ मध्ये आलेला आि.े वासुदवे 

सावंत यांनी यासंदभाात मांडलेल ेमत मित्त्वाचे आि.े  

        “या कादबंरीच्या कें द्रस्थानी असणारी जी समस्या आि े ती कािीशी अपवादात्मक 

असली तरी ती वास्तवच आि.े आजच्या प्रगत वैज्ञाणनक युगातल्या वास्तवाशी संबणधत 

आि.े” ४७  

         ‘आकदत्य’ मध्ये सांयुणगक प्रक्येचा अणुउजाा प्रकल्प णनयंत्रणाबािरे जाणे िी समस्या 

आलेली आि.े एखादा अणुउजाा प्रकल्प णनयंत्रणाबािरे जाणे िी आजच्या वैज्ञाणनक युगातील 

वास्तव समस्या लेखकाने वास्तववादी शैलीत मांडलेली आि.े ‘आकदत्य’ मधील समस्या या 

णवज्ञान, राजकीय व्यवस्था आणण भ्रष्टाचारी व त्ती यांच्यामुळे णनमााण झालले्या आिते. 

         कारवार आणण अकंोला यांच्या मधल्या पररसरामध्य े सिा िजार िके्टर जणमनीत 

बांधला गेललेा ‘आकदत्य’ िा जगातील पणिला वीजणनर्मातीसाठीचा फ्यूजन ररएक्टर, 

सांयुणगक प्रक्येचा अणउुजाा प्रकल्प सरुू झाल्यानंतर सात वषांनी णनयंत्रणाबािरे जातो. 

आकदत्यचा णनमााता डॉ. भरत बसरूर या सशंोधकाला आकदत्य णनयंत्रणात आणण्यासाठी 

तुरंगातून बोलावले जाते. 

            आकदत्य णनयंत्रणाबािरे जाण्याची समस्या णनमााण िोण्याची कािी कारण ेअसतात. 

आकदत्यवर एक अमेररकन आणण दोन भारतीय यांचे कािी प्रयोग चाललेल ेअसतात आणण 

त्यासाठी स्टॅन डणेमयन या शास्त्रज्ञाने अणुभट्टीत जास्त प्रमाणात ऑफा न सोडण्याचा णनणाय 

घेतललेा िोता. अणधक प्रमाणात ऑफा न सोडल्यामुळे आकदत्यचे तपमान वाढलेल ेिोते आणण 

तो णनयंत्रणाबािरे जाऊ लागललेा िोता. आकदत्यसाठीच्या सुरक्षायोजनेचे म्िणजे सेफ्टी 
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णप्रकॉशन्सस एन्सड अव्िॉयडन्सस ऑफ णडझास्टसाचे आराखड ेअजून अंमलात आणले गेललेे नव्िते. 

फायबर ग्लास स्टील सडॅणवचेस तयार नव्िते, णलकक्वड िीणलयमचा पुरेसा साठा नव्िता. 

त्यामुळे आकदत्यला णनयंत्रणात आणणे आव्िानात्मक बनलेले िोते. पण भरत ि े आव्िान 

स्वीकारून आकदत्यला णनयंत्रणात आणण्यात यशस्वी िोतो ि े वास्तव कादबंरीत मांडलले े

आि.े 

 ‘आकदत्य’ कादबंरीतील राजकीय वास्तव : 

           ‘आकदत्य’ मध्ये राजकीय वास्तवाचे णचत्रणिी आललेे आि.े १९७५-७७ सालाचा 

आणीबाणीचा काळ, त्यानंतर राजकीय क्षेत्रात झालेल ेपररवतान, ‘आकदत्य’ च्या णनर्मातीच्या 

वेळी पंतप्रधान, उजाामंत्री यांच्याशी झालले्या बठैका, उजाा प्रकल्प उभा राितोय म्िटल्यावर 

कनााटकात णवरोधी पक्षाकडून झाललेा ताणत्त्वक णवरोध, भरतने आपल ेसंशोधन अमेररकेला 

णवकल्यानंतर राजकीय पातळीवर लोकसभेत, राज्यसभेत झाललेा गदारोळ इत्यादीचे 

उल्लखे येतात. 

 ‘आकदत्य’ कादबंरीतील जीवनदशान : 

             भरत बसरूर िा बुणद्धमान शास्त्रज्ञ या कादबंरीचा नायक आिे. आकदत्यची संकल्पना 

भरत बसरूरची िोती. भाभा अणुसशंोधन कें द्रामध्ये पी.एच.डी. साठी संशोधन करीत 

असताना भरतला कॅटॅणलणस्टक ररएक्शन प्रक्या वापरून फ्यूजन िोत असल्याचा शोध 

लागतो. याच दरम्यान त्याचा छाया बल्सेकर या बॅकेत काम करणार् या तरूणीशी पररचय 

िोतो आणण पुढे त्यांचा णववाि िोतो. पी.एच.डी. संपल्यावर त्याला अिमदाबादला पी. आर. 

एल. मध्य े फेलोणशप णमळते आणण कािी मणिन्सयांनी तो अमेररकेत बकाल े येथे पोस्ट डॉक 

करण्यासाठी जातो. पोस्ट डॉक करताना भरतला णतथे फ्युजन ररएक्टरवर काम करायला 

णमळते आणण त्याला नव्या कल्पना सुचतात. भरत भारतात परत येऊन पी. आर. एल. मध्य े
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परत रजू िोतो. पुढ े पी. आर. एल. सोडून बाका मध्ये रजू झाल्यानंतर ‘आकदत्य १’ िा 

टोकोमॅकचा प्रकल्प िातात घेतो. याच दरम्यान भरतच्या कौटंुणबक आयुष्यात कािी प्रश्न 

णनमााण िोतात. लग्नानंतर पणिल्या गभाधारणेच्या वेळी लवकर मूल नको म्िणून छायाने 

भरतला न सांगताच गभापात करून घेतललेा असतो. पुढ े जेव्िा णतला मात त्वाचा ध्यास 

लागतो तेव्िा णतचा गभा रटकत नािी. तीनदा गभापात झाल्यानंतर चौर्थयांदा गभा रटकतो 

आणण मुलीचा, सुनयनाचा, जन्सम िोतो. सुनयनाला, सुनीला जन्समतानाच सेरेणियल पाल्सी 

िा गंभीर आजार झाललेा असतो. छाया आणण भरतवर द:ुखाचा डमगर कोसळतो. या द:ुखाने 

छायाचे मानणसक संतुलनिी णबघडू लागते आणण त्यामुळे णतचे सनुयनाकड े दलुाक्ष िोऊ 

लागते. याचा पररणाम म्िणून भरतला सुनीकड ेअणधक लक्ष द्यावे लागते. आकदत्यचे काम 

मित्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोिोचलेल े िोते. पुढे भरत ‘आकदत्य’ अणु-उजाा प्रकल्पाची 

योजना कें द्रीय उजाा मंत्रालयाला सादर करतो. भरतला कें द्रीय उजाा मंत्रालयाकडून 

साडतेीनशे कोटी रपयांच्या ‘आकदत्य’च्या प्रकल्पाला मान्सयता णमळते पण या 

प्रकल्पाणवषयीची संपूणा माणिती गुप्त राखण्यात यावी अशी अट त्याला घालण्यात येते. ती 

अट मान्सय करून भरत ‘आकदत्य : २’ ची उभारणी सुरू करतो. अशाप्रकारे एका बाजूला 

‘आकदत्य’च्या उभारणीच्या व्यापात भरत व्यस्त िोतो आणण त्याचवेळी दसुर् या बाजूला 

सुनीच्या आजारपणामुळे कौटंुणबक जीवनात णनमााण झालेल्या ताणाने अस्वस्थ बनतो. 

त्याच्या या मानणसक ताणाचे आणण सुनीशी णनमााण झालेल्या भावबंधाचे दशान कादबंरीत 

घडते. 

        “ भरतने सुनीच्या शेजारी बसून णतचा िात िातात घेतला. सावकाश थोपटीत तो गोष्ट 

सांगू लागला... गोष्ट सपंली. सुनी अजूनिी तशीच बघत िोती. टक लावून. भरतकड.े भरतला 

का कोण जाणे, अचानक भडभडून आल.े” (प . ७८) 
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       अशाप्रकारे सुनीच्या आजारपणामुळे भरत मानणसक पातळीवर अस्वस्थ बनतो. पुढ े

सुनीच्या अमेररकेत िोणार् या उपचारांसाठी आपल्या संशोधनाचे गुणपत डणेव्िड बाका र या 

अमेररकन शास्त्रज्ञाला णवकतो. या उपचारांनी सुनी बरी िोते. पण िी माणिती उघड 

झाल्यावर भरतवर राष्ट्रद्रोिाचा आरोप िोतो. आकदत्य पूणा झाल्यानंतर त्याच्यावर 

दशेद्रोिाचा खटला भरला जातो. या खटल्यात त्याच्या सशंोधक णमत्राची डणेमयनची साक्ष 

मित्त्वाची ठरते आणण दिा वषे सक्तमजुरीची णशक्षा ठोठावली जाऊन त्याची णतिारच्या 

तुरंूगात रवानगी केली जाते. ‘आकदत्य’ णनयंत्रणाबािरे गेल्यावर भरतलाच तुरंूगातून 

बोलावून ‘आकदत्य’ला णनयंत्रणात आणले जाते. णवज्ञानामुळे मानवी जीवनात णनमााण झालेल े

प्रश्न ‘आकदत्य’ मध्य े आलेल े आिते. भरत जगातील पणिल्या फ्यूजन ररएक्टरची णनर्माती 

करतो पण आपल े सशंोधनरिस्य अमेररकेला णवकल्यामुळे त्याला णशक्षा िोते. णवज्ञानाला 

दशेाच्या सीमांचे बंधन असल्यामुळे त्याची िी क ती अयोग्य मानली जाते आणण त्याचा 

पररणाम त्याच्या जीवनावर िोतो. 

  

 

आकदत्य’ कादबंरीतील नणैतक प्रश्न : 

            ‘आकदत्य’ मध्ये जीवनदशान घडवणे ि े लेखकाचे उकद्दष्ट असल्याचे कदसते. ‘आकदत्य’ 

मध्ये लखेकाने कािी नैणतक प्रश्न मांडलले ेआिते. भरतनंतर ‘आकदत्य’ च्या संचालकपदाची 

जबाबदारी भरतचेच सिकारी गोवधान लसघंवीकड े सोपवली जाते. लसंघवीनंतर कें द्रीय 

मंत्रालयातील उजाा णवभागाचे सणचव प्रसन्नकुमार भारद्वाज आपल ेवजन वापरून आपल ेबंध ू

डॉक्टर अणनरद्धकुमार भारद्वाज यांची ‘आकदत्य’ च्या संचालकपदी णनयुक्ती करून घेतात. 

अणनरद्धकुमार भारद्वाज संचालक झाल्यावर ‘आकदत्य’ च्या णशल्लक राणिलेल्या 

सुरक्षायोजनेशी संबंणधत कामांमधून पैसा खातात आणण ‘आकदत्य’ च्या सुरणक्षततायोजनेची 



 

                                                                                                216 
 

वासलात लावतात. यात ते डणेमयनची मदत घेतात आणण यातून णमळालेल े कािी पैस े

त्यालािी णमळतात. अशाप्रकारे भारद्वाजांच्या भ्रष्टाचारामुळे ‘आकदत्य’ ची सरुक्षायोजना पूणा 

धोक्यात येते आणण त्यामुळे ‘आकदत्य’ ला णनयंत्रणात आणण ेअणतशय कठीण िोते. याउलट 

रणशया आणण अमेररका या दशेांनी अशाप्रकारची अणभुट्टी उभारण्यापूवीच भरत आपल्या 

बुणद्धमत्तेने आणण अनेक वषांच्या अखंड पररश्रमांनी ‘आकदत्य’ िा जगातील पणिला अण-ुउजाा 

प्रकल्प तयार करतो. णवज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला नाव णमळवून दतेो. पण जेव्िा आपल्या 

मुलीच्या उपचारांसाठी भरत आपल े संशोधनरिस्य अमेररकेला णवकतो तेव्िा मात्र तो 

दशेद्रोिी ठरतो. खरे पािता भारतात उजाा प्रकल्पाच्या नावाखाली िडै्रोजन बॉम्ब बनवला 

जात आि े असा आरोप अमेररकन शास्त्रज्ञांकडून िोऊ नये म्िणून भरतने बाका रला सत्य 

सांणगतलेल े आि.े आणण नंतर बाका रने त्याच्यासमोर मांडलले्या योजनेनुसार आपल्या 

मुलीच्या उपचारांसाठी त्याने आपले संशोधनरिस्य बाका रला कदललेे आि.े वास्तणवक 

णवज्ञानावर दशेाच्या सीमांचे बंधन नसते, ते जागणतक असते. णवज्ञानातील संशोधनावर 

सगळ्या जगाचा अणधकार असतो. त्यामुळे भरतने आपल ेसंशोधनरिस्य अमेररकेला णवकणे 

यात त्याने खरे तर कोणतािी गुन्सिा केलेला नािी. पण तरीिी तो दशेाच्या नजरेतून गुन्सिगेार 

ठरललेा आि.े कारण दशेाच्या सरकारकडून या संशोधनाला सािाय्य प्राप्त झालले े आि े

त्यामुळे सरकारने घातललेी बधंने पाळण ेबंधनकारक आि.े पण भरतने आपल्या मलुीवरील 

उपचारांसाठी ती पाळलेली नािीत. वास्तणवक भरत जर भ्रष्टाचारी व त्तीचा असता तर 

आकदत्यचा साडतेीनशे कोटींचा प्रकल्प उभारताना िव ेणततके पैस ेणमळवू शकला असता. पण 

त्याने तसे केललेे नािी. आपल्या मलुीच्या उपचारांसाठी त्याने आपले सशंोधनरिस्य णवकलले े

आि.े कादबंरीत भरतचा सिकारी लसघंवीच्या भाष्यातून लेखकाची जीवनद ष्टी व्यक्त झाललेी 

आि.े  

 “ भ्रष्टाचाराणवरद्ध बोलणार् या लोकांना म्िणावं, ‘आकदत्य’वर खचा िोणार् या रकमांकड ेपािा. 

पैसा खायला ‘आकदत्य’च्या अनुदानात काय कमी िोतं ? कोट्यधीश झालो असतो म्िणाव.ं 
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अरे, साडतेीनशे कोटींचा प्रकल्प राबवणार् याला फक्त आठदिा लाख रपयांसाठी आपलं शील 

णवकावं लागल ंह्याचीच तुम्िाआम्िांला लाज वाटावी.” (प . ९१) 

       अशाप्रकारे आपल्या भ्रष्टाचारामुळे आकदत्यची सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात आणणारे 

भारद्वाज आणण आपल्या मुलीच्या उपचारांसाठी आपले संशोधनरिस्य अमेररकेला णवकणारा 

भरत यांच्यापैकी खरा दशेद्रोिी कोण ? भरत आणण भारद्वाज यांच्यापकैी कोणाची क ती 

नैणतक ठरत?े अस ेप्रश्न कादबंरीत उपणस्थत झाललेे आिते. 

 ‘आकदत्य’ ला णनयंत्रणात आणल्यावर भरत ‘आकदत्य’ च्या संचालकपदी एका णनस्प ि आणण 

आक्षेपातीत माणसाची गरज आि े म्िणून आपणासारखेच तुम्िीिी या पदाला योग्य नािी 

आिात अस ेभारद्वाजांना सुनावतो. भरतला त्याच्या णशक्षेत सूट णमळावी यासाठी उजाासणचव 

प्रधानमंत्र्यांची मान्सयता घेऊन माफीचा अजा घेऊन येतात पण भरत त्या अजाावर सिी 

करायचे नाकारतो आणण परत तुरंूगवास पत्करतो. भरतने त्याआधी दोनदा माफीसाठी अजा 

केललेा असतो. पण त्याला माफी णमळाललेी नसते. आता पुन्सिा दयेची याचना करण्याची 

त्याची इच्छा नसते. त्यापेक्षा उरलेली णशक्षा भोगण्याचे तो ठरवतो आणण तुरंगात परत 

जातो. यातूनिी भरतची प्रामाणणकता द ष्टीस पडते. 

“ भरत आणण भारद्वाज या दोघांच्या परस्परणवरोधी वतानाचे णचत्र कादबंरीतून वाचकांसमोर 

ठेवून लेखकाने व्यक्तीच्या क तीची नैणतकता कशावरून ठरवायची असा प्रश्न उपणस्थत केललेा 

आि.े पसै े खाण्याच्या मोिापायी दशेाच्या एका मित्त्वाच्या अणुप्रकल्पाला धोका णनमााण 

करणारे भारद्वाज दशेद्रोिी, की आपल्या एकुलत्या एक मुलीच्या उपचारासाठी आपल े

संशोधन परदशेाला णवकणारा भरत दशेद्रोिी ?...कादबंरीतील कथासूत्राला अस े नैणतक 

पररमाण कदल्याने ‘आकदत्य’ िी केवळ उत्कंठावधाक, रोमांचकारी कादबंरी रिात नािी; णतला 

कािीएक वाङ् मयीन गुणवत्ता प्राप्त िोते. साणित्यक ती म्िणून ती यशस्वी ठरते.” ४८ 
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            अशाप्रकारे लेखकाने ‘आकदत्य’ या कादबंरीला नैणतक पररमाण कदलेल े असल्याने 

वाङ् मयीन द ष्ट्या ती यशस्वी ठरललेी आि.े अशाप्रकारे वास्तवता (जीवनदशान) आणण 

नैणतकता (जीवनणवषयक द णष्टकोण) या णनकषांवर ‘आकदत्य’ चा णवचार केल्यावर कदसते की 

‘आकदत्य’ िी जशी आजच्या णवज्ञानयुगातील एक वास्तव समस्या मांडते. त्याचबरोबर ती 

मानवी जीवनदशानिी घडणवते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल े आि े आणण या 

णवशेषांमुळे ‘आकदत्य’ वाङ् मयीन द ष्ट्या यशस्वी ठरललेी आि.े ‘आकदत्य’ चे मलू्यमापन 

करताना वासुदवे सावंत यांनी मांडलेल ेमत लक्षात घ्यावे लागते. 

           “ ‘आकदत्य’ चे वाङ् मयीन यश मान्सय करून सुद्धा णतच्या एकूण मलू्यमापनासंदभाात 

कािी प्रश्न उपणस्थत करता येतात. एक श्रेष्ठ दजााची गंभीर साणित्यक ती ककंवा कादबंरी 

वाचल्याचे समाधान ‘आकदत्य’ आपणास दतेे काय? या प्रश्नाचे संपूणापणे िोकाराथी उत्तर 

दतेा येणे कठीण आि.े उत्तम समजल्या जाणार् या कादबंर् या या मुख्यत: जीवनदशानाच्या 

ितूेने प्रेररत झालले्या असतात. वास्तवातील प्रश्नांसंबंधी कािीएक भान वाचकांना त्या करून 

दते असतात. वाचकांना वास्तवासंबंधी कािी अंतद ाष्टी त्या प्राप्त करून दते असतात. 

लेखकाच्या गंभीर जीवनद ष्टीचा प्रत्यय अशा कादबंर् यांतून येत असतो. उत्तम कादबंरीकडून 

असणार् या या अपेक्षा ‘आकदत्य’ पूणा करते काय ? याचे उत्तर नकाराथीच द्यावे लागेल. ४९  

            वासुदवे सावंत यांनी मांडलेले मत योग्यच आि.े ‘आकदत्य’ मध्ये लखेकाने कािी 

प्रमाणात मानवी जीवनदशान घडवलेल े आि.े त्याचबरोबर कािी नैणतक प्रश्निी मांडलले े

आिते. तरीिी जीवनदशान घडणवणे िा लेखकाचा ‘आकदत्य’ च्या लखेनामागील ितूे असल्याचे 

कदसत नािी. माणसांवर एखादी आपत्ती कोसळणे, माणसांनी त्या आपत्तीतून सुटण्यासाठी 

धडपडणे आणण त्यात यशस्वी िोणे असे कथासूत्र मांडणारी िी कादबंरी आिे. म्िणून 

‘आकदत्य’ िी आजच्या णवज्ञानयुगातील एक वास्तव समस्या मांडणारी, मानवी जीवनदशान 
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घडणवणारी, नैणतकतेचे पररमाण लाभललेी एक वाचनीय आणण लोकणप्रय प्रक तीची कादबंरी 

ठरत.े     

४.४.२   म त्युजंय :  

            ‘म त्युंजय’ िी त्यांची णवज्ञानकादबंरी इ. स. १९९७ मध्य े प्रणसद्ध झाली. एका 

रसायनशास्त्रज्ञाने थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या रसायनाचा शोध लावून त्याचा प्रयोग स्वत:वर 

केल्यामुळे त्याचे शरीर पॉलीमराईज तंतूचे बनून अंगात अमानवी शक्ती णनमााण िोणे ि ेया 

कादबंरीचे आशयसूत्र आि.े 

        ‘म त्युंजय’ च्या पणिल्याच पानावर णतचा उल्लखे ‘संपूणा णवज्ञानकादबंरी’ असा करण्यात 

आलेला आि.े त्यामुळे ‘म त्यंुजय’ चा णवचार णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांवर करावा लागतो.  

            वैज्ञाणनक सत्याच्या अणधष्ठानाबरोबरच णवज्ञानसाणित्याला कल्पनेच्या आधारे 

भणवष्यकाळाचा वेधिी घेता आला पाणिजे. भणवष्यकालातील नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन 

णवज्ञानसाणित्याने करणे आवश्यक आि े िा णवज्ञानसाणित्याचा एक णनकष आि.े ‘म त्युंजय’ 

मध्ये कणल्पताच्या आधारे भणवष्यकाळाचा वेध घेतला गेललेा आि.े णवज्ञानसाणित्यातील 

कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील एखादया वास्तव सत्याचा 

आधार असण े आवश्यक असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष आि.े पण ‘म त्युंजय’ 

मधील कणल्पताला णवज्ञानातील वास्तव सत्याचा आधार नािी. अशाप्रकारे एखाद्या 

रसायनाच्या वापरामुळे मानवी शरीर पॉणलमराईज   बनणे ि ेभणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या 

संभवनीय नािी. णवज्ञानसाणित्यात मांडलेल ेकणल्पत ि ेसवाच्या सवा संभवनीय असते ककंवा ते 

भणवष्यात शास्त्रीय सत्य म्िणून णसद्ध िोणार असून प्रत्यक्षात उपयोणजले जाणार आि ेअस े

नसते. ‘म त्युंजय’ मधील कणल्पताला णवज्ञानातील वास्तव सत्याचा आधार नसला तरी 

लेखकाने काल्पणनकतेच्या पातळीवर थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या रसायनाचे आणण त्याच्या 
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वापरामुळे उ् भवणार् या पररणस्थतीचे णचत्रण कादबंरीत केलेले आि.े णवज्ञानकथानकाच्या 

मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा णलणिताना वैज्ञाणनक तर्थय े पाळण े िा 

णवज्ञानसाणित्याचा णनकष आि.े थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या नवीन रसायनाच्या वापरामुळे 

मानवी शरीर पॉलीमराईज तंतूचे बनून अंगात अमानवी शक्ती णनमााण िोणे िी 

णवज्ञानकल्पना या कादबंरीत मांडललेी आि.े ‘म त्युंजय’ मध्य े णवज्ञानामुळे मानवी जीवनात 

णनमााण झालेल्या प्रश्नांचे णचत्रण आलले े आि.े थ्री कॅट नाइन्सटीनाईनच्या वापरामुळे 

गोणपनाथचे शरीर पॉणलमराईज   बनण ेिी णवज्ञानामुळे णनमााण झालेली समस्या आि.े 

         ‘म त्युंजय’ या कादबंरीत िबेळेकरांनी कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्माती 

केललेी आि.े नॅशनल इणन्सस्टट्यूट ऑफ बायोटेिोलोजीमधील रसायनशास्त्रज्ञ डॉ. गोणपनाथ 

समरोडीने आपल्या सिकार् यांच्या सिकायााने थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन म्िणजे ट्राय काबो एणडनो 

टॉक्सीन नायन्सटी नाईन या रसायनाचा शोध लावलेला िोता. त्या रसायनाच्या साणन्नध्यात 

कािी अणूंच्या णवणशष्ट रचनेतून एकप्रकारचे तंतू णनमााण करता येत िोते जे आधुणनक 

अवकाशयानांच्या आवरणात वापरता येणार िोते. त्या णवणशष्ट तंतंूना त्यांनी ‘म त्युंजय’ अस े

नाव कदलेल ेिोते. त्यांना या शोधावरील पेटंटसिी णमळालेल ेिोते.  

           डॉ. गोणपनाथमध्ये दोष असल्यामुळे त्याला मलू िोऊ शकत नव्िते. पण त्याची पत्नी 

शांपाला मलुगा झाललेा िोता आणण तो मलुगा णसक्युररटीमधील मेजर मोिदीप गांगुलीचा 

आि ेअशी अफवा त्याच्या इणन्सस्टट्यूटमध्ये पसरललेी िोती. त्या द:ुखामुळे गोणपनाथने थ्री कॅट 

नाइन्सटीनाईन ि ेरसायन णपऊन आत्मित्येचा प्रयत्न केललेा िोता. पण त्याचा पररणाम म्िणून 

गोणपनाथचे शरीर पॉणलमराईज   म्िणजे म त्युजंय तंतूचे बनलेल े िोते, त्याच्या शरीरावर 

कोणत्यािी शस्त्राचा, आगीचा पररणाम िोत नव्िता. त्यामुळे त्याने आपल्या शत्रूंना सिजपण े

मारललेे िोते. भणवष्यात एखाद्या रसायनाच्या वापरामुळे मानवी शरीर पॉणलमराईज    बनण े

आणण त्यामुळे त्याच्या आयुष्याची शोकांणतका िोणे ि ेकथासूत्र कादबंरीत आललेे आि.े   
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           अमेररकेच्या वतीने गोणपनाथच्या शोधाचे पेटंट णवकत घेण्यासाठी आलेल्या खाजगी 

णडटेक्टीव्ि व सी. आय. ए. चा माजी एजंट णवल्यम टोबी आणण गोणपनाथची भटे, मेजर 

सल्तनतखान या पाककस्तानी आय. एस. आय. एजंटने दोन खाजगी कंपन्सयांसाठी 

गोणपनाथच्या शोधाचे सॅपल आणण पेटंटस णमळणवण्यासाठी भारतात येऊन गोणपनाथचा 

सिकारी संजीव सक्सेनाची भेट घेणे, गोणपनाथने मेजर सल्तनतखानची माणिती पोलीसांना 

कळवल्यामुळे सल्तनतखानने सूड उगवण्यासाठी गोणपनाथचा मुलगा अलनंद्यच्या शाळेच्या 

बसमध्य ेबॉम्बस्फोट घडवून आणणे, गोणपनाथ स्वत:च त्या बॉम्बस्फोटात सापडण ेपण तो 

म त्युंजय तंतूचा बनलेला असल्यामुळे कोणतीिी इजा न िोता त्यातून बचावणे, बॉम्बस्फोटात 

शालेय मलुांचा म त्यू िोणे, गोणपनाथने रागाच्या भरात संजीव सक्सेना, म ण्मय घोषाल, 

सल्तनतखान यांना ठार मारण ेआणण शेवटी स्वत: पोणलसांच्या स्वाधीन िोण,े पोणलसांकड े

आपल्या गुन्सह्यांची कबुली दते असतानाच हृदय बंद पडून त्याचा म त्यू िोणे अशा घटना-

प्रसंगांमधून कादबंरीच्या कथासूत्राचा णवकास िोतो.  

           प्रयोगशाळा, थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन रसायन, कबा, नायट्रोजन, िायड्रोजन आणण 

ऑणक्सजन अणूंच्या णवणशष्ट रचनेतून णनमााण झालेला पॉणलमराईज    म्िणजे म त्युंजय तंतू, 

इलास्टीक एनजी, पेटंटस, तंतूचे आणण कॅटॅलीस्टचे सॅंपल्स, नॅशनल इणन्सस्टट्यटू ऑफ 

बायोटेिोलोजी, तेथील शास्त्रज्ञ, आय. एस. आय., सी. आय. ए. अशा तपशीलांमधून 

कादबंरीचे अनुभवणवश्व णवकणसत िोते.  

  ‘म त्युजंय’ मधील वास्तवता : 

         एखाद्या रसायनाच्या वापरामुळे मानवी शरीर पॉणलमराईज   बनणे ि ेवैज्ञाणनकद ष्ट्या 

संभवनीय नािी. त्यामुळे ‘म त्युंजय’ मध्ये मांडलेल ेवास्तव कणल्पत आि.े 

 ‘म त्युजंय’ मधील मानवी जीवनदशान : 
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           ‘म त्युंजय’ मध्य े लेखकाने कािी प्रमाणात मानवी जीवनदशानिी घडणवलले े आि.े 

गोणपनाथ आणण शांपा यांच्या लग्नानंतर गोणपनाथमध्ये दोष असल्याने त्यांना मूल िोत नािी. 

चार वषांनी शांपाला मुलगा िोतो. तो मलुगा इणन्सस्टट्यूटच्या णसक्युररटीमधील मेजर 

मोिदीप गांगुलीचा आि े अशी अफवा सगळीकड े पसरते. गोणपनाथचे सिकारी त्याला 

णिणवतात. गोणपनाथ आणण शांपा यांच्यामध्य ेदरुावा णनमााण िोतो. वैवाणिक जीवनातील 

या समस्येमुळे गोणपनाथ द:ुखी बनतो आणण त्यामुळेच रसायन णपऊन आत्मित्येचा प्रयत्न 

करतो. पण त्यामुळे त्याचे शरीर पॉणलमराईज    िोण्याची एक नवीन समस्या णनमााण िोते. 

शांपाकडून गोणपनाथला अलनंद्य िा म ण्मय घोषालचा मुलगा असल्याचे कळते. तरीिी 

गोणपनाथचे शांपा आणण अलनंद्यवर प्रेम असल्यामळेु तो त्यांच्या भणवष्याची काळजी करताना 

कदसतो. त्यासाठी तो आपल्या म त्यूपूवी आपल्या शोधाची सॅपल्स आणण कागदपत्रे टोबीला 

दऊेन ते पैसे शांपा आणण अलनंद्यच्या सुरणक्षत भणवष्यासाठी ठेवतो. त्याचप्रमाणे म ण्मय 

घोषालने शांपाला पुढे कधी त्रास दऊे नये म्िणून त्यालािी ठार मारतो.  

‘म त्युंजय’ कादबंरीतील नैणतक प्रश्न : 

          ‘म त्युंजय’ कादबंरीच्या लखेनामागे णवज्ञानाच्या आधारे रंजनात्मक कथासतू्र मांडणे िा 

लेखकाचा ितूे असल्याचे कदसते. त्यामुळे कादबंरीत नैणतक प्रश्न आलेल ेनािीत. 

        अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याचे णनकष वापरून ‘म त्युंजय’ चा णवचार केल्यावर िी एक 

णवज्ञानकादबंरी ठरते. लेखकाने ‘म त्युंजय’ कादबंरीचे लखेन भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तव 

मांडण्याच्या ितूेने केललेे आि.े जीवनदशान घडणवणे ककंवा नैणतक प्रश्न मांडणे िा णतच्या 

लेखनामागील मुख्य ितूे नािी. त्यामुळे ती रंजनात्मक कथासतू्र मांडणारी णवज्ञानकादबंरी 

ठरत.े 

४.४.३  जोनास आका  : 



 

                                                                                                223 
 

           अज्ञात प्रदशेांचा शोध सतत घेत रािणे िी मानवाची नैसर्गाक प्रव त्ती आि.े 

प र्थवीवरील अनेक अज्ञात, नव्या प्रदशेांचा शोध मानवाने अथक पररश्रमाने, सािसाने, 

णजद्दीने, णचकाटीने लावलेला आि.े ‘रामायण’ म्िणजे रामाचा प्रवास. रामाने लंकेपयंत प्रवास 

केला. जोनाथन णस्वफ्टच्या ‘गणलव्िसा टॅ्रव्िल्स’ मधून मानवाला असललेे प्रवासाचे आकषाण 

कदसते. कोलंबससारख्या प्रवाशांनी आपल्या प्रवासात नवीन णक्षतीजे शोधली. यातून णनत्य 

नव्या प्रदशेांचा शोध घेण्याची मानवाची व त्ती कदसून येते. प र्थवीवरील प्रवासाबरोबरच त्याने 

अवकाशातिी प्रवास करण्याची स्वप्ने पाणिली. 

         आकदम काळापासून दरू आकाशात कदसणारा सूया, चंद्र, तारे यांनी मानवाचे कुतुिल 

जागे केले. त्यांना जवळून पािण्याची इच्छा त्याच्या मनात उत्पन्न झाली. चंद्राशी तर त्याचे 

णनकटचे नातेच जुळले. रामायणात राम चंद्र आणून दणे्याचा िट्ट धरतो असा प्रसंग आि.े 

बालमनाला, कवीमनाला चंद्र नेिमीच जवळचा वाटला. चंद्राला साणित्यात अढळपद प्राप्त 

झाले. मानवाला इतर ग्रिांणवषयीिी कुतुिल वाटत राणिले. १२ ऑगस्ट २०१८ या कदवशी 

नासाने आपल्या सूयामालेतील सूयााच्या वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘पाका र सोलर 

प्रोब’ ि ेमानवणवरिीत अवकाशयान पाठवले. या णवश्वात अनेक आकाशगंगा आिते. आपली 

आकाशगंगा िी त्यापैकी एक असून आपल्या आकाशगंगेतच कोटी सूया आिते आणण त्यातील 

अनेक सूयांभोवती ग्रिमाला आिते याचा शोध मानवाला लागला. त्यामुळे त्याचे कुतुिल 

जाग त झाले. त्या अनेक सूयांभोवती असलेल्या अनेक ग्रिमालांवर जीवन असेल काय िा प्रश्न 

मानवाला पडला. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न तो अखंडपणे करीत राणिला. 

         मानवाने आपल्या सूयामालेतील इतर ग्रिांचािी शोध घेतला. प र्थवीव्यणतररक्त इतर 

ग्रिांवर जीवन आि ेका ? इतर ग्रिांवर मानवी वसाित णनमााण केली जाऊ शकते का ? अस े

प्रश्न त्याच्या मनाला, बदु्धीला सतत पडत राणिले. णवज्ञानाच्या आधाराने तो या प्रश्नांची उत्तरे 

शोधू लागला. णवज्ञान आणण आपली कल्पनाशक्ती यांच्या आधाराने त्याने अवकाशप्रवास, 
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ग्रिांवरील प्रवास आणण वसािती यावर कथाकादबंर् या णलणिल्या. पाश्चात्य साणित्यात 

अवकाशप्रवास, चंद्र, मंगळ, शु् , बुध, गुरू या ग्रिांवरील वसािती यावर अनेक णवज्ञानकथा-

कादबंर् या णलणिल्या गेलले्या आिते.  

         अपोलो ११ मधून मानवाने चंद्रावर पाऊल ठेवले आणण चंद्रावर जाण्याचे त्याचे स्वप्न 

प्रत्यक्षात उतरल.े त्यापूवी सतराव्या शतकापासून म्िणजे मानवाने चंद्रावर प्रत्यक्ष पाऊल 

ठेवण्याआधीपासून, पाश्चात्य लेखकांनी कल्पनेच्या राज्यातील चंद्रप्रवासाचे णचत्रण णवज्ञान 

कथा-कादबंर् यांतून केलेले आि.े फ्राणन्ससस गॉडणवन यांची ‘मॅन इन द मून’ (१६३८), सायरॅनो 

द बजेरॅक यांची ‘कॅणमकल णिस्टरी ऑफ द स्टेटस एन्सड एपंायसा ऑफ द वल्डा ऑफ द मून’ 

(१६५६), माजोरी िोप णनकोलन्ससची ‘ व्िॉयजेस टू मून’ (१९४८), रॉजर लान्ससलेीन ग्रीन ‘ 

इन टू अदर वल्डास   ’ (१९५७), ऑथार क्लाकाची ‘द सेंरटनल’ (१९५१) या कथामधून आणण 

ऑथार क्लाकाची ‘द फॉल ऑफ     अ मून डस्ट’, जॉन डदल्यू. कॅपबले  यांची ‘द मून इज    िले’ 

(१९५०), रॉबटा ए. िाईनलाईन यांची ‘मून इज द िाशा णमस्टे्रस’ या कादबंर् या, अशा अनेक 

पाश्चात्य कथाकादबंर् यांमधून  चंद्रप्रवास, चंद्रवसािती यांचे णचत्रण केलेल ेआि.े 

          चंद्राबरोबरच मगंळ, शु्  आणण इतर ग्रिावंरिी पाश्चात्य साणित्यात कथाकादबंर् या 

णलणिल्या गेलले्या आिते. मंगळ या ग्रिाणवषयीिी लखेकांना णवशेष कुतुिल असलेल ेकदसते. 

मंगळावर णलणिलले्या कथाकादबंर् यांमध्ये पसी गे्रग यांची ‘अ्ॉस द झोणडअक’ (१८८०), 

गुस्तावस पोप यांची ‘जनी इन मासा’ (१८९४) या कथा, स्टॅन्सली जी. वीनबॉम यांची ‘द 

माशान ओडसेी’ (१९३४) िी कादबंरी, रे िॅडबरी यांची ‘द माशान ्ॉणनकल्स’ (१९५१), 

रॉबटा िाइनलाईन यांची स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लॅन्सड’ (१९६१) िी कादबंरी, ऑथार सी. क्लाका  

यांची ‘द सॅर्ड स ऑफ मासा’ , ‘ट्राणन्सझट ऑफ अथा’ (१९७०) िी कथा, आयझॅक अणसमोवची ‘ द 

माशान व’े (१९५२) िी कथा, णवल्यम वॉललंग यांची ‘णनक्स ऑललंणपका’ (१९७४) िी कथा, 

गॉडान आर णडक्सन यांची ‘द फार कॉल’ िी कादबंरी अशा अनेक कथाकादबंर् या आिते. या 
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कथाकादबंर् यांमधून मंगळप्रवास, मंगळावरील वसािती यांचे णचत्रण आलेल ेआि.े मानवाने 

मंगळावर याने पाठणवण्यापूवी या कथाकादबंर् यांचे लखेन झालले ेआि े िी गोष्ट मित्त्वाची 

आि.े   

          इ. स. १९९९ मध्ये प्रणसद्ध झालेली िबेळेकरांची ‘जोनास आका ’ िी णवज्ञानकादबंरी 

मानवाचा मंगळावरील प्रवास आणण मंगळावरील मानवी वसाित या वैज्ञाणनक कल्पनेवर 

आधाररत आि.े अमेररकेने आखलले्या पणिल्या मंगळ मानववसाित मोणिमेत भारतीय 

सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञाचा समावेश िोण ेआणण त्याच्या सिभागामुळे मोणिम व्यवणस्थत पार पडून 

ते सवाजण सखुरूप प र्थवीवर परत येणे ि ेया कादबंरीचे आशयसूत्र आि.े ‘जोनास आका ’ चे 

आशयसूत्र मानवाचा मंगळ ग्रिावरील प्रवास आणण मंगळावरील मानवी वसाित या 

वैज्ञाणनक कल्पनेवर आधारललेे आि े त्यामुळे या कादबंरीचा णवचार णवज्ञानसाणित्याच्या 

णनकषांवर करावा लागतो. 

        णवज्ञानसाणित्यात काल्पणनक कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या 

संभवनीय असलले्या शक्यतांचे णचत्रण येण ेआवश्यक असत े िा णवज्ञानसाणित्याचा पणिला 

णनकष आि.े मानवाने मंगळावर जाणे आणण मंगळावर मानवी वसाित िोण्याच्या शक्यतेचा 

शोध घेणे या भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या संभवनीय असलेल्या शक्यतांचे णचत्रण ‘जोनास 

आका ’ या कादबंरीत आलले े आि.े त्याचप्रमाणे वतामानकाळात सूक्ष्मजीवशास्त्रात 

अवशेषांमधून क्लोलनंग करणे शक्य नािी पण कादबंरीत भणवष्यकाळात अवशेषांमधून 

क्लोलनंग केलेल ेदाखवललेे आि.े भणवष्यकाळात सूक्ष्मजीवशास्त्रात रक्तस्त्रावात लागण करून 

आजार बरा करण्याच्या नवीन पद्धतीचा शोध लागण्याच्या शक्यतेचे णचत्रण या कादबंरीत 

आलेल ेआि.े    

         णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील 

एखादया वास्तव सत्याचा आधार असण ेआवश्यक असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष 
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सांणगतलेला आि.े ‘जोनास आका ’ मधील कणल्पताला णवज्ञानातील वास्तव सत्याचा आधार 

आि.े आजपयंत मानवाने मंगळाचा अभ्यास करण्यासाठी मंगळावर मानवणवरिीत याने 

पाठवलेली आिते. भणवष्यात मंगळावर वसाित करण्याच्या द ष्टीनेिी मानव मंगळाचा 

अभ्यास करतो आि.े मगंळावर मानव पाठणवण्याची त्याची तयारी सरुू आि.े णवज्ञानातील 

या वास्तव सत्याचा आधार ‘जोनास आका ’ मधील कणल्पताला आि.े 

          णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे िा णवज्ञानसाणित्याचा णतसरा णनकष आि.े ‘जोनास आका ’ च्या 

कथानकाच्या मुळाशी मानवाचा मंगळावरील प्रवास आणण मंगळावरील मानवी वसाित िी 

वैज्ञाणनक कल्पना आि.े िी वैज्ञाणनक कल्पना लखेकाने वैज्ञाणनक तर्थयांच्या आधारे मांडलेली 

आि.े चंद्रावर जाऊन आल्यानंतर मानव मंगळावर जाण्याची तयारी करीत आि.े 

अंतराळवीरांचे प्रणशक्षण, मंगळावरील उड्डाण व प्रवास, मंगळावर उतरण,े णतथे प्रयोगशाळा 

तयार करण,े परतीचा प्रवास, यानाचे मिासागरात उतरणे या कल्पना मांडताना लेखकाने 

वैज्ञाणनक तर्थयांचा आधार घेतलेला आि.े  

          अमेररकेने रणशयाच्या सिकायााने ‘मासा कॉलनायझेशन’ उफा  ‘ऑणलम्पस’ िी 

मंगळवसाित मोणिम आखललेी असते. या मगंळवसाित मोणिमेसाठी डॉ. जीम कॅलॉक 

यांच्या णशफारसीनुसार त्यांचा णशष्य डॉ. परेश णशराली या भारतीय सकू्ष्मजीवशास्त्रज्ञाची 

णनवड केली गेली जाते. दिा ते अकरा वषाचं्या कालावधीच्या या मोणिमेत मानवाच्या प्रत्येक 

वंशावळीतील एक माणसू सिभागी झाललेा असतो. अमेररका, रणशया, भारत अशा दशेांतील 

एकूण आठ अंतराळवीर या मोणिमेत सिभागी झालेले िोते. चार वषे प्रणशक्षण आणण सराव, 

नंतर अडीज वषे प्रवास, सिा मणिन ेमंगळावर वसाित आणण अडीज वषे परतीचा प्रवास 

असा साधारणपण े दिा-अकरा वषांचा िा मंगळ मोणिमेचा काया्म असतो. या मोणिमेत 

काळा जो अंतराळात िरवतो. इतर अंतराळवीर मंगळावर उतरतात. गे्रग मॅकलोव्िलेचा 
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मंगळावर म त्यू िोतो. मोणिम संपवून इतर अतंराळवीर प र्थवीवर परत येतात. मानवाचे 

मंगळावर जाणे आणण मंगळावर मानवी वसाित िोऊ शकते काय याचा शोध घेण े ि े

कथासतू्र कादबंरीत आललेे आि.े 

            मंगळ मोणिमेसाठी परेशची णनवड िोणे, णिगेणडयर पडुणबद्रीशी भेट, परेशचे 

भारतातील प्रणशक्षण, मगंळ मोणिमेसाठी त्याची णनवड झाल्यामुळे भारतात िोत असललेा 

णवरोध, भारतातील प्रणशक्षणादरम्यान परेशचा झालेला छळ, सोनाली आणण परेशच्या 

कुटंुणबयांनी कदलेला भावपूणा णनरोप, अमेररकेतील कुलरीज ओक्स या स्पेस सेंटरमधील 

प्रणशक्षण काया्म, णतथिेी परेशला आलेला छळाचा अनुभव, भारत-अमेररका संबधंामुळे 

घडणार् या घडामोडी, कुणालचा जन्सम, ्ुसेडर  शट् लवरील सराव उड्डाण, रणशयन स्पेस 

स्टेशन साल्यटूवरील अनुभव, प्रत्यक्ष मंगळावरील उड्डाण, मंगळप्रवासात उ् भवललेी संकटे, 

काळा जोचे अतंराळात िरवण,े अतंराळवीराचं्या कुटंुणबयाचं्या आयषु्यात घडणार् या 

घडामोडी, तीन नंबर यानामधील ऑणक्सजनच्या टाकीला णछद्र पडल्यामुळे ते यान मुख्य 

यानापासून मोकळे करणे, जॅक फेलोसचा म त्य,ू मंगळावर उतरण,े णतथ ेप्रयोगशाळा तयार 

करून वनस्पती लावण,े प्रयोगशाळेत प्राणवायू, पाणी, णवजेचे कदवे बसवणे, गे्रगचा अपघाती 

म त्य,ू परतीचा प्रवास, प र्थवीवर उतरणे अशा अनेक घटना-प्रसंगांमधून कादबंरीचे कथासतू्र 

णवकणसत िोते. 

            या मंगळमोणिमचेे तपशीलवार णचत्रण कादबंरीत आलले े आिे. अंतराळवीरांची 

णनवड, त्यांचे प्रणशक्षण, या प्रणशक्षणात सिभागी असलले े णवभागीय तज्ञ, मंगळमोणिमचेे 

संचालक, सिायक सचंालक, सेनादलाचे उच्चाणधकारी, स्पसे सेंटर, ्ुसेडरचे उड्डाण, 

अणग्नबाण, साल्यटू, क्लोलनंग, पॉणलणथनची प्रयोगशाळा, स्पेस कंट्रोल स्टेशन, तंत्रज्ञ, स्पेस 

सुटस   , ऑणक्सजन मखुवटे, बूस्टर इंणजन्सस, कम्युणनकेशन पॅनल, स्पेस टे्रन, ट्रान्ससमीटर 

ररसीव्िर, णनयंत्रणकक्ष, पेररस्कोणपक टी. व्िी. कॅमेरा, क्वारंटाईन अशा तपणशलांतून 
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मंगळमोणिमेचे णचत्र कादबंरीत उभे केलले े आि.े टेस्टट्यूदस, कल्चसा, रसायने अशा 

तपशीलांतून परेशच्या सकू्ष्मजीवशास्त्रातील प्रयोगांचे णचत्रण आलले ेआिे.            

           णवज्ञानसाणित्य ि ेसाणित्य असल्याने त्याच्या मलू्यमापनासाठी साणिणत्यक णनकषिी 

वापरणे आवश्यक ठरते. कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी आपण ‘वास्तवता’ आणण ‘नैणतकता’ ि े

दोन मित्त्वाचे णनकष म्िणून स्वीकारलले े आिते. या णनकषांच्या आधारे ‘जोनास आका ’ 

कादबंरीचे मूल्यमापन करता येते.  

जोनास आका ’ मधील वास्तवता : 

            आतापयंत मानवाने मंगळावर मानवणवरणित याने पाठवून मंगळाचा अभ्यास 

करण्याचा प्रयत्न केलेला आि.े मंगळाचा अभ्यास करून मानव मंगळावर उतरण्याच्या द ष्टीने 

तयारी करीत आि.े भणवष्यात मानव मंगळावर पाऊल ठेवले ि े कणल्पत वास्तव ‘जोनास 

आका ’ मध्य े मांडलले े आि.े त्याचबरोबर अमेररकेतील काळा-गोरा असा वंशभेद, 

अमेररकनांचा भारतीयांकड े पािण्याचा द णष्टकोण ि े वास्तविी लखेकाने मांडलेले आि.े 

लेखकाने अमेररकेतील वंशद्वषेाच्या भावनेचे णचत्रण कादबंरीत केलेल े आि.े जो िा 

णनग्रोवंशीय असल्यामुळे त्याच्या मनात गोर् या लोकांणवषयी आणण त्यांच्या ितूेणवषयी 

अणवश्वास असललेा कदसतो. परेशशी बोलताना त्याच्या या भावना व्यक्त िोतात. 

        “आम्िी सगळे अमेररकन आिोत ि ेमान्सय आि ेमला, परेश. परंतु तरीिी गोरी कातडी 

आम्िां काळ्या कातडीवाल्यांना आपल्यातल ेसमजत नािीत िी खंत वाटते.” (प . १३६) 

 “...मंगळावर गोरा रािायला जाणार. त्याला प र्थवी कमी पडायला लागलीय म्िणून तो 

मंगळावर जाणार. मी ह्या मोणिमेचा उपकणाधार असलो तरी माझी संतती मंगळावर िक्क 

सांगू शकणार नािी. कारण मी अमेररकन असलो तरी काळा आि.े..सबंध मोणिमेत मला 

आणण तुला- दोघां क ष्णवणीयांना घेऊन ते एक णसद्ध करू पाित आिते, की मंगळावर काळे 
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लोक रार्ह शकणार नािीत...त्यात त्यानंी आपल्या आिारातून बर् याचशा गोष्टी वज्या केलले्या 

आिते. आपल्या सवयींच्या णनणमत्तानं डायटीणशयन आपल्या आिारात ितूेपुरस्सर उणेपणा 

आणतािते.” (प . १३९, १४०) 

       काळा जो अंतराळात िरवल्यावर त्याचा दिे परत आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न 

केले जात नािीत. त्याचप्रमाणे एका भारतीयाने मंगळमोणिमेत सिभागी िोणे यालािी 

अमेररकन लोकांचा णवरोध असललेा कदसतो. परेशणवषयी अमेररकन लोकांच्या मनात आकस, 

णतरस्कार अशा भावना असलले्या कदसतात. त्यामुळे या मोणिमेत त्याने सिभागी िोऊ नय े

म्िणून प्रयत्न केल े जातात. प्रणशक्षणादरम्यान त्याचा छळ केला जातो. मंगळमोणिमेचा 

कणाधार जोनाथन क्लाका  याचािी भारतीयांच्या णनवडीला णवरोध असललेा कदसतो. 

        “...परंतु माझ्या सघंात एका नालायक भारतीयाला मला घ्यायचा नािीय.” (प . ४७) 

 “त्या भारतीयाची णनवडच एकंदर चुकीची आि.े तो या मोणिमलेा पणूापण े अयोग्य 

आि.े..एक य:कणश्चत भारतीय नवखा माणूस आम्िां अनुभवी लोकांना कसा काय णशकवणार 

?” (प . ९८) 

     जोनाथन क्लाकाची परेशणवषयी अशी भावना असल्यामुळे साजंट कल्यूाने परेशचा छळ 

केल्यावरिी जोनाथन क्लाका  कल्यूाला णशक्षा करीत नािी. उलट अनेकदा तो परेशशी कािीसा 

दरुाव्यानेच वागताना कदसतो. 

‘जोनास आका ’ मधील मानवी जीवनदशान : 

          ‘जोनास आका ’ मध्ये भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तवाचा वेध घेण्याबरोबरच मानवी 

जीवनदशान घडवण े िािी लेखकाचा ितूे असल्याचे कदसते. ‘जोनास आका ’ मध्य े लेखकाने 

मानवाने मंगळावर जाणे या कणल्पत वास्तवाबरोबरच मानवी जीवनदशानिी घडणवलले े

आि.े मंगळमोणिमेसाठी णनवडला गेललेा बुणद्धमान सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ परेश णशराली िा 
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‘जोनास आका ’ चा नायक असून तो णिरटश नोबेल लॉरेट डॉ. जीम केलॉक यांचा णवद्याथी 

िोता. मंगळमोणिमसेाठी डॉ. जीम केलॉक त्याच्या णनवडीची णशफारस अमेररकेच्या 

राष्ट्राध्यक्षांकड े करतात. परेशचे आपली मैणत्रण सोनाली भटकळ णिच्याशी लग्न करणार 

िोता. पण मंगळमोणिमवेर जाण्याचे ठरल्यावर परेश लग्नाचा णवचार पढुे ढकलतो. सोनाली 

त्याची वाट पािायचे ठरवते आणण णतचा आणण कुटंुणबयांचा णनरोप घेऊन तो एकूण दिा-

अकरा वषााच्या मंगळमोणिमेवर जातो. सोनाली तो परत येईपयंत त्यांचा मलुगा कुणालचा 

सांभाळ करीत त्याची वाट पािते. 

            मंगळमोणिमेचा कप्तान जोनाथन क्लाकाची एकुलती एक मुलगी टॅबी िी पांगळी 

िोती. तीन वषााची असताना एका अपघातात णतने आपल े दोन्सिी पाय गमावलले े िोते. 

त्यामुळे त्याच्या पत्नीचा, क्लरॅाचा स्वभाविी तापट बनललेा िोता. टॅबीच्या रट्रटमेंटच्या 

बदल्यात जोनाने मंगळमोणिम स्वीकारललेी िोती. जोना मंगळावर गेल्यावर क्लरॅाचा दरूचा 

आतेभाऊ िायन णतच्या जवळ येतो पण क्लरॅा लगेच त्याला दरू करते. टॅबीच्या रट्रटमेंटवर ती 

आपले लक्ष कें कद्रत करत.े पुढ े गे्रग मॅकलोव्िलेच्या बायकोने आत्मित्या केल्यानंतर त्याच्या 

छोट्या मलुीचा शोध घेऊन णतला आपल्या घरी आणते व सांभाळते. तसेच सवा 

अंतराळवीरांच्या बायकांना भेटते. कणाधाराची पत्नी असल्याची जबाबदारी ती णनभावते. 

           काळा जोची बायको मॉली जो पासून घटस्फोट घेणार िोती. पण सरकारने सगळ्या 

अंतराळवीरांच्या कुटंुणबयांना णशक्षण, नोकर् या अशा वेगवेगळ्या स्वरूपात भरपरू मदत 

केललेी िोती. सरकारकडून मॉलीला नोकरी णमळालेली िोती आणण णतच्या मलुीच्या उत्तम 

णशक्षणाची सोय झाललेी िोती. त्यासाठीच मॉलीने जो पासून घटस्फोट घतेलेला नव्िता. जो 

अंतराळात िरवल्यावर अमेररकन सरकारकडून त्याच्या कुटंुणबयांना मदत जािीर िोते. तेव्िा 

मॉली जोच्या णवम्याचे पैसे आणण सरकारकडून भरपाई म्िणून णमळालले्या रकमेतील एकिी 
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पैसा जोच्या आईवणडलांना न दतेा सगळे पैस े घेऊन आपल्या मुलीसि आपल्या 

आईवणडलाकंड ेणनघून जाते. यातून मॉलीची स्वाथी व त्ती कदसते. 

           कान्सस्टांरटन ्ॅकोव्ि, अलेक्झांडर काणस्कन, बोरीस णचमोस्की, स्टीव्ि चेल्टनिमॅ या 

अंतराळवीरांच्या कुटंुणबयांच्या णशक्षणाची, नोकरीची, रािण्याची सोय त्यांच्या सरकारकडून 

केली जाते. अंतराळवीरांच्या अनुपणस्थतीत ते माणूस िोते ि े सिा वषे णवसरायचे आणण 

पुढची सिा वषे घालवायची असा णवचार त्यांच्या कुटंुणबयांनी केलेला िोता. त्यांच्या पत्नी 

कोणत्यािी मोिाला बळी न पडता आपला नवरा परत येण्याची वाट पाित जगतात. 

        मंगळप्रवासात असलेल्या मॅकलोव्िलेला आपली मुलगी माथााची काळजी वाटते आणण 

त्यामुळे तो प्रचंड अस्वस्थ िोतो. जोनालािी आपल्या पांगळ्या मुलीची, टॅबीची काळजी 

वाटत.े यातून मॅकलोव्िले, जोना यांचे आपल्या मुलींशी असलेल ेभावणनक नाते कदसते. 

         ‘जोनास आका ’ मध्ये अंतराळवीर आणण त्यांच्या कुटंुणबयांच्या जीवनावर झालेल े

बरेवाईट पररणाम ि े णवज्ञानाच्या प्रगतीमुळेिी झालेले कदसतात. मंगळमोणिमेवर गेल्याने 

परेश आणण सोनालीचे लग्न लांबते, जोनाथन क्लाकाची पत्नी क्लॅरा अणधक जबाबदारीने 

वागते, जो अंतराळात िरवल्यावर मॉली णवम्याचे आणण सरकारकडून णमळालेल ेपसै ेघेऊन 

सरळ आपल्या बापाच्या घरी णनघून जाते. मंगळमोणिमेमुळेच अंतराळवीरांच्या कुटंुणबयांचे 

णशक्षण, नोकर् या यांची जबाबदारी त्या त्या दशेातील सरकारकडून उचलली जाते. 

मंगळमोणिमेत जो अंतराळात िरवतो, मॅकलोव्िलेचा मंगळावर म त्यू िोतो. अशाप्रकारे 

वैज्ञाणनक प्रगतीचे मानवी जीवनावर पररणाम झालेल ेकदसतात. 

सुबोध जावडकेर यांनी ‘जोनास आका ’ णवषयी केलेल ेणववेचन मित्त्वाचे आि.े 

“ ‘जोनास आका ’ या अरण िबेळेकरांच्या कादबंरीत मंगळावरच्या मोणिमेचे वणान आिे; पण 

णतचा उद्देश मंगळावरच्या मोणिमेमागचे णवज्ञान सांगणे आि,े मंगळावरचं वातावरण, 
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गुरत्वाकषाण वगैरेबद्दल माणिती दणेे िा आि,े अस े कोणी म्िणणार नािी. तर अजूनिी 

वणाभदे माणसाच्या मनात कसा रटकून आि,े अतंराळप्रवासासाठी णनवडल्या जाणार् या 

व्यक्तींच्या णनवडीमागे काय राजकारण चालत,े कुटंुबकणबल्यापासून दिा-बारा वषे दरू 

रािण्यातून कोणते ताणतणाव उ् भवतात, या सगळ्यांचे दशान घडवणे, एक वेगळा अनुभव 

वाचकाला दणेे िा णतचा उद्देश आि.े” ५०  

आशा मणगुतकर यांनी ‘जोनास आका ’ णवषयी पुढीलप्रमाणे णवचार मांडललेे आिते. 

        “...णवज्ञानातील संभाव्य गोष्टींचे कणल्पत, त्यातील कथानकात वावरणार् या माणसाचें 

णवणवध स्वभावणवशेष, राजकीय, सामाणजक पट, वास्तव िोऊ शकतील अशा कल्पना 

म्िणजेच कल्पना आणण वास्तवाचे योग्य भान या कादबंरीत आि.े मात्र या वैज्ञाणनक 

घटनांपेक्षा त्या आठ अतंराळवीरांचे भावणवश्वच इथे चांगल्या तर् िनेे णचणत्रत झालेल ेआि.े 

णवज्ञान ि ेया कादबंरीतील वातावरण आि,े तर जीवनदशान िा या कादबंरीचा गाभा आि,े 

असे म्िणायला िरकत नािी.” ५१ 

       आशा मणगुतकर यांचे ि े मत योग्यच आि.े ‘जोनास आका ’ िी एक णवज्ञानकादबंरी 

असली तरी त्यात व्यक्ती आणण समाज यांनािी मित्त्व प्राप्त झालेल े आिे. कारण 

णवज्ञानसाणित्य ि ेव्यक्ती आणण समाज यांच्याशी णनगणडत असायला िवे कारण वैज्ञाणनक 

िािी एक माणसू असतो आणण णवज्ञानाचा त्याच्या जीवनावर, कुटंुबावर िोणारा पररणाम 

णचणत्रत करणे आवश्यक असते िी िबेळेकरांची भणूमका आि.े ५२  

       सुबोध जावडकेर यांनीिी अशीच भूणमका मांडलेली आि.े  

     “...चांगल ेसाणित्य ि ेमाणसांबद्दल, त्यांच्यातल्या नातेसंबंधाबद्दल कािीतरी सांगू पाित 

असत.े िीच गोष्ट णवज्ञानकथेबद्दलिी खरी आि.े णवज्ञानाबद्दल कािी सागंणे िा णतचा मूळ 

उद्देश नसतो. तीिी माणसांबद्दलच बोलत असत.े फक्त त्या माणसांपुढचे प्रश्न णवज्ञानामुळे उभ े
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राणिलेल े असतात म्िणून णतला णवज्ञानकथा म्िणायचे इतकेच. म्िणजे शेवटी तीिी 

माणसाचीच कथा असते, णवज्ञानाची नािी.” ५३  

‘जोनास आका ’ कादबंरीतील नणैतक प्रश्न : 

       ‘जोनास आका ’ मध्य े भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तवाचा वेध घणे्याबरोबरच कािी 

नैणतक प्रश्निी मांडललेे कदसतात. अमेररकन लोकांची स्वत:णवषयीची श्रेष्ठत्त्वाची भावना 

आणण भारतासारख्या दशेाणवषयी असलेली तुच्छतेची भावना, भारतीयांची बुणद्धमत्ता, 

णचकाटी, सिनशीलता, अमेररकेतील गोरा आणण काळा यांच्यातील वशंद्वषे यांचे णचत्रण 

कादबंरीत येते. ‘जोनास आका ’ मध्ये लेखकाने कािी नैणतक प्रश्न उपणस्थत केलेल े आिते. 

आधुणनक मानवाने णवज्ञानात खूप प्रगती केली. त्याने चंद्रावर पाऊल ठेवले. तो मंगळावर 

जाण्यासाठी सज्ज िोऊ लागला. पण या प्रगत यगुातील माणसाच्या मनातील वंशभेद, शे्रष्ठ-

कणनष्ठतेच्या भावना मात्र नष्ट झालले्या कदसत नािीत. णवज्ञानयुगातिी माणसाकड ेमाणसू 

म्िणून पािण्यापेक्षा तो कोणत्या दशेातील, कोणत्या वंशाचा आि े ि े मित्त्वाचे ठरत 

असल्याचे कदसते. म्िणनू मंगळमोणिमेतील परेशच्या णनवडीला अमेररकेत णवरोध िोतो, 

त्यामुळेच परेशचा छळ केला जातो. काळा जो अंतराळात िरवल्यावर त्याचा दिे परत 

आणण्यासाठी अमेररकन सरकार प्रयत्न करताना कदसत नािी. त्याच्या जागेवर जर एखादा 

गोरा माणूस असता तर त्याचा दिे परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला असता अशी 

प्रणतक्या व्यक्त िोताना कदसते. 

       ‘‘तोच जर एखादा गोरा असता तर अमेररकन सरकारनं वा आपल्या सरकारनं खणचतच 

खचा सोसला असता. फक्त दिेच आणायलादखेील त्यांनी खास यान पाठवलं असतं. तो दिे 

गोरा असायला िवा िोता. काळा माणसू त्या योग्यतेचा नािी असं त्यांना वाटतं.’’( प . १८९) 
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 “अमेररका िा स्वातंत्र्याचा बडा अणभमानी दशे. इथंिी ि ेचालतं ? आं ? व्िॉट अ शेम!”   

(प . ७२)  

       आधुणनक युगातिी अमेररकेसारख्या प्रगत दशेात अणस्तत्वात असलले्या वंशभेद, 

वणाभेदाणवषयी लखेकाची नैणतकता अशाप्रकारे व्यक्त झाललेी आि.े  

       अमेररकेतील प्रणशक्षणादरम्यान िोणारा छळ, अविलेना परेश अणतशय शांतपणे सिन 

तर करतोच णशवाय मगंळावरून परतीच्या प्रवासात सगळे अंतराळवीर आजारी पडलले े

असताना बुणद्धमत्ता आणण सिनशीलता या आपल्या गुणांमुळे त्यांच्यावर उपचार करून त्यांचे 

प्राणिी वाचवतो. परेशचा ककतीिी छळ केला गेला तरी बुणद्धमत्ता आणण सिनशीलता या 

गुणांमुळे परेश या मोणिमेत यशस्वी िोतो असे णचत्रण करून प्रगत णवज्ञानयुगात दशे, वंश ि े

मित्त्वाचे की माणसाची गुणवत्ता अणधक मित्त्वाची असा प्रश्न लेखक उपणस्थत करताना 

कदसतो.  

      भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तवाचा वेध घेणे िा ‘जोनास आका ’ या कादबंरीच्या 

लेखनामागील मखु्य ितूे असून त्याचबरोबर लेखकाने कािी प्रमाणात जीवनदशान घडणवलेल े

आि ेआणण नैणतक प्रश्न मांडलेल ेआिते. लेखकाने ‘जोनास आका ’ या कादबंरीत घडणवलले े

मानवी जीवनदशान मात्र फारसे गंभीर स्वरूपाचे आि ेअस ेम्िणता येत नािी.   

       अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांवर ‘जोनास आका ’ चा णवचार केल्यावर िी एक 

णवज्ञानकादबंरी आि ेअसे म्िणता येते. त्याचप्रमाणे लेखकाने ‘जोनास आका ’ या कादबंरीला 

नैणतकतेचे पररमाण कदलेले आि ेआणण मानवी जीवनदशानिी घडणवलेल ेआि.े या णवशेषांमुळे 

‘जोनास आका ’ वाङ् मयीन द ष्ट्यािी यशस्वी ठरते. 

४.४.४  भद्रमखुी :  
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        िबेळेकराचं्या ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक २०२६’ या 

णवज्ञानकादबंर् या रंजनात्मक कथासूत्र मांडणार् या अशा आिते. 

        िबेळेकरांची इ. स. २००६ मध्य ेप्रणसद्ध झालेली ‘भद्रमखुी’ िी कादबंरी ज्वालामुखीचा 

संभाव्य उद्रके आणण त्या उद्रकेाचे णवनाशकारी पररणाम ि े णवज्ञानणवषयक सूत्र घेऊन 

णलणिली गेललेी आि.े भद्रमुखी द्वीपसमिूावर ज्वालामुखीची नैसर्गाक आपत्ती कोसळण ेआणण 

त्यात णतथे रािणार् या सपंूणा आकदवासी समूिाचा, त्यांच्या आकदम संस्क तीचा नाश िोणे ि े

रंजनात्मक आशयसूत्र या कादबंरीत मांडललेे आि.े 

        कादबंरीच्या मलप ष्ठावर ‘भद्रमखुी’चा उल्लखे एक णवज्ञानकादबंरी म्िणून करण्यात 

आलेला आि.े णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांच्या आधारे ‘भद्रमुखी’ कादबंरीचा णवचार केला तर 

असे कदसते की ‘भद्रमखुी’ िी एक णवज्ञानकादबंरी आि.े या कादबंरीत बेटांवरील 

ज्वालामुखीच्या उद्रकेाची समस्या आलेली आि.े मिासागरातील बेटांवर ज्वालामुखीचा उद्रके 

झाला तर काय िोऊ शकते ि ेकादबंरीत आललेे आि.े प र्थवीवर अनेक रठकाणी असे भूकंप 

आणण ज्वालामुखीचे उद्रके िोत असतात पण ते िोण्यापूवी शास्त्रज्ञांना कळत नािीत. पण 

‘भद्रमुखी’त ज्वालामखुीचा उद्रके िोणार याचे भाकीत वाररजा वकनळ्ळी या भारतीय 

स्त्रीशास्त्रज्ञाकडून केल े जाते अस े दाखणवललेे आि.े त्यामुळे ‘भद्रमुखी’त काल्पणनक 

कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या संभवनीय असलेल्या शक्यतांचे णचत्रण येते. 

       णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील 

एखादया वास्तव सत्याचा आधार असण ेआवश्यक असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष 

सांणगतलेला आि.े ‘भद्रमुखी’ मध्ये लखेकाने मांडलेल्या कणल्पताला प र्थवीवर ज्वालामुखींचे 

उद्रके िोत असण े या वैज्ञाणनक वास्तवाचा आधार आि.े ि े वैज्ञाणनक वास्तव णनसगाात 

अधूनमधून घडणारे वास्तव आि.े 
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        णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळण े िा णवज्ञानसाणित्याचा णतसरा णनकष आि.े ‘भद्रमखुी’ च्या 

कथानकाच्या मुळाशी असललेा ज्वालामुखीच्या उद्रकेाचा णसद्धांत मांडणे िी वैज्ञाणनक 

कल्पना आि.े िी कल्पना लखेकाने वैज्ञाणनक तर्थयांच्या आधारे मांडलेली आि.े ज्वालामखुीचा 

णसद्धांत मांडला जाणे, द्वीपसमूिावर भकंूप िोणे, ज्वालामखुीचा उद्रके िोत असताना 

णनसगाात घडणार् या घडामोडी अशा कल्पना मांडताना लेखकाने वैज्ञाणनक तर्थयाचंा आधार 

घेतललेा आि.े 

       वाररजा वकनळ्ळी या भारतीय स्त्रीशास्त्रज्ञाने भद्रमुखी या तीन मोठया व चार लिान 

बेटांपासून बनलले्या कंकणाक ती द्वीपसमूिावर ज्वालामुखी िोणार असल्याचे भाकीत केललेे 

िोते. या द्वीपसमूिाचे भारतीय नाव ‘भद्रमुखी’ असून या द्वीपसमूिावरील कालमखुी जमात 

िी िषावधान राजानंतर काश्मीरमधून खाली यऊेन दणक्षण भारतामधून या बेटांवर येऊन 

स्थाणयक झाललेी िोती. िी जमात अगस्ती ऋषींना आपले दवैत मानत िोती. पूवी या 

बेटांवर अगस्ती ऋषींचे मंकदर िोते. पण मात कुल मानणार् यांनी त्या मंकदराचे रपांतर 

लोपामुद्रा मंकदरात केलले े िोते. भद्रमखुी, लोपामुद्रा, काललंदी या तीन बेटांवर असलेल्या 

मंकदरामंध्ये त्याच नावाच्या तीन दवेी िोत्या. एक मोठा णसणसणलयन उद्योगपती आणण 

मूर्ताचोर एणमल नॉयमनला भद्रमुखीची मतूी चोरायची असल्यामुळे तो ‘भद्रमुखी’ 

द्वीपसमूिाकड े णनघाललेा िोता. युरोणपयन शास्त्रज्ञ िले्मथु मलुर आणण त्याचे सिकारी, 

वाररजा आणण णतचा भावी पती मेजर मुकंुद बेलतंगडी ि े ज्वालामुखीचा अभ्यास 

करण्यासाठी भद्रमखुी द्वीपसमूिावर गेललेे िोते. या बेटांवर असललेी मात सत्ताक पद्धत 

संपवून पुरषप्रधान  समाजव्यवस्था आणण्यासाठी येथील कािी आकदवासी प्रयत्नशील 

असतात. त्यासाठी ते दोन मंकदरांच्या पुजारी णस्त्रयांना संपवतात. भद्रमुखी मंकदराची पुजारी 

स्त्री दवेीला भद्रमुखीच्या मूतीसि खाणीच्या भेगेत उडी टाकण्याची णशक्षा दतेात. पण 

खाणीत कांछी िी आकदवासी स्त्री त्यांना वाचवते. ज्वालामखुीच्या उद्रकेात बेटांवरील 
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सवाजण म त्यूमखुी पडतात. दवेी आणण वाररजा या भद्रमखुीच्या मूतीसि शेवटी एणमल 

नॉयमनच्या िाती लागतात. एणमल नॉयमन दवेीचा पत्नी म्ह्णून स्वीकार करतो व 

वाररजाला भारतात पोिचती करतो कथासतू्र या कादबंरीत आलेल ेआि.े  

       ज्वालामखुीच्या णसद्धांताणवषयी वाररजाने मुलरला पत्र पाठवून कळणवणे, मेजर मुकंुद 

बेलतंगडी आणण वाररजाची भेट, पीट रॉकने भद्रमुखीच्या मूतीची माणिती णमळणवण्यास 

भद्रमुखी द्वीपसमूिावर जाणे, एणमल नॉयमननेिी भद्रमखुीच्या मूतीच्या शोधात णनघणे, 

मुलर, वाररजा यांनी ज्वालामुखीची पािणी करण्यासाठी भद्रमुखी द्वीपसमूिावर जाणे, 

मूर्ताचोरीच्या संशयामुळे भारतीय गुप्तिरेखात्याने एणमल नॉयमनच्या मागावर असण ेआणण 

त्यांनी भद्रमुखी द्वीपसमूिावर जाणे, बटेांवर झालेल्या भूकंपात पीट रॉकचा म त्यू िोणे, 

आकदवासींनी दोन पुजारी णस्त्रयांना संपणवणे, दवेी आणण वाररजाला खाणीत लोटण,े 

ज्वालामुखीचा उद्रके िोण,े कांछीने दवेी आणण वाररजाला वाचवणे, कांछीचा म त्य,ू दवेी 

आणण वाररजा एणमल नॉयमनच्या िाती सापडणे, एणमलने दवेीचा पत्नी म्िणून स्वीकार 

करणे आणण वाररजाला भारतात पोिोचती करणे अशा घटना-प्रसगंांमधून कादबंरीचे 

कथासतू्र णवकणसत झाललेे आि.े 

      ‘भद्रमखुी’ त भद्रमखुी द्वीपसमूिाचे तपशीलवार णचत्रण आलेले आि.े द्वीपसमिूावरील 

बेटे, त्या बटेांवरील कालमुख जमात, भारतीय सेनेचे बेटांवरील प्रशासन, बटेांवरील दवेींची 

मंकदरे, त्या मंकदरांतील मूती, खाणीतून णमळणारे सोने, रूप,े तांबे इत्यादी धातू, मत्स्यशाळा, 

बीजकंुड, कलशकंद, शका रकंद, मोर्हची दारू अशा प्रकारच्या अनेक तपणशलांतून भद्रमखुी 

द्वीपसमूिाचे णचत्र कादबंरीत उभ ेकेलेल ेआि.े 

       वाररजाने ज्वालामखुीच्या उद्रकेाचा णसद्धातं मांडणे, शास्त्रज्ञाचे पथक ज्वालामुखीची 

पािण्यासाठी भद्रमुखी द्वीपसमूिावर जाणे, तेथील सागरातील मास े अस्वस्थ असणे, मास े

पळून जाणे, खकेड े पाण्याकड े पळणे, णवणिरी आटण,े अन्नटंचाई, भूकंपाचा धक्का, 
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ज्वालामुखीचा उद्रके, लाव्िारस, पाणी सळसळणे, कड्ांतून वािणारे तांबडपेांढरे 

प्रकाशमान झरे, काळा धूर, कड े कोसळण े अशा तपशीलांमधून द्वीपसमूिावरील 

ज्वालामुखीचेिी तपशीलवार णचत्रण आललेे आि.े 

       कादबंरीच्या मलू्यमापनासाठी आपण ‘वास्तवता’ आणण ‘नैणतकता’ ि े दोन मित्त्वाचे 

णनकष म्िणून स्वीकारलले ेआिते. या णनकषांच्या आधारे ‘भद्रमखुी’ कादबंरीचे मूल्यमापन 

करता येते.  

‘भद्रमखुी’ मधील वास्तवता : 

       ‘भद्रमुखी’ कादबंरीत मांडललेी ज्वालामखुीच्या उद्रकेाची समस्या िी णनसगाात घडणारी 

एक वास्तव समस्या आि.े प र्थवीवर ज्वालामुखीचे उद्रके िोण ेि ेएक भौगोणलक वास्तव आि.े 

सागरात असलले्या एका द्वीपसमूिावर ज्वालामुखीचा उद्रके िोण े आणण णतथली आकदम 

संस्क ती नष्ट िोण ेि ेकणल्पत वास्तव ‘भद्रमुखी’ कादबंरीत आलेल ेआि.े 

 

 

‘भद्रमखुी’ मधील मानवी जीवनदशान : 

                                                                                                                                                         

  ‘भद्रमखुी’ मध्य े लखेकाने ज्वालामुखीचा उद्रके िोणे या कणल्पत वास्तवाबरोबरच 

मानवी जीवनदशानिी घडणवलेल ेआि.े भद्रमखुी द्वीपसमूिावर आकदम संस्क ती िोती. त्या 

बेटांवर रािणार् या कालमुखी आकदवासींचा संबंध बािरेील जगाशी येत नसे. जवळपास 

आठशे वषांपासून त्यांचे आपसांतच संबंध राणिलले े िोते. मात सत्ताक पद्धतीमुळे येथील 

समाज स्त्रीणभमुख असून या बेटांवरील णस्त्रयांना णनणायाचे अणधकार िोते. द्वीपसमिूावरील 

भद्रमुखी, लोपामुद्रा, काललंदी या मंकदरांचा वारसा परंपरेने णस्त्रयांकड ेिोता. लग्नसंबंधाला 
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फारसे मित्त्व नव्िते. भद्रमुखीचा पुजारी कस्तुरीरंगनची पत्नी दवेीचे अणधपती मोती 

णवरप्पन, प्रशासक मेजर नायर यांच्याशी संबधं िोते. णशल्पकार बाहुन पालािी णतने आपला 

दिे कदललेा िोता. णतला मलू मात्र नव्िते. णतच्या जवळ आलले ेपुरष अणतमद्यपानामुळे षंढ 

बनलेले िोते. या बटेांवरील बरेचसे आकदवासी णनणष््य िोते. त्यात दवेी, णशल्पकार बाहुन प, 

कांछी िी णतघ े मात्र सतत कायारत असत. दवेी मत्स्योत्पादनात कुशल िोती. णशल्पकार 

बाहुन प िा सुंदर मूती बनवत असे, तर कांछी खाणीतील खणनज अलगद गोळा करण्यात 

तरबेज िोती. द्वीपसमूिावरील वासुकी बटेावरील आकदवासी शेती करीत असत. भारतामधून 

या द्वीपसमिूाला वषाातून तीन-चार वेळा तांदळू, तेल, कपड ेइत्यादी वस्तंूचा पुरवठा केला 

जात असे. भद्रमुखीचा पुजारी कस्तुरीरंगनला स्वत: ‘भद्रमखुी’ बेटाचा अणधपती बनायचे 

िोते. त्याला णस्त्रयांचे अणधकार मान्सय नव्िते. दवेीचे मोती णवरप्पन, मजेर नायर यांच्याशी 

असलले े संबधं त्याला मािीत िोते. ‘भद्रमखुी’ बेटांवरील मात सत्ताक समाजव्यवस्था नष्ट 

िोऊन पुरषप्रधान समाजव्यवस्था कशी णनमााण झाली याचे दशान कादबंरीत घडते. 

कस्तुरीरंगनसारख्या कािी आकदवासी पुरूषांनािी बेटांवरील मात सत्ताक पद्धत बदलनू 

पुरषप्रधान समाजव्यवस्था आणायची िोती. मेजर नायरच्या गावात पुरष दवैताला, 

स्त्रीदवैताइतकाच मान कदला जातो ि ेत्यांना कळलेल ेिोते. मेजर नायरच्या अणधकारासमोर, 

पुरषी शक्तीसमोर दवेी नमते ि े त्यांना कदसलेल े िोते. त्यामुळे स्त्रीवर आपणिी अणधकार 

गाजवू शकतो ि े त्यांच्या लक्षात आललेे िोते. त्यांना बेटांवरील स्त्रीदवैते नष्ट करून पुरष 

दवैतांची स्थापना करायची िोती. 

       “त्या मूती व्यणभचारी णस्त्रयांनी पुजल्या िोत्या. त्या भ्रष्ट आिते. आपण बाहुन पाला 

सांगून नवीन मूती करून घेऊ...थंबी सांगायचा. त्याच्या गावी म्िणे पुरष दवैताला 

स्त्रीदवैताइतकाच मान आि.े ककंबहुना थोडा जास्तच. त्यामुळं तर थंबी आपणावर राज्य करू 

शकतो.” (प . १७२, १७३) 
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       बेटांवर पुरषी वचास्व स्थापन करण्यासाठी त्यांनी मोती णवरप्पनची पत्नी नागी आणण 

कंथनची पत्नी शेषी यांना संपवललेे िोते. त्याचबरोबर बेटांवरील पुजारी णस्त्रयांना 

संपवण्याचेिी त्यांनी ठरवलेल े िोते. त्यातूनच पजुारी धवल आणण ध्रुवनच्या पत्नी नािीशा 

झालेल्या िोत्या. बटेांवरील ज्वालामुखीसाठी त्यांनी वाररजाला जबाबदार ठरवून णतला 

खाणीमध्य े ढकललले े िोते. त्याचप्रमाण े बेटावंरील स्त्रीप्रधान व्यवस्था संपणवण्यासाठी 

वाररजाबरोबरच दवेीलािी खाणीमध्य े ढकलून कदलले े िोते. पुजारी कस्तुरीरंगनला दवेी 

आणण दवेीची सत्ता नको िोती. त्याला सगळी सत्ता आपल्या िातात आलेली िवी िोती. 

कस्तुरीरंगनला दवेीपेक्षा सत्तेच े मित्त्व अणधक वाटत असल्याने अणधपती पंचायतनाच्या 

णनणायानुसार तो स्वत: दवेीचा कडलेोट करण्यासाठी णतला घेऊन खाणीकड े जातो. तर 

आयुष्यभर आपल्या संपत्तीपेक्षा आपल्यावर प्रमे करणार् या एका चांगल्या पत्नीच्या शोधात 

असलले्या एणमल नॉयमनला मात्र दवेी णमळाल्यावर आनंद िोतो. 

णवज्ञानातील घटनेचा, ज्वालामुखीच्या स्फोटाचा बेटांवरील मानवी जीवनावर पररणाम 

झालेला कदसतो. या स्फोटात बेटांवरील लोक, त्यांचे जीवन, कला, संस्क ती ि े सगळे नष्ट 

िोताना कदसते.  

‘भद्रमखुी’ कादबंरीतील नैणतक प्रश्न : 

        णवज्ञानाच्या आधाराने रंजनात्मक कथासूत्र मांडणे िा ‘भद्रमुखी’ कादबंरीच्या 

लेखनामागील ितूे असल्याने या कादबंरीत नैणतक प्रश्न आलले ेनािीत. 

       अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याचे णनकष वापरून ‘भद्रमुखी’चा णवचार केल्यावर ती एक 

णवज्ञानकादबंरी ठरते. कारण ‘भद्रमुखी’त काल्पणनक कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात 

वैज्ञाणनकद ष्ट्या संभवनीय असलले्या शक्यताचें णचत्रण आललेे आि.े िबेळेकरांनी या 
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कादबंरीत कािी प्रमाणात मानवी जीवनदशान घडणवलेल े आि.े पण ि े गंभीर स्वरूपाचे 

जीवनदशान नािी. ‘भद्रमखुी’ िी रंजनात्मक कथासूत्र मांडणारी णवज्ञानकादबंरी ठरते.   

४.४.५  ऑपरेशन मोलणॅसस :  

      ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ िी णवज्ञानणवषयावर आधाररत िबेळेकराचंी कादबंरी इ. स. 

२००८ मध्य े प्रणसद्ध झाली. कोडभाषेतील संदशेामुळे एखाद्या व्यणक्तच्या जीवाला धोका 

णनमााण िोण ेआणण त्यातून सुटका िोण ेि ेरंजनात्मक आशयसूत्र कादबंरीत मांडललेे आि.े 

       णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांच्या आधारे ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीचा णवचार 

केला तर असे कदसते की नाणयकेवर कोसळललेे संकट आणण त्यातून णतची झालेली सटुका ि े

या कादबंरीचे मुख्य कथासूत्र असून ि े कथासतू्र वैज्ञाणनक णवषयावर आधारललेे आि.े 

ककरणोत्सगाणवरणित सटॅॅर्नायम पलॅेटस या सध्या जगात अणस्तत्त्वात नािीत त्यामुळे 

ककरणोत्सगाणवरणित सटॅॅर्नायम पॅलेटसची णनर्माती यातून या कादबंरीत भणवष्यकाळातील 

नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन आललेे आि.े णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक 

स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील एखादया वास्तव सत्याचा आधार असणे आवश्यक 

असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष सांणगतलेला आि.े जगातील णनरूपयोगी आणण्वक 

शस्त्रास्त्रांची आणण इतर ककरणोत्सगी पदाथाचंी णवल्िवेाट लावली जाणे या वैज्ञाणनक 

वास्तवाचा आधार ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मधील कणल्पताला आि.े 

         णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे िा णवज्ञानसाणित्याचा णतसरा णनकष आि.े ककरणोत्सगी नसलले्या पण 

अणतशय स्फोटक असलले्या सटॅॅर्नायम पॅलेटसची णनर्माती िी वैज्ञाणनक कल्पना ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’ च्या कथानकाच्या मुळाशी आि.े या णनकषांच्या आधारे ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ िी 

णवज्ञानकादबंरी ठरते.   
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       कार्ताकन िा भारतीय संशोधक अमेररकेच्या कॉलोसस २०२० या एका मित्त्वाच्या 

प्रकल्पावर काम करीत िोता. या प्रकल्पावर काम करताना त्याला कािी गुप्त माणिती 

णमळालेली असते. भारताच्या पणश्चम ककनार् यावर सटॅॅर्नायम पलॅेटसचा स्फोट घडवून आणला 

जाणार आणण कॉलोससच्या स्ट्रॉंगरममधून बचेाळीस पॅलटे् स काढल्या गेल्या आिते ि े

कळल्यावर कार्ताकनने कॉलोसस २०२० या प्रकल्पाचा मुख्य डायरेक्टर णिगेणडयर जनरल 

णजमी केन्ससाला त्याचा जाब णवचारलेला िोता आणण म्िणून केन्ससान े कार्ताकनचा अपघाती 

म त्यू घडवून आणललेा िोता. म त्यूपूवी कार्ताकनने आपली बणिण कुशला णिला ती दोघ े

वापरत असलले्या कोड भाषेत एक संदशे पाठवून भारताच्या पणश्चम ककनार् यावर 

अण्वस्त्रस्फोट घडवून आणला जाण्याची शक्यता आि े ि े कळवलले े िोते. कार्ताकनने 

स्ट्रॉंगरमच्या दाराच्या लॉकचे कॉणम्बनेशनिी बदललले ेिोते. त्यामुळे स्ट्रॉंगरम उघडता येत 

नव्िता. केन्ससाला कार्ताकनच्या ड्रॉवरमधून कािी कागदपत्रेिी कोड भाषेत णलणिललेी 

सापडललेी िोती. म्िणनू केन्ससाला कार्ताकनने कुशलाला पाठवलेला कोड भाषेतील संदशे 

आणण कागदपत्रे यांचा अथा जाणून घ्यायचा िोता आणण शक्य असल्यास णतच्याकडून 

स्ट्रॉंगरमच्या दाराच्या लॉकचे कॉणम्बनेशन सोडवून घ्यायचे िोते. त्यासाठी केन्ससा कुशलाला 

अमेररकेत आणण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या योजनेनुसार कुशला कार्ताकनचा म तदिे 

आणण्यासाठी अमेररकेला गेल्यावर णतथे मोयामा संकटात सापडते आणण त्यातून णतची सुटका 

िोते ि ेकथासतू्र कादबंरीत आललेे आि.े  

        कार्ताकनला त्याचा सिकारी जॅक्स मार्टान्ससकडून भारताच्या पणश्चम ककनार् यावर 

सॅटॅर्नायम पलॅेटसचा स्फोट घडवून आणला जाणार असल्याची आणण कॉलोससच्या 

स्ट्रॉंगरममधून बेचाळीस पॅलेट् स काढल्या गेल्या असल्याची माणिती णमळणे, कार्ताकनने 

कुशलाला कोड भाषेत एक संदशे पाठवणे, कार्ताकनचा संशयास्पद अपघाती म त्यू िोण,े 

त्याच्या अपघाती म त्यूची खबर त्याच्या घरी कळणे, त्याचा म तदिे आणण्यासाठी कुशला 

आणण िररदवेने जाणे, नाटो या गुप्तिरेसंस्थेच्या कोडींग एक्स्पटासनी कार्ताकनने कोड भाषेत 
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पाठवलेल्या संदशेाचे णडकोडींग करण्याचा प्रयत्न करणे, केन्ससाने कुशलाचे प्रवासात असताना 

रोम यथेे अपिरण करणवणे, कुशलाला आल्बेतो बातोलीच्या मिालात कैदखान्सयात ठेवल े

जाणे, मेजर जॉन कापेटरचा रोममधील णमत्र िरॅी णसल्क आणण िरॅीचा णमत्र पावलो मलुाट्टी 

या दोघांनी णतथून णतची सटुका करण,े कुशला आणण िरीदवे यांनी रोममधून पलायन करणे, 

पुढे अमेररकेला जाण्याच्या प्रयत्नात असताना ती दोघेिी केन्ससाच्या तावडीत सापडणे, केन्ससाने 

वेषांतर करून कुशलाला भेटणे, णतच्याकडून कार्ताकनने ठेवलेल्या कोड भाषेतील 

कागदपत्राचें णडकोलडगं करून घेण े आणण त्यानंतर कुशलाला मारण्याचे कारस्थान रचण,े 

णजम डोलॅनकडून कुशलाला आणण िररदवेला मारण्याचा असफल प्रयत्न करणे, जेरी ल्यूक या 

पत्रकाराच्या मदतीने ती णतथून पळून जाणे, पुढ ेती णतघेिी पोणलसांच्या तावडीत सापडण,े 

णजम डोलॅनची पत्नी केटीने कुशलाची जमानत दणेे आणण णतची नोबेल शांतता 

पुरस्कारणवजेते णबशप ललंडस ेस्माटा यांच्याशी भटे घडवून आणणे, णबशप ललंडसे स्माटा यांनी 

राष्ट्राध्यक्षांच्या कानावर सगळ्या गोष्टी घालण,े राष्ट्राध्यक्षांबरोबर कुशलाची भटे घडवून 

आणण,े राष्ट्राध्यक्षांना सवा माणिती तपशीलवार दणेे, राष्ट्राध्यक्षांच्या सांगण्यावरून कॉलोसस 

२०२० मध्ये येऊन कुशलाने स्ट्रॉंगरमच्या दाराच्या लॉकचे कॉणम्बनेशन चालवून लॉक 

उघडण,े केन्ससाने आत्मित्या करणे, कुशला कार्ताकनचा म तदिे घेऊन भारतात परत जायला 

णनघणे अशा घटना-प्रसंगांमधून कादबंरीचे कथासतू्र णवकणसत केलले ेआि.े 

       ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मध्य ेकॉलोसस २०२० या प्रकल्पाचे तपशीलवार णचत्रण आलले े

आि.े अणतशणक्तमान एक्सलटेर, कंट्रोल पॅनल, फीडर रूम, एक्सलेटरचा टारगटे चेंबर, 

सॅटर्नायम पलॅेट् स, इंटरॉगेशन चेंबर, स्ट्रॉंगरूम, कॉलोससची मणशन्सस, ककरणोत्सगी धातू, 

प्रकल्पात काम करणारे शास्त्रज्ञ, णतथली सुरक्षाव्यवस्था, संगणकावरील संभाषण मॉणनटर 

िोणे अशा प्रकारच्या अनेक तपणशलांतून कॉलोसस २०२० या प्रकल्पाचे णचत्र कादबंरीत उभ े

केललेे आि.े 
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        साखरेच्या णनर्मातीतून उरलेला मोलणॅसस िा द्राव, सॅटर्नायम-४८६ िा  

ककरणोत्सगाणवरणित पण अणतशय स्फोटक धातू, त्याचा स्फोट िोऊ नये म्िणून त्याच्या 

लिानलिान पलॅेट् स बनवून त्याची जिाजातून मोलॅणससमधून केललेी वाितूक, आणण्वक 

वेस्ट् स नेण्यासाठीिी मोलॅणससचा वापर करण ेअशा अनेक तपशीलांमुळे कादबंरीतील घटना 

णजवंत झालेल्या आिते. 

        कादबंरीच्या मलू्यमापनासाठी आपण ‘वास्तवता’ आणण ‘नैणतकता’ ि े दोन मित्त्वाचे 

णनकष म्िणून स्वीकारलले ेआिते. या णनकषांच्या आधारे ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीचे 

मूल्यमापन करता येते.  

‘ऑपरेशन मोलणॅसस’ मधील वास्तवता : 

        जगातील अनेक दशेांमध्ये अणुशस्त्रांची णनर्माती केली जाते. त्याचप्रमाणे अणुशस्त्रांच्या 

णनर्मातीवर आणण वापरावर णनबंधिी घातललेे असतात. ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मध्य े

अमेररकेतील आणण्वक पदाथांची णनर्माती, आणण्वक शस्त्रसंधी, जगाच्या अणुभट्टयांतील 

आणण्वक पदाथांची आणण शस्त्रास्त्रांची णवल्िवेाट लावण ेअस ेकणल्पत वास्तव मांडललेे आि.े 

‘ऑपरेशन मोलणॅसस’ मधील मानवी जीवनदशान : 

                                                                                                                                                       

  ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मध्ये लखेकाने जगाच्या अणभुट्टयांतील आणण्वक पदाथांची 

आणण शस्त्रास्त्रांची णवल्िवेाट लावणे या कणल्पत वास्तवाबरोबरच कािी प्रमाणात मानवी 

जीवनदशानिी घडणवलेल ेआि.े कार्ताकनच्या म त्यूनंतर त्याच्या कुटंुबावर आकाश कोसळते. 

आईवडील द:ुखात बुडालेल े असल्यामुळे आपल्या नातेवाईकांना कळवण्याची जबाबदारी 

कुशलावरच येऊन पडते. त्याचा म तदिे आणण्यासाठी अमेररकेला जाण्यासाठी कुटंुबाकड े

पुरेस े पसै े नसतात. आपल्या भावाच्या म तदिेाचा उल्लेख कुशला ‘बॉडी’ असा न करता 
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कार्ताकनअण्णा असाच करते. अमेररकेला जाण्यात धोका आि ेि ेलक्षात येऊनिी ती सगळा 

धोका पत्करून आपल्या भावावरील प्रेमापोटी अमेररकेला जाते. यातून णतचे आपल्या 

भावावरील प्रेम कदसते. णबशप ललंडस ेयांना नोबेल पाररतोणषक णमळाल्यावर त्यांची बणिण 

णलली त्यांच्याकड ेआर्थाक मदतीची अपके्षा धरते, मोठे कुटंुब असलले्या णललीला त्यांच्या 

वेगवेगळ्या गरजा भागणवण्यासाठी पैशांची गरज असते तर णबशपना पैशांची आवश्यकता 

भासत नािी. त्यामुळे णललीला णबशप ि ेसुखी आिते आणण आपल्याला सुख कसे णमळवायचे 

ते कळललेे नािी अस ेवाटते. यातून दवेाने ककतीिी कदले तरी माणसाची िाव संपत नािी, 

माणूस आपल्या वेगवेगळ्या गरजा भागणवण्यासाठी पैशांच्या मागे धावत असतो आणण 

नेिमी असमाधानीच राित असतो अस ेकदसते. 

वैज्ञाणनक प्रगतीमधून अनेक प्रश्निी णनमााण िोतात आणण त्यातून मानवी जीवनात समस्या 

णनमााण िोतात ि े कार्ताकनच्या म त्यूतून आणण कुशलाच्या संकटात सापडण्यामधून द ष्टीस 

पडते. 

ऑपरेशन मोलणॅसस’ कादबंरीतील नणैतक प्रश्न : 

       ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ च्या लेखनामागील लखेकाचे उकद्दष्ट रंजनात्मक कथासूत्र मांडणे ि े

असल्यामुळे या कादबंरीत नैणतक प्रश्न आलेल ेनािीत.  

         अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याचे णनकष वापरून ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ चा णवचार 

केल्यावर ती एक णवज्ञानकादबंरी ठरते. कारण ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मध्ये भणवष्यकाळातील 

नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन आलेल ेआि ेतसेच या कादबंरीत वैज्ञाणनक कल्पना मांडलेली 

आि.े जगातील णनरूपयोगी आणण्वक शस्त्रास्त्रांची आणण इतर ककरणोत्सगी पदाथांची 

णवल्िवेाट लावली जाणे ि े वैज्ञाणनक वास्तव ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मध्ये मांडलेल े आि.े 

लेखकाने ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीचे लेखन रंजनात्मक कथासतू्र मांडण्याच्या ितूेने 
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केललेे असून मानवी जीवनदशान घडणवणे ककंवा नैणतक प्रश्न मांडणे िा णतच्या लखेनामागील 

मुख्य ितूे नािी.  

४.४.६  स्वप्नचषक २०२६  : 

      िबेळेकरांच्या इ. स. २०१० मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या ‘स्वप्नचषक २०२६’ या 

कादबंरीमधून संगणकाच्या मदतीच्या आधारे फुटबॉलचा सामना लजंकणे ि े णवज्ञानावर 

आधाररत रंजनात्मक आशयसूत्र मांडललेे आि.े िी कादबंरी िबेळेकरांच्या ‘णचमूटभर आभाळ’ 

या कथेची वाढवलेली आव त्ती आि.े 

    ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीच्या मलप ष्ठावर णतचा उल्लेख णवज्ञान-कणल्पत असा केला 

गेलेला आि.े 

     “णवज्ञान-कणल्पत (Science Fiction) लणलत साणित्यात फॅं टसीला प्राधान्सय कदलं जातं. 

भणवष्याचा वेध घेताना केवळ अ् भुताला मित्त्व न दतेा णवज्ञानाच्या ‘डाऊन टू अथा’ 

क्षमतेचा वेध घेऊ पािणारी िी कादबंरी.” ( मलप ष्ठ )  

       णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांच्या आधारे ‘स्वप्नचषक २०२६’ चा णवचार केला तर अस े

कदसते की संगणकाच्या मदतीच्या आधारे फुटबॉलचा सामना लजंकण ेि ेया कादबंरीचे मुख्य 

कथासतू्र आि.े ि ेकथासतू्र वैज्ञाणनक णवषयावर आधाररत आि.े 

णवज्ञानसाणित्यात काल्पणनक कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या सभंवनीय 

असलले्या शक्यतांचे णचत्रण येणे आवश्यक असते िा णवज्ञानसाणित्याचा एक णनकष आि.े या 

णनकषाच्या आधारे ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीचा णवचार करताना अस ेकदसते की, या 

कादबंरीत संगणकक्षेत्रातील भणवष्यातील सशंोधनाच्या आधारे ्ीडाक्षेत्रात काय घडू शकते 

याचे णचत्रण आलेले आि.े या कादबंरीत सध्याचे संगणकशास्त्र आणण भणवष्यात त्यात झालेली 

प्रगती आणण त्यामुळे भारतीय फुटबॉलक्षते्रातील बदलललेे वास्तव द ष्टीस पडते. जी कादबंरी 
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णवज्ञानात िोणार् य़ा संभाव्य प्रगतीचा आणण त्यामुळे णनमााण िोणार् या भणवष्यकालीन 

संभाव्य वास्तवाचा वेध घेते ती णवज्ञानकादबंरी म्िणता येते. ‘स्वप्नचषक २०२६’ िी अशी 

णवज्ञानकादबंरी आि.े  

       णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील 

एखादया वास्तव सत्याचा आधार असण ेआवश्यक असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष 

सांणगतलेला आि.े आजच्या युगात क णत्रम बुणद्धमत्तेला म्िणजेच संगणकाला अणधक मित्त्व 

प्राप्त झालले ेआि.े संगणकशास्त्रात सतत प्रगती िोत आि.े मानवी जीवनाच्या सवा क्षेत्रांमध्य े

संगणकाचा उपयोग वाढत आि ेया वैज्ञाणनक वास्तवाचा आधार ‘स्वप्नचषक २०२६’ मधील 

कणल्पताला आि.े 

        णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळण े िा णवज्ञानसाणित्याचा णतसरा णनकष आि.े ‘सगंणक’ िी वैज्ञाणनक 

कल्पना ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये आललेी आि.े संगणकक्षेत्रातील भणवष्यकालीन 

संशोधनाच्या आधारे सामान्सय कैद्यांचा संघ णवश्वचषक फुटबॉल सामना लजंकू शकतो अशी 

कल्पना या कादबंरीत मांडलेली आि.े  

        णवश्रांती सुभेदार िी एक अत्यंत बुणद्धमान तरूणी मिाराष्ट्रातील सभुेदारवाडी या 

लिानशा गावातील िोती. लिानपणीच णतला घरी संगणक वापरण्यास णमळाललेा िोता 

त्यामुळे संगणक णशकता णशकता णतने त्यात प्राणवण्य णमळवले िोते. णवश्रांतीने पुढ े

णनस्टसारख्या संस्थेत सशंोधन णशष्यव त्ती णमळवून पीएच. डी. पणूा केली. या काळात णतने 

मित्त्वाचे संशोधन केले. संगणकक्षेत्रात णतने नवीन संशोधन केले. वयाच्या अवघ्या 

तेितेीसाव्या वषी ती भारतातील एका मोठया संगणक उद्योगाची कायाकारी संचालक 

बनलेली िोती. सायबरसॉफ्ट या अमेररकन सगंणक कंपनीच्या चाली सॅंडसाने णवश्रांतीचा 

शोध वापरायची ऐंशी कोटी रपये रॉयल्टी फी कदली िोती. पुढ ेणवश्रांतीने ‘नणचकेत’ ि ेबायो 
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संगणक तयार केले. णतचे ि े संगणक नासाच्या प्रोणमणथयस प्रकल्पासाठी स्वीकारले गेले. 

संगणकक्षते्रात केलले्या नवीन संशोधनामुळे आणण णमळवलले्या यशामुळे सवात्र णतचे कौतुक 

झाले. भारतातील एका खेडयात जन्समलेली णवश्रांती असामान्सय बुणध्दमत्तेमुळे आणण 

पररश्रमामुळे जगातील एक प्रणसध्द संगणकशास्त्रज्ञ म्िणून ती ओळखली जाते. भारताच्या 

पंतप्रधानांकडून णवश्रांतीवर २०२६ ची फुटबॉल णवश्वचषक स्पधाा लजंकून दणे्याची 

जबाबदारी सोपवली जाते. त्यासाठी णवश्रांती रेवती णवणेकर या फुटबॉल कोचची णनवड 

करते. रेवतीने तुरंगातील कैद्यांचा फुटबॉल संघ तयार केललेा असतो. णवश्रांतीने णत्रणमतीय 

सगंणक नणचकेतच्या आधारे फुटबॉल खेळाचा अभ्यास केललेा िोता. णतने भौणतकशास्त्रातील 

स्टॅरटस्टीकल कफणजक्स या णवषयाच्या आधारे गणणत करून कािी सूत्र ेशोधून काढलेली िोती. 

त्या सूत्रांचा उपयोग करून णतने संगणकाच्या आधारे फुटबॉल सघंाची स्टॅ्रटेजी ठरवललेी 

िोती. णवश्वचषक सामन्सयात खेळाडूनंा त्या स्टॅ्रटेजीप्रमाणे खेळायला लावून तुरंगातील या 

सामान्सय कैद्यांच्या संघाकडून णवश्रांती संगणकक्षेत्रातील सशंोधनाच्या आधारे भारताला 

णवश्वचषक फुटबॉल सामना लजंकून दतेे ि ेया कादबंरीचे कथासतू्र आि.े 

         अनेक घटना-प्रसगंांमधून कादबंरीचे कथासूत्र णवकणसत केलले े आि.े णवश्रांतीच्या 

आजोबांनी णतला नवीन संगणक आणून दणेे, णवश्रांतीचे णनस्टमधील प्रेझेंटेशन, णवश्रांतीने 

ट्रॉन्सस्पॉंडर दरुस्त करणे, णवश्रांतीने णतला णनस्टमध्ये संशोधन णशष्यव त्ती णमळणे, णवश्रांतीची 

णवनयकुमारशी झालेली भेट, पॉणसडॉनचे खाली उतरणे, णनस्ट-सुंदरी स्पधाा, आशुतोष शमाा 

आणण त्यांचा मलुगा अमीत यांनी णवश्रांतीला फसवण,े चाली सॅंडसाशी भेट, णवश्रांतीने 

घेतललेी कॉन्सफरन्सस, कुणालशी झालेली भेट आणण णववाि, चालीने ‘नणचकेत २२’ संगणकाची 

चोरी करण्याचा प्रयत्न करणे, नासाने नणचकेत खरेदी करण,े पंतप्रधानांशी भेट, कदगूने दोन 

फुटबॉल खेळाडूचंा खून करणे, त्याला तुरंगवास िोणे, चंदाचा जन्सम िोणे, रेवतीने ररमांड 

िोमला भेट दणे,े रेवती-कदगूची झालेली भटे, रेवतीने तुरंूगातील कैद्यांचा फुटबॉल संघ तयार 

करण,े रेवती-णवश्रांती यांची भेट िोण,े णवश्वचषक फुटबॉल सामना खेळला जाणे, भारतीय 
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संघाने णवश्वचषक फुटबॉल सामना लजंकणे  अशा अनेक घटना-प्रसंगांतून कादबंरीचे कथासूत्र 

णवकणसत िोते. 

        ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्य े णनस्ट या ससं्थेणवषयी अनेक तपशील आललेे आिते. 

संस्थेतील वेगवेगळे सशंोधन णवभाग, त्या णवभागात काम करणारे वेगवेगळे संशोधक, प्रत्येक 

णवभागाचे डीन, प्रयोगशाळा अशा तपशीलांतून णनस्ट या संस्थेचे णचत्र कादबंरीत उभ ेकेलले े

आि.े 

        नॅनो पाटीकल्स, लेझर, मेझर, ट्रॉन्सस्पॉंडर, सेन्ससर, मल्टीप्लेक्सर आय सी, िीट 

णडणसपेटर बोडा, नोडल कें द्र, कम्युणनकेशन सॅटेलाईट, सकीट, कफ्रके्वन्ससी मॉड्ुलेशन, रेडीओ 

कम्युणनकेशन्सस, णजओ सेंरट्रक कक्षा, स्पेस स्टेशन, नोडल कें द्र, मासा णमशन, बेअटरंग्ज 

िोलोगॅ्रम्स, बायोररन्सस, णसणलकॉन संगणक, बायो संगणक, लेझर कॅमेरा अस े असखं्य 

णवज्ञानणवषयक तपशील कादबंरीत आलेल ेआिते.  

      कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी आपण ‘वास्तवता’ आणण ‘नैणतकता’ ि े दोन मित्त्वाचे 

णनकष म्िणून स्वीकारलेले आिते. या णनकषांच्या आधारे ‘स्वप्नचषक २०२६’  या कादबंरीचे 

मूल्यमापन करता येते.  

‘स्वप्नचषक २०२६’  मधील वास्तवता : 

        आजच्या युगात सगंणकशास्त्र अत्यंत प्रगत झालेले आि.े आज जगातील अनेक व्यविार 

संगणकाच्या सिाय्याने केल े जातात. सगळ्या क्षेत्रांमध्य े संगणकाचा वापर िोत असतो. 

जगातील प्रगत राष्ट्रांत संगणकक्षते्रात काम करणार् या अनेक भारतीय तरणांनी या क्षेत्रात 

मित्त्वाचे योगदान कदलेले आि.े ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये भणवष्यकाळात संगणकक्षते्रात एका 

भारतीय ग्रामीण स्त्रीने मित्त्वाचे संशोधन करून संगणकक्षते्रात मित्त्वाचे योगदान दणेे आणण 
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प्रगत संगणकशास्त्राच्या आधारे णवश्वचषक फुटबॉल स्पधाा लजंकण ेि ेकणल्पत वास्तव मांडलेल े

आि.े 

‘स्वप्नचषक २०२६’ मधील मानवी जीवनदशान : 

 ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये लेखकाने भणवष्यकाळात संगणकक्षते्रात एका भारतीय 

ग्रामीण स्त्रीने मित्त्वाचे संशोधन करून संगणकक्षेत्रात मित्त्वाचे योगदान दणेे आणण प्रगत   

संगणकशास्त्राच्या आधारे णवश्वचषक ्ीडास्पधाा लजंकणे ि ेकणल्पत वास्तव मांडलेले आि.े या 

कणल्पत वास्तवाबरोबरच लखेकाने मानवी जीवनदशानिी घडणवललेे आि े

        णवश्रांती णतचे आजी-आजोबा, मामा-मामी, काका-काकू, आई-वडील यांची ती लाडकी 

िोती. सवांचे खूप प्रमे णतला णमळालेले िोते. णनस्टमध्ये पीएच. डी. करीत असताना णतला 

णतथे प्राध्यापक म्िणून रजू झालेला णवनयकुमार माळी आवडतो पण तो णतच्या 

कदसण्यावरून सवांदखेत णतचा अपमान करतो. णवनयकुमारने केललेा अपमान णतच्या 

णजव्िारी लागतो. पुढे णनस्टमध्ये नवीन आलेले प्राध्यापक आशुतोष शमाा यांना संचालकपद 

णमळवायचे असल्याने त्यांना आपल्या नावावर कािी संशोधन णनबंध प्रणसद्ध झालले ेिवे िोते. 

त्यासाठी ते णवश्रांतीची मदत घेतात. णवश्रांतीने तयार केलेल्या संशोधन णनबंधांवर लखेक 

म्िणून णतने आपले नाव घालावे या स्वाथी ितूेने शमाा णवश्रांतीसमोर आपला मलुगा 

अमीतशी लग्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवतात. याकामी ते आपला मुलगा अमीतचा वापर 

करतात. अमीत णवश्रांतीशी मैत्री करतो व णतच्याशी प्रेमाचे खोटे नाटक करतो. त्यांच्या 

लग्नाणवषयी बोलणी करण्यासाठी शमाा आपल्या पत्नीसि णवश्रांतीच्या आईवणडलांना 

भेटायला जाणार असल्याचे सांगून णतने तयार केलले्या पेपसावर फक्त आपलेच नाव 

टाकण्याची णवनंती करतात.   
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      “...बटेा, मला एक संचालक-पदावरूनच णनव त्त व्िायचं आि.े त्यासाठी शक्यतो 

एकनावी पेपसा असललेे त्यांना िवे आिते. तेिी दजेदार. बेटा, सार् याच पपेसावर म्िणत नािी. 

णनदान चार ते सिा पेपसावर माझ ंएकट्याचंच नाव ऑथर म्िणून ठेवता येत असल्यास पिा. 

प्लीज तुझ ेउपकार मी जन्समभर णवसरणार नािी. एरवीिी तू आमचीच झालीयस. बघ.” ( प . 

११४) 

        शमांच्या णवनंतीवरून णवश्रांती आपण तयार केलले्या अठरा पेपसावर लेखक म्िणून 

शमांचे नाव घालते. शमांच्या नावाने पेपसा प्रणसद्ध झाल्यावर त्यांची संचालकपदी णनवड 

िोते आणण ते आणण अमीत णतथून णनघून जातात. णवश्रांतीला कदलेला शदद ते पाळत नािीत. 

इथे शमां णवश्रांतीला फसवून आपला ितूे साध्य करताना कदसतात. अशाप्रकारे णवश्रांतीला 

णवनयकुमार आणण शमाा-अमीतकडून वाईट अनुभव येतो. पुढे कुणाल बल्सेकरशी णतची भेट 

िोते आणण त्याच्याशी णतचे लग्न िोते. कुणालच्या घरी णतला सगळ्यांकडून खरे प्रेम णमळते.  

        कुमारी माता बनलेल्या रेवतीची मलुगी चंदा िी स्फारटक, अपंग असून चंदाचा बाप 

कदगंबर वस्त िा एक फुटबॉलपटू िोता. तो खुनाच्या आरोपाखाली तुरंगात म त्यूदडंाची णशक्षा 

भोगत िोता. रेवती कुमारी माता बनणार असल्याने णतला णतच्या घरच्यांनी गभापात करून 

घेण्यास सांणगतल.े पण रेवती गभापात करण्यास नकार दतेे. आईवणडलांचे घर सोडून ती एक 

खोली घेऊन रािते आणण सरकारी इणस्पतळात चंदाला जन्सम दतेे. चंदा अपंग असल्याने 

कदगंबर ती आपली मलुगी असल्याचे नाकारतो, णतला अपशकुनी मानतो. रेवती आपल े

णशक्षण पणूा करून एका कॉलेजमध्य े नोकरी णमळवते. कॉलेजमध्य े जाताना ती चंदाला 

आपल्या आईवणडलांकड े ठेवते. णतच्या आणण चंदाच्या भावणनक नात्याचे णचत्रण कादबंरीत 

येते. 
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       “सॉरी माझ्या राजा. मी माझ्याच स्वप्नांमध्ये िरवून गेले. तुझ्याकड ेअणजबात लक्ष कदल ं

नािी. ते लोक तुला इतके छळत िोते आणण मी सारं जग सुधारायला णनघाल ेिोते. सॉरी. ह्या 

पुढे नािी जाणार.” (प . २०१) 

      रेवती आपल्या संशोधनासाठी ररमांड िोमला भटे दऊेन ररमांड िोममधील गुन्सिगेार 

मुलांना फुटबॉल णशकवते. पुढे ती तुरंगातील कैद्यांचा फुटबॉल संघ तयार करते. ररमांड 

िोममधील जगण्याची इच्छा संपलले्या गुन्सिगेार मुलांच्या, तुरंगातील कैद्यांच्या मानणसकतेचे 

णचत्रण कादबंरीत येते. 

‘स्वप्नचषक २०२६’ कादबंरीतील नणैतक प्रश्न : 

       ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीत लेखकाने कािी नैणतक प्रश्निी मांडलेल ेकदसतात. 

        एखाद्या संशोधकाने णलणिलले े संशोधन णनबंध आपल्या फायद्यासाठी स्वत:च्या 

नावावर प्रणसद्ध करून घेण े ि े ककतपत योग्य आि े असा प्रश्न कादबंरीत आललेा आिे. 

त्याचप्रमाणे णनस्टमधील प्राध्यापकांनी आपल्या ऑकफसमध्य ेएलटीसीची खोटी णबल ेव खोटी 

माणिती दणेे, वररष्ठ प्राध्यापकांनी इतर णवद्यार्थयांच्या प्रेझेंटेशनला उपणस्थत रार्हन णवश्रांतीचे 

प्रेझेंटेशन सरुू झाल्यावर सभाग िातून जाण्यास णनघणे ििेी ककतपत योग्य आि े असे प्रश्न 

कादबंरीत उपणस्थत झालेल ेआिते. 

      अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याचे णनकष वापरून ‘स्वप्नचषक २०२६’ चा णवचार केल्यावर 

ती एक णवज्ञानकादबंरी ठरते. कारण ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये भणवष्यकाळात 

वैज्ञाणनकद ष्ट्या सभंवनीय असलेल्या शक्यतांचे णचत्रण आलले े आि.े सध्याच्या 

संगणकशास्त्राचे आणण भणवष्यात त्यात झालेल्या प्रगतीचे आणण त्यामुळे भारतीय 

फुटबॉलक्षेत्रातील बदललेल्या वास्तवाचे णचत्रण आलेल े आि.े या कादबंरीत ‘संगणक’ िी 

वैज्ञाणनक कल्पना आललेी आि.े सवा क्षेत्रांमध्ये संगणकाचा िोणारा वापर आणण त्याचे 
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वाढणारे मित्त्व या वैज्ञाणनक वास्तवाचा आधार ‘स्वप्नचषक २०२६’ मधील कणल्पताला 

आि.े वैज्ञाणनक प्रगतीचा मानवी जीवनावर पररणाम िोताना कदसतो. णवज्ञानामुळे 

णवश्रांतीच्या जीवनात बदल िोतो. एक ग्रामीण मुलगी प्रगत णवज्ञानाच्या वापरातून अनेक 

कठीण गोष्टी साध्य करते आणण जीवनात यशस्वी िोते. त्याचबरोबर सामान्सय लोक, 

तुरंगातील कैदी यांच्यािी आयुष्यात बदल घडणवते. 

       लेखकाने या कादबंरीत मानवी जीवनदशान घडणवण्याबरोबरच णतला नैणतकतेचे 

पररमाणिी कदलेल े आि.े या णवशेषांमुळे ‘स्वप्नचषक २०२६’  िी वाङ् मयीन द ष्ट्यािी 

यशस्वी ठरललेी आि.े  

४.५   समारोप : 

           अशाप्रकारे या प्रकरणात अरूण िबेळेकरांच्या साणित्याच्या अभ्यासासाठी पाश्चात्य 

आणण मराठी अभ्यासकांनी मांडलेल्या णवज्ञानसाणित्याच्या संकल्पना आणण व्याख्या यांच्या 

आधारे णवज्ञानसाणित्याच्या स्वरूपाची चचाा केललेी आि.े यातून णवज्ञानसाणित्य ि ेप्रचणलत 

णवज्ञानाच्या आधारे भणवष्यकालीन णवज्ञानाच्या प्रगतीचे णचत्रण करते आणण त्या प्रगतीचा 

मानवी जीवनावर िोणारा पररणाम, त्यातून माणसाच्या आयु ष्यात णनमााण िोणारे प्रश्न, 

संघषा यांचे दशान घडणवते अस े णवज्ञानसाणित्याचे स्वरूप स्पष्ट िोते. त्याचबरोबर या 

प्रकरणात णवज्ञानसाणित्याच्या आकलन आणण मूल्यमापनासाठी कोणते णनकष वापरावे 

लागतात याची चचाा केलेली आि.े या चचेच्या आधारे णवज्ञानसाणित्याच्या मूल्यमापनासाठी 

कािी णनकष स्वीकारलले ेआिते. त्या णनकषांच्या आधारे िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांचा 

अभ्यास करून त्यांच्या ‘आकदत्य’, ‘म त्युंजय’, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंर् या णवज्ञानकादबंर् या कशा ठरतात ि े पाणिलले े

आि.े त्याचप्रमाण ेसाणिणत्यक णनकषांचा वापरिी या णवज्ञानकादबंर् याच्या मूल्यमापनासाठी 

केललेा आि.े िबेळेकराचं्या णवज्ञानकादबंर् यांमधून णवज्ञानाबरोबरच मानवी जीवनाचेिी 



 

                                                                                                254 
 

णचत्रण आलले े आि.े णवज्ञानामुळे माणसासमोर उभ्या राणिलले्या प्रश्नांचे दशान या 

कादबंर् यांमधून घडते. 
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५.२   रंजनात्मक कथा  

 

५.३   णवज्ञानकथा 

  

 ५.४   समारोप  

                     

 

 

 

 

 

 

                                         प्रकरण : पाच  

                                   िबेळेकर याचं ेकथालखेन  

प्रस्तावना : 

       मागील प्रकरणात आपण िबेळेकरांच्या कादबंर् यांणवषयी णववेचन केले. त्यांच्या 

कथालखेनाचा णवचार या प्रकरणात करायचा आि.े मी अभ्यासासाठी अरूण िबेळेकर यांचे 
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इ. स. २०१२ पयंत प्रणसद्ध झाललेे एकूण तीन कथासंग्रि णनवडललेे आिते. त्यांचा ‘टरंग ऑफ 

सॅटना’ िा पणिला कथासगं्रि इ. स. १९८० मध्य ेप्रणसद्ध झाला. इ. स. १९८२ मध्य ेत्यांचा 

‘पाय नसललेी माणसे’ िा दसुरा कथासंग्रि प्रणसद्ध झाला. ‘पुरंध्री’ िा त्यांचा णतसरा 

कथासंग्रि इ. स. २००६ मध्य ेप्रणसद्ध झाललेा आि.े 

      ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या त्यांच्या पणिल्या कथासंग्रिात ‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘प्रणव’, ‘मोिर’, 

‘कािी क्षण नुपजललेे’, ‘इंद्रायणी’, ‘वादळ’, ‘सरिाने धरे धरे’, ‘शकुन’, ‘जो तुम तोडो णपया’ 

अशा एकूण नऊ कथा आिते. यातील ‘प्रणव’ िी कथा णवज्ञानकथा आि.े ‘जो तुम तोडो णपया’ 

िी एक दीघाकथा आि.े 

     ‘पाय नसललेी माणसे’ या दसुर् या कथासंग्रिात ‘कािी क्षण’, ‘नणवलगरी’, ‘मुसाकफर’, 

‘सेणडस्ट’, ‘णनमााल्य’, ‘स्पशा पालवी’, ‘प्रीत अबोली’, ‘धी रेस’, ‘प्रणाली’, ‘पाय नसलेली 

माणसे’ अशा दिा कथा आिते. 

       ‘टरंग ऑफ सॅटना’ आणण ‘पाय नसलेली माणसे’ या दोन संग्रिांनंतर त्यांचा ‘पुरंध्री’ िा 

णतसरा कथासंग्रि प्रणसद्ध झाला. या कथासंग्रिातील कथा रंजनात्मक आिते. ‘परंुध्री’ या 

कथासंग्रिात ‘मोणिनीआट्टम’, ‘सौदाणमनी’, ‘हुलीअम्मा’, ‘दवे दतेो दोन’, ‘क णत्तकाश्र’, 

‘खालच्या बेटावरील वध’ू, ‘ऋक्षमुद्रा’, ‘णिमव्याघ्र’, ‘णचमूटभर आभाळ’ अशा एकूण नऊ कथा 

आिते. यातील ‘क णत्तकाश्र’ िी णवज्ञानकथा आि े आणण ‘णचमूटभर आभाळ’ िी कथा 

णवज्ञानाधाररत आि.े  

       िबेळेकरांच्या ‘टरंग ऑफ सटॅना’ आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ या पणिल्या दोन संग्रिात 

गंभीर जीवनदशानात्मक कथा बहुतांशाने असल्या तरी ‘पुरंध्री’ या कथासंग्रिांतील कथा 

रंजनात्मक आिते. त्यामुळे या णतन्सिी कथासंग्रिांतील कथांचे जीवनदशानात्मक (वास्तववादी) 

कथा, रंजनात्मक कथा, णवज्ञानकथा अस ेवगीकरण करता येईल. 
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       कथेच्या अभ्यासकांनी कथेत व्यापक जीवनदशान, लेखकाची जीवनद ष्टी, एकूण 

जीवनाबद्दलचे मूलभूत प्रश्न ि ेमित्त्वाचे मानललेे आिते. म्िणून वास्तवता आणण नैणतकता ि े

कथेच्या मूल्यमापनाचे णनकष म्िणून स्वीकारललेे आिते. या णनकषांच्या आधारे 

िबेळेकरांच्या कथांचे मलू्यमापन करता येईल. 

५.१ जीवनदशानात्मक कथा : 

     ‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘मोिोर’, ‘कािी क्षण नुपजलेले’, ‘इंद्रायणी’, ‘वादळ’, ‘शकुन’, जो तुम 

तोडो णपया’, ‘कािी क्षण’, सेणडस्ट’, ‘स्पशापालवी’, ‘धी रेस’, ‘पाय नसललेी माणसे’, 

‘नणवलगरी’, ‘मुसाकफर’, ‘णनमााल्य’, ‘प्रीत अबोली’, ‘प्रणाली’ या कथा जीवनदशानात्मक 

आिते. मानवी जीवनातील द:ुख, व्यथा, माणसाच्या अंतमानातील वासना, णवकार, णवक ती 

यांचे णचत्रण या कथांमधनू झालेल ेआि.े 

टरंग ऑफ सटॅना :  

       ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या जीवनदशानात्मक कथेत णगरीश मुडशे्वर उफा  स्वामी या उच्चणशणक्षत 

तरणाला आठ वषे नोकरी न णमळाल्यामुळे तो वफैल्यग्रस्त बनणे ि ेआशयसूत्र मांडलेले आि.े 

       णगरीश मुडशे्वर उफा  स्वामी िा तरण एम. एस्सी. झाल्यापासून आठ वषे नोकरीच्या 

शोधात असतो. एका कंपनीतील जागेसाठी इंटरव्ह्यू दणे्यासाठी तो मुबंईर्हन गोव्यात येतो 

आणण आपला बालणमत्र रघूच्या घरी उतरतो. रघूकडून त्याला आपल्या िातावर टरंग ऑफ 

सॅटना असल्याचे कळते. तो ज्या इंटरव्ह्यूसाठी आलेला असतो ती जागा त्या कंपनीच्या 

मॅनेजरच्या भाच्यासाठी ठेवलेली असल्यामुळे त्याला ती जागा णमळत नािी. इंटरव्ह्यूर्हन 

रघूच्या घरी परतताना तो एक सांगट पकडून आणतो. आठ वषाातील त्याची ती पणिलीच 

कमाई असते. रघूच्या घरी सोमवार असल्याने ते सांगट पार्हन रघूची बायको रागावते. रघ ू

आणण स्वामी दोघ ेणमळून सांगटाचे कालवण बनवतात. नोकरी न णमळाल्यामुळे वैफल्यग्रस्त 
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बनलेला स्वामी रात्री स्वप्नात मोठयाने िसतो तेव्िा रघू व त्याची बायको धावत येऊन 

त्याला जागे करतात अस ेकथासूत्र आलले ेआि.े  

      रघूचा कदवाणखाना, लामणकदवा, गाद्या, रेणडओग्राम, दोनापावलाची संध्याकाळ, टरंग 

ऑफ सटॅना, कंपनीच्या ऑकफसमधील इंटरव्ह्यू , सांगट पकडण,े सांगटाचे कालवण बनवण,े 

आयडेंरटकल पार्टाकल्स, इलेक्ट्रॉन्सस, स्वामीला पडलेल े स्वप्न अशा तपशीलांमधून कथेतील 

अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘टरंग ऑफ सॅटना’ या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव समस्या मांडलेली आि.े स्वामी 

िा उच्चणशणक्षत तरण नोकरी णमळणवण्यासाठी अनेक इंटरव्ह्यू दतेो. पण त्याला सगळीकड े

नकार णमळतो. उच्चणशणक्षत असूनिी आठ वषे नोकरी न णमळाल्यामुळे तो वैफल्यग्रस्त बनतो 

यातून उच्चणशणक्षत बेकार तरणाच्या जीवनातील वास्तव कथेत आलले ेआि.े  

 

 

 ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या कथतेील जीवनदशान : 

      या कथेतील जीवनदशानाचे स्वरूप अस ेआि े - णगरीश मुडशे्वर उफा  स्वामी या तरणाने 

एम. एस्सी. करताना असललेी पाटाटाइम नोकरी णवभागप्रमुखाने जागा असून फुलटाइम  न 

केल्याने सोडलेली िोती. एम. एस्सी. झाल्यापासनू आठ वषे बेकार असून नोकरीच्या शोधात 

असललेा स्वामी अनेक इंटरव्ह्यू दऊेनिी कोठेिी नोकरी णमळत नसल्यामुळे वफैल्यग्रस्त 

बनलेला िोता. वैफल्यग्रस्ततेमुळे त्याच्या मनात भलतेसलते णवचार येतात. रघू िा त्याचा 

बालपणापासूनचा णमत्र िोता. रघलूा नोकरी णमळून त्याचे एका सुंदर मुलीशी लग्न झालले े
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िोते आणण तो चांगल्या घरात राित िोता. तीस वषांचा स्वामी मात्र अजूनिी बेकार िोता. 

त्याला भावाचे पैस े वापरावे लागत असल्यामळेु शरम वाटत िोती. त्या पैशांचा णिशेब 

त्याला त्याच्या वैनीकड ेद्यावा लागत िोता. रघनेू त्याच्या िातावरील टरंग ऑफ सॅटनाणवषयी 

सांणगतल्यावर णवज्ञानाचा णवद्याथी असूनिी वैफल्यग्रस्त मन:णस्थतीमुळे त्याचा त्यावर 

णवश्वास बसतो. एका कंपनीतील जागेसाठी इंटरव्ह्यू दणे्यासाठी तो मुंबईर्हन गोव्यात येतो 

पण त्याला ती जागा णमळत नािी. अत्यंत णनराश झालले्या स्वामीला णमळालेल ेसांगट िी 

त्याची स्वत:ची कमाई असते. पण रघचू्या घरी सोमवार असल्याने त्याची बायको सांगट 

फेकून द्यायला सांगते तेव्िा तो अणधकच णनराश िोतो. शेवटी तो आणण रघू णमळून सांगटाचे 

कालवण बनवतात अशा स्वरूपाचे जीवनदशान या कथेत आलले ेआि.े ि ेजीवनदशान गंभीर 

स्वरूपाचे आि.े या कथलेा कदललेे ‘टरंग ऑफ सटॅना’ ि ेशीषाक अथापूणा आि.े ज्योणतष्यशास्त्रात 

‘टरंग ऑफ सॅटना’ (शनीचे कड े) ि ेअपयशाचे, वफैल्यग्रस्ततेतेचे णचन्सि मानले जाते. स्वामीला 

नोकरी णमळण्यात सतत अपयश येते आणण तो वैफल्यग्रस्त बनतो. म्िणून या कथलेा लखेकाने 

‘टरंग ऑफ सॅटना’ ि ेशीषाक कदललेे असावे.  

 

 

‘टरंग ऑफ सटॅना’ मधील नैणतक प्रश्न : 

      ‘टरंग ऑफ सॅटना’ िी कथा जीवनदशान घडणवण्याच्या ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी 

करण्याच्या ितूेने णलणिली गेललेी आि.े त्यामुळे त्यात कािी नैणतक प्रश्न आलेल ेकदसतात.  
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     नोकरीसाठी कोणाला घ्यायचे ि ेआधीच ठरललेे असतानािी जाणिरात दऊेन केलेल्या 

इंटरव्ह्यूच्या फासााचे णचत्रण करताना, स्वामी या उच्चणशणक्षत बेकार तरणाची मन:णस्थती, 

व्यथा दाखवताना लखेकाची गंभीर नैणतकता कदसते.   

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘टरंग ऑफ सटॅना’ िी कथा उच्चणशणक्षत बेकार तरणाच्या जीवनातील 

वास्तव मांडते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल े आि.े त्याचबरोबर ती मानवी 

जीवनदशानिी घडणवते. या णवशेषांमुळे ‘टरंग ऑफ सॅटना’ िी कथा वाङ् मयीन द ष्ट्या यशस्वी 

ठरललेी आि.े 

मोिोर  : 

     ‘मोिोर’ या कथेत तुरंगात असताना बाप्पा या स्वातंत्र्यसैणनकाच्या आयुष्यात णवक ती 

णनमााण िोण ेआणण त्यामुळे त्याचे कौटंुणबक जीवन उद्धवस्त िोण ेअस ेआशयसूत्र मांडलेल े

आि.े 

      स्वातंत्र्यसैणनक असलेल्या बाप्पाला पधंरा वषे तुरंगवास िोतो आणण तुरंगात त्याचे इतर 

कैद्यांशी समललंगी संबधं येतात. त्याचा पररणाम त्याच्या वैवाणिक जीवनावर िोतो.  बाप्पा 

तुरंगातून सुटून आल्यावर त्याची पत्नी सुणमत्राला मूल िवे असते पण वदै्यकीय तपासणीत 

बाप्पामध्ये दोष असल्याचे णसद्ध िोते, डॉक्टरच्या उपचारांनी सुणमत्राला मूल िोते पण ते 

मूल बाप्पाचे नसून दसुर् या कोणाचे तरी असते. त्या द:ुखाने सुणमत्राचा म त्यू िोतो. यशवंत या 

मुलाला बाप्पा वाढवतो. पण यशवंत तेरा वषााचा झाल्यावर बाप्पाचा जुना आजार उचल 

खातो. त्याला यशवंतचे आकषाण वाटू लागते. तेव्िा बाप्पा अस्वस्थ िोतो. आपल्या िातून 

यशवंतचे आयुष्य उद्धवस्त िोऊ नये म्िणून बाप्पा सुणमत्रावर तेरा वषाापूवी उपचार केलले्या 
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डॉक्टरला भटूेन यशवंतला त्याच्या खर् या बापाच्या स्वाधीन करण्यास सांगतो अस ेकथासतू्र 

आलेल ेआि.े 

     तुरंग, तुरंगातील कैदी, त्यांचे संबंध, मोिोर, धुके, शाळा, शाळेतील मलु,े डॉक्टरचा 

दवाखाना अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘मोिोर’ या कथतेील वास्तवता : 

     ‘मोिोर’ या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव समस्या मांडललेी आि.े पंधरा वषांच्या 

तुरंगवासात बाप्पाच्या आयुष्यात णनमााण झालेल्या णवक तीमुळे त्याचे वैवाणिक जीवन 

उ्ध्वस्त िोते आणण पत्नीचा म त्यू िोतो. कोवळ्या यशवंताणवषयी मनात वासना णनमााण 

िोते. वाढत्या वयाबरोबर वासना मरत नसते ि ेवास्तव या कथेत आलेल ेआि.े 

‘मोिोर’ मधील जीवनदशान : 

       बाप्पाला पंधरा वषे तुरंगवास िोतो. तुरंगात त्याचे इतर कैद्यांशी समललंगी संबधं 

येतात. तुरंगातून सुटून आल्यावर त्याला शाळेत नोकरी णमळते. पधंरा वषांनी पत्नी 

सुणमत्राची भेट िोते. सणुमत्रा नवर् याला भेटण्यासाठी उत्सुक िोती पण बाप्पा मात्र णतचं 

अणस्तत्व णवसरून गेलेला िोता. तुरंगात लागललेी आपली सवय आठवून त्याला शरम वाटत 

िोती. सुणमत्राला मुल िवे िोते पण बाप्पाच्या तुरंगातील णवक तीमुळे मूल िोणे शक्य नव्िते. 

त्यामुळे डॉक्टरच्या उपचारांनी दसुर् या कुणाचे तरी मूल णतच्या गभाात वाढते. या गोष्टीमुळे 

सुणमत्राला खूप द:ुख िोते. या द:ुखाने यशवंताच्या जन्समानंतर कािी कदवसातच णतचा म त्यू 

िोतो. णतच्या म त्यूनंतर बाप्पा यशवंताला लिानाचा मोठा करतो. यशवंत तेरा वषााचा िोतो 

आणण बाप्पाचा मानणसक आजार पुन्सिा उचल खातो. त्याला यशवंताचे आकषाण वाटू लागते. 

यशवंताचे बाप्पावर खपू प्रेम िोते. तो बाप्पाला जपायचा, कािी कमी पडू द्यायचा नािी. 

सगळी कामं करायचा. म्िणून बाप्पाला वाटते की आपल्या िातून िा मोिोर कुस्करला जाऊ 
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नय.े आपल्या िातून यशवंताचे आयुष्य उ्ध्वस्त िोऊ नये यासाठी बाप्पा पुन्सिा त्या 

डॉक्टरकड े जाऊन यशवंताला त्याच्या खर् या बापाकड े सोपवण्यास सांगतो असे गंभीर 

स्वरूपाचे जीवनदशान या कथेत आललेे आि.े  

‘मोिोर’ मधील नणैतक प्रश्न : 

      ‘मोिोर’ िी कथा जीवनदशान घडणवण्याच्या ितूेने णलणिली गेललेी आि.े तुरंगवासातील 

णवक तीमुळे बाप्पाच्या आयुष्यात णनमााण झालेल े प्रश्न, सुणमत्राच्या आयुष्याची झालेली 

शोकांणतका, बाप्पाचा मानणसक सघंषा दाखवताना लखेकाची गंभीर नैणतकता कदसते. 

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘मोिोर’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘मोिोर’ िी कथा वाढत्या वयाबरोबर वासना मरत नसते ि े मानवी 

जीवनातील वास्तव मांडते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलले े आि.े त्याचबरोबर ती 

मानवी जीवनदशानिी घडणवते. या णवशेषांमुळे ‘मोिोर’ िी कथा वाङ् मयीन द ष्ट्या यशस्वी 

ठरललेी आि.े 

कािी क्षण नपुजलले े: 

     ‘कािी क्षण नुपजललेे’ या कथेत आयुष्यभर नवर् याच्या संशयी व त्तीला खंबीरपण े तमड 

दणेार् या पत्नीच्या मनात आपल्या नवर् याच्या अखेरच्या कदवसांत परपुरषाणवषयी मोि 

णनमााण िोण े आणण णतला आपल्या नवर् याचे संशय घेण े रास्त वाटू लागण े ि े आशयसतू्र 

मांडलेल ेआि.े 

       संशयी व त्तीचे णमस्टर पंणडत नेिमी आपल्या सुंदर बायकोवर संशय घेऊन णतचा 

मानणसक छळ करीत िोते. त्यांच्या सवा छळाला ती खंबीरपणे तमड दते िोती. णमस्टर 

पंणडतानंा कॅन्ससर झाललेा िोता आणण डॉक्टरनी त्यांना एक-दोन मणिन्सयाचे आयुष्य वतावलेल े

िोते. णमसेस पंणडत जेव्िा नवर् याच्या ऑकफसमध्ये जाऊन त्यांच्या डी. जी. एम. सािबेांना 
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भेटतात तेव्िा ते णमस्टर पंणडतांच्या म त्यूनंतर कंपनीकडून णमसेस पंणडतांना नोकरी कदली 

जाईल अस े सागंतात. णमस्टर पंणडतांचा इमीणडएट बॉस पारकर णनरोप घेताना णमससे 

पंणडतांचा िात दाबतो आणण त्यांच्या येण्याची आपल्याला प्रणतक्षा असेल असे म्िणतो. 

त्यावेळी णमसेस पंणडतांना पारकरणवषयी क्षणभरच आकषाण वाटते आणण भणवष्यातील 

क्षणांणवषयीची प्रणतक्षा मनात णनमााण िोते. तेव्िा आपल्या पतीचे आपल्यावर सशंय घेण े

रास्त आि ेअसे त्यांना वाटू लागते अस ेकथासूत्र आलेल ेआि.े 

      तेजूचा णपक्चरचा बेत, णमस्टर पंणडताचंा छळ अशा तपशीलांमधून कथेतील 

अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘कािी क्षण नपुजलले’े या कथतेील वास्तवता : 

      या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव समस्या मांडललेी आि.े नवर् याच्या संशयी 

व त्तीला, मानणसक छळाला आयुष्यभर खंबीरपणे तमड दणेार् या पत्नीच्या मनात पारकरच्या 

भेटीत क्षणणक मोिाची भावना उपजते अस ेमानवी जीवनातील वास्तव आलेल ेआि.े 

 ‘कािी क्षण नपुजलले’े मधील जीवनदशान :  

       ‘कािी क्षण नुपजललेे’ या कथेच्या लखेनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा 

आि.े णमस्टर पंणडत ि े अत्यंत संशयी व त्तीचे िोते आणण आपल्या सुंदर बायकोवर नेिमी 

संशय घेत िोते व णतचा मानणसक छळ करीत िोते. त्यामुळे णतला खूप मानणसक त्रास िोत 

असे. त्यांच्या सवा छळाला ती खंबीरपण े तमड दते िोती. त्यांचा धाकटा भाऊ श्याम 

त्यांच्याकड ेरािायला असताना ते त्याच्याणवषयीसुद्धा संशय घ्यायचे. त्यांच्या संशयी व त्तीला 

कंटाळून णमसेस पंणडत एकदा श्यामलाच रागे भरलेल्या िोत्या. त्यानंतर श्याम वेगळा 

रािायला लागतो. पंणडतांना तन्समय आणण तेजू अशी दोन मुले िोती. णमस्टर पंणडत ि ेकॅन्ससरन े

आजारी असून डॉक्टरनी त्यांना एक ते दोन मणिन्सयांचे आयुष्य वतावलेल े िोते. णमसेस 
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पंणडतांच्या मनात पारकरणवषयी क्षणभरच आकषाण णनमााण झालले े िोते. त्यामुळे त्यांना 

स्वत:चीच शरम वाटू लागलेली िोती. त्यांना भणवष्यात येणार् या क्षणांणवषयी प्रणतक्षा वाटू 

लागते आणण त्याचवेळी आपल्या पतीचे आपल्यावर संशय घेण ेबरोबर आि ेअसिेी त्यांना 

वाटू लागते अशा स्वरूपाचे जीवनदशान या कथेत आलेल ेआि.े  

‘कािी क्षण नपुजलले’े मधील नणैतक प्रश्न : 

      णमससे पंणडतांना नवर् याच्या संशयी व त्तीमुळे िोणारा मानणसक त्रास, पारकरणवषयी 

आकषाण वाटल्यामुळे त्यांना स्वत:चाच राग येणे, क्षणभरच मनात उपजलेल्या भावनांमुळे 

शरम वाटणे आणण नवर् याच्या संशयात रास्तपणा जाणवणे ि ेदाखवताना लेखकाची गंभीर 

नैणतकता कदसते.  

      वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘कािी क्षण नुपजललेे’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘कािी क्षण नुपजललेे’ िी कथा मानवी मनात क्षणणक आकषाण, मोि 

णनमााण िोऊ शकतो ि े मानवी जीवनातील वास्तव मांडते. त्याचबरोबर ती मानवी 

जीवनदशानिी घडणवते. लेखकाची गभंीर नैणतकतािी या कथेमधून कदसते.   

इंद्रायणी: 

      ‘इंद्रायणी’ या कथेत इंद्रायणीने णनरेनच्या वणडलांच्या सांगण्यावरन त्याला श ंगाराचे धड े

दणेे आणण त्याने णतच्याशी लग्नाची इच्छा व्यक्त केल्यावर आपली नोकरी रटकणवण्यासाठी 

त्याला नकार दणे ेि ेआशयसूत्र मांडललेे आि.े 

      इंद्रायणी आणण श्रीचा प्रेमणववाि आंतरजातीय णववाि असल्याने श्रीचे वडील त्याला 

घराबािरे काढतात. दारूच्या व्यसनामुळे श्रीचा म त्यू झाल्यावर इंद्रायणीला णनरेनच्या 

वणडलांकडून नोकरी णमळते. णनरेन िा नॅशनल णडफेन्सस एकेडमीत जाणार िोता. एकदा एका 

पाटीत त्याच्याबरोबर न त्य करणारी एक मलुगी त्याचे चंुबन घेते तेव्िा तो खूप नव्िास िोऊन 
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पाटीतून पळून घरी जातो. आपल्या एनडीएत जाऊ पािणार् या मुलाने असे मलुींकड ेलाजाव े

ि ेत्याच्या वणडलांना आवडत नािी म्िणून ते इंद्रायणीकड ेत्याला श ंगाराचे धड ेदणे्याचे काम 

सोपवतात. पण णतला णनरेनशी लग्न करता यणेार नव्िते. णतने णनरेनशी लग्न केल ेतर णतला 

नोकरीला आणण णनरेनला घराला मुकाव ेलागणार िोते. णनरेन एनडीएमधून परत येतो तेव्िा 

तो परस्पर इंद्रायणीच्या घरी जाऊन णतच्याकड ेलग्न करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. इंद्रायणी 

त्याला सगळं सांगून आपल्याला पुन्सिा लग्नाच्या बंधनात अडकायचे नािी असे सांगून त्याला 

नकार दतेे. इंद्रायणीच्या नकारामुळे रागावलेला णनरेन णनघून जातो व पुन्सिा कधीिी परत 

येत नािी. इंद्रायणीच्या आयुष्यात मात्र खूप पुरष येतात अस ेकथासूत्र मांडलेल ेआि.े 

      सरदारजीचे कुटंुब, नॅशनल णडफेन्सस एकेडमी, आमीचे कमीशन, पोणलयो अशा 

तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकारते. 

‘इंद्रायणी’ या कथतेील वास्तवता : 

       या कथेत मानवी जीवनातील समस्या मांडलेली आि.े आंतरजातीय णववाि केललेा 

असल्याने श्रीचे वडील त्याला घराबािरे काढतात. पॉपीला घेऊन तीनदा श्रीच्या वणडलांना 

पाया पडूनिी ते त्यांना स्वीकारण्यास तयार नव्िते. सासरा एक मोठा उद्योगपती असूनिी 

श्रीच्या म त्यूनंतर इंद्रायणीला नोकरी शोधावी लागते यातून सामाणजक वास्तव कदसते. तरण 

णवधवा इंद्रायणी शरीराची गरज भागणवण्यासाठी मोबदला घेऊन परुूषांना जवळ करते. 

म्िणूनच णनरेनच्या वणडलांकडून णनरेनला श ंगाराचे धड ेदणे्याचे काम इंद्रायणीवर सोपवल े

जाते. श ंगाराचे धड ेदणे्याचे काम एका तरण णवधवा स्त्रीला सांगण ेि ेअवास्तव वाटते आणण 

त्यामुळे कथासतू्र क णत्रम वाटते. 

 ‘इंद्रायणी’ मधील जीवनदशान :  
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        इंद्रायणीचा प्रेमणववाि बी. ए. पूणा िोण्याआधीच श्री या श्रीमंत तरणाशी िोतो. 

आंतरजातीय णववाि केल्याने लग्नात श्रीच्या घरची कुणीिी येत नािीत. श्री िा एकुलता एक 

मुलगा असूनिी त्याचे वडील त्याला घराबािरे काढतात. श्री इंद्रायणीणशवाय घरी जाण्यास 

तयार नव्िता. पॉपीला घेऊन ती दोघ े तीनदा श्रीच्या वणडलांना पाया पडली पण 

सारस्वताची मुलगी तो बघायलािी तयार नव्िता. अनेकदा णवनवण्या करनिी ते त्यांना 

घरात घेत नािीत. पॉपीला पोणलओ िोतो. श्रीला दारचे व्यसन लागते आणण त्यामुळे त्याचा 

म त्यू िोतो. इंद्रायणीला णनरेनच्या वणडलांकडून नोकरी णमळते. त्यामुळे ते जेव्िा इंद्रायणीला 

णनरेनला श ंगाराचे धड े दणे्याचे काम सांगतात तेव्िा त्यांनी केलेल्या उपकारांचा मोबदला 

म्िणून ती ते करते. जर त्यांनी लग्न केल ेतर णतची नोकरी जाईल आणण णनरेनला त्याचे घर 

सोडावे लागेल असे णनरेनच्या वणडलांनी इंद्रायणीला सांणगतललेे िोते. म्िणून जेव्िा णनरेन 

णतला आपण लग्न करू अस ेसांगतो तेव्िा ती त्याला नकार दतेे. इंद्रायणीला पॉपीवर प्रेम 

करणेिी जमत नािी. इंद्रायणीचे सासरे पॉपीला आपल्याकड े नेणार िोते. आपल्याकड े

रािण्यापेक्षा पॉपी णतथ े सुखी िोईल अस े णतला वाटते कारण इंद्रायणीची मुल्य े आता 

बदलललेी िोती. इंद्रायणी त्याग, प्रेम िी मलु्य े उराशी बाळगून आतापयंत क णत्रम आयषु्य 

जगलेली िोती. आता णतला स्वतंत्र आयुष्य जगायचे िोते. णतच्या आवडीप्रमाणे, गरजेप्रमाण े

णतच्यासाठी इंद्र णनमााण िोतील अस ेती म्िणते. णतच्या नकारानंतर रागावून णनरेन णतथून 

णनघून जातो. इंद्रायणी एकटीच रािते. णतच्या आयुष्यात इंद्र मात्र खूपच िोतात अशा 

स्वरूपाचे जीवनदशान आलेल ेआि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े 

 

 ‘इंद्रायणी’ मधील नणैतक प्रश्न : 
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        ‘इंद्रायणी’ िी कथा जीवनदशान घडणवतांना कािी नैणतक प्रश्नांचीिी मांडणी करते. 

इंद्रायणी आणण श्रीचा आंतरजातीय णववाि केल्याने श्रीचे वडील त्याला घराबािरे काढतात. 

इंद्रायणीला सून म्िणून स्वीकारत नािीत. यातून आंतरजातीय णववािाला नकार दणेे िी 

समाजाची पारंपररक नैणतकता कदसते. पारंपररक बंधनांतून मकु्त िोऊन स्वतंत्र, मुक्त आयषु्य 

जगायचे ठरवलेल्या इंद्रायणीच्या णचत्रणामधून लखेकाची गंभीर नैणतकता कदसते.  

        अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘इंद्रायणी’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘इंद्रायणी’ या कथेत एका तरण णवधवा स्त्रीच्या जीवनातील वास्तव 

आणण सामाणजक वास्तव मांडलेल ेआि.े स्त्रीजीवनातील प्रश्न आणण द:ुख या कथेत आलले े

आि.े या कथमेधून मानवी जीवनदशान घडते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े 

वादळ : 

       ‘वादळ’ या कथेत स्त्रीलंपट जुआंवला आपल्या उतरत्या पौरषाची जाणीव झाल्यामुळे 

त्याच्या मनात संघषा णनमााण िोणे आणण कफलोमेन-सेणलनाच्या बाबतीतील आपल्या 

वागणुकीचा पश्चाताप िोणे अस ेआशयसतू्र मांडलेल ेआि.े 

       स्त्रीलंपट असलेल्या जुआंवच्या आयुष्यात अनेक णस्त्रया आलले्या िोत्या. वांझ आणण 

दारडी असलेली त्याची बायको णमलाग्रीना त्याला सोडून जाते तेव्िा जुआंवला आनंदच 

िोतो. पुढ ेत्याच्या आयुष्यात जोजेकफन िी अणववाणित तरणी, क्लरेा िी णववाणित स्त्री आणण 

णतची णवधवा बिीण फाणतमा, मासे णवकणारी सणेलना या णस्त्रया येतात. सेणलना थट्टामस्करी 

करता करता त्याच्या जवळ येते आणण एक कदवस आपला नवरा कफलोमेनला सोडून 

जुआंवकड े रािायला यतेे. तरण सेणलनाच्या सिवासात जुआंवला आपले पौरष ओसरत 

असल्याचे कळते. घरातून नािीसा झालेल्या कफलोमेनला शोधण्यासाठी आलेली त्याची माय 

माररयन जुआंवला जर मुले असती तर ती कफलोमेन आणण सेणलनाच्याच वयाची असती अस े
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म्िणून जुआंव आणण सणेलनाला णशव्या दतेे. तेव्िा जुआंव अस्वस्थ िोतो आणण आपण 

खरोखरच म्िातारा झाल्याचे त्याला वाटू लागते. सेणलनाला कफलोमेनपासून दरू केली ि े

आपण फार मोठे पाप केल्याची जाणीव त्याला िोते. समुद्रात वादळ आललेे असते. कफलोमेन 

समुद्रात जीव द्यायला गेलेला असले असे वाटून पश्चातापदग्ध झालेला जुआंव कफलोमेनला 

शोधायला मांडवी नदीत िोडी घालतो आणण वादळाच्या कदशेने जातो असे कथासतू्र आलेल े

आि.े 

मांडवी नदी, िोडके, वादळ, पाऊस, चंद्रप्रकाश अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व 

साकार िोते. 

 ‘वादळ’ या कथतेील वास्तवता : 

       या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव मांडलेल े आि.े स्त्रीलपंट जुआंवला आपल्या 

उतरत्या पौरषाची जाणीव िोऊन सेणलनाला कफलोमेनपासून दरू केल्याच्या आपल्या क तीचा 

पश्चाताप िोतो यातून मानवी जीवनाचे वास्तव कदसते. 

 ‘वादळ’ मधील जीवनदशान :  

        स्त्रीलंपट असलले्या जुआंवच्या आयुष्यात अनेक णस्त्रया येतात. वांझ आणण दारडी 

असललेी त्याची बायको णमलाग्रीना त्याला कधी त प्त कर शकत नािी. ती त्याला सोडून 

गेल्यावर जुआंवला आनंदच िोतो. पुढ े त्याच्या आयुष्यात जोजेकफन िी अणववाणित तरणी 

येते. णतचे लग्न झाल्यावर णववाणित असललेी क्लेरा आणण णतची णवधवा बणिण फाणतमा या 

णस्त्रया त्याच्या आयुष्यात येतात. पुढे त्याला मास ेणवकणारी तरण सेणलना भेटत.े थट्टामस्करी 

करता करता सेणलना जुआंवच्या जवळ येते आणण एक कदवस आपला नवरा कफलोमेनशी 

भांडून, त्याला सोडून जुआंवकड ेरािायला येते. णतच्या सिवासात जुआंवला कळते की आपल े

पौरष आता ओसरत ेआि.े कफलोमेनचे सेणलनावर खूप प्रेम िोते. सेणलना गेल्यावर कफलोमेन 
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घरातून नाणिसा िोतो.  कफलोमेनला शोधण्यासाठी त्याची माय माररयन रात्री जुआंवच्या 

घरी यऊेन जुआंव आणण सणेलनाला णशव्या दतेे. जुआंव अस्वस्थ िोतो. स्वत:च्या ओसरणार् या 

पौरषाची जाणीव त्याला अणधक बेचैन करते. आपण खरोखरच म्िातारा झाल्याचे त्याला 

वाटू लागते. सेणलनाला कफलोमेनपासून आपण दरू केली याची त्याला खंत वाटू लागते. 

समुद्रात वादळ आलेल ेअसते. कदाणचत कफलोमने समुद्रात जीव द्यायला गेललेा असले अस े

त्याला वाटत.े पश्चातापदग्ध झालेला जुआंव कफलोमेनला शोधायला मांडवी नदीत िोडी 

घालतो आणण वादळाच्या कदशेने जातो अशा स्वरूपाचे जीवनदशान आललेे आि.े ि े

जीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े 

‘वादळ’ मधील नणैतक प्रश्न : 

      जुआंवला आपल्यामळेु कफलोमेनचा संसार मोडला असल्याची जाणीव िोणे, आपल्या 

क तीचा पश्चाताप िोऊन त्याने कफलोमेनला शोधायला वादळात जाणे यातून लेखकाची 

गंभीर नैणतकता कदसते.  

      अशाप्रकारे ‘वादळ’ या कथेचा णवचार वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर केल्यावर 

कदसते की ‘वादळ’ या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव मांडलेल ेआि.े त्याचबरोबर णतला 

नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल े आि.े ती मानवी जीवनदशानिी घडणवते. या णवशेषांमुळे 

‘वादळ’ िी कथा वाङ् मयीन द ष्ट्या यशस्वी ठरललेी आि.े 

शकुन : 

      ‘शकुन’ या कथेत एका णववाणितेच्या मनात शुभशकून िोणार अशी भावना मनात 

णनमााण झालेली असतानाच णतच्या नवर् याचा म त्यू िोणे आणण त्याने णवमा उतरवलेला आि े

असे कळून णतला आनंद िोणे असे आशयसूत्र मांडलेल ेआि.े 
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      एका नवणववाणित जोडप्याचे स्वभाव जुळत नसतात. नवरा दार णपणारा, रेस खेळणारा 

िोता. णतच्या डाव्या डोळ्याची पापणी फडफडत िोती त्यामुळे कािीतरी शुभ घडणार आि े

असे णतला वाटत िोते. णतच्या नवर् याचा अपघाती म त्यू िोतो. नवर् याने वीस िजार रपयांचा 

णवमा उतरवलेला िोता ि ेकळल्यावर णतला आपल्या डाव्या डोळ्याच्या पापणीचे फडफडण े

आठवते. िाच शुभशकुन आि ेअसे वाटून णतला रडू येण्याऐवजी चक्क िसू येते असे कथासतू्र 

मांडलेल ेआि.े 

       सायंकाळ, डाव्या डोळ्याची पापणी फडफडण,े पाटी, लॉटरीचे णतकीट, जुळी मलु,े कदव े

अशा तपशीलांमधून कथतेील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘शकुन’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘शकुन’ या कथेत वैवाणिक जीवनात सूर न जुळलले्या नवणववाणित जोडप्याच्या 

जीवनातील वास्तव मांडलेल ेआि.े मानवी मनाच्या व्यापारांचे वास्तविी या कथेतून कदसते.  

 ‘शकुन’ मधील मानवी जीवनदशान :  

        आपला ससंार व्यवणस्थत करण्यासाठी आपण नोकरी करावी अशी पत्नीची इच्छा 

िोती. पण णतच्या संशयी स्वभावाच्या नवर् याला बायकांनी नोकरी करण ेपसंत नव्िते. नवरा 

दारच्या नशेत पत्नीला मारिाण करतो. णतच्या डाव्या डोळ्याची पापणी तीन कदवस 

फडफडते तेव्िा कािीतरी शुभ घडणार आि े असे णतला वाटते. णतच्या नवर् याचा जेव्िा 

गाडीखाली पडून अपघाती म त्यू िोतो तेव्िा त्या प्रसंगी णतला रडूिी येत नािी. जेव्िा णतला 

कळते की आपल्या नवर् याने वीस िजार रपयांचा णवमा उतरवलेला िोता तेव्िा णतला 

आपल्या डाव्या डोळ्याच्या पापणीचे फडफडणे आठवते. िाच तो शुभशकुन आि ेअस ेवाटून 

णतला रडू येण्याऐवजी चक्क िसू येते अशा स्वरूपाचे जीवनदशान आलेल ेआि.े  
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‘शकुन’ मधील नणैतकता : 

      या कथेतील नाणयकेच्या णवद्रोिातून, स्त्रीत्वणवषयक लचंतनामधून लखेकाची गंभीर 

नैणतकता कदसते.  

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘शकुन’ या कथेचा णवचार केल्यावर 

कदसते की ‘शकुन’ या कथेत नवणववाणित जोडप्याचे वैवाणिक जीवनात सूर न जुळण ेयातून 

मानवी जीवनातील वास्तव कदसते. ती मानवी जीवनदशान घडणवते आणण णतला नैणतकतेचे 

पररमाणिी लाभलेल ेआि.े  

जो तमु तोडो णपया : 

      ‘जो तुम तोडो णपया’ या दीघाकथेत नवर् यापासून आठ वषे दरू राणिलेल्या पत्नीच्या 

मनातील पतीणवषयीची प्रेमभावना णजवंत रािणे आणण पुन्सिा ती दोघे एकत्र येणे अस े

आशयसूत्र मांडललेे आि.े 

       पद्मनाभला दारचे व्यसन िोते आणण दारच्या नशेत तो मीराचा छळ करतो. त्याच्या 

व्यसनाला आणण छळाला कंटाळून मीरा कायमची मािरेी णनघून जाते. त्यानंतर आठ वषे 

त्यांचा कोणतािी संपका  राणिलेला नव्िता. आठ वषांनी मीराच्या ऑकफसमधील कदवाकरन े

णतला लग्नाची मागणी घातलेली िोती आणण मीराने त्याला िोकार कदललेा िोता. इतक्यात 

पद्मनाभचा एक णमत्र पाथुा संन्सयालकडून पद्मनाभ खूप आजारी असल्याचे मीराला कळते 

आणण त्याच्या णवनंतीवरून मीरा कदवाकरची पवाा न करता ती मडगांवला जाते. णतथ े

गेल्यावर पूणापणे दारच्या आिारी गेलले्या आणण तदयेत खराब झालले्या पद्मनाभची अवस्था 

पार्हन मीराला वाईट वाटते. डॉक्टरकडून यापुढ ेदार णपणे पद्मनाभच्या णजवाला धोकादायक 

असल्याचे णतला कळते तेव्िा ती पद्मनाभला मुबंईला जाण्यासाठी तयार करते असे कथासूत्र 

मांडलेल ेआि.े 
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       दारूच्या पाट्याा, अल्कोिोणलझम, सल्फ्युररक एणसड, घटस्फोटाची नोटीस अशा 

तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘जो तमु तोडो णपया’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘जो तुम तोडो णपया’ या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव मांडलले ेआि.े आठ वषे दरू 

रार्हनिी पत्नीच्या मनात पतीणवषयीची प्रेमभावना णजवंत रािणे आणण त्यामुळे त्यांचे तुटलेल े

नाते पुन्सिा जुळणे ि ेमानवी जीवनाचे वास्तव मांडलेल ेआि.े 

 ‘जो तमु तोडो णपया’ मधील जीवनदशान : 

        पद्मनाभला सोडून मीरा मािरेी येऊन रािते आणण नोकरी करू लागते. णतचे 

कदवाकरशी प्रेम जमते आणण ती कदवाकरशी लग्न करण्याचे ठरवते. पाथुा संन्सयाल भटेल्यावर 

णतच्या मनात पाथुा पाथुाणवषयीिी आकषाण णनमााण िोते. पाथुा पद्मनाभकडून आललेा 

असल्यामुळे कदाणचत आपल्याला त्याच्याणवषयी आकषाण वाटत असावे असे णतला वाटते. 

कदवाकरणवषयीचे णतचे प्रेम खरे नसल्यामुळेच त्याच्याशी लग्न ठरलेल े असतानािी ती 

सिजपण े त्याला सोडून पद्मनाभकड े जाऊ शकते. पद्मनाभ िा पूणापणे दारच्या आिारी 

गेलेला असल्यामुळे त्याच्या आरोग्यावर वाईट पररणाम झालेला िोता. त्याची अवस्था पार्हन 

मीराला वाईट वाटते आणण ती त्याची काळजी घेते. त्याला दारपासून पराव त्त करण्याचा 

प्रयत्न करत.े पद्मनाभ पाथुाच्या ऑकफसमध्य ेकामाला िोता आणण पाथुा त्याच चाळीत राित 

िोता. मीरा णतथे आल्यावर पाथुा त्यांच्याकड े न्सयािारीसाठी, जेवणासाठी येतो. मीराशी 

जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतो त्यामुळे पद्मनाभला पाथुाचा राग येतो. पद्मनाभचे 

पगाराचे पैस े पाथुाने मीराकड े कदलले े असल्यामुळे त्याला दारिी प्यायला णमळत नािी. 

त्यामुळे तो चवताळल्यासारखा वागतो. रागाच्या भरात मीराला पाथुाणवषयी नको नको ते 

बोलतो. पण नंतर त्याला आपल्या बोलण्याचा पश्चातापिी िोताना कदसतो. मीराच्या प्रेमाने 
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तो बदलतो. दोघांनांिी परस्परांवरील प्रेमाची जाणीव िोते. पद्मनाभ मुंबईला जाण्यास 

तयार नसतो पण मीरा त्याला मुंबईला जाण्यासाठी राजी करते आणण दोघेिी मुंबईला 

जाण्यास णनघतात. आठ वषांनीिी दोघांच्या मनातील प्रेमाची भावना णजवंत राणिलेली 

असत ेअशा स्वरूपाचे जीवनदशान आलेल ेआि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े 

‘जो तमु तोडो णपया’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       या कथेत मीराने पद्मनाभची काळजी घेण्यातून, आठ वषे दरू रार्हनिी मीरा आणण 

पद्मनाभ यांचे परस्परांवरील प्रमे णजवंत असलले ेदाखवण्यातून लेखकाची नैणतकता कदसते.  

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘जो तुम तोडो णपया’ या कथेचा 

णवचार केल्यावर कदसते की ‘जो तुम तोडो णपया’ या कथेत स्त्रीजीवनातील द:ुख आलले ेआि.े 

आठ वषे दरू रार्हन पत्नीच्या मनात पतीणवषयीची प्रेमभावना णजवंत रािते यातून मानवी 

जीवनाचे वास्तव मांडलेल े आि.े या कथेतून मानवी जीवनदशान घडते. णतला नैणतकतेचे 

पररमाणिी लाभलले ेआि.े या णवशेषांमुळे ‘जो तुम तोडो णपया’ िी कथा वाङ् मयीन द ष्ट्या 

यशस्वी ठरललेी आि.े 

कािी क्षण : 

        ‘कािी क्षण’ या कथेचे आशयसतू्र एका गरोदर स्त्रीच्या डॉक्टर मैत्रीणीच्या मनात 

णतच्या संसाराणवषयी णनमााण झालेला मोि आणण त्यातून णनमााण झालेला मानणसक संघषा ि े

आि.े 

         गरोदर असलेल्या कांतीचे णसझेररयन ऑपरेशन िोणार िोते. त्यामुळे घाबरलेली 

कातंी आपल ेकािी बरेवाईट झाल ेतर आपला नवरा अवीशी लग्न करून आपल्या जन्समणार् या 

बाळाला सांभाळण्यास णतची डॉक्टर मैत्रीण णवद्याला सांगते. णवद्याच्या मनात मोि णनमााण 

िोऊन कांतीचा बाळंतपणात म त्यू व्िावा आणण आपल्याला अवीशी लग्न करता यावे अस े
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णतला वाटू लागते. कांतीला नर्संग िोममध्य े एडणमट केल्यावर णवद्याच्या मनात सघंषा 

णनमााण िोतो आणण ती नर्संग िोममध्ये जाण्यास जाणीवपूवाक णवलबं लावते. णवद्याने 

ऑपरेशन करण्यासाठी तयार िोईपयंत दसुरे डॉक्टर कांतीचे बाळंतपण करतात आणण णतची 

सुखरप सुटका करतात असे कथासतू्र या कथेत आलेल ेआि.े 

प्लासेंटा पुढे असण,े रक्ततपासणी, णसझेररयन, ऑपरेशन णथएटर, ऑणक्सजन णसललंडरची 

ट्यूब, अशा तपशीलांमधनू कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘कािी क्षण’ या कथतेील वास्तवता : 

        ‘कािी क्षण’ या कथेतील वास्तव ि े मानसशास्त्रीय पातळीवरील वास्तव आि.े 

णसझेररयन िोणार असलले्या स्त्रीच्या जीवनमरणाचा प्रश्न णनमााण झाल्यावर णतने णवश्वासाने 

आपल्या डॉक्टर मैणत्रणीवर आपल्या संसाराची जबाबदारी सोपवणे, णवद्याच्या सुप्त मनात 

दडलेल्या इच्छा-आकांक्षा, मानणसक सघंषा आणण त्यातून णनमााण झालेला मानणसक ताण अस े

मानसशास्त्रीय पातळीवरील कणल्पत वास्तव या कथेत मांडलेल ेआि.े  

‘कािी क्षण’ मधील जीवनदशान : 

         कांतीमतीची डॉक्टर णवद्याबरोबर चांगली मैत्रीिी जुळलेली असते. कांतीचा नवरा 

अवी आणण णवद्या िी दोघेिी वगाणमत्र असल्यामळेु णवद्याचे त्यांच्या घरी येणेजाणे सुरू िोते. 

णवद्या अणववाणित िोती. अवी आणण णवद्या एकमेकांच्या सिवासात अणधक खलुतात ि े

कांतीच्या लक्षात येते. कांतीमतीचे णसझेररयन करावे लागेल अस े णवद्याने अवीला 

साणंगतल्यावर अवी अस्वस्थ िोतो. बाळंतपणात आपल े कािी बरेवाईट झाल े तर णवद्याने 

अवीशी लग्न करावे आणण आपल्या िोणार् या बाळाला सांभाळावे असे कांती णवद्याला सांगते. 

णवद्या कांतीला आणण अवीलािी समजावते आणण आपण असताना काळजी करण्याची 

आवश्यकता नािी असे सांगते. पण त्याचवेळी णवद्याच्या मनात मोि णनमााण िोतो आणण 
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णतला बाळंतपणात कांतीचा म त्यू व्िावा आणण आपल्याला अवीशी लग्न करता यावे अस ेवाटू 

लागते. जेव्िा कांतीला नर्संग िोममध्य ेएडणमट केल ेजाते आणण णवद्याला फोन केला जातो 

तेव्िा णतच्या मनात द्वदं्व  सरुू िोते आणण ती नर्संग िोममध्ये येण्यास णवलंब करत.े ती 

णसझेररयन करण्यास तयार िोईपयंत दसुर् या डॉक्टरनी कांतीचे बाळंतपण व्यवणस्थत पार 

पाडलेल ेअसते असे जीवनदशान कथेत आलेल ेआि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े  

‘कािी क्षण’ मधील नणैतक प्रश्न : 

        कांतीमतीने आपल्या ससंाराची जबाबदारी णवद्यावर सोपवल्यावर सुरू झालले्या 

णवद्याच्या मानणसक सघंषााच्या णचत्रणातून आणण मानणसक ताण असतानािी णवद्या 

ऑपरेशनसाठी तयार झालेली दाखवण्यातून लखेकाची नैणतकता कदसते. 

अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘कािी क्षण’ या कथचेा णवचार केल्यावर 

कदसते की ‘कािी क्षण’ िी कथा णवद्याच्या सुप्त मनात दडलेल्या इच्छा-आकांक्षा, मानणसक 

संघषा आणण त्यातून णनमााण झाललेा ताण िी मानसशास्त्रीय पातळीवरील कणल्पत समस्या 

मांडते. ती मानवी जीवनदशानिी घडणवते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े  

नणवलगरी :  

      ‘नणवलगरी’ या कथेत समाजव्यवस्थेत चंदाम्मा या तरण, गरीब स्त्रीच्या वाट्याला 

आलेल ेद:ुख ि ेआशयसूत्र मांडललेेआि.े 

       स्वातंत्र्यचळवळीची पाश्वाभूमी लाभलले्या या कथेतील नाणयका चंदाम्मा िी अत्यंत 

सुंदर असून णतचे लग्न वयाच्या पंधराव्या वषी धमााप्पा या दमेकरी लोिाराशी झाललेे िोते. 

एक कदवस  चंदाम्माला झर् यावर खूनी बडंखोरांना शोधण्यासाठी आलेल्या मलबारी 

पोणलसांच्या तुकडीबरोबर असललेा मलबारी पोलीस मुर्थथुकुट्टी भटेतो. खूनी बंडखोरांना 

शोधण्यासाठी आलले्या मलबारी पोणलसांच्या तुकडीबरोबर तो िोता. पुढ े आठवडाभर 
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झर् याच्या काठी त्यांच्या भेटीगाठी िोत राितात. एक कदवस मुत्थुकुट्टी येत नािी तेव्िा 

मुत्थुकुट्टीला स्वातंत्र्यसैणनकांनी णतला भेटून परत जात असताना जंगलात गाठून ठार 

मारल्याचे णतला कळते. इतके कदवस गप्प असलेला धमााप्पा णतच्या आणण मुत्थुकुट्टीच्या 

संबंधाणवषयी णतला णवचारतो .ती पुत्तुरच्या बाजारातून घरी परतते तेव्िा णतच्या घरी 

धमााप्पा आणण पुत्तुरच्या कॉलेजात णशकणारा सीतारामय्या िा जमीनदाराचा मुलगा दारू 

पीत बोलत बसलेल े असतात. बापाच्या पैशावर गंुडणगरी करणारा सीतारामय्या 

त्याच्यासारख्याच कािी गंुडांना बरोबर घेऊन स्वातंत्र्यसैणनक बनलेला असतो. त्या रात्री 

सीतारामय्या त्यांच्या घरी मुक्काम करतो आणण चंदाम्मावर अत्याचार करतो अस ेकथासूत्र 

आलेल ेआि.े स्त्रीजीवनातील प्रश्न या कथेत आललेे आिते.    

       मलबारी पोलीस, स्वातंत्र्यसैणनक, पुत्तरुचा बाजार, लोिाराचा भाता अशा 

तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘नणवलगरी’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘नणवलगरी’ या कथेत स्त्रीजीवनातील वास्तव मांडलेल े आि.े समाजव्यवस्थते 

चंदाम्मासारख्या स्त्रीच्या भावनांना कोणतीिी ककंमत असत नािी. णतला केवळ भोगवस्तू 

म्िणून वापरल ेजाते ि ेवास्तव या कथेत आलेल ेकदसते.  

‘नणवलगरी’ या कथमेधील जीवनदशान : 

     अत्यंत सुंदर असलेल्या चंदाम्माचे लग्न वयाच्या पधंराव्या वषी धमााप्पा या दबुळ्या 

दमेकरी लोिाराशी झाललेे िोते. धमााप्पाशी णतचे शारीररक संबधं नावापुरतेच िोते. पण ती 

अजून कुणाच्यािी जवळ गेललेी नव्िती. मुर्थथुकुट्टी भटेल्यावर मात्र ती त्याच्या बरोबर 

रमललेी िोती. णतच्या आणण मुर्थथुकुट्टीच्या संबधंाबद्दल नवर् याने णवचारल्यावर णतला लाजिी 

वाटलेली नव्िती. स्वातंत्र्यसैणनकांनी मुर्थथकुुट्टीला ठार मारल्याचे कळल्यावर णतला द:ुख 
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िोते. णतचा नवरा सीतारामय्याने आणललेी दारू णपऊन घरात झोपलेला असताना 

सीतारामय्या णतच्यावर अत्याचार करतो. ती मकुाट्याने त्याचा अत्याचार सिन करत ेकारण 

िाक मारूनिी णतच्या नवर् याने णतला त्याच्यापासून सोडवले नसते अशा स्वरूपाचे 

जीवनदशान या कथेत आलेल ेआि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े  

‘नणवलगरी’ मधील नणैतक प्रश्न : 

     एका गरीब, तरण स्त्रीच्या जीवनातील समस्या, व्यथा दाखवताना लेखकाची गंभीर 

नैणतकता कदसते.  

     अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘नणवलगरी’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘नणवलगरी’ िी कथा स्त्रीजीवनातील समस्या आणण द:ुख मांडते. िी कथा 

मानवी जीवनदशान घडणवते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल ेआि.े  

मसुाकफर : 

      ‘मुसाकफर’ या कथते क्षणणक मोिाला बळी पडून णववाणित स्त्रीच्या आयुष्यात णनमााण 

झालेल ेप्रश्न णतच्या नवर् याच्या समजुतदारपणामुळे सोडवल ेजाणे ि ेआशयसूत्र आललेे आि.े 

      एक शाळाणशणक्षका असललेी णववाणित शीला पालेकर लग्नानंतर भोपाळला एम.एड. 

करीत असताना ती णतच्याबरोबर एम.एड. करीत असलेल्या एका णशक्षकाच्या प्रेमात पडते. 

तो णतला लग्नाचे खोटे आश्वासन दतेो पण  परत आल्यावर दसुर् या मुलीशी गुपचूप लग्न 

करतो. पुढ े तो णतला दलॅकमेल करून णतच्याकड े पैशांची मागणी करतो. तो णशक्षण 

खात्याच्या पवातकरांना णननावी पत्र पाठवून णतच्या आणण आपल्या भूतकाळातील 

संबंधाणवषयी णलणितो. णतच्याकडून पैसे णमळत नसल्यामुळे तो णतच्या नवर् यालािी पत्र 

पाठवतो. ते पत्र वाचूनिी णतचा नवरा शांत असतो कारण पवातकरांनी आपल्याला आलले े

पत्र आधीच णतच्या नवर् याला दाखवललेे असत.े णतचा नवरा णतला अजून त्याच्याणवषयी 
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ओढ वाटते का असे णवचारणा करून णतने नकार कदल्यावर णतला मोयामा मनाने माफ करतो 

असे कथासतू्र आललेे आि.े  

      इंटरव्ियू कणमटी, णननावी पत्र, भोपाळला एम. एड. करण ेअशा तपशीलांमधून कथेतील 

अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘मसुाकफर’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘मुसाकफर’ या सामाणजक आशय असलले्या कथेत एका णववाणित जोडप्याच्या 

भावजीवनातील वास्तव मांडलेल ेआि.े लग्नानंतर मोिाला बळी पडलले्या शीलाला णतच्या 

णप्रयकराने फसवण्यातून, णतला दलॅकमले करून णतच्या वैवाणिक जीवनात आणण नोकरीत 

प्रश्न णनमााण करण्यातून सामाणजक वास्तव कदसते. 

  ‘मसुाकफर’ या कथमेधील जीवनदशान : 

       नवर् याच्या अणलप्त, थंडगार स्वभावाला कंटाळललेी शीला लग्नानंतर भोपाळला 

एम.एड. करीत असताना णतच्याबरोबर एम.एड. करीत असलेल्या एका उत्कट स्वभावाच्या 

णशक्षकाच्या प्रमेात पडलेली िोती. त्याने णतला लग्नाचे खोटे आश्वासन कदललेे असल्यामुळे 

नवर् याला घटस्फोट दऊेन ती त्याच्याशी लग्न करणार िोती. पण त्याने परत आल्यावर 

दसुर् या मलुीशी गुपचूप लग्न केलले े िोते. आता मात्र तो णतला दलॅकमेल करून णतच्याकड े

पैशांची मागणी करीत िोता. णतच्या नोकरीच्या रठकाणी प्रश्न णनमााण करू पाित िोता. णतचे 

वैवाणिक जीवन उ् ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत िोता. पण शीलाचा नवरा समजूतदारपणे 

णतला माफ करतो अशाप्रकारचे जीवनदशान या कथेत आललेे आि.े ि े जीवनदशान गंभीर 

स्वरूपाचे आि.े  
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‘मसुाकफर’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       या कथेत परपुरषाकडून फसवणकू झालले्या एका णववाणित स्त्रीच्या जीवनात णनमााण 

झालेल ेप्रश्न दाखवण्यातून लखेकाची गंभीर नैणतकता कदसते. 

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘मुसाकफर’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘मसुाकफर’ िी कथा क्षणणक मोिाला बळी पडून शीलासारख्या णववाणित 

स्त्रीच्या आयुष्यात णनमााण झालेल े प्रश्न आणण सामाणजक वास्तव मांडते. त्याचबरोबर ती 

मानवी जीवनदशानिी घडणवते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल ेआि.े  

सणेडस्ट : 

      ‘सणेडस्ट’ या कथचेे आशयसतू्र आयषु्यभर इतराचं्या वदेनामधनू आनंद णमळवणार् या 

सेणडस्ट व त्तीच्या नायकाला खर् या द:ुखाची अनुभतूी येणे ि ेआि.े 

      श्रीमंत असललेा जलधर िा सेणडस्ट म्िणजे दसुर् या व्यक्तीला शारीररक पीडा कदल्यामुळे 

आनंद वाटण्याची लैंणगक णवक ती ‘सेणडझम’ असललेा िोता.  

       एकलकमडा आणण मत्सरी असलले्या जलधरला वेदना णप्रय िोत्या. दसुर् याला वेदना 

दणे्यात त्याला आनंद वाटत असे. त्याने आपल्यापेक्षा अठरा वषांनी लिान असलले्या 

णनमालाशी लग्न केलले े िोते. तो णनमालाचा भरपूर शारीररक आणण मानणसक छळ करतो. 

णतला वेदना दणे्यात आणण रडवण्यात त्याला आनंद वाटत असे कारण णनमाला रडली की 

त्याला ती अणधक सुंदर कदसायची. त्याला प्रोस्टेट कॅन्ससर िोतो आणण तो कािी कदवसांचाच 

सोबती असतो तेव्िा त्याला जाणवते की आपण णनमालाला मकुणार. आपण गेल्यावर णनमाला 

रडली तर ती सुंदर कदसले आणण ते पािायला आपण नसू. जे आपल्याला णमळणार नािी ते 

इतरांनािी णमळू नये म्िणून णतने कधीच रडू नये असे णतला सांगताना त्याच्या डोळ्यात मात्र 

अश्रू उभे राितात अस ेकथासूत्र मांडलेल ेआि.े 
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      प्रोस्टेट कॅन्ससर, जलधरचे प्रमे करण,े णनमालाला रडवणे, दसुर् यांच्या वेदनांमधून आनंद 

णमळणवणे अशा तपशीलामंधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘सणेडस्ट’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘सेणडस्ट’ या कथेतील वास्तव ि े मानसशास्त्रीय पातळीवरील वास्तव आिे. सेणडस्ट 

असलले्या जलधरचे मनोव्यापार या कथेत आलले े आिते. जलधरसारख्या णवक त व्यक्तीने 

आपल्या पत्नीचा शारीररक, मानणसक छळ करून त्यातून आनंद णमळणवण्यामधून 

मानसशास्त्रीय पातळीवरील वास्तव कदसते. त्याचबरोबर जलधरच्या वागण्यामुळे 

णनमालाच्या आयुष्यात णनमााण झालेल ेवास्तविी कदसते. 

‘सणेडस्ट’ या कथमेधील जीवनदशान : 

       ‘सेणडस्ट’ या कथचे्या लेखनामागे लेखकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा आि.े त्यामुळे 

या कथेमध्ये मानवी जीवनदशानाचा संदभा आललेा आि.े सेणडस्ट असलेल्या जलधरन ेत्याच्या 

ऑकफसमध्य े काम करणार् या णनमालाच्या वणडलांनी केलेल्या पधंरा िजार रपयाच्या 

अफरातफरीचे प्रकरण णमटणवण्यासाठी त्यांच्याकड ेआपल ेआणण णनमालाचे लग्न करण्याची 

मागणी केलेली िोती. लग्नानंतर त्याने णतच्या वणडलांना आपल्या कंपनीतून काढून टाकलेल े

िोते. तो णनमालाचा खपू शारीररक, मानणसक छळ करून आनंद णमळणवत िोता. प्रेम 

करतानािी तो णतला मारपीट करीत असे. त्यामुळे त्याचे प्रेम करण ेि ेसदु्धा णतच्यासाठी एक 

भयानक स्वप्न िोते. ती खूप रडायची. णतला सवाप्रकारच्या वेदना दणे्यात आणण रडवण्यात 

त्याला आनंद वाटत असे कारण णनमाला रडली की त्याला ती अणधक सुंदर कदसायची. 

जलधरला णतच्याशी कोणी बोलललेे ककंवा णतला कोणी पाणिललेेिी सिन िोत नसे. त्यामुळे 

तो णतला घेऊन कुठेिी जात नसे. त्याचा छ्ळ सिन करून णनमाला उदासीन बनलेली िोती. 

जलधर प्रोस्टेट कॅन्ससरमळेु िोणार् या वेदनांतूनिी आनंद णमळणवत िोता. आपल्याला कॅन्ससर 
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असल्याचे तो णनमालाला सांगतो. आपल्या म त्यूनंतर णनमाला रडले, ती रडल्यावर सुंदर कदसले 

म्िणून आपल्या म त्यूनंतर णतला रडू नकोस असेिी तो सांगतो आणण ि े सांगताना त्याला 

स्वत:लाच द:ुखाची अनुभुती येते अशाप्रकारचे जीवनदशान या कथेत आलेले आि.े ि े

जीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े  

 ‘सणेडस्ट’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       या कथेत सेणडस्ट व त्तीच्या पतीमुळे त्याच्या पत्नीच्या आयुष्यात णनमााण झालेल्या 

समस्या, द:ुख दाखवताना लखेकाची नैणतकता कदसते. 

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘सेणडस्ट’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘सणेडस्ट’ िी कथा जलधरच्या मानणसक णवक तीमुळे त्याच्या आणण 

त्याच्या पत्नीच्या आयषु्यात णनमााण झालेल े वास्तव मांडते. जलधरचे मानसशास्त्रीय 

पातळीवरील उलाघालीचे णचत्रण करत.े त्याचबरोबर ती मानवी जीवनदशानिी घडणवते. 

णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल ेआि.े  

णनमााल्य : 

       ‘णनमााल्य’ या कथेत अनाथाश्रमातून दत्तक घेतलेल्या स्त्रीच्या आयुष्यात 

समाजव्यवस्थेमुळे णनमााण झाललेे प्रश्न ि ेआशयसूत्र आललेे आिे. 

        एक कुटंुब उत्पला या मुलीला अनाथ बाणलकाश्रमातून दत्तक घेत ेआणण आपल्या माधव 

आणण मंजू या दोन मुलांबरोबर आपल्या मलुीसारखीच णतला वाढवते. ती आपली दत्तक 

मुलगी आि े ि े णतला आणण इतरांनािी ते सागंतात. माधवला ती आवडत असल्याने तो 

णतच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त करतो पण वडील त्याला परवानगी दते नािीत. तो 

दसुर् या मुलीशी लग्न करून अमेररकेला जातो. त्यावेळी उत्पलाला माधवणवषयीच्या आपल्या 

भावनांची जाणीव िोते. त्यानंतर ती णशवनमध्ये माधवला शोधण्याचा प्रयत्न करते. णशवनशी 



 

                                                                                                286 
 

णतचे लग्न ठरत ेआणण ती त्याच्यापासून गरोदर असते. पण ती अनाथाश्रमातून आणललेी 

दत्तक मुलगी आि े ि े कळताच णशवन आणण त्याचे घरचे लोक णतला णझडकारतात असे 

कथासतू्र आलेल ेआि.े  

       उत्पलाचे सौंदया, रेसची घोडी, रातककड्ांची ककरककर अशा तपशीलांमधून कथेतील 

अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘णनमााल्य’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘णनमााल्य’ या कथतेील वास्तव ि े सामाणजक वास्तव आि.े अनाथाश्रमातील एखादी 

मुलगी िी दत्तक मुलगी म्िणून समाजाला चालेल पण सून म्िणून णतचा स्वीकार कोणी 

करणार नािी ि ेसामाणजक वास्तव कथेत आललेे आि.े या कथेतून समाजाच्या वतानातील 

दांणभकता दाखवणे िा लखेकाचा ितूे आि.े 

‘णनमााल्य’ या कथतेील जीवनदशान : 

      ‘णनमााल्य’ या कथेच्या जीवनदशानाचे स्वरूप पार्ह. उत्पला िी दत्तक घेतललेी आि े ि े

घरात सवांना मािीत िोते. माधवला ती आवडत असे. तो णतच्याशी लग्न करण्याची इच्छा 

व्यक्त करतो पण त्याला वडील परवानगी दते नािी. माधव लग्न करून अमेररकेला जाताना 

उत्पलाला त्याच्याणवषयीच्या आपल्या भावनांची जाणीव िोते. णशवनमध्ये ती माधवला 

शोधत.े णशवनशी णतचे लग्न ठरत े आणण त्याच्यापासून ती गरोदर रािते. णशवनला ती 

अनाथाश्रमातून आणलेली मुलगी आि ेअस ेणतच्या वणडलांकडून जेव्िा कळते तेव्िा तो आणण 

त्याच्या घरचे लोक णतला णझडकारतात. तेव्िा उत्पला आपल्या वणडलांना त्यांनी स्वत: णतला 

सून म्िणून, माधवची पत्नी म्िणून का स्वीकारली नािी? त्यांनी ती अनाथाश्रमातून 

आणलेली मलुगी आि ेअसे सवांना आणण णशवनलािी का सांणगतले? असे प्रश्न करते. आपल्या 

पोटातील अंकुरालािी असेच अनाथाश्रमाच्या दारात सोडावे लागेल आणण त्याच्या नशीबीिी 
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आपल्यासारखेच आयषु्य येईल असा णतचा प्रश्न असतो. जोपयंत समाज खर् या अथााने 

बदलणार नािी तोपयंत ि े च् असेच चालू राणिल असे णतला वाटते अशाप्रकारचे 

जीवनदशान या कथेत आलेल ेआि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े  

‘णनमााल्य’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       या कथेत उत्पलाच्या जीवनात णनमााण झालेल्या प्रश्नांमधून समाजाच्या वतानातील 

दांणभकता दाखवणे िी लखेकाची नैणतकता कदसते. 

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘णनमााल्य’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘णनमााल्य’ या कथेत सामाणजक वास्तव मांडलेल ेआि.े समाजव्यवस्थेमुळे 

स्त्रीजीवनात णनमााण झालेल े प्रश्न आणण द:ुख या कथेत आलले े आि.े कथेत मानणसक 

पातळीवरील णचत्रणिी आलेल ेआि.े त्याचबरोबर ती मानवी जीवनदशानिी घडणवते. णतला 

नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े या णवशेषांमुळे ‘णनमााल्य’ िी कथा वाङ् मयीन द ष्ट्या 

यशस्वी ठरललेी आि.े 

स्पशा पालवी : 

       ‘स्पशा पालवी’ या कथेत आतापयंत पत्नीकड े दलुाक्ष केलले्या नायकाने पत्नी सोडून 

जाणार म्िणून अस्वस्थ िोणे ि ेआशयसतू्र मांडललेे आि.े 

       अत्यंत हुशार, बुणद्धमान आणण मेिनती असललेा वासन आपल्या बुणद्धमत्तेने आणण 

कताबगारीने  कंपनीच्या टेिीकल डायरेक्टरच्या पदापयंत पोचलेला असतो. वासन िा 

णशक्षण घेताना िॉस्टेलमध्ये राित िोता. िॉस्टेलमध्ये त्याला समललगंी संबंधांची सवय 

लागललेी िोती. या सवयीमुळे आणण कंपनीच्या कामामुळे त्याचे आपली पत्नी स्वेताकड े

दलुाक्ष िोते. त्याच्या कामामुळे त्याला झटपट बढत्या णमळतात. पण तोपय़ंत त्याच्या पत्नीने 

घटस्फोट घेण्याचे ठरवललेे िोते. पुढ ेआपल्या आयुष्यात स्वेता नसेल आणण कािीच नसले िी 
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जाणीव झाल्यानंतर वासन अस्वस्थ िोतो. तो घरी जाऊन स्वेताची माफी मागतो आणण 

स्वेताला जाण्यापासून रोखतो अस ेकथासूत्र आललेे आि.े 

        खरगपूर आय. आय. टी. चे िॉस्टेल, वासनची कंपनी, वासनची प्रमोशन्सस अशा 

तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘स्पशा पालवी’ या कथतेील वास्तवता : 

 ‘स्पशा पालवी’ या कथेत एका णववाणित जोडप्याच्या वैवाणिक जीवनातील वास्तव मांडलेल े

आि.े वासनला िॉस्टेलमध्ये लागलले्या वाईट सवयीचा आणण त्याच्या कंपनीच्या कामाचा 

त्याच्या वैवाणिक जीवनावर झाललेा पररणाम ि ेवास्तव कथेत आलले ेआिे. 

 ‘स्पशा पालवी’ या कथमेधील जीवनदशान : 

       वासनला िॉस्टेलमध्ये असताना समललंगी संबंधांची सवय लागलेली िोती. त्या गोष्टीचा 

लग्न झाल्यावर त्याच्या वैवाणिक जीवनावर पररणाम झालेला िोता. या गोष्टीमुळे आणण 

कंपनीच्या कामामुळे त्याला स्वेताला वेळ दतेा येत नसे. त्यामुळे स्वेताने त्याच्यापासून 

घटस्फोट घेण्याचे ठरवलेल े िोते. ती त्याला सोडून जाण्याचे ठरवते. णतची वेणू गोपाळ 

नावाच्या माणसाशी मैत्री जुळलेली िोती. आपल्या आयुष्यात स्वेता नसेल तर कािीच नसले 

िी जाणीव झाल्यानंतर वासन घरी जाऊन स्वेताची माफी मागतो आणण स्वेताला 

जाण्यापासून रोखतो अशा स्वरूपाचे जीवनदशान आललेे आि.े ि े जीवनदशान गंभीर 

स्वरूपाचे आि.े  
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‘स्पशा पालवी’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       वासनच्या णवक तीमुळे त्याच्या वैवाणिक आयुष्यात प्रश्न णनमााण झालेले दाखवण्यातून 

लेखकाची नैणतकता कदसते. 

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘स्पशा पालवी’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘स्पशा पालवी’ कथेत लखेकाने वैवाणिक जीवनातील वास्तव मांडलले े

आि.े जोडीदाराच्या नोकरीतील व्यस्ततेमुळे आणण वाईट सवयीमुळे वैवाणिक जीवनात 

णनमााण झालेल े प्रश्न या कथेत आललेे आिते. नायकाचे मनोणवश्लेषणिी कथेत आललेे आि.े 

त्याचबरोबर ती मानवी जीवनदशानिी घडणवते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलले ेआि.े  

प्रीत अबोली :  

       ‘प्रीत अबोली’ या कथेत पररणस्थतीने आणण नणशबाने गांजलेल्या नायकाची आयुष्याच्या 

अखेरपयंत लढण्याची णजद्द ि ेआशयसतू्र मांडललेे आि.े 

        एक फुटबॉलपटू असललेा श्रीणनवास म्िणजे णशना िा माडावर नारळ काढायला 

चढलेला असताना माडावरून पडून त्याचा पाय मोडतो. त्यामुळे तो लगंडा िोऊन त्याचे 

फुटबॉल खेळण ेबंद िोते. िॉणस्पटलमध्य ेअसताना त्याला मुकी व बणिरी नवर् याने टाकललेी 

रत्ना भटेते. िॉणस्पटलमध्ये असलेल्या णतच्या पोणलओ झालले्या मलुाचा म त्यू झालेला िोता. 

णशना रत्नाला आधार दतेो आणण दोघांचा संसार सुर िोतो. वेतकाम करून खुच्याा णवणून 

कािी पैसे कमावणार् या णशनाला मिारोग जडतो. आपल्या म त्यूपूवी रत्ना स्वत:च्या पायावर 

उभी रािावी अशी णशनाची इच्छा िोती. म्िणून तो वतामानपत्राच्या संपादकाकड े येऊन 

णतच्या गोष्टी त्यांच्या वतामानपत्रात छापण्याची णवनंती करतो. आयुष्याची अशी शोकांणतका 

िोऊनिी आयुष्याशी लढण्याचा इरादा णशना णनवेदकाकड ेव्यक्त करतो असे कथासूत्र आलले े

आि.े 
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       णशनाचे फुटबॉल खेळणे, रत्नाचे णशक्षण, णतचे गोष्टी णलणिणे, णशनाने वेताच्या खुच्याा 

णवणण,े णशनाचे डॉक्टर आणण मालक अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार 

िोते. 

 ‘प्रीत अबोली’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘प्रीत अबोली’ या कथेत माणसाने खडतर पररणस्थतीशी सघंषा करून, समस्यांवर मात 

करून आयुष्याची लढाई लढण्याची णजद्द बाळगणे ि ेमानवी जीवनातील वास्तव मांडलले े

आि.े  

 ‘प्रीत अबोली’ या कथमेधील जीवनदशान : 

        ‘प्रीत अबोली’ या कथचे्या लेखनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा आि.े 

त्यामुळे या कथेमध्य ेमानवी जीवनदशानाचा संदभा आललेा आि.े णशना िा घरच्या गररबीमुळे 

णशकू शकला नािी. तो एक चांगला फुटबॉल खळेाडू िोता. फुटबॉलसाठी मंगळूरच्या एका 

कंपनीकडून त्याला नोकरी णमळणार िोती. पण माडावरून पडून पाय मोडल्यामुळे तो लंगडा 

बनलेला िोता. िॉणस्पटलमध्य ेअसताना त्याच्या म्िातार् या आईचा भुकेपोटी म त्यू झालेला 

िोता आणण त्याची बिीण आधार नसल्याने वेश्या बनलेली िोती. रत्ना वेश्या िोऊ नय े

म्िणून मुक्या बणिर् या रत्नाला त्याने आधार कदललेा िोता. रत्नाच्या नवर् याने णतला टाकलेल े

िोते आणण मुलाचा पोणलयो झाल्यामुळे म त्यू झालेला िोता. णशना वतेकाम करून खुच्याा 

णवणून कािी पसैे णमळवनू आपला ससंार चालवत िोता. पण इथेिी त्याचे नशीब त्याला दगा 

दतेे. त्याला मिारोग िोतो. त्याचे डॉक्टर स्वखचााने त्याला पुढील उपचारांसाठी मुंबईला 

नेणार िोते. त्याआधी रत्ना स्वत:च्या पायावर उभी रिावी म्िणून तो एका वतामानपत्रात 

णतच्या गोष्टी छापण्यासाठी प्रयत्न करतो अशा स्वरपाचे जीवनदशान आलले े आिे. ि े

जीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े  
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‘प्रीत अबोली’ मधील नणैतक प्रश्न : 

 पररणस्थतीने आणण नणशबाने गांजलेल्या णशनाचा जीवनसंघषा आणण व्यथा दाखवताना 

लेखकाची गभंीर नैणतकता कदसते. 

अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘प्रीत अबोली’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की ‘प्रीत अबोली’ कथेत मानवी जीवनातील वास्तव मांडलेले आि.े 

पररणस्थतीमुळे आणण नणशबामुळे माणसाच्या आयुष्यात णनमााण झालेल े प्रश्न, खडतर 

पररणस्थतीशी माणसाचा चालललेा त्याचा सघंषा या कथेत आललेा आि.े ती मानवी 

जीवनदशान घडणवते. णतला नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े  

धी रेस : 

      ‘धी रेस’ या कथते एका सामान्सय कुटंुबातील तरणाने घरातील पररणस्थती आणण 

वातावरणामुळे वैफल्यग्रस्त बनून जीवाची पवाा न करता आयषु्य जगण्याचे ठरणवणे ि े

आशयसूत्र आललेे आि.े 

       योगी या तरणाला रढ चाकोरीबद्ध जगण्याचा कंटाळा आलेला असतो. घरातील 

पररणस्थतीमुळे आणण वातावरणामुळे जीवनाला कंटाळललेा आणण वैफल्यग्रस्त बनलेला योगी 

जीवाची पवाा न करता  मोटरसायकलच्या रेसमध्ये भाग घेतो. रेसमध्य ेभाग घेण्यासाठी तो 

गेल्याचे जेव्िा त्याच्या घरी कळते तेव्िा त्याच्या वणडलांना हृदयणवकाराचा झटका येतो. 

त्याची मैत्रीण रमा त्याला बोलावण्यासाठी रेस ग्राउंडवर येते पण तो घरी जाण्यास नकार 

दतेो. वडील गेल े तरी त्याला त्याची पवाा नव्िती. त्यांच्यासाठी त्याला रेस सोडून घरी 

जायचे नव्िते. त्याला त्यांच्यासारख े ककड्ामुंगीचे जीवन जगायचे नव्िते. त्याला जीवाची 

पवाा न करता झोकून दऊेन जगायचे िोते. तेच त्याच्या मते खरे जगण ेिोते अस ेकथासतू्र 

आलेल ेआि.े 
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      बंगलोर गॅरेजेस या कंपनीने मोटरसायकलींच्या रेस आयोणजत करणे, त्या रेसमध्य े

गॅरेजवाल्यांनी आपल्या मोटरसायकली ठेवणे, सत्तार आणण योगीच्या पैशांसाठीच्या 

वाटाघाटी, रेससेची सरुूवात अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘धी रेस’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘धी रेस’ या कथेत तरण णपढीच्या वैफल्यग्रस्ततेचे वास्तव मांडलेले आि.े योगी या 

तरूणाचे घरातील पररणस्थतीमुळे आणण वातावरणामुळे जीवनाला कंटाळणे आणण 

वैफल्यग्रस्त बनणे ि ेवास्तव आलेल ेआि.े  

 ‘धी रेस’ या कथमेधील जीवनदशान : 

        या कथमेधील जीवनदशानाचे स्वरूप असे आि े- योगीचे आई, वडील, बणिणी अस ेमोठे 

कुटंुब असून त्याच्या घरची पररणस्थती सामान्सय िोती. वडील हृदयणवकाराने आजारी िोते. 

वणडलांचे आजारपण, आईचे रडगाणे, बणिणींचा वैताग यामुळे योगीला आपल्या घराचा, 

आयुष्याचा कंटाळा आलेला िोता. वणडलांच्या सांगण्यावरून तो कॉलेजात गेललेा िोता. 

त्याला रस वाटत नसललेे णवषय णशकण्याचा प्रयत्न केलेला िोता. या सगळ्या गोष्टींमुळे तो 

वैफल्यग्रस्त बनलेला िोता. िी माणस े ककड्ामंुगीसारखी का जगतात, अस े जंतूसारख े

जगण्यापेक्षा मेललेे बरे असे त्याला वाटत िोते. म्िणून तो जीवाची पवाा न करता रेसमध्य े

भाग घ्यायचे ठरवतो. त्याची मैत्रीण रमा त्याला या णवचारापासून पराव त्त करण्याचा प्रयत्न 

करत.े तो रेसमध्ये भाग घेण्यासाठी गेल्याचे कळल्यावर त्याच्या वणडलांना हृदयणवकाराचा 

झटका येतो. डॉक्टरानंी त्यांच्या जगण्याची आशा सोडललेी असते. रमा त्याला 

बोलावण्यासाठी रेस ग्राउंडवर आल्यावर तो घरी जाण्यास नकार दतेो. वडील गेले तरी 

त्याला त्याची पवाा नव्िती. त्यांच्यासाठी त्याला रेस सोडून घरी जायचे नव्िते. त्याच्या मते 
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आयुष्य ि े रेससारखेच िोते आणण तेच खरे जगणे िोते अशा स्वरपाचे जीवनदशान आलेल े

आि.े  

‘धी रेस’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       एखाद्या जीवनाला कंटाळलले्या सवासामान्सय तरणाच्या वैफल्यग्रस्ततेचे णचत्रण 

करताना लेखकाची गभंीर नैणतकता कदसते. 

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘धी रेस’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत जीवनाला कंटाळलेल्या, वफैल्यग्रस्त बनलेल्या तरण णपढीच्या 

जीवनातील वास्तव मांडलेल े आि.े ती मानवी जीवनदशानिी घडणवते. णतला नैणतकतेचे 

पररमाणिी लाभलेल ेआि.े  

प्रणाली :  

       ‘प्रणाली’ या कथते सैन्सयातील णशस्त मित्त्वाची असल्याने वररष्ठ अणधकार् यांनी 

सांणगतलेली गोष्ट चुकीची असली तरी त्यांची आज्ञा मुकाट्याने पाळणे आवश्यक असते ि े

आशयसूत्र मांडून सैन्सयातील तथाकणथत णशस्तीवर भाष्य केलेल ेआि.े  

       गोव्यात तेरा एम. टी. आर. च्या कमांडींग ऑकफसर या पदावर असलले े णमणलटरी 

टे्रलनंग रेणजमेंटचे कमांणडग ऑकफसर लफे्टनंट कनाल दलुेरलसंग दगु्गल ि ेएका वषाात ररटायडा 

िोणार िोते. ररटायडा िोण्यापुवी त्यांना कािी काळ कदल्लीत रािायचे िोते. त्यामुळे ररटायडा 

िोण्यासाठी एक वषा असताना त्यांनी आपली बदली कदल्लीत करावी म्िणून सेंट्रल कमांडकड े

अजा केललेा िोता. त्याचंा तो अजा फेटाळला जातो आणण त्यामुळे दगु्गलना भयानक राग 

येऊन ते आपला राग आपल्या िाताखाली काम करणार् या आपल्या सिकार् यांवर काढतात. 

त्यांचा एडजुटंट कॅप्टन तुशीने केलेला रजेचा अजा ते नाकारतात. त्याचबरोबर पुढील पंधरा 

कदवसात ते रेणजमेंटची फुल्ल ड्रसे परेड घणेार असल्याचा आदशे दतेात. आदल्या कदवशी 
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त्यांना एका सेक्शनचे णड्रल व्यवणस्थत िोत नसल्याचे कदसलले ेिोते. आठवड्ाभरात ते त्या 

सेक्शनचे णड्रल पािणार िोते आणण जर ते व्यवणस्थत झाल ेनािी तर त्यानंा णशक्षा णमळणार 

िोती. वास्तणवक त्यांना आपण कोणत्या सेक्शनचे णड्रल पाणिलले े िोते ििेी नीट आठवत 

नव्िते. पण सैन्सयात कमांणडग ऑकफसर िा परमशे्वर असल्यामुळे कोणामध्येिी त्यांच्याणवरूद्ध 

ि काढण्याचे धाडस नव्िते. मग त्यांच्या िाताखाली काम करणारे अणधकारी आपल्या 

िाताखाली काम करणार् यांना दम दतेात. सुभेदार णपल्ले आपल्या सेक्शनला दोन्सिी िातात 

रायफल धरून कोपरे आणण गुडघे टेकवून मदैानाचे राऊंड काढण्याची णशक्षा दतेो अस े

कथासतू्र आलेल ेआि.े 

       णमणलटरी टे्रलनंग रेणजमेंट, सेंट्रल कमांड, कमांलडगं ऑकफसर, एडजुटंट, सेक्शनचा 

इन्सस्ट्रक्टर, रेणजमेंटची फुल्ल ड्रसे परेड, सेक्शनचे णड्रल, वॉच ड्ुटी, फील्ड एरीया, प्लॅटून, 

रर्ूट अशा तपशीलांमधनू कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘प्रणाली’ या कथतेील वास्तवता : 

        ‘प्रणाली’ या कथेत सैन्सयातील प्रणाली आणण णशस्तीची वास्तव समस्या मांडलेली आि.े 

सैन्सयातील प्रणाली आणण णशस्तीमुळे कािीिी चूक नसताना सवांना णवनाकारण णशक्षा 

भोगावी लागते ि ेवास्तव आललेे आि.े 

 ‘प्रणाली’ या कथमेधील जीवनदशान : 

       कनाल दलुेरलसंग दगु्गल ि ेगेली चार वषे गोव्यात िोते. त्यांना ररटायडा िोण्यासाठी एक 

वषा िोते. ते नेिमी आउटस्टेशनवरच असल्यामुळे त्यांना आणण त्यांच्या पत्नीला कदल्लीत 

रािण्याचे सखु फारस ेकधी णमळाललेे नव्िते. ररटायडा झाल्यानंतर ते आपल्या गावात परत 

जाणार िोते त्यामुळे त्यापुवी त्यांना कािी काळ कदल्लीत रािायचे िोते. म्िणून त्यांनी 

आपली बदली कदल्लीत करावी म्िणून अजा केलेला िोता. त्यांचा एडजुटंट कॅप्टन तुशीची 
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म्िातारी आई घरी एकटी असते. ती आजारी असल्याचे पत्र आलेल े िोते म्िणून त्याने 

आपल्या आईला घेऊन येण्यासाठी रजेचा अजा केललेा िोता. णपल्लेची पत्नी वारललेी असत े

आणण त्याची पोणलयोने लंगडी झाललेी तेरा वषााची मुलगी त्याच्या मामाकड ेराित असत.े 

णपल्ल ेणतच्या खचाासाठी णतला पैस ेपाठणवत असतो. णतथ ेणतला वाईट वागणूक णमळत िोती. 

णतच्याकडून घरची सगळी कामे करून घेतली जात िोती. त्यामुळे त्याने मुलीला इथ े

आणण्यासाठी म्िणून क्वाटासासाठी आणण रजेसाठी अजा केललेा असतो अशा स्वरपाचे 

जीवनदशान आलेले आि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े 

 प्रणाली’ मधील नणैतक प्रश्न : 

      ‘सैन्सय’ प्रस्थाणपत व्यवस्थेचा भाग असतो, या प्रस्थाणपत व्यवस्थेच्या उणणवा दाखवण े

यातून लेखकाची नैणतकता कदसते. 

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘प्रणाली’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत सैन्सयातील प्रणाली आणण णशस्तीचे वास्तव मांडललेे आि.े ती 

मानवी जीवनदशानिी घडणवते. मानवी जीवनातील द:ुख या कथेत मांडलेल े आि.े णतला 

नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े  

पाय नसललेी माणस े: 

       ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथेत आपल्या क्षुद्र द:ुखात मग्न झालले्या माणसांना इतरांचे 

द:ुख पाणिल्यावर आपल ेद:ुख क्षुद्र वाटू लागते असे आशयसूत्र मांडलले ेआि.े 

       फमड्ार्हन पणजीत नोकरीसाठी जाणार् या णनरंजन आणण रंजना या तरूण जोडप्याला 

बसच्या प्रवासात दगदगीबरोबरच अनेक बरेवाईट अनुभविी येतात. एक कदवस ऑकफसमध्य े

पोिोचायला उशीर झाल्यामुळे आणण इतर कािी कारणांवरूनिी बॉसने णनरंजनला फैलावर 

घेतललेा िोता. त्यामुळे णनरंजनचा मूड णबघडलेला िोता. रंजनाच्या बॉसच्या णतच्याशी 
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जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नांमुळे आणण ऑकफसमधील इतर पुरषांची णतच्याकड ेपािण्याची 

द ष्टी चांगली नसल्यामळेु रंजनािी नोकरीत वतैागलेली  िोती. दोघांनांिी नोकरी सोडावी 

असे वाटत िोते. णनरंजनला वाटू लागते की एकसुरी, रटाळ अशा आपल्या रूटीन आयुष्यात 

आता आपल्याला मलू असायला िवे. त्यांना त्यांच्या ऑकफसमधील दमयंतीताई आणण 

णवनायकराव यांची आठवण िोते. णनरंजनच्या ऑकफसमधील दमयतंीताईंच्या मुलीला 

सेरेिल पाल्सी झाललेा असतो. दमयंतीताईंच्या नवर् याने णतला सोडलेली असते आणण णतला 

णतच्या नात्यातीलिी कोणी नसते. तरी दमयंतीताईं नेिमी िसत आणण खेळकरपण े जगत 

िोत्या. रंजनाच्या ऑकफसमधील णवनायकरावांचा मुलगा ररटाडडे ग्रोथ असललेा िोता. इतके 

द:ुख असूनिी िी माणस ेआनंदी कशी रार्ह शकतात असा प्रश्न णनरंजन आणण रंजनाला पडतो. 

या प्रश्नाचे उत्तर णवनायकरावांनी सांणगतलेल्या ‘आय वॉज सॉरी आय िडे नो शसू टील आय 

सॉ अ मनॅ र्ह िडॅ नो फीट’ या वचनात िोते. तेव्िा णनरंजन आणण रंजनाला दसुर् याच्या खर् या 

द:ुखाची आणण स्वत:च्या द:ुखाच्या क्षुद्रतेची जाणीव िोते अस ेकथासूत्र आलेल ेआि.े 

  बसप्रवासातील दगदग, णसटीबसमधला प्रवास, सेरेिल पाल्सी, ररटाडडे ग्रोथ अशा 

तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

                                                                                                                 

पाय नसललेी माणस’े या कथतेील वास्तवता : 

        ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथेत मानवी जीवनातील वास्तव समस्या मांडलेली आि.े 

आयुष्यातील लिानसिान द:ुखांनी आपण द:ुखी िोतो पण आपल्या क्षुद्र द:ुखापेक्षा इतरांचे 

द:ुख खूप मोठे असते ि ेमानवी जीवनातील वास्तव मांडललेे आि.े 
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पाय नसललेी माणस’े या कथमेधील जीवनदशान :  

       ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथचे्या लेखनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा 

आि.े त्यामुळे या कथेमध्ये मानवी जीवनदशानाचा संदभा आललेा आि.े णनरंजन आणण रंजना 

यांना फमड्ार्हन पणजीत नोकरीसाठी बसमधून प्रवास करताना दगदग िोत िोती. 

बसप्रवासात रंजनाला अनेक बरेवाईट अनुभव येत िोते. ऑकफसमध्य े पोिोचायला उशीर 

झाल्यामुळे आणण इतर कारणांमुळे णनरंजनला त्याच्या बॉसची बोलणी खावी लागलेली 

िोती. रंजनाच्या ऑकफसमध्य े णतच्या बॉसची आणण णतच्या ऑकफसमधील इतर पुरषांची 

णतच्याकड े पािण्याची द ष्टी चांगली नव्िती. या गोष्टींमुळे ती दोघेिी वैतागलेली  िोती. 

दोघांनांिी नोकरी सोडावी असे वाटत िोते. आयुष्य एकसुरी, रटाळ वाटत िोते. 

दमयंतीताईंच्या नवर् याने णतला सोडलेली िोती आणण णतला णतच्या नात्यातील कोणी नव्िते.  

दमयंतीताईंच्या चार वषांच्या एकुलत्या एक मलुीला सरेेिल पाल्सी झालेला िोता. 

आयुष्यात इतक्या समस्या आणण द:ुख असनूदखेील दमयंतीताईं नेिमी िसत आणण 

खेळकरपण ेजगत िोत्या. णवनायकरावांचा मुलगा ररटाडडे ग्रोथ असललेा िोता. ते आपल्या 

मुलाला मद्रासला ररटाडडे ग्रोथच्या मुलासंाठी असलले्या असायलममध्ये पाठवणार िोते 

अशा स्वरपाचे जीवनदशान आललेे आि.े ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे आि.े  

‘पाय नसललेी माणस’े मधील नणैतक प्रश्न : 

      मानवी जीवन द:ुखाने व्यापलेले असत,े तरीिी द:ुख पचवून माणसे िसत जगत असतात 

ि ेदाखवण्यातून लखेकाची नैणतकता कदसते.  

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘पाय नसलेली माणसे’ या कथेचा 

णवचार केल्यावर कदसते की या कथेत स्वत:च्या क्षुद्र द:ुखाने माणसाचे द:ुखी िोण ेआणण या 

क्षुद्र द:ुखापेक्षा इतरांचे द:ुख खूप मोठे असण ेि ेमानवी जीवनातील वास्तव मांडलले ेआि.े ती 
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मानवी जीवनदशानिी घडणवते. मानवी जीवनातील द:ुख या कथेत मांडलेल े आि.े णतला 

नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

५.२ रंजनात्मक कथा : 

       पणिल्या दोन संग्रिांनंतर िबेळेकरांनी रंजनात्मक कथालखेन केलेल ेकदसते. ‘सरिाने धरे 

धरे’, ‘मोणिनीआट्टम’, ‘सौदाणमनी’, ‘हुलीअम्मा’, ‘दवे दतेो दोन’, ‘खालच्या बेटावरील वधू’, 

‘ऋक्षमुद्रा’, ‘णिमव्याघ्र’, ‘णचमूटभर आभाळ’ या कथा रंजनात्मक कथा आिते.  

सरिान ेधरे धरे : 

      ‘सरिाने धरे धरे’ या कथेत वैणशष्ट्यपूणा कथनतंत्र वापरललेे आि.े आपल्या आयुष्यातून 

दरू गेलेल्या आपल्या पत्नीला णिणवण्यासाठी पतीने बर् याच वषांनी णतच्या घरी जाणे आणण 

स्वत:च लज्जीत िोऊन परतणे अस ेआशयसूत्र या कथेत मांडलेल ेआि.े 

      रपेश फॉरेनला जाणार असल्याने गंधालीच्या वणडलांनी णतचे लग्न रपेशशी केलले ेिोते. 

पण लग्नानंतर रपेशचे फॉरेनला जाण्याचे बारगळलेल े िोते. लग्नानंतर कािी कदवसांनी 

गंधाली रपेशला सोडून भागावरामबरोबर पळून जाते आणण भागावरामपासून णतच्या रपाली 

या मुलीचा जन्सम िोतो. पुढ े भागावरामचा म त्यू िोतो. गंधाली सोडून गेल्यानंतर णतला 

णिणवण्यासाठी रपेश फॉरेनला गेललेा िोता. आता तो णतच्या कंपनीमध्ये णतचा बॉस म्िणून 

येणार िोता. ि े सगळे णतच्या कानावर घालून णतला णिणवण्यासाठी तो आपल्या नवीन 

पत्नीसि णतच्या घरी आलेला िोता असे रंजनात्मक कथासूत्र मांडलले ेआि.े 

      उदूा शेर, णसगारेट ओढणे, दारू णपणे, मोटार अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व 

साकार िोते. 
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‘सरिान ेधरे धरे’ या कथतेील वास्तवता : 

       या कथेत फॉरेनला गेलेला रपेश गंधालीचा बॉस म्िणून येण ेिा योगायोग आि.े त्यामुळे 

या कथेत वास्तवता येत नािी.  

‘सरिान ेधरे धरे’ मधील जीवनदशान : 

       या कथेच्या लखेनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नसून एक रंजनात्मक 

आशयसूत्र मांडणे िाच आि.े  

‘सरिान ेधरे धरे’ मधील नैणतक प्रश्न : 

     ‘सरिाने धरे धरे’ या कथेत नैणतक प्रश्न मांडणे िा लेखकाचा ितूे नसल्यामुळे नैणतक प्रश्न 

आलेल ेनािीत. 

     अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘सरिाने धरे धरे’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत रंजनात्मक पातळीवरील वास्तव मांडलले ेआि.े त्याचबरोबर 

या कथेत लेखकाची नैणतकता कदसत नािी. त्यामुळे ‘सरिाने धरे धरे’ िी एक रंजनप्रधान 

कथा ठरत.े  

मोणिनीआट्टम  : 

      ‘मोणिनीआट्टम’ या कथेत भारतीय नौदलातील मणिला िवाई तुकडीवर एका बेटावर 

िल्ला करण्याची कामणगरी सोपवली जाणे आणण त्यात त्यांनी यशस्वी िोणे असे रंजनात्मक 

आशयसूत्र आललेे आि.े 
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       भारतीय नौदलातील मणिला िवाई तुकडीवर एका बेटावर िल्ला करण्याची 

जबाबदारी सोपवली गेलेली िोती. त्या बेटावरील आकदवासी बंड करून बेटावरील सरकार 

उलथव ू पाित िोते. त्यासाठी त्यांना कोणत्या तरी राष्ट्राची फूस िोती. त्यांना 

घाबरणवण्यासाठी त्या बेटावर कोणतीिी जीणवतिानी िोऊ न दतेा णवमानातून बॉम्ब 

टाकायचे िोते. या मोणिमेचे नाव ‘ऑपरेशन मोणिनी आट्टम’ अस े ठेवण्यात आलेल े िोते. 

मणिला िवाई तुकडीने िी कामणगरी यशस्वीररत्या पार पाडली. पणिल्या फेरीत चार णवमाने 

बेटावर बॉम्ब टाकून परत आली. दसुर् या फेरीत सब लेफ्टनंट गौरम्माच्या णवमानात णबघाड 

िोऊन ते बेटावर कोसळले आणण गौरम्माला बेटावर उतरावे लागले. णतचा शोध घेण्यासाठी 

आलेल्या िणेलकॉप्टरमधील चार सैणनकांना आणण पायलटला बेटांवरील आकदवासी आणण 

चार सैणनकांनी आपल्या तादयात घेतले. िणेलकॉप्टरमध्य े दडून बसलले्या आयेशाशी 

गौरम्माची भेट िोऊन दोघीिी शत्रूचं्या शोधात णनघाल्या. गौरम्मा आणण आयेशाने बेटावर 

िातपाय बांधलेल्या अवस्थेत असलले्या पाचिी भारतीय सैणनकांची सटुका केली आणण त्या 

दोन कैद्यांसणित आय. एन. एस. णवशालवर परतल्या असे कथासतू्र आलले ेआि.े 

       णवमानवार्ह नौका, णवमाने, िणेलकॉप्टर, िडेफोन, स्क्वॉड्रन, िकेींग णगयर, फ्लाईट डके, 

कंट्रोल टॉवर, िॅंगर, िीफींग रूम, सॉटी, बॉंब ररलीज, नौदलातील णवणवध हुद्यांवरील 

अणधकारी अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘मोणिनीआट्टम’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘मोणिनीआट्टम’ या कथेत मांडललेी समस्या िी एक वास्तव समस्या नािी. बेटावरील 

आकदवासींनी बंड करू पािणे आणण भारतीय नौदलातील मणिला िवाई तुकडीने ते बंड 

मोडून काढणे िी समस्या लखेकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडललेी आिे. 
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 ‘मोणिनीआट्टम’ या कथमेधील जीवनदशान :  

       ‘मोणिनीआट्टम’ या कथचे्या लखेनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नािी. 

एक रंजनात्मक आशयसतू्र मांडण ेिाच लेखकाचा ितूे आि.े  

‘मोणिनीआट्टम’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       ‘मोणिनीआट्टम’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेललेी आि.े जीवनदशान 

घडणवणे ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करणे िा णतचा ितूे नािी. त्यामुळे त्यात नैणतक प्रश्न 

आलेल ेनािीत.  

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘मोणिनीआट्टम’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत रंजनात्मक पातळीवरील वास्तव मांडलले ेआि.े त्याचबरोबर 

या कथेत लेखकाची नैणतकता कदसत नािी. त्यामुळे ‘मोणिनीआट्टम’ िी एक रंजनप्रधान कथा 

ठरत.े  

सौदाणमनी : 

      ‘सौदाणमनी’ या कथते जंगलातील णतवरीमलय या सवाात धोकेबाज रेंजमध्ये आर. एफ. 

ओ. कल्याणीने णतथल्या स्मगललंगला आळा घालण ेआणण एका वाघीणीला आणण णतच्या 

णपल्लांना वाचणवणे ि ेरंजनात्मक आशयसूत्र मांडलेल ेआि.े 

        म्िसैरू भागातील णतवरीमलय या रेंजमध्य े व्िी. आर. कल्याणी िी नवी रेंज फॉरेस्ट 

ऑकफसर म्िणून रजू िोते. त्या भागात पोचर रद्रय्या िा स्मगलर चंदन, िणस्तदतं आणण 

वाघाची चामडी यांचे स्मगललंग करीत अस.े त्याने णतथे आलले्या तीन आर. एफ. ओ. ना 

मारलले े िोते. कल्याणी णतथ े रजू झाल्यावर त्यांच्या माणसांना चंदनाची चोरी करताना 

पकडते. त्याचबरोबर त्यांच्या सापळ्यात सापडलेल्या सौदाणमनी या वाघीणीला 
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सापळ्यातून सोडवते. पोचर रद्रय्याचा मुलगा णशवन याला णतने त्या रेंजमधून जाण्याचा 

हुकूम कदलेला िोता. त्यामुळे त्या रेंजमधील चोर् या बंद झालले्या िोत्या. सौदाणमनी 

वाघीणीने चार णपल्लानंा जन्सम कदलेला िोता. त्यानंतर ती वाघीण आपल्या णपल्लांसि 

पुराच्या पाण्यात अडकून पडते आणण णशवनच्या मदतीने कल्याणी णतची सटुका करत ेअस े

कथासतू्र आलेल ेआि.े 

      वनखात्यातील वेगवेगळ्या हुद्यांवरील अणधकारी, पोचर, णतवरीमलय रेंज, शॉट गन, 

ट्रांक्वीलाइझर गन अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘सौदाणमनी’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘सौदाणमनी’ या कथेत मांडललेी चंदन, िणस्तदतं आणण वाघाची चामडी यांचे स्मगललंग 

िोणे िी एक वास्तव समस्या आि.े पण िी समस्या लखेकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर 

मांडलेली आि.े 

 ‘सौदाणमनी’ या कथमेधील जीवनदशान :  

      ‘सौदाणमनी’ या कथचे्या लेखनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नािी. एक 

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िाच लेखकाचा ितूे आि.े  

 ‘सौदाणमनी’ मधील नणैतक प्रश्न : 

      ‘सौदाणमनी’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेलेली आि.े जीवनदशान घडणवणे 

ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण ेिा णतचा ितूे नािी.  

     अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘सौदाणमनी’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत चंदन, िणस्तदतं आणण वाघाची चामडी यांचे स्मगललंग िोण ेि े
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वास्तव रंजनाच्या पातळीवर मांडललेे आि.े या कथेत नैणतक प्रश्न आलेल े नािीत. त्यामुळे 

‘सौदाणमनी’ िी कथा एक रंजनात्मक कथा ठरते.  

हुलीअम्मा : 

       ‘हुलीअम्मा’ या कथेत वनमतं्र्याच्या मलुीचे अपिरण िोणे आणण रेंज ऑकफसर 

कल्याणीने णतचा शोध लावण्यात यशस्वी िोणे अशा रंजनात्मक आशयसूत्राची मांडणी 

झालेली आि.े 

       वनमंत्र्याची मलुगी श्वेता णिचे मनीअप्पाच्या टोळीने अपिरण केललेे असल्यामुळे 

पोलीस आणण लष्कराच्या तुकड्ा णतचा शोध घेण्यासाठी णनघतात. अपिरणकते श्वेताला 

घेऊन कल्याणीच्या रेंजमधील घनदाट जंगलात लपलले ेअसल्यामुळे पोलीसांना कल्याणीची 

मदत िवी िोती. त्यासाठी सुट्टीवर णनघालले्या कल्याणीची सुट्टी रद्द केली जाते. कल्याणी 

पोलीस आणण लष्कराच्या अणधकार् यांसि रात्रीच श्वेताच्या शोधात णनघते. त्या जंगलातील 

ककलेगड्डा या गावातील एका घरात अपिरणकत ेलपलेल े िोते. कल्याणी आणण इतर णतथ े

जाऊन श्वेताला सोडणवण्यात यशस्वी िोतात. मनीअप्पा पळून जातो व त्याची इतर चार 

माणसे त्यांच्या तावडीत सापडतात. कल्याणीला नागेमलय चेकपोस्टवर लपललेा मनीअप्पा 

सापडतो. तो कल्याणीवर िल्ला करतो. कल्याणी त्याला पकडून नेते आणण पोलीस ठाण्यावर 

माधवनच्या िवाली करते. वनमंत्री आपल्या मलुीला न्सयायला आल्यावर सवांना ते 

कल्याणीचे सख्ख ेमामा असल्याचे कळते अस ेकथासूत्र आलले ेआि.े 

      पोलीस अणधकारी, लष्करी अणधकारी, जंगलातील रात्र,  वायरलेस व्िनॅ, णजप्सी, 

चेकपोस्ट अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 
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 ‘हुलीअम्मा’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘हुलीअम्मा’ या कथेत मांडललेी समस्या वास्तव समस्या नािी. या कथेतील 

वनमंत्र्यांच्या मलुीचे अपिरण िोण े िी समस्या लेखकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर 

मांडलेली कदसते. 

 हुलीअम्मा’ या कथमेधील जीवनदशान :  

       ‘हुलीअम्मा’ या कथेच्या लेखनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नािी. एक 

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िाच लेखकाचा ितूे आि.े  

 ‘हुलीअम्मा’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       ‘हुलीअम्मा’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेललेी आि.े जीवनदशान घडणवण े

ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण ेिा णतचा ितूे नािी.  

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘हुलीअम्मा’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेतील समस्या वास्तव समस्या नसून ती रंजनात्मकतेच्या 

पातळीवर मांडलेली आि.े त्यामुळे ‘हुलीअम्मा’ िी कथा रंजनात्मक कथा ठरते.  

दवे दतेो दोन : 

      ‘दवे दतेो दोन’ या कथेत ड्रग आणण वाघाच्या कातड्ाच्या स्मगललंगचा शोध 

लावण्याचा प्रयत्न करणे आणण त्यात यशस्वी िोण ेअस ेरंजनात्मक आशयसतू्र मांडलेल ेआि.े  

      अत्त्याधुणनक णवज्ञानाचा वापर करून केलेल्या गुन्सह्यांचा शोध घेणार् या पोलीस 

खात्याच्या धडक पथक २०२० या पथकातील अणसस्टंट कमीशनर ऑफ पोलीस जयंती 

नाडकणीने आपल्या लॅपटॉपच्या आधारे ड्रग टॅ्रकफकींगचा शोध लावललेा िोता. पण पुरेसा 

पुरावा नसल्याने णतच्या वररष्ठांनी णतला गुन्सिगेाराला अटक करण्याची परवानगी नाकारलेली 
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िोती. वाघांच्या कातडीच्या स्मगललंगमध्य े सामील असलले्या शाजी पाशन कोया या 

माणसाच्या शोधात मुबंईला आललेी फॉरेस्ट ्ाईम इन्सव्िसे्टीगेशन दयुरोची इनचाजा 

कल्याणी जयंतीला भेटत.े  गेल्या तीन मणिन्सयांत एकूण बासष्ट वाघांची ित्या झाललेी िोती. 

फ्रान्ससमधील एका फॅशन णडझायनरला पोषाख बनणवण्यासाठी वाघाची कातडी िवी िोती. 

एका अरब दशेातील व्यापार् याने िी कातडी पुरवायचे कंत्राट घेतललेे िोते आणण शाजी 

पाशन कोया त्याला िी कातडी पुरणवण्याचे काम करीत िोता. कल्याणी आणण जयंती 

ऑक्सिॉना या बारमध्य ेजाऊन शाजी पाशनला मुद्देमालासि पकडतात अस ेकथासूत्र आलले े

आि.े  

      धडक पथक वीस वीस, ड्रग टॅ्रकफकींग, फॅशन शो, पोलीस खात्यातील अणधकारी, 

ऑक्सिॉना  बार अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘दवे दतेो दोन’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘दवे दतेो दोन’ या कथेत मांडललेी समस्या वास्तव समस्या आि.े या कथेत ड्रग 

टॅ्रकफकींग, वाघाच्या कातड्ांचे स्मगललंग िी वास्तव समस्या लेखकाने रंजनात्मकतेच्या 

पातळीवर मांडलेली आि.े 

‘दवे दतेो दोन’ या कथमेधील जीवनदशान :  

       ‘दवे दतेो दोन’ या कथचे्या लखेनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवण ेिा नािी. 

एक रंजनात्मक आशयसतू्र मांडण ेिाच लेखकाचा ितूे आि.े 
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 ‘दवे दतेो दोन’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       ‘दवे दतेो दोन’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेललेी आि.े जीवनदशान घडणवण े

ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण े िा णतचा ितूे नसल्यामुळे त्यात नैणतक प्रश्न आलले े

नािीत.  

       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘दवे दतेो दोन’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत ड्रग टॅ्रकफकींग, वाघाच्या कातड्ांचे स्मगललंग िी वास्तव 

समस्या लखेकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेली आि.े या कथेत नैणतक प्रश्न आलेल े

नािीत. त्यामुळे ‘दवे दतेो दोन’ िी रंजनप्रधान कथा ठरलेली आि.े 

खालच्या बटेावरील वध ू: 

       ‘खालच्या बेटावरील वधू’ या कथेत आखाती दशे आणण अमेररका या दोन दशेांकडून 

ताणमळी टायगसाना ित्यारे, दारूगोळा यांचा पुरवठा केला जाणे आणण बटेांवर साठवलेला तो 

सगळा माल णनकामी केला जाणे ि ेआशयसूत्र रंजनात्मक पातळीवर मांडलेल ेआि.े 

       कल्याणीची आईच्या णवनंतीमुळे वनमंत्री असललेे कल्याणीचे मामा कल्याणीची बदली 

कनााटक आणण ताणमळनाडूच्या सीमेवर असलले्या कोणामाला रेंजमध्य ेकरतात. आखाती दशे 

आणण अमेररका या दशेांकडून कोणामाला रेंजमधील तीन बेटांवरून ताणमळी 

मुसलमानांसाठी ित्यारे, दारूगोळा यांचा पुरवठा केला जात िोता. त्या बेटांवरील गालवी 

आणण बेदर आकदवासी िी ित्यारे, दारूगोळा ताणमळनाडूत पोिोचता करीत असत. त्यासाठी 

णतथे असलेल्या रेंजरना पैसे कदले जात असत. कल्याणी णतथे येण्याआधी बरीच वषे रेंजर 

असलले्या मोद ेगौडाचा आकदवासींनी खून केललेा िोता. या व्यविारात गंुतलेल्या लोकांची 

कल्याणीलािी पसै े दणे्याची तयारी िोती. मुंबईर्हन या मालाचा पुरवठा करणारा 

गोलवंदस्वामीने णतला दणे्यासाठी पन्नास िजार आणलेल ेअसतात, पण त्याची अपेक्षा असते 
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की, कल्याणीने पैसे न घतेा इथे चालललेा िा व्यविार थांबवावा. कल्याणी गोलवंदस्वामीच्या 

मदतीने िा व्यविार थाबंणवण्याचा प्रयत्न करते. गोलवंदस्वामी णतच्याकड ेमोपाल ुआणण चुणम 

या आकदवासी जोडप्याला पाठवतो. मोपालुच्या योजनेनुसार कल्याणी आणण मोपाल ुबेटावर 

जाऊन णतथे असललेा वीस कोटींचा सगळा माल णनकामी करतात. त्यानंतर कल्याणीची 

बदली िोते. णतच्या मामांना मात्र ि ेसारे कल्याणीनेच घडवून आणलेल ेआि ेअसा संशय येतो 

असे कथासतू्र आललेे आि.े  

        णडव्िीजनल फॉरेस्ट ऑकफसर, डपे्युटी रेंजर, कोणामाला रेंज, ित्ती, वाघ, रानरेड,े 

कावेरी आणण शांबवी नद्या, तीन बेटे, ताणमळ टायगसा, गालवी आणण बेदर आकदवासी, 

ित्यारे, दारूगोळा डायनामाईट, णडटोनेटसा, फ्यजेूस, बटॅरी, लसंणडकेट, मोपालु आणण चुणम ि े

आकदवासी जोडपे अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘खालच्या बटेावरील वध’ू या कथतेील वास्तवता : 

     ‘खालच्या बटेावरील वधू’ या कथेत मांडललेी समस्या िी वास्तव समस्या आि.े आखाती 

दशे आणण अमेररका या दशेांकडून ताणमळी मुसलमानांसाठी ित्यारे, दारूगोळा यांचा पुरवठा 

केला जाणे िी वास्तव समस्या लेखकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेली आि.े 

 ‘खालच्या बटेावरील वध’ू या कथमेधील जीवनदशान :  

      ‘खालच्या बेटावरील वधू’ या कथचे्या लेखनामागे जीवनदशान घडणवणे िा लेखकाचा ितूे 

नसून रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िा ितूे आि.े 

 ‘खालच्या बटेावरील वध’ू मधील नणैतक प्रश्न : 

      ‘खालच्या बेटावरील वधू’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेलेली आिे. 

जीवनदशान घडणवणे ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण ेिा णतचा ितूे नािी.  
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       अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘खालच्या बेटावरील वधू’ या 

कथेचा णवचार केल्यावर कदसते की या कथेत आखाती दशे आणण अमरेरका या दशेांकडून 

ताणमळी मुसलमानांसाठी ित्यारे, दारूगोळा यांचा पुरवठा केला जाणे िी वास्तव समस्या 

लेखकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेली आि.े त्यामुळे ‘खालच्या बेटावरील वध’ू िी 

कथा एक रंजनात्मक कथा ठरते. 

ऋक्षमदु्रा : 

       ‘ऋक्षमुद्रा’ या कथते जंगलाला लागलेल्या आगीत अस्वलाची एक जोडी आपल्या दोन 

णपल्लांसि सापडणे आणण त्यांची सुटका करण्यात येणे असे रंजनात्मक आशयसूत्र मांडलले े

आि.े 

       म गेंद्रन या उद्योगपतीने जंगलाजवळील ऋक्षमुद्रा िी टेकडी पयाटनस्थळ म्िणून 

णवकणसत करण्यासाठी णवकत घेतललेी िोती. णतथे असलले्या नदीचे पाणी णपण्यासाठी 

जंगली जनावरे येत असत. त्या टेकडीवरील सुकललेी झुडप े काढण्यासाठी लावललेी आग 

जंगलाच्या कदशेने सरकत िोती. त्या जंगलात रािणार् या अस्वलाचं्या जोडप्यातील अस्वलीण 

णपल्लांना जन्सम दणेार िोती. त्यामुळे कल्याणी, म गेंद्रन, बालू आणण मम्मद ि ेफॉरेस्ट गाडा 

आणण कल्याणीच्या जीपचा ड्रायव्िर संथनम ि े त्या अस्वलांचा शोध घणे्यासाठी टेकडीकड े

जातात. टेकडीच्या खाली असलले्या तीन गंुफापैकी एका गंुफेमध्ये अस्वले आणण त्यांची दोन 

णपल्ल े त्यांना सापडतात. आगीची पवाा न करता ते सगळे गंुफेत जाऊन अस्वलाच्या दोन्सिी 

णपल्लांना बािरे आणतात. म गेंद्रन णपल्लाला घेऊन धावत असताना अचानक अस्वल 

त्याच्यावर िल्ला करून त्याच्या िातून णपल्लाला काढून घेतो. कल्याणीने सोडून कदलेल्या 

दसुर् या णपल्लाला अस्वणलण उचलून घेते आणण णपल्लांसि अस्वल-अस्वलीण दोघेिी 

टेकडीच्या पायर्थयाशी असलले्या ऋक्षमुद्रा मंकदराचा आश्रय घेतात असे कथासूत्र आलले ेआि.े  
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       ऋक्षमुद्रा नदी, ऋक्षमुद्रा मंकदर, ट्रांक्वीलाइझर गन, गंुफा अशा तपशीलांमधून कथेतील 

अनुभवणवश्व साकार िोते. 

 ‘ऋक्षमदु्रा’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘ऋक्षमुद्रा’ या कथते मांडलेली समस्या िी वास्तव समस्या नािी. जंगलाला लागलेल्या 

आगीत अस्वलाचे एक जोडपे आपल्या दोन णपल्लांसि सापडण ेआणण त्यांची सुटका करण्यात 

येण ेिी समस्या लेखकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडललेी आि.े  

 ‘ऋक्षमदु्रा’ या कथमेधील जीवनदशान :  

      ‘ऋक्षमुद्रा’ या कथचे्या लेखनामागे जीवनदशान घडणवणे िा लेखकाचा ितूे नसून एक 

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िाच ितूे असल्याचे कदसते. 

‘ऋक्षमदु्रा’ मधील नणैतक प्रश्न : 

      ‘ऋक्षमुद्रा’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेललेी आिे. जीवनदशान घडणवणे 

ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण ेिा णतचा ितूे नािी.  

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘ऋक्षमुद्रा’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत जंगलाला लागलेल्या आगीत अस्वलाचे एक जोडप ेआपल्या 

दोन णपल्लांसि सापडणे आणण त्यांची सुटका करण्यात येणे िी समस्या लखेकाने 

रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेली आि.े त्यामुळे ‘ऋक्षमुद्रा’ िी कथा एक रंजनप्रधान कथा 

ठरत.े 
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णिमव्याघ्र : 

 ‘णिमव्याघ्र’ या कथेत एका युरोणपयन माणसाने त्याच्या इतर साथीदारांसि णिमवाघाचा 

शोध घेण्यासाठी णिमालयात जाणे आणण णिमवाघाच्या मादीला पकडण्यात यशस्वी िोणे ि े

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडलेल ेआि.े 

       िमान फ्रोबेल या यरुोणपयन माणसाने डने्समाका च्या उत्तर समुद्रातील आपल्या लिानश्या 

बेटावर पाळलेल्या णिमवाघाच्या दोन माद्यांसाठी णप्रयकर म्िणून त्याला एक णिमवाघाचा 

नर िवा िोता. त्यासाठी त्याने लिदंकुशातील दर् याखोर् यांमधून तीन वषे णिमवाघाचा शोध 

घेतललेा िोता आणण त्याला णिमवाघाचे ओझरते दशान झालेले िोते. त्या णिमवाघाला 

पकडण्यासाठी एक णवमान भाड्ाने घेऊन तो रोितांगला जातो. त्याच्याबरोबर त्याचे चार 

सिकारी, ए. सी. एफ. कल्याणी आणण णवमानचालक तारकन असतात. रोितांगला 

पोिचल्यावर ते णिमवाघाचा शोध घेण्यास सुरूवात करतात. वाघाच्या मागावर असलले्या 

पोचसानी वाघासाठी लावलेल्या सापळ्यात फ्रोबेलचा पाय सापडून तो जायबंदी िोतो. 

त्यानंतर कल्याणी आणण तारकन िी दोघेिी णमळून त्या वाघाचा शोध घेऊन वाघाला बेशदु्ध 

करतात. वाघाला णवमानात चढवल े गेल्यावर तो णिमवाघ नर नसून ती मादी असल्याचे 

आणण ती गरोदर असल्याचे कळते अस ेकथासूत्र आलेल ेआि.े  

      फ्रोबेलचे णलटल ईडन बेट, णिमवाघ, णवमान, ट्रांक्वीलाइझर गन, डाटसा, दातेरी सापळा, 

पोचसा, गंुफा अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार िोते. 

‘णिमव्याघ्र’ या कथतेील वास्तवता : 

      ‘णिमव्याघ्र’ या कथेत मांडलेली समस्या िी वास्तव समस्या नािी. एका युरोणपयन 

माणसाने णिमवाघाचा शोध घेण्यासाठी णिमालयात जाणे आणण णिमवाघाच्या मादीला 

पकडणे िी समस्या लखेकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेली आि.े  
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 ‘णिमव्याघ्र’ या कथमेधील जीवनदशान :  

     ‘णिमव्याघ्र’ या कथचे्या लखेनामागे लखेकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नािी. एक 

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िाच लेखकाचा ितूे आि.े  

‘णिमव्याघ्र’ मधील नणैतक प्रश्न : 

        ‘णिमव्याघ्र’ िी कथा मनोरंजनाच्या ितूेने णलणिली गेलेली आि.े जीवनदशान घडणवणे 

ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण ेिा णतचा ितूे नािी.  

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘णिमव्याघ्र’ या कथेचा णवचार 

केल्यावर कदसते की या कथेत एका यरुोणपयन माणसाने णिमवाघाचा शोध घेण्यासाठी 

णिमालयात जाणे आणण णिमवाघाच्या मादीला पकडणे िी समस्या लखेकाने रंजनात्मकतेच्या 

पातळीवर मांडलेली आि.े त्यामुळे ‘णिमव्याघ्र’ िी कथा एक रंजनात्मक कथा ठरलेली आि.े 

णचमटूभर आभाळ : 

       ‘णचमूटभर आभाळ’ या कथेत णवश्रांती सुभेदार या णवद्यार्थानीने मागाात णनमााण 

झालेल्या अनेक अडथळ्यांवर मात करन एन.आय.ई.टी. या संस्थेची संशोधन णशष्यव त्ती 

प्राप्त करणे अस ेणवज्ञानाधाररत आशयसूत्र मांडललेे आि.े  

        णवश्रांती सुभेदार िी एक अत्यंत हुशार णवद्यार्थानी िदै्राबादमधील एन. आय. ई. टी. या 

संस्थेत पीएच. डी. साठीच्या णशष्यव त्तीच्या अखेरच्या स्तरावरील चाचणीसाठी येते. णतचे 

नंदमूामा त्याच संस्थेच्या अकाऊंटस णवभागात काम करीत िोते आणण त्यांनी संस्थेतील 

शास्त्रज्ञांनी कदललेी खोटी णबल े पकडल्यामुळे त्यांचे त्यांच्याशी चांगल े संबंध नव्िते. चार 

उमेदवारांपैकी एक संस्थतेील डीन डॉक्टर मलिदंर बारोट यांची मलुगी कदव्या िी िोती आणण 

णतची णनवड झाल्यातच जमा िोती. या सवा गोष्टींमुळे णवश्रांतीची णनवड िोण ेकठीण िोते. 
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णतने प्रकल्पासाठी नॅनो पार्टाकल्स िा णवषय णनवडलेला िोता. णतला प्रकल्पासाठी मागादशाक 

म्िणून कदलेला णशवकुमार िा नवा आणण तरण शास्त्रज्ञ डॉक्टर मलिदंर बारोटचा चमचा 

असल्याकारणाने तो णवश्रांतीला चुकीचे मागादशान करतो. पण णवश्रांती त्याचे न ऐकता 

आपल्याला योग्य वाटेल ते करते. णतने केलेले प्रेझेंटेशन सवांना आवडते आणण णशष्यव त्तीसाठी 

णतची णनवड िोते असे कथासूत्र आलले ेआि.े  

       एन. आय. ई. टी. िी संस्था, या संस्थेत काम करणारे शास्त्रज्ञ, णशष्यव त्तीसाठीची 

चाचणी, प्रकल्प, गाईड, नॅनो पार्टाकल्स, प्रेझेंटेशन अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व 

साकार िोते. 

‘णचमटूभर आभाळ’ या कथतेील वास्तवता : 

       ‘णचमूटभर आभाळ’ या कथेत णवश्रांती सुभदेार या णवद्यार्थानीला संशोधन णशष्यव त्ती 

प्राप्त करताना मागाात अनेक अडथळे णनमााण िोणे िी समस्या लखेकाने रंजनात्मकतेच्या 

पातळीवर मांडलेली आि.े  

 ‘णचमटूभर आभाळ’ या कथमेधील जीवनदशान : 

       या कथेत लेखकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नसून एक रंजनात्मक आशयसूत्र 

मांडणे िाच त्याचा ितूे आि.े  

‘णचमटूभर आभाळ’ मधील नणैतक प्रश्न : 

       ‘णचमूटभर आभाळ’ िी कथा रंजनाच्या ितूेने णलणिली गेललेी आि.े जीवनदशान घडणवण े

ककंवा नैणतक प्रश्नांची मांडणी करण ेिा णतचा ितूे नािी.   

      अशाप्रकारे वास्तवता आणण नैणतकता या णनकषांवर ‘णचमटूभर आभाळ’ या कथेचा 

णवचार केल्यावर कदसते की या कथेत णवश्रांती सभुेदार या णवद्यार्थानीने णतच्या मागाात 
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णनमााण झालेल्या अनेक अडथळ्यांवर मात करन संशोधन णशष्यव त्ती प्राप्त करणे िी समस्या 

लेखकाने रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडललेी आि.े त्यामुळे ‘णचमूटभर आभाळ’ िी कथा 

एक रंजनात्मक कथा ठरते.  

५.३ णवज्ञानकथा : 

     िबेळेकरांनी णवज्ञानकथािी णलणिलले्या आिते. ‘टरंग ऑफ सटॅना’ या संग्रिातील ‘प्रणव’ 

आणण ‘पुरंध्री’ मधील ‘क णत्तकाश्र’ या दोन णवज्ञानकथा आिते.  

प्रणव : 

     ‘प्रणव’ या णवज्ञानकथेत णवश्वाचा लय िोताना शेवटच्या क्षणातून पुन्सिा णवश्वाची णनर्माती 

िोते ि ेआशयसूत्र मांडललेे आि.े  

     णवश्वाचा लय िोताना काळ, वेळ, वेग सगळे थांबते. सगळ्या गोष्टी परस्परात णमसळू 

लागतात आणण शेवटचा क्षण येतो ज्यातून नव्या णवश्वाची णनर्माती िोते असे अनुभवणवश्व या 

कथेत मांडलेल ेआि.े 

     णमल्कीवे आकाशगंगा, णमल्कीवेअन, एण्ड्रोमेडा गॅलेक्सी, एन्सड्रोमेडन्सस, णवश्वातील 

उरलसेुरल े अज्ञान, णनराकार णवकार, थॉटवेदज, िह्मांड, दीघीका, कदघीकासमूि, नक्षत्र,े 

तारा, ग्रि, णवश्वाचा लय आणण णनर्माती अशा तपशीलांमधून कथेतील अनुभवणवश्व साकार 

िोते. 

 ‘प्रणव’ मधील वास्तवता : 

     णवश्वाचा लय िोण ेआणण पुन्सिा त्याची णनर्माती िोणे ि ेवैज्ञाणनक वास्तव आि.े ‘प्रणव’ या 

कथेत ि ेवास्तव मांडलले ेआि.े   
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‘प्रणव’ मधील जीवनदशान : 

      ‘प्रणव’ या कथचे्या लखेनामागे लेखकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नसून 

णवश्वणनर्मातीचे रिस्य उलगडणे िा आि.े  

      णवज्ञानसाणित्यात काल्पणनक कथानकरचनेतून भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या 

संभवनीय असलले्या शक्यतांचे णचत्रण येण ेआवश्यक असत े िा णवज्ञानसाणित्याचा पणिला 

णनकष आि.े णवश्वाचा लय िोणे आणण पुन्सिा त्याची णनर्माती िोणे या वैज्ञाणनकद ष्ट्या 

संभवनीय असलेल्या शक्यतेचे णचत्रण ‘प्रणव’ या कथेत आलेल ेआि.े 

       णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील 

एखादया वास्तव सत्याचा आधार असण ेआवश्यक असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष 

सांणगतलेला आि.े ‘प्रणव’ मधील कणल्पताला णवश्वाचा लय िोण ेआणण त्याची णनर्माती िोणे 

या  णवज्ञानातील वास्तव सत्याचा आधार आि.े  

       णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण े आणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे िा णवज्ञानसाणित्याचा णतसरा णनकष आि.े ‘प्रणव’ कथेच्या 

कथानकाच्या मुळाशी णवश्वाचा लय आणण णवश्वणनर्माती िी वैज्ञाणनक कल्पना आि.े िी 

वैज्ञाणनक कल्पना लेखकाने णवश्वाचा लय िोताना काळ, वेळ, वेग थांबणे आणण शेवटच्या 

क्षणामधून नव्या णवश्वाची णनर्माती िोणे अशा वैज्ञाणनक णसद्धांताच्या आधारे मांडललेी आि.े 

      अशाप्रकारे णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांवर ‘प्रणव’ या कथेचा णवचार केल्यावर िी एक 

णवज्ञानकथा आि ेअसे म्िणता येते. 
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क णत्तकाश्र : 

      ‘क णत्तकाश्र’ या णवज्ञानकथेत एका शास्त्रज्ञाने आपल्या प्रयोगासाठी सात णजवंत णस्त्रयांचा 

वापर करून त्या णस्त्रयांना णजवंतपणीच म त्यू दणेे अस ेणवज्ञानणवषयक रंजनात्मक आशयसतू्र 

मांडलेल ेआि.े 

      मुंबईतील एक शास्त्रज्ञ चंद्रकांत णनलेश्वर यांनी मानणसक द ष्ट्या वाढ न झालले्या 

मुलांच्या मेंदचू्या शस्त्रक्येमध्ये वापरण्यासाठी एक ड्रग तयार केललेी िोती. या शोधाच्या 

पेटंटसाठी त्याने अजा केलेला िोता. युनायटेड नेशन्ससच्या इंटरनॅशनल ड्रग कंट्रोल म्िणजे 

आयडीसीसीला िी ड्रग तयार करताना एखाद्या बेकायदशेीर ककंवा मानवाला अपायकारक 

अशा मागााचा अवलंब झालेला नािी याची खात्री िवी असल्यामुळे त्यांनी िी केस भारत 

सरकारकड े पाठवलेली िोती. सी. बी. आय. आणण सी. आय. डी. या खात्यांचे याआधी 

पाठवलेल े तीन अिवाल अपुरे असल्यामुळे ते प्रश्नावलीसि परत येऊन आता िी केस 

तपासासाठी पोलीस णडपाटामेंटच्या धडक पथकाकड े आललेी िोती. िी केस जयंती 

नाडकणीकड े सोपवली गेलेली िोती. जयंती नाडकणीला आपल्या संगणकाच्या आधारे या 

केसचा शोध घेताना आढळलले्या कािी आश्चयाकारक गोष्टींवरून शास्त्रज्ञ चंद्रकांत 

णनलेश्वरच्या पणेमधील बंगल्यावर सात णस्त्रया असल्याची शकंा येते. शोध घेण्यासाठी जयंती 

नाडकणी आणण सुधाकर अमेंबल णनलेश्वरांच्या पेणमधील बंगल्यावर जातात तेव्िा त्यांना 

णनलेश्वरांनी या प्रयोगासाठी सात णस्त्रयांच्या मेंदचू्या पेशी आणण रक्त वापरून रोपण पेशी 

तयार करून त्या मानणसक द ष्ट्या वाढ न झालेल्या मलुांच्या मेंदतू रोपण केल्या गेलले्या 

असल्याचे कळते. त्यामुळे त्या सात णस्त्रया णजवतं असूनिी मले्यात जमा झालेल्या िोत्या. ि े

वैद्यकीय शास्त्रात वज्या मानलेल े िोते. या सात णस्त्रयांपैकी एक णनलशे्वरांची पत्नी िोती. 

णतनेच णनलेश्वरांना िी कल्पना कदललेी िोती आणण त्या सवा णस्त्रयांना णतनेच तयार केलले े

िोते. त्या सवा णस्त्रयांची संमतीपत्रे स्टॅम्पपेपरवर घेतललेी िोती आणण त्यांच्या नातेवाईकांना 
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पन्नास लाख रपये णमळणार िोते. त्या सात णस्त्रयांना त्यांच्या बंगल्याजवळील एका चाळीत 

ठेवण्यात आलेल े िोते आणण एक नसा त्यांची दखेभाल करीत िोती. या सात णस्त्रयांना 

णजवंतपणीच म त्यू कदल्याच्या गुन्सह्यामुळे णनलशे्वरांना अटक करण्याचे ठरत े अस े कथासूत्र 

आलेल ेआि.े  

      धडक पथक वीस वीस, ड्रग, आयडीसीसी, अमेररकन इन्सशरुन्सस कंपनी, पेटंट, जमान 

कंपनी, संगणक, क णत्तकाश्र रसायन, णगणनणपग, मर्सा ककललंग अशा तपशीलांमधून कथेतील 

अनुभवणवश्व साकार िोते. 

       ‘क णत्तकाश्र’ या कथेचे आशयसतू्र णवज्ञानणवषयक असल्याने ‘क णत्तकाश्र’ चा णवचार 

णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांवरिी करावा लागतो.  

       भणवष्यकालातील नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन णवज्ञानसाणित्याने करणे आवश्यक आि े

िा णवज्ञानसाणित्याचा एक णनकष आि.े ‘क णत्तकाश्र’ मध्य े कणल्पताच्या आधारे 

भणवष्यकाळाचा वेध घेतला गेललेा आि.े णवज्ञानसाणित्यातील कलात्मक काल्पणनक 

स्तरावरील नवणनर्मातीला णवज्ञानातील एखादया वास्तव सत्याचा आधार असणे आवश्यक 

असते िा णवज्ञानसाणित्याचा दसुरा णनकष आि.े पण ‘क णत्तकाश्र’ मधील कणल्पताला 

णवज्ञानातील वास्तव सत्याचा आधार नािी. अशाप्रकारे मानवी मेंदचू्या पेशी आणण रक्त 

वापरून रोपण पेशी तयार करणे आणण त्या मानणसक द ष्ट्या वाढ न झालेल्या मलुांच्या मेंदतू 

रोपण करण े ि े वैज्ञाणनकद ष्ट्या सभंवनीय नािी. णवज्ञानसाणित्यात मांडलेल े कणल्पत ि े

सवाच्या सवा संभवनीय असते ककंवा ते भणवष्यात शास्त्रीय सत्य म्िणून णसद्ध िोणार असून 

प्रत्यक्षात उपयोणजले जाणार आि ेअसे नसते. ‘क णत्तकाश्र’ मधील कणल्पताला णवज्ञानातील 

वास्तव सत्याचा आधार नसला तरी लखेकाने या कथेत काल्पणनकतेच्या पातळीवर मानवी 

मेंदचू्या पेशी आणण रक्त वापरून रोपण पेशी तयार करण्यामुळे उ् भवणार् या पररणस्थतीचे 

णचत्रण केललेे आि.े णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा 
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णलणिताना वैज्ञाणनक तर्थये पाळणे िा णवज्ञानसाणित्याचा णनकष आि.े मानवी मेंदचू्या पेशी 

आणण रक्त वापरून रोपण पेशी तयार करून मानणसक द ष्ट्या वाढ न झालेल्या मलुांच्या 

मेंदतू रोपण करून त्यांना बरे करणे िी णवज्ञानकल्पना या कथेत मांडलेली आि.े पण ती 

काल्पणनकतेच्या पातळीवर मांडललेी आि.े 

 ‘क णत्तकाश्र’ या कथतेील वास्तवता : 

      मानवी मेंदचू्या पेशी आणण रक्त वापरून रोपण पशेी तयार करण ेआणण त्या मानणसक 

द ष्ट्या वाढ न झालेल्या मलुांच्या मेंदतू रोपण करण े ि े वैज्ञाणनकद ष्ट्या सभंवनीय नािी. 

त्यामुळे ‘क णत्तकाश्र’ मध्य ेमांडललेे वास्तव कणल्पत आि.े 

 ‘क णत्तकाश्र’ या कथमेधील जीवनदशान :  

      ‘क णत्तकाश्र’ या कथचे्या लखेनामागे लेखकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा नािी. एक 

रंजनात्मक आशयसूत्र मांडणे िाच लेखकाचा ितूे आि.े 

 ‘क णत्तकाश्र’ मधील नणैतक प्रश्न : 

      ‘क णत्तकाश्र’ िी कथा रंजनाच्या ितूेने णलणिली गेलेली असल्यामळेु त्यात नैणतक प्रश्न 

आलेल ेनािीत.  

       अशाप्रकारे ‘क णत्तकाश्र’ िी एक णवज्ञानकथा आि.े वास्तवता आणण नैणतकता या 

णनकषांवर ‘क णत्तकाश्र’ या कथेचा णवचार केल्यावर कदसते की या कथेत मानवी मेंदचू्या पेशी 

आणण रक्त वापरून रोपण पेशी तयार करणे आणण त्या मानणसक द ष्ट्या वाढ न झालेल्या 

मुलांच्या मेंदतू रोपण करणे ि ेकणल्पत रंजनात्मकतेच्या पातळीवर मांडलेल ेआि.े त्यामुळे 

‘क णत्तकाश्र’ िी एक रंजनात्मक णवज्ञानकथा ठरत.े  
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       अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या णतन्सिी संग्रिांतील कथांचे वास्तवता आणण नैणतकता या 

णनकषांच्या आधारे मूल्यमापन केल्यावर ‘टरंग ऑफ सटॅना’ आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ या 

संग्रिांतील बहुतांश कथा जीवनदशानात्मक आणण नैणतकतेचे पररमाण लाभलेल्या आिते ि े

कदसते. त्यांच्या ‘परंुध्री’ या संग्रिातील कथा रंजनप्रधान आिते.  

       अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या कथांचा णवचार केल्यानंतर िबेळेकरांच्या ‘टरंग ऑफ सॅटना’ 

आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथासंग्रिातील कथांणवषयी समीक्षकांनी मांडलेली मते 

पािणे आवश्यक ठरते. 

       िबेळेकरांच्या कथांणवषयी रवीन्सद्र घवी यांनी केलेले णववेचन मित्त्वपूणा आि.े मानवी 

जीवनाचे, त्यातील द:ुखाचे, गंुतागंुतीचे भेदक, सकू्ष्म आणण सखोल णचत्रण त्यांच्या कथांमधून 

येते अस ेमत घवी यांनी मांडलेल ेआि.े  

 “...एखाद्या वैज्ञाणनकासारख्या तटस्थ द ष्टीने णचत्रण करणारी िबेळेकराचंी कथा सिजपण े

नवकथेच्या वैणशष्ट्यांनी उभी राणिललेी कदसते. मानवी जीवनाच्या त्यांच्या णचत्रणात 

भेदकता आणण सखोलता कदसते. जीवनातील अटळ द:ुखांचा अस्वस्थ प्रत्यय ते दतेात. एकूण 

गंुतागंुत आणण णतचा अफाट पसारा यांचं सूक्ष्म, तपशीलवार णचत्र ते मोयामा ताकतीनं उभ ं

करतात. कसलेल्या गवयानं एखादा अनवट गावा, तशी ढंगानं जात ककंवा कधी नमा 

उपरोणधक वळण ंघेत त्यांची णनवेदनाची धाटणी कथेतील प्रौढ, गंभीर आशयाला सिज पेलून 

धरत.े वैज्ञाणनक पररकल्पनांचा आधार घेऊन केलेलं लेखन ििेी त्यांच्या कथालखेनातील 

नाणवन्सय आि.े आजच्या आघाडीवरच्या नवकथाकारांत उठून कदसेल अशी कथा िबेळेकरांनी 

णलणिली आि.े” १  
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      ‘टरंग ऑफ सॅटना’ या संग्रिातील कथांणवषयी णलणिताना रवीन्सद्र घवी यांनी िबेळेकरांची 

कथा िी माणसाच्या अंतमानातील वासना, णवकार आणण णवक ती यांचा वधे घेत.े त्यामुळे िी 

उग्र प्रक ती कथा आि ेअसे मत मांडललेे आि.े 

 “माणसाच्या अंतमानातील वासना, णवकार आणण णवक ती यांचा वेध घ्यायचा, जीवनाच्या 

प ष्ठभागावरील णनदाय व्यविार आणण त्यामागे उफाळत असलले्या नग्न वासना, णवकार यांचे 

व्याणमश्र णचत्रण करायचे िा त्यांच्या कथेचा आशय म्िणता येईल. तर माणसाच्या 

अंतमानातील खळबळी आणण व्यविारातील घडामोडी या दोन्सिींचे एकाच वेळी णचत्रण 

करायचे िी त्यांची शलैी म्िणता येईल. त्यामुळे मानणसक आणण व्याविाररक या दोन 

पातळ्यांतील प्रखर णवरोधातून आणण असह्य ताणातून त्यांच्या कथलेा कलात्मक अथापूणाता 

लाभते...जीवनातील नाजुक-साजुक भावना णवशेषतेने कुरवाळीत बसण्यात त्यांना रस नािी. 

वासना णवकारांच्या धगधगीत वणव्याचाच वेध ते घेतात. याद ष्टीने िी उग्र प्रक ती कथा आि,े 

असं म्िणता येईल. फारतर अंतयाामी उग्र उ् ध्वस्त आणण बािरेून णखन्न, उदास अस ं

म्िणूया.” २  

      त्यांच्या कथांणवषयी रवीन्सद्र घवी यांनी मांडलेल ेि ेमत योग्यच आि.े िबेळेकर मानवी 

जीवनाच्या, द:ुखाच्या सूक्ष्म छटा समथापण े रंगणवतात. मानवी जीवनातील द:ुखांचा, 

गंुतागंुतीचा अस्वस्थ करणारा अनुभव ते त्यांच्या कथांमधून मांडतात. माणसाच्या 

अंतमानातील वासना, णवकार, णवक ती यांचे मनाला थटे णभडणारे णचत्रण त्यांच्या कथांमधून 

येते. रवीन्सद्र घवी यांच्या णववेचनामधून िबेळेकरांच्या कथांची वैणशष्ट्य ेअधोरेखीत झाललेी 

आिते.   

      िबेळेकरांच्या कथांणवषयी बाळक ष्णजी कानोळकर यांनी केलले ेणववेचन पािावे लागेल. 



 

                                                                                                320 
 

“...मराठीतल े ते एक प्रमुख णवज्ञानकथाकार आिते. वास्तववादी, अणतवास्तववादी अस े

त्यांच्या कथांचे स्वरूप असून त्यात त्यांनी अनेक प्रकारचे प्रयोगिी (कथनशलैीचा 

वैणशष्ट्यपूणा वापर यासारखे (सरिाने धरे धरे) केले आिते. समथा वास्तववादी कथाकार 

म्िणून त्याचंी नमद घ्यावीच लागेल इतके त्यांचे योगदान मित्त्वपूणा आि.े” ३  

      बाळक ष्णजी कानोळकर यांचे ि े मत योग्यच आि.े िबेळेकरांच्या कथांमधून मानवी 

जीवनातील वास्तवाचा सूक्ष्म वधे घेतलेला आि.े त्यांच्या कथेत प्रयोगशीलतािी कदसते. 

‘सरिाने धरे धरे’ या कथते त्यांनी वैणशष्ट्यपूणा कथनशैलीचा वापर केलेला आि.े 

       णवद्या प्रभुदसेाई यांनी त्यांच्या वास्तवदशी कथा समकालाचे भान ठेवताना कदसतात 

असे सांगून त्यांच्या कथेणवषयीचे णनरीक्षण मांडललेे आि.े 

“त्यांच्या वास्तवदशी अशा कथा समकालाचे भान ठेवताना कदसतात. मानवी मनाची स्पंदने 

अचूकपणे िरेून माणसामाणसांतील भावसंबंध, त्यांच्यातील ताणतणाव यांचे नेमके णचत्रण  

डॉ. िबेळेकराचं्या कथा करतात.” ४  

      णवद्या प्रभुदसेाई यांनी िबेळेकरांच्या कथाणंवषयी मांडललेे मत योग्य आिे. मानवी 

मनातील भावभावना, नात्यांमध्ये णनमााण झालेल े ताण यांचे सूक्ष्म तपशीलवार णचत्रण 

त्यांच्या कथांमधून येते. 

     िबेळेकराचं्या कथांणवषयी नारायण मिाल ेयांनी पुढीलप्रमाणे णववेचन केललेे आिे. 

“त्यांची कथा माणसाचं्या अंतमानातील वासना, णवकार व णवक ती यांचा वेध घेते. 

वास्तववादी आणण अणतवास्तववादी असे त्यांच्या कथेच ेस्वरूप आि.े पती-पत्नी नात्यातील 

मानणसक दरुावलेपणा त्यांच्या कथांतून प्रत्ययाला येतो. तसेच, णवणवध कारणांनी वैफल्यग्रस्त 

आणण द:ुखी झाललेी माणसे त्यांच्या कथेत येतात.” ५  
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     िबेळेकराचं्या कथांणवषयी नारायण मिाल ेयांनी मांडलेल ेमत योग्यच आि.े िबेळेकरांची 

कथा माणसांच्या अंतमानाचे सूक्ष्म आणण सखोल दशान घडणवते. 

५.४  समारोप : 

      िबेळेकरांच्या ‘टरंग ऑफ सटॅना’ आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथासंग्रिात 

जीवनदशानात्मक (वास्तववादी) कथा आलेल्या आिते. त्याचप्रमाणे ‘प्रणव’ सारखी 

णवज्ञानकथािी या संग्रिात आि.े ‘पुरंध्री’ या कथासंग्रिातील कथा रंजनात्मक आिते. 

‘क णत्तकाश्र’ िी णवज्ञानकथा या संग्रिात आलेली आि.े 

      ‘टरंग ऑफ सॅटना’ आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ या कथासंग्रिांतील कथा जीवनाचे अणधक 

वास्तव, सूक्ष्म णचत्रण, माणसाच्या मनोव्यापारांचे दशान, भावनाणववशतेचा त्याग अशी 

नवकथेची वणैशष्ट्य े घऊेन आलले्या आिते. या कथासंग्रिांमधून लखेकाने सवासामान्सयांचे 

जीवनणचत्रण केलेले आि.े मानवी जीवनातील वास्तव त्यांनी या कथांमधून मांडलेले आि.े या 

कथांमधून मानवी जीवनातील सखुद:ुखांचे दशान अनेक अंगांनी घडणवलले े आि.े 

मनोणवश्लेषणाच्या पातळीवर जाऊन मानवी मनाचे सूक्ष्म दशान लखेकाने या कथांमधून 

घडणवलेल ेआि.े मानवी मनातील कामवासना, णवकार आणण णवक ती यामुळे पती-पत्नीच्या 

नात्यात णनमााण झालेल े ताणतणाव व द:ुख, स्त्रीपुरूष नातेसंबंधातील सूक्ष्म ताण, त्यांची 

मानणसक आंदोलन,े मानवी मनातील गंुतागंुत, स्त्रीजीवनातील प्रश्न आणण द:ुख यांचे दशान या 

कथांमधून िोते. या संग्रिांतील बहुतांश कथा व्यणक्तकें द्री आिते. यातील ‘णनमााल्य’ सारख्या 

कथेला सामाणजक संदभा प्राप्त झालेला आि.े ‘प्रणव’ या णवज्ञानकथेत णवश्वाचा लय आणण 

उत्पत्तीचे रिस्य आललेे आि.े 
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     या कथांमधून लखेकाची सूक्ष्म णनरीक्षणशक्ती प्रत्ययास येते. या संग्रिातील कथा 

वास्तववादी असून या कथांमधून गंभीर स्वरूपाचे जीवनदशान घडणवलेले आि.े त्याचप्रमाणे 

या कथांना नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलेल ेआि.े त्यामुळेच या कथा णवणशष्ट उंची गाठतात. 

     ‘पुरंध्री’ या कथासंग्रिातील कथा या रंजनात्मक आिते. या नाणयकाप्रधान कथांमधून 

धाडसी, सािसी व त्तीच्या नाणयकांचे दशान लखेकाने घडणवलेल े आि.े एकूणच स्त्रीच्या 

कताबगारीचे णचत्रण करणार् या या कथांमधून केलेल ेआि.े ‘क णत्तकाश्र’ िी णवज्ञानकथा आि.े 

‘णचमूटभर आभाळ’ मध्ये णवज्ञानणवषयक आशयसूत्र आलले ेआि.े या संग्रिातील कथांमधनू 

गंभीर स्वरूपाचे जीवनदशान आलेल ेनािी तसेच या कथांमध्ये नैणतक प्रश्निी मांडललेे नािीत.  

या कथा कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान असून रंजनात्मकता िा या कथांचा णवशेष आि.े   

सदंभा : 

     १. घवी, रवीन्सद्र, गोमंतकीय मराठी कथा, नावेकर, शणशकांत, संपा. मतै्र, गोमंतक 

मराठी   साणित्य संमलेन णवशेषांक, गोमंतक मराठी अकादमी, पणजी, १९९६, प . २६.  

    २. घवी, रवीन्सद्र, मागोवा, राजिसं णवतरण, पणजी, प्रथमाव त्ती १९९८, प . १३१.  

३.  कानोळकर, बाळक ष्णजी, मध्यवती मराठी कथेच्या प्रकाशात गोमंतकीय कथा 

१९६१-१९८७, मयेकर, गोपाळ, संपा. मैत्र, कथा-कणवता णवशेषांक, गोमंतक मराठी 

अकादमी, २०००, प . १२. 

४. प्रभुदसेाई, णवद्या, गोमंतकातील मराठी कथेच ेएक तप, मयकेर, गोपाळ, सपंा. मैत्र, 

कथा-कणवता णवशेषांक, गोमंतक मराठी अकादमी, २०००, प . १४.  

५. मिाले, नारायण, कथा, कोमरपतं, सोमनाथ, नाडकणी, एस., एस., संपा. गोमंतकीय 

मराठी वाङ् मयाचा इणतिास, खंड दसुरा, गोमंतक मराठी अकादमी, प्रथमाव त्ती 

२००३, प . ७६. 
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                                   प्रकरण : सिा 

                            वाङ् मयीन आणण भाणषक वणैशष्ट्य े 

६.१  कथानकरचना   

       ६.१.१  सामाणजक कादबंर् याचंी कथानकरचना  

       ६.१.२  णवज्ञानकादबंर् याचंी सरंचना 

        ६.१.३  रंजनात्मक कादबंर् याचंी कथानकरचना  

        ६.१.४  उपकथानकरचना  

        ६.१.५ कादबंरीचा प्रारंभ व शवेट  

         ६.१.६  रचनतेील त्रटुी आणण कच्च ेदवु े 

   

६.२  व्यणक्तणचत्रण  

६.३ वातावरणणनर्माती  

६.४  णनवदेन   

६.५  भाषा  

६.६  कथचेी रचनावणैशष्ट्य े 

       ६.६.१ जीवनदशानात्मक कथाचंी सरंचना  

       ६.६.२  रंजनात्मक कथाचंी कथानकरचना  

       ६.६.३  णवज्ञानकथाचंी सरंचना  

६.७  कथासगं्रिातील व्यणक्तरेखा   

६.८  वातावरणणनर्माती  

६. ९  णनवदेनपद्धती  

६.१०  भाषा  

६.११ समारोप 
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                                   प्रकरण : सिा 

                            वाङ् मयीन आणण भाणषक वणैशष्ट्य े 

प्रस्तावना : 

      कथात्मक साणित्याच्या अभ्यासात कथा-कादबंरीच्या रचनाबंधाचा, रूपाचा णवचार 

करण े आवश्यक ठरते. कथात्मक साणित्यात लखेक आपला अनुभव साकार करण्यासाठी 

कथानकरचना, पात्र, वातावरण, भाणषक णनवेदन या घटकांचा आधार घेत असतो. कथात्मक 

साणित्याचा अभ्यास करताना या घटकांचा णवचार करावा लागतो. प्रस्तुत प्रकरणात या 

घटकांच्या आधारे िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या वाङ् मयीन आणण भाणषक 

वैणशष्ट्यांचा अभ्यास केलेला आि.े  

        कथा-कादबंरीच्या घडणीत अनुभव ि ेमूळ द्रव्य असते. अनुभवाला जोपयंत कलात्मक 

आकार कदला जात नािी तोपयंत त्याला अथापूणाता प्राप्त िोत नािी. लखेकाचे अनुभवणवश्व 

अनेक अनुभवांनी संपन्न झालेले असते. लखेक यातील अनुभवांची णनवड कथा-कादबंरीच्या 

लेखनासाठी करीत असतो. कथात्मक साणित्यातील अनुभव िा गंभीर, काव्यात्म, नाट्यात्म, 

लचंतनात्म अशा णवणवध प्रक तींचा असतो. लखेकाच्या जीवन आणण कलाणवषयक 

द णष्टकोणानुसार तो कथा-कादबंरीसाठी अनुभवांची णनवड करीत असतो. अनुभवाला णवणशष्ट 

आकार दणे्यासाठी लखेकाला कथानकरचना, व्यक्ती, वातावरण, भाणषक णनवेदन या 

घटकांची णनवड करावी लागते. 

 “मूळ द्रव्याला आकारात ढाळण्याची प्रक्या िी कादबंरीच्या रचनेचीच प्रक्या आिे. िी 

प्रक्या ज्या तंत्राच्या साह्याने घडते तेच कादबंरीचे रचनातंत्र.” १ अस ेम्िणून कादबंरीच्या 
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रचनेसाठी अनुभव आणण भाषा या दोन्सिींची गरज आि ेअसे मत उषा िस्तक यांनी मांडलेल े

आि.े 

      िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या कथानकरचना, व्यक्ती, वातावरण, भाणषक 

णनवेदन या वाङ् मयीन आणण भाणषक वैणशष्ट्याचंा अभ्यास इथ ेकेलेला आि.े 

६.१ कथानकरचना :  

      कथात्मक साणित्यात पात्रांच्या क तींची, प्रसंगांची, घटनांची अथापूणा गंुफण म्िणजे 

कथानक असते. कथानकातील घटनांच्या गंुफणीमागे कायाकारणाला मित्त्व असते. 

कथानकरचना िा कथात्मक साणित्याचा मित्त्वाचा घटक असतो.  

६.१.१ सामाणजक कादबंर् यांची कथानकरचना : 

१९६० पूवीच्या मराठी कादबंरीवर फडकेप्रणणत रोमॅंरटणसझमचा प्रभाव िोता. 

१९६० नंतरच्या मराठी कादबंरीत पररवतान झाले. या कादबंरीने रोमॅंरटणसझम नाकारून 

वास्तववाद स्वीकारला. सामाणजक वास्तव कादबंर् यांमधून मांडले जाऊ लागल.े अशा 

काळात िबेळेकरांची ‘सलोमीचं न त्य’ िी पणिली कादबंरी इ. स. १९८३ मध्य ेपुस्तकरूपात 

प्रणसद्ध झाली. 

सलोमीच ंन त्य :  

     ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीत लेखकाने गंभीर अनुभव मांडललेा आि.े समकालीन 

वास्तवाचे दशान घडणवण ेिा कादबंरीच्या कथानकाचा ितूे आि.े गोवा मुणक्तनंतरच्या काळात 

गोव्यातील सामाणजक, राजकीय, सांस्क णतक क्षेत्रात झालले्या बदलाचें णचत्रण लखेकाने 

केललेे आि.े  
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      कॅन्ससरच्या दखुण्याने आजारी असलले्या माईकड े पािण्यासाठी मुलांना वेळ नसण,े 

सूनांचे माईशी चांगले न वागणे, मुक्ताच्या वागण्यामुळे परेशचे बािरेख्याली बनणे, माईंचा 

म त्य,ू परेश-मुक्ताचे भांडण, परेशचे घर सोडून मुंबईला जाणे अशा घटनांमधून परेशच्या 

कौटंुणबक जीवनाचे णचत्रण येते. काणमल,ु फाणतमाने कार्नाव्िलमध्य ेसिभागी िोणे, फाणतमाने 

कार्नाव्िलमध्ये न त्य केल्यानंतर फाणतमाच्या घरात णनमााण झालेला ताण अशा घटनांमधून 

णिश्चन कुटंुबाचे णचत्रण िोते. मतं्रीमंडळाची बैठक िोण,े मखु्यमंत्री आणण पयाटनमतं्री यांनी 

गोव्यात कॅणसनो सुरू करण्यासाठी परवाने दणेे अशा घटनांमधून कथानक गणतमान िोते. 

घटना-प्रसंगांच्या एकात्म, घट्ट णवणीतून कथानकरचना केललेी आि.े कथानकात घटनांची 

तार्का क संगती सांभाळललेी आि.े  

कथानकात परेश णवरद्ध पररणस्थती, परेशचा मानणसक सघंषा यांचे णचत्रण लखेकाने 

केललेे आि.े मामा गॉडणझलाच्या पूवाायुष्यातील सघंषााचे णचत्रणिी कथानकात येते. कालुाश 

आणण पोलीस यांच्यामधील संघषा वेगवेगळ्या प्रसंगांतून दाखणवलेला आिे. परेश आणण 

मुक्ता, कालुाश णवरद्ध सजंीवन असा सघंषािी कथानकात आलेला आि.े  

एकूण दिा प्रकरणांमधनू कथानकाची संरचना केललेी आिे. आखीव-रेखीव, सुबद्ध 

अशा कथानकरचनेमधून समकालीन वास्तव मांडलले े आि.े मखु्य आशयसतू्र अणतशय 

प्रभावीपणे मांडलेल ेआि.े 

लेखक कथा-कादबंरीचा आरंभ करताना अनुलोम, णवलोम या पद्धतींचा वापर करीत 

असतो. अनुलोम पद्धतीमध्ये कालानु्मे घटनांचे णनवेदन केले जाते. णवलोम पद्धतीत 

एखाद्या मित्त्वाच्या घटनेपासून कथानकाचा प्रारंभ केला जातो आणण त्यानंतर जुन्सया 

घटनांचे णनवेदन येते. 
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 ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीच्या कथानकाच्या रचनातंत्रात अनुलोम पद्धतीचा वापर 

केललेा आि.े कथानकाचा प्रारंभ िॉणस्पटलमधील गणेशबाब आणण माधवराव यांच्या भेटीने 

झालेला आि ेआणण कालानु्मे पुढील घटनांचे णनवेदन आलेल ेआि.े 

रद्रमखु : 

‘रद्रमुख’ या लघकुादबंरीत समकालीन राजकीय, सामाणजक वास्तवाचे णचत्रण आलले े

आि.े रद्रमखुच्या िले्थ णक्लणनकमध्य े्ॉणनक पल्मोनरी एणम्फसेमाने पेशटंचा म त्यू िोतो इथ े

कथानकाला प्रारंभ झालेला आि.े अमेररका सोडून भारतात परतल्यावर आपल्या दशेात 

सुरणक्षतता आि ेअसे त्याला वाटते पण त्याला इथेिी वाईट अनुभव यतेात आणण त्याच्या 

म त्य़ूने कथानकाचा शेवट िोतो. 

प्रामाणणकता णवरद्ध अप्रामाणणकता, भ्रष्टाचारी व त्ती, नोकरशािी णवरद्ध राज्यकते 

यातील संघषा कथानकात दाखणवलेला आि.े रार्हल साळुकेरी या एका अत्यंत प्रामाणणक, 

कताव्यतत्पर आरोग्य सचंालकाच्या आदशा तत्त्वांचा संघषा अप्रामाणणक, स्वाथी, भ्रष्टाचारी 

व त्तीशी िोतो अस ेणचत्रण कथानकात केललेे आिे.  

        ‘रद्रमुख’ या उजााप्रकल्पामुळे िोणारे प्रदषूण आणण त्याणवरद्ध राहुलने आघाडी उघडून 

‘रद्रमुख’ बंद पाडणे, ‘रद्रमुख’ बंद पडल्यानंतर राहुलला भोगावे लागणारे पररणाम या 

घटनांभोवती कादबंरी कें कद्रत झालेली आि.े दशे असो वा परदशे, मानवी प्रव त्ती त्याच 

असतात ि े दशाणवण्यासाठी कथानकात बोस्टनमधील कािी घटना आणण गोव्यातील घटना 

णनवडलेल्या आिते. रार्हलने बोस्टनमध्य ेअंमली पदाथासेवनाणवरद्ध आघाडी उघडणे यातून 

रार्हलची संघषाव त्ती कदसते. रार्हलला मारिाण िोणे आणण धमकी णमळणे, मणल्लकावर 

बलात्कार िोण,े रार्हलने अमेररका सोडून भारतात परतणे, ‘रद्रमुख’च्या प्रदषूणामुळे लोकांचे 

म त्य ूघडू लागण,े रार्हलने रद्रमुखवर बंदी आणण्यास लावणे, रद्रमुख बंद िोण ेअशा घटनांची 
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णनवड कथानकासाठी केललेी आि.े रद्रमुखच्या िले्थ णक्लणनकमध्य े ्ॉणनक पल्मोनरी 

एणम्फसेमाने झाललेा पशेंटचा म त्य ूआणण डॉक्टर रार्हल साळुकेरीचा म त्य़ू या दोन्सिी घटना 

प्रदषूणामुळेच घडलेल्या आिते. एक वातावरणाच्या प्रदषूणामुळे तर दसुरी णवजय 

कल्याणकुमार, आरोग्यमतं्री यांच्या मानणसक प्रदषूणामुळे घडलेली आि.े  

शबनमचे अपिरण, णवजय कल्याणकुमारन े केलेला रार्हलला मारण्याचा असफल 

प्रयत्न, कुट्टी पॉलचे रार्हलच्या घरी येणे, मणल्लकाचा इमारतीवरून पडून झाललेा म त्य ूया 

घटना-प्रसंगांचे णचत्रण उत्कंठा वाढणवणारे आि.े  

अंमलीपदाथाव्यवसाय, प्रदषूण, भ्रष्ट राजकारण्यांचा स्वाथा, उद्योगजगतातील 

अनैणतकता असे प्रश्न कथानकात येतात. कथानकात लखेकाने मनोणवश्लेषणाचा वापर केललेा 

आि.े एकूण चार प्रकरणांमधून कथानकाची रचना केललेी आि.े या लघुकादबंरीचा रचनाबंध 

आटोपशीर आि.े उत्कंठा वाढणवणारे रचनातंत्र आणण गणतमानता ि े कथानकाचे णवशेष 

आिते. कथानकात अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े रद्रमुखच्या िले्थ णक्लणनकमध्य े

झालेल्या म त्यूने या लघकुादबंरीच्या कथानकाचा आरंभ िोतो आणण कालानु्माने घटनांचे 

णनवेदन केले जाते. 

 ओ जॉनी :  

‘ओ जॉनी’ या ‘फुटबॉल’ िा णवषय घेऊन णलणिलेल्या लघुकादबंरीच्या कथानकाचा 

ितूे भांडवलशािी अथाकें कद्रत व्यवस्था माणसाचे आयुष्य कसे णनयंणत्रत करते या वास्तवाचे 

दशान घडणवणे िा आि.े  

‘मुखराम अणिलानी आणण सन्सस’ या कंपनीला अरबी राष्ट्रांत नवीन कॉन्सटॅ्रक्ट णमळणे, 

बुधोरामने चॅणम्पयन फुटबॉल टीम बनणवण्याची जबाबदारी णशवनवर सोपवणे, णशवनने 

गोव्यार्हन जॉनीला घेऊन येणे, लसंणथयाने णशवन-जॉनीमध्ये भांडण लावणे, जॉनीचे िातपाय 
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मोडल े जाणे, कंपनीच्या कॉन्सटॅ्रक्टसवर सिी िोणे, जॉनीने गोव्याला परत जाणे अशा 

घटनांमधून कथानकाचा णवकास झाललेा आि.े आपला स्वाथा साधण्यासाठी भांडवलदार 

कोणत्यािी मागााचा अवलंब कस ेकरतात ि े‘मखुराम अणिलानी आणण सन्सस’ च्या प्रणतस्पधी 

कंपन्सयांनी लसंणथयाचा वापर करून जॉनीचे िातपाय मोडण्याच्या घटनेतून दाखणवलले ेआिे. 

भांडवलशािी व त्ती आणण सवासामान्सय माणसू यातील संघषा कथानकात दाखणवलेला आि े

लिानलिान अशा एकूण दिा प्रकरणांमधून कथानक साकार झालले ेआि.े अनावश्यक 

णवस्तार आणण पाल्िाळ टाळल्यामुळे कथानकाला रेखीवपणा आललेा आिे. कथानकाच्या 

रचनातंत्रात अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े णशवनला बुधोरामकडून बोलावणे येते 

इथून कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण कालानु्माने कथानक पुढ ेसरकते. 

 कादबंर् यांच्या कथानकरचनेत समकालीन वास्तव मांडलेल े आि.े घटना-प्रसंगांच्या 

एकात्म घट्ट णवणीतून कथानकरचना केललेी आि.े कथानकात संघषााला मित्त्व आललेे आि.े 

िबेळेकरांच्या सामाणजक कादबंर् यांच्या कथानकरचनेचा णवचार केल्यानंतर त्यांच्या 

णवज्ञानकादबंर् यांच्या कथानकरचनेचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरत.े 

६.१.२ णवज्ञानकादबंर् याचंी सरंचना : 

 आकदत्य : 

आकदत्य’ या कादबंरीच्या कथानकाचा ितूे आजच्या वैज्ञाणनक युगातील वास्तव 

समस्या मांडणे िा असून अणुउजाा प्रकल्प णनयंत्रणाबािरे जाणे िी समस्या कथानकात 

मांडलेली आि.े 

 ‘आकदत्य’ मध्य ेभरत बसरूर या बुणद्धमान आणण प्रामाणणक शास्त्रज्ञाची कथा आललेी 

आि.े आपल्या बुणद्धमत्तनेे आणण अथक पररश्रमांनी आकदत्यची णनर्माती करणारा भरत 

दशेद्रोिी ठरतो ि ेदशाणवण्यासाठी भरतची मुलगी सुनीला सरेेणियल पाल्सी िा गंभीर आजार 
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झालेला असल्याचे दाखवलेल ेआि.े कथानकात प्रामाणणकता णवरद्ध भ्रष्टाचार असा सघंषा 

घटनांच्या मांडणीतून आलेला आि.े 

भरतचे भाभा अणुसशंोधन कें द्रामध्ये पी. एच. डी. साठी संशोधन करणे, भरत 

छायाची भेट आणण णववाि, भरतने पोस्ट डॉक करण्यासाठी अमेररकेत जाणे, सुनीचा जन्सम, 

णतचे आजारपण, सुनीवरील अमेररकेतील उपचार, भरतने संशोधनाचे गुणपत डणेव्िड 

बाका रला णवकणे, भरतवर राष्ट्रद्रोिाचा आरोप िोणे, आकदत्य पूणा िोण,े भरतवर दशेद्रोिाचा 

खटला भरला जाणे, डणेमयनने भरतणवरद्ध साक्ष दणेे, भारद्वाजांनी डणेमयनच्या मदतीने 

भ्रष्टाचार करणे, भागावने माणके चोरणे, भरतने तुरंगातून येऊन आकदत्यला णनयंत्रणात 

आणण,े आपल्या माफीच्या अजाावर सिी करायचे नाकारून परत तुरंगवास पत्करण ेअशा 

प्रसंगांच्या जुळणीतून कथानकाची मांडणी केललेी आि.े  

कथानकाची णवभागणी एकूण पाच भागांत केललेी आि.े प्रत्येक भागांतील 

उपणवभागांना एक, दोन, तीन असे ्मांक कदललेे असल्यामुळे कथानकाची संरचना रेखीव 

झालेली आि.े अणुउजाा प्रकल्पाणवषयीचे अनेक वैज्ञाणनक तपशील आलेल े आिते पण ते 

कंटाळवाणे वाटत नािीत. पाल्िाणळकता नसल्यामुळे गणतमानता आलेली आि.े कथानकात 

णवलोम पद्धतीचा वापर केलेला आि.े डणेमयनच्या घरी साजरा िोणार् या णिसमसच्या 

प्रसंगाने कथानकाचा आरंभ िोतो आणण पुढ ेफ्लशॅबॅक तंत्राने कथानक पढुे सरकते.  

म त्युंजय : 

‘म त्युंजय’ या णवज्ञानकादबंरीच्या कथानकात रंजनात्मक आशयसतू्र मांडण े िा 

लेखकाचा ितूे असल्याचे कदसते. एकूण ९६ प ष्ठांच्या या कादबंरीचा नायक डॉ. गोणपनाथ 

समरोडीने थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या रसायनाचा प्रयोग स्वत:वर केल्यामुळे त्याचे शरीर 
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पॉलीमराईज तंतूचे बनते इथे कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण शरीर पॉलीमराईज बनल्यामळेु 

त्याचा म त्यू िोतो इथे कथानकाचा शेवट िोतो. 

अप्रामाणणकता, दषु्ट प्रव त्ती यांच्याणवरद्ध एका प्रामाणणक व त्तीच्या शास्त्रज्ञाचा संघषा 

कथानकात आललेा आि.े 

गोणपनाथचे शरीर पॉलीमराईज बनणे, अलनंद्यच्या शाळेच्या बसमध्य े बॉम्बस्फोट 

िोण,े गोणपनाथने संजीव सक्सेना, म ण्मय घोषाल, सल्तनतखान यांना ठार मारणे, मोिदीप 

गांगुलीचा िात मोडणे, त्याने आपल्या शोधाची सॅपल्स व कागदपत्र ेटोबीला दणेे, गोणपनाथने 

पोणलसांच्या स्वाधीन िोणे व हृदय बंद पडून त्याचा म त्यू िोणे या घटना-प्रसंगांच्या 

गंुफणीतून कथानक साकार झाललेे आि.े 

         एकूण दिा प्रकरणांमधून या कादबंरीच्या कथानकाची रचना केललेी आि.े अनेक 

वैज्ञाणनक तपशील आलेल े आिते. कथानकात अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े 

गोणपनाथने थ्री कॅट नाइन्सटीनाईन या रसायनाचा प्रयोग स्वत:वर करण्याच्या प्रसंगातून 

कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण कालानु्मे पुढील घटनांचे णनवेदन येते. 

जोनास आका  : 

  ‘जोनास आका ’ या णवज्ञानकादबंरीच्या कथानकात भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तवाचा 

वेध घेण ेआणण जीवनदशान घडणवणे िा लखेकाचा ितूे आि.े 

         मंगळ मोणिमेसाठी परेश णशरालीची णनवड िोणे, भारत आणण अमेररकेतील 

प्रणशक्षणादरम्यान झाललेा परेशचा छळ, परतीच्या प्रवासातील अंतराळवीरांच्या आजारात 

परेशने त्यांच्यावर उपचार करण े या घटनांमधून परेशची बुणद्धमत्ता, सिनशीलता यांचे 

णचत्रण केलेल े आि.े काळा जोचे अंतराळात िरवण,े अंतराळवीरांच्या कुटंुणबयांच्या 

आयुष्यातील घडामोडी, गे्रगचा अपघाती म त्यू अशा घटनांच्या णनवडीमधून कादबंरीचे 
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कथासतू्र णवकणसत केललेे आि.े मंगळप्रवासात उ् भवललेी संकटे, मंगळावर उतरणे, णतथ े

प्रयोगशाळा तयार करून वनस्पती लावणे, प र्थवीवर परतणे अशा अनेक घटनांच्या 

णचत्रणामधून मंगळमोणिमेचे णचत्रण कथानकात आलेल ेआि.े  

  दशे, वंश, णनयती आणण मानव यांतील संघषा कथानकात णचणत्रत केललेा आिे. 

अमेररकन लोकांच्या भारतीयांच्या णनवडीला असलले्या णवरोधातून, अमेररकेतील काळ्या 

आणण गोर् यांच्या संघषाातून, मंगळप्रवासात काळ्या जोच्या अंतराळात िरवण्यातून, 

मंगळावरील गे्रगच्या अपघाती म त्यूतून िा सघंषा कदसतो. 

कादबंरीच्या कथानकाची णवभागणी उपो् घात, उपसंिार आणण एकूण चार भागांत 

केललेी आि.े प्रत्येक भागात एक, दोन, तीन, चार असे लिान लिान णवभाग केललेे आिते. 

पुन्सिा त्या णवभागांचे छोटे छोटे उपणवभाग केलले े असून त्यांना एक – दोन – तीन अशा 

अंकांनी दशाणवलेले आिते. त्यामुळे कथानकाची रचना रेखीव झाललेी आि.े कादबंरीत 

मंगळमोणिमेचे, वैज्ञाणनक णवश्वाणवषयीचे अनेक बारीक सारीक तपशील आलेले आिते पण ते 

कंटाळवाणे मात्र झालले ेनािीत. कादबंरीचा पट व्यापक असला तरी रचनाबंध आटोपशीर 

आि.े कथानकात अनुलोम पद्धती वापरललेी आि.े मंगळमोणिमचे्या योजनेचा आराखडा 

करणार् या सणमतीच्या बठैकीने कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण कालानु्माने कथानक पुढे 

सरकत.े 

भद्रमखुी : 

‘भद्रमुखी’ च्या कथानकात कणल्पत वास्तवाच्या आधारे रंजनात्मक आशयसूत्र मांडण े

िा लखेकाचा ितूे आि.े बेटांवरील आकदवासी दवेीला खाणीत लोटतात ि े दशाणवण्यासाठी 

त्यांना बेटांवर मात सत्ताक समाजव्यवस्था संपवून पुरषप्रधान समाजव्यवस्था आणायची 

िोती असे दाखणवललेे आि.े  
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एणमल नॉयमनने भद्रमखुीच्या मूतीच्या शोधात णनघणे, ज्वालामुखीची पािणी करण्यासाठी 

मुलर, वाररजा यांनी भद्रमुखी द्वीपसमिूावर जाणे, भारतीय गुप्तिरेखात्याने एणमल 

नॉयमनच्या मागावर असणे, ज्वालामुखीचा उद्रके िोण,े कांछीने दवेी आणण वाररजाला 

वाचवण,े दवेी आणण वाररजा एणमल नॉयमनच्या िाती सापडणे, एणमलने दवेीचा पत्नी 

म्िणून स्वीकार करणे, वाररजा भारतात पोिोचणे अशा घटना-प्रसंगांची जुळणी लेखकाने 

कथानकासाठी केललेी आि.े णनसगा णवरद्ध मानव, मात सत्ताक समाजव्यवस्था णवरद्ध 

पुरषप्रधान समाजव्यवस्था, भारतीय गुप्तिरेखाते णवरद्ध मूर्ताचोर असा सघंषा कथानकात 

आलेला आि.े  

 कथानकाची णवभागणी एकूण पंधरा प्रकरणांमधनू केललेी आि.े कथानकाची रचना 

उत्कंठावधाक अशी केलेली आि.े कादबंरीत ज्वालामुखीणवषयीचे अनेक सकू्ष्म तपशील येतात 

पण ते कंटाळवाणे वाटत नािीत. रेखीवता आणण गणतमानता ि ेकथानकाचे णवशेष आिते. 

कथानकाच्या रचनातंत्रात अनुलोम पद्धतीचा वापर केलेला आि.े कथानकाचा आरंभ पीट 

रॉक आणण िले्मथु मुलरच्या भेटीने िोतो. पुढ ेकालानु्माने घटनांचे णनवेदन येते.  

ऑपरेशन मोलणॅसस : 

ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीत कार्ताकनचा अपघाती म त्यू घडवून आणला जातो 

ि े कथानकात दशाणवण्यासाठी केन्ससा भारताच्या पणश्चम ककनार् यावर सटॅॅर्नायम पॅलटेसचा 

स्फोट घडवून आणणार असल्याची माणिती कार्ताकनला णमळते आणण तो कुशलाला कोड 

भाषेत संदशे पाठवतो असे दाखणवललेे आि.े कार्ताकनचा संशयास्पद म त्यू िोणे, त्याचा 

म तदिे आणण्यासाठी कुशला आणण िररदवेने जाणे, कुशलाचे रोममध्ये अपिरण िोण,े िरॅी 

णसल्क आणण पावलो मलुाट्टी यांनी कैदखान्सयातून णतची सुटका करणे, कुशला आणण िरीदवे 

यांनी रोममधून पलायन करण े आणण पुढ े केन्ससाच्या तावडीत सापडणे, केन्ससान े णजम 

डोलॅनकरवी कुशला आणण िररदवेला मारण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांनी णतथून पलायन करणे, 
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णबशप ललंडस ेस्माटा यांनी राष्ट्राध्यक्षांबरोबर कुशलाची भेट घडवून आणणे, केन्ससाने आत्मित्या 

करणे अशा घटनांची णनवड कथानकरचनेसाठी केललेी आि.े  

व्यणक्तणवरद्ध व्यक्ती असा संघषा कथानकात आलेला आि.े कार्ताकन णवरद्ध केन्ससा, 

कुशला णवरद्ध केन्ससा असा सघंषा कथानकात कदसतो. 

कथानकाची णवभागणी एकूण बारा प्रकरणांमधून केलेली आि.े एखाद्या 

णचत्रपटकथेप्रमाण े रोमिषाक घटना-प्रसंगांच्या मांडणीतून कादबंरीचे कथासतू्र णवकणसत 

केललेे आि.े कथानकात येणारे अनेक वैज्ञाणनक तपशील कंटाळवाणे ठरत नािीत. कथानक 

रेखीव आणण गणतमान झालेल े आि.े कथानकात अनुलोम पद्धतीचा वापर केलेला आि.े 

कार्ताकन आणण जॅक्स मार्टान्सस यांच्या संवादातून कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण 

कालानु्माने कथानक पुढे सरकते. 

स्वप्नचषक २०२६ : 

 ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीच्या कथानकामधून वैज्ञाणनक णवषयावर आधाररत 

आशयसूत्र मांडणे िा लखेकाचा ितूे आि.े  

भारतीय संघ संगणकाच्या मदतीने णवश्वचषक फुटबॉल सामना लजंकतो ि े

दशाणवण्यासाठी कादबंरीची नाणयका णवश्रांती िी अत्यंत बुणद्धमान आणण संगणकक्षते्रातील 

नामांककत तज्ञ  असल्याचे दाखवलले ेआि.े पॉणसडॉनचे खाली उतरण,े आशुतोष शमाा आणण 

अमीत यांनी केलेली णवश्रांतीची फसवणूक, कुणालशी झाललेी भेट, चालीने ‘नणचकेत २२’ 

संगणकाची चोरी करण्याचा प्रयत्न करणे, नासाने ‘नणचकेत’ खरेदी करणे, पंतप्रधानांशी भेट, 

रेवतीने तुरंगातील कैद्यांचा फुटबॉल सघं तयार करणे, भारतीय संघाने णवश्वचषक फुटबॉल 

सामना लजंकणे अशा घटनांची मांडणी करून णवश्रांतीची असामान्सय बुणद्धमत्ता, णतचे 

संगणकातील संशोधन व ज्ञान यांचे णचत्रण केलले ेआि.े  
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णवश्रांतीचा शैक्षणणक, संशोधन, व्यावसाणयक क्षेत्रातील सघंषा, रेवतीचा जीवनसंघषा, 

तुरंूगातील कैद्यांचा रेवती-णवश्रांतीशी िोणारा संघषा कथानकात आलेला आि.े 

 तीन भागांमधून कथानकाची णवभागणी केललेी आि.े प्रत्येक भागांत एक, दोन, तीन, 

चार अस े ्मांक कदलले े उपणवभाग आिते. अशा णवभागणीमुळे कथानकाच्या संरचनेत 

रेखीवता आललेी आि.े उपकथानकाची रचना केलेली आि.े नॅनो पार्टाकल्स, संगणक 

याणवषयी अनेक वैज्ञाणनक तपशील आलले ेआिते पण ते कंटाळवाण ेझालेल ेनािीत. तीनश े

त्र्यांऐशी प ष्ठांच्या या कादबंरीचे कथानक गणतमानिी झालेल ेआि.े कथानकाच्या रचनातंत्रात 

पणिल्या आणण दसुर् या भागात णवलोम पद्धतीचा आणण णतसर् या भागात अनुलोम पद्धतीचा 

वापर केललेा आि.े पणिल्या भागात णवश्रांतीला नासाकडून फ्लोररडाला येण्याचे आमंत्रण 

येते इथून कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण फ्लशॅबॅक तंत्राने कथानकातील घटनांचे णनवेदन 

येते. दसुर् या भागात ड्रंुड कप सामन्सयाची सुरूवात िोताना कथानकाला प्रारंभ िोतो आणण 

फ्लॅशबॅक तंत्राने कथानक पुढ ेसरकते. णतसर् या भागात कथानकाचा प्रारंभ चंदावर उपचार 

सुरू िोण्यापासून िोतो आणण कथानक कालानु्मे पुढे सरकत.े 

६.१.३ रंजनात्मक कादबंर् यांची कथानकरचना : 

अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांच्या कथानकरचनेचा णवचार केल्यावर 

त्यांच्या  रंजनात्मक कादबंर् यांच्या कथानकरचनेचा अभ्यास करावा लागतो. रंजनात्मक 

कादबंरीत वाचकाला कथानकात गंुतवून टाकण्यासाठी ना. सी. फडके म्िणतात त्याप्रमाणे 

उत्कंठा, णवस्मय, णजज्ञासापूती याप्रमाणेच कथानकरचनेत गंुतागंुत-णनरगाठ-उकल ि े तंत्र 

वापरलेल े असत.े कथानकरचनेत घटना-प्रसंगांना अणधक मित्त्व असते. जाणीवपूवाक 

संघषााला मित्त्व कदलेल ेअसते. िबेळेकराचं्या रंजनात्मक कादबंर् या गंुतागंुत-णनरगाठ-उकल 

या पारंपररक तंत्रात बसत नािीत. 
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घटना-प्रसगं : 

         एका कोणळयाने’ या कादबंरीत णशवनाथ शमाा यांची पत्नी इंदमुतीचे काकमरांकडून 

अपिरण िोण,े चकाला पोलीस स्टेशनवर िल्ला िोऊन एकूण तेराजणांचा म त्यू िोणे, यश, 

गोलवंदराजा यांनी परशुरामकोट्टममधील गंुफेवर िल्ला करणे, लुईगीचे अपिरण करून 

त्याला गंुफेमध्य े बंकदस्त ठेवून त्याच्याकडून भारताच्या बनावट नोटा तयार करून घणेे, 

प र्थवीराजनने काकमरांच्या मदतीने आपला सोने आणण णवदशेी वस्तंूच्या स्मगललंगचा माल 

भारतभर पाठवण,े एलन ्ूक्सने प र्थवीराजनच्या चंद्रलेखा या मलुीचे अपिरण करून णतला 

आपल्या ‘आयेशा’ या नौकेवर कैदते ठेवण ेआणण प र्थवीराजनची व्यवस्था वापरून ड्रग्ज आणण 

बनावट नोटांचे णवतरण भारतात करण,े गोलवंदराजा, क ष्णय्या यांनी एलन ्ूक्स आणण 

त्याच्या साथीदारांना पकडणे, ड्रग्ज आणण बनावट नोटांचा अड्डा नष्ट करणे, लुईगीचा म त्यू 

िोणे अशा अनेक घटनांची जुळणी कथानकाच्या रचनेसाठी केललेी आि.े 

  ‘व कमोणिनी’ कादबंरीत बेतुलच्या इणस्पतळात शवागारातील प्रेताचे पोट फाडल े

जाऊन त्यातील यक त आणण स्वादलुपंड नािीस े िोणे, बशीरने कुत्रा, मांजर अशा प्राण्यांचे 

यक त खाणे, गावातील कुत्री नािीशी िोणे, बशीरला पोलीसांनी पकडून नेऊन इणस्पतळाच्या 

णप्रजन वॉडामध्ये ठेवणे, त्याने णतथून पलायन करणे, लिान मलुांना मारणे, शेवटी संयोणगता 

आणण णवकीने बशीरला पकडणे अशा घटनांची णनवड कथानकरचनेसाठी केललेी आि.े 

संयोणगताला रात्रीच्या वळेी बशीर कदसणे, गणेश िवालदाराचा म त्यू, फातीमाचा म त्यू अशा 

अनेक घटना-प्रसंगांमधून रिस्यमयता दाखवललेी आि.े   

‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत ‘भ गुपुंज’चे प्रशासक म्िणनू राजा कल्याणदवेची नेमणूक िोणे, 

वासनने लसंणडकेटसाठी सोने, णिरे आणण नोटा यांचे स्मगललंग करणे, वासनचा पाय 

शाकााकडून खाल्ला जाणे व जखमी अवस्थेत मंडाला बटेावर म त्यू िोणे, लसंणडकेटन े

बुडालेल्या सोन्सयाचा शोध घेण,े योलांडाला त्या सोन्सयाचा शोध घेण्यासाठी पाठवणे, भ गुसतूे 
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तयार िोण,े स्मगलरांनी ‘भ गुपुंज’ बेटांवरील लोकांना बंदकुा पुरणवणे, हुलीने सावीरा कारा 

या स्मगलरला फाशी दणेे, मॅककनललेा िद्दपार केल ेजाणे, त्याने णपस्तूलाचा धाक दाखवून 

हुलीला दामावर आणण,े दामावर हुली, त्याचे सैणनक व बाललूा बांधून ठेवणे, दामावरील 

आकदवासींनी त्या सवांची सुटका करण,े हुलीने सोळािी स्मगलरांना फाशी दणेे, कल्याणदवे 

आणण हुलीच्या िाती योलांडा आणण नौकेतील सोने सापडण,े कल्याणदवेनी योलांडाची 

रवानगी भारतात करणे अशा घटनांची णनवड कथानकरचनेसाठी केललेी आि.े 

‘प्रवाळपारधी’ या कादबंरीच्या कथानकात च्ीवादळात एम. व्िी. रत्नावली ि े

जिाज बुडण,े अय्यप्पन आणण दोड्डण्णाचे भांडण िोण,े मुरगनने प्रवाळ आणण्यासाठी 

दोड्डण्णा, णचक्कप्पा, केशवन, वाणी यांच्यासि मरुगनगुडीकड ेजाणे, अय्यप्पन आणण रीतानेिी 

मुरगनगुडीकड ेजाणे, मुरगन आणण दोड्डण्णाने अय्यपनला मारण्याचा प्रयत्न करणे, बुडालले े

जिाज सापडण,े पाणबडु्ांच्या पथकाने जिाजातील सोन्सयाच्या णवटा काढणे, भारतीय 

कस्टम्स खात्याचे अणधकारी नौदलाची णडस्ट्रॉयर घेऊन त्यांच्या मागावर असणे, अय्यप्पनने 

आपली िोडी णडस्ट्रॉयरपुढे घालून णतला अडवणे, पाणबडु्ांच्या पथकाने सोन्सयाच्या णवटा 

घेऊन पलायन करण ेअशा अनेक घटनांची जुळणी कथानकाच्या संरचनेसाठी केललेी आि.े 

           ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीत णनकोला वालाचीने रूमाणनयार्हन पलायन 

करून इस्तंबूलला अमरेरकन वककलातीत िजर िोण,े रोस्कानाला मुंबईतील रणशयन 

वककलातीत कॉम्रेड सजी बोलोन्सस्कीने घेऊन जाणे, रोस्कानाने णतथून पलायन करणे, सुंदर 

कागलने णतला आपल्या मूळ गावी घेऊन जाणे, रोस्कानाच्या पलायनामुळे आंतरराष्ट्रीय 

राजकारण सुरू िोण,े अमेररका, रणशयाच्या वककलातींना रोस्कानाचा शोध लागणे अशा 

घटनांची णनवड कथानकासाठी केललेी आि.े 

‘आं पासा’ कादबंरीत लष्कराची उच्चस्तरीय बैठक िोण,े भारतीय संशोधकमंडळ 

सारण-सारगोचा येथ े सशंोधनसिलीसाठी जाणे, अमेररकेने संशोधकमंडळाच्या नावाखाली 
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आपले गुप्तिरे पाठणवणे, कॅररग्टनने ककसनवर िल्ला करून त्याला बेशदु्ध करण,े कॅररग्टन 

आणण सदरलॅड यांनी कुमारलसंगवर िल्ला करून णतथून पळून जाणे, कुमारलसंग, सुव्रत आणण 

ककसन यांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडणे अशा घटनांची णनवड कथानकरचनेसाठी 

केललेी आि.े 

सघंषा : 

एका कोणळयाने’ या कादंबरीत भारतीय गुप्तिरेखाते आणण माकफया यांच्यातील संघषा 

कथानकात आललेा आि.े ‘व कमोणिनी’त पोलीस आणण बशीर यांच्यातील संघषा येतो. 

‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत लसंणडकेट, स्मगलसा णवरद्ध ‘भ गुपुंज’ बेटांवरील प्रशासन यांच्यामधील 

संघषा कथानकात आललेा आि.े ‘प्रवाळपारधी’ या कादबंरीत अय्यप्पन णवरद्ध मुरगन, 

दोड्डण्णा या प्रवाळपारध्यांमधील संघषा, भारतीय कस्टम्स खात्याचे अणधकारी णवरद्ध 

पाणबुड्ांचे पथक यांच्यातील संघषा कथानकात आलेला आि.े ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या 

कादबंरीच्या कथानकात रोस्कानाचा रणशयन वककलातीशी झालेला संघषा, भांडवलशािी 

आणण कम्युणनस्टांचा संघषा, अमेररका णवरद्ध रणशया असा सघंषा आललेा आि.े ‘आं पासा’ 

कादबंरीच्या कथानकात अमेररका आणण भारत या दोन राष्ट्रांच्या गुप्तिरेखात्यांमधील संघषा 

आलेला आि.े  

६.१.४  उपकथानकरचना :  

पूवीच्या कादबंरीत कथानकाबरोबर उपकथानकरचना केली जात असे. आता 

उपकथानके अशी नसतात. िबेळेकरांच्या ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीत उपकथानक 

आलेल े आि.े या कादबंरीच्या कथानकाला जोडून रेवती आणण कदगंबर वस्त यांच्या 

उपकथानकाची रचना केललेी आि.े ि ेउपकथानक मुख्य कथानकाला पूरक असे असून मखु्य 

कथानक आणण उपकथानक यांची वीण एकात्म झालेली आि.े ‘सलोमीचं न त्य’ या 
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कादबंरीच्या कथानकात मामा गॉडणझलाच्या पवूाायुष्याचे णचत्रण आललेे आि े पण त्याचा 

णवकास ककंवा णवस्तार अणधक प्रमाणात झालेला नसल्यामुळे त्याला उपकथानक म्िणता येत 

नािी. ‘जोनास आका ’ या कादबंरीत जोनाथन क्लाका -क्लेरा, काळा जो-मॉली यांच्या 

जीवनाचे णचत्रण कथानकात आलले ेआि.े पण त्यांचा णवकास ककंवा णवस्तार झाललेा नािी. 

त्यामुळे त्यांना उपकथानक म्िणता येत नािी. त्यांच्या इतर कादबंर् यांत उपकथानकाची 

रचना केललेी नािी. त्याचं्या कादबंर् या आशयकें द्री असल्याने मुख्य आशयाला अणधक मित्त्व 

कदलेले आि.े मखु्य कथानकाचा णवकास, णवस्तार साधललेा आि.े त्यामुळे उपकथानकांची 

रचना झालेली नािी. 

६.१.५ कादबंरीचा प्रारंभ व शवेट : 

कादबंरीच्या कथानकाच्या रचनेत प्रारंभ, मध्य आणण अंत यांना मित्त्व असते. 

कथानकाच्या प्रारंभातून लखेक कादबंरीत आलले्या कथाणवश्वाची ओळख वाचकांना करून 

दतेो. 

‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीच्या कथानकाची रचना एकूण दिा प्रकरणामंधून केलेली 

आि.े पणिल्या प्रकरणात कथानकाचा प्रारंभ माधवराव आणण गणेशबाब यांच्या 

िॉणस्पटलमधील भेटीने आणण कार्नाव्िलवरील चचेने िोतो. कार्नाव्िल िा या कादबंरीचा 

कें द्रलबंद ू असल्याने कार्नाव्िलवरील चचेने कथानकाचा प्रारंभ िोणे योग्य वाटते. दिाव्या 

प्रकरणात कथानकाचा शेवट परेश, जगदीश, मामा यांच्या गोवा सोडून मुंबईला परत 

जाण्यासाठी णनघण्याने िोतो. सरकारी पातळीवर कार्नाव्िल सुर िोण्यातून सुरू झालले े

गोमंतकीय समाजाचे नैणतक अध:पतन खूनसत्रापयंत येऊन पोिोचते. गोमंतकीय तरूण णपढी 

यात ओढली जाऊन णतचा मूल्यर् िास घडून यतेो. ‘सलोमीच्या न त्या’ चे पयावसान अखेर 

करूण, शोकात्म अखेरीत िोते.  
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  आपण ‘सलोमीचं न त्य’ गोव्यात आणल्यामुळे सगळ्या वाईट गोष्टी घडल्या अस े

परेशला वाटत.े पश्चतापदग्ध बनललेा परेश टं्रपटे वाजवून आपल्या द:ुखाला मोकळी वाट 

करून दतेो. 

“अखेर स्वर लागू लागले, स्वर सापडू लागल.े काळोख िोत िोता. सागराच्या लिरींवर, 

वार् याच्या झुळकीवर, िवेतील गारव्याबरोबर टं्रपटेचे आता स्वर आसमंतात पसरत गेले. 

कसल्याशा करूण गाण्याचे ! 

पापा वाजवत िोते, त्यांचे डोळे पाझरत िोते. ऐकणार् यांमध्ये मामाच्या डोळ्यांतूनिी 

झरी वाित िोत्या. जगदीशने गुडघ्यात डोकं खुपसून हुदंक्यांना वाट करून कदली.” (प . 

२६३) 

टं्रपेटच्या करूण गाण्याच्या आता स्वरांमधून परेशची मन:णस्थती व्यक्त झालेली आि.े 

त्याच्या हृदयातील द:ुख त्याला णप्रय असलेल्या टं्रपेटच्या सूरांमधून व्यक्त िोताना दाखवून 

लेखकाने कलात्मकता साधललेी आि.े  

 ‘रद्रमुख’ या लघुकादबंरीची रचना एकूण चार प्रकरणांमधून झालेली असून 

कथानकाचा प्रारंभ रद्रमखुच्या िले्थ णक्लणनकमध्ये ्ॉणनक पल्मोनरी एणम्फसेमाने पशेंटचा 

म त्यू झाल्याने िोतो. रद्रमुखच्या प्रदषूणामुळे म त्यू िोऊ लागल्याचे कदसते आणण पुढील 

कथानकाची पाश्वाभूमी तयार िोते. कथानकाच्या शेवटच्या भागात डॉक्टर रार्हल 

साळुकेरीच्या म त्य़ूची घटना घडते. साळुकेरीने आपल्या म त्यूपूवी पावसाळ्यात रद्रमुखमुळे 

येणार् या आपत्तीला तमड दणे्यासाठी तयार रािायला मसरेुकरला साणंगतलेल े िोते. त्या 

आपत्तीच्या चाहुलीने कथानकाचा शेवट िोतो. 

“दरूवर कुठंतरी ढगांचा गडगडाट िोतो ; णन एक मंदशी वार् याची झुळूक येते, मातीचा िलका 

सुगंध घेऊन !” (प . ८३) 
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कथानकाचा िा शेवट वाचकाला णवचार करण्यास प्रव त्त करतो.  

‘ओ जॉनी’ या लघुकादबंरीत लिानलिान अशा एकूण दिा प्रकरणांमधून कथानक 

साकार झालले ेआि.े बधुोराम णशवनला बोलावणे पाठवंतो इथ े कथानकाचा प्रारंभ िोतो 

आणण िातपाय मोडललेा जॉनी लसंणथयाच्या घरी जाऊन णतच्याकड ेलग्न करण्याची इच्छा 

व्यक्त करतो इथे कथानकाचा शेवट िोतो. कथानकाच्या या शेवटामधून भांडवलशािी 

व्यवस्थेत सामान्सय माणसाच्या आयुष्याची िोणारी शोकांणतका लखेकाने दाखणवलेली आि.े 

‘आकदत्य’ या कादबंरीच्या कथानकाची णवभागणी एकूण पाच प्रकरणात केललेी आि.े 

पणिल्या प्रकरणात कथानकाचा प्रारंभ २४ णडसेंबर १९९४ च्या रात्री डणेमयनच्या घरी 

णिसमस साजरा िोत असताना िोतो. मानवतेसाठी ्ूसावर बणलदान द्यावे लागलले्या येश ू

णिस्ताचा जन्समकदवस साजरा िोत िोता. भरतलािी सुनीसाठी त्याने केलेल्या मानवतापूणा 

क तीमुळे णशक्षा भोगावी लागलेली आि.े प्रकरण पाचमध्य े ‘आकदत्य’ ला णनयंत्रणात आणून 

भरत पुन्सिा णतिारला जाण्यास णनघाल्यावर गुरराजा आणण ‘आकदत्य’ चा सुरक्षारक्षक 

यांच्यातील संवादाने कथानकाचा शेवट झाललेा आि.े या शेवटामधून भरतची बुणद्धमत्ता 

आणण एकणवसाव्या शतकातील णवज्ञान-तंत्रज्ञानाची प्रगती सूणचत केलेली आि.े लेखकाने 

केललेा कथानकाचा िा शेवट पररणामकारक असाच आि.े 

‘जोनास आका ’ या कादबंरीत ‘उपो् घात’ या भागात मंगळवसाित योजनेचा 

आराखडा करणार् या सणमतीच्या पणिल्या मागादशाक बैठकीपासून कथानकाचा प्रारंभ झालेला 

आि.े मंगळमोणिम व्यवणस्थत पार पडावी यासाठी भारतीयाच्या नावाचा आग्रि जेम्स 

केलॉक धरतात. परेशच्या समावेशामुळे मंगळमोणिम व्यवणस्थत पार पडते. ‘उपसंिार’ या 

भागात मंगळमोणिमेवरून परतल्यानंतर जोना, क्लेरा, टॅबी, परेश यांची भेट िोणे इथ े

कथानकाचा शेवट झाललेा आि.े 
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‘भद्रमुखी’ या त्यांच्या कादबंरीच्या कथानकाची णवभागणी एकूण पंधरा प्रकरणांमधून 

केललेी असून पणिल्या प्रकरणात कथानकाच्या प्रारंभातून कथानकाचा णवकास सूणचत केललेा 

आि.े  कथानकाचा प्रारंभ पुढीलप्रमाणे केललेा आि े- 

“एणमल नॉयमनची आई फ्रें च िोती आणण बाप जमान. परंतु एणमल मात्र णसणसलीत स्थाणयक 

झाला. जुन्सयापुराण्या मतूी िा त्याचा आवडता णवषय. आणण त्या चोरून आणून अणतश्रीमंत 

लिरी संग्रािकांना णवकणे िा त्याचा एक जोडधदंा.” (प . १) 

वाररजा लशंगणवाडीला परत येते आणण णतच्या कपाटात मेजर मुकंुदाचा फोटो आणण 

भद्रमुखीची सोन्सयाची छोटी मूती असते असा कथानकाचा शेवट झाललेा आि.े 

  ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीत एकूण तीन भागांमधून कथानकाची मांडणी केललेी 

आि.े पणिल्या भागात कथानकाचा प्रारंभ फ्लॅशबॅक पद्धतीने िोतो. पणिल्या भागात 

नासाच्या णनमंत्रणावरून णवश्रांती अमेररकेला जाण्यास णनघते इथे कथानकाला प्रारंभ िोतो 

आणण भारताच्या पतंप्रधानाचं्या भटेीने या भागाच्या कथानकाचा शवेट िोतो. आणण दसुर् या 

भागात रेवतीच्या उपकथानकाला प्रारंभ िोतो. ड्ुरंड कप सामन्सयाने कथानकाचा प्रारंभ 

िोतो आणण णवश्रातंी व रेवतीच्या भटेीने दसुर् या भागाच्या कथानकाचा शवेट िोतो. णतसर् या 

भागात कुणालने चंदाला डॉक्टरकड े नेण्याने कथानकाची सुरूवात िोते आणण णवश्रांतीला 

राजकारणात येण्याची आणण लोकसभा णनवडणूक लढणवण्याची णवनंती पंतप्रधानांकडून केली 

जाते इथ े कथानक संपते. भारतीय स्त्रीच्या क्षमतेचा आणण कताबगारीचा आलखे णवश्रांती, 

रेवती यांच्या रूपाने कथानकाच्या प्रारंभापासून शेवटापयंत िबेळेकरांनी मांडलेला आि.े 

 ‘एका कोणळयाने’ या कादबंरीत कथानकाची णवभागणी उपो् घात, उपसंिार आणण 

एकूण बत्तीस प्रकरण े यातून केलेली आि.े या कादबंरीचे कथानक एखाद्या णचत्रपटकथलेा 

साजेलस े असून घटनाप्रधानता िा कथानकाचा णवशेष आि.े कथानक गणतमान आणण 
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उत्कंठावधाक आि.े अनुलोम पद्धतीचा वापर कथानकाच्या रचनेसाठी केललेा आि.े णशवनाथ 

शमाा आणण कल्याणसुंदरम यांच्या क्लबमधील भटेीने कथानकाचा प्रारंभ िोतो. पुढ ेकथानक 

कालानु्माने पुढे सरकते. 

‘व कमोणिनी’ कादबंरीत एकूण बेचाळीस प्रकरणांमधून या कादबंरीच्या कथानकाची 

णवभागणी झालेली आि.े अनेक भीणतदायक आणण उत्कंठावधाक घटना कथानकात आलेल्या 

आिते. रिस्यप्रधानता आणण घटनाप्रधानता ि ेकथानकाचे णवशेष आिते. कथानकरचनेसाठी 

अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े शवागारातील प्रेताचे पोट फाडल े जाण्याच्या 

प्रसंगातून कथानकाला प्रारंभ िोतो आणण पुढे कालानु्माने घटनांचे णनवेदन येते. 

‘भ गुसेतू’ या कादबंरीच्या कथानकाची णवभागणी ‘आदी’, ‘अनादी’ अशी शीषाके 

कदलेल े भाग आणण एकूण पंधरा प्रकरणे यामधनू झालेली आिे. कथानक गणतमान झालेल े

आि.े अनुलोम पद्धतीचा वापर कथानकरचनेत केललेा आि.े कथानकाचा आरंभ वासनच्या 

म त्यूच्या प्रसंगाने झालेला आि.े पुढे कालानु्माने कथानकाचा णवकास झालेला आि.े 

 ‘प्रवाळपारधी’ या कादबंरीत पूवारंग, उत्तररंग आणण एकूण बत्तीस प्रकरणांमधून 

कथानकाची णवभागणी झालेली आि.े या कादबंरीचे कथानक उत्कंठावधाक झाललेे आि.े 

कथानकाच्या रचनेत अनुलोम पद्धती वापरललेी आि.े वादळात ‘एम. व्िी. रत्नावली’ जिाज 

बुडण्याच्या घटनेने कादबंरीचा आरंभ िोतो आणण पुढे कालानु्माने घटनांचे णनवेदन येते. 

      ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीत उपो् घात, उपसंिार आणण एकूण दिा 

प्रकरणांमधून कथानकाची णवभागणी झालेली आि.े कथानकरचनेत अनुलोम पद्धतीचा वापर 

झालेला आि.े णनकोला वालाची पळून आल्याचा णनरोप इस्तंबुलमधील अमेररकन राजदतूांना 

णमळतो या प्रसंगातून कथानकाचा आरंभ िोतो आणण पुढे कालानु्माने कथानकाचा णवकास 

िोतो. 
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  ‘आं पासा’ कादबंरीच्या एकूण सिा प्रकरणांमधून कथानकाची णवभागणी झालेली 

असून या प्रकरणांना ‘पट मांडताना’, ‘ओपलनंग मवू्ि’, ‘मधली चाल’, ‘आ्मण’, ‘संघषा’, ‘आं 

पासा’ अशी बुणद्धबळाच्या खेळाशी संबंणधत नावे कदलेली आिते. कथानक रेखीव आणण 

गतीमान झालेले आि.े कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा वापर केलेला आि.े कथानकाचा 

प्रारंभ लष्कराच्या उच्चस्तरीय बैठकीपासून िोतो आणण कालानु्माने कथानक पुढे सरकते.  

अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या कादबंर् यांच्या कथानकरचनेत आशयवैणवध्य आि.े घटना-

प्रसंगांच्या अथापूणा गंुफणीमधून कथानक साकार झालेल ेआि.े कथानकात घटनांची तार्का क 

संगती सांभाळललेी आि.े कादबंर् यांच्या कथानकांचे शेवट कथानकाच्या णवकासाला योग्य 

असे झालेल ेआिते. 

कादबंर् यांच्या कथानकरचनेत कािी त्रुटी आिते.  

६.१.६  रचनतेील त्रटुी आणण कच्च ेदवु े: 

कथानकरचनेची अशी वैणशष्ट्ये दाखवता येत असली तरी त्यांच्या कथानकरचनेत 

पुढीलप्रमाणे त्रुटी आढळतात. 

‘रद्रमुख’ या लघकुादबंरीत जॉंटी आणण पाशा शबनमचे अपिरण करतात तेव्िा कािी 

लोक ते णनर्वाकार णस्थतप्रज्ञतेने पाितात आणण खांद े उडवून आपापल्या कामासाठी णनघून 

जातात ि ेतका संगत वाटत नािी. आपल्या डोळ्यांसमोर एका मलुीचे अपिरण िोत असताना 

लोक कािीच क ती करीत नािीत याची तार्का क सगंती लागत नािी. (प . ७०) 

शबनमचे अपिरण झाल्यानंतर कािी वेळाने कुट्टी पॉल व जन्ना राहुलच्या घरी 

पोिोचतात तेव्िािी फारसे कुणी लोक बािरे कदसत नािीत. कािी वेळापूवीच अपिरणाची 

घटना घडललेी असताना जवळपास कुणी नसण ेि ेतका संगत वाटत नािी. (प . ७२) 
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कादबंर् यांच्या कथानकरचनेत कािी कच्चे दवुे आिते. 

‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीत कािी कच्चे दवु ेआढळतात. 

कादबंरीत जगदीशची पत्नी अडाणी असल्याचा आणण मुलासंि अंधेरीला मोयामा  

फ्लॅटमध्य े राित असल्याचा उल्लेख येतो. (प . ५७) पुढ े जगदीशची पत्नी आपल्या दोन  

मुलींसि ताडदवेच्या गांजावाला चाळीत दोन खोल्यांच्या दलॉकमध्य ेराित असल्याचा आणण 

शाळेत णशकवत असल्याचा उल्लेख येतो. (प . १४९) जगदीशच्या पत्नीचे नाव एके रठकाणी 

सुमती अस े येते (प . १४०) तर दसुर् या रठकाणी जयलक्ष्मी असे आललेे आि.े (प . १४९) 

जगदीशला तीन मुली असल्याचा उल्लेख (प . १३०) वर येतो. पुढ े त्याला दोन मलुी 

असल्याचा उल्लेख (प . १४९) वर आललेा आि.े   

 कादबंरीत रत्नकांत कामत णशरोडकरला त्याच्या बणिणीच्या लग्नात हुडंा दणे्यासाठी 

पैशांची आवश्यकता असल्यामुळे त्याला िॉटेल िरेॉन णवकून पैस े उभ े करायचे िोते असा 

संदभा कथानकात आलेला आि.े 

पण कथानकात त्याला दोन बणिणी असून त्या दोघींचीिी लग्न ेझालेली िोती अशी 

माणिती आलेली आि.े 

“त्याच कामाक्षीच्या क पनंे दोन्सिी कन्सयांना अणतशय सुखवस्तू अशी स्थळं णमळाली िोती.”  

(प . १०३) 

जगदीशला तीन मुली असल्याचा उल्लेख आललेा आि.े (प . १३०) तर पुढ े दोन 

मुलींचा उल्लेख आलेला आि.े (प . १४९, १५०). ‘जोनास आका ’ मध्य ेडॉ. जीम केलॉकणवषयी 

‘त्या दोघांनािी तीन मुलं िोती. दोन मुलगे, एक मुलगी’ असा उल्लखे एके रठकाणी आलेला 

आि.े (प . ४) तर पुढ े‘सीता, मलुं राहुल आणण माणलनी यांच्यासमवेत त्यानं णिसमस साजरा 

केला (प . ९०) असा उल्लेख आललेा आि.े 
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 ‘आकदत्य’ या कादबंरीत ‘आकदत्य’ वर डणेमयन आणण त्याचे दोन संशोधक णमत्र 

श्रीरंगन आणण मॉरीस यांनी कािी प्रयोग चालवलेल े िोते असा उल्लखे येतो. श्रीरंगन िा 

मुंबईच्या औद्योणगक संस्थेत आणण मॉरीस िा केरळ णवद्यापीठात िोता असा उल्लेख येतो. 

(प . ९) पुढे ते प्रयोग करणार् यांत रेणजनाल्ड मूर िा अमेररकन असल्याचा उल्लेख येतो. (प . 

११९) 

   ‘जोनास आका ’ या कादबंरीत सोनाली कुणालला घेऊन परेशला भेटण्यासाठी 

अमेररकेत जाते तेव्िा लग्न न िोताच णमसेस णशराली लावलं आणण णव्िसा, पासपोटासाठी 

णिगेणडयर पडुणबद्रींनी मदत केली अस े सांगते पण योग्य कागदपत्रांणशवाय णतला णव्िसा, 

पासपोटा कसा णमळाला िा प्रश्न णनमााण िोतो. (प . १२६) 

मंगळ वसाित काया्माचे संचालक मास्टरटननी राजीनामा कदला असा उल्लखे (प . 

२११) आलेला असून पुढे मास्टरटननी मंगळ मोणिमेच्या कायाकारी मंडळाची बैठक 

जानेवारी २०१० मध्य ेघेतली असा उल्लेख आललेा आि.े (प . २३६) 

जोनाथन क्लाकाची मलुगी टॅबीच्या पांगळेपणाणवषयी ‘वयाच्या णतसर् या वषी एका 

अपघातात णतचे दोन्सिी पाय गेल ेिोते’ या कारणाचा उल्लेख आललेा आि.े (प . ८८) तर पुढ े

जोनाची पत्नी क्लॅराने ‘टॅबी िा एक अपघात नािीय. माझ्या घराण्यात तशी मुलं बरीचशी 

झालीयत.’ (प . १७४) असे टॅबीच्या पांगळेपणाचे कारण सांणगतलेल ेआि.े 

मंगळप्रवासात मॅकलोव्िलेला त्याची मुलगी माथाा जेनला क्लॅराने आपल्याकड े

आणलेली आि े असे परेश खोटेच सांगतो. (प . २०१) पुढे गुरराजनकडून माथाा जेन 

क्लॅराबरोबर राित असल्याचे मॅकलोव्िले आणण जोनाला कळते. (प . २०९, २१०). 

कादबंरीच्या शेवटी मात्र जोना क्लॅराला आपल्याला परेशकडून िी गोष्ट कळल्याचे सांगतो. 
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(प . २४५) इथ ेगुरराजनकडून माथाा जेनणवषयी मॅकलोव्िले आणण जोनाला कळल्याचा संदभा 

येत नािी.  

कथानकात काळा जोच्या पत्नीची नावे सुझी, अमीना, मॉली जीन अशी आललेी 

आिते. ‘सुझी न्सयूयॉकाला गेलीय. णतच्या वडलांकड.ं दोन्सिी बछडी आिते णतच्याबरोबर.’ (प . 

११२) असा उल्लखे एकदा येतो. पुढे ‘जोची पत्नी आमीना त्याच्यापासून वेगळी व्िायचा 

णवचार करत आि ेअसे एकदा जोनंच परेशला  सांणगतलेलं िोतं.’ (प . १६२) असा उल्लखे 

आलेला आि.े जो अंतराळात िरवल्यानंतर ‘जोची पत्नी मॉली जीनला णतच्या ऑकफसातील 

णतच्या मैणत्रणीनं बातमी सांणगतली.’ (प . १८१) असा उल्लेख येतो. जोला दोन मलु े

असल्याचा उल्लखे (प . ११२) येतो आणण पुढे ‘आपल्या मलुीला जॅनेटला घेऊन ती णगल 

कोरीकड-ंजोच्या बापाकड ंयेऊन राणिली.’ (प . १८६) असा उल्लखे आललेा आि.े  

काळ्या जोणवषयी ‘काळ्या जोची सावत्र आई आणण पत्नी कफलाडणेल्फयात िोती 

म्िण.े’ (प . १६२) असा उल्लखे आललेा आि.े इथे काळ्या जोला सावत्र आई असल्याचा 

उल्लखे येतो आणण त्याच्या वणडलांचा उल्लेख यते नािी. पुढ े‘एटलांरटक णसटीमधील काळ्या 

वस्तीतील एका अपाटामेंटमध्य ेजोची आई जोसेकफन आणण वडील णगल्बटा नुकतेच चचामधून 

परतले िोते.’ असा उल्लखे येतो. (प . १८०) 

‘जोनास आका ’ कादबंरीत वेगवेगळ्या दशेांतील व्यक्ती, व्यणक्तनाम,े लखेकाने 

वापरलेली नावांची णवणवध रपे िी खपू प्रमाणात आललेी असल्यामुळे असे कचे्च दवुे रार्हन 

गेलेल ेआिते.   

  भद्रमुखी’ कादबंरीत मोती णवरप्पनच्या पत्नीचे नाव नागी असल्याचा उल्लखे येतो. ( 

प . १६) पुढे मोती णवरप्पनच्या पत्नीचे नाव शेषी असल्याचा उल्लखे आललेा आि.े (प .१०३) 

कथानकरचनेतील असे कचे्च दवुे कादबंरीच्या आस्वादात बाधा णनमााण करतात. 
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६.२  व्यणक्तणचत्रण : 

कादबंरीच्या रचनेत कथानकरचनेबरोबरच व्यणक्तणचत्रण या घटकाला मित्त्व असते. 

कादबंरीकाराने णवणशष्ट ितूेने पात्रांची णनर्माती केललेी असत े आणण त्यामुळे कादबंरीत 

पात्रांना कमीअणधक मित्त्व प्राप्त झाललेे असते. कादबंरीतील णवणवध प्रकारच्या पात्रांचे 

स्वभावणचत्रण करताना लेखकाला मानवी स्वभावाचे, वतानाचे ज्ञान असणे आवश्यक असत.े 

िबेळेकरांच्या कादबंर् यांची कथानके वेगवेगळ्या अनुभवक्षेत्राशी णनगणडत असल्याने 

वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील व्यणक्तरेखा आलेल्या आिते. संघषाासाठी णवरोधी व्यणक्तरेखा येतात. 

त्यांच्या  कादबंर् यांतील व्यणक्तणचत्रणाचा णवचार पुढीलप्रमाणे करता येतो.  

शास्त्रज्ञ - सशंोधक व्यणक्तरेखा : 

िबेळेकरांच्या कादबंरीणवश्वात णवशेषत: णवज्ञानकादबंरीतून शास्त्रज्ञ-संशोधक अशा 

व्यणक्तरेखांना मित्त्व असल्यामुळे या व्यणक्तरेखांचा णवचार प्रथम केललेा आि.े त्यांच्या 

णवज्ञानकादबंर् यांमधून अनेक शास्त्रज्ञ, संशोधक व्यणक्तरेखा आलले्या आिते. ‘आकदत्य’ या 

कादबंरीत भरत बसरूर, डणेमयन स्टॅणनस्लास, वणेूगोपाळ, अणनरद्धकुमार भारद्वाज, गुलाटी, 

बाका र, सुंदर राघव राव, कुलदीप तन्ना, मिेरे दस्तूरजी, लसंघवी, मितंी, अय्यर अस ेअनेक 

शास्त्रज्ञ आिते. 

  अत्यंत बुणद्धमान असललेा भरत बसरूर िा शणशकुमार गुलाटी या शास्त्रज्ञाकड ेपी. 

एच. डी. करीत िोता. भरत आपल्या बुणद्धमत्तनेे आणण पररश्रमांनी ‘आकदत्य’ िा दशेातील 

आणण जगातीलिी पणिला फ्यूजन-ररएक्टर उभारतो. ‘आकदत्य’ णनयंत्रणाबािरे गेल्यावर 

तुरंूगातून येऊन ‘आकदत्य’ ला णनयंत्रणात आणतो. एक बुणद्धमान शास्त्रज्ञ, प्रेमळ णपता, 

प्रामाणणक माणूस अशी भरतची व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते. सुंदर राघव राव, लसंघवी, 
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कुलदीप तन्ना, मेिरे दस्तूरजी ि े भरतची प्रत्यके आज्ञा पाळून त्याला उत्सािाने सिकाया 

करणारे भरतचे ‘आकदत्य’ मधील सिकारी शास्त्रज्ञ िोते. 

 भरतणशवाय डणेमयन, अणनरद्धकुमार भारद्वाज, वेणूगोपाळ या शास्त्रज्ञ व्यणक्तरेखा 

कादबंरीत येतात. या व्यणक्तरेखांना कथानकाच्या णवकासात मित्त्व आि.े  

भरतचा सिकारी आणण णमत्र डणेमयन स्टॅणनस्लास िा शास्त्रज्ञ भरतणवरद्धच्या 

खटल्यात भरतणवरूद्ध साक्ष दतेो. त्यामुळे त्याला सगळे वाळीत टाकल्यासारखी वागणूक 

दतेात व तो एकाकी िोतो. सरळ, णनभीड आणण भावूक व त्तीचा डणेमयन कधी कुणाला 

दखुावत नािी की कधी कुणाचा अपमान करीत नािी. आपल्या चूका कबूल करण्याचा 

प्रांजळपणा त्याच्याकड ेआि.े भारद्वाज आपल्या भ्रष्टाचारात त्याची मदत घेतात आणण त्या 

व्यविारातून डणेमयनला साठ लाख रपये णमळतात. त्याने ‘आकदत्य’वर केलले्या प्रयोगांमुळे 

‘आकदत्य’ णनयंत्रणाबािरे जातो. आपल्यामुळे भरतला कठोर णशक्षा झाली असल्यामळेु 

‘आकदत्य’चे डपे्युटीपद तो नाकारतो.  

‘आकदत्य’चे संचालक अणनरद्धकुमार भारद्वाज ि े अभ्यास ू आणण मनणमळावू व त्तीचे 

असल्यामुळे ‘आकदत्य’च्या कमाचारीवगाावर त्यांची छाप बसते. पण ते भ्रष्टाचारी व त्तीचे 

असल्यामुळे ‘आकदत्य’ च्या णशल्लक राणिलेल्या सुरक्षायोजनेशी संबंणधत कामांमधून पैसा 

खातात. डणेमयनच्या एकाकीपणाचा फायदा घऊेन त्यालािी या व्यविारात सिभागी करून 

घेतात. ‘आकदत्य’च्या णनयंत्रणाबािरे जाण्याचे एक कारण भारद्वाजांचा भ्रष्टाचार ि े असते 

म्िणूनच भरतचे त्यांच्या भ्रष्टाचाराणवषयी स्पष्ट शददांत सुनावणे ते णनमूटपणे ऐकून घेतात. 

 वेणू िा ‘आकदत्य’ मधील शास्त्रज्ञ डणेमयनशी णमत्रत्वाच्या नात्याने वागतो. वेणूचे 

डणेमयनच्या कुटंुबाशी जवळचे संबंध िोते. वेणू डणेमयनची पत्नी णवनीच्या गावचा, 

बंगलोरचा असल्यामुळे ती त्याला भाऊ मानायची आणण त्याच्याशी सलगीने वागायची. 
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वेणूला डणेमयनचा संशय आल्यामुळे तो अस्वस्थ िोतो. ऐन कामाच्या वळेी धार्माक णवधींना 

मित्त्व दणे े त्याला पसतं नव्िते. आपत्तीच्या वळेी जलद णनणाय घेण्याची क्षमता वेणूमध्य े

आि.े ‘आकदत्य’ णनयंत्रणाबािरे जाऊ लागल्यावर तो शांतपणे जलद णनणाय घेताना कदसतो. 

भारद्वाजांनािी मित्त्वाच्या गोष्टी सुचवतो. वेणूच ‘आकदत्य’ला णनयंत्रणात आणण्यासाठी 

भरतला बोलावून घेण्यास सुचवतो. कुठल्यािी पररणस्थतीत णस्थतप्रज्ञ व त्तीने वागणे आणण 

णवचारपूवाक काम करणे ि ेवेणचू्या व्यणक्तरेखेचे वणैशष्ट्य कदसते. 

आपल्या खुषमस्कर् यांना संधी दऊेन इतरांना डावलण्याची व त्ती अय्यरच्या रूपाने 

कदसते. म्िातारपणामुळे संशोधन नीट जमत नसतानािी त्या क्षते्रात रािण्याच्या 

अट्टािासापायी वेगळा मागा णनवडण्यातून बाका रची स्वाथी व त्ती कदसते. 

   ‘म त्युंजय’ या कादबंरीत वयाच्या अवघ्या छणत्तसाव्या वषी भारतातील एक 

नामांककत रसायनशास्त्रज्ञ म्िणून ओळखल े जाणारे डॉक्टर गोणपनाथ समरोडी ि े नॅशनल 

इणन्सस्टट्यूट ऑफ बायोटेिोलॉजी या संस्थेतील शास्त्रज्ञ आिते. थ्री कॅट नाइन्सटीनाइन या 

मित्त्वाच्या रसायनाचा शोध त्याने लावलेला आि.े णवणशष्ट रसायनांशी आलेल्या संबंधामुळे 

प्रजननक्षम न राणिल्यामळेु आणण शांपाच्या प्रतारणेमुळे द:ुखी असलेल्या गोणपनाथने थ्री कॅट 

नाइन्सटीनाइन ि ेरसायन णपऊन केलले्या आत्मित्येच्या प्रयत्नामुळे त्याचे शरीर पॉणलमराइज 

तंतूचे बनते आणण त्याच्या अंगात अमानवी शक्ती संचारते. त्याने आपल्या णवरोधकांच्या 

केलेल्या नाशातून अन्सयाय सिन न करण्याची त्याची व त्ती कदसते. अलनंद्य आपला मलुगा 

नािी ि ेकळूनिी तो शांपा, अलनंद्यची काळजी घेतो आणण त्यांच्या भणवतव्यासाठी पैशांची 

व्यवस्था करतो यातून त्याचे शांपा व अलनंद्यवर असलेल े प्रेम कदसते. आपली अमानवी 

अवस्था ि े सामर्थया नसनू शाप आि े असे त्याला वाटत असून त्याणवषयी त्याच्या मनात 

द:ुखाची भावना कदसते.  
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रंजनात्मक कादबंरीत  खलनायकी पात्र ेअसतात. त्यांच्या कारवाया मोडून नायकाने 

णवजयी िोणे ि े रंजनात्मक कादबंरीचे सूत्र असते. संजीव सक्सेना िा गोणपनाथचा सिकारी 

शास्त्रज्ञ िा खलनायक आि.े संजीव शांपा आणण अलनंद्यवरून गोणपनाथला सतत णिणवतो. 

सिा खोल्याचं्या फ्लॅटमधील फर्नाचर, उपकरण े त्याने िप्तयांवर घेतललेी असल्याने त्याला 

पगार कमी पडत असे. पैशांची णनकड भासत असल्याने थ्री कॅट नाइन्सटीनाइनच्या पेटंटच्या 

रॉयल्टीतून णमळणार् या पैशांवर त्याचा डोळा िोता. ते पसैे लवकर णमळावेत म्िणून तो 

गोणपनाथ वेडा िोण्याची वाट पाित िोता. सल्तनतखानला त्या रसायनाचे सॅंपल दणे्यासाठी 

संजीवने त्याच्याकड े पाच लाख रपये माणगतलेल े िोते. गोणपनाथ वडेा झाला की त्या 

रसायनाचे सॅंपल सल्तनतखानला दऊेन तो पैस े णमळवणार िोता. यातून त्याची दषु्ट आणण 

स्वाथी व त्ती कदसते.   

‘जोनास आका ’ या कादबंरीचा नायक परेश णशराली िा सिनशील व त्तीचे प्रतीक आि.े 

तो अत्यंत बुणद्धमान आणण मंगळावरील बायोणस्फयरची पूणा माणिती असललेा जगातील 

सवोत्तम सूक्ष्मजीवशास्रज्ञ असून िातात णमळतील त्या साधनांचा उपयोग करून कठीण 

प्रयोग तो करू शकत असे. परेशने जीम केलॉक यांच्याबरोबर मंगळावरून आणलले्या जंतूवर 

काम केलेल े िोते. तेव्िा त्याने स्वत:वर प्रयोग करून मंगळावरील जंतूपासून स्वत:ला 

प्रणतकारक्षम बनवललेे असते. कदसण्यात मठ्ठ पण अत्यंत बुणद्धमान, ककरकोळ पण काटक 

शरीरयष्टीचा, काळ्यासावळ्या वणााचा परेश सिनशीलता आणण णचकाटी या गुणांच्या 

जोरावर मंगळमोणिमेसाठीचे भारतातील आणण अमेररकेतील कठोर प्रणशक्षण पार पाडतो. 

मानणसक द ष्ट्या तो कणखर व त्तीचा आि.े शारीररक क्लेश सोसण्याची मानणसक ताकद 

त्याच्यापाशी आि ेत्यामुळे कोणत्यािी पररणस्थतीत तो खचत नािी. मंगळमोणिमेत सिभागी 

व्िायचे असल्यामुळे तो आपले मित्त्वाचे सशंोधन, सोनाली यांना सोडून येतो. सवा 

िालअपेष्टा, छळ यांना तमड दतेो. साजंट कल्यूाने त्याच्या थोबाडीत मारली तरी तो ते 

णनमूटपणे सिन करतो. यातून त्याची सिनशील व त्ती कदसते. अमेररकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 
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आपल्यावर ठेवललेा णवश्वास आपण धुडकावून लावणार नािी अस े तो म्िणतो. यानातील 

घाण बािरे टाकायचे आणण स्वच्छता करण्याचे परेशवरच सोपवललेे काम तो णवनात्ार 

करतो. परेश परतीच्या यात्रेत सवा अंतराळवीरांची सेवा करतो आणण आपल्या प्रयोगांच्या 

आधारे सवा अंतराळवीरांवर उपचार करून त्यांना बरे करतो यातून त्याची सेवाभावी व त्ती 

कदसून येते. एक बुणद्धमान, प्रामाणणक, मेिनती, सेवाभावी आणण सिनशील व त्तीचा भारतीय 

शास्त्रज्ञ परेशच्या व्यणक्तरेखेमधून कदसतो. परेशची व्यणक्तरेखा िी रंजनात्मक कादबंरीतील 

‘णिरो’ची व्यणक्तरेखा आि ेअस ेम्िणता येते. 

सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आणण जीवरसायनशास्त्रज्ञ असलेल्या जेम्स केलॉकना मंगळावरील 

जंतंूणवषयीच्या ‘केलॉककयन पॅरेबायॉरटक क्लोलनंग’ या शोधासाठी नोबेल पुरस्कार प्राप्त 

झालेला िोता. परेशचे नाव मंगळमोणिमेसाठी सचुवण्यातून त्यांचा द्रष्टपेणा कदसतो. आपल्या 

णशष्याच्या बुणद्धमत्तेवर आणण क्षमतेवर आत्यंणतक णवश्वास असलले े केलॉक मंगळमोणिमेवर 

णनवड झाल्यानंतरिी नेिमीच परेशची पाठराखण करतात. त्यांची पत्नी सीता िी भारतीय 

असल्यामुळे ते भारताशी जोडल ेगेलेल ेिोते. भणवष्यात भारत प र्थवीवरील सवा दशेांचा नेता 

बनेल या त्यांच्या धारणेतून त्यांचे भारताणवषयीचे प्रेम कदसते. ते समाजवादी 

णवचारप्रणालीचे असल्यामुळे इंग्लंडच्या राणीने त्यांना ‘सर’ िा ककताब कदललेा नव्िता. 

मंगळमोणिम संपल्यावर केलॉकचे नाव नाइटर्हडच्या यादीत समाणवष्ट केल ेजाते. 

‘भद्रमुखी’ या कादबंरीत वाररजा िी अत्यंत बुणद्धमान भूशास्त्रशास्त्रज्ञ असून ती 

बेटांवरील ज्वालामखुीचा णसद्धांत मांडते. स्त्री-पुरष संबधंाणवषयी अत्यंत उदासीन असललेी 

वाररजा मुकंुदाने णतला लग्नाची मागणी घातल्यावर त्याला टाळण्यासाठी लशंगणवाडीच्या 

मिाणवद्यालयातील कमी पगाराची नोकरी स्वीकारते. पुढ े ज्वालामुखीची पािणी 

करण्यासाठी ती मकंुुदाला घेऊन मलूर बरोबर बेटांवर जाते. आकदवासी णतला खाणीच्या 
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भेगेत ढकलतात तेव्िा कांछी णतला वाचवते. पढुे एणमल नॉयमन णतला भारतात पोिोचती 

करतो आणण वाररजा पुन्सिा लशंगणवाडीच्या कॉलजेात दाखल िोते.    

 िले्मुथ मलुर िा भूगभाशास्त्रज्ञ स्टुटगाटा णवद्यापीठातील प्राध्यापक असनू त्याच्याकड े

ज्ञानाचे भांडार िोते. पीट रॉक या आपल्या मूर्ताचोर णमत्राला मुलरने पुरातन वस्तंूसंबंधी 

माणिती सांणगतली की त्या वस्तूची चोरी िोत असे. त्यामुळे मलुरला इंटरपोल आपला या 

चोरीशी संबंध लावेल याची भीती वाटते. तो ज्वालामुखीच्या पािणीसाठी सािसयात्रेचे 

आयोजन करतो. एणमल नॉयमनच्या जिाजाने तो ज्वालामखुीच्या स्फोटाचा अभ्यास 

करण्यासाठी जातो. णतथ ेज्वालामुखीच्या स्फोटाने इतरांबरोबर त्याचािी म त्यू िोतो. 

‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीत कार्ताकन िा ‘कॉलोसस २०२०’ या प्रकल्पावर 

काम करणारा तरण शास्त्रज्ञ, जॅक्स मार्टान्सस िा कार्ताकनचा सिकारी, ‘आं पासा’ मध्य े

शेषरत्नम, ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीत णवश्रांती सभुेदार, ओम भागाव, कमलशे 

सायककया या शास्त्रज्ञ व्यणक्तरेखा येतात. कार्ताकन, शेषरत्नम, णवश्रांती सभुदेार या व्यणक्तरेखा 

मित्त्वाच्या आिते. जॅक्स मार्टान्सस, ओम भागाव, कमलेश सायककया या दयु्यम व्यणक्तरेखा 

आिते.  

िबेळेकरांनी बुणद्धमान, प्रामाणणक, मानवतेसाठी काम करणारे, अप्रामाणणक, स्वाथी, 

भ्रष्टाचारी अशा णवणवध प्रव त्तीच्या शास्त्रज्ञांचे णचत्रण आपल्या कादबंर् यांमधून केलले ेआि.े 

शास्त्रज्ञ िािी शेवटी एक माणूस असतो, माणूस म्िणून त्याचेिी जीवन सुखद:ुखांनी भरलेल े

असत,े अनेक प्रश्न - समस्यांनी व्यापलेले असते, माणूस म्िणून त्यांच्या स् गुण, सत्प्रव त्ती, 

दोष-दगुुाण, अपप्रव त्ती अशा व त्ती-प्रव त्ती असतात ि ेवास्तव या व्यणक्तरेखांमधून िबेळेकरांनी 

मांडलेल ेआि.े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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राजकारणी व्यणक्तरेखा : 

िबेळेकरांच्या कादबंर् यांमधून वेगवेगळ्या प्रव त्तीच्या राजकारणी व्यणक्तरेखांचे णचत्रण 

आलेल े आि.े कादबंरीच्या अनुभवणवश्वात  ‘सलोमीचं न त्य’, ‘रद्रमखु’ या कादबंर् यांत 

राजकारण, राजकारणी व्यणक्तरेखा यांना मित्त्व आि.े त्यांच्या क ती-उक्तीमधून कादबंरीच्या 

कथानकाचा णवकास िोतो. 

‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीतील राज्याच्या कोलमडलेल्या अथाव्यवस्थेमळेु लचंताग्रस्त 

असलले े गोव्याचे मुख्यमंत्री आर्थाक अडचणींतून सरकारला तारण्यासाठी आणण पुढे दीड 

वषांनी येणार् या णनवडणुकीवर नजर ठेवून कॅणसनमना परवानगी दतेात. कालुाशकड ेभरपरू 

पैसा असल्याने तो कदाणचत णनवडणुकीत आपल्याला मदत करू शकेल या णवचाराने ते 

त्याला िोस्टेसपद्धत सरुू करण्यास परवानगी दतेात. यातून त्यांची स्वाथी व त्ती कदसते. 

कालुाशवर कारवाई करण्यापासून अवतारलसंगांना रोखतात. आपल्या पाटीसाठी कालुाशकडून 

मदत स्वीकारतात यातून गोमंतकीयाच्या णितापेक्षा राजकीय स्वाथााला ते अणधक मित्त्व 

दतेाना कदसतात. संजीवनच्या म त्यूनंतर त्याच्या कुटंुणबयांचे सांत्वन मात्र ते कटाक्षाने 

करताना कदसतात. मुख्यमंत्री कॅणसनो, िोस्टेसपद्धती यामुळे बदलणार् या अथाकारणाचा 

णवचार करतात पण त्यामुळे गोमंतकीय समाजजीवनात कोणते प्रश्न णनमााण िोतील याचा 

मात्र ते गांभीयााने णवचार करीत नािीत. यातून दरूद ष्टीचा अभाव असललेे मुख्यमंत्री 

कादबंरीत कदसतात. 

पयाटनमंत्री गॉडफे्र णडसझूा ि े सिा फूट उंच असलले े तरण, उमद े आणण उत्सािी 

व्यणक्तमत्व िोते. सरकारी णनयंत्रण असल्यावर कॅणसनोमुळे कािी वाईट गोष्टी घडणार नािी 

असे त्यांना वाटत.े बारा वषांपूवी कार्नाव्िलमध्ये ते राजा मोमो बनलेल े असल्यामुळे ते 

परेशला ओळखत िोते. त्यामुळे ते त्याला कॅणसनो सरुू करण्यास सिज परवाना दतेात. त्यांना 
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िोस्टेसपद्धती आवडत नसल्यामुळे ती सरुू करण्यास कालुाशला आधी ते साफ नकार दतेात. 

पयाटनव्यवसायाला धक्का बसू नये म्िणून सजंीवन आणण त्याच्या णमत्रांच्या खूनानंतर 

कालुाशवर कारवाई करण्यास अवतारलसंगांना णवरोध दशाणवतात. यातून पयाटनमंत्रीिी 

समाजस्वास्र्थयापेक्षा अथाकारणाला अणधक मित्त्व दतेाना कदसतात. 

जलद पसैा णमळणवण्यासाठी रत्नकांतला गळाला लावणार् या, व्यवणस्थत णवचार न 

करता घाईघाईने णनणाय घेणार् या आमदार दसेाईंची व्यणक्तरेखा कादबंरीत आललेी आि.े 

उद्योगमंत्री भगवंतराव नायक, आरोग्यमंत्री डॉक्टर फोन्ससकेा, वीजमंत्री मुसा 

मिम्मद, णशक्षणमतं्री यांच्या दयु्यम व्यणक्तरेखा कादबंरीत येतात. 

‘रद्रमुख’ या कादबंरीत मतांसाठी नजर ठेवून कुट्टी पॉलसारख्या माणसाला मित्त्व 

दणेार् या, राहुलला मॉर्फा न केस काळजीपूवाक िाताळण्याची धमकी दणेार् या, आपल्या 

स्वाथाासाठी ‘रद्रमुख’ बंद ठेवण्याची जबाबदारी स्वत: न घेता राहुलवर टाकणार् या 

आरोग्यमंत्री मसुा मिम्मद यांची व्यणक्तरेखा आललेी आि.े यातून आरोग्यमंत्र्यांची 

जनणितापेक्षा फक्त स्वणितालाच प्राधान्सय दणे्याची आणण बेजबाबदारपणाची व त्ती कदसते. 

आरोग्यमंत्र्यांना त्यांचे भ्रष्ट व्यविार करताना रार्हलसारख्या प्रामाणणक माणसाची अडचण 

िोते. ‘रद्रमखु’ च्या प्रदषुणाचा आणण तो बंद केल्याचा ठपका राहुलवरच ठेवून त्याला 

बळीचा बकरा बनवण्यातून त्यांची स्वाथी आणण धूता व त्ती कदसून येते. 

 ‘आकदत्य’ कादबंरीतील भारताच्या पंतप्रधान णवज्ञान-तंत्रज्ञानाला मित्त्व दतेात. 

भारतीयांच्या क्षमतेवर ठाम णवश्वास असलले्या पंतप्रधान कादबंरीत कदसतात. उजाामंत्री 

भरतने आपले संशोधनरिस्य णवकल्याबद्दल चौकशी करून भरतला ‘आकदत्य’चे काम लवकर 

पूणा करण्याची सूचना करतात. भरतने केलेल्या कामाची आणण त्याच्या प्रामाणणकपणाची 

योग्य वेळी दखल घेतली जाईल अस ेआश्वासनिी दतेात पण ते पूणा िोत नािी.   
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 ‘जोनास आका ’ आणण ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या दोन्सिी कादबंर् यांत अमेररकेच्या 

राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यणक्तरेखा कदसतात. केलॉकच्या णशफारशीचा पणूा णवचार करून  

मंगळमोणिमेत भारतीयांच्या समावेशाला परवानगी दणेारे, कुशलाला आवश्यक ती मदत 

दणेारे अमेररकेचे राष्ट्राध्यक्ष कदसतात. ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीत णवश्रांतीवर 

णवश्वचषक फुटबॉल स्पधाा लजंकण्याची जबाबदारी टाकणार् या पंतप्रधानांची व्यणक्तरेखा 

कदसते. 

या राजकारणी व्यणक्तरेखाचं्या णचत्रणामधनू राष्ट्रणित लक्षात घऊेन णनणाय घणेार् या 

राजकीय व्यणक्तरेखा जशा कदसतात त्याचप्रमाणे राजकीय क्षते्रातील स्वाथी, भ्रष्टाचारी, 

बेजबाबदार, धूता, सधंीसाधू प्रव त्तींचेिी दशान घडते.  

स्मगलर व्यणक्तरेखा : 

िबेळेकरांच्या कादबंर् यांतील अनुभवणवश्वानुसार अनेक स्मगलर व्यणक्तरेखा आलले्या 

आिते. ‘सलोमीचं न त्य’, ‘रद्रमुख’, ‘भ गुसेतू’, ‘एका कोणळयाने’, ‘प्रवाळपारधी’ या कादबंर् यांत 

कालुाश, शु्दवेराय, अस्लाम पाशा, जोलगंदर लसंग ‘जॉंटी, वासन, णबलीमोरीया, रामबाबू 

कोटक, याणस्मन अिमद दारा, खादरी, सॅम पॅणसयोनोर, णसटवेल, सावीरा कारा, बॅररमोर, 

कका वूड, लुईस मॅककनले, कफल केलॉक, प र्थवीराजन, एलन ्ूक्स, णथरवत्सलम अशा स्मगलर 

व्यणक्तरेखा आलले्या आिते. 

‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीत एका सुसंस्कारी कुटंुबातील असूनिी सािस आणण 

णथ्रलमुळे णमळणार् या आनंदासाठी स्मगललंगच्या व्यवसायात आलेल्या कालुाशची व्यणक्तरेखा 

आलेली आि.े मामा गॉडणझलाचा जुना णमत्र, शु् दवेरायांचा उजवा िात असलले्या स्मगलर 

कालुाशची कायासरणी योजनाबद्ध िोती. त्याच्याशी पैशांचा संबंध असलले्या व्यक्तींच्या 

कुटंुणबयांची खास ओळख करून घेण्यातून त्याचा धूतापणा कदसतो. आपल्या आकषाक 
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व्यणक्तमत्त्वाने, नम्र व लाघवी स्वभावाने, णनरिकंारी व त्तीने, गोड बोलण्याने आणण मोकळ्या 

वागण्याने तो सगळ्यांना प्रभाणवत करतो. कालुाश मखु्यमंत्री, पयाटनमंत्री, माधवराव, 

मोणिनी यांना सिजपण े फसवताना कदसतो. तो संजीवनकडून शूल्झला मारवतो, संजीवन 

आणण त्याच्या णमत्रांचािी खून घडवून आणतो पण तरीिी पकडला न जाण्यातून त्याची 

बुणद्धमत्ता, आत्मणवश्वास आणण दक्षता कदसते. 

स्मगललंगचा व्यवसाय करणार् या लेदर ककंग शु्दवेरायांच्या णचत्रणामधून एका बड्ा 

व्यावसाणयकाची व्यणक्तरेखा कादबंरीत उभी रािते. 

‘रद्रमुख’ या कादबंरीत अंमलीपदाथांच्या स्मगललंगमध्य ेसिभागी असलले्या अस्लाम 

पाशा आणण जोलगंदर लसंग ‘जॉंटी’च्या व्यणक्तरेखा येतात. राहुलवर सूड उगणवण्यासाठी 

शबनमचे अपिरण करण्यातून त्यांची दषु्ट प्रव त्ती कदसते. 

‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत वासन, णबलीमोरीया, रामबाबू कोटक, याणस्मन अिमद दारा, 

खादरी, सॅम पॅणसयोनोर, णसटवले, सावीरा कारा, बॅररमोर, कका वूड, लईुस मॅककनले, कफल 

केलॉक अशा अनेक स्मगलर व्यणक्तरेखा आलले्या आिते. लसंणडकेटसाठी काम करणारा वासन 

ि े काम सोडून णनव त्त आयुष्य जगायचे ठरवतो पण त्याचा त्याआधीच म त्यू िोतो. 

लसंणडकेटला घाबरणारे णबलीमोरीया, रामबाबू कोटक योलांडाचा शोध घेऊन णतला 

बुडालेल्या सोन्सयाचा शोध घेण्यास लावतात. 

  तरण वयात अमेररकन सैन्सयात काम केलेला कॅनेणडयन लुईस मॅककनल े िा स्वत:ला 

स्कॉटीश णमशनचा णमशनरी म्िणवून घेत िोता. तो सी. आय. ए. चा एजंट आणण लसंणडकेटचा 

सभासद असून बेटांवरील सावाभौम प्रशासक बनण्याची स्वपे्न पाित िोता. स्वातंत्र्याचा 

भोक्ता असललेा अत्यंत दषु्ट व त्तीचा मॅककनल ेआपल्या स्वाथाासाठी कोणत्यािी पातळीवर 

जाण्यास तयार िोता. 
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लसंणडकेटचा मुख्य िरॅी णसटवले िा कुणाचीिी गय न करणारा कडक णशस्तीचा आि.े सावीरा 

कारा, बॅररमोर, कका वूड ि ेबंदकुांचे स्मगललंग करणारे आिते.  

एका कोणळयाने’ या कादबंरीत सोने आणण इलके्ट्रॉणनक वस्तंूचे स्मगललंग करणारा 

प र्थवीराजन आपल्या दशेाच्या युवाशक्तीला आणण अथाव्यवस्थलेा धोका णनमााण िोऊ नय े

म्िणून त्याची यतं्रणा माकफयाला ड्रग्ज आणण बनावट नोटा यांचे णवतरण करण्यासाठी 

वापरण्यास दणे्यास तयार िोत नािी. तो सरकारचे लक्ष या गोष्टीकड ेवेधण्याचा प्रयत्न करतो 

यातून तो स्मगलर असनूिी दशेप्रेमी असल्याचे कदसते. एलन ्ूक्स िा अमेररकन स्मगलर 

प र्थवीराजनच्या मुलीचे आणण णशवनाथ शमाा यांच्या पत्नीचे अपिरण करतो. ‘प्रवाळपारधी’ 

या कादबंरीत एक उत्तम डायव्िर असलले्या आणण सवा प्रकारच्या घातपती कामात तरबेज 

असलले्या स्मगलर णथरवत्सलमची व्यणक्तरेखा यतेे. 

या स्मगलर व्यणक्तरेखा बुणद्धमान, दषु्ट, फसवणार् या, ्ूर, स्वाथी, दशेप्रेमी अशा 

णवणवध व त्ती-प्रव त्तींच्या आिते. 

 आकदवासी व्यणक्तरेखा : 

  ‘एका कोणळयाने’, ‘भ गुसतूे’, ‘भद्रमुखी’ या कादबंर् यांत आकदवासी व्यणक्तरेखा येतात.  

  ‘एका कोणळयाने’ या कादबंरीत अरंतंगी आणण काकमरा या आकदवासी जमाती आिते. 

त्यातील पांथा िा काकमरांचा म्िोरक्या भयंकर दषु्ट व त्तीचा आि.े अरंतंगी आकदवासी पणडगा 

िािी दषु्ट आणण खोटारड्ा व त्तीचा आि.े 

‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत बालू, चंद्र,ु काबानी, कुली, रंगामामा, रंगादरुाय, णचत्तादरुाय, 

संथाप्पा, अशा आकदवासी व्यणक्तरेखा आलले्या आिते. ि ेआकदवासी परंपरा मानणारे आिते.  
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 बालू िा स्मगलराचं्या संपकाात िोता. त्या स्मगलरांना बेटांवर बंड घडवून आणायचे िोते 

आणण त्यासाठी ते बाललूा बंदकुा पुरवत िोते. ि े कळल्यावर हुली बालूला पकडतो. पुढ े

बालूचे लग्न माधीशी िोते. रंगामामा िा बालूचा मामा आि.े 

मातुलीचा अणधपती चंद्र ुिा एखाद्या पुराणातील योध्दयासारखा कदसत िोता. आपली 

पत्नी संगम्मा कुलीवर भाळललेी आि े असा संशय त्याला असल्यामुळे तो उत्सवात 

काबानीच्या सांगण्यावरून णतचा नारीबळी दणे्याचा णवचार करीत िोता. यावरून चंद्रचुी 

संशयी आणण दषु्ट व त्ती कदसते.   

मातुलांबा मंकदराचा पुजारी काबानीची नजर संगम्मा आणण वाणीवरिी िोती. तो 

चंद्रलुा संगम्माणवरद्ध णचथावतो आणण उत्सवात णतचा बळी दणे्याचे कारस्थान रचतो. तो 

स्वत:ला िवा तसा कौल दणे्याजोगी दवेीची मूती तयार करून ठेवतो. मकंदरात त्याने बंदकुा 

लपवलले्या िोत्या. यातून त्याची स्वाथी आणण दषु्ट व त्ती कदसून येते.  

कुली िा जौिालीचा तरण अणधपती सुस्वभावी असून त्याचे लग्न वाणीशी िोते. 

प्रशासनावर णवश्वास असलले्याप पण तरीिी मॅककनलेला मदत करणार् या रंगादरुायची 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते.  

‘भद्रमुखी’ या कादबंरीत दवेी, बाहुन प, कांछी, कस्तुरीरंगन, मोती वीरप्पन, मंजू, 

कंथन, शूपाक, संथी, धवल, ध्रुवन अशा आकदवासी व्यणक्तरेखा आलले्या आिते.  

बाहुन प िा एक मूती घडवणारा बेटावरील णशल्पकार िोता. साच्याणशवाय धातूच्या 

अप्रणतम सुंदर मूती घडणवण्याचे कसब त्याच्याकड े िोते. अणववाणित असललेा बाहुन प 

एखाद्या सुंदर स्त्रीला समोर ठेवून मूती घडणवत असे. तो आजारी िोता आणण डॉक्टरन ेतो 

वषाभरच जगेल अस े सांणगतलेले िोते. वाररजाचा बळी दणे्यासाठी तो णवरोध करताना 

कदसतो. 
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कस्तुरीरंगन िा दवेीचा पती आणण भद्रमखुी मकंदराचा पुजारी िोता. त्याला काम 

करायचा  आळस िोता. उत्सवात णमरणवण्यासाठी, लोकांवर सत्ता गाजणवण्यासाठी त्याला 

भद्रमुखी मंकदराची सत्ता िवी िोती. बटेावरील मात सत्ताक पद्धती संपवून पुरषसत्ताक पद्धती 

आणायचा तो प्रयत्न करतो. दवेीच्या व्यणभचारामुळे त्याला दवेीणवषयी घ णा वाटते. 

बेटावरील दवेीची सत्ता संपणवण्यासाठी तो दवेीचा बळी दतेो यातून त्याला असललेी सत्तेची 

लालसा कदसते. 

मोती वीरप्पन िा कालमुख समिूाचा अणधपती िोता. मोतीला णस्त्रयांचे णवलक्षण 

आकषाण िोते. त्याचे दवेीशी संबध िोते. त्याला णस्त्रयांचा अणधकार मान्सय नसतो. वाररजाला 

भेगेत ढकलण्याचे त्याच्याकड ेसोपवलेल ेकाम तो पूणा करतो. 

शूपाक िा दवेीचा भाऊ आणण संथी िी त्याची पत्नी िोती. वासुकी बेटावर ते आणण 

त्यांचे सिकारी शेती करीत असत आणण जमले तेवढ्या अन्नाचा परुवठा बाकीच्या बटेांना 

करीत असत. शूपाकाला दवेीकडून माशांचा परुवठा िोत असे. भूकंपात संथीचा आणण 

ज्वालामुखीत शूपाकाचा बळी जातो. 

परंपरांबर णवश्वास ठेवणारे, अणशणक्षत, अधंश्रद्धाळू, कष्टाळू, आळशी, प्रमेळ, त्यागी, 

स्वाथी, दषु्ट अशा णवणवध व त्ती-प्रव त्तीच्या आकदवासींच्या व्यणक्तरेखा कादबंर् यांमधून आलले्या 

आिते. 

स्त्री-व्यणक्तरेखा : 

िबेळेकरांच्या कादबंर् यांतील प्रमखु स्त्री-व्यणक्तरेखा लक्षवेधक आिते. 

‘सलोमीचं न त्य’ मधील मूळ मंगळूरमधील मागाारेट गॉन्ससाणल्वस फोरााव िी सुस्वरूप 

असल्याने णतला आपल्या भावंडांचा मत्सर सिन करावा लागतो. मागाारेट णशकण्यात हुशार 

असूनिी णतला कॉलेजात न पाठवता, मलुगे िोण्यासाठी केललेा नवस फेडण्यासाठी घरच्यांनी 
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णतच्या मनाणवरद्ध णतला नन बनण्यासाठी पाठवलेली िोती. आपल्या कुटंुणबयांनी आपल्यावर 

अन्सयाय केललेा आि ेया जाणणवेने मागाारेट खूप द:ुखी िोते. सुरूवातीच्या वषाभरात खूप रडते 

पण नंतर कॉन्सव्िेंटमध्ये जमवून घेऊन स्वत:ला एक चांगली नन बनवण्याचा प्रयत्न ती करते. 

पण रेक्टर फादर मोरायस णतचा उपभोग घेतो आणण या वाईट अनुभवानंतर भणवतव्य 

अणनणश्चत कदसत असतानािी ती कॉन्सव्िेंट सोडायचा णनणाय घेत ेयातून णतची कणखर व त्ती 

कदसते. कॉन्सव्िेंट सोडून ती मुंबईत आल्यावर एका बारमध्ये बार कीपर म्िणून काम करताना 

बारमालकाकडून णतचा शरीरणव्य चालवला जातो. ती ि े मुकाट्याने सिन करत े यातून 

णतची असिायता कदसते. स्वत:चा गॉडणझला बार ती म्िातारा सांतान आणण तीन पोरांच्या 

मदतीने णनभायतेने चालवते. चाळीशी ओलाडंल्यावर जगदीशणवषयी णतच्या मनात प्रेम 

णनमााण िोते. परेशशी णतने सुरू केलले्या ससंारामधून णतला भासणारी सािचयााची गरज 

कदसते पण ती मनाने जगदीशमध्ये गंुतललेी रािते. यातून पररणस्थतीमुळे शरीरणव्य करावा 

लागणारी पण मनात नैसर्गाक स्त्रीसलुभ प्रेमभावना असललेी मामा कदसते. 

मुक्ता उफा  णप्रयंवदा िी परेशची पत्नी बॅंकेत नोकरी करीत असल्यामुळे सािबेाच्या 

तोर् यात वावरत असे. आपला पगार णतने नवर् याला आणण बापालािी कधी कदललेा नव्िता. 

णतचा बाप मटकेबाज असल्याने मािरेी गेल्यावर आपले पगाराचे पैस े संपतील म्िणून ती 

मािरेीसदु्धा जात नसे. यातून णतची व्यविारी व त्ती कदसून येते. माईच्या आजारपणात ती 

णतचे एकिी काम करीत नािी. उलट णतच्या म त्यूनंतर ती लगेच कामावर जाते, माईच्या 

दाणगन्सयांवरून भांडते. पूनमच्या जन्समानंतर णतने स्वत: परेशला आपल्या जवळ येऊ कदलेल े

नव्िते पण परेशच्या फाणतमाशी असलेल्या मैत्रीवर मात्र णतचा आक्षेप िोता. परेशला 

आपल्याच मुलीला-पूनमला धरायलािी ती दते नािी. यातून णतचा आडमुठेपणा कदसून येतो. 

फटकळ स्वभावाच्या मकु्तामुळेच परेश घरातून णनघून जातो.  
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फाणतमा बाणतस्त िी परेशचा णमत्र काणमलूची बणिण असून कार्नाव्िलमध्ये ती सलोमीचे न त्य 

करत.े सुवारीशनी कदलले्या ड्रग्जच्या नशेत ती धुंद िोऊन नाचते खरी पण नंतर णतला 

आपल्या अपरु् या कपड्ांची, न त्याची लाज वाटते. यातून फाणतमाच्या मनातील स्त्रीसुलभ 

लज्जा कदसते. कार्नाव्िलच्या धुंदीत ती परेशणवषयीची आपली प्रेमभावना व्यक्त करते, 

त्याच्याबरोबर लग्न करण्यास, पळून जाण्यास तयार िोते पण नंतर मात्र ती बदलते. 

कार्नाव्िलमध्य ेणतला अपुर् या कपड्ात नाचावे लागल्यामुळे णतच्या घरचे लोक रागावतात. 

घरात णतच्या लग्नाची बोलणी जोरात सुरू िोतात. म्िणून पुढे ती परेशचा पळून जाण्याचा 

णवचार धुडकावून लावते. यातून फाणतमाची परेशणवषयीची प्रेमभावना कार्नाव्िलच्या नशेत 

उत्पन्न झाललेी, क्षणणक िोती असे कदसते.  

परेशची आई माई िी स्तनाच्या कॅन्ससरने आजारी असल्यामुळे आयुष्याचे शेवटचे 

कदवस मोजत असते. मध्यमवगीय भरलले्या कुटंुबातील माई घरातील सवांचे सगळे करत े

पण णतच्या शेवटच्या आजारपणात मात्र कुटंुबात सगळे लोक असूनिी घरी णतची सेवा 

करणारे मात्र कोणीच  नसल्याने णतला नर्संग िोममध्य े ठेवलेली िोती. आपल्या दोन्सिी 

सूनांचे वागणे आणण परेशच्या आयुष्यातील समस्या यांच्यामुळे द:ुखी असलेली अत्यंत 

सिनशील व त्तीची माई कादबंरीत कदसते. 

सामाणजक कायाामुळे आपल्या घराकड,े मलुाकंड े िवे तेवढे लक्ष दऊे न शकललेी 

मोणिनी मुल्कीकर या कादबंरीत कदसते. संजीवनचे ड्रग्ज घेणे, गाड्ांची चोरी करणे ि े

कळल्यावर ती लचंताग्रस्त िोते. आपल्या परीने ती संजीवनला सुधारण्याचा प्रयत्न करते, 

आपल्या प्रणतष्ठचे्या कल्पना बाजूला ठेवून सजंीवनसाठी कालुाशकड े नोकरीसाठी िात 

पसरण्यातून, जगप्रवासात संयकु्ताची काळजी घेण्यास सांगण्यातून आपल्या मुलांवर प्रेम 

असणारी आई कदसते. मोणिनीचा सुरूवातीला कॅणसनमना प्रखर णवरोध असतो. पण संजीवन 

कालुाशकड े नोकरीला लागल्यावर ती आपली तत्त्वे णवसरते आणण कॅणसनो, िोस्टेसपद्धती 
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याकड ेपूणा दलुाक्ष करत.े संजीवनने खून केल्याचे कळताच मात्र ती िादरते. मोणिनीने आपल्या 

सामाणजक कायाामुळे मलुांकड े दलुाक्ष केल्याने संजीवनच्या क तीतून सामाणजक समस्या 

णनमााण िोतात आणण अखेरीस ती आपल्या मलुालािी गमावून बसते. 

आपला णिश्चन णमत्र णसगमुंडबरोबर कार्नाव्िलच्या स्ट्रीट डान्ससमध्ये सिभागी िोणारी 

संयुक्ता, उतावळ्या व त्तीने कॅणसनमना णवरोध दशावणारी माधवरावांची सिकारी व्िरेोना 

डायस, कॅणसनोमध्य े िोस्टेस म्िणून काम करणारी सरकारी प्राथणमक शाळेतील णशणक्षका 

सणबना डायस अशा दयु्यम स्त्री-व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलले्या आिते. 

‘रद्रमुख’ लघुकादबंरीतील मणल्लका िी अमेररकेत बलात्काराची णशकार ठरते आणण 

त्यामुळे णतच्या वर मानणसक पररणाम िोतो. सिासात मणिने मेंटल असायलममध्य े

ठेवल्यानंतर ती बरी िोते पण नेिमी त्या सावटाखाली जगते. भारतात आल्यावर णतला खूप 

स्वस्थ वाटते पण त्याचबरोबर लिानशा गोष्टींमुळे इथल ेसाध ेसरळ जीवन णवस्कटून जाईल 

याची भीतीिी वाटते. ती बािरे कोणाशीिी फारशी णमसळत नािी. लिानलिान गोष्टी 

णतच्या मनात भीती आणण अस्वस्थता णनमााण करतात. राहुलच्या कामामुळे आणण 

िट्टीपणामुळे पुन्सिा कािी समस्या णनमााण िोतील आणण बोस्टनसारखे त्याचे पररणाम 

आपल्याला भोगावे लागतील या णवचाराने ती अस्वस्थ बनते. शबनमच्या अपिरणामुळे 

घाबरललेी मणल्लका कुट्टी पॉल कदसताच इमारतीवरून उडी मारत ेआणण त्यातच णतचा म त्य ू

िोतो. अमेररकेतील अनुभवाच्या सावटाखाली जगणार् या मणल्लकाची व्यणक्तरेखा कादबंरीत 

आलेली आि.े 

लिान वयातच प्रौढ बनलेल्या शबनमची व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते. सोळा वषांची 

शबनम अणतशय समजूतदारपणे आणण जबाबदारीने वागते. आपल्या आईवणडलांना आनंदात 

ठेवण्याचा प्रयत्न ती करताना कदसते. ती सतत मणल्लकाबरोबर कफरते, णतला जपते. 
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मणल्लकामुळे णतलािी एकाकी रािावे लागते. णतचे अपिरण िोते आणण णतचा कोठेिी 

थांगपत्ता लागत नािी. 

ओ जॉनी’ लघुकादबंरीतील भांडवलदार कंपन्सया आपला स्वाथा साधण्यासाठी वेश्या 

असलले्या लसंणथयाचा वापर करतात. लसंणथया जॉनीला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून 

णशवनपासून त्याला दरू करते आणण आपला ितूे साध्य करते. पैशांसाठी जॉनीचे आयुष्य 

उ्ध्वस्त करणारी लसंणथया इथे कदसते. 

  ‘एका कोणळयाने’ या कादबंरीत गौरी, अपणाा, भानुमती, इंदमुती या स्त्री-व्यणक्तरेखा 

आलेल्या आिते. इंदमुतीचे अपिरण करून णतला जिाजावर बंकदस्त ठेवण्यात येते आणण 

णतचा छळ केला जातो. गौरी, अपणाा या ड्रगव्यवसायात ओढल्या जातात. त्या आपल्या 

आईचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. भानुमतीिी आपल्या बणिणीचा शोध घेते. यातून या 

सवांची धाडसी, णनभाय व त्ती कदसून येते. 

‘व कमोणिनी’ या कादबंरीत डॉक्टर संयोणगता, फाणतमा, सणलमाबी अशा व्यणक्तरेखा 

आलेल्या आिते. बेतुलच्या इणस्पतळामध्ये काम करणारी डॉक्टर संयोणगता िी धीट, अवखळ 

स्वभावाची आणण थंड डोक्याची असून डॉक्टरच्या द णष्टकोणातून एक रग्ण या नात्याने 

बशीरला समजून घेण्याचा आणण त्याच्यावर उपचार करण्याचा प्रयत्न करते. कादबंरीत 

बशीरकड ेआकर्षात झालेली फाणतमा नसा, बशीरची आई सणलमाबी अशा दयु्यम व्यणक्तरेखा 

आलेल्या आिते.   

 ‘आकदत्य’ कादबंरीतील भरतची पत्नी छाया िी कािीशी भावनारणित, व्यविारी 

व त्तीची आि.े लवकर मलू नको म्िणून गभापातासाठी णतने घेतलेल्या औषधामुळे पुढ े णतला 

गभाधारणा िोण ेकठीण िोते. सुनीच्या आजारपणामुळे णवमनस्क आणण कठोर बनललेी छाया 

कदसते. स्वत:च्या मानणसक आजारामुळे ती सुनीची काळजी घेण्यात अपयशी ठरताना कदसते. 
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पण नंतर अमेररकेत सुनीवर उपचार सुरू असताना आणण भरतला णशक्षा झाल्यावर सुनीची 

पूणा जबाबदारी घेणारी आणण त्याचबरोबर भरतलािी धीर दणेारी छायाची व्यणक्तरेखा 

कादबंरीत कदसते. 

बणिणभावाचे प्रेमळ नाते जपणारी डणेमयनची पत्नी णवनी, भरतवर 

आईवणडलांसारखी माया करणार् या बीनाभाभी या दयु्यम व्यणक्तरेखा कादबंरीत येतात. 

 ‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत योलांडा, संगम्मा, वाणी या व्यणक्तरेखांना मित्त्वाचे स्थान 

आि.े वासनने लसंणडकेटला फसवण्यासाठी मणनलामध्ये रािणार् या आपल्या पत्नीला - 

योलांडाला घटस्फोट कदलेला िोता. वासनच्या म त्यूचे द:ुखिी ती व्यक्त करू शकत 

नािी.वासनच्या म त्यूनंतर लसंणडकेटकडून त्याने आणललेे सोने शोधण्याची जबाबदारी 

योलांडावर टाकली जाते. एक चांगली डायव्िर असललेी अणतशय हुशार, धीट, चलाख 

योलांडा इथे कदसते. अणतशय हुशारीने ती त्या सोन्सयाचा शोध लावण्यात यशस्वी ठरत.े 

चंद्रचुी पत्नी संगम्मा िी अणतशय सुंदर असून णतच्याणवषयीच्या संशयामुळे चंद्रनेु 

काबानीच्या सांगण्यावरून संगम्माचा नारीबळी दणे्याचे ठरवलले े िोते. पण संगम्मा 

काबानीचा डाव वेळीच ओळखते आणण नारीबळी िोऊ नय े म्िणून कुलीकरवी प्रयत्न करत े

यातून संगम्माची हुशारी कदसते. संगम्माची मुलगी वाणी, कुलीची बणिण पररमला या दयु्यम 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत येतात. 

‘प्रवाळपारधी’ कादबंरीत रीता, वाणी, वत्सला, सुशीला, पावातीअम्मा अशा स्री 

व्यणक्तरेखा आलले्या आिते. अत्यंत सुंदर आणण हुशार असललेी रीता िी उत्तम डायव्िर आि.े 

कोणालािी आपल्या जवळ येऊ न दणेारी रीता अय्यप्पनकड े आकर्षात िोते. अय्यप्पनने 

आपल्याला मदत केल्याबद्दल ती त्याच्या लग्नात त्याला भेटवस्तू पाठवते. वाणीचे 
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अय्यप्पनवर प्रेम असून शेवटी त्यांचा णववाि िोतो. म्िातारी पावातीअम्मा, वत्सला, सुशीला 

या दयु्यम व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेल्या आिते. 

‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीत रोस्काना वालाची िी रूमाणनयन नताकी आणण 

उत्तम कसरतपटू कम्युणनस्ट पाटीची एकणनष्ठ कायाकती असते. रणशयन वककलातीमधून 

पलायन केल्याच्या क तीबद्दल णतला पश्चाताप िोतो यातून णतची आपल्या पक्षाणवषयी 

असललेी णनष्ठा कदसते. कुटंुबापेक्षा पक्ष आणण दशे श्रेष्ठ मानणारी, जगण्यासाठी एक ध्येय, 

उकद्दष्ट िव े असत ेअस ेमानणारी रोस्कानाची व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते. मेनका िी दयु्यम 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते. 

 ‘आं पासा’ कादबंरीत अल्लड स्वभावाची अनंतसुदंरी आणण शभुदा या स्त्री-व्यणक्तरेखा 

आलेल्या आिते.  

‘म त्युंजय’ या कादबंरीत गोणपनाथशी प्रेमणववाि केललेी शांपा गोणपनाथमध्य े दोष 

असल्याने मलू िोणार नसल्याचे कळल्यावर घटस्फोट घेण्याचे नाकारते यातून णतची भावुक 

व त्ती कदसून येते. गोणपनाथच्या वागण्यामुळे लचंतेत असलेली, पश्चाताप झालेली, 

प्रामाणणकपणे आपली चूक कबलू करणारी, गोणपनाथवर णवश्वास ठेवणारी शांपाची 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत कदसते. 

‘जोनास आका ’ या कादबंरीत सोनाली, सीता, क्लरेा, ओल्गा, नोरा, मॉली, मीता चंदा 

अशा स्त्री-व्यणक्तरेखा आलेल्या आिते. एम.एससी. करून प्लॅंट नसारी चालवणारी, परेशच्या 

कामात त्याला सािाय्य करणारी, त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करणारी, परेशवर द ढ णवश्वास 

असललेी, कुणालला जन्सम दऊेन वाढवणारी सोनाली कादबंरीत कदसते. परेश मंगळावर 

गेल्यानंतर ती त्याची अकरा वषे वाट पािते यातून णतचे त्याच्यावरील प्रेम आणण णनष्ठा 

कदसते.    
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परेश आणण सोनालीणवषयी णवशेष ममत्व असणारी णजम केलॉकची पत्नी सीताची 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते. क्लरेा िी जोनाथन क्लाकाची पत्नी टॅबीच्या पांगळेपणासाठी 

स्वत:ला दोष दतेे, स्वत:चाच द्वषे करत.े जोना मंगळावर गेल्यावर ती िायनच्या कािीशी 

जवळ येते पण जोना आणण टॅबीणवषयी णतच्या मनात असलले्या प्रेमामळेु त्याला दरू करते. 

कणाधाराची पत्नी या नात्याने सगळ्या अंतराळवीरांच्या पत्नींना एकत्र आणणे, मकॅलोव्िलेची 

मुलगी माथाा जेनचा शोध घेऊन णतला आपल्याकड े आणण े यातून णतची जबाबदार व त्ती 

कदसते. 

 नसा असलेली कॉन्सस्टांटीनची पत्नी ओल्गा डॉक्टरकडून शय्यासोबतीसाठी आलले े

णनमंत्रण नाकारते आणण कॉन्सस्टांटीन परत येण्याची वाट पािते. नसा असलेली, आपल्या 

सासलूा आई मानणारी चेल्टनिमॅची पत्नी नोरा तरूण डॉक्टरांशी मात्र मोकळेपणाने वागत  

नािी. ती स्टीव्ि परत यणे्याची वाट पाित.े 

  मॉली िी जोची पत्नी अत्यंत स्वाथी आणण व्यविारी व त्तीची आि.े सरकारकडून 

अंतराळवीरांच्या कुटंुबाला कदल्या जाणार् या णबदागीवर णतचा डोळा असल्यामुळे णतचे आणण 

जोचे पटत नसल ेतरी ती त्याच्याशी घटस्फोट घेण्याचे टाळते. जो मगंळावर गेल्यावर ती 

मुलीला घेऊन वेगळे णबर् िाड करत,े आपल्या मैणत्रणीचा भाऊ आयव्िनॅ याच्याशी मैत्री करते. 

पण जो अंतराळात िरवल्यावर ती पैशांसाठी जोच्या वणडलांकड े यऊेन रािते. जोच्या 

णवम्याच्या आणण नासाकडून भरपाई म्िणून णमळणार् या पैशांवर डोळा ठेवू नकोस अस ेसांगून 

आयव्िनॅला दरू सारत.े णमळालेल्या दोन लाख डॉलसामधील एकिी पैसा जोच्या वणडलांना न 

दतेा सगळ्या रकमेच्या बॅंक णसक्युररटीज घेऊन ती आपल्या मुलीसि आपल्या आईवणडलांकड े

जाऊन रािते. यातून पैशांसाठी िपापललेी, धूता व त्तीची मॉली कदसते.  

कम्युणनस्ट णवचारसरणीची सोनालीची मैत्रीण मीता चंदा, डॉक्टर नीरा पंणडत, 

सोनालीची आई, मंगळमोणिमेची मुख्य आिारतज्ञ डॉक्टर पामेला शरर, अमेररकेची गुप्तिरे 
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लसंडी पामर, आयलंड टाइम्सची णवज्ञान वाताािर प्रुणशला िोवाडा, डॉक्टर सारा की, णतची 

सिाय्यक मॉररन बील अशा दयु्यम स्त्री-व्यणक्तरेखा कादबंरीत येतात.                                                                                                                                                                                                       

‘भद्रमुखी’ कादबंरीत दवेी, कांछी, वाररजा, जीना त्राल्ली या स्त्री-व्यणक्तरेखा येतात. भद्रमखुी 

दवेळाची मालकीण असललेी दवेी िी अत्यंत सक्य अशी स्त्री असून ती एक णनपुण 

मत्स्यपाल िोती. अखंड पररश्रम करून मत्स्यपालनातून ती बेटांवरील लोकांची भूक भागवत 

असे. सावळ्या रंगाची दवेी सुंदर असून णतचे रूप भद्रमुखीच्या मूतीसारखेच िोते. नवरा 

कस्तुरीरंगनबरोबरच मोती वीरप्पन, बाहुन प, मेजर नायरशीिी णतचे संबंध असतात. 

जिाजातून िोणार् या अन्नपुरवयामावर अवलबंून रािण्यापेक्षा स्वकमाईवर जगायला 

कस्तुरीरंगनला सांगण्यातून णतची स्वावलंबी आणण स्वाणभमानी व त्ती कदसते. सूक्ष्म 

णवचारशक्ती असललेी दवेी स्पष्टवक्ती आि.े दिेसखुाने आपल्याला आंधळे केले असे ती म्िणते 

यातून स्वत:ची चूक कबूल करण्याचे धैया णतच्यापाशी असल्याचे कदसते. कोणत्यािी 

पररणस्थतीत णस्थर रािणारी दवेी एकप्रकारे तत्त्ववेत्ती असून णतचा अगम्य णनयतीवर णवश्वास 

िोता. पंचायतनचा णनणाय स्वीकारून स्वत:र्हन खाणीत उडी मारण्यातून णतची अनासक्त 

आणण शांत व त्ती कदसते. 

खाणकामात तरबेज असललेी उदयंत बेटावरील दडंीची मलुगी कांछी िी सतत 

कायारत असत.े िोती. णतच्याकड ेखाणीतील मातीतून सोने आणण रपे अलगद वेगळे करण्याचे 

कौशल्य िोते. स्पष्टवक्ती आणण चांगली णवचारशक्ती असलेली कांछी आपले प्राण धोक्यात 

घालून दवेी आणण वररजाला वाचवते. 

  ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीत कार्ताकनची कॉलेजात जाणारी बणिण कुशला िी 

हुशार, बोलकी, णनरागस असत.े अमेररकेत कार्ताकनचे म त शरीर तादयात घेण्यासाठी 

जाण्यातून णतची धाडसी व त्ती कदसते. आपल्यावर कोसळलेल्या सवा सकंटांना ती हुशारीने 
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आणण कणखर व त्तीने तमड दतेे. आपल्या बोलक्या स्वभावामुळे सवांची मने लजंकून घेताना 

कदसते. 

सांसाररक गरजा भागणवण्यासाठी आपल्या भावाकडून पैशांच्या मदतीची अपेक्षा 

करणारी णबशप ललंडसचेी बिीण-णलली जोन, कुशलाला राष्ट्राध्यक्षांपयंत पोिोचण्यासाठी 

मदत करणारी केटी या दयु्यम स्त्री-व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेल्या आिते.  

‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंरीत णवश्रांती सुभदेार िी शास्त्रज्ञ, रेवती णवणेकर अशा 

व्यणक्तरेखा येतात. कुमारी माता बनलेली रेवती णवणेकर अपंग असलले्या मुलीला सांभाळून 

आपले णशक्षण पूणा करते. अत्यंत णजद्दीने आणण मेिनतीने ती कैद्यांची फुटबॉल टीम बनवते. 

आयुष्याने घेतललेी वळणे स्वीकारून, सवा समस्यांवर मात करून पुढ े जाणारी कणखर 

व त्तीची िी व्यणक्तरेखा आि.े 

वनस्पतीशास्रात बी. एस्सी. केललेी णवश्रांतीची आई शामू, णवश्रांतीवर जीवापाड प्रेम 

करणारी णतची मामी, प्रेमळ व त्तीच्या कुणालच्या आई यशोधराबाई, कताबगार अणसस्टंट 

कणमशनर ऑफ पोलीस जयंती नाडकणी, णवश्रांतीची सिकारी शंकरी अशा दयु्यम स्त्री-

व्यणक्तरेखा कादबंरीत येतात. 

मध्यमवगीय, शास्त्रज्ञ, मानणसक आघात झालेल्या, आकदवासी, कम्युणनस्ट 

णवचारसरणीच्या, गुप्तिरे, डायव्िर, डॉक्टर, पोलीस, वेश्या अशा अनेक प्रकारच्या स्त्री-

व्यणक्तरेखांचे णचत्रण कादबंर् यांमधून झाललेे आि.े बुणद्धमान, सिनशील, प्रेमळ, फटकळ, 

कणखर, धाडसी, णनभाय, स्वाथी, व्यविारी अशा णवणवध व त्ती-प्रव त्तीच्या स्त्री-व्यणक्तरेखा 

कादबंर् यांमधून येतात. समकालीन जीवनातील स्त्री-व्यणक्तरेखा या कादबंर् यांमधून आलले्या 

आिते.    
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मध्यमवगीय व्यणक्तरेखा : 

         मध्यमवगीय कुटंुबातील जुन्सया णवचारसरणीच्या, प्रणतष्ठलेा मित्त्व दणेार् या, 

अध:पतनाच्या मागााने जाणार् या अशा व्यणक्तरेखा प्रामुख्याने ‘सलोमीचं न त्य’ मध्य ेकदसतात.  

         ‘सलोमीचं न त्य’ मध्य े गणेशबाबांचा धाकटा मलुगा परेश लशंगबाळ िा एका 

मध्यमवगीय कुटंुबातील आि.े बी. ए. झाललेा परेश सरकारी मुद्रणालयात कामावर असतो. 

गणेशबाबांनी टं्रपेट घरात वाजणवण्यास मनाई केल्यावर तो णिश्चन बाणतस्तांच्या घरी जाऊन 

टं्रपेट वाजणवत बसतो. माई िी आपली जन्समदात्री आि े िी जाणीव सोडली तर परेशला 

माईचा लळा असा नसतो. परेशला कुणाचािी लळा लागत नसल्यामुळे तो आपल्या 

कुटंुणबयांपासून सिजपणे दरू जाऊ शकतो. स्त्रीदिेाचे जबरदस्त आकषाण असललेा परेश 

कामणववश, भावूक व त्तीचा आि.े त्यामुळे पत्नी मुक्ताकडून दलुाणक्षला गेल्यावर तो 

फाणतमाकड े ओढला जातो, णतच्याशी लग्न करण्याचा णवचार करतो. त्याच्यावरील एकत्र 

कुटंुबाच्या संस्कारामुळे तो मामा गॉडणझलासारख्या वेश्येच्या जवळ लवकर जाऊ शकत 

नािी पण पुढे पापा लझंगबार बनून मामाशी ससंार थाटतो. जगदीश, कालुाश यांच्या 

उपकारांची परतफेड करू पािणारा, त्यांच्यावर णवश्वास ठेवून फसणारा परेश कािीसा 

साधाभोळा, भाबडया आणण दबुळ्या व त्तीचा आि.े भरकटललेे कदशािीन आयुष्य जगणारी, 

‘सलोमीचं न त्य’ िा कॅणसनो सुरू करून आपण गोव्याच्या सांस्क णतक र् िासास कारणीभूत 

ठरलो म्िणून खंत करणारी परेशची व्यणक्तरेखा कादबंरीत कदसते.    

सरळमागी आयुष्य जगलेल्या पण उतारवयात कौटंुणबक कटकटींमुळे लचंताग्रस्त 

बनलेल्या गणेशबाबांची व्यणक्तरेखा कादबंरीत यतेे. सारस्वत कुटंुबातील गणेशबाब लशंगबाळ 

िी पोतुागीजांच्या काळातील णशस्तीवर णवश्वास असलेल्या, पोतुागीजांचे राज्य आदशा 

मानणार् या जुन्सया णपढीतील लोकांचे प्रणतणनणधत्व करणारी व्यणक्तरेखा आि.े  
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‘द.ै कदबं टाईम्स’ चे संपादक संजय मलु्कीकर यांची णवभक्त कुटंुबपद्धतीत रार्हन संयकु्त 

कुटंुबपद्धतीवर लखेन करणारी, स्त्रीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी पण संयुक्त कुटंुबपद्धतीत 

स्त्रीचे खरे स्थान घरातच आि ेअस ेमानणारी व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेली आिे. संजीवन 

बेपत्ता झाल्यावर त्याचा शोध न घेण्यातून मुलापेक्षा आपली प्रणतष्ठा मित्त्वाची मानण्याची 

त्यांची व त्ती कदसते. 

घरात दलुाक्ष झाल्यामुळे वाईट मागााला लागललेा, समाजाचे ऋण न मानणारा, 

कुटंुबाचा णवचार न करता स्वत:ला िव े तस े वागू पािणारा, णचत्रपटांचा प्रभाव असलेला, 

सािसपूणा जीवन जगण्याची इच्छा असललेा संजय मुल्कीकरचा मलुगा सजंीवन भरकटलेल्या 

तरूण वगााचा प्रणतणनधी आि.े त्याच्या अध:पतनाचा शेवट त्याच्या म त्यूने िोतो. 

पैशांचा िव्यास असललेी, आपल्या कुटंुणबयांना फसवणारी, आपल्या भाटातील 

कोवळ्या मुलींचे भणवतव्य नासवणारी रत्नकांत कामत णशरोडकरची व्यणक्तरेखा कादबंरीत 

येते. 

उद्योगक्षते्रातील व्यणक्तरेखा :  

िबेळेकरांच्या कादबंर् यांतील अनुभवणवश्वानुसार उद्योगक्षेत्रातील कािी व्यणक्तरेखा 

‘सलोमीचं न त्य’, ‘रद्रमुख’, ‘ओ जॉनी’, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक २०२६’ या कादबंर् यांमधनू येतात. 

‘सलोमीचं न त्य’ मधील राय िॉटेल्स गु्रपच्या िोटेल िरेॉनचे पाटानर असलेल्या 

गोवधानरायना  अमानुष वातावरणामुळे कॅणसनो आवडत नसल्यामुळे त्यांचा कॅणसनोला 

णवरोध असतो. कॅणसनो सुरू करून आपल्या िॉटेलमध्य ेपापांना प्रवेश द्यावा ि ेत्यांना पटत 

नािी यातून त्यांची पापभीरू व त्ती कदसते. िॉटेलात एखादा णभकारी णशरला आणण 
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त्याच्याकड े पैसे नसले तर त्याला खाऊ द्यावे असे मत असललेे गोवधानराय ि े माणुसकी 

जपणारे कदसतात.   

‘रद्रमुख’ कादबंरीत प्रामाणणक उद्योगपती असलले्या भगवंतराव रांजळेंची व्यणक्तरेखा 

येते. लोक आरोग्य सवेा सणमतीला पंचेचाळीस लाख दणे्याची तयारी दशाणवणार् या, 

अंमलीपदाथांच्या आिारी गेलेल्या आपल्या मलुीच्या नावाने ड्रग एणडक्टसाठी नर्संग िोम 

सुरू करण्याचा णवचार करणार् या भगवंतराव रांजळे यांच्या रूपाने सामाणजक जबाबदारी 

स्वीकारणार् या उद्योगपतीची व्यणक्तरेखा कदसते. मोकळ्या मनाचे रांजळे राहुलला रद्रमुखला 

भेट दऊेन प्रदषूण िोत आि ेका ि ेपािण्याचे णनमंत्रण दतेात. राहुल लाच स्वीकारणार नािी 

अस ेत्यांना वाटण्यातून त्यांना माणसांची पारख असल्याचे कदसते. ‘रद्रमखु’ बंद पडल्यावरिी 

राहुलला दोष न दतेा त्याचा णनणाय योग्य असले तर त्याने बदलू नये असेच त्यांना वाटते. 

‘रद्रमुख’ वरील बंदीसाठी राहुलला जबाबदार धरून त्याची नोकरी जाऊ नये अस े

आरोग्यमंत्र्यांना फोन करून सांगण्यातून त्यांचे णनमाळ मन कदसते. 

  ‘रद्रमुख’ चा चीफ प्रॉजेक्ट इंणजणनयर डॉक्टर गुरदासन आणण एडणमन्सस्टे्ररटव्ि 

ऑकफसर णवजय कल्याणकुमार या उद्योगक्षते्रातील दयु्यम व्यणक्तरेखा येतात. 

 ‘ओ जॉनी’ मधील अत्यतं बुणद्धमान असललेा कंपनीचा टेकिकल डायरेक्टर बुधोराम 

अणिलानी िा भांडवलदारी व त्तीचा आि.े जमान कंपनीकडून कॉन्सटॅ्रक्ट णमळणवण्यासाठी 

फुटबॉल टीम काढण्याची कल्पना तो लढवतो. सांणगतलेली प्रत्येक गोष्ट झालीच पाणिजे अशी 

त्याची कठोर णशस्त िोती. फुटबॉल मॅचपूवी जॉनीची व्यवणस्थत काळजी घ्यायला 

सांगणार् या बुधोरामला कॉन्सटॅ्रक्ट णमळाल्यावर मात्र जॉनीची आठवणिी राित नािी यातून 

फक्त पैशांना मित्त्व दणेारी त्याची व्यणक्तरेखा कदसते. 
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 ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीत रोस्कानाला रणशयन वककलातीमधून पलायन 

करण्यात मदत करणार् या सुंदर कागल या उद्योगपतीची व्यणक्तरेखा आललेी आि.े 

‘भद्रमुखी’ या कादबंरीत मूर्ताचोरीचा छंद असलले्या, चार वेळा लग्न करून सगळ्या 

बायकांना घटस्फोट कदलेल्या, मूर्ताचोरीपासून पराव त्त करू शकणार् या एका चांगल्या 

पत्नीच्या शोधात असलले्या, िळव्या व त्तीच्या, स्पष्टवक्त्या एणमल नॉयमन या श्रीमंत 

व्यावसाणयकाची व्यणक्तरेखा येते.  

‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मध्ये िोवाडा टर िासेन या अणतशय कणखर व त्तीच्या दणक्षण 

आकफ्रकेच्या णिर् यांच्या व्यावसाणयकाची व्यणक्तरेखा आललेी आि.े  

 ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये णसद्धाथा बल्सेकर ि े उद्योगपती आपल्या संगणक 

उद्योगासाठी  णवश्रांतीचे सािाय्य घेतात. आपला वणडलोपार्जात उद्योग सांभाळण्यास मित्त्व 

दणेार् या, णवश्रांतीवर णवश्वास ठेवून उद्योगात णतला सवाप्रकारचे स्वातंत्र्य दणेार् या एका 

जबाबदार उद्योगपतीची व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेली आि.े 

  चाली सॅडसा िा अमेररकन उद्योगपती णवश्रांतीच्या संगणकाची चोरी करताना कदसतो 

यातून त्याची मूल्यिीनता द ष्टीस पडते. 

अशाप्रकारे जबाबदार, प्रामाणणक, माणुसकी जपणार् या तसेच स्वाथी, मूल्यिीन अशा 

उद्योगपतींच्या व्यणक्तरेखा कादबंर् यामधून आलले्या आिते.  

गपु्तिरे व्यणक्तरेखा : 

िबेळेकरांच्या कादबंर् यातील अनुभवक्षेत्राशी णनगणडत असलले्या गुप्तिरे व्यणक्तरेखा 

त्यांच्या ‘एका कोणळयाने’, ‘आं पासा’ं, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमखुी’, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’, 

‘म त्युंजय’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंर् यात आलेल्या आिते. 



 

                                                                                                374 
 

‘आं पासा’ं, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमुखी’ या कादबंर् यामधून णिगेणडयर पडुणबद्रींची 

व्यणक्तरेखा आललेी आि ेआणण ‘एका कोणळयाने’ या कादबंरीत त्यांचा उल्लेख आललेा आि.े 

णमणलटरी इंटेणलजन्सस दयूरोचे मुख्याणधकारी असलले े पडुणबद्री आपल्या बुणद्धमत्तेने आणण 

कायाक्षमतेने त्यांच्या कामात यशस्वी िोताना कदसतात. ‘जोनास आका ’ मध्ये एक अणधकारी 

म्िणून काम करताना एक माणूस म्िणून सोनालीकड ेवागणारे पडुणबद्री कदसतात. बुणद्धमान, 

कायाक्षम, णशस्तणप्रय आणण प्रेमळ व त्तीच्या पडुणबद्रींची व्यणक्तरेखा कादबंर् यात येते. 

‘पक्षी जातो दशेांतरा’, ‘म त्युंजय’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंर् यात मेजर जॉन 

कापेटरची व्यणक्तरेखा आलेली आि.े मुरललेा, कायाक्षम अणधकारी असललेा मेजर कापेटर 

मुंबईतील अमेररकन वककलातीतील णमणलटरी एटॅची आि.े झटपट णनणाय घेण े आणण ते 

अमलात आणण े ि ेत्याचे वैणशष्ट्य आि.े आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी सबंंणधत अनेकप्रकारची 

कामे करण्याबरोबरच पैस े घेऊन गोणपनाथचे अपिरण करण्याचा प्रयत्न करणे, कुशलाला 

अमेररकेला पाठवणे अशाप्रकारची कामेिी तो करतो.  

‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीत अत्यंत कठोर आणण सावध व त्तीच्या लफे्टनंट 

कनाल सजी बोलोन्सस्की या के. जी. बी. च्या मुंबईतील गुप्तिरेाची व्यणक्तरेखा येते.  

‘एका कोणळयाने’ मध्य ेभारतीय गुप्तिरे खात्यातील कायाक्षम अणधकारी नेव्िल कॅप्टन 

कल्याणसुंदरम, भारतीय नौदलाचा गुप्तिरे सब लेफ्टनंट गोलवंदराजा यांच्या व्यणक्तरेखा 

येतात. 

‘म त्युंजय’ मधील सी. आय. ए. चा एजंट असललेा णवल्यम टोबी गोणपनाथकडून 

रसायनाचे पेटंट णमळवतो. संजीव सक्सेनाकडून रसायनाचे सॅंपल्स णमळणवण्याचा प्रयत्न 

करणार् या, अलनंद्यच्या बसमध्य ेबॉम्बस्फोट घडवून आणणार् या, पाककस्तानी आय. एस. आय. 
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चा एजंट आणण बॉंब एक्सपटा असलले्या सूडप्रव त्तीच्या दषु्ट सल्तनतखानची व्यणक्तरेखा 

कादबंरीत आलेली आि.े  

‘आं पासा’ं मधील तापट डोक्याचा सुव्रत िा णमणलटरी इंटेणलजन्सस दयुरोचा अणधकारी 

आि.े पडुणबद्रींच्या आदशेानुसार तो युरोणपयन संशोधक मंडळाच्या मागावर असतो. 

णिगेणडयर जनरल बनण्याची आकांक्षा असललेा लेफ्टनंट कनाल एररकसन िा अमेररकेच्या 

कायरोमधील वककलातीतील णमणलटरी एटॅची असून तो भारताच्या णमसाईल स्टेशन्ससची 

माणिती णमळणवण्याचा प्रयत्न करतो.  

अशाप्रकारे बुणद्धमान, कायाक्षम, कठोर, सडूप्रव त्तीच्या गुप्तिरेांच्या व्यणक्तरेखा 

कादबंर् यात आलेल्या आिते.  

सनै्सयातील व्यणक्तरेखा : 

‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत एक कठोर आणण उत्तम प्रशासक असलेल्या लफे्टनंट कनाल 

राजा कल्याणदवेांची व्यणक्तरेखा आलेली आि.े एखाद ेनावडते कामिी चोखपणे करण्यासाठी 

त्यांचा लौककक िोता. ते अत्यंत बुणद्धमान, णशस्तणप्रय आणण प्रामाणणक व त्तीचे सेनाणधकारी 

िोते. 

अत्यंत हुशार आणण वाघासारखा णनधड्ा छातीचा लेफ्टनंट णव्म बाहुलीयन 

णवनोदी आणण मायाळू व त्तीचा आि.े त्याची कायाक्षमता आणण णनदाय व त्तीमुळे बेटांवर त्याचा 

वचक िोता. अनेक छंद जोपासणार् या आणण नवीन उप्म राबवणार् या बाहुलीयनची 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेली आि.े कॅप्टन कार्ताककुमार िािी हुशार आणण कायाक्षम 

अणधकारी असून तो कठोर आणण णशस्तणप्रय व त्तीचा आि.े 

‘आं पासा’ं मध्य ेसैन्सयात लेफ्टनंट असलेला बडबड्ा स्वभावाचा पण थंड डोक्याच्या, 

णवनोदी व त्तीच्या ककसनची व्यणक्तरेखा आललेी आि.े   
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   ‘भद्रमुखी’ कादबंरीत मजेर िषादवे नायर, शेखरन, णगरीशन, मेजर मकंुुद बलेतंगडी 

अशा सैन्सयातील व्यणक्तरेखा आलेल्या आिते. आपल्या दयु्यम अणधकार् याच्या पत्नीला दारूच्या 

नशेत छेडल्यामुळे णशक्षा म्िणून मेजर नायरची बदली या बेटांवर झाललेी िोती. बेटांवरील 

समस्या सोडणवण्यापेक्षा दवेीला भटेण्यात अणधक रस असलेल्या, भकंूपानंतर बेट सोडून 

जाण्यास उत्सुक असलले्या, अणत ताणामुळे आपल े मानणसक संतुलन गमावणार् या मेजर 

नायरची व्यणक्तरेखा कादबंरीत कदसते. 

लेफ्टनंट शेखरन आणण कॅप्टन णगरीशन ि ेदोघेिी नोकरी णमळते म्िणून अधाप्रणशणक्षत 

तुकडीत सिभागी िोऊन इथ ेआलेल ेिोते आणण बेटांवरील वातावरणात वैफल्यग्रस्त झालले े

िोते. कायामग्न रािा असे सांगणारा णगरीशन स्वत: मात्र वफैल्यग्रस्ततेमुळे आणण स्वानुकंपेमुळे 

बेटांवरील णवषारी द्रवे्य असलले्या णनक ष्ट दारूच्या आिारी गेलेला िोता. दारू आणण 

श ंगारामुळे अकायाक्षम बनलेल्या, आजारी असनू मरणाच्या वाटेवर असलले्या वफैल्यग्रस्त 

णगरीशनची व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते. 

   कायाक्षम लफे्टनंट शखेरनने स्वत:ला वेगवेगळ्या कामांत गंुतवून घेतललेे िोते. 

वैज्ञाणनक द णष्टकोणातून णवचार करणार् या शेखरनने बेटांवर केलले्या अनेक प्रयोगांतून त्याची 

प्रयोगशील व त्ती आणण क णतशीलता  कदसून येते. भावुक व त्तीच्या शखेरनला कांछी आवडत 

असे. कालमुखी णनवासनाला तयार न झाल्यास णतथेच रािण्याची तयारी दशाणवण्यातून 

त्याची भावुक आणण जबाबदार व त्ती कदसते. 

  वाररजाला ज्वालामुखीच्या सािसयात्रेत सोबत करणार् या सिा फूट उंच, िसतमुख 

आणण कािीशा आगाऊ व त्तीच्या मेजर मकंुुद बेलतंगडीची व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेली 

आि.े  
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‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ कादबंरीतील अत्यंत स्वाथी आणण कारस्थानी व त्तीचा णिगेणडयर 

जनरल केन्ससा िा भारताच्या ककनार् यावर आणण्वक वेस्ट टाकण्याचे कारस्थान रचतो. 

डावपेचांत तो अत्यंत हुशार आणण धूता व त्तीचा आि.े आपल्या स्वाथाासाठी कार्ताकनचा 

अपघात घडवून आणणार् या, कुशलालािी ठार मारण्याचा प्रयत्न करणार् या केन्ससाची 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत येते.  

णशस्तणप्रय, प्रामाणणक, कठोर, जबाबदार, णवनोदी, स्वाथी, कारस्थानी अशा णवणवध 

प्रव त्तींच्या सैन्सयातील अणधकार् यांच्या व्यणक्तरेखा कादबंर् यांमधून आलले्या आिते. 

अतंराळवीराचं्या व्यणक्तरेखा : 

‘जोनास आका ’ मध्ये परेश, मेजर जनादानस्वामी, जोनाथन क्लाका , काळा जो, 

कान्सस्टांटीन ्ॅकोव्ि, अलेक्झांडर कास्कीन, बोरीस णचमोस्की, स्टीफन चेल्टनिमॅ, गे्रग 

मॅकलोव्िले या अंतराळवीरांच्या व्यणक्तरेखा आलेल्या आिते. 

  जोनास आका ’ या कादबंरीतील अत्यंत कायाक्षम आणण हुशार अणधकारी असललेा, 

‘आमाडा णडणव्िजन ३०४’ या रणगाड्ांच्या तुकडीचे आणधपत्य करणारा मेजर जनादानस्वामी 

िा मंगळमोणिमेसाठी स्टॅंडबाय म्िणून णनवड झालेला अंतराळवीर आि.े सुखवस्तू कुटंुबातील, 

तीक्ष्ण बुणद्धमत्तेचा इंणजणनयर असललेा जनादानस्वामी अवघ्या पाच वषाात मेजर बनललेा 

िोता. सुस्वभावी जनादानस्वामी परेशचा जवळचा णमत्र बनतो. 

         अमरेरकेचा नेव्िल अणधकारी असललेा कमाडंर जोनाथन क्लाका  मगंळावर जाणार् या 

संघाचा कॅप्टन असतो. जोनाला मंगळमोणिमेत परेशचा समावेश आवडलेला नसल्यामुळे तो 

साजंट कल्यूाला थांबवण्याचा प्रयत्न करत नािी. कोणत्यािी गोष्टीवर पटकन प्रणतक्या दणेारा 

जोना िा कािीसा अधीर आणण उतावळ्या व त्तीचा आि.े टॅबीच्या पांगळेपणामुळे आणण 

क्लॅराच्या स्वभावामुळे दरू जाण्यासाठी तो मंगळमोणिम स्वीकारतो पण िळव्या मनाच्या 
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जोनाचे आपली मुलगी टॅबीवर प्रेम असल्यामुळे तो नासाला टॅबीच्या उपचारांची अट 

घालतो. मंगळमोणिमेची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडणार् या जोनाची व्यणक्तरेखा 

कादबंरीत येते.  

          सैन्सयातील अणधकारी असलले्या मेजर ह्युबटा जॉइस उफा  काळा जोची मगंळमोणिमेचा 

उपकणाधार म्िणून णनवड झालेली िोती. एक कुशल आमी पायलट असलले्या जोने 

शट् लवरील दोन उड्डाण े केलेली िोती. त्याच्या पत्नीच्या घटस्फोट घेण्याच्या णवचारामुळे 

त्याच्या कौटंुणबक जीवनात समस्या णनमााण झालेल्या असल्या तरी त्याला त्याची पवाा 

नव्िती. तो काळा असल्यामुळे त्याच्या मनात गोर् यांणवषयी कडवटपणा आणण अणवश्वास 

असललेा कदसतो. परेशवर अन्सयाय झाल्यावर तो जोनाला समजावण्याचा प्रयत्न करतो यातून 

त्याची परेशणवषयी असलेली आस्था कदसते. परेशला तो अणधक जवळचा मानत असल्यामुळे 

त्याच्याजवळ आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना कदसतो. लष्करी अणधकारी असूनिी 

कािी वेळा एखाद्या सामान्सय माणसाप्रमाणे बोलणार् या, कािी वेळा एखाद्या 

तत्त्ववेत्त्यासारख्या बोलणार् या, मंगळप्रवासात अवकाशात िरवलेल्या जोची व्यणक्तरेखा 

कादबंरीत आलेली आि.े 

       कान्सस्टांटीन ्ॅकोव्ि िा रणशयन अवकाश वैद्यकीय शास्त्रात वैद्यकीय पदवी घेतललेा, 

अलेक्झांडर कास्कीन िा आमेणनयाचा असून त्याने तांणत्रक णशक्षण घेऊन ररमोट सेलन्ससंगवर 

काम केलेल े िोते. अणत तीव्र कंपनसखं्येच्या लिरींवरील दळणवळण साधनांतील तो तज्ञ 

िोता. बोरीस णचमोस्की िा कझाकीस्तानाचा असून तो प्राणी आणण वनस्पतीशास्त्रज्ञ िोता. 

स्टीफन चेल्टनिमॅ िा दळणवळण तज्ञ आणण अणभयंता िोता. तो अत्यतं णमतभाषी आणण 

शांत डोक्याचा िोता. गे्रग मॅकलोव्िले िा एकूण पाच उड्डाणे केललेा अनुभवी अंतराळवीर 

िोता. यानाचे नेणव्िगेशन आणण णनयंत्रण यात त्याला मित्त्वाचे स्थान िोते. 
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        याणशवाय पोणलस अणधकारी ( इन्सस्पेक्टर ककसन अडूर, इन्सस्पेक्टर यश आकदत्य, सब 

इन्सस्पेक्टर णत्रणव्म गोएल, ए. सी. पी. ग्रोव्िर, इन्सस्पेक्टर िररदवे, ए. सी. पी. जयवंतराव, 

जयंती नाडकणी ), खळेाडू ( जॉनी, कदगंबर वस्त ) प्रवाळपारधी ( मुरगन, दोड्डण्णा, 

अय्यप्पन ) अशा व्यणक्तरेखा येतात. 

पोलीस अणधकार् याचं्या व्यणक्तरेखा : 

‘सलोमीचं न त्य’ मधील आय. जी. पी. अवतारलसंग, सी. आय. डी. सुपररटेंडटे 

णशवनाथ शमाा, ‘म त्युंजय’ मधील इन्सस्पेक्टर ककसन अडूर, ‘एका कोणळयाने’ मधील इन्सस्पेक्टर 

यश आकदत्य, ‘व कमोणिनी’ मधील सब इन्सस्पेक्टर णत्रणव्म गोएल, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ 

मधील ए. सी. पी. ग्रोव्िर, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मधील इन्सस्पेक्टर िररदवे, ‘स्वप्नचषक 

२०२६’ मधील जयंती नाडकणी ि े कायाक्षम आणण प्रामाणणक अणधकारी आिते. ‘एका 

कोणळयाने’ मधील ए. सी. पी. जयवंतराव ि े अप्रामाणणक आणण भ्रष्ट अणधकारी आिते. 

अशाप्रकारे प्रामाणणक, अप्रामाणणक, भ्रष्ट, बणुद्धमान, कायाक्षम पोलीस अणधकार् यांच्या 

व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेल्या आिते. 

 खळेाडू व्यणक्तरेखा : 

‘ओ जॉनी’ या कादबंरीत गोव्यातील सामान्सय णिश्चन कुटंुबातील, एक उत्तम 

फुटबॉलपटू असलेल्या जॉनीची व्यणक्तरेखा येते. वयाने अठरा-एकोणणस वषााचा, 

काळासावळा, सामान्सय रंगरूप लाभललेा, णमतभाषी जॉनी भोळ्याभाबड्ा स्वभावाचा 

आणण बालीश व त्तीचा आि.े व्यविारी जगाचे ज्ञान नसललेा, साध्याभोळ्या स्वभावाचा, 

लसंणथयाकडून सिज फसवला जाणारा जॉनी कादबंरीत कदसतो. जॉनीने णशवनच्या 

आजारपणात केलले्या सशु्रुषेतून त्याची पे्रमळ व त्ती कदसते. िातपाय मोडल ेजाऊन आयुष्य 

उ्ध्वस्त झाल े तरी त्याचे लसंणथयावरील प्रमे कमी िोत नािी. लसंणथयाणवषयी कोणतीिी 
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त्ार न करता तो णतला माफ करतो आणण णतच्याकड ेलग्न करण्याचा णवचार करतो यातून 

जॉनीचे प्रेमळ आणण णनमाळ मन कदसते.  

 ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये कदगंबर वस्त या उत्क ष्ट फुटबॉलपटू आणण कोचची 

व्यणक्तरेखा आललेी आि.े णचडखोर, भांडखोर स्वभावाचा कदगंबर दोन फुटबॉल खेळाडूचें खून 

करतो आणण त्यासाठी त्याला तुरंगवास आणण म त्युदडंाची णशक्षा िोते. चंदा आपली मलुगी 

आि ेि ेनाकारण्यातून आणण स्वत:च्या मनाप्रमाणे वागण्यातून त्याची बेजबाबदार आणण िट्टी  

व त्ती कदसते. 

प्रवाळपारधी व्यणक्तरेखा : 

‘प्रवाळपारधी’ या कादबंरीत मुरगन, दोड्डण्णा, अय्यप्पन या पारंपररक पद्धतीने 

प्रवाळपारध करणार् या प्रवाळपारध्यांच्या व्यणक्तरेखा आलेल्या आिते. अय्यप्पन िा कोवळ्या 

वयाचा तरण प्रवाळपारधी बुडालले्या जिाजाचा शोध घेण्यात रीताला मदत करतो. आपली 

िोडी णडस्ट्रॉयरच्या पढु्यात घालून रीता आणण इतरांना वाचवण्यातून त्याच्यामधील 

माणुसकीचे दशान घडते. मुरगन िा दषु्ट आणण स्वाथी प्रव त्तीचा असून तो आणण दोड्डण्णा 

अय्यप्पनला ठार मारण्याचा प्रयत्न करतात.  

दयु्यम व्यणक्तरेखा : 

कथानकाच्या आणण प्रमखु व्यणक्तरेखाचं्या णवकासात दयु्यम व्यणक्तरेखाचंी भूणमका 

मित्त्वाची असते. िबेळेकरांच्या कादबंर् यांत अनेक दयु्यम व्यणक्तरेखा येतात. णवणवध 

दशेांतील, णवणवध धमाातील, वेगवेगळ्या पदांवर काम करणार् या, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 

वेगवेगळ्या भूणमका बजावणार् या, आकदवासी समाजातील, स्मगलर, पत्रकार, खेळाडू अशा 

अनेक दयु्यम व्यणक्तरेखा कथानकाचा व प्रमखु व्यणक्तरेखांचा णवकास करतात. 
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‘सलोमीचं न त्य’ मधील कुवेतला असलेला वासुदवे, फाणतमाला ड्रग्ज दणेारे प्रा. 

सुवारीश, परेशचा णमत्र काणमल ुबाणतस्त, मागाारेटचा उपभोग घेणारे फादर मोरायस, णतला 

णवषारी सफरचंद आणून दणेारी मदर सुणपररयर, मागाारेटला मदत करणारी णसस्टर बेललंडा, 

जुगाराचा नाद असलेला जगदीश, त्याची पत्नी जयलक्ष्मी, णगरीश, सॅम्युएल, वारेला, सज्जन, 

सबइन्सस्पेक्टर डीसा या दयु्यम व्यणक्तरेखा कथानकाच्या आणण प्रमुख व्यणक्तरेखांच्या 

णवकासात सािाय्यभूत ठरतात. 

 ‘रद्रमुख’ मध्य े ‘रद्रमुख’ िले्थ णक्लणनकचा डॉक्टर जतींद्र मिापात्र, त्याचा णमत्र 

सुिास मास्केरी, रद्रमुख’ चा चीफ प्रॉजेक्ट इंणजणनयर डॉक्टर गुरदासन, प्रत्येक माणसाची 

एक ककंमत असते असे मानणारा ‘रद्रमुख’ चा एडणमन्सस्टे्ररटव्ि ऑकफसर णवजय कल्याणकुमार, 

िावरट कुट्टी पॉल, प्रामाणणक डॉक्टर कॉस्ता, ड्रग व्यवसायात गंुतललेा आथार पाचेको, 

प्रामाणणक सत्र न्सयायाधीश मॅन्सयुएल णसमॉईश, िले्थ सेंटरचा डॉक्टर मसरेुकर अशा दयु्यम 

व्यणक्तरेखा प्रमुख व्यणक्तरेखांबरोबरच कथानकाचािी णवकास करतात.  

‘ओ जॉनी’ मध्ये जॉनीचा भावोजी बेनाडा, णशवनचा णमत्र भरैू, डॉक्टर जीवन 

बसरूर, णलणलयन, नत्थुराम अशा दयु्यम व्यणक्तरेखा येतात आणण कथानकाचा णवकास 

करतात. 

‘एका कोणळयाने’ या कादबंरीत म दलुा, णमतवा, ए. सी. पी. जयवंतराव, सब 

इन्सस्पके्टर गणोरकर, ‘व कमोणिनी’ या कादबंरीत िवालदार रंगनाथ, िवालदार गणेश, 

वॉचमन गफूर, सी. आय. डी. सुपररटेंडेंट णशवनाथ शमाा, संपादक मुल्कीकर, ‘आकदत्य’ 

कादबंरीमध्ये सॅबी, बालन, कटौरी, भागाव, गोलवंदस्वामी, मोिन, सातय्या, पुट्टण्णा, कॅप्टन 

वरदन, उजाा सणचव, सवशे्वर, गौतम गुप्ता, कनाल गुरदीपलसंग खन्ना, मजेर सारडा, कॅप्टन 

ग्यानप्रकाश, दस्तुरजी, पत्रकार गॅणिएल णडसूझा, सुधाकर शेट्टी, करणाकर, संपादक कल्याण 

नारायण, मखु्य वाताािर गुरराजा, मखु्यमतं्री, डॉक्टर पणलत, कल्पना, उजाासणचव 
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प्रसन्नकुमार भारद्वाज, ‘भ गुसेतू’ या कादबंरीत रेिमान, ग िसणचव, डॉक्टर ऋणत्वक, जमादार 

दलपत, गोस्वामी, रंगादरुाय, णिगेणडयर जनरल जॉय स्टेमिुक, गस पोटार, ‘प्रवाळपारधी’ या 

कादबंरीत कस्टम्स ऑकफसर बालन, राजगोपालचारी, फादर एलोमणशयस, मिाबली, 

पुट्टय्या, जॉन नाझारेथ, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’ या कादबंरीत रणशयन राजदतू कॅटुनोव्ि, 

पत्रकार सभुाष बमडाळ, ए. सी. पी. ग्रोव्िर, ‘आं पासां’ या कादबंरीत णमणलटरी एटॅची मेजर 

स्टुअटा, कॅप्टन कुमारलसगं, कनाल ध्यानलसंग, सदरलॅंड, कदिॉ, व्िायोला, ‘म त्युंजय’ कादबंरीत 

धूता म ण्मय घोषाल, शांपाकड ेआकर्षात झालेला मोिदीप गांगुली, अशगर, ‘जोनास आका ’ या 

कादबंरीत कनाल आकदशकंरन, सभुेदार नटराजन, कनाल बसू, मेजर सुदशान, मॅकलव्िलीन, 

डोनाल्ड मास्टरटन, लुईस मॅणचली, नंदन वमाा, साजंट कल्यूा, कनाल िॉंडी, णगल रॅमस,े डॉक्टर 

वाल्डो प्रॉस्ट, जनरल िोम्स, णिगेणडयर जनरल स्टुअटा फोरमन, गुरराजन, ‘भद्रमखुी’ मध्य े

पीट रॉक, बाळा वरखेडकर, मारीयो आंका, कनाल नंदककशोर, कौस्तुभन, मानार, ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’ मध्य े ग्लेन ्ॉफडा, साजंट सलायव्िन, डग णसल्बी, णजम डोलॅन, डॉक्टर रद्रशे्वर, 

लक्ष्मीकांत, मायसा, गसान टर िासेन, िरॅी णसल्क, पावलो मुलाट्टी, आल्बतेो बतोली, पत्रकार 

जेरी ल्यूक, ‘स्वप्नचषक २०२६’ मध्ये प्रेमळ नंदमूामा, ककम युंग, धूता, कारस्थानी चाली 

सॅंडसा, माल्काम बरोज, गंुथर दांपत्य, डॉक्टर णडकुन्सिा, पागी, आथार, पन्ना, जेलर ककतीकर, 

भरतची सेरेिल पाल्सी झालेली मुलगी सुनी, जोनाची पांगळी मुलगी टॅबी, रेवतीची मलुगी 

चंदा अशा दयु्यम व्यणक्तरेखा कादबंरीत आलेल्या आिते.  

अशाप्रकारे अनेक व त्ती-प्रव त्तींच्या दयु्यम व्यणक्तरेखा कादबंर् यांमधून आलेल्या आिते. 

कथानकात या व्यणक्तरेखा दयु्यम असल्या तरी कथानकाच्या णवकासात त्यांचे मित्त्व आि.े या 

व्यणक्तरेखांच्या णचत्रणामधून नाना प्रकारच्या व्यणक्तरेखा रंगणवण्याचे लखेकाचे सामर्थया 

कदसते. 
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लखेकाची जीवनद ष्टी व्यक्त करणार् या व्यणक्तरेखा : 

 घटना, व्यणक्तरेखा, णनवेदन, भाषा या घटकांमधून व्यक्त िोणारी लखेकाची 

जीवनद ष्टी मित्त्वाची असत.े कादबंरीतील व्यणक्तरेखांमधून लखेकाची जीवनद ष्टी व्यक्त िोत 

असते त्यामुळे या व्यणक्तरेखा कादबंरीत मित्त्वाच्या ठरत असतात. िबेळेकरांच्या 

कादबंर् यांतिी कािी व्यणक्तरेखा लेखकाची जीवनद ष्टी व्यक्त करतात. 

  ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीत समाजसेवक असलले े माधवराव कामत लतंबल े िी 

लेखकाची नैणतकता प्रकट करणारी व्यणक्तरेखा आि.े कॅणसनो वाईटच आिते पण अस ेअसल े

तरी राज्याची कोलमडणारी अथाव्यवस्था सावरण्यासाठी ते अपररिाया आिते, घडणार् या 

घटना तंत्रयुगाचे आव्िान म्िणून समाजाने स्वीकाराव्या लागतील िी लेखकाची द ष्टी 

माधवराव कामत यांच्या व्यणक्तरेखेमधून व्यक्त िोते.  

‘रद्रमुख’ या कादबंरीतील रार्हल साळुकेरी तत्त्वणनष्ठ व त्तीचा आि.े आरोग्यमंत्र्यांचा 

पूणा पाटठंबा नसतानािी तो लोकांना वाचवण्यासाठी स्वत:च्या जबाबदारीवर ‘रद्रमुख’ वर 

बंदी आणतो. पररणामांची पवाा न करता आपल्यापरीने प्रामाणणकपणे जगतो. 

राजकारणापेक्षा लोकांचे जीवन मित्त्वाचे आि ेिी लेखकाची द ष्टी राहुलच्या व्यणक्तरेखेमधून 

व्यक्त िोते.    

‘ओ जॉनी’ मधील णशवनारायण कनााड िा माणसुकीने वागणारा आि.े जॉनीवर खूप 

माया करणारा णशवन त्याला लसंणथयापासून जपण्याचा प्रयत्न करतो. जॉनीचे आयुष्य 

उ्ध्वस्त िोण े त्याला खूप वेदना दऊेन जाते. आपल्या स्वाथाासाठी सामान्सय माणसांना 

प्याद्यांप्रमाणे खेळवणार् या भांडवलदारांणवषयीची चीड त्याच्या मनात आि.े  

‘आकदत्य’ मधील भरत बसरूर िा बुणद्धमान शास्त्रज्ञ प्रामाणणक आणण तत्त्वणनष्ठ असून 

आपल े संशोधनरिस्य तो अमेररकेला णवकतो यामागील कारण फक्त सुनीवरील उपचार 
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नािीत तर आपण िायड्रोजन बॉम्ब बनवतो आिोत िा आरोप त्यांच्याकडून िोऊ नय ेििेी 

कारण त्यामागे आि.े भरत ‘आकदत्य’ साठीच्या साडतेीनशे कोटी रपयांतील एकािी पशैाला 

िात लावत नािी यातून त्याचा प्रामाणणकपणाच कदसून येतो. ‘आकदत्य’च्या संचालकपदी एक 

णनष्कलंक व्यक्ती असावी अस े त्याचे प्रामाणणक मत आि.े त्यामुळे ‘आकदत्य’चे संचालकपद 

स्वीकारण्याची संधी पुन्सिा णमळाली तर ती घणे्याची त्याची तयारी नसते यातून त्याची 

नैणतकता कदसते. 

  ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ मधील णबशप ललंडस ेआपल्याला नोबेल पुरस्कारातून णमळणारे 

पैस े परमेश्वराच्या कामासाठी वापरल ेजातील अस े सांगतात. परमेश्वराकड े पुन्सिा पुन्सिा न 

मागता त्याने आपल्याला जे कदलले ेआि ेत्यात समाधानी रािावे अस ेसागंणारे णबशप ललंडस े

प्रामाणणक आणण णवरक्त व त्तीचे आिते. 

वरील व्यणक्तरेखा लखेकाची जीवनद ष्टी व्यक्त करताना कदसतात. 

िबेळेकरांनी अनेक प्रकारच्या व्यणक्तरेखा आपल्या कादबंर् यांमधून रंगणवलेल्या आिते. 

व्यक्तींचे वणान करताना त्यांच्या रूपरंगाचे वणान लेखक थोडक्यात करतो. 

‘सलोमीचं न त्य’ मध्ये मकु्ताचे वणान ‘‘तशी कदसायला सुबक असललेी’’ (प . २८)  अस े

येते. सलोमीच्या वेषातील फाणतमाचे वणान करताना “फाणतमा सलोमीच्या वेषात अप्सराच 

भासत िोती.”  (प .२५ )अस े लेखक णलणितो. मागाारेटचे वणान करताना ती गोरी आणण 

सुस्वरूप असल्याचे णलर्हन “गोन्ससाणल्वस कुटंुबामध्ये पोतुागीझ रक्ताचा एक छोटासा प्रवाि 

कधीकाळी णमसळला िोता त्याचे मागाारेट ि े द्योतक आिे. जेनेटीकल इंणजणनयटरंगच्या 

लोकांनी ह्या घटनेचं सिज समथान केलं असतं.” (प . ५१) असे लेखक णलणितो. यातून 

लेखकाचा वैज्ञाणनक द णष्टकोण कदसतो. ‘रद्रमुख’ मध्य े मणल्लकाचे वणान करताना लेखक 

“णजना लॉलाणिणगडा णतच्यासमोर िाय खाऊन मरेल.” (प . १४) असे करतो. ‘ओ जॉनी’ मध्य े
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लसंणथयाचे णचत्रण करताना “पोरगी आधीच गोड. त्यातून अणतशय िवीिवीशी वाटणारी, 

लणडवाळ.” (प . १३०) अशा संयणमत भाषेत करतो. ‘जोनास आका ’ मध्ये “डोळ्याच्या कडांना 

काजळ लावल्यागत काळी लकेर िोती. पापण्यािी काळ्याभोर िोत्या. ककंणचतच आकार 

कदलेल्या भुवया चष्मा काढल्यानं चांगल्याच जाणवत िोत्या. सरळ नाक, मोिक णजवणी-

सोनाली खरोखर सुंदर िोती.” (प . ५१) अस े सोनालीचे वणान लखेक मोजक्या शददांत 

करतो. 

    परेश लशंगबाळ, भरत बसरूर, रार्हल साळुकेरी यांच्या रंगरूपाचे वणान लेखक करीत 

नािी. बर् याचदा लखेक पात्रांची उंची सागंताना कदसतो. ‘सलोमीचं न त्य’ मध्य े

मागाारेटणवषयी णलणिताना ‘‘पाच फूट सिा इंची बाई अणतशय आकषाक स्वरूपाची आणण 

धाटणीचीिी िोती.” (४२) अस े वणान लेखक करतो. ‘जोनास आका ’ मध्य े डॉक्टर परेश 

णशरालीचे वणान करताना “उंची पाच फूट आठ इंच. शरीरयष्टी ककरकोळ.” ( प . ८)अस े

णचत्रण लखेक करतो. णिगेणडयर पडुणबद्रीणवषयी णलणिताना “त्यांच्या सिा फुटी दिेाच्या 

िातात परेशचा िात गेला...” अस े णलणितो. (प . १४). व्यणक्तरेखा रंगवताना लेखक त्यांचे 

वतान, गुणदोष, त्यांच्यावरील मानणसक आघात, त्यांच्या व त्ती-प्रव त्ती यांचे णचत्रण अणधक 

करताना कदसतो. 

           अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या कादबंर् यांमधनू शास्त्रज्ञ-संशोधक, राजकारणी, स्मगलर, 

अंतराळवीर, मध्यमवगीय, आकदवासी, प्रवाळपारधी, स्त्री व्यणक्तरेखा, गुप्तिरे, खेळाडू, 

उद्योगपती, सैन्सयातील अणधकारी, पोलीस अणधकारी, दयु्यम अशा अनेक प्रकारच्या 

व्यणक्तरेखा येतात. या व्यणक्तरेखा कादबंर् यांचे कथानक णवकणसत करतात. कािी व्यणक्तरेखा 

लेखकाचा जीवनणवषयक द णष्टकोण व्यक्त करतात. 
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६.३ वातावरणणनर्माती : 

कादबंरीच्या रचनेत पात्ररचनेबरोबरच वातावरणणनर्माती या घटकाला मित्त्वाचे 

स्थान असते. वातावरणामधून स्थलकाल, भौगोणलक, सामाणजक, सांस्क णतक पररवेषाचे 

णचत्रण येते. िबेळेकरांच्या कादबंर् यातील वातावरणणनर्माती या घटकाचा  णवचार 

पुढीलप्रमाणे करता येतो. 

‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीच्या कथानकात कार्नाव्िल, कॅणसनो, ढासळणारी एकत्र 

कुटंुबव्यवस्था, ढासळणारी मूल्यव्यवस्था यांचे णचत्रण आललेे आि.े णनवेदनातून, प्रसंगातून 

कार्नाव्िलची, कॅणसनोची वातावरणणनर्माती झालेली आि.े     

 

कार्नाव्िलच ेवातावरण : 

‘सलोमीचं न त्य’ मधून कार्नाव्िलचे वास्तवदशी णचत्रण येते. 

“मोमो राजाच्या दरबारातिी एक नाच चालू िोता. लालभडक काचोळी, त्यावर 

जरीकामाचा तलम पडदा, कमरेला लालभडक आखूड स्कटा आणण एक तलम परकर घातललेी 

तरण स्त्री धुंद नाचत िोती. णतचं गोरंपान अंग थरथरत िोतं. डोक्याला एक तलम चांदीचा 

मुकुट, िातात कास्टानेटची नाजूक लड, इणजणप्शयन बेली डान्ससरच्या थाटात कमरेला संथ 

झोके दते ती नाचत िोती. संगीताच्या धुंद नशते ! त्याच्या धुंद तालावर ! णतच्या मागच्या 

बाजूला िबशीच्या पोषाखातला एक तरण िबशी गुलाम. त्याच्या िातात थाळी आणण 

थाळीवर एक शीर. मातीचं परंतु मानवी शीर. त्या शीराला दाढी िोती. केस लांब, मोकळे. 

णचत्ररथाच्या खालच्या बाजूला लांबलचक बॅनर. त्यावर णलणिलले ं िोतं ‘सलोमीचं न त्य-

सरकारच्या कानााव्िाल आणण णशमगोत्सव सणमतीच्या सौजन्सयानं.’  
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...प्रत्येक पथक आपापल्या परीनं उत्क ष्ट वशेभूषा, रंगभूषा, न त्य करीत आपली कला 

जनसमुदायाला दाखवीत जात िोतं. कािी पथकांमध्ये केवळ वीसएक लोक िोते तर एखाद्या 

पथकात शभंरावर तरण-तरणी समाजाच्या लज्जामयाादा ओलांडून रस्त्यावरून नाचत 

जाताना कददत िोत्या. कािीजणांच्या अंगावर भरगच्च पोषाख िोता, कािींच्या अंगात फक्त 

मानवी लज्जा झाकण्यापुरताच ! जेमतेम ! प्रत्येक पथक गात िोतं, नाचत िोतं. कधी 

आपल्याच पथकातील बॅंडच्या संगीतावर तर कधी उगाच, संगीताणशवाय. आजूबाजूच्या 

जनसमुदायामधून फेकलले्या शददांचे प्रिार झेलीत , कधी प्रमेाचे तर कधी अविलेनेचे. परंतु 

सबंध णमरवणकुीत जाणवत िोती ती एक आगळी वेगळी मस्त, मदमत्त धुंदी, नशा, 

बेफामपणा ! वाटावं की िा एक क्षण केवळ जीवनाचा ! खराखरुा जगण्याचा आनंद दणेारा ! 

ि े सारं पािायला णमळालं ह्याची धन्सयता जाणवू दणेारा !” ( प . १२, १३, १४ ) अस े

कार्नाव्िलचे णचत्र णचत्रमय शैलीत उभ ेकेलेल ेआि.े  

कॅणसनोच ेवातावरण : 

‘सलोमीचं न त्य’ मधून कॅणसनोची वातावरणणनर्माती केललेी आि.े 

“ गाडी िोटेल िरेॉनच्या मागच्या दारात आली. णतथून णतला त्या ड्रायव्िरनं एका खोलीत 

नेलं. णतथ ंएक पोरगेलसेा माणूस िोता. त्यानं णतचं ओळखपत्र पार्हन कसलीशी नमद केली 

आणण णतला एका वेटरच्या स्वाधीन केलं. त्यानं णतला एका मोयामा दालनात नेलं. णतथ ंखूप 

लोक िोते. वातावरण बरंच थंडगार वाटलं. कािी लोक कसल्याशा कफरणार् या च्ाशी खेळत 

िोते. त्या वेटरनं णतला णतथं नेल ंणन कुणाला तरी अदबीनं कािीतरी सांणगतलं. एक उंचापुरा 

गोरेला माणसू णतच्याकड ेपाित िोता. तो रंद िसला. 

“ये ! मला खेळात मदत कर.” त्यानं िात पुढ ंधरला. वेटरन ंणतच्याकड ेपाित खुणावलं, ‘ पढु े

चल ! ’ 
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सबीना ककंणचत गमधळली. नंतर णतला त्या व्यवस्थापकाचं बोलणं आठवलं-नेिमी प्रसन्नणचत्त, 

प्रसन्नमखु असायला िवं ! ती िसली आणण त्याच्या िातात िात गंुतवला. त्यानं णतला जवळ 

ओढलं. ती णबलगली. िा ं ! आता ठरवलंय तर जे िोतं ते भोगावं ! – णतनं ठरवल.ं सुदवैानं 

फारस ं कोणी ओळखीचं नव्ितं. िा ! आणखीन तीन-चार मुली कदसल्या. त्या आताच िस ू

णखदळू लागलेल्या णतला जाणवलं.” (प . २१३) 

कौटंुणबक वातावरण :  

    कौटंुणबक वातावरणणनर्मातीमधून लखेकाचा मूल्यात्मक द णष्टकोण कदसतो. उदा. 

‘सलोमीचं न त्य’ मध्य ेमाईंच्या म त्यूनंतरचे कौटंुणबक वातावरण.   

“ प्रश्न िोता तो माईच्या दाणगन्सयांचा ! माय गॉड ! माई नुकत्याच गेल्यायत तर ह्या दोन्सिी 

सूनबाई थटे लाजलज्जा-शरम सोडून णतच्या दाणगन्सयांवर उघड उघड उतरलेल्या. ह्या 

बायकांना णनदान समाजाचे एरटकेट् स कसे कळत नािीत िदेखेील परेशला समजत नव्ितं. 

संध्याकाळी सात ते सकाळी नऊ घरातील वेळ सपंून संपत नसे. त्यातल्या त्यात रात्रीचे आठ 

एक तास झोपेत जात िचे त्याचं नणशब. झोपिी जेमतेम लागायची त्याला. परंतु 

भांडणार् यांना मात्र, कदवसभराच्या श्रमामुळे असावं, झोप चांगली लागायची. मुक्ता कामावर 

जायची. त्यावरूनिी दोन-तीन कदवस वाद झाले िोते. लक्ष्मीवैनीचं म्िणणं पडलं की णतनं ि े

बारािी कदवस सटु्टी घ्यावी. मकु्ताला ते मान्सय नव्ितं. बस्स ! त्यावरून तीन कदवस खडाजंगी ! 

रात्रीची ! एका बाजूने आत्या अणण लक्ष्मीवैनी तर दसुर् या बाजूला मकु्ता. वैजयंती आणण 

पुष्पा अधूनमधूनच बोलायच्या. कधीकधी णतरंगी लढत व्िायची, तर कधी पंचरंगी !” (प . 

३५, ३६) 
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भौगोणलक वातावरण : 

अनेक कादबंर् यांतून भौगोणलक पररसर ते वास्तवदशी पद्धतीने उभा करतात. उदा. 

‘रद्रमुख’ मधील रांजुलीच्या खोर् याचे वणान. या वणानामधून लखेकाचा वैज्ञाणनक द णष्टकोण 

कदसतो. 

“रांजुलीचं खोरं ि ेपखालीसारखं आि.े नैऋत्येकडून उत्तरेकड ेवळत पसरल्यासारखं. रद्रमुख 

पखालीच्या गळ्याशी आि.े पखालीचं तमड सांग्याच्या कदशेला-पखालीच्या पोटात. उगव,े 

कामुली, पतंगवाडी, वामोरी वगैरे गावं. दरीच्या तळाशी सुपारी, माडांच्या बागा. उतारावर 

रद्रमुख आणण त्याच्या वसािती. त्यावरूनच जाणारा रेल्वेमागा, पखालीच्या दसुर् या टोकाशी 

एका अरंद बोळातून सावडकेड े जाणारा. टेकड्ांवरील उतार उघड.े टेकड्ांची माथीिी 

कापून बोडकी केललेी.तळाशी असलले्या सुपारी, माडांच्या बागांमुळं णतथल ंतपमान कमीच 

असाव.ं परंतु बाष्प मात्र खूप. त्यामुळं एक कमी दाबाचा पट्टा णतथं णनमााण झाललेा. 

रद्रमुखातून णनघणारा सगळा काबान मोनोक्साईड त्यामुळे कमी दाबाच्या पट्टीकड े जाऊन 

णतथंच बसललेा. नीट वायुसंचार नािी ! त्यामुळं रद्रमुखनेदखेील प्रदषूणाची समस्या णनमााण 

िोतेय.” (प . ४८ )  

‘आकदत्य’ या कादबंरीत ‘आकदत्य’च्या पररसराच्या आणण ‘आकदत्य’ च्या नेमक्या वणानामधून 

वातावरणणनर्माती झालेली आि.े 

“ ‘आकदत्य’ भारताचा आणण जगाचा पणिलावणिला वीजणनर्मातीसाठी बांधला गेलेला फ्यूजन 

ररएक्टर. सिा िजार िके्टर जणमनीत तो वसललेा िोता. कारवारर्हन अंकोल्याकड ेजाताना 

जवळजवळ अध्याा वाटेवर एक रस्ता उजवीकड े सागराकड े वळतो ह्या रस्त्यावरून 

जवळजवळ अधाा ककलोमीटर आत एक प्रचंड प्रवेशद्वार लागते; आणण णतथूनच पुढचा पररसर 
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संपूणापणे काटेरी तारांच्या भेंडोळ्यांनी वेढला गेलाय. प्रवेशद्वारावर खास सुरक्षादलाचा 

पिारा असतो. 

प्रवेशद्वारापासून जवळजवळ दीड ककलोमीटर रस्ता उजाड माळावरून जातो...आणण मग 

झटकन माळ उतरतो. आणण णतथूनच ‘आकदत्य’ चा संपूणा पररसर द ष्टीसमोर पसरतो. 

एक मोठा सूयााक ती, बारा आर् यांनी वेढलेला, अधाा-एक ककलोमीटरभर व्यासाचा ‘आकदत्य’ 

नजरेत भरतो. आसावर ‘आकदत्य’चा गाभा, गाभ्यापासून बारा आरे णनघतात आणण ते पाचशे 

मॅगॅवॅट जनरेटसाच्या पोटात संपतात. प्रत्येक आर् याभोवती णवद्युतचंुबकाच्या तारांची भेंडोळी 

आिते. दोन-दोन आर् यांमधल्या जणमनीवर, आर् यांना समांतर अशा दोन दोन इमारती आणण 

मोठाल्या टाक्या वगैरे कदसतात.” (प . ५, ६ )  

‘जोनास आका ’ मध्ये मंगळाच्या णचत्रणामधून वातावरणणनर्माती साधलेली आि.े  

“ मंगळावरील तांबूस जमीन अंधूक सूयाप्रकाशात भलतीच लालसर वाटायची. वातावरणाला 

कसलाच रंग नव्िता. प र्थवीवरील णनळं आकाश इथं नव्ितं. एका बाजूला सूया तटस्थपणं उभा 

कदसत िोता. लाल णपवळा पण डोळ्यानंा न झमबणारा. आणण काळ्या आकाशाच्या दसुर् या 

भागात शु् ग्रिासारखी चमकणारी थोडी लिान आणण णनळसर प र्थवी कदसत िोती. सबधं 

कदवस एकाच प्रकारचा प्रकाश िोता. प र्थवीवरील सायंकाळसारखा.” (प . २१७) 

णनसगावणान : 

िबेळेकरांच्या कादबंर् यांमधून णनसगासौंदयााचे वणान येते. 

‘सलोमीचं न त्य’ मध्ये पणजीतील सणचवालयामधून कदसणार् या मांडवी नदीचे वणान आलेल े

आि.े 
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“मुख्यमंत्र्यांच्या ऑकफसच्या णखडकीतून मांडवीचा प्रवाि फारच सुंदर कदसतो. पणलकडचा 

बेतीचा ककनारा, णिरव्या झाडीने सदोकदत भरलेला. त्यामध्येच बतेीच्या चचाचा मनोरा 

आणण कॉस. वरच्या बाजूला डमगर. णिरवेशार ! पावसाचा जोर संपललेा असला तरी आकाश 

अधूनमधून भरल्यासारखं व्िायचं. आजिी पातळ मेघांचा थर वातावरणात धूसरता आणत 

िोता. मांडवीचा प्रवाि करडा वाटत िोता. सागराच्या मखुाशी असल्यानं असावं प्रवािात 

णस्थरता आल्यासरखी वाटत िोती. कािी िोड्ा पावसाची उघडीप साधून एका 

ककनार् यावरून दसुरीकड ेघाईघाईने डुलत जात िोत्या.” ( प . ६१) 

‘भद्रमुखी’ कादबंरीत बटेांवरील ज्वालामुखीच्या स्फोटाचे वणान करताना लखेकाचा 

वैज्ञाणनक द णष्टकोण कदसतो.  

‘उदयंतच्या पूवेला पाणी सळसळू लागलेल ेिोते. त्यातून वाफा उठायला लागलले्या िोत्या. 

आणण त्याच वेळेला उदयंतच्या पूवेकडील कड्ातून कािी तांबडपेांढरे प्रकाशमान झरे वार्ह 

लागललेे िोते. कािी भगेांतून काळा धूर णनघ ूलागललेा िोता...अचानक भयंकर गडगडाट 

िोऊ लागला आणण उदयंतचा कडा त्यांच्या डोळ्यासमोर कोसळला. त्यांतून धूर, पाण्याची 

वाफ आणण लाव्िाचे तुषार, रठणग्या उडाल्या. भद्रमुखी ज्वालामखुीचा जन्सम झाला 

िोता...आकाशात धूर आणण धूळ यांच्या संगमाने पाण्याचे तुषार त्यावर गारठून ढग णनमााण 

झालेले िोते. त्या ढगांनी दशमीच्या चंद्राला पार झाकोळून टाकले. पाऊसिी पडू लागला. 

त्या काळ्याकुट्ट अंधारात दरूवर जणमनीला समांतर परंतु ककंणचत उंचावरून लाव्िांचे 

चकाकते तांबड,े णपवळे पटे्ट काळे डाग घेऊन एखाद्या णवव्िळणार् या अजगरासारखे वळवळत 

पसरत िोते. दाट धूर पसरलेला िोता. वातावरणात गंधकाचा वास उग्रतेने जाणवत िोता. 

त्याणशवाय णवतळलेल्या धातूचा वास आणण त्याचे भपकारेिी जाणवत िोते.” (प . १८७, 

१८८) 
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अशाप्रकारे िबेळेकराचं्या कादबंर् यांत भौगोणलक, सामाणजक, सांस्क णतक वातावरणाचे 

णचत्रण येते. स्थलकालाचे, कार्नाव्िलच,े कॅणसनोचे, णनसगााचे वातावरण कथानकातील 

अनुभवाचा भाग बनून यतेे.  

६.४  णनवदेन :  

व्यणक्तणचत्रण, वातावरण, णनसगासौंदया यांचा णवचार करताना त्यांच्या णनवेदनशैलीचे 

णवशेष सांणगतलेल ेआितेच, इथ ेअन्सय कािी णवशषेांची नमद करता येईल. 

कथा-कादबंरीत णनवेदन म्िणजे कथन िा मित्त्वाचा घटक आि.े लखेक आपला 

अनुभव णनवेदनामधून मांडत असतो. प्रथमपुरषी णनवेदन आणण त तीयपुरषी णनवेदन अशा 

णनवेदनाच्या दोन पद्धती आिते. प्रथमपुरषी णनवेदन एका पात्राने केलेल े असत े तर 

त तीयपुरषी णनवेदन करणारा णनवेदक सवासाक्षी असतो. प्रथमपुरषी णनवेदनात 

णनवेदकपात्राच्या अंतरंगाचे दशान घडणवता येते तर त तीयपुरषी णनवेदनात त्रयस्थ नजरेतून 

वास्तवाचा व्यापक पट मांडता येतो. 

प्रथमपरुषी णनवेदन : 

  ‘ओ जॉनी’ मध्ये प्रथमपुरषी णनवेदनाचा वापर झाललेा आि.े ‘सलोमीचं न त्य’, 

‘रद्रमुख’, ‘एका कोणळयाने’, ‘व कमोणिनी’, ‘आकदत्य’, ‘भ गुसेतू’, ‘प्रवाळपारधी’, ‘पक्षी जातो 

दशेांतरा’, ‘आं पासा’, ‘म त्यंुजय’, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक 

२०२६’ या कादबंर् यांमध्ये त तीयपुरषी णनवेदन वापरलेल ेआि.े 

 ‘ओ जॉनी’ मध्ये णशवनच्या प्रथमपुरषी णनवेदनामधून कादबंरीतील अनुभव साकार  

झालेला आि.े 
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“ या णबझनेसवाल्या लोकांचा राग येतो. भडव्यांच्या िातची आम्िी प्यादी. कशीिी िलवा, 

कुठंिी िलवा, िलायलाच िवं. कारण त्याचं्या िातात पैसा आि ेनं !” (प . १४१ ) 

 णशवनने केलले्या या प्रथमपुरषी णनवेदनातून जॉनी, लसंणथया यांच्या मानणसक 

अवस्थेचे, उलाघालीचे णचत्रण येते पण त्याला मयाादा पडतात.  

 त तीयपरुषी णनवदेन : 

‘रद्रमुख’ मध्य े त तीयपुरषी णनवेदनाचा वापर झाललेा आि.े सवासाक्षी 

णनवेदनपद्धतीमुळे कादबंरीतील पात्रे, घटना, प्रसगं, वातावरण यांचा तपशील आलेला आि.े 

‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीत त तीयपुरषी णनवेदन आललेे आि.े 

 “परेश तसा भावुक. ककंणचत कामणववश. त्याला स्त्रीदिेाचं जबरदस्त आकषाण िोतं. तसा तो 

फार मोकळा िोता. स्वाथी तर नव्िताच नव्िता.” ( प . २८ ) 

 “ या सवा घटनांमध्ये खरोखर दखुावललेा कदसला तो पापा ! का कोण जाणे त्याच्या 

डोळ्यात पुन्सिा-पुन्सिा अश्रू उभे राणिल.े” (प . २३७) 

 ‘आकदत्य’ मध्य ेत तीयपुरषी णनवेदन वापरलेल ेआि.े  

“णवज्ञान जागणतक असते, त्याला दशेाच्या सीमांचे बंधन नसते ि ेखोटे. अखेर यदु्धासाठी असो 

अथवा शांतीसाठी, णवज्ञानालािी दशेांच्या सीमांचे बंधन पाळावेच लागते. ( प . ८९, ९० ) 

‘एका कोणळयाने’, ‘व कमोणिनी’, ‘भ गुसेतू’, ‘प्रवाळपारधी’, ‘पक्षी जातो दशेांतरा’, ‘आं 

पासा’, ‘म त्युंजय’, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक २०२६’ या 

कादबंर् यांमधून त तीयपुरषी णनवेदनाचा वापर झालेला आि.े 
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६.५ भाषा : 

 कादबंरीच्या अन्सय घटकांप्रमाणे भाषा िा घटकिी मित्त्वाचा आि.े िबेळेकरांच्या 

कादबंर् यांत भाषेचा समथा वापर झाललेा आि.े  

प्रादेणशक भाषा : 

  िबेळेकरांच्या ‘रद्रमखु’, ‘ओ जॉनी’ आणण ‘सलोमीचं न त्य’ मध्य े प्रादणेशक भाषेचा 

वापर णनवेदन, संवाद, गीत यामधून झाललेा आि.े 

‘रद्रमुख’ मध्ये प्रादणेशक भाषेतील संवाद आलले ेआिते. 

“आयलें रे ते ?” ( प . २४) 

“काय लोक आयल्यात, सर !” ( प . २४) 

 ‘ओ जॉनी’ मध्य े प्रादणेशक भाषेतील पात्रांव, अजाप, शागुती, सेर्वास, ककत्या,ं िॉ कोण, 

जुस्त, माय गे अस ेशदद णनवेदनात, संवादात येतात. 

“जुआंवाक मात्सो पळ िां ! भुगोच तो. तुजोच भुगो... ककतें ?” ( प . १३७) 

‘सलोमीचं न त्य’ मध्य ेसवंादात ककररस्तांव असा शदद, “ककतें गो ! दखुता ! (प . १७) अस े

वाक्य येते. त्याचप्रमाणे प्रादणेशक भाषेतील लोकगीत आलेल ेआि.े 

“दडूु ककत्या मोडलो बाबा 

दडूु ककत्या मोडलो... 

बायल मेळंूक काजार केल े

बायल मेळोवक केल.े..” ( प . ११५, ११६) 
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         िबेळेकरांच्या कादबंर् यांत णनवेदनामधून आणण संवादांमधून लिदंी, इंग्रजी, भाषेचा 

पात्रे, प्रसंगानुसार वापर झाललेा आि.े त्यांच्या णवज्ञानकादबंर् यांमध्ये अनेक वैज्ञाणनक शदद, 

संकल्पना आलेल्या आिते. अनेक संस्क त नावे आलेली आिते. त्याचप्रमाणे इंग्रजी भाषेचा 

वापरिी झाललेा आि.े अधूनमधून उदूा शेर शायरीचािी वापर झाललेा आि.े  

सवंाद : 

       िबेळेकरांच्या कादबंर् यांमधून व्यणक्तरेखा, प्रसंग यानुसार संवादांचा योग्य वापर 

झालेला आि.े ‘रद्रमखु’ मध्ये आरोग्यमंत्र्यांच्या व्यणक्तरेखेचे णवशेष संवादामधून कदसतात. 

उदािरणाथा - 

“अच्छा ! अस्सं, म्िणजे...कदाणचत... नािी त्या माणसानं मला सांणगतलं. कारण, ती मॉर्फा न 

केस िाताळताना जरा काळजी घ्यायला सांगा असं तो म्िणाला. त्याचा एक णमत्र य.ू एस. ए. 

त िोता म्िणे. तुमच्या पत्नीला ड्रगची सवय आि?े” आरोग्यमंत्री णवचारतात. 

राहुल िादरतो. “ड्रगची सवय ? म्िणजे ?” 

“म्िणजे काय णमस्टर मिम्मद ? तुम्िाला काय सुचवायचंय ?” राहुलचा आवाजदखेील नीट 

फुटत नािी. 

म्िणजे काय ? ती मार्फा नची केस काळजीपूवाक िाताळा. अंगावर शेकायची शक्यता 

आि.े.इतर सवा केसेसमध्येिी काळजी घ्याच; परंतु त्या केसमध्ये थोडी जास्त.” ( प . ४२) 

‘रद्रमुख’ मध्ये व्यणक्तसंघषा व्यक्त करणारे संवाद येतात. 

“...परंतु प्रत्यक्षात प्रदषूण झालंय ि ेकळल्यावर आपल्यावरील तो ठपका दरू व्िावा म्िणनू 

तुम्िी रद्रमुखवर बंदी आणण्याचं केलले ं ि े नाटक असावं अस ं मला वाटू लागलंय. त्याला 

तुमचा कािी आक्षेप आि ेका ?” आरोग्यमंत्री राहुलच्या उत्तराची वाट पाितात... 
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 “णमस्टर मिमंद, मला तुमच्या इथल्या राजकारणाची अणजबात माणिती नािी. मला 

राजकारण कळत नािी. मी शक्यतो त्यापासून दरू रािायचा प्रयत्न केलाय. तुम्िाला काय 

वाटायला िवं णन काय वाटू नये ि ेमला मािीत नािी. मला त्याची माणितीिी करून घ्यायची 

नािी. तुम्िी णन तुमचं ि े दलडी राजकारण तुम्िालाच लखलाभ िोवो ! मी माझ्यापरीने 

प्रामाणणकपणे जगलो, वागलो ! तुम्िाला काय करायचंय ते तुम्िी करा.” राहुल म्िणतो. (प . 

८१) 

‘सलोमीचं न त्य’, ‘ओ जॉनी’ मध्य े भावना व्यक्त करणारे संवाद येतात. ‘सलोमीचं 

न त्य’ मध्ये परेश-फाणतमाच्या संवादामधून त्यांच्या प्रेमाच्या भावना व्यक्त िोतात.  

“तू माझी स्फूतीदवेता आिसे. तुला पार्हन स्फूती वाटली मला.” परेश णतला जवळ ओढीत 

म्िणाला. 

“खरोखर मलािी वाटू लागलंय परेश, तुझ ं लग्न झाल ं नसतं न तर मी तुझ्याशी लग्न केल ं

असत.ं..आय लव्ि यू, परेश ! खरंच ! माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आि.े काय करू मी ?” 

फाणतमानं णवचारलं. 

‘ओ जॉनी’ मध्ये जॉनीच्या संवादातून त्याच्या भावना व्यक्त िोतात.  

“लसंणथया, प्लीज, करशील नं तू माझ्याशी लग्न ? आता तुला कािी भीती नािी. मलू न 

िोण्याची नािी, की कसलीच नािी ! मला तू फक्त जवळ िवीयस ! तुला मी जन्समभर सोबत 

दईेन !” (प . १५५) 

        संवादामध्य ेकािीवेळा पात्रे आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर 

करताना कदसतात. ‘सलोमीचं न त्य’ मध्ये मोणिनी संजीवनणवषयी बोलताना इंग्रजीचा आधार 

घेत.े 
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“इट इज व्िसा दनॅ ड्रग्ज, संजय ! आय सस्पेक्ट समलथंग व्िसा !” ( प . ९७ ) 

‘रद्रमुख’ मध्ये घाबरललेी मणल्लका म्िणते– 

“... याचा अथा काय राहुल ? आर यू अगेन क्एटटंग एनी ट्रबल ?” ( प . ३३ ) 

‘ओ जॉनी’ मध्ये बधुोरामच्या संवादामध्य ेइंग्रजीचा वापर िोतो. 

“णधस इज अ के्वश्चन ऑफ लाईफ एन्सड डथे फॉर धी थ्री ऑफ अज.” ( प . १३१ ) 

‘सलोमीचं न त्य’ मध्य ेपढुील वाक्य आललेे आि-े 

 “समबडी अप दअेर लाईक्स मी”  ( प . १८० ) 

कािीवेळा संवादामध्ये लिदंी भाषेचा वापर येतो.  

सलोमीचं न त्य’ मध्य े अवतारलसंग कॅणसनोणवषयी कळल्यावर लिदंी भाषेचा वापर 

करतात. 

“ बैठो भाई ! कॅणसनो की खबर णमली ? िमारी कॉकफन भी ऑडार कदलवाई गयी ि ै?” (प . 

३३) 

‘ओ जॉनी’ मध्ये बधुोराम लिदंी भाषेचा वापर करतो.  

“ओि णशवन ! आ गय ेवो अच्छा ककया ! दखेो, मै अगल ेसप्ताि बॉन जा रिा र्ह.ं विां डॉक्टर 

कोएलनंग को णमलूंगा. जॉनीका खयाल रखना.” (प . १४१) 

कादबंर् यांत उदूा शेर-शायरीचािी वापर झाललेा आि.े  

‘रद्रमुख’ मध्य-े  

“आनेवाली ि ैक्या बला सर पर 
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आज कफर कदल म ेि ैददा कम-कम” ( प . १९ ) 

“अपने भी खफा मुझसे ि ैबेगाने भी नाखूश  

मै जिरे-िलािल को कभी कि न सका कद “( प . ३७ ) 

अशाप्रकारे कादबंर् यांमधनू भाषेचा समथा वापर िबेळेकर करताना कदसतात. 

त्यांच्या कादबंर् यांत काव्यात्म भाषेचा वापर अगदी कमी प्रमाणात िोतो. 

‘सलोमीचं न त्य’ मध्य ेकािी रठकाणी काव्यात्म भाषा वापरललेी आि.े 

“ आणण आजचं ि ेसलोमीचं न त्य त्या णपढीच्या शीलाचं शीर थाळीवर माणगतल्याणशवाय 

रािणार नािी.” (प . १०) 

“परेशच्या डोक्यावर गार पाण्याची घागर ओतल्यासारखं झालं.” (प . २८) 

“गरजवंतांना शील नसतं !” (प . २६२) 

अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या कादबंर् यांतून णनवेदनामधून, संवादांमधून इंग्रजी, लिदंी, 

उदूा, प्रादणेशक भाषेचा वापर समथापण े िोताना कदसतो. काव्यात्म भाषेचा वापर कमी 

प्रमाणात झालेला आि.े त्यांच्या णवज्ञानकादबंर् यांमधून वैज्ञाणनक भाषेचा वापर झाललेा 

आि.े 

६.६  कथचेी रचनावणैशष्ट्य े: 

अनुभव, कथानक, पात्र, वातावरण, णनवेदनपद्धती व भाषा ि ेकथेचे घटक असतात. 

कथेत लखेक कोणता तरी अनुभव मांडत असतो. कथेतील अनुभवानुसार कथेचे वेगवेगळे 

प्रकार िोतात. 

सुधा जोशी यांनी कथेतील अनुभवाणवषयी पुढीलप्रमाणे णववेचन केलले ेआिे. 
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“कथागत अनुभव िा अनेकणवध प्रक तींचा असू शकतो. अनुभवणवषयाप्रमाणेच अनुभव 

घेणार् या संवेदनशीलतेची प्रक ती व अनुभव घेण्याची पद्धती यानुसार कथागत अनुभवाचे रूप 

व गुणवत्ता बदलती राितात. तो गंभीर, काव्यात्म, णवनोदगभा, नाट्यात्म, उपरोधगभा, 

लचंतनात्म असा णवणवध प्रक तींचा अस ू शकतो; तसेच एकाच वळेी तो परस्परणभन्न 

प्रक णतधमांना सामावून घेणारा असािी अस ू शकतो. कथागत अनुभव अंतमुाख प्रक तीचा, 

व्यणक्तकें द्री त्याचप्रमाणे बणिमुाख प्रक तीचा, तटस्थ वस्तुणनष्ठतेने घेतललेा असािी संभवतो. 

ककंबहुना एखाद्या तरल भावणस्थतीपासून ते एखाद्या सामाणजक णस्थत्यंतराच्या प्रक्येपयंत, 

व्यापक संदभा असलले्या सामाणजक, सांस्क णतक घटनावू्यिापयंत अनेक प्रकारचे, प्रक तींचे 

अनुभव कथाणवषय झालेले आढळतात. अनुभवरूपांतील या वैणचत्र्यातूनच कथा या 

साणित्यप्रकाराला रूपबधंाचे वैणचत्र्य लाभलेल ेकदसेल.” २  

सुधा जोशी यांनी कथेतील घटकांणवषयी केलले े णववेचन मित्त्वाचे आिे. कथानक, 

पात्र, वातावरण, णनवेदनपद्धती व भाषा ि े कथेचे मलूघटक आिते. त्यांच्या आश्रयाने 

कथाकार कथाणनर्माती करीत असतो असे म्िणून, 

 “तो कथेत णनवेदकाच्या द णष्टकोणातून णवणशष्ट जीवनाथा/अनुभव-कथन करीत असतो. 

णनवेदक घटनाप्रसंगांचे, पात्रांच्या क तींचे, वातावरणादी अन्सय तपणशलांचे णनवेदन करीत 

असतो. ि ेणनवेदन म्िणजे अथाातच केवळ जंत्री नसते. या घटनाप्रसंगांची, पात्राचं्या क तींची 

व अन्सय तपणशलांची कथेत अथापूणा रीतीने गंुफण केललेी असते. या गंुफणीमागे एखाद े

णवणशष्ट सघंटनतत्त्व अंतभूात असते. त्यातूनच कथानकाला णवणशष्ट रूप लाभत असते. या 

कथानकातून कथागत अनुभवाथा साकारला जातो.” ३ अस े सधुा जोशी यांनी सांणगतलेल े

आि.े 

कथानकरचना िा कथेचा मित्त्वाचा घटक आि.े िबेळेकरांचे ‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘पाय 

नसललेी माणसे’, ‘पुरंध्री’ ि ेतीन कथासंग्रि प्रणसद्ध झाललेे आिते. या सगं्रिांमधील कथांतील 
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अनुभवांनुसार त्यांच्या कथांचे जीवनदशानात्मक कथा, रंजनात्मक कथा, वैज्ञाणनक कथा अस े

वगीकरण केलेल ेआि.े या कथांतील कथानकरचनेचा णवचार इथे केललेा आि.े 

६.६.१ जीवनदशानात्मक कथाचंी सरंचना : 

िबेळेकरांनी मानवी जीवनातील वास्तवाचे णचत्रण करणार् या अनेक वास्तववादी 

कथांची रचना केलेली आि.े त्यांच्या ‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘मोिोर’, ‘कािी क्षण नुपजललेे’, 

‘वादळ’, ‘सेणडस्ट’, ‘णनमााल्य’,‘प्रीत अबोली’, ‘धी रेस’ या जीवनदशानात्मक कथा आिते. 

टरंग ऑफ सटॅना :  

‘टरंग ऑफ सॅटना’ या कथचे्या कथानकात लेखकाचा ितूे जीवनदशान घडणवणे िा आि.े 

स्वामीने मुंबईर्हन गोव्यात नोकरीच्या शोधात यणेे, आपला बालणमत्र रघूच्या घरी उतरण,े 

रघूकडून त्याला आपल्या िातावरील टरंग ऑफ सॅटनाणवषयी समजण,े त्याने कंपनीतील 

जागेसाठी इंटरव्ह्यू दणे े पण ती जागा त्या कंपनीच्या मॅनेजरच्या भाच्यासाठी ठेवलेली 

असल्यामुळे त्याला न णमळणे अशा घटनांची णनवड कथानकासाठी करून स्वामीच्या सघंषााचे 

आणण वैफल्यग्रस्ततेचे णचत्रण केललेे आि.े िी कथा व्यणक्तकें द्री असून वफैल्यग्रस्त स्वामीच्या 

मानणसक अवस्थेचे सूक्ष्म णचत्रण कथानकात मनोणवश्लेषणाच्या अंगाने केललेे आि.े 

 स्वामीने इंटरव्ह्यूर्हन परतताना सांगट पकडणे, सोमवारी सांगट घरात आणल्यामुळे 

रघूची बायको रागावणे, रघ ू आणण स्वामीने णमळून सांगटाचे कालवण बनवणे, रघू व 

त्याच्या बायकोने रात्री स्वप्नात िसणार् या स्वामीला जागे करण े अशी प्रसंगरचना 

कथानकासाठी केललेी आि.े कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े स्वामी 

रघूच्या घरी येतो इथ ेकथानकाला प्रारंभ िोतो आणण कालानु्माने कथानक पुढे सरकते. 
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मोिोर  : 

‘मोिोर’ या व्यणक्तकें द्री कथेत बाप्पाला तुरंगवास िोणे, तुरंगात बाप्पाचे कैद्यांशी 

समललंगी संबंध यणेे, त्याची तुरंगातून सुटका झाल्यावर शाळेत नोकरी णमळणे, यशवंताचा 

जन्सम िोण,े सुणमत्राचा म त्यू िोणे, यशवंत तेरा वषााचा झाल्यावर बाप्पाची समललंगी 

संबंधांची जुनी सवय वर येण ेअशा घटनांच्या जळुणीमधून कथानकरचना झालेली आि.े  

डॉक्टरच्या उपचारांनी परपुरषाचे मूल सुणमत्राच्या पोटी जन्समाला येते अस े

दशाणवण्यासाठी तुरंगातील समललंगी संबंधांमुळे णनमााण झालेल्या णवक तीमुळे बाप्पापासून 

सुणमत्राला मलू िोऊ शकत नािी अस े दाखवललेे आिे. बाप्पा तुरंगातून सुटून आल्यावर 

सुणमत्राची भेट िोण,े आपल्या िातून यशवंतचे आयुष्य उद्धवस्त िोऊ नये म्िणून बाप्पाने 

डॉक्टरला भेटून यशवंतच्या बापाची चौकशी करणे अशा प्रसंगांची रचना णवलोम पद्धतीने 

केललेी आि.े कथानकाच्या संरचनेत केललेी आि.े बाप्पाचा मानणसक सघंषा कथानकात 

आलेला आि.े कथानकात घटनांची तार्का क सगंती सांभाळललेी आि.े कथानकात णवलोम 

पद्धतीचा वापर केललेा आि.े बाप्पा डॉक्टरला भेटण्यास णनघतो इथे कथानकाला आरंभ 

िोतो आणण फ्लॅशबॅक ततं्राने कथानकातील घटनांचे णनवेदन येते.  

 कािी क्षण नपुजलले े: 

‘कािी क्षण नुपजललेे’ या कथेत णमस्टर पंणडतांची व त्ती संशयी असल्यामुळे ते आपल्या 

बायकोचा मानणसक छळ करतात अस ेदाखवललेे आि.े णमस्टर पंणडतांची कॅन्ससरची शेवटची 

स्टेज असण,े णमसेस पंणडतांच्या मनात पारकरणवषयी आकषाण णनमााण िोणे अशा घटनांची 

णनवड कथानकरचनेसाठी केललेी आि.े 

  तेजूने णपक्चरला जाण्यासाठी पैस ेमागणे, डॉक्टरशी भेट, णमसेस पंणडतांनी डी. जी. 

एम. सािबेांना भेटण ेअशी प्रसंगरचना कथानकासाठी केललेी आि.े पारकरची भेट, णमस्टर 
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पंणडतांचे रागावणे अशा प्रसंगांमधून णमससे पंणडतांच्या मानणसक सघंषााचे णचत्रण करण्यात 

आलेल े आि.े कथानक रेखीव आणण प्रवािी झाललेे आि.े कथानकरचनेसाठी अनुलोम 

पद्धतीचा वापर केललेा आि.े णमसेस पंणडतांच्या णवचारच्ातून कथानकाला सुरूवात िोते. 

कथानक कालानु्माने पुढे सरकते. 

वादळ : 

‘वादळ’ या कथेत जुआंवची बायको णमलाग्रीना त्याला सोडून जाणे, त्याच्या 

आयुष्यात जोजेकफन िी तरणी, णवधवा फाणतमा आणण णतची बणिण क्लरेा या णस्त्रया येण,े 

सेणलनाने आपला नवरा कफलोमेनला सोडून जुआंवकड े रािायला यणेे, कफलोमेन नािीसा 

िोण,े जुआंवने पश्चातापाने भर वादळात िोडी घेऊन कफलोमेनला शोधायला जाणे अशा 

घटनांची णनवड कथानकासाठी केललेी आि.े आपले पौरष ओसरत असल्याची जाणीव 

झाल्यामुळे जुआंवला पश्चाताप िोतो असे दाखवलेल ेआि.े कथेतील अनुभव व्यणक्तकें द्री आि.े 

कफलोमेनच्या मायने त्याला शोधायला जुआंवच्या घरी येण,े जुआंव आणण सेणलनाला 

णशव्या दणेे, सेणलनाच्या सिवासात जुआंवला आपल ेपौरष ओसरत असल्याची जाणीव िोण े

अशा प्रसंगरचनेमधून जुआंवच्या मानणसक संघषााचे णचत्रण आलले ेआि.े  

कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा वापर केलेला आि.े कफलोमेनची माय त्याला 

शोधायला जुआंवच्या घरी येते इथ े कथानकाचा आरंभ िोतो आणण कालानु्माने 

कथानकाचा णवकास िोतो. 

सणेडस्ट : 

 ‘सेणडस्ट’ या कथेच्या कथानकात जलधरपके्षा अठरा वषांनी लिान असलेल्या 

णनमालाचे लग्न जलधरशी िोते ि े दशाणवण्यासाठी णनमालाच्या वणडलांनी ऑकफसमध्य ेपंधरा 
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िजार रपयांची अफरातफर करण,े ते प्रकरण णमटणवण्यासाठी जलधरने आपले णनमालाशी 

लग्न करण्याची मागणी करणे अस ेदाखवलले ेआि.े 

 लग्नानंतर जलधरन ेणनमालाच्या वणडलांना कंपनीतून काढून टाकणे, त्याने णनमालाचा 

भरपूर शारीररक आणण मानणसक छळ करण,े प्रेम करतानािी णतला मारपीट करण,े 

जलधरला प्रोस्टेट कॅन्ससर िोणे अशा घटनांची जुळणी कथानकात केलेली आिे. व्यणक्तकें द्री 

अनुभव या कथेत आललेा आि.े 

  जलधरची डॉक्टर सयानीशी भेट, जलधरने आपल्याला कॅन्ससर झाल्याचे आणण सिा 

मणिन्सयांच्या वर जगणार नसल्याचे णनमालाला सांगणे, णनमालाला ि ेसांगताना जलधरच्या 

डोळ्यात अश्रू येण ेअशा प्रसंगांची रचना केललेी आि.े कथानकात घटना-प्रसंगांमधून सेणडस्ट 

व त्तीच्या जलधरचे णचत्रण केललेे आि ेत्याचबरोबर णनमालाचा जीवनसंघषािी णचणत्रत केलेला 

आि.े 

  णवलोम पद्धतीचा वापर कथानकरचनेसाठी केलेला आि.े जलधरला डॉक्टर 

सयानीकडून आपल े फक्त सिा मणिनेच राणिल े असल्याचे कळते इथ े कथानकाचा प्रारंभ 

झालेला आि ेआणण कालानु्माने कथानकाचा णवकास झाललेा आि.े 

णनमााल्य : 

‘णनमााल्य’ या कथेत उत्पलाला दत्तक घेतले जाणे, उत्पला िी अनाथाश्रमातून 

आणलेली दत्तक मुलगी आि े ि े इतरांना कळू दणेे, माधवने वणडलांजवळ उत्पलाशी लग्न 

करण्याची इच्छा व्यक्त करणे, त्याने दसुर् या मलुीशी लग्न करून अमेररकेला णनघून जाणे, 

उत्पलाचे णशवनवर प्रेम बसण,े त्यांनी लग्न करण्याचे ठरणवणे, उत्पला गरोदर असणे, ती 

अनाथाश्रमातून आणललेी मुलगी असल्याचे कळल्यावर णशवन आणण त्याच्या कुटंुणबयांनी 
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णतला णझडकारणे अशा घटनांची णनवड कथानकासाठी केललेी आि.े कथानकात घटनांची 

तार्का क संगती सांभाळललेी आि.े 

  उत्पला िी अनाथाश्रमातून आणललेी दत्तक मलुगी आि ेि े इतरांना कळू कदल्यामुळे 

णतच्या आयुष्यात प्रश्न णनमााण िोतात अस े णचत्रण केलले ेआिे. णशवनच्या घरी उत्पलाला 

णमळालेली वागणूक, उत्पलाने घरी येऊन वणडलांना जाब णवचारणे अशा प्रसंगरचनेतून 

समाजव्यवस्थेमुळे उत्पलाच्या आयुष्यात णनमााण झालेल े प्रश्न, णतचा संघषा आणण व्यथा 

कथानकात मांडललेी आि.े 

कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा वापर केलेला आि.े उत्पला णशवनच्या घरून 

परतते इथे कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण कालानु्माने कथानकाचा णवकास िोतो. 

प्रीत अबोली :  

‘प्रीत अबोली’ या कथेत रत्ना स्वत:च्या पायावर उभी रािावी म्िणून णशना प्रयत्न 

करतो ि ेकथानकात दशाणवण्यासाठी रत्ना मुकी व बणिरी असते, णशनाला मिारोग िोतो अस े

दाखवलेल ेआि.े 

 णशनाचा माडावरून खाली पडून पाय मोडणे व त्याचे फुटबॉल खेळणे बंद िोण,े 

िॉणस्पटलमध्य े त्याची नवर् याने टाकलेल्या रत्नाशी भेट िोण,े णशनाच्या म्िातार् या आईचा 

भुकेपोटी म त्यू िोणे आणण बणिण आधार नसल्याने वेश्या बनणे, णशनाने रत्नाला आधार दणे,े 

खुच्याा णवणून पसै े कमावणे, णशनाला मिारोग जडण े अशा घटनांच्या णनवडीमधून णशना 

आणण रत्नाचा जीवनसंघषा कथानकात णचणत्रत केलेला आि.े 

णशनाने वतामानपत्राच्या संपादकांना भेटून रत्नाच्या गोष्टी छापण्याची णवनंती करणे, 

रत्नाला गोष्ट णलणिण्याचे अणधक पैस े णमळावेत म्िणून प्रयत्न करण े अशा प्रसंगरचनेमधून 

कथानकात णशनाचे रत्नाशी असललेे भावणनक नाते णचणत्रत केललेे आिे. 
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घटनांच्या आधारे कथानक गणतमान झालेले आि.े कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा 

वापर केलेला आि.े णनवेदक आणण णशनाच्या भेटीने कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण पुढ े

कालानु्माने कथानकाचा णवकास िोतो. 

धी रेस : 

       ‘धी रेस’ या कथेच्या कथानकात जीवन िी एक रेस आि ेअस ेमानणारा योगी आपल्या 

जीवाची पवाा न करता मोटरसायकलच्या रेसमध्ये भाग घेतो ि ेदशाणवण्यासाठी तो घरातील 

पररणस्थतीमुळे आणण वातावरणामुळे जीवनाला कंटाळललेा आणण वैफल्यग्रस्त बनलेला िोता 

असे दाखवललेे आि.े  

       योगीच्या वणडलांना ह्रदयणवकाराचा झटका येणे, योगीने मोटरसायकलच्या रेसमध्य े

भाग घेणे, त्याच्या वणडलांना पुन्सिा ह्रदयणवकाराचा झटका आल्यावर रमाने योगीला 

बोलावण्यासाठी रेसग्राऊंडवर येणे, योगीने परत कफरण्यास नकार दऊेन रेससाठी जाणे अशा 

घटनांच्या जुळणीमधून तरण णपढीच्या मानणसकतेचे, जीवनणवषयक तत्त्वज्ञानाचे णचत्रण 

कथानकात केलले ेआि.े िी कथा व्यणक्तकें द्री अनुभव मांडणारी आि.े 

      सत्तार आणण योगीच्या पैशांसाठीच्या वाटाघाटी, रमा-योगीने सत्तारच्या गॅरेजमधून 

परत जाणे, रेससेनां सुरूवात िोणे अशी प्रसंगरचना कथानकात केललेी आिे.  

       घटनांमधून कथानकाला गणतमानता आलेली असून कथानकरचनेसाठी अनुलोम 

पद्धतीचा वापर केललेा आि.े रमाने योगीला शोधण्यासाठी सत्तारच्या गॅरेजमध्ये येणे इथ े

कथानकाला प्रारंभ िोतो आणण कथानक कालानु्माने पुढे सरकते. 
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६.६.२  रंजनात्मक कथाचंी कथानकरचना : 

रंजनात्मक कथांच्या रचनेमागे रंजनाची प्रेरणा असते. िबेळेकरांच्या ‘सरिाने धरे 

धरे’, ‘मोणिनीआट्टम’, ‘सौदाणमनी’, ‘णचमूटभर आभाळ’ या रंजनाच्या प्रेरणेतून णलणिल्या 

गेलेल्या कथा आिते. 

सरिान ेधरे धरे : 

‘सरिाने धरे धरे’ या कथेत गंधालीला भटेण्यासाठी रूपेश णतच्या घरी येतो ि े

दशाणवण्यासाठी लग्नानंतर गंधाली भागावरामबरोबर पळून जाते असे दाखवललेे आि.े 

गंधालीचे लग्न रूपेशशी िोण,े गंधालीने भागावरामबरोबर पळून जाणे, भागावरामचा मॄत्य ू

िोण,े रूपशे गंधालीच्या फमामध्ये णतचा नवा बॉस म्िणून रजू िोणार असणे, गंधाली सोडून 

गेल्यावर रपेशने णसगरेट ओढणे, दारू णपण ेअशा णतला आवडणार् या सगळ्य़ा गोष्टी करणे, 

फॉरीनला जाऊन यणेे, नवीन लग्न करण ेआणण णतला णिणणवण्यासाठी णतच्या घरी येण ेअशा 

घटनांची जुळणी कथानकरचनेसाठी केललेी आि.े  

कथानकात वैणशष्ट्यपूणा कथनशैलीचा वापर केललेा आि.े गंधाली आणण रूपेश 

यांच्या णनवेदनातून आणण दोघांच्यािी मनातील णवचारच्ातून कथानक साकारते. 

कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े रूपेशने गंधालीच्या घरी यणेे इथ े

कथानकाचा प्रारंभ िोतो आणण कालानु्मे कथानक पुढे सरकते. 

मोणिनीआट्टम  : 

‘मोणिनीआट्टम’ या कथेत भारतीय नौदलातील मणिला िवाई तुकडीने बारा 

णवमानांसि णवमानवार्ह नौका आय. एन. एस. णवशालवर उतरणे, चार णवमानांनी बेटावर 

बॉम्ब टाकून परत येण,े सब लेफ्टनंट गौरम्माच्या णवमानात णबघाड िोऊन ते बेटावर 

कोसळणे आणण गौरम्माला बटेावर उतरावे लागणे, णतचा शोध घेण्यासाठी बेटावर आलले्या 
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चार सैणनकांना आणण पायलटला बेटांवरील आकदवासी आणण सैणनकांनी तादयात घेण,े 

गौरम्मा आणण आयेशाने त्यांची सुटका करणे आणण दोन कैद्यांसि आय. एन. एस. णवशालवर 

परतण े अशा घटनांची णनवड कथानकासाठी करून भारतीय नौदलातील मणिला िवाई 

तुकडीच्या कामणगरीचे आणण गौरम्मा आणण आयेशाच्या सघंषााचे णचत्रण केलले ेआि.े 

 मणिलांची िवाई तुकडीने आय. एन. एस. णवशालवर उतरण,े उच्च अणधकार् यांची 

बेटावरील िल्ल्याच्या संदभाातील बैठक, गौरम्माची बेटावरील सैणनकांच्या नायकाने 

गौरम्मावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न करणे अशा प्रसंगांची रचना कथानकासाठी केललेी 

आि.े 

घटनांच्या आधारे कथानक गणतमान झालेले आि.े कथानकरचनेसाठी अनुलोम 

पद्धतीचा वापर केललेा आि.े भारतीय नौदलातील मणिला िवाई तुकडी णवमानवार्ह नौका 

आय. एन. एस. णवशालवर उतरत े इथ े कथानकाला प्रारंभ िोतो आणण पुढ े कालानु्माने 

कथानकाचा णवकास िोतो. 

सौदाणमनी : 

‘सौदाणमनी’ या कथेत आर. एफ. ओ. कल्याणीची पोलस्टंग णतवरीमलय या सवाात 

धोकेबाज रेंजमध्य ेिोण,े सापळ्यात सापडलले्या वाघीणीला बेशदु्ध करणे, सौदाणमनीने चार 

णपल्लांना जन्सम दणे,े ती णपल्लांसि पुराच्या पाण्यात अडकणे अशा घटनांची जुळणी 

कथानकासाठी केललेी आि.े कल्याणीच्या संघषााचे णचत्रण करण्यासाठी रद्रय्याची माणस े

चंदनाची झाड ेकापत असताना कल्याणीने त्यांना रोखण,े कल्याणीने णशवनला त्या रेंजमधून 

णनघून जाण्यास सांगण,े वाघीणीला कल्याणीने णशवनच्या मदतीने णतच्या तीन णपल्लांसि 

पुराच्या पाण्यातून बािरे काढणे अशा घटनांची णनवड कथानकासाठी केललेी आि.े 
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कल्याणी आणण बाबय्याची भेट, कल्याणीने बीट घेण,े रद्रय्याची माणसे चंदनाची झाड े

कापत असताना कल्याणीने रद्रय्याच्या माणसांना रोखणे, कल्याणी आणण णशवनची भेट, 

कल्याणी जखमी िोण ेअशा प्रसंगरचनेमधून कथानक साकार िोते. 

घटनांच्या आधारे कथानक गणतमान झालेले असून कथानकरचनेसाठी अनुलोम 

पद्धतीचा वापर केललेा आि.े णतवरीमलय रेंजमध्ये कल्याणीची पोलस्टंग केली जाते इथ े

कथानकाची सुरूवात िोते आणण कालानु्म ेकथानकातील घटनांचा णवकास िोतो.  

णचमटूभर आभाळ : 

‘णचमूटभर आभाळ’ या कथचे्या कथानकात णवश्रांती सुभेदारची पीएच. डी. च्या 

णशष्यव त्तीच्या चाचणीसाठी णनवड िोणे, त्यासाठी णतने िदै्राबादला येण,े णतला नवीन गाईड 

कदला जाणे, त्याने णवश्रांतीला चुकीचे मागादशान करणे, णवश्रांतीने उत्तम प्रेझेंटेशन करणे, 

णशष्यव त्तीसाठी णतची णनवड िोणे अशा घटनाचंी णनवड करून णवश्रांतीची बुणद्धमत्ता आणण 

णतचा संघषा यांचे णचत्रण केलले ेआि.े  

  णतची नंदमूामा आणण मामींशी भेट िोणे, नंदमूामांनी णतच्या प्रेझेंटेशनची तालीम घेण े

अशा प्रसंगांची रचना कथानकात केललेी आि.े 

कथेतील घटनांमुळे कथानक गणतमान झालेले असून अनुलोम पद्धतीचा वापर 

कथानकरचनेसाठी केललेा आि.े णवश्रांती-नंदमूामा यांची भेट िोणे इथ ेकथानकाचा प्रारंभ 

िोतो आणण कालानु्मे कथानकाचा णवकास िोतो. 
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६.६.३  णवज्ञानकथाचंी सरंचना : 

प्रणव :      

‘प्रणव’ या णवज्ञानकथेत णवश्वाचा लय झाल्यानंतर शेवटच्या क्षणातून पुन्सिा त्याची 

णनर्माती िोते ि ेवैज्ञणनक सत्य मांडण ेिा कथानकाचा ितूे आि.े  

णमल्कीवेअन जोसफेसनला एन्सड्रोमेडन्सस डुबाने आपल्या वास्तूत आणणे, डुबाने त्याला 

लपंजर् यातून मुक्त करून पेय प्यायला दणेे, डुबा, ्ूगर आणण णनमाई ि े णनराकार णवकार 

जोसेफसनच्या जड दिेात णवलीन िोणे, णवश्वाचा लय िोऊन नव्या णवश्वाची णनर्माती िोण े

अशा घटनांची णनवड कथानकासाठी केललेी आि.े  

कथानकरचनेसाठी अनुलोम पद्धतीचा वापर केललेा आि.े णमल्कीवेअन जोसेफसन 

एन्सड्रोमेडन्सस डुबाला आपल्या वास्तूत घेऊन येतो आणण पेय प्यायला दतेो इथे कथानकाला 

प्रारंभ िोतो आणण कालानु्माने कथानकाचा णवकास िोतो. 

क णत्तकाश्र : 

क णत्तकाश्र’ या णवज्ञानकथेत चंद्रकांत णनलेश्वर या शास्त्रज्ञाने मानणसक द ष्ट्या वाढ न 

झालेल्या मलुांच्या मेंदचू्या शस्त्रक्येमध्ये वापरण्यासाठी एक ड्रग तयार करून वापरणे, 

णनलेश्वरांनी या प्रयोगासाठी सात णस्त्रयांचा वापर करणे, त्या सात णस्त्रया णजवंत असूनिी 

मेल्यात जमा झालेल्या असणे, जयंती आणण सुधाकर यांनी णनलशे्वरांच्या पेणमधील 

बंगल्यावर जाणे, णतथ े त्यांची भेट णनलेश्वर आणण कुटा शॉपेनिॉवर या जमान सजानशी िोण े

अशा घटना-प्रसंगांची रचना कथानकासाठी केललेी आि.े 

घटनांमुळे कथानकात गणतमानता आलेली असून कथानकरचनेसाठी अनुलोम 

पद्धतीचा वापर केलेला आि.े जयंतीच्या गाडीची धडक डीसीपी सधुाकर अमेंबलच्या 
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गाडीला बसणे या प्रसंगातून कथानकाची सुरूवात िोते आणण कालानु्माने कथानकातील 

घटनांचे णनवेदन येते.  

अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या कथांच्या सरंचनेचा णवचार इथे केला. आता त्यांच्या 

कथांतील पात्रांचा णवचार करावयाचा आि.े कथेमध्य े पात्र िा घटक मित्त्वाचा असतो. 

पात्रणचत्रणात लेखकाने णनमााण केलेल्या व्यक्तीच्या शददरूप प्रणतमेला ‘पात्र’ िी संज्ञा आि.े 

पात्रांच्या व त्ती-प्रव त्ती, बाह्य आणण आंतररक व्यणक्तमत्त्व यांचा णवचार केला जातो.  

६.७  कथासगं्रिातील व्यणक्तरेखा :  

त्यांच्या ‘टरंग ऑफ सटॅना’, ‘पाय नसलेली माणसे’ आणण ‘परंुध्री’ या कथासंग्रिांत 

णवणवध व त्ती-प्रव त्तीच्या व्यणक्तरेखा आलेल्या आिते. आयुष्यात बकेारीमुळे वैफल्यग्रस्त 

झालेला आणण त्यामुळे आतल्याआत मानणसक पडझडीला सामोरा जाणारा स्वामी, 

जीवनाला कंटाळलेला आणण वैफल्यग्रस्त बनलेला योगी, आपल्या णवक तीमुळे जीवनात 

समस्या णनमााण झालले ेबाप्पा आणण वासन, प्राप्त पररणस्थतीशी जुळवनू घेत स्वत:चे मकु्त 

आयुष्य जगणारी कणखर इंद्रायणी, खंबीर, सोणशक व प्रेमळ मीरा, स्त्रीलंपट, पश्चतापदग्ध 

जुआंव, णप्रयकराकडून फसवली गेललेी भावुक शीला, वेदनांमध्य ेआनंद शोधणारा सेणडस्ट 

जलधर, मनात क्षणणक स्वाथा णनमााण झालेली णवद्या, सामाणजक वास्तवाचा बळी ठरललेी 

स्पष्टवक्ती उत्पला, जीवनाशी झुंज दणेारा शीना आणण रत्ना, आयुष्यातील लिानलिान 

द:ुखांनी द:ुखी िोणारी णनरंजन आणण रंजना अशा वेगवेगळ्या कारणाने द:ुखी बनलेल्या, 

मनाचा कमडमारा झालेल्या, आयुष्यातील समस्यांना तमड दणेार् या या व्यणक्तरेखा आिते. 

 ‘पुरंध्री’ या कथासंग्रिातील नाणयकाप्रधान कथांमधून धाडसी, सािसी व त्तीच्या 

नाणयकांचे दशान लेखकाने घडणवललेे आि.े या कथांमधील नाणयका रेंज फॉरेस्ट ऑकफसर, 

अणसस्टंट कमीशनर ऑफ पोलीस, नौदल िवाई पायलट अशा पदांवर काम करणार् या आणण 
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णवणवध क्षेत्रांमध्ये कताबगारी गाजणवणार् या आिते. सािसी, कताबगार कल्याणी आणण जयंती 

अशा व्यणक्तरेखा या संग्रिात आलेल्या आिते. 

त्यांच्या कथांमधून णवणवध कारणांनी द:ुखी असलले्या, वफैल्यग्रस्त बनलेल्या, 

वासना-णवकारांच्या वणव्यात िोरपळणार् या, जगण्याची इच्छा असलले्या व्यणक्तरेखा 

आलेल्या आिते. 

‘टरंग ऑफ सटॅना’ या कथासंग्रिातील व्यणक्तरेखाणंवषयी रवीन्सद्र घवी यांनी मांडलेल े

मत मित्त्वाचे आि.े 

“...त्यांच्या कथांतील व्यणक्तरेखा या व्यक्ती म्िणून फारशा लक्षात राित नािीत. व्यक्तीचे 

चेिरेमोिरे, िावभाव, रंगरूप यांचे तपशीलवार णचत्रण करण्यात लखेकाला रस नािी. 

त्यामुळे आपल्या खास व्यणक्तवैणशष्ट्यांमुळे त्यांची पात्र े आपल्याला जाणवत नािीत तर 

नैसर्गाक वासनाणवकार घेऊन आललेी आणण सभोवारच्या पररणस्थतीच्या भोवर् यात 

घुसमटललेी माणस-ेणबनचेिर् याची माणसे-म्िणूनच ती लक्षात राितात. या पात्रांचा 

कमडमारा िा माणसांचाच कमडमारा वाटतो. वरवर सभ्य, शांत, सरळ साधभेोळे जीवन 

जगत असणार् या पण आतून पोखरत, जळत, िोरपळत जाणार् या माणसाची िी कथा 

वाटत.े..या सार् या व्यक्ती म्िणजे णवणशष्ट पररणस्थतीत मनाचा कमडमारा झाल्याने बनलले्या 

णवक त वासनेच्या मूती आिते ...या कथाणवश्वात सिजपणे सुटणार् या णनरगाठी नािीत. 

प्रत्यिी गंुतागंुत वाढवणारे ि ेअवाढव्य जाळे आि.े िबेळेकरांची पात्रं या जाळ्यात बेधडक 

उड्ा टाकतात, त्यातून णनसटण्याची दांडगी धडपड करतात. गंुतागंुत वाढवून घेतात. 

स्खलनशील असली तरी जगण्याची ददुाम्य आसक्ती असलेली िी पात्रे आिते.” ४  

रवीन्सद्र घवी यांनी मांडलेले ि ेमत योग्यच आि.े िबेळेकर आपल्या कथांतील पात्रांच्या 

रंगरूपाचे णचत्रण फारस ेकरीत नािीत. त्यांच्या कथांतील पात्र ेिी सवासामान्सय माणस ेआिते. 
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आपल ेसामान्सय आयुष्य जगत असताना आलले्या वेगवेगळ्या अनुभवांनी ती द:ुखी बनतात. 

वासना णवकारांच्या आगीत िोरपळतात. स्खलनशील असलेल्या या पात्रांना जगण्याचीिी 

तीव्र आसक्ती आि.े णनयतीच्या च्ात सापडून त्यांची फरफट िोते. वेगवेगळ्या कारणांनी 

त्यांचा मानणसक कमडमारा झाल्यामुळे ती णवक त बनतात. आयुष्यातील अटळ अशा 

द:ुखातून, णनयतीच्या परीक्षेतून सुटण्यासाठी धडपडणारी पात्रे त्यांच्या कथांमधून येतात. 

६.८  वातावरणणनर्माती : 

णवणशष्ट स्थलकालाच्या चौकटीत, णवणशष्ट भौगोणलक, सामाणजक, सांस्क णतक 

पररसरात घडणार् या कथेत वातावरण िा मित्त्वाचा घटक असतो. िबेळेकरांच्या कथेतील 

वातावरणणनर्मातीचा णवचार पुढीलप्रमाण ेकरता येतो.  

णनसगावणान : 

‘टरंग ऑफ सॅटना’ या कथते णनसगावणानामधून स्वामीची मन:णस्थती व्यक्त िोते. 

“सुरूचे समांतर स्तंभ. त्यावर फांद्यांचे छप्पर. कावळ्याची मंद कावकाव. समोर मांडवीतून 

घूं घूं लिडंणार् या बाजेस...सागरलाटा, मंद वारा. आत गुदमरणारं मन बािरे येतं. मरतुकड्ा 

कुत्र्यासारख ंणनपणचत पडतं.” (प . २५ ) 

‘मोिोर’ कथेत धुक्याच्या वणानातून बाप्पाच्या मनातील अस्वस्थता कदसते. 

“ आज धुकं पडलंय. कालिी पडल ंिोतं. िा ं ! णपठाच्या भल्याथोरल्या फवार् यासारख.ं धुकं 

पडलंय. आजिी पडलंय. 

घरासमोरील तांबडा रस्ता. धुकट तांबडा. त्यापलीकडील उजाड शेतं. सकाळच्या पसुट 

उजेडात धुरकट धुरकट. 
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आज धुकं पडलंय. दाट पडलंय. डोळ्यात धुकं. मनात धुकं. आणण बािरेिी धुकंच धुकं... 

मनात भीतीचं धुकं. दाट भीतीचं. धुकं पडलंय.” ( प . २९) 

‘वादळ’ मध्ये णनसगावणान येते- 

“समोर मांडवीच्या पलुावरील कदव्यांचा प्रकाश पाण्यात लमबकळत असतो. भरल्या 

आभाळाच्या काळ्या आभरणावर पणश्चमेकड ेझकुत असलेल्या चंद्राची प्रकाणशत सावली.” ( 

प . ६६) 

‘वादळ’ मध्ये पश्चातापदग्ध जुआंवच्या मन:णस्थतीचे णचत्रण पुढीलप्रमाणे येते. 

“िोड ं झेपावत जातं. पणश्चमेकड.े दयााकड.े दाटलेल्या घनांधकाराकड.े मांडवीतून ओसरत्या 

भरतीच्या पाण्याबरोबर. जुआंव वल्ि ंमारतो. वादळाकड ेिोड ंझेपावत जातं.” ( प . ६९) 

स्थलकालणचत्रण : 

टरंग ऑफ सॅटना’ मध्य ेस्थलकालाचे णचत्रण पुढीलप्रमाणे येते. 

“सायंकाळी दोनपावलाच्या खडकावरील गच्चीत सूयााचं स्टेट फ्यूनरल पािायला. च्यायला, 

काय त्याचा कदमाख ! सारा माणसांचा थवा नजर लावीत िोता.” ( प . ५) 

 “मी गोवा सरकारच्या सणचवालयापुढील कठड्ावर बसललेो. सूयााची जीणा वाळलेली उन्सि ं

मांडवीच्या लाटांवर तरंगत असतात.” ( प . २९) 

अशाप्रकारे िबेळेकराचं्या कथांमध्य े णनसगावणानामधून, स्थलकालाच्या णचत्रणामधून 

वातावरणणनर्माती िा घटक आलेला आि.े 
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६. ९  णनवदेनपद्धती : 

िबेळेकरांच्या कथांमधून प्रथमपुरषी आणण त तीयपुरषी णनवेदनाचा वापर झाललेा 

आि.े 

‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘मोिोर’, ‘कािी क्षण नुपजलले’े, ‘सरिाने धरे धरे’, ‘शकुन’, ‘जो तुम 

तोडो णपया’, ‘णनमााल्य’, ‘प्रीत अबोली’, ‘ऋक्षमुद्रा’, ‘णिमव्याघ्र’, ‘णचमूटभर आभाळ’ या 

कथांमध्य ेप्रथमपुरषी णनवेदनाचा वापर केललेा आि.े 

त तीयपुरषी णनवेदन ‘इंद्रायणी’, ‘वादळ’, ‘कािी क्षण’, ‘नणवलगरी’, ‘मुसाकफर’, 

‘सेणडस्ट’, ‘स्पशा पालवी’, ‘धी रेस’, ‘प्रणाली’, ‘मोणिनी आट्टम’, ‘सौदाणमनी’, ‘हुलीअम्मा’, ‘दवे 

दतेो दोन’, ‘क णत्तकाश्र’, ‘कालच्या बटेावरील वधू’ या कथांमधून त तीयपुरषी णनवेदनाचा 

वापर झाललेा आि.े 

६.१० भाषा : 

  कथेच्या अन्सय घटकांप्रमाणे भाषा िा घटकिी मित्त्वाचा आि.े िबेळेकरांच्या कथांमध्य े

भाषेचा समथा वापर झालेला आि.े  

 ‘टरंग ऑफ सटॅना’, ‘पाय नसललेी माणसे’, ‘परंुध्री’ या कथासंग्रिामध्य े संवादांमध्य े

इंग्रजी, लिदंी, प्रादणेशक भाषेचा वापर झालेला आि.े 

‘टरंग ऑफ सॅटना’ मध्य ेइंग्रजी भाषेचा िा वापर पढुीलप्रमाणे झालेला कदसतो. 

“नो लक. सम टायमस णबग लक, सम टायमस नो लक.” (प . १५) 

“इव्िरीबडी टू बेअर णिज ओन ्ॉस !” (प . १८) 
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“अ शॉट णबटवीन धी आईज, गंधा ! िटॅस ऑफ टू यू !” (प . ७६) 

‘पाय नसललेी माणसे’ या संग्रिातील कथाचं्या सवंादांत इंग्रजी भाषेचा वापर आललेा आि.े 

 “इट इज ओके डॉक्टर ! शी डणेलव्िडा सफे ! नो िमॅोरेज !” (प . १७) 

“यू नो व्िॉट ? आय िवॅ कॅन्ससर !” (प . ३४) 

“यू वॉंट बी िपॅी, णवल य ू?” (प . ३५) 

“णमस सयानी आय एम गोईंग आऊट नाव ! आय णवल नॉट बी कलमंग टुड.े ओके ?” (प . ५०) 

‘टरंग ऑफ सॅटना’ मध्य ेलिदंी भाषेचा वापर  झालेला आि.े 

“आंटीकी भांजी ककधर चली ? 

णपच्चर दखेने.” (प . ५१) 

कमकणी भाषेचा वापर ‘टरंग ऑफ सटॅना’ मध्ये संवादात पुढीलप्रमाणे झाललेा आि.े 

 “एक रपया दी. एकुच उरल्या’’ (प ष्ठ १४) 

‘‘िांव पळोवंू माका मेळता की म्िोण?ू’’ (प . १५) 

“ि ॅ! ओशें न्सिोय    ! आंव दाखोयता. ओशें घोर मुरे आणण ओशें-ओशें, ओशें-ओशें कर आणण ओशें 

कोरून उडोय.” ( प . १५) 

“ तू मॅंगलोरचो मुरे ?”( प . १५) 

‘मोिोर’ कथेत संवादांमध्ये प्रादणेशक भाषा आललेी आि.े 

 “साभंाळ बाप्पा ! आज बरें धव पडला ं!” (प . ३०) 
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“कालय पडललेें. काल. पयर. ककते जाला ंकळना, बाप्पा. आंदयाक फूल आयला.ं करपतलें. 

अंवदू ंआंबो ना !” (प . ३०) 

“म्िजें काम आसलें. दोतोर रावाकडने.”( प . ३६) 

“तुजें ककतें काम, बाप्पा ?” ( प . ३६) 

“आंसा ककतें तरी काम. तुका ककत्त्या ?” ( प . ३६) 

 ‘वादळ’ कथेतील संवादामध्ये प्रादणेशक भाषा वापरललेी आि.े 

“ आंवय    म्हुज्या ! दरे काड म्हुरे जुआंव ! तुजे पाड पडू ं ! म्हुजे पुताक ककतें केला ं तुवें, दवे 

जाणा ! दरेय    काडो ना. मारून उडयलो म्हुजे पुताक.” (प . ६३) 

“ आंवे ककतें केला गे ताका ? आंव ककत्या मारंू ताका ! म्िाका ककतें मेळटा !” (प . ६३) 

कािी संस्क त नावांचािी वापर झाललेा आि.े उदा. 

 प्रणव, क णत्तकाश्र, ऋक्षमुद्रा, णिमव्याघ्र. 

       िबेळेकरांच्या कथांमध्ये णनवेदनामधून आणण संवादांमधून लिदंी, इंग्रजी, कमकणी 

भाषेचा पात्र,े प्रसंग यानुसार वापर झालेला आि.े कथांमधून अनुभवानुसार इंग्रजी भाषेचा 

वापर झाललेा आि.े त्याचप्रमाणे उदूा शरे शायरीचािी वापर झाललेा आि.े  

‘टरंग ऑफ सॅटना’ या कथते अनुभवानुसार, प्रसंगानुसार उदूा शेर शायरीचा वापर केललेा आि.े  

१.“जाणिद शराब पीने द ेमणस्जदमें बैठकर 

या वि जगि बता द ेजिांपर खुदा न िो” ( प . ६ ) 

२. “ ‘गालीब’ छुटी शराब, पर अब भी कभी कभी 
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पीता र्ह ंरोजे अंिो शबे मािताब में” ( प . ६ ) 

३. “आि को चाणिये इक उम्र असर िोने तक 

कौन जीता ि ैतेरी जुल्फ के सर िोने तक” ( प . ९ ) 

४. “काबा-व-दरै में िम ढंूढते कफरते थे णजसे 

शु्- सद-शु् कक वि िमने ‘जफर’ यां पाया” ( प . ९ ) 

५. “न तो म ैककसीका िबीब र्ह ं

न तो मै ककसीका रकीब र्ह ं

जो णबगड गया वो नसीब र्ह ं

जो उजड गया वो दयार र्ह”ं ( प . १४ ) 

६. “जब भी ककसीने िॅंसके मुरोवतस ेबात की  

कदल के तमाम उम्र के गम दरू िो गये” ( प . १९ ) 

‘सरिाने धरे धरे’ या कथते- 

 “दस्ते-तमा दराज ककसीके आगे क्या करे 

वो िाथ सौगया ि ैसरिाने धरे धरे” ( प . ७८ ) 

 अशा शरे शायरीच्या वापरातून कथेतील अनुभव णजवंत केललेा आि.े 

कथांमध्य ेकणवतेच्या ओळींचा वापर झालेला आि.े ‘ 

“ कदवस तुझ ेि ेफुलायचे  
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झोपाळ्यावाचून झुलायचे...” ( प . २० ) अशा कणवतेच्या ओळींमधून ‘टरंग ऑफ सॅटना’ मध्य े

स्वामीची मन:णस्थती व्यक्त झालेली आि.े 

‘जो तुम तोडो णपया’ या कथेत अनभुव णजवंत करण्यासाठी गीताचा वापर झाललेा आि.े 

‘‘जो तुम तोडो णपया, म ैनािी तोडू रे,  

तोरी प्रीत तोडी क ष्णा, कौन संग जोडू ंरे” ( प . ९१ ) 

काव्यात्म भाषा :  

िबेळेकरांच्या कथामधून कािी रठकाणी काव्यात्म भाषेचा वापर कािी प्रमाणात 

िोतो. 

‘टरंग ऑफ सॅटना’ मध्य ेणनवेदनात काव्यात्म भाषा आलेली आि.े 

“खाली खडकांवर सागराच्या लाटा फेसाळ उड्ा मारीत असतात.” ( प . ५ ) 

“काळोख िळू िळू झलुत झुलत पापण्यांतून डोळ्यांत णझरपू लागतो.” ( प . २० ) 

‘मोिोर’ मध्ये णनवेदनात काव्यात्म भाषेचा वापर िोतो. 

“रात्र नटली. रोजच्यासारखी नक्षत्रांचं लेणं लवेून. चंद्राची रटकली लावून. णनणशगंधाचा 

सुगंध माळून नटली.” ( प . ३४ ) 

‘वादळ’ मध्ये काव्यात्म भाषा येते. 

“ चंद्राचा पुसट उजेड माडंवीच्या पाण्यावर कसाबसा पोित असतो.” ( प . ६७ ) 

अशाप्रकारे िबेळेकरांच्या कथांमधून भाषेचा समथा वापर झाललेा आिे. त्यांच्या 

णवज्ञानकथांमध्ये वैज्ञाणनक भाषेचा वापर िोताना कदसतो.  
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६.११ समारोप : 

अशाप्रकारे या प्रकरणात िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या वाङ् मयीन आणण 

भाणषक वैणशष्ट्यांचा णवचार केला. कथानकरचना, व्यणक्तणचत्रण, वातावरण, णनवेदन, भाषा 

या घटकांच्या आधारे त्यांच्या कथात्मक साणित्याच्या वैणशष्ट्याचंा अभ्यास केला. 

िबेळेकरांच्या कथानकरचनेत आशयवैणवध्य आि.े घटना-प्रसंगांच्या अथापूणा गंुफणीमधनू 

कथानक साकार झालले े आि.े कथानकात घटनांची तार्का क संगती साभंाळललेी आि.े 

कथानकांचा प्रारंभ, शेवट योग्यप्रकारे केललेा आि.े कथानकात णवणवध पातळ्यांवरील संघषा 

आलेला आि.े कथानकरचनेत कािी त्रुटी,कचे्च दवु ेरणिलेल ेआिते. 

कादबंर् यांमधून णवणवध व्यणक्तरेखांचे णचत्रण झालेल ेआि.े या व्यणक्तरेखा कादबंर् यांचे 

कथानक णवकणसत करतात. कािी व्यणक्तरेखा लखेकाचा जीवनणवषयक द णष्टकोण व्यक्त 

करतात. व्यक्तींच्या रूपाचे णचत्रण करण्यापेक्षा त्यांच्या अंतरंगाचे णचत्रण करण्यात लखेकाला 

अणधक रस आि.े 

 त्यांच्या कथांमध्य े वेगवेगळ्या अनुभवांनी द:ुखी बनललेी, वासना णवकारांच्या 

आगीत िोरपळ्णारी, स्खलनशील, जगण्याची आसक्ती असललेी, णनयतीच्या च्ात सापडून 

फरफट झालेली, मानणसक कमडमारा झाल्यामुळे णवक त बनललेी पात्रे येतात. त्यांच्या 

अंतरंगाला लखेक णभडतो. 

िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्यात भौगोणलक वातावरण, कौटंुणबक वातावरण, 

णनसगावणान, स्थलकालाचे णचत्रण यामधून योग्य वातावरणणनर्माती झालेली आि.े 

त्यांच्या कथात्मक साणित्यात प्रथमपुरषी, त तीयपुरषी णनवेदनपद्धतींचा वापर 

योग्यप्रकारे केललेा आि.े भाषेचा समथा वापर लेखक करताना कदसतो. मराठीबरोबरच 

णनवेदनात, संवादांत इंग्रजी, प्रादणेशक भाषेचा वापर केललेा आि.े प्रसंगांनुसार उदूा शेर 
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आलेले आिते. काव्यात्म भाषा कमी प्रमाणात येते. णवज्ञानकथा-कादबंर् यांमधून वैज्ञाणनक 

भाषेचा वापर झालेला आि.े 

 

सदंभा :                                     

१.  िस्तक, उषा, कादबंरी, भागवत, श्री., पु., रसाळ, सुधीर आणण इतर, संपा. साणित्य : 

अध्यापन आणण प्रकार, पॉप्युलर प्रकाशन, मौज प्रकाशन ग ि, प्रथमाव त्ती १९८७, प . २७३. 

२. जोशी, सुधा, कथा एक साणित्यप्रकार, भागवत, श्री., पु., रसाळ, सुधीर आणण इतर, 

संपा. साणित्य : अध्यापन आणण प्रकार, पॉप्युलर प्रकाशन, मौज प्रकाशन ग ि, प्रथमाव त्ती 

१९८७,   प . २८६, २८७. 

३. जोशी, सुधा, कथा एक साणित्यप्रकार, भागवत, श्री., पु., रसाळ, सुधीर आणण इतर, 

संपा. साणित्य : अध्यापन आणण प्रकार, पॉप्युलर प्रकाशन, मौज प्रकाशन ग ि, प्रथमाव त्ती 

१९८७,   प . २८७. 

४. घवी, रवीन्सद्र, मागोवा, राजिसं णवतरण, प्रथमाव त्ती १९९८, प . १३१, १३२. 
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                                                             प्रकरण सात 

               िबेळेकर याचं्या कथात्मक साणित्याच ेमलू्यमापन आणण समारोप 

 

७.१  अरण िबेळेकराचं्या साणित्याच ेवगेळेपण 

 

७.२  समारोप 
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                                                प्रकरण सात 

                     िबेळेकर याचं्या कथात्मक साणित्याच ेमलू्यमापन आणण समारोप 

 

आतापयंत प्रकरण दोन ते सिामधून अरण िबेळेकर यांच्या कथात्मक साणित्याचा आशय 

आणण अणभव्यणक्तच्या अंगाने जो तपशीलवार णवचार केला त्याआधारे त्यांच्या कथात्मक 

साणित्याचे मूल्यमापनात्मक णवशेष यथे ेथोडक्यात मांडता येतील. 

१. आशयवैणवध्य ककंवा अनुभवाची णवणवधता ि ेत्यांच्या साणित्याचे मित्त्वाचे वैणशष्ट्य 

त्यांचे साणित्य वाचतानाच लक्षात येते. समकालीन वास्तवातले प्रश्न, समस्या ते 

समथापणे मांडू शकतात ( कादबंर् या- ‘सलोमीचं न त्य’, ‘रद्रमुख’, ‘ओ जॉनी’, 

कथासगं्रि- ‘टरंग ऑफ सटॅना’, ‘पाय नसललेी माणस’े). त्याचप्रमाण ेणवज्ञानकादबंर् या 

आणण कथा णलर्हन णवज्ञानणवषयातील जाणकारीिी ते व्यक्त करतात ( कादबंर् या- 

‘आकदत्य’, ‘म त्युंजय’, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमुखी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक 

२०२६’, कथा- ‘प्रणव’, ‘क णत्तकाश्र’). गंभीर जीवनदशानाबरोबरच णनखळ रंजनात्मक, 

करमणूकप्रधान साणित्यिी ते तेवढ्याच तन्समयतेने णलणितात ( ‘भ गुसेतू’, ‘भद्रमुखी’, 

‘पक्षी जातो दशेांतरा’, ‘आं पासा’ं ). जीवनाकड ेगांभीयााने पािण्याची त्यांची प्रव त्ती 

नंतर केवळ वाङ् मयणवलासाकड ेवळललेी कदसते. 

२. त्यांच्या वास्तववादी कथा-कादबंर् यामध्ये ‘सलोमीचं न त्य’ िी सवाात मित्त्वाची आि.े 

मराठीतील गोमंतकीय जीवनदशान घडणवणार् या ‘भावीण’ पासूनच्या कादबंर् यांमध्य े

‘सलोमीचं न त्य’ िी सवाश्रेष्ठ म्िणावी लागेल. गोमंतकातील राजकारणी, स्मगलर 

यांच्यापासून ते लिदं ू मध्यमवगीय आणण गोमंतकीय णिश्चन समाजापयंत आणण 

सत्त्प्रव त्तीपासून ते अपप्रव त्तीपयंत णवणवधांगांनी गोव्याचे एक व्यापक समाजदशान या 

कादबंरीतून घडते. नेमाड े यांनी कादबंरीबाबत पोटसमूि, पोटसंस्क तीचे, समाजाचे 
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दशान घडणवणार् या या कादबंरीच्या धमन्सया नेमाड े म्िणतात त्याप्रमाणे रंद आिते. 

लेखकाचे द्रष्टपेण ‘सलोमीचं न त्य’ मध्य ेकदसते. ‘रद्रमुख’ मध्य ेगोव्यातील पयाावरणीय 

समस्या ते मांडतात तर ‘ओ जॉनी’ मध्ये फुटबॉलणवश्वाचे अनोखे दशान त्यांनी मराठी 

साणित्यणवश्वात प्रथमच घडणवलले े आि.े अपप्रव त्तींचे दशान घडणवतांना त्यामागे 

लेखकाची प्रखर नैणतकता कदसते. 

३. णवज्ञानकथा-कादबंर् यांतून लेखकाची णवज्ञानाणवषयीची जाण कदसते. फ्यजून ररएक्टर, 

प्रगत संगणकतंत्र, नवीन रसायन, मंगळमोिीम इत्यादी णवज्ञानणवषयक संकल्पना 

त्यांच्या णवज्ञानकादबंर् यांत येतात. आपल्या णवज्ञानसाणित्यातून ते णवज्ञानाबरोबरच 

माणसाचा णवचार करतात. लणलत साणित्याबरोबरच णवज्ञानकथा-कादबंर् या 

णलणिणारे मराठीत अरण साधूसंारखे मोजकेच लेखक आिते त्यात िबेळेकरांचे नाव 

अग्रभागी आि.े 

 

४. रंजनात्मक कादबंर् यातिी त्यांनी णवणवध अनुभवक्षेत्रे णनवडललेी आिते. लखेकाने 

आपल्या मनोगतात म्िटलेल्याप्रमाण े “रोमॅंरटक कदवास्वप्नांमध्ये जी मजा असते, ती 

ररएणलणस्टक मध्ये नािी. िी मजा इतरांनािी चाखायला णमळावी, ह्याची फार उणशरा 

जाण आली...माझी कदवास्वपं्न मी िल्ली शददांतून मांडू लागलोय. मला फक्त गोष्टी 

सांगायच्याय- माझ्या कदवास्वप्नांच्या.” (मनोगत- ‘पक्षी जातो दशेांतरा’) त्यांच्या या 

कादबंर् या स्वप्नरंजनात्मक आिते. रंजनात्मक कादबंरीचा आक णतबंध त्यांनी 

यशस्वीपणे िाताळलेला आि.े त्यांच्या रंजनात्मक कादबंरीवर इंग्रजीतील 

आपणत्तकथांचा प्रभाव कदसतो. त्यांनी रंजनात्मक कादबंर् यांमधूनिी जीवनदशान, 

व्यणक्तदशान घडणवलले ेआि.े 

५. णवणवध आशयानुभवांना पररणामकारकपणे व्यक्त करण्याची अणभव्यणक्तशैलीिी 

त्यांच्याकड ेकशी आि ेि ेसिाव्या प्रकरणात त्यांच्या साणित्यातील णनवेदन व भाणषक 
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णवशेष यांचा णवचार करून पाणिलले ेआि.े संवादात मराठीबरोबरच इंग्रजी, लिदंी, 

कोकणी या भाषांचा समथा वापर ते करतात. कािी रठकाणी संस्क त नावे येतात. 

त्याचप्रमाणे अनुभवानुसार उदूा शेर-शायरी यांचािी वापर िोताना कदसतो. त्यांच्या 

णवज्ञानकादबंर् यांमधून वैज्ञाणनक भाषा, संकल्पना येतात.  

समकालीन अन्सय लेखकांशी तुलना केल्यास िबेळेकर यांच्या साणित्याच्या मलू्यमापनास 

ते उपयुक्त ठरू शकते. 

७.१ अरण िबेळेकराचं्या साणित्याच ेवगेळेपण : 

      साठोत्तरी काळातील एक मित्त्वाचे लेखक म्िणून अरण िबेळेकर यांचा णवचार 

करताना समकालीन लखेक रंगनाथ पठारे, सभुाष भेण्ड े आणण णवज्ञानसाणित्य णलणिणारे 

जयंत नारळीकर, लक्ष्मण लमढे यांच्याशी तुलना करून त्याचं्या साणित्याचे वेगळेपण 

तपासता येते. 

रंगनाथ पठारे याचं ेसाणित्य : 

     १९८० नंतरच्या काळात मराठी कादबंरीच्या क्षेत्रात मित्त्वाची भर घालणारे लेखक 

म्िणून रंगनाथ पठारे यांचे नाव घेतल े जाते. ‘रथ’ (१९८४), ‘च्वू्यि’ (१९८९), 

‘िारण’(१९९०), ‘ताम्रपट’ (१९९४), ‘नामषु्कीचे स्वगत’ (१९९९) या त्याचं्या कादबंर् या 

आणण कािी कथासंग्रि प्रणसद्ध झाललेे आिते. वास्तवाचा व्यापक आणण सकू्ष्म पातळीवर वेध 

घेणार् या कादबंर् यांचे लखेन पठारे यांनी केलेल ेआि.े त्यांच्या कादबंर् यांणवषयी वासुदवे सावंत 

यांनी केलेल्या पुढील णवधानातून- 

“पठारे यांची कादबंरी िी मूलत: वास्तववादी वळणाचीच कादबंरी आिे...मानवी जीवनाचे 

आंतररक वास्तव आणण त्याचे बाह्य संदभा ि े दोन परस्परणभन्न घटक नसून त्या दोन्सिी 

घटकांच्या अपररिाया एकात्मतेतूनच वास्तवाचे रूप णसद्ध िोत असते. या साथा जाणणवेतूनच 
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पठारे यांच्या कादबंरीत वास्तवाचे आणवष्करण झालेले कदसते.” १ पठारे यांच्या कादबंरीचे 

वास्तववादी स्वरूप स्पष्ट िोते.  

  रंगनाथ पठारे यांच्या साणित्याशी िबेळेकरांच्या लेखनाची तुलना करताना 

आशयवैणवध्य ि ेसाम्य आढळते. साणित्यणवश्वातील अनुभवापासून ते व्यणक्तदशानात्मक आणण 

जागणतकीकरणात बदललेल्या जीवनवास्तवापासून ते मनोणवश्लेषणापयंत  णवणवध अनुभव 

पठारे यांच्या कादबंर् यांत येतात. िबेळेकरांच्या ‘सलोमीचं न त्य’, ‘रद्रमुख’, ‘ओ जॉनी’ 

सारख्या कादबंर् यांमधून वास्तव जीवनदशान घडते. पठारे यांनी ‘िारण’ सारखी कािीशी 

रंजनात्मक अंगाने जाणारी कादबंरी वगळता रंजनात्मक लेखन केलले े नािी. िबेळेकरांनी 

रंजनात्मक कादबंर् यांचे लेखन अणधक प्रमाणात केलेल े आि.े स्त्री आणण स्त्री-पुरष संबंध, 

लैंणगक प्रेरणा यावर पठारेंच्या अनेक कथा-कादबंर् या लक्ष कें कद्रत करतात. क्वणचत स्त्रीमुणक्तचा 

णवचारिी पठारे यांच्या कथा-कादबंरीत येतो. िबेळेकराचं्या कथा-कादबंर् यांत स्त्री-पुरष 

संबंध ककंवा स्त्री िा कें द्रीभूत णवषय नािी. कािीवेळा पठारे यांची नैणतकता अणधक प्रखर, 

मूर्ताभंजनात्मक, प्रस्थाणपत णवरोधी अशी असललेी कदसते. िबेळेकर समकालीन 

अपप्रव त्तीणवरोधी भूणमका घेताना कदसतात. पठारेंपेक्षा िबेळेकरांच्या कादबंरीतील अनुभव 

वैज्ञाणनक, अ् भुत अस ेवगेळ्या स्वरूपाचे आिते. 

सभुाष भणे्ड ेयाचं ेसाणित्य : 

         गोमंतकीय जीवनाचे णचत्रण करणारे लखेक म्िणनू सभुाष भेण्ड ेयांचा णवचार केललेा 

आि.े  सुभाष भेण्ड ेयांच्या ‘आमचे गमय आमका जाय’ (१९७०), ‘अदशेी’ (१९७१), ‘जोगीण’ 

(१९७४), ‘अंधारवाटा’ ( १९७८), ‘चकवा’ (१९८१), ‘ ‘उ् ध्वस्त’ ( १९८३), ‘बॉनसाय’ 

(१९८८), ‘काजळल्या कदशा’ (२०००), ‘िोमकंुड’ (२००७) या कादबंर् या प्रणसद्ध आिते. 

‘लांबलचक काळीशार सावली’ (१९८१) िा कथासंग्रि आि.े 
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      समकालीन वास्तवाचा वेध भेण्ड ेयांच्या कादबंर् यांमधून घेतलेला आि.े गोवा मुणक्तनंतर 

गोमंतकीय समाजात झालेल्या बदलांचे णचत्रण त्यांच्या ‘आमचे गमय आमकां जाय’, 

‘उ् ध्वस्त’ यासारख्या कादबंर् यांमधून केललेे आि.े प्रादणेशक जीवनदशानाबरोबरच 

‘अंधारवाटा’, ‘बॉनसाय’, ‘ककनारा’, ‘काजळल्या कदशा’ या कादबंर् यांमधून मिानगरीय 

जीवनवास्तवाचे दशान भेण्ड ेयांनी घडवलले ेआि.े 

     भेण्ड ेयांच्या कादबंर् यांणवषयी अशोक मणगुतकर यांनी केलले्या णववेचनामधून भेण्ड े

यांच्या कादबंर् यांचे णवशेष स्पष्ट िोतात. 

 “समकालीन जीवनाकड ेलक्ष वधेून त्यातील बदलत्या पररणस्थतीकड ेआणण त्यातून बदलत 

गेलेल्या मलू्यसकंल्पनांकड ेवाचकांचे लक्ष वेधणे, िा सुभाष भेण्ड ेयांच्या कादबंर् यांचा णवशेष 

आि.े समकालीन जीवनदशान घडवत असताना वास्तवाशी प्रामाणणक रार्हन तटस्थपण े

बदलत्या नैणतकतेचे सूचन त्यांच्या कादबंर् यांतून िोत असते.” २  

         सुभाष भेण्ड े यांनी गोमंतकीय जीवनाचे िबेळेकरांच्या साणित्यापेक्षा अणधक 

णवणवधांगी णचत्रण केले. भेण्ड े यांनी केवळ गोमंतकीय जीवनापुरते मयााकदत न रािता 

िबेळेकरांप्रमाणेच अन्सय णवषयांवर कादबंर् या णलणिल्या. भेण्ड े यांच्या ‘आमचे गमय आमकां 

जाय’ पेक्षा ‘सलोमीचं न त्य’ मधील वास्तव अणधक सूक्ष्म आणण सखोल आि.े भेण्ड ेरंजनाकड े

न वळता कायम वास्तवाशी बांधील राणिलले े कदसतात. िबेळेकर वास्तववादी लेखनाकडून 

रंजनात्मक लेखनाकड ेवळलेल ेआिते. 

जयंत नारळीकर याचं ेणवज्ञानसाणित्य : 

      अणलकड े सुबोध जावडकेर, णनरंजन घाटे, लक्ष्मण लमढे अस े कािी लेखक 

णवज्ञानसाणित्य णलणिणारे म्िणूनच मराठीत नावारूपास आलले ेआिते. िबेळेकरांनी अन्सय 

साणित्याबरोबरच णवज्ञानसाणित्यिी णलणिलले े आि.े लणलत साणित्यात नाव कमावून 



 

                                                                                                427 
 

णवज्ञानसाणित्य णलणिणार् या मोजक्या लेखकांपकैी (अरण साधू इ.) िबेळेकर ि े आिते. 

िबेळेकरांनी णलणिलेल्या णवज्ञानकथासाणित्याची तुलना जयंत नारळीकर आणण लक्ष्मण लमढे 

या अन्सय मराठी णवज्ञानकथालखेकांशी करता यतेे.  

जयंत नारळीकर ि े जसे णवख्यात शास्त्रज्ञ आिते, त्याचबरोबर ते मराठीतील 

मित्त्वाचे साणिणत्यक आिते. त्यांच्या लखेनामुळे णवज्ञानसाणित्याला प्रणतष्ठा लाभली. 

‘यक्षाची दणेगी’ (१९७९), ‘अंतराळातील भस्मासुर’ (१९८५) ि े कथासंग्रि, ‘प्रेणषत’ 

(१९८३), ‘वामन परत न आला’ (१९८६), ‘अंतराळातील स्फोट’ (१९९२), ‘व्िायरस’ 

(१९९६), ‘अभयारण्य’ (२००२) या कादबंर् या असे त्यांचे णवज्ञानसाणित्य प्रणसद्ध आि.े 

       नारळीकरांनी णवज्ञानसाणित्याचे लेखन णवज्ञानप्रसाराच्या ितूेने केललेे आि.े त्यांच्या 

‘यक्षाची दणेगी’ या कथासंग्रिाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी आपल्या लखेनामागील भूणमका स्पष्ट 

केललेी आि.े प्रामुख्याने खगोलशास्त्राशी संबंणधत असलले्या त्यांच्या साणित्यात 

भणवष्यकालीन कणल्पत आललेे आि.े त्यांच्या साणित्याणवषयी अणनल सपकाळ यांनी 

पुढीलप्रमाणे णववेचन केलेल ेआि.े 

“नारळीकरांच्या णवज्ञानसाणित्यामधून वैज्ञाणनक वैणशष्ट्यांची पखरण झालेली आि.े णत्रणमती, 

णत्रकाल याद्वारे शोध घणेारे नारळीकर भारतीय समाज, संस्क ती आणण णवज्ञान यांणवषयी 

नेमकी आणण परखड भूणमका स्वीकारतात. िी भूणमका त्यांच्या भाणषक कलाक तीच्या 

अणभव्यक्तीतूनिी प्रकट िोते.” ३  

      नारळीकर स्वत: वैज्ञाणनक असून आपल्या कथा-कादबंर् यांतून णवज्ञानाचा प्रसार 

करण्याच्या ितूेने ते णलणितात. िबेळेकर उघडपणे तसा ितूे ठेवत नसल े तरी स्वत: 

णवज्ञानणवषयाचे प्राध्यापक असल्याने त्यांच्या कादबंर् यांतूनिी वाचकांना णवज्ञानाच्या नव्या 

संकल्पना (उदा. फ्युजन ररएक्टर, बायो संगणक, ककरणोत्सगाणवरणित सटॅर्नायम पलॅेटस 
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इत्यादी ) मािीत िोतात. णवज्ञानसाणित्याच्या नावाखाली कािीतरी अ् भुत णलणिण े

नारळीकरांना मान्सय नािी. पण णवज्ञानसंकल्पनांचा आधार घेऊनिी िबेळेकरांचा कल 

अ् भुतरम्यतेकड ेआि.े 

लक्ष्मण लमढे याचं ेणवज्ञानसाणित्य : 

       णवज्ञानलेखक असलेल्या लक्ष्मण लमढे यांच्या ‘णगणनणपग’, ‘दवेांणस णजवे माररले’, ‘गंुता’ 

या कादबंर् या आिते. ‘णगणनणपग’ या कादबंरीचे लखेन लक्ष्मण लमढे आणण श्रीणनवास 

कशाळीकर यांनी णमळून केललेे आि.े या कादबंर् यांमधून माणसाचा णगणनणपग बनवण्यातून 

णनमााण िोऊ शकणार् या समस्या, वैज्ञाणनक प्रगतीचे पररणाम, मानवी क्लोलनंगमधून 

माणसाच्या आयुष्यात िोणारा गंुता ि े प्रश्न आलेल े आिते. णवणवध आशयसूत्रे ि े त्यांच्या 

लेखनाचे वैणशष्ट्य आि.े 

         लक्ष्मण लमढे ि े गांभीयााने णवज्ञानसाणित्य णलणिणारे लेखक आिते. आशयवैणवध्य ि े

त्यांच्या लेखनाचे वैणशष्ट्य आि.े िबेळेकरांच्या णवज्ञानसाणित्यामध्येिी आशयाची णवणवधता 

आि.े लमढे यांच्या णवज्ञानसाणित्याच्या कें द्रस्थानी माणसांचे प्रश्न आिते. िबेळेकर यांच्या 

णवज्ञानसाणित्याच्या कें द्रस्थानी माणूसच आि.े णवज्ञानामुळे माणसाच्या जीवनात णनमााण 

झालेल्या समस्या िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांमधून येतात. (उदा. ‘म त्युंजय’, ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’ इत्यादी) 

७.२  समारोप :     

         गोवा मुणक्तनंतरच्या काळात गोमंतकीय मराठी साणित्य अणधक बिरले. या काळात 

णव. ज. बोरकर, शंकर रामाणी, सभुाष भेंड े यांच्याप्रमाणे केवळ गोमंतकीय मराठी 

साणित्यातच नव्ि े तर एकूण मराठी साणित्यात मित्त्वाची भर घालनू स्वत:ची नाममुद्रा 

उमटणवणारे अरण िबेळेकर ि े एक मित्त्वाचे लेखक आिते. त्यांनी गोमंतकीय 
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समाजजीवनातील प्रश्न जसे आपल्या कादबंर् यांमधून मांडललेे आिते, त्याचबरोबर त्यांनी 

कािी णवज्ञानकादबंर् यािी णलणिलेल्या आिते. आपल्या कथांमधून त्यांनी मानवी जीवनातील 

समस्या, सखुद:ुख मांडलेल ेआि.े आपल्या कथात्मक साणित्यामधून िबेळेकरांनी मराठीच्या 

मुख्य प्रवािात आपले वैणशष्ट्यपूणा स्थान णनमााण केललेे आि.े 

       प्रस्तुत प्रबंधात िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचा वाङ् मयीन अभ्यास केललेा आि.े 

िा अभ्यास प्रामुख्याने आशयाच्या आणण सामाणजक समीक्षेच्या अंगाने मांडलेला आिे. या 

अभ्यासातून अरण िबेळेकर यांचे मराठी साणित्यातील वेगळेपण शोधण्याचा प्रयत्न केलेला 

आि.े 

अभ्यासाची उकद्दष्ट े: 

१. िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याच्या अभ्यासासाठी वास्तवता आणण नैणतकता ि े

णनकष स्वीकारलेल ेआिते. ि ेणनकष त्यांच्या सगळ्या साणित्याला लागू पडतात काय 

याचा णवचार करणे. 

२. त्यांच्या कथात्मक साणित्यातील आशयसूत्रांची णवणवधता तपासणे. 

३. त्यांच्या णवज्ञानकथा-कादबंर् यांत संभाव्य णवज्ञान वापरललेे आि ेकाय याचा णवचार 

करणे. 

४. त्यांच्या णवज्ञानसाणित्यात णवज्ञानकणल्पतापेक्षा मानवी जीवनाचे णचत्रण कसे आलले े

आि ेयाचा शोध घेण.े 

५. िबेळेकरांच्या अ् भुतरम्य साणित्यात केवळ अ् भुतच दाखवललेे आि े की त्यात 

मानवी जीवनाचेिी णचत्रण आलले ेआि ेि ेतपासणे. 

६. त्यांच्या कथात्मक साणित्याच्या वाङ् मयीन आणण भाणषक वैणशष्ट्यांचा शोध घेण.े 
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७. रंगनाथ पठारे, सुभाष भेण्ड,े जयंत नारळीकर, लक्ष्मण लमढे यांच्याशी तुलना करून 

िबेळेकरांच्या साणित्याचे वेगळेपण तपासण.े  

या अभ्यासाला उपरोक्त उकद्दष्टांच्या अनुषंगाने एक णनणश्चत कदशा प्राप्त व्िावी 

यासाठी प्रबंधातील प्रकरणांची मांडणी पुढीलप्रकारे केलेली आि े

प्रकरण एक  : कथा-कादबंरीच ेस्वरूप आणण गोमतंकीय कथा-कादबंरी 

प्रकरण दोन  : अरण िबेळेकर याचं ेकथात्मक साणित्य 

प्रकरण तीन  : िबेळेकर याचं्या सामाणजक स्वरूपाच्या कादबंर् या 

प्रकरण चार  : णवज्ञानकथा-कादबंरीच े स्वरूप आणण िबेळेकर याचं्या णवज्ञानणवषयक         

कादंबर् या 

प्रकरण पाच  : िबेळेकर यांच ेकथालखेन 

प्रकरण सिा  : वाङ् मयीन आणण भाणषक वणैशष्ट्य े

प्रकरण सात  : कथात्मक साणित्याच ेमलू्यमापन आणण समारोप  

        पणिल्या प्रकरणात कथा व कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराच्या स्वरूपाची सैद्धांणतक 

चचाा करून प्रकरणाच्या उत्तराधाात गोमंतकीय कथा-कादबंरीचा आढावा घेतललेा आि.े 

दसुर् या प्रकरणात िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचा सारांशरूपाने पररचय करून 

कदलेला आि.े णतसर   या प्रकरणात िबेळेकरांच्या सामाणजक स्वरूपाच्या कादबंर् यांचा 

आणण अ् भुतरम्य कादबंर् यांचा अभ्यास केललेा आि.े चौर्थया प्रकरणात 

णवज्ञानसाणित्याची संकल्पना स्पष्ट करून त्याच्या स्वरूपाचे णववेचन केलेल ेआि ेआणण 

िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांचा णवचार केलेला आि.े पाचव्या प्रकरणात िबेळेकरांच्या 

कथांचा सणवस्तर अभ्यास केललेा आि.े सिाव्या प्रकरणात त्यांच्या कथा-कादबंर् यांच्या 



 

                                                                                                431 
 

वाङ् मयीन आणण भाणषक वैणशष्ट्यांचा णवचार मांडलेला आि.े सातव्या प्रकरणात 

िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचे मूल्यमापन केलेल ेआि.े 

प्रकरण एक : कथा-कादबंरीच े स्वरूप आणण गोमतंकीय कथा-कादबंरी या पणिल्या 

प्रकरणात िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रथम कथा आणण 

कादबंरी या वाङ् मयप्रकारांचे स्वरूप आणण गोमंतकीय कथा-कादबंरीचे स्वरूप यांचा 

णवचार केललेा आि.े 

        या प्रकरणात कथात्म साणित्याच्या स्वरूपाचा थोडक्यात णवचार करून कथा-

कादबंरीच्या अभ्यासकांनी मांडलले्या संकल्पना आणण व्याख्या यांच्या आधारे कथा-

कादबंरीच्या स्वरूपाची चचाा केललेी आि.े पाश्चात्य, भारतीय, मराठी कथा-कादबंरीची 

परंपरा थोडक्यात पाणिलेली आि.े कथा-कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी वापराव्या 

लागणार् या णनकषांची चचाा या प्रकरणात केलेली आि.े या चचेच्या आधारे कथा-

कादबंरीच्या मूल्यमापनासाठी कािी णनकष स्वीकारून त्या णनकषांच्या आधारे 

िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचा अभ्यास केललेा आि.े िबेळेकरांच्या कथात्मक 

साणित्याचा अभ्यास करण्यासाठी गोमंतकीय कथा-कादबंरीची परंपरा पाणिललेी आि.े 

       अनुभव, कथानक, पात्र, वातावरण, णनवेदन व भाषा ि े घटक णमळून कथात्म 

साणित्याची णनर्माती िोते. कथा आणण कादबंरी ि े कथात्म साणित्याचे दोन मित्त्वाचे 

उपप्रकार आिते. त्यामुळे कथात्म साणित्याचे घटक ि े कथा आणण कादबंरी या 

साणित्यप्रकारांचे घटक आिते. 

       अभ्यासकांनी केलले्या कादबंरीच्या णवणवध व्याख्यांमधून ‘कादबंरी’ या 

वाङ् मयप्रकाराची अनेक लक्षणे जाणवतात. कादबंरीचा पट व्यापक असतो. कादबंरीत 

मानवी प्रश्न कें द्रस्थानी असतात. जीवनणचत्रण, लेखकाचा द णष्टकोण, वास्तवता या गोष्टी 
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कादबंरीत मित्वाच्या असून कथानक, घटना, व्यक्ती, णनवेदन, वातावरणणनर्माती इत्यादी 

घटकांच्या सािाय्याने वास्तवाचे आणण व्यापक मानवी जीवनव्यविाराचे दशान कादबंरीतून 

घडते.  

    कादबंरी या वाङ् मयप्रकाराचा संबंध णतच्या प्रारंभकाळापासून वास्तवतेशी आि.े 

कादबंरीत कादबंरीच्या समीक्षकांनी ‘वास्तवता’ म्िणजेच ‘जीवनदशान’ या घटकाचे मित्त्व 

मान्सय केलले े आि.े कादबंरी मानवी जीवनदशान ककतपत सखोलपणे घडवू शकते यावरून 

णतचे मूल्यमापन करता येते. 

         अभ्यासकांनी कादबंरीच्या मूल्यमापनात कादबंरीकाराचा जीवनणवषयक द णष्टकोण 

मित्त्वाचा मानलेला आि.े त्यामुळे कादबंरीकाराचा जीवनणवषयक द णष्टकोण म्िणजेच त्याची 

नैणतक भूणमका िा कादबंरीच्या मलू्यमापनाचा मित्त्वाचा णनकष म्िणून स्वीकारलेला आि.े 

        कथा या वाङ् मयप्रकाराचा णवचार केल्यावर एककें द्री अनुभव, कमीत कमी 

अवकाशात साधली जाणारी संस्काराची एकता, एकाग्र आणण उत्कट पररणाम अस े कथेच े

णवशेष कदसतात. 

       कलारूपाबरोबरच कथचे्या अभ्यासकांनी कथते व्यापक जीवनदशान, लखेकाची 

जीवनद ष्टी, एकूण जीवनाबद्दलचे मूलभूत प्रश्न ि ेमित्त्वाचे मानललेे आिते. म्िणून वास्तवता 

आणण लखेकाची जीवनद ष्टी म्िणजेच लखेकाची नैणतकता ि े कथचे्या मलू्यमापनाचे णनकष 

म्िणून स्वीकारता येतात.  

        कथा आणण कादबंरी ि े कथात्म साणित्याचे उपप्रकार असले तरी त्यात भेद आि.े 

कथेत अनुभव, रचना यांचे एककें कद्रत्व असते तर कादबंरीत त्यांचे बहुकें द्रीत्व असत.े कथते 

संस्काराची एकता असत ेआणण कादबंरीत संस्काराची अनेकणवधता कदसते. कथेत मयााकदत 

अवकाशामुळे एखाद्या जीवनानुभवाचे णचत्रण येते तर कादबंरीत णवस्त त पट येतो. दोन्सिी 



 

                                                                                                433 
 

साणित्यप्रकारात कथानक, पात्र, वातावरण, णनवेदन, भाषा ि ेघटक येत असल ेतरी त्यांच्या 

स्वरूपात वेगळेपणा असतो. 

        गोमंतकीय मराठी कथा आणण कादबंरीची परंपरा णवकणसत िोत गेलेली कदसते. िी 

कथा-कादबंरी आशयाच्या द ष्टीने अणधक सम द्ध बनललेी आि.े ि े दोन्सिी वाङ् मयप्रकार 

मराठीच्या मुख्य प्रवािाला समांतर राणिलेल े आिते. गोमंतकीय कथनेे प्रादणेशक कथेची 

दणेगी मराठीला कदली. फ्रें च, पोतुागीज अशा भाषांतील कथा-कादबंर् यांचा मराठीत अनुवाद 

करन गोमंतकीय लेखकांनी मराठी साणित्याला सपंन्न बनणवलेले आि.े 

 प्रकरण दोन : ‘अरण िबेळेकर यांच ेकथात्मक साणित्य’ या दसुर् या प्रकरणात अरण िबेळेकर 

यांच्या लेखनाची ओळख करून दऊेन अभ्यासासाठी णनवडलेल्या त्यांच्या कथा-कादबंर् यांची 

आशयसूत्र ेआणण त्यात लखेकाने मांडलले ेअनुभवणवश्व यांचा पररचय करून कदलेला आि.े 

       अरण िबेळेकरांनी कथा, कादबंरी, नाटक, एकांककका, बालसाणित्य अस े णवणवध 

प्रकारचे लेखन केलेल े आि.े त्यातिी कथा, कादबंरी ि े वाङ् मयप्रकार त्यांनी गांणभयााने 

िाताळलेल े आिते. आशयसूत्रांची णवणवधता ि े त्यांच्या कथात्मक साणित्याचे मित्त्वाचे 

वैणशष्ट्य आि.े त्यानंी आपल्या कथात्मक साणित्यामधून मराठी साणित्याला अपररणचत 

असलले्या वैणवध्यपूणा अनुभवणवश्वांचे दशान घडणवलेल ेआि.े त्यांच्या कथात्मक साणित्यामधून 

जीवनदशान आणण रंजकता यांचा समन्सवय झाललेा आि.े  

प्रकरण तीन : ‘िबेळेकर याचं्या सामाणजक स्वरूपाच्या कादबंर् या’ या णतसर् या प्रकरणात 

िबेळेकरांच्या सामाणजक स्वरूपाच्या कादबंर् यांचा अभ्यास केलेला आि.े िा अभ्यास 

करताना त्यांच्या अ् भुतरम्य कादबंर् यांचािी अभ्यास केलेला आि.े  

       त्यांच्या ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीचा अभ्यास करताना समाजाचे गणतशील 

पररवतान, बदलता काळ, काळानुसार बदलणार् या मानवी व णत्तप्रव त्ती आणण मूल्यव्यवस्था 
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यांचे णचत्रण कादबंरीत आलेल ेआि ेका ? ि ेपाणिलेल ेआि.े त्याचबरोबर ‘वास्तवता’ आणण 

‘नैणतकता’ या णनकषांच्या आधारेिी णतचे मूल्यमापन केलेल ेआिे. ‘रद्रमुख’ आणण ‘ओ जॉनी’ 

या लघुकदबंर् यांचे मूल्यमापन करताना ‘वास्तवता’ आणण ‘नैणतकता’ ि े णनकष वापरलले े

आिते. 

         ‘सलोमीचं न त्य’ या कादबंरीमधून समाजाचे गणतशील पररवतान, काळानुसार 

बदलणार् या मानवी व णत्तप्रव त्ती आणण मलू्यव्यवस्था यांचे णचत्रण आलेल ेआि.े समकालीन 

सामाणजक, राजकीय, आर्थाक आणण सांस्क णतक वास्तवाचे, बदलत्या मूल्यव्यवस्थेचे दशान 

कादबंरीत घडते. ‘रद्रमखु’ आणण ‘ओ जॉनी’ या लघुकादबंर् यांमधून समकालीन वास्तवाचे 

दशान घडते. या णतन्सिी कादबंर् यांना नैणतकतेचे पररमाणिी लाभलले े आि.े त्यामुळे त्या 

वाङ् मयीन द ष्ट्या यशस्वी ठरलले्या आिते. 

         िबेळेकरांच्या अ् भुतरम्य कादबंर् यांच्या लेखनामागे मनोरंजनाची प्रेरणा असल्याचे 

कदसते. आशयसूत्रांची णवणवधता ि ेत्यांच्या या अ् भुतरम्य कादबंर् यांचेिी वैणशष्टय आि.े 

         लेखकाने या कादबंर् यांसाठी णवणवध अनुभवक्षते्रांची णनवड करून वेगळेपणा राखललेा 

आि.े या कादबंर् यांमधनू आलेली अनुभवक्षेत्र े िी मराठी साणित्याला अपररणचत आिते. 

स्मगललंग, बनावट नोटा व्यविार, अंमलीपदाथाव्यविार, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, पाश्चात्य 

राष्ट्रांची िरेणगरी असे वास्तवाशी णनगणडत णवषय या कादबंर् यांमधून आलेल े आिते. या 

कादबंर् यांची आशयसूत्र े अशी वास्तवाशी णनगणडत असली तरी या कादबंर् यांतील वास्तव 

कणल्पत आि.े ‘व कमोणिनी’ या भयकथात्मक कादबंरीत एक वेगळेच अनुभवक्षते्र आलेल ेआि.े 

कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान असलेल्या या कादबंर् यांचा णवशेष रंजनात्मकता िाच आि.े 

या कादबंर् यांमधून कािी प्रमाणात जीवनदशान घडते पण त्या जीवनदशानाचे स्वरूप फारस े

गंभीर नािी. या कादबंर् यांमधून बारीकसारीक वास्तव तपशीलांचा वापर करून वास्तवदशी 

शलैीत आशयसतू्राचंी माडंणी केललेी आि.े तपशीलबहुलता असली तरी या कादबंर् या 
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कंटाळवाण्या झालेल्या नािीत. उत्कंठावधाकता आणण वाचनीयता िा या कादबंर् याचा णवशेष 

आि.े अ् भुतरम्य कादबंर् यांच्या लेखनामधूनिी िबेळेकरांनी आपली स्वतंत्र मुद्रा उमटणवललेी 

आि.े 

 प्रकरण चार : ‘णवज्ञानकथा-कादबंरीच े स्वरूप आणण िबेळेकर याचं्या णवज्ञानणवषयक 

कादंबर् या’ या चौर्थया प्रकरणात यापूवी अभ्यासकांनी णवज्ञानसाणित्याच्या संकल्पनेच्या 

आणण स्वरूपाच्या केलले्या चचेचा परामषा घेतलेला आि.े यातून णवज्ञानसाणित्य ि ेप्रचणलत 

णवज्ञानाच्या आधारे भणवष्यकालीन णवज्ञानाच्या प्रगतीचे णचत्रण करते आणण त्या प्रगतीचा 

मानवी जीवनावर िोणारा पररणाम, त्यातून माणसाच्या आयु ष्यात णनमााण िोणारे प्रश्न, 

संघषा यांचे दशान घडणवते असे णवज्ञानसाणित्याचे स्वरूप स्पष्ट िोते. त्याचबरोबर या 

प्रकरणात णवज्ञानसाणित्याच्या आकलन आणण मूल्यमापनासाठी कोणते णनकष वापरावे 

लागतात याची चचाा करून या चचेच्या आधारे णवज्ञानसाणित्याच्या मलू्यमापनासाठी- 

णवज्ञानसाणित्याचा आशय णवज्ञानणनष्ठ असावा लागतो, वैज्ञाणनक सत्याच्या 

अणधष्ठानाबरोबरच णवज्ञानसाणित्याला कल्पनेच्या आधारे भणवष्यकाळाचा वेधिी घेता आला 

पाणिजे, भणवष्यकालातील नव्या वैज्ञाणनक शोधाचें सूचन णवज्ञानसाणित्याने करणे आवश्यक 

आि,े णवज्ञानकथानकाच्या मुळाशी वैज्ञाणनक कल्पना असण ेआणण णवज्ञानकथा णलणिताना 

वैज्ञाणनक तर्थये पाळण े मित्त्वाचे असते, णवज्ञानसाणित्य ि े णवज्ञानावर आधाररत साणित्य 

असल्याने त्याच्या मलू्यमापनासाठी साणिणत्यक णनकष वापरणे ( कथानक, व्यणक्तरेखाटन, 

वातावरण, णनवेदन, भाषा इ. ) असे णनकष स्वीकारललेे आिते. 

           या णनकषांच्या आधारे िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांचा अभ्यास करून त्यांच्या 

‘आकदत्य’, ‘म त्युंजय’, ‘जोनास आका ’, ‘भद्रमखुी’, ‘ऑपरेशन मोलॅणसस’, ‘स्वप्नचषक २०२६’ 

या कादबंर् या णवज्ञानकादबंर् या कशा ठरतात ि ेपाणिलेल ेआि.े  



 

                                                                                                436 
 

            जीवनदशान घडणवणे िा ‘आकदत्य’ च्या लखेनामागील ितूे नािी. ‘आकदत्य’ मध्य े

कािी प्रमाणात मानवी जीवनदशान आलेले आि,े त्याचबरोबर कािी नैणतक प्रश्निी मांडलले े

आिते.  त्यामुळे ‘आकदत्य’ िी आजच्या णवज्ञानयुगातील एक वास्तव समस्या मांडणारी, 

मानवी जीवनदशान घडणवणारी, नैणतकतेचे पररमाण लाभललेी कादबंरी ठरते.     

          णवज्ञानसाणित्याचे णनकषांच्या आधारे ‘म त्युंजय’ चा अभ्यास केल्यावर ती एक 

णवज्ञानकादबंरी ठरते. ‘म त्युंजय’ कादबंरीचे लखेन भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तव 

मांडण्याच्या ितूेने झाललेे आि.े जीवनदशान घडणवणे ककंवा नैणतक प्रश्न मांडणे िा णतच्या 

लेखनामागील मुख्य ितूे नािी. त्यामुळे ती रंजनात्मक कथासतू्र मांडणारी णवज्ञानकादबंरी 

ठरत.े 

‘जोनास आका ’ मध्ये लेखकाने भणवष्यकालीन कणल्पत वास्तवाचा वेध घेतलेला आि.े 

णवज्ञानसाणित्याच्या णनकषांवर ‘जोनास आका ’ चा णवचार केल्यावर ती एक णवज्ञानकादबंरी 

ठरत.े िबेळेकरांनी ‘जोनास आका ’ या कादबंरीतून मानवी जीवनदशान घडणवलेले आि ेआणण 

णतला नैणतकतेचे पररमाणिी कदललेे आि.े या णवशेषांमुळे ‘जोनास आका ’ यशस्वी ठरत.े 

        ‘भद्रमुखी’त भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या संभवनीय असलले्या शक्यतांचे णचत्रण 

आलेल े आि.े णवज्ञानसाणित्याचे णनकष वापरून ‘भद्रमखुी’चा णवचार केल्यावर ती एक 

णवज्ञानकादबंरी ठरते. लखेकाने या कादबंरीत कािी प्रमाणात मानवी जीवनदशान घडणवलले े

आि.े पण ि ेजीवनदशान गंभीर स्वरूपाचे नािी. या कादबंरीत नैणतक प्रश्न आललेे नािीत. 

णवज्ञानाच्या आधारे रंजनात्मक कथासतू्र मांडण ेिा ‘भद्रमुखी’ कादबंरीच्या लखेनामागील ितूे 

असल्याने ‘भद्रमखुी’ िी रंजनात्मक णवज्ञानकादबंरी ठरते.   

           ‘ऑपरेशन मोलणॅसस’ मध्य ेभणवष्यकाळातील नव्या वैज्ञाणनक शोधांचे सूचन आलले े

आि े तसेच या कादबंरीत वैज्ञाणनक कल्पना मांडलेली आि े त्यामुळे णवज्ञानसाणित्याच्या 
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णनकषांच्या आधारे ती एक णवज्ञानकादबंरी ठरते. जगातील णनरूपयोगी आणण्वक शस्त्रास्त्रांची 

आणण इतर ककरणोत्सगी पदाथांची णवल्िवेाट लावली जाणे ि ेवैज्ञाणनक वास्तव ‘ऑपरेशन 

मोलॅणसस’ मध्ये आलले े आि.े मानवी जीवनदशान घडणवणे ककंवा नैणतक प्रश्न मांडणे िा 

‘ऑपरेशन मोलॅणसस’ या कादबंरीच्या लखेनामागील मखु्य ितूे नािी.  

          णवज्ञानसाणित्याचे णनकष वापरून ‘स्वप्नचषक २०२६’ चा णवचार केल्यावर ती एक 

णवज्ञानकादबंरी ठरते. या कादबंरीत भणवष्यकाळात वैज्ञाणनकद ष्ट्या संभवनीय असलेल्या 

शक्यतांचे, संगणकशास्त्रात भणवष्यात झालेल्या प्रगतीचे, या प्रगतीमुळे भारतीय 

फुटबॉलक्षेत्रातील बदललेल्या वास्तवाचे णचत्रण आलले े आि.े सवा क्षेत्रांमध्य े संगणकाचे 

वाढणारे मित्त्व ि ेवैज्ञाणनक वास्तव या कादबंरीत मांडलेले आि.े िबेळेकरांनी या कादबंरीत 

मानवी जीवनदशान घडणवण्याबरोबरच णतला नैणतकतेचे पररमाणिी कदललेे आि.े  

         िबेळेकरांच्या णवज्ञानकादबंर् यांमधून णवज्ञानाबरोबरच मानवी जीवनाचेिी णचत्रण 

आलेल ेआि.े णवज्ञानामुळे माणसाच्या जीवनात णनमााण झालले्या समस्या या कादबंर् यांमधनू 

कदसतात. 

प्रकरण पाच : ‘िबेळेकर याचं े कथालखेन’ या पाचव्या प्रकरणात कथेच्या अभ्यासकांनी 

मित्त्वाच्या मानलेल्या वास्तवता आणण नैणतकता या कथेच्या मलू्यमापनाच्या णनकषांच्या 

आधारे िबेळेकरांच्या कथांचे मलू्यमापन केलले े आिे. त्यांच्या ‘टरंग ऑफ सॅटना’, ‘पाय 

नसललेी माणस’े आणण ‘पुरंध्री’ या कथासंग्रिातील कथांमधून मांडलेल्या अनुभवानुसार या 

णतन्सिी कथासंग्रिांतील कथांचे जीवनदशानात्मक कथा, रंजनात्मक कथा आणण णवज्ञानकथा 

असे वगीकरण केललेे आि.े 

         िबेळेकरांच्या ‘टरंग ऑफ सटॅना’ आणण ‘पाय नसललेी माणसे’ या दोन कथासंग्रिात 

जीवनदशानात्मक कथा आलेल्या आिते. ‘प्रणव’ िी णवज्ञानकथािी या सगं्रिात आि.े ‘पुरंध्री’ 
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या कथासंग्रिातील कथा रंजनात्मक आिते. ‘क णत्तकाश्र’ िी णवज्ञानकथा या संग्रिात आलेली 

आि.े 

         त्यांच्या जीवनदशानात्मक कथांमधून जीवनाचे अणधक वास्तव, सकू्ष्म णचत्रण, 

माणसाच्या मनोव्यापारांचे दशान, भावनाणववशतेचा त्याग अशी नवकथेची वैणशष्ट्य े

कदसतात. या कथांमधून लखेकाने सवासामान्सयांच्या जीवनणचत्रणातून मानवी जीवनातील 

वास्तवाचे दशान घडणवलेल े आि.े मानवी जीवनातील सुखद:ुखांचे णचत्रण लेखक या 

कथांमधून करतो. मानवी मनातील कामवासना, णवकार आणण णवक ती यामुळे पती-पत्नीच्या 

नात्यात णनमााण झालेले ताणतणाव व द:ुख, स्त्रीपुरष नातेसंबंधातील सूक्ष्म ताण, त्यांची 

मानणसक आंदोलन,े मानवी मनातील गंुतागंुत, स्त्रीजीवनातील प्रश्न आणण द:ुख यांचे दशान या 

कथांमधून िोते. या सगं्रिांतील बहुतांश कथा व्यणक्तकें द्री आिते. या संग्रिातील कथा 

वास्तववादी असून या कथांमधून गंभीर स्वरूपाचे जीवनदशान घडणवलेले आि.े या कथांना 

नैणतकतेचे पररमाणिी लाभललेे आि.े त्यामुळे या कथा यशस्वी ठरलले्या आिते. 

        िबेळेकरांच्या रंजनात्मक कथा कथानकप्रधान आणण घटनाप्रधान असून या 

कथामंधून गंभीर स्वरूपाचे जीवनदशान आलेल ेनािी तसेच नैणतक प्रश्निी मांडलले ेनािीत. 

‘प्रणव’ आणण ‘क णत्तकाश्र’ या णवज्ञानकथा आिते. 

प्रकरण सिा :  ‘वाङ् मयीन आणण भाणषक वणैशष्ट्ये’ या सिाव्या प्रकरणामध्ये कथानकरचना, 

व्यणक्तणचत्रण, वातावरण, णनवेदन, भाषा या घटकांच्या आधारे िबेळेकरांच्या कथात्मक 

साणित्याच्या वाङ् मयीन आणण भाणषक वैणशष्ट्याचंा अभ्यास केलेला आि.े  

          आशयवैणवध्यता ि े िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्याचे वैणशष्ट्य आि.े कथानकांत 

घटना-प्रसंगांची अथापूणा गुंफण आि.े कथानकांत घटनांची तार्का क संगती कदसते. कथानकांचा 
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प्रारंभ, शेवट योग्यप्रकारे झालेला असून कथानकांत णवणवध पातळ्यांवरील सघंषा आललेा 

आि.े कथानकरचनेत कािी त्रुटी, कचे्च दवुे राणिललेे आिते. 

          कादबंर् यांमधून णवणवध व्यणक्तरेखांचे णचत्रण करण्याचे लेखकाचे सामर्थया कदसते. कािी 

व्यणक्तरेखा लखेकाचा जीवनणवषयक द णष्टकोण व्यक्त करणार् या आिते. व्यक्तींच्या रूपाचे 

णचत्रण करण्यापेक्षा त्यांच्या अंतरंगाचे णचत्रण लखेक करतो.  

          त्यांच्या कथांमध्ये जीवनातील वेगवेगळ्या अनुभवांनी द:ुखी बनलेली, वासना 

णवकारांच्या आगीत िोरपळ्णारी, स्खलनशील, जगण्याची आसक्ती असललेी, णनयतीच्या 

च्ात सापडून फरफट झालेली, मानणसक कमडमारा झाल्यामुळे णवक त बनलेली पात्रे येतात. 

त्यांच्या अंतरंगाला लेखक णभडतो. 

         िबेळेकरांच्या कथात्मक साणित्यात भौगोणलक वातावरण, कौटंुणबक वातावरण, 

णनसगावणान, स्थलकालाचे णचत्रण यामधून योग्य वातावरणणनर्माती झालेली आि.े 

         प्रथमपुरषी, त तीयपुरषी णनवेदनपद्धतींचा योग्य वापर त्यांच्या कथात्मक साणित्यात 

झालेला आि.े भाषेचा समथा वापर लखेक करताना कदसतो. णनवेदनात, संवादांत 

मराठीबरोबरच इंग्रजी, प्रादणेशक भाषेचा वापर केललेा आि.े प्रसंगांनुसार उदूा शेर आलले े

आिते. त्यांच्या साणित्यात काव्यात्म भाषा कमी प्रमाणात येते. णवज्ञानकथा-कादबंर् यांमधून 

वैज्ञाणनक भाषेचा वापर झालेला आि.े 

         या सवा अभ्यासाच्या आधारे अरण िबेळेकरानंी आपल्या कथात्मक साणित्यामधून 

मराठी साणित्याच्या मुख्य प्रवािात आपल ेमित्त्वपूणा स्थान णनमााण केलले ेआि ेअस ेम्िणता 

येते. 
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