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 स्वातंत्र्योत्तर कालखडंात गांधीवाद आणण मार्कससवाद यांच े आकर्सण ग्रामीण 
कादंबरीत ददसून येत.े यातही योगायोग, अद्भतुता आणण रंजकता यांच े ममश्रण आढळते. 
ग्रामीण जीवनाचे वास्तवदर्शी चचत्रण करताना बदलत्या स्स्िती-गतीचाही वेध या कादंबरीत 
घेतलेला आढळतो. सभोवतालच े जीवन व उपेक्षितांच े चचत्रणही यात आलेले आहे. ग्रामीण 
वास्तवाचा वेध, ग्रामीण भार्ार्शैलीतील संवादांसह आववष्कत झालेले आहे. ग्रामीण उपेक्षित 
आददवासींचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी र्श. रा. मभस ेयांनी ’जंगलातील छाया’ (1945)  ही 
कादंबरी मलहून जमीनदार, व्यापारी हे मभल्ल, पावरी जमातींच्या आददवासींची कर्शी फसवणूक 
करतात हे दाखवून ददले. प. त्रत्र. सहस्त्रबुद्धे यांनी ‘पदहली सलामी’(1948) या कादंबरीत 
माईच्या नेतत्वाखाली स्वातंत्र्यलढा देऊन आददवासी स्वतंत्र झालेले ददसतात. वव. वा. हडप 
यांची ‘अन्नदाता उपार्शी’ (1947) ही ग्रामीण कादंबरी  मार्कससवादाच्या प्रेरणेतून मलदहली 
आहे. ‘गोदाराणी’(1947) या कादंबरीत र्शूर वारली . 

र्शतेक–यानी केलेल्या लढ्याच े वणसन केले आहे. वव. म. भुस्कुटे यांच्या ‘दास’ या 
कादंबरीतही र्शतेकरी कामगार चळवळीचे प्रततत्रबबं पडले आहे. आददवासी जीवनचचत्रणाच्या 
प्रेरणेतून वा. बं. कणणसक यांची ‘वाडगीण’ (1951) उल्लेखनीय वाटते. समाजात झालेल्या 
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बहुववध स्स्ित्यंतरामुळे मराठी कादंबरीच्या िेत्रातही बदल घडून आलें व ग्रामीण-प्रादेमर्शक-
स्त्रीवादी अगंाने अचधक ववस्तारले. कोकणचा तनसगससमदृ्ध प्रदेर्श, तेिील मानवी जीवनासह श्री. 
ना. पेंडसे यांनी सजीव केला. ‘एल्गार’। (1949) ही कोकणातील साखरपेंडी या गावात 
घडणारी रघू - कादर या दोन सुर्शील जीवांची प्रेमकिा आहे. परंत ुपुढे घडणा–या राजकीय 
घटनांमळे या गावात र्शांततामय जीवनात संघर्ासची दठणगी पडत.े आणण कादंबरी भडक 
घटनांच्या आहारी जात.े ‘हद्दपार’ (1950) मध्ये राजेमास्तरांची जीवनकहाणी पेंडसे सांगतात. 
मास्तरांच्या रूढीबाह्य वववाहामुळेच सामास्जक संघर्स तनमासण झाल्याचे किानक दाखववले 
आहे. ‘गारंबीचा बापू’ (1952) मध्ये बाप ूव राधा यांच ेजीवन ग्रामीण पाश्वसभूमीचा वापर 
करून मलदहलेली एक लोकवप्रय व रंजक कादंबरी म्हणून पेंडश्यांच्या या कादंबरीचा उल्लेख 
होतो. ‘रिचक्र’ (1962) ही त्यांचीच आणखी एक कादंबरी असून या सादहत्य अकादमी 
पुरस्कारप्राप्त कादंबरीत नातयका - कृष्णाबाईच्या वास्तवाचे जीवनदर्शसन घडववले आहे. पेंडसे 
यांचीच ‘तुंबाडच ेखोत’ (1987) ही द्ववखडंात्मक दीघस कादंबरी असून यात चार वपढ्यांचा 
इततहास किन केला आहे. या सवसच कादंब–यातील व्यस्र्कतरेखा व प्रादेमर्शकता हा एक ववलिण 
योगायोग वाटतो. 

  गो. तन. दांडकेर यांची ‘मर्शत’ू (1953) महाराष्रातील ग्रामीण जीवनातील 
कोकणच्या पाश्वसभूमीवर मर्शतु, ववसु यांची ददव्य प्रेमकिा आहे. त्यामध्ये मर्शतू ही परंपरावादी 
समाजव्यवस्िेची बळी ठरत.े ‘पडघवली’ (1955) नष्ट होऊ पाहणारे खेड ेआणण त्याला प्राप्त 
झालेली आजची अवकळा या कादंबरीचा ववर्य आहे. तसेच ‘पवनाकाठचा धोंडी’ (1955) 
यामधनू बदलत्या पररस्स्ितीच्या पुराबरोबर वाहत जाण्याचे नाकारणा–या एका झंजार धोंडीची 
किा आहे. ‘पूणासमायंची लेकरं’ (1958) मधनू दांडकेरांनी व-हाडी लोकजीवनाची कहाणी 
रगववली आहे. ‘जैत रे जैत’ ही वेगळ्या अनुभवववश्वाचा र्शोध घेणारी कादंबरी असून यात 
ठाकर आददवासी जमातीच े चचत्रण आलेले आहे. नाग्या आणण चचधंी यांची रोमँदटक प्रेमकिा 
ववलिण वाटते. तसेच ‘रानभुली’ (1978) मध्ये नातयका मनीची तनसगसजीवनार्शी एकरूपता 
दाखववली आहे. प्रादेमर्शक कादंबरीचा नवा मानदंड म्हणून व्यंकटेर्श माडगूळकर यांच्या 
‘बनगरवाडी’ (1955) ला मान ददला जातो. या ग्रामीण प्रादेमर्शक कादंबरीत बनगरवाडीतील 
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तनसगासचश्रत जीवन जगणा–या मानवसमूहाच ेदर्शसन स्वतंत्रपणे घडत.े त्यांच्याच ‘वावटळ’मध्ये 
(1964)  

म. गांधींच्या हत्येमुळे ग्रामीण भागात ब्राह्मण समाजात कोसळलेल्या आपत्तीच े
चचत्रण आहे. उद्धव र्शळेके यांची ‘धग’(1960) ही मराठी ग्रामीण कादंबरीतील मैलाचा दगड 
ठरली आहे. कौततक या मर्शपंी कुटंुबातील सामान्य स्त्रीने जगण्यासाठी केलेल्या धडपडीची ही 
करुण किा आहे. ‘बारी’ (1959) रणस्जत देसाई यांच्या कादंबरीत गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या 
बेरड जमातीच्या जीवनाच े चचत्रण आहे. ‘माझा गाव’(1960) यामध्ये त्यांनी स्वातंत्र्यपूवस 
काळातील खेड ेपद्धतीच े चचत्रण करताना आप्पासाहेब इनामदारांच्या कुटंुबाची कहाणी चचत्रत्रत 
केली आहे. ‘सममधा (1979) यामध्ये परंपरेने जखडलेल्या दमलत समाजात पररवतसनाच ेकायस 
करणा–या तुकाची र्शोकांततका चचत्रत्रत झाली आहे. र्शंकर पाटील यांची ‘टारफुला’ (1964) 
यामध्ये त्या गावाच्या सत्तेसाठी चालणारा संघर्स येिे कें द्रस्िानी आहे. कोल्हापूर संस्िानच्या 
पररसरातील ही कहाणी आहे. हमीद दलवाई यांची ‘इंधन’ (1965)मध्ये दहदं-ूमुस्लीम 
संबंधातील वास्तवावर व बहुजन समाजावर झालेले पररणाम हे आर्शयसूत्र आहे. जयवंत दळवी 
यांच्या ‘सारे प्रवासी घडीच’े या कादंबरीत प्रामुख्यान ेबालपणीच्या आठवणींच्या माध्यमातून 
कोकणातील एक खेड ेउभे केले आहे. माणसाववर्यी व कोकणाववर्यी लेखक खपू काही सांगून 
जातो. ‘महानंदा’ (1970) मधनू दळवींनी एका भाववणीच्या मुलीची परवड चचत्रत्रत करताना 
घराण्यातील दषु्ट रूढींमुळे कुचबंणा झालेली महानंदा आपल्या अबोल प्रीतीन ेचटका लावून 
जाते. मानवी ववश्वाच्या तनममसतीसाठी कोकणच्या तनसगासच ेरौद्रभीर्ण रूप चच. त्र्य.ं खानोलकर 
यांच्या ‘रात्र काळी घागर काळी’ (1963), ‘कोंडुरा’ (1966) या कादंब–यात अवतरत.े 
देवालयाच्या आश्रयाने जगणा–या भाववणींचे करुण जीवन मधु मंगेर्श कणणसक यांनी रंगववले ती 
‘देवकी’ (1962) कादंबरी होय. यानंतर ‘माहीमची खाडी’ (1969) मध्ये महानगरीय 
झोपडपट्टी वास्तवाच ेववले असून ‘भाकरी आणण फूल’ (1984) मध्ये त्यांनी दमलत कुटंुबातील 
तीन वपढ्यांच्या मानमसक स्स्ित्यंतराचा आलेख चचत्रत्रत केला आहे. मराठवाड्यातील एका 
खेड्यातील गंगाराम पावसती या मर्शपंी कुटंुबाची र्शोकात कहाणी ‘पाचोळा’ (1971) या 
कादंबरीत प्राचायस रा.रं. बोराड ेयांनी रंगववली आहे. ‘सावट’ (1987) यामध्ये मुलींच्या उच्च 
मर्शिणाची समस्या व ‘चारापाणी’ (1989) स्स्ितीच े चचत्रण बोराड ेयांनी केले आहे. मर्शवाय 
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‘आमदार सौभाग्यवती’ या ग्रामीण न घडववणा–या कादंबरीचहेी लेखन त्यांनी केले. यानंतर 
मराठवाड्यात झालेल्या भूकंपाच्या पाश्वसभूमीवर बोराड ेयांनी ‘इि ंहोतं एक गाव’ (2000) ही 
कादंबरी मलदहताना हेमंत या र्शाळामास्तरच्या नजरेतून भूकंपग्रस्त काळातील माणुसकी व 
स्वािस यांच े चचत्रण केले आहे. ‘रहाटपाळणा’ ही आणखी एक कादंबरी त्यांनी अलीकडच्या 
काळात मलदहली आहे.  

  डॉ. आनंद यादव यांची ‘गोतावळा’ (1971) ही एक लिणीय कादंबरी असून 
ग्रामीण यंत्र संस्कृतीचा प्रभाव आणण आक्रमण हा या कादंबरीचा मुख्य ववर्य असून 
कोल्हापूर-कागल पररसरातील एका खेडगेावात सालगडी म्हणून काम करणा–या र्शतेकरी 
नारबाची ही आत्मकिा आहे. त्या नारबाला माणसांपेिा जनावरांचा गोतावळाच महत्त्वाचा 
वाटतो. असा हा गोतावळा नष्ट होतो तसतसा नारबा उद्ध्वस्त होत जातो. तमार्शाच्या 
ध्यासापोटी जीवन उद्ध्वस्त झालेल्या गुना या ग्रामीण तमार्शा कलावंताची र्शोकांततका 
यादवांनी ‘नटरंग’ (1980) या कांदबरीत चचत्रत्रत केली आहे. यामर्शवाय यादवांच्या ‘झोंबी’, 
‘नांगरणी’, ‘घरमभतंी’, ‘काचवेल’ या आत्मचररत्रात्मक कादंब–या प्रमसद्ध झाल्या आहेत. 
ग्रामीण कादंब–याच्या इततहासात या प्रकारच्या कादंबरीलेखनाने डॉ. यादव यांनी आपले 
वैमर्शष््यपूणस स्िान तनमासण केले आहे. ना. धो. महानोर यांची ‘गांधारी’ (1973) मध्ये 
स्वातंत्र्यपूवस कालखडंातील रझाकारी जुलूम आणण स्पातयात्तर काळात जगदेव या गावठी पुढा–
याच्या कारवायांखाली भरडून तनघणा–या खेड्याच ेवास्तवदर्शी चचत्रण आहे. प्रा. द. ता. भोसले 
यांनी ‘मी आणण माझा बाप’ (1969) ही उत्कृष्ट ग्रामीण ववनोदी कादंबरी मलदहली आहे. 
बेरकी बापाची व बेरकी पोरांची ही मनोरंजक किा आहे. ‘इिे फुलांना मरण जन्मता’ 
(1985) ही रमा आणण स्वामी यांच्या संबंधातील कादंबरी वास्तव असली तरी करुणरम्य व 
भडक बनवताना यात रमा या युवतीची ददैुवी किा मांडली आहे. देवाचे अस्स्तत्व नाकारताना 
बुवद्धवाद आणण श्रद्धा या दोहोंतील संघर्स लक्ष्मीकांत तांबोळी यांच्या ‘दरू गेलेले घर’ (1970) 
यामध्ये मराठवाठा-स्जंतूर पररसरातील किानक दाखववले आहे. पांढरपेर्शी ववश्वाच्या 
किेबाहेरील त्रबडी कामगार, र्शतेमजूर, ड्रायव्हर, स्र्कलनर व भटर्कया ववमुर्कतांच ेजग महादेव 
मोरे यांनी चचत्रत्रत करताना ‘पाव्हणा’ (1966), ‘रैत’ (1971), ‘वस्ती’ (1975) यांमधनू 
बोलीभार्ेसह चचत्रण केले आहे. देवदासी म्हणून सोडलेल्या मुलींच्या आयष्याची परवड ‘वर 
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आभाळ खाली धरती’ (1973) या कादंबरीत आली आहे. वेश्या व्यवसायातील स्स्त्रया व 
दलाल यांचे एक वेगळे जग त्यांच्या ‘स्टँड’ (1978), ‘लाईन’ (1980) या लिणीय कादंब–
यात ददसते. 

  ग्रामीण र्शतेक–याच ेप्रश्न समाजापुढे मांडण्याच्या हेतून ेबुलढाणा येिील प्रख्यात 
ग्रामीण लेखक सदानंद देर्शमुख यांना त्यांच्या ‘बारोमास’ या कादंबरीबद्दल इ. स. 2004चा 
सादहत्य अकादमी पुरस्कार लाभला. या कादंबरीत र्शतेकरी वगासच ेजीवन (एकनाि) कुटंुब व 
समाज यांच्यातील संघर्ाससह चचत्रत्रत केले आहे. जागततकीकरण आणण मुर्कत अिसव्यवस्िा 
यांच्या दषु्पररणामाचे प्रातततनचधक दर्शसन या कादंबरीत प्रभावीपणे आले आहे.  

  मराठी कादंबरीत स्वातंत्र्योत्तर कालखडंात दमलत उपेक्षित जीवनाचा 
वास्तववादी, समूहतनष्ठ कार घडववताना दमलत सादहत्य आणण चळवळीने ववद्रोही जाणणवेतून 
गावकुसाबाहेरील व महानगरातील गोपडपट्टटयांतून राहणायास दमलत-र्शोवर्तांच े जीवन 
कादंबरीलेखनातून आववष्कृत केले आहे. त्यामध्ये जयवंत दळवी व मधु मंगेर्श कणणसक यांच्या 
काही कादंब–याचा उल्लेख मागे आलाच आहे. र्शंकरराव खरात यांची गावचा ‘दटनोपाल 
गुरुजी’ (1971)ही कादंबरी मर्शिण िेत्रातील अपप्रवतृ्तींच े दर्शसन घडववते. केर्शव मेश्राम 
(संमेलनाध्यि) यांच्या ‘हकककत’ आणण ‘जटायू’ (1972) या दोन लघुकादंबयाांपैकी 
‘हकककत’ हे दमलत आत्मकिन म्हणावे लागत.े तर ‘जटायू’मध्ये दमलत समाजाच्या 
दैन्याचे चचत्रण येते. अर्शोक व्हटकर यानी ‘मेलेलं पाणी’ या कादंबरीत दमलत समाजातील 
आपापसांतील दरुावलेल्या संबंधांचे चचत्रण केले आहे. भामसेन देठे यानंी ‘होरपळ’मध्ये 
धमाांतराच्या काळातील बौद्ध आणण इतर सवणस समाजातील संघर्स व ववद्रोह चचत्रत्रत केला आहे. 

  ग्रामीण व दमलत सादहत्याच्या वातावरणार्शी ममळतेजुळते कादंबरीलेखन 
करताना लोकर्शाहीर अण्णा भाऊ साठे यांनी ‘चचत्रा’ (1951), ‘फककरा’ (1959), ‘वैजयता 
(1959), ‘माकडीचा माळ’ (1963), ‘वैर’ (1964),  ‘चचखलातील कमळ’ (1974) इ. 
कादंब–यामधनू वारणा खो–या सह पस्श्चम महाराष्राचा र्शहरी व ग्रामीण पररसर, तेिील तनसगस 
बोलीभार्ेसह चचत्रत्रत केला आहे. ‘मास्तर’ ही कादंबरी सातारा स्जल्ह्यातील प्रततसरकारच्या 
आंदोलनाची पाश्वसभूमी घेऊन येत.े ’वारणेचा वाघ’ या कादंबरीचा नायक सत्त ूहा वारणेच्या 
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खो–यातील लोकनायकावर आधाररत आहे. वैजयंता दमलत तमार्शा कलावंताची द:ुखगािा तर 
‘चचखलातील कमळ’मध्ये तुळसा या मुरळीची किा सांगण्यात  आली आहे. सातारा 
पररसरातील प्रादेमर्शक पाश्वसभूमी ‘फककरा’ (1959) यामध्ये दमलत ग्रामीण समाजातील र्शूर 
बापलेकांच्या पराक्रमाची कादंबरी आहे. जानकी या मुरळीची करुण किा बाबुराव बागूल यांच्या 
‘सूड’ या लघुकादंबरीत सांचगतली आहे.  

  मराठीतील नवकादंबरीलेखनाचा परामर्शस िोडर्कयात घेताना, भालचदं्र नेमाड े
यांच्या ‘कोसला’ (1963) यामधनू जीवनाचे नवे अस्स्तत्वभाव आहे. मानवी जीवनातील 
अिसर्शून्यता, समाजातील दरुावलेपणा, भेदकपणा यांचा प्रत्यय लिात घेताना या कादंबरीतील 
पांडुरंग सांगवीकर हे एक प्रातततनचधक पात्र आहे. त्यात स्वत:च े आयुष्य म्हणज े
प्रश्नोपतनर्दच वाटते. तसेच ‘त्रबढार’ (1972) या कादंबरीचा नायक चांगदेव पाटील यालाही 
जीवनातील अिसर्शून्यता व मयासदा जाणवताना जगायच ेकर्शासाठी हा प्रश्न पडतो यामर्शवाय 
‘झूल’मध्ये नामदेव गोरे याला आचिसक वववादापेिा समाजातील जातीपातींच ेदर्शसन से भाऊ 
पाध्ये (‘वासुनाका’, ‘सांगोपांग’), जयवंत दळवी (‘स्वगत’) या कादंब–यातूनही  
अस्स्तत्ववादाचा प्रत्यय येतो. 

 अ) स्त्रिर्ाांचे कादांबरीलेखन  

  स्त्री आणण ततच ेजीवन समस्या यांववर्यी स्स्त्रयांनी कादंबरीलेखन करताना या 
कादंब–यातून कौटंुत्रबक संघर्स, आचिसक स्वातंत्र्य, पती-पत्नीसंबंध, स्त्रीला स्वतःच्या अस्स्तत्वाचे, 
प्रततष्ठेच ेआलेले नवे भान यांच े दर्शसन घडववले आहे. संज्ञाप्रवाह तिा मनोववश्लेर्ण यावर 
आधाररतही कादंबरीलेखन स्स्त्रयांनी केलेले आहे. कमल देसाई ‘काळा सूयस’ (1988), ‘हॅट 
घालणारी बाई’ (1970) यांतून त्यांनी मराठी कादंबरीला एक वेगळी वाट दाखवली. यातील 
नातयका बंडखोर व संकेत झुगारून देणारी आहे. यातील मीरा व सुर्शीला यांना पुरुर्ांचे वचसस्व 
नको असून त्यामुळे कौटंुत्रबक जीवनातील भग्नता व दःुखाच्या अनुभवांना सामोरे जावे लागत.े 
चदं्रप्रभा जोगळेकर यांच्या ‘संजीवनी’ (1967) या कादंबरीत वैवादहक जीवनातील 
असमाधानावर प्रकार्श टाकला आहे. रेखा बैजल यांनीही ‘देवव्रत’ या कादंबरीतून स्त्री-पुरुर् 
संबंधातील एका गंभीर ववर्याला हात लावला आहे. मराठवाड्यातील अनुराधा वैद्य यांच्या 
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‘माध्यम’  (1994) या कादंबरीत आपली स्वप्ने पुरी करण्यासाठी माणसाला कराव्या 
लागणा–या संघर्ासची कहाणी आहे. प्रततभा रानड े यांची ‘रेघो्या’ स्वतःच्या कलाववश्वात 
रमलेली तनमसला आणण ततचा पती घनश्याम यांच्यातील वैवादहक सुखदःुखाची किा आहे. 
आर्शा परुळेकर यांच्या ‘पुनजसन्म’ (2000) मध्ये अस्स्तत्ववादाचे मनोववश्लेर्णाचे सूक्ष्म 
दर्शसन घडत.े तसेच त्यांच्याच ‘वेड’ या दसु–या कादंबरीत सुजाता नावाच्या मनोववकृत 
मुलीच्या मनाच े चचत्र रेखाटले आहे. गीता मंगेर्शकर यांची जीवनचक्र’ ही कादंबरी पुनजसन्म 
या ववर्यावर आधाररत आहे. 

  ज्योत्स्ना देवधर यांनी ‘घर गंगेच्या काठी’मध्ये एकत्र कुटंुबातील स्त्रीची 
कुचबंणा आणण पुरुर्ी वचसस्वाचे दर्शसन घडववले. ‘कल्याणी’ (1970) आणण ‘कंुवरणी’ 
(1975) या त्यांच्या या पद्धतीच्या कादंब–या आहेत. नमसला देर्शपांड ेयांनी ‘दटकलीएवढं तळं’ 
(1981) यात स्त्रीच्या भावभावनांच े हृदयस्पर्शी चचत्रण आहे. सुर्शीला गोखले-पटेल यांनी 
‘मगृजळातील नौका’ (1981) मध्ये एका राजकीय स्त्रीची झालेली फरपट दाखववली आहे. 
र्शांता तनसळ यांच्या ‘बेघर’ या कादंबरीत पततत स्स्त्रयांच्या पुनवससनाचा आणण अर्शा कायासत 
आत्मीयतेन ेभाग घेणा–या सेवा नामक स्त्रीच्या जीवनातील ताणतणावाचा वेध घेतला आहे. 
सुमती िेत्रमाड े यांनी ‘आधार’मध्ये नमसांग व्यवसायातील स्त्रीच े दःुख आणण 
‘महाश्वेता’मध्ये कोड ल्या स्त्रीचे दःुख दाखववले आहे. सुलोचना देर्शमुख यांनीही 
‘आददमाया’ (1965) व ‘काचापाणी’ (1970) यांमध्ये स्त्रीमनाचा गंभीरतेन ेर्शोध घेतला 
आहे. गौरी देर्शपांड ेयांनीही स्त्रीजीवनाचे ववववध पदर  आणण पररमाणे सामास्जक पातळीवर 
मनोववश्लेर्णात्मक पद्धतीन े उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्त्रीच्या जीवनववर्यक 
आकलनाचा आणण र्शोधाचा कें द्रत्रबदं ूहाच या कादंबरीचा ववर्य असून ततचा मातपृणाचा र्शोध. 
स्त्रीपुरुर् संबंध यासह संस्कृती, धमस आणण कुटंुब इ. घटकांनी स्त्रीची केलेली कुचबंणा 
‘कारावासातील पत्र’े, ‘एकेक पान गळावया’, ‘तनरगाठी’, ‘चदंद्रके ग साररके ग’, ‘दसु्तर 
हा घाट’, ‘िांग’, ‘तेरुओ आणण काही दरूपयांत’ या लघुकादंबयाांमध्ये चचत्रत्रत केली आहे. 
या कादंबयास म्हणजे आधतुनक स्त्रीची स्वातंत्र्यसूर्कतेच आहेत.  
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