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घोषवारा:  

 व्यंकटेश मांडगूळकरांनी ग्रामीण कथेला अस्सल अनुभूती व ग्रामीण बोलीभाषेच े
दिलेले वळण आजही अस्स्तत्वात आहे. काव्यमयता, अद्भतुरम्यता व चमत्कृती व 
वास्तवाभभमुख कथाननभमिती करण्यात शंकर पाटील, ि. मा. भमरासिार, उद्धव शळेके, मध ु
मंगेश कर्णिक, रा. रं. बोराड,े मनोहर तल्हार अग्रभागी आहेत. यापैकी अनेकांच ेकथाकथनाच े
कायिक्रमही झाले असून त्यांचा प्रभावही डॉ. सौ. प्रनतमा इंगोले यांच्यावर कथासािरीकरणात 
आहे. व. पु. काळेिेखील (कथालेखनासह) कथाकथन लोकप्रप्रय रादहले. तसेच प्रत्येकाच े
कथाप्रवश्व - पररसर वेगवगेळे असताना व्यंकटेश माडगूळकर (कोल्हापूर सातारा), रा. रं. बोराड े
(मराठवाडा), मधु मंगेश कर्णिक (कोकण), डॉ. आनंि यािव (पस्श्चम महाराष्ट्र), डॉ. सौ. 
प्रनतमा इंगोले (प्रविभि) यांमधनू ग्रामीण-प्रािेभशक जीवनाचे अतंरंग आप्रवष्ट्कृत झाले. खेड्यातील 
िाररद्य, िैन्य, अधंश्रद्धा, अज्ञान यांचहेी िशिन या कथाकारांनी घडप्रवताना काही वेळा ग्रामीण 
जीवनातील प्रवसंगीचे िशिन शंकर पाटील, ि. मा. भमरासिार यांनी िाखवून प्रवनोिननभमितीही 
केली. त्या त्या प्रिेशातील भावजीवन, सांस्कृनतक जीवन, ननसगिसौंियि घेऊनही या कथा 
आपल्यासमोर  
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      येतात. वातारवरणाचे ननराळेपणजाणवताना जीवनाचे खोल िशिन मात्र होत 
नाही. मात्र त्यामध्ये वापरण्यात आलेली प्रािेभशक बोली हा या कथांचा खास प्रवशषे! बाळकृष्ट्ण 
प्रभुिेसाई यांच्या (गोवा) प्रािेभशक कथांतील कावय्मय, तरल, हळूवारपणा, वैभशष्ट््यपूणि 
समजतांना व. प.ु काळे यांनी कथाकथनाच्या कायिक्रमांतून लोकप्रप्रयता भमळवली.  

 वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ग्रामीण-प्रािेभशक कथाकारांपैकी डॉ. आनंि यािव याची 
कथा ढासळत्या जीवनमूल्यांचा वेध घेते. त्यांच्या कथेत ग्रामीण बोली, चचत्रमय भाषाशैली 
प्रभावी आहे तर रा. रं. बोराड ेवास्तवाच ेयथाथि िशिन घडप्रवतात. सखा कलाल, चारुता सागर, 
महािेव मोरे यांच्या ग्रामीण-प्रािेभशक वातावरणातील कथेने केक बोलींचा पररचय होतो. 
भास्कर चिंनभशव, ि. ता. भोसले, बा. गं. केसकर, बाबाराव मुसळे, व. बा. बोधे, श्रीराम 
गुिेकर यांनी ग्रामीण जीवनाशी असलेल्या जवळीकतेतून कथा भलदहलेल्या दिसतात. उद्धव 
शळेके यांनी प्रविभाितील जनजीवन आपला कथाप्रवषय करुन तेथील सुखिुुःखे आत्मीयतेन े
रेखाटली. ('भशळान'). बाबूराव बागूल यांच्या कथेत स्फोटक प्रवद्रोह दिसतो तर केशव मेश्राम 
यांची कथा कलात्मक अनुभूती, चचतंनशीलतेसह शब्िरुप झाली आहे. अजुिन डांगळे, माधव 
कोडप्रवलकर, योचगराज वाघमारे, अभमताभ, वामन होवाळ या सवाांच्या कथा ग्रामीण-िभलत 
जीवनानुभवाचा धगधगता, अस्वस्थ अनुभव प्राप्त करुन िेतात. सिानंि िेशमुख - ‘लचांड' 
(1993), 'उठावण' (1994), 'महालूट' (1995) यामध्ये ग्रामीण व कौटंुबबक संघषि व 
आधनुनकीकरण, जागनतकीकरण यांच्या पररणामाच ेचचत्रण आहे. ह्या सविच ग्रामीण कथा त्या 
प्रिेशाच्या बोलीसह भलदहल्याने मराठी भाषासंग्रह प्रवप्रवधांगी समधृीने वाढला. शंकर पाटील 
यांनी अनतशय रंजक कथालेखन केले. ग्रामीण स्स्त्रयांच्या ि:ुखाची जाण 'आभाळ', 'वेणा', 'भार' 
यांसारख्या त्यांच्या कथांत व्यक्त होत.े चारुता सागर व महािेव मोरे यांच ेकथालेखन सकस, 
ग्रामीण जीवनाचे नवनवे िशिन घडप्रवत.े (चारुता सागर - ‘िशिन' कथा), महािेव मोरे यांच े
कथालेखन ननपाणीच्या आसपासच ेतंबाखचू्या धदं्यातील कामगार - ड्रायव्हर लोकांचे जीवन 
प्रथमच चचबत्रत केले आहे. रा. रं. बोराड ेयांची कथा ग्रामीण नातेजीवनाला प्राधान्य िेते. ती 
भमतभाषी असून मराठवाडा बोलीतील स्जवंत ना्य साकारते. तर सखा कलाल ('ढग' - 1974) 
या कथेतील माणसाच्या िुुःखाचे, भुकेच,े ि:ुखाने प्रपचण्याचे, भोगाच ेसंयमशीलतेन ेकरुणरम्य 
िशिन आटोपशीरतेन ेघडप्रवत.े उिा. 'इरािा', 'मािी', 'बळी', इ. कथा माणसातील माणूसपणाचा 
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तन्मयतेन ेशोध घेत.े उिा. 'िशिन', 'नागीण'. या सविच कथालेखकांचा व त्यांच्या कथालेखनाचा 
थोडक्यात परामशि पुढीलप्रमाणे घेता येईल  

 डॉ. आनंि यािव - ग्रामीण जीवनाचे यथायोग्य िशिन घडप्रवतात. 'खळाळ', 
'डवरणी', 'उखडलेली झाड'े, 'भूभमकन्या', 'झाडवाट', 'घरजावई' इ. कथासंग्रहातून ग्रामीण ि:ुखे, 
गरीबी, असहाय्यता याप्रवषशी (पस्श्चम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण बोलीसह) चचत्रण केलेले आहे.  

 अभमताभ - ‘पड' (1980), 'लवटा' (1990) िभलत जीवनिशिन ह्न वामन 
होवाळ - ‘बेनवाड' (1973), 'येळकोट' (1985) - िभलत कथा प्रवद्रोह व उपहासातून व्यक्त 
केली. ह्र योगीराज वाघमारे - ‘उदे्रक', 'बेगड'  

  बाबूराव बागूल - 'जेव्हा मी जात चोरली होती', 'काळोखाचे कैिी' - त्यात 
िुुःखाने प्रपचलेली, प्रपडलेली, उद्प्रवग्न झालेली, अतंयािमीच ेिुुःख जगणारी माणस ेभेटतात.  

  केशव मेश्राम - ‘खरवड' (1980), 'मरणमाळा' (1988) - (सुभशक्षित व 
अभशक्षित िभलतांचे) महानगरीय जीवन यांच ेिशिन आढळते. ___ह्र ि. मा. भमरासिार - ‘नेम’, 
‘गप्पागोष्ट्टी', 'ताजवा', 'चका्या', 'माझ्या बापाची पेंड', 'गुिगुल्या' इ. कथासंग्रहातून मराठीत 
प्रथमच ग्रामीण कथेत प्रवनोि आणला.   मध ु मंगेश कर्णिक - िक्षिण कोकणाच्या 
पाश्विभूमीवर कथालेखन करुन मालवणी मुलुखातील जीवनिशिन, तेथील ननसगि, ि:ुख, गररबी 
व ग्रामीण वास्तव ह्या कथांतून रंगवताना ‘कोकणी ग ं वस्ती' या कथासंग्रहात त्यांनी 
मालवणी बोलीचा वापर केला. तसेच ‘अननकेत', 'अभभषेक', 'कमळण', 'काळवीट', 'चटक चांिी ' 
इ. कथासंग्रह त्यांच्या नावावर प्रभसद्ध आहेत. 

 भास्कर चिंनभशव - मराठवाड्यातील ग्रामीण समाज स्तरातील जीवनाच े
बहुव्यापी, बहुप्रवध जीवन त्यांच्या व्यथावेिनांसह आपल्या कथेतून ते मांडतात. प्रवशषेत: 
शतेकरी व िभलत समाज त्यांच्य कथेत वास्तविशी आढळतो. 'जांभूळउन्हें ', 'मरणकळा', 
'अगंारमाती', 'नवी वारुळं', 'बबरड'ं इ. त्यांच ेकथासंग्रह गाजलेले आहेत व समथि कथालेखक 
म्हणून ते नावाजले गेले.  
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  ि. ता. भोसले - 'पाऊस', 'िेवपूजा', 'ननवडणूक’, ‘सुटका’ - यामध्ये प्रासंचगक 
नमुन ेआहेत ह्न उद्धव शळेके - प्रविभाितील जनजीवन आपला कथाप्रवषय केले. ('भशळान') ह्न 
रा. रं. बोराड े- ‘पेरणी', ‘मळणी' यासह गाजलेला कथासंग्रह ‘कडबा आर्ण कणसं' (1994)  

  मनोहर तल्हार - ‘कॅन्सल' (1994) यामधनू सविसामान्य व िररद्री माणसांच्या 
ताणतणावांच ेआर्ण भावबंधांचे िशिन घडत.े  

  नागनाथ कोत्तापल्ले - “रक्त आर्ण पाऊस', 'अगंारमाती' (कौटंुबबक स्वास््य 
हरवलेपणाची व्यथा) ह्न रप्रवदं्र शोभणे - ‘िाही दिशा' (1994) (ग्रामीण राजकारणाची ििुिशा) , 
बाबा भांड - ‘कायापालट' (अधंश्रद्धा - व्याभभचार िशिन),  श्रीराम गुंिेकर - ‘उचल' (ग्रामीण 
भशिणसंस्थांमधील गैरप्रकार)  

  सिानंि िेशमुख - ‘लचांड' व 'उठावण' (1994) (बिलते ग्रामीण प्रवश्व) 
भास्कर बड े - ‘बत्रकाळा' (ग्रामीण संस्कृती - पररवतिनाचा वेध),  उत्तम बावस्कर - ‘इस्कोट' 
(2000) (ग्रामीण जीवनातील अस्वस्थ मनाच े िशिन) प्रकाश मोगले - ‘कणस' (1999) 
(खेड्यातील माणसाचे ि:ुखभोग)  

 याभशवाय तानाजी राऊत पाटील, गणेश आवटी, भशवाजी मुंढे, प्रकाश खरात, 
प्रवलास अभंोरे, अशोक कोळी इ. कथाकारांचा व त्यांच्या कथांचा उल्लेख केला पादहजे. एकूणच 
ह्या समकालीन कथालेखनात बिललेल्या, बिलत चाललेल्या ग्रामीण जीवनाच ेनव ेप्रश्न व 
समस्या यांचा वेध बोलीभाषेसह घेतलेला दिसून येतो. ह्या कथा कल्पनेपेिा अचधक 
वास्तवाभभमुख असून स्वानुभवाशी एकननष्ट्ठ राहून त्यांच ेलेखन झालेले दिसते. आता ग्रामीण 
कथाप्रवश्वही हळूहळू बिलल्याचे प्रत्ययाला येते.  
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