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सदानंद देशमुख यां या कादंब   यातून य त होणा   या 
सामािजक सम या 

 
सौ. नयना सुयकांत लोखंड े

डी. एस. हाय कूल, शीव, मु ंबई -४०००२२ 

महारा  भारत  
 

    तावना:-  
 

       जाग तक करणाने केले या वेगवान वाटचाल च े  त बंब ाम यव था , ामसं कृती 

वर उमटले. शेतकर  गावगाडा, सावकार, शेतमजूर, सु श त बेरोजगार, तकूल, प रि थतीला 

समोर जात होत.े सरकार  योजना तं ानाचा वकास सारमा यमाचा सार ामीण भागात झाला 

असला तर  आजह  ामीण भागातील मूळ न कायम आहेत. ाम यव थेतील   नवीन बदलांमुळे 

नवीन न नमाण झाले आहेत. नवीन सरकार  यं णा, बँक, यां क करण, राजक य नेत ेयामुळे या 

सम यांम ये भर पडल  आहे. शेती चा केवळ धा यउ पादनासाठ  वापर न होता आता ब डर, 

उ योगधंदेवाले यापार , सावकार, यांनी शेतज मनीवर आपले ल  क त केल.े यामुळे समाजातील 

शेतक यांच ेशोषण करणा या न या शोषक घटकांची भर पडल . हे सारे घडत असताना शेती करणार  

माणसे व था पत झाल . नवीन पढ  चंगळवाद  बनल  व ाम त ठेपासून दुरावल . या संपूण 

प रवतनामुळे शेतक यांचा आ मस मान गेला व याने आ मह येचा माग नवडला. शेतक यांचा 

आ मनाश ओढवून घेणारे आ मभान १९९० या दशकातील सा ह यातून आ व कृत झाले. 

माणसातील माणुसक  संपवणार  मू य यव था यामुळे माणस े आ मक त झाल . या सव 

प रि थतीच ेपडसाद तस या  पढ तील ामीण सा हि यकां या सा ह यातून उमटू लागले. 

 

 समकाल न लेखकांची पा वभूमी:- 

    १९९० नंतर या ामीण कादंबर कारांनी अनेक वा तववाद  वषय आप या सा ह यातून 

मांडले. ‘ बनपराचा कावळा’ (अ नल सोनार), ‘क डणातलं जीणं’ (नागनाथ पाट ल), या कादंब यातून 

ामीण भागातील श ण े ात नमाण झाले या टाचार व राजकारण त प रि थतीचे वणन 
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केले आहे. ‘फुफाटा’ (सुनंदा देशमुख), ‘अंगार कूसा’ (भीमराव वाघमारे), ‘लाडी’  (रामचं  नलावडे), 

यासार या कादंब यातून ामीण जीवनातील ी या वाटयाला येणारे द:ुखाच ेदशावतार कट झाले 

आहेत. ‘ नशाणी डावा अंगठा’ (रमेश इंगळे उ तारांदकर), ‘ग हाणी’ (शांता जोशी), ‘डेअर ’ (साईनाथ 

पाचारणे), ‘भाऊबंद’ ( वजय जावळे), या कादंब यातून ामीण राजकारणाची वा तवता यातील 

मू यह नता, भयानकता कट होत.े ‘ धंगाणा’ (राजन गवस), या कादंबर तून त ण मनाची 

वमन कता कट होत.े रवीं  शोभणे यांची ‘पाढरं’ ह  कादंबर  दु काळाच े च ण करत.े ‘बुढाई’ 

( तभा इंगोलो), यांचा कादंबर त चमकार समाजातील म हलेची फरफट च त केल  आहे. ‘चाळेगत’ 

( वीण बांदेकर), ‘गावठाण’ (कृ णात खोत), ‘पाडा’ (अशोक कोळी), या कादंब यानी ामीण सम या 

चा वेध घेतला. 

        ामीण सा हि यका या तस या पढ तील लेखक सदानंद देशमुख यांनी वा तवातून 

जाणवणा या मू यजा णवांचा ग भतेन े वचार क न वाचकांसमोर मांडले. यां या ‘तहान’, 

‘बारोमास’ व ‘चार मेरा’ या तीन कादंब यातून समाजातील वा तव सम यांचा वेध घेतला आहे. 

लेखक असूनह  कृषीसं कृतीशी अजूनह  नाळ जोडून असलेले सदानंद देशमुखांनीआप या 

सू म नर णान े व वानुभवान े ामीण प रसरातील सामािजक सम यांचा वेध आप या 

कादंबर वा :मयातून घेतला आहे. 

                

सदानंद देशमुख यां या कादंब   यातून य त होणा   या सामािजक सम या* 

 

१) पाणीटंचाई: 

 

   सदानंद देशमुख यांनी आप या प ह या कादंबर त ‘तहान’ म ये पाणीटंचाईची भीषण 

सामािजक सम या मांडल  आहे. तीस दवसा या कालावधीतील पा याची ती  टंचाई या कादंबर तील 

अ ावीस संगातून रेखाटल  आहे.या या कादंबर त पा याची टंचाई, यामुळे नमाण होणा ा  

सम या, पा यासाठ  तडफडणार  माणसे, पा यासाठ  केलेल  अनै तकता, नीतीह नता इ याद च े

च ण व वध  य तीरेखां या आधारे केले आहे. या कादंबर तील बबन शेवाळे पाणी व या 

यवसायातून पैसा कमावतो. परंत ु याचा उपयोग भै तक सुखासाठ  करतो. पैशा या जोरावर र नाचा 

शर राचा उपभोग घेतो . तसेच ामीण भागातील लोकां या पा यासाठ  होणार  वणवण, मारामार , 

खून यांच ेवणन या  कादंबर तून केल ेआहे.                                                               
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    ‘चार मेरा’ या कादंबर तून पाणीटंचाईमळेु आप या शेतात पीक घेऊ न शकणा या सु श त 

शेतक यांची उदेभानची चंता य त केल  आहे. 

 

(२) सु श त बेरोजगारांची सम या : 
 

   जाग तककरणाने श णाचा सार खे यापयत झाला पण ामीण भागात सरकार 

रोजगारा या नवीन संधी उपल ध क  न शक याने सु श त बेरोजगारांची सम या नमाण झाल . 

सदानंद देशमुखानंी ‘तहान’ , ‘बारोमास’ , या  कादंब यातून ह  सम या यि तरेखां या आधारे 

ती तेन ेमांडल   आहे. ‘तहान’   कादंबर तील सतीश मंगळे व मोद नवले सु श त असूनह  नोकर  

नस याने सतीश वेि डंगच ेदुकान टाकतो तर   मोद नवले जनरल टोअसची टपर   टाकतो. बबन 

शेवाळे पाणीटंचाईमुळे शेती यवसाय न करता बैलांचा वापर क न पाणी व चा यवसाय करतो. 

वर ल पा े हा  यवसाय करताना समाधानी नाह त परंतु नोकर  नस याने नाइलाजाने यांना 

यवसाय करावा लागतो.  

    ‘बारोमास’, कादंबर तील एकनाथ उ च श त असूनह  नोकर  नस यान ेशेतीकड ेवळतो. तर 

याचा भाऊ मध ू गु तधना या शोधाथ सोनेर  टोळीत सामील होऊन गु हेगार कड ेवळतो. सदानंद 

देशमुखांनी ‘तहान’ व ‘बारोमास’ या कादंब यातून आज या काळातील सुर त बेरोजगारांची वलंत 

सम या मांडल  आहे. 

 

३) शेतक यां या आ मह या : 
    

जाग तक करणा या आ मणामुळे घरातील माणसांची दभंुगलेल  मन,े आ थक थैय 

नस याने कुटंुबकलह, शवाय शेतक यां या असहायतेचा फायदा घेणारे सावकार, ट श ण े , 

अ मानी संकटे, लहर  नसग यामुळे हतबल शेतकर  आ मह याकडे वळतो याच े च ण सदानंद 

देशमुखांनी ‘बारोमास’ या कादंबर त केले आहे. दगडू महाकाळ कडून आपला क याणीचा मळा परत 

मळणार नाह  हे कळताच जा तवंत शेतकर  सुभानराव ओ यात जीव देऊन आ मह या करतो. तर 

‘तहान’ कादंबर तील पु ंजाजी पारखेडला लागले या आगीमुळे उ व त झाले या गावाची नै तक 

जबाबदार  ि वकारत आ मह या करतो. ‘बारोमास’ मधील एकनाथचा मेहुणा रावसाहेब सावकाराचे 

पाच हजार पये देऊ न शक यान े आ मह या करतो. न भाऊ या मनात शेतीत सतत होणा या 
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नुकसानी मुळे आ मह या कर याच े वचार मनात येतात. एकूण सदानंद देशमुख 

जाग तक करणामुळे नमाण झाले या शेतक या या आ मह या या वलंत नाकड े आपले ल  

क त करतात. 

 

४) चंगळवाद  वृ ती : 
   

 जाग तक करणामुळे तं ान, श ण, सारमा यमे गावापयत पोचल  याचा भाव नवीन 

पढ वर झाला व यामळेु नवीन पढ  म त ठेपासून दुरावल  व कमी मात जा त मोबदला 

मळव या या ओढ त गु हेगारकडे वळल . तहान कादंबर तील मोद नवले हा बबन कडून याचे 

ेम करण लप व यासाठ  पैसे उकळतो. या कादंबर तील र नाला क टाच ेकाम आवडत नस यामुळे 

ती पै यासाठ  बबनला आपले शर र सोपवते. बारोमास मधील मध ु झटपट पैसे मळवून ीमंत 

हो यासठ  रा भर गु तधना या शोधाथ फरतो व यात अपयशी ठर यावर गु हेगार  जगाकडे 

वळतो. अलका आपल  भौ तक सुखाची गरज न भाग यामुळे एकनाथला सोडून देत ेव वत:चे क रअर 

घड वतो. सदानंद देशमुखांनी तहान व बारोमास या कादंबर तील पा ां या मा यमातून नवीन 

पढ या चंगळवाद  वृ तीच े दशन घड वताना नै तक मू यांचा होणा या हासाबाबत चंता य त 

कर त समाजातील नवीन पढ या  या सम येबाबत वचार वृ त केले आहे. 

 

५) अंध ा  :  
 

शेतक यां या जीवनात आजह  अंध ेला थान आहे.शेतकर  अनेक सम यांनी ासलेला 

अस याने तो दैववाद  बनला आहे यामुळे याचा फायदा समाजातील ढ गी साधू घेताना दसतात. 

‘चार मेरा’ या कादंबर तील भावनाताई आप या कुटंुबातील सम यां या नवारणासाठ  शादेबाबा या 

नाद  लागत.े ‘बारोमासमधील’ मध ू गु तधना या शोधासाठ  बनुबा मां काची मदत घेऊन अघोर  

कृ ये करतो. सदानंद देशमुखांनी वर ल पा ां या मा यमातून समाजातील अंध ेची सम या मांडल  

आहे. 

 
 

६) आंतरजातीय ववाह : 
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आप या सं कृतीशी एक न ठ असलेला शेतकर  जात यव थेला मह व देताना आंतरजातीय 

ववाहाला वरोध करताना दसतो. यामुळे अनेक सम या नमाण होतात तहान कादंबर तील र ना व 

बबन चा ववाह जातीभेदामुळे होऊ शकत नाह  यामुळे हे ेम करण लप व यासाठ  बबनला आपल  

सव कमाई दयावी लागत.े ‘चार मेरा’ तील उदेभानच े वणाशी ल न झा यामुळे वीणाच ेआयु य 

उद व त होत ेव उदेभान नेहमी त या आठवणीन े याकूळ होतो. शेतक याला मुल या ल नात हु ंडा 

दे यासाठ  शेत वकावे लागत े यामुळे भू मह न होऊन दा र यात जगावे लागत ेतर ह  आंतरजातीय 

ववाहाला मा यता दे याच े तो नाकारतो हे स य सदानंद देशमुख यांनी तहान, ‘चार मेरा’ या 

कादंब यातून मांडले आहे. 

 

७) शेती यवसायतील सम या : 
    

जाग तक करणामुळे ामीण जीवनात प रवतन घडून आले. शेती या यां क कारणामुळे शेती 

ख चक झाल . यामुळे शेतकर  कजबाजार  झाला. व सावकार  पाशात अडकला. महागाई, पाणीटंचाई, 

नापीक  बेकार  यामुळे पचले या शेतक या या जीवनातील संघष सदानंद देशुमुखां या कादंबर तून 

दसतो. तहान मधील राघोजी शेवाळे जा तवंत शेतकर  असूनह  पाणी नस याने शेतात पक घेऊ 

शकत नाह . ‘बारोमास’ मधील सुभानराव दगडू महाकाळकड े गहाण असले या शेतात तो गांजा 

लावणार हे ऐकताच अ व थ होतो. चार मेरातील उदेभान सतत पकांवर पडणा या व वध रोगांमुळे 

आ थक टंचाईत सापडतो. शेतक या या जीवनातील या सम यांच े च ण सदानंद देशमुख यां या  

कादंबर त आढळतो. 

   या शवाय अनै तकता, अ ान, रती रवाज, ढ , मू य सं कृतीचा हास, आधु नक 

जीवनशैल  इ याद  सम यांचा वेध  सदानंद देशमुखांनी यांचा कादंबर  वा :मयातून घेतला आहे. 

सदानंद देशमुखां या सा ह यांचा क बंद ूशेतकर  अस यान े ामीण प रसरातील वा तव सामािजक 

सम यांच े च ण यांचा कादंबर तून दसून येत.े 

 

समारोप : 
 

 सदानंद देशमुखांनी ‘तहान’, ‘चार मेरा’, ‘बारोमास’ या कादंब यांतून आज या काळातील 

वा तव सामािजक सम यांचा वेध घेतला आहे. पाणीटंचाई, सु श त बेरोजगारांची सम या, 
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शेतक यां या आ मह या नवीन पढ ंची चंगळवाद  वृ ती, अंध ा, आंतरजातीय ववाह, 

शेतक यां या सम या इ याद  सम यांच े वानुभव व आ म चंतनातून वा तववाद  च ण केल ेआहे. 
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