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प्रास्ताववक :- 

भाषा ह ेमानवी ुऄवभव्यक्तीचे महत्त्वाचे साधन ुअह.े भाषेच्या माध्यमातूनच मानवाचे जीवन ुऄवभव्यक्त होत.े 

सावहत्याचा ुऄववभाज्य घटक म्हणून भाषेकड ेपावहले जाते. कारण, सावहवत्यक ुअपल्या भावषक वैवशष्ट्यातूनच सावहत्य 

वनर्ममती करून ते वाचकाुंसमोर समीक्षा करण्यास ठेवतात. एक णच लेखक हा ुअपल्या सावहत्य लेखनात पररणामकारक 

ुअशय प्रकट करण्यासाठी भाषचेा समपभकपणे वापर करत ुऄसतो. म्हणजे सावहत्यकृतीत भाषाशैली हा घटक महत्त्वाचा 

ुऄसतो. माधव सरक ुं ड ेयाुंच्या कथात्म सावहत्यातील भाषाशैली याववषयी चा ुऄभ्यास खालीलप्रमाणे करता युेइल. 

सवाभ (कथासुंग्रह) :- 

माधव सरक ुं ड े याुंचा 'सवाभ' हा पवहला कथासुंग्रह ुअह.े 

हा कथासुंग्रह १४ एवप्रल २००० मध्ये दवेयानी 

प्रकाशन, यवतमाळ द्वारा प्रकावशत करण्यात ुअला. 

माधव सरक ुं ड ेयाुंनी ुअपल्या ओघवत्या शैलीत या कथा 

वलवहल्या ुअहते. ुअददवासीच्या जीवनातील द ुःख, कष्ट, 

ग्रामीण ुअददवासी राजकारण, दाररद्रय, व्यथा, 

वनरक्षरता, शोषण, ुऄुंधश्रद्धा, सामावजक प्रश्न, 

सामावजक बाुंवधलकी, ग्रामीण ुअददवासी माणसाची 

सुंवेदनशीलता, यासारखे ववषय त्याुंनी जीवुंतपण े

माुंडण्याचा प्रयत्न केला ुअह.े या कथासुंग्रहामध्ये एक ण 

दहा कथा ुअहते. 

 (ताडमुं (कथासुंग्रह) :- माधव सरक ुं ड ेयाुंचा 'ताडमुं' हा 

द सरा कथासुंग्रह ुअह.े हा कथासुंग्रह सन. २००१ मध्य े

साकेत प्रकाशन, औरुंगाबाद द्वारे प्रकावशत करण्यात 

ुअला. माधव सरक ुं ड े याुंनी वर् हाडी बोलीत या कथा 

वलवहल्या ुअहते. 'ताडमुं'  हा कथासुंग्रह म्हणजे व्यथाुंचा 

सुंग्रह ुअह.े 'ताडमुं' या कथासुंग्रहात ुअददवासीच्या 

जीवनातील दाहकता, व ग्रामीण समाजाशी सुंबध 

ुअलेल्या व्यावहाररक जीवनात ुअददवासींची ुईपके्षा 

कथाकार माधव सरक ुं ड े याुंच्या लेखणीतनू प्रवतसबवबत 

झाललेी ददसते. 'ताडमुं' या कथासुंग्रहामध्ये एक ण नुउ 

कथा ुअहते. 

माधव सरक ुं ड ेयाुंच्या कथचेी भावषक ववैशष्ट्य े:- वर् हाड 

मातीत जन्मललेे कथाकार माधव सरक ुं ड ेयाुंचे वर् हाडी 

मातीशी, भाषेशी माय लेकराचे नाते ुअह.े ते वर् हाडात   

 

लहानाचे मोठे झाले. मातृभाषा म्हणूनही त्याुंची भाषा 

वर् हाडी त्याम ळे कथा वलवहताना वर् हाडी बोली 

भाषेमध्ये क ठेही कृविमता ुअढळत नाही. तर ुऄस्सल 

वर् हाडी बोलीभाषचेा बाज वाचकाुंना वाचावयास 

वमळतो.  'सवाभ' व 'ताडमुं' या दोन कथासुंग्रहातील 

वर् हाडी बोलीभाषचेा वापर ह ेकथाकार माधव सरक ुं ड े

याुंच्या कथचेे महत्त्वाचे वैवशष्टय ेसाुंगता येुइल.  माधव 

सरक ुं ड े याुंच्या 'सवाभ' व 'ताडमुं' या कथासुंग्रहामधील 

बोलीभाषा ही यवतमाळ वजल्याच्या ुअज बाज च्या 

पररसरातील बोलीभाषा ुअह.े वर् हाडी बोलीभाषमे ळे 

कथा वाचनीय ठरतात. माधव सरक ुं ड ेयाुंच्या 'सवाभ' व 

'ताडमुं' या कथासुंग्रहामध्ये  म्हणी, वाक् प्रचार, वर् हाडी 

शब्द, प्रतीके, प्रवतमा, रूपके, ुईपमा, वर् हाडी सुंवाद, 

प्रभावी वनवेदनशलैी ुअदीचा समथभपणे वापर माधव 

सरक ुं ड ेयाुंनी केला ुअह.े माधव सरक ुं ड ेयाुंच्या 'सवाभ' व 

'ताडमुं'  या कथासुंग्रहामध्ये खालील दोन पध्दतीचा 

ुऄवलुंब केललेा ददसतो, (ुऄ). प्रथमप रूषी वनवदेन (ब). 

ततृीय प रूषी वनवदेन. 

 'सवाभ' मधील भाषाशलैी :- माधव सरक ुं ड े 'सवाभ' या 

ुअपल्या कथासुंग्रहामध्ये कथा लेखनासाठी काही 

कथामध्ये प्रथमप रूषी वनवेदन तर काही कथामध्य े

ततृीय प रूषी वनवदेन पध्दतीचा वापर करतात. ुअपल्या 

वनवेदनाद्वारे ते ग्रामीण ुअददवासी भागातील जीवुंत 

वचि ुईभे करतात. त्याचप्रमाणे ग्रामीण ुअददवासी 

भागातील राजकारणाचाही वजवुंत प्रत्यय दतेात. 

ुईपहासात्मकता ह े त्याुंच्या लेखनशलैीचे महत्त्वाच े

वैवशष्टये ुअह.े ुअपल्या लखेनातील ुईपहासात्मक 

शैलीतनू ते समाजातील स्वाथी व भ्रष्ट प्रवृत्तीचा जसा 
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समाचार घतेात. त्याचप्रमाणे काही व्यक्तींच्या 

कटकारस्थानी वृत्तीचाही समाचार घेतात. 

सुंवादात्मकता ह ेदखेील त्याुंच्या लेखनशलैीचे महत्त्वाच े

वैवशष्टये ुअह.े माधव सरक ुं ड े याुंच्या कथामध्ये ुऄनेक 

प्रकारचे सुंवाद ुअलेले ददसतात. त्यातील सुंवादातनू 

ग्रामीण ुअददवासी भागातील ुऄनेकववध सुंघषभमय, 

वजवुंत व नायमय प्रसुंग ुईभे केलेले ददसतात. 

वेगवेगळ्या प्रसुंगी ुअददवासी प ढारी याुंनी केलले े

भाषण, व्यथा, ुऄुंधश्रद्धा, ुऄवनष्ट प्रथा ववरूध्द जाणीव 

जागतृी, वशक्षणाचे महत्त्व, दळणवळण, सोवी स ववधा, 

पररवतभनाच े जीवुंत प्रसुंग दखेील लेखकाने ुऄनके 

रठकाणी ुअवश्यकतने सार नोंदववले ददसतात. वर् हाडी 

बोलीचा वापर ह ेदखेील त्याुंच्या लेखनशैलीचे महत्त्वाच े

वैवशष्टये ुअह.े ते वनवेदनासाठी प्रमाणभाषेबरोबरच 

वर् हाडी बोली भाषेचा वापर करतात. ग्रामीण 

ुअददवासी भागातील वेगवगेळ्या व्यक्तीच्या तोंडी माि 

ुऄस्सल ुऄशी वर् हाडी बोलीभाषा ददसनू यतेे. 

बोलीभाषचे्या या प्रभावी वापराम ळे ग्रामीण ुअददवासी 

जीवन ुऄन भवाचा वजवुंत प्रत्यय यतेो. ुऄलुंकाररक 

भाषेचा ुईपयोग न करता त्याुंनी बोलीभाषचेा वापर 

केललेा ुअह.े माधव सरक ुं ड े याुंनी ुअपल्या 'सवाभ' या 

कथासुंग्रहामधून म्हणी, वाक् प्रचार, प्रवतमा, प्रवतके, 

रूपके ुअदीचा प्रभावी वापर केलेला ददसनू यतेो. तसचे 

'सवाभ' या कथासुंग्रहामध्ये ुअललेी वाक्यरचना, सहदी व 

ुआुंग्रजी भाषतेील शब्द, प्रभावी सुंवाद याम ळे 'सवाभ' या 

कथासुंग्रहाची भाषाशैली प्रत्ययकारी बनली ुअह.े  'सवाभ' 

या कथमेध्ये माधव सरक ुं ड े याुंनी ततृीयप रूषी वनवेदन 

पध्दतीचा ुऄवलुंब केलेला ुअह.े या वनवेदनातनू सटवी 

च्या मनात चाललेली तगमग जीवुंतपणे वचवित 

करताना ते वलवहतात,  "स तकी चेहरे घेुउन वतघुं 

मायलेक घरी ुअले. त्यारािी वतघाुंनी ुऄन्नाचा घास 

घेतला नाही. जवळचा नातलग गेल्यागत त्याुंना द ुःख 

झाले होते. सटवीला रातभर झोप लागली नाही. ती या 

ुऄडुंगावरुन त्या ुऄडुंगावर कलथत राहीली. ुअता 

पोराच्या शाळेच कसुं ? हा एकच प्रश्न वतच्या मनात 

घोळत होता. ुअपली वणवण तर जन्मभर स रूच 

राहणार. परुंत  पोराच्या ुअय ष्ट्यात ुऄशी पायपीट येुउ 

नये. ुअमच्या ुऄडाणीपणाम ळ ुअम्ही घरात ुऄन् दारात 

ल टल्या गेलो. पोराचे तरी तसे होुउ नये, या चेंद्री चेंद्रीत 

सटवीची राि गेली". 

'ताडमुं' मधील भाषाशलैी :- माधव सरक ुं ड े 'ताडमुं' या 

ुअपल्या कथासुंग्रहामध्ये कथा लेखनासाठी काही 

कथामध्ये प्रथमप रूषी वनवेदन तर काही कथामध्य े

ततृीय प रूषी वनवदेन पध्दतीचा वापर करतात. ुअपल्या 

वनवेदनाद्वारे ते ुअददवासी भागातील वजवुंत वचि ुईभ े

करतात. ते वनवेदनासाठी प्रमाणभाषेबरोबरच वर् हाडी 

बोली भाषेचा वापर करतात. तसेच म्हणी, वाक् प्रचार, 

प्रवतमा, प्रवतके, रूपके ुअदीचा वापर केलेला ददसून 

येतो. 'ताडमुं' कथासुंग्रहामध्ये ुअलेली वाक्यरचना, सहदी 

व ुआुंग्रजी भाषेतील शब्द, वाक्य, सुंवाद रचना याम ळे 

'ताडमुं' कथासुंग्रहाची भाषाशैली प्रत्ययकारी बनली 

ुअह.े 'ताडमुं' या कथमेध्ये माधव सरक ुं ड े याुंनी 

ततृीयप रूषी वनवदेन पध्दतीचा ुऄवलुंब केलेला ुअह.े या 

वनवेदनातनू ुईुंकड्याच्या मनात चाललेली तगमग व 

दत्याववषयीची सचता ुईुंकड्याला स्वस्थ बसू दते नाही. ह े

वचिीत करताना माधव सरक ुं ड े वलवहतात, "चखोट 

जेवन येळ ढळून गलेी तरी दत्या घरी ुअला नाय म्ुन 

त्याुंच्या बापाच्या जीवाला घोर लागला व्हता, ुअखरी 

वाट फावनू -फावनू त्याुंच्या बापानुं काठी ुईचली न ्

वढ्याच्या रस्ता धरला. काठी टेकवत -टेकवत त्यानुं वढा 

गाठला. ुईुंकड्या वढ्यावुं ुअल्यावुं त्याला सुंमदीक 

सामस म ददसलुं. तव्हा त्याचा पोटात चरभकन रेघ वढली. 

त्याुंच्या ुऄुंगाचा थरकाप झाला". 

 समारोप :- 

माधव सरक ुं ड े याुंच्या 'सवाभ' व 'ताडमुं' या 

कथासुंग्रहातील भावषक वैवशष्ट्याचा ुऄभ्यास करत 

ुऄसताना, त्याुंनी काही कथामध्ये तृतीय प रूषी वनवदेन 

पध्दतीचा तर काही कथामध्ये प्रथमप रूषी वनवदेन 

पध्दतीचा वापर केलेला ुअढळतो.  

त्याुंनी ुअपल्या पररसरातील समाजजीवनात 

व्यावहारीकदषृ्टया जी भाषा बोलली जाते त्या वर् हाडी 

बोली भाषचेा, त्यातील वैवशष्ट्यपेूणभ लकबींचा, प्रचवलत 

म्हणी व वाक् प्रचाराचा नमेकेपणाने वापर करून, 

लेखनशलैीम ळे जीवनान भव प्रत्ययकारी बनतात.  तसचे 

वनवेदन पध्दतीत सुंवादात्मक प्रवतमा व प्रवतके, म्हणी व 

वाक् प्रचारा  बरोबरच सहदी व ुआुंग्रजी शब्दाुंचाही 

ुअपल्या लेखनात प्रभावीपणे वापर केलेला ददसतो. 
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