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प्रस्तावना : आदिवासी समाज हा स्वयांभू आचण चनसगगपे्रमी आह.े आदिम सांस्कृती हचे तयाांचे जीवन सांचचत आह.े 

मराठी साचहतयात कथा,कािांबरी,नाटक,कचवता इतयािीमध्यें आदिवासी जीवन चचत्रण प्रामुख्याने आलेले दिसते. 

यामध्ये मराठी कथा साचहतयात आदिवासी समाज जीवनानभुव तुलननेे कमी असून चवचवध आदिम जमातींना 

तयाांच्या जीवन सांस्कृतीला मराठी कथेने कवेत घेण्याचा प्रयत्न केला आह.े यातील अनेक कथा या 

आदिवासीएतराांनी चलचहलले्या आहते. तया रांजनवािी, भावनातमक , सौंियागतमकिषृ्टीने चलचहल्या गेल्याचे दिसते. 

यातील काही कथा  तर चनव्वळ माचहती सांकलनासाठी चलचहल्या गेल्या असव्यात अस े तयाचे  स्वरूप आह.े 

वास्तचवक आदिवासी समाज, तयाांचे जीवन, तयाांच्या व्यथा वेिना ह्या इतराांपेक्षा वेगळ्या आहते. माणूस म्हणून 

ज्याांना जगण्याचा हक्कच  नाही ,तयाांच्या अचस्ततवाला आचण तयाांच्या जगण्याला नाकारण्याची प्रवतृ्ती प्रस्थाचपत 

समाजजीवनात असलेली दिसते.आदिवासी समाजाच ेसवाांगीण पातळीवर मराठी साचहतयाने चचत्रण केल ेनसल ेतरी 

आदिवासी समाज जीवनाला न्याय ितेाना मराठी कथा साचहतय पाहायला चमळते. 
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चवषय चववचेन : मराठी साचहतयातील प्रामुख्यान े र.वा. दिघ,ेनारायण श ांि े ,पा.गो.गाांगल,धैयग ील च रोळे 

श्री.म.माटे इतयािी साचहचतयकाांच्या कथाांचा यठठकाणी चवचार केला आह े .र.वा. दिघ े याांच्या ‘वािळ’ , 

‘ियागतील  झुांज’ या कथेत आदिवासी समाजाचे  प्रामुख्याने कोळी समाज जीवन यतेे. ‘वािळ’ या कथते 

सारांग आचण नागे  याांचे जैतावरील पे्रम तयातून चनमागण झालेल ेअनेक ताण तणाव यासोबतच कोळी समाज 

जीवन सांस्कृती ,तयाांचे िनैांदिन जीवनव्यवहार याचवषयीची माचहती चमळते. ‘ियागतील झुांज’ या कथेमध्ये  पे्रमाचा 

चत्रकोण  िाखवण्याचा प्रयत्न याांनी केला आह.े रांजक पद्धतीने पारांपठरक कथा तांत्राचा वापर करून दिघ ेयाांनी 

याांनी िोन्ही कथेत कोळी समाज जीवनावर प्रका  टाकण्याचा प्रयत्न केला आह े

              माचडया चभल्लाांच्या जीवनावर प्रका  टाकणारी ‘डोंगर माथ्यावरील दिवा ’ ही कथा 

बस्तरच्या चनर्भगड अरण्यातील चभल्ल आदिवासींच्या जीवनाला न्याय िणे्याचा प्रयत्न करते. इांग्रजाांच्या जुलमी 

अन्यायाचवरोधात सांघषग करणारा सुधारणावािी पाांडुरांग हा या कथेचा गाभा आह.े आदिवासी समाज सुधारणा 

नाकारतो. इतराांनाही चव ेषत: इांग्रजानाही तयाांच्यामध्ये सुधारणा नको असत े. अ ा काळात आदिवासी समाजाच े

प्रबोधन करून चभल्ल समाजाच्या उतथानाचा चवचार पाांडुरांग माांडत असतो. चभल्लाांचा तारणहार आचण इांग्रजाांचा 

किगनकाळ म्हणून तो या  कथेत येतो. सुरुवातीला आदिवासीच  तयाला स्वीकारत नाहीत पण नांतर मात्र तयाचे 

नेतृतव स्वीकारतात आचण तयाांनी लावलेला क्ाांतीचा दिवा तेवत ठेवण्याचा चवचार करतात. इांग्रजाांना हा क्ाांतीचा 

उलगुलान वाटतो तयामुळे पेटण्यापूवीच  ही शचांगारी जागीच सांपवायचे असल्यामुळे ते पाांडुरांगाला मारून टाकतात 

.आदिवासी समाजात एक स्फुशल्लांग चेतवणारी तयाांचे प्रबोधन करणारी तयाांच्यात स्फूती चनमागण करणारी  कथा 

नारायण श ांि ेयाांनी रेखाटली आह.े 

              बाबुराव बागूल याांची ‘भूक’ याही कथेत आदिवासी समाज जीवनाच्या व्यथा-वेिना व्यक्त 

होतात.भूक या कथेत भाग ुकोळीन पारांपाठरक पद्धतीतीने  मासे पकडून आपल्या मुलाांची भूक भागवत असते पण 

पावसाळ्याच्या दिवसात भुकेने व्याकूळ असणाऱ्या मुलाांना ती ती अहीर मासा आचण साप यातला  फरक कळला 

नसल्याने ती साप खाऊ घालते. ज्यावेळी चतच्या ह ेलक्षात येते तयावेळी  ती हा धक्का सहन करू  कत नाही. 
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आदिवासी समाजाच्या प्रचांड िारीद्र्याची,पोटापाण्याच्या समस्येची करूण कहाणी तयाच्या जीवनप्रश्ाांची व्यथा या 

कथेत प्रतययकारीपणे रेखाटली आह.े  

             ‘उपेचक्षताांचे अांतरांग’ या श्री.म.माटे याांच्या कथासांग्रहात ‘बचन्सधरा आता तू कुठे र जा ील’ 

ही कथा आदिवासी कातकरी समाजाचा उल्लेख येतो. सातारा चजल्ह्यातील लेंगरे गावच्या माळावर ओढ्याकाठी 

कातकऱ्याांचा तळ पडतो आचण यात्रते चुकलेला बन्सीधर तयाांना सापडतो. तयाच्या जीवनाची होणारी परवड  

अतयांत सुांिर पद्धतीने िाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े कातकरी समाजाच ेसांपूणग जीवन या कथेत मात्र येताना 

दिसत नाही. पा.गों. गाांगल  याांच्या ‘राष्ट्राचे भचवतव्य’ यासारख्या कथा ह्या आदिवासी कातकरी 

समाज  तयाांच ेजीवन व्यवहारातील चढ उतार  िाखवणारी आह.े   हरी सांस्कृतीचे आदिवासी जीवनाचे अांतर 

राष्ट्राचे भचवष्य कथेत येते.  आदिवासींचा अांधचवश्वास, िवेावरची श्रद्धा  तयातून चनमागण झालेल्या 

अांधश्रद्धा.  बालचववाह ,िारू चपणे  कातकरी, ठाकर समाज जीवन तयाांचा आरोग्याच ेप्रश् कुपोषण यासारख्या 

जीवन वास्तवाला स्प ग करणार्या या कथा आहते. 

              धैयग ील च रोळे ह े डॉक्टर प्रका  आमटे याांच्या हमेलकसा येथे लोकचबरािरी प्रकल्पात  

वैद्यकीय अचधकारी म्हणून  काम करतात तयावेळी तयाांना आलेल्या आदिवासी समाजाचे वेगळे अनभुव तयाांनी 

‘आदिवासीच्या कथा आचण व्यथा’ या पुस्तकात रेखाटलेल्या  आहते. यातील ‘बाबू ाचा सपगिां ’ या कथेत  

सपगिां  झाल्यावर आदिवासी समाज बाबुश्याला भगताकड े  घेऊन जातात .डॉक्टराांकड े नेण्यापेक्षा तयाांना हाच 

सोपा आचण भरव ाचा मागग वाटतो. तयामुळे अनेक वेळा योग्य उपचार न चमळाल्यामुळे आदिवासींच्या जीवावर 

बेतते. हचे अज्ञान िरू करणारी आचण अांधश्रद्धा बाजूला सरणारी कथा म्हणजे ‘बाबू ाचा सपगिां ’ यात तो 

डॉक्टरकड े गेल्यामुळे  वाचतो आदिवासी  समाजच्या अांधश्रद्धामुळे तयाांच्यावर  बेतलेला प्रसांग िाखवला आह े

‘चपतृतव’ कथेमध्ये सुद्धा आह े गावातील गोंड आदिवासीमधील पारांपठरक चववाह, चनसगगवलांबी जीवन आचण 

आदिवासींच्या आवाक्याबाहरेचे यांत्रणा  तयातनू होणारे  ोषणाचे चचत्र  िाखवलेल ेआह.े ‘घरघु ी’, ‘भयान 

वास्तव’ यासारख्या कथाांमध्य ेआदिवासी समाजाच्या छोट्या-छोट्या घटना प्रसांगाांमध्ये दकती टोकाचा सांघषग, 

जातपांचायचतच े महतव याचे चचत्रण येते ‘आडललेी  बाळांतीन’, ‘चबबट्याचा हल्ला’ आदिवासी समाजाच्या 

चविारक पठरचस्थतीची जाणीव करून ितेात.धैयग ील च रोळे ह ेव्यवसायान ेडॉक्टर आहते.ते आदिवासी भागात 

राहतात .तयामुळे तयाांच ेआलेले पे ेंट तयाांचे अनुभव याची माचहती तयाांनी कथारुपात माांडली आह.े कथेच्या 

रचनातांत्राच्या मयागिा घऊेन या कथा प्रकटतात .कथेचा सतयाां  असल्याने आदिम समाजाचे जीवन नक्कीच 

वाचकाांना अनभुवता यतेे. बल्हराम चुडापुरे याांची हकारा या माचसकातून प्रकाच त झालेली ‘ कमली’  ची कथा 

आदिवासी चियाांची व्यथा माांडते.कामली एक वेडी आह े पण चतला भूक लागलेली आह े  पोटाची आग 

 मवण्यासाठी चतच्या  वेडपेणाचा फायिा घेऊन क ी इतराांच्या अन्याय अतयाचाराला बळी पडते याचे वणगन या 

कथेत  आले आह.े 

               आदिवासी समाजाचे मराठी कथेतील जीवन चचत्रण चवचारात घेतल्यानांतर आपणास अस े

दिसून येते की रुढाथागन े यातील काही कथा ह्या कथा वागमायाचे सांकेत पळताना दिसत नाहीत.चव ेषतवान े

धैयग ील च रोळे याांच्या कथा अनुभव कथन करणाऱ्या वणगनपर कथा  आहते. आपल्याला आलेल्या अनुभवाांच े

सांकलन ‘आदिवासी कथा व्यथा’ यामध्य ेपाहायला चमळतात . आदिवासी जीवनातील श्रद्धा, अांधश्रद्धा, तयाांची 

जीवन पद्धती, चालीरीती, पेहराव, कुटुांब व्यवस्था यासारख े चवषय चनिचे त करणाऱ्या या कथा आहते. 

आदिवासींच्या वर होणारा अन्याय अतयाचार तयातून पेटून उठणारे  आदिवासी तयाांचा सांघषग आचण एकूणच 

आदिवासी जीवनाला सवाांगीण न्याय िणेाऱ्या कथा आपल्याला पाहायला चमळत नाहीत. आदिम समाजजीवन 

सवगस्वी व्यापून तयाांचे पठरपूणग जीवन सांचचत कवेत घेण्यात या कथा कमी पडल्याचे दिसते.  

            ‘कमली’, ‘चसद्धमा’ यासारख्या कथेमधून आदिवासी चियाांचे जीवन रेखाटण्याचा प्रयत्न 

कथाकाराांनी केला असला तरी आदिम  िी जीवनाला पठरपूणग आचण सवाांगीण न्याय ितेाना मात्र या कथा दिसत 

नाहीत. आदिवासी िीच े कुटुांबव्यवस्थेतील स्थान, आदिम सांस्कृतीतील चतचे महतव, चतचे कष्ट, हाल अपेष्टा, 

आदिम चियाांची होणारी घुसमट, अज्ञान आचण अांधश्रद्धा यामुळे चपचलेले िीतव, प्रस्थाचपताांकडून होणारे  

 ोषण, अन्याय अतयाचार तयाचवरोधी उमटणारा प्रचत ोध, क्ाांचतसूर याचवषयीचे सचवस्तर वणगन करणाऱ्या कथा 

मराठीत ताकतीने यतेाना दिसत नाहीत. 

             मराठीत आदिवासी समजा जीवनाचे चचत्रण करणाऱ्या कथा स्वतःचे  एक वेगळे अनुभवचवश्व 

प्रकट करताना दिसतात. लेखकाची भाषा ही  हरी आचण प्रमाण असली तरी अनेक ठठकाणी कथेमध्ये आदिम 
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जमातींच्या चवचवध बोली भाषेचा वापर होताना दिसतो. अथागत कथानकाला  आचण पात्राांना  चजवांतपणा 

येण्यासाठी तयात ठसठ ीतपनणा येण्यासाठी हवी असणारी ज्या तया जमातींच्या बोली भाषेची  जोड ितेाना मात्र 

लेखकाांना मयागिा आलेल्या आहते.  हरी,ग्रामीण जीवन याांच्या ी तुलना करताना आदिवासींची होणारी घुसमट, 

तयाांच्यातील अज्ञान अांधश्रद्धा पारांपाठरक जीवनपद्धती,सांस्कृती चालीरीती समूह जीवनाला असणारे महतव अधोरेचखत 

करणारे जीवन चचत्रण  चवस्ताराने येत नाही. मात्र काही कथा या आधुचनकतेला वाव िणेाऱ्या प्रबोधनातमक 

चळवळीला गती िणेाऱ्या कथा असलेल्या दिसून येतात. उपमा अलांकार,रूपके याबाबतीत या रूढ साचहतय पठडीत 

या कथाांचा समावे  करता येत नाही. 
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