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RESEARCH PAPER 

उत्तभ काॊफऱे माॊची „अस्लस्थ नामक‟ शी कादॊफयी फेकायीच ेलास्तल अधोयेखित कयणायी आशे. माचफयोफय 

फेकायाॊच्मा भनोव्मलस्थेच ेचचत्रण मा कादॊफयीतून आरे आशे. „अस्लस्थ नामक‟ शी कादॊफयी ऩुष्ऩ प्रकाळनने 

इ.व.2000भध्मे प्रकाशळत केरी. मा कादॊफयीची ऩाचली आलतृ्ती भनोवलकाव प्रकाळनाने डडवेंफय 2015 भध्मे 

प्रशवद्ध केरी. वभकारीन बायतीम वभाजातीर अततळम कऱीचा अवणाया फेयोजगायीचा प्रश्न मा 

कादॊफयीच्मा कें द्रस्थानी आशे. 

उत्तभ काॊफऱे माॊची आणिी एक कादॊफयी „फुद्धाचा र  शाट‟ शी डडवेंफय 2015रा भनोवलकाव प्रकाळनाने 

प्रकाशळत केरी. मा कादॊफयीचा नामक यानफा अवून, यानफाची कथा म्शणजेच शी कादॊफयी शोम. डॉ. 
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फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी केरेरे धभाांतय ल नॊतय तमाॊच्मा वलचायाचा प्रबाल मा कादॊफयीच्मा नामकाच्मा 

व्मजततभत्त्लातून हदवून मेतो. यानफाचा वलचाय आखण कृती कादॊफयीतून प्रततध्लनीवायिी उभटरी आशे. 

बायतीम वभाजातीर अस्ऩशृ्मता, जात वलऴभतेचा वलऱिा तमातून अस्ऩशृ्माॊच्मा जगण्माची झारेरी 

ऩयलड ल मा वलाांलय आॊफेडकयी वलचायाॊचा नामक कवा वलद्रोश कयतो, तमातून तनभााण शोणार  मा प्रश्नाची 

श्ृॊिरा कादॊफयीच्मा कथानकाच्मा कें द्रस्थानी आशे. अस्ऩशृ्माॊच्मा जगण्माचा प्रश्न ल तमाची जागतृ 

झारेरी अजस्भता माॊचा वाभॊती व्मलस्थेळी शोणाया वॊघऴा शे मा कादॊफयीच े भध्मलती वूत्र शोम. तवेच 

फेकायीचा प्रश्न केलऱ फेकायाॊच्मा जीलणाऩुयता भमााहदत न याशता तो कव े बमानक रूऩ घेतो, तमाच े

लास्तदळी चचत्रण म्शणज े„अस्लस्थ नामक‟ शी कादॊफयी शोम. मा दोन कादॊफर  माॊतीर कथानक लास्तलारा 

कव े वलवलध अॊगाने शबडते. तमाचा ळोध मा ळोधतनफॊधातून घ्मामचा आशे. यचनऩेेषा ततच्मा आळमाचाच 

वलवलध तनकऴाॊद्लाये ळोध घ्मालमाचा आशे. एकूणच भयाठी कादॊफयीतीर लास्तलदळीता वॊदबााने डॉ. यलीॊद्र 

ठाकूय माॊनी जे बाष्म केरे. ते बाष्म मा कादॊफयीच्मा वॊदबाात रषात घ्माले रागते. “ वाठ्ठोत्तयी भयाठी 

कादॊफयी अनेक हदळाॊनी, ळािोऩळािाॊनी वलकशवत-वलस्तायीत झारेरी हदवत अवरा तयी, 

लास्तलवन्भुिता शेच ततच ेभुख्म लैशळष््म याहशरे आशे.”1 

इतय लाङ्भमप्रकायाऩेषा कादॊफयी शा लाङ्भम प्रकायच लास्तलदळानावाठी भशत्त्लाचा अवल्माच े भत 

शरयच्चॊद्र थोयात माॊनी व्मतत केरे आशे. उत्तभ काॊफऱे माॊच्मा मा दोन्शी कादॊफयीच्मा फाफतीत शे भतशी 

भशत्त्लाची लाटते. “ वाहशतमातीर लास्तलाची चचाा कयताना वलावाधायणऩणे कादॊफयी लाङ्भमप्रकाय 

नजयेवभोय उबा याशतो. माच ेकायण, कादॊफयीतून लास्तलाच ेवाहशजतमकाॊनी चचन्शव्मलस्थेने केरेरे रुऩाॊतय 

शेच आशे.”2 

1 

„अस्लस्थ नामक‟ शी कादॊफयी फेकायीवायख्मा बमॊकय प्रश्नारा शबडताना प्रळाॊत मा व्मजततयेिेबोलती 

फपयत आशे. तो स्लत् फेकाय आशे. तो काभाच्मा ळोधात अवतो. तमाने डी.एड्.च ेव्मलवातमक शळषण घेतरे 
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आशे. तो ज्मा िोरीलय बाड्माने याशतो. तमा घयभारकाच्मा नातलाची शळकलणी घेण्माचा प्रमतन कयतो. 

ऩयॊत,ु घयभारक फेकाय काम शळकलणाय अवे म्शणून तमाचा प्रस्ताल नाकायतो. प्रळाॊतच े शळषण ऩूणा 

झाल्माफयोफय नलीन नौकर  मा फॊद शोतात. ळावनाच खझयो फजेटच े धोयण मेते. अनेक हठकाणी 

वॊगणकीकयण केल्माभुऱे ल दवुर  मा फाजूरा िाजगीकयण झऩा्माने शोत अवल्माभुऱे नौकर  मा हशयालून 

घेतल्मा जातात, शा वला ऩरयणाभ जागततकीकयणाचा आशे. जागततकीकयणाचा वलऱिा वभाजारा कवा 

ऩडरा, तमाच े वुचनशी शी कादॊफयी कयते. जागततकीकयणाच्मा दषु्ऩरयणाभालय भशेंद्र बलये म्शणतात, 

“जागततकीकयणाच्मा प्रफिमेभुऱे ऩेचदाय अलस्था तनभााण झारी आशे. फशुयाजष्िम कॊ ऩन्माॊच्मा लचास्लाभुऱे 

दारयद्रयेऴेिारीर दशरत-ऩीडडत- जातीजभातीच े अजस्ततल धोतमात आरे आशे. िाजगतीकयणाभुऱे 

वलऩरयत ऩरयणाभारा वाभोये जाल ेरागते.”3 

मा कादॊफयीतीर प्रळाॊत मा ऩात्राची व्मथा फयोजगायीभुऱे झारी आशे. प्रळाॊतचा शभत्र वनदानॊद कुवऱे एकदा 

तमारा बेटतो. दोघेशी डी.एड्.च ेलगाशभत्र आशेत. प्रळाॊतची उऩाळीऩोटी अलशेरना ऩाशून त ेदोघेशी शळषण 

व्मलस्थेलय ल आजच्मा ऩरयजस्थतीलय चचाा कयतात. शभत्र प्रळाॊतरा वल्रा देतो, फॊड न कयता तडजोडीच े

जीलन जगण्माचा. आऩण स्लत् शुॊडा घेऊन शुॊड्माच्मा ऩैळातीर 50 शजाय वॊस्थाचारकारा हदल्माचे 

वाॊगतो ल दीड राि रुऩमे फॉकेत ठेलतो. ल तमाच्मा व्माजालय आऩरा उदयतनलााश चारलतो. प्रळाॊतरा भात्र 

अवा काशी भागा वाऩडत नाशी. फेकायीने उग्ररूऩ धायण केल्माने अनेक तरुण एकत्र मेऊन वयकायच्मा 

धोयणावलरुद्ध भोचाा काढतात. गुणलते्तलय नौकर  मा देण्माच्मा घोऴणा कयतात. माऩैकी एक शभत्र 

भोचकेर  मावभोय यािील जागा, याजकायण मालय फोरतो. मा भोचाावभोय दवुया एक तरुण बाऴण कयताना 

भागावलगीमाॊच आयषण फॊद झारे ऩाहशजे, अव ेम्शणतो. शे वला बाऴणे ऐकूण प्रळाॊतरा जया फये लाटते. 

ऩयॊत,ु तमाच्मा जगण्माचा प्रश्न काशी वुटत नाशी. तेव्शा तो ऩुन्शा नौकयीच्मा ळोधात फपयत अवतो. 

नाईराज म्शणून तो एका दलािान्मात ऩाचळ े रुऩमालय कॊ ऩाउॊ डयची नौकयी स्लीकायतो. ऩण, ततथेशी 

ववेशोरऩट चारू अवते. मेथे तो रुगणाॊना िाण्मावाठी आग्रश कयणाये रोक ऩाहशल्मालय तमारा आऩण 
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रुगण व्शाल ेलाटते. मेथेच तमारा ऩेन वलकणाया फेकाय तरुण बेटतो. अळोक एभ.ए. शोऊन फेकाय अवल्माने 

नाईराजाने ऩेन वलकण्माच ेकाभ कयतो. अव ेअनेक फेकाय तरुण कादॊफयीच्मा लेगलेगळ्मा प्रवॊगातून आरे 

आशेत. डॉतटय मोगम तो ऩगाय देत नवल्माने नौकयी वोडून देतो. ऩुन्शा तो नौकयीच्मा ळोधात बटकत 

अवतो. मा ळोधातच एका िेऱण्माच्मा दकुानालय „नौकय ऩाहशजे‟ अळी ऩाटी हदवते. ऩण इथेशी तमारा 

नौकयी शभऱत नाशी. दकुानालय नौकयी शभऱण्मावाठी दोन रोकाॊच ेदािरे दकुानदाय भागतो. ळलेटी तो 

एका हठकाणी भटतमाच्मा चचठ्ठ्मा पाडण्माच ेकाभ कयतो. ऩण, तेथेशी तो यभत नाशी. जगच वलचचत्र 

अवल्माने शळषक फनण्माऩेषा वभाजशळषक फनण्माचा वल्रा काशी रोक देतात. कादॊफयीत तय एका 

हठकाणी याष्िीम स्लमॊवेलक वॊघाचे रोक प्रळाॊतरा बेटल्माचा मोग आरा आशे. तेव्शा तमाच्माफयोफय काभ 

कयण्माचा प्रमतन केरा आशे. ऩण, तेव्शाच फाफयी भशळद ऩाडरी जाते ल दॊगर उवऱते. नाईराज म्शणून 

प्रळाॊत तीथा लाटत अवल्माने तमाराशी ऩकडरे जात ेल दॊगरीत भायशाण शोते. कादॊफयीच्मा तनलेदनात 

तनलेदक तीथा वलकून देळाचे प्रश्न वुटत नाशीत, अव ेबाष्म कयतो. ऐलढेच नाशी तय, धभा भाणवाचा फऱी 

घेतो की भाणूव धभााच्मा नालान भाणवाचा फऱी घेतो, अव ेबाष्म आरे आशे. िये तय धभााची तनशभाती 

भानली कल्माणावाठी झारी आशे. मालय कादॊफयीतीर एक ऩात्र पाय वुॊदय बाष्म कयते. “जगातीर वला धभा 

भाणवाच्मा कल्माणावाठी आशेत. नाळावाठी नव्शेत. मालय आभचा वलश्लाव आशे. आम्शी वला एकाच 

ऩयभेश्लयाच ेरेकयॊ आशोत. म्शणून आम्शी ऩयस्ऩयाॊच यतत वाॊडणाय नाशीत.”4 

फेकायीची दाशकता प्रळाॊतच्मा जजलणऩटातून आरी आशे. प्रळाॊत अनेक हठकाणी प्रश्नालय भात कयण्मावाठी 

नौकयीच्मा ळोधात अवतो. ऩण, तमारा भात्र नौकयी शभऱत नाशी. तमाच े शे वगऱे उद्ध्लस्त जगणे 

कादॊफयीतीर अनेक घटनाप्रवॊगातून आरे आशे. आऩल्मा जगण्माचा प्रश्न वोडवलण्मावाठी प्रळाॊत प्रमतन 

कयतो. धभा, याजकायण, लास्तलातीर अनैततकता, वभाजातीर आतभकें द्रीता कळी आडली मेत,े शे 

कादॊफयीतीर घटनाप्रवॊगातनू हदवून मेते. शळषणाच े ऩवलत्र काभ करू ऩाशणार  मा प्रळाॊतरा भटतमाच्मा 

चचठ्ठ्मा पाडाव्मा रागतात. आय.एव.एव.चा धभाकें द्रीत बाग म्शणून तीथा लाटाले रागते. ल अनेक 
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हठकाणी जीलघेणा भायशी िाला रागतो. अनेक घटनाप्रवॊगातून शी कादॊफयी प्रळाॊतच्मा लास्तल जजलणारा 

शबडताना हदवते. एकूणच मा वभाजव्मलस्थेत शळकरेल्मा तरुणाच्मा व्मथाॊना शी कादॊफयी लाचा पोडते. 

अनेक लेऱेरा मातीर ऩात्र भानली जजलणाच्मा तत्त्लासालय बाष्म कयतात. तमाभुऱे शी कादॊफयी 

लैचारयकतेकड ेझुकताना हदवते. कादॊफयीतीर ऩात्राची बाऴा ल तमातीर ना्मातभक वॊलाद कथानकारा ऩुढे 

नेताना हदवतात. मा कादॊफयीचा गुणातभक दृजष्टने जवा वलचाय कयता मेतो. तळा काशी उखणलाशी हदवून 

मेतात. ऩात्राच्मा तोंडी आरेरे ताजतलक बाष्म काशी लेऱा ती ऩात्राची लाटत नाशीत. कादॊफयीकायारा 

वाॊगामच ेआशे, तो ऩात्राॊच्मा भुिातून वाॊगतो. अव ेअवरे तयी, वभकारीन जजलनातीर फेकायीवायख्मा 

दाशक प्रश्नारा शी कादॊफयी शबडताना हदवते. 

2 

उत्तभ काॊफऱे माॊची „फुद्धाचा र  शाट‟ शी रघुकादॊफयी अवून, मा कादॊफयीतून डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा 

धम्भऩरयलतानाचा ल तमाच्मा वलचायातून प्रबावलत झारेल्मा यानफाची कथा शोम. मा कादॊफयीच्मा 

फ्रॉभावलऴमी डॉ. भनोशय जाधल बाष्म कयतात, “मा कादॊफयीचा फ्रॉभा रघुकादॊफयीच्मा जलऱच नात 

वाॊगणाया आशे. एका व्माऩक ऩटालय कादॊफयी जीलन दळान घडलत अवत;े ऩयॊत ु जीलनातीर एिादा 

यवयळीत ना्मभम जजलन अनुबल कें हद्रत ठेलून तमाच ऩरयप्रेषात रेिन शोत, तेव्शा तमा कथानकाचा घाट 

रघुकादॊफयीच्मा हदळनेे जातो”5 

भनोशय जाधला माॊच े शे बाष्म रषात घेतरे, तय शी रघुकादॊफयी आशे शे रषात मेते. कादॊफयीचा नामक 

यानफा शा अवून, तमाची कथा म्शणजेच शी कादॊफयी शोम. यानफा शा वॊगभनेय  जलऱीर अकोरे 

तारुतमातीर औयॊगऩूयचा. मा कादॊफयीतून यानफाचा वलचाय आखण कृती प्रततध्लनीवायिे उभटत जाते. 

यानफा शा शळकरेरा नाशी. तयीशी तमारा चाॊगरी वाभाजजक जाणील आशे. तो गालात अनेक प्रकयणात 

न्मामतनलाडा कयतो. मालरून तमाची प्रततष्ठाशी हदवून मेते. भशवुरातीर काटेकोय िफय ठेलण्माच ेकाभशी 

तो कयतो. तो गॊलडी काभ कयतो. धयुऩा शी तमाची फामको. प्रततकुर ऩरयजस्थती अवतानाशी तो 



http://www.epitomejournals.com Vol. 4, Issue 5, May 2018, ISSN: 2395-6968 

 

45  Impact Factor = 4.153    Dr. Pramod Ambadasrao Pawar, Editor-in-Chief ©EIJMR All rights reserved. 

धम्भहदषेवाठी नागऩूय गाठतो. डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊच्मा वलचायान तो प्रबावलत झारा आशे. 

तमाभुऱे ऩैवे नवतानाशी तो भुॊफईऩममांत ऩामी जाऊन नागऩूयरा येल्लेने जातो. 1956 रा धम्भदीषा घेतो. 

मा तमाच्मा फदरतमा जजलनातीर ना्म म्शणजेच „फुद्धाचा र  शाट‟ शी कादॊफयी शोम. दशरताच्मा जीलनात 

वाॊस्कृततक फदराची वुरुलात 1956 ऩावून झारी. ती लेगलगेळ्मा वाहशतमप्रकायातून अवलष्कृत शोत 

अवल्माच ेबाष्म भशेंद्र बलये माॊनी केरे आशे. “दशरताच्मा वॊदबाात वाॊस्कृततक फदराची वुरुलात 1956 

ऩावून झारी. तमाची अशबव्मतती वाहशतमात 1970च्मा वुभायाव प्रबावलत झारी. अजस्ततलाचा ळोध 

घेताना, आऩरी भूऱ ळोधताना मा अशबव्मततीने प्रस्थावऩत व्मलस्था, धभा, ऩयॊऩया माॊना प्रश्न वलचायरे. 

प्रस्थावऩत व्मलस्थेरा आयोऩीच्मा वऩॊजर  मात उब ेकेरे.”6 

शे बाष्म रषात घेतरे तय यानफा शा अस्ऩशृ्म अवरेरा ऩयॊतु फाफावाशेफाॊफयोफय धम्भदीषा घेऊन आल्मालय 

ऩूणा फदरून जातो. गालातीर वालाजतनक वलशयीलय तो स्लत् वलशीयीभध्मे र  शाटालरून फादरी वोडतो. तमाच े

लणान कयताना कादॊफयीकाय म्शणतात, “यानफा शातातल्मा फादरीवश ऩुढे आरा. तो र  शाटाच्मा अगदी 

जलऱ गेरा. फादरीतरा दोय फाशेय काढरा. र  शाटालय दोय टाकून दोयाचॊ एक टोक ओढून आऩल्मा शातात 

घेतरॊ. ते फादरीरा गच्च फाॊधर, फादरी वोडून हदरी वलशयीत... र  शाट गयगय फपरु रागरा. 

कारचिावायिा.”7 

माभुऱे गालाभध्मे िऩू भोठा वॊघऴा उबा याहशरा. यानफाने वलहशय फाटलरी म्शणून तमारा भायण्मावाठी 

अनेक रोक ऩुढे मेतात. गालातीर ऩुजायीशी देल ऩाण्मात ठेलून देतो. ऩुजार  माचा ल तमाच्मा फामकोचा वॊघऴा 

शोतो. ऩुजार  माची फामको यानफाभुऱे वलहशय फाटणाय नाशी, तो देल भाणूव आशे, अव ेम्शणते. वगऱा गाल 

यानफाच्मा वलरुद्ध जातो. आता आऩल्मा नलर  माच ेकव ेशोणाय, अळी चचॊता यानफाच्मा फामकोरा रागते. 

माच लेऱेरा गालातीर काशी भशायाची भुर फाशेय ऩडतात. अनेक गालातीर रोकाॊनी गालकी वोडल्मान 

तमाॊच्मालय कवा फहशष्काय टाकरा शी चचाा वुरू शोते. काशी हठकाणी राटी-काठीलरून घय जाऱण्माच े

प्रकायशी झारे शोते. मेथे भात्र तवे शोण्मावाठी गालचा ऩाटीर वलयोध कयत शोता. ऩाटीर ल यानफा शे 
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वभलमस्क. यानफा शा तवा अततळम स्लच्छ लतान, भनाचा. तमाची चाॊगरी प्रततभा कादॊफयीच्मा 

कथानकातून वभोय मेते. मा वला ऩरयजस्थतीतून भागा काढण्मावाठी ऩाटीर, भास्तय ल यानफा ळाऱेत चचाा 

कयतात. यानफाच लम वत्तयीत गेरेरॊ तयी तमाच ेडोतमाच ेकेव आताशी काऱे शोते. यानफा अव ेकाशी कयेर 

अव ेध्मानीभनी नव्शते, म्शणून ऩाटीर यानफारा शे फयोफय न केल्माचे फोरतात. ऩण यानफा भात्र अजजफात 

ऐकत नाशी. भापी भागण्माऩेषा यानफा भयामराशी तमाय शोतो. भाणूव म्शणून तयी भयता मेईर, अव ेतो 

म्शणतो. आऩण फुद्ध झाल्माच ेतो लायॊलाय वाॊगतो. 

यानफाच ेशे बाष्म यानफाच ेतय आशेच तमातून रेिकाचा दृजष्टकोनशी हदवून मेतो. रेिक अळा लेऱी तटस्थ 

याशू ळकत नाशी. शे वाॊगताना यॊगनाथ ऩठाये म्शणतात, “प्रतमेक कादॊफयीकाय कादॊफयीत काशी तयी वलधान 

करू ऩाशतो. कादॊफयीतीर घटनाप्रवॊग, ऩात्रे, तनलेदन मा वार  मा गोष्टी, शी वाये आमुद्धे लाऩरून 

कादॊफयीकाय ऩल्माडच ेकाशीतयी ळोधण्माचा प्रमतन कयीत अवतो.”8 

डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊनी „शळका-वॊघहटत व्शा आखण वॊघऴा कया‟ शा वॊदेळ हदरा. ज्मा 22 प्रततसा 

हदल्मा, तमाचा ऩरयणाभ म्शणून यानफा व्मलस्थेच्मावलरुद्ध फॊड करून उबा याशतो. धभाांतयानॊतय आऩल्मा 

ळयीयात नलीन ऊजाा आरी अवेशी यानफारा लाटते. डॉ. आॊफेडकयाॊच्मा वलचायाने प्रबावलत झारेरा यानफाचा 

वलद्रोश मा कादॊफयीच्मा कें द्रस्थानी आशे. जात, धभा ल तमातून आरेरी अस्ऩशृ्मता मा वलयोधात फॊड करून 

उठणार  मा यानफा मा नामकाची कथा रेिकाने अततळम प्रबावलऩणे उबी केरी आशे. 

व्मलस्थेरा जाफ वलचायण्माच ेबान यानफारा कव ेमेत गेरे, तमाची उकर मा कादॊफयीच्मा घटनाप्रवॊगातून 

शोते. व्मतती ल वभाजाच ेवलचाय कादॊफयी मा लाङ्भमप्रकायातून प्रबावलतऩणे वाॊगता मेतात. तमाचा प्रतमम 

मा कादॊफयीतून मेतो. मा वॊदबाात वल.का. याजलाड े म्शणतात, “वभाजातीर ला व्मततीतीर गुणाच े ल 

वलचायाॊच ेप्रदळान कयण्माव शी दोन वाधने उत्तभ आशेत., इतकेच नव्शे तय वभाजात उतकृष्ठ वलचायाॊचा 

ऩुरुऴाथााचा प्रवाय कयण्माव कादॊफयीवायिे दवुये वोऩ ेवाधनच नाशी.”9 याजलाडचेे शे भत रषात घेतरे तय 
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डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचा वलचाय यानफा आचयणा कवा आणतो, तमाच ेचचत्रण उत्तभ काॊफऱे माॊने उब े

केरे आशे. 

बावऴकरूऩातूनशी जातव्मलस्था ल ततच्मा वलयोधातीर अजस्भता कादॊफयीत अततळम प्रबावलऩणे आरी 

आशे. “ऩडरे तमा ऩरयजस्थतीरा तोंड देऊन त ेळशयात जगत शोते. मॊत्राच्मा जफड्मात आखण अथाॊग वभुद्रात 

जात चयुगाऱून त े पेकून देत शोते. स्लाशबभानाने त ेजगत शोते.”10 „अस्लस्थ नामक‟ मा कादॊफयीतून 

फेकायीची दाशकता ल जगणेच नकोव े कयामरा रालणायी वभाजव्मलस्था कादॊफयीच्मा कथानकातून 

चचत्रत्रत झारे आशे. „फुद्धाचा र  शाट‟ मा कादॊफयीतून बायतीम वभाजातून जातलास्तल तमाच्मा 

दाशकतेफयोफयच गुराभी रादणार  मा वॊस्कृतीच ेदळानशी मा कादॊफयीकायाने घडलरे आशे. 
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