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साराशं (Abstract) 

                        उ�म काबंळे ह ेमराठीतील एक मह�वाच ेलखेक असनू �याचंे आजतागायत 

कथा , किवता ,कादबंरी , आ�मकथन , लिलतलखेन  आिण सशंोधनपर एकूण स�र�या 

जवळपास प�ुतके �कािशत असनू ते सात�यपणू� लखेन करणारे िलिहत ेलखेक �हणनू �िस� 

आहते . यात �या�ंया समकालीन जाणीवेतनू आिण एका िविश� भिूमकेतून िलिहल�ेया सात 

कादंब�याचा समावशे आह े.  

                         कोणताही लखेक एका िववि�त  भिूमकेतनू लखेन करीत असतो . यास 

आपण �याची लखेन िन�ा अस े�हणतो . �या�या �या �रेणाही असतात . उ�म काबंळे या�ंया 

लखेनाच ेअिध�ान  फुल े–आबंडेकर –राजष� शा� महाराज या�ंया िवचारधारेशी एकिन� आह े

. दसुरीकड ेमा�स�वादही �या�ंया लखेनात यते असलातरी तो आबंडेकर – मा�स� असा 

सम�वया�या �पात आललेा �दसतो . उ�म काबंळे या�या कादबंरी लखेनाचा िवचार�हू हा 

असलातरी �या�ंया लखेनाच ेम�यवत� क� � मा� कायम  माणसूच रािहला आह.े  

बीज स�ंा (key –Words) 

                        उ�म काबंळे या�ंया लखेना�या िवकार �रेणा �ा महा�मा जोतीराव फुल े, 

डॉ . बाबासाहबे आबंडेकर आिण राजष� शा� महाराज  आहते . याचा ��यय �या�ंया 

आजपय�त �किशत सातही कादबं�यातनू ��ययाला येतो .  

शोध िनबधंाची उ���� े(Objectives  of Rrsearch Paper) 

                   ��ततु शोध िनबधंात  उ�म काबळे या�ंया कादबं�याचे  िवचार स�ू 

शोध�याचा म�ुय उ�ेश आह े. �यासोबतच �या�ंया कादबं�या दिलत कादबंरी�या �वाहातील 

वगेळेपण कस ेजपतात याचाही िवचार या िनबधंात करण े. लखेकान ेआप�या वैचा�रकतेची 
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बाधंणी कथानका�या , पा�ा�ंया अनषुगंान ेकशी केली याचंा शोध घणे े, ही म�ुय उ���� े

आहते .  

��तावना (introduction) 

                 उ�म काबंळे ह ेमराठी दिलत सािह�या�या �वाहातील मह�वाच ेलखेक होत . 

कथा , किवता ,कादबंरी , आ�मकथन , लिलतलखेन  अस ेिविवध सािह�य �कार हाताळून 

मराठी सािह�यात िवशषेतःदिलत सािह�यात मोलाची भर   उ�म काबंळे यानंी घातललेी आह.े 

मराठी सािह�यातील ह ेसव� वा�य �कार तर �यांनी हाताळलचे  पण �यासोबत िज�ास ूव 

सशंोधक व�ृीन े अ�यास क�न �यांनी सशंोधन  सपंादनपर अस ेिलखाणही ब�याच �माणात  

केलले े�दसत े. �यांची  �वतःची एक �चतंनगभ� , वचैा�रक भिूमका आह े. महा�मा जोतीराव  

फुल,े राज�ी शा� महाराज, डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर  या�ंया िवचारांचा वारसा जोपासणारे 

काबंळे या�ंया सािह�यात काही  अशंी मा�स�वादी िवचार डोकावत असला तरी ते पणू� 

मा�स�वादाच ेसमथ�क आहते अस े�हणता  यते नाही . आबंडेकर –मा�स�  सम�वयवादी भिूमकेच े

समथ�क असणारे उ�म काबंळे या सव� वादा�या पलीकड ेजाऊन जागितक�करणा�या युगाच े

सदंभ� ल�ात घऊेन मानवताबादी मनोभिूमकेतनु 'माणसू' हा सािह�याचा क� ��बदं ूठेवनू िलखान 

करताना �दसतात . �हणनूच �यानंी दिलतांच े, �ामीण जीवनातील , ि�यांच े,  आ�दवास�च े

सा�या मानवसमहूाच े��  आिण जीवन आप�या लखेणीत ब� केलले ेआह.े �यामळेु िविश� 

वा�यीन वाद �कवा सािह�या�या �वाहांना सोबत घवेनू जाणारा हा िव�ानवादी द�ृीकोन 

तसचे माणसाच ेमाणसूपण याला मह�व दणेारा  लखेक आह े ह ेल�ात यतेे .  या शोधिनबधंात 

काबंळे या�ंया आतापय�त �कािशत सातही कादबंया�तील िवचारिव�ाचा शोध घ�ेयाचा �य� 

��ततु लखेकान ेकेला आह.े  

वाड्:मयीन �रेणा : (Literary Motivation) 

         लखेका�या सािह�या�ंया �रेणा हा �या�या वयैि�क जीवनात अतंभू�त असतात. उ�म 

काबंळे या�ंया सािह�यिन�म�ती�या �रेणास�ुदा आप�याला सभोवतालच ेवातावरणही �या�ंया 

सािह�य िन�म�तीस कारणीभतू ठरलले े�दसत.ेमहा�मा �योितराव फुल ेव राजष� शा� महाराज  

, डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर, काल� मा�स� आद��या िवचारा�ंया �रेणा घवेनू स�यक 

प�रवत�ना�या चळवळीचे यथाथ� आकलन क�न घणे ेआिण �या�ंया िवचारांचा वत�माना�या 

सदंभा�त अ�वयाथ� लावण ेही �कमया सा�य झाली पािहज.े तरच जगाच ेवत�मान समजले, 

उमजले आिण जग�या�या लढाईची वाट तडुवता यईेल. वाट तडुवतानंा भटेणा�या माणसासंह 
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आलम दिुनयचेे रंग ओळखता यतेील. ह ेसारे उ�म काबंळे यानंी आप�या आय�ुयाची लढाई 

लढताना सा�य केल ेआिण इतरानंा आय�ुय लढ�याच ेबळ �दल.े महा�मा �योितराव फुल,े 

राजष� शा�, डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर, काल� मा�स� या�ंया िवचार �रेणतेून लढिव�या 

गले�ेया प�रवत�नवादी चळवळीतनू द�ृी आिण बळ िमळिवल,े यात  कवीवय� नारायण सवु�, 

त�व� सािहि�यक बाबरूाव बागलू, कवीवय�  कुसमुा�ज व िवचारवतं डॉ.  रावसाहबे कसब े

यासार�या�ंया उ�ुगं �ि�म�वा�या  सहवासान े�याचंे �ि�म�व अिधकच फुलल े�दसत े.  

 

                आय�ुयाची परवड झाल�ेयासंाठी लढल ेपािहज ेह ेभान �यांना �वतःला समजनू 

घते सा�या दिुनयलेा समजुन घ�ेयाचा �याचंा सदवै  �य� रािहला ं.  फुल-ेशा�-आबंडेकरी 

िवचारा�ंया आधारावर, �रेणावंर �या�ंया वैचा�रक पाया प�रप� झाला तर द�ृी  �काशमान 

झाली. �यामळेु देव-देव असल�ेया दवेदासी �थ ेिव���या लढाईत  ��य� उ�रल ेआिण या 

�थचेा थटे िव�छेद करणारी िच�क�सा केली . भट�या िवम�ु ,इतर  मागास, शेतमजरू, 

शतेकरी,  कैदी, दिलत, आ�दवासी या�ंया ��ाच े– सम�याचं े�चतंन केल.े  यातनू  उपिे�ताचं,े  

शोिषताचंे जग सवा�समोर आणल.े भाकरीसाठी लढाई करणारे जग फार मोठे आह ेहचे �या�ंया 

सव� लखेनान ेअधोरेिखत झाल े. ह े सारे एका अ�व�थ नायकाचे अनभुव �चंतन वत�मानाची  

मीमासंा करणारे ठरणारे आह.े �या�ंया सशंोधना�मक लखेनाने आिण सपंादनानहेी वत�मान 

वा�तवाच े दाहक िच� ेसवा��या जािणवा िवकिसत करणारे ठरल ेआह.े 

िवषय  िववचेन ( Subject Analysis ) 

                  उ�म काबंळे यांनी आप�या  कादबं�यातनू स�यि�थतीतील वा�तविचि�त क�न 

एक साम�य�शील आशय आिव�कृत केललेा  आह.े  जीवनातील क�ठणातील समकाळाशी कठीण 

��ानंा खलुपेणान ेजाऊन िभडण ेआिण आप�या सािह�यातनू त े�खरतणे ेमाडंणे  ह े�याचंे 

लखेन  विैश�� असनू शतेमजरू , क�करी , �ामीण जीवनातील सिुशि�त त�णाची बकेारी , 

�कडललेी य�ंणा , �वाथ� भोगलोलपू व�ृीची माणस े, राजकारण , ��ाचार , अ�ानी आिण 

अडणीपणातनू सव�सामा�य माणसाच ेहोणारे शोषण, ��ा , अधं��ा, अिन� �था अशा  

अनके ��ानंा सािह�यातनू उजागर करण े�हणज ेसव�सामा�य माणसू हा �या�ंया लखेनाचा 

सदवै क� � �बदं ूरािहललेा  आह े.  या लखेकाची नाळ समकाळाशी घ� बाधंललेी �दसत े. �याचं े

सािह�य ह ेसमकाळाशी समातंर रािहल ेआह े.�हणनूच  त ेसमकालीन लखेन करणारे लखेक 

आह े,  
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             ‘�ा�’ (१९८६) ही उ�म काबंळे याचंी पिहली कादबंरी.  या कादबंरीतून दिलत 

चळवळीतील अतं�व�रोध माडूंन जात सघंष� व राजक�य सघंष� �कती टोकाला जातो याचंे िच�ण 

केलले ेआह.े आबा काबंळे या �ययेवादी   व आबंडेकरवादी नायका�ारे काबंळे यांनी सव� 

दिलताचंा उ�यन , मानवतावादी , परुोगामी , आिण िव�ानवादी द�ृीकोन आिण 

आबंडेकरांचा स�यक �ातंीचा िवचार कादबंरीतनू ��ययास आणला आह े. डॉ बाबासाहबे 

आबंडेकरांनी  स�ु केल�ेया मानवम�ु��या ल�ान ेदिलतामं�य े�वािभमान जागतृ झाला आिण 

तो पढुे  सघंष�शील बनला पण , �याचवळेी समाजातील अतं�व�रोध या चळवळीला मागे नेत 

होता ह ेसमकालीन वा�तव उ�म काबंळे या�ंया या कादबंरीत ��यकारकपण ेआलले ेआह.े या 

कादंबरीतनू फुल े–आबंडेकरी समानत�ेया िवचारांची आिण  चळवळीची पा��भमूी लाभललेी  

आह े.  

           ‘अ�व�थ नायक’ (२००० ) ही  लखेकाची  त�बल चौदा वषा�नतर आललेी दसुरी 

कादंबरी . १९९१ नतंर   जागितक�करणामळेु बदललले ेसमाज ्जीवन , बकाल झालले ेमानवी 

जीवन ,  ढासळललेी म�ूय�व�था , �� झाललेी िश�ण �व�था आिण  बकेारीचा भ�मासरू 

यामुळे सिुशि�त बरेोजगाराचंी तयार झाललेी मोठी फौज,  अस े त�कालीन वा�तव आप�या 

या  कादबंरीतून  आह ेरे , नाही रे या वगा�ची ि�थती व अव�था �शांत दसेाई या सिुशि�त 

बकेार असणा�या त�णा�या मा�यमातनू माडंतानंा समाजाच ेराजक�य, आ�थ�क ,धा�म�क 

,निैतक दभुगंलपेण िचि�त केल ेआह े. नायक स�ा �ामािणक नीितमान आिण िश�क�म�ुयावंर 

�गाढ िन�ा  असणारा आह े. पण समाजात िविवध �तरावरील �� नैितकता पा�न तो  

अ�व�थ होतांना �दसतो , पण तो �वतः�या व िवचारान े�� समाजासमोर िज�ीन ेउभा राहतो 

. िवसा�ा शतका�या अखरे�या दशकातील बकेारी�या आिण हलाक��या �हदंो�यावर 

हलेकावणार�या समकालीन  त�णाच े�ाितिनिधक �दन या कादबंरीतून आ�यिंतक  समथ�पण े

माडंल ेआह.े  

              ‘ प�ास ट��यांची ठसठस’ (२०१४ ) ही लखेकाची प�ुहा चौदा वषा�नतंर आललेी 

ितसरी कादबंरी . या कादबंरीत प�ास ट�े आर�णामळेु सरपचं झाल�ेया एका दिलत िवधवा 

�ी�या जीवनाची झाललेी फरपट िचि�त केललेी  आह े. पु�ष�धान �व�था ितच ेसरपचंपद 

मा�य करत नाही उलट ती आपलीच मालम�ा अस�या�माण ेगावाचा पाटील ितचा वापर 

करतो, �हणजे अ�ानामळेु ित�याकडे अिधकार असतानाही ित�या जीवनाची झाललेी फरपट 

या कादबंरीतनू यते े. मिहलानंा �थािनक �वरा�य स�ंथात  आर�णामळेु अचानक िमळाल�ेया 

सधंीकड ेएक सकंट �हणनू   प�ुषी राजक�य स�लेा स�ंुग लागतोय या िभतीन ेगांग�न गले�ेया 
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�व�थचे ेताणबेाण े �� कर�यात उ�म काबंळे यश�वी झालले ेआहते .  त�कालीन काळात 

कळीचा म�ुा आिण राजक�य धरुाळा  उडिवणारा हा �� उ�म कांबळे यांनी �वतः प�कार व 

सपंादक अस�यान ेमळुात िश�न माडंला आह,े , �हणून ही  एका मह�वा�या समकालीन 

��ावर झोत टाकणारी  कादंबरी ठरली आह े. मिहला  आर�णा�या  ��ावर या कादंबरीतनू 

मा�म�क अस ेभा�य  उ�म काबल ेयानंी आप�या �चतंनशील व वचैा�रक �ग�भततेनू केलले ेआह े

.   

           उ�म काबंळे याचंी चवथी कादबंरी ‘शवेटून आला  माणसू’ ( नो�ह�बर २०१५ ) 

�कािशत झाली . ��यके कादंबरी�या िवषयातील विैव�य ह ेकांबळे याचं ेलखेन  िवशषे होय , 

या प�ृवीवर िनसगा�त सजीव श�ृीत  सवा�त आधी  जीव जतं ूआल े. �यानतंर आला माणसू . 

माणसाला म�द ूनावाचा अनोखा आिण इतरापं�ेा अिधक अवयव लाभ�याने �यान े�या�या 

बलब�ुयावर सारे िव� आप�या कवेत घ�ेया�या  रा�सी मह�वाका�ंपेोटी िनसगा�चे - �यातील 

मानवतेर जीवनाच ेआप�या �वाथ�लोभासाठी िनरंतर दोहन केल े. �यातनू िनसगा�चे 

आ�ाळिव�ाळ �प अधनूमधनू  कोण�या ना कोण�या �पात �गट होत असत े. तरी माणसू ह े

जाणनू बुजनू समजनू घते नाही आिण आप�याला प�ृवीवरील सव���े समजतो . कु�ी , मांजरे , 

गाय , बलै , गाढव , घार , डु�र, मुगंसु  साप, बडूेक  यांना तो त�न समजतो . �याचंा 

जग�याचा ह� िहराऊन घ�ेयाचा �य� करतो . तर दसुरीकड ेआप�या भौितक सखुा�या आिण 

जीवघ�ेया जग�या�या �पध�त नसै�ग�क जग�याची वाट कसा चकुला आह े आिण यातनू 

पया�वरणीय ��ाची िनमा�ण झाललेी शृखंला माणसाला कशी ब� करीत आह.े  अशा 

माणसाला भडेसावणा�या अनाकलनीय   समकालीन आिण  विै�क प�र��ेयात मह�वा�या 

��ाचा शोध ‘मी  , �ा . िशवनामे आिण ग�ुजी’  या पा�ा�ंया सकाळ�या वळेी फेरफटका 

मारतानंा  अव�या दोन तासा�या सवंाद -चचा� - वादिववादातनू ही कादबंरी आकाराला आली 

आह े. अितशय म�ुयगभ� आिण मानवी समंातन ��ावर ताि�वक अगंान ेउलगडत जाणा�या  

मानवा�या अि�त�वाचा शोध घऊे पाहणा�या मह�वाचा  िवषयावरील या  कादबंरीच ेमराठी 

समी�कानंी आिण जाणकारांनीही पािहज ेतस े�वागत केल ेनस�याच े�दसत े.   

          ‘ब�ुाचा �हाट’ (िडस�बर २०१५ )  ही उ�म काबंळे याचंी पाचवी कादबंरी . एका 

सामा�य माणसा�ंया �हणजे ‘रानबा’�या  जीवनात ध�म प�रवत�नामुळे  कसा अमलुा� बदल 

होतो �या बदलाच ना� �हणज ेही लघ ुकादबंरी . रानबाचा िवचार आिण कृती या 

कादंबरीतनू �ित�वनीसारखी उमटली आह े. ही एक आ�मस�मानाची कथा आह.े लखेकान े 

ध�म प�रवत�नाचा ऐितहािसक घटन�ेया प�ास वषा��या िनिम�ान ेया घटनकेडे एक लखेक 
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�हणनू बिघतल ेआिण ध�म�वीकारामळेु  नायका�या बदलल�ेया जीवनद�ृीचा  लखेाजोखा  

अ�य�प पानात  परंतु सटीकपण ेमाडं�यात लखेक यश�वी झाला आह े. या कादबंरी�या 

लखेनामाग ेलखेकाची िववि�त िवचारद�ृी �प�पण ेदगृोचर झाललेी �दसते .  

                   ‘िमरवणकू’ (२०१६ ) सालात �कािशत झाललेी एका वगे�या िवषयावरील 

लघ ुकादबंरीच . िमरवणकू  �हटली क� आप�या डो�यासमोर यतेात �या वगेवगे�या 

िमरवणकुा , उ�सवी , सणा�या , धा�म�क , राजक�य ,सामािजक आिण अलीकड ेआ�थ�क स�ुा . 

िविवध कारणासंाठी िमरवणकुा काढ�या जातात . काय असत ंिमरवणकुा�ंया   मागचं  

मानसशा� , समाजकारण, काय असत  �याच अथ�कारण आिण राजकारणही . या बाबीचा 

शोध घ�ेया�या मागावर असल�ेया एखा�ा  लखेकान े िमरवणकू ही िवषयव�त ूक� ��थानी 

ठेऊन  िलिहललेी मराठीतील एकमवे कादंबरी असावी . याआधी वारी- �दडंी िवषयावर िवपलु  

िलिह�या गलेले े आह े.  मा�,   घोरपडी नावा�या �ामपचंायत असल�ेया मो�ा गावातील 

आनदंानंद बाबा�या िमरवणकु��या मा�यमातनू समकालीन जीवनातील �� राजकारण - 

समाजकारण - धम�कारण आिण ���ेया नावाखाली चालललेी बवुाबाजी , या बवुांनी आप�या 

वठेीस ठेवलले ेराजकारणी ,सरकारी  अिधकारी- पोलीस अिधकारी यांना पढु ेक�न चाललेी ही 

िमरवणकू कोण कोणती आिण कशी वळण ेघते ेयाच े��ययकारी िच�ण या कादबंरीतनू यते े. 

िमरवणकु�तनू अराजकता , �हसंा आिण जाती - धम� िव�षे कसा भडकावला जातो न�ह े, 

िमरवणकुा या सवा�ची कशी क� � असतात, ह ेया ४५ अशंा�या  वर पारा असताना   द�ुकाळी 

भागात पाणी पडू द े,  या दवेाला साकडघेालणा�या �हणा -�ाथ�ना �कंवा मागणी कर�यासाठी 

सकाळी सावताबाबा�या नते�ृवात िनघाल�ेया आिण रा�ी काला आिण महा�सादान ेसपंल�ेया  

या िमरवणकु�त अठरापगड जातीची पथके नाच गाणी वादन करीत िनघतात . बडँ पथकाच े

�सव ेफुगवे , या सवा�चा कोलाज लखेकान ेमाडंला आह ेिमरवणकु��या  रथात सावताबाबा 

सोबत फौजदार , रानडुकरे, टरके ही अिधकारी मडंळी सामील झाली आहते . ही िमरवणकू 

�हणज ेआज�या समाजजीवनातील भीषण विैव�यतचेे  �ाितिनिधक �पच  �हणावं लागले .   

                  उ�म काबंळे याचंी कोरोना ंकाळा�या  स�ुवातीला �किशत झाललेी 

‘कोय�यावच ंकोक’ ही  उस तोड कामगारा�ंया जीवघ�ेया सघंषा�ची कहाणी �हणज ेही 

कादंबरी . अव�या महारा�ात मराठवा�ातील हा उसतोड कामगार आप�या िच�याबा�यासंह  

पोटाची खळगी भर��साठी �मतंी करीत असतो . यात ि�या आघाडीवर असतात  . �यांनाच  

क� ��थानी ठेऊन िलिहललेी ही कादबंरी. या ि�या�ंया उसा�या फडात  जाऊन अगंभर जखमा 

घते उस तोडतात , मािसक पाळी�या काळात चार �दवस रोजगार बडूु नय े, भाकरी गडु�यात 
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मान घालनू बस ूनय े�हणनू ‘कोक’ �हणज ेगभा�शय काढून , �यासाठी वळे�सगंी पसैाही खच� 

कर�याची तयारी ठेवतात . या उसतोड मिहलामं�य ेही  अिन� लाट आली असनू,  आपल े

गभा�शय रोजगारा�या आड यतेे अस े�यानंा वाटतयं �हणनू तचे खारीज करायच ं, अशी भावना 

�कंवा  धारणा या �व�थने े�या�यापढु ेिनमा�ण केली आह े. अस ेभयावह आिण  अगंावर यणेारे 

िववि�त स�य या  कादबंरीतनू माडूंन लखेकान ेएका क�करी �ीजाती�या िनसतंानीकरणा�या 

���यलेा खीळ लाव�याचा �य� आप�या या कादबंरी�या �पाने  क�न �वलतं समकालीन 

��ाला कादबंरीतनू उजागर केल ेआह े

िन�कष� (  Conclusion )    

उ�म काबंळे ह ेएक प�रवत�नवादी सािहि�यक आहते. सािह�य ह ेसमाजप�रवत�नाच े साधन 

आह,े याची �यानंा पणू� जाणीव आह.े �वाभािवकपण े�या�ंया सािह�यातून ��थािपत 

�व�थिेवषयीचा असतंोष , िव�ोह   �कट झाललेा �दसतो . आबंडेकरी चळवळीन े �याचंे 

आ�मभान जागतृ केल े. �यांना एक द�ृीकोन �दला,   तर मा�स�वादा�या अ�यासान े�या�या 

दिृ�कोनाला एक वेगळे प�रमाण �ा� क�न �दल.ेया दो�ह�ना जग�यातनू  �ा� झाल�ेया 

शहाणपणाची जोड िमळाली . “ िवचारसरणी�या एका खुटंाला  आपली िवचारश�� बाधंनू  

ठेवणे यो�य अचल न�ह े,द�ृ तर न�हचे न�ह े,  याचे भान कांबळे     या�ंया कथा –किवतामंधनू  

�कट झालले े�दसत ेयाद�ृीन ेकाबंळे याचंा िव�ोह सयंत �व�पात �गट झाललेा �दसतो असा  

िव�ोह नहेमी ��थािपत �व�थिेव�� असतो   '' या बाळकृ�ण कवठेकरा�ंया िवधानाचा 

��यय उ�म काबंळे या�ंया कादबं�यातनू वाचकानंा येतो . �याचा हा िव�ोह  �यानंा जग�यातून 

, चळवळीतून वाचनातनू िनमा�ण करीत एक िनि�त  भिूमका घ�ेयास बा�य करत ेयातूनच  

�याची वाटचाल स�ु आह.े िवशषे �हणजे �यानंा िविवध �कारच े जीवन जगणा�या  आिण 

छोटया मो�ा लढाया करणा�या माणसाचंा सहवासही मोठया �माणात िमळाला आह.े �यातून 

काबंळे यांचा  िवचार�पडं घडत गलेा आह.े िश�ण , प�रवत�न आिण �बोधन आदी घटकाच े 

जोरदार िम�ण �या�ंया िलिह�या –बोल�यात  आढळत े. तेच �या�ंया या कादबं�यामधील   

�ि�रेखा�या मा�यमातून दगूोचर होतानंा �दसत.े  कादबंरी हा वा�य�कार मानवी 

जीवनाचा िवशालपट  सम�पण ेकवेत घणेारा आह,े  �यात भतू- वत�मान आिण भिव�यकाळाच े

तसचे मानवीजीवना�या सामािजक-सा�ंकृितक- भसूा�ंकृितक आिण भािषक आिव�कार  

वा�तवा�या आधारे लखेक करीत असतो,  एकुणात मानवी जीवनाच े स�यक दश�न �ापकतनेे  

माडं�याचे   साम�य� लखेकाला या वा�य �कारात लाभत असत.े याअथा�ने समकालीन आिण 

वा�तववादी दिृ�कोनातनू उ�म काबंळे या�ंया सातही कादबं�यातनू याचा ��यय आ�यावाचनू 
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राहत नाही . �या�ंया लखेना�या  �रेणा फुल े-आबंडेकर -शा� या�ंया िवचारान े��ेरत असनू 

�या आप�याला �या�ंया सव� कादंब-यातनू �कषा�ने �सतु झाल�ेया �दसतात . 
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