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सारंश 

ििंकरराि खरािािंनी हलह लेल्या कथासिंग्र ािील कथा िास्ििादी आ िे आहण या कथािंिनू भटके, दहलि, पीहडि, 

गोरगरीब जनिेच्या जीिनािील सिंघर्षग मािंडला आ .े ििंकरराि खरािािंनी िास्ििाि घडणाऱ्या घटना आपल्या कथािंमधनू मािंडिाना 

त्यािंनी प्रस्थाहपि समाजव्यिस्थेला अनेक प्रश्न केले आ िे. समाजािील भटके हिम क्त त्यािंच्या व्यथा आपल्या कथेिनू मािंडल्या 

आ िे. या भटक्या समाजाला समाजव्यिस्थेमध्ये स्थानच ना ी िे ग न् गेारच या प्रस्थाहपि समाजाि ठरिले जािाि.   ेसामाहजक 

िास्िि ििंकरराि खरािािंनी आपल्या कथालेखनािून समाजासमोर आणनू मािंडले आ .े त्यािील दा किा िाचकािंना स न्न करून 

ठाकिे. 

बीज शब्द- पारधी, क डम डेजोिी, गोंधळी, भामटा, िैद,ू बलेदार. 

प्रस्तािना  

 ििंकरराि खरािािंच्या अनेक कथािंमधनू मागासलेल्या समाजाचे, िोहर्षि, गोरगरीब समाजाचे हचत्रण येिे. ििंकरराि 

खरािािंच्या कथा या ब ुिािंि भटक्या हिम क्तािंहिर्षयीच्याच आ िे. त्यािंच्या कथािंचा मलूाधार  ा मागासलेला समाजाचिं आ .े 

अस्पशृ्य समजाि जन्माला आलेल्या ििंकरराि खरािािंनी उपेहक्षि, मागासलेला समाज, बारा बल िेदार, भटके हिम क्त आपल्या 

कथेमधनू मािंडललेा आ .े समाजाच ेज्याच्याकडे लक्षदखेील ना ी, परिंि  समाजव्यिस्थेचे जे घटक आ िे आिा मागासलेल्या 

भटक्या हिम क्त समाजाची कथा ििंकरराि खरािािंनी मािंडलेली आ .े  

पारधी, क डम डेजोिी, गोंधळी, भामटा, िैद,ू बलेदार, कैकाडी, डोंबारी, िासेपारधी, िडार, कोल् ाटी, मािंगगारुडी या 

समाजािंच्या व्यथा िदेना ििंकरराि खरािािंनी आपल्या कथािंमधनू मािंडललेी आ .े पारधी, िासेपारधी या मागास समाजािील 

जािींकडे पोहलसािंचा ि समाजाचा पा ण्याचा दृहिकोन  ा ग न् गेार म् णनूच  ोिा. समाजाि चािंगले जीिन जगिा याि ेयासाठी 

प्रयत्न करणाऱ्या या जािींना समाज नीटपणे जग ूदिे ना ी. त्यािंच्या म लािंना भ केन ेव्याक ळ करणारी व्यिस्था प न् ा ग न् गेारीकडे 

िळायला लाििे,  ी िास्िि सत्यिा त्यािंनी साह त्यािून मािंडली आ .े  

‘सािंगािा’ कथासिंग्र ािील माया या कथेिील िैद ूआपल्या क त्र्याच्या हपलाला खायचे अन्न ज्िारी हमळिण्यासाठी 

हिकिो. आईची ि लेकराची िाटािूट  ोि.े परिंि  िैदचू्या क ट िंबाचा पोटाचा प्रश्न असिो. मागासलेल्या समाजाचे हिदारक हचत्रण 

याि येि.े ‘िडीपार’ कथासिंग्र ािील ‘उचल्या’, ‘िैद’ू, ‘बेलदार’, ‘कैकाडी’, ‘डोंबारी’, ‘िासेपारधी’, ‘िडार’, ‘भामटा’, 

‘कोल् ाटी’, ‘निंदीबैलिाला’, ‘मािंगगारुडी’ या कथा आपणास अिंिम गख करिाि ि  ी हिदारक समाजव्यिस्था बदलण्यास प्ररेरि 

करिाि.  

‘फासेपारधी’ :- कथेिील लाव् ा, मौज्या   ेपक्षािंना मारिाि आहण आपला उदरहनिाग  करिाि. परिंि  पोलीस त्यािंना 

कायद्याचा धाक दाखिनू त्रास दिेाि. त्यािंना ि रुिं गाि टाकण्याची धमकी दिेाि. बायका म ले उघड्यािर पडिाि. पारध्यािंकडून 

लेखी घेिले जािे. िे जिंगल सोडिाि आहण गािाजिळ येिाि. गािािील लोक त्यािंना चोर समजनू काम दिे ना ीि. बायका म ल े

भीक माग ूलागिाि. ििंकरराि खरािािंनी ‘िासेपारधी’ कथेिून त्या समाजाला व्यिस्थेन े हकिी दरू ठेिले आ  े  ेमािंडल ेआ .े 

जिंगलािी आपली नाळ जोडललेा समाज जिंगलािनू बा रे पडल्यािर कसा बचेैन  ोिो   ेमािंडलेल ेआ .े पाण्यािाचनू मासा रा  ू

िकि ना ी िसाच िासेपारधी  ा समाज जिंगलाहििाय रा ू िकि ना ी. 
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‘कैकाडी’ कथेिील दामा कैकाड्याचा म लगा मला मल्या आपल्या लग्नाची स्िप्न ेरिंगििो आहण लग्नाची आमिंत्रणे 

गािोगािी दिेो. पोलीस त्याच्यािर दरोड्याचा आरोप करिाि आहण अटक करिाि. पोहलसािंनी खरेिर  ा अन्याय केललेा 

असिो. मल्याचा क ठल्या ी दरोड्यािी सिंबिंध नसिो, परिंि  िो कैकाडी समाजाचा असल्याने पोहलसािंचा आहण समाजव्यिस्थेचा 

त्याच्याकडे पा ण्याचा दृिीकोन  ा ग न् गेारी स्िरूपाचा असल्याने त्यािंना अन्याय स न करािा लागिो.  

‘डोंबारी’ कथेिला हचमा डोंबारी आपल्या म लाबाळािंच्या पोटासाठी, उदरहनिाग ासाठी ल ान म लीला, म लाला ि 

बायकोला खेळ करायला लाििो.   ेखेळ जीिािर बिेणारे असिाि. परिंि  हचमाला आपल्या हपढीजाि खेळािून हमळणाऱ्या 

पैिाि उदरहनिाग  करािा लागिो. िो एकदा लािंब िेळूच्या काठीच्या टोकािर घडी करून उिाणा ठेिि िी काटी हचमा 

िळ ािािर उभा करिाना म लगा खाली पडला त्याच्या डोक्यािर खोच पडली. हचमा म् णिो, म लाला मठू मारली. म लािर खेळ 

थािंबिनू और्षधोपचार करणे त्याला िक्य न झाल्याने त्याचा म लगा मरिो आहण डोंबारी िे गाि सोडिाि.  ा जीिािर बेिणार 

खेळ आपल्या अहिहक्षि हनरक्षरिमे ळे आ ,े   ेििंकरराि खरािािंनी कथेिल्या मागासलेल्या समाजाच्या िणगनािरून स्पि केल े

आ .े  

 ‘वडार’ कथेि लखेक ििंकरराि खरािािंनी इिरािंच्या घरािंची सोय करणारा िडार स्ििुःच घरापासनू ििंहचि रा िो याच े

हिदारक हचत्र रेखाटल ेआ .े कथेिला  णम्या िडार खाणीि काम करिो. स्िोट घडिनू आणिो. स्िोटािच त्याचा मतृ्य ू   ोिो. 

परिंि  अिंधश्रद्धा, अज्ञानाचा बळी ठरललेा  ा मागासलेला समाज दिेीचा कोप झाला म् णनू  णम्या मलेा असे समजिो. अज्ञान ि 

अहिहक्षिपणा याम ळे भटका समाज मागासलेला रा िो यािर लेखक या कथेि प्रकाि टाकिो.  

 व्यिस्थेपासनू ििंहचि असलेला  ा भटका आहण मागासलेला समाज आपल्या कथेिून ििंकरराि खरािानी मािंडला. 

त्यािंचे िेिीिर टािंगललेे द ुःख मािंडले,  आहण त्यािंच्या द ुःखाला िाचा िोडण्याचे धाडस खरािािंनी त्या काळाि केललेे हदसनू यिेे.  

 कोल् ाटी, ब ुरूपी, डोंबारी, िासेपारधी, िैद,ू माकडिाला इत्यादी कथािंमधनू भटक्या हिम क्त मागासलेल्या जमािीिील 

या लोकािंच्या उदरहनिाग ाची साधने काय  ोिी,   ेलक्षाि येईल. प्रस्थाहपि समाजव्यिस्थेने िोर्षण करीि या समाजािर अन्यायच 

केला. या अन्यायाला प्रहिकारदखेील त्यािंना करिा आला ना ी. व्यिस्थेने नाकारल्याम ळे या लोकािंना अस रहक्षििा जाणिायची. 

 ी अस रहक्षििा ििंकरराि खरािािंनी आपल्या कथेिून मिंडली आ .े  

वैदू :- िैद ूसमाजािील लोक आपल जीिन जगि असिाना किाप्रकारे त्यािंना आपल्या आय ष्ट्यािल्या प्रसिंगािंना िोंड 

द्याि ेलागिे,   ेलेखक ििंकरराि खराि यािंनी िैद ूया कथेि मािंडल ेआ .े पोटासाठी चालणारी िैदूिंची धडपड किी जीिघेणी ठरि,े 

  ेप्रस्ि ि कथेिून लेखकाने स्पि केले आ .े या कथेिील सिंगाप्पा साप पकडिाना दिंि झाल्यान ेमतृ्य म खी पडिो. त्याच ेसिग क ट िंब 

उघड्यािर येि.े याचे कारुण्यपणूग हचत्रण या कथेि येि.े  

माकडवाला:- या कथेमध्य ेबालिडीच्या माळािर उिरलले ेमाकडिाले माकडाचा खेळ करून पैसे कमाििाि. िो 

पैसा अप रा असल्यान ेभीक मागनू उदरहनिाग  करिाि. प्रसिंगी त्यािंच्यािर चोरीचा अळ ी  ोिो, क ठेिरी   ेथािंबल ेपाह जे अिी 

िगमग असणारा गिंगाराम  ा म् िारा व्यक्ती आपल्या नव्या हपढीचा हिचार करणारा आहण निी हपढी आमच्यासारखी भरकटलेली 

नसािी असा हिचार मािंडिो. या कथेमध्य े ििंकरराि खरािािंनी उपेहक्षि समाजािल्या लोकािंिर आरोप करून त्यािंना िेठीस 

धरणाऱ्या पोहलसािंना आपल्यािरील जबाबदारी लिकराि लिकर दरू करण्याकरिा अिा भटक्या, उपेहक्षिािंना अडकिनू त्यािंच्या 

जीिनािी खेळ करण्याचा जो प्रयत्न केला आ  ेिो त्यािंनी प्रस्ि ि कथेिून मािंडला आ .े  

बेलदार :- या कथेमध्य ेखिंडा बलेदार याची हचत्तर क ाणी मािंडली आ .े बेलदार खिंडा ज्या गािाि काम हमळेल हिथे 

आपली गाढि ेघेऊन दगड घडून घरमालकािंना प रहिण्याच ेकाम करिो. पण एके हदििी त्याच ेगाढि माळ्याच्या ििेाि हिरि े

माळी त्या गाढिाला काठीन ेमारिो. खिंडा मध्य ेपडिो ि मी आपली का ी कामे करून दईेन असे सािंगिो िवे् ा माळी गाढिाला 

मारायच ेथािंबििो. पण मार जबरी लागल्याम ळे गाढि मरिे. खिंडाचा उदरहनिाग  गाढिािरिी अिलिंबून असल्याकारणान ेखिंडा 



VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 21 MARCH, 2022 ISSN : 2581-8848 

 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal  Page 191 
 
 
 

 
 िाि  ोिो. पररहस्थिीन ेनागिल्याम ळे अनेक भटक्या जमािी यािंना उपासमार, अि लेना, अपमान, िोर्षण याला सामोरे जाि े

लागिे.  

वासुदेव :-  या कथेि ििंकरराि खरािािंनी गािोगािी हिरून दिेाची गाणी म् णनू डोक्यािर िास दिेाची मोरपीस 

असणारी टोपी घालनू हमळणाऱ्या हभक्षेिर दान धमागिर जगि असिो. पण द ष्ट्काळ पडल्याने लोक त्याला हभक्षा दिे ना ीि. 

त्याची उपासमार  ोिे. ि िो ििेामध्ये मज री करू लागिो, िेंगदाणे टोकि असिाना िो भ केपोटी और्षध लािलेले िेंगदाणे खािो 

ि मरून पडिो. भ केपोटी िास दिेाचा जीि जािो   ेभयाि  िास्िि हिरस्िे समाजाच ेििंकरराि खरािािंनी मािंडल ेआ .े  

समारोप :- ििंकरराि खरािािंनी हलह लेल्या कथासिंग्र ािील कथा िास्ििादी आ िे आहण या कथािंिून भटके, दहलि, 

पीहडि, गोरगरीब जनिेच्या जीिनािील सिंघर्षग मािंडला आ .े ििंकरराि खरािािंनी िास्ििाि घडणाऱ्या घटना आपल्या कथािंमधनू 

मािंडिाना त्यािंनी प्रस्थाहपि समाजव्यिस्थेला अनेक प्रश्न केल ेआ िे. समाजािील भटके हिम क्त त्यािंच्या व्यथा आपल्या कथेिून 

मािंडल्या आ िे. या भटक्या समाजाला समाजव्यिस्थेमध्ये स्थानच ना ी िे ग न् गेारच या प्रस्थाहपि समाजाि ठरिले जािाि.   े

सामाहजक िास्िि ििंकरराि खरािािंनी आपल्या कथालेखनािनू समाजासमोर आणनू मािंडले आ .े त्यािील दा किा िाचकािंना 

स न्न करून ठाकिे. माणसाला माणसू म् णनू  ी समाजव्यिस्था का पा  ूिकि ना ी असा खडा सिाल ी ििंकरराि खरािािंनी 

अनेक कथािंमधनू हिचारललेा आ .े भटक्या हिम क्तािंच ेद ुःख ििंकरराि खरािािंनी एकूणच आपल्या कथािंमधनू मािंडललेे हदसिे. 

ग णात्मक दृिीने ििंकरराि खरािािंची कथा मराठी साह त्यामध्ये मोलाची भर टाकिाना हदसि.े  
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