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_________________________________________________________________________________
अ4धन होऊन आजचा समाज आळशी व चंगळवाद बनलेला $दसतो.या सवाeतूनच मग महागाईसारखे संकट समाजापढ
ु े उभे रा$हले.या महागाईने मा5
सव-सामाoयांचे जगणे अवघड झालेले $दसून येते.शेतक-यां9या जीवनावर तर याचा खूप मोठा पFरणाम झालेला $दसून येतो.आज खेHयापयeत उ9च
aशCण जाऊन पोहोचले आहे .'यामुळे

ामीण भागातील ?वgयाथाeना उ9च aशCणा9या संधी उपलnध झा[या आहे त.पण 'या aशCणामुळे 'याचा शेतीकडे

बघdयाचा pQट कोन द_ु यम झाला.पडेल ते काम करdयाची भावना नQट होऊ लागल .आज9या

ामीण भागातील तqणाला पांढरपेशा राहणीमानाची ओढ

लागलेल $दसून येते.नोकर नस[यामुळे 'या9यासमोर बेकार ची सम/या ,नमा-ण झालेल $दसून येते.
जाग,तक&करणा9या या काळात

ामीण समाज अशा ;कारे अि/थर व अग,तक झालेला $दसतो.'याचे पडसाद सा$ह'यावर उमटले.कारण

सा$ह'याला समाजाचा आरसा असे rहटले जाते.असे असले तर ह समाजाची हुबेहूब ;,तकृती सा$ह'यात उमटलेल नसते.तर सामािजक ि/थ'यंतराची
वण-ने सा$ह'यातून $दसून येतात.सा$ह'य आ ण समाज यांचा संबध
ं वC
ृ आ ण माती असा मानला जातो.मातीaशवाय वC
ृ ह क[पनाच अशNय
आहे .'या;माणेच समाजाaशवाय सा$ह'य असू शकत नाह .'यामुळेच सामािजक पFरवत-न,सामािजक ि/थ'यंतरे आ ण सा$ह'य यांचा संबध
ं जोडला जाऊ
शकतो.
/वातं0यपव
- ाळात
ू क

ामीणसमाजजीवन पारं पFरक वळणाचे होते.'यामुळे सुqवाती9या

ामीण कादं बर लेखनामागे दQु काळ, शेतक-यांची

दशा,महा'मा फुलs 9या स'यशोधक समाजाची ;ेरणा,गांधीवाद, साrयवाद ?वचारां9या ;ेरणा हो'या असे rहटले जाते.१९४० ते १९६० या कालखंडातील
कादं बर त

ामोPार,/वातं0य लढा अशा काह ;ेरणा अस[याचे $दसून येते.१९६० नंतर खेडे बदलू लागले.खेHयावर न:या सं/कृतीने आcमण केलेले

$दसते.खेडयातील पारं पFरक मानaसकता,बलुतेदार मोडीत ,नघाल .'याचे 4च5ण :यंकटे श माडगुळकरां9या ‘सि:ह-स मोटार’ रा.रं .बोराडs9या ‘पाचोळा’ आनंद
यादव यां9या ‘गोतावळा’ मधन
ू ;भावीपणे आलेले $दसते.
१९७५ नंतर महाराQvात राजक&य,आ4थ-क,सां/कृ,तक जीवनात फार मोठ7 ि/थ'यंतरे घडल .आहे त.१९७२ 9या दQु काळामुळे खेडयातील
लोकरहाट आ ण कृ?षकs$Sत जीवन यामOये मोठया ;माणात बदल झाला.शेतीकडे पाहdयाची पारं पFरक,/व<नाळू,हळवी भावना संपQु टात आल .
लोकांचे यामुळे मनोधैय- खचन
ू गेले.याचा पFरणाम सaु शwCत, संवेदनशील व'ृ ती9या

ामीण

ामीण तxणाची मानaसकता हादqन गेल .आ ण 'या9यापढ
ु े

जगdयाचे आभाळाएवढे मोठे ;Xन4चoह उभे रा$हले.दQु काळा9या या आप'तीचे वण-न करणार रा.रं .बोराडे यांची ‘चारापाणी’ह कादं बर ?वशेष उ[लेखणीय
आहे .तसेच अxण साधू यां9या ‘शा?पत’ मधन
ू ह दQु काळात होरपळून ,नघाले[या शेतकर कुटुंबाची कहाणी मन हादरवन
ू सोडते.
१९८० नंतर महाराQvात शेतीचे नवे ;Xन ,नमा-ण झाले.या ;Xनांतूनच अनेक शेतकर संघटना उदयास आ[या.'यातून 'यां9या ;Xनांचे मग
मह''वाचे अंग बनले.'याचा पFरणाम ऊस उ'पादक शेतकर आ ण सामािजक जीवनातह झाला.मोहन पाट ल यां9या ‘कWडमारा’या कादं बर त याचे वण-न
$दसून येते. तर वासुदेव मुलाटे यां9या ‘?वषवC
ृ ा9या मुyया’ (१९८९)या कादं बर त सहकारातील YQट :यव/था,YQटाचार,शेतक-यांची लुबाडणूक इ.गोQट ंचे
वण-न अ,तशय ;भावी $दसून येते.राजन गवस यां9या ‘कळप’(१९९७) मधन
ू शहर करणा9या सव- व'ृ ती-;व'ृ ती खेडयापयeत पोहोच[या आहे त याचे 4च5ण
$दसून येते.तर ‘तणकट’(१९९८)मधन
ू परं परा व आध,ु नकता यां9या समoवयातील अभाव आ ण आवXयकता $दसून येते.
कृQणात खोत यां9या ‘र|दाळ’(२००७)या कादं बर त खेडयापयeत पोहोचलेले राजकारण आ ण खेडयातील सव-सामाoय माणूसह 'या राजकारणात
कसा ओढला जातो याचे वण-न आले आहे .बाबाराव मुसळs 9या ‘हा[या हा[या दध
ु ू दे ’(१९८५)मधन
ू सामाoय शेतक-यांची अग,तकता मांडल आहे .तर
‘झाडाझडती’(१९९१)मधन
ू ?वXवास पाट ल यांनी धरण /तां9या जगdयाचीपरवड 4च}5त केल
सOयाचा लोकसंUयेचा वाढ चा ;Xन आ ण
कादं बर तून

आहे .‘कxणाQटक’ (१९८०)मधन
ू :यंकटे श माडगूळकर

ामीण मOयमवग य लोकांची होणार फरफट मांडताना $दसतात. सदानंद दे शमुख यां9या ‘तहान’(१९९८)या

ामीण भागातील अ,तशय मोठा ;Xन-पाणीटं चाई व 'यामुळे

ामीण लोकांचे होणारे हाल 4च}5त करतात.रवींS शोभणे यां9या

‘पांढर’(२००९)मधन
ू दे खल दQु काळ /त खेडयाची भीषण अव/था $दसून येते.
खेडयापयeत उ9च aशCण जाऊन पोहोचले.'या aशCणातून वक&ल,डॉNटर,इंिज,नअर,;ाOयापक इ.मंडळी खेडोपाडी तयार होऊ लागल .पण
बेकार मुळे आजचा

ामीण तxण पFरि/थतीचा गुलाम बनला आहे .बा.ग.केसकरां9या ‘वायटूळ’ मOये घर,कुटुंब क& aशCण अशा ?व4च5 मानaसकतेत

अडकले[या ामीण यव
ु कांची शोकाि'मका $दसून येते.तर पx
ु षो'तम बोरकर यां9या ‘मेड इन इं~डया’(१९८७) मOये गांधीं9या

ामरा•याचे /व<न कसे

धळ
ु ीला aमळाले आहे 'याचे वण-न $दसून येते.अशा काह कादं ब-यांमधन
ू बदल'या खेडया9या मानaसकतेचे 4च5ण $दसून येते.वाचन-लेखन-€वण सं/कृती
खेHयातूनह

दरू दश-नने पळवन
ू लावल

आहे .पारं पFरक आ ण आध,ु नक असा कुटुंबाकुटुंबातह

संघष- सुx झालेला $दसतो.'याचेह

4च5ण

ामीण

कादं बर तून होताना $दसते. शेतक-यांची,कQटक-यांची दःु ि/थती हे ?वषय आता कादं ब-यांमधन
ू येऊ लागले आहे त.
१९८० नंतर9या

ामीण कादं बर त सामािजक, आ4थ-क, कौटुं}बक,शैC णक,सां/कृ,तक दश-न होताना $दसते.१९८० नंतर ह

झपाटयाने बदलत गेल .बदल'या

ामीण :यव/थेचे दश-न १९८० नंतर9या लेखकांनी आप[या

ामीण कादं बर तून घड?वले आहे .

पFरि/थती

ामीण कादं बर कारांनी

दे व-धम-,नवस-सायास,जातीयता,गटबाजी,सहकार, शेतजमींचे ;Xन,बेकार ,राजकारण असे अनेक ;Xन आप[या कादं ब-यांतून हाताळले.'यामुळे समाजातील
,नर,नराळे

;Xन,सम/या यांची गंत
समजावन
घेत एका वेगyया ट<<या9या अि/त'वाची जाणीव आज9या
ु ागंत
ु
ू

$दसते.गावातील उपेwCत,दल
ु w- Cत घटकांचेह 4च5ण १९८० नंतरची
माणसांची जीवन शैल कशी बदलत आहे याचे वण-न

ामीण कादं बर तून होताना

ामीण कादं बर करताना $दसते.शहर आ ण खेडे यामधील बदल'या घडामोडीतन
ू

ामीण कादं बर तून होऊ लागले.आध,ु नक काळातील तीƒ जीवनसंघष-,मानवी जीवनाला आलेला

________________________________________________________________________________________
Available online at www.lsrj.in

2

बदलते समाजजीवन आ ण १९८० नंतरची

ामीण कादं बर

Volume - 4 | Issue - 2 | September – 2016

_________________________________________________________________________________
वेग,:यNती आ ण समाज यां9यातील उ'तरो'तर गत
ं ,शेती :यवसायातील यां}5क&करण, वाढती ?वभNतकुटुंबपPती,?व„ानुं ागत
ुं ीचे होत जाणारे संबध
तं5„ानामुळे बदलत जाणार जीवनपPती mया सव- घटना १९८० नंतर9या कादं बर त मो"या ;माणात 4च}5त होऊ लाग[या.शहर करणामुळे खेHयांचे
होणारे

शोषण आ ण 'याचे सामािजक व सां/कृ,तक पFरणाम या

ामीण कादं बर तून $दसून येऊ लागले. यामOये आनंद यादव,:यंकटे श

माडगुळकर,राजन गवस,मोहन पाट ल, बाबाराव मुसळे ,सदानंद दे शमुख,कृQणात खोत,वासुदेव मल
ु ाटे इ.अनेक लेखकांनी आप[या कादं ब-यांतून समाजातील
सामािजक,सां/कृ,तक बदल अ'यंत पFरणामकारकपणे 4च}5त केले आहे त.
वा/तवाचा वेध घेणे हे १९८० नंतर9या कादं बर चे नवे सू5 असलेले $दसून येते.'यामुळे mया

ामीण कादं बर तून सामािजकतेचे भान $दसून

येते.१९८० नंतर9या कादं बर त नवे आशय-?वषय व पFरवत-नाचा नवाआ?वQकार $दसून येतो.बदलले[या सामािजक ि/थती-गती9या अनष
ं ाने मानवी
ु ग
जीवनात जी ि/थ'यंतरे घडत गेल 'याचा नेमका वेध आज9या
जाणार

ामीण माणसाची मानaसकता याचेह

वण-न

ामीण कादं बर ने घेतला आहे ,असे rहणावेसे वाटते.बदलती मू[ये आ ण 'याने बदलत

ामीण कादं बर

कq लागल

बदल,:यापार करण, तxणांची बदलती मानaसकता,बागाईतदारांची aमजास या बदल'या

आहे .शेती-शेतकर ,गाव-गावगाडा यामOये १९८० नंतर झालेले
ामीण वा/तवाचे 4च5ण नागनाथ को'ताप[ले,मोहन पाट ल,राजन

गवस यां9या कादं ब-यांतून आढळून येते.
,नQकष- : १.

/वातं0यानंतर राजक&ययाचा पFरण.आ4थ-क अशा ?व?वध Cे5ात बदलाचे वारे वाहू लागले,शैC णक,सामािजक,◌ाम शहरांबरोबरच खेHयांवरह
झालेला $दसून येतो.

२.

१९८०नंतर9या काळात खाजगीकरण'यातूनच शहराला आ ण खेडयालाह .जाग,तक&करण याचा पFरणाम खेHयांवर झालेला $दसतो,उदार करण,
.अनेक सम/यांना तWड दयावे लागले

३.

१९४० ते १९६० या कालखंडातील कादं बर त

ामोPार /वातं0य लढा,अशा काह ;ेरणा अस[याचे $दसून येते.

४.

१९८० नंतर महाराQvात शेतीचे नवे ;Xन ,नमा-ण झाले 'याचे 4च5ण सा$ह'यातून होऊ लागले.

५.

बदल'या

६.

१९८० नंतर9या कादं बर त नवे आशयव-ि◌षय व पFरवत-नाचा नवाआ?वQकार $दसून येतो.

७.

आनंद यादवअनेक लेखकांनी .वासुदेव मल
ु ाटे इ,कृQणात खोत,सदानंद दे शमुख,बाबाराव मस
ु ळे ,मोहन पाट ल,राजन गवस,:यंकटे श माडगुळकर,

ामीण :यव/थेचे दश-न १९८० नंतर9या लेखकांनी आप[या

ामीण कादं बर तून घड?वले आहे .

.सां/कृ,तक बदल अ'यंत पFरणामकारकपणे 4च}5त केले आहे त,यांतून समाजातील सामािजक-आप[या कादं ब
संदभ-

थ
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१)सामािजक पFरवत-न आ ण मराठ7 सा$ह'य – संपा.डॉ.र.बा.मंचरकर पˆगंधा ;काशन,पण
ु े,;थमाव'ृ ती,२३/१०/२०११.
२) ामीण सा$ह'य आ ण सं/कृती – मोहन पाट ल /वqप ;काशन,g?वतीय आव'ृ ती,१५/०८/२००८.
३)आध,ु नक मराठ7 सा$ह'य आ ण सामािजकता –संपा.डॉ.मण
ु े,;थमाव'ृ ती,२७/०३/२००७ .
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