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1. प्रस्तािना : 

निकथाकारांमधे्य ज्ांना पाििे निकथाकार म्हणून संबोधण्यात येते ते शांताराम (के. ि. पुरोवहत) १९४० पासून कथालेखन 

करू लागले. आतापयंत मराठी लघुकथेिी िी स्थथतं्यतरे आपण पावहली त्या स्थथतं्यतरािे दशगन साकल्याने शांतारामांच्या कथांतून 

पहाियास सापडते इतका व्यापक काळ त्यांनी केिळ ‘कथालेखन’ या सावहत्य प्रकाराला त्यांनी िाहून घेतले. प्राणीकथा, नीतीकथा 

या सारख्या प्रािीन कथांिे आधुवनक रूप त्यांनी आपल्या कथेतून व्यक्त केले. (‘खार’, ‘शूकसंिाद’, ‘वशंग’ इ. कथा). हररभाऊंिी 

पाल्हाळीकता, व्यस्क्तवित्रणशैली, गोष्टीिेल्हाळपण शांतारामांच्या कथांतूनही वदसून येते. (‘एिंट’, ‘िीिनािा साक्षात्कार’, ‘सात 

िणातील एक’, ‘नीती’, ‘धमग’ इ. कथा) वदिाकर कृष्ांच्या वनिेदनशैलीिा, काव्यात्मतेिा, कौटंुवबक, सामाविक िीिनातील िास्तितेिे 

स्वरूप शांतारामांच्या कथांतून पहाियास वमळते. ('खार', 'वशरिा', 'योिना', 'सामर्थ्ग') खांडेकरांच्या िणगनशैलीिा, भाषाशैलीिा, 

िीिनवनषे्ठिा पुन:प्रत्यय शांतारामांच्या सुरूिातीच्या कथांतून येतो. ('संत्र्ांिा बाग', 'त्याग', 'ईश्वरािी कहाणी', 'प्रत्यय') य. गो. 

िोशीपं्रमाणेि मानिी सहिीिनािी आस, नातेसंबंधातील ताणतणाि त्यांच्या कथांतून व्यक्त होताना वदसतात.  

 

2. शांतारामांच्या निकथेची विलवसते ि आगळं-िेगळं स्वरूप : 

शांतारामांनी एकीकडे पूिगसुरीिंी कथा आपल्या कथेत सामािून घेतली तर दुसरीकडे निकथेिी विलवसते, आगळं-िेगळं 

स्वरूप दाखिायला सुरुिात केली. 'स्वत:िे शरीर', 'एिंट', 'भेदरेखा', 'काही रात्रीनंी गंुफलेली गोष्ट' यासारख्या सुरुिातीच्या त्यांच्या 

कथा आशयदृष्ट्या आवण आविष्कारदृष्ट्याही िेगळ्या होत्या. 'संत्र्ािा बाग' आवण 'मनमोर' या कथासंग्रहातील बहुतेक कथा 

पूिगसुरीिंी परंपरा पुढे िालविणार् या आहेत. विवशष्ट पररणामाच्या वदशेने केलेली कथानकािी मांडणी, अवभपे्रत कथाथागनुरूप केलेली 

पात्रवनवमगती, भाििागृतीिी अपेक्षा ठेिणारे प्रसंग आवण सिग घटकांना यथाथगपणे मूतग करणारी संकेतवनष्ठ भाषाशैली हे या कथांिे थथूल 

विशेष म्हणता येतील. 'वशरिा’ या त्यांच्या वतसर् या कथासंग्रहापासून शांतारामांच्या कथांिे िेगळेपण स्पष्टपणे प्रकटते. अतं्यत 

िैयस्क्तक अनुभूतीतून सु्फरलेली, हळुिार भािना िपणारी, भािकाव्यात्म गुणांिा ि सौदंयागिा आविष्कार घडविणारी, तरल अनुभि 

सूक्ष्मपणे अवभव्यक्त करणारी ि सिागथागने शांतारामांिे िेगळेपण प्रकट करणारी कथा पवहल्याप्रथम ठसठशीतपणे 'वशरिा'मधून 

िािकांसमोर आली. 'छळ', 'िवमनीिरिी माणसं', 'लाटा', 'िंद्र माझा सखा' या त्यानंतरच्या कथासंग्रहांनी शांतारामांच्या 

कथालेखनाला 'वशरिा'नंतर लाभलेली निी पररमाणे प्रकाशात आणली. िवमनीिरील माणसांच्या मयागदांिे भान, माणसे समिािून 

घेण्यामागील समंिस आकलन, स्त्री पुरुषासंबांतील दैवहकता, विघवटत होत िाललेले कुटंुबिीिन त्यांच्या कथेने नेमकेपणाने साकार 

केले. माणसाला साधन म्हणून िापरणारी मूल्यहीन भ्रष्ट िीिनदृष्टी ‘अंधारिाटे’द्वारे त्यांच्या कथेने सूवित केली. शांतारामांच्या अनेक 

कथांतून िवमनीिर पे्रम करणारी माणसे, आपली मूले्य िपणारी माणसे, दूरत्वािा अनुभि सोसणारी, तुटलेपणा अनुभिणारी माणसे 

विवत्रत झालेली आहेत.   

सारांश : शांतारामांिी कथा ही भारतीय कुटंुबित्सल माणसािी कथा आहे, तशीि भारतीय संसृ्कतीिी प्रगल्भ िाणीि 

असलेल्या एका लेखकािी कथा आहे. कारण त्यांिा िीिनानुभि आवण त्यांिी कथा ही एकिीि झालेली आहे. कलोवित 

आधुवनकता आवण गवतशील भारतीय परंपरा यांिा सुरेख संगम त्यांच्या कथेतून पाहाियास वमळतो. व्यस्क्तस्वातंत्र्ािी िपणूक 

करताना व्यक्ती आवण समाि यांिे सामंिस्य कसे वटकेल, सहिीिन सौहादग पूणग कसे होईल यािे सतत विंतन करणारी त्यांिी 

कथा आहे. मराठी कथेतील विविध स्थथतं्यतरांिे साक्षी असलेल्या निकथाकार शांतारामांच्या कथेतील विविधतेिा अभ्यास या 

संशोधनात केलेला आहे.  

 

बीजशब्द : के. ि. पुरोवहत, कथाकार शांताराम, निकथाकार, लघुवनंबध . 
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शांतारामांिी लेखणी एखाद्या ब्राह्मण कुटंुबािा िेध घेताना वदसते. त्यािप्रमाणे आवदिासी समािािेही वित्रण करताना वदसते. 

गडविरोली, िामोशीसारख्या दुगगम ग्रामीण िीिनािे त्यांनी वित्रण केले आहे. मानिी िीिनातील सनातन मूल्यांिर त्यांिा दृढविश्वास 

असल्यामुळे भौवतक पररस्थथतीत झालेल्या स्थथतं्यतरातही मानिी भाि-भािना, राग-दे्वष, माणसा-माणसांतील परस्परसंबंधही तेि 

राहतात. व्यक्ती-व्यक्तीमधील मूलभूत संबंधािी सूक्ष्मता िा ढोबळपणाही ते तेिढ्याि आस्त्मयतेने व्यक्त करताना वदसतात. नागर 

िीिनातील उद्योिक स्त्री, किेरीत, रुग्णालयात, शाळा-कॉलेिमधे्य पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणार् या स्स्त्रया तशाि ग्रामीण 

समािातील विविध स्तरांिरील स्स्त्रयाही त्यांिा कथाविषय बनतात. अशाप्रकारे त्यांच्या कथेतील व्यक्ती दशगनािा पररघ फार मोठा 

आहे. या दृष्टीने त्यांिी कथा ही नागर वकंिा ग्रामीण अशी ओळख वनमागण न करता कोणत्याही िािकाला आकवषगत करते.   

शांताराम ज्ा सामाविक िातािरणात िािरले, ज्ा व्यक्तीिंा सहिास त्यांना लाभला, त्या व्यक्तीनंा त्यांनी सुष्ट-दुष्ट प्रिृत्तीसह 

िास्ति पातळीिर सादर करताना मुळीि संकोि मानला नाही. माणसािा वतरस्कार करण्याऐििी, त्यांच्या कू्षद्रतेिे, अमानुषतेिे 

वित्रण करण्याऐििी त्यांना समिून घेण्याकडे शांतारामांिा अवधक कल असल्यािे िाणिते. त्यामुळेि कुटंुबातील विविध नाती, 

विविध सामाविक संबंध, त्यांच्यातील सौहादग पूणगता, संघषग, त्यांच्यातील ताण-तणाि, स्त्री-पुरुषसंबंधातील दैवहकता, कामूकता यांिे 

अतं्यत प्रभािी वित्रण त्यांनी आपल्या कथांतून केलेले आहे. स्त्री-पुरुष, वप्रयकर-पे्रयसी, भाऊ-भाऊ, बवहणी-बवहणी, मालक-मिूर, 

िकील-अशील, डॉक्टर-पेशंट यांतील परस्पर संबंधातून समािव्यिथथेिे विवशष्ट रूप िसे साकारले तसेि त्या नात्यातील ताणेबाणे 

शांतारामांनी साकार केले. या नात्यातील सुरवक्षतता िशी त्यांनी दाखविली तशीि त्या विरूद्ध बंडखोरीही व्यक्त केली.  

शांतारामांच्या वदिाळी १९९५ च्या ‘लोकसत्ता’ आवण ‘महाराष्टर  टाईम्स’च्या अंकातील अनुक्रमे 'प्रिास' आवण 'असंगत' या 

कथा िाितांना त्यांच्या विंतनशीलतेिा, मानितेिरील गाढ श्रध्देिा प्रत्यय देणार् या कथा आहेत. शांतारामांच्या कथालेखनांिा कालखंड 

दीघग असल्याने मराठी कथेतील विविध स्थथतं्यतरांिे ते साक्षी आहेत. फडके, खांडेकर, िोशी यांच्यापासून बदललेली कथा त्यांनी 

न्याहाळलेली आहे. त्यािप्रमाणे समकावलनांच्याही कथा त्यांनी ििळून पावहलेल्या आहेत. त्यांनी विपुल कथालेखन केले तसेि इंग्रिी, 

फ्रें ि, रवशयन, बंगाली आवण वहंदी कथेिर म्हणिेि एकूण कथासावहत्यािर बोलण्याएिढा व्यासंगही केला. त्यामुळे त्यांच्या कथेत एक 

प्रकारिी िीिनदृष्टी, प्रगल्भता, मूल्यात्मकता आवण ममगदृष्टीही वदसून येते.  

पात्रांच्या िैिाररक प्रगल्भतेिे आवण समािात िािरतांना आिश्यक लिविकतेिे दशगन शांतारामांच्या 'धमग', 'िवमनीिरिी 

माणसे', 'नीती', 'स्वत:ि शरीर', 'घर', 'रती', 'सत्यभामा', 'राधाबाई', 'शंकरगुरू', 'परागंदा', 'िंद्र माझा सखा' इत्यादी अनेक कथांतून 

होते. या कथा िीिनातील िास्तिािा ज्ाप्रमाणे िेध घेता घेता िीिनातील सामाविकतेिा, मूल्यात्मकतेिाही िेध घेताना वदसतात. 

त्यांच्या 'राधाबाई' कथेतील राधाबाई ही एक सामान्य स्त्री आहे. परंतु निर् याने संन्यास घेतल्यानंतर ज्ा समथगपणे आवण धैयागने वतने 

संसार केला त्यामुळे ती िािकांच्या स्मरणात राहते. परंतु राधाबाईिे सामर्थ्ग केिळ एकटीने संसार करण्यातून व्यक्त होते असे नाही 

तर २७ िषांनी निरा घरी येताि ज्ा त्यागमय भूवमकेतून ती कपाळाला मळिट भरुन कायमिी घर सोडून वनघून िाते, त्या त्यागामुळे 

ती संस्मरणीय ठरते. शंकरगुरूिे अध्यास्त्मक उन्नयन, 'स्वत:िे शरीर' मधील गुलाबिी मातृत्वापलीकडील िासनेिी ओढ, ‘िंद्र माझा 

सखा’ कथेतील काव्यात्मता, तरलता, सौदंयागवभमुखता यामुळे त्यांच्या कथांतील व्यस्क्तरेखा संस्मरणीय झाल्या आहेत.  

त्यांच्या बहुतेक कथा त्यांच्यातील वनिेदनशैली, भाषाशैलीमुळे त्या कलात्मक पातळीिर व्यक्त झालेल्या आहेत. मानिी 

िीिनातील अटळ, नैसवगगक आवण अतं्यत प्रभािी कामपे्ररणेिे िास्ति दशगन घडविणे हे ज्ाप्रमाणे त्यांच्या कथेने आपले विवहत कमग 

मानले त्यािप्रमाणे त्या पे्ररणेिे मानिी सहिीिनािर, मानिी संबंधािर, समाि िीिनािर होणारे व्यावमश्र पररणाम प्रत्ययकारीपणे 

व्यक्त करणे हे ही त्यांच्या कथेने आपले मूलभूत कतगव्य मानले. स्त्री-पुरुष संबंधात स्त्री िीिनातील नाकारली गेलेली, दबली गेलेली 

आवण त्यामुळे स्त्री िीिनात िी एक प्रकारिी केविलिाणी अिथथा वनमागण करणारी ‘कामपे्ररणा’ वतिे स्वाभाविकपणे, वधटाईने 

व्यक्तीकरण करणे हा शांतारामांनी आपला धमग मानला खरे तर असे धाडस त्या काळात (‘संत्र्ािा बाग’) लेखनात दाखिणारे 

कथालेखक मराठीत नव्हतेि. शांतारामांनी आपल्या कथेतून दबल्या गेलेल्या या स्त्री िीिनातील कामपे्ररणेला मुक्त करण्यािा प्रयत्न 

केल्यामुळे त्यांच्या कथांतील स्स्त्रया बंडखोर, कतगव्यतत्पर, अवधक प्रगल्भ, अवधक करारी आवण विधायक िावणिा िोपासताना आपले 

सत्व आपणि िपायिे असे दाखितात. शांतारामांच्या कथेतील स्स्त्रयांिी ही भद्रकाली आवण रुद्रकाली रूपे मराठी कथा संपन्न 

करणारी आहेत. मवहला िािकांना आपले देहभान यािी िाणीि करून देणारे शांताराम हे पुरुष िािकालाही स्त्रीच्या स्वत्वािे दशगन 

घडिून त्याच्या ितगनात मूल्यात्मक िावणिांिे प्रके्षपण करतात.   

शांतारामांिे िास्तव्य िंद्रपूर – नागपूर - अमराितीच्या पररसरात सुमारे पन्नास िषे व्यतीत झाल्यामुळे ग्रामीण िीिन हा 

त्यांच्या िीिनातील िसा एक विंतनािा विषय बनला, तसाि तो त्यांच्या कथानुभिािाही विषय बनलेला वदसून येतो. १९९४ मधे्य 

प्रकावशत झालेला त्यांिा 'रेलॉ रेलॉ' हा कथा संग्रह हा ग्रामीण कथा संग्रह असल्यािे वदसून येते. त्यातील 'िक्र', 'रेलॉ रेलॉ', 'ओम 

शांती शांती', 'रानपाखरंू', 'विचे्छद', 'िणग' इत्यादी कथा या त्यांच्या ग्रामीण िीिनाच्या विंतनातून साकार झालेल्या आहेत. बदलत्या 

काळातील बदलते ग्रामीण िीिन, पारंपाररक शेती, घरदार यांच्याविषयी वनमागण झालेले ऋणानुबंध ि ते तोडताना व्यक्त झालेला 

मानवसक संघषग, ग्रामीण प्रदेशातून शहरात आल्यािरही ग्रामीण संस्कार िपण्यािा सोस, ग्रामीण भागातील भौवतक बदलामुळे 

बदलणारे समाि िीिन, बदलणारा माणूस त्यांनी आपल्या ग्रामीण कथांतून विवत्रत केलेला आहे. त्यांिी ‘पोतराि’ ही कथा पारंपाररक 

धमागविरूध्द बंड करणार् या पोतरािािी कथा आहे. ती एका अथागने आििी दवलत कथा आहे तर व्यापक अथागने ती दवलत रूढ 
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कथेपेक्षाही अवधक प्रभािी आवण कलात्मक कथा आहे. या पूिीही शांतारामांनी ‘घर’, ‘रक्त’, ‘परागंदा’, ‘िेडी’, ‘झंुि’, ‘िाढिेल’, ‘देिािं 

शेत’ इत्यादी ग्रामीण िीिनािरील कथा वलवहल्या.  

शांतारामांनी काही अस्सल ग्रामीण कथा या अतं्यत प्रभािीपणे वलवहल्या असल्या तरी त्यांच्या लेखनामधे्य ग्रामीण 

कथालेखनािा अवभवनिेश नाही. कारण कथालेखनाच्या संदभागत ते असा भेद करू इस्च्छत नाहीत असे त्यांनी सादर संशोधकाकडे 

व्यक्त केले होते. त्यांना आपल्या िीिनात िे अनुभि आले ते त्यांनी प्रत्ययकारीपणे आपल्या कथांतून विवत्रत केले. शांताराम 

कथालेखक होण्यापूिी लघुवनंबधकार होते. त्यांच्या लघुकथांिर त्यांच्या लघुवनबंधािी छाप असल्यािे त्यांच्या कथांिरून वदसून येईल. 

लघुवनबंधातून घटिलेली भाषाशैली, विंतनशीलता, आत्मपरता, िीिन कथेतून सहि व्यक्त झालेली सूिकता, प्रवतकात्मकता, 

काव्यात्मता, िास्तिता, सहिता, व्यापकता, मूल्यात्मकता, सामाविकता हे काही विशेष िािकाला पुन: पुन्हा त्यांच्या कथेकडे आकृष्ट 

करतात. 

'काय गाििाले!' हा १९८९ साली राज् पुरस्कार वमळालेला शांतारामांिा एकमेि विनोदी कथा संग्रह िािनीय आहे. 'माझ्या 

िवडलांिा पे्रम वििाह', 'िाघ', 'िेहरा' यासारख्या या संग्रहातील कथा शांतारामांच्या हलक्या-फुलक्या विनोदािी साक्ष देतात. 

पाहुण्यांिा ससेवमरा सोडण्यासाठी धमांतरािी आिई उठिणारे ‘बाबुराि’, िाघािे सोगं घेऊन लोकांिी करमणूक करणारा ‘शेरखान 

उफग  िाघ्या’, वसनेमाच्या अवतररक्त िेडापायी िीिनािे हसे करून घेणारा ‘गणपत वशंपी’ या काही विवक्षप्त व्यस्क्तरेखा त्यांनी 

संस्मरणीय केल्या आहेत. शास्िक कोटी, युक्त्या - प्रयुक्त्या, विनोदी घटना या काही विशेषांनी त्यािी विनोदी कथा िािनीय होते. 

 

3. वनष्कर्ष : 

शांतारामांच्या कथेने मागील पंिाहत्तर िषागत िे विविध कथाप्रकार हाताळले त्यात नागर कथा, ग्रामीण कथा, विनोदी कथा, 

आवदिासी कथा, निकथा आवण अवतनि कथा हे प्रकार सांगता येतील. या सिगि प्रकारात कायमिे प्रयोगशील रावहलेले निकथाकार 

म्हणून त्यांिा विविध स्तरािर केला गेलेला उल्लेख हा युक्ति आहे. या सिगि कथांिा त्यांच्या आशय आवण आविष्कार यादृष्टीने 

असलेल्या विविधतेिा वििार करता पुढील वनष्कषग काढता येतात. 

 शांतारामांनी पूिगसुरीिंी कथा आपल्या कथेत सामािून घेतली; 

 मराठी लघुकथेिी िी स्थथतं्यतरे आपण पावहली त्या स्थथतं्यतरािे दशगन साकल्याने त्यांच्या कथांतून पहाियास वमळाले; 

 व्यस्क्तस्वातंत्र्ािी िपणूक करताना व्यक्ती आवण समाि सहिीिन सौहादग पूणग कसे होईल यािे विंतन करणार् या कथा 

आहेत हे लक्षात आले; 

 अनेक कथांतून स्स्त्रयांच्या आत्मभानाला त्यांनी वदलेले महत्त्व अधोरेस्खत झाले; 

 स्त्री-पुरुषसंबंधातील दैवहकता, कामूकता, त्यांिातील ताणतणाि यांिे वित्रण करताना त्यांनी वनमगम दृष्टीने केल्यािे िाणिले; 

 त्यांिा न-नैवतक दृष्टीकोण हा वदसून आला;  

 त्यांच्या कथेत िीिनदृष्टी, प्रगल्भता, मूल्यात्मकता आवण ममगदृष्टीही वदसून आली;  

कथेच्या सिगि प्रकारात कायमिे प्रयोगशील रावहलेले निकथाकार म्हणून झालेली त्यांिी ओळख त्यांनी साथगक ठरिली. 
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