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बदलते समाजजीवन आ�ण १९८० नंतरची �ामीण कादंबर� 

 

पवू�ची पाट�-पटवा-यांची जागा आता सरपचं आ�ण 

तला"यांनी घेतलेल� $दसते.राजक&य स''येमुळे गावात 

गट-तट,कलह ,नमा-ण झालेले $दसतात./वातं0यो'तर 

काळात जी ि/थ'यतंरे झाल� 'यांचे सम� 4च5ण मराठ7 

सा$ह'यातून आले नाह�.मा5 १९६० नतंर9या मराठ7 

सा$ह'याला :यापकता ;ा<त होत गेल�.आजचे �ामीण 

सा$ह'य वत-मानाचा हात हातात घेऊन वाटचाल करताना 

$दसून येते यात शंका नाह�. 
 

?वषय ?ववेचन:− 

 /वातं0यानतंर राजक&य, सामािजक, शैC�णक, 

आ4थ-क अशा ?व?वध Cे5ात बदलाचे वारे वाहू 

लागले.याचा पFरणाम शहरांबरोबरच खेHयांवरह� झालेला 

$दसून येतो.�ामीण जीवनात सामािजक,राजक&य 

धोरणांमुळे बरेच बदल झाले.शहरालगतची खेडो लCणीय 

बदललेल� जाणवतात.शहरापासून दरू असणार� खेडी 

थोडया कमी वेगाने बदलताना $दसतात.‘पेरले तर ?पकत 

नाह� आ�ण ?पकले तर ?वकत नाह�’अशी अव/था 

आज9या शतेक-यांची झालेल� $दसून येते.'यामुळे आजचा 

शेतकर� कज-बाजार� झाला आहे.या भयभीततेमधनू 'याला 

आ'मह'येसारखा माग- $दसू लागतो. 

 १९८०नतंर9या काळात 

खाजगीकरण,उदार�करण,जाग,तक&करण याचा उदय 

झाला.सगळीकडे मNुत अथ-:यव/था आलेल� 

$दसते.'यातूनच खेडयामOये उदयोगांचे 

खाजगीकरण,कं5ाट� पPतीने नोकरभरती असे अनेक नवे 

बदल जाणव ूलागले.या सव- गोQट�ंमळेु एक&कडे सुधारणा 

$दसत असल� तर� दाFरSय व बेकार� यामOयेह� ;चडं वाढ 

झाल�.खेडयातील लोक रोजगारासाठ7 शहराकडे जाव ू

लागले.'यामुळे शहरावर वाढ'या लोकसंUयेचा ताण पडू 

लागला तर खेडी ओस पडू लागल�.'यातूनच शहराला 

आ�ण खेडयालाह� अनेक सम/यांना तWड दयावे 

लागले.बेरोजगारांचे ;Xन,सहकार,कारखानदार�,सावकार� 

पाश,YQट राजकारण, नागर�करणाचा ;भाव,उPव/त 

होणार� एक5 कुटंुब:यव/था अशा अनेक सम/या आज 

खेडयासमोर उZया असले[या $दसतात. 

आज खेडयात मोबाईल,संगणक, ट�:ह�, केबल, इंटरनेट 

पोहोचले.परंतू जाग,तक&करणामुळे $ह जी आ4थ-क सुब'ता 

,नमा-ण होईल असे वाटत होते,ती आ4थ-क सुब'ता आल� 

नाह�.याउलट या सव- सुखसो^9या 
 

;ा.आशालता नारायण खोत 

सहा_यक ;ाOयापक, मराठ7 ?वभाग, देवचंद कॉलेज,अजु-ननगर. 

 
;/तावना:− 

 अaलकड ेमहानगरां9या वाढ�मुळे अनेक सम/या ,नमा-ण झा[या आहेत.वाढ'या 

शहमुरांळे खेडी नQट होत चालल� आहेत.शहरे आ�ण शहर� सं/कृतीची वाढ होत 

चाल[यामुळे कृषीसं/कृतीवर आcमण झाले आहे. कृषीसं/कृती ह� एक&कड े खेHयाशी तर 

दसुर�कडे ,नसगा-शी जोडलेल� $दसून येते.परंतु वाढ'या शहर�करणामुळे ह� कृषीसं/कृती नQट 

होत चाललेल� $दसून येते.महानगरां9या पFरसरात अनेक उपनगरे अि/त'वात आलेल� 

$दसतात.महानगर�य सं/कृती;माणेच उपनगरांचीदेखील एक उपस/ंकृती ,नमा-ण 

झाल�.आपले अि/त''व,आपले वेगळेपण जपdयासाठ7 सवाeची धडपड चाललेल� $दसून येते. 

 /वातं0यो'तर काळात आप[या देशात लCणीय बदल झाले.सामािजक आ�ण 

सां/कृ,तक जीवनात बर�च ि/थ'यतंरे घडून आल�.आज9या खेHयात शहर� सं/कृती9या 

खाणा-खुणा $दसून येतात.शहरा9या अनकुरणातून खेHयामOये खूप मो"या ;माणात बदल 

$दसून झाले. पावसावर अवलंबनू असणार� शेती फारशी फायgयाची न ठर[यामुळे काह�ंना 

काम धदंयासाठ7 व नोक-या aमळ?वdयासाठ7 गाव सोडून शहराकडे धाव hयावी 

लागल�.गावगाडा संपQूटात येऊ लाग[यामुळे गावगाHयावर आधाFरत असणा-यांना गाव 

सोडून शहराकडे पोटासाठ7 जावे लागले.                     

१९७२ 9या दQुकाळामुळे गाव9ंया गाव ं उgOव/त झाल�.आज ती शहरामOये अनेक 

झोपडपkयांमOये बकाल जीवन जगत आहेत.आज खेडी बदललेल� $दसून येतात.पवू�9या 

खेHया;माणे आजचे खेडे हे केवळ शेतीवर अवलंबनू रा$हलेले $दसत नाह�.आज गावात 

पतसं/था,दlुध:यवसाय,कुNकूटपालन mयातूनरोजगार उपलnध झालेला $दसतो.गावातील  
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अ4धन होऊन आजचा समाज आळशी व चगंळवाद� बनलेला $दसतो.या सवाeतूनच मग महागाईसारखे संकट समाजापढेु उभे रा$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 आहेत.पण 'या aशCणामुळे 'याचा शेतीकडे 

बघdयाचा pQट�कोन द_ुयम झाला.पडले 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'यतंराची 

वण-ने सा$ह'यातून $दसून येतात.सा$ह'य आ�ण समाज यांचा संबधं वCृ आ�ण माती असा मानला जातो.मातीaशवाय वCृ ह� क[पनाच अशNय 

आहे.'या;माणेच समाजाaशवाय सा$ह'य असू शकत नाह�.'यामुळेच सामािजक पFरवत-न,सामािजक ि/थ'यतंरे आ�ण सा$ह'य यांचा संबधं जोडला जाऊ 

शकतो. 

 /वातं0यपवू-काळात �ामीणसमाजजीवन पारंपFरक वळणाचे होते.'यामुळे सुqवाती9या �ामीण कादंबर�लेखनामागे दQुकाळ, शेतक-यांची 

दशा,महा'मा फुलs9या स'यशोधक समाजाची ;ेरणा,गांधीवाद, साrयवाद ?वचारां9या ;ेरणा हो'या असे rहटले जाते.१९४० ते १९६० या कालखडंातील 

कादंबर�त �ामोPार,/वातं0य लढा अशा काह� ;ेरणा अस[याचे $दसून येते.१९६० नतंर खेड े बदल ू लागले.खेHयावर न:या सं/कृतीने आcमण केलेले 

$दसते.खेडयातील पारंपFरक मानaसकता,बलुतेदार� मोडीत ,नघाल�.'याचे 4च5ण :यकंटेश माडगुळकरां9या ‘सि:ह-स मोटार’ रा.रं.बोराडs9या ‘पाचोळा’ आनदं 

यादव यां9या ‘गोतावळा’ मधनू ;भावीपणे आलेले $दसते. 

 १९७५ नतंर महाराQvात राजक&य,आ4थ-क,सां/कृ,तक जीवनात फार मोठ7 ि/थ'यतंरे घडल�.आहेत.१९७२ 9या दQुकाळामुळे खेडयातील 

लोकरहाट� आ�ण कृ?षकs $Sत जीवन यामOये मोठया ;माणात बदल झाला.शेतीकड ेपाहdयाची पारंपFरक,/व<नाळू,हळवी भावना संपQुटात आल�. �ामीण 

लोकांचे यामुळे मनोधयै- खचनू गेले.याचा पFरणाम सुaशwCत, संवेदनशील व'ृती9या �ामीण तxणाची मानaसकता हादqन गेल�.आ�ण 'या9यापढेु 

जगdयाचे आभाळाएवढे मोठे ;Xन4चoह उभे रा$हले.दQुकाळा9या या आप'तीचे वण-न करणार� रा.रं.बोराडे यांची ‘चारापाणी’ह� कादंबर� ?वशेष उ[लेखणीय 

आहे.तसेच अxण साध ूयां9या ‘शा?पत’ मधनूह� दQुकाळात होरपळून ,नघाले[या शेतकर� कुटंुबाची कहाणी मन हादरवनू सोडते. 

 १९८० नतंर महाराQvात शतेीचे नवे ;Xन ,नमा-ण झाले.या ;Xनांतूनच अनेक शतेकर� संघटना उदयास आ[या.'यातून 'यां9या ;Xनांचे मग 

मह''वाचे अगं बनले.'याचा पFरणाम ऊस उ'पादक शेतकर� आ�ण सामािजक जीवनातह� झाला.मोहन पाट�ल यां9या ‘कWडमारा’या कादंबर�त याचे वण-न 

$दसून येते. तर वासुदेव मुलाटे यां9या ‘?वषवCृा9या मुyया’ (१९८९)या कादंबर�त सहकारातील YQट :यव/था,YQटाचार,शेतक-यांची लुबाडणूक इ.गोQट�ंचे 

वण-न अ,तशय ;भावी $दसून येते.राजन गवस यां9या ‘कळप’(१९९७) मधनू शहर�करणा9या सव- व'ृती-;व'ृती खेडयापयeत पोहोच[या आहेत याचे 4च5ण 

$दसून येते.तर ‘तणकट’(१९९८)मधनूपरंपरा व आध,ुनकता यां9या समoवयातील अभाव आ�ण आवXयकता $दसून येते. 

 कृQणात खोत यां9या ‘र|दाळ’(२००७)या कादंबर�त खेडयापयeत पोहोचलेले राजकारण आ�ण खेडयातील सव-सामाoय माणूसह� 'या राजकारणात 

कसा ओढला जातो याचे वण-न आले आहे.बाबाराव मुसळs9या ‘हा[या हा[या दधु ू दे’(१९८५)मधनू सामाoय शेतक-यांची अग,तकता मांडल� आहे.तर 

‘झाडाझडती’(१९९१)मधनू ?वXवास पाट�ल यांनी धरण�/तां9या जगdयाचीपरवड 4च}5त केल� आहे.‘कxणाQटक’ (१९८०)मधनू :यकंटेश माडगूळकर 

सOयाचा लोकसंUयेचा वाढ�चा ;Xन आ�ण �ामीण मOयमवग�य लोकांची होणार� फरफट मांडताना $दसतात. सदानदं देशमुख यां9या ‘तहान’(१९९८)या 

कादंबर�तून �ामीण भागातील अ,तशय मोठा ;Xन-पाणीटंचाई व 'यामुळे �ामीण लोकांचे होणारे हाल 4च}5त करतात.रवींS शोभणे यां9या 

‘पांढर’(२००९)मधनू दे�खल दQुकाळ�/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,कुटंुब क& aशCण अशा ?व4च5 मानaसकतेत 

अडकले[या�ामीण यवुकांची शोकाि'मका $दसून येते.तर पxुषो'तम बोरकर यां9या ‘मेड इन इं~डया’(१९८७) मOये गांधीं9या �ामरा�याचे /व<न कसे 

धळुीला aमळाले आहे 'याचे वण-न $दसून येते.अशा काह� कादंब-यांमधनू बदल'या खेडया9या मानaसकतेचे 4च5ण $दसून येते.वाचन-लेखन-�वण सं/कृती 

खेHयातूनह� दरूदश-नने पळवनू लावल� आहे.पारंपFरक आ�ण आध,ुनक असा कुटंुबाकुटंुबातह� संघष- सुx झालेला $दसतो.'याचेह� 4च5ण �ामीण 

कादंबर�तून होताना $दसते. शतेक-यांची,कQटक-यांची दःुि/थती हे ?वषय आता कादंब-यांमधनू येऊ लागले आहेत. 

 १९८० नतंर9या �ामीण कादंबर�त सामािजक, आ4थ-क, कौटंु}बक,शैC�णक,सां/कृ,तक दश-न होताना $दसते.१९८० नतंर ह� पFरि/थती 

झपाटयाने बदलत गेल�.बदल'या �ामीण :यव/थेचे दश-न १९८० नतंर9या लेखकांनी आप[या �ामीण कादंबर�तून घड?वले आहे. �ामीण कादंबर�कारांनी 

देव-धम-,नवस-सायास,जातीयता,गटबाजी,सहकार, शेतजमींचे ;Xन,बेकार�,राजकारण असे अनेक ;Xन आप[या कादंब-यांतून हाताळले.'यामुळे समाजातील 

,नर,नराळे ;Xन,सम/या यांची गुंतागुंत समजावनू घेत एका वेगyया ट<<या9या अि/त'वाची जाणीव आज9या �ामीण कादंबर�तून होताना 

$दसते.गावातील उपेwCत,दलु-wCत घटकांचेह� 4च5ण १९८० नतंरची �ामीण कादंबर� करताना $दसते.शहर आ�ण खेड े यामधील बदल'या घडामोडीतनू 

माणसांची जीवन शलै� कशी बदलत आहे याचे वण-न �ामीण कादंबर�तून होऊ लागले.आध,ुनक काळातील ती� जीवनसंघष-,मानवी जीवनाला आलेला 
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वेग,:यNती आ�ण समाज यां9यातील उ'तरो'तर गुतंागुतंीचे होत जाणारे संबधं,शतेी :यवसायातील यां}5क&करण, वाढती ?वभNतकुटंुबपPती,?व�ान-

तं5�ानामुळे बदलत जाणार� जीवनपPती mया सव- घटना १९८० नतंर9या कादंबर�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 कादंबर�तून $दसून येऊ लागले. यामOये आनदं यादव,:यकंटेश 

माडगुळकर,राजन गवस,मोहन पाट�ल, बाबाराव मुसळे,सदानदं देशमुख,कृQणात खोत,वासुदेव मलुाटे इ.अनेक लेखकांनी आप[या कादंब-यांतून समाजातील 

सामािजक,सां/कृ,तक बदल अ'यतं पFरणामकारकपणे 4च}5त केले आहेत. 

 वा/तवाचा वेध घेणे हे १९८० नतंर9या कादंबर�चे नवे सू5 असलेले $दसून येते.'यामुळे mया �ामीण कादंबर�तून सामािजकतेचे भान $दसून 

येते.१९८० नतंर9या कादंबर�त नवे आशय-?वषय व पFरवत-नाचा नवाआ?वQकार $दसून येतो.बदलले[या सामािजक ि/थती-गती9या अनषुगंाने मानवी 

जीवनात जी ि/थ'यतंरे घडत गेल� 'याचा नेमका वेध आज9या �ामीण कादंबर�ने घेतला आहे,असे rहणावेसे वाटते.बदलती मू[ये आ�ण 'याने बदलत 

जाणार� �ामीण माणसाची मानaसकता याचेह� वण-न �ामीण कादंबर� कq लागल� आहे.शतेी-शेतकर�,गाव-गावगाडा यामOये १९८० नतंर झालेले 

बदल,:यापार�करण, तxणांची बदलती मानaसकता,बागाईतदारांची aमजास या बदल'या �ामीण वा/तवाचे 4च5ण नागनाथ को'ताप[ले,मोहन पाट�ल,राजन 

गवस यां9या कादंब-यांतून आढळून येते. 
 

,नQकष- : - 

१. /वातं0यानतंर राजक&य ,सामािजक,शैC�णक,आ4थ-क अशा ?व?वध Cे5ात बदलाचे वारे वाहू लागले.याचा पFरण ◌ाम शहरांबरोबरच खेHयांवरह� 

झालेला $दसून येतो. 

२. १९८०नतंर9या काळात खाजगीकरण ,उदार�करण,जाग,तक&करण याचा पFरणाम खेHयांवर झालेला $दसतो.'यातूनच शहराला आ�ण खेडयालाह� 

अनेक सम/यांना तWड दयावे लागले.  

३. १९४० ते १९६० या कालखंडातील कादंबर�त �ामोPार ,/वातं0य लढा अशा काह� ;ेरणा अस[याचे $दसून येते. 

४. १९८० नतंर महाराQvात शेतीचे नवे ;Xन ,नमा-ण झाले 'याचे 4च5ण सा$ह'यातून होऊ लागले. 

५. बदल'या �ामीण :यव/थेचे दश-न १९८० नतंर9या लेखकांनी आप[या �ामीण कादंबर�तून घड?वले आहे . 

६. १९८० नतंर9या कादंबर�त नवे आशय -व ि◌षय व पFरवत-नाचा नवाआ?वQकार $दसून येतो. 

७. आनदं यादव ,:यकंटेश माडगुळकर,राजन गवस,मोहन पाट�ल ,बाबाराव मुसळे,सदानदं देशमुख,कृQणात खोत,वासुदेव मलुाटे इ.अनेक लेखकांनी 

आप[या कादंब-यांतून समाजातील सामािजक,सां/कृ,तक बदल अ'यतं पFरणामकारकपणे 4च}5त केले आहेत.  
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