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बदल  या ामीण जीवनाचे वा  तव मांडणार  वामन होवाळाची कथा 
 

ी. हराचं  रो हदास मोरे 

पीएच ्    .ड . संशोधक व ाथ , मु.पो. पोखरापूर, ता. मोहोळ , ज. सोलापूर. 
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मराठ  कथा व  वाम  ये वामन गो वंद 
होवाळ यांचे नाव एक समथ कथाकार 
 हणून घेतले जाते. वामन होवाळ यांचा 

ज  म 1 ए ल 1938 रोजी मुंबईत 
झाला. महा  मा फूल,े राजष  शाहू महाराज 
आ ण डॉ. बाबासाहेब या रा  पु षांचे 
जीवन काय व वचारांनी भारावून जाऊन 
लेखन करणा-या वामन होवाळांनी 
वै व  यपूण आ ण वैिश  टयपूण कथांची 
िनिमती क न केवळ दिलत सा ह  यालाच 
न  हे तर मराठ  सा ह  याला समृ  द 
कर  यात मह  वपूण योगदान दले आहे. 
रे  वेम  ये नोकर  करणा-या वामन 
होवाळांचे बेनवाड, येळकोट, वारसदार,वाटा-
आडवाटा आ ण ऑ डट हे कथा सं ह 
िस  द आहेत. तसेच 'ना  या  हणे मी 

उपाशी','जपून पेरा बेन'ं,'आंधळयाची 
वरात ब ह-या  या घरात' आ ण 'अधेलीचं 
भांडण' ह  लोकनाटये िल हली आहेत. 
आ ण आमची क वता हे क वतेचे संपादन 
िस  द आहे. तसेच  यांना कथालेखन 

आ ण कथाकथन यासाठ   यांना अनेक 
पुर  कार िमळाले आहेत.  याचबरोबर 
ामीण सा ह  य संमेलन, प रवतनवाद    

 

सा ह  य संमेलन,आ खल 
भारतीय दिलत सा ह  य 
संमेलन, अ मतादश सा ह  य 
संमेलन इ  याद चे अ  य  
रा हले आहेत. 

दिलत जाणीवा मांडणारा एक 
समथ दिलत कथाकार  हणून 
वामन होवाळांची ओळख 
असली तर  ामीण माणूस, 
 यां  या वृ  ती वृ  ती, तेथील 
समाज, तेथील सं  कृती यांची 
मांडणी  यांनी वनोद  ढंगाने 
केलेली आहे.  यामुळे वामन 
होवाळ यांची कथा दिलत 
आण ामीण  असे दो  ह 
संदभ घेऊन येते.  

 यामुळे  यां  या कथा मराठ  
कथा व  वात आगळयावेगळया  
ठर  या आहेत.  

वामन होवाळांनी ामीण 
जीवनाला अनुभवल ्   यामुळे ते 
पुढे मुंबईत वास ्   तव ्   यास असले 
तर  आपल ्   या ामीणतेची नाळ 
अखंड ठेवली आहे. ामीण 
जीवनाला आ ण ितथल ्   या 
बदलत ्  या वास ्   तवाला वामन 
होवाळांनी आपल ्   या  
लेखनाच ्   या क स ्   थानी ठेवले 
आहे. ामीण जीवनातील 
बदलाचे वामन होवाळ सा ीदार 
अस  याने या बदलाचे वा  तव  

प        यां  या       वेगवेगळया 
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कथासं हात उमटलेले दसते. या ामीण प रघातच वा  त  य करणारा परंतु आपले अ त  व हरवून बसलेला 
दिलत समाज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां  या वचारांना अंिगका न बदलू पाहत आहे. परंतु  या समाजावर 
पूवपरंपरेपासून अिधरा  य  गाज वणारा सवण समाज  यां  या या बदलाला वरोध कसा करतोय ते अ  यंत 
उपहासा  मकतेने होवाळांनी िच त केले आहे. ामीण भागात या बदलापासून  अिल  त राहून आपले 
पारंपा रक जीवन जगू पाहणारा दिलत माणूस अजूनह  बदल  वीकार  यास कसा वृ  त होत नाह  ते ह  
हावाळ तेवढयाच प रणामकारकतेने टपतात. ामीण जीवनात ढ  परंपरांचा मोठा पगडा अस  याचे दसून 
येते.   

वामन होवाळांची कथा ामीण जीवनापासून शहर  जीवनापयत मोठा आवाका घेऊन साकार होते. 
परंतु ितची संवेदनशीलता कायमच राहत.े बदल  या ामीण जीवनाला साकारणार  होवाळांची कथा ामीण 
समाजा  या सां  कृितक प रघाचे यथायो  य दशन घड वते.  ामीण समाजात भौितक  टया कतीह  बदल 
झाला तर  ितथली दांिभकता व फसवेिगर  ह  वृ  ती कशी कायम आहे ते ह  वामन होवाळ ित बं बत 
करतात. ामीण समाजात होणा-या सामा जक, सां  कृितक, धािमक, शै णक बदलाचे वामन होवाळ अ  यंत 
भावी िच ण आप  या कथातून करतात. या बदलाचा अंगीकार क  पाहणा-या माणसात कशाप  दतीने 
वसंगती िनमाण होत चालली आहे. ते वामन होवाळांनी वनोद आ ण उपहासा  मकतेतून िच त केले आहे. 
पंचायतराज  यव  थेने ामीण समाजात बदल घडून ये  याऐवजी  ट आ ण शोषण करणा-या यं णाच कशा 
काया वत होत गे  या ते हावाळ श  दब  द करतात. ामीण समाजातील  ीयाह  कशा प  दतीने बदलत 
आहेत ते  यां  या 'वसुली' (बेनवाड) या कथेतील 'सकनी'या  ी  य रेखेतून अनुभवास येते. तर 
आप  या बेरक  वृ  तीने गावातील ित त     असणा-या  हंदुआवाला नमते  यायला लावून सगळया 
गावांना फस वणा-या चांडाळचवकड लाह  आपला इंगा दाख वणार  'कुरघोड ' (बेनवाड) कथेतील 'आकनी' 
याचे उ  तम उदाहरण  हणता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां  या वचारांनी बदलू पाहणारा दिलत समाज 
वामन होवाळां  या अनेक कथांतुन पहावयास िमळतो. वामन होवाळांनी दिलत समाजात घडून येणा-या 
वैचा रक बदलाचे  यंतर आप  या अनेक कथातुन दलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां  या वचारांनी 
दिलत समाजाला आ  मभान  िनमाण क न दले. दिलतांना बलूतेदार  सोडायला लावली, िश ण घे  याचा 
आ हकेला.  यामुळे दिलत समाजात दा र यापे ा आ  मस  मानाची जाणीव जली. आ  मस  मानाची जाणीव 
झाली तर आपले माणूसपण नाकारले जाणार नाह  याची िशकवण दिलत समाजाला दली. प रणामत: 
ामीण माणसा  या वच  वाला दूर लोटून नवा वचार घेऊन जगणारा दिलत समाज िनमाण झाला याचे 

वा  तवपूण आ ण  ययकार  िच ण वामन होवाळां  या 'मज  यावरचे घर' या कथेतून दसून येते.  

वामन होवाळांची कथा वतमान जीवनावर भा  य कर त माणसा  या  जग  यातील वदारक वा  तवाला 
वेगवेगळया अंगांनी कट करते. ामीण समाजात बदलत जाणार  मू  य  यव  था, ामीण समाजात बदलत 
जाणार  राज कय वचारसरणी, समाजात वाढत जाणार  झंुडशाह , गंुडशाह  आ ण घराणेशाह  यां  या 
वच  वाखाली सवसामा  यांची होणार  गळचेपी वामन होवाळांची कथा प रणामकारकतेने साकारते. 
आधुिनक करणाचा  वीकार के  यामुळे ामीण दिलत जीवनात बदल झाला खरा परंतु या बदलाने 
अभाव  तता  व दुभंगलेपणाच समाजात मोठया माणात कसा िनमाण होत गेला ते होवाळांची कथा 
दश वत.े  
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आपले सबंध आयु  य रानात घालवून घर उभे करणारा, आप  या क  टावर भावांचे संसार उभे क न 
 यांना िशकवून मोठया पदावर नोकर  लावणा-या शेतक-यांचे द:ुख वामन होवाळां  या 'खोडा' या कथेतून  
िच त होते. िशकलेली पढ  आप  या  वाथापोट  आप  या शेती  कसणा-या भावाला  कशी गो  यात आणते 
ते वामन होवाळांनी भावीपणे रेखाटले आहे. समकालीन जीवनातील वेगवेगळयास ्   तरावर ल माणसा  या 
भाव व  वाला साकारणार  ह  कथा दिलत कथेत मौिलक  व पाचे योगदान देणार  अशीच आहे.  

ढ  आ ण परंपरांची जोपासनार  माणसं होवाळां  या लेखनीला बळ देतात. आप  या उप जवीकेची 
प रपूत  संगी चोर  करणारे अनेक लोक होवाळां  या कथेला बळकट  देतात. 'साखरेचं खाणार' या कथेतील 
क  या आ ण ला  या रामोशी यांचे जीवंत उदाहरण  हणून वचारात घेता येतात. आपला हा  यवसाय पुढे 
 यांची पढ ह  कशी करते ते दशवून होवाळांनी समाजातील भीषण वा  तव समोर मांडले आहे. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरां  या वचारांनी ेर त झालेला तळागाळातील समाज सुधारणे  या दशेने वाह  होत असतानाच अशा 
मनोवृ  तीचे लोक अजूनह  आपला माग सोड  यास कसे वृ  त झाले नाह त ते होवाळांनी दश वले आहे. 

वामन होवाळांनी आप  या कथातून दिलत समाजातील या बदलाचा नेमकेपणाने आढावा घेतला आहे. 
होवाळ दिलत समाज जीवनातील या बदलाला साकार करतानाच सवणात हा बदल  वीकार  याची मानिसकता 
िनमाण होत नाह   हणून कटकार  थाने क न हे सवण  या दिलत माणसाला कशी छळतात.  याचे अ  यतं 
भावी िच  'मज  याचे घर' या कथेतून उभे केले आहे. मुंबईला आपली उप ज वी का कर  यासाठ  गेलेला 

बयाजी िनवृ  त होऊन गावी परत येतो व मज  याचे घर बांधतो. गावात केवळ पाटलाचेच घर मज  याचे 
असते.  याला ह  गो  ट आवडत नाह . अ  पयृाने आपली बरोबर  करावी ह  बाब सहन न झा  याने तो 
कर  थान क न बयाजी  या घराला आग लावतो.  या आगीत घराबरोबर बयाजीह  जळून खाक होतो. परंतु 
बाबासाहेबां  या वचाराचे वारे  यालेली  बयाजीची मुलं खचुन न जाता िचडून आप  या व डलांचे  व  न पूण 
कर  याक रता पु  हा मज  या  या घराची पायाभरणी करतात. हे दशवून होवाळांनी बाबासाहेबां  या वचाराला 
अंिगकारलेली पढ  नवा  आशावाद, नवे सां  कृितक जीवनसंदभ घेऊन कशी वाटचाल करत आहे याचा  यय 
येतो.  

होवाळां  या 'कुरघोड ' या कथेतील चांडाळचौकड  ामीण समाजातील फस  या आ ण बेगड  
मनोवृ  तीचे नेमके आ ण भावी दशन घड वतात. तर ' हसका' या कथेतून साकाराणारा खंडू खरात ामीण 
माणसा  या चतुर आ ण चाणा  मनोवृ  तीचे दशन घडते. अ  पृ  यते  या दाहक अनुभवाचे  यंतर देणा-या 
काह  मनोवृ  तीह  अनेक कथांतुन येतात. आपला जीवनच रताथ भाग व  यासाठ  पारंपा रक  यवसायाचा  याग 
क न नवी वचारसरणी अंिगकारणा-या मनोवृ  तीचे नेमके िच ण 'अंध  दा' या कथेतुन पहावयास िमळते. 
ामीण समाजातील बेरक  आ ण रांगडया मनोवृ  तीचे एका  म िच ण होवाळां  या 'आतली टांग','पायताणाचा 

उतारा','खोडा','सोय रक' अशा अनेक वध कथांतून घडते. वामन होवाळांनी माणसा  या जग  या  या सखोल 
आ ण िचंतना  मक वचार कशा प  दतीने केला होता ते या कथेतून पहावयास िमळते. होवाळांनी आप  या 
कथांतून वेगवेगळया मनोवृ  तीला दशवून दिलत- पड त आ ण शो षत समाजातील माणसां  या वृ  ती- वृ  तीला 
साकारले आहे. या मनोवृ  तीतून ामीण दिलत माणसांचे वेगवेगळे  वभाव वशेष पहावयास िमळतात. या 
मनोवृ  तीं  या िच णामुळे ामीण दिलत माणसां  या जाणीवा अ  यंत  यापकपणे िच त होतात. माणसा  या 
द:ुखला साकारणार  ह  कथा वा  तवाचा सखोल देश  यापणार  अशी आहे.  
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आपण केवळ माणूस  हणून िल हतो  याचा जाती-धम पाहत नाह . अशी आपली लेखना वषयीची 
भूिमका  प  ट करताना  वत: वामन होवाळ  हणतात,“कथा व  वात संगोपात, ह रजन, अ  पृ  य, नवबौ  द, 
डॉ. आंबेडकरांनी दाख वले  या मागानी जाणारे अशी माणसं आ ण  यांचे जीवनिच ण अव  य आहे; परंतु 
लेखक  हणून केवळ  यां  या वषयी िल हले नाह . दिलत आ ण दिलते  तर असा भेद मी केला नाह . 
अ  याय करणा-या  य  ती आ ण अ  याय करणा-या सामा जक व सां  कृितक वृ  ती यावर मी बोट ठेवले 
आ ण अ  याय वृ  ती- वृ  तींना बळ  जाणा-या सामा  य माणसा-माणसाकडे माझी  ट  वळली.“होवाळांनी 
आप  या कथालेखनाची  व  छ िनमळ वेगळेपणाला  िस  द होते. ती केवळ एका माणसा  या कंवा विश  ट 
समाजाचे जीवन घेऊन  कटत नाह  तर सबंध मानव व  वाचे ितिनिधक  व पाचे िच ण करते. 

 

समारोप 

मराठ  दिलत कथेला दिलत ामीण जीवनाचे मूलगामी दशन घड वणार  होवाळांची कथा दिलत 
कथेतील मैलाचा दगड ठरावी अशीच आहे. या कथेने समकालीन कथाकारांना एका अनो  या व  वाचे दशन 
घड वले आहे. वाचकांना रंगवून आ ण गंुतवून ठेवणार  ह  कथा मराठ  न  या ांताचे दालन वाचकांसमोर खुले 
करते. वामन होवाळांनी अशा वै व  यपूण आ ण वैिश  टयपूण कथांची िनिमती क न मराठ  कथेत मौिलक 
 व पाचे योगदान दले.  

       

संदभ - 

1. बेनवाड – वामन होवाळ  

2. येळकोड – वामन होवाळ  

3. वारसदार –वामन होवाळ  

4. वाटा आडवाटा – वामन होवाळ  

5. ऑ डट – वामन होवाळ  

 


