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प्रस्ताविा  

       भारतीय सांस्कृती हवहभन्न असलेली आढळते. या हभन्नतेतूिच एकत्वाकड ेजाणे ि ेतौलहिक साहित्याचे उद्दिष्ट आि े. प्रत्येक 

राष्ट्र, खांड, जात, व्यक्ती याांिा स्वतःची सांस्कृती असते. त्यामुळे वेगवगेळया सांस्कृतीचा अभ्यास करतािा त्या सांस्कृतीची तुलिा 

दसुऱ्या सांस्कृतीबरोबर करण ेइष्ट ठरते. तौलहिक साहित्यामध्ये तौलहिकतेवर भर द्ददला म्िणजे कलाकृतीतील अिन्यसाधारत्व  

उघड िोते . िेच तत्व दोि ककां वा अहधक राष्ट्रीय, आांतरराष्ट्रीय साहित्यातील तुलिेला लागू केल ेतर हिहितच  साम्याबरोबरच भेद  

व त्याांचे रांगरूप स्पष्ट िोतील. तौलहिक साहित्य िी परस्परभेट, परकीय सांहिता आहण परर्कया सांस्कृतीच्या जवळ जाणारी रीती 

आिे. परर्कयाकडे पाऊल उचलणे व परर्कयाकडे उचललेल्या त्या पावलाांचा अभ्यास तौलहिक साहित्यात मित्वाचा ठरतो. तौलहिक 

अभ्यासात वाङ्मयीि हसद्ाांत व राजकीय व सामाहजक मीमाांसाची टक्कर अटळ आि.े वाङ्मयाांच्या स्वागताचे प्रश्न  त्याांचे पररणाम 

तौलहिक साहित्यात अहतशय चाांगल्या प्रकारे अभ्यासता येतात.  

 तुलिात्मक सांशोधिाची  मुळधारणा िी आिे की, साहित्याची अहभव्यक्ती हभन्न हभन्न भाषामध्ये िोत असली तरी हतच्यात 

अांहतमतः मािवी मिच अहभव्यक्त िोत असते. तलुिात्मक सांसांशोधिाचे उिशे म्िणजे हभन्न हभन्न परांपराांचे भाि ठेवणे,साहित्यातील 

साम्य हवरोध याांचा शोध घेणे आहण शर्कय तेथे साम्यहवरोधाची कारणमीमाांसा करणे िा िोय. साम्य, हवहभन्नता, उदगम(प्रभव), 

प्रभाव िे तुलिात्मक सांशोधिाचे प्रमुख चार घटक आिेत. 

जागहतकीकरणाच्या या युगात आज खेडी ग्लोबल िोत चालली आिेत. आधुहिक सांसाधिािी युक्त हवकहसत आहण 

हवकसिशील  िे दोन्िी समाज एकत्र येतािा द्ददसत आिेत . स्वतःच्या स्वाथाससाठी आहण सुखासाठी दसुऱ्याचे शोषण करणारा 

शोषक व शोहषत ि ेदोि वगस आपणास द्ददसतात . आजवरच्या इहतिासाचा, क्ाांत्याांचा मागोवा घेतला तरी आपल्याला प्रकषासिे  ि े

जाणवते की शोषणाहवरुद् कुणीतरी बांड करुि उठतो. पण शेवटी एक गोश्ट तशीच रािते ती म्िणजे सवासत तळागाळातला दलुसहित 

राहिलेला घटक की ज्याला फक्त आपण गृहित धरलेलां असतां त्याच्याकडां कुणाचांच लि जात िािी. ि े  दलुसहित घटक 

आण्णाभाऊां च्या साहित्याचा कें द्रबबांद ूझाले . 

  आज शोषणचे अिेकहवध मागस बदलल ेआिेत. आर्थसक, शारररीक, सामाहजक, साांस्कृहतक, धार्मसक शोषणाचे िव ेपलै ू

आपणासमोर येतात. वतसमािपत्रातूि येणाऱ्या बातम्याांचे आपण समीिण केल ेतरी आपणास या वास्तवाचे भाि येते. सत्ता, सांपत्ती 
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आहण मित्वाकाांिा या हतिेरी गोष्टीभोवती शोषक द्दफरत राितात आहण शोहषत  या जात्यात भरडले जातात. अशा शोहषताांचे 

द:ुख आपल्या साहित्यातूि माांडणाऱ्या आण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्याच्या प्रभाव प्रभावाांचा अभ्यास या शोधहिबांधामध्ये केला 

जाणार आिे.  

अभ्यासहवषय हिवडीमागील उिेश  

१. जागहतक पररप्रेक्ष्यातूि आण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्याचा अिुबांध तपासणे. 

२ . आण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्यातूि हचहत्रत झालेल्या शोहषत  व वांहचताच्या हचत्रणाचा अभ्यास करणे. 

३.  आण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्यातील प्रभव व  प्रभावाांचा अभ्यास करण.े 

४.  आण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्यातील प्रभव व प्रभावाची कारणमीमाांसा करण े. 

५. मार्कससवादी दषृ्टीकोिातूि आण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्यातील  राजकारण , अथसकारण व  सांस्कृती याांचा  सिसांबांध तपासणे. 

 ६ . भौगोहलक व सामाहजकदषृ्ट्या  साहित्यातील पैलूांचे हववेचि करणे. 

सांशोधि  पध्दती 

   “आण्णा भाऊ साठे याांच्या साहित्यावरील मार्कससवादी प्रभाव : तौलहिक अभ्यास” या सांशोधि हवषयासाठी  अन्वयाथसक सांशोधि 

पध्दती,सांदभासन्चयी सांशोधि पध्दती, तौलहिक साहित्याभ्यास पध्दती, मािसशास्त्रीय सांशोधि पध्दती , सैध्दाांहतक सांशोधि 

पध्दती अशा  हवहवध सांशोधि पध्दतींचा वापर केला जाणार आिे. 

प्रभव - प्रभाव सांकल्पिा  

 साहित्य आहण सांस्कृती यावर सामाहजक, राजकीय, आर्थसक, प्रादेहशक  आहण भौगोहलक घटकाांचा खूप मोठा प्रभाव पडत 

असतो. अथसकारण, भौगोहलक हवहवधता यातूिच राजकीय समीकरणे ठरतात आहण समाज त्या त्या अांगािे बदलत जातो, घटत 

जातो. सांस्कृतीची जडणघडण, जति, सांवधसि समाजाकडूिच िोत असते आहण या सांस्कृतीतूिच पुढील समाजाची द्ददशा ठरत 

असते. समाजमि तयार करण्यामागे सांस्कृती िािी एक अत्यांत मित्त्वाचा घटक आि.ेसमाजाच्या जडणघडणीमध्ये सांस्कृतीचा खूप 

मोठा वाटा असलेला द्ददसतो.समाजाच्या धारणा,समाजमि तयार करण्यामध्ये सांस्कृती खपू मोठी कामहगरी बजावतािा 

द्ददसते.त्यामुळे साहित्याचा अभ्यास करत असतािा सांस्कृती अभ्यासिी करावाच लागतो. या हवहवध प्रभावाांचा अभ्यास तौलहिक 

साहित्याभ्यासामध्ये केला जातो.  

 प्रभव - प्रभाव याांचा हवचार सुट्टा सुट्टा करता येत िािी. प्रभाव प्रिेपक व स्वीकारक याांचा पुरेसा सांबांध मध्यस्थामाफस त 

ककां वा थेट आल्यास अिुकरण प्रद्दक्या सुरू िोते व एखादी साहित्यकृती जन्म घेतल्यामुळे एखाद्या साहित्यकृतीचा हवचार करतािा 

मूलाधाराचा शोध घेतािा प्रभावाचािी अभ्यास त्या अिुषांगािेच िोतो. एखाद्या साहित्यकृतीत आकृतीबांध सांरचिा, शैली यामध्य े

बऱ्याच अांशी  साम्यस्थळे द्ददसूि येतात. हभन्न - हभन्न भौगोहलक पररहस्थती असतािा सुध्दा लोकाांच्या मिोवृत्ती,प्रवृत्ती, आचार - 

हवचार यामध्ये आपणास साम्यच द्ददसते.  

 प्रभाव िा वाडःमयीि, अवाड ःमयीि साांस्कृहतक सांकर यापैकी एकाचा ककां वा सवाांचा अस ूशकतो. दहलत साहिहत्यकाांच्या 

लेखणीतूि अवतरललेे साहित्य वेदिा, हवद्रोि, िकार यातूि अवतरले आि.े डॉ. बाबासािबे आांबेडकर व बौध्द धमासची प्रेरणा 

त्याांच्या माग ेआि.े त्यामुळे त्याांची अहभव्यक्ती वगेवेगळी असली तरी आशय मात्र तोच असल्याचे जाणवते त्याांच्या काव्यात यणेारी 

सूयस िी प्रहतमा त्याांिी जाणीवपूवसक वापरलेली द्ददसते. सूयासची िी प्रहतमा हिग्रो कवींच्या काव्यातिी आपणास द्ददसत ेिे साधम्यस 

कोणत्या प्रभावामुळे  आले? या पररहस्थतीला सारख्या प्रकारची समाजरचिा जबाबदार असल्याचे द्ददसते वाड ःमयाच्या उत्क्ाांतीत 

कािी समाि प्रवाि आढळतात. म्िणूिच दहलत साहित्यासारखे वेगवेगळे प्रवाि आपण वाड ःमयीि क्ाांतीत पिातो.  

 सामाहजक व ऐहतिाहसकदषृ्टया समाि पररहस्थती हिमासण झालेल्या सांहिता अिुवाांहशकदषृ्टया हिरवलांबी असल्या तरी त्या 

सांहितामध्ये िी आपणास कािी समाि दवुे आढळतात. त्यामध्ये सारख्याच प्रहतमा व प्रहतमा पुांज आढळतात. मािवी कल्पिेच्या 

रचिेत आद्ददबांध असतात. त्या आद्ददबांधाचा कालस युांगच्या मािसशास्त्रीय हसध्दाांताच्या आधारािे उलगडा केला जातो. त्या 

आद्ददबांधामध्येिी कोणते साम्य आढळते याचा अभ्यास तौलहिक साहित्यात केला जातो.आपण मूलाधाराचा शोध घेत असतािा 
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तो कोणत्या घटकातूि आला आि.े िे लिात यतेे. प्रभव प्रभावाांचा अभ्यास एकावेळी करणे उहचत ठरते. बऱ्याच वेळा एखादा 

लेखक स्वतःच वाड ःमयीि सांबांधाचे माध्यम ठरतो. तेव्िा प्रभाव तुकडया -तुकडयािे ककां वा तपहशलािे घडणे शर्कय असते. िा फरक 

प्रभाव हस्वकारणाऱ्या साहित्यकृतीच्या सांकल्पिा धारणेवर पररणाम करतो.  

 प्रभावमूल्य सौंदयासत्मक िसूि मािसशास्त्रीय असते. सामाहजक व राजकीय सांबांधाचा भाग म्िणिू वाड ःमयीि प्रभावाकडे 

पाहिले पाहिजे. कारण प्रत्येक कलाकृतीवर काळाचा व सामाहजक, राजकीय पररहस्थतीचा ठसा उमटलेला द्ददसतो. त्यादषृ्टीिे 

“आण्णा भाऊ साठे याांच्या साहित्यावरील मार्कससवादी प्रभाव : तौलहिक अभ्यास” िा हवषय उद्बोधक ठरेल यात शांका िािी. 

थोडर्कयात परर्कयाकडे पाऊल उचलणे आहण परर्कयाकडे उचललेल्या पावलाचा अभ्यास करण ेिी दोि तत्व ेप्रभाव अभ्यासात 

मित्वाची आिेत.  

 एखाद्या साहित्याचा ककां वा साहित्यकाराचा दसुऱ्या एका साहिहत्यकावर द्दकती प्रभाव पडतो ि ेपिातािा ज्यावेळी त्या 

साहिहत्यकाांिे द्दकती प्रमाणात प्रभावाचा हस्वकार केला त्याची हस्थती काय िोती याचािी हवचार प्रभावाभ्यासामध्ये करण ेजरूरीचे 

आिे.यासाठी मिोवैज्ञाहिक प्रभावच फक्त मित्वाचा ठरत िािी. तर साहिहत्यक कोणत्या आर्थसक परांपरामध्ये हलहितो िेिी हततकेच 

मित्वाचे आि.े  

  खऱ्या वैहिकतेमागे जागहतक पातळीवर बहुहवधतेचा सांगम घडूि एक प्राचीि व भव्य मािवी स्वप्न प्रत्यिात 

यावे अशी  ओढ आि.े दसुऱ्या मािवसमूिाहवषयी त्याांच्या सांस्कृहतहवषयी माणसाला एक प्रकारची हजज्ञासा आहण कुतुिल असते. 

दसुऱ्या सांस्कृतीच्या प्रकाशात  आपल्या सांस्कृतीला ताडूि पिाता येते. आपला समाज पिाता येतो दसुऱ्याला जाणण्यातच मािवाला 

स्वतःची खरी ओळख िोते. अशा साांस्कृहतक  कुतिूलाचा एक भाग म्िणूि तौलहिक साहित्याचा उदय झाला.  

१ ऑगस्ट १९२०  रोजी वाटेगाव ता. वाळवा हज. साांगली येथे जन्मलेल्या आण्णाभा साठे याांचे बालपण खपू िालाखीत 

गेले. आयुष्ट्यभर कष्ट करीत सांयुक्त मिाराष्ट्राच्या आांदोलिामध्ये खूप मोलाची कामहगरी करणारा िा िरहुन्नरी अवहलया 

आयुष्ट्याच्या अखेरीस मात्र हवपन्नावस्थेत मृत्य ूपावला. त्याांचे हशिण फक्त दीड द्ददवसाची शाळा बाकी सवस हशिण आयुष्ट्याच्या 

अिुभवाच्या शाळेत पूणस केल.े तरीिी कथा, कादांबरी, लोकिाटय, शािीरी अशा चतुरस्त्र प्राांतामध्ये भरारी घेणारा िा कलांदर 

साहिहत्यक मराठी साहित्य हविात अजरामर झाला. त्याांच्या ‘फद्दकरा’ या कादांबरीला मिाराष्ट्र शासिाचे प्रथम क्माांकाचे 

पाररतोहषक हमळाले आि.े लोकशािीर म्िणूि कामगार मैदािावर तळपणारा िा माणूस तुरूां गवासिी भोगूि आला. त्याांच्या या 

कायसकतृसत्वाचा प्रभाव त्याांच्या लेखिावर पडलेला द्ददसूि येतो. अण्णाभाऊ स्वतः अस्पृश्य म्िणूि गणल्या गेलेल्या मातांग माांग 

समाजातील िोते. त्यामुळे त्याांच्या साहित्यातील पात्रे िी त्या समाजातील  उपेहित, वांहचत, अडाणी पण तवेढीच करारी, 

कतसव्यहिष्ठ व प्रामााहणक म्िणूि साहित्यातूि अवतरतात. आपल्या प्रज्ञेिे व प्रहतभेिे आहण पररश्रमािे अण्णाभाऊां िी िी पात्रे जीवांत 

व रसरशीतपणे कथा कादांबऱ्यातूि  रांगहवलेली आिेत. 

  आण्णाभाऊ साठे याांचा लेखिकाळ 1942 ते 1969 असा आिे.अणाभाऊां िा जेमतेम 49 वषासचे आयुष्ट्य लाभले. 

या एवढया कमी कालावधीत त्याांिी खूप मोठया प्रमाणात लेखि केल.े आण्णाभाऊ साठे मराठी रहसकाांच्या वाचकाांच्या मिावर 

अहधराज्य गाजवणारा मराठी साहित्याचा अिहभहषक्त सम्राट हवराजमाि आिेत. त्यामुळेच अण्णाभाऊां च्या साहित्याचा अिवुाद 

अिेक भारतीय भाषाांतूिच िव्िे तर फ्रें च, जमसि, रहशयि  अशा हवहवध परकीय भाषाांमध्ये झालेला आिे. अशा चतुरस्त्र लखेकाच्या 

कलाकृतींवरील प्रभाव प्रभावाचे तौलहिक मूल्यमापि या शोधहिबांधात केले आिे.  

मार्कससवाद आहण आण्णाभाऊ याांच ेसाहित्य  

मार्कससवाद िा मािवतावादी आिे आहण माणूस िा इहतिासाचा कें द्रबबांद ू आि.े मािवी इहतिासाच्या मुक्तीच्या 

इहतिासाच  साधि आि ेि ेमार्कससवादाचे प्रमखु सूत्र आिे . मार्कससवादी साहित्य िा जीविवादी भौहतक जीविातील प्रबळ जीवि 

प्रेरणाांच्या आशावादी सांघषासिे रचल े रसलेला वास्तवादी साहित्य हवचार आिे. मार्कससवादी साहित्य समीिा िी ऐहतिाहसक 

भौहतकवादी हवचाराांच्या मुशीतूि तयार झाली असल्यािे जीविाला असललेी ऐहतिाहसक हवकासाची द्ददशा आहण सत्याांहवषयी 

जीविाच्या पररवतसिाचे  हजवांत हचत्र रेखाटण्याची िमता या समीिेमध्ये  मित्त्वाची वाटते.मार्कससवादी दहृष्टकोि िा माणसाच्या 

मुक्तीसाठी चाललेल्या सांघषासची मूतस कथा असते. मार्कससवादी साहित्य हवचारातील मूळ सूत्रे अण्णाभाऊ साठे याांिी हचहत्रत केली. 

अण्णाभाऊ जातीय वगीय हितसांबांधाांच्या पणूसता हवरोधी आिेत.बुहद्वाद, समता, स्वातांत्र्य, हविबांधुत्व, समाजवादी हवचार 
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याांच्या वैचाररक अहधष्टािावर  अण्णाभाऊां चा वाांग्मयीि  दहृष्टकोि उभा आिे. अन्याय, शोषण, हपळवणूक याांिा ते आपल्या 

साहित्यातूि हवरोध करतात. क्ाांतीसूके्त  गात अशावादाची हगरीहशखरे वास्तवात उभी करण्याचे प्रयत्न करण ेि ेअण्णाभाऊां च्या 

समाज हवचार प्रणालीचे सूत्र आि े . तसेच ती पुरोगामीपणाला सतत आवािि करणारी आिे. कम्युहिस्ट पाटीिे जोपासलेल्या 

जीवि हवषयक दहृष्टकोिाला मिात्मा ज्योहतबा फुले राजश्री शाहू डॉ. बाबासािबे आांबेडकर याांच्या हवचाराांची जोड लाभलेली 

आिे. शोहषत दहलताांच्या कैवाराचा िा पि अण्णाभाऊां चा पि असल्यािे मार्कससवादी कला हवचार िा पुरोगामी आहण पररवतसिे 

स्वीकारत जाणारा जीविसृष्टीचा भाग म्िणूि अण्णाभाऊां िी तो स्वीकारलेला द्ददसतो. माणूस िा साहित्याचे सजीव कें द्र आिे आहण 

म्िणूिच त्याच्या हवहवधाांगी वास्तव आकलि आहण कलापूणस रेखाांकि िे अण्णाभाऊ साठे याांिी मोठ्या प्रमाणामध्ये केले आिे. 

मार्कससवादी साहित्य हवचाराची सूत्रे अण्णाभाऊां च्या साहित्याची  सूत्रे आिेत. सिाहजकच मार्कससिे साांहगतलेल्या श्रम हसद्ाांताशी 

आहण श्रमातूि वाढीस लागणाऱ्या उत्पादि सांबांधाशी ती  हिगहडत आिेत. अण्णाभाऊ साठे याांचे साहित्य ि ेसामाहजक बाांहधलकी 

साांगणारे  जीविवादी व मािवतावादी साहित्य आिे. साहित्य िे समाज पररवतसिाचे प्रचांड शास्त्र आिे िी त्याांची स्वच्छ भूहमका 

आिे आहण िीच धरणा त्याांिा कम्युहिस्ट चळवळीच्या सिभागातूि हमळालेली आिे.  

अण्णाभाऊ साठे याांिी आपल्या स्फोट लेखिाला 1902 साली  प्रारांभ केला. सुरुवातीला त्याांिी पोवाडे, लावण्या, द्दकसाि 

गीते, मजूर गीते, छक्कड , पदे ,लोकिाय हलहिली आिेत. अण्णाभाऊ साठे याांचे सांपूणस आयुष्ट्य कोणत्यािी प्रकारच्या सांघषासत 

ताठपणािे उभे रािणारे आिे. त्याांचे व्यहक्तमत्व मूलता तरल, सांवेदिशील ,मित्त्वकाांिी िोते. हवहवध प्रकारचे मैदािी व मदासिी 

खेळ खेळण,े िवीि गीते रचूि ती बालहमत्राांिा गाऊि दाखवणे, तमाशामध्ये हवहवध प्रकारच्या लिाि मोठ्या भूहमका वटवणे िा 

त्याांचा छांद िोता. १९३६ पासूि अण्णाभाऊां चा साम्यवादी चळवळीशी जाऊि जवळूि सांबांध आला .अण्णाभाऊां ची हवलिण 

हजज्ञासा वृत्ती व समजूि घेऊि काम करण्याची शक्ती यामुळेच अण्णाभाऊ साठे, शािीर अमर शेख, शािीर गव्िाणकर या 

समहवचारी कलावांत हमत्राांिी ‘लालबावटा कलापथक’ स्थापि केले. प्रारांभीच्या काळात जागहतक कीतीचा मािवतावादी लेखक 

मॅहर्कझम गॉकी याांच्या भाषाांतररत कादांबऱ्या अण्णाभाऊां च्या वाचिामध्ये आल्या . अण्णाभाऊां िी स्वीकारलेला समाजहवचार आहण 

अांगीकारलेली जीविदषृ्टी िी जागहतक पातळीवर हसद् झाललेी समाज पररवतसिाची एक मलूभूत दषृ्टी आिे . कालस मार्कससि े

इहतिासाचा अथस लावण्याची, मािवाला मुक्ती लढ्याकडे डोळस दषृ्टीिे पािण्याचे आहण प्रबळ वगस जाहणवाांच्या सांघरटत धोरणातूि 

पररवतसिाच्या लढ्यात अग्रेसर रािण्याची एक सम्यक हवचार दषृ्टी द्ददली आिे. कालस मार्कससि ेआपल्या आयुष्ट्यभराच्या प्रचांड 

अभ्यासातूि समाज हिरीिणातूि सखोल बचांतिािे आहण प्रहतभेच्या सामर्थयासवर आपली मार्कससवादी जीवि पद्ती स्पष्ट केली आिे 

. त्याांच्या मते मािवाच्या आद्ददम अवस्थेपासूि मािव समूिाचा मािव मुक्तीचा लढा अखांड चालू आि े . व्यक्ती जीवि जगत 

असतािा इहतिासाच्या आहण समाजाच्या सांदभासत कायस करीत असतात. व्यक्तीचे जगणे, वागणे कृती अशा सामूहिक आहण 

ऐहतिाहसक लढ्यातील एक छोटा मोठा भाग असते. व्यक्ती िी वांश वातावरण आहण योग याांचा पररपाक असते. मािवाच्या 

जन्मापासूिचा इहतिास िा मािव मुक्तीचा  क्मबद् इहतिास आिे. मािव िा प्रथम पशू  अवस्थेत िोता. श्रम करण्याच्या आहण 

आवश्यकतेपेिा जादा हिर्मसती करण्याच्या इतर प्राण्याहूि आपल्या असलेल्या वगेळ्या व्यवच्छेदक  लिणाांमुळे िळूिळू 

जिावराांच्या पासूि अलग झाला.  आपला समाज आहण सांस्कृती आपल्या कामातूि उभे करायला त्यािे प्रारांभ केला. धमस 

,वणसव्यवस्था ,मांद्ददर आहण राजेशािी पद्ती या अवस्थेच्या त्याच्या प्रहतद्दक्या आिेत. िी अवस्था जसजशी प्रगत िोत गेली तसतसे 

समाजामध्ये अपररिायसपणे वगस तयार िोऊ लागले. गररब आहण श्रीमांत याांच्यातली दरी  वाढू लागली. शोषण प्रद्दक्येला प्रारांभ 

झाला. उत्पादि सांबांध मोजर्कया भाांडवलदाराांिा अिुकूल ठेवले आहण कष्टकऱ्याांचा प्रचांड शहक्तमाि वगस उत्पादिाच्या मुळापासूि 

वांहचत ठेवला आहण या प्रद्दक्येमधूिच वगस यदु्ाला सज्ज असलेला कामगाराांचा सांघरटत एक वगस तयार झाला आहण िा वगस क्ाांतीचा 

अग्रदतू आिे तो भाांडवलशािीचा िाश करणार आिे . मार्कससवादी जीविदषृ्टी िी अथसशास्त्रीय हवचारावरती उभी आिे.  सामाहजक 

सांबांधामध्ये व्यक्ती आहण समाज हिरपेि असू शकत िािीत. समाजाच्या जाहणवेचा, अपेिेचा, कल्पिेचा, स्वप्नाांचा लेखक िा 

हशल्पकार भाष्ट्यकार अगर उद्गाता  असतो, म्िणिू कोणत्यािी कलावांताच्या कलेची समीिा करत असतािा आपण त्याचे सामाहजक 

सांदभस टाळू शकत िािीत .  

अण्णाभाऊ साठे याांचे व्यहक्तगत जीवि आहण वाङ्मयीि जीवि िे वेगळे िािी ककां बहुिा व्यक्ती जीविाचे प्रहतबबांबच 

वाङ्मयात उतरलेले  आि.े  अण्णाभाऊां िी हचहत्रत केलेली दहलत शोहषत माणसे िी गहिवाराचा ककां वा सिािुभूतीचा हवषय िोत 

िािीत तर समाज जीविाची  आव्िािे स्वीकारत िी माणसे जगतािा द्ददसतात . ज्याांिा  अहस्तत्व िव्िते त्याांिा साहित्याचा 
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कें द्रबबांद ूकेले. अण्णाभाऊां च्या व्यहक्तरेखा ज्वलांत आहण हजवांत वाटतात. मराठी तमाशा लोकिायाचे रूप देणारे आण्णाभाऊ ि े

पहिले लेखक िोते. पारांपररक हवषयाांिा फाटा देऊि थोर पुरुषाांिा वांदि करण्याची िवी दषृ्टी देणारे लोकिाय अण्णाभाऊां िी 

हलहिली. अण्णाभाऊां चे साहित्य िे वास्तववादी आिे. अण्णाभाऊां चे साहित्य आधुहिक मराठी वाङ्मयाच्या साचलेपणाच्या अवस्थेत 

अस्सल हजवांत, तलवारीच्या पात्यासारखी धारदार आहण सांघषाससाठी मुठी  आवळूि सज्ज असलेली पात्रे त्याांच्या साहित्यातूि 

आणली. हवद्रोि, मािवता, िकार आहण हवज्ञाि हिष्ठचेा प्रभावी दशसि घडवणारा िव्या वाटाांचा पहिला प्रवासी म्िणूिसुद्ा 

आपणाला अण्णाभाऊ साठे याांच्याकड ेपिाव ेलागते. अण्णाभाऊां च्या वाङ्मयािे एकूणच मराठी वाङ्मयाला हवषय, जीवि प्रश्न आहण 

माांडणीच्या सांदभासत एक िाहवन्यता बिाल केली. जन्मािे अस्पृश्य, पररहस्थतीिे दररद्री पण अिुभवािे, समृद्ीिे करारी लढाऊ, 

स्वाहभमािी ,आशावादी ,मािवतावादी, क्ाांहतकारी पुरोगामी आहण भौहतकवादी  असलेल्या अण्णाभाऊां चे साहित्य िे िव्या दहलत 

लेखकाांिा सुद्ा सतत प्रेरणादायी ठरतािा द्ददसते. अण्णाभाऊां चा समाज िा मातांग, मिार, चाांभार, रामोशी, बपांगळा जोशी, 

झोपडपट्टीतले रहिवाशी, दरोडेखोर , तमासगीर, शािीर, जादगूार अशा सवस सामान्य लोक कलावांताांचा आिे. अज्ञाि, दाररद्र्य, 

हवषमता , अांधश्रद्ा,व्यसि या साऱ्याांचे ग्रामीण माणसावर िोणारे प्रिार आहण त्यातूििी उभा असलेला माणूस अण्णाभाऊां िी 

आपल्या साहित्यातूि हचहत्रत केलेला आिे आहण त्याांच्याच कथा साहित्याचा हवषय आिेत. अण्णाभाऊां च्या जगणे, भोगणे ,बचांति 

िे सखोल गांभीर आहण जबाबदार आिे. त्यातूि एक लढाऊ आशावादी जीविमूल्य अण्णाभाऊां िी अांगीकारले आहण त्याांच्या 

जीविाच्या आहण चळवळींच्या लेखिाचा साराच व्यविार िा त्याांच्या साहित्याचा हवषय झाललेा द्ददसतो.  

अण्णाभाऊ साठे याांच्यावर मराठी प्रदेश, इहतिास आहण मराठी माणूस याांचा खूप मोठा प्रभाव पडलेला द्ददसूि येतो. 

मिाराष्ट्राचा इहतिास ,मिाराष्ट्राच्या साांस्कृहतक सामाहजक, राजकीय इहतिासातील वांदिीय मिात्मे मिाराष्ट्रातील हिसगस, गड 

द्दकल्ले, मराठी भाषा याांचा प्रभाव द्ददसतो. मिात्मा फुले याांच्या कायासचा प्रभाव अण्णाभाऊ साठे याांच्यावर  द्ददसतो. सत्यशोधक 

चळवळीच्या ध्येय धोरणाांचािी मोठ्या प्रभाव वाङ्मय लेखिावर पडला आि.े सत्यशोधक चळवळीिे केलेल्या हवचार जागृतीच्या 

प्रकाशात  अण्णाभाऊां चे लेखि िे झालेल ेआपणास द्ददसूि येईल. मार्कससवादी साहित्यशास्त्र अण्णाभाऊां िी शर्कय तेवढे समजूि घेतल े

आहण त्या जीविदषृ्टीच्या प्रकाशात स्वतःच्या जीवि अिुभूतीवर आपले साहित्य हिमासण केले. मार्कससवाद िा जगातील गररबी 

िटवण्याचा आहण समतेचा एकमवे क्ाांतीकारी मागस दाखवणारा आिे असे अण्णाभाऊ साठे याांचे ठाम मत िोते .वगस सांघषासच्या 

िातात िात घालूि वगस सांघषासची लढाई लढल्याहशवाय भारतात समाजवाद आणता येणार िािी िी गोष्ट आांबेडकराांच्या कतुसत्वाच्या 

प्रकाशामध्ये अण्णाभाऊां िा जाणवली िोती आहण म्िणूिच मार्कससवादाच्या प्रेरणेिे आर्थसक समतेसाठी कराव्या लागणाऱ्या वगस 

सांघषासला अण्णाभाऊां िी वणस सांघषासचे िी पररणाम पररमाण द्ददले.  

अण्णाभाऊ साठे याांच्यावर जसा इतर लेखकाांचा प्रभाव पडलेला िोता तसाच अण्णाभाऊ साठे याांचा प्रभाव सुद्ा मराठी 

लेखकाांच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर पडलेला आपणास द्ददसूि येतो. उदािरणाथस शांकर पाटलाांच्या ‘शेवग्याच्या  शेंगा ‘  मधील 

रात्र आहण अण्णाभाऊां च्या ‘ हचत्रा’ मधील रात्र याांच्यातील वणसि सारखेच असलेल ेद्ददसते. अण्णाभाऊ साठे याांिी आपल्या कथा 

कादांबऱ्याांमध्ये बकाल वस्तीतील  जीविाला प्रहतहिहधत्व द्ददले. समाजातील ढोंगी प्रवृत्तींिा आपल्या साहित्यातूि प्रकाशात आणले. 

ईिर भक्तीच्या िावाखाली आपली वासहिक  भूक भागवणाऱ्या समाजातील ढोंगी मिाराजाांची त्याांिी मिोवृत्ती  उघडी केली 

आहण िेच सूत्र पकडूि ‘गाांधारी’ हलहिणारे िा.धों. मिािोर आपणास द्ददसतात . अण्णाभाऊ साठे याांच्या हजवांत व प्रभावी हिसगस 

वणसिाची छाप र.वा. द्ददघे याांच्या हिसगस वणसिावर असल्याचे आपणास स्पष्टपणे द्ददसूि येते. क्ाांतीचा व देशाहभमािाचा धागा िा 

चांद्रकाांत काकोडकर याांच्या  ‘गजास  जयजयकार’ या कादांबरीमध्ये अण्णाभाऊ साठे याांच्याकडूिच उचललेला द्ददसतो. अण्णाभाऊ 

साठे याांच्या समग्र साहित्य ि ेसमाजजीविातील हवहवध प्रकारचे अिुभव घेऊि येणारे  आिे.  एक लेखक म्िणूि ते समाज जीविात 

घेतलेल्या हवहवध अिुभवाांिा कलात्मक रूप देऊि अहभव्यक्त िोतािा द्ददसतात, त्यामुळे शोहषताांच्या जगण्यातील सांघषासला 

साहित्यामध्ये हवद्रोिी जाहणवेचे स्वरूप प्राप्त िोते. 

अण्णाभाऊ साठे िे साहित्याकडे समाज पररवतसिाचे क्ाांतीचे पररवतसि मित्त्वपूणस साधि म्िणूि पाितात. उपेहित 

समाजाला सवस प्रकारच्या गुलामीतूि मुक्त करण्याचां काम त्याांिा साहित्याकडूि अपेहित आिे . मार्कससवाद आहण आांबेडकरवाद या 

त्याांच्या लेखिामधील मुख्य प्रेरणा असल्याचे आपणास द्ददसत.े अण्णाभाऊ साठे ि े स्वतः कामगार असल्यामुळे भाांडवलदार 

वगासकडूि िोणारे शोषण त्याांिी अिुभवले  िोते. भाांडवलशािीच्या जोखडातूि कामगाराांिा मुक्त करण्यासाठी कामगार 

चळवळीमध्ये त्याांिी स्वतःला झोकूि द्ददले व आपल्या साहित्याचा हवषयिी कामगार चळवळीला केले . शोहषत आहण शोषकाांची 
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हवषमतावादी व्यवस्था उध्वस्त करूि िवी समता हिमासण करण्यासाठी सवाांिी एकत्र याव ेआहण समाज पररवतसिाचे साधि व्िावे 

िे अण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्याचे मुख्य अस ेसूत्र असलेले द्ददसते. भाऊ साठे याांचे साहित्य लेखि िे इहतिासातील बांडखोरी 

आहण हवद्रोि घेऊि वतसमािाला प्रेररत करणारे आहण भहवष्ट्याला द्ददशा देणारे असेच आि.े अण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्यातील 

िायक आहण िाहयका अन्याय, अत्याचाराचा, शोषणाचा प्रहतकार करतािा द्ददसतात. अण्णाभाऊ साठे याांिी मार्कससवादी 

बौहद्कतेला कृहतशीलतेची जोड द्ददली त्यामुळेच मराठी कादांबरीमध्ये प्रथमच मार्कससवादी तत्त्वज्ञािाचे अहधष्ठाि असणारी मराठी 

कादांबरी वाचकाांिा पिावयास हमळाली. समाजाला प्रबोहधत करूि पररवतसिासाठी हववेकवादी मिुष्ट्य बिवणे िे अण्णाभाऊिी 

आपल्या जलशाांचे मुख्य सतू्र ठेवले.शोषणाच्या अांधकारात द्ददशािीि, मुल्यिीि  जीवि जगणाऱ्या लोकाांिा अण्णाभाऊां चे शाहिरी 

काव्य िे ज्ञािाचा प्रकाश दाखवते. मार्कससवादी प्रवािाला कलात्मक उांची प्रदाि करणारी शािीर कहवता िी अण्णाभाऊिी हलहिली 

आिे. लोकिायातूि शोषक  आहण शोहषत याांच्यातील सांघषस िाय रांगवल ेआिे. सवससामान्य जिता, कामगार, शेतकरी वगासचे 

प्रश्न त्याांिी लोकिायामधूि माांडलेले आिेत. मार्कससवादी हवचाराांचा प्रचार आहण प्रसार करणे लोकाांचे प्रबोधि करणे, भारतीय 

समाजातील वास्तव शब्दबद् करूि सामाहजक पररवतसिाचा लढा अहधक गहतमाि करणे ि ेअण्णाभाऊ साठे याांच्या लोकिाय 

लेखिाचे मित्त्वाचे वैहशष्ट्य ठरते. प्रस्थाहपत व्यवस्थेतील प्रतीके अण्णाभाऊ साठे याांच्या साहित्यातूि डोकावतािा द्ददसतात. 

माणूस ज्या व्यवस्थेच्या गभासत वाढतो, घडतो त्या व्यवस्थेचे प्रतीक साहित्यातूि व्यक्त िोतात. अण्णाभाऊ साठे याांच्या हवषयी 

िेरुळकर हलहितात हबकॉज द पीपल आर people are always with that writer who remains ever with the people 

the one who turns his back towards the people toward him alone the literature turn its back literature . 

consider has third eye of own and it is necessary that I would be front of and with the people always. १  

एखाद्या व्यक्तीकडूि एखाद्या हवचारप्रणालीचा स्वीकार िा बहुदा त्या व्यक्तीची सामाहजक आर्थसक व कौटुांहबक पािसभूमी 

आहण या पािसभूमीचे त्या व्यक्तीवरील पररणाम याांच्यावर अवलांबूि असते. “भुकेलेली माणसां िी मार्कससच्या  हवचाराांकडे आकर्षसत 

िोतात. अण्णाभाऊ साठे याांच्या बाबतीत िेच घडलां आहण तारुण्याच्या वयात पदापसण करण्यापूवी ते मार्कससहवचार प्रणालीचे 

समथसक बिले.”२ याचबरोबर “लेिीिचे  चररत्र, रहशयिक्ाांतीचा इहतिास, कामगार वाङ्मय प्रचारक मांडळाची इतर सवस पुस्तके 

त्याांिी वाचली . त्यावेळेला मुांबई कामगार वृत्त िे पुस्तक िी त्याांच्या वाचिात आले.” ३  याचा प्रभाव त्याांच्या लेखिावर पडलेला 

द्ददसतो . १९३६  मध्ये फॅसीझम हवरोधी लढायला प्रारांभ झाला मुांबईमधील वतसमािपत्रातूि स्पेि मधल्या जितेच्या पराक्माची 

वणसिे वाचूि अण्णाभाऊां ची प्रहतभा जागृत झाली आहण त्याांिी स्पेि चा पोवाडा हलहिला. शेतकरी, कामगार, इतर श्रमजीवी वगस 

िे कोणत्यािी समाजाचे खरे आधारस्तांभ असतात कारण त्याांच्या श्रमावर समाजाचा अहस्तत्व  अवलांबूि असत े आहण या श्रहमक 

जितेला मित्त्व द्ददलां पाहिजे ि ेअण्णाभाऊां चे सुद्ा मत िोते.  मार्कससि ेजगातील सवस कामगाराांिा एक िोण्याचा सांदेश देऊि 

कामगाराांचे वचसस्व हसद् करूि समाजवाद प्रस्थाहपत करण्याच्या आवािि केले िीच भूहमका घेऊि अण्णाभाऊ साठे याांिी 

सामाहजक न्यायासाठी समतेसाठी झगडणाऱ्या आहण प्रसांगी प्राण्याांचे बहलदाि दणेाऱ्या झुांजार लढवयाांिा आपल्या साहित्याचे 

िायक बिवल.े “ जीविावरती आपली फार हिष्ठा असूि अशी माणसां मला फार आवडतात त्याांची श्रमशक्ती मिाि आि ेती माणसांच 

मला जगवतात ,जगाला जगवतात, त्याांच्या बळावरच ि ेजग चालतां. िी पृर्थवी शषेाच्या मस्तकावर तरली िसूि दहलताांिी आपल्या 

तळिातावर पेरली आिे.” ४  िे ममस त्याांिी आपल्या लेखणीतूि जगापुढे माांडल.े कामगार िा सवस हविाचा पोबशांदा आिे िे तत्त्वज्ञाि 

अण्णाभाऊां िी पहिल्याांदा माांडले  आहण आपली भूहमका स्पष्ट केली. 

रहशयि क्ाांतीिांतर मिाराष्ट्रामध्ये साम्यवादी हवचाराांचा सवाांगीण पररचय झाला आहण या प्रभावामुळेच क्ाांहतकारक 

कामगाराांच्या चळवळीचा कम्युहिस्ट गट िा अहस्तत्वात आला. मुांबईतील कम्युहिस्ट िा  वगस लढा डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचा  

जातीय व्यवस्था हवरोधात तीव्र लढा या रणसांग्रमात अण्णाभाऊां ची वैचाररक जडणघडण झाली. कम्युहिस्ट पिािे द्ददलेले 

सामाहजक आहण आर्थसक मािहसक पाठबळ आहण स्वतःच्या उपजत असलेल्या बुद्ीच्या जोरावर आपल्या वैचाररक लेखिाला 

त्याांिी बळ द्ददले. आपल्या लेखिाला कामगार वगासला स्थाि देऊि त्याांच्या व्यथा आहण वेदिा िा सवाांच्या समोर आणल्या. कामगार 

वगासच्या अिेक सांप घडवूि आणले कामगार वगासत अण्णाभाऊ साठे ि ेकामगाराांचे लेखक म्िणूि उदयाला आले. कथा ,कादांबरी, 

प्रवासवणसि, िाटक, शािीर रचिा, लोकिाय, पोवाड,े लावण्या इत्यादी साहित्याचे िेत्र त्याांिी समृद् केले. वास्तवादी साहित्य 

लेखि ि ेत्याांच्या लेखिाचे कें द्रबबांद ूिोते. आपल्या साहित्यकृतीमधूि एक राजकीय सांदेश आहण भारतीय समाजवास्तव रेखाटण्याचा 

http://www.jetir.org/


© 2022 JETIR November 2022, Volume 9, Issue 11                                                          www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2211252 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) 

www.jetir.org 

c484 
 

त्याांिी प्रयत्न केला. हवषमता आहण  शोषणमुक्त समाज हिर्मसती िे त्याांचे स्वप्न िोते आहण त्याच हिष्ठिेे त्याांिी लेखि कायस केले आिे. 

कादांबरी लेखि करतािा ते म्िणतात की “वास्तवतेतूि माझ्या कादांबरीचा जन्म झाला.” त्यामुळे वास्तव जीविाचा वेध घेणारे 

कादांबरीहवि त्याांिी हिमासण केले. तू गुलाम िािीस तू वास्तव जगाचा हिमासण आिेस ि ेत्याांिी परखडपणे साांहगतले .अण्णाभाऊ 

साठे याांिी न्याय, समता, स्वातांत्र्य आहण  हविबांधुत्वाचे मूल्य कायम आपल्या वाणी आहण लेखणीतूि व्यक्त  केलेले द्ददसते. धमाांध 

वगस वचसस्ववादी भाांडवलदाराांच्या शोषणाहवरुद् त्याांची लेखणीिी कायम झुांजत राहिली.  

सदर शोधहिबांधामध्ये अभ्यासाअांती  कािी हिष्ट्कषस िाती येतात ते पुढीलप्रमाण े 

१. आण्णाभाऊ याांच्या  साहित्यावर मार्कसस आहण एन्गेल्स याांच्या हवचाराांचा व तत्वज्ञािाचा प्रभाव पडलेला  आिे. 

२. आण्णाभाऊ याांच्या  साहित्यावर मिात्मा फुले आहण डॉ . बाबासािेब आांबेडकर याांच्या हवचाराांचा व तत्वज्ञािाचा प्रभाव 

पडलेला आि.े 

३. आण्णाभाऊिी भाषेचा व सांवादाचा प्रभावी वापर अत्यांत समपसकपणे व कसदारपणे केलेला आिे. 

४. कृती आहण उक्ती याांचा समन्वय साधूि आण्णाभाऊ साठे याांिी लेखि केले आिे . 

५. आण्णाभाऊ साठे याांचे साहित्य मार्कससवादी हवचाराांचे फहलत आिे. 

६. वगस सांघषस आहण वणससांघषासतूि समाताधीष्टीत समाज हिमासण करणारी पात्रे आण्णाभाऊ साठे याांच्या एकूणच साहित्याचा 

कें द्रबबांद ूआिेत . 

७. आण्णाभाऊ साठे याांिी श्रमशक्तीचे मित्त्व आपल्या शाहिरीमधूि पटवूि द्ददले आिे.  

८. मािवतावादी लेखक म्िणूि आण्णाभाऊ साठे याांच्या लेखिाचा प्रभाव मराठी व अन्यभाहषक लेखकावर पडलेला द्ददसूि येतो.  

९. स्वातांत्र्यपूवस कालखांडातील पररहस्थती व स्वातांत्र्योत्तर पररहस्थतीचे हचत्रण त्याांच्या कादांबऱ्यातूि येतािा द्ददसते. 

१०. लोककथा व लोकगीताांचा प्रभावी वापर लखेिातूि झालेला द्ददसतो. 

११.सांवादात्मक हिवेदिपध्दतीचा वापर कादांबरी लेखिासाठी केलेला आिे. 

१२. अलांकार,प्रहतमा व ग्रामीण बोली, आद्ददवासी बोलीबरोबरच इांग्रजी व बिांदी शब्दाांचा वापर सफाईदारपणे केलेला द्ददसतो. 

१३. दहलताांच्या वेदिेचा व हवद्रोिाचा अहवष्ट्कार त्याांच्या साहित्यातूि  येतो. तसेच जातीय व वगीय सांघषस  आलेला आि.े 

१४. अस्पृष्ट्य मािल्या गलेेल्या गावकुसाबािेरील लोकाांची तसेच हगरीकां दरात रािणाऱ्या आद्ददवासी जिसमूिाच्या पराक्माची 

आहण प्रहतष्ठचेी जाणीव व्यक्त करण ेिा िेत ूअसलेला द्ददसतो. 

१५. कलाकृती या फक्त वाङ्मय चळवळ व वाङ्मयहवष्ट्वाचा भाग बित िािीत तर त्या सांपूणस साांस्कृहतक सांहचताचा दस्तावेज 

बितािा द्ददसतात. 
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