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प्रस्तावना:- 

कथाकार प्रा.माधव सरक ुं डे ह े महाराष्ट्रातील चवदभााच्या मातीत न उदयास आलेल े

आददवासी मराठी कथाकार, काुंदबरीकार, लेखक, कवी, चवचारवुंत, व समाजसेवक अस न, 

आददवासी साचहतयाुंच्या सुंदभाात तयाुंचा गाढा अभ्यास आह.े मराठी आददवासी साचहतयामधील त े

अग्रणी लेखक आहते. ग्रामीण आददवासींचे समाजजीवन, व्यक्तीचचत्रण, आददवासींच्या व्यथा, 

वेदना, प्रश्न, समस्या तयाुंनी आपल्या वाड््ःमयात चचचत्रत केलेल्या आहते.कथाकार प्रा. माधव 

सरक ुं डे याुंचा ‘सवाा’ हा पचहला कथासुंग्रह आह.े हा कथासुंग्रह १४ एचप्रल २००० मध्य ेदेवयानी 

प्रकाशन, यवतमाळ द्वारा प्रकाचशत करण्यात आला. माधव सरक ुं डे याुंनी आपल्या वघवतया 

शैलीत या कथा चलचहल्या आहते. आददवासीच्या जीवनातील द ्ःख, कष्ट, ग्रामीण आददवासी 

राजकारण, दाररद्रय, व्यथा, चनरक्षरता, शोषण, अुंधश्रद्धा, सामाचजक प्रश्न, सामाचजक बाुंचधलकी, 

ग्रामीण आददवासी माणसाची सुंवेदनशीलता, यासारखे चवषय तयाुंनी जीवुंतपणे माुंडण्याचा प्रय् 

केला आह.े ‘सवाा’ हा माधव सरक ुं डे याुंचा पचहला कथासुंग्रह तयात  तयाुंनी 'सवाा', 'डफडुं', 

'दीपस्तुंभ', 'बरड', 'एस.टी', 'बैंगणदा', 'ल गडुं', 'झड', 'बापू', 'वाट च कलेली वस्ती'  इतयादी दहा 

कथा आहते.  

प्रा. माधव सरक ुं डे याुंचा ‘ताडमुं’ हा द सरा कथासुंग्रह आहे. हा कथासुंग्रह सन. २००१ मध्य ेसाकेत प्रकाशन, 

औरुंगाबाद द्वारे प्रकाचशत करण्यात आला. माधव सरक ुं डे याुंनी वर् हाडी बोलीत या कथा चलचहल्या आहते. 'ताडमुं'  हा 

कथासुंग्रह म्हणज ेव्यथाुंचा सुंग्रह आह.े  

'ताडमुं' या कथासुंग्रहात आददवासीच्या जीवनातील दाहकता, व ग्रामीण समाजाशी सुंबध आलेल्या 

व्यावहाररक जीवनात आददवासींची उपेक्षा कथाकार माधव सरक ुं डे याुंच्या लेखणीतून प्रचतसबचबत झालेली ददसते. 

'ताडमुं' या कथासुंग्रहामध्ये एक ण नऊ कथा आहते.  तयात 'ताडमुं', 'मेदड', 'माय', 'तळुं ', 'जागल', 'काटा', 'गोट्याच्या 

च ली', 'मी मेलोच नायी', 'करणी', इतयादी कथा सुंग्रचहत करून ग्रामीण आददवासी लेखकाुंच्या पुंरपुंरेतील एक प्रम ख 

लेखक, कथाकार, आहते. ह ेतयाुंच्या कथेतील आददवासी जीवनातील पररवतानाचा वेध व समस्या चचत्रणाचे स्वरूप 

खालीलप्रमाण ेपाहता येईल. 

(२). 'सवाा' या कथासुंग्रहामधील अुंधश्रद्धा चचत्रण:-  
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ग्रामीण आददवासी माण स हा शहरी माणसापेक्षा हळवा, मायाळू व सुंवेदनशील असतो. कारण ग्रामीण 

आददवासी जीवन साम चहक स्वरूपाचे असत.े प्रतयेक ग्रामीण आददवासींमध्ये आपलेपणाची व सहकायााची भावना 

असते. तयामध्ये दया, माया, ममता, करूणा, समता आचण आप लकी या मानवीय सुंवेदनशीलतेच्या सवाच म ल्याुंचा 

प्रकषााने प्रभाव जाणवू लागतो.अगदी याच सुंवेदनशीलतचेे दशान कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी 'सवाा' या 

कथासुंग्रहामध्ये अचूकपण ेघडचवले आह.े  

'बरड' या कथेत समाजातील अुंधश्रद्धा, चालीररती, अचनष्ट प्रथा, जादटूोणा, ह्यावर जीवुंतपण े चचत्रण 

कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी केले असून, 'बरड' ही एक सुंवेदनशील अुंधश्रद्धा चवषयावरची कथा कथाकार माधव 

सरक ुं डे याुंनी माुंडली आह.े 'बरड' ही कथा खुंड  व गाुंवातील लोक याुंच्याच भोवताली दफरत नस न तर मानवीय 

सुंवेदनशीलतेचे दशान घडचवत.े खुंड  गाुंवाकडे येतो. तेव्हा तयाला बरडाकडे बघून बरडावर घडललेी एक घटना 

आठवते.  

खुंड  तयावेळी सातवीत चशकत असतो. गावात चतसरी पयान्तच शाळा असत.े तयानुंतर च्या चशक्षणासाठी 

डोनगाुंवला जावे लागत असत.े खुंड  आचण तयाचे चमत्र चबनधास्त ये-जा करत करत असतात, शाळेतून येताना या 

बरडाच्या रस्तयावर खुंड चा चमत्र रघ  ठेच लागनू पडतो. तयानुंतर तो वेड्यासारखा बडबडू लागतो. गाुंवात एकच बोंब 

होते, की रघ ला बरडावरची जखीण लागली.  

बरडावर दर हुंगामात पारधी क ट ुंब उतरत असते, एका साली एक गरोदर पारधीन अडते, तवे्हा चतच ेबाळ 

जन्मते पण ती मरते. पारध्याुंनी चतला चतथेच गाडलले ेअसते, लोकाुंचे म्हणणे असत ेकी, चतच पारधीन जखीण होऊन 

रघ ला लागललेी असते. एका रात्री रघ  बरडावर पाय खोरून मरतो. या घटनचे्या आठवणी खुंड च्या मनात घर करून 

बसतात. व खुंड लाही रस्तयावर सावली ददसल्याचा भास होतो. खुंड  गाुंवाकड धावत येतो. खुंड ची माय वसरीवर 

भाकरी थापत असत.े ती खुंड ला चभतर् या आवाजात चवचारते, "खुंड , त ला काय झालुं?  इतक्या राती त  कसा 

आला.?"  तेव्हा खुंड  झाललेा प्रकार साुंगतो. मग पारीचा गलका ऐक न शेजारपाजारची बाया माणस जमा होतात. 

दकसन  वैद्य खुंड ला माग न - प ढ न  चनरखून पाहतो. वैद्य वढ्याच्या धारेत ड बून बरडाकडे चनघतो. सलबाच झाड 

जवळ येताच वैद्य खेकसतो, "आणा त ेसाधन इकडुं" 

चततक्यात एक मानवी प्रचतकृती उठ न उभी होते. वैद्य मुंत्र फेकणे स रू करतो. तेव्हा वैद्य चहच जखीण आहे, 

म्हणून पटवून देतो. तेव्हा गदीत एकजण म्हणतो, "दकसन  दा हे्य जखीण नव्हयुं". पण दकसन्या वैद्य शेवटी ती 
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जखीणच आह,े म्हणून पटवून देतो. मग ते लोकाुंना पटते. व दकसन्या वैद्द  म्हणतो, "वढा ईला गावाकुं ".  वैद्याच्या 

सल्यान सार वढत फरपटत चपसीला गाुंवात आणले जात.े व खोलीत डाुंबून ठेवल ेजाते.  

गावात जखीण धरल्याची बातमी पसरते. दहा वाजता चपसीला चावडीवर आणले जात.े व जाळे रोवून 

मध्यभागी घट्ट बाुंधले जात.े वैद्य काय करतो याकडे सवाांचे लक्ष लागते. तेव्हा वैद्य चाबकाने चपसीला झोडन ेस रू 

करतो.चपसी जीवाुंच्या आुंकाताने ककचाळू लागते. ती वरडून साुंगते की,  ती जखीण नाही. परुंत ूचतच ेकोणी ऐकत 

नाही.  

खुंड  हा क्र र प्रकार जवळ न पाहत असतो. खुंड ला चपशींच्या डोळ्यात करूणा हात जोडून ऊभे ददसते. ती 

जखीण नाही अशी खात्री खुंड ला होत.े तो प ढ्यात यऊेन वरडतो. "थाुंबवा हा तमाशा! ती जखीण नाही".  पण वैद्य 

खुंड चे ऐकत नाही. यावरून खुंड ची सुंवेदनशील वृत्ती व माण सकी ददसून येते. खुंड चे न ऐकता वैद्यचपसी ला मार स रू 

करतो. जळतया कोलतान े चतच ेसवाांग लासवतो.  शेवटी चपसी चचतकार फोड न मरत.े नुंतर ज्या बरडावर पारधीन 

गाडली चतथचुं चपशीला गाडलुं जाते. पारधीनची जखीण नष्ट केली म्हणून, वैद्य गाुंवभर फ शारक्या मारतो. परुंत ू

खुंड चे मन खट्ट होत.े कारण चपसीचे चचतकार खुंड च्या मनातून चनघत नसतात. "या बरडाच्या वस्तीच्या डोळ्यावर 

अुंध चवचाराुंची पट्टी इतकी कशी घट्ट ? शेजार् याुंचे द ्ःख पा रन रडणारे इथले मन इतके कसे क्र र? या बरडापेक्षा 

शहरातल े रेल्वेस्टेशन बरे..." असे चवचार करून खुंड चे मन उबगते, खुंड  आपल्या मायीला घेऊन शहराचा रस्ता 

धरतो. व बरडाला कायमचा नमस्कार करतो, इथ े कथेचा शेवट होतो. एकुं दरीत ग्रामीण आददवासी अुंधश्रध्देचे 

चचत्रण प्रभावीपणे करण्यात कथाकार माधव सरक ुं डे यशस्वी झालेले ददसतात.  

उपरोक्त कथेबरोबरच 'डफडुं' व 'वाट च कललेी वस्ती' या कथेमध्य े ग्रामीण आददवासी अुंधश्रध्दा व 

सुंवेदनशीलतेच्या जाणीवा कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी प्रभावीपणे रेखाटलेल्या आहते. ग्रामीण आददवासी जीवनाचुं 

अस्सल सुंवेदनशील रूप तयाुंनी चचत्रीत करून वाचकाुंच्या मनाला जागतृ करण्यात कथाकार माधव सरक ुं डे यशस्वी 

झाले आहते. 

(३).  'ताडमुं' या कथासुंग्रहामधील अुंधश्रद्धा चचत्रण:-  

ग्रामीण आददवासी जीवन साम चहक स्वरूपाचे असत.े प्रतयेक ग्रामीण व आददवासींमध्ये आपलेपणाची व 

सहकायााची भावना असते. तयामध्ये दया, माया, ममता, करूणा, समता आचण आप लकी या मानवीय 

सुंवेदनशीलतेच्या सवाच म ल्याुंचा प्रकषााने प्रभाव जाणवू लागतो. अगदी याच सुंवेदनशीलतचेे दशान कथाकार माधव 

सरक ुं डे याुंनी 'ताडमुं' या कथासुंग्रहामध्ये अचूकपण ेघडचवल ेआह.े सदरील कथासुंग्रहामध्य ेअुंधश्रध्देचे चचत्रण झालले े

ददसते. 
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'गोट्याच्या च ली' या कथेत ग्रामीण आददवासी भागातील अुंधश्रद्धा व राजकारणाचे प्रभावी चचत्रण 

कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी केल े आह.े मरीबा कोळुंबीला येतो. मरीबा हा म ळचा पुंढरपूरकडचा असतो. पण 

पोटाच्या आकाुंतान सवा म लूख पायाखाली घालतो. व तयाची भटकुं ती स रूच असते. तयाचे दोन्ही म ल त ळश्या व 

गणपतया ह ेमरीमायीच्या नवसाच्या वटीतले असतात. मरीबाला कुं दोरीचा नवस फेडायचा असतो. एके ददवशी तो 

पोरायला जवळ बोलावून घतेो व बजाव न साुंगतो, "आर त म्ही मायीच्या वटीतल े व्हा, अन् उज न मायीचुं उसन 

दफटायच हाय".   तयावर मरीबाचे म ल प्रतय त्तर दतेात, "मग फेड  नुं, त ". 

मरीबा व तयाचे म ल कामाला लागतात. मरीबा व तयाची म ल ख प काम करतात. मरीबा दारू चपत असतो, 

मात्र द सर् या वडरायवानी बडबड न करता तो म काच पडून राहतो. गावाुंत दारूबुंदी नसते. मात्र केव्हा - केव्हा 

गाुंवचा पाटील दारू चपत असतो. पण तयान ेबाहरेच्या लोकायला सक्त बुंदी घातललेी असत.े कारण एका भाुंडणात 

गावाुंत दोघा चतघानुं चमळ न ऐकाला मारून टाकलेलुं असते.  

या घटनेपासून पाटलाला अदल घडललेी असत.े  द सऱ्या ददवसापासून मरीबा व तयाची म ल नवसाची सारी 

तयारी करतात. दोन - चार ददवसाुंत सवा तयारी होते. सवा सोयर् याधायर् याुंना मरीबा चनरोप धाडतो. व नवसाचा 

ददवस उजाडतो. द पारपयांत तयारी होते. पाहुण ेस ध्दा यतेात. मात्र नवसात भाुंडण स रू होते. व मारामारी स रू होते. 

या घटनेची बातमी पाटलाच्या कानी जाते. पाटील मरीबाला वाड्यावर बोलावून घेतो. मरीबा भीत-भीत वाड्यावर 

जातो. पाटील मरीबाला म्हणतो, "काय मर् या, काय साुंगतलुं व्हतुं त ला". तेव्हा मरीबा पाटलाला ख प समजावून 

साुंगण्याचा प्रय् करतो.  

पण पाटील काही एक ऐकत नाही. व पाटील मरीबाला आताच त झा पाल ग ुंडाळून गाुंवच्या बाहरे चनघ 

म्हणून आदेश देतो. तयावर मरीबा पाटलाची माफी मागतो. व ख प चवनवण्या करतो. पण पाटील मरीबाचे काहीही 

ऐकत नाही. तेव्हा मरीबा घरचा रस्ता धरतो. पाटील ह्या व्यक्तीरेखेतून ग्रामीण आददवासी राजकारणाचे स्वरूप स्पष्ट 

होताना ददसून येत.े मरीबा धडाधड पाल मोडतो. व सामानाचे गाठोडे बाुंधून तयाुंची बायको,  म ल चाल ूलागतात.  

मरीबाची भटकुं ती आणखी स रूच होत.े ती कोठे सुंपणार याला अुंत नसतो. कोळुंबीची आठवण काढत तो 

द ्ःखी पाऊलानी चालू लागतो. "मरीबाचुं घर मातर तयाुंच्या डोळ्यातून थेंब - थेंब खाली गळत व्हतुं".  असा कथेचा 

शेवट कथाकार माधव सरक ुं डे करतात.  

एकुं दरीत कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी 'गोट्याच्या च ली' या कथेद्वारे ग्रामीण आददवासी जीवनाच्या 

वास्तव जाचणवाचा वेध घेतला असून, कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी ग्रामीण आददवासी समाजातील अुंधश्रद्धा दकती 

गुंभीर स्वरूपाचे असते. व तया अुंधश्रध्देन ेग्रामीण आददवासी लोकाुंचे जीवन कसे असते. याुंचे अच क चचत्रण या कथते 

केले आह.े 
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'मी मेलोच नायी' या कथेत मेळघाटातल्या कोरकू आददवासीमधील अुंधश्रद्धा, प्रथा, परुंपरा, समज ती, 

भ तप्रेत ह्यावर चचत्रण करणारी 'मी मेलोच नायी' ही एक अुंधश्रध्दा चवषयावरची कथा कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी 

माुंडली आह.े 'मी मेलोच नायी' ही कथा मेळघाटातल्या कोलाम व कोरकू आददवासींतील सनवार् याुंची आह.े  

सनवार् या  कामाचनचमत्त राझीला न साुंगता शहरात जातो. तवे्हा ख प ददवस झाल ेतरी सनवार् या घरी परत 

येत नाही, एकेददवशी रानात लटारामला एक प्रते ददसतुं ते सनवार् याच प्रेत समजून तयाचा अतयुंचवधी केला जातो. 

काही ददवसाुंनी सनवार् या गाुंवात परत यतेो. तेव्हा तयाला भ त म्हणून गाुंवातील लोक मारून पाठवतात. तेव्हा 

सनवार् या अमरावती ला जाऊन हॉटेलात मालकाकडे काम करतो.   

एकेददवशी सनवार् या पोचलसाकडे जातो. मोठे साहबे तयाला चवचारतात, "त झ्या वातल्या लोकाुंनी त ला का 

मारलुं ?".  ह्यावर सनवार् या उत्तर देतो, "साहबे, मला ते भ त समजतयेत".  सवा चवचारप स करून, अखेर पोचलसाुंच्या 

साह्याने सनवार् या परत गाुंवात यतेो. सनवार् या घरी जातो. मात्र तयाची बायको राुंझी व गाुंवातल ेलोक तयाला 

कायम भ तच समजतात. सनवार् या आपल्या बायकोला, पोरायला व गाुंवातल्या एका - एका माणसाला नरडा फाडू - 

फाडू साुंगतो, "अरे भौ ! मी मलेोच नायी रे ! मव्हुं मन्न खरुं माना रे". 

पण तयाच म्हणणे कोणीच ऐकत नाही. घरचे लोक शुंकेने तयाुंच्याकडे पाहतात. सनवार् याला गाुंवात, घरात 

कोणीच बोलत नाहीत, जीवुंत असून सनवार् या मले्यासारखा झालेला असतो. द ्ःखाचे अश्र  गाळत सनवार् या जगत 

राहतो. व इथेच कथा सुंपते.  

एक णच 'मी मेलोच नायी' ही कथा आददवासींमधील भ तप्रेत चवश्वास, अुंधश्रद्धा, जादटूोणा आददचे वास्तव 

व सुंवेदनशील चचत्र दशाचवते. 'मी मेलोच नायी' या अुंधश्रध्दवेरील सुंवेदनशील कथेची माुंडणी स ध्दा आपल्या खास 

शैलीत कथाकार माधव सरक ुं डे चततक्याच प्रभावीपणे करतात. 

'करणी'  या कथते करणी, जादटूोणा, अुंधश्रद्धा, ग्रामीण आददवासी भागातील राजकारण, गाुंवातील वररष्ठ 

वगााची दडपशाही, जातीयवाद, ज लूम, शोषण, अन्याय, अतयाचार, जबरदस्ती, व्यथा आददचे वास्तवदशी व 

अुंधश्रध्देवरील सुंवेदनशील चचत्रण कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी 'करणी'  या कथेत माुंडले आह.े  

देवकीला ददवस जातात ही बातमी कौतीकीला बायावाटे कळते. तेव्हा कौतीकी देवकीला माहरेी आणते. 

फकीर् या माुंग हा देवकीचा चपता असतो. गाुंवभर तो करणीसाठी प्रचसद्ध असतो. तयाला लोक वैद्य मानत असतात. 

फकीर् या स ध्दा आपल्या जाद चा बडेजावपणा करत असतो. कधी - कधी सुंप णा गाुंव मारतो म्हणून बोलत असतो. 

लोकायला स ध्दा तयाच म्हणणे खरे वाटत असत.े तयाची प्ी कौतीकी तयाला ख प समजावून साुंगे पण तो उलट उत्तर 
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देई, "त  काम न भीत  ये. काय करते गाुंव ?  काय मव्ह कानोडुं करते का?  मह्या न स्ती फ क मारली तुं समुंद गाुंव 

मारून टाक न". 

तेव्हा कौतीकी चवताळून पडत.े डोळ्यात पाणी आणून नवर् याला समजावून साुंगत.े पण फकीर् या काही एक 

ऐकत नाही. एकेददवशी फकीर् या बबन्याच्या गाभण गाईला गोटा मारतो. तवे्हा मायीसोबत दवेकी शेतात जाते. चतथे 

ऊसामध्ये पाटलाचुं मोठा म लगा देवकीची इज्जत ल टतो, व चतला गप्प रहा म्हणून धमकावतो. ती गप्प राहते. असेच 

काही ददवस जातात.  

बबन्या काही माणसे घऊेन फकीर् याच्या घरी यतेो. व फकीर् याला मारहाण करतो. देवकी व कौतीकी मध्य े

येतात, तेव्हा तयाुंनाही मारहाण होते. मारहानीत देवकीच लेकरू पडते. तेव्हा कौतीकी न्याय मागण्यासाठी 

पाटलाकडे जात.े व सारा घडललेा प्रकार पाटलाला साुंगत.े  

तोच पाटील कौतीकीवर वस्काळतो, "तया बबन्याुंन केलुं त ेरठक केलुं, त मच्या कमााचुं फळ त माला चमळालुं". 

तेव्हा कौतीकी पाटलास म्हणते, "पाटील, आमचा अन्याय आमच्या पदरात टाका".  कौतीकी पाटलासमोर पदर 

पसरत,े तेव्हा पाटील काही एक ऐकत नाही. व चतला उलट जवाब देतो. "उठ, येथे बोंबलत बस  नको". म्हणून चतला 

जाण्यास साुंगतो. पाटलाचे शब्द कौतीकीच्या मनावर ब रूज पडल्यावानी आदळतात. चतच्या मस्तकात बार उडतो. 

ती डाळजच्या वट्यावरून धाडकन खाली पडत.े व हात पाय झाडत कौतीकी चतथेच कडक होते. व इथेच कथा सुंपते.  

एक णच 'करणी'  ह्या कथेत ग्रामीण आददवासी भागातील अुंधश्रद्धा, जादटूोणा, करणी, राजकारण, 

दडपशाही, ज लूम, जबरदस्ती, चियाुंचे होणारे शोषण आददचे सुंवेदनशील चचत्रण माुंडण्यात कथाकार माधव सरक ुं डे 

यशस्वी झाले आहते. 

(४). समारोप :- 

वाडी, वस्ती, पाडयावरील माणस, ग्रामीण आददवासी जीवन, समाज, सुंस्कृती, शेती, आचण चनसगा याुंच्या 

अन षुंगान े घडणार् या घटना, प्रसुंग, तयात न आकाराला यणेारे लोकमानस या साऱ्याुंत न ग्रामीण आददवासी 

जीवनान भवाचे स्वरूप चसध्द होते. ‘सवाा’ व ‘ताडमुं’ या कथासुंग्रहामध्ये आददवासी जीवनातील पररवतानाचा वेध व 

समस्या चचत्रणाचे स्वरूप इतयादी गोष्टीचे चचत्रण कथाकार माधव सरक ुं डे याुंनी तयाुंच्या कथेमध्ये केल ेआह.े  

एक णच माधव सरक ुं डे याुंच्या ‘सवाा’ व ‘ताडमुं’ या कथासुंग्रहातील प्रसुंग हा वाचकाला ग्रामीण आददवासी  

जीवनातील पररवतानाचा वेध व समस्या चचत्रणाचे स्वरूप, समाजातील प्रासुंचगकतेची जाणीव करून दणेारा आह.े व 

ग्रामीण आददवासी जीवनान भव समृध्द करणारा आह.े 
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