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दोन शब्द 
 
 १९८० हे पे्रमचंद जन्मशताब्दी वर्ट. या वर्ी सवट भारतीय भार्ात पे्रमचंदाचं्या सािहत्याचा पिरचय 
करून घेतला गेला, पिरसवंाद झाले, व्याख्याने झाली. िहन्दीमध्ये पे्रमचंदाचं्या वाङ मयाचा पनुर्ववचार 
झाला. मराठीमध्येही सरकारी / िनमसरकारी / खाजगी स्तरावर पे्रमचंदाचं्या सािहत्यािवर्यी ऄनेक 
कायटक्रम अयोिजत करण्यात अले. 

 
 पण एक ईणीव तीव्रतेने भासत होती. पे्रमचंदाचं्या सािहत्याचा पिरचय करून देणारे 
िनयतकािलकाचें िवशरे्ाकं प्रिसद्ध झाले तरीही हे प्रयत्न तसे स्थायी स्वरूपाचे नव्हते. मराठीत पे्रमचंदावंर 
लहान-मोठी एक दोन पुस्तके प्रिसद्ध झालेली अहेत. तरीही त्याचं्या जन्मशताब्दी वर्ांच्या िनिमत्तानें (व 
त्याचं्या मृत्यूनंतर सुमारे ४० वर्ांनी) मराठीत पे्रमचंदाचं्या वाङमयाचा समीक्षणात्मक पिरचय करून 
देणाऱ्या गं्रथाचंी अवश्यकता होती. 

 
 सािहत्य ससं्कृती मंडळाचे ऄध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बारललगे याचं्या मनात एक व्यापक कल्पना घोळत 
होती. सवटच महत्वाच्या भारतीय सािहत्त्यकांचा समीक्षात्मक पिरचय मराठीतून वाचकानंा व्हावा ऄशी 
योजना त्यानंी हाती घेतली. ―अंतर भारती‖ हे त्या योजनेचे नामकरण. या योजनेचा भाग म्हणून प्रस्तुत गं्रथ 
प्रकािशत होत अहे. पे्रमचंदाचं्या सािहत्याचा ऄभ्यासक या नात्याने पे्रमचंदावंर मराठीत समीक्षात्मक गं्रथ 
प्रिसद्ध व्हावा ऄशी माझी तीव्र आच्छा होती व डॉ. बारललगे याचं्या मनात महत्वाकाकं्षी योजना अकार घेत 
होती. या दोन्ही गोष्टींचे फिलत म्हणजे हा गं्रथ. हा गं्रथ िलिहण्याची सधंी मला िमळाली हे माझे भाग्य. मी 
व्यििशः डॉ. सुरेन्द्र बारललगे याचंा अिण सािहत्य संस्कृती मंडळाच्या कायटकािरणीतील सदस्याचंा फार 
अभारी अहे. 

 
 पे्रमचंदाचं्या सािहत्यावर िहन्दीमध्ये खूपच िलिहले गेले अहे. या गं्रथातील समीक्षात्मक 
लेखनासाठी ऄप्रत्यक्षपणे त्याचा ईपयोग झाला ऄसला तरी हे सवट लेखन स्वतंत्र व मौिलक अहे. 
पे्रमचंदाचं्या जीवन कहाणीसाठी पे्रमचंदाचें सुपुत्र रॅी. ऄमृतराव याचं्या ―कलम का िसपाही‖ या गं्रथाचा व 
डॉ. कमलिकशोर गोयनका याचं्या ―पे्रमचंद िवरॄकोश‖ भाग १-२ या गं्रथाचंा िवशरे् ईपयोग झाला. दुसरे 
प्रकरण हैद्राबादहून िनघणाऱ्या ―पंचधारा‖ या तै्रमािसकाच्या पे्रमचंद िवशरे्ाकंात प्रकािशत झाले होते. त्यात 
काही बदल केलें ले अहेत. 

 
 या गं्रथाच्या लेखनात माझी पत्नी सौ. लीला बािंदवडेकर याचंी खूप मदत झाली. 

 
 पे्रमचंदाचं्या जन्मशताब्दी िनिमत्त ही काहीशी स्थायी स्वरूपाची रॅद्धाजंली व्यि करण्याची संधी 
लाभली याबद्दल मनात खूप समाधान अहे. या गं्रथामुळे पे्रमचंदाचें सािहत्य वाचण्याची अकाकं्षा मराठी 
वाचकात िनमाण झाली तर या गं्रथाचे प्रयोजन िसद्ध झाल्याचा अनंद होइल. 
 
 

फाल्गून पौर्वणमा शके १९०४ 
चंद्रकांत बांणदवडेकर 

िदनाकं २८–३—८३ 
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णनवेदन 
 
 महाराष्ट्र राज्य सािहत्य संस्कृती मंडळाने ऄन्य भार्ातंील प्रिथतयश सािहत्त्यकाचंा अिण त्याचं्या 
सािहत्याचा पिरचय मराठी वाचकानंा करून देण्याची योजना अखली व ितला ऄनुसरून डॉ. चंद्रकातं 
बािंदवडेकर यानंा सुप्रिसद्ध लहदी सािहत्त्यक स्व. पे्रमचंद याचंी व त्याचं्या सािहत्याची ओळख करून देणारे 
एक छोरे्खानी पुस्तक िलहून देण्याची िवनंती केली. डॉ. बािंदवडेकर यानंी अमची िवनंती मान्य करून 
सदर पुस्तक िलहून मंडळास सादर केले. हे पुस्तक ―पे्रमचंद : व्यिी अिण वाङ मय‖ या नावाने प्रकािशत 
करण्यास मंडळास अनंद होत अहे. पे्रमचंद शताब्दीचा हा ईिचत ऄसा समारोप ठरावा. डॉ. बािंदवडेकर 
याचें मंडळाच्या वतीने अभार. 
 
 
 
 
यशोधन, सुरेंद्र बारसलगे, 

मंुबइ–४०० ००१, ऄध्यक्ष, 

िद. २७ एिप्रल, १९८३. महाराष्ट्र राज्य सािहत्य ससं्कृती मंडळ. 
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पे्रमचंद : धडपडणाऱ्या माणसाची जन्मकहाणी 
 
 लमही. बनारसपासून चार मलैावर ऄसलेले एक लहानसे खेडे. मौजे मढवा. पंधरावीस कुणब्याचंी 
घरे, तीन-चार मुसलमानाचंी, एखादे क्षित्रयाचे, दोन कंुभाराचंी अिण नउ-दहा कायस्थाचंी. शतेी 
कुणब्यानंी करावी, कायस्थानंी सरकारी नोकरीत सेवा करून शान दाखवावी. याच लमही गावात एका 
कायस्थ कुरंु्बात पे्रमचंदाचंा जन्म झाला. या कुरंु्बाचे मूळ शोधताना हाती येते ते नाव-लाला र्ीकाराम 
याचें. याचं्या ितसऱ्या िपढीतले मुन्शी गुरुसहाय्य तलाठी होउन ऐरे नावाच्या गावाहून लमहीला अले. 
(लाला र्ीकाराम-मिनयारलसह-मकूैलाल गुरुसहायलाल ऄशी कुरंु्ब परंपरा) त्याचें बरोबर त्याचंा पुतण्या 
होता. हरनरायन लाल. याचेंही वशंज लमहीमध्ये रािहले, वाढले, गुरुसहायलाल- ऄजायलाल- पे्रमचंद 
ऄशी वशं परपरा सरकारी नोकरीचा फायदा घेउन गुरुसहायलाल यानंी साठ िबघे जमीन अिण काहीशी 
मायाही जमा केली होती. पण पुढे भाउबंदकीमुळे हे कुरंु्ब िवखुरले अिण पे्रमचंदाच्या विडलापंयंत येता 
येता त्या चार भावात फि सहा िबघे जमीन रािहली. पे्रमचंदाचे काका महावीरलाल शतेी साभंाळू लागले. 
व बाकीचे ितघे कायस्थांच्या विहवार्ीप्रमाणे सरकारी नोकरीत घुसले. थोडेसे ईदूट फाशीचे ज्ञान व 
समजण्याआतपत आगं्रजीचे ज्ञान या बळावर सरकारी नोकऱ्या िमळणे कठीण नव्हते. ितघेही पोष्टात कारकून 
झाले. 
 
 पे्रमचंदाचे वडील ऄजायबलाल प्रामािणक व नाकासमोर चालणारे साधे गृहस्थ होते. दहा 
रुपयावंर िचकर्ले ते चाळीस रुपयावंर िनवृत्त झाले. एकत्र कुरंु्बाचे संस्कार होते व कौरंु्िबक 
जबाबदारीही थोडीफार ईचलावी लागली. धमावर त्याचंी फारशी रॅद्धा नव्हती. पण सदाचारावर होती. 
त्यानंा सुदैवाने पत्नी फारच चागंली िमळाली. सुंदर व सुस्वभावी, पण ऄशा घरच्या लक्ष्मीचे दुःखही मोठे 
होते. त्याचंी मुले जगत नव्हती. दोन मुली वारल्या. ितसरी मुलगी सुग्गी मात्र जगली. िहच्या पाठीवर ३१ 
जुलै १८८० रोजी मुलगा जन्मला मोठा गोड, गोरागोमर्ा, सुंदर िपत्याने अनंदाने ―धनपत‖ नाव ठेवले व 
मोठ्या चलुत्याने कौतुकाने ठेवले ―नबाब‖ हेच पे्रमचंद. तीन मुलींच्या पाठीवर झालेला मुलगा- म्हणजे अइ 
बापापैकी एकाचा वळी घेणारच. पण तसे काहीच झाले नाही. अइचा ऄितशय लाडका हा नबाब, मोठा 
चुणचुणीत अिण देखणा होता. तसेच खोडकर पण हुशार होता. अइला सारखी भीती वार्ायची याला दृष्ट 
लागेल. त्यामुळे ितचा सतत दृष्ट काढण्याचा ईपक्रम चालू ऄसायचा. 
 
 पे्रमचंद लहानपणी ऄभ्यासापेक्षा खोड्या व ईनाडक्या करण्यात पर्ाइत. अता त्याचे िवश्लेर्ण 
करता येणे शक्य अहे. त्याचंा लपड लेखकाचा ऄसल्यामुळे जीवनाचा ऄनुभव घेण्यात त्याना रस वारे्. 
ठरािवक साच्याचा ऄभ्यास करण्यापेक्षा काहीतरी िनराळे करावे, वगेळे पहाव,े नवीन ऄनुभव घ्यावते ही 
ओढ. ऄथात अपण ऄशा मुलानंा व्रात्यच म्हणतो अिण लहानपणी अइला त्याचा त्रासही व्हायचा हे खरे. 
या बाळाने एकदा ―न्हावी-न्हावी‖ खेळताना अपल्या िमत्राचा कानच कापला. त्या मुलाची अइ तक्रार घेउन 
भाडंत अली. नबाबरायच्या अइने मुलाला यासंबधंी रागवनू िवचारले नबाबराय दूर साळसूदपणे बसला 
होता. जसे काही फारसे िबघडले नव्हतेच. नबाबराय शातंपणे ईत्तरले छे ! मी तर त्याची हजामत करीत 
होतो. या खोड्या नेहमीच्या. शतेात घुसून उस पळवाव,े मर्र पळवावी, ऄचूक दगड मारून अबंे पाडाव.े 
तक्रारी यायच्या, मोठी माणसे रागेही भरायची पण त्या चोरीतही िमठास होती. अिण मोठ्या माणसानंी रागे 
भरल्यािशवाय या खोड्यानंा चव कुठली ? पतंग ईडवणे, िवर्ी-दाडूं खेळणे यात नबाब फारच पर्ाइत. या 
चोऱ्या, खोड्या, खेळ या सवाचा मोठा कलात्मक ईपयोग नबाबानंी अपल्या सािहत्यात करून घेतला 
अहे. 
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 नबाबरायचे लक्ष मात्र ऄभ्यासात फारसे नसायचे. लमहीपासून मलै सव्वा-मलै दूर एक मौलवी 
होते. त्याचंा मुख्य धंदा लशप्याचा पण फावल्या वळेात ते ईदंू व फारशी िशकवत ऄसत. नबाब अपल्या 
बंधूबरोबर त्याचं्याकडे िशकायला जात. िशकण्याची फारशी िनकड िवद्यार्थ्यानाही नव्हती अिण गुरुजींनाही 
त्यात फारसे स्वारस्य नव्हते. शाळेच्या नावाखाली घराबाहेर पडून शाळा सुर्ण्याच्या वळेी घरी यायचे. 
मधला वळे कुठे कसा घालवायचा हे सवटस्वी पे्रमचदंाच्या मनावर होते. स्रे्शनवरून सुर्णाऱ्या रने 
बघण्यात ते तासन तास घालवीत. हा त्याचंा छंद एवढा मोठा होता की कोणती रने कुठे व कधी येते हे 
एकवळे स्रे्शनमास्तरानंा सांगता अले नसते पण पे्रमचदंानी सािंगतले ऄसते. एका म्हाताऱ्या माळ्याच्या 
बागेत काम करायची त्यानंा फार हौस होती. िदवसभर हा माळी जे काम करीत ऄसे ते काम पे्रमचंद व 
त्याचंा भाउ दोन-तीन तासात करुन मोकळे होत ऄसत. हा माळीही तसा वस्ताद होता. मुलानंा काम करू 
देण्यात अपण फार दया करत अहोत ऄसा तो अव अणायचा. हे पे्रमचंदानाही कळे पण बागेत काम 
करण्याचंी सधंीही त्यानंा हवीच ऄसे. मास्तरानंा वशं करण्याची युिीही फारच सोपी होती. त्यानंा कधी 
कैऱ्या अणून द्यायच्या तर कधी उस, मर्र, चणा हे सवट दुसऱ्याचं्याचं शतेातले. मास्तरानंा पक्षी पाळायचा 
नाद होता. त्याचं्या पक्षासंाठी िकडे अणून िदले की मास्तर खूर् ऄसायचे. त्याचं्या वस्तू बाजारातून िवकत 
अणून द्यायच्या, बकरीसाठी कोवळा पाला अणून द्यायचा. िचलीम भरुन द्यायची- ऄशी गुरुसेवा केल्यावर 
वगात तासनतास बसण्याची काय अवश्यकता ? या सवट गोष्टीत पे्रमचंदामधील एका प्रकारचा 
खोडकरपणा प्रकर् होत होता अिण पढेु त्याचं्या लेखनातही वरून साधा-भोळा भाव पण अतून 
खोडकरपणा ऄशी एक गमतीदार िकमया अढळते. त्याचं्या ―बडे भाइसाहब‖ मधे ही िकमया ईठून िदसते 
पण हे सवट ऄसले तरी याच मौलवीकडे पे्रमचंदाच्या ईदंू व फाशीचा पाया चागंलाच घातला गेला हेही खरे. 

 
 पे्रमचंदानी लहानपणी जीवनाचा अनंद मनसोि लुर्ला. ऄजाणतेपणी पण सजृनशील स्वभावाने 
तो भरभरून घेतला अिण म्हणूनच जीवनावरचे त्याचें पे्रम कधीच कमी झाले नाही. जीवन ही एक क्रीडा 
अहे, जग ही एक रंगभमूी अहे, अिण प्रत्येकाने अपला डाव मनापासून खेळताना हार वा जीत, सहजपणे 
स्वीकारली पािहजे. हे त्याचें िवचार केवळ बौिद्धक के्षत्रातलेच नव्हते. (―रंगभिूम‖ या कादंबरीत मोठ्या 
पिरपक्वतेने ते स्पष्ट झाले अहेत.) हे िवचार त्याचं्या व्यििमत्वाचा भागच झाले होते. लहानपणापासून ही 
वृत्ती त्याचं्यात अढळते. ―चोरी‖, ―होली की छुट र्ी‖, ―कजाकी‖, ―गुल्ली डंडा‖ या सारख्या ऄमर कथातून व 
ऄनेक कादंबऱ्यातून या लहानपणीच्या घर्नाचंा त्यानंी वळेोवळेी ईपयोग करून घेतला अहे. 

 
 त्यानंा गूळ फार अवडे. त्यात त्याचंा िजभेवर सयंम थोडा कमीच. अइ माहेरी गेली ऄसताना ितने 
याचं्यासाठी वगेळा गूळ काढून ठेवला अिण घरी तीनचार मिहने पुरेल एवढा गूळ चागंला बंदोबस्तात 
ठेवला. पे्रमचंदानी तो सवटच गूळ येता जाता अठ-दहा िदवसात फस्त करून र्ाकला. ईष्ट्णता होउन ऄगं 
सडेल ही भीती होती पण िववके िजभेवर िनयंत्रण घालू शकत नव्हता. जोडीला मासे पकडून भाजून 
खाण्याचा व लचचा पोर्ात घालण्याचाही ईद्योग होताच. 

 
 लहानसहान चोऱ्या करताना बालवयात ऄपराधींपणा वार्त नाही. फि वार्ते ते पकडले 
जाण्याचे भय. एकदा पे्रमचंदानी घरातला एक रुपया चोरला बरोबर चलुतभाउ हलधर होताच. रुपया तर 
िमळाला पण तो खचट कसा करायचा ? घरच्या माणसाचं्याही लक्षात येउ नये व अनंदही खूप िदवस 
िर्कायला हवा. िमठाइ घेतली तर पैसे लवकरच सपंतील. त्याचंी नजर पेरंुवर गेली. दोन पैशाचे पेरु 
घेतले. पेरंुनी दोघाचें ऄंगरखे भरून गेले. पेरुवालीच्या हातावर रुपया ठेवला. ती चमकली म्हणाली, 
―रुपया कुठे िमळाला बाळानो ? चोरून तर अणला नाहीत ? नबाबरायकडे ईत्तर तयार होते, 
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―मौलवीसाहेबाचंी फी द्यायची अहे. काकाकंडे सुरे् पैसे नव्हते. त्यानंी रुपया िदला. दोघे शाळेत गेले ितथे 
कळले की तलावाजवळ जत्रा अहे अिण मौलवीसाहेब बलुबलु ईडवायला जाणार अहेत. पण त्यानंी एक 
ऄर् घातली. जो धडा पाठ म्हणणार नाही त्याला जते्रत जायला िमळणार नाही. पे्रमचंद सुर्ले, हलधर 
ऄडकले. पैसे पे्रमचंदाकंडे ऄसल्यामुळे हलधर मागे रािहल्याचे त्यानंा िवशरे् वाइर् वार्ले नाही. पण त्यानंी 
िनरृय केला होता. हलधर येइपयंत पैसा खचट करायचा नाही. हलधरची वार् पाहून थकले शवेर्ी त्यानंी 
रेवड्या घेतल्या व हलधरच्या वाट्याचे पैसे िखशात र्ाकून घरी िनघाले. वारे्त एक मुलगा भेर्ला. 
म्हणाला, ―अता घरी जा. मार कसा िमळतो ते बघ. काका हलधरला बडवत घेउन गेलेत. ऄरे ऄसा 
जोरात धपार्ा िदला की हलधर खालीच कोसळला, फरफर्त ओढत घेउन गेले. तू मौलवीसाहेबानंा जी 
फी िदलीस तीही परत घेतली. अता काहीतरी युिी काढ नाहीतर चागंलाच मार खाशील. ―पे्रमचंद फारच 
घाबरले. सवट देवाचं्या प्राथटना सुरू झाल्या, नवस बोलले. गावाजवळ येताना पाय जडावले. रात्र बाहेर 
काढून सकाळीच घरी जाव ेम्हणजे राग थंड झालेला ऄसेल ऄसा िवचार करू लागले. पण कुणीतरी त्यानंा 
पािहले. विडलानंी िवक्राळ रूप धारण केले होते. त्यानंी मारायला हात वर केला तो पे्रमचंद आतक्या जोरात 
लकचाळले की विडलाचंा हात वरच त्स्थरावला, मारण्याअधीच ही ऄवस्था तर मारल्यावर काय होइल. 
चाणाक्ष पे्रमचंदानी हे ओळखले अिण जोराने भोकाड पसरले. अत तर िवलक्षण दृश्य होते. हलधरला एका 
खाबंाला बाधंले होते. त्याचा सबंध देह धुळीने माखला होता व तो स्फंुदून स्फंुदून रडत होता. काकी त्याला 
रागावत होती. अइने पे्रमचंदाना िवचारले, ―रुपया कोणी चोरला ? तू की हलधरने ? पे्रमचंदानी 
िनःशकंपणे सािंगतले ―हलधरने‖ मग तू घरी का सािंगतले नाहीस ? पे्रमचंदानी सरळ म्हर्ले हलधरने दम 
िदला होता, कुणाला सािंगतलेस तर मार खाशील. पे्रमचंद सुर्ले त्याचंा िहशबे ऄसा- िजवावर बेतणार 
ऄसेल तर थोडे खोरे् बोलावे. िशवाय हलधर तगडा होता, मार खाल्याने त्याला िवशरे् काहीच होणार 
नव्हतं. पे्रमचंद नाजूक होते. त्यानंा मार खाणे शक्यच नव्हते. खरी गोष्ट ऄशी होती की पे्रमचंद बिुद्धमान 
होते ऄशा प्रसंगी सवटच लहान मुले वागतात त्याप्रमाणे खोरे्नारे् करायला मागेपुढे बघत नसत त्याचं्या 
―चोरी‖ या कथेत वरील हकीकत अलेलीच अहे. 

 
 या बालपणीच्या सुखाच्या काळात एक ऄिरष्ट ओढवले. नबाब केवळ अठ वर्ांचे ऄसतानंा त्याचंी 
अइ वारली. नबाब पोरके झाले. पुढे विडलानंी दोन वर्ानी दुसरा िववाह केला, नबाब ऄिधक एकर्ा, 
पोरका, ईदास झाला, सावत्र अइ त्याचं्या कथातून नेहमीच येते. त्यानंा लहानपणीच िसगरेर्चा नाद 
लागला. नको त्या गोष्टी लहान वयातच समजू लागल्या. अिण त्याच बरोबर एकरे्पणाची पोकळी भरून 
काढण्यासाठी एक चागंला नाद लागला- वाचनाचा. ही सुखाची िकल्लीच त्यानंा सापडली. एका दुकानात 
त्यानंा ―ितिलस्मे-होशरुबा‖ नावाच्या कथाचें गं्रथ सापडले. ऄकबराच्या मनोरंजनासाठी फैज नावाच्या 
लेखकाने िलिहलेल्या या काल्पिनक कथा सुमारे पंचवीसहजार पृष्ठाचंा हा गं्रथ या तेरा वर्ाच्या मुलाने 
दोन-तीन वर्ात वाचून काढला. िशवाय त्या वयात मोह घालणाऱ्या भतुाखेताचं्या कथा, जादूगाराचं्या 
चातुयटकथा, गुप्त पोिलसाचं्या िहकमती, वीराचं्या शौयटकथा या सवट कथा त्यानंी वाचल्या. मौलाना हुसेन 
याचं्या हास्यकथा अिण िभजा रुसवा, रतननाश सरशार याच्या शकेडो कथा त्यानंी वाचल्या. कादंबऱ्या 
संपल्या तेव्हा त्यानंी परुाणकथा वाचायला सुरुवात केली. रेनॉल्डच्या िमस्र्रीज ऑफ िद कोर्ट ऑफ चे ईदूट 
ऄनुवादही फस्त केले. एका बुकसेल्सटची पुस्तके िमत्रानंा िवकायची लकवा त्याचे थोडेसे काम करायचे व ही 
पुस्तके वाचायची. त्याचे िमत्र त्यानंा पुस्तकातला िकडा म्हणायचे. भावी थोर लेखकाच्या लेखनकायाची ही 
जणू पूवटतयारीच चालली होती. 
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 पे्रमचंदाचें ईपजत गुण लहानपणीच िदसत होते. विडलाचं्या दुसऱ्या लग्नाच्या वळेी जमलेल्या 
मंडळींना त्यानंी एक गजल ऐकवनू चिकत केले होते. त्याचे एक ऄिववािहत नातेवाइक त्याचं्या घरी येउन 
रािहले होते. प्रयत्न करूनही लग्नाचे कुठे जमत नव्हते. ते एका चाभंार स्त्रीच्या पे्रमात पडले. चाभंार 
जमातीला हे अवडले नाही. त्यानंी कर् करून एकदा दोघानंा एकत्र पकडले. सारा गाव जमा झाला. ती 
चाभंार बाइ रडूनभेकून सुर्ली पण यानंा चागंलाच मार िमळाला. ही घर्ना नाट्यत्मक रीतीने िलहून 
पे्रमचंदानंी ती सवांना वाचनू दाखवली. त्या गृहस्थानंी मुकाट्याने पाय काढता घेतला ! पे्रमचंदाचं्या 
लेखनाचा हा पिहला िवजय होता. त्यानंा अपल्यातील सुप् त शिीचा पत्ता लागला अिण जबरदस्त 
अत्मिवरॄास त्याचं्यात िनमाण झाला. 
 
 पे्रमचंदाचे वडील गोरखपरुमधे होते. पे्रमचंद शालेय परीक्षात जेमतेम पास होत नववीत गेले. पुढे 
िशकण्याची सोय गोरखपुरला नव्हती. बनारसला जाणे भाग होते. पाच रुपये मिहना पाठवायचे विडलानंी 
मान्य केले. काशी क्वीन्स कॉलेजमधे ते िशकत होते कारण फी माफ होती. याच सुमारास अणखी एक 
घर्ना घडली. पे्रमचंदाचं्या जीवनावर प्रभाव र्ाकणारी. अइ वारल्यानंतर त्याचें बालपण एक प्रकारे 
कोमेजूनच गेले होते. त्यात त्याचंा िववाह करण्याचा िनणटय घेण्यात अला. हा िववाह त्याचं्या सावत्र 
अइच्या विडलानंी ठरवला होता. त्याचं्या एका िमत्राच्या मुलीचा ईद धार करण्यासाठी. पे्रमचंद खुलले 
होते. पुस्तकातून त्यानंी प्रणयाच्या कथा वाचल्या होत्या अता ते सवट ऄनुभवायला िमळणार म्हणून ते 
चागंलेच खूर् होते. िववाह ठरला, झाला. पे्रमचंदानंी अपल्या पत्नीला पािहले अिण रंगीत फुगलेला फुगा 
र्ाचणी लागून फुर्ावा तसे त्याचे फुगलेले मन िचरडून गेले. त्याचंी पत्नी लठ्ठ, बेढब अिण अचरर् होती. 
चेहऱ्यावर देवीचे व्रण होते. एका पायाने थोडी लंगडी होती, डोक्याने काहीशी ऄधटवर् होती अिण 
मिहन्यातून एकदा तरी ितच्या ऄंगावर वारे येत ऄसे. राजलबडा, कोमल अिण सुंदर नबाब अिण त्याची 
ऄशी कुरूप पत्नी !! पहाणाऱ्याच्या मनातही कीव ईत्पन्न व्हायची त्यात ितचा स्वभाव ककंश अिण भाडंखोर 
होता, पे्रमचंदानाही ती मारण्याच्याही धमक्या देत ऄसे. तुसड्या स्वभावाची ही स्त्री भाडंणं करुन माहेरी 
गेली की सासरी यायला तयार होत नसे. पे्रमचंदाचे व ितचे पर्णे शक्यच नव्हते. पे्रमचंदाच्या विडलानंा 
आतके वाइर् वार्ले की या िववाहानंतर दीडच वर्ात काही मिहन्याचं्या अजाराने ते िनवतटले. ―माझ्या 
सोन्यासारख्या मुलाचे वार्ोळे झाले‖ ऄसे या िववाहासंबधंी ते ईद गार काढत. 

 
 १८९६ मध्ये नबाबचे लग्न झाले. १८९७ मध्ये मिॅरकची परीक्षा द्यायची होती. वडीलही वारले होते, 
नबाब पुढच्या वर्ीं परीके्षला बसले व दुसऱ्या वगांत ईत्तीणट झाले. त्याचं्यापुढे प्रश्न िनमांण झाला, क्वीन्स 
कॉलेजमध्ये पिहल्या वगात अल्यािशवाय फी माफ होत नसे. सुदैवाने त्याच वर्ी लहदू कॉलेज ईघडले, 
प्रवशे परीक्षा झाली. आंग्रजीत त्याचंी प्रगती संतोर्जनक होती पण गिणतात मात्र ―ऄसमाधानकारक‖ शरेा 
िमळाला. पे्रमचंद िहिहतात- ―गिणत म्हणजे गौरीशकंराचे िशखर, मी त्यावर कधीच चढू शकलो नाही‖ पण 
प्रवशे पािहजे तर गिणत सुधारणे भाग होते व त्यासाठी शहरात राहणेही भाग होते. सुदैवाने एका 
विकलाच्या मुलाला िशकवण्याचे काम िमळाले. पाच रुपये वतेन, दोन रुपयात अपला खचट भागवनू तीन 
रुपये घरी पाठवण्याचा िनधांर त्यानंी केला. विडलाचं्या मृत्युनंतर सावत्र अइची व एका सावत्र भावाची 
जबाबदारी त्याचं्यावर अली. एकत्र कुरंु्बपद्धतीचे संस्कार झालेल्या त्याचं्या मनाने या जबाबदाऱ्या कधीच 
नाकारल्या नाहीत. त्या विकलाचं्या घोड्याचं्या तबले्यात एक लहानशी खोली होती. त्यात रहायची 
ऄनुमती त्यानंी िमळवली. एक गोणपार्, एक छोर्ा िदवा, काही मोडकी भाडंी एवढा संसार, िखचडी 
पकवायची व ती खाउन वाचनालयात कादंबऱ्याचें वाचन चालायचे. पंिडत रतननाथ याचें ―फसाना 
अजाद‖ त्यानंी याचवळेी वाचले. ―चंद्रकातंा संतित‖ वाचले. बंिकमबाबूचे ईदूटत झालेले ऄनुवाद वाचले. 
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त्यानंा ईसनवारी करावी लागे. कजे देणाऱ्याचंी ताडें चकुवण्याचे निशबी येइ. कधी ईपास काढाव ेलागत. 
पण त्याचं्या वाचनाचं्या वळेी कल्पनेच्या राज्यात ते राजे होते, सवट भौितक दुःखे ितथे िवसरून जात. 

 
 याचवळेी एक चागंली घर्ना त्याचं्या अयुष्ट्यात घडली, एका पुस्तकिवके्रत्याच्या दुकानात जुने 
पुस्तक िवकताना एका पारशीं गृहस्थाचंी त्याचं्याशी गाठ पडली, त्यानंी सहजपणे चौकशी केली, त्यानंा 
अपल्या शाळेत एक िशक्षक हवा होता अिण यानंा कुठेंतरी काम हव ेहोतेच, ऄठरा रुपये वतेनावर शाळेत 
िशक्षक म्हणनू पे्रमचंदाचंी िनयुिी झाली, 

 
 पे्रमचंद िलिहतात, ―ऄठरा रुपये !! ‖ त्यावळेी माझ्या िनराश, व्यिथत जीवनात कल्पनेच्या 
भरारीपेक्षा ते ईंच होते, िशक्षक बनून ते बनारसहून दूर चुनारला गेले, बरोबर सावत्र बंधू िवजयबहादुर 
होते. या दोघाचें चागंले सख्य जुळे. आथेही ते पाच रुपयाचंी िशकवणी करीत. नबाबाचें आंग्रजी चागंले अहे, 
ऄसा लौिकक पसरला होता व त्याचा त्यानंा फायदा िमळे. िशक्षक म्हणून पे्रमचंदाचं्या जीवनाला सुरुवात 
झाली अिण पुढे खूप वर्ें ते िशक्षकी पेशात रािहले. 

 
 पे्रमचंद नम्र होते. िनगवीं होते. मोठेपणाचे खोरे् ओझे त्यानंी अपल्या खादं्यावर कधी बाळगले 
नाही. पण ते िवलक्षण स्वािभमानीही होते. शाळेबरोबर एकदा गोऱ्याचं्या र्ीमची फूर्बॉलची मचॅ झाली. गोरे 
हरले. शाळेतल्या मुलानी िचडवण्यासाठी हुयो केले. एका चवताळलेल्या गोऱ्याने एका मुलाला बुर्ाने 
मारायला सुरुवात केली. पे्रमचंदानंा हे सहन झाले नाही. त्याचें शरीर दुबटल होते पण मन खंबीर व िनभंय 
होते त्यानंी मदैानात रोवलेला एक बावर्ा हातात घेतला व त्या गोऱ्याला िपर्ायला सुरुवात केली. त्याचंा 
तो जोर पािहल्यावर सवट मुले जमा झाली अिण त्या गोऱ्यानंा त्या सवांनी चागंलेच िपरू्न काढले. 
विरष्ठाबंरोबर न्यायासाठी सघंर्ट ही पे्रमचंदाचं्या जीवनातली काही पिहलीच घर्ना नव्हती. याच शाळेत 
आब्नेऄली नावाच्या मौलवीवर ऄन्याय झाला. पे्रमचंदानंीं त्याचंी बाजू घेतली. दोघानंा शाळेतून काढून 
र्ाकण्यात अले. ऄशातऱ्हेने चुनार येथील वास्तव्य संपले. 

 
 पे्रमचंद बनारसला अले. क्वीन्स कॉलेजच्या िप्रत्न्सपॉल बेकन याचं्या िशफारशीमुळे पे्रमचंदाची 
िनयुिी बहराइचच्या िजल्हा स्कूलमध्ये पाचव े ऄिसस्रं्र् िशक्षक म्हणनू झाली. पगार फि वीस रुपये 
होता. पुढे प्रतापगढ येथे बदली झाली. ितथे एका ठाकुरसाहेबाचं्या हवलेीत ते राहत ऄसत. त्याचं्या दोन्ही 
मुलानंा िशकिवण्याचे काम करीत. मास्तरकीच करायची तर रेलनग घेतलेले बरे ऄशा िवचाराने दोन वर्ाची 
सुर्ी घेउन ६ जुलै १९०९ ला ते ऄलाहाबादला अले. रेलनग कॉलेजमध्ये प्रवशे घेतला. 

 
 त्याचें वाचन चाललेच होते. अजूबाजूच्या समाजाचे डोळस िनरीक्षण चालले होते. ब्राह्मणवगाचे 
ढोंग व दािंभकपणा त्यानंा चीड अणत ऄसे. पंडे व महंत याचं्या िवलासमय जीवनाबद्दल व खोरे्पणाबद्दल 
त्यानंा फार राग येत ऄसे. लहदू िस्त्रयावंर होणाऱ्या ऄनेक प्रकारच्या ऄत्याचारानंा व त्याचं्या चाललेल्या 
अर्वथक व लैं िगक शोर्णाला जबाबदार ऄसणाऱ्या लोकािंवर्यी व समाजव्यवस्थेिवर्यी त्यानंा घृणा वारे्. 
त्यानंी स्वतःच्या घरात विडलाचंा व सावत्र अइचा िवर्म िववाह पािहला होता. त्याचंा स्वतःचा िववाह एका 
िवदू्रप मुलीशी झाला होता. त्यानंा लहदू समाजातील वैवािहक रुढीबद्दल तीव्र घृणा वारे्. ऄनेक लहदू जाित 
व्यवस्थेला कंर्ाळून दािरद्र्याला िवरू्न ििरृन बनताना ते बघत व त्याचे मन िवद्रोहाने भरून येइ. त्याचंी 
एक कथा ―खून सफेद‖ याच िवर्यावर िलिहलेली अहे. त्याचं्या मनावर अयट समाजाच्या िवचाराचंा पगडा 
बसू लागला होता. त्याचं्या या मनःत्स्थतीचे प्रितलबब या सुमारास प्रिसद्ध झालेल्या ―ऄसरारे मअिबद‖ 
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(देवस्थानाचे रहस्य) या कादंबरीत पडलेले िदसते. बनारसच्या ―अवाज ए खल्क‖ नावाच्या ईदंू 
साप्तािहकात ८ ऑक्र्ोबर १९०३ पासून ही कादंबरी कमशः प्रकािशत होउ लागली. एका ढोंगी, बदमाश व 
कू्रर महंताच्या दुष्ट्कृत्यावंर त्यानंी प्रखर प्रकाश झोत र्ाकला अहे. िकशोरावस्थेत कत्ल्पत िकस्से 
वाचणाऱ्या या युवकाने सामािजक दृष्टीने सािहत्यिवर्याकंडे पहायला सुरूवात केली. अिण अधीच्या 
वास्तव्यापासून दूर ऄसलेल्या सािहत्याला वास्तवािभमुख केले. ईदंू लेखक सरशार याचंा प्रभाव 
पे्रमचंदामध्ये ऄिधक प्रखर, ऄिधक कलात्मक झाला. 

 
 १९०४ मध्ये ते रेलनगची परीक्षा प्रथम वगात ईत्तीणट झाले; पण गिणत िशकवण्याची त्यांची 
ऄसमथटता सर्वर्िफकेर्ावर नोंदवली गेली. याच सुमारास त्यानंी लहदी व ईदूट या भार्ाचंी स्पेशल 
व्हनाक्युलर परीक्षा िदली. याच वळेी त्यानंा एक िमत्र िमळाला- ―जमाना‖ या ईदूट पित्रकेचे संपादक 
दयानारायण िनगम. याचंी मतै्री ऄितशय घिनष्ट झाली. िनगमसाहेबाकंडे पे्रमचंदाच्या ऄंतरंगाचे दशटन 
घडवणारी व त्याचं्या जीवनातील संघर्ांची प्रत्यक्ष साक्ष देणारी शकेडो पते्र होती. ते पे्रमचंदाचे िमत्र, 
घर्नाबहलदशकं सहायक, पालक, सवट काही होते, िवचारातले ऄंतर लकवा िविशष्ट क्षणी घडणाऱ्या 
चकमकी त्याचं्या मतै्रीतली अंतिरकता कधीच कमी करु शकल्या नाहीत. 
 
 रेलनग कॉलेजचे िप्रत्न्सपाल केम्प्स्र्र यानंी जवळच्या मॉडेल स्कूलमध्ये हेडमास्तर म्हणनू 
पे्रमचंदानंा िनयुि करून घेतले व ऄलाहाबादला बोलावनू घेतले, २५ व्या वर्ी हेडमास्तर झालेल्या 
पे्रमचंदानंा या शाळेतील वातावरणात खूप ईत्साह वारू् लागला. पण पुढे तीन मिहन्यानंी कानपूरच्या िजल्हा 
शाळेत अठव्या क्रमाकंाचे िशक्षक म्हणून त्याचंी बदली झाली. 
 
 त्याचंी क्रमशः प्रकािशत झालेली ―ऄसरारे मअिबद‖ पे्रमचंदाच्या दृष्टीने प्रगितशील ऄसली तरी 
कलात्मक दृष्टीने खूप कमजोर होती. नव्या लेखकाचे दोर् त्यामध्ये िदसून येतात. िशिथल बाधंणी, भडक 
वणटने, ऄितरेक एकागंीपणा, पात्राचंा यािंत्रकपणा, हे दोर् अहेत. जीवनाचे िवरुपत्व पहाण्याचा सोस 
ऄिधक अहे. त्या मानाने त्यापुढील कादंबरी ―हमखुमा व हमसबाब‖ (लहदीमध्ये ही कादंबरी ―पे्रमा‖ नावाने 
प्रिसद्ध झाली) ऄिधक प्रगल्भ अहे. ―जमाना‖मध्ये ितची जािहरात १९०६ च्या सप्टेंबरच्या ऄंकात अली अहे. 
ती १९०७ मध्ये प्रकािशत झाली ऄसावी यातही घर्नाचें चक्करदार जाळे, संयोगाची गदी, कथेत 
बसवण्यासाठी चिरत्राचं्या िवकासाच्या बोथर् कडा वा बोलकेपणा हे दोर् अहेत, पण वास्तवावरची पकड 
ऄिधक घट्ट अहे. या कादंबरीचा नायक ऄमृतराय पूर्वणमा नावाच्या तरुण िवधवशेी िववाह करण्यासाठी 
अपल्या पे्रमा नावाच्या पे्रयसीला सोडतो. सनातनी लोकाचंा िवरोध त्यला सहन करावा लागतो. पुढे 
पे्रमचंदाचं्या कथासािहत्यातील नायक वा नाियका समाजातील दुष्ट प्रवृत्तीबरोबर लढा देतात याची बीजे या 
कादंबरीत अढळतात. त्याचं्या अणखी दोन कादंबिरका ―िकशना‖ व ―रूठी रानी‖ १९०७ मध्ये प्रकािशत 
झाल्या. त्याचंी एकही प्रत सापडत नाही. ―िकशना‖ मध्ये िस्त्रयाचं्या ऄलंकारिप्रयतेचा ईपहास केलेला 
अढळतो. 
 
 कानपूरला पे्रमचंद िनगमसाहेबाचं्या हवलेीत राहू लागले. त्याचें आथले िदवस फार सुखाचे गेले. 
ितथे सािहत्यपे्रमी मंडळींचा ऄड्डा जमत ऄसे. खूप गप्पा होत. सािहत्यचचां व हास्यिवनोद होत ऄसत. 
कधीतरी वार्ल्याही फुर्त. एरवी लाजरेबजुरे अिण सकंोची पे्रमचंद िमत्रमंडळीत खुलून गप्पा रंगवीत. 
त्याचें ईन्मुि सातमजली हास्य फार प्रिसद्ध अहे. 
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 हे जीवन त्यानंा आतके सुखाचे वारे् की, ईन्हाळ्याच्या सुर्ीत लमहीला जाणे म्हणजे स्वगांतून 
साक्षात नरकपुरीकडे जाणे ऄसे वार्ायचे. लमहीचे घर खेड्याच्या मानाने बरे ऄसले तरी सुखाने रहाता 
याव ेऄशी एकही खोली त्यात नव्हती. ईन्हाळ्यात तर जीवघेणा ईकाडा व्हायचा. घाम अिण गाइ बलैाचं्या 
शणेाची घाण यानंी जीव नकोसा व्हायचा. त्यातच सावत्र अइची व ककट शा बायकोची भाडंणे, पैशाची 
ओढाताण, बायकोच्या धमक्या या सवांनी पे्रमचंद फार कंर्ाळून जात. िलिहणे वाचणे ऄशक्य करून 
र्ाकणारे सवट वातावरण होते. यातच एकदा पत्नीने गळफास लावनू जीव देण्याचा प्रयत्न केला पण 
सासूच्या सावधपणामुळे तो र्ळला. पण पत्नीने माहेरी जाण्याचा व कधीच न परतण्याचा िनधार जाहीर 
केला. पे्रमचंदानंी कशीतरी पशैाची व्यवस्था केली व ितला माहेरी पाठवनू िदले. अपल्या निशबी संसारसुख 
नाही व या कजाग व िवदु्रप बायकोशी जुळते घेणे शक्य नाही ऄसे त्यानंा वारू् लागले. अता संसारसुख 
नाही िमळाले तरी चालेल पण या कजाग पत्नीस नादंवयाचे नाही ऄसा िनरृय त्यानंी केला पण तेवढ्यात 
एक ऄशी सुखद घर्ना घडली की पे्रमचंदाचे एकरे्पण संपून गेले. 
 
 कोणी देवीप्रसाद (सलेमपूर, कनवार िज. फते्तपूर) अपल्या बालिवधवा मुलीचा िववाह करू 
आत्च्छत होता. लग्न झाल्यावर तीन मिहन्यानीच त्या मुलीचा नवरा वारला होता. ितने नवऱ्याचे तोंडही 
पािहले नव्हते. वतटमानपत्रातील जािहरात वाचून पे्रमचंदानी चौकशी केली अिण िवधवशेी िववाह करण्याचे 
क्रािंतकारक पाउल ईचलले. १९०६ मध्ये हा िववाह झाला. हा िशवरानींशी झालेला िववाह खूपच सुखाचा 
ठरला. पे्रमचंदाचंी पिहली पत्नी या दुसऱ्या िववाहानंतर काही वर् े िजवतं होती. ितला परत अणण्याचा 
अग्रह िशवरानीजी करीत होत्या पण पे्रमचंदानंी नकार िदला. 
 
 १९०५ ते १९०९ या चार वर्ाच्या काळात कानपूरच्या वास्तव्यात पे्रमचंदावर लोकमान्य िर्ळकाचं्या 
ईग्र राजकीय िवचाराचंा प्रभाव पडू लागला होता. १९०७ मध्ये ―दुिनया का सबसे ऄनमोल रत्न‖ नावाची 
कथा प्रिसद्ध झाली. फाशी जाणाऱ्या िपत्याचे ऄरॅु ? छे !  एका सतीची राख ? नाही मग ? देशाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी पडलेला रिाचा शवेर्चा थेंब!! ऄसा िनष्ट्कर्ट काढणारी ही कथा कलात्मकदृष्ट्ट्या सामान्य 
वार्ली तरी देशभिीच्या ईत्कर् भावनेने भारलेली ओजस्वी कथा अहे. खुदीरामसारख्या कोवळ्यापोराला 
फासावर चढिवणाऱ्या कू्रर आंग्रजाबंद्दलची कायमची ऄढी पे्रमचंदाचं्या मनात पडलेली होती. सरकार व 
पे्रमचंद यात हे खुदीरामचे पे्रत सतत ईभे होते. १९०७ मध्ये ―जमाना‖ मध्ये गरॅीबाल्डीचे जीवनचिरत्र त्यानंी 
क्रमशः प्रिसद्ध केले, त्यापाठी हीच देशपे्रमाची जाज्वल्य भावना होती. िववकेानंदाचं्या भारतीय ऄत्स्मतेचा 
प्रभावही त्याचं्यावर खूप पडलेला िदसतो. पे्रमचंद केवळ राजकीय दृष्ट्ट्या ऄिधक जागरूक होते ऄसे नव्हे 
तर ते अपल्या सामािजक सहानुभतूीच्या जािणवाचें के्षत्रही व्यापक करीत होते. सामािजक सुधारणा 
कोणासाठी ? मूठभर मध्यम वगासाठी ? या प्रश्नाचं्या मुळाशी जाताना त्याचें मन सवट भारतीय जनतेच्या 
सुख-दुःखाचा िवचार करू लागे. िववकेानंदासबंंधी िलिहताना ते म्हणतात, ―स्वामीजींचा अदशट‖ फार मोठा 
होता. खालच्या रॅेणीच्या लोकाचंा ईद्धार करणे, त्यानंा िशक्षण देणे व अपलेसे करणे अवश्यक अहे. हे 
लोकच लहदू धमाची मुळे अहेत व िशक्षक वगट शाखा. केवळ शाखानंा पाणी देउन वृक्ष पुष्ट होत नाही. 
त्याच्या िवकासासाठी मुळानंाच पाणी िदले पािहजे. िववकेानंदाच्या िवचाराचंा हा गाभा पकडताना 
पे्रमचंदाचं्या स्वतःच्या जनवादी िवचारसणीचा स्त्रोत दृष्टीस येतो. कादंबरी हा काळाचा अरसा ऄसतो ऄसे 
प्रितपादन करून याच सुमारास त्यानंी ईदंू लेखक सरशार याचं्या बाजूने एक िर्पण िलिहले अहे. 

 
 १९०९ मध्ये डेप्युर्ी डायरेक्र्र या पदावर त्याचंी नेमणकू महोबा येथे झाली. त्यानंा कानपूरच्या 
सुखद वातावरणाला मुकाव ेलागले पण त्याची ईणीव बुदेंलखंड पाहून त्यानंी भरून काढली. त्याचें वतेन 



 ऄनुक्रमणणका 

दरमहा पन्नास रुपये होते. १९०८ च्या सुमारास त्याचंा एक कथासंग्रह ―सोजेवतन‖ हा प्रकािशत झाला 
होता. सरकारी नोकरी ऄसल्यामुळे तो ―नवाबराय‖ या नावाखाली िलिहला गेला. पण लवकरच खरी गोष्ट 
सरकारच्या कानावर गेली. तातडीने पे्रमचंदानंा बोलावले गेले. बैलगाडीत बसून तीस चाळीस मलैाचंा 
रात्रीचा प्रवास करून पे्रमचदं मिॅजस्ररे्पुढे ईभे रािहले. त्याचं्यासमोर ―सोजेवतन‖ ची प्रत होती. अता 
काहीच लपवणे शक्य नाही हे पे्रमचंदाना कळले. त्यानंी पसु्तकाचे लेखक ऄसल्याचे मान्य केले. 
मिॅजस्रेर्ने कथाचंा गोर्वारा िवचारला, पे्रमचंदानी तो सािंगतला. मिॅजस्रेर् गरजले, ―तुमच्या कथा 
राजद्रोहाने भरलेल्या अहेत, तुम्ही िब्रर्ीश सते्तमध्ये अहात याबद्दल अपल्या निशबाचे अभार मानायला 
हवते. मोगली सते्तने दोन्ही हात कलम केले ऄसते. तुमच्या कथा एकागंी अहेत. तुम्ही िब्रर्ीश सते्तचा 
ऄवमान केला अहे. पण शवेर्ी शपेर्ावर िनभावले. ―सोजे-वतन‖ च्या सवट प्रती सरकारच्या स्वाधीन 
करायच्या व सरकारच्या ऄनुमतीिशवाय यापढेु काहीही िलहायचे नाही. या ऄर्ीवर समझौता झाला. 
नोकरीतून बडतफीची शक्यता होती. जेलमध्ये जाण्याची शक्यता होती. अता ―नबाबराय‖ या नावाने 
िलिहणे शक्य नव्हते अिण पे्रमचंदासारखा प्रचरु लेखन करणारा मनस्वी लेखक दरवळेी सरकारची 
ऄनुमती घेइल हे ही शक्य नव्हते. शवेर्ी नाव बदलायचे व नव े र्ोपणनाव घ्यायचे ऄसेही ठरले. िनगम 
याचं्या सल्यावरुन ―पे्रमचंद‖ हे नाव र्ोपण नाव घेतले. ―बडे घर की बरे्ी‖ ही १९१० मध्ये ―पे्रमचंद‖ या नावाने 
प्रिसद्ध झालेली पिहली कथा होय. 
 
 या सवातून जाताना सरकारी नोकरी सोडून स्वतंत्र धंदा करावा ऄथवा स्वातंत्र्य ऄबािधत 
िर्कवील ऄशा िठकाणी नोकरी करावी ऄसे िवचार पे्रमचंदाचं्या मनात घोळत. ते ऄस्वस्थ होत पण ते जसे 
भावनाशील होते, स्वािभमानी-तेजस्वी होते तसेच पके्क व्यवहारीही होते. त्याचंी राहणी फार साधी होती व 
गरजाही फार मयािदत होत्या. दोन वळे जेवणाची सोय होइल, जाडाभरडा कपडा िमळेल एवढी तरी 
व्यवस्था व्हायला हवी होती. आंिडयन पे्रसचे मालक लचतामणी घोर् यानंी पे्रमचंदानंा त्याचं्या संकत्ल्पत ―ईदूट‖ 
मािसकाचे संपादक व्हायचे िनमंत्रण िदले पण पे्रमचंद सरकारी नोकरी सोडण्याचा िनणटय घेउ शकत 
नव्हते. ―जमाना‖ मध्ये त्यानंी याव ेऄसे िनगमनी सुचवनू पािहले पण िकमान अर्वथक हमी त्यानंी घ्यावी ऄशी 
पे्रमचंदानी ऄर् घातली. ती पाळणे िनगमसाहेबानंा केवळ अर्वथक त्स्थतीमुळे शक्य नव्हते. मारवाडी 
स्कूलमध्ये ऄिसस्रं्र् िशक्षक म्हणून काम करायला त्याचें मन तयार नव्हते. लेखनावाचनाच्या 
सवलतीसाठी िकमान हेडमास्तरची जागा त्यानंा हवी होती. 
 
 पे्रमचंदानंा िलिहण्यावाचण्याचे व्यसन जबरदस्त होतं. िफरतीवर ऄसताना त्यानंा पुष्ट्कळशी 
िनयतकािलके िमळत नसत. ही व्यथा ते िनगमसाहेबानंा वरचेवर कळवीत. ते कुठेही बसून तावचे ताव िलहू 
शकत ऄसत. पोर्ावर ईपडे िनजून हवते पाय हलवीत ते अपले लेखन करीत. ऄसा एक ऄनुभव त्याचें 
िमत्र प्यारेलाल शािकर यानी नमूद केला अहे. पण शातंवळेी िलिहण्यावाचण्याची साधीशी आच्छाही परुी 
होत नसे. अर्वथक ओढग्रस्त नेहमीच ऄसे. िनगमसाहेबानंा िलिहलेल्या पत्रातून त्याचं्या अर्वथक ऄडचणींचे 
स्वरूप लक्षात येते. एका पत्रात ते िलिहतात-―जर फारसे कष्ट होणार नसतील तर तीन-चार रुपयाचें एक 
घड्याळ व साडेचार रुपयाचे जुते पाठव ूशकाल तर अपला ऊणी होइन. एकाच पासटलामध्ये दोन्ही वस्तू 
येउ शकतील. माझ्या वहाणा छोर्कने घेतल्या अिण मी अता ऄनवाणी िफरतो अहे.‖ ही मागणी अपल्या 
िनकर्च्या िमत्राकडे केली अहे अिण िनगमसाहेबाचं्या ―जमाना‖ मध्ये ते िलहीत त्याच्या मोबदल्यात केली 
अहे. हे लक्षात घेउनही पे्रमचंदासंारख्या लेखकाची ही िवपन्नावस्था पाहून मनाला घरे पडतात. 
िनगमसाहेब पसेै िमळवण्यासाठी काही धाडसी ईपाय सुचवीत. एकदा पे्रमचदंानंी त्यानंा िलिहले. 
―एंर्रप्राइज िरकाम्या िखशाने अिण केवळ हवाइ गप्पानंी तर होत नाही. तुम्ही ऄसा एखादा मागट सागंा की 
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माझी भाकरी िमळवताना मी एंर्रप्राइज करू शकेन.‖ पे्रमचंदाचंा हा व्यवहारीपणा लक्षात घेतला तर 
त्याचं्या रिात शतेकऱ्याचा प्रवाह वाहतो अहे ऄसे िदसून येते. व्यवहारी हेतूनेच ते रेलनगसाठी वळले. पुढे 
बी.ए. व्हायचेही त्यानी ठरवले. 
 
 महोबाच्या िफरतीच्या नोकरीला ते कंर्ाळले होते अिण दहा रुपये कमी घेउन िशक्षकाची 
नोकरीही करायला ते तयार झाले होते. याच काळात त्यानी ―रानी सारंधा‖ व ―राजा हरदौल‖ सारख्या कथा 
िलिहल्या. बुंदेली साहस व शौयट, सौंदयट व िनसगट यानंी या कथाचंा पर् िवस्तृत केला अहे. 
 
 वयाच्या बित्तसाव्या वर्ी पे्रमचंदानी आंर्रची परीक्षा िदली. सुदैवाने गिणत हा िवर्य सिीचा 
रािहला नव्हता अिण म्हणूनच ते आंर्र पास होउ शकले. आंग्रजी सािहत्य, तकट शास्त्र, फारशी, अधुिनक 
आितहास हे त्याचें िवर्य होते. परीक्षा सोपी नव्हतीच. िशवाय मंुशीजींचे वय लक्षात घेता फारच ऄवघड होती 
पण ते िितीय रॅणेीत पास झाले. 
 
 १९१२ मध्ये ―जल्वाए आसार‖ प्रिसद्ध झाले. लहदू मुसलमान समस्या हा एक मंुशीजींचा काळजीचा 
िवर्य होता. राष्ट्रीय जीनवातील ही एक प्रखर समस्या होती अिण आंग्रजाचं्या फूर्पाड्या धोरणाने ही दरी 
रंुदावत चालली होती, ऄसा पे्रमचंदाचा िवरॄास होता. या समस्येिवरुद्ध त्याचंी चाललेली झुजं त्याचं्या 
ऄनेक कथातूंन स्पष्ट होते. वर ईल्लखेलेल्या कादंबरीत पे्रमचंदाचं्या पुढच्या कथा सािहत्यात अढळून 
येणाऱ्या जन अंदोलनाचे स्त्रोत अढळतात. ऄसंतोर्ाच्या लहानशा िठणगीने अगीचे प्रचंड रुप घ्याव ेअिण 
जनतेच्या प्रक्षोभा पुढे ऐिहक शिींनी नमते घ्याव े ऄसे ऄनुभव यात व्यि झालेले अहेत. यात साकार 
झालेली काहीशी लहदुत्ववादी मनोवृत्ती पे्रमचंदाचंी त्यावळेची तात्कािलक मनःत्स्थती ऄसावी. कारण 
अपल्या सवट लेखनात संप्रदायवादी सकुंिचत िवचारानंा त्यानंी तीव्रपणे िवरोधच केला अहे. या कादंबरीत 
पे्रमचंदामधील कलावतं ऄिधक शििमान झालेला िदसतो. ग्रामीण जीवन, होळीचे सण, िवलासमय जीवन 
याचे िचत्रमय वणटन करण्यात अिण मानवी स्वभावाची प्रभावी िचते्र रेखार्ण्यात खूपच प्रगल्भता अढळते. 
पे्रमचंदाची वास्तवावरची पकड िकती भक् कम अहे याची ही कादंबरी जाणीव करून देते. याच ईदंू 
कादंबरीचे रुपातंर पुढे ―वरदान‖ या लहदी कादंबरीत झाले. या कादंबरीला ―प्रतापचंद‖ या नावानेही 
ओळखले जाइ. 
 
 पे्रमचंदाना महोबा येथे पोर्ाचा िवकार जडला व वर्ट दीडवर्ात त्याचें स्वास्र्थ्य पार िबघडले. या 
िवकाराने त्याना अयुष्ट्यभर त्रास िदला गोरेपान राजलबडे, सुंदर िदसणारे पे्रमचदं ऄकाली वृद्ध िदसू 
लागले. त्याचंी बस्ती िजल्यात बदली झाली अिण त्याचंी तब्येत फारच िबघडली. शवेर्ी त्यानंा वैद्यकीय 
ईपचारासाठी ऄधटपगारी रजा घ्यावी लागली. बस्ती येथे ऄसताना त्याचंा ―पे्रमपचीसी‖ हा कथासंग्रह प्रिसद्ध 
झाला. याच सुमारास पे्रमचंद लहदीमध्ये िलहू लागले होते. ईदूटतला ऄनुभव फारसा चागंला नव्हता. पुस्तके 
योग्य वळेी प्रकािशत होत नव्हती. चागंल्या रीतीने तर प्रकाशने होतच नव्हती. पिहली अवृत्ती सपंायला 
वर्ांनुवर् ेलागत िशवाय लेखकाला मानधनही फारच कमी िमळत ऄसे. त्यामानाने लहदीचा वाचकवगट मोठा 
होता. वगेाने पुस्तके प्रकािशत होत होती, अिण ईदूटच्या मानाने लेखकाला पैसाही बरा िमळत होता. 
याचवळेी बस्ती िजल्यात तहसीलदार म्हणनू मन्मननाथ ििवदेी याचंी नेमणूक झाली अिण त्याचंा 
पे्रमचदाशी पिरचय झाला. त्याचं्या अग्रहाने पे्रमचंदानंा लहदीत िलिहण्याची जोराची पे्ररणा िमळाली. 
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 प्रकृतीच्या जाचाला कंर्ाळून शवेर्ी पे्रमचंदानंी अपली िशक्षक म्हणून नेमणूक करून घेतली. 
―नॉमटलस्कूल‖ मध्ये गोरखपूरला ६० रुपये पगारावर ते ऄिसस्रं्र् िशक्षक म्हणनू काम करू लागले. त्याचें 
हेडमास्तर बेचनलाल हे फार चागंले गृहस्थ होते. व पे्रमचंदावर त्याचंी चागंली मजी होती. त्यानंी बोिडंग 
हाउसचे सुपिरर्ेंडेंर् केले व १५ रुपये बढती िदली. फस्र्टएड रलेनगला पाठवले व अणखी दहा रुपये 
वाढवनू िदले. या शाळेचे वातावरणही चागंले होते, ितथे घरही चागंले िमळाले होते. मोठे प्रशस्त ऄंगण 
होते. महावीर प्रसाद पोद्दार हे नव े िमत्र त्यानंा लाभले. पे्रमचंदानंा लहदीत िलहायला लावण्यात याचंाही 
वार्ा महत्वाचा अहे. घरच्या ऄंतस्थ कर्कर्ी होत्या. िशवराणीजी कडक स्वभावाच्या व ऄिभमानी होत्या. 
त्याचें व सावत्र अइचे खर्के ईडत. सावत्र भावाला पे्रमचंद िशकवत ऄसत पण त्याला िशक्षण घेणे जमले 
नाही. पुढे त्यानंी त्याला बुक कीलपग व र्ायलपगचा कोसट करण्यासाठीं लखनौला पाठवले. अपल्या सावत्र 
भावाच्या िमळकतीत पे्रमचंद भागीदार बनू पहातात ऄसा अरोप सावत्र अइने पे्रमचंदावर केला. पे्रमचंदानंा 
खूप वाइर् वार्ले व रागही अला. सावत्र अइने व सावत्र भावासाठी जे अजवर केले त्यावर हे बोळा 
िफरवल्यासारखे होते. ते रागाने पत्नीला म्हणाले, ―ज्या िदवशी मला दुसऱ्याच्या कमाइवर जगण्याची पाळी 
येइल त्या िदवशी मी िवर् खाइन.‖ या कर्कर्ींनी त्यानंा मानिसक त्रास व्हायचा. पण त्याचंा राग दीघटकाळ 
िर्कत नसे. स्फोर् व्हायचा व िनचरा व्हायचा. मनात गाठ पडत नसे. ऄढी नसे कुढणे नसे. त्याचें मन 
अरशासारखे स्वच्छ होते. 
 
 पे्रमचंद लहदीत िलहू लागले, याअधी ते लेखन अधी ईदूटत करीत व मग लहदीत त्याचा ऄनुवाद 
करत ऄसत. शखे सादींवर त्यानंी लहदीतच पुस्तक िलिहले. र्ॉलस्र्ॉयच्या कथाचें ऄनुवाद लहदीत केले. 
त्याचं्या लहदी कथाचंा पिहला संग्रह ―सप्तसरोज‖ १९१७ साली प्रकािशत झाला. ―बडे घर की बेर्ी ‖, ―सौत‖, 
―सज्जनता का दंड‖, ―पंच परमेरॄर‖, ―नमक का दारोगा‖, ―ईपदेश‖, व ―परीक्षा‖ या त्या सात कथा लहदीतील 
काही सवोत्कृष्ट मानल्या जाणाऱ्या कथा यात अहेत. पे्रमचंदानंा माणसाच्या मनाचे खेळ दाखवण्याची खूप 
अवड होती. कथेत मनुष्ट्याच्या मनाचे ऄतंभदेी िवश्लेर्ण ऄसायला हव े हा त्यांचा अग्रह होता. त्याचं्या 
वरील काही कथात हे िवश्लेर्ण अढळते. यावळेी लेखक म्हणून पे्रमचंदाना लहदी प्रदेशातच नव्हे तर 
बाहेरही मान्यता िमळू लागली होती. गुजराती व मराठी भार्ातूंन त्याचं्या कथाचंी भार्ातंरेही होउ लागली 
होती. 
 
 पे्रमचंदाचंा दुसरा लघुकथा संग्रह मंुबइच्या ―लहदी गं्रथ रत्नाकर‖ ने प्रकािशत केला. ―नविनिध‖ पुढे 
―पे्रम पूर्वणमा‖ नावाचा अणखी एक कथासंग्रह प्रकािशत झाला. ―इरॄरीय न्याय‖ सारखी ईत्तम कथा या 
संग्रहात अहे. 
 
 याच सुमारास पे्रमचंदाचंी प्रख्यात ईदूट कवी िफराक गोरखपरुी याचं्याशी मतै्री झाली. ते संध्याकाळी 
िफरायला जात, गप्पा मारीत, सािहत्त्यक वादिववाद होत. वैचािरक मतभेद ऄसूनही त्याचंी मतै्री प्रगाढ 
होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे पे्रमचंदाचंा मनमोकळा व पे्रमळ स्वभाव. माणसाला त्याच्या ऄंगभतू 
दोर्ासंह स्वीकारण्याची व त्याच्यातील गुणाचंा गौरव करण्याची वृत्ती पे्रमचंदामंध्ये होती. नव्या लेखकाचं्या 
प्रितभेचा शोध घेणे व त्या प्रितभेला ईते्तजन देणे हा पे्रमचदंाचंा फार मोठा गुण होता. नवोिदत लेखकानंा ते 
योग्य तो सल्ला देत ऄसत पण तो देताना नवोिदताचं्या स्वािभमानाचेही भान ठेवीत ऄसत. अिण म्हणून 
नवीन लेखकाशंीही त्याचें चागंले जमे. नवीन लेखकानंाही पे्रमचंद अपल्यातलेच वार्त अले. छोर्ा-बडा 
हा भेदभाव पे्रमचंदाकंडे नव्हता ते नोकराशंीही ऄितशय अपलुकीने वागत ऄसत. शाळेतील िशक्षकाचें तर 
ते चाहते होतेच पण िवद्याथीवगटही त्याचं्यावर फार खुश होता. िफराकसाहेब हाडाचे कवी होते. पे्रमचंदानंा 
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मात्र काव्यािवर्यी फारशी अवड नव्हती. याला फि ऄपवाद म्हणजे आकबालचे काव्य. पे्रमचंदानंा 
जोरदार, कठोर पुरुर्ी ऄसे गद्य अवडत ऄसे. कोमल, हळव े सै्त्रण ऄसे भावनात्मक वाङ मय फारसे 
अवडत नसे. पण िवचारात ऄसा मलूभतू फरक ऄसूनही त्याचंी व िफराकची मतै्री अजीवन िर्कली. 
 
 पे्रमचंदानंा त्याचं्या अिथंक ओढग्रस्तीने व अजारीपणाने खूपच छळल. १९१७ साली म्हणजे 
वयाच्या ३७ व्या वर्ी एका पत्रात ते िलिहतात. ―माझ्या बाबतीत म्हातारपणाचा ईल्लेख व्यथट अहे. मी 
म्हाताऱ्यापेक्षा वगेळा थोडाच अहे ?‖ अणखी एका पत्रात ते िलिहतात. जीवनाची ईमेद आथेसुद्धा कमीच 
िदसते... मृत्युची लचता जीवघेणी वार्ते. इरॄरावर िवरॄास ठेवावा ऄसे िकती वार्ते ! पण मन मोठे खराब 
अहे. मानतच नाही. कोण्या महात्म्याचा सत्संग घडला तर िठकाणावर येइल. काळजी एवढीच अहे की मी 
जर गेलो तर या मुलानंा कोण िवचारील ? - पत्नीने कार्कसर करून दोन ऄडीच हजार रुपये जमा केले 
होते. त्यावर ते िकतीतरी आमले हवते बाधंीत ऄसत. ―पैसा कसा िमळवावा‖ यावर िलिहलेले पुस्तक त्यानंी 
संग्रही ठेवले होते. कधी कधी व्याजावर पैसे देत ऄसत पण मुद्दलही परत येत नसे. लॉर्रीचे ितकीर् ते 
खरेदी करीत ऄसत. शऄेर खरेदी करण्याचे मनसुबे बाधंत ऄसत. पैशाचा लोभ नव्हता पण जरुरीपरुता 
पैसा िमळवनू िनिरृतपणे लेखन कराव ेऄसे त्यानंा सारखे वारे्. अर्वथक िववचंनानंी या माणसाला पोखरले 
होते पण िजजीिवर्ा एवढी दाडंगी कीं काळजीचा ढग जरा दूर गेला की अनंदाचा झरा वाहू लागे. अकाश 
गडगडाव ेतसे हास्याचे स्फोर् होत !  
 
 िमत्रासंाठी त्याचें मन असुसलेले ऄसायचे. लाहोरहून जनाब आत्म्तयाज ऄली ―ताज‖ एक 
िनयतकािलक प्रकािशत करत- ―कहकशाँ‖ त्याचंी प्रकाशन संस्थाही होती. ितचे नाव- ―दारुल आशऄत‖ 
मंुशीजी ―कहकशाँ‖ मध्ये िलहीत. दोघाचंी प्रत्यक्ष भेर् ऄशी कधी झाली नव्हती. पण पत्राचं्या सहाय्याने ते 
िमत्र झाले होते. २९ जानेवारी १९२१ रोजी एका पत्रात पे्रमचंद िलिहतात ―अपली भेर् होइल की नाही ? 
माझे या जगात मोजकेच िमत्र अहेत. अपण या वतुटळातले एक खास सदस्य अहात, पण दुःखाची गोष्ट 
ऄशी की अपला चेहरा मोहराच मी ऄजून पािहला नाही. एक फोर्ोच का पाठवीत नाही ? पुढे दोघाचंी 
दोस्ती ऄिधकच घिनष्ट झाली. ताज साहेबाचें राष्ट्रीय िवचार पे्रमचंदानंा अपले वार्त. िनगमसाहेबाचंा 
―जमाना‖ फारसा चागंला िनघत नसे. त्याचंी प्रकाशन व्यवस्थाही सुमार होती. त्यामानाने ताज याचंा पे्रस 
चागंला होता. पुढे मागे त्याचं्या ―दारुल आशाऄत‖ प्रकाशन संस्थेतफे पुस्तके छापली जाण्याची शक्यताही 
होती. ताज साहेबाकंडे झुकण्यात हा व्यवहारी िवचारही काही ऄंशी पे्ररक झाला ऄसेल. 
 
 १९१६-१७ मध्ये पे्रमचंद ―बाजारेहुस्न‖ िलिहत होते. ही कादंबरी मुळात ईदूटमध्ये िलिहली पण ितचे 
लहदी रुपातंर ―सेवासदन‖ अधी १९१७ साली प्रकािशत झाले. या कादंबरीने लहदीत एका नव्या युगाचा 
प्रारंभ झाला. या कादंबरीला प्रकाशकाने बाराश ेरुपये िदले. या कादंबरीत पे्रमचंदानंा खरा सूर गवसला, 
समाजातील ढोंग, दंभ, ऄन्याय, िवर्मता यावर प्रखर हल्ले करणे हे त्याचें ध्येय ठरले. सवात ऄिधक शोिर्त 
स्त्रीच्या िविवध प्रश्नाकंडे त्याचें लक्ष प्रकर्ांने जाउ लागले. ―सेवासदन‖ने लहदी कादंबरीला सामािजक 
वास्तवाशी प्रितवब्ध केले. मनोरंजक, घर्नाप्रधान वाङ मयाची परंपरा सािहत्यातील मानाच्या स्थानावरून 
खाली ढळली. पदमलसह शमा, रामदास गौड सारख्या समीक्षकानंी त्यावर गौरवपूणट लेख िलिहले. एका 
वर्ातच पिहली अवृत्ती सपंली. त्यामानाने ईदूटमध्ये ितच ंस्वागत झाले नाही. 
 
 सुमन या मध्यमवगीय तरुण स्त्रीच्या जीवनाची करुण कहाणी या कादंबरीत येते. या सुंदर व 
सुशील तरुणीला वशे्याव्यवसाय स्वीकारावा लागतो. मध्यम वगातली अर्वथक त्स्थती, प्रितष्ठेची खोर्ी 
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कल्पना, हंुडा समस्या, सुधारणावाद्याचंा पोकळ शात्ब्दक िवतंडवाद, सनातनी समाजाचा ऄमानुर्पणा, 
मध्यम वगीय मनाचा कमजोर ध्येयवाद आत्यादी वास्तवाचे ऄनेक घर्क या कादंबरीच्या ऄनुभविवरॄात 
कलात्मक पातळींवर एकजीव होउन येतात. या कादंबरीने पे्रमचंदानंा लहदी कादंबरीच्या युगप्रवतटनाचे रॅेय 
िदले व लहदी कादंबरी वास्तवोन्मुख होउन वार्चाल करु लागली. 
 
 याच वळेी देशात दडपशाही वाढत होती. मॉरे्ग््  सुधारणाचें फेकलेले तुकडे मवाळवादी िचघळू 
पहात होते. पण एका बाजूला वृत्तपते्र, सभा यावरील बंधने ऄिधक मजबूत केली जात होती. आंग्रजानंा 
युद्धासाठी जवान हव े होते, जनतेचे पाठबळ हव े होते, पैसा हवा होता. याप्रसंगी िर्ळक व गाधंी यानंी 
वगेवगेळ्या भिूमका घेतल्या होत्या. पे्रमचंद सरकारी नोकरीत घुसमर्त होते. ते राजकारणाकडे बारकाइने 
पहात होते. प्रत्यक्ष राजकारणात ईतरायची त्याचंी तयारी नव्हती. पण राजकारणाची जाण सामान्य 
वाचकापयंत पोचिवणाऱ्या स्वातंत्र्य सैिनकाचे महत्त्वाचे काम त्यानंा करायचे होते. तेच अपले खरे काम 
अहे ऄसे त्यानंा वार्त होते. पे्रमचंदानी भारतातील बुिद्धवादी वगांचे चागंले िनरीक्षण केले होते. अिण हा 
वगट सुखसुिवधाचं्या, मानमरातबाच्या अिण हे िमळवनू देणाऱ्या पैशाच्या मागे लागून अत्मरत बनत चालला 
अहे ऄसे त्याचें मत होते. वकील, डॉक्र्र, प्रोफेसर आत्यादी समाजातील िशिक्षत मंडळी काय लकवा 
सरकारी ऄिधकारी काय जनतेचे शोर्ण करण्याच्या वगेवगेळ्या मागांना अपल्याकडून हातभारच लावीत 
अहेत ऄसे त्यानंा ठामपणे वार्त होते. खेड्यात राहणाऱ्या सामान्य शतेकऱ्याला जमीनदार वगट, सरकारी 
ऄिधकारी वगट अिण धमाच्या नावाखाली चालणाऱ्या िनरिनराळ्या रूढी िपळून काढीत अहेत व त्याचंी घोर 
फसवणूक करीत अहेत हे पे्रमचंदाना बारीक सारीक घर्नातून िदसत होते. शतेकऱ्यामंध्ये रिशयातील 
समाजवादी प्रयोगाबाबत ईत्सुकता िनमाण झाल्याचे त्याना िदसत होते. त्याचं्या ―गोशाए अिफयत‖ या 
कादंबरीत या सवांचे प्रितलबब िदसते. 
 
 त्याचबरोबर गाधंीजींच्या नेतृत्वामुळे िशिक्षतावंर होणाऱ्या चागंल्या संस्काराचंाही पिरणाम त्याचं्या 
लक्षात येत होता. गाधंींच्या हृदयपिरवतटनाचा िसद्धातं सवटबाबतीत खरा ठरणे शक्य नव्हते पण काहीवर 
लगेच प्रभाव पडत होता हे सत्य नाकारून चालणार नाही. २ मे १९१८ मध्ये पे्रमचंदानी ―गोशाए अिफयत‖ 
चे लेखन सुरू केले व २५ फेबु्रवारी १९२० ला संपिवले. या काळातील राष्ट्रीय घडामोडीवर अधारीत ऄशी 
ही कादंबरी होती. लहदीमध्ये ―पे्रमारॅम‖ या नावाने ही कादंबरी प्रिसद्ध झाली. शतेकरी वगाच्या सवकंर् 
िपळवणुकीचे आतके हृदयिवदारक वास्तव िचत्र क्विचतच पहायला सापडेल. पे्रमचंद गाधंीजींच्या 
नेतृत्वाकडे अकर्वर्ले जात होते. गाधंींच्या िवचारानंा त्यानंी पूणट मान्यता िदली होती हे म्हणणे बरोबर नाही 
पण त्याचं्या सामर्थ्यांिवर्यी व नेतृत्वािवर्यी ते िनःशकं होते. 

 
 याच काळात मुन्शीजींचा बी. ए. चा ही ऄभ्यास सुरु होता. ते बी. ए. ची परीक्षा िितीय रॅेणीत 
ईत्तीणट झाले. 

 
 १९१८ चे युद्ध सपंले. आंग्रजानंा िवजय िमळाला व िवजयोत्सव सुरु झाला. या िवजयोत्सवाच्या 
शाळेतील कायटक्रमात पे्रमचदं सामील झाले नाहीत. िशक्षण सचंालक मकेॅन्झी यानंी याबाबत जाब िवचारला 
व पे्रमचंदानंी लेखी जाब िदलाही हे प्रकरण वाढण्याची शक्यता होती पण हेडमास्तरानंी ते कसेबसे दाबून 
र्ाकले पे्रमचंद स्वािभमानी होते अिण या बाबतीत ते गोऱ्या साहेबाशी र्क्कर द्यायला मागेपुढे पहात नसत. 
मंुशीजींची गाय एकदा कलेक्र्राचं्या अवारात गेली. यावरून कलेक्र्रानंी मंुशीजींना जाब िवचारला. 
मंुशीजींनी न डगमगता त्याचं्याशी वाद घातला. ऄसेच एकदा एका कलेक्र्राने त्याना िवचारले, ―मी रोज 
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यावळेी िफरायला जातो. तुम्ही सलाम कसा करीत नाही ? ‖ पे्रमचंदानंी ईत्तर िदले, ―मी माझ्या कामात 
व्यग्र ऄसतो. या बाजूने जो जाइल त्याला सलाम करीत राहणे माझ्या ड्यरु्ीत नाही.‖ ही शात्ब्दक लढाइ 
वाढली. शवेर्ी पे्रमचंदानंी दरडावनू सािंगतले, ―अता मुकाट्याने येथून पाय काढा. नाहीतर शाळेतील 
िशक्षक व िवद्याथी तुमचा चागंलाच समाचार घेतील. कलेक्र्रसाहेबानंी मुकाट्याने पलायन केले. पे्रमचंद 
नम्र होते पण स्वािभमानी होते अिण स्वराज्याच्या त्या वातावरणात िनभटयपणा वाढत होता. याच 
वातावरणात ―पे्रमारॅम‖ िलिहली जात होती. 

 
 याबरोबर घरच्या अपत्ती होत्याच. पे्रमचंदाचंा एक मुलगा ऄकरा मिहन्याचंा होउन देवीच्या 
अजाराने वारला. त्याना ऄपार दुःख झाले. ते त्यानी सहनही केले पण मनावर कुठेतरी िवलक्षण 
औदािसन्याची दार् छाया पडली. दुःखात एखाद्यानें िसिनकल हास्य कराव े तसे पे्रमचंदानंी िमत्राला 
िलिहले, ―लेिकन मैं खुश हूूँ िक ििक्र का अधा बोझ सर से दूर हो गया ।‖ मुलाच्या मतृ्युनंतरचे हे ईद गार 
बापाच्या दुःख पचवण्याच्या प्रिक्रयेतून अले अहेत. पुढे ―पूस की रात‖ सारख्या ऄसामान्य कथेत 
नीलगाइनी शतेाचा फडशा पाडल्यावर शतेकरी ऄसाच ―खुश‖ (?) होतो. दुःख पचवण्याची व व्यि 
करण्याची ही ितरकस पद्धत त्याचं्या कथा सािहत्यात ऄनेक िठकाणी िदसते. 
 
 ऄितसाराच्या अजाराने त्यानंा जेरीला अणले होते. ते कधी िचडिचडे होत तर कधी छोट्या 
छोट्या कारणावंरून खूप रागावत. एकदा त्यानंी स्लेर् िन पेत्न्सलसाठी पसैा घेउन गेलेल्या धन्नलूा 
(रॅीपतराय) हुक्क्याच्या नळीने यथेच्छ बदडून काढले कारण काय तर त्याने पेत्न्सल अणली नाही व 
पैशाचे काय झाले हे तो सागंू शकला नाही. िविहरीत धन्नू पडला व त्याच्या जवळ ऄसलेल्या मोठ्या 
बिहणीने घाबरून स्वतःही ईडी घेतली. दोघे कसेबसे वाचले पण पे्रमचंदानंी मुलीला खरपूस चोप िदला. 
या सारख्या त्याचं्या स्वभावाशी िवसंगत घर्ना मधून मधून घडत. शारीिरक ताकदही हळूहळू तोकडी होत 
होती. मानिसक बळही कमी झाले होते त्यामुळे मधून मधून त्याचंा तोल जात ऄसे. दुःखाची गोष्ट ऄशी होती 
की जगाला िववकेाचे धडे देणाऱ्या या प्रितभाशाली लेखकाला वैयििक जीवनात हादरून र्ाकणाऱ्या 
पिरत्स्थतीचे ऄसहाय करून र्ाकले होते. 

 
 पण या माणसाची पिरत्स्थतीशी झुंजण्याची ताकद िवलक्षण होती. एम् . ए. करायचा िवचार करत 
होते पण तो सोडावा लागला. पे्रस घेण्याचेही मनोरथ रचत होते. कलकत्त्याला त्याचें बंधू (मेहताबराय) 
ज्या पे्रसमध्ये काम करीत तो िवकला जाणार होता. पे्रमचंद तो िवकत घ्यायलाही तयार झाले होते पण 
व्यवहारदक्ष िशवरानीजींनी सािंगतले की जर पे्रस िवकत घ्यायचा ऄसेल तर तो मेहताबराय याचं्या नावावर 
न घेता मोठ्या मुलाच्या (धन्नूच्या) नावावर िवकत घ्यावा. यातून दोन भावामंध्ये मनोमािलन्य िनमाण 
करणारा पत्रव्यवहार झाला व शवेर्ी पे्रस घेण्याचा बेत थंड झाला पण पे्रस िवकत घ्यायची आच्छा ऄिधकच 
बळावली. 
 
 ८ फेबु्रवारीला गाधंीजी गोरखपूरला अले. त्यानंा पहायला प्रचंड समुदाय जमला होता. 
गाधंीजींच्या ईपत्स्थतीचा पे्रमचंदाचं्या मनावर फार पिरणाम झाला. खरे तर तो पिरणाम प्रखरपणे सक्रीय 
व्हावा याला गाधंीजींची ईपत्स्थती कारणीभतू झाली एवढेच. गाधंींच्या िवचाराशंी पे्रमचंदाच्या मनाची तार 
पूवीपासून जुळली होती. त्यानंी िशवरानीजींशी चचा केली. त्यानंी दोन िदवस िवचार करण्यासाठी सधंी 
मागून शवेर्ी सहमती दशटवली. थोडे िदवस थाबंून नोकरी सोडली ऄसती तर दोन मिहन्याचंा पगार फुकर् 
हाती पडला ऄसता. तसा सल्लाही िमत्रानंी िदला. पण पे्रमचंदानंी तो स्वीकारला नाही. पिवत्र कामात 
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सौदेबाजी ऄसू नये ऄसे त्याचें मत होते. िवद्यार्थ्यांचे त्याचं्यावर ऄतोनात पे्रम होते. ऄनेक िवद्याथीही 
त्याचं्याबरोबर शाळा सोडायला तयार झाले. पण पे्रमचंदानंी त्यानंा सल्ला िदला की ―मी वयाच्या अता ऄशा 
ऄवस्थेत अलो अहे की नोकरीिशवायही काही करू शकेन. तुमचे तसे नाही. तुम्हाला ऄजून तुमचे सवट 
जीवन घडवायचे अहे. 

 
 नोकरीचा राजीनामा िदला. १५ फेबु्रवारी १९२१ रोजी १६ तारखेला तो मजूंर झाला व ताबडतोब 
पे्रमचंदानंी सरकारी घर सोडले. 

 
 पे्रस काढण्याचा िवचार ऄिधकच बळावला. त्या अधी कपड्याचा कारखाना काढला. त्यात ७-८ 
हातमाग होते. चरखे बनवले जात होते. चरख्याच्या धंद्यात मिहनाभर नशीब ऄजमावनू पािहले. हे सवट धंदे 
पोर्ा परुते देण्यास ऄपरेु होते. त्यानंी वतटमानपत्रात वा मािसकात कॉलम िलहून देण्यासंबंधी िवचारणा 
केली पण १६ कॉलम मजकूरासाठी त्यानंा पन्नास रुपयेही िमळत नव्हते. ―अज‖ मध्ये ३ रुपये प्रित 
कॉलमप्रमाणे मिहन्यात चार लेख देण्याचे काम स्वीकारले. महावीर प्रसाद पोद्दार ―ऄसहयोगमाला‖ 
प्रकािशत करीत होते त्यात पे्रमचंदाचं्या.तीन कथा प्रकािशत झाल्या. ―स्वराज्य के फायदे‖ नावाची एक 
पुत्स्तका त्यानंी िलिहली. पण हा सवट प्रयत्न साधी राहणी ऄसलेल्या या महान लेखकाला िनवाहाचीसुद्धा 
हमी देउ शकत नव्हता. 
 
 शवेर्ी राजीनामा िदल्यावर चार मिहन्यानंी कानपूर येथे मारवाडी िवद्यालयात हेडमास्तर म्हणून 
त्याचंी िनयुिी झाली. ितथेच ऑगस्र्मध्ये दुसरा मुलगा ऄमृतराय याचा जन्म झाला. त्याला बन्नू म्हणत. 
 
 पे्रमचंद िनयिमत लेखन करणारे लेखक होते. स्फूतीसाठी थाबंनू राहणारे ते लेखक नव्हते. ही 
―लक्झरी‖ त्यानंा परवडणारी नव्हती. व त्याचंी प्रितमा तशी लहरीही नव्हती. िदवसामाजी काहीतरी लेखन 
करणारा हा लेखक पहारे् ईठत ऄसे. लेखणी व दौत घेउन बसे. थंडी ऄसली तर काबंळे ओढून चार 
पाइवर ईताणे पडून पाय मुडपून घेउन ते िलहीत ऄसत, तर कधी पोर्ावर िनजून हवते पाय हलवीत 
जिमनीवर ठेवलेल्या कागदावर झरझर िलहीत ऄसत. कधी रात्री जागत ऄसत तर कधी पहार्ें ईठून िलहू 
लागत. त्याचं्या तब्येंतीची काळजी करणाऱ्या िशवरानीजींना हे अवडत नसे. त्या त्याचं्यावर रागवत, 
हातातली लेखणी फेकून देत ऄसत, िदवा मालवनू र्ाकत ऄसत. पण िनजानीज झाल्यावर पे्रमचंद हळूच 
ईठत व िलहू लागत. यासबधंी मोठी िचत्रात्मक वणंनें िशवरानीजींनी अपल्या ―पे्रमचदं घर में‖ या पुस्तकात 
केली अहेत. 
 
 लेखन हा त्याचंा एक प्रकारचा लढाच होता. स्वातंत्र्यासाठी ऄनेक पातळ्यावंर ऄनेक प्रकारचे लढे 
लढले जात होते. हा स्वातंत्र्याचा पाइक अपल्या कुवतीप्रमाणे अिण प्रकृतीगुणापं्रमाणे लेखनाचे के्षत्र 
िनवडून लेखणीने लढत होता. ऄमृतराय याचं्या भारे्त ―हा िबनवदींचा लेखणीधारी िशपाइ‖ होता. 
देशासाठी व गरीब जनतेंसाठी लेखणी ऄक्षरशः राबिवताना त्याला कसलाही संकोच वार्ला नाही. 

 
 पे्रमचदं आितहास, समाजशास्त्र व राजकारण या िवर्याचे िवद्याथी होते. त्याचें त्या िवर्यावरचे 
वाचन व िनरीक्षण जबर होते. पण पािंडत्यपूणट वाचनापेक्षा त्याचंी िभस्त अपल्या दाडंग्या ―कॉमनसेन्स‖ वर 
होती. त्याचंी िववकेशिी जबर होती. िदवसेिदवस काँगे्रसचे बळ वाढत होते अिण स्वाथापोर्ी अलेल्या 
वगाना वा व्यिीला त्यात राहणे कठीण होउ लागले होते. काँगे्रस जनतािभमुख होउ लागली तसे 
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ितच्यातील ऄंतर्ववरोधही प्रकर् होउ लागले. पे्रमचंदाचं्या कथासािहत्यात काँगे्रसच्या ऄंतर्ववरोधाचंी व 
नेतृत्वाची ईत्तम मीमासंा अढळते. िनवडणुकाचें राजकारण करणारी मंडळी, नेतृत्वाचा िशिथलपणा, 
बुिद्धजीवी वगाचा दुतोंडीपणा व अत्मकें िद्रतपणा, व्यापारीवगाचे ढोंगी चािरत्र्य या सवांवर त्याचं्या 
सािहत्यात प्रकाश र्ाकलेला अहे. पे्रमचंदानंी राष्ट्रीय अदंोलनाच्या पारॄटभमूीवर ―संग्राम‖ नावाचे नार्कही 
िलिहले अहे. 

 
 राष्ट्रीय संग्रामाचे िवदू्रप ऄंग म्हणजे लहदू-मुसलमानाचें दंगे, पे्रमचंदावंरची अयटसमाजी वैचालरक 
छाप अता फारच कमी झाली होती. मुसलमानाशंी लहदंूनी ऄिधक समजूतदारपणे वागाव ेऄसे त्याचें मत 
होते. या समस्येचा त्यानंी खूप अत्मीयतेने िवचार केला. त्यानंी एक लेख िलिहला. तो ―कहतुर्वरजाल‖ व 
―जमाना‖ मध्ये छापण्यासाठी िनगमसाहेबाकंडे पाठवनू िदला. तो छापण्याची लहमत िनगमसाहेबानंा होइना. 
त्यानंी नउ मिहने तो तसाच ठेवला पण ऄखेर पे्रमचंदाचं्या तगाद्यानंतर तो त्यानंी छापला. यावर खूप वादळ 
ईठले. पे्रमचंदानंी लहदंूच्या संकुिचतपणावर खूप ताशरेे झोडले होते. पे्रमचंदानंी लहदंूमध्ये गंभीर नेतृत्वाचा 
ऄभाव अहे ऄसे प्रितपादन केले होते. लहदंूनी त्यानंा चागंलेच धारेवर धरले तर मुसलमानानंी लहदंुच्या 
संकुिचतपणाचा दाखला म्हणून याचा चागंलाच ईपयोग करून घेतला. लेख १९२४ च्या फेबु्रवारीत छापला 
गेला. दंगे होतच रािहले. पे्रमचंदानंी लहदू-मुसलमानाचं्या ऐक्याच्या दृष्टीतून ―कबटला‖ नावाचे नार्क 
िलिहले. स्वतःच्याच पे्रसमध्ये ते छापण्यासही सुरुवात केली पण नंतर अर्वथक ऄडचणींमुळे ते नार्क 
दुलारीलाल भागटव याचं्याकडे िदले. १९२४ मध्ये ते लहदीत प्रकािशत झाले पण ईदूटमध्ये ते अलेच नाही. 
―जमाना‖ मध्ये क्रमशः छापले गेले तेवढेच. ―कबटला‖ चा िवर्य पे्रमचंदानंा खूप अवडला होता. हजरत हुसेन 
―कबटला‖ मदैानात शहीद झाले होते. मोहरम म्हणजे त्याचंी स्मतृी व त्याचं्या मृत्यचूा शोक. या लढाइत 
हजरत हुसेन याचं्याबरोबर काही लहदूही शहीद झाल्याचे पे्रमचंदानी दाखवले होते. हे नार्क िलिहण्यात 
त्याचंा ईदे्दश एवढाच होता की मुसलमानाचं्या आितहासाची लहदंूना मािहती व्हावी अिण लहदू-मुसलमान 
ऐक्याचे काही धागेदोरे जनतेपुढे अणून वैमनस्याची धार कमी करावी. पण हे नार्क लहदंूना तर अवडले 
नाहीच पण मुसलमानानंीही नाके मुरडली. याचे पे्रमचंदाना खूप वाइर् वार्ले. 

 
 नोकरीत संघर्ट चाललाच होता. शाळेचे व्यवस्थापक काशीनाथ याचें व पे्रमचंदाचें फारसे पर्त 
नसे. पे्रमचंद अपल्या िशक्षकावंर परेुसा दाब ठेवत नाहीत ऄसे काशीनाथानंा वार्त ऄसे. सवट संबंध पे्रमावर 
अधारलेले ऄसावते ऄसे पे्रमचंदाना वार्त ऄसे. िशक्षक त्याचं्यावर खुश होते. शवेर्ी कंर्ाळून पे्रमचंदानी 
हेडमास्तरकीचा राजीनामा िदला. ताबडतोब ―मयादा‖ मािसकाचे सपंादक म्हणून ते बनारसला गेले. ते 
लमहीमध्ये राहत व चालत शहरात येत. त्याचं्या या सघर्ािवर्यी पे्रमचंद िलिहतात. ―सवट अयुष्ट्यात हेच 
स्वप्न पहात रािहलो की घर बसल्या डाळरोर्ीची सोय व्हावी अिण सवट वळे िलखाण वाचन करता येणे 
शक्य व्हाव ेपण स्वप्न स्वप्नच रािहले. 
 
 शवेर्ी पे्रस एकदाचा प्रत्यक्षात ईतरला. बाबू बलदेवलाल यानंी ऄडीच हजार व िफराक 
गोरखपरुींनी दोन हजार रुपये घातले. पे्रस जेमतेमच चालत होता. ―मयादा‖ ची नोकरीही संपुष्टात अली 
होती. पण लगेचच काशी िवद्यापीठात हेडमास्तरची जागा िमळाली. ―पे्रमारॅम‖ ही चागंलेच खपत होते. 
एका वर्ात एक हजार प्रती खपल्या. याच सुमारास त्यानी काही ईत्तम कथाही िलिहल्या. ―िवध्वसं‖, 
―ऄिधकार लचता‖, ―चकमा‖, ―बौडम‖ आ. या कथातून आंग्रजी राजवर्ीवर सरळ वा ऄन्योिीने र्ीका केलेली 
अहे. 
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 पे्रस घेतला पण काम िमळेना. मेहताबरायना सवट कामाचा परेुसा ऄनुभव नव्हता. वर्ाकाठी ६०० 
रुपयाचें नुकसान होत होते. भागीदार अपले पैसे परत मागू लागले. भागीदारी संपुष्टात अणण्यासाठी 
तगादा करू लागले. त्याचं्या बंधूबरोबर संबधं दुखावले. या पे्रसने खूपच त्रास िदला, पण सोडले तर पळते 
धरले तर चावते ऄशी त्स्थती झाली होती.  
 
 १ ऑक्र्ोबर १९२२ ला िलहायला घेतलेली कादंबरी ―रंगभिूम‖ (―चौगाने हस्ती‖) १ एिप्रल १९२४ 
मध्ये पूणट झाली. गाधंींचा सत्याग्रह तत्कालीन राजकीय, सामािजक व अर्वथक त्स्थती, मध्यम वगांचे 
चािरत्र्य, ईद्योगधंद्याच्या िवकासाचे युग. देशातील िविभन्न वगाची ऄवस्था आत्यादी घर्क कादंबरीच्या 
ऄनुभविवरॄात समािवष्ट केलेले अहेत. पे्रमचंदाचं्या लेखनात अजुबाजूच्या जीवनातील संदभट अढळत 
ऄसत. त्याचंी दृष्टी वतटमानकाळातील घर्नावंर पक् की त्स्थर होती. ―रंगभिूम‖ म्हणजे िवसाव्या शतकातील 
१९२४ पयंतचे भारताचे िवरार् िचत्र अहे. पे्रमचंद स्वतः कुठल्याही पक्षाचे नव्हते. ते जहाल ऄथवा मवाळ 
कुठल्याच पार्ीवर बसू शकत नव्हते. १७-२-१९२३ रोजी िनगमसाहेबानंा िलिहलेल्या पत्रात ते म्हणतात, 
―अपण मला िवचारता मी कुठच्या पार्ीचा अहे. मी कुठल्याही पार्ीचा नाही. मी त्या भावी पार्ीचा सदस्य 
अहे. जी सामान्य लोकाचं्या राजकीय िशक्षणाचा कायटक्रम हाती घेइल.‖ पे्रमचंदानंी स्वतः या दृष्टीतून िवपुल 
लेखन केले अहे. 

 
 ―रंगभिूम‖ कादंबरीचा नायक अहे एक अधंळा िभकारी, एक ईद्योगपती त्याची िपढीजात ऄसलेली 
छोर्ी जमीन व झोपडी िहसकावनू घेण्याचा प्रयत्न करतो. या दोघाचं्या संघर्ात सवट देशाचे राजकारण, 
समाजकारण, पे्रमचंदानंी कलात्मकतेने गंुफले अहे. जीवनाचे िविवध प्रवाह यात आतक्या वगेाने वहाताना 
िदसतात की वाचकाचें लक्ष रचनेच्या शिैथल्याकडे लकवा लहानसहान कलात्मक दोर्ाकंडे जाउच नये. 
लहदी कादंबरी वाङ मयात ही कृती म्हणजे दीपस्तंभच अहे.  
 
 या ऄवधीत पे्रमचंदाचं्या वैयििक जीवनात काही दुःखद घर्ना घडल्या. ८ माचटला एक मुलगी 
झाली अिण तीनच मिहन्यात गेली. अइ विडलानंा खूप दुःख झाले. पे्रमचंदाचंा ऄितसाराचाही अजार 
बळावला. पे्रसने आतका मनःस्ताप िदला की ते नोकरीचा शोध करु लागले. ―दुलारेलाल भागटव‖ यानंी 
त्यानंा १०० रुपये पगारावर ―गंगा पुस्तक माला‖ मध्ये सल्लागार म्हणून नेमले. पे्रमचंदानंा लखनौला जाव 
लागले. 
 
 ―रंगभिूम‖ १९२५ मध्ये प्रकािशत झाली. ितची खूपच प्रशसंा झाली. ―ऄमरनाथ झा‖ यानंी ऄितशय 
भारावनू या कादंबरीची प्रशसंा केली.  
 
 एकीकडे ―कायाकल्प‖ कादंबरीचे लेखन चालू होते तर दुसरीकडे ऄनातोल िान्सच्या ―थायस‖ चा 
ऄनुवाद, रतननाथ सरशार याचं्या ―फसानए अजाद‖ चे संिक्षप्त रुपातंर (अजाद कथा) आत्यादी कामे 
चालली होती. लखनौच्या वास्तव्यात ―शतरंज के िखलाडी‖, ―सवा सेर गेहूूँ‖, ―सम्यता का रहस्य‖, ―मंिदर 
और मसिजद‖ सारख्या कथाही िलिहल्या. ―कायाकल्प‖ कादंबरी पे्रमचंदानंी मुळात लहदीतून िलिहली. 
अतापयंतच्या कादंबऱ्या अधी ईदूटत िलहीत अिण लहदीत त्याचा ऄनुवाद करत ऄसत. १० एिप्रल १९२४ 
मध्ये िलहायला घेतलेली कादंबरी १९२६ मध्ये पूणट झाली. ही कादंबरी सरस्वती पे्रसमध्येच मुिद्रत झाली.  
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 ही कादंबरी एका तऱ्हेने नकर्ी झाली. आतर कादंबऱ्यासंारखाच िवशाल कॅनव्हास लाभलेली पण 
जन्मपनुजटन्माचे कथानक मध्येच घुसल्यामुळे वास्तवावरची त्याचंी पकड िढली झाल्यासारखी वार्ते. हा 
रायडर हागडटच्या ―शी‖ कादंबरीचा प्रभाव अहे, ऄसे मानले जाते. यात िवमाने अहेत, कायाकल्प करणारी 
रसायने अहेत, ऄद भतु गोष्टी अहेत. कधी कधी ऄसे वार्ते की िकशोरावस्थेत वाचलेला ऄद भतु िकश्शाचंा 
खिजना आथे मोकळा झाला की काय. पण या कादंबरीचे आतर सामािजक व राजकीय वास्तव पािहले की 
अरृयट वार्ते. ही ऄनेक कुरंु्बाची कथा अहे. प्रत्येक कुरंु्बाच्या माध्यमातून सामािजक, राजकीय 
पिरत्स्थतीचे वास्तव िचत्रण केले अहे. ऄनेक भारतीय जीवनातल्या समस्या यात िवविेचल्या गेल्या अहेत. 
लहदू मुसलमान ऐक्याच्या प्रश्नाला फार मोठे स्थान देण्यात अले अहे. पे्रमाची ऄनेक रूपे व त्यातील 
गंुतागंुत यात अली अहे. िवर्मता, ऄन्याय, लहसा अिण स्वाथट यानंी बजबजलेल्या या जगात न्याय कधी 
िनमाण होइल काय ? या जगाची िनर्वमती इरॄरानेच केली अहे काय ऄसे प्रश्न पे्रमचंदानी िवचारले अहेत.  
 
 पे्रमचंदाची लेखन क्षमता अरृयटकारक अहे. कौरंु्िबक स्वार्थ्य िबघडवणारे प्रसगं वारंवार येत 
ऄसत, तब्येत तर कायमच िबघडली होती अिण अर्वथक तंगीच्या पिरत्स्थतीत ईदरिनवाहासाठी 
वृत्तपत्रातून, मािसकातून लेखन करीत ऄसताना पे्रमचंदानी आतके दजेंदार लेखन केले कसे ? खरे तर या 
प्रश्नाचे एक साधे ईत्तर अहे तेच त्याचं्या जीवनाचे प्रयोजन होते.  
 
 त्यानंी आदं्रनाथ मदान यानंा िलिहले होते, ―रोमा रोलाँ‖ प्रमाणे िनयिमत लेखन करणाऱ्यावर माझा 
िवरॄास अहे.  
 
 या िनयिमत लेखनातही खंड पडत ऄसे. ऄमृतरायनी त्याचं्या एकूण लेखनाबद्दल मोठे मार्वमकपणे 
िलिहले अहे. ―पुस्तक सुरू करण्याअधी त्यानंा जो काही अरंिभक वळे लागत ऄसे तेवढाच, एकदा का 
िलखाणाला सुरूवात केली की न थाबंता प्रचंड झपाट्याने त्याचंी लेखणी चालत ऄसे. िवचाराचं्या 
गतीबरोबरच लेखणीची गती ही वाढत ऄसे. दोघात जण ूस्पधाच चालत ऄसे. िवचाराचंी ही गती घरातली 
अरडाओरड लकवा येणाऱ्या जाणाऱ्यामुळे खंडीत होत नसे. या गिरबाच्या जीवनात िनदान स्वतःची एक 
ऄशी खोली ऄसावी की ज्यात िनदानपक्षी कामाच्या वळेी मुलाचंी ये-जा नसावी. ऄशी त्स्थती कधीच अली 
नाही. मुन्शीजी मळकर् फरशीवर बसत. अपल्या छोट्या ईतरत्या डेस्कवर बसून काम करीत राहायचे 
अिण असपास मुलाचंा गोंधळ सुरू ऄसायचा. हा गोंधळ जरा ऄिधक झाला की थोडे दर्ावनू त्यानंा बाहेर 
जायला सागंायचे. पण ऄशी वळे क्विचतच यायची. कधी कधी मुलाना ऄभ्यास करायला जवळच बसवले 
जायचे. तेव्हा ऄभ्यास होवो न होवो (बहुधा होतच नसे) पण गोंधळ तरी कमी व्हायचा. मंुशीजी कोणाला 
नक्कल िलहून काढायला बसवत तर कुणाला प्रश्न देत. मुले अपले काम करीत. मंुशीजी अपले काम 
करीत ऄसत. मधून मधून मुलाकंडे लक्ष देत यामुळे त्याचें लक्ष ―िवचलीत होत नसे. िवचाराचंा जणू ऄिवरत 
वर्ाव होत ऄसे. सृजनाच्या पातळीवरचे हे जीवन ऄशा गोष्टींनी बािधत होत नसे नेहमीच ऄशा त्स्थतीत 
काम करींत रािहल्यामुळे हा त्याचंा स्वभावच बनला होता. लकबहुना अपल्या मनाची घडीच त्यानंी ऄशी 
बसवली होती.‖ (कलम का िसपाही) 
 
 लेखन योग चालू ऄसताना िमत्रानंा येण्याची बंदी नव्हती. कुणाला कधी भेर्ायचे नाकारले ऄसे 
झालेच नाही. त्यानंा िमत्रानंी सािंगतले ―भेर्ण्याची वळे िनिरृत करा.‖ त्यावर ते म्हणायचे ―तो साहेबीपणा 
मला जमणार नाही. माझ्याकडे जो कोणी येतो तो पे्रमाने येतो. त्याला मी दुखव ूशकणार नाही. काम तर 
जीवनभर करायचेच अहे. चाललेलेच ऄसते.‖ मंुशीजी कोणालाही मोठ्या पे्रमाने भेर्त ऄसत. कमीत कमी 
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पान देउन त्याचे अितर्थ्य करीत ऄसत. मंुशीजी लेखणी बाजूला ठेवीत, चष्ट्मा काढून डेस्कवर ठेवीत 
ऄसत अिण गप्पा-र्प्पा सुरू करीत हास्याचे मजले चढत ऄसत. कुणाला वार्ाव,े मंुशीजी जणू गप्पा 
करायला असुसले होते. पण तसे नसायचे. पाहुणा गेला की पर्कन चष्ट्मा नाकावर, लेखणी हातात अिण 
गंभीर होउन लेखन सुरू करीत ऄसत. आंग्रजी, लहदी, ईदूट कुठच्याही भारे्त सुंदर ऄक्षरात लेखन सुरू 
व्हायचे. पेन ठरािवक हव े ऄसे नाही, कागदही चागंला हवा ऄसेही नाही. मजूराला हे नखरे थोडेच 
परवडणारे होते ? ते तर लेखणीचे मजूर होते.  
 
 स्वतःच्या लेखनासंबधंीचा, लेखन जपून ठेवण्याबाबतचा त्याचंा िनष्ट्काळजीपणा अरृयटकारक 
होता. त्याचं्याकडे कथाचं्या स्थळ प्रती नसायच्या, प्रकािशत कथाचंी कात्रणे नसायची, ऄसली तर ती 
धडपणे ठेवलेली नसायची. लेखनाचे अराखडे कुठेही ऄसत, डायरीमध्ये, गवळ्याच्या िबलावर, 
वतटमानपत्राच्या तुकड्यावर. 
 
 पे्रमचंदाकडे पे्रस होता पण स्वतःची पुस्तके प्रकािशत करण्याआतके पैसे नव्हते. त्यानंी एका रॅीमंत 
माणसाबरोबर करार केला. पैसा त्याने परुवायचा पे्रस पे्रमचंदाचंा. फायदा ऄधा ऄधा घ्यायचा. या 
कराराप्रमाणे दोन वर्ात चार सहा पुस्तके ―सावजंिनक गं्रथमाला‖ नावाने प्रकािशत झाली. पुढे तो ईपक्रम 
बंद झाला.  
 
 ―चाँद‖ नावाचे एक मािसक प्रिसद्ध होत होते. खास करून त्यात िस्त्रयासंाठी लेखन प्रकािशत केले 
जाइ. पे्रमचंदाचं्या कथा त्यात छापून येत ऄसत. त्याचंी एक ऄप्रितम लघुकादंबरी ―िनमटला‖ ―चाँद‖ मधून 
प्रकािशत झाली अिण १९२७ साली ितथूनच पुस्तक रूपाने प्रकािशत झाली. ―चाँद‖ च्या संपादकानंी 
अणखी एका पसु्तकाची मागणी केली. पे्रमचंदाकडे जुना ―पे्रमा‖ कथेचा िकस्सा होता. तो त्यानंी खुलवनू 
―प्रितज्ञा‖ नावाने क्रमशः प्रकािशत केला. ऄथातच ―िनमटला‖ कादंबरीचे यश ―प्रितज्ञा‖ ला लाभले नाही. 
―िनमटला‖ ची कथा म्हणजे-एका वयस्कर व तीन मुलाचं्या बापाशी तरुण िनमटलेचा िववाह होतो. त्याचा मोठा 
मुलगा िनमटलेच्या वयाचा ऄसतो. या सवांच्या परस्पर संबंधाचे मनोवैज्ञािनक िचत्रण पे्रमचंदानी या सुंदर 
कृतीत केले अहे. 
 
 बाबू िकशन नारायण भागटव यानंी दरमहा दोनश े रुपये पगारावर ―माधुरी‖ मािसकाचे सपंादक 
म्हणून काम करण्याचे िनमतं्रण पे्रमचंदानंा िदले व ते त्यानंी सहर्ट स्वीकारले. १९२७ ते १९३३ पयंत त्याचें 
वास्तव्य लखनौला होते.  
 
 ―माधुरी‖ मध्ये पे्रमचंदानी एक ―मोरे्रामशास्त्री‖ नावाची कथा छापली एका कामुक व वाइर् चालीच्या 
वैद्याचंी यात चेष्टा केली अहे. ही कथा आतकी प्रभावी ठरली की लखनौच्या कुण्या एका पिंडत शाळीग्राम 
शास्त्री या वैद्याने ―माधुरी‖ च्या संपादकावर ऄबु्रनुकसानीचा दावा केला. वॉरंर् येण्याअधीच संपादक कोर्ात 
हजर झाले. तडजोडही झाली. ही कथा कुणा एका िविशष्ट व्यिीला समोर ठेवनू िलिहली नाही ऄसे 
सागंण्यात अले. पे्रमचंदानी तडजोडीचा जो मसुदा तयार केला अहे तो मोठा गमतीदार अहे. पे्रमचंदानी 
ती कथा पुनः छापली अिण तडजोडीचा मसुदाही पुनः छापला. या सवट प्रकरणात पे्रमचंदाचं्या व्यिित्वात 
लपलेला एक खोडकर मुलगाही िदसू लागतो. अिण लखनौच्या एकूण वातावरणातील हास्य व अनंद 
लुर्ण्याच्या वैिशष्ट्ट्याचाही पिरणाम िदसतो.  
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 पे्रमचंद ―माधुरी‖ चे संपादक होते पण त्यानंा ितथे काही ऄन्य कामेही करावी लागत ऄसत. कधी 
जािहराती िलहाव्या लागत ऄसत. कथाचंा ऄनुवाद करावा लागे तर कधी दुसऱ्याचंा ऄनुवाद तपासावा 
लागत ऄसे. पण या लखनौच्या वास्तव्यात पे्रमचंद खूपच प्रसन्न व ईत्साही होते. अर्वथक िववचंना फार 
कमी झाली होती. संपादकीय खोलीतून हास्याचे फवारे सुर्त. अजुबाजूचे वातावरणही त्या हास्याने, 
प्रसन्नतेने ईजळून िनघत ऄसे. कधी दोस्ताचं्या मिैफलीत पे्रमचंद पीतही ऄसत. घरी अल्यावर कान 
ईघाडणी होइ. तेवढ्यापरुते ते न िपण्याची प्रितज्ञा करीत ऄसत पण िमत्राचं्या अग्रहामुळे, िभडस्त वृत्तीमुळे 
अिण कायस्थी स्वभावामुळे ही प्रितज्ञा िर्कतही नसे. पण िपण्याचे व्यसन ऄसे त्यानंा कधीच लागले नाही. 
िशवरानीजींचा त्याचं्यावर चागंलाच वचक होता.  
 
 हळूहळू त्याचं्या कथाचें िवदेशी भार्ातंही ऄनुवाद होउ लागले होते. राजेरॄरप्रसाद लसह यानंा 
त्याचं्या ―तारा‖ कथेचा ऄनुवाद ―Actress‖ या शीरं्काखाली केला व तो ―लीडर‖ मध्ये प्रकािशत झाला. 
ताराचंद राय (प्रोफेसर ऑफ लहदी, बर्वलन युिनव्हर्वसर्ी) यानंी जमटनमध्ये काही कथाचें ऄनुवाद केले. 
केशोराम सब्बरवाल यानंी ―मुििमागट‖ ही कथा जपानी ―काआजो‖ या मािसकात ऄनुवािदत केली. त्यानंी पुढे 
पे्रमचंदाच्या ऄनेक कथाचें ऄनुवाद केले. जपानी लोकानंा त्याचं्या कथा अवडत ऄसत.  
 
 याच सुमारास त्याचं्या कन्येचा िववाह झाला. कन्येच्या िववाहप्रसंगी पे्रमचंद काहीसे ऄनुत्साही व 
िनष्ट्क्रीय रािहले. एकूण त्याचंा या कमटकाडंावर फारसा िवरॄास नव्हता. पे्रमचदंानंी ―गबन‖ कादंबरी 
िलहायला सुरूवात केली होती. १९३१ साली ती सरस्वती पे्रस तफें  प्रकािशत झाली. मध्यम वगीय स्त्रीच्या 
मनात दािगन्यािंवर्यी खूप अकर्टण ऄसते. अिण त्यामुळे जीवन दुःखमय होउन जाते ऄसा िवर्य या 
कादंबरीत िनवडला अहे. पण हा िवर्य म्हणजे एक िनिमत्त अहे. या िवर्याच्या िनिमत्ताने त्यानंी भारतीय 
मध्यम वगाचे िवलक्षण प्रभावी िचत्र रेखार्ले अहे. ईत्तराधात तत्कालीन राजकीय वातावरणाचा दबाब या 
कादंबरीवर पडलेला िदसतो. क्रािंतकारकाचंी धरपकड, त्याचं्यावरचे अरोप िसद्ध होण्यासाठी सरकारतफे 
अणलेले बनावर्ी साक्षीदार, या साक्षीदारानंी सरकारला पूरक साक्ष द्यावी म्हणनू पोिलसानंी रचलेले 
जाळे, त्यानंा मोहािवष्ट करणारे प्रसंग, दडपशाही, त्या दडपशाहीचा जनतेने केलेला िवरोध आत्यादी 
तत्कालीन भारतीय जीवनातील वास्तव या कादंबरीत प्रितलबिबत झालेले अहे. दािगन्यासंाठी जीव 
पाखडणाऱ्या स्त्रीच्या मनात त्यागाचा पिवत्र ऄग्नी कसा प्रज्विलत होतो अिण ती िवमल चािरत्र्याच्या 
िशखरावर जाउन कशी बसते हे ही प्रभावीपणे यात दाखवले अहे. अत्म्याला औदात्याचा स्पशट घडवणारे 
िकतीतरी प्रसंग या कादंबरीत अहेत. तसे हे प्रसंग पे्रमचंदाचं्या सािहत्यात ऄनेक िठकाणी येतात व 
कलात्मकतेने येतात.  
 
 लोकिप्रयतेच्या िशखरावर पोचलेला अिण लहदी सािहत्याला नवी िदशा व शिी देणारा हा 
सािहत्त्यक वैयििक जीवनात मात्र ऄगदी साधा भोळा होता व िवरॄास बसणार नाही आतक्या साधेंपणाने 
रहात होता. या दृष्टीने त्याचंी व जैनेंद्रकुमार याचंी झालेली प्रथम भेर् लक्षणीय अहे. या भेर्ीसंबधंी जैनेंद्र 
जी िलिहतात.  
 
 ―मी ओळखले की हे पे्रमचंद अहेत. अता या ऄपिरचयापासून सुर्काच नव्हती. पण हेच पे्रमचंद 
ऄसावते या जािणवचेे सुख मला झालेच नाही. काय यानाचं पे्रमचंद म्हणून ओळखायचे ? पे्रमचंदाच्या 
नावाने ईभा ऄसलेला हा समोरचा माणूस आतका साधारण, आतका फालतू, आतका खेडवळ भासला की-‖ 
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 पण थोड्याच वळेात त्याचंी मनोवस्था पूणट बदलली. पे्रमचंदानंी या नुकत्याच सािहत्यके्षत्रात पाईल 
र्ाकलेल्या माणसाचे आतके मनऽपूवटक स्वागत केले की क्षणातच त्याचं्या बायवरे्ाचा अिण घरातील 
पसाऱ्याचा सुन्न करणारा प्रभाव नष्ट झाला अिण जन्म जन्मातंरीची ओळख ऄसल्याच्या थार्ात पे्रमचंदानंी 
त्याचं्याशी गप्पा मारायला सुरूवात केली. जैनेंद्र िलिहतात : अधुिनक सािहत्याच्या प्रवृत्तीची त्याचंी जाण 
पाहून मी िवत्स्मत होउन गेलो ! युरोिपऄन सािहत्यातले जाणण्यासारखे त्यानंी सवट जाणनू घेतले अहे. 
नुसते जाणूनच घेतले नाही तर ते खोलात जाउन मार्वमकपणे समजून घेतले अहे, याची पारख केली अहे 
अिण मूल्यपानही ! ते स्वतः संबंधी सचेत अहेत. Consistent अहेत, स्विनष्ठ अहे ? 
 
 पे्रमचंदाबद्दल खूप लोकानी ऄशाच प्रितिक्रया व्यि केल्या अहेत. पे्रमचंदाचंा बाय वरे् एखाद्या 
शतेकऱ्यासारखा मळका ऄसे. िफराक गोरखपरुा नाही सािहत्यसम्रार् पे्रमचंद ऄसे ऄसावते हे मनोमन 
अवडले नव्हते. त्याचं्या बोलण्यात गोडवा होता. बोचरी गोष्टही िमठास रूप धारण करून प्रकर् व्हायची. 
वरकरणी त्याचंा खेडवळ वरे् पाहून ऄसे वार्ायचे की हा माणूस ऄगदी गावठी ऄसेल. पण थोडीशी 
जवळीक झाली की त्याचे समृद्ध व्यिित्व िवलक्षण मोिहनी र्ाकत ऄसे.  
 
 एकदा आम्तयाज ऄली यानंी त्यानंा चहाला बोलावले. मंुशीजींना वार्ले घरगुती चहा ऄसेल. तेव्हा 
पायी शहरभर भर्कंती करून ते िदवसभराच्या मळलेल्या, चुरगळलेल्या कपड्यािंनशी त्याचं्या घरी गेले. 
नेहमीचेच िमलचे धोतर अिण जाडसा कुता, धुळीने माखलेले केस, ितथे जाउन पहातात तो मोर्ारीच्या 
रागंा बाहेर लागलेल्या. पे्रमचंदाचं्या सन्मानासाठी ते सवट लोक अले होते ! स्वतःच्या वाङ मयीन महते्तची व 
लोकमानसावरील प्रभावाची या माणसाला तशी जाणीव नव्हती ऄसे नव्हे. पण त्यातून िनमाण होणारी 
मोठेपणाची प्रितमा जपून ठेवण्याची त्याचंी वृत्ती मुळीच नव्हती.  
 
 ऄमृतरायं या प्रसंगाचे वणटन करून पुढे िलिहतात : ―पण हे केवळ बिहरंग अहे. अतून त्याचें मन 
ऄत्याधुिनक अहे. अपल्या मातीचा स्पशट कायम ठेवनू त्यानंी युरोिपयन ज्ञान-िवज्ञानाचे अिण कला-
सािहत्याचे अकलन केले अहे. अिण त्याही अधी सादीच्या िवनोदी िकश्याचंा व हािफजच्या गजलाचंा 
वारसा कायम ठेवला अहे. तो चर्पर्ीतपणा, खुसखुशीतपणा, रंगीन वृत्ती, हजरजबाबी स्वभाव जो 
फारसीचा प्राण मानला जातो, पे्रमचंदाचं्या रिात िवरघळून गेला अहे.‖ (कलम का िसपाही) 
 
 पर्ना येथे लहदी सािहत्य पिरर्देचा कायटक्रम होता. त्यानंी अपल्या गाडीची सूचना िदली होती. 
स्वागतासाठी सािहत्त्यक जमा झाले होते. पे्रमचंद नेहमीच्या बावळ्या वरे्ात अले व त्यानंा कुणीच 
ओळखले नाही. सवट डब्यात पाहून झाले, शवेर्ी िनराश होउन परत गेले. शवेर्च्या गाडीने अले ऄसतील 
म्हणून दुसऱ्या िदवशी लोक पुनः अले. ितथे एक गृहस्थ अढळले. मध्यम वयाचे, सफेद केस-प्रवासाने 
थकलेले, रात्रभर मुसािफरखान्यात पहुडलेले. त्यानंा सहज िवचारले तर तेच पे्रमचंद िनघाले ! त्यानंा 
िवचारले ―रस्त्यात त्रास तर झाला नाही. पे्रमचंद म्हणाले, ―त्रास ? ‖मी तर रात्रभर याच िवचारात होतो की 
थाबंाव े की परत जाव.े रात्री पंजाब मेलने ईतरलो. अपले दशटन घडले नाही तेव्हा मुसािफरखान्यात 
जाउन पहुडलो. मन मोठे ऄस्वस्थ झाले होते. आथे कोणी िवचारपूस करणारेच नाही तर परत जावे. िरर्नट 
ितकीर् होतेच. प्लॅर्फॉमंवर गेलो. गाडी अली पण चढलो नाही, वार्ले, तुम्हाला दुःख झाले ऄसते. 
―तुम्हाला दुःख झाले ऄसते‖ ही यातली भावना. म्हणजे पे्रमचंदाचं्या मानवतेचा ईदे्रक होता. हा सवट पिरणाम 
त्याचं्या बाय व बावळ्या वरे्ाचा होता. पण त्यानंी या सवट ऄडचणी खुल्या मनाने अनंदाने सहन केल्या. 
पे्रमचंदाचें ऄतंरंग िवलक्षण समृद्ध होते. त्याचं्यामध्ये समोरच्या कुठच्याही माणसाला पे्रम देण्याची ईदड 
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क्षमता होती. कोणीही सहृदय जीव त्याचं्या अत्मीयतेच्या कके्षत ओढला गेल्यावर या माणसाचा िमत्र 
बनल्या. िशवाय रहात नसे. ही त्याचंी अत्मीयता केवळ िविशष्ट रॅेणीच्या लोकापंरुती मयािदत नव्हती. 
एकदा ते रॅीमती महादेवी वमा यानंा भेर्ण्यासाठी त्याचं्या घरी गेले. त्याचंी नोकराणी भििन पढेु अली 
अिण म्हणाली ―महादेवीजी कामात अहेत.‖ पे्रमचंद हसून म्हणाले, ―ठीक अहे. मी थाबंतो. तू तर कामात 
नाहीस ना ? तुझ्याशीच गप्पा मारतो. बडबड्या भििनला अणखी काय हव े होते ? थोड्याच वळेात 
महादेवीजी बाहेर येउन पहातात तो पे्रमचंद सवट नोकरामंध्ये बसून मोठ्या मजेत गप्पा मारीत अहेत. अिण 
हास्याचे मजले चढवीत अहेत.  
 
 पे्रमचंदानंी अपल्या समकािलनाचे सािहत्य मोठ्या िजज्ञासेने तर वाचले होतेच पण त्याचें गुणदोर्, 
शिी, सीमा या सकर् त्याचें मूल्यमापनही त्यानंी केले होते. नवीन लोकाचें स्वागत करण्यात त्यानंा फारच 
अनंद होत ऄसे. नवनव्या प्रितभेचा शोध घेउन, नवीन लेखकानंा प्रकाशात अणण्यात ते धन्यता मानीत. 
कानपूरच्या सद गुरुशरण ऄवस्थींना ते एका पत्रात िलिहतात, ―अपल्या वगांमध्ये जर सािहत्त्यक ऄिभरुची 
ऄसलेले िवद्याथीं ऄसतील तर त्यानंा िलिहत राहण्यासाठी सतत पे्ररणा देत रहा. तरुण कधी कधी ऄशी 
सुंदर कथा िलिहतात, जी अम्हालाही जमत नाही. अमचे यश अमच्या सवयीत ऄसते. नवीनपणा, 
चमत्कृती व वैिवध्य तर त्याचं्याकडे ऄसते. वीरेरॄरलसह नावाच्या लेखकाला ते िलिहतात, ―लेखन ही इरॄरी 
शिी अहे. प्रयत्नाने त्यात चमक अणता येते पण िजथे ती नाही ितथे सबधं पसु्तकालय वाचनूही काही 
जमत नाही.‖ ईपेंद्रनाथ ऄश्कना ते नवनवीन पुस्तके वाचत राहण्याचा सल्ला देत ऄसत. स्वतः पे्रमचंदाचे 
वाचन ऄफार् होते. कमलिकशोर गोयकंा यानंी पे्रमचंद िवरॄकोशाच्या एका िर्पणात या संबंधी िलिहले 
अहे. त्यानंी ज्या पसु्तकाचे सहज संदभट िदले अहेत. त्याचंीच संख्या सुमारे पाच हजार गं्रथाचंी अहे.  
 
 देशातले राजकीय वातावरण तापत होते. पे्रमचंदानंी ―हंस ‖ नावाचे मािसक प्रकािशत करण्याचे 
ठरवले. सवट वाङ मयीन व्यवहार बुडीत चालले ऄसतानाही त्याचंा ईत्साह ईसळी मारून येइ, अशावाद 
फोफाव ेअिण नव्या जोमाने ते काही योजना अखीत. ―दाडंी यात्रा‖ २५ माचटला सुरू होणार होती. माचटच्या 
पिहल्या अठवड्यात ―हंस‖ चा पिहला ऄंक बाहेर पडणार होता. या ऄंकातील ―संपादकीय‖ पे्रमचंदाच्या 
व्यिित्वावर अिण त्याचं्या कतृटत्वावर प्रकाश पाडणारे अहे.  
 
 ―हंस‖ चा जन्म ऄशा शुभसमयी होत अहे की ज्या वळेी भारतात एका नव्या युगाचे अगमन होत 
अहे. या वळेी भारत पराधीनतेच्या बेड्यातून सुर्ण्यासाठी तडफडत अहे. ―हंस‖ चे हे परम भाग्य अहे. या 
ितथीची स्मतृी एक िदवस िवशाल रूप धारण करील.  
 
 ऄसे म्हणतात की जेव्हा रॅीरामचदं्र समुद्रावर पूल बाधंत होते त्यावळेी छोरे् छोरे् पशूपक्षी माती 
अणून समुद्र हर्िवण्यात मदत करीत होते. यावळेी देशात त्याहूनही िबकर् संग्राम सुरू झाला अहे. 
शािंतपूणट संग्रामाचा शखं भारताने फंुकला अहे. ―हंस‖ सुद्धा मानस सरोवराच्या शातंीचा त्याग करून 
अपल्या छोट्याशा चोचीत िचमूर्भर माती घेउन समुद्र हर्वण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात योगदान 
करण्यासाठी- चालला अहे. समुद्राचा िवस्तार पाहून त्याची लहमत खचली अहे पण संघ- शिीने त्याचे 
हृदय ऄिधक मजबूत केले अहे.  
 
 पुढे त्यात भारतातील राजकीय शिीचे िवश्लेर्ण अहे. संपूणट स्वराज्याचा पाठपरुावा अहे. यात 
काही महत्वाची वाक्ये अहेत, ―डोिमिनयन पक्षाकडे बारकाइने पािहले तर ऄसे िदसेल की त्यानंा 
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अपल्याला स्वराज्यात दबनू रहाव ेलागेल ऄशी भीती वार्त ऄसावी ? स्वराज्यात मजूराचंा व शतेकऱ्याचंा 
अवाज आतका दुबळा नसेल. हे लोक अवाजाच्या भयाने थरथर कापत अहेत का ? अम्हाला तर ऄसेच 
वार्ते ते ऄसे समजतात की त्याचं्या िहतसंबधंाचे रक्षण आंग्रजी सत्ताच करू शकेल. स्वराज्य त्यानंा 
गिरबानंा तुडवण्याची व त्याचें रि शोर्नू घेण्याची संधी कधीच देणार नाही. स्वराज्य गिरबाचंा अवाज 
अहे, तर डोिमिनयन गिरबाचं्या कमाइवर लठ्ठ होणाऱ्याचंा.‖ 
 
 पे्रमचंद लेखक होते. कलेची महती व स्वायत्ता मानणारे होते पण ―हंस‖ त्यानंी केवळ कलात्मक 
पे्ररणाचं्या पूतींसाठी काढले नव्हते. ते जनवादी लेखक होते. जनतेच्या सुखासाठी देशाच्या राजकीय 
स्वातंत्र्याची िनकड त्यानंा जाणवत होती. म्हणून ते राष्ट्रवादी होते. अिण प्रसंगी कलात्मक मूल्ये बाजूला 
ठेउन प्रचार करण्यासाठी ईपयोगी सािहत्य िलहायला ते तयार होते. खरे तर त्याचं्या सािहत्यात 
जनवादी-पे्ररणा, राष्ट्रीयता, प्रचार आत्यादी गोष्टी केवळ बाय वास्तव रािहल्याच नव्हत्या. कारण ते मनाने 
भारतीय स्वातत्र्यसंग्रामाशी व जनतेच्या सुख-दुःखाशंी एकरुप झाले होते. सामान्यतः ज्याला बाय वास्तव 
समजले जाते ते पे्रमचंदाचं्या कलात्मक जाणीवाचंा ऄसा एक ऄपिरहायट भाग झाला होता की त्याचें 
सजटनात्मक स्फुरण त्या वास्तवाच्या संपृिीनेच होत होते.  
 
 ―हंस‖ मधून तेजस्वी लेख येउ लागले. चार ऄकं प्रकािशत झाल्यावर सरकारने पे्रसकडे एक हजार 
रुपयाचंा जामीन मािगतला. हा मोठा अघात होता. 
 
 देशात दडपशाहीचे थैमान वाढले होते. जवाहरलालजींच्या माता स्वरुपरानी लखनौमध्ये अल्या. 
त्याचंा िस्त्रयावंर िवलक्षण प्रभाव पडला. अता तर िशवरानीजी स्वतः हातात झेंडा घेउन रणमदैानात 
ईतरल्या. िपकेर्ींग करताना त्यानंा पकडले व दोन मिहन्याचंी सजा झाली. १२ जानेवारी १९३१ रोजी 
जैनेंद्रानंा िलिहलेल्या पत्रात पे्रमचंद कौतुकाने अिण नमटिवनोदाने िलिहतात, ―हो, पत्नीजी अल्या खऱ्या. 
पण कदािजत पुनः जातील. ऄजून त्याचें समाधान झाले नाही. सारे स्वराज्य एकाच वळेी त्या घेणार ! 
हप्त्या हप्त्यानंी त्यानंा नको.  
 
 पे्रमचंदाचें मन अतून पेर्ले होते. नेहरुजींच्या मातेला मार लागला तेव्हा ते कळवळून िलिहतात, 
―सरकारचा ऄत्याचार अता सहनशिीच्या बाहेर गेला अहे. प.ं जवाहरलालाचं्या वृद्ध मातेशी िकती िनघृटण 
व्यवहार केला गेला ! अता बाहेर राहणे मला िनलटज्जपणाचे वार्ते.‖ 
 
 या मनःत्स्थतीत त्याचं्या मनात ―कमटभिूम‖ कादंबरी िवकिसत होत होती. १६ एिप्रल १९३१ ला 
―कमटभिूम‖ चे लेखन सुरू झाले. १९३२ च्या ऑगस्र् मिहन्यात ती प्रकािशत झाली. या अधी पे्रमचंदाचंी 
―माधुरी‖ मधील नोकरी सुर्ली कारण माधुरीचे प्रोप्रायर्र बाबू िवष्ट्णुनारायण भागटव वारले.  
 
 पे्रस धडपणे चालत नव्हताच. ―हंस‖ चे वणटन पे्रमचंदानंी केले अहे. ―हंस कोढ में खाज सािबत हो 
रहा था‖ अर्वथक तंगीमुळे ते िकती जेरीस अले होते ! 
 
 त्यानंी रे्क्सबुके िलिहली. पण ती मंजूर झाली नाहीत. ऄनुवादाचीही कामे िमळवायचा त्यानंी 
प्रयत्न केला.  
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 पे्रमचंदजींचा ईत्साह अिण अशावाद आतका दाडंगा की ―हंस‖ वर जामीन द्यावा लागत ऄसताना 
अिण पे्रस यथातथाच चालला ऄसताना त्यानंी ―जागरण‖ पािक्षक चालवायला घेतले ! १२ ऄंक प्रकािशत 
झाल्यावरही दोनशहूेन ऄिधक सभासद नव्हते. ते बुडणार हे अधी माहीत होतेच. चार मिहने बंद ठेवलेले 
―हंस‖ परत सुरू केले तेव्हा सरकारने दोन हजाराचंा जामीन मािगतला. पे्रमचंद ईिेगाने िलिहतात- ―जरा 
जरा-सी बात मे गदटन पर छुरी चल जाती है ।‖ 
 
 ―कमटभिूम‖ ही एक पे्रमचंदाचंी रॅेष्ठ कादंबरी. गाधंींच्या नेतृत्वाचा शहरात, खेड्यात सवट वगावर 
होणाऱ्या प्रभावाचे प्रत्यंयकारी िचत्रण या कादंबरीत अढळते. पे्रमचंदाचे स्वभाविचत्रण करण्याचे कसब व 
मानवी मनाचे िवश्लेर्ण करण्याचे कौशल्य या कादंबरीत प्रकर्ाने अढळते. लोकामंधील सुप्त तेज या 
कादंबरीत ईफाळून बाहेर पडताना दाखिवले अहे. एका बाजूला वैयििक जीवनात ऄनंत ऄडचणींनी 
घेरले जात ऄसतानासुद्धा हा माणूस लेखक म्हणनू एका वगेळ्याच धंुदीत जगत होता.  
 
 पे्रमचदं देशातील राजकारणाबाबत जसे जागरुक होते तसेच अतंरराष्ट्रीय पिरत्स्थतीवरही त्याचें 
ईत्तम लक्ष होते. आकडे गोलमेज पिरर्देच्या धोळावर ते हल्ले चढवत होते तर दुसरीकडे िहर्लरच्या 
जमटनीतील िवजयाचे त्यानंा ऄपार दुःख होत होते. िहर्लरचा िवजय म्हणजे लोकशाही शिींचा पराभव हे 
त्यानंा पके्क ठाउक होते. िहर्लरने यहुदी लोकावंर ऄत्याचार करायला सुरुवात केली त्यािवरुद्ध 
पे्रमचंदानंी तळमळून कळवनू िलिहले. अर्वथक मंदीने िबकर् झालेल्या पिरत्स्थतीची कारणमीमासंा 
करताना ते भाडंवलशाही व्यवस्थेवर प्रहार करत होते तर दुसरीकडे रिशयातील समाजवादाच्या 
प्रयोगाकडे अपुलकीने व अशनेे पहात होते. जपानने चीनवर हल्ला केला तेव्हा युरोिपयन राष्ट्रे मूग िगळून 
बसली. यातले रहस्य त्यानंी चागले ओळखले होते. चीन साम्यवादी मागाकडे चालू पहात होता अिण पढेु 
मागे त्याची साम्यवादी रिशयाशी होणारी मतै्री महाग पडणार हे त्याचं्या मूकपणाचे रहस्य होते. पे्रमचंदाचं्या 
राजकीय व सामािजक िवचाराचंा कें द्रलबदू सामान्य जनतेचे सुख-दुःख हा होता. ते रिशयन वाङ मयाचे भि 
होते. सामान्य जनतेच्या सघंर्ाचे प्रितिनिधत्व करणारा गोकी व त्याचे सािहत्य हा त्याचं्या पे्रमाचा व 
अदराचा िवर्य होता. पे्रमचंद मानवाचे शोर्ण करणाऱ्या सवट दानवी शिीचे िवरोधक होते अिण या 
बाबतीत ते खूप हळवहेी होते. ―यामा‖ कादंबरीतील वशे्याचं्या जीवनाचे भयावह करुण वास्तव वाचून ते 
ऄक्षरशः हलले होते. त्यातील काही भाग वाचताना ते रडत ऄसत. पे्रमचंदाचं्या व्यिित्वात वैयििक व 
सावटजिनक, देशी-िवदेशी, राष्ट्रीय-वैिरॄक ऄसे कप्पे नव्हते. त्यामुळेच त्याचं्या लेखनातही ऄशी िंिे कृित्रम 
पातळीवरही अढळत नाहीत. ज्याला बाय प्रचारात्मक ऄसे सामान्यतः म्हर्ले जाते ते त्याचं्या लेखकीय 
व्यिित्वात िजरून एकरुप झाले होते. ऄमृतरायनी मोठ्या मार्वमकपणे िलिहले अहे. ―ऄच्छे संतरी की तरह 
मंुशीजी की नजर हर तरफ है । ‖ (कलम का िसपाही)  
 
 त्याचंी प्रखर नजर वास्तवाच्या प्रत्येक घर्काचा सूक्ष्म वधे घेण्यात तरबजे झाली होती. ब्राह्मणानंी 
केलेले समाजाचे शोर्ण ऄसो, भाडंवलदारानंी रॅिमकाचें केलेले शोर्ण ऄसो लकवा जमीनदारानंी 
चालवलेला शतेकऱ्याचंा छळवाद ऄसो पे्रमचंदाचं्या गरुड नजरेतून काहीही सुर्णे शक्य नव्हते. 
पे्रमचंदाचं्या भेदक िवश्लेर्णाचे काही थोडेसे नमुने देणे ऄनुिचत ठरणार नाही.  
 
 युरोपच्या ऄथटतज्ञानंी एक मोठा सोपा ईपाय शोधला अहे. बस्  ! ज्या वस्तूचा भाव खाली येइल 
त्या वस्तूचे ईत्पादनच कमी करायचे. भाडंवलदारानंा स्वस्ताइ काळ्या नागासारखी िदसते.‖ 
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 ―भाडंवलदार शतेकऱ्याचं्या दयनीय दशचेा लाभ घेण्याचा ईपक्रम सोडून देतील ऄशी अशा करणे 
म्हणजे कुत्र्याकडून चामड्याची रखवाली करून घेणे ठरेल. या लहस्त्र जनावरापंासून स्वतःचे रक्षण करायचे 
ऄसेल तर अपल्याला स्वतःला सशस्त्र व्हाव ेलागेल.‖ 
 
 गाधंीवादी अदशाकढून ते समाजवादी िवचारसरणीकडे झुकत होते.  
 
 ―जोपयंत संपत्तीवर व्यििगत ऄिधकार राहील तोपयंत मानव समाजाचा ईद्धार होउ शकणार 
नाही.‖ 
 
 ―काही लोकानंा शकंा येते की व्यििगत स्वाथािशवाय माणसात पे्ररक शिी कुठून येणार ? मग 
िवद्या, कला अिण िवज्ञान याचंी ईन्नती कशी होते ?‖ 
 
 ―समिष्ट-कल्पना अली की स्वाथट चेतना स्वतःच संस्कार संपन्न होइल.‖ 
 
 ―हंस‖, ―जागरण‖ या िनयतकािलकातून मंुशीजी िलिहत होते पण अिथंक त्स्थतीने त्याचंी कंबर 
खचत होती. कधी कधी ते खूप लाचार होत. िबलाकडे जािहरातीसाठी प्रयत्न करावते ऄशी ते िमत्राचंी 
मनधरणी करीत. ―जागरण‖ बंद करण्याचे िवचार जोराने मनात येत. ―जागरण‖ ला मिहना दोनश ेरुपयाचंा 
तोर्ा होत होता.  
 
 या प्रितकूल वातावरणात एक मंद वाऱ्याची झुळूक अली. महालक्ष्मी िसनेर्ोनने ―सेवासदन‖ 
घेतले. नाव ―बाजारे-हुस्न‖ च कायम ठेवले व बंबइया िफत्ल्मकरण केले. पे्रमचंदानंा फस्त सातश े रुपये 
िमळाले. पे्रमचंदानंी िसनेमा पाहून मुलाला तार केली. Sevasadan Released saw, Fair but not 
Satisfactory त्याचवळेी तािमळमध्ये के सुब्रमण्यम यानंी िदग्दर्वशत केलेली िफल्म सेवासदन फारच चागंली 
िनघाली. अताची प्रख्यात गाियका एम. शुभलक्ष्मी िहने पिहल्यादंा िसने जगतात पदापटण करून सुमनची 
भिूमका केली. एका चक्रव्युहात सापडलेल्या लेखकाला ऄसे िदलासे जगव ूशकत होते. त्याचवळेी मंुबइहून 
ऄजंता िसनेर्ोनकडून त्यानंा पर्कथा लेखक म्हणून बोलावणे अले. बुडणाऱ्याला हा काडीचा अधार 
होता. पे्रमचंदानंी िमत्राशंी िवचारिविनमय केला. पण िनमंत्रण स्वीकारण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते. पे्रस व 
िनयतकािलकानंी िदलेले तडाखे सहन करण्यासाठी तो एक मागट होता. पे्रमचंद मंुबइला गेले. ही एक 
गाजराची पुंगी होती. वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली. 
 
 पे्रमचंदानंा मंुबइचे वातावरण अवडले नाही. िसनेसृष्टीतील पोकळ डामडौल करणारी माणसे 
अवडली नाहीत. िनष्ट्पे्रम कृित्रम जीवन अवडले नाही. भाडंवलदाराचंी व्यापारी मने त्याचं्या ऄत्स्मतेला 
बोचू लागली. त्यानंी िलिहलेले संवाद िदग्दशटक ज्या तऱ्हेने बदलत होता ते सहन करणे त्यानंा जड जात 
होते. ―मजदूर‖ िपक्चर बनत होते. कथा फारच नार्की होती. मंुशीजींनी संवाद ऄितशय ईत्तम िलिहले 
होते. िदग्दशटक भवनानींच्या अग्रहावरून पे्रमचंदानंी स्वतः सरपंच म्हणून दीड दोन िमिनरे् कामही केले 
होते. िफल्म मंुबइत सेन्सॉरने पास केली नाही पण लाहोरच्या ―आम्पीरीयल‖ िथएर्रमध्ये ती दाखवली गेली. 
पिहल्या िदवशी सुमारे साठ हजार मजूर ती पाहण्यासाठी फार्काबाहेर ईभे होते. ७-८ िदवस गदीवर 
िनयतं्रण ठेवण्यासाठी पोिलसानंा बोलवाव ेलागले. शवेर्ी पजंाब सरकारने घाबरून त्यावर बंदी अणली. 
िदल्लीत ती दाखवली गेली तेव्हा िफल्ममध्ये दाखिवल्याप्रमाणे एक मजूर खरोखरच िगरणीमालकाच्या 
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मोर्ारीपुढे अडवा अला. शवेर्ी िदल्लीतही बंदी घातली गेली १९३७ साली बंदी ईठली पण तेव्हा सारी 
हवाच िनघून गेली होती.  
 
 दैवदुर्ववलासाचा एक तडाखा त्यानंा याचवळेी बसला. मजुराचं्या हक्काचें समथटन करणाऱ्या 
मंुशीजींच्या सरस्वती पे्रसमधील मजुरानंी हरताळ केला. पे्रस चागंला चालत नव्हता. िनयतकािलके 
तोट्यात होती. तरीही तीस चाळीस कामगाराचं्या अयुष्ट्याचा िवचार करून पे्रमचंदानंी ती बंद केली नाहीत. 
हे मजुरानाही पके्क ठाउक होते. िशवाय मजुराचं्या वतीने एकमेव िलिहणारा पे्रस बदं करणेही मजुराचं्या 
दृष्टीने चूक होते. या समाजवादी िवचाराना पे्रस-संघाच्या लेखी काहीच लकमत नव्हती. त्यात ―जागरण‖ बंद 
झालेच पण मंुशीजींनाही खूप दुःख झाले. ज्याचं्यासाठी स्वतःचे पोर् मारून ऄिवरॅातं रॅम करून जीवाचा 
अर्ािपर्ा केला त्यानंीच पे्रमचंदावंर शोर्क ऄसल्याचा अरोप करावा !! पे्रस व ―हंस‖ िवकण्याचा िवचार ते 
करू लागले. पण शवेर्ी हरताळ मागे घेण्यात अला. तीन मिहन्याचं्या वतेनाचा अग्रह सोडून एक 
मिहन्याच्या वतेनावर मजूर रुजू झाले. पण या सवट घर्नात पे्रमचंदानंा जबर धक्का बसला होता.  
 
 मंुबइच्या मुक्कामात पे्रमचंदजीनी ―गोदान‖ कादंबरी िलहायला सुरुवात केली होती. मंुबइत त्यानंा 
फार एकरे्पणा वारे्. त्यानी दोन्ही मुलानंा ऄलाहाबाद येथील कायस्थ पाठ शाळेत ऄभ्यासासाठी ठेवले 
होते. पत्नीसह ते मंुबइला रहात होते. िनयमाने स्रु्िडओत जात. त्यानंी ऑिफसमध्ये याव ेऄसे कोणतेच 
बंधन त्याचं्यावर नव्हते. पण घरी बसण्यापेक्षा कामाच्या जागी बसणे ते ऄिधक पसतं करीत. त्यानंा सवट 
लोक मान देत पण एकूण त्याचंी प्रकृती या वातावरणाशी िवसंगत होती. आंद्रनाथ महाजनानंा िलिहलेल्या 
पत्रात ते म्हणतात: ―सािहत्त्यक माणसासाठी िसनेमा ही योग्य जागा नव्हे. अर्वथक दृष्टीने स्वतंत्र होण्याची 
शक्यता अहे ऄसे वार्ल्यामुळे मी आकडे अलो होतो पण तो माझा भ्रम होता. मी पुनः सािहत्याकडे वळत 
अहे. खरे तर मी िलिहणे बदं केलेच नाही. ते तर माझ्या जीवनाचे ध्येय अहे. जशी विकली तसा िसनेमा. 
मात्र िसनेमा विकलीपेक्षा चागंला म्हणता येइल.‖ 
 
 िसनेमासृष्टीसंबधंी ते जैनेंद्रानंा िलिहतात, ―हे प्रोड्युसर ज्या तऱ्हेची कथा बनवीत अले अहेत 
त्यापासून जराही हरू् आत्च्छत नाहीत. व्हल्गिॅरर्ी म्हणजे यानंा एरं्ररे्नमेन्र् व्हॅल्यू वार्ते. ऄद भतुावर याचंी 
मदार ! राजे राणी, त्याचं्या मंत्र्याचें कर्, नकली लढाया, चुंबने ही याचंी साधने. मी सामािजक कथा 
िलिहल्या अहेत व त्या सुिशिक्षत समाजाला अवडतील पण त्याचें िफल्मीकरण करण्यात यानंा ऄशी भीती 
वार्ते की िफल्म चालेल की नाही ! हे वर्ट कसेतरी पूणट करायचे अहे. कजटदार झालो अहे. ते कजट 
िफरे्ल. कादंबरीची शवेर्ची पाने िलहायची अहेत पण ितकडे मन लागत नाही. आथून सुट्टी िमळाली की 
जुन्या ऄड्ड्ड्यावर जाउन बसेन. तेथे पैसा नाही पण सतंोर् िनिरृत अहे. आथे तर ऄसे वार्ते की जीवन नष्ट 
करीत अहे.‖ 
 
 त्यानंी िफल्म लाइनचा िवचार मनातून पार काढून र्ाकला. ―बॉम्बे र्ॉिकज‖ चे डायरेक्र्र िहमाशुं 
राय यानंी त्यानंा िनमंत्रण िदले पण पे्रमचंदानंी त्यानंा स्पष्ट पणे नकार िदला.  
 
 या ऄवधीत ते राष्ट्रभारे्च्या प्रश्नावर गंभीरपणे िवचार करीत होते. मंुबइ, मद्रास, म्हैसूर, बंगलोर 
आत्यादी िठकाणी त्यानंी या िवर्यावर ऄनेक व्याख्याने िदली. ही शहरे पािहली.  
 
 मंुबइतील वास्तव्याला ते फारच कंर्ाळले होते. करार सपंण्याअधीच दोन हजार रुपयावंर पाणी 
सोडून त्यानी बनारसला परतण्याचा िनणटय घेतला. ―ऄजंता‖ कंपनीनेही गाशा गंुडाळायला सुरुवात केली 
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होती, जैनेद्रानंा िलिहलेल्या पत्रात त्यानंी िफल्म लाइन मध्ये िमळालेल्या पैशाचंा जमाखचट िदला अहे. परत 
येतानंा त्याचं्या गाठीला होते चौदाश ेरुपये अिण पदरी िनराशाजनक ऄनुभव. हा ऄनुभव त्याचं्या दृष्टीने तर 
महत्त्वाचा होताच पण िफल्म आंडस्रीचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या सािहत्त्यकाचं्या दृष्टीनेही हा ऄनुभव मोलाचा 
होता. या ऄनुभवाचा िनष्ट्कर्ट हा की ज्याला सािहत्त्यक म्हणून कायट करायचे अहे त्याने भलतेच भ्रम 
बाळगून या ईद्योगात पडू नये.  
 
 पे्रमचंदाचं्या अयुष्ट्याची संध्याकाळ जवळ अली होती. त्याचं्या ऄिवरत तपस्येचा काहीसा मोबदला 
कीतीच्या अिण सन्मानाच्या रुपाने त्यानंा िमळाला. बराचसा देश त्यांनी पािहला. ऄलाहाबादला 
लहदुस्थानी ऄकादमीच्या बठैकीला ते ईपत्स्थत रािहले. ऄनेक लेखकानंा भेर्ले. त्याचं्या मनातील 
अपल्याबद्दलचे पे्रम, व अदर याचंा पे्रमचंदानंा प्रत्यक्ष ऄनुभव अला. लहदी व ईदूट या दोन भार्ामंधला ताण 
दूर करून लेखकानंा जवळ अणण्याच्या दृष्टीने त्यानंा प्रयत्न करायचे होते. या हेतूने त्यानंी ―लहदुस्थानी 
सभा‖ या ससं्थेच्या दोन शाखा िदल्ली व लाहोर येथे स्थापन केल्या. लखनौमध्ये अयोिजत केलेल्या 
―प्रगितशील लेखक संघ‖ या संस्थेच्या ऄिधवशेनाचे ऄध्यक्षपद त्यानंा देण्यात अले ९-१० एिप्रल १९३९ 
रोजीं हे ऄिधवशेन संपन्न झाले. पे्रमचंदाचे ऄध्यक्षीय भार्ण म्हणजे त्याचं्या पिरपक्व व सखोल िवचाराचे 
प्रितलबबच होते. अपली सािहत्याकडे पहाण्याची दृष्टी त्यानंी िनस्सिंदग्धपणे, अिण साध्या भारे्त स्पष्ट 
केली. कला, सौंदयट, लेखकाचे दाियत्व. सािहत्याचे मानवी जीवनातील स्थान आत्यािद िवर्यावंर त्यानंी 
स्पष्टपणे अपले िवचार व्यि केले. त्याचं्या सवट िवचाराचें मुख्य सूत्र ऄसे होते. लेखकाने अपल्याला 
िमळालेल्या प्रितभा शिीचा ईपयोग मानवजातीच्या सेवसेाठी जागरूकपणे करावा.  
 
 लहदू मुसलमानाच्या ऐक्याचा अदशट पे्रमचंदानी मनात सदोिदत जपला होता. ईदूट व लहदी 
भार्ातंील वैमनस्य कमी व्हाव ेऄसेही त्यानंा मनापासून वार्त ऄसे. लाहोरला अयटसमाजाच्या सभेत त्यानंी 
हे िवचार व्यि केले. या िवर्यावंर ते ―हंस‖ मधून सातत्याने िलिहतच होते. लहदी सािहत्य समेलनासाठी व 
भारतीय सािहत्य पिरर्देच्या ऄिधवशेनासाठी ईपत्स्थत राहण्यासाठी ते नागपूरला अले, पिरर्देचे 
कामकाज लहदीत चालाव ेकी लहदुस्थानीमध्ये हा वाद सुरू झाला व तो आतका िशगेला गेला की ऄिधवशेनच 
बरखास्त कराव ेलागेल की काय ऄशी भीती िनमाण झाली. महात्मा गाधंींनी अपल्या ऄध्यक्षीय भार्णात या 
िवर्याला तोंड फोडले होते. लहदी व ईदूट ऄसे सरळ दोन तर् पडले होते. पे्रमचदंानंी, लहदुस्थानीमधून 
पिरर्देची कायटवाही व्हावी ऄसे जोरदार भार्ण करून प्रलतपादन केले.  
 
 मे. १९३६ च्या शवेर्ी ―गोदान‖ प्रकािशत झाले. पे्रमचंदाचं्या वाङ मयीन कतृटत्वाचा हा कळस होता. 
पण याच सुमारास पे्रमचंदानंा िवरॅातंी घेण्याची फार अवश्यकता वारू् लागली. िशवरानीजी त्याचं्या 
कायटक्रमावर सि नजर ठेवनू होत्या. पे्रमचंदाचंा पोर्दुखीचा िवकारही बळावला होता. वातं्या सुरू झाल्या 
होत्या. पे्रमचंद शारीिरक पीडानंी फार रे्कीस अले होते.  
 
 गोकीच्या मृत्यूची बातमी अली. ―अज‖ च्या कायालयात शोकसभा होती. पे्रमचंदजींचा अवडता 
लेखक गेला होता. पे्रमचंदानी अजारी ऄसताना रात्री ईठून भार्ण िलहून काढले. िजना चढणे ईतरणेही 
फार कठीण होते पण तरीही ते सभेला गेले. भार्ण वाचण्याची शिीच नव्हती. त्यामुळे त्याचें भार्ण 
दुसऱ्यानेच वाचले.  
 
 २५ जूनला पे्रमचंदानंा रिाच्या ईलट्या होउ लागल्या त्यावळेचा पती-पत्नीचा संवाद: 
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 मंुशीजी हळूच पुर्पुर्ले, ―रानी मी अता चाललो.‖ रानीनी अपल्या हुकमी स्वरात म्हर्ले- ―गप्प 
बसा. मला सोडून तुम्ही जाउ शकत नाही.‖ 
 
 पसरलेल्या रिाकडे आशारा करून मंुशीजी बोलले, ―ज्याच्या तोंडातून आतके रि पडले त्याच्या 
जगण्याची तू अशा करतेस ?‖ 
 
 रानीजीनी म्हर्ले ―का करू नको ? मी कुणाचे काही वाइर् केले नाही.‖  
 
 मंुशीजीनी तोंड िफरवले. 
 
 त्या िदवसानंतर त्याचंी िनद्रा नाहीशी झाली. सवट काही झरून गेल्याची जाणीव होत होती. पोर्ात 
पाणी वाढत होते. भयानक वदेना होत होत्या. ईठणें वा पडून राहणे, सवट काही कठीण झाले होते.  
 
 या त्स्थतीतही मंुशीजी कधी तरी िबछाना सोडून जिमनीवर येत. ऄपूणट रािहलेले ―मंगलसूत्र‖ हाती 
घेत. या कादंबरीचा नायक हे पे्रमचंद स्वतःच होते. ख्यातनाम, सच् चा, इमानदार, स्वािभमानी अिण गरीब-
‖ 
 
 ―मंगलसूत्र‖ च्या नायकािवर्यी (देवकुमार) पे्रमचंद िलिहतात: सािहत्य सेविेशवाय ऄन्य कुठल्याच 
कामात त्याला रुची नसे. आथे धन कुठचे िमळणार ? यश भरपूर िमळाले. त्याच्या अत्मसंतोर्ासाठी तेवढे 
पुरेसे होते. संचय करण्यावर त्याचा िवरॄास नव्हता अिण कदािचत पिरत्स्थतीने हा िवरॄास पक्का करण्यात 
भर घातली ऄसावी.  
 
 देवकुमारची व्यथा होती- या जगात कुव्यवस्था का ? कमट संस्कार, सवात्मवाद आत्यािद ईत्तरानंी 
त्याचे समाधान होत नव्हते. ही सवट पे्रमचंदाचंी स्वतःची िजज्ञासा होती. ―मंगलसूत्र‖ कादंबरीत पे्रमचंदानंी 
स्वतःची जीवनिवर्यक एकूण भिूमका प्रस्तुत होत होती.- होत होती, झाली नाही कारण ही कादंबरी ते पूणट 
करु शकले नाहीत. 
 
 २५ जुलै ! रिाची पिहल्यादंा ईलर्ी झाल्याचा एक मिहना पुणट झाला होता. अिण पुन्हा रिाची 
ईलर्ी झाली. िशवरानीजी त्याचं्या डोक्याला, पायाला मािलश करत होत्या. पे्रमचंदानंी त्यानंा झोपायला 
सािंगतले. रात्री ते संडासाकडे जायला िनघाले अिण पुन्हा रिाची ईलर्ी झाली. िशवरानीजीनी मुलाला 
डॉक्र्रला बोलवायला सािंगतले. पे्रमचंदानंी थाबंिवले. त्यानंी कागद लेखणी मािगतली. िशवरानीजींनी 
िवचारले, ―क्या होगा ?‖ ―तुमको बैठने का िठकाना तो करता जाउॅ !‖ ते रडू लागले. मृत्युचे भय नव्हते- हे 
मुलानंा ऄसुरिक्षत ठेउन जाण्याचे दुःख होते. पुढे चार िदवस बनारसला आलाज करण्यात अले. एक्स-रे-
साठीं लखनौला जाण्याचे ठरवले. 
 
 लखनौला त्याचंा एक्स-रे काढण्यात अला. सवट परीक्षा घेण्यातं अल्या. िनदान- जलोदर अिण 
हृदय कडक होत जाणे- िसरोिसस ऑफ िलव्हर. आलाज चालले होते. पण कुठच्याही दोन डॉक्र्राचंी मते 
जुळत नव्हती. पैसा पाण्यासारखा वाहून चालला होता. जवळचा पैसा संपला अिण िनगमसाहेबाकंडे 
मागणी करण्यात अली. सूया हॉरे्लमध्ये राहत होते. अर्वर्स्र् ऄब्दुल हकीमसाहेब त्यानंा जबरदस्तीने 
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अपल्या छोट्याशा घरी घेउन अले. सख्या भावासारखी त्यानंी मंुशीजींची सेवा केली. तरुण लेखक 
गंगाप्रसाद िमरॅ जवळ होते. त्या ऄवस्थेंतही मंुशीजींनी त्याचंी कथा ऐकून त्याचंी प्रशसंा केली. 
 
 पे्रमचंद बनारसला परतले. शरीराचा सापळा झाला होता. चेहरा िपवळा पडला होता. डोळे खोल 
गेले होते. अपण अता वाचत नाही याची मनोमन खात्री झाली होती. डॉक्र्रानंी ऄिधक हवशेीर घरात 
राहण्याचा सल्ला िदला. सुदैवाने भारतेंदु हिररृदं्राचें घर िरकामे होते, ितथे रहायला गेले. 
 
 २५ ऑगस्र् पुनः रिाची ईलर्ी होइल ऄशी भीती. याच सुमारास जैनेंद्र ितथे अले. त्यानंी नमूद 
केले अहे. पे्रमचंद खारे्वर पहुडले होते. अजार वाढला होता. ईठणे चालणे शक्य नव्हते. देह िपवळा 
पडला होता. पोर् वाढले होते पण चेहऱ्यावर शातंी होती. त्याचं्या खारे्लगत मी खूप वळेपयंत बसलो अहे. 
त्याचं्या मनात कसलींच चीड करु्ता लकवा कसल्याही प्रकारची मिलनता िदसली नाही. 
 
 जे सागंायचे झाले ते सागंनू झाले होते. मनात कुठल्याही प्रकारची ऄपराध भावना नव्हती, 
अत्मग्लानी नव्हती, ऄतृप्ती नव्हती. प्रत्येक क्षण सोथटकी लागला होता. स्वकतटव्यात कोणत्याही प्रकारची 
कुचराइ त्यानंी कधीं केली नव्हती. शातं अिण िनर्ववकार मनाने मतृ्यूची वार् पहात होते. 
 
 जैनेंद्राना ते म्हणाले, ―जैनेंद्र ऄशा वळेी लोक इरॄराचे स्मरण करतात. मलासुद्धा त्याची अठवण 
करून देतात. पण ऄजूनतरी इरॄराला कष्ट देण्याची गरज मला भासली नाही.‖ 
 
 यावर जैनेंद्राची ऄितशय मार्वमक अिण काव्यात्मक ऄशी िर्प्पणी पहा. 
 
 ―शब्द हळूहळू त्स्थरतापूवटक ईच्चारले गेले होते. अिण मी त्या ऄत्यंत शातं, नात्स्तक संताच्या 
शिीवर िवस्मयचिकत झालो होतो.‖ 
 
 या ऄस्वस्थेतही त्यानंी बु्रसेल्समध्ये होणाऱ्या िवरॄशातंी समेलनाच्या घोर्णापत्रावर हस्ताक्षर केले 
होते. 
 
 शवेर्च्या ऄवस्थेतही पे्रमचंद अपली िवनोद बुद्धी अिण प्रसन्न हास्य िवसरले नव्हते. 
हकीमसाहेबानंा और्धोपचार पुरे ऄसे सागंत होते. अिण हकीमसाहेब अत्मिवरॄासाने अपल्या और्धाचंी 
तारीफ करीत होते ! पे्रमचंद ितमजली हास्य करीत होते !! 
 
 मृत्यूच्या पंधरा िदवस अधी त्यानंी अपल्या िजवलग िमत्राला बोलावनू घेतले, िनगम नारायण 
यानंा. िमत्रापासून ऄलग होण्याचे दुःख पे्रमचंदाना सहन होइना. या जगात माणसािंवर्यी ऄनुभवलेले 
स्नेहाचे भावबधं सोडून जाव ेलागणार याचे दुःख होते. ते मुलासारखे रडले. 
 
 एकीकडे तरुण लेखकानंा अशीवादपर, प्रोत्साहन देणारी छोर्ी पते्र िलिहत होते, सािहत्त्यक 
िमत्राशंी गप्पा करीत होते. नंददुलारे वाजपेयी, िनराला प्रसाद अणखी िकतीतरी सािहत्त्यक येउन जात 
होते. एकदा िनरालानंा ते नमस्कार करून म्हणाले,- ―अता ंतर शवेर्चा िनरोप अहे ! ‖ ज्या व्यिीबद्दल 
ऄितशय अदर व प्रम वार्त होते. ज्या व्यििमत्वाबद्दल कुठचीही हीन भावना मनात येणे सुद्धा शक्य नव्हते 
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ऄशा पूजनीय व्यिित्वाला मृत्यू काळफास र्ाकून ओढून नेत होता अिण सवट प्रितभावतं िमत्र ऄगितक 
होउन दुःखावगेाने ते फि िनमूर्पणे पहाण्यापिलकडे काहीच करु शकत नव्हते. 
 
 ८ ऑक्र्ोबर थंडीची सकाळ. साडेसातचा सुमार. दात घासण्यासाठी दातवण घेउन िशवरानीजी 
अल्या. दातवण दातानंा लावले पण दातच गच्च झाले. चूळ भरण्यासाठी तोंडच ईघडेना. िववश नेत्रानंी 
त्यानंी पत्नीकडे पािहले. अतल्या अवाजाने केवळ म्हर्ले- ―रानी-‖ अिण सवट काही संपले. 
 
 दुपारी ऄकरा वाजता शवयात्रा िनघाली. फि २०-२५ माणसे रस्त्यात कुणीतरी दुसऱ्याला 
िवचारले- ―कोण गेले ?‖ दुसऱ्याने ईत्तर िदले, ―होता कोणी मास्तर !‖ 
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वाङ मयीन कतृृत्वाचा एक अलेख 

 
 १९०८ साली पे्रमचंदाचंा पिहला ईदूट कथा-संग्रह सरकारी रोर्ास बळी पडून जप्त झाला. प्रखर 
राष्ट्रीयता हा पे्रमचंदाचं्या सािहत्याचा एक महत्वाचा िवशरे् होता अिण राष्ट्रीय भावनेचे ऄनुभवाच्या 
अशयावर व ऄिभव्यिीवर जे बरेवाइर् पिरणाम होतात ते पे्रमचंदाचं्या लेखनावर िदसून येतात. त्याचंा 
लेखाच्या ओघात प्रसंगपरत्व ेिवचार होइलच. पण एक गोष्ट महत्त्वाची वार्ते. पे्रमचंदाचंा कथा संग्रह जप्त 
व्हावा हे त्याचं्या लेखनशिीचे जसे िनदशटक अहे तसेच काळाबरोबर राहाण्याच्या व काळाची अव्हाने 
स्वीकारण्याच्या त्याच्या वृत्तीचे िनदशटक अहे. रंजन करणे व कीती िमळवणे या त्याचं्या सािहत्याच्या पे्ररणा 
कधीच नव्हत्या. लेखन समकालीन वास्तवाच्या भरभक्कम पायावर ईभे ऄसले पािहजे, ते मनोरंजनापेक्षा 
ऄिधक गंभीर ऄशा जीवनदशटनाच्या पे्ररणेने सहजपणें, (कलावतंाच्या ऄंतयामीच्या ओढीने) अिवष्ट्कृत 
झाले पािहजे. ते स्थळकाळाशी संबदं्ध होउन जीवनशिी खेंचून घेणारे ऄसले तरी त्यात स्थळकाळाला 
ऄितक्रिमत करण्याची सजटनात्मक क्षमता ऄसली पािहजे. वयपरत्व े प्रगल्भ झालेल्या या सािहत्त्यक 
जािणवा अरंभापासून बीजरुपाने पे्रमचंदाचं्या मनात होत्या यात सशंय नाही. म्हणूनच १९०८ साली 
―नबाबराय‖ या नावाने िलिहलेला त्याचंा कथासंग्रह जप्त व्हावा ही घर्ना बोलकी अहे. सािहत्य अिण 
राजसत्ता याचं्यात सामान्यतः िवरोधच ऄसतो. अिण राजसते्तला सािहत्याच्या ऄलहसक सत्याग्रहाची 
चागंलीच दखल घ्यावी लागते हे सत्य आितहासाने ऄनेकदा िसद्ध केलेले अहे. राजे-रजवाडे ऄसोत, 
हुकुमशाही ऄसो, एकपक्ष सत्ता ऄसो लकवा क्रातंीनंतरची राजकीय सत्ता ऄसो लेखकालाही अपल्या 
सत्याग्रहाची लकमत द्यावी लागलेली अहे. पे्रमचंदाचं्या िलखाणात तत्कालीन राजसते्तिवर्यीचा सवटव्यापी 
िनरे्ध व्यि झाला अहे अिण त्यात त्याचं्या लेखनाची शिीही प्रकर् झाली अहे. पण आंग्रजािंवरुद्ध कडवर् 
िवद्रोहभाव हा त्याचं्या सािहत्यातला एक भाग झाला. सत्ता हाती घेण्यासाठी व ती िर्किवण्यासाठी जे 
भ्रष्टाचरण नेतृत्वाच्या रुपाने चालते त्यातले हीण ही पे्रमचंदानंी वळेोवळेी व्यि केले अहे. एवढेच नव्हे तर 
राष्ट्रभिीच्या नावावर जे न्यस्त स्वाथाचे खेळ चाललेले ऄसतात त्यातील ढोंगही पे्रमचंदानंी व्यि केले 
अहे. 
 
णवरोधातून णवकास : 
 
 पे्रमचंदाच्या सवट लेखनकतृटत्वाकडे पािहले की िवरोधातून िवकास हे एक सूत्र िदसते अिण त्याचं्या 
िवकासक्षम प्रितभेंचे अरृयटही वार्ते. 
 
 त्यानंी ईदंूत िलहायला सुरवात केली पण पिररॅमपूवटक लहदीत लेखन करू लागले अिण लहदी 
भारे्ला व सािहत्याला नव े वळण िदले. स्वतः शारीिरक पिररॅमाशी पाठ िफरवलेल्या कायस्थ जातीत 
जन्मले, सुखवस्तु, कुरंु्बाच्या संस्कारात वाढले पण ―धन की दुश्मनी‖ हा स्थायीभाव सािहत्यात व्यि 
झाला अिण शारीिरक पिररॅमाला त्यानंी ऄत्यंत महत्त्व िदले, स्वतः लेखणीने रॅम करीत रािहले. र्ीकेची 
प्रखर नजर वरच्या वगातील शोर्णप्रणालीवर ठेवली अिण हृदय मात्र सामान्य माणसाच्या जीवन 
व्यवहाराची ऄनंत रूपे न्याहाळण्यात व त्यानंा सहानुभतूी देण्यात गंुतवले. या धनपतरायच्या 
सािहत्यानुभवाचा कें द्रीय भाग भिूमपुत्राच्या सुखदुःखाशी (दुःखाशीच ऄिधक) संबंध अहे. सवदेनशील 
मनाने जाणता वा ऄजाणता िर्पलेले ऄनुभव पुढे प्रितभेच्या प्रकाशात ऄिधक जोमाने, िवस्ताराने, 
सखोलपणाने फुलायचे होते. िवकिसत व्हायचे होते त्यानंी स्वतः शतेी केली नाही, पण ज्या गावात बालपण 
गेले त्या गावातल्या शतेमजुराचं्या ऄनत्न्वत छळाचे, हलाखीचे, व शोर्णाचे जे िवदारक अिण करुण दृश्य 
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त्यानंी पािहले त्याचा प्रत्ययकारी ठसा त्याचं्या सवट लेखनात ईमर्लेला अहे. अत्मकें िद्रतपण िवसरून 
पे्रमचंदानंी सभोवतालचे जग तन्मयतेने पािहले. त्यानंा ―गवइ गावं का कलाकार‖ म्हर्ले अहे ते ऄधटसत्य 
अहे कारण संपूणट पे्रमचंद यापेक्षाही मोठे होते. 
 
ईदृू व सहदी साणहत्याला नवे वळण : 
 
 कायस्थाचं्या पोर्ापाण्याच्या भारे्चे ईदूटचे बाळकडू त्यानंा िमळांले. त्यानंी ससं्कार घेतले त्यात ईदूट 
सािहत्त्यकाचें संस्कारही मोठे होते. मौलवी नजर ऄहमद, पंिडत रतननाथ सरशार, ऄब्दुल हालीम, िमजा 
रुसवा, महमंद ऄली िनयाजी आत्यादी अख्याियकाकाकाराचें. पण लहदीप्रमाणे ईदूट सािहत्यावरही 
पे्रमचंदाचा ठसा ईमर्ला अहे. पे्रमचंदानंी सािहत्यात केलेल्या युगातंराचे एका वाक्यात वणटन करायचे तर 
ऄसे म्हणता येइल. पे्रमचंदानी कथावाङ मयाला वास्तवाकडे ईन्मुख करून जीवन संवादी बनिवले अिण 
जीवनवादी कलात्मक वाङ मयाची रॅेष्ठ परंपरा िनमाण केली. हे कतृटत्व जसे सािहत्याला िवकिसत करणारे, 
ईन्मेर्शाली बनिवणारे, िवकासाच्या ऄकरा िदशा धंुडाळणारे अहे तसेच ते एका कलावतंाला महान 
कलावतंाचं्या पिंीत बसवनू मानाचे पान देणारेही अहे. अरृयं ऄसे की ही वास्तवािभमुखता पे्रमचंदानंी 
स्वानुभवाने अिण स्व-लचतनाने प्राप्त केलेली अहे. बालवयात जे सािहत्य त्यानंा वाचायला िमळाले ते 
ऄद भतुता, चमत्कार, फॅर्न्सी याचंा ऄितरेक ऄसलेले, कथेतील घर्नाचं्या शृखंलातं, गंुतागंुतीत 
ऄडकवनू ठेवणारे क्षणाक्षणाला वाढत्या िवस्मयाच्या अदंोलनात लहदकळत ठेवनू अजुबाजूच्या कारे्री 
जगाचे भान नाहीसे करणारे. वास्तवपराङ मुख अिण रंजनाितरेकी सािहत्याचे तन्मयतेने अस्वादन 
करूनही पे्रमचंदानंी नेमकी िवरोधी लार् चोखाळली हे त्याचं्या कतृटत्वाचे महत्वाचे गमक. पे्रमचंदानंी ईदूट व 
लहदी सािहत्याला िदलेले हे वळण एवढे मोठे अहे की लहदीमध्ये कलावादी, रुपवादी, रंजनवादी 
िवचारसरणी कधीच रुजू शकली नाही. (ऄजे्ञयासारख्या कलेिवर्यी िवशरे् जागरुक ऄसणाऱ्या लेखकावर 
कलावादी ऄसण्याचा धादातं खोर्ा अरोप व प्रचार केला जातो. त्याला परुावा नाही अिण ऄशा खोट्या 
अरोपानंा ईत्तर देत बसण्याचेही कारण नाही.) या िठकाणीं एक महत्वाची सािहत्त्यक घर्ना नमूद 
करायला हवी. प्रसाद पे्रमचंदापेंक्षा नउ वर्ानी लहान. ते छायावादी कवी व ऐितहािसक नार्ककार. 
त्याचं्या कथात, काव्यात, नार्कात स्वच्छंदतावाद (सौंदयटवाद) एवढा प्रबळ अहे की पे्रमचंद व प्रसाद ही 
दोन वगेळी स्कूलस अहेत ऄसे मानले जाते. पण पे्रमचदंाचं्या वास्तववादी कादंबरी वाङ मयाचा प्रसादावंर 
आतका प्रभाव पडला की त्यानंी ज्या दोन पूणट कादंबऱ्या (―कंकाल‖ व ―िततली‖) िलिहल्या त्यावर वास्तवाचा 
पूणट पगडा अहे. ―कंकाल‖ मधील वास्तववाद तर नॅचरॅिलझमला स्पशट करतो ऄसे वार्ते. तो िवदारक 
वास्तववाद अहे. या घर्नेचा पे्रमचंदानंा खूप अनंद झाला होता कारण प्रसादाचं्या नार्कासंंबधंी 
पे्रमचंदानंी सहज िर्पणी केली होती की ―प्रसाद परुलेले मुडदे ईखडून काढतात-‖ प्रसादाचंी जणू त्याना 
ईत्तर िदले- ―मी वास्तवतावादी कादंबऱ्याही िलहू शकतो !!‖ पे्रमचंदाना या कादंबऱ्या अवडल्या होत्या व 
त्यानंी म्हर्ले, माझ्या र्ोचणीने जर प्रसादजी ऄसे लेखन करतील तर त्यानंा र्ोचण्यात मला अनंदच 
वारे्ल !‖ दोन िभन्न प्रवृत्ती ऄसलेल्या पण हृदयात एकमेकाबंद्दल िनतातं पे्रम ऄसलेल्या दोन मोठ्या 
सािहत्त्यकाचंा हा ईदार संवाद होता. ज्या काळात मराठी सािहत्यात जीवनवाद कलावाद यावर तंुबळ रण 
माजले होते (अिण मोठ्या लेखकाचं्या खाजगी जीवनातंही या िवरोधाची कंुपणे िनमाण झाली होती) अिण 
जीवनवादी सािहत्त्यकही कलावादाला शरण जाउन या तंत्राला ऄितरेकी महत्त्व देत होते त्या काळात 
लहदी सािहत्यात शििशाली, सौंदयटवाद वा स्वच्छंदतावाद (―कामायनी‖ सारख्या कलाकृती व छायावादी 
काव्य) वास्तववादाने प्रभािवत होत होता. या घर्नेत पे्रमचंदाचा वार्ा लसहाचा अहे. 
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भाषेचे सामर्थय ृवाढणवणारा लेखक : 
 
 पे्रमचंद ईदूटकडून लहदीकडे वळले अिण त्यानंतर ईदंू, पंजाबी आत्यादी भार्ाकंडून लहदी भारे्कडे 
वळणाऱ्या लेखकाचंी एक मोठी परंपराच लहदीमध्ये िनमाण झाली. पे्रमचंदाची अरंभीची भार्ा व नंतर 
―गोदान,‖ ―कफन,‖ ―पूसकी रात‖ मधील भार्ा याचंा तुलनात्मक ऄभ्यास केला तर भार्ा अत्मसात करून 
घेण्यात व ितच्यावर हुकमत गाजवण्यात जे ऄभतूपूवट यश पे्रमचंदानी िमळवले ते त्याचं्या िवकासशील प्रजे्ञचे 
ईत्तम ईदाहरण ठरतेच पण त्याही पेक्षा महत्त्वाची बाब ही की त्यानंी लहदीला एक नवा ―मुहावरा‖ िमळवनू 
िदला. तत्कालीन प्रसादाचंी संस्कृत-प्रचुर भार्ा व ििवदेी युगातली गिरष्ठ ग्रािंथक भार्ा याचं्या संदभात 
पे्रमचंदाच्या भारे्चा िवचार केला तर ऄसे म्हणता येते की पे्रमचंदानी व्यवहािरक जीवनातील सामान्याचंी 
जनभार्ा व सािहत्त्यक लिलत भार्ा याचं्यातले ऄंतर फार कमी केले. पे्रमचंदानी संस्कृतप्रचरु लहदी व 
ऄरबी फारसीयुि ईदूट या दोन र्ोकाना न जाता ―अम भारे्चा ईपयोग केला अिण खऱ्या ऄथाने 
राष्ट्रभारे्ला ितचे स्वतःचे स्वरूप िमळवनू िदले. त्याच भारे्ला नव े स्वरूप देणे फि शब्दसंचयाच्या 
वैिशष्ट्ट्यापरुते मयािदत नव्हते. जीवनातंल्या घर्नाचंी शब्दिचते्र रेखारू्न त्यानंी भारे्ला जीवनाचा एक 
ठसका िदला, बोली भारे्चा जीवतं स्पशट, हरघडीच्या वापरातील म्हणींचा व ईिींचा ठसकेबाज वापर 
अिण प्रचरु ऄथट सहजपणे व्यि करण्याच्या लकबी या वैिशष्ट्ट्यानंी पे्रमचंदाचंी भार्ाही मोठी समदृ्ध झाली 
अहे. एखाद्या लेखकाने भारे्ला वगेळेपण द्याव,े शिी द्यावी, िवकासातील महत्वाचा र्प्पा गाठून द्यावा हे 
त्या लेखकाच्या महनीयतेचे लक्षण मानले तर पे्रमचंदानंा लहदीचे मोठे लेखक मानणे भागच अहे. लहदी 
भारे्ला ऄनेक लेखकानंी नवनवी सामर्थ्यट प्राप् त करून िदली (महावीर प्रसाद ििवदेी, पंत, िनराला, ऄजे्ञय) 
या लहदी लेखकामंध्ये पे्रमचंदांचे स्थान फार महत्वाचे अहे. पे्रमचंदानंा भारे्चा िवकास करता अला त्याचं्या 
ऄनेक कारणापंैकी एक महत्वाचे कारण ते ईदूटतील रवानी (प्रवाह) घेउन लहदीत अले. दुसरे कारण 
म्हणजे पे्रमचंदाचें सवट व्यिित्वच जनवादी लेखकाचे होते. सामान्य माणसाच्या सुखदुःखाशी एकरुप 
होउन त्याचे िचत्रण करणारे ते लेखक होते. व्यावहािरक सवट प्रकारचा जीवनानुभव त्यानंी व्यि केला. 
ऄथातच त्याला साजावी ऄशी भार्ा त्यानंी सहजपणे वापरली. लहदी भारे्वरच्या सवट ऄिभजात्याच्या खुणा 
पुसून त्या भारे्ला पे्रमचंदानंी ऄिधक जनािभमुख केले. त्याचं्या भार्ासेवचेे हे एक महत्वाचे रहस्य अहे. 
 
 पे्रमचंदानंी सवट प्रकारचे लेखन केले. नार्के िलिहली, बालवाङ मय रचले, िनबंध िलिहले, ऄनुवाद 
केले पण त्याचें खरे कतृटत्व कथावाङ मयातलेच. त्यानंी िलिहलेल्या १२ कादंबऱ्या व २९९ कथा त्याचं्या 
सािहत्त्यक कायाची महत्वाची ठेव अहे. यातील काही िनवडक कादंबऱ्या व कथाचंा समीक्षात्मक ऄभ्यास 
या गं्रथात पुढे येइलच. 
 
वाङ मयीन दृष्टी : 
 
 पे्रमचंद एका व्यापक ऄथाने ईपयुितावादी लेखक होते. लेखकाला जी प्रितभा, संवदेनशीलता 
लाभलेली ऄसते ती जनतेच्या सेवसेाठी ऄसते ऄशी त्याचंी िनष्ठा होती. स्थूल रंजनवादाचे कट्टर िवरोधक 
ते होतेच पण कलावादासबंधंीची त्याचंी भिूमका मोठी गमंतीदार होती. कला स्वायत्त ऄसावी, कलावतंाने 
कुणाचे ताबेदार ऄसू नये व पिरणामाचंी िक्षती बाळगू नये ऄसे त्यानंा वारे्. पण त्याचें म्हणणे ऄसे होते की 
ज्या देशात जीवन समस्यात्मक अहे, देश ऄिवकिसत अहे समाज िवर्मतेवर अधारलेला अहे त्या देशात, 
त्या समाजात कलावादाचा अग्रह हािनकारक अहे. याचाच ऄथट ऄसा की ते तत्वतः कलावतंावर बधंने 
ऄसू नयेत या मताचे ऄसले तरी कलावतंाने समाजाशी व काही मूल्याशंी बािंधलकी ठेवलीच पािहजे. ऄसा 
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त्याचंा अग्रह होता. पे्रमचंदाचं्या मूल्य िवर्यक िवचारात सवात ऄिधक स्थान नीित-मूल्याचें होते, िशव-
तत्वाचे होते. सािहत्य नेहमी सत्य व िशव याकडे ईन्मुख व गितमान ऄसले पािहजे. सौंदयट व रुप शवेर्ी 
एक साधन अहे ऄशी त्याचंी धारणा होती. याचा पिरणाम त्याचं्या सािहत्यावर झालेला अहे. ते मोठे 
कलाकार होते अिण सहािजकच त्याचं्या काही लघुकथा सौंदयट व रुप-सौष्ठवाच्या दृष्टीने खूप दजेदार 
झाल्या अहेत. मात्र त्याचं्या कादंबऱ्यात अशयाच्या िवस्तारामुळे कधी कधी अकाराची िशिथलता अलेली 
अहे. जन जीवनाबद्दल ऄसलेली अत्मीयता लोककल्याणाची दृष्टी, भौितक प्रश्नािंवर्यींची अस्था यामुळे 
पे्रमचंदानंी ऄनेक व्यापक प्रश्नानंा व समाज-जीवनाच्या िचत्रणाला हात घातला. तसेच समाज व व्यिी 
याचं्या जीवनातील गाभ्याच्या प्रश्नानंा हात घातल्यामुळे मोठ्या लेखकाची जबाबदारी त्यानंी पार पाडली 
ऄसे म्हणता येइल. याचे ऄिधक स्पष्टीकरण पढेु येइलच. 
 
पे्रमचंदांना णमळालेला वारसा अणण त्यांचे संणचत :  
 
 पे्रमचंदानंा लहदीमध्ये जी सािहत्त्यक परंपरा लाभली ती तीन प्रकारची होती. वाचकाचंी ईत्कंठा 
वाढिवणाऱ्या घर्नाचंी प्रचंड मािलका िनमाण करून त्याला ऄद भतुरम्य वातावरणात गंुतवनू ठेवण्याची 
ितलस्मी-ऐयारी परंपरा, दुसरी थोडी ऄिधक व्यावहािरक भमूीवरची घर्नाप्रधान परंतु बौिद्धक 
कायटकारणभावानंी बाधंलेली गुप् तहेर कथा, व ितसरी परंपरा ईपदेशपर नीरस कादंबऱ्याचंी. देवकीनंदन 
खत्रींच्या ―चंद्रकातंा‖, ―चंद्रकातंा सतंित‖ आत्यादी जादूमयी ऄद भतु कादंबऱ्यानंी लोकमानसाची िवलक्षण 
पकड घेतली होती व िकत्येक वाचक या कादंबऱ्या वाचण्यासाठी लहदी िशकले ऄसे म्हणतात. पण १९१९ 
साली पे्रमचंदाचंी ―सेवासदन‖ कादंबरी प्रकािशत झाली अिण लहदी वाङ मयाचे स्वरुप बदलून गेले. जीवन-
दशटनाची अतंिरक तळमळ, मानवी जीवनाच्या गंुतागंुतीच्या समस्याबंद्दल प्रचंड बौिद्धक व भावनात्मक 
कुतुहल, ही तळमळ व हे कुतुहल हाडामासाचं्या मानवी स्वभावाच्या पात्राच्या माध्यमातून व्यि करण्याची 
कलात्मतक ईमीं, सामान्य माणसाच्या मनातील वृत्ती-प्रवृत्तींचीं व मानिसक खळबळीची प्रचंड जाण, गंभीर 
व समंजस वाचकाला अकर्ूंन घेइल आतक्या रोचकतेने अशयाला अकार देण्याचे िशल्पकौशल्य या 
वैिशष्ट्ट्यानंी युि पे्रमचंदाचंी ―सेवासदन‖ कादंबरी प्रकािशत झाली अिण लहदीमधले रहस्यमय, 
ऄद भतुरम्य, काल्पिनक ईत्कंठावधटन करणारे घर्ना बहल व नीरस ईपदेश परतेचे वाङ मयीन कायट 
अपल्या दजावरून फार खाली घसरले. जीवन व कला याचं्या संवादी पे्ररणेने लहदी कादंंबरी वार्चाल 
करू लागली. याअधी सुमारे १९१३ पासून पे्रमचंदाचें कथा वाङ मय लहदीत प्रकािशत होत होते. लहदी 
कादंबरी वाङ मयाला वास्तववादी भमूीवरून चालायला लावण्याचे रॅेय पे्रमचंदाना सामान्यतः िनरपवादपणे 
िदले गेले अहे पे्रमचंदाचं्या महनीयतेचे ते अणखी एक गमक अहे. 
 
अदशोन्मुख यथाथृवाद : 
 
 पे्रमचंदाचं्या सवट कथावाङ मयाचा िवचार केला तर ते िविवध पातळ्यावंर िनरंतर िवकासमान होणारे 
लेखक होते ऄसे सहज म्हणता येते. कादंबरी लकवा कथावाङ मयाचे प्राणभतू तत्त्व ―वास्तववाद‖ पे्रमचंदाच्या 
सवटच सािहत्यात वास्तववादाचे स्थान मोठे अहे. पे्रमचंदाचंा हा वास्तववाद तपशीलात रमून जीवनाची 
फोर्ोग्रािफक ऄनुकरणात्मक अवृत्ती करणारा वास्तववाद नाही. सवट सािहत्याकडे त्यानंी ईदे्दशवादी दृष्टीने 
पािहले. वाचकावंर सद भावनेचे, सद िवचाराचें संस्कार करणे व त्याचंी सवदेनशिी व जीवनिवर्यक समज 
तीव्र व व्यापक करणे हे सािहत्याचे ईिद्दष्ट अहे ऄसे त्यानंी मानले. खरा लेखक केवळ जीवनाचे वास्तवादी 
िचत्रण करीत नसतो. त्या वास्तवातून अदशटही सहजपणे प्रादुभूंत झाला पािहजे ऄसा पे्रमचंदाचंा अग्रह 
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होता. म्हणूनच सािहत्य केवळ वास्तववादी वा केवळ अदशटवादी ऄसू नये ऄसे त्याचें मत होते. केवळ 
अदशटवाद हा पलायनवाद ठरतो. िवरॄसनीयता अवश्यक ऄसते अिण वाङ मयीन प्रभाव या 
िवरॄसनीयतेमुळेच ऄिधक गहन होतो. या िवरॄसनीयतेसाठी वास्तवाची जाण भक्कमपणे लेखकाकडे 
ऄसायला हवी. पण सािहत्याने वास्तवबादी ऄसाव ेहे अणखी एका ऄिधक गंभीर दृष्टीने म्हणता येते. एकूण 
जीवनाचा वधे घ्यायचा ऄसेल तर कलावतंाने वास्तवाच्या भमूीवरच रािहले पािहजे. मात्र अपली संस्कार 
करण्याची भिूमका ही त्याने सोडता कामा नये. म्हणूनच त्याने अदशटवादाकडे झुकलेले रािहले पािहजे 
ऄसा त्याचंा िवरॄास होता. त्यानंी नवीन शब्दावलीत हे माडंले. ―अदशोन्मुख यथाथटवाद.‖ 

 
 पे्रमचंद िनरंतर िवकिसत होत रािहले. िवचार, अशय, ऄनुभवक्षमता, कलात्मक कौशल्य या सवचं 
बाबतीत ―गोदान‖ पयंत त्याचंा ऄद भतू िवकास झालेला अढळतो. त्याचं्या अदशोन्मुख यथाथटवाद या 
िवचारातही तसा तो जाणवतो. त्याचंी अरंभापासून शलैी यथाथटवादीच होती, ती ईत्तरोत्तर िचत्रात्मक व 
व्यजंनक्षम होत गेली. पण अरंभी पात्राचं्या हृदयपिरवतटनातून त्यानंा भोगाव्या लागणाऱ्या सुखदुःखातून वा 
घर्नाचं्या िविशष्ट िदशनेे केलेल्या पिरणतीतून ते अदशटवादी वळसे दाखिवत. यातून एक प्रकारची 
स्थूलता, एक प्रकारची कृित्रमता ऄवतरते. ―सेवासदन‖ मधल्या वार् चकुलेल्या सुमनला वशे्यागृहातून 
चागंल्या लोकातं ते अणतात व पितत िस्त्रयाचं्या अरॅयासाठी सेवासदन संस्थेची स्थापना करून त्या 
संस्थेचा चागंला ईपयोग व िवकास दाखवतात. वशे्याव्यवसायात पदापटण करूनही सुमनची प्रितज्ञा 
(गाउूँ गी, नाचूूँगी, पर ऄपने को भ्रष्ट न होने दुूँगी) खंिडत होत नाही वा वशे्याव्यवसायातला एकही 
तथाकिथत ―रंगदार‖ प्रसंग ते िचित्रत करीत नाहीत. एक तऱ्हेने वास्तवाला घातलेली ही अदशटवादाची व 
नीितवादाची मुरड काहीशी कृित्रम वार्ते. पण हा याचंा अदशटवादािवर्यीचा काहींसा स्थूल अग्रह नंतर 
राहात नाही. ―पे्रमारॅम‖ मध्ये ते हा अग्रह जवळ जवळ शोर्ण िवरिहत, रॅममूलक समानतेवर अधािरलेल्या 
समाज व्यवस्थेच्या रामराज्याच्या िचत्रणाच्या रुपाने ऄवतरतो. पण हा भाग शवेर्ी अलेला अहे. यातील 
शतेकऱ्याचं्या शोर्णाचे व जमीनदारानंी केलेल्या िपळवणुकीचे तसेच सरकारी नोकराचं्या जाचाचे िचत्रण 
िवलक्षण िवदारक अहे. मात्र ―िनमटला‖, ―रंगभिूम‖, ―कायाकल्प‖, ―गोदान‖, यात अदशटवादाचा अग्रह 
ईत्तरोत्तर क्षीण होत जातो. नायकनाियकाचं्या गंभीर शोकातंाने या कादंबऱ्याचंा शवेर् व त्यानंा द्यावी 
लागलेली लकमत यातून ही गोष्ट् र् िसद्ध होतेच पण एकूण पात्रपिरणती व घर्नाचंी मािलका वास्तवदशी 
रािहलेली अढळते. याचा ऄथट ऄसा मात्र नव्हे की त्याचंी अदशटवादी दृष्टीच नष्ट झाली होती. ऄसे म्हणता 
येइल की ती ऄिधक सूक्ष्म झाली होती. अदशटवादी दृष्टी  सूक्ष्म होते याचा ऄथट ऄसा- ऄनुभव ज्या मनोभमूीत 
बीजरुपाने वाढू लागतो ती भिूमकाच मुळात अदशोन्मुख ऄसते. समग्र सािहत्यकृतीचा िवकास वास्तवाच्या 
ईग्र, कठोर, भीर्ण भमूीवर होत ऄसला तरी त्याची पे्ररणा मुळातच मानवी मागंल्यातून ईद भतू झालेली 
ऄसते. महान सािहत्त्यकाचा लपड या ऄथाने अदशटवादी ऄसतो. मानवी जीवनािवर्यी, मूल्यािंवर्यी, 
माणसािवर्यी मलूभतू प्रचंड कळवळा (कंसनट) ऄसणे अिण त्यातून माणसाला यातना देणाऱ्या, त्याचें 
जीवन कुरतडून नष्ट करू पाहाणाऱ्या सवट शिींशी मुकाबला करण्याची अकाकं्षा ऄसणे म्हणजे अदशोन्मुख 
ऄसणे. ऄशा अदशोन्मुख कलावतंाने जीवनाचे िकतीही भेसूर व भयावह िचत्रण केले तरी कुठेतरी हे 
िचत्रण जीवनावरची रॅद्धा व अस्था बळकर् करीत ऄसते. या दृष्टीने पे्रमचंदाचंा अदशटवाद ऄिधक सूक्ष्म 
होत गेला, ऄिधक कलात्मक झाला व त्याचंा वास्तवबादही ऄिधक डोळस, ऄिधक प्रगल्भ व ऄिधक भरीव 
होत गेला. ―रंगभिूम‖ चा नायक अधंळा सुरदास गाधंीवादाचे प्रतीक मानले गेले अहे. पे्रमचंद गाधंींच्या 
व्यिित्वाने अिण गाधंीवादाने भारावनू गेलेले ऄसले तरी कलाकार म्हणनू गाधंीवादाच्या प्रभावावर िवजय 
िमळवतात. सूरदास अपल्या जिमनीसाठी सत्याग्रह करतो. जनतेची प्रचंड सहानुभतूी िमळवतो व िवरोधी 
शिींना अपल्या अत्त्मक बळाने जेरीस अणतो. पण तो अपली जमीन वाचव ू शकत नाही. त्याच्या 
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जिमनीवर िसगरेर्चा कारखाना ईभा करण्यात भाडंवलदाराला यश येतेच. सत्याग्रहात घायाळ झालेल्या 
सूरदासाला अपल्या मयादा जाणवतात. िखलाडूपणाने तो अपला पराभव मान्य करतो-मरतो. मेल्यावर 
त्याचा भव्य पुतळा ईभारला जातो. लोक अपली रॅद्धा ऄशातऱ्हेने व्यि करून अपली ऄपरािधत्वाची 
बोचक जाणीव बिधर करून र्ाकतात. एखाद्या महान माणसािवर्यी रॅद्धा-भाव व्यि करून त्याला वरच्या 
कोर्ीत नेउन बसवले की भारतीय समाज अपल्या अपल्या संकुिचत के्षत्रातला स्वाथट साधायला व 
सुखमय जीवन जगायला मोकळा होतो. सूरदासने ज्या महेंद्रकुमारशी सामना िदला तो धनी व यशलोलुप 
ईच् च वगीय मनुष्ट्य सूरदासचा पुतळा इष्ट्येंने पाडून र्ाकतो पण स्वतःच त्या पुतळ्याखाली चेंगरून मरतो. 
हा सवट प्रसंग ऄनेक ऄंगानी प्रितकात्मक बनतो. ही प्रितकात्मकता केवळा बौिद्धक नसते. समग्र िवरार् 
ऄनुभव जण ू घनीभतू होउन व्यि होतो. शवेर्ी सूरदासाच्या मतूींचे पे्रमचंद वणटन करतात- ―कारीगरोंने 
िफर मसालों से मूर्वत के पैर जोडे और ईसे खडा िकया लेिकन ईस अघात के िचहन ऄभी तक पैरों पर बने 
हुए है और मुख भी िवकृत हो गया है ।‖ जणू भाडंवलदारी ईद्योगप्रधान संस्कृतीशी झगडताना गाधंीवादी 
शिी तर बायतः पराभतू झालीच पण या संघर्ात ईरली सुरली मानवताही िवकृत झाली ! पे्रमचंदानंी 
―कायाकल्प‖ मध्येही धनतृष्ट्णेचा ऄनेकागंी दुःखद शवेर् रंगिवला अहे. ―गबन‖ मध्ये जालपा काय लकवा 
वशे्या जोहरा काय अदशटवादी वळण घेतात. पुढे परुात माणसानंा वाचिवण्यासाठी जौहरा प्राणापंण करते 
पण मध्यम वगीय रमानाथ व त्याची सत्यपे्रमी पत्नी जालपा जौहराचा ऄंत िनमरू्पणे पहातात. भयामुळे व 
जगण्याच्या असिीमुळे दोघेही प्रत्यक्ष कृती करू शकत नाही. ―कमटभमूी ‖तील सवट राजकीय घर्नाचंी 
पिरणती पराजयात, जीवनहानीत व शवेर्ी बेगडी समझोत्यात होते. ―गोदान‖ मधला होरी शवेर्ी दािरद्र्य, 
िपळवणूक, ऄत्याचार व फसवणूक यानंी नाडला जाउन शतेावरून ईखडला जातो अिण रस्त्यावर मजुरी 
करीत ऄसताना मरून जातो. एक गाय पाळण्याचे िबचाऱ्याचे स्वप्न परेु होउ शकत नाही. या सवटच 
कादंबऱ्याचें शवेर्च दुःखातं अहेत ऄसे नव्हे तर सवट ऄनुभिवरॄच दुःखाने यातनेने, मानवी सबंंधातील 
मत्सराने िवदारक व करुण झालेले अहे. 
 
माणूस कलावंतावर मात करतो : 
 
 पण तरीही पे्रमचंदाची मानवी जीवनावर, मानवी मूल्यावंर व माणसामाणसातंील हृदबंधावर 
िवलक्षण अस्था अहे. सेवा, त्याग, समपटण, पे्रम, करुणा या शारॄत मूल्यानंा ते ऄपरंपार महत्त्व देतात, सवट 
मानवी जीवनाची त्स्थती व गती यावर अधारलेली अहे ऄसे ते मानतात. हा त्याचं्यातला सूक्ष्म अदशटवादच 
अहे. या मूल्याचं्या िजवतं अिवष्ट्कारासाठी ते पात्राचंी व घर्नाचंी कलात्मक गंुफण करतात व काही वळेा 
या अिवष्ट्कारप्रसंगी त्याचं्यातला माणसू त्याचं्यातल्या कलावतंावरही मात करतो ऄसे वार्ते. याचे कारण 
ऄसे की ऄशा वळेी पे्रमचंदाच्या िलखाणातला तर्स्थपणा संपतो, संयम सुर्तो. व्याख्यानबाजी व दीघट 
संवाद येतात, भावुकता येते, कृित्रमता जाणवते, ऄितशयोिी कुरघोडी करते. त्याचं्या पात्रानंा सेवा 
करण्याचे सेवसेाठी सवटस्वाचा त्याग करण्याचे जणू वडेच लागते. त्याचं्या वृत्ती व प्रवृत्ती बदलून 
गेल्यासारख्या वार्तात व या बदलाला पुरेशी मनोवैज्ञािनक बैठक लाभली अहे ऄसे वार्त नाही. अपल्या 
हातून घडलेल्या ऄपराधाची तीव्र र्ोचणी त्याना ऄसतेच अिण दूरान्वयाने संबिंधत घर्नािंवर्यी सुद्धा ही 
माणसे स्वतःला जबाबदार मानून तीव्र अत्मलनदा करतात व प्रायिरृत्त म्हणनू समपणंाचे व त्यागाचे दुसरे 
र्ोक गाठतात. ऄत्याचार करणाऱ्या सत्ता गाजवण्याची नशा चढलेल्या पात्राचें काही कारणाने घडलेले 
हृदयपिरवतटन पािहले व नंतरचे त्याचे बदललेले व्यिित्व पािहले की कधी वार्ते की पे्रमचंद स्वतःच 
भावनेच्या प्रवाहात वाहात अहेत. ―पे्रमारॅम‖ मध्ये गायत्री, राय कमलानंद, ज्वालालसह पे्रमशकंर याचंी 
मानिसक अंदोलने, ―रंगभिूम‖ मधील िवनय व सोिफया याचें काहीसे ऄितरेक वागणे, जान्हवीचे सोिफया व 
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िवनयबद्दल चे मतपिरवतटन, ―कायाकल्प‖ मधील चक्रधर, मनोरमा, ठाकूर िवशाललसह याचें व्यवहार, 
―गबन‖ मधील जालपाचे पतीच्या ऄपराधाचे व अपल्या अभरू्ण-असिीचे पिरमाजटन करण्यासाठी 
ऄंिगकारलेले खडतर व्रत व जौहराच्या हृदयपिरवतटनानंतरचा सवट भाग, ―कमंभिूम‖ तील ऄमरकातंचे 
परृातापदग्ध रुप हे सवट पाहताना कुठेतरी कलात्मक संयम सुर्ल्याचा, मानवी ईदात्त प्रवृत्तींच्या प्रवाहात 
लेखक वाहून जात ऄसल्याचा भास होतो. सामान्य वाचक या प्रवाहात सहज अत्मभान िवसरतो पण 
प्रगल्भ वाचकाला हे सवट काहीसे ―भावुक‖ वारू् लागते व खर्कू लागते. याचे मूळ पे्रमचंदाचं्या माणसावरच्या 
अस्थेत पे्रमात व अशावादात अहे हे खरे व म्हणून ते क्षम्यही वार्ते. मात्र पे्रमचंदानंी ऄनुभव-िवरॄाचा जो 
प्रचंड अवाका कवेंत घेतला अहे त्याचा व्याप पाहता हे प्रसंग संख्येने ऄल्प वार्तात. कधी कधी ऄसेही 
वार्ते की पे्रमचंदाचें कलात्मक दोर् क्षम्य तर अहेतच पण ते हवहेवसेेही अहेत. कारण त्यात पे्रमचंदाचंी 
माणसाबद्दलची िवलक्षण कळकळ जाणवते. अज कलात्मकतेसाठी थंडपणा वा तर्स्थपणा अवश्यक 
मानला जातो. एक प्रकारची िनमानुर्ीकरणाची प्रिक्रया सािहत्याच्या दृष्टीने हािनकारक अहे कारण 
कलात्मक तर्स्थता वा ऄिलप्तता व संवदेनाचंा बिधरपणा यातले ऄंतर िवसरले जाते अिण ऄनुभव 
घेण्यासाठी लागणारा माणसाबद्दलचा िजव्हाळा सुकून जातो.  
 
 या ईलर् पे्रमचंदामधील कलावतं माणसामाणसातंील पे्रमाचे भावात्मक संबधं िवशरे् तन्मयतेने 
िचित्रत करतानंा िदसतो. त्याचंी माणसे जेव्हा ंएखाद्यासाठी त्याग करतात, समपटण करतात त्या िठकाणी 
त्याचंी ईदात्तता ईफाळून येते. परृात्तापाची र्ोचणी तीव्र होते, गरजवतंाला दान करण्याची ईमी येते 
त्यावळेी भावोत्कर् होउन ऄशा प्रसंगाचे िचत्रण पे्रमचदं करतात. पे्रमचंदाचंी भार्ा भावनाचें िविवधरंगी 
कारंजे ईडवीत ऄसते. ―गोदान‖ मध्ये अरॅयाथट अलेल्या गभटवती िवधवलेा हाकलून देण्यासाठी होरी व 
त्याची पत्नी येतात पण ितच्याकडे पािहल्यावर त्याचं्या नेिणवते ईत्पन्न झालेली प्रचंड शिी ितच्यावर 
मायेची पाखर घालतात हा प्रसंग वैिरॄक सािहत्यातला एक दीपस्तंभासारखा िचरकाल अवाहन करीत 
राहणारा प्रसंग अहे. तसाच प्रसंग ―गोदान‖ मध्ये गाइला िवर् देउन पळून गेलेल्या भावाच्या ऄनाथ पत्नीला 
मदत करण्यासंबधंीचा अहे. या सारख्या ऄनेक प्रसंगी पे्रमचंदाचंी मानवता ईदात्ततेच्या पातळीवर जाउन 
वाचकाचं्या मनावरही सहजपणे संस्कार करीत जाते. ―गोदान‖ मध्ये मानवतेचे ईदे्रक व कलावतंाचें िशल्प-
मान याचं्यातले संतुलन कुठेच िबघडत नाही, हे ध्यानात घेण्यासारखे अहे.  
 
सवृसमावेशी (आन्लल्यणूिव) लेखक : 
 
 पे्रमचंद एक सवटसमावशेी लेखक होते. जीवनाचा एखादाच भाग, त्या भागाचा एखादाच कोपरा 
घेउन कलाकुसर करणारे, व्यिीच्या एकातं क्षणाचें संज्ञाप्रवाही िचत्रण करणारे, व्यििमनाचे पापदेु्र 
ईलगडत जाणारे म्हणजेच िविशष्टासाठी आतर सवांचा त्याग करणारे (एक्स्क्लूिझव) लेखक ते नव्हते 
त्याचंी सहानुभतूी ऄितशय व्यापक होती.  
 
 पे्रमचंदानंी १९०० ते १९३६ पयंत भारतीय समाजातील सवट महत्वाच्या राजकीय व सामािजक 
घर्नाचंा अपल्या साहत्यिनर्वमतीसाठी ईपयोग करून घेतला. हा ईपयोग त्यानंी साधनासारखा करून 
घेतला नाही. (ना. सी. फडके यानंी राजकीय घर्ना रोमूँिर्क वातावरणाचा भाग म्हणून वा ईद्दीपक म्हणनू 
साधनासारख्या वापरल्या हे मराठीं वाचकानंा वगेळे सागंण्याचे कारण नाही.) म्हणजेच पे्रमचंदाचं्या कथा 
वाङ मयाच्या ऄनुभविवरॄाचा ऄपिरहायट भाग म्हणनू या घर्ना वा चळवळी अलेल्या अहेत. कारण 
पे्रमचंदानंा समाजजीवनाबद्दल साकल्याने अतंिरक अत्मीयता होती. व्यिी व समाज यात ऄिंतम संवाद व 
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परस्परपूरकताच त्यानंी मानली होता. यातील िवसंवाद त्यानंा प्रत्यही जाणवत ऄसला व त्याचे िवलक्षण 
प्रत्ययकारी िचत्रण त्यानंी केले ऄसले तरी हा िवसंवाद सामािजक व्यवस्थेच्या पोर्ी िनमाण झालेला अहे 
ऄशी त्याचंी रॅद्धा होती. िशवाय व्यिीचा िवकास समाजातच शक्य अहे अिण व्यिीने समाजासाठी त्याग 
केला पािहजे, समपटणाला िसद्ध ऄसले पािहजे ऄसे त्यानंा वार्त होते. ते सेवा या मलू्याला ऄपरंपार महत्व 
देत. मात्र समाजावरचा त्याचंा िवरॄास डोळस होता. प्रचिलत भाडंवलदारी पद्धतीने संघिर्त झालेल्या 
समाजातील भयावह दोर्ावंर त्यानंी कडाडून प्रहार केले अहेत. महत्वाचा मुद्दा ऄसा की पे्रमचंदाचंी 
सामािजक अस्था बावनकशी ऄसल्यामुळे समाजाला हालिवणाऱ्या, हादरिवणाऱ्या गितमान करणाऱ्या वा 
पतनाकडे नेणाऱ्या राजकीय, सामािजक घर्ना समग्र जीवनाचा महत्त्वाचा भाग त्यानंा वार्त होता. 
म्हणूनच त्याचं्या कादंबऱ्या वा कथा म्हणजे राजकीय व सामािजक संदभात अकारलेले व्यापक 
जीवनानुभव होते.  
 
राजकीय कादंबऱ्यांचे जनक : 
 
 अरंभापासूनच पे्रमचंदानंी राष्ट्रीय भावनेने ओथंबलेल्या कथा िलिहल्या. ―सेवासदन‖ चा संबधं 
प्रत्यक्ष राजकारणाशी येत नाही पण ―पे्रमारॅम‖ पासून ―गोदान‖ पयंत हा संबधं ―वरदान‖ व ―प्रितज्ञा‖ या 
छोट्या कादंबऱ्या वगळता दृढपणे िदसतो. ―रंगभिूम‖ व ―कमटभिूम‖ यानंा राजकीय कादंबऱ्याच म्हणाव े
लागेल. मात्र राजकारण म्हणजे प्रत्यक्ष िब्रिर्श सते्तशी केलेला िवरोध एवढाच मयािदत ऄथट न घेता 
राजकारणाचा व समाजकारणाचा गंुतागंुतीचा संबधं लक्षात घेतला व राजकारणाचा व्यापक ऄथट लक्षात 
घेतला तर या कादंबऱ्या राजकीयच अहेत. आंग्रजाचं्या राजवर्ीचे भारतीय शतेकरीवगावर, मध्यम वगावर, 
राजेरजवाड्यावंर अिण नोकरदार व बुिद्धजीवी वगावर जे दूरगामी पिरणाम झालेले अहेत त्याचे िवशद 
िचत्र या कलाकृतीतून साकार झालेले अहे. भारतीय जनतेवर िनयंत्रण ठेवण्यासाठी व ऄप्रत्यक्षतः शासन 
करण्यासाठी जो जमीनदारवगट आंग्रजानी िनमाण केला अिण संस्थािनकाचंा परोपजीवी वगट कायम ठेवला 
त्या वगांच्या िपळवणकुीच्या िविवध मागाचे िचत्रण करून पे्रमचंदानंी राजकीय स्वातंत्र्याची अवश्यकता तर 
प्रितपादन केलीच पण या राजकीय स्वातंत्र्याची मयादाही दाखवली. ―पे्रमारॅम‖ (१९२१) मधला शतेकरी 
मनोहर, त्याचा भडक मार्थ्याचा तरुण मुलगा बलराज व आतर शतेकरी याचं्या संवादात जमीनदार व 
सरकारी नोकरदाराचं्या ऄत्याचाराचे दुःखमय वणटन येते अिण त्याचवळेी मनोहर, बोल्शिेवक राज्यक्रातंीची 
ऐकलेली मािहती सागंतो. पुढे ऄत्याचारी गौसखॉला ठार करण्याचा यशस्वी प्रयत्नही मनोहर करतो. 
खरेखुरे स्वराज्य ऄवतरले अहे ऄसे तेव्हाच म्हणता येइल जेव्हा शतेकरी वगट अर्वथक दास्यातूंन मुि 
होइल हे पे्रमचंदाचें मत होते अिण ऄनेक कादंबऱ्यातूंन हा िवचार व्यि होतो. जनतेतील वाढत्या 
ऄसंतोर्ाचे प्रखर िचत्रण पे्रमचंदानंी केले अहे. सरकारी कमंचारी व सरकार याचं्या बरोबर होत ऄसलेल्या 
जनतेच्या संघर्ाचे प्रभावी िचत्रण त्यानंी केले अहे. स्वदेशी चळवळ, दारूबंदी, सत्याग्रह आत्यादी 
अंदोलनाचे स्वरूप मोठ्या प्रभावीपणे त्यानंी केले अहे. मध्यम वगट, शतेकरी वगट संपन्न वगं- या सवट वगात 
राष्ट्रीय चळवळीचे जे िविवध प्रकारचे परस्परिवरोधी तरंग ईमर्ले त्याचें िवस्ताराने िचत्रण त्यानंी 
कथावाङ मयात केले अहे. िवशरे्तः भारतीय िशिक्षत व ऄिशिक्षत स्त्री ही राजकीय चळवळीकडे कशी 
ओढली जात अहे याचे हृदयगम िचत्रण त्यानंी केले. ―रंगभिूम‖ तील जान्हवी तर पतु्राचे बिलदान करण्यात 
िसद्ध झालेली अधुिनक क्षत्राणीं वार्ते. सोिफया िजल्हािधकारी िमस्र्र क्लाकट च्या संगतीत ऄसल्यामुळे 
ऄनेक राजकीय ईग्र घर्नाचं्या मुळाशी ऄसते. अज या राष्ट्रीय जळवळीतले ओज व तेज, शिी व स्फूती 
आितहासजमा झाल्या अहेत. पण १९३५-३६ पयंतच्या राष्ट्रीय भावनेचा जनमानसावर झालेला मंत्र-प्रभाव 
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ऄनुभवायचा ऄसेल तर पे्रमचंदाचं्या कथावाङ मयासारखा दुसरा िवरॄसनीय साथी िमळणार नाही यात शकंा 
नाही.  
 
 पे्रमचंदाचं्या वाङ मयातल्या ऄसंख्य घर्ना आगं्रजी राजवर्ीत वाढलेल्या नोकरशाहीच्या 
ऄत्याचाराचंी हृदयद्रावक कहाणी समथटपणे सागंतात. पाच रुपये िमळणाऱ्या चपराश्यापासून तो िमस्र्र 
क्लाकट  सारख्या वा िमस्र्र िजमसारख्या आग्रजी ऄिधकाऱ्यापयंत सामान्य जनतेवर ऄनत्न्वत ऄत्याचार 
करणाऱ्या नोकरशाहीचे स्वाथीं, कठोर, कू्रर, िचत्र त्यानंी रंगिवले, त्याचप्रमाणे एका सीमेपयंत ऄत्याचार 
सहन केल्यावर प्राण तळहातावर घेउन िवरोध करायला िसद्ध झालेल्या चाभंार जातीच्या िवद्रोहाची 
रोमहर्टक कथाही ―कायाकल्प‖ मध्ये येते. ―पे्रमारॅम‖ पासून ―कमटभिूम‖ पयंत जनतेचा ईग्र ऄसंतोर् ऄसंघिर्त 
िवद्रोहाच्या रुपाने िवस्फोिर्त होतो व काही िठणग्या पडून नष्ट होतो. मनोहर एखाद्या गौसखाचा खून 
करतो पण जुलूम, जबरदस्ती, ऄत्याचार व ऄन्याय याचंी चके्र िनघृटणपणे िफरू लागतात. पे्रमचंदाचं्या 
कादंबरीतील पाते्र परािजत होतात, मरतात, वा काही ऄन्य पिरणतीच्या लबदूवर त्यानंा अणले जाते. पण 
सवट सामािजक राजकीय संदभट हा तसाच वहात राहातो. कारण प्रमुख प्रश्न सुर्लेले नसतात .. 
पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्या त्या प्रश्नाचे गाभंीयट व गंुतागंुत व्यि करतात आतकेच. 
 
 सरकारी शासनाचा भाग म्हणून पोिलस िवभागाच्या कृष्ट्णकृत्याचेंही िवदारक िचत्रण पे्रमचंदानंी 
केले अहे. पोिलसाचं्या ईद्दामपणाचे व ऄत्याचाराचें वणटन तर अहेच पण एखाद्या िनरपराध माणसाचा 
ईपयोग साक्षीदार म्हणून करण्यासाठी व देशभिानंा फासावर चढिवण्यासाठी जो कर् िशजिवला जातो 
त्याचे भीर्ण वणटन ―गबन‖ कादंबरीत अढळते. आंग्रजाचं्या राजवर्ीतल्या नोकरशाहीच्या भ्रष्टपणाचे, 
लाचलुचपतीचे अिण स्वाथाचे मोठे वास्तव िचत्र पे्रमचंदाचं्या सािहत्यात अलेले अहे.  
 
भारतीय समाजातील वगृणचत्रण : 
 
 पे्रमचंद मध्यवगात जन्मले व वाढले, पण त्याचंी सहानुभतूी आतकी व्यापक होती की त्यानंी भारतीय 
समाजातील जवळ जवळ सवट वगाचे िचत्रण केले. हे वगट-िचत्रण त्स्थितशील नसून गितशील अहे. म्हणजे 
सामािजक जीवनात जे फेरबदल या वगात होते गेले त्याची दखल पे्रमचंदानंी वळेोवळेी घेतली अहे.  
 
 पे्रमचंद जनवादी होते. सामान्य ऄलकचन, िनस्सहाय दुबळा माणसू हे त्याचें रॅद्धास्थान होते. 
साहिजकच त्यानंी भारतीय समाजातील सवात खालच्या स्तरातील शतेकऱ्याचंा वा शतेमजुराचंा वगट 
―पे्रमारॅम‖, ―कायाकल्प‖, ―रंगभिूम‖, ―गोदान‖ मध्ये रंगिवला. त्याचं्या आतके समग्र व प्रत्ययकारी िचत्रण 
एखाद्याच भारतीय लेखकाने केले ऄसेल. पे्रमचंदाचं्या ―गोदान‖ कादंबरीला ―कृर्क जीवनाचे महाकाव्य‖ 
म्हर्ले जाते ते ऄधटसत्य अहे कारण ―गोदान‖ मध्ये नागरी जीवनातील ईच्च वगट व मध्यम वगट ही प्रकर्ाने 
अले अहेत. शतेकऱ्याचं्या चिरत्रातून पे्रमचंदानंी ऄितशय बारकाव्यािनशी कृर्कवगाच्या स्वभावाचे व 
शीलाचे मोठे वास्तववादी शब्दिचत्र काढले अहे. देशात ऄनेक सामािजक, राजकीय घर्ना घडल्या पण या 
वगाची अर्वथक त्स्थती ऄिधकािधक खालावत गेली. पाठीच्या कण्यासारखी ऄसलेली परंपरागत नीितमत्ता 
शवेर्ी दािरद्र्याच्या वणव्यात जळून खाक झाली. याच ताकदीने ईभे केलेले िचत्र ―गोदान‖ मध्ये िदसेल. 
पे्रमचंदावंर एक अरोप ऄसा करण्यात येतो की पे्रमचंद पात्राचें ―र्ाइप‖ िनमाण करतात. व्यिी िनमाण 
करीत नाहीत. मोठ्या लेखकाच्या नंतर त्याच्याबद्दल जी प्रितिक्रयेची लार् ईत्पन्न होते त्यात त्या 
लेखकाच्या शिींचा ऄिधके्षप केला जातो व मयादाचंा ऄितशयोि गाजावाजा होतो. एवढेच नव्हे तर 
समीक्षा िवचारात एकागंीपणा येउन लेखकावर ऄन्याय होतो. मूल्यमापनाच्या तत्कालीन कसोट्यावंर 
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पूवीच्या महान लेखकाचे मूल्यमापन काहीसे िवकृत होउ लागते. रवींद्रनाथाचं्या काव्यािवर्यी ऄशीच 
प्रितिक्रया झाली व त्याचंी शििकें दे्र दुलट िक्षत झाली. काहीसा तसाच प्रकार पे्रमचदंाचं्या बाबतीत झाला. 
पे्रमचंदानंंतर व्यििवादी व मनोिवज्ञानवादी प्रवृत्ती कादंबरी वाङ मयात व समीक्षा व्यवहारात प्रबल झाल्या 
त्याचा. पिरणाम पे्रमचंदाचं्या मूल्यमापनावर झाला. वरील अरोप िनराधार ऄसून तो जसा तत्कालीन 
समीक्षा व्यापाराच्या एकागंीपणातून अला अहे तसाच तो अणखी एका ऄपसमजातून प्रकर् झाला अहे. 
र्ाइप-चिरत्र व व्यिि-चिरत्र यात िवसंवादच ऄसतो हा तो ऄपसमज वस्तुतः महान लेखक एकाच वळेी 
र्ाइप-चिरत्र व व्यिि-चिरत्र िनमाण करु शकतो. काव्यात ज्या प्रमाणे प्रतीक-प्रितमा धमांने युि ऄसू 
शकते लकवा प्रितमा प्रतीकात्मक ऄसू शकतात. तसाच प्रकार कादंबरीमध्ये ही ऄसू शकतो. चिरत्र 
िचत्रणाच्या िविवध प्रणालींच्या संदभात पे्रमचंदाचं्या पात्राचंा िवचार केला तरी ऄसे अढळेल की त्याचंी पाते्र 
एकाच वळेी र्ाइप अहेत व व्यिी ही अहेत. ―पे्रमारॅम‖ मधील ज्ञानशकंर, पे्रमशकंर, कमलानंद, 
गायत्रीदेवी, ―रंगभिूम‖ तील सोिफया, िवनय, जान्हवी, जॉन, सेवक, िमसेस जॉन सेवक, इरॄर सेवक, 
सूरदास व गावातंील सवटच पाते्र, ―कमटभिूम‖ तील ऄमरकातं, समरकातं, सुखदा, ―गोदान‖ मधील धिनया, 
होरी, गोबर, झुिनया आत्यादी पाते्र व्यिी म्हणून ठसठशीतपणे ईभ्या राहातात अिण त्याचं्यात वगींय प्रवृत्ती 
ही प्रकर्ांने अढळून येतात. 
 
 पे्रमचंदानंी मध्यमवगीय जीवनातील िविवध प्रवृत्तींनी युि ऄसलेल्या माणसाचें ऄसखं्य नमुने ईभे 
केले अहेत. त्यात िशक्षणाचे संस्कार घेउन अदशट जीवनमूल्ये जपणारे लोक अहेत अिण िशक्षणामुळे 
ित्रशकूं सारखे मध्येच लोंबकळणारे बिुद्धजीवीही अहेत. सरकारी नोकरीत राहून स्वाथट साधणारे बिुद्धिवके 
अहेत तर सरकारशी िवद्रोह करणारे व जनतेच्या सेवलेा वाहून घेणारे लोकही अहेत. दुबळे व 
कातडीबचाव ू लोक अहेत अिण सवटस्व समपंण करून हौताम्य पत्करणारे अहेत. वरच्या वगातील 
जीवनस्तराचें ऄनुकरण करण्यासाठी नीितऄनीतीचा िविधिनरे्ध न बाळगता ऄथंसंचय करणारे अहेत तर 
सामान्य जनतेच्या जीवनाशी तदू्रप होउन जीवन साथटक करणारे लोकही अहेत, भोगी अहेत, त्यागी 
अहेत खरे अहेत, दािंभकही अहेत, अिण प्रामािणक व ढोंगीही अहेत. पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्याचं्या व 
कथाचं्या अधारे भारतीय मध्यमवगाचा गंुतागंुतीनी व िवसंवादानंी भरलेला, नैितक-सामािजक 
मयादाखंाली दबलेला, मूल्यपे्रमी व मूल्यभ्रष्ट ऄसा िविवध प्रकारचा जिर्ल अलेख काढणे शक्य अहे. या 
वगावर कालक्रमानुसार होणाऱ्या वैचािरक व भावनात्मक प्रभावाचंी नोंद घेत रािहल्यामुळे या वगांचें 
गितशील व प्रवाही िचत्र रेखार्ण्यात पे्रमचंदाना चागंलेच यश िमळाले अहे.  
 
 एक ऄसा प्रवाद अहे की पे्रमचंदाना ईच्चवगाचें िचत्रण करणे िततकेसे जमले नाही. हा प्रवादही 
िततकासा बरोबर नाही. या वगात मोडणाऱ्या संस्थािनकाचें व त्याचं्या नातेवाआकाचे, कुरंु्बाचे िचत्रण 
पे्रमचंदानी केले अहे. ―कायाकल्प‖ अिण ―रंगभिूम‖ या दोन कादंबऱ्यातले हे िचत्रण फारच मार्वमक अहे. 
जनसेवकासारखा नव्याने ईद्योग के्षत्रात प्रवशे करणारा ईद्योगपती, महेंद्रकुमारसारखा यशलोलुप धिनक, 
म्युिनिसपल चेंऄरमन, शहरात राहणारा जमीनदार रावसाहेब, खेंड्यात राहाणारा जमीनदार ज्ञानशकंर ही 
िवरार् चिरत्र िचत्रणे पािहली तर वरील अरोप ऄस्थानी वार्तो. स्वतःच्या ऄिभमानासाठी वारे्ल त्या 
थराला जाणारी आंदू व अपल्या रॅीमतंी ऄिभमानाचा अिण िपढीजात मोठेपणाचा कुठेतरी ऄिभमान 
ऄसणारी अिण प्रखर राष्ट्रभिीने पे्रिरत झालेली माता जान्हवी यासारखी िचते्र पािहली तर पे्रमचंदानी 
भारतातील ईच्च वगट चागंलाच समजावनू घेतला होता ऄसे वार्ते. जमीनदार, कारखानदार, खेड्यात 
सावकारी करून िविवध प्रकारे शतेकऱ्यानंा छळणारे सावकार, धमाच्या नावावर जनतेला िपळणारे महंत व 
मठाधीश ही सवट चिरते्र पािहली तर पे्रमचंदाचं्यावर घेतल्या जाणाऱ्या अके्षपाची िनरथटकता कळून येते. या 



 ऄनुक्रमणणका 

वगाच्या ऄंतमंुखतेचे, परृात्तापाचे दुःखाचे व दुबटलपणाचे िविवध रंग दाखवनू पे्रमचंदानी अपली वगीय 
सीमानंा ऄितक्रिमत करणारी, ओलाडूंन जाणारी व्यापक सहानुभतूी स्पष्ट केली अहे.  
 
 वरच्या वगांचे िचत्रण पे्रमचदंाना फारसे जमले नाही ऄसा अरोप करण्यात अणखी एक मुद्दा 
ऄनुस्यतू ऄसावा. पे्रमचंदानी वरच्या वगाला बाय वरे्भरेू्चे, राहाण्याच्या पद्धतीचे, त्याचं्या वापरात येणाऱ्या 
वस्तूचे, पाट्यांतील पदाथांचे, मद्यपानादी व्यसनाचे बारकाइने वणटन केले नाही हे खरे. पण त्यानंी त्याचं्या 
स्वभावाचे व चािरत्र्याचे मूलगामी िवश्लेर्ण अले अहे. हेही िततकेच खरे अहे.  
 
समाजातील पणरवतृने : 
 
 पे्रमचंदानी िविवध वगाची गितशील िचते्र काढली अहेत. त्याचा एक वगेळा ऄथटही अहे. आंग्रजाचं्या 
अगमनानंतर झालेल्या अर्वथक, सामािजक फेरबदलाचंा या वगावर खूप पिरणाम झाला. स्थूल मानाने 
ऄसे म्हणता येइल की जाती व वणटभेद यात िवभािजत ऄसलेला भारतीय समाज हळू हळू वगट-भेदात 
रुपातंिरत होउ लागला. यामुळे ऄनेक ऄंतर्ववरोध (जे आतर समाजात नव्हते) भारतीय समाजात ईत्पन्न 
झाले. शतेकरी वगट होताच. मध्यम वगट व जमीनदार वगट िनमाण होउन बाळसे धरू लागला. पुढे 
औद्योिगकरण अले. भाडंवलदारी समाजव्यवस्थेकडे समाज वार्चाल करू लागला. खेडी िवघर्ीत 
झाली. शहराकडे शतेमजुराचंा ओघ जाउ लागला. खेडी व शहरे याचें संबधं शोर्णावर अधारले गेले. 
शहरातील कारखाने खेड्यातील माणसानंा व कच्च्या मालाला ओढून नेउ लागले. औद्योिगकरणाबरोबर 
समाजातील जुन्या परंपरा व नैितक मूल्ये नष्ट होउ लागली. संयुि कुरंु्बव्यवस्था ईखडून िवभि 
कुरंु्बव्यवस्था पाय रोव ू लागली. या सवट त्स्थत्यतंराचें डोळसपणे काढलेले अलेख पे्रमचंदाचं्या 
कथासािहत्यात अहेत. कृिर् संस्कृती व औद्योिगक सम्यता यातील रस्सीखेच पाहायची ऄसेल व त्यातून 
िनमाण होणाऱ्या सामािजक, राजकीय व नैितक समस्या ऄनुभवायच्या ऄसतील तर ―रंगभिूम‖ सारखी 
एखादी कादंबरीही पुरेशी अहे. शतेकरी वगाचा ऱ्हास, जमीनदारवगाचे पतन, संस्थािनकाचें दुबटलीकरण, 
मध्यमवगाचा नैितक ऄधःपात या सवांचे मोठे िवदारक दशटन पे्रमचंदाचें सािहत्य घडवते. 

 
 अिण ऄशा व्यापकपणे संवदेनशील पातळीवर घडवलेले समग्र समाजदशटन पे्रमचदंानंा जागितक 
दजाच्या सािहत्त्यकामंध्ये मानाचे स्थान देण्यासाठी पुरेसे अहे. नगेंद्रानंी म्हर्ले अहे की तीन दशकाचं्या 
जीवनाच्या सवट रुपाचंा आितहास रेखार्ायचा ऄसेल तर पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्या हे ईत्तम साधन अहे. जरी 
पुढे पे्रमचंदाचंी थोर सािहत्त्यक म्हणून गणना करण्यात नगेंद्र संकोच करू लागले (त्याची मीमासंा पुढे 
करू) तरी माझ्या मते एवढी शिी पे्रमचंदानंा थोर सािंहत्त्यक म्हणून प्रितिष्ठत करावयास परेुशी अहे.  
 
णवणवध सामाणजक णवचारप्रवाह व पे्रमचंदांची गणतमानता : 
 
 पे्रमचंद समकालीन जीवनाचा वधे घेत रािहले अिण काळाबरोवर सतत स्वतःला बदलू शकले. 
िवसाव्या शतकाच्या अरंभी त्याचं्या लेखनावर प्रखर राष्ट्रीयता व सामािजक के्षत्रात ईदार सुधारणावाद 
याचंा पगडा होता. पे्रमचंद जन्मजात िवद्रोही नव्हते. भारतीय शतेकऱ्यापं्रमाणे तेही समन्वयवादी होते. 
परंपराशी त्याचें नाते दृढ होते. ते नीित-मूल्यानंा महत्व देणारे लेखक होते. सामािजकतेला महत्व देणारा 
नीितवाद लेखकाचे सुधारणावादाशी सूत जमाव े हे स्वाभािवकच होते. सुधारणावादात परंपरा व प्रगती 
याची साधेंजोड करण्याचा प्रयत्न ऄनुस्यूत ऄसतो. भारतीय माणसाच्या मनात िवद्रोह व क्रािंतकारकता 
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एकूण कमीच ऄसते. सुधारणावादी िवचाराचंा प्रभाव अमसमाजाच्या वैचािरक प्रणालीमधून पे्रमचंदानंी 
स्वीकारला. एकूण ईत्तर लहदुस्थानातील बुिद्धवादी वगांवर अयटसमाजाचा वैचािरक प्रभाव खूप पडला 
होता. पे्रमचंदाचें मनही याच वातावरणात घडत होते. पण पे्रमचंदानंा सुधारणावादाच्या मयादा कळल्या 
होत्या. ―सेवासदन‖ मधल्या मध्यम वगींय पात्राचं्या िनत्ष्ट्क्रयेतेतून व त्याचं्या ईदासीनतेतूनच हे स्पष्ट होते. 
पुढे ते गाधंीवादाकडे वळले. ―पे्रमारॅम‖ कादंबरी गाधंीवादाने भारावनू िलिहलेली िदसते. ―रंगभिूम‖ मध्ये 
गाधंीवादाचा प्रभाव ऄसला तरी पे्रमचंदाचंी डोळस समीक्षात्मक दृष्टी ऄितशय जागरुक िदसते. कारण 
गाधंीवादाला बाय भौितक पिरत्स्थतीवर मात करता येत नाही हे त्यानंी स्पष्टपणे त्यात दाखवले अहे. 
हौतात्म्याने सूरदास अपली जमीन व अपली झोपडी वाचव ूशकला नाही, कृिर्-संस्कृतीवर भाडंवलशाही 
संस्कृतीचे अक्रमण सत्याग्रहाच्या मागाने तो रोखू शकला नाही. औद्योिगकरणाचे पिरणाम र्ाळू शकला 
नाही. एवढेच नव्हे तर लाडक्या पुतण्यालाही ऄधःपातापासून ते वाचव ू शकत नाहीत. ―कमटभिूम‖ मध्ये 
गाधंीवादी नायक आतका दुबळा व कचखाउ दाखिवला अहे की स्वतः पे्रमचंदानंी त्याला अदशट का म्हणाव े
हेच कळत नाही. (लेखकाने अपल्या सृजनकायांबद्दल फार बोलू नये हे खरे) कधी कधी कलावतं 
प्रितभेच्या िदव्य क्षणी िवचारवतंावर मात करतो हे खरे. बाल्जाक ईच्च वगांचा सहप्रवासी होता पण त्याच्या 
वाङ मयात त्या वगाच्या ऄधःपतनाचे िवदारक िचत्र अले अहे. तसेच पे्रमचंदाचें झाले. िनणायक प्रसंगी 
अदशाच्या नावाखाली पे्रमचंदाचंी मध्यम वगीय पाते्र काहीसे कचखाउ धोरण स्वीकारतात (―पे्रमारॅम‖ 
मधला पे्रमशकंर, ―कायाकल्प‖ मधला चक्रधर, ―कमटभिूम‖ तला ऄमरकातं- त्याचं्यातला कचखाउपणा 
ऄनायास ईघड होतो.) हा मध्यम वगीय नेतृत्वाचा पिरणाम अहे. ―गोदान‖ मध्ये ते गाधंीवादाच्या 
अकरं्णकके्षबाहेर पूणटपणे पडलेले िदसतात.  
 
 काही समीक्षक त्याचं्या १९३२ नंतरच्या ―हंस‖ मधल्या लेखावंरून व ―गोदान‖ मधील शोर्क-
शोिर्ताचं्या िचत्रणावरून ते ―साम्यवादी‖ ऄसल्याचे ठामपणे सागंतात. त्यानंी मधून मधून बोल्शिेवक 
िवचारसरणी पसंत ऄसल्याच सािंगतले अहे. गोकी हा त्याचंा अवडता लेखक होता. ऄिखल भारतीय 
प्रगितशील सािहत्य संमेलनाचे ते ऄध्यक्ष होते, ―महाजन सभ्यता‖ सारख्या लेखात त्याचंा 
समाजवादाकडचा कल स्पष्टच होतो. या सवावरून ते समाजवादाजवळ अले होते हे खरे अहे. पण ितथेच 
ते थाबंले ऄसतें का ं? त्याचं्यामध्ये वैचािरक साचे तोडून पुढे जाण्याचे सामर्थ्यट होते. १९३६ मध्ये ते वारले. 
समाजवादी देशातंले नोकरशाहीचे हुकूमशाही रूप त्याचं्या लक्षांत अले ऄसते तर ते समाजवादाच्या पुढे 
गेले ऄसते ऄसे वार्ते. त्याचंी एकूण मानवतावादी कळकळ (कंसनट) लक्षात, घेता ते कोणत्याही एका 
िवचारसरणीला बाधूंन घेउन रािहले ऄसते ऄसे वार्त नाही. त्याचंी िनष्ठा माणसावर होती, िजवतं मूल्यावंर 
होती, ती ऄमूतट नव्हती तशीच ती साचेबंद होणारीही नव्हती. पे्रमचंदाचं्या सािहत्यात एक प्रकारचा 
िवचाराचंा लचतनाचा खुलेपणा िदसतो. कोणत्याही िवचारसरणीच्या साचेबंदपणाला त्यानंी िवरोध केला 
ऄसता. सामान्य माणसाचे दुःख कमी करण्याचे सामर्थ्यट कोणत्या िवचारात अहे व सुख वाढिवण्याची 
शक्यता कोणत्या िवचारात अहे, हे त्याचं्या िवचारसरणीचे िनकर् होते. जीवनभर त्यानंी कथा व 
कादंबऱ्यातून सामान्य माणसाचं्या सुखदुःखाचंा िवचार केला. पे्रमचंदानंी समकालीन वातावरणातील 
िवचाराचंा प्रभाव खुल्या ऄतंःकरणाने मान्य केला अिण ते िनरंतर बदलत रािहले. त्याचंी सामान्य 
जनतेिवर्यी िवलक्षण कळकळ हीच या बदलाची पे्ररणा होय.  
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भारतीय समाजातील जातीयवाद : दणलतांची दुःखे भोगणारा कलावंत : 
 
 पे्रमचंदासारख्या प्रखर समाजिनरीक्षकाने भारतीय जाितव्यवस्थेचे िवदारक िवश्लरे्ण कराव े हे 
स्वाभािवकच होते. पे्रमचंदानंी ब्राम्हण वगट व ब्राम्हणातंील पुरोिहत व िभक्षकुवगट याचे मोठे वास्तववादी 
िचत्रण केले अहे. ―गोदान‖ मधील दातादीन हा या वगाचा खरा प्रितिनधी. कायस्थ जातीचे बारकाव े
पे्रमचंदानंी िर्पले अहेत. ―रंगभिूम‖ मध्ये भारतातील ऄठरापगड जाती व महत्त्वाचे धमट अले अहेत. पण 
पे्रमचंदानंी ऄितशय िजव्हाळ्याने कुणाचे समग्र वणटन केले ऄसेल तर ते शूद्र जातीचे चाभंार जातीचे. ईत्तर 
भारतात ही जात सवात खालच्या स्तराची व ईच्च वगाच्या सवट प्रकारच्या ऄत्याचारानंा बळी पडलेली. 
अर्वथक व लैलगक सव ंदृष्टींनी याचे शोर्ण चाललेले ऄसते. या जातीत हळू हळू जागतृी होउ लागली अहे. 
―कायाकल्प‖ मध्ये गवत कापण्याचे काम या वठेिबगार म्हणून या जातीकडून घेतले जाते. हे वठेिबगार काम 
करतात पण पोर्ाला ऄन्नही िदले जात नाही तेव्हा चवताळतात, सामुिहक िवरोध करतात. यातून संघर्ट 
होउन गोळीबार होतो. पुढे ―गोदान‖ मध्ये एक प्रसंग मोठा मार्वमक अहे. ब्राह्मण दातादीनचा मुलगा 
मातादीन. िसिलया नावाच्या सुंदर नाजुक कोवळ्या तरुण मुलीशी त्याचे संबधं ऄसतात. ती त्याच्याशी 
प्रामािणक ऄसते. कोणत्याही प्रकारची ऄपेक्षा न करता. मातादीन ितच्याशी संबधं ठेवतो पण ितच्या हातचे 
पाणी त्याला चालत नाही. िसिलया मातादीनच्या खळ्यावर धान्य पाखडण्याचे काम करीत ऄसते. ितकडून 
दुलारी साहुअइन येते. दुलारीचे दोन पसेै िसिलया देणे लागते. दुलारीची कर्कर् सुरू होते. मातादीन 
ितथून हळूच िनसर्तो. कारण िसिलयासाठी दोन पैसे त्याला खचं कराव े लागले ऄसते. आकडे ितकडे 
पाहून िसिलया दोन पैशाऐवजी दोन शरे धान्य दुलारी साहुअइनच्या ओट्यात र्ाकते. मातादीनचे लक्ष या 
गोष्टीकडे ऄसते. तो ितला पकडतो. ितचा ऄपमान करतो अिण ितला घालवनू देतो. पण ती समर्वपता 
त्याच्याशी सवट िनष्ठा ऄपटण करून राहाते. ितला मातादीन पासून िदवस गेलेले ऄसतात. चाभंार जातीतले 
लोक ितला मातादीनचा नाद सोडावयास सागंतात. पण ती ऐकत नाही. शवेर्ी सवट चाभंार एक होउन 
खळ्यावर येतात. मातादीनला पकडतात. दातादीनला सागंतात. ―अम्ही सवट ब्राह्मण व्हायला तयार 
अहोत. अम्हाला ब्राह्मण बनवा नाहीतर मातादीनला अम्ही चाभंार बनवतो.‖ िन खरोखरच त्याच्या तोंडात 
हाड घालून त्याला बार्वतात. पुढे मातादीन धमट बुडाल्याच्या दुःखात खूप ईििग्न होतो. चाभंार जातीच्या 
जागृतीचा व िवद्रोहाचा हा प्रसंग िवलक्षण कलात्मकतेने पे्रमचंदानंी रंगिवला अहे. जाित वैमनस्याचे व 
िवशरे्तः ऄस्पशृ्य जातीतील समस्याचे िचत्रण पे्रमचदंाचं्या िकतीतरी कथातं अले अहे. १९११ च्या 
सुमारास त्याचं्या ―दोनो तरफ‖ कथेमध्ये एक मध्यम वगीय वकील ऄस्पृश्याचंी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न 
करतो व समाजात लािंछत होतो हे दाखवले अहे. ―ठाकुर का कुअ‖ सारखी छोर्ी पण रॅेष्ठ कथा-
ऄस्पृश्याला ताजे पाणी िमळत नाही अिण त्याची पत्नी िविहरीवर पाणी चोरून अणायला संध्याकाळी 
जाते. ितला ितथून जीव घेउन पळाव ेलागते. परतते व पहाते तो ितचा तापाने फणफणलेला जोखू नाक 
दाबून घाण येत ऄसलेले पाणी पीत होता. छोट्याशा या कथेत त्यानंी जातीय वैमनस्याचे मोठे प्रभावी 
िचत्रण केलेले अहे. याच्या एक वर्ट अधी १९३१ मध्ये त्याचंी ―सद गित‖ नावाची कथा प्रिसद्ध झाली होती. 
मुलीच्या लग्नासाठी मुहूतट िवचारायला गेलेल्या चाभंाराकडून ब्राम्हण िदवसभर लाकडे फोडण्याचे काम 
करून घेतो अिण ईपाशी चाभंार त्यातच मरून जातो. दोरीच्या फासात पे्रताचे पाय ऄडकावनू वशेीवर 
फरपर्त अणनू तो ब्राम्हण त्याला ―सद गती‖ देतो ! ―कफन‖ कथा िवलक्षण तोलामोलाची. पे्रमचंदाचं्या 
सवटरॅेष्ठ कथातील एक. िहच्यातले बापलेक ऄस्पशृ्यच ऄसतात. पे्रमचंदाचं्या दिलत जीवनासंबंधीच्या 
कथातूंन दिलताचे िवलक्षण प्रत्ययकारी व िवदारक िचत्रण अले अहे. त्याची पे्ररणा राजकीय वा तत्सम 
बाय नसून पे्रमचंदातंला मानवतावादी कलाकार तळमळून ही दुःखे ऄनुभवनू त्यानंा वाचा फोडतो अहे ऄसे 
वार्ते. त्याचं्या या कथा वाचताना वार्ते की पे्रमचंद भारतीय सािहत्यातील पिहले दिलत कथाकार अहेत. 
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समस्यात्मक जीवनाचे णचत्रण : 
 
 पे्रमचंदानंी जे जीवन पािहले ते समस्यात्मक होते. समस्यात्मक जीवन म्हणजे ऄनेक गितरोधी 
शिींनी गंुतागंुतीचे करून र्ाकलेले व्यिीच्या व समाजाच्या िवकासाला िखळ घालणारे जीवन. व्यिीच्या 
व समाजाच्या जीवनातील समस्या पे्रमचंदानंा लेखनास अवाहन करीत होत्या. ―सेवासदन‖ मध्ये त्यानंी 
िस्त्रयाचं्या वैवािहक समस्याचंा िवचार केला. भारतीय मध्यम वगाच्या जीवनात अकं्रदन ईत्पन्न करणाऱ्या या 
समस्या अर्वथक व सामािजक स्वरूपाच्या होत्या. धार्वमक समजुतींनी व ऄधं रूढींनी या समस्यानंा ऄिधक 
जिर्लता प्रदान केली होती. ऄसे जिर्ल जीवन पे्रमचंदानंा अवाहन करी व या जिर्ल जीवनाच्या 
कतटव्यातच त्याचं्या कलेचे पुष्ट्प ईमलत ऄसे. एखादा सािहत्त्यक समस्यात्मक कथा िलिहतो तेव्हा तो 
सािहत्यबाय पे्ररणानंी वा काही कलाबाय ईदे्दश्याने िलिहतो व त्याचंा पिरणाम सामान्य दजाचे सािहत्य 
िनमाण होण्यात होतो. ऄसा एक ऄपसमज काही मराठी िवचारवतंात अहे. मुळात तो कलावादात अहे व 
नंतर तो आतरानंीही दत्तक घेतला अहे. खरे तर हा िवचार िबनबुडाचा अहे. लेखक िजतका संवदेनशील 
ऄसेल िततका तो असपासच्या प्रवाही जीवनातील गतींची, भोवऱ्याचंी अवताची प्रखर जाण येइल, 
त्याचप्रमाणात त्याच्या ऄनुभविवरॄाचा व्यापही वाढेल व जीवनदशटनाचा अवाकाही पे्रमचंदाचं्या बाबतीत 
नेमके हेच घडले. मध्यम वगातील िस्त्रयाचं्या समस्या (िवधवा समस्या वैवािहक समस्या, व्यिित्व-
िवकासाच्या समस्या आ.) मध्यम वगातील पुरुर्ाचं्या अर्वथक व सासं्कृितक समस्या, जमीनदाराच्या अर्वथक 
ऱ्हासाच्या व नैितक ऄधःपाताच्या समस्या, (त्याचंी दुःखेही व त्याचंी कृष्ट्णकृत्येही) हळूहळू भाडंवलदारी 
समाजव्यवस्थेत ईत्पन्न होणाऱ्या नैितक व अर्वथक समस्या- भाडंवलदाराचं्याही व मजुराचं्याही-, भारतीय 
समाजातील धार्वमक वैमनस्याच्या व जातीय तेढीच्या समस्या, स्वातंत्र्य संग्रामातील जनतेच्या नेतृत्वाच्या 
समस्या, शतेकऱ्याचं्या यातनामय जीवनाच्या समस्या- पे्रमचंदाचें सारे सािहत्य म्हणजे भारतीय 
समाजातील ऄसंख्य गंुतागंुतीच्या समस्याचें िचत्रीकरण म्हणाव े लागेल. या समस्या त्यानंी माडंल्या त्या 
समाजशास्त्राच्या भिूमकेतून नव्हे तर कलावतंाच्या भिूमकेतून. ऄसंख्य िजवतं पाते्र व वास्तववादी 
जीवनसंवादी ऄकृित्रम घर्नाचं्या मािलका याचं्या कलात्मक संयोजनातून. त्याचं्यातला िवलक्षण ―कॉमन 
सेन्स‖ लाभलेला समाजशास्त्रज्ञ कलावतंाचे ऄनुभव-िवरॄसंपन्न व समृद्ध बनवतो. 
 
 पे्रमचंदाचं्या घर्ना बहुताशंी ऄकृित्रम व जीवन-संवादी अहेत. त्यात योगायोगाचा, अकत्स्मकतेचा 
व िनयतीच्या अरृयटकारक क्रीडेचा भाग नाही ऄसे नव्हे. त्याचं्या ―पे्रमारॅम‖ कादंबरीत पुष्ट्कळशा पात्राचें 
मृत्यू दाखवले अहेत. त्याचं्या ―कायाकल्प‖ कादंबरीत तर जन्म-पुनजटन्म या कल्पनाचंा ईपयोग करून 
चमत्कार दाखिवले अहेत व ऄद भतुरम्य वातावरण ईत्पन्न केले अहे. ―सुधा-लबदू ‖चे थेंब घेउन म्हातारी 
देविप्रया तरुण होते. देविप्रया व ितचा नवरा आदं्रिवक्रम लसह ऄनेक जन्म घेतात व एकमेकाकंडे पुनःपनुः 
अकर्वर्त होतात. िवयोग व मीलनाच्या चक्रातून जात ऄसतात. हा पे्रमचंदाचं्या जुन्या सािहत्यातील 
ऄद भतुरम्य वातावरणाचा प्रभाव म्हणावा की भारतीय ससं्कृतीचा त्याचं्यावर संस्कार प्रबळ झाला म्हणायचे 
हे एक कोडे अहे. पण ―कायाकल्प‖ कादंबरीत या कथेला थोडी जागा िदली अहे. मात्र ऄन्य कादंबऱ्यातून 
हे ऄद भतुाचे लकवा अकत्स्मकतेचे मध्येच िनमाण झालेले अकर्टण जवळ जवळ सपंलेले िदसते. ―गोदान‖ 
तर या दृष्टीने िवलक्षण कलात्मक कादंबरी मानली पािहजे. 
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पे्रमचंदाचे जीवनणवषयक तत्वज्ञान : 
 
 पे्रमचंद जनवादी होते अिण त्याचं्या सवटच कादंबऱ्याचंी व ऄिधकाशं कथाचंी पे्ररणा सामान्य 
माणसाच्या सुख दुःखािवर्यी त्यानंा वार्णारा िजव्हाळा, हे तर मागे सािंगतलेच अहे. त्यानंी स्वीकारलेले 
सवट िवचार (सुधारणावाद, गाधंीवाद, साम्यवाद आ.) या कसोर्ीवर िकतपत िर्कतात हे त्यानंी पािहले. 
त्याचं्या ईपयुितावाद, नीितवाद, िशवाय संकल्पनेला सवटरॅेष्ठ मानण्याची प्रवृत्ती सािहत्य हे 
लोकमागंल्याचे साधन अहे ही िनस्संिदग्ध भिूमका, अिण लेखक समाजाचे काही देणे लागतो ही 
सामािजक बािंधलकीची त्याची िनष्ठा या सवट गोष्टीचे मूळ पािहले तर मनुष्ट्यापेक्षा रॅेष्ठतर दुसरे काही नाही 
अिण माणूस म्हणजे कोणी अदशटभतू ऄपवादात्मक तत्व नसून तुमच्या अमच्या सारखा सामान्य जीवन 
जगणारा, जीवनाच्या प्रवाहात वाहात जाणारा अवतात गर्ागंळ्या खाणारा, भरडला जाणारा, िपळला व 
नाडला जाणारा सामान्य ऄलकचन माणूस ही त्याचंी रॅद्धा होती. साहिजकच मानवतावाद ही त्याचं्या 
सािहत्याची पे्ररक व िनणायक शिी होती ऄसे म्हणता येइल. 
 
 पे्रमचंदानंी साहिजकपणे खालच्या थरातील माणसाकडे सहानुभतूीने व अत्मीयतेने पािहले. स्त्री व 
शूद्र, ऄस्पृश्य, शतेकरी, कामगार िभकारी आत्यादी ऄवमािनत व पददिलत वगाचे दुःख त्यानंी मोठ्या 
कळवळ्याने पािहले. त्याचं्या शोर्णाच्या, वदेनाचं्या िविवध तऱ्हा वशेीवर र्ागंल्या. ब्राह्मण, वैश्य, क्षित्रय 
आत्यादी ईच्च वणींय व्यिींच्या ऄहंकाराचा दंभस्फोर् केला व त्याचं्या ऄपप्रवृत्तीवर कुठाराघात केले. 
समाजसेवा हे त्यानंी मोठे मलू्य मानले. त्याचंी ऄनेक पाते्र समाजसेवते जीवनाची साथटकता ऄनुभवतात. 
अज त्याचं्या कथा व कांदंबऱ्या वाचताना समाजापासून तुर्लेल्या अत्मकें द्री माणसाला समाजसेवचे्या 
धंुदीने साथटकता ऄनुभवणाऱ्या त्याचं्या पात्राचें भाव-कल्लोळ ―भावुक‖ (सेंर्ीमेर्ल) वार्ण्याची शक्यता अहे 
पण हा कलावतंाचा दोर् नसून अपला परीघ ईल्लंघू न करू शकणाऱ्या वाचकाचंा अहे. 
 
 जीवन िनरथटक अहे. ते िवसंगतीचे गाठोडे अहे. माणूस सत्व हरपून बसलेला सदा दुःखी प्राणी 
अहे, समुद्राच्या ईसळत्या पाण्यावर तरंगणाऱ्या फळीवर तो बसलेला अहे. जीवनात न र्ाळता 
येण्यासारखा एकरे्पणा अहे, कंर्ाळवाणेपणा अहे ऄशा प्रकारची भिूमका पे्रमचंद कधीच घेत नाहीत. या 
भिूमकाचंा प्रादुभाव ज्या व्यििवादी तत्वज्ञातून होतो ते पे्रमचंदानंा कधीच िवचाराहट वार्ले नाही. व्यिी व 
समाज याचं्यात ऄतंीम दृष्टीने सौहाद्राचे संबधं पहाणाऱ्या पे्रमचंदानंा सेवा, त्याग, कमटिनष्ठा, समपटण, 
हौतात्म्य, संयम ही मूल्ये शारॄत जीवनमूल्ये वार्ली. त्याचं्या कादंबऱ्यातील ऄनेक पाते्र या 
जीवनमूल्यासंाठी जीव ओवाळून र्ाकताना िदसतात. पे्रमचंदानंा, अपली पाते्र प्रथम हाडामासंाची माणसे 
अहेत. चुका करणारी, वासनानंा बळी पडणारी, मत्सर करणारी, इष्ट्या बाळगणारी, परृाताप करणारी, 
फसणारी व फसवणारी अहेत याचा िवसर कधीच पडू िदला जात नाही. 
 
 पे्रमचंदानंी पे्रम या मूल्याला फारच महत्व िदले अहे. त्याचं्या कादंबऱ्यातूंन पे्रम या संकल्पनेची 
िविवध रूपे िदसतात. पित-पत्नी, पुरुर्-स्त्री, पे्रमी-पे्रयसी याचं्यातल्या िविवध प्रकारच्या नात्याचे त्यानंी 
िचत्रण केले अहे. त्यातही झुिनया-गोबर याचं्यातल्या िकशोर वयातील वासनात्मक पे्रमापासून ते होरी-
धिनया, लौंगी ठकुराआन हिरसेवक (―कायाकल्प‖) याचं्यातील प्रगल्भ पे्रमा. पयंतची ऄनेक रूपे पे्रमचंदानंी 
िचतारली अहेत. यात पे्रमाचे ित्रकोणही अहेत- िववािहत भारतीय स्त्री मयांिदत राहून पर परुूर्ाकडे 
अकिरं्त होते त्या मयांदाशील पे्रमाची िचते्र ही अहेत. पे्रमचंदानंी वासनेचे भडक रंग या िचत्राना येउ िदले 
नाहीत. हा त्या गाधंीवादी युगाचा पिरणाम अहेच पण पे्रमचंद खऱ्या ऄथांने गृहस्थधमी लेखक होते त्याचा 
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ही पिरणाम अहे. (ही ऄनुभविवरॄाची मयादाही मानता येइल) वासना नाकारणे शक्यच नव्हते पण ितचा 
ऄितरेकही त्यानंा मान्य नव्हता. पे्रमचंदाचं्या कथा वाङ मयातून पे्रमासंबधंीचा मलूाकार काढायचा झाला तर 
ऄसे म्हणता येइल की माणसाने वासनेचे ईदात्तीकरण करायला हव े व ते वासना दडपून नव्हे तर 
गृहस्थधमांच्या बधंनात राहून वासनेवर िवजय िमळवायला हवा म्हणूनच पे्रमचंदाचंी पाते्र ऄनैितक कायं 
करू लागली तर पे्रमचंदानंी त्यानंा या ना प्रकारे िशक्षा िदल्या अहेत. (एका ऄथाने हा ईपदेशवादी 
प्रवृत्तीचा िवजय अहे ऄसेही म्हणता येइल.) 
 
 माणसामाणसातील पे्रमभावाच्या अिवष्ट्काराचे िचत्रण करताना पे्रमचंद खूपच भावुक झालेले 
िदसतात. याची िकत्येक ईदाहरणे त्याचं्या कथा-वाङ मयात अढळतात. माणूस सुष्ट व दुष्ट ऄसतो हे त्यानंी 
तत्वतः मान्य केले ऄसले तरी माणूस हा मुळात चागंला ऄसतो, सत्प्रवृत्त ऄसतो ऄशी अंतिरक रॅद्धा 
पे्रमचंदाचं्या मनात दृढमूल होउन बसलेली ऄसते. 
 
 पे्रमचंदानंी जीवनभर ―धन से दुश्मनी‖ करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं्या कथाकादंबरी--िवरॄातील हे 
एक दुसरे मूलभतू तत्त्व िदसते. व्यििशः धनाच्या मोहात पडलेल्या माणसाचंी दुगटती तर त्यानंी दाखवलीच 
पण समाजव्यवस्थेतही ऄथटपे्ररणेने िनमांण केलेले प्रचंड ऄनथट त्यानंी दाखवले. रॅीमतं वगातील 
िवलासीिप्रयता व त्याचंा अत्त्मक नैितक ऱ्हास जसा त्यानंी दाखवला तसाच जमीनदारी व सामतंशाही, 
औद्योिगक संस्कृती वा भाडंवलदारी व्यवस्था यामुळे होणारा नैितक ऱ्हासही त्यानंी दाखवला. ―पे्रमारॅम‖, 
―कायाकल्प‖, ―रंगभिूम‖ व ―गोदान‖ या कादंबऱ्याचंा ऄभ्यास या दृष्टीने करण्यासारखा अहे. मात्र गिरबी ही 
चागंली ऄसते व गरीब माणूस नैितकदृष्ट्ट्या सुदृढ ऄसतो ऄसा भाबडा िवचारही त्यानंा मान्य नव्हता. 
दािरद्र्यातून िनमाण होणाऱ्या िवकृतीचाही त्यानंी िनदेश केला अहे. पण एकूण रॅीमतं वगांकडे व रॅीमंत 
व्यिीकडे सहानुभतूीने पाहून सुद्धा धनामुळे िनमाण झालेले त्यांचे दोर् त्यानंी वशेीवर र्ागंले. 
 
 व्यिी, कुरंु्ब समाज, जात धमट, वग ं यातंील िविवध प्रकारच्या िवसंवादावर प्रकाश झोत र्ाकून 
पे्रमचंदानंी शवेर्ी पे्रम व सेवा या मूल्यानंा सवंतोपरी महत्त्व िदले अहे. 
 
स्त्री-पुरुष संबंध : 
 
 पे्रमाचंदानंी स्त्री-पुरुर् संबधंाकंडे अरंभी फारशा िवद्रोही दृष्टीने पािहले नाही. ऄथात कोणत्याही 
तत्त्वाच्या वा धमाच्या नावाखाली िस्त्रयावंर होणाऱ्या ऄन्यायानंा त्यानंी िवरोध केला. स्त्रीला पुरुर्ाची 
सहधमटचािरणी मानले व दापंत्य-पे्रमाचा अदशट स्वीकारला. सामान्यतः वैवािहक जीवनाचे पािवत्र्य जपले 
पािहजे, ऄसे त्याचें मत होते. िववाहापूवी स्त्री-पुरुर्ाबाबत मोकळेपणा त्यानंी एका सीमेपयंत मान्य केला 
तरी िववाहबंधन मान्य केल्यावर त्याच्यासाठी सवट प्रकारची लकमत िदली पािहजे ऄसेच त्याचें मत होते. 
―गोदान‖ मध्ये गोलवदी पतीच्या ईत्शृखंल व ऄपमानकारक वतंणुकीमुळे कंर्ाळून घर सोडून जाउ आत्च्छते 
पण मेहता ितला पुनः घरी पोचिवतो. पे्रमचंदाचें हे पात्र त्याचं्या मताचे परुस्कार करणारे मानले जाते 
(ऄथात हे िततकेसे खरे नाही) या कादंबरीत एक प्रसंग ऄसा अहे की स्त्री-पुरुर् संबंधाबद्दल काही 
क्रािंतकारी िवचार त्याचं्या मनात चालले ऄसावते ऄसे वार्ते. मालती व मेहता याचं्यामध्ये अकर्टण, स्नेह 
व वैवािहक बंधन स्वीकारून एकजीव व्हाव ेऄसे ईत्कृर् पे्रम क्रमाक्रमाने ईत्पन्न होते. मालतीचा स्वच्छंद 
स्वभाव संयत होतो. मेहताने ितला िववाहािवर्यी िवचारताच मालती त्याला नकार देते. मेहतामध्ये 
परंपरागत पुरुर् वचटस्वाचे रूप ितला िदसते. मेहताशी िववाह करून अपण पुरुर्ाच्या बंधनात कायम 
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ऄडकू व अपल्या व्यिित्व िवकासाचा मागं ऄवरूद्ध होइल ऄसे ितला वार्ते. िववाहाला ती नकार देते पण 
अजीवन मतै्री ठेवण्याचा िनधांर व्यि करते. या मतै्रीत शारीिरक गरजानंा स्थान अहे. का ? या प्रश्नाचे 
प्रत्यक्ष ईत्तर त्यानंा िदले नाही पण त्यानंी ―प्लॅर्ॉिनक‖ पे्रमाचे जे खोरे्पण ―रंगभिूम‖ कादंबरीत व्यि केले 
अहे ते लक्षात घेतले अिण मालती मेहताच्या खादं्यावर मान ठेवते हे पािहले तर पे्रमचंदाचंा ऄिभप्राय 
स्पष्टपणे व्यि होतो यात सशंय नाही. स्त्री-पुरुर्ाचं्या मतै्रीची-वासनेला न नाकारणाऱ्या मैत्रीची कल्पना 
१९३५ पूवी पे्रमचंदानी मान्य केलेली िदसते. या मतै्रीत लैं िगक संबधंाचे स्थान काय ऄसा स्फोर्क प्रश्न 
त्यानंी ईपत्स्थत न करताच त्याचे ईत्तर िदले अहे. पे्रमचंद अणखी काही वर् ेजगते तर या बाबतीत ऄिधक 
वास्तववादी व प्रखर भिूमका त्यानंी घेतली ऄसती. ―कायाकल्प‖ मध्ये रखेलीबरोबरच्या पे्रमाच्या सबंंधानंा 
त्यानंी ईदात्त पातळीवर रंगिवले होते हेही या संदभांत ध्यानात घेणे अवश्यक अहे. याचा ऄथं ऄसा की 
पे्रमचंदामंधला प्रगितशील कलावतं िववाह ससं्थेचे ऄत्स्तत्व महत्त्वाचे मानूनही ऄपवादाचंा िवचार 
सहानुभतूीने करतो ऄसे म्हणाव ेलागले. 
 
पे्रमचंदांची कलात्मक वैणशष्ट्ये : 
 
 पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्या कथाप्रधान नाहीत. याचा ऄथट त्यात कथा नसते ऄसे नाही. त्याचं्या 
कादंबऱ्याचंी कथानके थोडक्यात सागंता येणार नाहीत ऄसेही नाही. कथेत वार्णारी ईत्सुकता, ईत्कंठा 
लकवा कथारस त्यातं नसतो ऄसेही नव्हे. त्याचं्या कादंबऱ्या कथेच्या ऄंगानेही पकड घेणाऱ्या ऄसतात. त्या 
सतत वाचाव्याशाही वार्तात. केवळ कथा वाचनू अनंद घेणारा वाचक त्यात रमू शकेल. पण तरीही त्या 
कथाप्रधान नाहीत. कारण कथा सािंगतल्यावर बरेचसे िशल्लक राहाते जे केवळ कथेत व्यि होत नाही. हे 
बरेचसे फार फार महत्त्वाचे ऄसते. कथापेंक्षाही त्याचं्या कादंबऱ्या चिरत्रप्रधान अहेत ऄसे म्हणता येइल. 
पाते्र िजवतं होउ लागली की ती कथाचं्या लभतींना हादरे देउन िखळिखळी करू लागतात. पे्रमचंदानंीही 
म्हर्ले होते, ―सािहत्य म्हणजे मानव-जीवनाचे िचत्र ‖ हे मानव-जीवनाचे िचत्र कथेचे बंिदस्त घर्क ईडवनू 
देणारे ऄसते, कारण ते हाडामासंाच्या माणसानंी बनवलेले ऄसते. या माणसाचें परस्पर संबधं, त्याचें 
स्वभाव, त्याचंा गतागंुतीचा व्यापार दाखवणे म्हणजेच जीवनिचत्र रेखार्णे. पण पे्रमचंदाचं्या पढेु अलेली 
माणसे एकेरी कधीच नव्हती. ती व्यिी म्हणून न येता ऄिधक व्यापक पारॄटभमूी घेउन ऄिधक व्यापक वगाचे 
प्रितिनिधत्व करणारी होती. म्हणजेच पे्रमचंदानंी केवळ मानवी स्वभावाचे वगेवगेळे नमुने दाखिवण्यासाठी, 
माणसाच्या ऄप्रकर् मनाचा खेळ दाखिवण्यासाठी लकवा त्याच्या मनाच्या िवकृती दशंिवण्यासाठी चिरत्राचें 
िचत्रण केले नाही. कधी कधी माणसाचें सामािजक संदभांपासून दूर केलेले नमुने काल्पिनक ऄसतात व 
मानसशास्त्रीय सत्याच्या नावावर खपिवले जातात. पे्रमचंदानंी या तथाकिथत मानवी मनाच्या महनगूढतेच्या 
वधे घेण्याची क्रीडा कधीच केली नाही. कारण त्यानंा सािहत्य म्हणजे क्रीडा वार्त नव्हती. पे्रमचंदानंी 
व्यावहािरक जीवनातले प्रश्न (सामान्य माणसाच्या जीवनाशी संबधं ऄसलेले- त्या प्रश्नाचं्या सामािजक, 
अिथंक, राजकीय व सासं्कृितक संदभासिहत) महत्त्वाचे मानले म्हणून त्यानंी माणसे त्या प्रश्नानंा 
िभडणारी, प्रश्नाशंी प्रत्यक्षपणे संबंध ऄसलेली ऄशी िनवडली. 
 
सामान्य माणसांचे मानसशास्त्र : 
 
 या िनवडीचा पिरणाम पे्रमचदंाचं्या पात्राचं्या मानसशास्त्रीय िवश्लेर्णाशी येतो. पे्रमचंदाचंी मयादा 
दाखिवताना नगेंद्रानंी ऄसा अरोप केला अहे की कामप्रवृत्तीच्या दमनामुळे िनमाण होणारी चािरित्रक 
वैिशष्ट्ये व त्यातून ईत्पन्न होणारी तीव्र मानिसक अंदोलने पे्रमचंदानंा दाखवता अली नाहीत. म्हणून त्याचं्या 
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सािहत्यात व्यापक सहानुभतूी ऄसली अिण सवट भारताचा स्वातंत्र्याचा आितहास त्याचं्या कादंबरीत 
ईमर्ला ऄसला तरी त्यात खोली नाही. तीव्रता नाही. खरे तर मानवी जीवनाकडे पहाण्याचा हा एकागंी 
दृिष्टकोण ऄसून माणसाच्या जीवनात कामप्रवृत्ती मलूभतू ऄसते व ती समग्रपणे व्याप् त ऄसते या िॉयडीयन 
िसद धातंावरची ऄितरॅद्धा या अरोपाच्या बुडाशी अहे. पे्रमचंदानी जे सामान्य भारतीय माणसाचे जग ईभे 
केले त्यात कामभावलेा कें द्रीय महत्त्व ऄसणेच शक्य नव्हते. कारण भारतीय जीवनात काम पुरुर्ाथट रूप 
मानला गेला ऄसला व त्याचे ईिचत महत्त्व स्वीकारले गेले ऄसले तरी जनमानस धमट या पुरुर्ाथाने 
ऄनुशािसत झालेले अहे. प्रश्न ऄसा अहे की पे्रमचंदानंी जे जग ईभे केले त्याचे मन त्यानंी सामर्थ्यांने ईभे 
केले की नाही. त्याचंी पाते्र पािहली तर त्याचे ईत्तर होकाराथीच द्याव ेलागेल. सुमन, ज्ञानशकंर, िनमटला, 
सोिफया, िवनय सुरदास, चक्रधर, राजा िवशाललसह, रमानाथ, जालपा, होरी, धिनया, दातादीन ही व 
ऄशी ऄनेक पाते्र पे्रमचंदानंी िजवतंपणे ईभी केली. त्याचं्या मनाचे िवरॄसनीय िचत्र ईभे केले. ―रंगभिूम‖, 
―कमटभिूम‖, ―िनमलंा‖ या कादंबऱ्याचंा मनोिवश्लेर्णाच्या ऄंगाने िवचार केला तर पे्रमचंदानंी राजकीय-
सामािजक पारॄटभमूीचा ईपयोग करून मानवी मनाचे िकती ऄतवयट खेळ दाखवले अहेत याचा प्रत्यय येउ 
शकेल. खरे तर त्याचं्या सामािजक ऄंगावर जेवढा जोर िदला गेला तेवढा त्याचं्या मनोिवश्लेर्णात्मक 
पैलूचा िवचार झालाच नाही. मात्र हे मनोिवश्लेर्ण िवकृत मनाचे नाही, या मनातं िवकृती अहेत पण त्या 
प्रवाहात ईत्पन्न होतात व िवराम पावतात. 
 
 पे्रमचंदानंी केवळ कामवासनेमुळे िनमाण होणाऱ्या समस्याचें िचत्रण करण र्ाळले अहे ऄसेही 
म्हणता येइल. ―कमटभमूी चा नायक ऄमरकातं सुखदाच्या मानाने काहीसा पुरुर्त्वात ईणा पण त्याचं्या 
दोघातंल्या बेबनावाचा िवचार करताना या वैिशष्ट्ट्याचे खोलात जाउन िवश्लेर्ण करण्याचे ते र्ाळतात. 
पण सुखदा-ऄमरकातं व ऄमरकातं सकीना याचं्या संबधंाचा िवचार करताना लकवा ऄमरकातंची पुढची सवट 
डळमळीत वृत्ती पहाता पे्रमचंदाचं्या मनात त्याचा ईणेपणा शवेर्पयंत होता हे स्पष्ट िदसते. हजारो वर्ाच्या 
धार्वमक, नैितक व सामािजक ताणानंी ससं्कािरत झालेला भारतीय माणूस पे्रमचंदानी ईभा केला-अवश्यक 
तेवढ्या मनाच्या अधाराने ईभा केला. पे्रमचंदानंा भारतीय माणसाच्या माणसाची ईत्तम जाण होती यात 
शकंा घेण्याचे कारण नाही ―बडे भाइसाहेब‖, ―नशा‖, ―पूस की रात‖, ―गुल्ली डंडा‖, ―कफन‖, ―सुजान भगत‖ 
सारख्या त्याचं्या कथा वाचल्या की मानवी मनाची त्याचंी जाण केवढी मोठी होती याचा प्रत्यय येतो. 
हजारीप्रसाद िद्रवदेी यानंी मार्वमकपणे म्हर्ले अहे की ईत्तर भारताचा माणूस कसा ऄसतो हे जाणून 
घ्यायचे ऄसेल तर पे्रमचंद वाचावा. जो लेखक एका प्रचंड भखंूडाचे मानवी मन ईभे करतो त्याच्या 
मोठेपणाची शकंा घेण्याचे काही कारण िदसत नाही. 
 
 पे्रमचंदाचं्या पात्राचें वैिशष्ट्ट्य ऄसे की ही पाते्र अपल्या समस्त संदभािनशी येतात. एका बाजूने ती 
व्यिी म्हणून येतात तर दुसऱ्या बाजूने वगाचा, वणाचा, समाज व्यवस्थेचा एक प्रितिनधी म्हणूनही येतात. 
ती पाते्र काहीशी प्रतीकात्मक ऄसतात. पण प्रतीकात्मक ऄसताना ती व्यिित्व हरवनू बसलेली ऄसतात 
ऄसे मात्र नाही. ―पे्रमारॅम‖ मध्ये ज्ञानशकंर नायक ऄसतो ऄसे म्हणण्यापेक्षा जमीन दारवगटच नायक ऄसतो, 
―गबन‖ मध्ये मध्यम वगटच नायक ऄसतो. ―रंगभिूम‖ मध्ये कृिर् संस्कृतीच सूरदासच्या रूपाने नायक म्हणून 
ऄवतरते. ―गोदान‖ मध्ये होरी म्हणजे भारतीय शतेकरी वगटच ऄसतो. चिरत्र-िचत्रण कलेत पे्रमचंदाचें हे 
मौिलक योगदान महत्त्वाचे अहे यामुळे कादंबरी िवरॄाचे सवट महत्त्वाचे घर्क-घर्ना, चिरत्र व 
देशकालपिरत्स्थती लकवा वातावरण एकरूप होतात. 
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पे्रमचंदांचे नायक : जुन्या संकल्पना धुडकावल्या : 
 
 पे्रमचंदाच्या चिरत्रिचत्रणािवर्यी अणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सागंता येतील. 
नायकत्वािवर्यीच्या तथाकिथत संकल्पना पे्रमचंदानी धुडकावनू लावल्या. ―पे्रमारॅम‖ कादंबरीचा नायक 
ज्ञानशकंर (या िवर्यी मतभेद होइल ऄनेक समीक्षक नायकत्व पे्रमशकंरला देतात. व ज्ञानशकंराला 
प्रितनायक मानतात. पण नायकत्वाच्या स्थानावर एका पेक्षा ऄिधक पात्राचंा हक्क प्रस्तुत व्हावा ही 
पे्रमचंदाची ―देन‖ मानावी लागेल. ―गोदान‖ चा नायक होरी की मेहता, ―रंगभमूी‖ चा नायक सूरदास की 
िवनय आत्यादी प्रश्न िनमाण होउ शकतात.) दुष्ट सुष्ट प्रवृत्तींनी युि सिंमरॅ चािरत्र्याचा माणूस अहे. तो 
स्वाथी, कुिर्ल व कपर्ी अहे. स्वाथासाठी कुठलेही लहसक कायट करण्यापयटत त्याची मजल जाते. तो 
िविवान ऄसतो, बुिद्धमान ऄसतो. त्याच्या लेखन शलैीत प्रभावोत्पादक गुण ऄसतात. त्याच्या ऄंगी 
ऄिभनय ऄसतो व संगीत पे्रमही ऄसते. ईत्तम विृत्व तो करतो व प्रबंधपरु् ऄसतो. पे्रमारॅम मध्येच पे्रमचंद 
एका िठकाणी िलिहतात .. मनुष्ट्य काळा नसतो वा संपूणट गोरा नसतो. तो संिमरॅ ऄसतो. त्याचंी 
माणसािवर्यीची ही धारणा सवट कादंबऱ्यातील पात्रसषृ्टीत व नायक नाियका याचं्यामध्येही प्रचरुपणे 
अढळून येते. पे्रमचंदानंी नायकासंबधंी ―साहसे‖ ही केली अहेत. ―रंगभिूम‖ या प्रचंड कादंबरीचा नायक 
सूरदास अंधळा िभकारी ऄसतो. वयाने प्रौढ, िदसायला कुरुप, फि भििभावनेला योग्य ऄसा अतट 
अवाज अिण परंपरागत मूल्याचंा िवलक्षण संस्कार एवढ्या जमेच्या बाजू. परंपरागत नायक या संकल्पनेशी 
सम्बद्ध ईच्चभ्र ूकल्पनाना त्यानंी ठुकरावनू िदले अहे. ―गोदान‖ चा नायक होरी.. एक सामान्य शतेमजूर. 
चािळसाव्या वर्ीच म्हातारा झालेला. पण त्याच्या अधारे रचले अहे कृर्कजीवनाचे महाकाव्य. पण 
याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे पे्रमचंदाचें नायक व्यिी ऄसतात त्याच वळेी ते प्रितिनिधत्व करणारी प्रतीके 
ऄसतात. खरे तर होरी नायक नाहीच- होरीचा शतेकरी वगट नायक. त्यानंा िपळणारा सावकार, जमीनदार, 
नोकरशाही हा वगट प्रितनायक. अंधळ्या िभकाऱ्याला व शतेमजुराला नायकत्व देउन पे्रमचंदानंी खऱ्या 
ऄथाने सािहत्त्यक क्रातंी केली अहे. लहदीतच नव्हे तर भारतीय सािहत्यात दिलतानंा नायकत्व- बृहत्  
कादंबऱ्याचें नायकत्व पे्रमचदंानंी प्रथम बहाल केले ! तसेच ग्रामीण सािहत्याचा पायाही त्यानंीच घातला. 
ग्रामीण सािहत्याचा िवचार करतानंा सामान्यतः अपण ग्रामीण पिरसराला (-िनसगट, गुरेढोरे, जीवनाचा 
बाय व्यापार, बोली आ.)- महत्व देतो. खरे तर ग्रामीण जनतेच्या गभंीर समस्या व त्याचंी करुण पिरत्स्थती 
हा जर ग्रामीण सािहत्याचा प्राणभतू भाग मानला (सािहत्याचा गंभीरपणे िवचार करताना ते मानाव ेलागेल) 
तर पे्रमचंदानंी ग्रामीण सािहत्याचा भरदार पाया घातला ऄसे म्हणाव ेलागेल, 
 
 पे्रमचंदाचं्या नायकासबंंधी वा एकूण चिरत्रसृष्टीिवर्यी अणखी एक महत्वाची गोष्ट अवजूटन 
सागंायला हवी. मानवी जीवनात पिरत्स्थती व माणसाचे व्यिित्व याचंा संघर्ट चाललेला ऄसतो सामान्यतः 
या संघर्ात ऄिंतम दृष्ट्ट्या प्रभावी कोण या संबधंी दोन र्ोकाच्या भिूमका घेतल्या जातात. पे्रमचंदानंी 
पिरत्स्थतीचे िवकर्पण मान्य केले होते पण त्याच बरोबर मानवी मनाच्या सामर्थ्यांचीही जाण त्यानंा होती 
म्हणूनच त्याचं्या कादंबऱ्यातं पिरत्स्थतीच्या जिर्ल िचत्रणाबरोबर मानवी मनाचे यथासागं िचत्रणही येते. 
यासबंंधी पे्रमचंदाचंी भिूमका समन्वयाची अहे अिण ती ऄिधक योग्य अहे. पिरणामतः त्याचं्या सािहत्यात 
पिरवशे व मानवी मन याचंा सारखाच अिवष्ट्कार होत ऄसतो. पिरत्स्थतीपुढे दुबळी व िववश झालेली माणसे 
िदसतात. पिरत्स्थतीपुढे न नमणारी व पिरत्स्थतीला वाकवणारी माणसे िदसतात. एवव्हढेच नव्हे तर एका 
क्षणी िववश वार्णारी माणसे दुसऱ्या क्षणी िववेकाने प्रखर झालेली अढळतात. हे सवट िवरॄसनीय वार्ते हे 
त्याचबरोबर सागंायला हव.े 
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णजवंतपणा व चैतन्य :  
 
 पे्रमाचंदाचं्या कथातील-- िवशरे्तः बृहत्काय कादंबऱ्याचं्या कथातंील ईपकथाचंा, त्याचं्या परस्पर 
संबंधाचा व चिरत्रसृष्टीचा तािंत्रकदृष्ट्ट्या िवचार केला तर खूप दोर् दाखिवता येतील. पण काही महान 
लेखकाचं्या कृतीत ऄसा िजवतंपणा व चैतन्य भरलेले ऄसते की तािंत्रक ईिणवाचंा व दोर्ाचंा िवचार 
करणेच हास्यास्पद वार्ते. र्ॉलस्र्ॉयच्या ―वॉर ॲण्ड पीस‖ सारख्या महान कादंबरीत तंत्राचे व रचनेच्या 
सफाइचे ऄनेक दोर् दाखवता येतील. डॉस्र्ोव्हस्की तर प्रसंग नाट्यात्मक करण्यासाठी वास्तवाची चौकर् 
वळेोवळेी ईधळून लावतो शरदबाबूंच्या कादंबऱ्यात अकत्स्मक संयोग व नायकाचे अजारीपण याचंा िविशष्ट 
तऱ्हेने घर्ना घडवनू अणायला हुकमी पात्रासारखा ईपयोग केला जातो, र्ागोराचं्या चिरत्रसृष्टीत 
चमत्कृतीचा भाग कमी ऄसतो ऄसे नाही. पण या सवट लेखकाचं्या सािहत्यात या दोर्ानंा ईिणवानंा 
ऄितक्रिमत करून प्रगल्भ वाचकाला अपल्या जीवनानुभवाच्या प्रचंड डोहात डंुबत ठेवण्याचे सामर्थ्यट 
ऄसते. पे्रमचंद त्यापैकी एक लेखक अहेत. त्याचं्या कादंबऱ्यातंील स्वगते व्याख्यानासारखी अहेत. पाते्र 
विृत्वाचा अवशे चढल्यावर प्रदीघट भार्णे करतात. पण हे सवट, त्यानंी जो िवसाव्या शतकातील १९३६ 
पयंतचा प्रचंड जीवनानुभव व्यि केला तो समग्रपणे पाहताना, दुलंिक्षत होते. एखादे भव्य लेणे पहाताना 
बारीक कलाकुसरीच्या दोर्ाकंडे सहजपणे दुलंक्ष होते. कधी कधी ―कायाकल्प‖ सारख्या कादंबरीत ज्या 
त्वरेने पात्राचें स्वभाव व प्रवृत्ती बदलतात त्यावळेी पे्रमचदं घाइने काही घर्ना घडिवत अहेत ऄसे वार्ते. 
पाते्र त्याचं्या हूकुमतीत कवायत करीत अहेत ऄशी जाणीव होते. पण ऄशी स्थळे तुलनेने ऄल्प अहेत. 
सामान्यतः पे्रमचंदानंी अपले लेखन कलात्मक संयम व धृती (Patience) बाळगून केले अहे. 
 
णनवेदनाचा ऄणतरेक : 
 
 कथा िनवदेनाच्या पद्धतीत पे्रमचंदानंी प्रयोग केले नाहीत. त्यानंा जे जीवनदशटन घडवायचे होते ते 
मुळात आतके िवरार् व व्यापक होते की तंत्राचा बडेजाव करण्याची त्यानंा अवश्यकताच नव्हती. कथा 
खुलवनू सागंण्याची त्याचंी ही हातोर्ी ईत्तम होती. प्रसगंाला ऄनुरूप भारे्चा ते सहजपणे वापर करीत. 
व्यावहािरक जीवनाला संवादी ऄशी त्याचंी भार्ा, भावोत्कर् प्रसंगात वाचकाला सहज गंुतवनू र्ाकू 
शकणारी अहे. लचतनाच्या क्षणी त्याचं्या भारे्त अवश्यक ती सूक्ष्मता व गाभंीयट येते. बारकाइने ऄभ्यासले 
तर पे्रमचंदाचं्या भारे्चे वैिवध्य जाणवते. पण त्याचंी भार्ा वगेळेपणाने ध्यान अकर्ूटन न घेता प्रसंगातले 
नाट्य व मनोवृत्तीतले बारकाव ेसहजपणे व्यिंजत करते. पे्रमचंदाचें संवाद पाल्हािळक झाले अहेत. काही 
समीक्षक पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्या ऄनावश्यकपणे मोठ्या अकाराच्या झाल्या अहेत ऄसा अरोप करतात. 
(पे्रमचंदाचं्या नंतर जो व्यििवाद सािहत्यात अला त्याचा एक पिरणाम ऄनुभवाचा सकंोच व पिरणामी 
सवटच संकोच ऄसा झाला. भारे्तील फुलोरा र्ाळण्याकडे प्रवृत्ती ऄिधक झाली. स्पष्टीकरणापेक्षा व्यंिजत 
करण्याकडे कल ऄिधक झाला. त्यातून पे्रमचंदाचंा िनवदेनाचा ऄितरेक नको िततका खुपू लागला.) 
पे्रमचंद ज्या राष्ट्रीय वातावरणात वाढले त्या वातावरणात एकूण भावनोद्दीपक विृत्त्व करण्याकडे व 
दुसऱ्याशी संवादाच्या भिूमकेवरून न बोलता िनवदेन करण्याकडे प्रवृत्ती ऄिधक होती. त्याचा पिरणाम 
पे्रमचंदाचं्या संवादावर व िनवदेन शलैीवर िदसतो. भारे्चा व िनवदेनाचा ऄितरेकी ईपयोग हे त्या युगाचे 
वैिशष्ट्ट्य होते. (मराठीतील गडकऱ्याचंी नार्के या दृष्टीने पहावीत) पे्रमचंद पूणटतः तो पिरणाम र्ाळू शकले 
नाहीत. मात्र िजतक्या ऄिधके्षपाने या सबंंधी अरोप केला जातो िततका तो दोर् गभंीर नाही. पे्रमचंदाचं्या 
भारे्वर, िनवदेनावंर व एकूण कलाकृतीच्या अकारावर संस्कार करण्याचे प्रयत्न करून पािहल्यास 
पुष्ट्कळसा जीवनानुभवच नष्ट होइल ऄसे वार्ते. पसरर्पणा, पाल्हाळ आत्यादी दोर् पे्रमचंदानंी िचतारलेल्या 
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ईदंड मानवतेच्या प्रवाहात बुडबुड्यासारखे ईत्पन्न होउन िवरुन जातात. वाचक डंुबू लागतो यो या 
मानवतेच्या ऄजस्त्र प्रवाहात.  
 
 पे्रमचंदाचंी वातावरण िनमाण करण्याची शिी जबर होती. िवचारानंा व भावनानंा शून्यात शब्दाकार 
न देता पिरत्स्थतीच्या व वातावरणाच्या भक्कम पारॄटभमूीवर ईभारण्यात व मूतट रुपात प्रस्तुत करण्यात त्याचें 
मन रमते. शवेर्ी मन पिरत्स्थतीच्या दबावात वावरत ऄसते. संस्कारही प्रबळ ऄसतात. ऄपवादात्मक 
माणसे पिरत्स्थती िवरूद्ध ठाम ईभी राहू शकतात. पण सामान्य माणूस व त्याचे मन घडत ऄसते त्या 
पिरत्स्थतीचा वार्ा मोठा ऄसतो. म्हणूनच ते मानवी मनात वातावरणाचा भक्कम अधार देतात. याचा 
पिरणाम ऄसा होतो की त्याचंी माणसे िवरॄसनीय बनतात व अपल्या पतनातही वाचकाची सहानुभतूी प्राप्त 
करू शकतात.  
 
पे्रमचंदाचे ऋण : 
 
 लहदी सािहत्याला पे्रमचंदानंी खूप भरभरून दान िदले. समृद्ध भार्ा िदली व्यावहािरक जीवन व 
सािहत्य यातील भारे्चे ऄंतर जवळ जवळ नष्ट केले. त्याचें सािहत्य तीन चार दशकाचं्या सामािजक 
राजकीय सासं्कृितक आितहासाचे प्रितलबब तर दाखवतेच त्या आितहासाशी संबद्ध मानवी मनाचे स्वरूपही 
दशटिवते. पे्रमचंदानी ज्या वास्तवाच्या राजरस्त्यावर लहदी सािहत्याला गितमान केले त्या मागाने लहदी 
कथासािहत्य अजही जोमाने वार्चाल करीत अहे. भारतीय समाजातील िविवध वगाच्या वृित्त-प्रवृत्तीचे 
प्रामािणक रेखाकंन करून त्यातील ऄंतर्ववरोध, संघर्ट व ताण मोठ्या ताकदीने िचित्रत केले. समाज व 
व्यिी याचं्या परस्पर संबधंात िनमाण झालेल्या गंुतागंुतीच्या व नानािवध समस्याचंा कलात्मक अलेख 
काढला. एक प्रकारे १९०० ते १९३६ पयंतच्या भारतीय समाजाच्या जीवनाचा प्रचंड प्रवाह शब्दािंकत केला. 
भारतीय जनतेच्या जीवनाबद्दलच्या ईत्कर् कळकळीने त्यानंी ितच्या सुखदुःखाचा तन्मयतेने िवचार केला. 
या जनतेत ऄस्पशृ्य अहेत. शतेकरी मजूर अहेत, िभकारी अहेत, भारतीय िस्त्रया अहेत, िनम्नमध्यमवगींय 
लोक अहेत. त्यानंी बुिद्धजीवी वगाला असपासच्या जमावािवर्यी जागरूक तर केलेच पण ऄंतमुटखही 
केले. कोंडलेल्या दबलेल्या ऄवरुद्ध झालेल्या जीवनाचा प्रवाह मुि कसा होइल याचा चुकतमाकत का 
होइना पण ऄहर्वनश िवचार केला. अंधळा िभकारी व ऄलकचन रॅमजीवी याना सािहत्याचे नायकत्व बहाल 
करून सािहत्यातील प्रितिष्ठत कल्पनावंर अघात केले. भारतीय संस्कृतीतील मूल्याचंा व मूळ तत्त्वाचंा 
समयोिचत स्वीकार करून त्यानंी महान लेखकाची जबाबदारी पार पाडली. पे्रमचंद पिहले मोठे ग्रामीण 
सािहत्यकार होते, पिहले मोठे दिलताचें कैवारी होते, भारतीय िस्त्रयाचें िमत्र व मागटदशटक होते. 
 
 पे्रमचंदाचं्या सािहत्त्यक कृतीत तंत्राच्या ईिणवा अहेत. िवकृत मनाच्या प्रवृत्तीचा त्यानी मागोवा 
घेतला नाही. स्त्री-पुरुर् संबंधातले काही ―कू्रशल‖ (Crucial) स्वरुपाचे प्रश्न त्यानंी ईभे केले नाहीत. 
जीवनाच्या रहस्यमय अध्यात्त्मय पे्ररणाबंद्दल फारशी ईत्सुकता त्यानंी दाखवली नाही. प्रगल्भ मानवी 
मनाला बोचणारे परात्मपणाचे, एकरे्पणाचे, िनरथटकतेचे, ईिेगाचे, कंर्ाळवाणेपणाचे िचत्रण त्यानंी केले 
नाही. मृत्यू संबंधी त्यानंी तात्त्वक िवज्ञानाची िजज्ञासा दाखवली नाही. (त्याचं्या सािहत्यात मतृ्युचे खूप 
प्रसंग अले अहेत तरी) ते सामािजक संदभात व्यिीचा िवचार करणारे कलावतं होते. त्यानंा ईणेपुरे ५६ 
वर्ांचेच जीवन लाभले. ज्या वयात लचतनशिी िवलक्षण प्रगल्भ झाली. कलापे्ररणा मुि व शििशाली 
झाला (―गोदान‖ हे त्याचें पिरपक्व फळ) कलात्मकतेचा ईत्कर्टलबदू त्यानंी गाठला त्याच वळेी त्याचें 
देहावसान झाले. पे्रमचंदानंा ―गोदान‖ नंतर अणखी दहावर् ेजीवन िमळाले ऄसते तर- 
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 पण ऄसा िवचार करण्यात फारसा ऄथट नाही. जाणवते ती एक हुरहुर पे्रमचंदानंी जे िदले ते आतके 
मोठे अहे की त्याचें ससं्कार घेतले तरी जीवन कृताथट व्हावे. 
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चार श्रेष्ठ कादंबऱ्या : समीक्षा 
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चार श्रेष्ठ कादंबऱ्या : समीक्षा 
 
 पे्रमचंदाचें सािहत्य िविवध प्रकारचे अहे. त्यानंी कादंबऱ्या िलिहल्या, कथा िलिहल्या नार्के 
िलिहली, ऄनुवाद केलें , िनबंध िलिहले. त्याचं्या सवट सािहत्याचा समीक्षात्मक पिरचय देणे शक्य नाही. या 
गं्रथातं त्याचं्या फि चार रॅषे्ठ कादंबऱ्याचंा व िनवडक ईत्कृष्ट कथाचंा समीक्षात्मक पिरचय द्यायचे ठरिवले 
अहे. हे समीक्षात्मक लेखन लहदी वाचकासंाठी केलेले नाही. मराठी वाचकासंाठी केलेले अहे. त्यामुळे 
काही मयादा येणे स्वाभािवक अहे. पण पे्रमचंदाचं्या सािहत्याचा मुळातून अस्वाद घ्यावा ऄशी अकाकं्षा 
वाचकामंध्ये िनमाण झाली तरी या प्रयत्नाचे साथटक होइल ऄसे वार्ते. 
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(१) पे्रमाश्रम : जळते वास्तव अणण ईमलते स्वप्न 
 
 पे्रमचंदानंी ―सेवासदन‖ (बाजारे हुस्न) िलहून संपवली अिण तीन मिहन्यातच दुसरी कादंबरी 
पे्रमारॅम (गोशए अिफयत) िलहायला अरंभ केला. २ मे १९१८ ते २५ फेबु्रवारी १९२० या ऄवधीत कादंबरी 
पूणट झाली. 
 
 हा काळ राजकीय दडपशाहीचा होता. १९१४-१८ च्या युद्धात महात्मा गाधंींनी िब्रिर्शानंा िबनशतट 
मदत केली होती. लोकमान्य िर्ळकाशंी त्याचें तात्त्वक िवरोध होते. युद्ध संपल्यावर िब्रिर्शानंी भारतावर 
दडपशाहीची चके्र जोराने िफरवायला सुरवात केली. १९१९ मध्ये रौलर् ॲक्र् पास झाला. कोणत्याही 
तऱ् हेने िब्रिर्शानंा प्रत्यक्ष िवरोध करणे म्हणजे जेलमध्ये जाउन पूणटपणे मूक राहाणे होते. जािलयनवाला 
बाग प्रकरणाच्या िनिमत्ताने िब्रिर्शानंी अपल्या कृतघ्नतेचे दशटन घडिवले होते. देशातील प्रत्येक जागरुक 
नागिरक कुढत होता, ऄसंतोर्ाने पेर्त होता. त्याचा हा ऄसंतोर् मोचाच्या रुपाने बाहेर पडत होता. लहदू व 
मुसलमान दोन्ही जमातीत यावळेी िब्रिर्शािंवरुद्ध िवद्रोहाची व अपसातंील ऐक्याची भावना ईत्पन्न झाली 
होती. प्रत्यक्ष राजकीय पिरत्स्थतीबद्दल खुलेपणाने िलिहणे शक्य नव्हते तरीही या कादंबरीत 
शतेकऱ्यामंधला ऄसतंोर्, ज्वालालसह सारख्या िजल्हा मिॅजस्रेर्मधली िनराशा, जमीनदाराचं्या ऄनत्न्वत 
छळाकडे तर्स्थपणे पाहाणारे सरकार आत्यादी बाबींच्या माध्यमातून पे्रमचंदानंी ितरकसपण राजकीय 
भाष्ट्यही केलेले अहे. एकीकडे पे्रमचंद पोर्ासाठी बी.ए. परीके्षला बसत होते व दुसरीकडे कलाकाराच्या 
ईमीने ―पे्रमारॅम‖ सारखी मोठी कादंबरीही िलिहत होते. 
 
 पे्रमचंदाचं्या मनात राजकीय व सामािजक पिरत्स्थतीवर ईपाय योजनेसबंंधी एक िंि चाललेले 
होते. त्यानंी र्ॉलस्र्ायच्या वाङ मयाचे संस्कार ग्रहण केले होते. महात्मा गाधंींच्या सत्याग्रही मागाकडे ते 
अकर्वर्त झाले होते. जमीन इरॄराने िनमाण केलेली अहे, ती कसणाऱ्याच्या मालकीची अहे, जमीनदार 
ऄनावश्यक दलाल अहेत ही िवचारसरणी त्यानंी मनापासून स्वीकारलेली होती. माणसाच्या मूळ 
सत् स्वरुपाबद्दल त्यानंा िवरॄास वारे्. ―पे्रमारॅमी‖ च्या शवेर्ी शवेर्ी ते िलिहतात, ―मानव-चिरत्र एकदम 
काळे ऄसत नाही की एकदम धवल ऄसत नाही. त्यात दोन्ही रंगाचे िविचत्र िमरॅण झालेले ऄसते. त्स्थती 
ऄनुकूल ऄसेल तर माणूस ऊिर्तुल्य होतो, प्रितकूल ऄसेल तर नराधम‖ -ऄसे ऄसले तरी माणसाच्या 
िववकेावर व सत्प्रवृत्तींवर त्याचंी ऄिधक रॅद्धा िदसते. हृदयपिरवतटनावरची त्याचंी िनष्ठा सवट कादंबरीत 
पसरलेली अहे. पण याचबरोबर रिशयात झालेल्या राज्यक्रातंीचा प्रभावही त्याचं्या मनावर पडलेला 
िदसतो. त्याचं्या मनोहर नावाच्या शतेकऱ्याचा मुलगा बलराज मार्थ्याने गरम ऄसतो. तो वतटमानपत्र 
वाचतो. तो म्हणतो, ―तुम्ही तर ऄसे थट्टा ईडवता अहात की शतेकरी म्हणजे कोणी नाहीच. जमीनदाराचंी 
वठेिबगार करण्यासाठीच तो जणू जन्मला अहे पण माझ्याकडे जे वतटमानपत्र येते त्यात िलिहले अहे की 
रिशयात शतेकऱ्याचे राज्य अहे, त्याना जे वार्ते ते ते करू शकतात. त्याजवळ बल्गािरया देश अहे. 
अताचीच बातमी ऄशी अहे की शतेकऱ्यानंी राजाला गादीवरून खेचले अिण ितथे अता मजूर व शतेकरी 
याची पचंायत राज्य करते. ‖ पुढे मनोहर अिण बलराज ईन्मत्त गौसखॉचा खून करतात. हृदयपिरवतटनाचा 
मागट अिण रिरंिजत क्रातंीचा मागट या दोन्हीचे एक िंि पे्रमचंदाचं्या मनात चालले होते ऄसे िदसते. जरी 
रिरंिजत क्रातंीचा मागट अजच्या समाज व्यवस्थेला ऄनेक दृष्टीनी ऄव्यवहायट अहे ऄसे त्यानंी दाखवले 
ऄसले तरी ज्या तऱ् हेने त्यानंी जमीनदाराच्या छळाचे व शतेकऱ्याचं्या हालाचे िजवतं िचत्र रेखार्ले अहे 
त्यावरून या दोहोंत ऄलंघ्य दरी अहे अिण ितचा पिरणाम िवग्रहात होणार अहे ऄसे कादंबरी वाचताना 
वार्त राहाते.  
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शेतकरी वगाची स्स्थती : 
 
 ―पे्रमारॅम‖ कादंबरीत शतेकरी अिण जमीनदार या दोन वगाचे स्वरुप अिण त्याचं्यातील संघर्ाची 
त्स्थती याचें मोठे िवदारक िचत्रण केले अहे.  
 
 कादंबरीच्या अरंभीच थकलेले शतेकरी शकेोर्ीभोवती बसून तंबाखू ओढत सुखदुःखाच्या गप्पा 
करताना दाखवले अहेत. नुकताच ऄिधकाऱ्याचा पाहणीसाठी दौरा झाला. गावातले बडे लोक त्याचं्या 
घोड्याच्या अगेमागे धावत होते. शतेकऱ्याचं्या दृष्टीने आगं्रज ऄिधकारी काय लकवा जमीनदाराचे ऄिधकारी 
काय दोन्ही सारखेच. खरे तर आगं्रज नसते तर देशी ऄिधकाऱ्यानंी चागंलेच िपळून काढले ऄसते. मनोहर 
म्हणतो, ―भाइ, ऄिधकारी आंग्रज बरे, जर हे नसते तर या देशी ऄिधकाऱ्यानंी अम्हाला भरडून िपउन 
र्ाकले ऄसते.‖ पुढे या गप्पातं पे्रमचंदानंी सहजपणे त्याचं्या दुःखाचा, हालऄपेष्टाचंा, अर्वथक शोर्णाचा 
एक प्रभावी िचत्रपर् साकार केला अहे. तलाठी, मामलेदार, याचं्यापासून सरकारच्या चपराश्यापयंत 
शतेकऱ्यानंा नागिवणाऱ्या लोकाचं्या कृष्ट्णकृत्याचंा पाढा वाचला अहे. जमीनदाराचे नेमलेले ऄिधकारी 
अपापल्यापरीने लुबाडतच ऄसतात. हे सव ं िचत्रण ऄशा दृष्टीने केले अहे, की शतेकऱ्याचे रिशोर्ण 
करणाऱ्या या जळवानंा िचरडून मारण्याची दुदटम्य आच्छा वाचकाच्या मनातं सहजपणे िनमाण व्हावी. 
जमीनदाराला तूप हव ेऄसते. प्रत्येक शतेकऱ्याने तुपासाठी पैसे घ्यावे, (तुपाच्या चालू भावापेक्षा खूपच कमी 
दराने) अिण तूप पोचते कराव े ऄसा हुकूम िनघतो. मनोहर व बलराज पैसे घेत नाहीत. आथून शतेकरी 
िवरुद्ध जमीनदाराचे नोकर याचं्यात संघर्ाच्या िठणग्या पडतात. काही शतेकरी ईघडपणे जमीनदाराच्या 
बाजूने ऄसतात, काही मनातूंन िवरुद्ध ऄसले तरी संघर्ट र्ाळण्यासाठी मूक ऄसतात. तर काही संघर्ट वाढू 
नये म्हणनू समझौता करणारे ऄसतात. पण एकूण अपली कातडी बचावण्यासाठी सवाचा प्रयत्न चाललेला 
ऄसतो. देव व दैव यावर िवरॄास ठेउन जगणाऱ्या भारतीय समाजाच्या रिात िवद्रोहाचा ऄंगार म्हणावा 
तसा फुलत नाही. 
 
 पे्रमचंदानंी शतेकऱ्याचं्या दयनीय झोपड्याचें, त्याचं्या दिरद्री संसाराचे, ऄभावग्रस्ततेचे सवांगीण 
व्यापक वणंन केले अहे अिण प्रसंगाच्या सहाय्याने िचत्रणही. अपसातंील त्याचें संबधं अत्मीयता व मत्सर 
यानंी कसे िविचत्र बनलेले ऄसतात त्याचेही िचत्रण केले अहे. दुष्ट्काळ, प्लेग, हगवण, देवी याचं्यासारखे 
रोग, ऄवर्टण, ऄितवर्टण यामुळे ईत्पन्न होणाऱ्या ऄनंत ऄडचणी, िपण्याच्या पाण्याच्या ऄभावामुळे होणारे 
हाल, या सवट नैसर्वगक व मानविनर्वमत यातनाचें हृदय-िवदारक िचत्र तर पे्रमचंद काढतातच पण जमीनदार 
व त्याच्या नोकरशाहीमुळे िनमाण होणाऱ्या अपत्तीचे मोठे वास्तवदशी अिण प्रभावी ऄसे िचत्रमय जगत 
साकार करतात. 
 
 या शतेकरी वगात ऄनेक जातीचे लोक ऄसतात व ते अपल्या जातीला चागंले िचकरू्न बसलेले 
ऄसतात. मामलेदार जेव्हा अपल्या लव्याजम्यासह या गावात अपले तंबू गाडतो तेव्हा सिीने वठेिबगार 
घेण्याचे अिण ऄन्य ऄनेक प्रकारच्या ऄत्याचाराचें सत्र सुरू होते. सख्खू चौधरी गवत कापणे अपल्या 
जातीचे काम नाही म्हणनू िवरोध करतो, दुखरन भगत शणेाने जमीन सारवणे अपले काम नाही, म्हणून 
िवरोध करतो. कािदरिमयाँ मात्र सवट ऄत्याचार शवेर्ी ऄल्लाने िदलेली िशक्षा अहे ऄसे समजून सवट शतेकरी 
बंधंूना सवट कामे करावयास लावतो. एका बाजूने िवलक्षण दुःखी ऄसलेले कािदरिमयाँ िवनोदी िकस्से 
सागंून व सागंायला लावनू दुःखाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. पण सवानाच ही सिहष्ट्णुता 
शवेर्पयंत साभंाळता येत नाही. दुखरन भगत म्हणतो, ―तुला यावळेी भाकरी सुचते. मनात ऄसे येते की 
डोके अपरू्न मरून जावे.‖ कािदरिमयाँ सुद्धा बोलता बोलता रडू लागतात. ―जो हृदयातला ताप हास्य 
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अिण िवनोदाने ते दाबू पहात होते तो प्रज्विलत झाला. मनोहरने पािहले तर त्याचे डोळे रिवणट झाले 
होते. पददिलत ऄिभमानाच्या मूतींसारखे!‖ चाळीस वर् े दुखरन भगताने देवाच्या मूतीची मनोभाव े पूजा 
केली. पूजा केल्यािशवाय व नैवदे्य दाखिवल्यािशवाय पाणी न घेणारा दुखरन भगत घरातून शाळीग्राम व 
पूजेची पेर्ी घेउन येतो अिण फेकून देतो. तीस चाळीस वर्ांची िनष्ठा या ऄपमानाने नष्ट झाली. धार्वमक 
अस्थेची मजबूत लभत हलून िवर्ा आकडे ितकडे आतस्ततः पसरल्या. सकाळपासून ईपाशीपोर्ी गवत 
कापणारे, पाणी अणणारे अिण सवट प्रकारची ऄंगमेहनतीची कामे करणारे चाभंार मजुरीसाठी भाडूं लागले. 
ऄत्याचार करणारे चपराशी व मामलेदार अिण शतेकरी, चाभंार याचं्यातला संघर्ट पेर् घेणार होता पण 
गाधंीवादी िवचाराचें पे्रमशकंर मध्यस्ती करतात अिण तो संघर्ट थाबंवतात. िवसेसर शाहाकडून सवट 
प्रकारचा माल अणून त्याची िबले न देताच चपराशी पळून जातात व २०० रुपयापंैकी फि ७० रुपये 
त्याच्या हाती लागतात. पे्रमशकंर मामलेदाराला याबद्दल जाब िवचारतात तेव्हा तो िनलटज्जपणे म्हणतो, 
―महाराज यावर तोडगा माझ्याकडे नाही. जोपयंत लोकानंा तुम्ही संपूणट जागे करणार नाही तोपयंत ऄशा 
गोष्टी बंद होणे कठीण अहे. िजथे मनात स्वाथट अहे, प्रजा आतकी कमजोर अहे, ितथे कोणतीच सुधारणा 
होणे शक्य नाही. (हसून) अम्ही एक प्रकारे तुमचे मदतगार अहोत. प्रजेला सतावनू भरडून मजबूत 
बनवीत अहोत अिण तुमच्यासारख्या समाज सेवकासंाठी भइू नागंरून ठेवीत अहोत.‖ या सवट प्रसंगात 
पे्रमचंदानंी जात, वगट अिण एकूण समाज यातील सवट घर्कावंर मोठा प्रखर प्रकाशझोत र्ाकला अहे. 
 
शेतकरी वगातील जागृती : 
 
 सामान्यतः भारतीय शतेकरीवगट ऄिशिक्षत ऄसला तरी समंजस अहे. पे्रमशकंर ऄमेिरकेहून येतात 
अिण शतेकरी वगाची पाहाणी करतात. त्यानंा ऄसे िदसते की शतेकरी वगट शहाणा अहे अिण नवीन गोष्टी 
त्याला समजतात पण तो पिरत्स्थतीच्या बंधनात पूणटपणे जखडला गेला अहे. कमालीचा साहष्ट्णू शतेकरी 
वगट हा जिमनदार, जिमनदाराचे ऄिधकारी व नोकरवगट राज्यकत्यांचे नोकर व ऄिधकारी याचं्या जाचातं 
शकेडो वर् े भरडला जात अहे. परंपरागत धार्वमक ससं्कारामुळे-देव, देव व आतर रूढी- तो ऄगितक 
झालेला अहे. 
 
 या वगात काही सुधारणेची बीजे रोवणारा सुिशिक्षत मध्यम वगट अधुिनक िशक्षण पद्धतीमुळे स्वाथी 
अपमतलबी अिण ऄन्यायात भािगदारी करणारा झाला अहे. ऄल्पसंख्याकं ध्येयवादी वगट या शतेकरी 
वगात कायट करू लागला तर अर्वथक व राजकीय सवट दृष्ट्ट्या त्याला ऄनेक ऄडचणीशी मुकाबला करावा 
लागतो. 
 
 तरीही काही ध्येयवादी मध्यमवगीय लोक व्यििगत प्रयत्न करीत अहेत व त्यामुळे शतेकरी वगात 
काहीशी पिरवतटने घडत अहेत. ―पे्रमारॅम‖ मध्ये पे्रमचंदानंी हे सवट वास्तव िविवध िचत्ताकर्टक प्रसंगातून व 
रेखीव व्यिििचत्रातूंन स्पष्ट केले अहे. पे्रमशकंर अपली जमीनदारी सोडून या वगाच्या सुखदुःखाशी 
एकरुप होण्याचा प्रयत्न करीत अहेत. अरंभी सरकारी नोकरीत ऄसलेले िजल्हा मिॅजस्ररे् ज्वालालसह 
शवेर्ी पे्रमशकंरच्या ध्येयवादाने प्रभािवत होउन अिण िववकेाने व न्यायाने सरकारी ऄिधकाराच्या जागेवर 
ऄसताना वावरणे ऄशक्य अहे हे जाणून त्यागपत्र देउन पे्रमशकंराचं्या प्रयत्नात हातभार लावतात. अरंभी 
कोणत्याही मागाने पैसा व प्रितष्ठा िमळवणारे डॉ. िप्रयनाथ शतेकऱ्यािंवरुद्ध खोर्ी साक्ष देतात पण 
पे्रमशकंराचं्या स्वाथटत्यागाने व बिलदान वृत्तीने प्रभािवत होउन तेही अपली खोर्ी साक्ष िफरवतात व 
जनसेवचे्या कायाला वाहून घेतात. खोऱ्याने पैसा ओढणारे डॉ. इफानऄली अरंभी पैशासाठी जमीदाराने 
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फेकलेल्या मोहाच्या गळाला लागतात व शतेकऱ्याचंी बाजू सोडून देतात पण जनतेत झालेल्या ऄप्रितष्ठेमुळे 
त्यानंाही जाग येते अिण ते शतेकऱ्याचंी बाजू मोठ्या कौशल्याने लढवतात. थोडक्यात या ध्येयवादी मध्यम 
वगातील ऄप-प्रवृत्तींचा व दोर्ाचंा चागंला उहापोह करून त्याचं्यातला सुप् त संभावनाही पे्रमचंदानंी 
दाखवल्या व शवेर्ी सामान्य जनतेचा पक्ष मध्यम वगीय सुिशिक्षतानंी ईचलला पािहजे ऄशी जाणीव करून 
िदली. शतेकरी वगाचे बरेचसे प्रश्न या िदशनेे सुरू् शकतील ऄशी शक्यता पे्रमचंद सूिचत करतात. 
 
 मात्र ऄत्याचाराचं्या व ऄन्यायाच्या दबावाखाली िचरडलेल्या या वगातही हळूहळू प्रितिक्रयेची व 
िवद्रोहाची भावना ईत्पन्न होते अहे याची जाणीव पे्रमचदं देतात. ज्ञानशकंराचंा नोकर गौसखॉ सवट प्रकारे 
शतेकऱ्याचंी छळवणूक करतो. चरण्याच्या जागावंर गुरानंा चरण्यास बंदी करणे, सावटजिनक तळ्यातंले 
पाणी एन ईन्हाळ्यात शतेकऱ्यानंा वापरु न देणे, झोपड्या जाळणे, खोट्या अरोपाचें कुभाडं रचून त्यात 
शतेकऱ्यानंा ऄडकिवणे व जेलमध्ये धाडणे, धान्य व पैसे लुबाडून घेणे या सवट गोष्टी जमीनदाराचे नोकर 
करतात. शतेकऱ्याचंा ऄपमान करणे हा तर त्याचंा िनत्याचा धमटच होउन बसलेला ऄसतो. मनोहरसारखा 
शतेकरी यािवरुद्ध शब्द ईच्चारतो म्हणून त्याला धडा िशकिवण्याचा बेत गौसखॉ करतो. बलराज सारखा 
बलदंड तरुण तर त्याच्या डोळ्यातं सतत खुपत ऄसतो. गौसखॉ व त्याचे सहकारी मनोहरच्या पत्नी-
बलराजच्या अइला धक् का मारुन पाडतात. ही ऄपमानीत झालेली स्त्री अपल्या रक्षकानंा सवट प्रकार 
सागंते. मनोहरच्या मनातं अधीच गौसखॉ बद्दल प्रचडं चीड ऄसते. या घर्नेने तो गौसखॉला खतम 
करण्याचा िनणटय घेतो. त्याच्या वयामुळे त्याला अपल्या मुलाची मदत घ्यावी लागते. रात्री ते दोघे 
गौसखॉला िजव े मारतात. मनोहर बलराजला पळून झोपून जाण्यास सागंतो व स्वतः पोिलस ठाण्यावर 
जाउन हजर होतो. हा सवट प्रसंग त्यातंील सूक्ष्म भावछर्ासंह अिण सिंमरॅ ऄनुभतूींसह पे्रमचंदानंी आतक्या 
प्रभावीपणे िचित्रत केला अहे की ―पे्रमारॅम‖ मधीलच नव्हे तर महान सािहत्यातल्या काही ईत्कृष्ट प्रसंगात 
याची गणना होइल. 
 
 यानंतर सरकारी नोकरवगट, जमीनदार व पैशासाठी बुद्धी िवकणारे मध्यम वगीय लोक एका 
बाजूला अिण िनधंन, िनरुपाय, लाचार शतेकरी दुसऱ्या बाजूला ऄसा संघर्ट पे्रमचंदानंी दाखवला अहे. 
पे्रमशकंर, ज्वालालसह याचं्या सारख्याचंी मदत व सनं्यासी झालेले सुबखू चौधरी याचं्यामुळे हा संघर्ट 
ऄिधक रंगत जातो. या संघर्ात कधी शतेकरी एकजुर्ीने ईभे राहतात. कधी त्याचंी एकजूर् जमीनदाराच्या 
कुिर्लपणामुळे ढासळते. कधी हृदयपिरवतटनामुळे पुनःसाधंली जाते. एकूण हा संघरं् खूपच जोमदारपण 
अिण वास्तवाशी िवशरे् फारकत न करता मोठ्या नाट्यमयतेने पे्रमचंदानंी प्रस्तुत केला अहे. या संघर्ात 
शतेकऱ्याचें िविवध स्वभाव अिण त्याचं्या वृत्तीतले बारकाव े प्रकर्ले अहेत. गौसखाँच्या हत्ये प्रमाणेच 
मनोहरमुळे सवट गावातंील शतेकऱ्यावंर अलेल्या संकर्ामुळे त्याचंी अपसातंील कुरबूर, तेढ, क्रोध, क्षोम, 
िवलासीचे मनातंले दुःख, बाहेरच्या िस्त्रयाचें ितला सतत र्ोचणे, सक्खू चौधरींच्या प्रशसेनंतर पुनः 
स्वािभमानाने गावात तोऱ्यात वागणे; अपल्या ऄिवचारामुळे सवट नांवावर अलेल्या संकर्ासाठी स्वतःला 
जबाबदार मानून परृात्तापाने होरपळणाऱ्या व शवेर्ी अत्महत्या करणाऱ्या मनोहरची करुण मनः त्स्थती 
ज्ञानशकंरचे पे्रमशकंर बरोबर कुिर्ल डावपेच; न्यायालयात कामधंद्याच्या नावावर होत ऄसलेली ऄमानुर् 
ऄन्याय व पोिलस खात्याचा भयावह चेहरा; िनदोर् मुिता झाल्यावर गावंकऱ्यानंी व सामान्य जनतेने 
साजरा केलेला अनंदोत्सव या सवट घर्ना त्यातंील मनोवैज्ञािनक तपशीलासह पे्रमचंदानी िचित्रत केल्या 
अहेत व त्यामुळे हा सारा सघंर्ट वास्तवाची पातळी न सोडता मोठा नाट्यमय झालेला अहे. 
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शोषक वगृ : 
 
 शतेकरी वगांशी िवरोधी लयीने संबिंधत ऄसलेला शोर्क वगट ―पे्रमारॅम‖ कादंबरीतले एक फार मोठे 
वास्तव अहे. हा शोर्क वगट एकसधं नाही, त्याचा चेहरा एकसारखा नाही. त्यातंही िविभन्न वगट वा रॅेण्या 
अहेत. त्याचंी गिरबाशंी वागण्याची पद्धत शोर्णावर अधारलेली ऄसली तरी त्याचं्या पद्धतीत खूप ऄंतर 
अहे. या शोर्क वगात ज्ञानशकंरसारखा छोर्ा जमीनदार अहे. त्याची वार्वर्क िमळकत दोन हजारच अहे. 
त्याचबरोबर वार्वर्क ईत्पन्न दोन लाखाच्या असपास ऄसणारे त्याचे सासरे राय कमलानंद अहेत. 
त्याहीपेक्षा ऄिधक ईत्पन्न ऄसणारी त्याचंी िववािहत कन्या गायत्री अहे त्याचं्या असपासचे छोरे् बडे 
िरयासतदार अहेत. रॅीमंत वगाचे नैनीतालसारख्या िठकाणी ऄसणारे क्लब अहेत. या सवांचे स्वभाव 
वगेळे अहेत, वृत्ती िभन्न अहेत. दृिष्टकोण व जीवनिवर्यक तत्वज्ञान वगेवगेळे अहे. 
 
 ज्ञानशकंर िवलक्षण बिुद्धमान, वाक्परु्, शलैीदार लेखक, ईत्तम प्रबंधक, कुशल प्रशासक अहेत. 
त्यानंा दुसऱ्यावर छाप मारण्याची कला ऄवगत अहे. पण या गुणाबंरोबर ते खूप महत्वाकाकं्षी, कुिर्ल 
कारस्थाने करणारे अिण दुष्ट बुद्धीचे गृहस्थ अहेत. एकीकडे गायत्रीसारखा तरुण व रॅीमंत िवधवलेा 
अपल्या नादी लावनू ितची संपत्ती बळकािवण्यासाठी नाना कारस्थाने करणारा हा माणसू भििभावाचे 
साधुत्वाचे ईत्तम व यशस्वी नार्क करू शकतो. राय कमलानंदाचा मुलगा वारल्यावर त्याचं्या आस्रे्र्ीचा 
वारस अपला मुलगा होणार या कल्पनेने मनात अनंिदत होणारा हा िनदटय मनुष्ट्य राय कमलानंदसारख्या 
प्रितभाशाली माणसाच्या अदरास पात्र ठरतो अिण नंतर त्याचं्यावर िवर्प्रयोगही करतो. अपल्या भावाच्या 
अगमनाने क्षणभर अनंिदत होणारा हा मनुष्ट्य भाउ आस्रे्र्ीत वारे्करी होणार या दुःखद िवचाराने त्याला 
जाित-बिहष्ट्कृत करण्याचे कारस्थान तर करतोच पण पे्रमशकंर व त्याचंी पत्नी रॅद्धा याचं्यात मेळ होउ नये 
ऄसाही प्रयत्न करतो. शतेमजुराकंडे पसेै वसूल करण्यासाठी अपल्या नोकरानंा कोणत्याही प्रकारचे 
िनघृटण ऄत्याचार करण्यास मुभा तर देतोच पण गौसखॉचा खून झाल्यावर त्याच्यािवर्यी जराही न 
कळवणारा ज्ञानशकंर त्याच्या हत्त्येचा ईपयोग शतेकऱ्यासंकर् अपल्या भावालाही त्यात गोवण्याच्या दृष्टीने 
करून घेतो. अपल्या साध्वी पत्नीचे ऄप्रत्यक्षपणे हाल करतो. ती ऄकाली मृत्यू पावते. ज्ञानशकंर म्हणजे 
ईलर्णारी बाजू अपल्या फायद्यासाठी राबवणारा एक हुर्ार खलनायक! काही क्षण त्यालाही दुःख वार्ते, 
परृात्ताप होतो, बंधू व पत्नीबद्दल अंतिरक कळवळा वार्तो पण हे क्षण म्हणजे त्याच्या माणसुपणाचे काही 
क्षणजीवी चमकणारे दवलबदू. या माणसाची प्रमुख पे्ररणा ऄिधकािधक धन िमळिवण्याची व धन बरोबर 
येणारी सत्ता व प्रितष्ठा भोगण्याची. शवेर्ी ऄनेक प्रकारची भौितक सुखे त्याला प्राप्त होतात. पण सुखाचा 
सवोच्च क्षण अला की तो याच्या हातून सुरू्न जावा ऄशीच एकूण त्स्थती. मायाशकंरच्या हाती रायकलानंद 
व गायत्री या दोघाचंी संपत्ती एकवर्ते. पण शवेर्च्या समारंभात मायाशकंर सवट संपत्ती रस्र्च्या मालकीची 
करून भमूी कसणाऱ्यानंा वारू्न र्ाकण्याचा मनोदय जाहीर करतो. ज्ञानशकंरच्या जगण्याचे प्रयोजन 
संपते. त्याने अतापयंत केलेल्या प्रचंड धडपडीचे ईिद्दष्टच नष्ट होते. शवेर्ी शनू्यतेच्या काठावर अलेला 
ज्ञानशकंर गंगेच्या प्रवाहात ईडी मारून जीिवत कायट सपंिवतो. 
 
 पे्रमानंदानंी या ऄितशय संिमरॅ, गंुतागंुतीच्या व बहुरूपी खलपुरुर्ात ―पे्रमारॅम‖ कादंबरीचे नायक 
केले अहे ! 
 
 पे्रमचंदानंी अपल्या कथा-सािहत्यात जी प्रचंड माणसे ईभी केली त्यापैकी अणखी एक 
रायकमलानंद. हा एक रिसक माणसू. जीवन सुखाकरता अहे ऄसे मानणारा. सवट प्रकारच्या दैिहक 
सुखाचंा प्रचुर ईपभोग घेणारा हा महामानव जीवनाचा खरा ईत्कर्पणा, अवश्यक संयम करण्यावरही 
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ऄवलंबून अहे ऄसे मानतो. हा जेवढा भोगी तेवढाच योगीही अहे. म्हणूनच साठाव्या वर्ीही पचंवीस 
वर्ांच्या तरुणानंा लाजवणारा, वीस पंचवीस माणसानंा मारायला परेुल एवढे िवर् योगबलाने पचव ू
शकणारा हा प्रचंड पुरुर् संगीत व सािहत्य याचंा ममटज्ञ होता. राजकारणाची जाण ऄसणारा होता. 
माणसाच्या मनात वधे घेण्याची त्याचंी शिी ऄपूवट होती. पे्रमचंद स्वतःच िलिहतात- ―जर स्वतः पािहलेली 
व ऄनुभवलेली गोष्ट नसती तर एकाच व्यिीमध्ये आतक्या गुणाचंी चचा ऄिवरॄसनीय वार्ली ऄसती‖ लाखो 
रुपये सहजपणे ईधळणारा हा रिसक लाखो रुपये िमळिवण्यासाठी शतेकऱ्यावंर कोणत्याही प्रकारचे जुलूम 
करायाला मागेपुढे पहात नसे. ज्ञानशकंरानंी केलेल्या िवर् प्रयोगाची घर्ना मािहत ऄसतानाही ऄहंकाराने 
व अत्मबळाच्या काहीशा ऄनाठायी िवरॄासाने त्यानंी िवर् घातलेले ऄन्न खाल्ले योगबळाने ते अपला जीव 
वाचव ूशकले पण त्याचंी शारीिरक शिी नष्ट झाली. अिण प्रचंड शिींनी युि ऄसलेला हा माणूस शवेर्ी 
अत्त्मक ईन्नतीच्या व अत्मिसद्धीच्या मागावर ऄगे्रसर होतो. 
 
 या कादंबरीतले एक महत्वाचे चिरत्र म्हणजे गायत्री. कमलानंदाचंी कन्या. सुंदर, साध्वी ! लग्न 
झाल्यावर तीनच वर्ानी िवधवा झाली तरी मृत पतीबद्दल िनतातं भिि बाळगून जीवन जगू आत्च्छणारी. 
ऄफार् संपत्तीची स्वािमनी. ज्ञानशकंरचे वैिशष्ट्ट्य हे की या स्त्रीवर काही काळ तो मोिहनी घालू शकला 
अरंभी अपल्यापेक्षा वयाने थोड्याशा छोट्या ज्ञानशकंर बरोबर अपुलकीने वागणारी ही तरुणी हळूहळू 
नकळत ज्ञानशकंरच्या जाळ्यात फसते. वासनारिहत पे्रम करु पाहणारी ही प्रमदा हळू हळू ज्ञानशकंरच्या 
सािन्नध्यासाठी लालचावते. ितच्या मनातल्या धार्वमक वृत्तीचा अपल्याकडे अकर्ूटन घेण्यासाठी 
वशीकरणासारखा ईपयोग ज्ञानशकंर करुन घेतो. राधा-कृष्ट्णाच्या रासलीलातूंन हळू हळू दोघेही 
वासनेच्या काठावर येतात. पिहल्याच ऄललगनबद्ध त्स्थतीत ज्ञानशकंरची पत्नी िवद्या (गायत्रीची छोर्ी 
बिहण) त्यानंा पहाते व आथून गायत्री पुनः भानावर येते. ज्ञानशकंरचे खरे स्वरुप ितला िवद्याकडून कळतेच 
व िवद्याच्या ऄकाली मृत्यनेू ितचे डोळे साफ ईघडतात. पे्रमचंदानंी या प्रणयाच िचत्रण मोठ्या ढंगदार 
पद्धतीने अिण प्रगल्भतेने केलेले अहे. शवेर्ी ितला ही ऄपराधाची तीव्र जाणीव बोचू लागते. ती 
तीथंयाते्रला जाते अिण एक िदवस एका महान साधु पुरुर्ाचे दशटन घेण्यासाठी जाताना ितला ऄसा भास 
होतो की तो साधुपुरुर् म्हणजे ितचे िपताजी (रायकमलानंद) ऄसतात. अपल्या ऄपिवत्र देहाची ितला 
लाज वार्ते व ती ईंच िशखरावरून स्वतःला खाली लोरू्न देते.  
 
 सुंदर, कोमल, ममताळू ही साध्वी स्त्री जेव्हा अपल्या जमीनदाराच्या कायांचा िवचार करते तेव्हा 
फारच कठोर व ऄत्याचारी बनते ! 
 
 शोर्क वगांचे हे िवभािजत व्यिित्व पे्रमचंदानी मोठ्या िवस्ताराने व कौशल्याने व्यि केले अहे. 
वैयििक जीवनातं ऄसाधारण गुणानंी संपन्न माणसाचे वगीय दात मात्र िवलक्षण लहसक ऄसतात. 
 
 राय कमलानंदाना शवेर्ी जीवन साथंकतेचा मागट सापंडतो तो अत्त्मक ईन्नतीत लकवा 
अत्मशोधाच्या प्रयत्नातं! ज्ञानशकंरानंा अर्वथक व भौितक ऐर्णाचं्या मागे लागून िमळते ती शनू्यता िनरथंक 
जगण्याची दुःखमय जाणीव व त्यातून िमळालेली अत्महत्येची पळवार्. पे्रमचंदाच्या जीवनदशनंातले 
महत्त्वाचे सूत्र स्पष्ट होते. ―धन की दुश्मनी.‖ 
 
 या धिनक वगांचे भिवतव्य काय अहे याच ईत्तर पे्रमचंदानंी सूिचत केले. पण िवनाशािशवाय यातून 
काही मागट अहे काय ? अत्त्मक अनंदाचा रस्ता एखादा कमलानंद चोखाळू शकतो. पे्रमचंदानी ईत्तर 
िदले अहे ते मायाशकंर याच्या शवेर्च्या भार्णाच्या रूपाने. ―ज्या इरॄराने सृष्टी केली त्याची तरी ही भमूी 
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अहे ऄथवा इरॄरी आच्छेप्रमाणे जो िहचा ईपयोग करतो त्या शतेकऱ्याचंी अहे. राजा देशाचे रक्षण करतो 
म्हणून त्याला शतेकऱ्याकंडून कर घेण्याचा ऄिधकार अहे. मग तो प्रत्यक्ष घेवो वा ऄितशय कमी 
अपित्तजनक ऄशी व्यवस्था करून घेवो. जर कोणत्याही दुसऱ्या वगांला परंपरागत हक् क िमळकत, 
आस्रे्र्, ऄिधकार आत्यादी नावावर शतेकऱ्यानंा अपली भोग्यवस्तू बनिवण्याची ईच्छंृखलता करायची 
ऄसेल तर या प्रथेला प्रचिलत समाज व्यवस्थेवरचा कलंकच मानले पािहजे.‖ 
 
णवरोधलयीचे सौन्दय ृ: 
 
 ग्रामीण जीवनातले भीर्ण वास्तव अिण वरच्या वगातील ऐरॄयांचे व भोगिवलासाचे नग्न रुप 
एकमेकासमोर ठेउन पे्रमचदंानंी या कादंबरीत ताण िनमाण केला अहे. दैनंिदन प्राथिमक स्वरुपाच्या 
गरजाही न भागल्यामुळे जीवनातं ईत्पन्न होणारे दुःख भोगणारा शतेकरी वगट अिण भोगिवलासासंाठी 
संपत्तीचा पूर वाहू देणारा सपंन्न वगट याचं्यातील प्रचंड ऄतंर दोन्ही प्रकारच्या िचत्रणाचंी तीव्रता वाढवतेच 
पण वाचकाला जनवादी भिूमका ईत्स्फूतटपणे घ्यायला भाग पाडते. दमलेले व थकलेले शतेमजूर अपल्या 
दुःखानंाच काहीसे िवनोदी रूप देउन मनोरंजन करतात तेव्हा त्या िवनोदाचे स्वरुप िनभेंळ न राहाता 
मनाला घरे पाडणारे होते. यातनाचं्या ईद गाराचंी मीमासंा करू न पाहणारा िनधटन वगट देवावर अस्था ठेउन 
भजनातं अपली दुःखे िवसरून जाउ पहातो. या िनधटन वगाजवळ न्याय िमळिवण्यासाठी लागणारे पसेै 
नसतात म्हणून ऄन्यायाच्या कुऱ्हाडीखाली मान देण्या व्यितिरि ईपाय नसतो. याचवळेी धनी वगट संगीत 
सभेसाठी लाखो रुपये खचट करतो, गायत्रीला ईपाधी देण्यासाठी अयोिजत केलेल्या समारंभावर हजारो 
रुपये ईधळले जातात, वासनेच्या ऄतृप्तीतून रासलीला करण्याकडे झालेल्या प्रवृत्तीला ऄिधक भडक व 
सावटजिनक रूप देउन धनाचा ऄपव्यय केला जातो. कािदर िमयाँ, दुखरन भगत, दपर्लसह आत्यादी 
गिरबाचंी लोक कला अिण गायत्री-ज्ञान-शकंर याचंी रास-लीला यातलें  ऄंतर पािहले की पे्रमचंदानंी 
िवरोधी घर्नाचंा, प्रसंगाचा, व्यिींचा कसा कलात्मक ईपयोग करून घेतला अहे हे कळते. संक्रामक 
रोगाचं्या बळी पडून पर्ापर् मरणाऱ्याकंडे शव े जाळण्यासाठी पसेै नसतात तर तर गायत्रीदेवी 
ज्ञानशकंराचं्या प्रबंधपरु्त्वावर खुश होउन हजारो रुपयाचं्या देणग्या त्यानंा देते. दपर्लसहाच्या घरातील 
मृत्यूचे व त्यानंतरच्या त्याच्या व गावकऱ्याचं्या मानिसक प्रितिक्रयाचे करुण भीर्ण िचत्र पे्रमचंदानंी 
पिरणामकारकतेने िचतारले अहे.  
 
 पे्रमशकंराचा ऊजू व सरळ ईमदेपणा व ज्ञानशकंराचा िवलक्षण कुिर्लपणा, ज्वालालसहसारख्याचंा 
जीवन िनरथटक जात चालल्याचा ऄपराधबोध व रायकमलानंदाचा भोगेच्छू कमटवाद, कतटव्य भावनेतून व 
िनश्छल पे्रमातूंन स्वीकारलेली रॅदे्धची िवरहव्यथा व गायत्रीची प्रणयिपपासा, िवद्याची स्वािभमानी कतटव्य 
परायणता व गायत्रीचा ऄहंकार, बलराजचा भडकपणा व कािदरिमयाचंी सौम्य शािलनता, 
गौईखाँसारख्याचे ऄत्याचार व पे्रमशकंरसारख्याचंा सेवाभाव ऄसे जीवनातंले ऄसंख्य ऄंतिवरोध या 
कलाकृतींत येतातच अिण या र्ोकाच्या ऄंतिवरोधातील िवस्तृत भमूी दाखवणारी व कलाकृतीचे वास्तव 
ऄिधक िवरॄसनीय व मासंल करणारी ऄनेक माणसे व प्रसगं या कादंबरीत ठासून भरले अहेत.  
 
अदशोन्मुखता : 
 
 या कलाकृतीच्या रचना-काळात पे्रमचंदावर गाधंीवाद, अदशटवाद अिण भारतीय ऄध्यात्म परंपरा 
याचंा पगडा होता.  
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 यातील ऄनेक माणसे शवेर्ी हृदय पिरवतटनामुळे अपल्या जीवन प्रणाली बदलतात. पे्रमचंदानंा 
माणूस चागंला ऄसतो तसा दुष्ट ऄसतो हे मान्य अहे. एकदा माणूस पिरत्स्थतीप्रमाणे सृष्ट व दृष्ट प्रितिक्रया 
करु शकतो हे ही त्यानंी दाखवले अहे. ज्ञानशकंर छोरे् जमीनदार होते तेव्हा ऄितशय कठोरपणे वागत 
होते. गायत्रीच्या प्रचंड मालमते्तचे ते मनेॅजर झाले तेव्हा त्याचें कठोरपण काहीसे िनवळले. पुढे 
भििमागाकडे कल झुकल्यावर त्याचं्या बाय अचरणात खूपच सौजन्य अले, ईदारपणा वाढला. प्रितष्ठा 
प्राप्त करण्याची आच्छा तीव्र झाली. प्रभाशकंराचं्या मुलीच्या िववाहप्रसंगी त्यानंी हात खूपच सैल केला होता. 
याचे एक कारण ऄसे की त्याचं्या छोट्या छोट्या ऄतृप्त अकाकं्षा पूणट झाल्या होत्या पण ज्ञानशकंराचंा मूळ 
लपड हा स्वाथी व स्वाथासाठी सवट वैध-ऄवैध मागाचा ऄवलंब करणाऱ्या कुिर्ल कारस्थानी माणसाचा होता 
हे शवेर्पयंत पे्रमचंद िवसरत नाहीत. माणसे एकाच वळेी दयाळू, ममता दाखवणारी ऄसतात व त्याच वळेी 
ती प्रचंड कठोर व लहस्त्रही बनतात हे ही राय कमलानंद, गायत्री याचं्या माध्यमातून त्यानंी दाखिवले.  
 
 पण पे्रमचंदाचंा माणसाच्या चागुंलपणावर िवरॄास होता. दृष्ट माणसेही क्षणभर सृष्ट बनतात, 
त्याचं्यातील िनखळ माणुसकीवर येते हे ही त्यानंी दाखिवले अहे. पे्रमशकंरने ऄमेिरकेहून याव ेयाचे वाइर् 
वार्णाऱ्या ज्ञानशकंराचं्या मनात मधूनच बधुंपे्रमाचे गिहवर येत. पे्रमचंदाचं्या दुष्ट्कृत्ये करणाऱ्या माणसाना 
परृात्तापाचे अवगे येतात व त्यावळेी ती माणसे जे अत्मपरीक्षण करतात त्यात भरपूर अत्मक्लेश ऄसतात, 
ऄपराधीपणाची बोचक जाणीव ऄसते. पण हा ऄवगे ओसरतो. ईज्ज्वलतेचा क्षण चमकतो व नष्ट होतो. 
माणसाचा मूळ स्वभाव पुनः त्याचीं पकड घेतो ऄसेही ते दाखवतात.  
 
 हे सवट जमेस धरुनही पे्रमचदंानंी ऄनेकाचंी हृदयपिरवतटने दाखवली अहेत. मात्र ज्याचें पिरवतटन 
स्थायी दाखवले अहे त्या माणसांचा मूळ लपड हा ही सत्प्रवृत्तीचा अहे ऄसे त्यानंी सुचवले अहे. म्हणजेच 
पिरत्स्थतीच्या चक्रातं गुरफरू्न ऄप-प्रवृत्तीकडे खेचली जाणारी माणसे जीवनात पुनः कोणत्या ना कोणत्या 
िनिमत्ताने मूळ सत्प्रवृत्तीकडे परततात ऄसा त्याचंा िवरॄास िदसतो. ज्ञानशकंर पूणट बदलत नाहीत, िनराश 
होउन ते अत्महत्या करतात. गौसखॉचा तर खूनच होतो, फैजुल्लाहखाचें मन बदलत नाही. पण राय 
कमलानंदाचंी िवर् प्रयोगानंतर शारीिरक शिी क्षीण झाल्यावर ते अध्यात्त्मक मागांकडे वळले व त्यातच 
त्यानंा जीवनाची साथंकता अढळली. ज्ञानशकंराचं्या ऄललगनात बद्ध ऄसताना सापंडलेल्या गायत्रीमध्ये 
अत्मग्लानीची तीव्र भावना ईत्पन्न होते, त्या भावनेने ितचा जीवनाचा मागट बदलतो अिण ऄपराधाची 
र्ोंचणी ऄसय होउन ती शवेर्ी अत्महत्या करते. ज्वालालसह मनाचा ईमदा व िववकेवान मनुष्ट्य होता 
सरकारी नोकरीत त्याचंा अत्मा व्यिथत झालेला होता, ते नोकरी सोडून पे्रमशकंराचं्या ―रामराज्य‖ 
बनिवण्याच्या प्रयोगात सािमल होतात व जीवनातला खरा अनंद त्यानंा सापडतो. डॉ. इफिनऄली, डॉ. 
िप्रयनाथ याचं्यासारखी िवचारी व सुिशिक्षत माणसे पैशाच्या व प्रितष्ठेच्या मोहाने स्खिलत झालेली ऄसतात 
पण पे्रमशकंराचं्या व्यिित्वामुळे त्याचें हृदयपिरवतटन होते. दयाशकंरसारखा भ्रष्ट पोलीस आन्स्पेक्र्र 
अपल्या असपासच्या माणसानंा देवतुल्य वार्तो तो सुद्धा या सेवाभावी तरुणातं सािमल होतो.  
 
 पे्रमचंदाचं्या ―पे्रमारॅम‖ चा ईत्तरभाग या हृदयपिरवतटनानंी भरून रािहला अहे. त्याचं्यातली 
अदशोन्मुखता त्याचं्या कलावतंावर काहीशी मात करते ऄसे वार्त राहाते. त्यानंी वास्तवाला िदलेले 
अदशटवादी वळसे प्रगल्भ वाचकाला खर्कतात. पे्रमशकंराचें प्रयोग आतके यशस्वी होतात की एक 
―रामराज्य‖ िनमांण होते. शतेकरी चोरी करणे सोडतात, दारू िपणे सोडतात, जुगार खेळणे र्ाकतात. 
त्याचं्या जीवनात समाधानच येते ऄसे नाही, थोडाफार पैसाही ते जमा करतात. कादीर िमयाँ, बलराज 
सवटच सुखी होतात. पे्रमचंदाचंाही अदशोन्मुखता त्याचं्यातल्या प्रचंड माणुसकीचा अिवष्ट्कार अहे. तो 
िततका कलात्मक नसला तरी सुखावह वार्तो.  
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 मात्र या अदशोन्मुखतेत पे्रमचंदानंी काही प्रसंग फार तोलामोलाचे प्रस्तुत केले अहेत. दुखरन 
भगत शािळग्राम िभरकावतो पण िदवस चागंले अल्यावर पुनदेवभि होतो. त्याच्या मोहभगंाचा प्रसंग 
पे्रमचंदानंी खूप ताकदीने िचतारला अहे हे वर सािंगतलेच अहे. तसाच दुसरा मोठा प्रसंग िबसेसर साह 
याचं्या हृदयपिरवतटनाचा अहे िबसेसर लखनपूर गावचा एक दुकानदार. पैं पै पकडून ठेवणारा सरकारी 
नोकरशाहीच्या छळाला हाही बळी पडतो. पण त्याच्या मनातं िवद्रोहाची भावना कधीच ईत्पन्न होत नाही. 
दुसऱ्यादंा पोलीस िवभागाच्या कारवाइत तो खेचला जातो. गौसखाँच्या हत्त्येच्या िनिमत्ताने पोिलसानंा 
गावंातल्या प्रमुख शतेकऱ्यानंा गोवायचे ऄसते. िबसेसर साह पोिलसानंी पढवनू ठेवली तशी तशी साक्ष देतो 
त्याच्या साक्षीमुळे िनरपराध लोकानंा सजा होते. पण त्याला अपल्या करणीचा परृात्ताप होतो. मनासं 
खोलवर रुतलेले कमटवादाचे संस्कार जागे झाले. त्याच्या समोर अत्महत्या केलेला मनोहर सारखा येउ 
लागला, त्याची पत्नी अजारी पडली. मुले भकेुने व्याकुळ होउ लागली. पे्रमशकंराचं्या पत्नीने रॅद्धाने 
त्याला ईपदेश केला. रॅद्धा त्याला साक्षात देवी वार्ली. त्याचे हृदयपिरवतटन झाले. हा प्रसंगही पे्रमचंदानंी 
कलात्मकतेने िचित्रत केला अहे. हृदयपिरवतटनाला भारतीय संस्काराचंी बठैक िदली अहे.  
 
 पे्रमचंदाचंी पाते्र अत्मावलोकन करू लागली की जरूरीपेक्षा ऄिधक मुखर बनतात. पापाचंी 
जबाबदारी घेताना त्यानंा सारासार िववके राहात नाही ऄसे वार्ते. पे्रमचंदाचें िनवदेन कौशल्य िवलक्षण 
प्रभावपूणट अहे. कधी ते ऄितरेकी वार्ते. सरकारी यंत्रणेवर र्ीका करताना पे्रमचंद खूपच ईत्साही बनतात. 
विकलाचे डाव-प्रितडाव वा युक्त्या-प्रयुक्त्या तर पे्रमचंदाचा एक अवडीचा खेळ ऄसावा. ते मोठ्या तार्वकक 
कौशल्याने युििवाद करवनू अणतात.  
 
 प्रेंमचंदाचें एक नाजुक स्थळ म्हणजे मृत्य!ू त्याचं्या कादंबऱ्यातं मृत्यूच्या ऄनेक घर्ना घडतात. 
त्याचंी ऄनेक पाते्र अत्महत्या करतात लकवा ऄपघाती मरणाने मरतात. या कादंबरीत शतेकरी वगाची 
ऄनेक पोरे मरताना दाखवली अहेत व ते स्वाभािवक वार्ते. पण प्रभाशकंराचे दोन्ही मुलगे िसद्धी प्राप्त 
करण्याच्या नादाने तलवारीने स्वतःच मारून घेतात. हा प्रसंग काहीसा दूरारूढ वार्तो. ज्ञानशकंराचं्या 
पत्नीच्या मृत्यूचा प्रसंग त्यानंी फार जोरदार पारॄटभमूी िनमाण करून िचित्रत केला अहे पण गायत्रीचे 
िशखरावरून ईडी घेउन मरणे लकवा ज्ञानशकंरचे गंगेत ईडी घेउन मरून जाण तेवढेसे पिरणामकारक 
वार्त नाही. त्याचं्या मृत्यूच्या पाठीमागे मानिसक व्यथेची िवरॄसनीय वार्ावी ऄशी पारॄटभमूी त्यानंी िनमाण 
केली नाही. या दोघाचं्या अत्महत्या तार्वकक अहेत पण कलात्मक ऄपिरहायटता त्यानंा लाभलेली नाही.  
 
 पे्रमचंदाच्या प्रितभेची शिी फार मोठी होती. याचे अणखी एक कारण या िठकाणी नोंदवावसेे 
वार्ते. एका बाजूला ते जनवादी व प्रितबद्ध सािहत्यकार होते तर दुसऱ्या बाजूला अपल्या प्रितभेला 
काहीसे स्वायत्त व मुिही ते ठेउ शकत होते. गंभीर जीवनानुभवाबरोबर िवनोद व हास्य याचंा प्रवाह 
त्याचं्या सािहत्यात वाहताना िदसतो, (मराठीमध्ये वा. म. जोशी याचं्या सािहत्यात तो िदसतो.) काही 
प्रसंगाचंा वर ईल्लखे केला अहे. त्याचें ―प्रभाशकंर‖ हे पात्र या दृष्टीने ईल्लखेनीय अहे. संयुि कुरंु्बासंाठी 
सवटस्वाचा त्याग करु शकणारा व अपल्या अप् तस्वकीयावंर प्राणापेक्षाही पे्रम करणारा हा वृद्ध गृहस्थ. याला 
चागंले चुंगले खाण्याची फार अवड. ईत्तम पदाथट करावते व ते दुसऱ्यानंा खाउ घालावते. स्वतःखावते 
यात यानंा फार अनंद, त्याचं्या या िजभेच्या चोचल्याचें मोठे मजेदार वणटन पे्रमचंदानंी केले अहे. हे एकूण 
पात्रच त्यानंी फार वगेळ्या पद्धतीने रंगिवले अहे.  
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 या कादंबरीत काही दोर् ऄसले तरी महान कलाकृतीचे ऄनेक िवशरे् यात अहेत. ―सेवासदन‖ 
मोठी कादंबरी ऄसली अिण लहदीत युगप्रवतटन करण्याचे रॅेय ितला िमळाले तरी पे्रमचंदाचं्या कलाकाराचे 
रॅेष्ठत्व या कादंबरीत प्रथम प्रकर्ाने िदसते. ितचा अवाका, संिमरॅता, जीवनाच्या जिर्लपणाची जाण 
अणून देण्याचे सामर्थ्यट, बहु अयामीपणा, जीवनातल्या ममटस्पशी प्रसंगाचंी िनर्वमती, िवरार् बहुरंगी व 
बहुढंगी चिरते्र व छोर्ी मोठी आतर िजवतं पाते्र िनमाण करण्याची कला, समकालीन जीवनाचे नानािवध 
प्रवाह प्रस्तुत करून त्यावर भाष्ट्य करण्याची कलात्मक दृष्टी, अिण मोठ्या कलाकाराकडून ऄपेिक्षत ऄसे 
―त्व्हजन‖ (Vision) देण्याचा प्रयत्न आत्यादी िनकर्ावंर ही कलाकृती एक रॅेष्ठ कलाकृती ठरते.  
 

(२) रंगभूणम : महान शोकात्मक नायाचा अणवष्ट्कार 
 

 पे्रमचंदाचं्या कादंबरी वाङ मयात एक ऄमर ठरणारी बृहत्काय कलाकृती ―रंगभिूम‖ १९२२ ऑक्र्ोबर 
१९२४ एिप्रल या कालावधीत िलिहली गेली. पे्रमचंदाचं्या िलखाणाचा काळ अिण पे्ररणा महत्वाच्या गोष्टी 
मानाव्या लागतात ते समकालीन जगात वावरणारे कलाकार ऄसल्यामुळे त्याचं्या संवदेशील मनावर 
असपासच्या वातावरणाचा अिण घर्नाचंा खूपच प्रभाव पडत ऄसे. लेखन समकालीन दबावातून िलिहले 
जाते अिण त्यातील शारॄतही वास्तवातून िनमाण होत ऄसते ऄसे मानणाऱ्यापंैकी ते एक होते. ―रंगभमूी‖ 
एका ऄथाने राजकीय कादंबरी अहे. पण ितच्या राजकीय ऄंगावरच समीक्षकानंी आतका भर िदला अहे की 
ितचे मनोवैज्ञािनक दृष्ट्ट्या मोठेपण अिण प्रणयानुभवाचे त्यातील वैिवध्य या गोष्टींकडे फारसे लक्ष िदले गेले 
नाही.  
 
 महात्मा गाधंीना सहा वर्ांची कारावासाची िशक्षा झाली होती अिण स्वातंत्र्य अंदोलन जवळ जवळ 
थंड झाले होते. लहदु-मुसलमानाचं्या दंगलींना ईत अला होता. कागें्रसचे दोन गर् िनमाण झाले होते-
कौंिसलमध्ये प्रवशे करून अतून स्वातंत्र्यलढा लढवावा ऄसे म्हणणारे फेरवादी व बिहष्ट्काराचे तंत्रच चालू 
ठेवाव े ऄसे म्हणणारे ना फेरवादी. मोतीलाल नेहरू, िचत्तरंजनदास आत्यादी नेत्यामुंळे फेरवाद्याचें पारडे 
जड झाले होते अिण महात्मा गाधंी लवकर सुर्ल्यावर त्याचंी सहानुभतूी िमळिवण्यात फेरवाद्यानंा यशही 
लाभले होते. िनदान फेरवाद्यानंा कौंिसलात प्रवशे करून लढा तीव्र करण्याचा प्रयोग प्रामािणकपणे करू 
द्यावा ऄसे गाधंींचे मत होते. या सवट घर्नाकंडे पे्रमचंद पहात होते. राजकीय लढा हा फार काळ चालणार 
अहे व त्याचें स्वरुप गंुतागंुतीचे राहाणार अहे ही पे्रमचंदाचंी खात्री होती. त्याचप्रमाणे या लढ्यातं भाग 
घेणाऱ्या व्यिी व समुदाय वगेवगेळ्या कारणानंी सामील झाले होते त्यातं स्वाथट साधण्याच्या दृष्टीने अलेले 
लोकही सािमल होते हे पे्रमचंदानंा िदसत होते. गाधंींच्या व्यिित्वाचा त्याचं्यावर प्रभाव होताच, त्याचं्या 
िवचारातंही त्यानंा खूपच स्वारस्य वार्त होते. त्याचं्या सत्याग्रही मागाबद्दल त्यानंा प्रचंड कुतूहल होते. 
ऄंितम दृष्ट्ट्या हा मागट भौितक ईपलब्धींच्या दृष्टीने िकतपत यशस्वी होइल याची त्याचं्या मनातं शकंा होती. 
पण यातून अत्त्मक बळ वाढेल अिण त्याचा प्रभाव जनमानसावर पडेल यािवर्यी त्याचं्या मनातं शकंा 
नव्हती. या पिरत्स्थतीत जनतेच्या सुखदुःखाशंी, अशा अकाकं्षाशंी अिण ध्येयधोरणाशी मनाने एकरुप 
झालेल्या पे्रमचंदानंा जनतेचे तेज व अत्मबळ वाढवाव ेऄसे िनिरृतच वार्त होते. फार काळ चालणाऱ्या 
लढ्यात कधी यश येइल तर कधी ऄपयश ही येइल हे त्यानंा िदसत होते. यशाने हरखून जाणे व ऄपयशाने 
हतोत्साह होणे या दोन्ही गोष्टी स्वातंत्र्य लढ्याच्या दृष्टीने हािनकारक होत्या. ऄंितम यशापयशािवर्यी 
काहीसे ईदासीन राहून एखाद्या खेळाडूप्रमाणे खेळण्यातं रस घ्यावा, आमानदारीने अपली खेळी करावी 
अिण अलेल्या यशापयशाचा िखलाडूपणे स्वीकार करावा ऄशा तऱ्हेचा ससं्कार ते जनतेच्या मनावर ठसव ू
पहात होते. शवेर्ी जग हे ही एक क्रीडाके्षत्र अहे. हरण्यात कमीपणा मानता कामा नये. बेआमानीपणाने 
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खेळणे कमीपणाचे अहे. खेळताना रडू नये, लजकण्याची शथट करावी पण हरल्यास त्या पराजयाचाही 
तर्स्थपणे स्वीकार करावा ऄसे ―रंगभिूम‖ सागंते. शवेर्ी जग ही एक ―रंगभिूम‖ अहे. प्रत्येक व्यिीला 
िमळालेली भिूमका त्याने पार पाडण्याचा प्रयत्न करावा अिण पडद्याअड व्हाव े ऄसे ―रंगभिूम‖ अवजंून 
सागंते, मात्र हे सागंण्यासाठी वस्तुपाठ म्हणून ही कादंबरी िलिहली गेली नाही पात्राचं्या व्यवहारातूंन अिण 
घर्नाचं्या पिरणतीतून ऄगदी सहजपणे स्वाभािवकपणे हा जीवनाशय खुलत गेला अहे. 
 
जीवन—संघष ृ: जणटलता व व्यापकता : 
 
 पे्रमचंदाचंी प्रखर नजर समाजातल्या िनरिनराळ्या प्रकारच्या शोर्णाच्या तंत्रावर पक् की बसलें ली 
होती. ―रंगभिूम‖ च्या ऄगदी सुरवातीच्या या ओळी पहा. ―शहर रॅीमंताचं्या राहाण्याची अिण खरेदी िवक्रीची 
जागा अहे. त्याच्या बाहेरची भमूी त्याचं्या मनोरंजनाची अिण अमोदप्रमोदाची जागा. त्याचं्या मध्यभागी 
त्याचं्या मुलाचं्या पाठशाळा अिण त्याचें िफयादीचे अखाडे. आथे न्यायाच्या रुपाने गिरबाचें गळे कापले 
जातात. शहराच्या जवळपास गिरबाचं्या वस्त्या ऄसतात, संबंध कादंबरीत शहर अिण गाव याचे शोर्क--
शोर्ण संबधं दाखवलेले अहेत खेड्यातल्या सूरदास नावाच्या अधंळ्याची वशंपरंपरागत जमीन ईद्योगपती 
जॉन सेवक या ईद्योगपतीला अवडते अिण ते ितच्यावर कब्जा करतात. सूरदास ही जमीन अपल्या 
पूवटजाचंी एकमात्र िनशाणी म्हणून िवकू आत्च्छत नाही. ितथे एखादे देउळ व िवहीर बाधंावी ही त्याची आच्छा. 
अपण मेल्यावर अपले नाव कुणी घ्याव े या ऄपेके्षने तो भीक मागनू िमळवलेली पैन पै या कामासाठी 
जमवनू. ठेवत ऄसतो, या जिमनीवर सध्या गावची गुरेढोरे चरतात. सूरदासचा धंदा भीक मागण्याचा. एक 
अंधळा, काहीसा कुरूप िभकारी अिण देशी ईद्योगाचंा िवकास करण्याचे कंकण बाधंले जॉन सेवक 
याचं्यातला हा लढा सवट कादंबरीत रस्सीखेचीच्या खळाप्रमाणे दाखवलेला अहे. खरेतर हा लढा दोन 
व्यिीतला नसून दोन संस्कृतीतला लढा अहे. सूरदास भारतीय परंपरागत मूल्यानंा जपणारा, कृिर्–
संस्कृतीचा समथटक अहे. त्याचे दैन्य व दािरद्रय, ऄिशिक्षतपणा व खेडवळपणा या सवट गोष्टीचे पूणट 
कलात्मक भान राखून पे्रमचदंानी त्याला प्रतीकात्मक रूप िदले अहे. भारतातील ससं्कृती मौिखक परंपरेने 
समाजातल्या खालच्या थरापयंत पोचलेली अहे हे िनर्वववाद अहे. जॉन सेवक सूरदासच्या जिमनीवर 
िसगरेर्चा कारखाना खोलू पहातात. िसगारेर्चा कारखाना भाडंवलदारी ऄथट व्यवस्थेतील ऄनैितक 
ईद्योग िवकासाचे चणू प्रतीकच अहे. या कारखान्यामुळे मजूर वस्ती वाढणार. या मजुरानंा गावािवर्यी, 
गावच्या परंपरािवर्यी अपलुकी ऄसणे शक्य नसते. स्वाभािवकपणे ते गावच्या िस्त्रयाबंरोबर ऄनादराने 
वागणार, त्याचंी ऄब्र ू घेणार, दारू िपणार व त्याचा पिरणाम गावच्या मुलाबाळावंर होणार, िसगरेर्च्या 
कारखान्याबरोबर तंबाखूचे ईत्पादन करण्याचा प्रचार होणार, ऄन्नधान्याची जमीन तंबाखूसाठी वापरली 
जाणार, गावातंील काही माणसाचें ईद्योग वाढले तरी त्याचं्या जीवनावर पैशाचा ऄनैितक पिरणाम होणार, 
गावची अपलुकी संपणार व धमािवर्यीचा अदर नष्ट होणार. सूरदासला अपल्या सहज बदु्धीने हे सवट 
िदसत होते. जॉन सेवक सूरदासला साम, दाम, दंड, भेद कोणत्याही ईपायाने जमीन िवकायला भाग पाडू 
शकत नाहीत. तेव्हा ते अपल्या कुिर्ल नीतीने गावंकऱ्यानंा कारखान्यापासून होणाऱ्या फायद्याचंी रंगीत 
स्वप्ने दाखवतात व सूरदासच्या िवरोधी ईभे करण्यात यश िमळवतात. कारखान्याचं्या िवकासात भारताचे 
भले अहे ऄसे कुूँ वर भगतलसगसारख्या संस्थािनकानंा पर्वनू देतात व त्याचं्या मनातील राष्ट्रपे्रमाचा 
ईपयोग करून त्याचं्या माथी कारखान्याचे शऄेसट मारतात. कारखान्याचे सुंदर िचत्र रंगवनू भरपूर फायदा 
ऄसल्याचे सागंनू ऄनेक रॅीमंताना अपल्या बाजूला ओढण्यात यश िमळवतात प्रिसद्धीच्या लोभाने 
सावटजिनक काम करणाऱ्या महेंद्रकुमारानंाही तेही जमीन िमळवनू देण्यात त्यानंा मदत करण्यास भाग 
पाडतात. महेंद्रकुमार म्युिनिसपालर्ीचे ऄध्यक्ष बनतात. िजल्हािधकारी क्लाकट  यानाही ते सूरदासच्या 
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िवरुद्ध ईभे करण्यात यश िमळवतात म्हणजे एका बाजूने सूरदाससारखा अंधळा लाचार िभकारी व त्याला 
मदत करणारी सोिफया, िवनयसारखी काही मंडळी तर दुसऱ्या बाजूला गावंकरी, म्युिनिसपालर्ीचे 
ऄिधकारी, सरकारी नोकरशाही व रॅीमंत वगट ! 
 
 याचं्यातला लढा भौितकशिीच्या दृष्टीने एकतफी ऄसला तरी सूरदासच्या अत्त्मक शिीमुळे 
त्याला प्रचंड रूप येते. म्हणजे हा संघर्ट पनुः भौितक शिी व अत्त्मक शिी याचं्यातल्या िंिाचाही अहे. 
तसेच सूरदासच्या बाजूने सहानुभतूीने ईभी राहाणारी जनता व जॉन सेवकाचं्या बाजूने ईभी राहणारी 
िब्रिर्श सरकारची सत्ता याचं्यातलाही हा लढा अहे. बौिद्धक कौशल्याने सूरदासचा व त्याच्या बाजूला 
ऄसणाऱ्याचंा बुिद्धभेद करून त्याला शरण अणू पहाणारे बुिद्धजीवी लोक व अपल्या अत्म्याच्या व मनाच्या 
शिीवर िवसंबून सत्याग्रही मागाने ऄलहसक मागाने लढणारा सूरदास (व त्याच्याशी सहानुभतूी ठेवणारी 
जनता) याचं्यातला हा लढा अहे. पे्रमचंदानंी एकाच वळेी संस्कृती जीवनमूल्ये, वगीय भावना, राजकीय 
सत्ता, अत्त्मक भौितक संघर्ट आत्यािद ऄनेक गंुतागंुतीच्या धाग्यानंी हा संघर्ाचा गोफ िवणला अहे. आतका 
प्रचंड अशय कें िद्रत करताना त्यात कुठेही ऄस्वाभािवकता, ऄिवरॄासनीयता लकवा ऄकलात्मकता येउ 
िदलेली नाही हे महत्वाचे अहे.  
 
राष्ट्रीय संघषाचे वास्तव : 
 
 ―रंगभिूम‖ ही एक राजकीय कादंबरी अहे. भारतीय स्वाधीनतेच्या लढ्यात िब्रिर्श सते्तचा िवरोध 
ऄिधकािधक तीव्र व जनािभमुख होत गेला. डॉ. गागुंली कौंिसलचे राजकारण करणारे देशभि. त्याचं्या 
प्रभावाने संस्थािनक कंुवर भरतलसह याचंी पत्नी जान्हवी िहच्या मनात राष्ट्रभिीची भावना ईत्पन्न होते. 
मूळचे रजपूत संस्कारात वाढलेले मन राष्ट्रीय कायासाठी बिलदान करण्याची अकाकं्षा ितच्या मनातं 
ईत्पन्न होते. राष्ट्रीय भावनेच्या पे्ररणेने भारतीय स्त्रीचे व्यिित्व कसे प्रगितशील होत होते याचे िदग्दशनं 
पे्रमचंदानंी जान्हवीच्या रुपाने केले अहे. जान्हवी अपल्या मुलावर राष्ट्रपे्रमाचे ससं्कार करते. ऐरॄयात 
जन्म झाला ऄसताना सुद्धा िवनयला साधेपणाचे व्रत ऄिंगकाराव ेलागते. पुढे सोिफया म्हणते त्याचप्रमाणे 
जान्हवीने जणू राष्ट्रकायात द्यावयाचा बळी म्हणूनच िवनयला वाढवलेले ऄसते. िविचत्र गोष्ट ऄशी की 
िवनयच्या मूळ वृत्ती काहीशा बापासारख्या ऄसतात. िवनयचा बाप िवलासी व सुखभोगेच्छू होता. िवनयच्या 
साध्या अिण खडतर जीवनक्रमामुळे त्यानंाही साधेपणाने राहायला सुरवात केली होती. िवनय व िवनयचे 
वडील कंुवरभरतलसह याचं्यावरून ऄनेक समीक्षकानंी िवनयला जवाहरलाल नेहरू व विडलानंा मोतीलाल 
नेहरू मानले अहे. पण ते िततकेसे बरोबर वार्त नाही. जान्हवीची मुलगी आंदू िहचा िववाह महेंद्रकुमार 
याचं्याशी झाला होता. जान्हवी राष्ट्रीय कायात पुरुर्ाबंरोबर भाग घेउ आत्च्छणारी ऄसली तरी पती हाच देव 
मानण्याचा जुना ससं्कार ितच्या मनात पक् का रुजलेला होता. पुढे आंदू सूरदासला अर्वथक मदत करते, 
जनतेच्या लढ्यात फंडाला पैसे देते. महेंद्रकुमाराचं्या मनािवरुद्ध वागते व घराबाहेरही पडते. ऄथात 
जान्हवीला ितचे हे करणे पर्त नाही. पण जान्हवीच्या पुढच्या िपढीत वैवािहक बंधने तोडणारी स्त्री िनमाण 
होत होती, स्त्रीच्या व्यिित्व िवकासाचा हा दुसरा र्प्पा होता. 
 
 याच सुमारास राष्ट्रीय सेवादलाची स्थापना झाली. ―रंगभिूम‖ मध्ये कंुवर भरतलसह व डॉ. गागुंली 
यानंी एक युवकाचंी संघर्ना स्थापन केली. या सेवकानंा राष्ट्रकायाचे सवांगीण िशक्षण िदले जाइ. िवनय 
या संघर्नेचे नेतृत्व करीत होता. पुढे जॉन सेवक याचंा मुलगा प्रभु सेवकेही नेतृत्व करू लागला. त्याच्या 
नेतृत्वाखाली संघर्ना ऄिधक ईग्र होउ लागली तेव्हा मवाळपंथी कंुवर भरतलसह व डॉ. गागुंली याचें धाब े
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दणाणले. िवनयवरच्या सरकारी रोर्ामुळे भरतलसह यानी अपली िरयासत कोर्ाकडे सोपिवली. पुढे डॉ. 
गागुंली यानंा कौंिसलमधल्या कायाबद्दल भ्रमिनरास झाला हे पे्रमचंदानंी दाखवनू िदले अहे.  
 
 यावळेी राजकीय प्रवाहात जी ऄनेक प्रकारची मंडळी अली त्याचे खरे स्वरुप पे्रमचंदानंी दाखवनू 
िदले अहे. लहदुस्थानच्या अर्वथक िवकासासाठीं ईद्योग वाढिवणारे व त्याच्या अड येणाऱ्या िब्रिर्शानंा 
िवरोध करणारे भारतीय ईद्योगपती राष्ट्रभिीच्या त्यागमय भिूमकेतून अले नव्हते. ते स्वाथापोर्ीच अले 
होते याचे जॉन सेवकच्या रुपाने पे्रमचंदानंी मोठे मार्वमक िचत्रण केले अहे. िब्रिर्शाचं्या कृपेवर जगणारे 
अत्मािभमानशनू्य ससं्थािनक अिण स्वाथासाठी िब्रिर्शाचंी सवटप्रकारे लाचारी करून तसेच जनतेचे शोर्ण 
व ितच्यावर ऄन्याय करून संपत्ती गोळा करू ऄसे िनलटज् जपणे सागंणारे संस्थािनकाचें िदवाण याचेंही 
खरेखुरे िचत्र पे्रमचंदानंी रंगिवले अहे.  
 
 या ससं्थािनकाचं्या जुलमानंा तोंड देण्यासाठी घातपाती मागाचा ऄवलंब करणाऱ्या संघर्नाचंाही 
पे्रमचंदानंी िवस्तृत ईल्लखे केला अहे.  
 
 आंग्रज नोकरशाहीचे रुप िमस्र्र क्लाकट  याचं्यारुपाने स्पष्ट केले अहे. िमस्र्र क्लाकट  जॉन 
सेवकच्या मुलीवर-सोिफयावर पे्रम करतात. एका क्षणी ितच्या संपूणटपणे नादी लागून सूरदासची जमीन 
जॉन सेवकानंा देण्याचा िनणटय िफरवतात पण त्याचे खरेखुरे ऄंतरंग साम्राज्यशाहीचे कोणत्याही प्रकारे व 
कोणतीही लकमत देउन रक्षण करणाऱ्याचे ऄसते. म्हणनूच ते सोिफयाचे ऄंतरंग कळल्यावर ितच्यािवर्यी 
फार कठोर धोरण स्वीकारतात.  
 
 भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात काही आंद्रदत्तासारखे तरुण अंतिरक ईमीने सािमल झालेले ऄसतात. 
प्रभसेुवकसारखे सुखिप्रय व कलावादी तरुण कीतीच्या लालसेने काही काळपयंत येतात व पुढे ितथून दूर 
होतात. त्याचंी सहानुभतूी बौिद्धक ऄसते, अर्वथक थोडीफार मदतही ते करतात पण प्रत्यक्ष सातत्याने कृती 
करण्याचे सामर्थ्यट त्याचं्यात नसते. िवनयसारख्या तरुणामंध्ये बिलदानाची वृत्ती ऄसली तरी त्याचंी 
ईच् चवगीय प्रवृत्ती त्याचं्यात ठाम जनतािभमुखता ईत्पन्न करू शकत नाही. िवनय एकूण संथािनकाचं्या 
जेलमधून मुि होण्याचे नाकारतो तर दुसऱ्या प्रसंगी जेव्हा जनता सोिफयावर दगडफेक करते तेव्हा त्या 
जनतेवर िपस्तुल रोखायला मागेपुढे पाहात नाही. ईच् चवगांत जन्मलेल्या सुखासीन बापाच्या मुलामध्ये 
खरीखुरी जनािभमुखता िनमाण होणे ऄशक्यच नसले तरी कठीण ऄसते. याच वळेी जनवादाच्या 
नावाखाली शात्ब्दक लढाया लढणाऱ्या ईच् चवगीयाचं्या तथाकिथत जन-पे्रमाचा दुर्प्पीपणाही पे्रमचंद 
दाखवतात.  
 
 सूरदासची जमीन बळकाव ूपहाणारे जॉन सेवक, त्यास मदत करणारे रॅीमंत व ससं्थािनक, िब्रिर्श 
ऄिधकारी या सवािवरुद्ध सूरदास ईभा राहतो. सूरदासचा लढा सत्याग्रही व ऄलहसक मागाने चालणारा 
लढा अहे. सवट संघर्ात ―सत्याग्रह‖ हा शब्द कुठेही नाही. पण भारतीय परंपरातून सूरदासला प्राप्त झालेली 
मूल्ये व गाधंींची मूल्ये यात फरक नव्हताच. सत्याबद्दलचा अग्रह, ऄन्यायाबद्दलची चीड, िनःस्वाथी 
सेवाभाव. भौितक जीवनातील ईपलब्धींबद्दल वार्णारी ईदासीनता, अत्त्मक अनंदासाठी भौितक सुखाचंा 
त्याग करण्याची सहर्ट तयारी या सवट गोष्टी सूरदासमध्ये अहेत. पे्रमचंदजींचे कलात्मक वैिशष्ट्ट्य हे की 
कुठेही सूरदास गाधंीवादाचा मुखवर्ा लावनू वावरतो अहे ऄसे वार्त नाही. तो स्वभावाशी एकिनष्ठ अहे. 
या सत्याग्रहात सूरदासची जमीन जाते, ितचा िमळालेला मोबदला तो सावटजिनक कायासाठी देउन 
र्ाकतो. गावकऱ्याचं्या झोपड्या पाडून त्या िठकाणी मजुरासंाठी चाळी बाधंण्याची योजना अखली जाते. 
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ऄक्षरशः गावकऱ्यानंा फसिवले जाते, नागवले जाते. या प्रसंगाचे मोठे प्रत्ययकारी िचत्र पे्रमचंदानंी िचतारले 
अहे. सूरदासिवर्यी ऄढी बाळगणारे सवं गावकरी या प्रसंगी सूरदासची िवनवणी करून त्याला मागट 
काढायला सागंतात. सूरदास कुणाही ऄिधकाऱ्याला भेर्ायला नकार देतो. पण अपली झोपडी अपण 
िजवतं ऄसेपयंत सोडणार नाही ऄसे तो सागंतो झोपडी ईडवनू देण्यासाठी पोलीस तयार ऄसतात. 
सूरदासच्या बाजूने जनता सरकार िवरोधी ईभी राहाते. शवेर्ी गोळीबार होतो. याचवळेी पोिलसाचं्या एका 
सशस्त्र तुकडीचा ऄिधकारी िनरापराध लोकावंर गोळ्या झाडण्याचे नाकारतो (ही ऄितशय रोमहर्टक घर्ना 
पे्रमचंद रंगिवतात व पढेु प्रत्यक्ष राष्ट्रीय अंदोलनात ऄशीच घर्ना घडते-द्रष्ट्ट्याने ही अधीच पािहलेली 
ऄसते.) जनता कु्रद्ध होते. संयम सोडून पोिलसाशंी सामना करायला िसद्ध होते. सूरदास खादं्यावर 
घ्यायला भरैीला सागंतो. त्याला जनतेला लहसक मागांपासून परावृत्त करायचे ऄसते. िमस्र्र क्लाकट  
ऄन्यायाला कारण ऄसणाऱ्या सूरदासवर गोळी झाडतो. सूरदास घायाळ होतो. सूरदासची झोपडी वाचत 
नाही. पण त्याच्या बिलदानाचा प्रचंड पिरणाम जनतेवर व त्याच्या िवरोधकावर होतो. हॉत्स्पर्लमध्ये जॉन 
सेवक, महेंद्र, क्लाकट  सवटच येउन सूरदासची क्षमा मागतात. हा सवटच प्रसंग पे्रमचंदानंी आतक्या कलात्मक 
तोलाने िलिहला अहे की जागितक रॅेष्ठ वाङ मयाच्या रॅेणीत हा िवरार् प्रसंग सहजपणे शोभनू जावा. 
सूरदासच्या सत्याग्रही लढ्यामुळे त्याच्या शत्रूंची मने बदलतात. पण लेखकाला या हृदयपिरवतटनाचे खरे 
स्वरुप िनिरृतपणे ठाईक ऄसते. सूरदासला मोठेपणा देणारे जॉन सेवक अपले ईद्योग वाढिवण्याचे कायट 
ऄिवराम चालू ठेवतात. महेंद्रकुमार तर सूरदासचा जनतेने ईभारलेला पुतळाच रात्री तोडून र्ाकतात व 
त्याच्याखाली चेंगरून मरतात. प्रितष्ठा व कीतीं यानंा हपापलेल्या महेंद्रकुमारानंा सूरदाससारख्या 
िभकाऱ्याचा सन्मान तर कधीच िमळाला नाही पण त्याचं्या ऄप्रितष्ठलेा कारण सूरदास झालेला ऄसतो, 
त्याच्या पुतळ्यासाठी त्याचंी पत्नी त्यानंा न िवचारता वगटणी देते व त्याचा पिरणाम भाडंणात होउन ती घर 
सोडून जाते (याचं्यातील वैवािहक िवर्मतेचे अरंभापासूनच िचत्रण झाले अहे.) महेंद्रकुमार पुतळा 
तोडताना स्वतःच मरतात. भरतकुमार पुनः सुखिवलासी जीवन जगू लागतात. फि जान्हवी, आंदु अिण 
गागुंली राष्ट्रीय कायास ऄिधक जोमदारपणे प्रारंभ करतात. या सवांचा ऄथट ऄसा की सूरदासच्या 
सत्याग्रहाला भौितक दृष्ट्ट्या फारसे यश लाभले नाही. महात्मा गाधंींच्या प्रभावात राहूनही लेखक 
पे्रमचंदानंी सत्याग्रहाकडे लकवा गाधंीवादी मागाकडे राष्ट्रीय समस्याचंी गुरूिकल्ली म्हणून पािहले नाही. 
त्याचा जनतेच्या मनात ऄत्स्मता ईत्पन्न करण्याकडे जो ईपयोग झाला तो त्यानंी दाखवला. वैयििक 
दृष्ट्ट्या सूरदासला अपले जीवन कृताथट झाल्याचा ईदात्त ऄनुभव िमळाला. एकूण पे्रमचंदानंी समकालीन 
राजकीय वातावरणाचे वास्तव प्रस्तुत करताना कलाकाराची ऄितक्रमण करणारी सृजनशील दृष्टीच 
दाखवली.  
 
कुटंुबणचते्र : 
 
 या ५५० पृष्ठाचं्या प्रचंड कादंबरीत पे्रमचंदानंी राजकीय वास्तवाबरोबर भारतीय कुरंु्ब जीवनाचे 
वास्तवही साके्षपाने िचित्रत केले अहे.  
 
 भारतीय कुरंु्ब व्यवस्था ऄनेक प्रकारच्या बाय व अतंिरक अघातानी िवघिर्त होताना पे्रमचदं 
दाखवतात. कंुवर भरतलसह व पत्नी जान्हवी याचं्या स्वभावातं व प्रवृत्तीत मलूतः फरक होता. पण 
जान्हवीवर रजपूत ससं्काराचंा प्रभाव ऄसल्यामुळे कुरंु्ब िवघिर्त होत नाही. आंदूचा िववाह ही ितच्या 
स्वभावाशी िवसंगत महेंद्रकुमाराशंी झाला. पण ती अपल्या पतीचे घर सोडण्याचे धैयट दाखवते. माता 
जान्हवीचा प्रचंड िवरोध सहन करूनही ती पतीला सोडून देते. या लहदू कुरंु्बाबरोबर जॉन सेवक, िमसेस 
सेवक याचें ििरृन कुरंु्बही अहे. िमसेस सेवक ऄत्यंत धमटवडे्या व ऄसिहष्ट्णु तर जॉन सेवकानंा धमट ही 
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फि प्रदशटनाची बाब वा ईपयोग करण्याची बाब वार्ते. कुरंु्बात सोिफयाच्या धमटिजज्ञासेमुळे खूपच 
स्फोर्क पिरत्स्थती ईत्पन्न होते. बायबल व येश ूयाचं्यावर अंधळी भिी दाखवणे सोिफयाला जमत नाही. 
ितच्या धार्वमक प्रश्नानंा िमसेस सेवकाकंडे त्रागा करण्यापलीकडे ईत्तरे नसतात. ितचा भाउ प्रभसेुवक हाही 
अइच्या ऄसिहष्ट्णुपणाला व विडलाचं्या सौदेबाज स्वभावाला कंर्ाळलेला ऄसतो. एकूण या घरात अर्वथक 
िववचंना नसूनही ऄसंतोर् ऄसतो व ऄनेक वळेा सोिफयाच्या स्वतंत्र व्यििमत्वामुळे स्फोर्क प्रसगं 
ईद भवतात. या कादंबरीत तािहर ऄल्ली नावाच्या मुसलमान व्यिीचे व त्याच्या कुरंु्बाचे मोठे मार्वमक अिण 
करुण गंभीर िचत्रण केले गेले अहे. तािहर ऄली ऄल्लाधरचा सुस्वभावी माणसू. अपल्या सावत्र भावाला 
िशकिवण्यासाठी सवट प्रकारचे हाल सहन करतो. अपल्या बायकोचे व मुलाचेही हाल होताना िनमरू्पणे 
पहातो. पण त्याच्या रिावर पोसलेला त्याचा सावत्र भाउ अिण त्याच्या सावत्र अया ज्या कृतघ्नपणे 
त्याच्याशी वागतात त्याचे हृदयद्रावी िचत्र या कलाकृतीत रेखार्ले अहे. या कुरंु्बातल्या वगेवगेळ्या 
माणसाचें जे नमुने पे्रमचंदानंी प्रस्तुत केलेले अहेत ते मोठे ममटस्पशी अहेत. भावावर सवट प्रकारे माया 
करणारे अिहर ऄली. त्याचंी िनष्ठावान, सोिशक पत्नी, त्याचंी िनरागस मुले व तािहरऄलींना फसिवणाऱ्या 
त्याचं्या कजाग व लुच्च्या सावत्र अया, त्याचंा कृतघ्न भाउ अिहर ऄल्ली. या सवांचे िचत्रण करताना 
पे्रमचंदानंी मानवी मनाची वगेवगेळी रुपेच प्रस्तुत केली अहेत. तािहर ऄलींना चाभंार ज्या तऱ्हेने मदत 
करतात व त्याचं्या हातून घडलेल्या ऄपराधावंर पाघंरुण घालण्याचा प्रयत्न करतात ते पािहले की 
मानवतेचा ईदंड प्रवाह ऄभावग्रस्ताचं्या मनातं कसा खळाळून वहात ऄसतो याची प्रचीती येते. (स्वतःची 
झोपडी जाळणाऱ्या व पसैा पैसा िशल्लक र्ाकून पाचंश े रुपये जमा करून ठेवलेली थैली, चोरून 
पळिवणाऱ्या भरैीची झोपडी जाळली गेल्यावर त्याची झोपडी प्रथम बाधंावी ऄसा अग्रह धरणारा व 
अपल्यासाठी जनतेने जमिवलेले पसेै त्याला देणारा सूरदास हाही जातीने चाभंारच होता.)  
 
 या कादंबरीत अणखीही काही कुरंु्बे अहेत. गावात बजरंगी गवळयाचे कुरंु्ब अहे. ताडी 
िवकणाऱ्या पारशी जातीच्या भरैोचे कुरंु्ब अहे. या कुरंु्बातील ऄनेक प्रकारचे संबधं पे्रमचंदानंी िचित्रत केले 
अहेत.  
 
प्रणयाचे कारंजे : 
 
 पे्रमचंदानंा प्रणयाचे िचत्रण करता येत नाही ऄसा एक अरोप अहे. वस्तुतः त्याचं्या सामािजक-
राजकीय समस्यात्मक िचत्रणाचा एवढा प्रभाव पडला की त्यानंी अपल्या वाङ मयात काढलेल्या िविवध 
प्रणय रुपाकडे लक्षच िदले गेले नाही.  
 
 ―रंगभिूम‖ मध्ये िवनय अिण सोिफया याचं्या प्रणयाचा मोठा िचत्ताकर्टक अिण वास्तव ऄसा पर् 
त्यानी िचित्रत केला अहे. या दोन्ही तरुण स्त्री-पुरुर्ानंा एकमेकािवर्यी िवलक्षण अकरं्ण वारू् लागते. हे 
अकर्टण काहीसे प्रथमदशटनी पे्रमासारखे अहे. या पे्रमाचे रंग ऄिधक गडद करण्याचे कायट िवनयसंबधंी 
कौतुकाचे ईद गार वारंवार काढणाऱ्या त्याच्या अइने ऄजाणता केले तर सोिफयासबंंधी स्वतः पे्रमचंदानंीच 
िलिहले अहे, ―िमस सोिफया मोठ्या मोठ्या रसपूणट डोळ्याचंी लज्जाशील युवती होती. देह ऄित कोमल जण ू
पंचभतूाचं्या ऐवजी पुष्ट्पानंीच ितची िनर्वमती केली ऄसावी. रुप ऄितशय सौम्य, जण ू लज्जा अिण िवनय 
साकार झाले अहेत. डोक्यापासून पायापयंत चतैन्यच होते, जडाचा कुठे अभास होत नव्हता.‖ ऄशा सुंदर 
व सुकोमल सोिफयािवर्यी ध्येयवादी, ईदात्त िवचाराचं्या िवनयला अकर्टण वार्ाव े हे ऄगदी स्वाभािवक 
होते. त्याची बहीण त्याला बजावते, ―तू स्वतःचीच मोठी वचंना करीत अहेस. िजतका तू स्वतःला 
समजतोस त्यापेक्षा खोलवर पाण्यात तू बुडाला अहेस. तुझं पुष्ट्कळ िदवस घरी न येणं, सेवा सिमतीच्या 
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कामात स्वतःला गंुतवनू घेण, िमस सोिफयाकडे डोळे वर करून न बघणं, ितच्या सावलीपासून दूर पळून 
जाणं या मागानी तुझ्या हृदयात चाललेल्या त्या िवकराळ रुप घेतलेल्या ऄंतद्रटिाला लपवणं तुला शक्य 
अहे ऄसं का तुला वार्तं ? पण ध्यानातं ठेव. या िंिाचंा एक झंकार सुद्धा ऐकायला येता कामा नये. 
नाहीतर ऄनथं होइल. आंदू दोघाचं्या प्रबळ अकर्टणाचे स्वरुप ओळखते एवढेच नव्हे तर या दोघानंी मनावर 
संयम न केला तर ऄनथट होइल. ऄसा आर्ाराही देते. सोिफया ििस्ती ऄसते व िवनय लहदू. धार्वमक ऄडथळा 
तर ऄसतोच पण लग्न, सुखोपभोग आत्यादी गोष्टींसाठी िवनयाचे ऄत्स्तत्व नसून राष्ट्रकायासाठी समर्वपत 
व्यिित्व अहे. या दृष्टीने जान्हवीने लहानपणापासून त्याला वाढिवले अहे. पुढे त्या दोघातंले अकरं्ण कसे 
सवट बंधनानंा झुगारून देत वाढते याचे िचत्रण पे्रमचंद करतात. या प्रणयाचा शवेर् दुःखद होणारा अहे ऄशी 
जाणीव त्या दोघानंाच नव्हे तर वाचकालाही होत ऄसते प्रारंभी ऄशरीरी व केवळ अत्त्मक वार्णारे पे्रम 
एकमेकाचं्या दशनंासाठी, सहवासासाठी, स्पशासाठी िकती ऄिनवार झाले त्याचेही पे्रमचंद मोठे हृदयंगमय 
िचत्र रेखार्तात. 
 
 िवनय व सोिफया याचं्यात िनमाण झालेल्या प्रणयभावनेचा सुगावा जान्हवीला लागतो अिण 
त्यामुळे पूरपीिडताचंी सेवा करायला जाणाऱ्या दलाबरोबर जायचे िवनय पुढे ढकलतो हे जाहनवीच्या 
लक्षात येते व ती त्याला कठोरपणे ितकडे जायला भाग पाडते. िवनयवरील पे्रमामुळे सोिफयाकडे 
पहाण्याच्या जान्हवीच्या दृष्टीत कसा बदल होतो त्याचे सूक्ष्म िचत्रण पे्रमचंदानंी केले अहे. पुढे िवनयच्या 
पत्रासाठी असुसलेल्या सोिफयाची मनःत्स्थती मोठी िविचत्र होते. एकीकडे ती जान्हवीला िवनयबरोबर 
सवट पे्रमसंबधं संपिवण्याचे वचन देते तर दुसरीकडे प्रबल अकर्टणाने त्याची पत्र चोरून अणनू वाचण्याचा 
प्रयत्नही करते. सोिफयाच्या या सिंमरॅ व ऄितशय जिर्ल मनोवृत्तीचे प्रभावी िचत्रण पे्रमचंद करतात. 
 
 िवनय संस्थािनकाच्या जेलमध्ये जातो. सोिफया िवनयची मुिता करण्यासाठी िजल्हािधकारी 
िमस्र्र क्लाकट च्या अपल्यावरील पे्रमभावनेचा चाणाक्षपणे ईपयोग करून घेते. िमस्र्र क्लाकंबरोबर ती 
दौऱ्यावर जाते. त्याच्या प्रशासन कायात भाग घेते पण सवांच्या मुळाशी िवनय िवर्यीचा प्रणयभाव ऄसतो. 
 
 पण हा प्रणय केवळ अत्त्मक नसला व त्याला शारीर बाजू ऄसली तरी िवनयच्या ध्येयवादी, 
सेवािभमुख अिण त्यागी स्वभावावर सोिफया भाळलेली ऄसते. जेव्हा िवनय सोिफयािवरुद्ध खवळलेल्या 
जनतेवर गोळीबार करायला पे्ररणा देतो अिण नंतर क्रािंतकारकानी पळवनू नेलेल्या सोिफयाला 
शोधण्यासाठी िनरापराध जनतेवर ऄत्याचाराचे चक्र चालवतो तेव्हा त्याच्या या स्खलनाबद्दल सोिफयाला 
घृणाही वार्ते. 
 
 प्रचढं ओढ, अकर्टण, घृणा, राग, ईदासीनता, िनराशा, ईिेग, िववशता, संयतता, स्वच्छंदता 
आत्यादी ऄसंख्य भावनानी पे्रमचंदानंी हा प्रणय कारंजासारखा थुइ थुइ ईडताना दाखवला अहे. पण 
कारंजाचा प्रत्येक थेंब क्षणाधात खाली येतो त्याचप्रमाणे या प्रणयाचा शवेर् दुःखातच होतो. 
 
 सोिफया व िवनय योगायोगाने रेनमध्ये भेर्तात अिण मधल्याच स्रे्शनवर ईतरून एका िभल्लाचं्या 
वस्तीत अरॅय घेतात. सोिफया अपल्याला शरीरासह सवाथाने प्राप्त व्हावी म्हणनू िवनय िभल्लीणीच्या 
सागंण्यावरून तंत्रमंत्रही करतो. ―रंगभिूम ‖तल्या ऄनेक घर्नाचं्या मुळाशी हा प्रणयभाव ऄसतो. िवनय 
जनतेमध्ये ऄिप्रय होतो तो या सोिफयावरील पे्रमाने, त्याने केलेल्या प्रमादामुळेच शवेर्ी जनतेच्या ऄिप्रय 
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वाग्बाणानंी व्यिथत झालेला िवनय स्वतःच्या िपस्तुलाने स्वतःचा बळी देतो... अपण मरणाला भीत नाही हे 
दाखिवण्यासाठी ! िवनयच्या मृत्यूनंतर सोिफयाही गंगा नदीत अपले जीवन समर्वपत करते. 
 
 (िवनय अिण सोिफया याचं्यातल्या प्रणयाचे स्वरूप आतके प्रगाढ होते की जान्हवी त्या दोघाचंा 
िववाह करण्याचा िनणटय घेते. त्यानंा कळून चुकते की ज्या मागासाठी िवनयला त्यानी घडिवलें  होते तो 
मागट िवनयचा नाहीच.) 
 
 पे्रमचंदानी प्रणयाचे हे घडिवलेले दशटन पािहले तर पे्रमचदंाचें शिि स्थान चागंले लक्षात येते. 
 
 पे्रमचंद गृहस्थधमी होते. प्रणयाचे शरीर पातळीवरचे ऄनुभव वा व्यापार त्यानी िविचत्र केले नाहीत. 
गृहस्थ प्रणयाचे महत्त्व जाणतो पण लोकसमुदायापुढे त्याचे शारीर प्रदशटन करीत नाही. तसाच प्रकार 
पे्रमचंदाचं्या बाबतीत म्हणता येइल. 
 
मनोणवश्लेषण : 
 
 पे्रमचंद मानवी जीवनाचे भाष्ट्यकार होते तसेच माणसाच्या मनाचे मोठे जाणकार होते. प्रत्येक 
माणसाच्या मनाच्या गाभ्याशी जी पे्ररणा बलवत्तर ऄसते व जी त्याच्या जीवनाचे सचंालन सामान्यतः करीत 
ऄसते ती पकडण्यात व ितचे सवट व्यापी अिवष्ट्करण करण्यात पे्रमचंद कुशल होते. सूरदासाची न्यायिनष्ठा 
अिण ऄन्यायािवरुद्ध यथाशिी झगडण्याची वृत्ती. िवनयच्या ध्येयवािदत्वाच्या मुळाशी लपलेली 
िजत्यापासून िमळालेली सुखिलप्सा अिण पे्रमातुरता, सोिफयाच्या ऄंतमटनातील पािवत्र्याची ओढ, 
आंदुमधला गवाला स्पशट करणारा ऄिभमान जान्हवीची अत्मगौरवाची ओढ, िमसेस सेवकाचंी गौर-प्रभचु्या 
वगात जाण्याची अकाकं्षा, िमस्र्र सेवकाचंी प्रचंड ईद्योगिप्रयता, इरॄर सेवकाचंी मतलबी धमटिनष्ठा कंुवर 
भरतिसहाचंी सुखलोलुपता, महेंद्रकुमारची कीतीिलप्सा जवळ जवळ सवटच चिरत्राचं्या मनोभावातील प्रबळ 
भाव हेरून पे्रमचंद पात्राचे िचत्रण करतात. ऄथातच मानवी मनाच्या तळाशी काम वा ऄिधकार वा 
क्षितपूतीची अकाकं्षा एवढ्याच पे्ररणा ऄसतात. ऄसे ते मानीत नाहीत, त्याचप्रमाणे मानवी मनावर 
भोवतालची पिरत्स्थती (अर्वथक त्स्थती िवशरे् महत्त्वाची) व त्याचे संस्कार याचंा प्रभावही ते दुलट िक्षत 
करीत नाहीत. त्याचं्या सवटच पात्राचं्या मनोभावातं प्रत्येकाच्या काही स्थायी वृत्ती व त्याचंा पिरत्स्थतीशी 
चाललेली कमी ऄिधक ईत्कर् संघर्ट िदसतो. 
 
 या िठकाणी काही ऄगदी नेमकीच ईदाहरणे देणे शक्य अहे. 
 
 सूरदास भरैोच्या पत्नीला सुभागीला अरॅय देतो. सुभागीला भरैो मारपीर् करतो म्हणून ती पळून 
येते. अरॅयहीन स्त्री कुठे जाणार ? ितच्या ऄब्रचेू रक्षण कसे होणार ? या हेतूनेच सूरदास ितला झोपडीत 
घेतो. बाइचा स्पशट घराला झाल्यावर सूरदासाच्या चदं्रमौळी झोपड्याला एक वगेळीच तकाकी येते. सुभागी 
त्याच्यासाठी भाकऱ्या भाजते, त्याच्या स्नानासाठी, हातपाय धुण्यासाठी पाणी देते, त्याला भीक 
मागण्यासाठी रस्त्यावर सोडून येते, सुरदास सुखावतो. क्षणभर त्याच्या मनात िवचार येतो की सुभागीला 
पत्नी म्हणनू ठेउन घ्यायला काय हरकत अहे ? पण सुभागीची काहीशी स्त्री-वृत्ती जोर धरते. ती िमठुवाला 
त्याच्या अळशीपणाबद्दल रागावते, त्याने काम करून पोर्ाला अणाव े ऄसे सागंते. िमठुवा ितच्यावर 
रागावतो. यातून घरात सघंर्ट िनमाण होतो. सूरदासाला वार्ते सासािंरक सुखाबरोबर ही कर्कर्ही 
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अहेच. क्षणभर अलेला िवचार नाहीसा होउन जातो. या छोट्याशा प्रसंगात पे्रमचदंानंी सुभागी, िमठुवा, 
सूरदास व त्याचे परस्पर सबंधं याचें जे गंुतागंुतीचे भावनात्मक जाळे रचले अहे ते मोठे रमणीय अहे !  
 
 सूरदासची थट्टा सगळे करतात. त्याला कुस्ती खेळायला सागंतात. पाच रुपयाचंी पजैही लागते. 
सूरदास िदसायला दुबळा, हाडके वर अलेला. पण तो जगधरला पकडून खाली पाडतो. या प्रसंगाचे 
िचत्रण करताना सूरदासबरोबर गावातल्या समूहमनाचे मोठे बहारदार िचत्रण त्यानी केले अहे. सूरदासची 
सुभागीवरून थट्टा करतात. तेव्हा मात्र सूरदास रडतो. अपल्यावर व सुभागीवर िवनाकारण लावलेला 
कलंक त्याला सहन होत नाही. भरैो सूरदासाची झोपडी मत्सराने जाळतो. सूरदासला झोपडी जळाल्याचे 
दुःख नसते. सुभागी कुठे जाइल याचे दुःख ऄसतें. अपल्या अंधळेपणावर तो प्रथम िचडतो मग स्वतःची 
कीव येउन रडू लागतो. आतक्यात िघसू िमठुबाला िचडवताना म्हणतो- ―खेळात रडतोस ?‖ या वाक्याचा 
प्रचंड पिरणाम सूरदासाच्या मनावर होतो अिण तो हजार वळेा ईध्वस्त केलेली झोपडी हजार वळेा 
बाधंण्याचा मनसूबा िमठुअला सागंून त्याच्याही मनात िहम्मत ईत्पन्न करतो. मानवी मनाचे सूक्ष्म खेळ व 
िविवधरंगी ऄसखं्य छर्ा पे्रमचंदानंी दाखिवल्या अहेत. खरेतर या छर्ा आतक्या ऄसंख्य अहेत की त्याचंी 
नुसती यादीच बनवली तर छोर्ीशी पतु्स्तका व्हावी. 
 
 जान्हवी व िमसेस जॉन सेवक याचं्या भेर्ीचा ऄिभमान व मत्सर यानी युि प्रसंग, जॉन सेवकाचंी 
आतराचे स्वभाव ओळखून त्याचं्यावर तऱ्हेतऱ्हेने छापमारण्याची पद्धत, आंदू व सोिफया याचं्यातील पे्रम, इष्ट्या 
व ऄिभमान यानंी गंुतागंुतीचे केलेले सबंंध, सूरदाससारख्या कुरुप अंधळ्या िभकाऱ्याकडे अपली पत्नी 
राहाते याचे भरैोला वार्णारे वैर्म्य व सूड घेण्याची भावना, त्यातून िनमाण झालेली तात्पुरती रुग्ण 
मानिसकता, महेंद्रकुमाराचंी प्रितष्ठसेाठी चाललेली केिवलवाणी धडपड, सेवक दलाचे नेतृत्व करताना 
प्रभसेुवकाच्या मनातं यशामुळे अिण प्रशसेमुळे होणारी ईन्मादक िशरिशरी, इरॄरसेवकाचं्या धमटिवर्यक 
िवचारातंला व स्वाथातला दुर्प्पीपणा व दािंभकपणा आत्यादी ऄसखं्य गोष्टीत पे्रमचदंानंी मानवी मनाचे जे 
खेळ दाखवले अहेत ते त्याचंी माणसाच्या मनाची जाण दाखवतातच पण ती जाण ज्या मार्वमक प्रसंगातूच 
त्यानंी व्यि केली अहे त्यात त्याचं्या कलात्मकतेची गुणवतंाही केवढी मोठी अहे हे जाणवते. 
 
व्यणक्तणचते्र : 
 
 ―रंगभमूी‖ मध्ये सुमारे शभंर पाते्र अहेत त्यातं शहरी पाते्र अहेत व गावातील पाते्रही अहेत. शहरी 
पात्रातं रॅीमतं वगातील लोक अहेत, मध्यम वगातील व िनम्नमध्यम वगातील माणसे अहेत. गावंातील 
वगेळ्या वगेळ्या जातीचे लोक अहेत. पे्रमचंदानंी जवळ जवळ सवटच पात्राना त्याचं्या वैिशष्ट्ट्यासंह आतका 
ठळक अकार िदला अहे की गावातंील जगधर, बजरंगीसारखी चिरते्र ही प्रत्यक्ष समोर ईभी राहातात. 
 
 पे्रमचंदानी सूरदास, जॉन सेवक, िवनय, सोिफया, महेंद्रकुमार याचं्या व्यिि रेखातर फारच 
प्रभावीपणे िचतारल्या अहेत. नायकराम पाडें सारखे दुय्यम महत्वाचे पात्र ही फार िजवतं झाले अहेत. 
 
 पे्रमचंदानंी सूरदासला एक सद गुणी माणूस म्हणून ईभे केले ऄसले तरी त्याच्यातल्या काही 
दोर्ामुळे तो िवलक्षण िजवतंपणे ईभा राहातो. तो कुरुप ऄसतो,हाडे वर अलेली ऄसतात. मुले त्याची थट्टा 
ईडवतात तेव्हा तो काही काळ सहन करतो पण नंतर िचडतो, अपल्या अंधळेपणामुळे यातना सहन 
कराव्या लागतात त्यामुळे तो कधी िनराश होतो, रडतो. लोकानंी चािरत्र्यावर घेतलेले अके्षप सहन करणे 
त्याला कठीण जाते. स्वतःला जिमनीचा ईपयोग नसतो व जे ितचा ईपयोग करीत अहेत ते सूरदासबद्दल 
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ईगाचच तेढ बाळगतात. तेव्हा ती जमीन िवकून का र्ाकू नये ऄसे िवचारही त्याच्या मनात येतात. 
सूरदासचा गळा गोड ऄसतो. त्यात ऄतटता ऄसते. त्याची जमीन कायदेशीरपणे कब्जातं घेतल्यावर 
म्हणजेच कायदेशीररीत्या त्याचा गळा कापल्यावर सूरदासपुढे एकच ईपाय राहतो. तो अपल्या अतट 
अवाजाने लोकाचं्या समोर गाऱ्हाणे माडंतो. समाजात त्याच्यावर झालेल्या ऄन्यायािवरुद्ध ऄसतंोर् ईत्पन्न 
होतो अिण समाजातंील प्रितिष्ठत धेंडाचं्या कारवायामुळे त्याचंी ऄप्रितष्ठा होते. सुभागी व सूरदास याचं्यावर 
भरैो िफयाद करतो. िनकाल सूरदासच्या िवरुद्ध लागतो. सूरदासाला दंड केला जातो. िनकाल ऐकल्यावर 
सूरदास जनता न्यायालयापढेु अपल्या करुण व अतट अवाजाने अपले गाऱ्हाणे माडंतो, स्वतःची कैिफयत 
सादर करतो. जनता त्याला िनरपराध ठरवते. प्रसंग नाट्यमय अहे. पे्रमचंदानंी त्याला कुठेही नार्की 
स्वरुप मात्र अणलेले नाही. त्याच्या दंडाची रक् कम जनताच जमवनू देते मात्र जनतेवर अपल्या अत्त्मक 
शिीचा प्रभाव र्ाकू शकणारा हा अंधळा त्याचा गरैवापर कुठेही कधीच करीत नाही. त्याची झोपडी 
वाचिवण्याच्या प्रश्नावरुन जनता व पोिलस याचं्यात सामना होण्याची त्स्थती येते. सूरदास ितथलाच एक 
मोठा दगड ईचलून बजावतो की मी स्वतःच या दगडाने अपले डोके ठेचून प्राण देइन. त्याच्या या 
ऄनपेिक्षत वागण्याने खवळलेली जनता शातं होते सूरदासमध्ये सोिफयाला ―तत्वज्ञ‖ िदसतो खरे तर 
पे्रमचंदानंी मोठ्या कलात्मकतेने त्याच्यातला तत्वज्ञ ईभा केला अहे. तो पढीक नसतो पण भारतीय 
परपराचें बाळकडू घेउन जीवन जगणारा िववकेी माणूस ऄसतो. त्याच्यातली धार्वमक भावना आतकी िवशाल 
ऄसते की तेथे कोणत्याही सकुंिचतपणाला जागा नसते. सूरदास भौितक दृष्ट्ट्या परािजत होतो. आतका की 
त्याने मुलाप्रमाणे वाढवलेला त्याचा पुतण्या िमठुवा जखमी सूरदासला पहायलाही बरेच िदवस येत नाही. 
वशंपरंपरागत जिमनीचे िमळालेले पैसे दान केले व झोपडीही िशल्लक ठेवली नाही म्हणून हाच िमठुवा 
त्याला दोर् देतो. मेल्यानंतर त्याचे िक्रयाकमट ही करणे जमणार नाही ऄसे स्वच्छ सागंतो. (सुभागीवर 
बलत्कार करणाऱ्या तरुणामंध्ये तो सामील ऄसतो.) कारखाना जाळण्याची धमकी देतो (त्या अधी त्याने 
भरैोची झोपडी ताडी िवकण्याचे दुकान- जाळलेली ऄसतेच) तेव्हा मात्र सूरदास सवट अपलुकी एका बाजूस 
ठेउन िमठुवाबद्दल जॉन सेवकाना सावधान राहण्यास सागंतो. 
 
 सूरदासचा शवेर्चा प्रसंग तर पे्रमचंदानंी भव्योदात्त पातळीवर नेउन रंगिवला अहे. त्याचे सवट 
िवरोधक त्याची क्षमा मागतात. सूरदासच्या मनात कुणाबद्दल अकस नसतो, िकत्ल्मर् नसते. मोठी माणसे 
अल्यावर तो त्यानंा अदर देण्यासाठी जखमी ऄवस्थेतही ईठू पाहातो. तोंडाला काळे फासून पळून 
जाण्याचा िवचार बोलून दाखवणाऱ्या महेंद्रकुमारानंा तो सागंतो. ―ना ना राजासाहेब, िनराश होणे 
खेळगड्याचं्या धमाच्या िवरुद्ध अहे. अज पराजय झाला तर पुढे कधी तरी िवजय होइल.‖ जॉन सेवक 
त्याला म्हणतात, ―माझ्यामुळे तुझे फार नुकसान झाले. मला क्षमा कर. ―त्यावर सूरदास म्हणतो, ―माझे 
कोणतेच ऄिहत तुम्ही केले नाही. माझी तुमची दुश्मनी कुठे होती ? तुम्ही व मी समोरासमोर पार्ीत 
खेळलो. तुम्ही जोर लावतात मी ही लावला. ज्याला लजकायचे होते तो लजकला, हरायचे होते तो हरला. 
खेळगड्यात वैर नसते. खेळताना रडण्यात मुलानंा शरम वार्ते. खेळात जखम होवो वा प्राणही जावो पण 
वैर-भाव येता कामा नये. माझी तुमच्याबद्दल काहीच तक्रार नाही.‖  
 
 जॉन सेवक त्याला काही करण्यासारखे ऄसेल तर िवचारतात. तो ताहीर ऄलींना पुनः नोकरीवर 
ठेवण्याची िवनंती करतो. ऄफरातफर करणाऱ्या माणसाला पनुः नोकरीवर ठेवणे जॉन सेवकांच्या तत्त्वाच्या 
िवरुद्ध ऄसते. पण ते त्याच्या कुरंु्बाचे पालनपोर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारतात--पुरी करतातही. 
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 सूरदाससबंंधी स्वतः पे्रमचंदानंी िवस्तृत िर्पणी अहे--त्याच्या मृत्यूनंतर केलेली. ही िर्पणी 
वणटनपर नाही-सवट कलाकृतीत सूरदासचे जे चिरत्र कलात्मक पातळीवरून त्यानंी िचित्रत केले त्याचे हे 
िनष्ट्कर्ात्मक िनरुपण. 
 
 ―कुणी म्हणे तो िसद्ध होता, कोणी त्याला पे्रिर्त समजत. कुणाला तो देवता वारे्. पण खरोखर तो 
खेळगडी होता- ऄसा खेळाडू की ज्याच्या मार्थ्यावर कधी अठी पडली नाही. त्याने कधी िहम्मत हारली 
नाही, पाउल मागे घेतले नाही. लजकला तेव्हा प्रसन्न रािहला. हरला तरीही प्रसन्न रािहला. हरला तरी 
लजकणाऱ्याबद्दल मनात िकत्ल्मर् ठेवले नाही. लजकला तर हरणाऱ्यािवरुद्ध र्ाळ्या िपर्ल्या नाहीत. त्याने 
खेळात नेहमीच नीतीचे पालन केले, कधी खोरे्पणा केला नाही. लपूनछपून िवरोधकावर हल्ला केला नाही. 
िभकारी होता, ऄपंग व अंधळा होता, दीन होता. पोर्भर खायला िमळाले नाही, शरीरावर वस्त्र िमळाले 
नाही पण त्याचे हृदय क्षमा, सत्य अिण साहस याचे ऄगाध भाडंार होते. देहावर मासं नव्हते पण हृदयात 
िवनयशील अिण सहानुभतूी भरलेली होती. 
 
 ―होय, तो साधू नव्हता, महात्मा नव्हता, देवता नव्हता वा फिरश्ताही नव्हता. एक क्षदु्र शिि हीन 
प्राणी होता, लचता अिण ऄडचणींनी घेरलेला, त्याच्यात गुण होते तसे ऄवगुणही होते. गुण कमी होते 
ऄवगुण ऄिधक. क्रोध, लोभ, मोह, ऄहंकार हे सवट दुगुटण त्याच्या चिरत्रात होतें, गुण एक होता पण त्या 
एका गुणाच्या सपंकाने जशी िमठाच्या खाणीतली प्रत्येक वस्तू खारर् होते तसा प्रत्येक दुगुटण देवगुण बनत 
ऄसे. क्रोध सत्क्रोध होत ऄसे, लोभ सदनुराग. मोह सदुत्साहाच्या रूपाने प्रगर्त ऄसे अिण ऄहंकार 
अत्मािभमानाच्या रूपाने! अिण हा गुण कोणता होता ? न्याय, पे्रम, सत्य, भिि, परोपकार, ददट वा 
कोणतेही नाव तुम्ही द्या. ऄन्याय पाहून त्याला राहावत नसे, ऄनीित त्याला ऄसहाय्य व्हायची. 
 
 सूरदास प्रमाणेच जॉन सेवकाचे चिरत्र िचत्रणही मोठे कलात्मक अहे. ते बरेच सिंमरॅ व गंुतागंुतीचे 
अहे. त्याचं्यािवर्यी राग येणे शक्य अहे. पण त्याचं्या भिूमकेतून पािहले तर त्याचें वतटनही चोख अहे. ही 
संिमरॅ व्यििरेखा संिमरॅ प्रितिक्रया ईत्पन्न करते. ते भारतात िनमाण होउ पहाणांऱ्या भाडंवलदाराचे 
प्रितिनधी अहेत. ऄहोरात्र त्याचंा िवचार कारखाने खोलणे अिण सपंत्ती वाढिवणे यावर कें िद्रत झालेला 
ऄसतो. त्यानंा धमात फारसे स्वारस्य वार्त नाही पण घरात शातंी राहावी म्हणून वरकरणी धार्वमक बाबीत 
रस घेतल्याचे दाखवतात. मात्र यातून िनमाण होणाऱ्या संबधंाचा ते अपल्या कायासाठी जरूर ईपयोग 
करून घेतात. ते एका बाजूने सरकारशी संबंध िबघडव ू आत्च्छत नाहीत दुसऱ्या बाजूने रॅीमंत वगाशी 
हातिमळवणी करून ऄसतात. त्याचें मानवी स्वभावाचे ज्ञान िवलक्षण भेदक ऄसते व प्रत्येकाच्या मनात 
प्रवशे करण्यासाठी ते त्याच्या ममटस्थानाचंा ईत्तम वधे घेत ऄसतात. माणसाला िवकत घेणे व अपला 
कायटभाग साधून घेणे हे त्याचे मुख्य धोरण ऄसते. पुढे ते पैसा िमळिवण्याचे यतं्रच बनून जातात. वैयििक 
सुख व दुःख पैशानेच मोजतात. िवद्या व्यसनाप्रमाणेच धन कामना कधीच तृप्त होणारी नसते. पण या जॉन 
सेवकामध्ये सूरदासचे मोठेपण समजण्याची ताकद ऄसते. अपल्या बायकोचा मुखटपणा समजण्याची कुवत 
ऄसते. सोिफयाचे मन त्यानंी जाणलेले ऄसते. 
 
 पे्रमचंदाचं्या आतर व्यििरेखाचे वणटन करण्याचे कारण नाही. पण पे्रमचंदानी या सवट व्यििरेखा 
आतक्या िवरॄसनीयतेच्या व वास्तवाच्या पातळीवर रंगिवल्या अहेत की त्याचंी सवट सृष्टी एक धडपडणाऱ्या 
माणसाची िजवतं सृष्टी वार्ते. 
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काही मयादा : 
 
 पे्रमचंदाचं्या या िवरार् िवरॄात रचनेच्या बाधेंसूदपणाच्या दृष्टीने काही ईिणवा रािहल्या अहेत. 
ताहेरऄलीचे कुरंु्ब िजतक्या चपखलपणे या िवरॄात बसायला हव ेिततके बसले नाही. िवनया-सोिफयाच्या 
प्रणय-कथेत कधी भावनाचें ऄितरेकी िनवदेन प्रदशटनातल्या पातळीवर ईतरते. पे्रमचंदाचंी पाते्र कधी खूप 
बोलतात ऄसेही वार्ते. िवनयचे ससं्थािनकाच्या जेलमधून बाहेर येणे काहीसे रोमाचंकारी वार्ते पण त्याचे 
सोिफयािवरुद्ध जनतेच्या रोर्ाच्या वळेीच नेमके येणे व गोळी झाडणे काहीसे नार्कीपणाचे वार्ते. नंतर 
संस्थानामध्ये त्याच्या जेलमधून बाहेर येण्यासंबधंी कसलीच चवकशी केली जात नाही याचेही अरृयट 
वार्ते. पण हे सवट बारीक सारीक दोर् त्या िजवतं प्रवाहापुढे ऄगदीच सामान्य वार्तात. खरे तर रचनेच्या 
बाधेंसूदपणाबद्दलचा जुना अग्रहही अता रािहला नाही. प्रश्न ऄसंख्य घर्ना व चिरते्र जीवनाचा िवशाल पर् 
समृद्धपणे प्रस्तुत करतात की नाही हा अहे. अिण त्या दृष्टीने ही कादंबरी लहदी व मराठी सािहत्यात 
पिहल्या चार पाच कलाकृतीत नाव घ्याव ेलागेल आतक्या तोलामोलाची वार्ते. 
 

(३) कमृभूणम : भारतीय जनमानसाचा णचत्रात्मक अलेख 
 
 १६ एिप्रल १९३१ ला या कादंबरीचे लेखन सुरू लाले. ती १९३२ च्या ऑगस्र्मध्ये प्रकािशत झाली. 
 
 या कादंबरीच्या अधी पे्रमचदंानंी ―िनमटला‖ ही छोर्ी कादंबरी िलहून प्रकािशत केली होती. ती 
मािसकातून क्रमशः प्रकािशत झाली होती व वाचकानंा खूप अवडली होती. यानंतर ―गबन‖ कादंबरीही खूप 
लोकिप्रय झाली. 
 
 ―कमटभमूी‖ कादंबरीला लोकिप्रयता िततकी लाभली नाही अिण समीक्षकानंाही फारसा गंभीरपणे 
ितचा िवचार केला नाही. ज्यानंी िवचार केला त्यानंा ―कमटभिूम‖चे ममं सापंडले नाही ऄसे म्हणाव ेलागेल. 
याचे कारण ऄसे की पे्रमचदंाचं्या सािहत्याचा िवचार करताना ते सािहत्यकार सामािजक दृष्टीने पहाणारे 
लेखक होते या पूवटग्रहाचा काहीसा नको िततका भार वाचकाचं्या व समीक्षकाचं्या मनावर पडलेला ऄसतो 
ऄसे िदसते. िशवाय कादंबरीचे नाव ―रंगभमूी‖ या चालीवर ―कमटभमूी‖ ऄसल्यामुळेही काहीसा वगेळा ग्रह 
होतो. पे्रमचंद माणसाच्या मनाला, त्याच्या सिंमरॅ चािरत्र्याला, त्याच्या िववकेशिीला अव्हान देणाऱ्या 
मनोवैज्ञािनक तत्त्वानंा महत्त्व देत. अपल्या कथाचंा अधार कोणते तरी मनोवैज्ञािनक सत्य ऄसते ऄसेही 
त्यानंी म्हर्ले अहे. पण त्याचं्या सामािजक दृष्टीमुळे, समस्यात्मक जीवनाचे िचत्रण करण्याच्या वृत्तीमुळे या 
गोष्टीकडे फारसे लक्ष िदले गेले नाही. ―कमंभमूी‖ कादंबरीच्या नावाची जरब जरा बाजूला ठेवली अिण 
―कमटभिूम ‖मध्ये अलेल्या राजकीय िवचाराचं्या व चळवळीच्या िचत्रात्मक प्रस्तुतीकरणाचा भाग थोडा 
नजरेअड केला तर ―कमटभिूम‖ ही माणसाचं्या मनाचे िविचत्र खेळ दाखवणारी एक कलाकृती अहे याचा 
प्रत्यय येतो. पे्रमचंद ज्या काळात िलिहत होते त्या काळात राष्ट्रीय भावनेने सामान्य लोकानंाही भारून 
र्ाकले होते. सहािजकच छोट्या मोठ्या राष्ट्रीय घर्नानंा जनतेचा ईत्स्फूतट पालठबा िमळे अिण छोट्या 
घर्नात िवरार् रुप धारण करीत. पण या छोट्या वा मोठ्या सामािजक, राजकीय घर्ना माणसाच्या 
तकट प्रणालीने अकार घेत होत्या काय, िववकेाने अयोिजत केल्या जात होत्या काय लकवा बिुद्धवादाने 
तावनू सुलाखून मगच स्वीकारल्या जात होत्या काय याचा िवचार केला तर ऄसे अढळेल की पे्रमचंदानंा 
नेमके यापेक्षा वगेळेच सागंायचे होते. ऄनेक घर्नाचं्या मुळाशी ऄतार्वकक, भावनात्मक ऄशा मानवी मनाच्या 
गहनगूढ पे्ररणा काम करीत ऄसतात ऄसेच पे्रमचंदानंा सागंायचे अहे ऄसे ―कमटभिूम‖ या कादंबरीवरून तरी 
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वार्ते. या कादंबरीतील जवळ जवळ सवटच माणसे सुष्ट व दुष्ट प्रवृत्तीनी युि अहेत. त्याच्या सुष्ट-दुष्टपणाचे 
प्रमाण कमी ऄिधक ऄसते एवढेच. पण काही सामान्यतः सद भावनायुि वार्णारी माणसे प्रसंगी घसरतात, 
सखिलत होतात तर दृष्ट वा दुगुटणी समजली जाणारी माणसे पिरत्स्थितप्रमाणे फार सत्प्रवृतही होतात 
ऄसेही पे्रमचंद दाखवतात. माणूस हा मुळात चागंलाच ऄसतो ऄशी मात्र त्याचंी मलूभतू रॅद्धा िदसते. या 
कादंबरीचे लेखन करताना गाधंीवादी िवचारसरणीतील माणंसाच्या मूलभतू िवशुद्ध, पिवत्र अत्म्यावर 
अधारलेली हृदयपिरवतंनाची संकल्पना पे्रमचंदानंा खूपशी पर्ली होती ऄसे िदसते. 
 
नायक ऄमरकांत : एक दुबृळ मध्यमवगीय व्यणक्तत्व 
 
 ―कमटभिूम‖ कादंबरीचा नायक ऄमरकातं हा एक दुबटळ शरीराचा व दुबटल मनाचा मध्यमवगीय 
प्रवृत्तीनी युि ऄसा माणूस. गरीबीतून स्वप्रयत्नाने व स्वकतृटत्वाने लक्षावधी रुपयें िमळवणाऱ्या व्यापाऱ्याच्या 
हा मुलगा िशक्षणासाठी बाप पैसे देउ आत्च्छत नाही कारण ऄमरकांतने व्यापाराकडे लक्ष द्याव ेऄशी त्याची 
आच्छा. त्यानंा पुत्रापेक्षा संपत्ती महत्वाची वारे्. ऄमरकातंची अइ त्याच्या लहानपणीच वारली. दुसरी सावत्र 
अइही एक मुलगी पाठी ठेउन गेली. ही मुलगी नैना. िहचे अपल्या भावावर िवलक्षण पे्रम. ऄमरकातं दुबळा 
होता, बुद्धीने मंद होता. एकोणीसाव्या वर्ीं जेमतेम अठवीपयटत गेला. त्याच वर्ी त्याचे लग्न एका रॅीमंत 
िवधवचे्या मुलीशी होते ही मुलगी वृत्तीने िवलासी व मनस्वी. ऄमरकातं व त्याची पत्नी सुखदा याचं्यात 
सवटप्रकारे ऄंतर. पे्रमचंद वणटन करतात. ―ही युवक स्वभावाची युवती, िहचे लग्न झाले ते युवती- 
स्वभावाच्या युवकाबरोबर. याच्यात पुरुर्ाथाचा ऄसा एक गुण नव्हता. जर दोघाचें कपडे बदलले ऄसते तर 
एकाने दुसऱ्याची जागा घेतली ऄसती ! दंबलेले परुुर्त्व म्हणजेच स्त्रीत्व‖- याचं्यात खर्के ईडत, 
ऄमरकातं दूर दूर राही. सुखदाला वारे् सासरे म्हणतात त्याप्रमाणे ऄमरकातंने िशक्षण सोडून व्यापारात 
लक्ष घालाव.े िनदान दोन तास तरी पतीने दुकानावर बसावे. 
 
 दोघाचंा-संसार कसाबसा चालला होता. समरकातंला चरख्यावर सूत काढण्याची हौस. 
सुखदाला ते अवडत नसे. पण नवऱ्याला सोडून माहेरी गेले तर नवरा पूणट मोकार् सुरे्ल या भयाने ती 
त्याच्याजवळ राहाते. ऄमरकातंला घरात बाधूंन ठेवणारी शिी एकच-त्याची सावत्र बहीण नैना. पण 
त्याच्या मातृसुखाला पारखे झालेल्या मनाला ऄचानक एक िदलासा िमळाला. सुखदाची अइ रेणुका 
काशीला अली. मुलीचे कसे चालले अहे ते पहाण्यासाठी. रेणुका गभटरॅीमंत व दानशील बाइ होत्या. हळू 
हळू ितच्या वात्सल्यभावनेने ऄमरकातंला अपल्याकडे ओढून घेतले. सुखदा गभटवती होती. हाही एक नवा 
बंध िनमाण होत होता. 
 
 ऄमरकातंची समाजसेवा अिण त्याग या गोष्टी बोलण्यापरुत्याच रािहल्या. त्याला सुखी व िवलासी 
जीवनाची सवय लागली. सामािजक कायांपासून तो काहीसा ऄिलप् त होउ लागला. 
 
 गोऱ्याचंा ऄत्याचार वाढत होता. सामान्य गोरा िशपायी सुद्धा धाकदपर्शा दाखवनू लहदी लोकानंा 
छळत ऄसे. पण त्याचा प्रितकार करण्याची ऄमरकातंची आच्छा मनातंच राहू लागली. पे्रमचंदानी दोन 
िवरोधी प्रसंगाची योजना करून ऄमरकातंचा नकली ध्येयवाद स्पष्ट केला अहे. एक बलात्कारामुळे वडेी 
झालेली स्त्री गोऱ्याचंा खून करते. ितच्यावर खर्ला भरला जातो. त्या खर्ल्याला राजकीय रंग प्राप्त होतो. 
शातंीकुमार, सलीम वगैरे मंडळी त्या बाइच्या सुर्केसाठी लोकमत जागत करून मदत िमळवतात व ितची 
मुिता करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच वळेी सुखदाचे िदवसही भरत ऄसतात. ऄमरकातंाचे सारे लक्ष 
घरात ऄसते व बाहेरच्या सामािजक राजकीय घर्नाबंद्दल तो बराचसा ऄनुत्साही होतो. 
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 पण ऄमरकातं सुखदावर पे्रम करत होता अिण त्या पे्रमामुळे तो घरी ऄिधक लक्ष देत होता ऄसे 
मात्र नाही. याच सुमारास एका म्हाताऱ्या पठाण स्त्रीशी व ितच्या सकीना नावाच्या मुलीशी ऄमरकातंशी गांठ 
पडते. सकीना नम्र होती, लाजाळू होती. िदसायला सामान्य ऄसली तरी ऄमरकातं सारख्या पुरुर्ापुढे ती 
सहज संकोचाने वावरत ऄसल्यामुळे ऄमरकातं ितच्याकडे ओढला जातो. खरेतर सुखदासारखी 
अत्मािभमानी व प्रखर स्वभावाची स्त्री ऄमरकांतच्या ऄहंकारावर फंुकर घालून त्याला अपलेसे करू 
शकली नाही. ऄमरकातं सुखदाकडून जे प्राप्त करू शकत नाही ते सहजपणे त्यास सकीना कडून िमळाले. 
सकीना व सुखदा याच्या स्वभावातले ऄतंर व ऄमरकातंचे सकीनाकडे अकरं्ण या गोष्टी पे्रमचंदानी मोठ्या 
कलात्मकतेने दाखवल्या अहेत. त्याला मनोवैज्ञािनक बठैक अहे ऄमरकातं अता धमट, िववाह, पे्रम, क्रातंी 
या िवर्यावर ईत्साहाने बोलू लागला. या ईत्साहाचं्या व िवचाराचं्या िदशचे्या मुळाशी सकीनािवर्यींचे 
अकर्टण होते. 
 
 सकीनाचा िववाह ठरतो. ऄमरकातंला हे कळल्यावर तो ऄितशय िवचिलत होतो व सकीनाकडे 
जाउन अपले पे्रम प्रकर् करतो. सकीनाला ऄमरकातंसारख्या युवकाचे पे्रम प्राप्त होणे म्हणजे एक दैवी 
खैरातच होती. ती ऄमरकातंला मन ऄपूटन अजीवन ऄिववािहत राहाण्याचा िनरृय करते. मात्र ऄमरकातंने 
िववाह करून अपला धमट व अपली प्रितष्ठा नष्ट करावी ऄसे ितला कधीच वार्त नाही. एकदा ऄमरकातं व 
सकीना दोघानंा अललगनबद्ध ऄवस्थेत पठािणन पहाते अिण ितच्यावर वज्र कोसळल्यासारखे होते. 
ऄमरकातं ितथून जातो. अता बदनामी होणार, बापाला कळल्यावर तो कदािचत घरातूंन घालवनू देणार 
आत्यादी िवचारानंी ऄमरकातं शहर सोडण्याचा िवचार करतो. अपल्या दोस्ताला सवट हकीगत सागंतो. 
सलीम त्याला बोलण्याच्या नादात गंुतवनू विडलानंा बोलावनू घेतो. ऄमरकातंला ही घर्ना फारशी 
अपित्तजनक वार्ली नाही. पुरुर्ाकडून ऄसा प्रमाद घडायचाच ऄशी त्याचंी समजूत होती. पण 
ऄमरकातंने सकीनाला िववािहत पत्नी म्हणून अणाव ेहे त्यानंी मुळीच मान्य केले नाही. 
 
 ऄमरकातं शहर सोडतो. ऄनेक खेड्याचं भर्कतो. एका गावातं चाभंार वस्तीत राहातो. गाधंौचा 
ग्रामसुधाराचंा कायटक्रम राबवतो- साक्षरता प्रसार ढोराचे मासं न खाणे, स्वच्छता ठेवणे, रॅममहात्म्य, 
आत्यादी. ऄमरकातंच्या शरीरात बदल होतो. तो अता दुबटल युवक रािहला नव्हता. तो रॅमामुंळे िचवर् व 
ताकदवान झाला होता. त्याच्यात सहनशिी अली होती. तो चाभंार जमातीत फार लोकिप्रय झाला होता. 
 
 आथे एक ठाकूर घराण्यातली स्त्री मुन्नी येउन ऄस्पशृ्य जातीत रािहलेली ऄसते. एकीकडे 
सकीनाच्या पे्रमामुळे व्याकुळ होणारा ऄमरकातं दुसरीकडे मुन्नीच्या तारुण्यसुलभ वागण्याने व ितच्या 
अपलुकीने काहीसा ितच्याकडेही ओढला जातो पण ही ओढ फारच सयंिमत ऄसते. मुन्नी ही दुसरी कोणी 
नसून िजच्यावर गोऱ्यानंी बलत्कार केला जातो तीच स्त्री होती. अपल्या नवऱ्याला व मुलाला ती त्यावळेी 
सोडून अली होती, कारण अपण भ्रष्ट झालो अहोत ही वदेना ितला ऄसय झाली होती. पण या गावात ती 
पुनः फुलू लागली होती. मुन्नी व ऄमरकातं याचं्यातले िनगूढ अकर्टण एका िविशष्ट पातळीवर ठेवण्यात 
पे्रमचंदानंा चागंलेच यश अले अहे. 
 
 ऄमरकातंचे गावात येणे तत्कालीन राजकीय-सामािजक अवाहनाचा भाग नसून ते त्याचे एक 
प्रकारचे पलायन होते. ऄमरकातं चाभंार जातीवर चागंले संस्कार करतो. पण ढोराचें मासं न खाण्याच्या 
प्रसंगावरून जो संघर्ट िनमाण होतो. त्यात ऄमरकातंपेक्षा मुन्नीच्या बिलदानाच्या भावनेचा हात ऄिधक होता 
हे पे्रमचंदानंी स्पष्ट केले अहे. मात्र मुन्नीच्या साहसाला, बिलदानाला अिण सिक्रयतेला कारण 
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ऄमरकातंवरचे ितचे पिवत्र पे्रम, ितला तो नवरा म्हणनू नको होता कारण त्याची पत्नी होण्याची अपली 
लायकी नव्हती ऄसे ितलाच मनोमन वार्त होते पण त्याच बरोबर ती त्याची रखेलही बनणार नव्हती. 
त्याचे अपल्यावर पे्रम अहे, िनदान ओढा अहे एवढेच जगायला िनिमत्त ितला पुरे होते. मुन्नीचे हे सवट वतटन 
ऄत्यंत स्वाभािवक वार्ते. 
 
 पे्रमचंदानंी गावातील दुष्ट्काळी पिरत्स्थतीचे व शतकऱ्याचं्या हालाचे वणटन केले अहे. शतेकऱ्याचें 
शोर्ण करणाऱ्या महंतािवरुद्ध लढा देण्याची तयारी गावातं होते. अत्मानंद त्याचें नेतृत्व करतात. पण 
ऄमरकातंला मात्र महंताशी वार्ाघार्ी करून प्रश्न सुर्तील ऄशी वडेी अशा वार्ते. महंताला भेर्ण्यासाठी 
ऄमरकातं खेरे् घालतो. गावातूंन दुष्ट्काळाची पिरत्स्थती ऄसतानंाही महंताच्या दरबारात िवलास व ऐरॄयं 
याचंी लयलूर् ऄसते. या सवांचे पिरणामकारक वणटन पे्रमचंदानंी केले अहे. या संदभात सामंजस्याने प्रश्न 
सोडिवण्याच्या ऄमरकातंच्या प्रयत्नाचें कसे हंसे होते हे पे्रमचंदानंी दाखवले अहे. अर्वथक सत्ता िकती 
िनघृटण व प्रबळ ऄसते हे ही दाखवले अहे. 
 
 सलीम अय.सी.एस. मध्ये शवेर्च्या नंबराने ईत्तीणट होतो व ऄमरकातं ज्या गावातं ऄसतो त्याच 
िठकाणी ऄिधकारी म्हणनू येतो. महंताबरोबर समझौत्याने वागाव े ऄसे म्हणणारा ऄमरकातं एका सभेत 
ऄचानक फार क्रािंतकारी भार्ण ठोकतो. याचे कारण नैनाच्या पत्रावरुन त्याला कळते की ज्या सुखदाला 
तो िवलािसनी समजत होता ती सत्त्याग्रह करुन तुरंुगात गेली होती ! याचा ऄथट एवढाच की ऄमरकातंचे 
राजकीय वतटन भावनेवर अधारलेले होते. व त्याला िववकेाची बठैक नव्हती. ऄमरकातंला पकडण्यात येते 
व लखनौच्या तुरंुगात पाठिवण्यात येते. 
 
 पे्रमचंदानी या कादंबरीत जवळ जवळ सवटच पात्रानंा लखनौच्या सेंरल जेलमध्ये अणले अहे ! 
 
 सुखदाला ऄमरकातंाचे मोठेपण कळलेले ऄसते, ऄमरकातंला सुखदाचे महात्म्य कळूत येते. 
सकीनाशी िववाह करण्याचा िनधार सलीम करतो व सकीना त्याला मान्यताही देते. कारण ऄमरकातं 
ितला पूज्य ऄसतो पण िववाह करून त्याला अपलासा करावा ऄशी ितची अकाकं्षा नसते. ऄमरकातंाच्या 
व्यवहाराचा, िवचाराचंा, भावनाचंा िवचार केला तर ऄमरकातं सामान्य दुबटळ माणूस वार्तो अिण आतरानंा 
मात्र तो मोठा माणूस वार्त ऄसतो. पे्रमचंदानी ही बाब मोठ्या कलात्मकतेने िचित्रत केली अहे. 
पे्रमचंदाचं्या ऄमरकातंाच्या व्यिित्वाबद्दलच्या कल्पना स्पष्ट ऄसतात. कादंबरीच्या शवेर्ी शवेर्ी पे्रमचंद 
स्पष्टपणे िलिहतात, ―अतापयंत तो एका प्रकारे ईपयुितावादाचा ईपासक होता. हाच िसद्धात, ऄज्ञात 
रूपाने का होइना, मनातं ठेउनच तो अपले कतटव्य िनिरृत करीत होता. तत्वलचतनाला त्याच्या जीवनात 
कोणतेच स्थान नव्हते. प्रत्यक्षाच्या खाली जी ऄथाह खोली ऄसते त्याचे त्याला िवशरे् महत्त्व वार्त नव्हते. 
त्याला वार्त होते की ितथे शून्यािशवाय अणखी काहीच नाही. का लेखाचं्या मृत्यूने जणू त्याचा हात 
पकडून जबदंस्तीने त्याला खोलपणात डुबिवले अिण त्यात डुबल्यावर त्याला अपले जीवन तृणाप्रमाणे 
वर तरंगताना िदसले, कधी लार्ाबंरोबर पुढे जात होता, कधी हवचे्या झोक्याबंरोबर मागे सरत होता, कधी 
भोवऱ्यात सापंडून चक्कर खात होता. त्याच्यात स्थैयट नव्हते, संयम नव्हता, आच्छा नव्हती. त्याच्या सेवतेही 
दंभ होता. प्रमाद होता, िेर् होता. दंभाच्या पोर्ी त्याने सुखदाची ईपेक्षा केली. त्या िवलािसनीच्या जीवनात 
जे सत्य होते ितथपयंत जाण्याचा ईद्योग न करता त्याने ितला सोडून िदले होते. ईद्योग करणारच कसा ! 
त्यावळे पावतेो त्या ईद्योगाचे त्याला ज्ञानच नव्हते. प्रत्यक्षाने त्याच्या अंतल्या डोळ्यावंर पडदा र्ाकला 
होता. प्रमादातंच त्याने सकींनाबरोबर पे्रमाचे ढोंग केले होते.‖ पे्रमचंदानी स्वच्छपणे त्याचे हे ववणटन केले 
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अहे. त्याचा िवचार केला तर ऄमरकातंाच्या भावना, िवचार, कृती व व्यवहार म्हणजे पे्रमचंदानंा ऄिभपे्रत 
ऄसलेले अदटश ऄसा भाबडा िवचार कुणी करता नये. 
 
 या िठकाणी पे्रमचंदाचं्या कलात्मकतेबद्दल काही गोष्टी स्पष्ट होतात. त्याचें नायक म्हणजे त्याचें 
मुखपत्र नव्हते. ते नायकापासून िविशष्ट ऄंतरावर ऄसत. नायकाचे वणटन व िचत्रण करताना ते जसे तर्स्थ 
ऄसत तसेच ते पिरणामकारकता साधण्यासाठी त्याच्यात गंुतून गेल्याचेही दाखवतात. म्हणूनच 
समीक्षकानंा पे्रमचंदाचें नायक त्यांचे मुखपत्र वार्त व स्वाभािवकपणे मूल्याकंन व्यापारातही चुका होत. 
सकीना, मुन्ना, सुखदा, नैना, सलीम, ऄमरकातं या सवांना ऄमरकातं वगेवगेळा वार्त ऄसे व या 
सवापासून दूर ऄसलेल्या वाचकानंा तो अणखी वगेळा वार्तो. कलाकाराचे हेच कौशल्य अहे. ―कमटभिूम‖ 
कादंबरीत पे्रमचंद समझौतावादी झाले अहेत. ऄशा तऱ्हेची सवेक्षणे म्हणूनच हास्यास्पद वार्तात. 
वरकरणी सवट पाते्र एकत्र येतात व सामान्यतः सुखी िदसतात हे खरे ऄसले तरी ज्या प्रश्नाशंी ही माणसे 
झुंजत ऄसतात ते प्रश्न स्वातंत्र्याचे, शतेकरी वगाचे, नोकरशाहीचे, िपळवणुकीचे तसेच ऄनुत्तिरत राहातात 
हे पे्रमचंदानंी सुचिवले अहे. या प्रश्नाचं्या सोडवणुकीसाठी जे प्रयत्नही िविशष्ट वगांतील माणसे करतात ते 
त्याचं्या वगींय वृत्ती-प्रवृत्तींशी सुसंगत ऄसले तरी प्रश्न सोडिवण्याच्या दृष्टीने ऄपुरे व ऄसमाधानकार अहेत 
हे पे्रमचंद सुचवतात. 
 
णस्त्रयांची शक्ती अणण मनोणवज्ञान : 
 
 ―कमटभिूम‖ कादंबरीत पे्रमचदंानंी िस्त्रयाचं्या शिीचे ऄिवष्ट्कार दाखवले अहेत अिण ते सवट 
मनोिवज्ञानाच्या दृष्टीने िवरॄसनीय अहेत. मात्र हे मनोिवज्ञान िॉयड, एडलर, युंग या ं पारृात्य. 
िवचारवतंाचे ऄसून भागणार नाही. भारतीय मनाच्या दृष्टीने या िवरॄसनीयतेची परीक्षा करावी लागेल व या 
परीके्षला पूणटपणे ते यशस्वी ठरेल. 
 
 सुखदा ही नाियका. त्याचं्या ―गबन‖ कादंबरीतल्या जालपाशी िहचे काहीसे साम्य अहे. दोघीही 
अरंभी िवलािसनी पण पतीला सवटस्व मानणाऱ्या अयट िस्त्रया. जालपाच्या मानाने सुखदा ऄिधक तेजस्वी, 
ऄिधक स्वािभमानी, ऄिधक व्यिित्व जागत, सुखदा माहेरी जायची वारंवार. पण ितने जेव्हा पािहले की 
ितचा पती ितच्या हातून सुरू्न जाइल तेव्हा ती सवट त्रास भोगून सासरीच रािहली. िपता पुत्र याचं्या 
भाडंणात ती िवचाराने िपत्याच्या बाजूची ऄसली तरी अपला पती जेव्हा घर सोडतो तेव्हा ती ही 
त्याच्याबरोबर रॅीमतंीवर लाथ मारून त्याच्या साध्यासुध्या घरी येते. सासरा अजारी अहे हे समजल्यावर 
मात्र ही कतटव्यतत्पर सून पुनः अपल्या सासऱ्याच्या सेवसेाठी घरी येते. सासऱ्याचा राग, ऄहंकार व 
ऄिभमान जवळ जवळ संपलेला ऄसतो. तेव्हा ती सासरी राहाते. 
 
 सुखदाच्या ऄिभमानावर व ऄहंकारावर प्रचंड हल्ला होतो तो ऄमरकातं व सकीना याचं्या प्रणयाच्या 
वातेने. ऄमरकातंबरोबर राहाताना ती नोकरी करण्यासाठी घराबाहेर पडते एका रॅीमंत अइच्या मुलीने व 
धनाढ्य सासऱ्याच्या सुनेने नोकरी करणे हे फार साहसाचे. पण स्वािभमानासाठी ती ते करते. पण सकीना-
ऄमरकातंचा प्रणय ितला ऄसहनीय वार्तो. ऄमरकातंचे नावही घ्यायलाही ती अता राजी नसते. एवढेच 
नव्हे तर मुलाबद्दलही ती काहीशी िवतृर्णा दाखवते. पण ती ऄंतमंुख होते. ितची िवलािसता समाप्त होते. 
ितला सकीना बद्दल मात्र यत्त्कलचतही िेर् वार्त नाही. ईलर् सकीना अजारी ऄसल्याचे कळल्यावर ती 
ितला भेर्ायला जाते. सकीनाला ती िवचारते, ―एका िवरॄासघातकी पुरुर्ाच्या भलुावणीला भलूुन तू काय 
जीव देणार अहेस ?- त्यावर सकीनाचे ईत्तर ऐकून सुखदा ऄिधक ऄंतमुटख होते. ती सहानुभतूी 
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दाखवायला अलेली ऄसते पण पराभतू होउन परतते. ती मान्य करते, ―िहच्या िवरॄासाने मला पराभतू 
करून र्ाकले. या छोकरीत ऄसे सवट गुण अहेत जे परुुर्ानंा अकर्वर्त करतात ऄशाच िस्त्रया पुरुर्ाचं्या 
हृदयावर राज्य करतात. माझ्या हृदयात कधी आतकी रॅद्धा िनमाण झालीच नाही. त्याचं्या बरोबर हंसणे, 
बोलणे, हास्यिवनोद करणे, अपल्या रुपाचे अिण तारुण्याचे प्रदशटन करणे यातच मी कतटव्याची आितरॅी 
समजले ! कधी पे्रम केलं नाही, मी िकत्येक वर्ात जे िमळवल नाही ते िहनं ऄगदी काही तासातच 
िमळवलं. अज मला थोडसं कळलं की माझ्यात काय ईिणवा अहेत. या पोरीनं माझे डोळे ईघडले.‖ 
 
 सकीनाची पुरुर्ाला अपलेसे करण्याची शिी वगेळी होती. सलीमसारख्या स्वच्छंदी व ईडाणर्प्पू 
माणसाला अपल्याकडे खेचून अणणारी सकीना स्त्रीच्या वगेळ्याच शिीच प्रदशटन घडवते. ही स्त्रीधमट 
पाळणारी स्त्री ऄसते. सौजन्य, नम्रता, िनरहंकार समपटण सेवाभाव, पुरुर्ाच्या ऄहंकाराला जपण्याची क्षमता 
या गोष्टानंी ितचें व्यिित्व घडलेले होते. 
 
 सुखदाचे जीवन अता वगेाने बदलू लागते. शिी, रॅद्धा, सेवा, दया, या मागावरून ितचे जीवन 
जाउ लागते. सुखदाला अपल्या सामर्थ्याची जाणीव होते. ती हळू हळू नगराचे नेतृत्व करणारी स्त्री होते. 
गरीबानंा घरासाठी जागा म्युिनिसपालर्ीने द्यावी यासाठी ती संघर्ट करते. मात्र यात केवळ िनरपेक्ष 
सेवावृत्तीच ऄसते ऄसे नाही. म्युिनिसपालर्ीच्या सभासदापंैकी एकाच्या पुत्राने केलेल्या ऄपमानाचा बदला 
घेण्याची सूडभावना ही काही ऄंशी ितच्या कायाला पे्ररणा देते. ऄमरकातंने दुकानावर बसून व्यापार करावा 
व संसार करावा ऄसे म्हणणारी ही स्त्री अता जनतेचे नेतृत्व करणारी शििशाली देवी बनली. भगंी, चाभंार 
आत्यादी खालच्या वगातील लोकानंा ती धिनकािंवरुद्ध हरताळ करण्यास ईते्तजन देते. स्वतःच्या 
सासऱ्याच्या मंिदरात हिरजनानंा प्रवशे िमळावा म्हणून सत्याग्रह करते. ितला पकडण्यात येते. जनतेचा 
मुजरा घेत ती गाडीतून जेलमध्ये जाते. ितच्या व्यिित्वातले ऄतंर पहा. ―सुखदाच्या हृदयात गवट नव्हता, 
ईल्लास नव्हता, िेर् नव्हता, केवळ वदेना होती--जनतेची दयनीय दशा. ही ऄधोगती जी बुडत्या त्स्थतीत 
काडीचा अधार घेउनही कृताथट होते त्या बद्दल ितच्या मनात वदेना होती.‖ 
 
 जीवनाच्या ऄंत समयी जसा प्रकाश मनातं ईदय पावतो तसाच ितच्या मनात प्रकाशाचा ईदय 
झाला होता.- अज ितला अपल्या पराजयाचे ज्ञान झाले होते. ज्या सेवा व त्याग या भावनासंाठी ितची 
पतीबरोबर तार्ातूर् झाली होती त्याचे महत्व ितला कळले होते व अज पिहल्यादंा पतीिवर्यी ितला 
अत्त्मक ओढ वार्ली. ितला अपल्या पतीचे गुण िदसू लागतात. तो ितच्या लेखी तपस्वी, त्यागी व साधक 
ऄसतो. ितला त्याचे महत्व कळले नव्हते हे ती मान्य करते. ती पतीला पे्रम देउ शकली नाही म्हणून तो 
सकीनाकडे वळला ते ितला कळते. 
 
 ही सुखदा ऄपमािनत झाल्यावर समानतेच्या भिूमकेवरून काही खोचक प्रश्न ईभे करते पत्नीने 
व्यािभचार केला तर? मात्र ितचे स्वतःचे मन त्या मागाने कणभर ही जाउ शकत नाही. 
 
 सुखदा म्हणजे भारतीय स्त्रीच्या व्यिित्वाला अलेली जाग, राष्ट्रीय कायात समाजाचे नेतृत्व 
करण्यापयंत ितने प्राप्त केलेली शिी, पे्रमचंदाचंी स्त्रीच्या सामर्थ्यािवर्यीची भव्य अकाकं्षाच. 
 
 सुखदाचा स्वभाव िवकसनशील अहे. अरंभीची िवलािसनी बर्वहमुख अिण स्वकें िद्रत सुखदा अिण 
नंतरची त्यागीं, ऄंतमुटख व कमटयोगी सुखदा यातला िवकास पे्रमचंदानी ऄितशय स्वाभािवकपणे अिण 
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प्रत्ययकारपणे दाखवला अहे. एकाच वळेी ती एक स्वतंत्र व्यिित्व म्हणून जाणवते व भारतीय स्त्रीचे 
प्रितिनिधत्वही करते. 
 
 या कादंबरीतील जवळ जवळ सवटच िस्त्रया देशभिीच्या स्पशाने भारून गेलेल्या अहेत. 
 
 सुखदाची नणंद िनष्ट्कपर् मनाची ऄमरकातंवर पे्रम करणारी त्याची सावत्र बहीण. िहचा िववाह 
होतो धनीराम या धनाढ्य माणसाच्या मणीराम नावाच्या मुलाशी. िववाहपूवी ती शािंतकुमाराकंडे मनाने 
अकर्वर्त झालेली ऄसते पण हे अकर्टण मनातच राहाते. मणीराम बरोबरचा संसार सुखाने करण्याची 
ितची आच्छा ऄसते. पण रॅीमंत माणसाच्या लाडावलेल्या मुलाचे सवट दुगुटण मणीराममध्ये ऄसतात. त्याला 
ऄत्याधुिनक फॅशनबले तरुणीशी िववाह करायचा ऄसतो अिण व्यापारासारख्या कायात ितच्या प्रभावाचा 
ईपयोगही. पिहल्याच रात्री मणीराम हा एक ऄसंस्कृत स्त्रीला भोगवस्तू मानणारा नराधम अहे हे नैनाला 
कळते पण ती परंपरागत भारतीय स्त्रीप्रमाणे सासरी िदवस काढू लागते. गरीबानंा घरासंाठी जिमनी 
िमळिवण्याच्या लढ्यात सामान्य लोकाचं्या बाजूने ती ही ईभ राहाते. जनतेचे नेतृत्व करू लागते. सभेमध्ये 
मणीराम येउन ितचा खून करतो. ितची भव्य पे्रतयात्रा िनघते. या कादंबरीत पे्रमचंदानंी सवटच िस्त्रयानंा 
िदव्यत्व बहाल केलेले िदसते ! 
 
 सकीना एका म्हाताऱ्या पठाण बाइची सावळी व साध्वी तरुण मुलगी. ितच्यामध्ये सौंदयट फारसे 
नव्हते. पण पुरुर्ाला अकर्ूटन घेइल ऄसे व्यिित्व होते. लज्जाशीलता, नम्रता, समपटण भाव व पुरुर्ी 
ऄहंकाराला थोपरू्न त्याच्यावर िवजय िमळिवण्याची िहकमत पण हे ते सवट ितच्या िनष्ट्कपर् स्वभावात 
मुळातच ऄसते. ितच्यावर ऄमरकातं लट रू् होतो. ितलाही ऄमरकातंच्या िमर्ाने एका कल्पनातीत चागंल्या 
व मोठ्या पुरुर्ाचे पे्रम प्राप्त होते. ती ऄिववािहत राहायचा िनरृय करते. केवळ या पे्रमाच्या बळावर. किशदा 
काढणे व िशवण िर्पण करणे या कामाचं्या जोरावर ती घराचे रंगरूप बदलते. सकीनाही जनतेच्या बाजूने 
लढ्यात ईतरते. ितच्यावर ऄमरकातंचा िमत्र सलीम जीव र्ाकत ऄसतो. शवेर्ी ती सलामशी िववाह 
करते. ती सुखदाला यासबंधंात स्पष्ट सागंते. ―मला कळले की तू रुसलेल्या देबाला वश करण्यात यश 
िमळवलंस. मी लचतेतच होते. माझ्यासारखी खेडूत मुलगी त्यानंा प्रसन्न कशी ठेउ शकेल. माझी त्स्थती त्या 
गिरबासारखी झाली होती. जो खिजना िमळाल्यावर पागलच झाला होता. अपल्या झोपडीत अता तो कसा 
ठेवावा व त्याचे रक्षण कसे कराव ेऄसेच िवचार येउ लागले होते. त्याचंी आच्छा मला समजली. देवाची पूजा 
करावी. तो घरी अलाच तर त्याला कुठे बसवायचे, कुठे झोपवायचे, काय खायला घालायचे- सलीमना मी 
संभाळू शकेन. याच दुिनयतले अहेत, मी त्यानंा समजू शकते.‖ 
 
 सकीनाच काय पण ितची म्हातारी अइही जनतेच्या लढ्यात ईतरते अिण पकडली जाते. 
जनसंघर्ांत मुसलमान स्त्री-पुरुर् योगदान करीत होते. हेही या िनिमत्ताने पे्रमचंदानंी दाखवले अहे. सलीम 
तर सरकारी मानाची व ऄिधकाराची नोकरी सोडून देशकायात सामील होतो व पकडला जातो. 
 
 खेड्यात मुन्नीही ऄशीच कतृटत्ववान बाइ दाखवली अहे. िहच्यावर गोरे सोल्जर बलात्कार करतात. 
काही मिहने पागल होउन ती गोऱ्याचंा बदला घेण्याचा प्रयत्न करते व काही गोऱ्यानंा भोसकून ठारही 
मारते. पुढे ितच्यावरच्या खर्ल्यात जनसंघर्ाचे रूप होते. ितची िनदोर् सुर्काही होते. ितचा नवरा ितला 
घरी नेउ आत्च्छतो. पण अपले पािवत्र्य नष्ट झाले या दुःखाने मन कठोर करून ती नवऱ्याला व मुलाला 
सोडून जाते. एका गावात येते व एका चाभंाराच्या मुिखयाच्या घरी राहू लागते. त्याच गावी ऄमरकातं येतो. 
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ऄमरकातंवर ही भिीमय पे्रम करू लागते. हे पे्रम ऄितशय मयादाशील ऄसते. ितला ऄमरकातंच्या स्नेहाची 
फि मानिसक गरज ऄसते व तेवढ्यावर ती जीवन कंठायला तयार ऄसते. स्त्रीच्या पे्रमाचे एक अगळे दशटन 
या िठकाणी पे्रमचंदानंी घडिवले अहे. ऄमरकातं सुखदा, ऄमरकातं-सकीना व ऄमरकातं-मुन्नी याचें संबधं 
तपासले तर प्रणयाची िविवध रुपे िदसतात. ऄन्य रुपे सलीम-सकीना व नैना-शािंतकुमार याचं्या िमर्ाने ही 
दाखिवली अहेत. मुन्नी ऄमरकातंच्या सहवासात अल्यावर समाजसेवचेे व्रत हाती घेतें व खेड्यातील 
ऄिशिक्षत जनतेत सेवाकायट करू लागते. खेड्यातील सलोनी काकी तर शहरातील सुखदाची अइ रेणकुा 
याही देशकायात प्रभावी कतृटत्व करतात. 
 
हृदय पणरवतृनाचा ऄणतरेकी हव्यास : 
 
 पे्रमचंदानंी या कलाकृतीत जवळ जवळ सवटच पात्राचंी हृदय पिरवतटने दाखवली अहेत. ऄनेकाचंा 
ईल्लेख वर झालाच अहे. ऄमरकातंचे वडील समरकातं एक व्यापारी. पैसा पैसा जपून ठेवणारे. पण 
पैशासाठी वारे्ल ते करणाऱ्या या माणसाने अपल्या नोकराच्या पत्नीला मतृ्यूनंतर अजीवन मदत केली 
होती. समरकातंही मुलाच्या व असपासच्या वातावरणाने प्रभािवत होउन देशभि बनतात. त्यानंी एक 
मंिदर बाधंलेले ऄसते. त्यात हिरजनानंा प्रवशे िमळावा म्हणून अंदोलन केले जाते. अरंभी नकार देणारे 
समरकातं गोळाबारात प्राणहानी झाल्यावर मंिदराची िारे हिरजनानंा खुली करतात व पुढे तर जनतेच्या 
वतीने घराचं्या अंदोलनाचे नेतृत्वही करतात. त्याचें व्याही सेठ धनीरामही तरुणाचं्या कायात सामील 
होतात. सलीम तर अपली नोकरी सोडून तुरंुगात जातो पण त्याचे वडीलही शवेर्ी जनसंघर्ाने प्रभािवत 
होउन गिरबानंा घरासाठी जिमनी देण्याचे ठरवतात. 
 
 गोळीबार करणाऱ्या पोिलसापंासून तो तुरंुगातल्या ऄिधकाऱ्यापंयंत सवटच लोक माणसुकीचा प्रत्यय 
देतात. 
 
 यात कालेखा ं नावाच्या एका दरोडेखोराचे हृदयपिरवतटन घडलेले दाखवले अहे. जेलमधील 
कालेखा ंएक िदव्य पुरुर् वार्तो. नमाज पढताना त्याच्यावर केलेल्या माराहाणीमुळे तो खाली कोसळून 
मरतो. कालेखाचें हे िचत्रण फार प्रभावीपणे िचतारले गेले अहे. 
 
 हा सवटभाग हृदयपिरवतटनाच्या तत्त्वावरील अस्थेमुळे काहीसा ऄितरंिजत व मेलोडॅ्रमिॅर्क झालेला 
अहे. सवटच पात्रानंा नार्कातील शवेर्च्या ऄकंात जसे एकत्र अणले जाते तसे एकत्र अणले गेले अहे. 
सवटच पाते्र जनतेचे नेतृत्व करताना मोठी भार्णे देतात व जनतेवर त्याचंा पिरणामही होतो ! या सवट दोर्ानंी 
युि ऄसलेली ही कादंबरी त्यातील व्यिििचत्रामुंळे अिण जनसंघर्ाच्या प्रभावी िचत्रणामुळे मोठी वार्ते. 
 
 या कादंबरीत जनतेतील प्रचंड ईत्साहाचे, लढा लढिवण्याच्या शिीचे, भयाचे व वीरवृत्तीचे मोठे 
रोमाचंकारी िचत्रण झालेले अहे. १९३०-३२ च्या असपास भारतीय जनता देशभिीच्या भावनेने कशी 
स्पंिदत झाली होती याचे प्रत्ययकारी िचत्रण ही कलाकृती प्रस्तुत करते. जनतेतून खेड्यात व शहरात 
नेतृत्व कसे वर येत होते अिण सामान्य माणसेही िविशष्ट ध्येयाने पे्रिरत होउन त्यात व समपटणाच्या मागांवर 
कशी अगेकूच करीत होती याचे िचत्रमय दशटन पे्रमचंद घडिवतात. देशभिीच्या भावनेच्या स्पशाने परीसाचे 
जणू सुवणट झाले होते. ऄखंड भारत एक ―कमटभिूम‖ झाली होती. हे कमट िनष्ट्काम होते, प्रत्येक जण अपल्या 
स्वकें िद्रत व्यिित्वाला संक्रिमत करून जीवनाचे साथटक करून घेत होता. स्वातंत्र्यपूवट काळात भारतीय 
जनतेचे मन कसे घडत होते अिण त्याचे स्वरूप कसे होते याचे प्रत्ययकारी दशटन घ्यायचे ऄसेल तर 
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―कमटभिूम‖ कलाकृतीचे पारायण अवश्यक अहे. िकतीतरी तािंत्रक दोर् यात अहेत. िकती तरी गोष्टी 
काहीशा घडिवल्यासारख्या वार्तात, वास्तवाला िविशष्ट दृष्टीने अकार िदला जात ऄसल्याची ऄकलात्मक 
घर्ना घडत अहे याची जाणीव होत ऄसते. काही िठकाणी संयोग व घर्ना हास्यास्पदही वार्तात. पण 
एका जीवनाच्या प्रचंड प्रवाहाचे रूपदशटन घडत ऄसताना हे दोर् या ईिणवा दुलट िक्षत केल्या जातात. 
जाणवते ती लेखकाची प्रचंड उजा, ईदात्ततेवरचे पे्रम, मानवतेिवर्यीचा कळवळा ! 
 
संघषाचे स्वरूप : 
 
 या कादंबरीतील संघर्ाचे रूप पािहले तर शहर व गावं दोन्ही िठकाणी सामान्य जनता अपल्या 
हक्कासंाठी कशी जागरूक होत होती याचे दशटन घडते. 
 
 खेड्यातं महंताच्या जिमनीवरच्या करािंवरुद्ध चळवळ ईभी केली जाते. यात ऄमरकातंसारखे 
समझौतावादी ऄसतात तर अत्मानंदासारखे प्रत्यक्ष लढा देण्याची आच्छा ऄसणारे क्रािंतकारीही ऄसतात. 
हा लढा अरोह-ऄवरोहाचे रूप धारण करतो पण कोणत्याच िनष्ट्कर्ांला पोचत नाही. महंतासारख्या 
िवलासी व स्वाथी माणसावर ऄमरकातंचा िवरॄास ऄनाठायी तर वार्तोच पण जनतेच्या मुिीच्या 
संघर्ाच्या दृष्टीने तो प्रितगामी ही वार्तो. पे्रमचंदानंी तर्स्थ कलावतंाच्या भिूमकेतून हेच दाखवले अहे. 
महताचंी भेर् घेण्यात ऄमरकातंला झालेला त्रास व भेर् झाल्यावर त्याला िमळालेल्या अरॄासनातील 
फोलपणा, तसेच ऄमरकातंच्या ईत्साही वृत्तीतील हास्यास्पदता पे्रमचंदानंी स्पष्ट केली अहे. ऄमरकातंचे 
काहीसे ऄसंतोर् िनमाण करणारे भार्णही त्याच्या सुलचितत िवचाराचे फळ नसून त्याच्या क्षिणक ईते्तजनेचा 
पिरणाम होता हे त्यानंी दाखवले अहे. त्यानंतर मात्र म्हातारी सलोनी व मुन्नी या खेड्यातल्या बायका 
खराखुरा संघर्ट करतात. यािह क्षणी मध्यमवगींय नेतृत्वाच्या मयादा स्पष्ट होतात व सामान्य जनतेतील 
संघर्ाच्या यशत्स्वतेबद्दल पे्रमचंदाचंी खात्री ऄसते हेही स्पष्ट होते. ऄमरकातं शवेर्पयंत अपल्या 
कायाबद्दल साशकं व धरसोड वृत्तीचा िदसतो. खेड्यातील लढा प्रत्यक्षपणे सरकार िवरोधी नसला तरी पुढे 
सरकारी नोकरशाही जन अंदोलनाच्या िवरोधी ईभी राहाते हे दाखवले अहे. सरकारतफे तपासणी 
करणारे नोकरही कसे सरकारधार्वजणे ऄसतात व सरकार संकर्ात येणार नाही, नुकसानीत येणार नाही 
ऄसे जनिहतिवरोधी खोरे् िरपोर्ट देतात यावरही चागंलाच प्रकाशझोत र्ाकला अहे. 
 
 शहरातंील लढा हिरजनाचं्या मंिदर प्रवशेासाठी ऄसतो व त्यात यशही िमळते. सरकारी यंत्रणा 
अरंभी शठे समरकातं याचं्या बाजूने राबवली जाते पण पढेु स्वतः समरकातंच मंिदर खुले करतात. दुसरा 
लढा गरीब रॅिमकासंाठी घरे बाधंण्याच्या ईदे्दशाने म्युिनिसपालर्ीकडून भमूी िमळिवण्यासाठी होतो. हा 
लढा एका बाजूला म्युिनिसपालर्ीतले रॅीमंत व केवळ वैयििक नफा िमळव ू पहाणारे सभासद व 
त्याचं्यािवरुद्ध गरीब जनता याचं्यातला ऄसतो. शवेर्ी रॅीमंत सभासदाचें हृदयपिरवतटन होते व जिमनी 
द्यायला ते तयार होतात ऄसे दाखवले अहे. या लढ्यात हरताळ होतो, सत्याग्रह होतो. जनतेच्या 
संघर्टशील स्वभावाचा प्रत्यय येतो. सरकार रॅीमंताचं्या बाजूनेच जनिवरोधी भिूमका घेत ऄसते. मात्र या 
कादंबरीत प्रत्यक्ष िब्रिर्श सरकारशी संघर्ट दाखवलेला नाही. राजकीय घर्नाचंा राजकीय व्यिींचा 
प्रत्यक्षपणे ईल्लेख न करता तत्कालीन समाजातील एकूण वातावरणाचे प्रभावी िचत्रण पे्रमचंद करतात 
धिनक व धनहीन याचं्यातील िवरोध संबधं पे्रमचंद दाखवतात पण एकूण राष्ट्रीय िवचाराचं्या स्पशाने हा वगट 
कलह फार संघर्टशील भिूमका घेणार नाही ऄसे मत प्रकर् करतात. सवट प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी 
एक सरकारतफे किमर्ी नेमली जाते. तसेच धिनकही गरीबाचंी मने व त्याचंी पिरत्स्थती समजून घेउ 
शकतात ऄसा िवरॄास व्यि केला गेला अहे. हा त्यावळेच्या राजकीय वातावरणाचा पिरणाम ऄसणे शक्य 
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अहे. मात्र या सवट गोष्टी लेखकाला मान्य अहेत ऄसे म्हणता येत नाही. लेखक पे्रमचंद या सवट 
िनष्ट्कर्ापासून काहीसे दूर ऄसावते ऄसे वार्ते. या संदभात सुखदाचे शवेर्चे ईद गार महत्त्वाचे वार्तात. 
―मला वार्ते जे झाले ते चागंलेच झाले. जे काम चागंल्या भावनेने केले जाते ते इरॄराथट ऄसते. पिरणाम 
काहीही होवो. यज्ञाचे काही फळ िमळाले नाही तरी पुण्यतर प्राप्त होतेच. मी हा िनणटय म्हणजे िवजयच 
समजते. एक ऄभतूपूवट िवजय. अम्हाला जे बिलदान कराव ेलागले ते जनतेतील जागृती पहाता काहीच 
नाही. या बिलदानािंशवाय जागृती झाली ऄसती ऄसे का तुम्हाला वार्ते ? अिण या जागतृीिशवाय का 
समझौता झाला ऄसता ? मला तर यात इरॄराचा हात स्पष्ट िदसतो अहे !‖ या ईद गारानंी ऄमरकातंला 
एक प्रकारची मोठी मनःशातंी िमळते. पे्रमचंदानंा दाखवायची होती ती जन-जागतृी अिण प्रत्येक गोष्ट 
िमळवण्यासाठी बिलदानाच्या रुपाने द्यावी लागणारी लकमत. तेव्हा पे्रमचंदानंा ही सवट घर्नाचंी पिरणती 
मान्य होती, त्यातले सवट िवचार मान्य होते ऄसे म्हणता येणार नाही. एक जनवादी कलावतंाला करायची 
होती जनजागतृी. ती या कलाकृतीने िनिरृतपणे घडली अहे ऄसे म्हणता येइल. सवट घर्नातूंन ऄमरकातं 
व सुखदा यानंा दैवीशिी व इरॄरी हात िदसून येत होता. 
 
 पे्रमचंदानंा काय दाखवायचे होते ? ―पठािणनीच्या िगरफ तारीमुळे शहरात ऄसे अदंोलन ईत्पन्न 
झाले. जीणट वृद्धावस्थेतील कठोर तपस्येने मेलेल्यातं सुद्धा जीवन फंुकले जाते होते. भीरू अिण स्वाथी 
लोकानंा सुद्धा कमटके्षत्रातं अणून ईभे केले जात होते. परंतु ऄशा िनलटज्ज लोकाचंीही कमतरता नव्हती, जे 
म्हणत होते ―िहला अता जीवन जगून करायचे अहे काय ? मरायचे तर अहे ! बाहेर न मरता तुरंुगात 
मरते अहे ! अम्हाला ऄजून खूप जगायचे अहे. खूप काही करायचे अहे. अम्ही अगीत कशी ईडी 
मारायची ?‖ पण याच बरोबर दुसऱ्या प्रकारचे लोकही होते. ―संध्याकाळ, मजूर अपली कामे सोडून, छोरे् 
दुकानदार अपली दुकाने बदं करून घर्ना स्थळाकडे धावत अहेत. ितथे पठािणन अता नाही. जेलमध्ये 
पोचली ऄसेल. हत्यार बंद पोिलसाचंा पहारा अहे, सभा होणे शक्य नाही. भार्णे होणार नाहीत, जमावबंदी 
अहे. पण यावळेी कोणी काही िवचार करीतच नाही, कुणाला काही िदसतच नाही. सवट कोणत्यातरी 
वगेमय प्रवाहात वहात जात अहेत. एका क्षणात सारे मदैान जनसमूहाने भरून गेले.‖ अिण प्रचंड सभा 
झाली- विे ईत्स्फूतटपणे बोलले, जनतेने ईत्स्फूतटपणे दाद िदली. समरकातंसारखा धिनकही प्रचंड 
अवगेाने, ईत्साहाने अिण करु वा मरु या बाण्याने बोलला. हा जो जनतेतला वगेमय प्रवाह अहे याचे मोठे 
प्रत्ययकारी िचत्रण पे्रमचंद या कलाकृतीत करतात. माणसे अहेत, त्याचं्यात पे्रम अहे, िेर् व घृणाही अहे, 
राग व लोभही अहेत. पण या सवांना सामावनू घेणारी प्रचंड ज्ञानशिी म्हणनू काही वगेळी उजा िनमाण 
झाली होती. ितचे िदग्दशटन हा या कलाकृतीतला सवात महत्वाचा भाग अहे. राजकीय व सामािजक 
घर्नाचं्या प्रत्यक्ष िनदेंशापेक्षा यामागच्या जन-मानसाचे िवरार्त्व दाखिवण्यात पे्रमचंद यशस्वी ठरले 
अहेत. तािंत्रक दोर्, कलात्मक ईिणवा या सारख्या गोष्टी या िवरार्त्वात पाल्यापाचोळ्या सारख्या ईडून 
जातात. व्यिींच्या, व्यिि-प्रतीकाचं्या (Types) व जनतेच्या मनाचे स्पंदन व अंदोलन दाखवणे हा हेतू 
साध्य झाला अहे. स्वाधीनता-संग्रामात भारतीय मानस कसे होते ? ―कमटभमूी‖ कडे बोर् दाखवाव ेम्हणजे 
खरे व समपटक ईत्तर िमळते. ऄशी ही िवरार् अशय कवते घेणारी कलाकृती थोर नाही काय ? 
 

(४) गोदान : एक महान कलाकृती 
 

 पे्रमचंदाचंी ही शवेर्ची संपूणं कादंबरी--१९३२ मध्ये िलहायला प्रारंभ केला अिण प्रकािशत झाली 
१९३६ च्या जूनमध्ये. ही कादंबरी िवलक्षण कलात्मक संयमाने अिण तन्मयतेने त्यानंी िलिहली. त्याचं्या 
सवट कलात्मक शिी या कृतीत ईत्कर्तेने प्रकर् झालेल्या िदसतात. प्रदीघट व खोल जीवनानुभ सातत्याने 
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कलात्मक पातळीवर ठेउन समरसतेने तो व्यि करणे, छोट्या व मोठ्या जीवन प्रसंगाचं्या िचत्रात्मक 
बाधंणीतून त्या जीवनानुभवाचा ओघ गितमान ठेवणे, वास्तवाकडे कोणत्याही मोहाने क्षणभरही पाठ न 
िफरवता कलाकृतीत त्याचा सृजनशील ईपयोग करून घेणे अिण घर्नाचंी, पात्राचं्या स्वभाव वैिशष्ट्ट्याचंी 
िवरॄसनीय अिण ऄपिरहायट ऄशी संयोजना करून जीवनाचे वस्तूदशी स्वरुप प्रकर् करणे, नानािवध 
पात्राचं्या स्वभाव वैिशष्ट्ट्याचंा वधे घेत िजवतं चिरत्रसृष्टी िनमाण करून ितचा ईत्कर् प्रत्यय देणे अिण हे 
सवट करताना वाचकामंध्ये जीवनाबद्दल एक प्रगल्भ जीवन-दृष्टी ईत्पन्न करणे या वैिशष्ट्ट्याचंा प्रत्ययकारी 
बोध ―गोदान‖ वाचताना होत राहतो. अदशटवादावरची पे्रमचंदाचंी अस्था पूणटपणे नष्ट झाली नसली तरी ती 
ऄिधक सखोलपणे अिण कलात्मकतेने प्रकर् होताना िदसते. िविवध प्रकारच्या स्वभावाच्या माणसाचं्या 
मनाचे नानािवध भाव-प्रसगंातले खेळ नाट्यमय पद्धतीने िदग्दर्वशत केले जातात. त्यानंा कुठेही 
नार्कीपणाचे स्वरुप येत नाही. यातील मुलाचें व आतराचें मृत्यू पात्राचं्या जीवनाला कलार्णी देणारे, त्यानंा 
ऄिधक ऄंतमुटख करणारे व कलात्मक ऄपिरहायटतेने घडलेले िदसतात. (ऄन्य कलाकृतीत मृत्यसूंबधंी 
काहीसा ऄितरेकी मोह पे्रमचंदामंध्ये होता हे अधी सािंगतलेच अहे.) हृदय पिरवतटने ऄिधक सापेक्षाने 
अिण प्रभावीपणे घडलेली अहेत. पे्रमचंदाचंा सािहत्यासंबंधीचा ईदे्दश्यवाद (सािहत्याने मानवी जीवनाची 
सेवा करण्याचे व्रत ऄंिगकारलें  पािहजे आत्यादी) आथे ऄनुभवाला ऄिधक समृद्ध करताना िदसतो. थोडक्यात 
―गोदान‖ मध्ये पे्रमचंदानंी स्वतःच्या मानिसक संस्काराचं्या कलेच्या वा जीवनानुभवाच्या कलात्मक 
ऄिवष्ट्काराच्या अड येणाऱ्या पुष्ट्कळशा मयांदा स्वतःच ऄितक्रिमत केलेल्या िदसतात. 
 
ग्रामीण व नागर संस्कृतीचे ताण : 
 
 ―गोदान‖ मध्ये भारतीय जीवनातील ग्रामीण व नागर जीवनाचे ताण मोठ्या ताकदीने व्यि केले 
अहेत. दोन्ही जीवनातील माणसाचें स्वभाव, त्याचंी ससं्कृती, त्याचंी जगण्याची रीत, त्याचंी परस्पराचं्या 
जीवन-व्यवहारापासूनचे दूरत्व व एकमेकाचं्या जीवन-व्यापाराला िदलेले छेद, एका राष्ट्रीय वातावरणातून 
जात ऄसताना परस्पराशंी जवळीक साधण्याची अवश्यकता... हे सारे वास्तव ―गोदान‖ कादंबरीत 
प्रितलबिबत झाले अहे. नागर व कृर्ी संस्कृतीतील िवसंवाद व संवाद याचें वस्तुदशी रुप-िचत्रण हे या 
कलाकृतीचा भावानुभावाचा कें द्रीय घर्क अहे. भारतीय व ग्रामीण व नागर जीवन ऄनेक प्रकारच्या 
ऄंतर्ववरोधानंी गितमान झालेले अहे. हे ऄसंख्य पातळीवरचे ऄतंर्ववरोधही या कादंबरीत सामर्थ्याने प्रकर् 
झाले अहेत या कादंबरीत सहािजकच सामािजक वास्तव ऄिधक प्रकर्ांने अले अहे अिण राजकीय 
पिरत्स्थतीचा िनदेश ऄप्रत्यक्षपणे अलेला अहे. 
 
कृषी जीवनाचे वास्तव : 
 
 ―गोदान‖ कादंबरीत िजतक्या िवस्ताराने सखोलपणे अिण कलात्मक प्रत्यकािरतेने ग्रामीण 
जीवनाचे िवशरे्तः शतेकरी वगाचे वास्तव व्यि झाले अहे िततक्या सामर्थ्याने फारच िवरळ कलाकृतीत ते 
प्रकर् झाले ऄसेल. 
 
 या कलाकृतीचा नायक होरी अिण नाियका धिनया कादंबरीच्या अरंभीच पे्रमचदंानंी अपल्या 
नायकाच्या जीवन-त्स्थतीचे स्वरुप स्पष्ट केलें  अहे. चाळीस वर्ाचा हा शतेकरी दािरद्र्याने िविवध 
प्रकारच्या कौरंु्िबक लचतेने सावकार व जमीनदार याचं्या रि-शोर्णाने आतका जजटर झालेला अहे की 
त्याची बायको धिनया म्हणते, ―तुमची ऄवस्था पािहली की मी ऄिधकच सुकून जाते. इरॄरा, हे म्हातारपण 
कसे िनभावले ? कुणाच्या दारावर जाउन भीक मागायची ?‖ दोघाचं्या भार्णातं िनमाण झालेली थोडीशी 
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मृदुता वास्तवाच्या अगीने जणू पोळून जाते. काठी पकडत होरी म्हणतो, ―साठापयंत जाण्याची वळेच 
येणार नाही धिनया, त्या अधीच जाउ.‖ (अिण शवेर्ी हेच घडते) त्याचं्या सह जीवनातील करु् व गोड 
प्रसंग, दािरद्रयातून सोसलेले अघात, सवट दैवी व ऄिधदैवी अपत्तींना िमळून तोंड देताना िनमाण झालेली 
पे्रमाची जवळीक, त्याचंी लाचारी अिण िजजीिवर्ा या सवांचे ऄद भतु रसायन अरंभीच्या एका प्रसंगातच 
पे्रमचंद प्रकर् करतात अिण स्वतःच्या एका िवलक्षण भाष्ट्याने त्याचं्या सह-जीवनाचे महाकाव्य ऄिभव्यि 
करतात : ―खादं्यावर काठी घेउन होरी घरून िनघाला, तेव्हा दरवाज्यावर ईभी राहून पुष्ट्कळ वळेपयंत 
धिनया त्याच्याकडे पहात रािहली. त्याच्या या िनराशनेे भरलेल्या शब्दानंी घायाळ झालेल्या. धिनयाचं्या 
हृदयातं भीतीदायक थरथर ईत्पन्न केली. जणू ती अपल्या नारीत्वाच्या सपूंणट तपाने अिण व्रताने अपल्या 
पतीला ऄभयदान देत होती. ितच्या हृदयातून अशीवादाचं्या व्यूहच िनघून होरीला अपल्यात समावनू घेत 
होता. दािरद्रयाच्या या ऄसीम सागरात सौभाग्यत्व ही एकच ऄशी काडी होती की िजला पकडून तो सागर 
ती पार करीत होती. या ऄशोभनीय परंतु वास्तवाशी जवळीक ऄसणाऱ्या शब्दानंी जणू झर्का देउन तो 
काडीचा अधार िहरावनू घेण्याचा प्रयत्न केला, लकवा ते शब्द वास्तवाला जवळचे ऄसल्यामुळे त्याचं्यात 
आतकी वदेना-शिी अली होती. चकणा म्हर्ल्यावर चकण्याला जे दुःख होते ते दोन्ही डोळे शाबतू 
ऄसणाऱ्याला थोडेच होते ?‖ 
 
 (भार्ातंरातून मुळची ताकद जाणवणे कठीण अहे. पण ऄशा भाष्ट्यानंी ही कादंबरी जागोजाग 
ऄनुभव-समृद्ध झालेली अहे) 
 
 पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्याबद्दल बोलताना त्याचं्या माणसाबद्दल प्रामुख्याने बोलाव े लागते. कृिर्-
जीवनाचे वास्तव पहाताना, त्याचं्या होरी-धिनया या दापंत्याबद्दल व त्याचं्या कुरंु्िबयाबंद्दलच सागंाव े
लागते. कारण पे्रमचंदाचंी कथा वा कथेतील ऄसंख्य प्रसंग त्याचं्या पात्राचं्या परस्पर संबधंातूनच िनमाण 
झालेले ऄसतात. पुनः ते वळेोवळेी सािंगतल्याप्रमाणे स्वतःचे वैिशष्ट्ट्य घेउन येतातच पण प्रतीकात्मक 
सामर्थ्याने अपल्या असपासच्या माणसाचे, वगाचे, जातीचे प्रितिनिधत्वही करतात. होरी-धिनया म्हणजे 
शतेकरी वगट- भारतीय कृिर्-जीवन, मात्र हे रेखीव व ठोस व्यिित्वाचं्या माध्यमातून प्रकर् होते ही 
पे्रमचंदाचंी कला.  
 
 होरी हा एक जेमतेम तीन िबघे जमीन बाळगणारा शतेकरी. देव अिण दैव यावर िवरॄास ठेउन 
जगणारा दिरद्री मनुष्ट्य, ऄवर्टण, ऄितवर्टण, पूर या दैवी अपत्तीनी नेहमीच गाजंलेला, दािरद्रयातून ईत्पन्न 
झालेल्या रोगराइच्या तडख्यानंी िपडला गेलेला ऄधटपोर्ी वा िरकाम्यापोर्ी रॅम करण्याची पाळी वारंवार या 
शतेमजुरावर येते. पण दैवी वा ऄिधदैिवक अपत्तींपेक्षा माणसाच्या रुपाने येणाऱ्या अपत्ती फार मोठ्या व 
त्रासदायक. परंपरानंी ऄिधक रुढींनी याचे सवट जीवन िनयंित्रत केलेले. या परंपरा व रूढी त्याचे सवांगीण 
शोर्ण करण्यासाठीच जणू भारतीय लहदू समाज रचनाकारानंी िनिमंलेल्या. शतेी करणे अिण दोन-चार 
िवघ्याचंी जमीन मालकीची ऄसणे ही या शतेकऱ्याला मोठ्या प्रितष्ठचेी बाब वार्ते. धमाच्या नावावर त्याचे 
शोर्ण करणारा ब्राह्मण दातादीन हा त्याला देवासमान पूज्य त्याच्या गावंचा व आलाख्याचा प्रमुख जमीनदार 
रायसाहेब हा त्याला ऄन्नदाता वार्तो. त्याच्या मायावी बोलण्याने अिण थोड्याशा सन्मानाने वागिवण्याच्या 
कसबामुळे हा साधा सुधा खेडूत मनुष्ट्य त्याचा भिच बनतो. दुलारी साहुअइनं, लझगुरी लसह, तलाठी 
परे्रॄर, जमीनदाराचा कारकून नोखेराय या शतेकऱ्याचं्या जीवनाला लागलेल्या रिशोर्क जळवा. कधी 
गोड बोलून तर कधी कठोर वािाडन करून शतेकऱ्याकंडे अलेले पैसे अिण त्याच्या खळ्यातंले धान्य 
याचंी लूर् करणारी ही सावकार मंडळी. या सवाची पे्रमचंदानंी वैिवध्यपूणट पण मोठी प्रत्ययकारी िचते्र 
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काढली अहेत. त्याचं्यात अपसातंही इष्ट्या ऄसते. फसवाफसवी व स्वाथटसंबधं ऄसतात. पुष्ट्कळसे 
ऄंतर्ववरोधही ऄसतात. याचे भरगच् च अलेखन ―गोदान‖ मध्ये केले अहे. 
 
 सावकार, जमीनदार, सरकारी नोकर याचं्या जात्यातं भरडाला जाणारा होरी तसा मनाचा सरळ, 
पापभीरु, अिण नम्र ज्या जमीनदाराच्या पायाखाली मान दबलेली अहे त्याचे पाय चेपणे यातच कल्याण 
अहे ऄसे समजणारा. कमालीचा सिहष्ट्ण-ुअिण मयादशीलपणे वागणारा. चार शतेकरी बधूं अदर देतात, 
मानाने नमस्कार करतात यातच धन्यता मानणारा. पण छोट्या छोट्या गोष्टीत तो ऄप्रामािणकपणा 
करण्याचा प्रयत्न करीत नसे ऄसे नाही. भोला महतीची गाय अवडली अिण एखादी किपला अपल्या 
दारावर ऄसावी. मुलानंा दूध िमळाव,े िबरादरीत प्रितष्ठा वाढावी अिण गोबरच्या सगाइसाठी मुली सागंून 
याव्यात ऄशी त्याची आच्छा. भोला महतोची पत्नी वारलेली अिण पन्नाशी ईलरू्न गेला तरी िवधुरावस्था 
कष्टदायक झालेली. भोलाचा हा िहरवर्पणा पाहून होरी त्याला बायको िमळवनू देण्याचे खोरे् अरॄासन 
देतो अिण गाय घेउन येतो. खोरे् बोलून गाय अणताना त्याच्या मनाला वदेना होत नाहीत ऄसे नाही पण 
लोभ वरचढ ठरतो. वीस रुपये शकेडा िवकलेले बाबंू पधंरा रुपये शकेडा िवकले म्हणून भावाना सागंायला 
तयार ऄसतो. गरज पडली की कोणत्याही सावकाराकडून पैसे घेण्यासाठी तयार ऄसतो. अिण परत 
देण्याचे भरघोस पण खोरे् अरॄासन द्यायला मागेपुढे कधीच पहात नाही. 
 
 पण या छोट्या मोठ्या गोष्टीत स्वाथट पहाणारा हा होरी जीवनातल्या मोठ्या व सत्वपरीक्षा 
पहाणाऱ्या प्रसंगात िवलक्षण कतटव्यिनष्ठेचा अिण नैितक िनयमाचें पालन करण्याचा प्रत्यय देतो. भावानंा 
मुलापं्रमाणे वाढवले पण ते वयात अल्यावर वगेळे होतात. जिमनीचे तुकडे पडतात. दािरद्र्य वाढते- 
सगळ्याचेंच. पण होरी विडलकीचा अव व कतटव्यतत्परता िवसरत नाही. धाकर्ा भाउ हीरा मत्सराने 
गाइला िवर् देउन मारतो अिण ही गोष्ट होरीला मािहत ऄसते. पण हीरावर अळ येउ नये त्याच्या घराची 
तलाशी दारोग्याने घेउ नये म्हणून दारोग्याला लाच देउन वारे्ला लावण्याची तयारी दशटिवतो. हीरा 
अपल्या घरी िवस्तव न्यायला अला म्हणून त्याचे मन अनंदाने फुलून जाते. हीरा पळून जातो. त्याची 
भाडंकुदळ पत्नी पुिनया िनराधार होते. पण विडलकीच्या नात्याने होरी ितचे शते अपल्या अधी नागंरतो व 
ितचा सवट भार अपल्या खादं्यावर घेतो. संयुि कुरंु्बात झालेले संस्कार होरीच्या मनातं सतत ईफाळून येत 
ऄसतात म्हणनूच पिुनयाला ढकलणाऱ्या बाबंू खरेदी करणाऱ्याला होरी विडलकीच्या नात्याने धमकी देतो, 
दुसऱ्या दमेकरी भावाला मधून मधून धान्य देउन त्याला मदत करतो. मुलाने (गोबरने) िवधवा झिनयाला 
गभटवती ऄवस्थेत घरी अणून सोडले, ितला. हाकलून द्यायला अलेला होरी ितने पायाला िवळखा 
घालताच अरॅय देतो व सुनेप्रमाणे शवेर्पयंत प्रमाने वागवतो. चामंार जातीने बिहष्ट्कृत केलेल्या अिण 
िप्रयकारने-मातादीनने िझडकारून िदलेल्या चाभंार जातीच्या गभटवती िसिलयाला अपल्या झोपडीत 
अधार देतो. त्यासाठी गावंकऱ्याचें िशव्याशाप सहन करतो. 
 
 होरीचे सवट धान्य सावकाराचं्या घरात जाते, ईसाचे सव ं पैसे जबरदस्तीने कजाची फेड म्हणून 
कापून घेतले जातात, त्याचे बैल नेले जातात, झोपडी गहाण ठेवावी लागते, जमीन गहाण पडते, 
शतेजिमनीचा मालक रस्त्यावर मजूर म्हणून कामावर येतो, दातादीनच्या शतेात मजुरासारखे राबाव े
लागते, गोबर पळून जातो अिण शहरातूंन गांवी अल्यावर बापाशी भाडंतो, एका मुलीच्या लग्नाला कजट 
घ्याव ेलागते तर दुसरी मुलगी चाळीस वर्ाच्या शतेकऱ्याला जवळ जवळ िवकावी लागते. या सवट िवपत्ती 
खर तर िजतक्या होरीच्या िततक्याच त्या भारतीय शतेकरीवगाच्या अहेत. एक गाय घरी ऄसावी ही साधी 
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आच्छाही पुरी होउ शकली नाही अिण शवेर्ी ऄकाली म्हातारपण अलेला होरी मजुरी करताना ईष्ट्म्याचा 
तडाखा बसून मरून जातो. 
 
 व्यिी, कुरंु्ब प्रमुख, शतेकरी वगाचा प्रितिनधी, भारतीय ससं्कृतीचे संस्कार घेउन जगत 
ऄसणाऱ्या व ऄकाली मरण भोगणाऱ्या सामान्य जनतेचाही हा प्रितिनधी-ऄशा िविवध नात्यानंी होरीचे िचत्र 
पे्रमचंदानंी िचतारले अहे. ही सवट नाती एकमेकातं िमसळून गेली अहेत अिण तरीही अपापल्या परी सवट 
स्वायत्त अहेत ही कलाकाराची िकमया. 
 
 होरीच्या िवरुद्ध स्वभावाची धिनया. काहीशी कडक, तापर्, ऄितशय स्वािभमानी, प्रसंगी 
सावकाराला व दारोग्यालाही अव्हान देणारी, िजभेची ितखर्, पण माता व पत्नी या दोन्ही भिूमकातं 
िवलक्षण पे्रमळ, सवटस्व पणाला लावणारी ! दािरद्रयातही स्वत्व अिण शील यानंा जपणारी झुिनयाला 
िदलेल्या अरॅयामुळे वाळीत र्ाकणाऱ्या िबरादरीच्या लोकाना िडवचण्याकरता झुिनयाला मुल झाल्यावर 
मोठ्यामोठ्याने गाणंी म्हणणारी धिनया गोबरची बदललेली वृत्ती पाहून अपल्या सुनेला दोर् देते ? 
भावासंाठी अिण त्याचं्या ससंारासाठी जीव ओवाळून र्ाकणाऱ्या होरीला करू् वाग्बाणानंी घायाळ करते 
अिण दुःखाच्या वळेी समजंसपणे साथ देते, अपल्या सवट शिीिनशी नवऱ्याचे व मुलाचें संरक्षण मोठ्या 
िहमतीने करते ! होरी-धिनयाचे संबधं म्हणजे जीवनातले सुख व दुःख भोगून पिरपक् व झालेल्या दापंत्याचे 
सुखदुःखापलीकडचे अत्मीयतेचे संबधं ! कतटव्य अिण पे्रम दोन्ही या िठकाणी एकजीव झालेली. होरीशी 
ऄनेक बाबतीत मतभेद पण सदैव ईभी होरीच्या बाजूने ! 
 
 या दापंत्याला दोन मुली सोना व रूपा. याच्या बालपणाचे, िवशरे्त्वाने तारुण्याचे िचत्रण अहेच 
पण त्याचं्या िववाहािवर्यक समस्यानंीही जीवनानुभवाचा गोफ गंुतागंुतीचा केला अहे. 
 
 होरीचे दोन भाउ शोभा अिण िहरा. त्याच्यापासून वगेळे झाले. संयुि कुरंु्बाचे िवघर्न अिण 
दािरद्र्याचे वार्प यामुळे िनमाण होणारे प्रश्न यात अले अहेत. 
 
 गोबर झुिनयाला सोडून पळतो- वीस कोसावर ऄसलेल्या लखनौ शहरात येतो. रोजगार करतो, 
मजूर होतो. त्याच्या िनिमत्ताने जमीन सोडून शहरात रोजगार करायला येणाऱ्या शतेमजुराचं्या समस्येचे 
वास्तव िचित्रत केले अहे अिण नगर व खेडी याचं्या संबंधातील काही धागे ईलगडून दाखवले अहेत. 
िगरणी कामगाराचंी ऄवस्था, त्याचंी व्यसने, हरताळ, संप, मारपीर्, लाठीमार याचे वणटन केले अहे अिण 
जमीन सोडून खेड्यातून शहरात अलेल्या मजुराची मनोवस्था कशी ऄसत याचे कामगार जीवनाच्या 
संदभात मोठे मार्वमक िचत्रण गोबरच्या रुपाने पे्रमचंदानंी केले अहे.  
 
 या खेड्यातल्या शतेकऱ्याचं्या जीवनाशी सबंंध ऄसतो रायसाहेब या जमीनदाराचा. तो शहरात 
राहतो अिण अपल्या नोकरामंाफट त िनयंत्रण करीत ऄसतो. खेडे व शहर याचं्यातल्या संबंधीचा हा एक 
दुवा. 
 
 शहरी सुिशिक्षतावंर सुधारणेचे िवचार प्रभाव र्ाकत होते. त्यावळेी शहरी मध्यमवगात दोन प्रवृत्ती 
प्रबळ होत्या. एक भोगाची होती व दुसरी त्यागाची व लोकसेवचेी होती. खेड्यातला कच्चा माल (ईदा. 
उस) शहरातील कारखान्यात येतो व िपळवणुकीचा वा शोर्णाचा नागर-वढेा घट्ट होती. तसेच 
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समाजसेवचे्या अतंिरक आच्छेने खेड्याकडे जाणाऱ्या सुिशिक्षत मध्यम वगाचे िचत्रणही पे्रमचंदांनी केले 
अहे. खेड्यातील जनजीवनात येणारी मालती व ितच्याबरोबर येणारे मेहता फार काही करू शकत नाहीत 
पण वैराण वाळवरं्ातल्या झुळकीसारखा याचंा ग्राम-प्रवशे लकिचत थंडावा होरीच्या जीवनात अणतोच. 
 
 पे्रमचंदानंी खेड्यातल्या ग्रामीण जनतेचे करुणाजनक िचत्र रेखार्ताना शहरी मध्यमवगट व ईच् च 
वगट याचं्यातल्या ऐर्ाअरामाचे, वैभवाचे व सुखिवलासाचे िचत्रही पारॄटभमूी म्हणनू प्रस्तुत केले अहे. हे 
कलात्मक ईपयोजन यािंत्रकपणे केलेले नाही, ते िजवतंपणे अिण वास्तवाचा ज्वलंत भाग म्हणनू अलेले 
अहे. नागर जीवन अिण ग्रामीण जीवन यातले ऄंतर अिण ज्या लबदूवर त्याचे सपंकट  स्थािपत होतात ते 
संपकट -लबदू दोहोचे पे्रमचंदानंी चागंलेच भान ठेवले अहे. अजच्या भारतीय जीवनात या दोहोतले ऄंतर 
वाढले अहे अिण प्रत्यक्ष सपंकाची के्षते्र कमी अहेत. पे्रमचंदानंी हेच दशटिवले अहे. समीके्षचा कथा हा मुद्दा 
घेउन व ऄिधकािरक कथा, गौण कथा याचे संबधं तपाशीत ―गोदान‖ चा िवचार केला तर वरकरणी दोन 
वगेळ्या कथा वार्तात. त्यातं संघर्न नाही ऄसा अरोपही केला गेला. पण कथा हा पे्रमचंदाचं्या 
कलाकृतीचा मुख्य घर्क नाहीच. त्याचं्या कलाकृतीत महत्त्व अहे हे िवरार् भारतीय जीवनाच्या 
अिवष्ट्काराचे. नागरजीवन व ग्रामीण जीवन हे त्याचे दोन भाग. त्यातले वास्तव ऄंतर व प्रत्यक्ष संबधं 
महत्त्वाचे मानले तर ―गोदान‖ वर कथेच्या दृष्टीने केलेला िवघर्नाचा अरोप येण्याचे कारणच नाही. 
पे्रमचंदाचं्या कादंबरीत कथा या घर्काला महत्व नव्हते. म्हणून कथेला महत्त्व देउन केलेली समीक्षा त्यानंा 
ऄन्यायकारक तर होतीच पण जुन्या िनकर्ावंर नव्या सािहत्याचे मूल्यमापन करण्यासारखा तो प्रकार 
होता. 
 
नागर जीवनाचे स्वरुप : 
 
 ग्रामीण जीवनाच्या समानंतर नागर जीवनाचे स्वरुप प्रस्तुत करून पे्रमचंदानी ―गोदान‖ 
कादंबरीतील वास्तवाला व्यापकतेचे पिरमाण िदले एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भाव-िवरॄाला ईठावही 
अणला. 
 
 या समातंरपणाचा ऄिधक िवचार करणे अवश्यक अहे. ग्रामीण जीवनात दािरद्र्य ऄिधक वाढते 
अहे, शतेकरी जिमनीवरून ईखडला जात अहे. तो शहराकडे रोजगारासाठी धावत येत अहे अिण 
शहरातल्या जीवनाचा अस्वाद घेतल्यावर त्याला ग्रामीण जीवन फारच भयाण वार्ते. नीरस जीव घेणे 
वार्ते. होळीच्या सणासाठी गोबर घरी परततो अिण त्याच्या दृष्टीतून गाव कसे िदसते याचे मोठे प्रभावी 
िचत्र पे्रमचंदानंी काढले अहे. होरी िदवसेिदवस मानिसक व शारीिरक दृष्ट्ट्या खचनू जात अहे, धिनयाच्या 
हातून जीवनाचा अनंद अिण साथटकता दोन्ही गोष्टी िनसरू्न जात अहेत. नागर जीवनात मेहता व मालती 
यानंा समाज सेवचेे व्रत घेउनच जीवनाचे साथटक होइल ऄशी अशा वार्ते. दोघे प्रणयाच्या बंधनानंी एक 
दुसऱ्याला बाधूंन र्ाकतात पण समाजसेवा ऄिधक चागंल्याप्रकारे करता यावी म्हणून िववाहाचे बधंन 
मालती स्वीकारीत नाही. ती अपले व्यिि-स्वातंत्र्य िर्कव ू पहाते, प्रणय व वैवािहक जीवनातली 
सुरिक्षतता व अनंद यानंा ती लाथाडते. अजीवन पे्रमाच्या रज्जूनंी बद्ध होण्याचा व एकमेकाला अधार 
देण्याचा िनरृय ती दोघे करतात. अरंभी मालती चैन करणारी स्क्च्छंदी स्त्री ऄसते पण मेहताच्या 
सहवासात अल्यावर ितला अपला फुलपाखरासारख्या जीवनाचे वैयर्थ्यट जाणवते. मेहता तत्वज्ञानाचा 
प्राध्यापक. िववाह म्हणजे बधंन मानणारा अिण िस्त्रयािंवर्यी काहीशी ऄढी ऄसणारा. पण त्याचीही मते 
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पालर्तात. मन बदलते. या मध्यम वगातल्या सुिशिक्षत माणसानंा समाजाच्या ईन्नतीसाठी खेड्यातील 
जनतेकडे जाव ेऄसे वार्ते. 
 
 खेड्यातील मानवी स्वभावाची सावटकािलक वैिशष्ट्टे्य आथेही अढळतात. गावात तरुण व सुंदर 
िस्त्रयावंर रंुजी घालणारे गावकरी ऄसतात तसे ते शहरातही ऄसतात. मालतीच्या कृपा-कर्ाक्षासाठीं 
िमस्र्र खन्ना सवट प्रकारे प्रयत्न करतात. खेड्यात गिरबानंा लुर्णारे छोरे् सावकार अहेत तसेच शहरात 
रायसाहेब व राजा सूयटप्रतापलसह यानंा एकमेकाचं्या िवरुद्ध लढवनू दोघाकंडून पैसा ईपर्णारे तंखासारखे 
फसव ेलोकही अहेत. िमजा ंखुशदेसारखा माणूस िनरिनराळ्या योजना तयार करतो व त्या राबवतो. कधी 
पैसा िमळतो, कधी घालवतो पण त्याला या सवात एक खेळाचा अनंद िमळत ऄसतो. कधी ते खेड्यातून 
कामासाठी अलेल्या म्हाताऱ्या शतेमजुराचंा कबड्डीचा खेळ अयोिजत करतील तर कधी हॉत्स्पर्ल 
काढतील, कधी वशे्याचंी नार्क मंडळीही स्थापन करतील. पण या सवांच्या मुळाशी एक कलंदर जीवन 
जगण्याची ईमी ऄसते, समाजाचा िवचार नसतो. 
 
 पे्रमचंदानंी रायसाहेब हे जमीनदाराचे प्रितिनिधत्व करणारे पात्र िनमाण केले अहे अिण त्याच्या 
चागंल्या व वाइर् दोन्ही वैिशष्ट्ट्याचंा पुरेशा सामर्थ्यांने िदग्दशटन केले अहे. अपल्या कुळाबंरोबर काहीसे 
िनदटयपणाने वागणारे रायसाहेब अपल्या िमत्राबंरोबर फारच स्नेहाने वागतात अिण त्याचं्या िजवावर चैन 
करणाऱ्या नातेवाइकाचें गुणदोर् मािहत ऄसूनही सिहष्ट्णुतेने वागतात. जमीनदार वगाच्या दुःखाचे स्वरुपही 
पे्रमचंदानंी तर्स्थपणे िचतारले अहे. शहरात वाढत चाललेल्या ईद्योगामुंळे खन्नासारखे ईद्योगपतीही 
―गोदान‖ मध्ये अले अहेत. धनाच्या पाठीमागे धावणाराचं्या निशबी जीवनातले सुख वा अनंद नसतो हे 
पे्रमचंदाचें अवडते सूत्र या कादंबरीतही रायसाहेब अिण खन्ना याचं्या माध्यामातून त्यानंी दाखवले अहे. 
 
 गाव अिण शहर यातील माणसे माणुसकीच्या नात्याने समान भमूीवरही येतात. गोबर अिण 
झुिनया याचें व मालतीचे अत्मीयतेचे संबधं त्यानंी दाखवले अहेत. 
 
कलात्मक पणरपल वतेची प्रसाद णचन्हे : 
 
 ―गोदान‖ कादंबरीतील जवळ जवळ सवटच चिरत्र सृष्टी ही कुशल अिण कलात्मक अलेखामुळे 
िवलक्षण मूतट व िजवतं वार्ते. या पात्राचें परस्पर सबंंध व त्यातून िनमाण होणारे भावनात्मक प्रसंग 
पे्रमचंदानंी खूपच समरसून रेखार्ले अहेत. या प्रसगंात कमालीची नाट्यात्मकता अहे पण कुठेही 
भडकपणा नाही. ज्याच्या त्याच्या स्वभाव वैिशष्ट्ट्यापं्रमाणे ऄनुभाव घेणे, तो ईिचत हावभाव व ऄनुभव याचं्या 
सहाय्याने व्यि करणे, स्वभाव, संस्कृती, पिरत्स्थती याचें भान राखून पात्राचं्या संवादाचंी योजना करणे 
यासाठी कलावतंाला पर-मन प्रवशेाची िसद्धी ऄवगत ऄसावी लागते अिण ती िजतक्या प्रमाणात ऄसेल 
िततक्या प्रमाणात तो कलावतं थोर होउ शकतो. ―गोदान‖ मध्ये ही पर-काया-प्रवशेाची िसद्धी पे्रमचंदानंा 
चागंलीच लाभलेली िदसते. ―गोदान‖ मधल्या कुठल्याही प्रसंगाचें बारकाइने ऄवलोकन केले की 
पे्रमचंदाचं्या या िसद्धीचे भान येते. 
 
 या िठकाणी पे्रमचंदाचें ―रंगभिूम‖ तले िववचेन अठवते. प्रभसेुवक कवी होता, लचतक होता. त्याचे 
भारे्वर प्रभतू्व होते. सजावर् करण्याची कला त्याच्या ऄगंी होती. तो यशस्वीपणे किवता िलहू शकत ऄसे. 
पण हे सवट ऄसूनही पे्रमचंद सागंतात की मोठ्या कलावतंाला अवश्यक ऄसा दुसऱ्याच्या मनःत्स्थतीत 
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ऄवगाहन करण्याची व सहानुभतूीने ती जाणून घेण्याची क्षमता त्याच्या िठकाणी नव्हती. सहािजकच तो 
सामर्थ्यटवान कवी होउ शकला नसता. ही जी ऄनुप्रवशे िसद्धी कलावतंाला ईपजत हवी ऄसते ती 
पे्रमचंदामंध्ये प्रचंड प्रमाणात होती. 
 
 कोणत्याही काळी अिण कोणत्याही स्थळी रिसकानंा अवाहन करू शकतील ऄसे भाव-प्रसंग 
लकवा रसात्मक प्रसंग िनर्वमणे ही थोर कलावतंाची मोठी िकमया ऄसते. ऄसे प्रसंग भारे्चे बधंन ऄितक्रिमत 
करून सावटदेिशक अिण सावटकािलक होतात. ―गोदान‖ मध्ये ऄशा प्रसंगाचंी ऄखंड मािलका अहे. 
 
 होरी जमीनदार रायसाहेबाना भेर्ायंला जातो तो पिहलाच प्रसंग धिनया व होरी याचं्यामधील िभन्न 
स्वभाव-वैिशष्ट्ट्याचंा. िभन्न व्यिित्वाचंा अिण तरीही त्याचं्यात ऄसलेल्या ईत्कर् गाहटस्र्थ्य पे्रमाचा एक 
हृदयस्पशी िचत्रपर् प्रस्तुत करतो. भोलाला िवधुरावस्था जाचक वार्ते व पन्नाशी ईलरू्न गेल्यावरही एक 
पत्नी हवीशी वार्ते. त्याच्या या कमजोरीचा ईपयोग करून होरी त्याच्याकडून गाय ईपर्तो ही फसवणूक 
करताना होरीच्या मनात खूप ईलघाल होते, नैितक बोचणी त्याच्या मनाला व्यथा देते पण शतेकऱ्याची 
व्यवहार कुशलता व स्वाथीपणा याचंा वरचष्ट्मा होतो. या प्रसंगात भारतीय शतेकऱ्याचा स्वभाव तर व्यि 
होतोच पण पे्रमचंदाचंी चािरत्र्य सृष्टी िकती सिंमरॅ ऄसते याचाही बोध होतो. गाय अणायला गेलेली 
युवावस्थेच्या ईंबरठ्यावर ऄसलेली गोबर अिण भोलाची तरुण िवधवा कन्या झुिनया याचं्यातला प्रथम 
प्रणय प्रसंग तर पे्रमचंदाचं्या मानवी मनाचा मागोवा घेण्याच्या कलेचे मोठे ईदाहरण अहे. हा ईन्मादक 
प्रणय प्रसंग पात्राचं्या ऄनागर व्यिित्वाचे भान ठेउन आतक्या हळुवारपणे अिण सयंमाने रेखार्ला अहे की 
पे्रमचंदानंा प्रणयाचे िचत्र जमत नाही ऄसा शरेा मारणाऱ्या िफराक गोरखपरुीसारख्या रिसकाने पनुः पनुः 
वाचून अपल्या मनाचा पुनर्ववचार करावा. अपल्या भावाने गाइला िवर् देउन मारल्याचे ठाउक ऄसताना 
त्याला वाचव ू पहाणाऱ्या व कुरंु्बाची ―मयादा‖ ऄलािंछत राखू आत्च्छणाऱ्या होरीचे अिण िवलक्ष दुःखाने 
क्रोधिवष्ट झालेल्या धिनयाचे भाडंण व त्यातून ईद भवलेले समर प्रसंग वाचकाच्या मनावर होरी, धिनया 
त्याचं्या पिरत्स्थतीचा फायदा घेणारे गांवातले सावकार व सरकारी ऄिधकारी या सवाची मोठी प्रभावी छाप 
ईमर्वतो. गभटवती झुिनयाला अपल्या अइबापापंाशी सोडून गोबर पळून जातो. या सवट प्रसंगात तर धिनया 
व होरी याचं्या मनाचे स्वाभािवक औदात्य, माणुसकीचे प्रचंड भान अिण पे्रमचदंाचंी नाट्यमय प्रसगं 
िनर्वमण्याची िवलक्षण ताकद याचंा चागंलाच प्रत्यय येतो. बिहष्ट्काराच्या प्रसंगात होरी व धिनया याचं्या 
वगेळ्या प्रितिक्रया अिण या प्रसंगात व्यि होणारे कारुण्य, धमटभीरूता, माणुसकीचा प्रचंड गिहवर अिण 
जाितप्रथा व गावकी याचे िनघृटण रूप याचंा संिमरॅ ऄनुभव हे सवट फार पिरणामकारक अहे. गोबरचे दोन 
ऄडीचशें रुपये गाठीला बाधूंन गावी अगमन अिण त्यानंतरचे वात्सल्य, पे्रम, करुणा, हास्य आत्यादी िविवध 
भावानंी नर्लेले प्रसंग ग्रामीण संस्कृतीवर चागंलीच प्रभाव र्ाकतात. त्यातून िनमाण होणारी धिनया व 
झुिनया याचं्यातील धुसपसु, गोबरचे होरीशी काहीसे ितखर् वागणे अिण तरीही अिशवादाचा वर्ाव 
करण्याचे माता-िपत्याचे वात्सल्य याचंा कलात्मक ऄिवष्ट्कार संिमरॅ भावनाचें आंद्रधनुष्ट्य रिसकाच्या मनात 
ईत्पन्न करतो. शहरात गेल्यावर गोबरचे पालर्लेले िदवस, त्यामुळे त्याचा बदललेला स्वभाव व झुिनयाशी 
त्याचे पूणटपणे बदललेले वागणे या सवाच्या पारॄटभमूीवर गभटवती झुिनयाला मदत करणाऱ्या चुिहयाची 
प्रगाढ सहानुभतूी माणसाच्या ठायी ऄसणाऱ्या प्रचंड सद भावनाचे महात्म्य दशटवते. ितकडे चाभंार िसिलया 
व ब्राह्मण मातादीन याचं्या पे्रमातून िनमाण होणाऱ्या िविवध धार्वमक व सामािजक समस्या व त्यातून 
िदसणाऱ्या मानवी मनाच्या िविवध वृत्तींचा मोठा िचत्ताकर्टक अिवष्ट्कार पे्रमचदंानंी केला अहे. पुढे 
िसिलयाच्या मुलाच्या मतृ्यपू्रसंगी मातादीनचा झालेला संपूणट हृदय-पालर् स्वाभािवकतेच्या पातळीवर 
ठेउन कलात्मकता तर साधली अहेच पण रिसकावंर पिवत्र ससं्कार करण्याचे कायटही केले. सोनाच्या 
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िववाहप्रसंगी धिनया व होरी याचं्या मनातील िविचत्र अरोह-ऄवरोह त्याचं्या स्वभावाचे िकती तरी पलूै 
प्रकर् करतातच पण भारतीय संस्काराचं्या गडदपणािवर्यी खातरजमाही करतात पे्रमचंदाचंी सवटच चिरत्र 
सृष्टीही आथल्या मातीतून ईपजलेली पूणट देशी वार्ते याचे कारण पे्रमचंदानंी भारतीय मानसाचे मूलस्त्रोत 
ईत्तम प्रकारे ऄवगत करून घेतले होते. वळेोवळेी होरीच्या शोर्णाचे प्रसंग तर भारतीय समाजातील ऄनेक 
प्रकारच्या िवर्मतेवर, ऄंतर्ववरोधावंर अिण व्यवस्थेच्या िनघृटण व्यवहारावर प्रखर प्रकाश झोत र्ाकून या 
एकूण व्यवस्थेच्या िवरुद्ध िवद्रोहाची प्रचंड अग िनमाण करतात थोर सािहत्याच्या मोठेपणाचे एक गमक 
ऄसे सािंगतले जाते की ते वाचल्यावर वाचक पूवीचा राहात नाही. त्याचे अंतिरक व्यिित्व बदललेले 
ऄसते. ―गोदान‖ संवदेनशीलपणे वाचणारा वाचक सामािजक, धार्वमक अिण अर्वथक िवर्मतेवर 
अधारलेल्या समाजरचनेचे खरे स्वरूप ईघड्या डोळ्यानंी पहातो. मनाने ऄनुभवनू िझणिझणतो अिण 
बुद्धीने सुन्न होउन जातो. ―गोदान‖ वाचल्यावर खरा रिसक जीवन सुखमय नाही, ते दुःखाने ठाम भरलेले 
अहे. या जािणवनेे ऄस्वस्थ तर होतोच पण ज्या समाज व्यवस्थेत होरी, धिनया याचं्यासारख्या माणसानंा 
जगण्याची िशक्षा भोगावी लागते त्या समग्र व्यवस्थेिवरुद्ध खोलवर िवद्रोही भिूमकेत ईभा राहातो. होरीचे 
शतेमजूर होणे, पुढे रस्त्यावर मजूराचे काम करणे अिण त्यात ईष्ट्म्याच्या लारे्ने मरून जाणे हे सवट प्रसंगच 
पे्रमचंदानंी मोठ्या ताकदीने रंगिवले अहेत. होरीच्या शवेर्च्या ऄवस्थेचे िचत्रण तर केवळ ऄिितीय अहे. 
या कादंबरीतले िकतीतरी प्रसंग कलाकृतीच्या एकूण ऄनुभविवरॄाला सरस, समृद्ध अिण िजवतं तर 
बनतातच पण वाचकावंर फार मोठा िशवत्वाचा संस्कार करून जातात. जीवनाचे नग्न सत्य, पे्रमचंदाचं्या 
िशवत्वाची ओढ अिण कलावतंाची सौंदयट सृष्टी याचें आतके ऄिैत फार कमी कलाकृतीत अढळते. 
 
 हे सवट िलिहताना जाणीव होते ती एवढीच की पे्रमचंदाचं्या ―गोदान‖ चे मोठेपण शब्दात पकडून 
सागंणे ऄशक्य अहे. त्याकडे फि ऄंगुिलिनदेश करून एवढेच म्हणणे शक्य अहे-- ―स्वतः ऄनुभवाव.े‖ 
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पे्रमचंदांची लघुकथा 
 
पे्रमचंदांची कथा : 
 
 पे्रमचंदानंी सुमारे ३०० कथा िलिहल्या. सखं्येच्या दृष्टीने या कथा जगातील कोणत्याही मोठ्या 
कथालेखकाच्या तुलनेने कमी नाहीत अिण गुणवते्तच्या दृष्टीनेही यातील सुमारे २०-२२ कथा चेकाव्ह, 
मोपॉसासारख्या कथालेखकाचं्या तोडीच्या कथा ठरतील. पे्रमचंदानंी केवळ कथाच िलिहल्या ऄसत्या तरी 
त्यानंा महान सािहत्त्यकाचा दजा प्राप्त झाला ऄसता. 
 
 पे्रमचंदाचं्या कादंबऱ्या व कथा यात जीवनदृष्टी व सािहत्यिवर्यक दृिष्टकोण यात फरक नाही. मात्र 
त्याचं्या कादंबरीपेक्षा त्याचं्या कथा कलात्मक दृष्ट्ट्या ऄिधक यशस्वी अहेत ऄसे मानणारे समीक्षक अहेत. 
याचे मुख्य कारण ऄसे की पे्रमचंदाचं्या कादंबरी वाङ मयात िवस्तार फार अहे अिण त्यामुळे त्यात काही 
पसरर्पणाही अला अहे ऄसे एक मत अहे. त्या दृष्टीने त्याचं्या ऄिधकाशं कथा िवलक्षण बाधेंसूद अिण 
तंत्र दृष्ट्ट्या फार िनदोर् ऄशा झालेल्या अहेत. 
 
 पे्रमचंदानंी लहदी कादंबरी वाङ मयाला वास्तवािभमुख केले तसेच कथा वाङ मयालाही वास्तवाचा 
भक् कम अधार िदला. पे्रमचंदाचें समकालीन कथाकार जयशकंर प्रसाद वृत्तीने रोमूँिर्क होते, पे्रम हा 
त्याचं्या कथाचंा कें द्रीय भाव होता. त्याचं्या कथातं मानवी मनातंील ऄंतिटदे तरलपणे िचित्रत झालेली 
अहेत. त्याचंी माणसे काहीशी िविशष्ट समाजापासून वगेळी व स्वतःच्या भाविवरॄातं ऄस्वस्थ झालेली 
िदसतात. या ईलर् पे्रमचंदाचें कथािवरॄ सामान्य माणसानंी गजबजून गेलेले अहे. पे्रमचंदाचंी ऄिधकाशं 
पाते्र तुमच्या अमच्या जीवनातून ईठून अलेली वार्तात. सामान्य माणसाच्या जीवनात िजतके पे्रम या 
भावनेला महत्त्व ऄसते िततकेच पे्रमचंदाचं्या कथािवरॄातंही अहे. म्हणजेच त्यानंी पे्रम या भावनेला ईिचत 
स्थान िदलें  ऄसले तरी तीच भावना जीवनातील सवटरॅेष्ठ व एकमेव महत्त्वाची ऄसे मानले नाही. 
पे्रमाबरोबरच आतर भौितक दुःखानी गाजंलेली माणसे पे्रमचंदाचं्या कथािवरॄात मोठ्या प्रमाणातं िदसतात. 
 
 पे्रमचंदाचें कथािवरॄ नाना प्रकारच्या माणसानंी समृद्ध झालेले िदसते. यात िभन्न वयोगर्ाची माणसे 
अढळतात. खोड्या करणारी बालके अिण िकशोर वयाची मुले अहेत. बालकाचं्या मनोिवरॄाची चागंलीच 
जाण पे्रमचंदानंा होती. त्याचं्या क्रीडा, त्याचें मोठ्या माणसासंबधंी रागलोभ, परस्पर स्पधा याचें सूक्ष्म; 
िनरीक्षण पे्रमचंदानंी केलेले होते. पे्रमचंदानंी तरुण स्त्री-पुरुर्ाचं्या ऄनेक प्रकारच्या समस्यासंबधंी व 
संबंधािंवर्यी िलिहले. ग्रामीण स्त्री-पुरुर्ातंील प्रणय हे तर त्याचे खास के्षत्र अहे. हा प्रणय जीवन 
व्यवहारापासून ऄलग सपंन्न होत नसतो तर जीवनातल्या हरघडीच्या समस्यातूंनच िनमाण होतो व फुलतो. 
नागर युवक युवतीच्या सफल ऄसफल पे्रमािवर्यीही त्यानंी कथा िलिहल्या. मात्र त्याचं्या या कथा ं
तप्रणयाच्या रमणीय अिवष्ट्काराऐवजी त्याचे िवश्लेर्ण व त्यातूंन ईद भवणाऱ्या समस्याचें प्रकर्ीकरण 
ऄिधक अहे. वयाने काहीशी प्रौढ झालेली माणसे तर पे्रमचंदाचं्या कथातं मोठ्या प्रमाणावर अहेत. वृद्ध 
स्त्री-पुरुर्ाचंी िविवध रूपे पे्रमचंदानंी फार कुशलतेने िचित्रत केली अहेत. 
 
 पे्रमचंदाचंी पाते्र ऄनेक वगांतून अली अहेत. ऄस्पृश्य जीवनावरच्या ऄनेक कथा त्याचं्या व्यापक 
सहानुभतूीचे दशटन घडवतात. जमीनदार, सावकार, ब्राह्मण-पुरोिहत हा शोर्क वगट व ऄस्पृश्य याचं्या 
संबंधावर अधारलेल्या कथा वाचल्या तर पे्रमचंद पिहले दिलत कथाकार होते ऄसे म्हणाव े लागेल. 
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―सद गित‖ ―ठाकूर का कुअूँ‖, ―कफन‖ या त्याचं्या ऄत्यंत रॅेष्ठ मानल्या जाव्यात ऄशा कथा. ऄर्वथक 
ऄडचणींनी जेरीस अलेल्या मध्यमवगाची दुःखेही त्यानंी कथातूंन व्यि केली अहेत. मध्यमवगीय 
जीवनातल्या नानािवध समस्यानंी त्याचंी कथा भरपूर व्यापली गेली अहे. यातं िवधवचेी दुःखे अहेत, 
िवधवा-िववाहाचे प्रश्न अहेत. जरठ िववाहातून िनमाण झालेल्या गंमती व अपत्ती अहेत, अंतरजातीय 
िववाहाचे प्रश्न अले अहेत. ऄनेक बायकाचं्या दादल्याची कमटकर्कर् अली अहे. पे्रमचंदानंी १९१० ते 
१९३६ या कालावधीत कथा लेखन केले. या काळात भारतीय नागर समाज संयुि कुरंु्बातून िवभि 
कुरंु्बपद्धतीकडे चालला होता. माणसे ईखडली जात होती. यातील सुख-दुःखे िवशरे्तः दुःखे पे्रमचंदानंी 
मोठ्या सहानुभतूीने व्यि केली. िवशरे्तः खेड्यात राहाणाऱ्या माणसाचे कुरंु्ब िवभाजन म्हणजे दािरद्र्याचे 
वार्प ही दुखद घर्ना त्याचं्या कथातूंन वारंवार येते. पे्रमचंदाचंा माणसू कुरंु्बात राहाणारा, कौरंु्िबक 
भावनात्मक संबधंानंी बद्ध झालेला माणूस अहे. त्याचं्या छोट्या कथातूंन अलेली मोजकी माणसेही 
स्वतःच्या भाविवरॄातं. एकर्ी फारशी नसतात. कुरंु्ब व बाहेरचा समाज याचं्याशी त्याचे फार दृढ संबधं 
ऄसतात. ―बडे घर की बरे्ी‖ मधल्या कुरंु्बातील िबघडत चाललेल्या संबधंाशंी व माणसाचं्या मानिसक 
ताणाशंी बाहेरच्या माणसाचंा काहीतरी संबधं ऄसतोच खालच्या वगातील जीवन तर वैयििक ऄसे फारसे 
नसते. यामुळे पे्रमचंदानंी काम गं्रथींनी ईते्तिजत झालेली व अपल्याच एकरे्पणाचा भोग करणारी माणसे 
रंगिवली नाहीत हे खरे अहे. पण त्यानंी जी माणसे अणली ती अपल्या परंपरा, जातीची बधंने, वगाच्या 
शृखंला, सामािजक त्स्थतीचे पाश यानंी जखडलेली माणसे अहेत. म्हणजेच ती सामान्य जीवनातील 
सामान्य माणसे अहेत- वास्तववादी जीवन दृष्टीने त्याचं्या कथातंील माणसांची त्याचं्या व समस्याचंी िनवड 
झालेली अहे. मधूनच त्याचं्या कथात वशे्याही येतात. पितता तर येतातच. जमीनदारी व्यवस्था, 
नोकरशाही, पोिलस यंत्रणा, न्याय-पद्धती यावर पे्रमचंदानंी अपल्या कथातूंन असूडच ओढले अहेत. 
 
 पे्रमचंदाचं्या कथानंा मानवी मनाचे मजबूत ऄिधष्ठान अहे. खरे तर त्याचं्या कथा साराशं रूपाने 
प्रस्तुत करता येतात. कारण त्यात कथातत्व ऄसते. घर्नाचंी मािलका ऄसते, या घर्नामंध्ये क्रम ऄसतो. 
पुष्ट्कळसा हा क्रम कालानुसारही ऄसतो. पण या कथाचंा साराशं सािंगतला तर कथातंील प्राणच हरवनू 
जातो कारण त्याचं्या कथा घर्नावंर अधारलेल्या नसतात, त्या पात्राचं्या मनोिवरॄावर अधारलेल्या 
ऄसतात. हे मनोिवरॄ रुग्णाचे नसते वा केवळ कामिपिडताचें ऄसते. भारतीय समाजातं िजतके काम-
भावनेला महत्व अहे तेवढे पे्रमचंदानंी िदलेले अहे. पण माणसे काम भावनेवरच जगत नसतात तर 
माणसाचं्या जगण्याच्या पे्ररणा ऄनंत ऄसतात याची खूणगाठ पे्रमचंदानंी बाधूंन ठेवलेली ऄसल्यामुळे 
त्याचं्या कथातं नाना पे्ररणानंी जगणारी माणसे येतात. ज्या प्रमाणात कुरंु्ब, कुरंु्बातंील संबधं, जात-
िबरादरी व वगट, परंपरा, धमट यानी भारतीय माणसाचे मन ―सामान्य‖ बनिवलेले अहे. त्याप्रमाणातच पे्रमचंद 
ते मूतट करतात. म्हणजेच पे्रमचंदाचंी माणसे पूणटपणे देशी ऄसतात, भारतीय ऄसतात. म्हणूनच प्रभािवतही 
करतात. 
 
 पे्रमचंदाचं्या कथातं सामािजक समस्यानंी िवद्ध झालेले जीवन येते तसेच राष्ट्रीय प्रश्नांनी ईते्तिजत 
झालेले वातावरणही येते. देशासाठी सवटस्वाचा होम करणारी माणसे येतात, त्याचं्या भौितक दृष्ट्ट्या 
दुःखमय झालेल्या जीवनाचा अलेख पहायला सापडतो अिण ईदात्त भावनानंी साथटक झालेल्या क्षणाचंा 
प्रत्ययही त्याचंी पाते्र देतात. यात त्यागी माणसे अहेत तशीच राष्ट्र सेवचे्या नावावर स्वाथट साधणारी 
माणसेही अहेत. राष्ट्रीय जीवनातं ते ऄंतर्ववरोध भारतीय नेतृत्वातं अढळतात ते पे्रमचंदाचं्या कथातूंन 
दृिष्टगोचर होतात. त्याचं्या कथातूंन फसव्या व अपमतलबी नेतृत्वावर घणाघाती अघात अहेत. 
जेलमधल्या वातावरणाने पीिडत झालेली परंतु जीवन-साथटकतेच्या समाधानाने प्राण त्यागणारी माणसे 
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अहेत. पे्रमचंदानंी काही ऐितहािसक कथाही िलिहल्या. पण त्याचे प्रयोजन ऐितहािसक वातावरण िनमाण 
करण्यापेक्षा ऐितहािसक पात्राचंा ईज्ज्वल अदशट िनमाण करणे हे अहे. 
 
 पे्रमचंदावंर सुधारणावाद लकवा ईदारमतवाद, गाधंीवाद व साम्यवाद याचंा प्रभाव पडला अिण 
त्याचं्या कथातूंनही तो प्रितलबिबत होतो. पण त्याचं्या कथातंील ऄनुभवातं िवचार आतके िवरघळून गेलेले 
अहेत की कुठेही काही बाहेरून अलेले अहे- ऄनुभवबाय अहे म्हणनू कलाबाय अहे ऄसे वार्त नाही. 
त्याचं्या मनावर अदशटवादाचा प्रभाव होता. कादंबरी वाङमयात कधी त्याचंा ऄस्वाभािवक प्रभाव काहीसा 
कलेला मारकही ठरलेला अहे पण कथावाङमयात ऄशी फसलेल्या कथाचंी ईदाहरणे फारच कमी अहेत. 
सवट कथाचंा दजा सारखा नाही हे खरे अहे पण दुय्यम दजाच्या कथातंही अदशटवादातून अलेली 
हृदयपिरवतटने व ईदात्त शवेर् ऄस्वाभािवक वार्त नाहीत. पे्रमचंद काळाबरोबर सतत गितमान रािहले 
अहेत. जमीन व रॅम याचं्यािवर्यी ऄतोनात ओढ ऄसलेला शतेकरी, शवेर्ी या दोहोपासून दूर होतो. 
(―पूस की रात‖, ―कफन‖) हा प्रवास केवळ वैचािरक नव्हता. तो जीवनाच्या प्रत्यक्ष िनरीक्षणाने, साक्षात्  
संबंधाने घडला होता. म्हणूनच त्याचं्या कथातूंन ऄमूतट, ऄस्पष्ट ऄसे काही नसते. जे ऄसते ते सवट ठोस, मूतट 
व स्पष्ट. 
 
 पे्रमचंदाचंी लघुकथेच्या रूपावरची, तंत्रावरची पक् कड ऄगदी घट्ट होती. ―बङे घर की बेर्ी‖ 
(१९१०) पासून ―कफन‖ (१९६६) पयंतच्या सवट कथा याची साक्ष देतात. 
 
 त्याचं्या कथातंील घर्ना वास्तव जीवनातंील व्यावहािरक घर्ना ऄसतात. त्यामुळे त्यातं ऄंगभतू 
िवरॄसनीयता ऄसते. ऄवास्तव व कत्ल्पत वार्णारे प्रसंग पे्रमचंदाचं्या कथातूंन दाखवता येणार नाहीत. 
घर्नातंील क्रमातं कायटकारण भाव ऄसतो पण त्याचा अधार सामान्यतः मानवी मन व त्याची पिरत्स्थती 
याचंा व्यावहािरक सबंंध ऄसतो. माणसाचे मन व त्याच्या भोवतालची पिरत्स्थती याचें परस्परानंा प्रभािवत 
करणारे संबधं पे्रमचंदानंी मान्य केले अहेत म्हणूनच त्याचंी पाते्र पिरत्स्थतीला वारे्ल तशी वाकव ूर्ाकणारी 
वा मनस्वी अकार देणारी, ऄिितीय शिि-कें दे्र ऄसलेली नसतात तसेच ती केवळ पिरत्स्थतीच्या हातची 
िनजीव वा यािंत्रक प्रितिक्रया करणारी बाहुली नसतात. व्यापक व खोलवर ऄथाने अर्वथक व भौितक 
पिरत्स्थतीचे प्राबल्य पे्रमचंद मान्य करतात पण त्याचा अग्रही वा ऄितवादी अिवष्ट्कार त्याचं्या कथातूंन होत 
नाहीत. म्हणूनच त्याचं्या पात्रानंा संवदेना ऄसतात, मनोवृत्ती ऄसतात, स्वभाव ऄसतो व भावनाचें अरोह-
ऄवरोह ही ऄसतात. मात्र कतृटमऄकतुटम शिीचा प्रत्यय देणारी ही माणसे नसतात. पे्रमचंदाचं्या पात्रानंा 
―स्वभाव‖ ऄसतो. पे्रमचंदाचं्या पुढच्या काळात िविशष्ट क्षणी िविशष्ट मनोवृत्ती वा ―मूड‖ ने ईते्तिजत झालेली 
पाते्र कथा सािहत्यात अली. या पात्रानंा मनोवृत्ती होत्या, या मनोवृत्ती ईत्कर्ही होत्या व त्या मनोवृत्तींच्या 
प्रचंड दबावानंी त्याचंा स्थायी स्वभाव ईखडला जातो. पण पे्रमचंदाचं्या काळच्या पात्राचं्या मनोवृत्तीना 
―स्वभावा‖ ची भरभक् कम बठैक होती. माणसे संज्ञाप्रवाह, ऄवचेतन मनाची ऄतार्वकक शिी यानंी भारावनू 
बाहेर िनत्ष्ट्क्रय पण अतून ईते्तिजत झालेली नव्हती. म्हणूनच ऄसे म्हणता येइल की पे्रमचंदानंी माणसाचें 
नानािवध नमनेू प्रस्तुत केले- माणसाचं्या केवळ मनोवृत्ती दाखिवण्यात त्यानंा फारसा रस वार्ला नाही. 
याचा ऄथट ऄसा नाही की मनोवृत्तीचे िचत्रण करण्यात पे्रमचंदाचें कसब कमी पडत होते. त्याचं्या पात्रातं 
प्रणय, इष्ट्या, िनष्ट्फळ क्रोध, समपटणाची अकाकं्षा, ईत्कर् वात्सल्य, सन्मानलालसा, िवद्रोह, आत्यादी 
ऄसंख्य मनोवृत्ती व्यि झाल्या अहेत. पण त्यानंा पात्राचं्या स्वभावाचा अधार अहे. िविवध वयाच्या व 
स्वभावाच्या माणसाचं्या मनातं ऄनुप्रवशे करण्याची िसद्धी पे्रमचंदानंा लाभलेली होती. अिण म्हणनूच 
त्याचं्या यशस्वी कथा कोणत्याही काळात िर्कून राहातील ऄशा अहेत. 
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 पे्रमचंदानंी अकाराने फार छोट्या ―ठाकूर का कुऑ‖ सारख्या कथा िलिहल्या तर ―ऄलग्योझा‖ 
सारख्या दीघट कथाही िलिहल्या. एक व्यिीच्या मनोभावाचं्या िचत्रणापासून तो तीन तीन िपढ्याचं्या 
जीवनावस्थाचं्या िदग्दशटना पयंत सवट तऱ्हेच्या कथा त्यानंी िलिहल्या. कथातंील घर्नाचंा व पात्राचंा 
ऄिनवायट तेवढाच ईपयोग करण्यात पे्रमचंद कुशल होते. स्वाभािवकतेच्या व िवरॄसनीयतेच्या तत्त्वानंा 
बाधक न होता घर्नाचंी कलात्मक माडंणी करून कथेत कुतूहल व िजज्ञासा शवेर्पयंत कायम ठेवण्याची 
िकमया पे्रमचंदानंा लाभलेली होती अिण त्याचंी ही िकमया आतकी सहज होती की कथेच्या ऄनुभवापासून 
प्रयत्नपूवटक दूर जाउन िवश्लेर्क बदु्धीने समजून घेतल्यािशवाय या िकमयेचा ―चमत्कार‖ जाणवत नाही. 
त्याचं्या कथातं िनवदेन ऄसते, िनवदेनातं प्रचंड प्रवाह व गती ऄसते, त्या प्रवाहात जीवनसंवादी सहजपणा 
ऄसतो म्हणनूच पे्रमचंदाचंी कथा वाचताना ऄसे वार्त राहाते की अपण असपासचे जीवन ऄिधक 
बारकाइने पाहात अहोत. यात जी सहजिसद्ध ऄशी कलात्मक िकमया ऄसते ितचे मोठेपण ऄकृित्रमपणे 
मनावर प्रभाव र्ाकते पण वगेवगेळेपणाने जाणवत नाही. 
 
 पे्रमचंदानंा आतके सागंायचे होते अिण ते सागंणे आतके महत्वाचे होते की त्यासाठी जाणूनबुजून 
प्रयोग करण्याचे कारणच नव्हते. मात्र त्याचं्या िनवदेनाकडे जागरुकतेने पािहले की त्यातले ―नाट्य‖ 
ध्यानात येते. हे नाट्य केवळ संवादापरुते मयािदत नसते तर वाक्यापासून ते घर्नाचं्या मािलकेपयंत ते 
सवटव्यापी ऄसते अिण ऄसे ऄसूनही ते ―नार्की‖ वार्त नाही. पे्रमचंदानंी िवरोध (Contrast) या तत्वाचा 
जो ईपयोग कथा िवरॄात सातत्याने व प्रचरुतेने करून घेतला अहे तो पहाण्यासारखा अहे. कथेच्या 
प्रवाहात मध्येच ते ऄशी काळजाला िभडणारी ―धुन‖ वाजवतात की अरृयट वार्ाव.े त्याचं्या कथा-प्रवाहात 
सापंडलेल्या वाचकाचे ितकडे वगेळे ऄसे लक्षच जात नाही. ऄप्रत्यक्ष पिरणाम मात्र होत राहातो. 
 
 ऄनुभवाचे बीज फुलिवण्याचे पे्रमचंदाचें कसब वाखाणण्यासारखे अहे. यासाठी ते घर्ना व 
प्रसंगाचंी िनर्वमती तर करतीलच पण कधी मधूनच व्याख्यानेही देतील. िकस्से सागंतील, पात्राचं्या 
मनोवृत्तींशी स्वतः एकरूप होउन वाचकानंा बरोबर वहात नेतील. कधी दूर राहून िचत्रमय िवरॄ 
वाचकासंमोर ठेवतील तर कधी त्या िवरॄात स्वतःच गंुतून गेल्याचेही दाखवतील. कलावतंाने अपल्या 
िवरॄाशी कसे व कधी समरस व्हावे, त्यातं िकती गंुतून जाव ेव त्याचवळेी िकती तर्स्थही ऄसाव ेयाचे ईत्तम 
ईदाहरण पे्रमचंदाचंी कथा प्रस्तुत करते. दोन चार वाक्यातच कथेतील ऄनुभवाला ऄिधक व्यापक कसे 
कराव.े व जीवनाच्या िविवध स्तराशंी कसे जोडाव े हे पे्रमचंदाकंडून नवोिदत कलावतंानी िशकण्यासारखे 
अहे. 
 
 पे्रमचंद मोठे कलावतं होते. पण त्याचं्या जीवनाशयाने समृद्ध ऄसलेल्या कथातूंन त्याचंा कलावतं 
वगेळा जाणवत नाही. शवेर्ी जीवनानुभव मुतट व साकार करण्यात फुलवण्यात, समृद्ध करण्यात व 
प्रभावीपणे प्रतीितक्षम करण्यात सवट कसब ईपयोगात अणायचे ऄसते. हा जीवनानुभव वाचकापयंत 
पोचिवतानंा कलावतं स्वतःकडे वगेळेपणाने ध्यान अकर्ूटन घेतच नाही. कारण तो खऱ्या ऄथांने मोठा 
―बहुरूपी‖ ऄसतो. पे्रमचंद ऄसेच ―बहुरूपी‖ कलाकार होते. 

 
 पे्रमचंदाचं्या काही िनवडक कथाचंा समीक्षात्मक पिरचय या िठकाणी िदला अहे. एकेका कथेवर 
एकेक स्वतंत्र लेख िलहावा आतका बारकावा व कलात्मक कसब या कथातूंन िदसते. पण या समीक्षणाचंा 
ईदे्दश केवळ मूळ कथा (शक्य झाल्यास लहदीतूनच) वाचकानंी वाचाव्या एवढाच अहे. 
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(१) बडे घर की बेटी : (जमाना, िडसेंबर १९१०) 
 

 १९१० साली ―जमाना‖ मध्ये प्रथम ईदूटत प्रकािशत झालेली ही कथा लघुकथा या वाङ मय प्रकारावर 
पे्रमचंदाचंा केवढा ऄिधकार होता याची साक्ष देते. 

 
 पे्रमचंदाचंी सामािजक वास्तवावरची पकड जबर होती. याचेही प्रमाण या कथेच्या रूपाने िमळते. 
एकत्र कुरंु्ब व्यवस्थेत एक भाउ नोकरदार व दुसरा काहीसा ईनाड ऄसला की िवघर्नाची बीजे कशी 
ऄंकुर धारण करतात याचे सूचन ही कथा करते. िशवाय एखाद्या ऄिधक रॅीमतं घराण्यातील कन्या काहीशा 
सामान्य पिरत्स्थतीच्या कुरंु्बात अली की ितला जुळवनू घेताना कसा त्रास होतो याचेही सूचन यात झाले 
अहे. पण भारतीय स्त्रीच्या मनावर एकत्र कुरंु्बातील वातावरणाचे, दीर, सासरा, याचं्याबद्दलच्या अदराचे 
जे संस्कार बद्धमलू झालेले ऄसतात तोही वास्तवाचा एक भाग अहे. या कथेतील अनंदी मोठ्या 
घराण्यातली; ितचा पती नोकरदार व धाकर्ा दीर ईनाड. हा ईनाड दीर, एक िदवस होले मारून अणतो 
व मासं िशजवायला सागंतो. जेवताना तूप नव्हते म्हणून रागावतो, अनंदी सागंते की सवट तूप मासं 
िशजवताना सपंले. भाडंणाला सुरवात होते, ईणीदुणी काढली जातात. दीर अनंदीच्या माहेरबद्दल 
ऄनुद गार ईद गार काढून अनंदीचा ऄपमान करतो. अनंदीला माहेरचा ऄपमान सहन होत नाही. तीही 
प्रत्युत्तर करते त्यात माहेरच्या रॅीमंतीचा गवट ऄसतो. दीर ितला खडावा फेकून मारतो. ऄपमािनत झालेली 
अनंदी रुसते, नवऱ्याला सवट सागंते. नवरा ऄलग राहायचा िनणटय जाहीर करतो. कुरंु्बात मोठे ईदास व 
दुःखमय वातावरण िनमाण होते. लहान भाउ ईनाड ऄसला तरी एकत्र कुरंु्बातले विडल भावाबद्दलच्या 
अदराचे संस्कार त्याच्या मनावरही झालेले ऄसतात. विडल भाउ अपल्यामुळे घर सोडून जातो अहे हे 
पािहल्यावर परृातापाने तो स्वतःच घर सोडण्याचा िनणटय घेतो. तो विहनीचीही क्षमा मागंतो. दोन भावानंा 
ऄलग करणारी ही घर्ना अनंदीला सहन होत नाही. ती छोट्या िदराला घर न सोडण्यास बजावते. दोन्ही 
भावातंले मनोमािलन्य दूर होते. 
 
 कथेचा शवेर् पे्रमचंदानंी अदशटवादी व भावुक पद्धतीने केला ऄसा अरोप काही समीक्षकानंी केला. 
पण १९१० च्या असपास एकत्र कुरंु्बाचे संस्कार िकती गाढ होते अिण स्त्रीच्या मनावर-कुलीन घराण्यातून 
अलेल्या स्त्रीच्या मनावर ते केवढे प्रबळ होते याची जाणीव माणसाचे मन जाणणाऱ्या पे्रमचंदानंा ऄसल्यामुळे 
त्यानंी शवेर्ी ऄगदी वास्तववादी पद्धतीनेच केला अिण कथेची मनोिवज्ञानाची बैठक पक् की ठेवली ऄसेच 
म्हर्ले पािहजे. 
 
 ही कथा िनवदेनात्मक पद्धतीने िलिहली अहे अिण िनवदेन पे्रमचंदाचं्या िचत्रात्मक शलैीमुळे 
िजवतं झाले अहे. एका काळच्या रॅीमंत पण अता पिरत्स्थती िबघडल्यामुळे काहीसे ऄवनत झालेल्या 
कुरंु्बाचे वणटन केले अहे. ऄशा कुरंु्बात सहािजकच एखादा युवक िशक्षण घेउन पिरत्स्थती सावरण्याचा 
प्रयत्न करतो. दुसरा परंपराचें सामंती संस्कार झाल्यामुळे ईनाडक्या करतो. पती िमळवता ऄसेल तर 
त्याच्या पत्नीला वगेळे राहाण्याचे िवचार परवडतात. त्याप्रमाणे अनंदीच्या मनातही धुसफुस ऄसते. (ही 
धुसफुस ऄसली तरी एकत्र कुरंु्बातील नात्यागोत्याचे संस्कार ऄिधक खोलवर ऄसतात) ही धुसफुस व 
िदराचा ईनाडपणा यातील संघर्ट ऄिनवायट ऄसतो. िमळवत्या माणसाचा ऄहंकारही काहीसा र्ोकदार 
ऄसतो. त्याप्रमाणे एकत्र कुरंु्बाचे समथटन करणारा रॅीकंठ पत्नीला धाकट्या भावाने ऄपमािनत केले हे 
पािहल्यावर िचडतो. पे्रमचंदानंी ही मनाची जाण अरंभापासून सतत ठेवली अहे. मुलगा िमळवता ऄसला 
तरी त्याला दोन कठोर शब्द सुनिवण्याचा ऄिधकार बापाला ऄसतोच. त्याप्रमाणे बेनीसाधव लसह िचडतात. 
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त्यानंा वगेळे राहाण्याचा मुलाचा िनणटय दुःखमय वार्तो. हा कौरंु्िबक संघर्ाला वारे घालून ऄिधक 
भडकावणाऱ्या गावच्या लोकाचें वणटनही पे्रमचंद सहजपणे जाता जाता करतात व कथेला ऄिधक 
व्यापकपणा अणतात. गावकऱ्याचं्या कुजबजुीचा ऄथट वयस्क बेनीमाधव जाणतात पण बी. ए. पास 
तरुणाला तो कळत नाही ! लाल िबहारीला अपल्या कत्याधत्या व िशिक्षत भावाबद्दल अदर ऄसतो व 
त्यामुळे त्याला अपल्या कृत्याचा परृात्ताप होतो. हे ऄितशय स्वाभािवकपणे पे्रमचदंानंी दाखवले अहे. 
अपल्यामुळे घर फुर्ते अहे व अपल्या िप्रय बधूंला अता जाव े लागते अहे याची र्ोचणी स्वाभािवक 
धाकट्या भावाला ऄसय होते. पे्रमचंदानंी शवेर्पयंत मानवी मनाच्या वास्तवाचे भान जागृत ठेवले अहे. 
शवेर्ी अनंदी धाकट्या भावाला घर न सोडण्याचा पे्रमळ अदेश देते तो अदेश म्हणजे एकूण कौरंु्िबक 
वातावरणाचा, अनंदीच्या मनात खोलवर रूजलेल्या ससं्काराचंा अिण तत्कालीन कौंरु्िबक वास्तवाचा 
पिरपाक अहे. ही केवळ हृदयपिरवतटनाची कथा नाही, ती धक् काकथाही नाही, यातंला सुखमय ऄंत 
अदशटवादी वळसा िदल्याने झालेला नाही. जे अहे ते ऄगदी सहज, स्वाभािवक अिण प्रवाहमय, म्हणूनच 
ही कथा ऄितशय यशस्वी लघुकथा अहे. ९-१० पषृ्ठाचं्या मयािदत अकारात सवट घर्क सहजपणे 
गोंवण्याचा पे्रमचंदाचं्या कौशल्याचे कौतुक वार्ते ! 
 

(२) पंचपरमेश्वर (―सरस्वती‖ जून १९१६) 
 

 पे्रमचंदाचंी ―पंचपरमेरॄर‖ ही कथा त्याचं्या मनावर अदशटवादाचा प्रभाव ऄसताना िलिहली गेली 
अहे. समीक्षकानंी या कथेसंबंधी िलिहताना ―पंचाच्या न्यायाच्या जागेवर बसल्यावर मनुष्ट्यातला न्याय 
देणारा इरॄर जागा होतो‖ लकवा ―माणसावर कतटव्याची जबाबदारी अली की त्याच्यातले ―सत् ‖ जागत होते‖ 
आत्यादी पे्रमचंदाचं्या अस्थािंवर्यी मतभेद प्रकर् केले अहेत व ही कथा अजच्या काळाच्या दृष्टीने फारशी 
औिचत्यपूणट रािहली नाही ऄशीही र्ीका केली अहे. 
 
 वस्तुतः या कथेचे समीक्षण करताना वरील दोन्ही मुदे्द गैरलागू अहेत. १९१६ च्या असपास 
िलिहलेल्या या कथेत अदशटवादी मनाचा अिवष्ट्कार झाला ऄसला तरी ती कथा म्हणून अजही िभडते, 
ईत्तम वार्ते. याचे कारण ऄसे की जबाबदारी अल्यावर वा न्यायदानाच्या खुचीवर बसल्यावर सवटच 
माणसाचं्या मनातला इरॄर जागा होतो ऄशी भिूमका पे्रमचंदानंी घेतलेली नाही. ऄशी भिूमका मानवी 
स्वभावाच्या वैिचत्र्याची जाण ऄसलेला कोणीही कथाकार घेउ शकत नाही. त्याचप्रमाणे ही कथा 
प्राितनीिधक म्हणूनही िलिहली गेली नाही. काही माणसात काही िविशष्ट कारणाने मनुष्ट्याचा सद भाव 
जागत होउ शकतो याचे िवरॄसनीय वार्णारे व मनाला प्रभािवत करणारे कलात्मक प्रकर्ीकरण पे्रमचंदानंी 
केले अहे अिण ही कथा वाचताना माणसाच्या िनमटलतेचा, त्याच्या धार्वमक भेदभावनेला संक्रिमत करून 
जाणाऱ्या िवमल िववकेशीलतेचा प्रत्यय येतो. काही माणसे काहीं क्षण प्रभािवत करू शकतात. ही सफलता 
या कथेपरुती परेुशी अहे ऄसे वार्ते. 
 
 या कथेत एक धागा लहदु-मुसलमान ऐक्याचाही अहे. धार्वमक कमटकाडं व खाणेिपणे यासंबधंी 
वगेवगेळेपणा ऄसला तरी दोन्ही जमातीत माणसुकीच्या पातळीवर ईत्तम सलोखा िकत्येक वर्ापासून 
िनमाण झालेला अहे ऄसा पे्रमचंदाचंा िवरॄास होता. 
 
 जुम्मन शखे व ऄलगू चौधरी याचं्या िपढीजात मतै्रीचे वणटन पे्रमचंदानंी समरसतेने केले अहे. पुढे 
िनमाण होणाऱ्या पेचप्रसंगाच्या गहनपणासाठी हे वणटन अवश्यक अहे. या वणटनात हलकासा िवनोदाचा 
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स्वर ऄसल्यामुळे अरंभीचा भाग फार मनोरंजक झाला अहे. जुम्मन शखे अपल्या अत्याची जमीन अपल्या 
नाव ेकरून घेतो व नंतर ितला घरांत खूप त्रास िदला जातो. शवेर्ी नाइलाजाने अत्या अपली िफयाद 
गावच्या पंचायतीसमोर नेते. गावंपंचायतीचे ससं्कार ग्रामीण जनतेच्या मनांत खूप खोलवर गेलेले ऄसतात 
व ही बाब पे्रमचंदाचं्या कथेची एक अधारिशला अहे. अत्या अपले दुःख गावंच्या लोकानंा सागंते पण 
जुम्मनशखेच्या लाठीला घाबरलेले लोक अत्याला साथ देत नाहीत. गावंच्या लोकाचें सामूिहक मन 
प्रभावीपणे व्यि करण्यात पे्रमचंदानंा चागंलेच यश अले अहे. पंचायत भरते. जुम्मनचे काही िवरोधक 
हजर ऄसतात. जुम्मनला िनणटय अपल्या िवरुद्ध जाइल ऄशी भीती वार्ते. पण पे्रमचंद मोठ्या कौशल्याने 
एक अकर्टक पण वास्तव ऄशी घर्ना िनमाण करतात. अत्या सरपचं म्हणून जुम्मनचा िमत्र ऄलगू चौधरी 
याचे नाव सुचवते. वरून थंड चेहरा ठेवणारा जुम्मन शखे अतून फार खुश झालेला ऄसतो. कारण ऄलग ू
त्याचा बालपणा पासूनचा ईत्तम िमत्र ऄसतो. 
 
 आथे कथेला अणखी एक कलार्णी िमळते. अत्या अधी ऄलगू चौधरीला भेर्लेली ऄसते व ितचे, 
वाक्य ―संबधं िबघडतील म्हणून आमानीपणाने बोलणार नाहीस ?‖ ऄलगूच्या मनात गंुजत रािहलेले 
दाखवले अहे. ऄलगूची सरपंच बनण्याची आच्छा नसते. पण पंचाच्या खुचीवर बसल्यावर मात्र त्याच्या 
मनातं न्यायदेवता जागी होते. तो जुम्मन शखेला ऄसे प्रश्न िवचारतो की जुम्मनला अरृयट वार्ते. शवेर्ी 
िनणटय म्हातारीच्या- अतेच्या बाजूने होतो. 
 
 ऄनेक वर्ांचे मतै्रीचे सबंंध दुरावतात, त्यात औपचािरकपणाच येतो ऄसे नाही तर िेर् व रागही 
िनमाण होतो. अता ऄलगचूा बदला घेण्याची आच्छा जुम्मनच्या मनात िनमाण झाली होती. 
 
 अिण त्याला एक िनिमत्त सापंडतेही. ऄलगूचा एक ईत्तम बैल मरतो. त्याच्या जोडीच्या बलैाचा 
ईपयोग नसतो म्हणून तो बलै ऄलगू चौधरी समझु साहूला िवकून र्ाकतो पैसे एक मिहन्यानी देण्याचे 
ठरते. या काळात समझु साहू त्या बैलाकडून िनदटयपणाने कामे करून घेतो व त्याच्या खाण्यािपण्याची 
काळजी ही घेत नाही ! (शतेकरी व व्यापारी याचं्यातला बैलाकडे पहाण्याचा दृिष्टकोणही पे्रमचंदानंी जाता 
जाता व्यि केला अहे.) मजबूत व सुंदर बलै शवेर्ी कामाने िपचनू मरून जातो. रात्री माल व पैसे 
याचं्यासकर् समझु साहू रस्त्यातच ऄडकून पडतो. रात्रभर जागे राहाण्याचा प्रयत्न करूनही त्याचा डोळा 
लागतो व त्या ऄवधीत त्याच्या कमरेचे सवट पैसे व त्याचा माल चोरीला जातो. समझु साहू िचडतो. ऄलगचेू 
पैसे देण्याचे नाकारतो व मामला पचंायतीसमोर येतो. 
 
 पंचायतीत दोन्ही पक्षाकडचे लोक ऄसतात. सरपचं म्हणून समझु साहू जुम्मन शखेचे नाव घेतो. 
अरंभी जुम्मनला बदला घेण्याची संधी िमळाल्याचे सुख होते व समझ ूसाहू िनकाल अपल्या बाजूचा होणार 
या खुशीत ऄसतो. पण सरपंच म्हणून असनस्थ झाल्यावर जुम्मनच्या मनातले िकत्ल्मर् नाहीसे होते, 
कतटव्यबदु्धी जागत होते. िवशुद्ध न्याय पे्रम ईत्पन्न होते अिण इष्ट्या व राग नष्ट होउन िनकाल ऄलगूच्या 
बाजूने िदला जातो. 
 
 पंचाचं्या मुखाने इरॄर बोलत ऄसतो याचा ऄनुभव ऄलगपू्रमाणे जुम्मनला येतो. दोघे एकमेकाचं्या 
गळ्याला िमठी मारतात व मनोमािलन्य दूर होते. वर्ाचा खंिडत झालेला मतै्रीचा प्रवाह पुनः वाहू लागतो. 
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 या कथेतील िववकेाची व न्यायबदु्धीची जागृती ऄत्यंत स्वाभािवक वार्ते. एक तर ग्रामीण 
जनमानसातील पंचायतीचा संस्कार त्याकाळी प्रबळ होताच. ऄलगु चौधरी व जुम्मन शखे याचंी घिनष्ट 
मतै्रीही त्याचं्या ऄंतमटनात त्यावळेी ऄसते. या कथेचा िवकास पे्रमचंदानंी िवलक्षण संयमाने अिण िचत्रात्मक 
शलैीने केला अहे. कथेला ऄनेक कलार्ण्या िदल्या ऄसून कुतूहल सारखे वाढत राहाते. या कलार्ण्या 
घर्नाप्रधान नसून मानवी स्वभावावर अधारलेल्या ऄसल्यामुळे कथेचे अवाहन स्थळकाळाची बंधने 
ऄितक्रिमत करते. यातील लहदु-मुसलमान संबधंाचंा धागा कथािवरॄाच्या बाहेरचा व ईपरा वार्त नाही. 
तसेच पे्रमचंदाचंी अदशटवादावरची रॅद्धा या िठकाणी ऄकलात्मक झालेली नाही. याचे कारण ऄसे की 
ऄलगु काय लकवा जुम्मन काय ही इरॄराला वा ऄल्लाला मानणारी व घाबरणारी माणसे होती. िशवाय 
जबाबदारीचा भार खादं्यावर अल्यावर माणसे (िनदान काही माणसे) िववकेवान होतात, न्यायिनष्ठरु 
होतात, स्वाथाला ऄितक्रिमत करतात, ऄसा जीवनातला ऄनुभव या कथेचा प्रमुख अधार अहे. कथेला 
पुरेसा भरीवपणा अला ऄसला तरी कुठेही व्यिी वा प्रसंग याचं्या कारे्कोर ईपयोगाचे कलात्मक भान 
सुर्लेले नाही. 
 

(३) शतरंज के णखलाडी (माधुरी - ऑलटोबर १९२४) 
 

 ही एक गाजलेली कथा. लखनौच्या िवलासी वातावरणाचे मोठे प्रभावी वणटन पे्रमचंदानंी केले अहे. 
एकीकडे आंग्रजाचें अक्रमण सुरू होते अिण भारतीय राजेरजवाडे त्याचें ऄिंकत व अिरॅत होत होते. 
पत्त्याचं्या बंगल्याप्रमाणे भारतीय संस्थाने आंग्रजाचं्या घोडदौडीपुढे कोसळत होती. या वातावरणात 
बुद्धीबळाचा खेळ एक प्रतीकात्मक ऄथट धारण करतो. सवटच पराक्रमी व वरच्या वगातील लोकाचं्या मनावर 
राजकीय व सामािजक दृष्ट्ट्या मरगळ व ईदासीनता अलेली होती अिण जीवनात बुद्धीबळाच्या 
खेळीसारख्या लुरु्परुु्च्या लढायानंी मनोरंजन केले जात होते. 
 
 िमरजा व मीर हे दोघे जागीरदार. ऄवधचा नबाब आंग्रजाचंा बंदी झाला. पण या मोठ्या घर्नेशी 
त्याना काहीच कतटव्य नव्हते. राजकीय प्रचंड घडामोडीिवर्यीची ही ईदासीनता एकप्रकारे त्याचं्या 
िवनाशाची नादंी होती. ऄयोध्येच्या नबाबाला वाचिवण्यापेक्षा बुिद्धबळाच्या राजाला वाचिवण्यात यानंा 
ऄिधक ईत्साह वार्त होता. त्याचें घरात लक्ष नव्हते. िमरजाची पत्नी या खेळामुळे वैतागलेली ऄसायची 
तर मीरसाहेबाची पत्नी व्यिभचारी झाली होती. खानदानी शान बेगडीपणाने संभाळीत दोघेही सवट जीवन 
खेळात व्यतीत करीत होते. पे्रमचंदानंी कुरंु्ब व समाज दोन्ही िठकाणी िनमाण झालेली िनत्ष्ट्क्रयता, 
ऄधःपतन अिण ऄव्यवस्था याचें मोठे सूचक िचत्र काढले अहे. मीरच्या पत्नीचा िप्रयकर नबाबाच्या दूताचे 
सोंग घेउन मीरसाहेबानंा नबाबानंी युद्धासाठी मदत करायला िनमिंत्रत केल्याचे सागंतो. बुिद्धबळाच्या 
खेळात सवटच बदु्धी गंुतवलेल्या मीरसाहेबानंा ते खरे वार्ते ! दोघे पळून जाउन गोमती नदीच्या काठी 
एकातं स्थळी डाव माडंतात. खेळताना प्रितस्पध्यांचे होणारे डावपेच व त्याचं्या मनातंील भावनात्मक 
अंदोलने याचे मार्वमक िचत्रण पे्रमचंदानंी केले अहे. 
 
 हे खेळगडी खेळताना िचडतात, एकमेकावर प्रथम शात्ब्दक हल्ला करतात, ईणीदुणी काढतात, 
नंतर तलवारी ईपसून लढतात, एक दुसऱ्यावर वार करून घायाळ होउन पडतात व मरतात. ते िवलासी 
होते पण िभते्र नव्हते. वैयििक पराक्रम त्याचेंपाशी होता. पे्रमचंदानंी भारतीय योद्ध्याचं्या एका 
ममटस्थानावर नेमके बोर् ठेवले अहे. ही कथा बिुद्धबळाच्या खेळाडंूच्या िनिमत्ताने एकोिणसाव्या शतकातील 
एकूण भारतीय समाजाचे राजकीय वास्तव्य सूिचत करते. या कथेतील घर्नाचं्या माध्यमातून व्यंगात्मक 
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सूर मोठ्या कौशल्याने ध्विनत केलेला अहे. या कथेत तत्कालीन सामंतशाही वातावरणाचे, वगाचे अिण 
व्यिीचे जीवनदशटन घडिवले अहे. फार मोठा अशय प्रतीकात्मक रूपाने ही कथा व्यि करते. 
 

(४) सुजान भगत (―माधुरी‖ - मे १९२७) 
 

 मानवी मनाचे पे्रमचंदाचें ज्ञान िकती मोठे होते याचे ही कथा एक ईत्कृष्ट ईदाहरण अहे. 
 
 सुजान शतेकऱ्याला पैसा िमळतो अिण त्याची प्रवृत्ती एकदम धमाकडे वळते. त्याच्या बदललेल्या 
मनाचे अिण त्यामुळे त्याच्या घरी बदललेल्या वातावरणाचे मोठे प्रभावी िचत्र पे्रमचंद प्रस्तुत करतात. अता 
त्याची संपत्ती साधू, महात्मा, िभकारी, ब्राह्मण, यज्ञ, याकडे वळते. सुजानला धमटकायाची जणू नशाच 
चढते. पत्नी त्याला अवरण्याचा प्रयत्न करते पण सुजान पक् का हट्टी बनलेला ऄसतो. त्याचा मान वाढतो 
व गावात िेर्ही वाढतो. 
 
 सुजान शतेकरी अता ―भगत‖ झाले. अता प्रत्येक कायाचा िवचार औिचत्य वा धमट या कसोर्ीवर 
होउ लागला. पूवी स्वाथाच्या कसोर्ीवर होत होता. सुजान अता सूक्ष्म जगात अला. केवळ भगत 
रािहला. रॅम करणारा शतेकरी लुप्त झाला. पण हळू हळू त्याच्या घरांतला त्याचा ऄिधकारही कमी होउ 
लागला. मुलगा भोला रॅम करू लागला व त्याचा ऄिधकार घरात वाढू लागला. अता सुजानची पत्नीही 
भोलाची बाजू घेउ लागली. 
 
 अतापयंत भोलाने बापाचा प्रत्यक्षपणे ऄपमान केला नव्हता. एका िभकाऱ्याला मापरे् भरून गहू 
सुजान देउ लागला हे पाहून भोलाने मापरे् हातून काढून घेतले. मुलाकडून ऄशा तऱ्हेने ऄपमान व्हावा हे 
सुजानला ऄसय झाले. घरात अपली पत व प्रितष्ठा कमी झाली अहे हे त्याला परुतेपणी कळले. बाहेर 
त्याची प्रितष्ठा वाढली होती पण घरच्याचं्या दृष्टीने तो एक िनकम्मा व केवळ खचट करणारा माणूस होता. 
भोलाच्या या कृतीचे व त्याच्या वाक ताडनाचे समथटन सुजानची पत्नीही करू लागली हे सुजानला फारच 
झोंबले. माणसाचे घरातील स्थान शवेर्ी त्याच्या ईत्पादक शििवर कसे ऄवलंबनू ऄसते हे पे्रमचंदानंी 
सहजपणे पण मोठ्या कौशल्याने सूिचत केले अहे. 
 
 भगत रुसला, रागावला. एकीकडे जाउन बसला. पत्नी, मुलगा सवट समजूत काढू लागली. तो 
अता वगेळ्या ऄथाने ऄंतमंुख झाला होता. तो धार्वमक झाला होता खरा पण त्यामागे त्याची वृत्ती खऱ्या 
धार्वमक रॅदे्धची नव्हती प्रितष्ठेच्या लालसेने तो ―भगत‖ झाला होता. अता त्याची पत्नी त्याला खोचकपणे 
म्हणते, ―अता मायेत कशाला गंुतता ? ऄधी भाकर खा. इरॄराचे भजन करा अिण पडून रहा.‖ हा अघात 
ममटघाती होता. सुजानच्या मनात पनुः एक पिरवतटन चक्र िफरते. गेलेली पत व प्रितष्ठा िमळिवण्यासाठी तो 
अता पुनः जीव तोडून काम करतो. भोला त्याचे प्रचडं काम बघून चिकत होतो, घाबरतो अता पुनः 
सुजानला घरातं प्रितष्ठा िमळते. खळ्यावर एका िभक्षकुाला सुजान भरपूर धान्य देतो, देतो एवढेच नव्हे तर 
धान्याचा तो बोझा िभकाऱ्याला ईचलत नाही म्हणनू स्वतः डोक्यावर घेउन त्याची घरी पोचवतो. पण भोला 
एक शब्दाने त्याला िवरोध करीत नाही. 
 
 एक सुजाण शतेकऱ्याचे हे िचत्र. सुजान खरा धार्वमक नसतो. जीवनातली मुख्य पे्ररणा ऄसते ती 
प्रितष्ठा िमळिवण्याची. पे्रमचंदानंी हा मानवी मनोव्यापार अिण (त्यातील बारीकसारीक पिरवतटने) त्याचा 
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सवट घरावर व असपासच्या वातावरणावर होणारा प्रभाव फारच बारकाइने व कुशलतेने िचित्रत केला अहे. 
माणसाच्या मनाबरोबरच जीवनाच्या प्रवाहाची पे्रमचंदाचंी जाण जबर होती. याचा फार सामर्थ्यटशाली 
अिवष्ट्कार या कथेत झालेला िदसतो. 
 

(४) गुल्ली - डंडा (―हंस‖ फरवरी १९२९) 
 

 खेळासबंंधी पे्रमचंदाचंी कथा अहे व कादंबऱ्यात मोठ्या समरसतेने भरपूर िलिहले अहे. ―गुल्ली-
डंडा‖ (िवर्ी-दाडूं) ही त्याचंी िवर्ीदाडूंच्या खेळावर अधारलेली ऄितशय सुंदर कथा. या कथेत 
बालपणीच्या अठवणींचा रम्य स्पशट अहे, मागे वळून गत घर्नाकंडे पहाताना होणाऱ्या सुखमय संवदेनाचंी 
िमठास अहे, बालकाचं्या मनाच्या िनरीक्षणाने ही कथा दमदार झालेली अहे, िवर्ी-दाडूंच्या खेळाच्या 
वणटनाने रंजकता अलेली अहे पण या सवांची चव चाखत ऄसताना पे्रमचंदानंी सामािजक जीवनातील 
िवर्मतेमुळे िनमाण झालेल्या कारुण्याची डूब देउन जी गाभंीयाची पातळी या कथेला सहजपणे िदली अहे 
ती कथेला रॅेष्ठत्वाचा िखताब बहाल करते. 
 
 िवर्ीदाडूंच्या खेळाची महती सागंत मोठ्या खेळीमेळीच्या शलैीत पे्रमचंद कथेला अरंभ करतात. 
कथेतला नायक आिंजिनयर ऄसला तरी त्याच्या मनातला देशीपणा चागंलाच िर्कून ऄसतो अिण म्हणूनच 
ही कथा िविशष्ट रूप धारण करू शकली. खेळताना भकूतहान हरपते, घरच्याचे राग काही काळ िवसरले 
जातात याचे मोठे िचत्ताकर्टक वणटन वाचकाचे मन पकडून ठेवते चाभंाराचा मुलगा गया अिण हा मुलगा 
याचं्यातला तंर्ा दाखवला अहे. हा मुलगा कोतवालाचा. गया चाभंाराने त्याला डाव देत नाही म्हणून 
दाडूंने माराव े ही घर्ना िविचत्रच! पण खेळात सव ं सारखेच. पुढे शहराच्या जागी बदली झाल्यामुळे या 
मुलाने आतर िमत्रावंर कसा भाव मारला याचे मोठे मनोरंजक अिण बालमनाचे वास्तव िचत्रण करणारे वणटन 
पे्रमचंदानंी केले अहे. 
 
 पुढे वीस वर्ांनी आंिजिनयर बनून हा मुलगा गावी येतो अिण गयाशी िवर्ीदाडूं खेळतो. या वरवर 
चमत्कािरक भासणाऱ्या घर्नेला पे्रमचंदानंी मानस. शास्त्रीय बैठक देउन िवरॄसनीय बनवले अहे. गया व 
आंिजिनयर दोघे खेळतात. आंिजिनयर खेळतो ती हौस म्हणून, पूवीच्या स्मृतींचा सुखद चाळा म्हणनू. तर 
गया खेळतो ते मोठ्या झालेल्या िमत्राचें मन मोडू नये म्हणनू. आंिजिनयर गयाशी खेळताना रडे डाव खेळतो. 
िवर्ी दाडूंवर र्णकन अपर्ली ऄसतानाही डाव सोडत नाही. एकदा गया म्हणतो- ―नाही भाइ तू बेइमानी 
थोडीच करणार अहेस !‖ पुनः एक रडीचा डाव. अता तर अवाज झालेला नाकारणे शक्य नव्हते. 
आंिजिनयर म्हणतो- ―िवरे्वर अपर्ली ऄसेल‖ रडीचे डाव खेळणाऱ्या िभडूला एका काळी बदडून काढणारा 
गया सहजपणे म्हणतो, ―होय होय, िवर्ी िवरे्वरच अपर्ली ऄसेल दाडूंला लागली तर आतका अवाज 
अलाच नसता !‖ -गयाचे हे वाक्य मोठे खोंचक अहे. वरून िनरागसपणे ईच्चारलेले पण अंतून कींव, राग, 
दया, ऄहंकार, खोडकरपणा, व्यंग्य, ितखर्पणा, ऄवमान, बेरकेपणा आत्यादी िविवध सिंमरॅ भावानंी 
भरगच्च भरलेले ! ऄशी व्यजंना-क्षमता पे्रमचंदामंध्ये भरपूर अढळते. 

 
 शवेर्ी िनलटज्जपणाची ही एक सीमा ऄसतेच. आंिजिनयर डाय गयाला देतो. ऄंधार पडत चालल्याचे 
सागंून गया खेळ थाबंव ू पहातो. आंिजिनयर खेळण्याचा अग्रह धरतो. गया त्याचा मान राखण्यासाठी 
खेळण्याचे नार्क करतो. िमिनर्भरात डाव हरतो. आंिजिनयरला वार्ते गयाला खेळण्याची संवय रािहली 
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नाही गया ईत्तर देतो- ―खेळायला वळे कुठे िमळतो भय्या !‖ या सहजपणे िनघालेल्या ईद गारातं गयाच्या 
जीवनाचे कारुण्य भरलेले अहे ! 

 
 पण दुसऱ्या िदवशी िवर्ीदाडूंचा खेळ पहायला येण्याची िवनंती करून गया िनघून जातो. दुसऱ्या 
िदवशी अपल्या कारमधून आिंजिनयर िवर्ीदाडूंचा खेळ पहातो. अज गयाचे रूप ऄगदीच वगेळे होते. तो 
अपल्या गावंातल्या िमत्राबंरोबरच खेळत होता. गयाचे नैपुण्य िवलक्षण होते. गयाच्या कालच्या अिण 
अजच्या खेळीतले जमीनऄस्मानाचे ऄंतर आिंजिनयरला पदोपदी लाज अणत होते ! आतक्यात एक तरुण 
रडीचा डाव खेळतो. काल शातं, सौम्य, हीनदीन ऄसलेला गया अज मात्र लहानपणीसारखाच कु्रद्ध होतो. 
त्याचे रागावलेले रूप पाहूनच तो तरुण घाबरतो. आंिजिनयरला कळते-गयाने काल बरोबरीने खेळ केलाच 
नाही. त्याने दाखवली ती दया. अिण याचे कारणही ―मी अता ऑिफसर अहे !‖ ही ऑिफसरी त्याच्या 
माझ्यातली लभत बनली अहे. अता त्याचा अदर मला िमळेल, माझ्याशी नम्र व्यवहार ऄसेल. साहचयट 
िमळणार नाही-आंिजिनयरला वार्ते. ―तो मोठा झाला अहे अिण मी क्षदु्र झालो अहे.‖ आथे ही कथा सपंते. 
कथा सपंता संपता िवर्मतेवर अधारलेल्या समाज रचनेत माणसा माणसाच्या मनातं िनमाण झालेल्या 
लभतींचा िवदू्रप बळकर्पणा ही कथा दाखवनू जाते. खेळता खेळता ऄचानक त्या हलक्या-फुलक्या 
खेळातून मानवी जीवनाचे गंभीर सत्य बाहेर पडाव ेअिण त्याने चिकत कराव ेतशी ही कथा चिकत करते. 
गयाच्या चाभंार जातीचा संदभटही वगेळाच खुपणारा प्रकाश झोत र्ाकतो. 
 

(६) पूस की रात (―माधुरी‖ मे १९३०) 
 
 दारुण ऄनुभवाकडे काहीशा वरवरच्या िमत्स्कलपणाने पहात, िवनोदाच्या लकवा खेळकरपणाच्या 
पातळीवर ठेउन त्यातले भीर्ण कारुण्य अिण शोकात्मता व्यि करणे हे पे्रमचंदाचं्या कथा लेखनाचे एक 
खास वैिशष्ट्ट्य अहे. ―शतरंज के िखलाडी‖, ―कफन‖, ―पूस की रात‖ या कथा वरील गोष्टींचे पुराव ेअहेत. 
―पूस की रात‖ ही त्याचंी कथा शतेकऱ्याच्या जीवनाचे एक दुःखद वास्तव ऄशाच तऱ्हेने प्रस्तुत करते. 

 
 शतेकऱ्याला शतेी करणे सुखाचे व फायद्याचे तर रािहले नाहीच ईलर् दुःखाचे अिण ऄतोनात 
पिररॅमाचें बनले अहे. शतेावर काम करण्यापेक्षा मजुरी करणे शतेकरी ऄिधक पसतं करतो, ही भारतीय 
कृर्ी जीवनातली एक प्रमुख शोकािंतका अहे. तो अपल्या जिमनीपासून, रॅमापासून दुरावतो अहे याची 
िवदारक जाणीव देणारी ही कथा वर वर पहाता काहीशा हलक्याफुलक्या ऄंगाने िलिहली अहे. या कथेत 
शतेकरी जीवनाच्या वास्तवाचा एकच भाग मुख्यत्व े करून प्रकर् केला अहे. पौर् मिहन्यातल्या प्रखर 
थंडीचा मुकाबला करणे गरीब शतेकऱ्याला ऄशक्य होउन जाते. 

 
 हलकूने पोर्ाला िचमर्ा घेउन पौर् मिहन्यातल्या थंडीशी मुकाबला करण्यासाठी घोंगडे घेण्याच्या 
ईदे्दशाने तीन रुपये जमा केलेले ऄसतात. ते त्याला सहनाला द्याव ेलागतात. कारण सहना अपली ईधारी 
वसूल करण्यात फार कठोर ऄसतो. साध्या तीन चार रुपयाचं्या घोंगडीच्याही अड येणारा हा सावकारी 
पाश पे्रमचंद अरंभीच दाखवतात. 

 
 पौर्ाची ऄंधारी रात्र. कडक थंडी. या थंडीत हलकूची जी दयनीय त्स्थती होते त्याचे मोठे 
हृदयद्रावक िचत्र पे्रमचंदानंी काढले अहे. त्याचा कुत्रा जबरा हाही थंडीत गारठलेला ऄसतो. पशु अिण 
मनुष्ट्य यातले ऄंतरच जणू नाहीसे झालेले ऄसते. पण दुसऱ्या पातळीवर याचं्यातले ममत्वाचे, क्रीडेचे संबंध 
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िचतारून पे्रमचंदानंी काहीसा रॅिजक ताण िशिथल केला अहे. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी हलकू त्या 
कुत्र्यालाच ऄंगाजवळ घेतो. दोघानंी एकमेकाचं्या अत्म्याची ओढ जाणवते. काहीशा लौिककतेपलीकडचे 
हृत् -बंध जाणवतात. कुत्रा अिण त्याचा मालक माणूस याचं्यातले संबधं पे्रमचंदानंी फार ताकदीने िचतारले 
अहेत. 

 
 हलकूच्या डोक्यात एक कल्पना येते. सुकलेली पाने गोळा करून तो शकेोर्ी करतो. त्याचा व 
कुत्र्याचा देह गरम होतो. सुखावतो व सुस्तावतो सुखावलेला हलकू कुत्र्याबरोबर खेळतो. कुत्रा अपल्या 
कतटव्यात तत्पर ऄसतो. आकडे हलकूला अळसावल्यामुळे नीज येते. ितकडे नीलगायी शते चरून जातात. 
कुत्रा भुकंत ऄसतो. पण िनदे्रने हलकूला जणू दोरीने जखडून र्ाकले होते ! नीलगायी शते चरून गेल्या. 
सकाळी हलकूची पत्नी येउन त्याला रागे भरते. हलकू पोर् दुखत ऄसल्याचे नार्क करतो. मुन्नी ईदास 
झालेली ऄमते हलकू मात्र प्रसन्न होता. कारण रात्री थंडीत अता आथे झोपण्याची गरज रािहलेली नाही. 

 
 दैवी व मानवी सकंर्ामुळे शतेीपासून, जिमनीपासून व स्वतःच्या रॅमापासून शतेकरी कसा दुरावता 
अहे याचे हे िचत्रण. सुस्तावलेला, अळसावलेला हलकू नावाने हलकू ऄसला तरी ऄंगाने जाडजूड ऄसतो 
हे पे्रमचंदानंी अधीच िवनोदी ढंगाने नमूद केले अहे. पे्रमचंदाचंा कुठलाही शतेकरी ऄसा जाडजूड नसतो. 
हलकूच्या जाडजूडपणाचा त्याच्या सुस्तीशी संबधं अहे. हलकू अिण पौर्ाच्या थंड रात्रीत त्याची होणारी 
दैना हा या कथेतील ऄनुभवाचा कें द्रीय भाग. या भागाचे िचत्रण िवलक्षण कौशल्याने पे्रमचंदानंी केले अहे. 
त्यात त्याचे मानवी स्वभावाचे व िनसगाचे सूक्ष्म िनरीक्षण प्रत्ययास येते. यात जशी पौर्ाची रात्र िजवतं पात्र 
म्हणून येते तसाच हलकूचा कुत्राही एक पशूचे शरीर ऄसलेला मानवात्मा म्हणून येतो- ऄथात वास्तवाची 
पातळी कुठेही न सोडता. कुत्र्याशी हृदय-संवाद त्याच्या एकरे्पणाला ऄिधक प्रभावीपणे व्यंिजत करतो. 
हलकूची शवेर्ची िनत्ष्ट्क्रयता ही तात्कािलक घर्ना नसते. तो त्याच्या एकूण पिरत्स्थतीचा पिरपाक ऄसतो, 
हे पे्रमचंद अरंभीच्या सहना-हलकू संबधंातून तर दाखवतातच पण सवट कथेत ही जाणीव वाचकाला होत 
राहाते. शतेाचा सारा भरण्यासाठी मजूरी करणे शतेकऱ्याला भाग पडते. पण हलकू तत्कािलक थंडीचे 
संकर् र्ळल्याच्या अनंदात ऄसतो. हा अनंद ज्या संदभात पे्रमचंदानंी व्यि केला अहे तो संदभट पािहला 
तर हे स्मशानात पे्रताने जरासे दात िवचकून हसाव े तसे िवर्ण्ण करणारे वार्ते. एखाद्या भाबड्या 
वाचकाला मात्र ही कथा गमतीदार वार्ण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा ऄिभव्यिीचा ितरकसपणा 
पे्रमचंदाचं्या काही सामर्थ्यटशाली कथातं पिरणामकारकतेने जाणवतो. 
 

(७) दो बैलों की कथा (―हंस‖ ऄल तूबर १९३१) 
 

 पे्रमचंदानंी प्राण्यािवर्यी मोठ्या अपलुकीने िलिहले अहे. शतेकऱ्याचं्या जीवनाशी समरस झालेले 
कलावतं ऄसल्यामुळे सहािजकच कुत्रा, बैल या प्राण्याचं्या बद्दल त्यानंा खूप िजव्हाळा होता. ―दो बैलों की 
कथा‖ या ऄसीम िजव्हाळ्यातून िनमाण झालेली कथा अहे. 
 
 या कथेतील हीरा अिण मोती हे दोन बैल म्हणजे पे्रमचंदानंी िनर्वमलेली माणसासंारखीच पाते्र 
अहेत. पे्रमचंदाचें वैिशष्ट्ट्य हे की त्यानी या मूक प्राण्यांच्या भावनाचें जे िचत्रण केले अहे ते मानवाच्या 
भारे्त ऄसले तरी त्या प्राण्याचं्या वास्तवाचे भान सोडत नाही.  
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 या दोन बैलाचंी अपसातली अत्मीयता, त्याचें झगडे, त्याचें बबेनाव अिण बंधुभाव याचें मोठे 
मािमकं िचत्रण पे्रमचंदानंी केले अहे. झरूी या जोडीला काही कामासाठी सासुरवाडीला पाठवतो. या 
बैलानंा झुरीकडे आतके पे्रम िमळालेले ऄसते की ते सासुरवाडीला जायलाही नाखुर् ऄसतात अिण ितथे 
गेल्यावर दावी तोडून पनुः अपल्या मालकाकडे येतात. झुरीचे हृदय भरून येते पण अपल्या माहेरच्या घरी 
बैल िर्कले नाहीत याचा झुरीच्या बायकोला फार राग येतो. ती त्याचंी पेंड बंद करते अिण कोरडा भसुाच 
फि खायला देते दुसऱ्या िदवशी झुरीचा मेहुणा येउन बैलानंा गाडीला जंुपून घेउन जातो. बैलाचें 
अपसातील संवाद मोठे मािमंक अहेत. बैलानंा भार्ा येत ऄसती तर तसेच ते बोलले ऄसते. आतका 
वास्तवाभास िनमाण करण्यात पे्रमचंद यशस्वी झाले अहेत. त्याचं्याकडून खूप काम करून घेतले जाते. 
मार िदला जातो, खायला केवळ कोरडा भसुा. मात्र या घरात एक छोर्ी मुलगी ऄसते. ितला सावत्रपणाचा 
त्रास होत ऄसतो. ितला या बैलाबंद्दल अपुलकी वार्ते व ती त्याना चोरून दोन भाकऱ्या अणनू देते. बैल 
पळण्याचा िवचार करतात. ती मुलगी त्याचंी दाव ेसोडते अिण बलै पळाले म्हणून अरडाओरड करते. या 
छोट्या प्रसंगाने पे्रमचंदानंी या कथेत एक वगेळीच ताकद अणली अहे. मनुष्ट्य अिण प्राणी दोघें वदेनेच्या 
स्पशटरेरे्वर एकत्र सूत्राने बाधंलेले ऄसतात. 
 
 बैल पळतात. वारे्त एक भला मोठा साडं त्यांच्यावर हल्ला करतो. पण दोघे संघिर्त शिीने त्याला 
सळो की पळो करुन सोडतात. या सवट नेहमीच्या घर्नातले प्राण्याना स्वाभािवक ऄसे जे भावनाचें मनोहर 
कारंजे अहे त्याचे सौंदयट दाखिवण्यात पे्रमचंद चागंलेच यशस्वी झाले अहेत. एका मर्रच्या शतेात चरत 
ऄसताना या दोघानंा पकडण्यात येते अिण कोंडवाड्यात बंद करण्यात येंते. 
 
 कोंडवाड्यात अणखीही गुरे ऄसतात. त्यानंा खाणे िदले जात नाही त्यामुळे ती सवट रोडावलेली 
ऄसतात. या दोघाचं्या गळ्याभोवती मजबूत दावी बाधंली जातात. तरीही आतर गुरानंा सोडिवण्यासाठी हे 
दोघे बैल कोंडवाड्याची लभत लशगानंी हळू हळू भोसकून पाडून र्ाकतात. याना मात्र बाहेर पडता येत नाही. 
दुसऱ्या िदवशी ऄिधक जाड रश्शीने यानंा बाधंले जाते. 
 
 एक िदवस त्याचंा िललाव होतो. कसाइ त्याना िवकत घेतो. बैलानंा त्याचा वास येतो. बैलाना 
हाकून नेत ऄसताना त्याना जाणवते ते हे की ज्या रस्त्यावरून त्याना नेले जात अहे तो रस्ता त्यांचा 
िचरपिरिचत अहे. या कथेत योगायोगाने घडलेली गोष्ट एवढीच. दोघे बलै धावत झरूीच्या गोठ्यात येतात. 
कसायाला झरूी हाकलून देतो. रोडावलेल्या त्या मूक जनावरानंा झरूीच िमठी मारतो ऄसे नव्हे तर त्याची 
रागावलेली बायको सुद्धा त्यांच्या मार्थ्याचंी चुंबने घेते. 
 
 या कथेतील घर्ना शतेकऱ्याचं्या िनत्याच्या जीवनात घडणाऱ्या अहेत. त्यामुळे कथा वास्तवाची 
पातळी कुठेच सोडीत नाही. त्या बलैाचें अपसातंील संवाद, त्याचं्या भावना, त्याचा िवचारिविनयम या सवट 
गोष्टींचा आतक्या कौशल्याने पे्रमचंदानंी अिवष्ट्कार केला अहे की या मूक प्राण्यानंा जणू वाणी िदली गेली 
अहे. या बलैाचंी अत्मीयता केवळ अपसातच होती ऄसे नव्हे तर त्या सवट घराबद्दल होती. एवढेच नव्हे तर 
सारा गावच बलैाचं्या कौतुकात ईत्साहाने सािमल झालेला ऄसतो. गावातंील हृत् -बंधाचें सूक्ष्म धागे कसे 
गंुफलेले ऄसतात याचे मोठे मार्वमक सूचन पे्रमचंदानंी केले अहे. बैलाचं्या वाणीतून त्याचं्या भावनाचंा 
अिवष्ट्कार करताना त्याचं्या व्यापाराचें, क्रीडाचें, शारीिरक हालचालीचे जे िचत्र पे्रमचंद ईभे करतात ते 
त्याचं्या सूक्ष्म िनरीक्षण शिीचे द्योतक अहे. मोठा कलावतं माणसा माणसातीलच नव्हे तर सवट प्राण्यातंील 
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पे्रम संबंध अिण अत्त्मक ऐक्य कसे प्रभावीपणे व्यि करू शकतो याची द्योतक ही कथा फार ईत्तम कथातं 
गणली जावी. 
 
ठाकुर का कुअँ (जागरण ऑगस्ट १९३२) 
 
 ही अकाराने ऄगदी छोर्ीशी कथा पे्रमचंदाचं्या सवोत्कृष्ट कथापंकैी एक पे्रमचंदाचंी सहानुभतूी 
आतकी व्यापक होती की समाजात सवात शवेर्चा वगट ऄस्पृश्य वगट-त्याचं्या लेखनाचा एक महत्त्वाचा िवर्य 
होता. या कथेत त्यानंी गावकुसाबाहेर राहाणाऱ्या ऄस्पृश्याचें सामान्य जीवनातले सामान्य गोष्टीबद्दलचे 
दुःख मोठ्या सहानुभतूीने िर्पले अहे. ऄस्पृश्यानंा िपण्याचे पाणीही सरळपणे ईपलब्ध नसते अिण गावात 
िवहीरी ऄसूनही पाण्यासाठी त्यानंा वरच्या जातीच्या कृपेवर ऄवलंबनू लाचार िजणे जगाव ेलागते ही घर्ना 
त्याचं्या कथेचा िवर्य बनली अहे. 
 
 अजारी जोखूने तोंडाला लोर्ा लावला तो त्याला कळले की पाण्याला घाण वास मारतो अहे. 
गंगी दररोज पाणी अणत ऄसे पण िवहीर फारच लाबं होती. ितने ठाकुराच्या िवहीरीवरून पाणी 
अणण्याचा बेत व्यि केला. ितने घाणेरडे पाणी जोखूला िपउ िदले नाही. घाण पाणी प्याल्याने अजारपण 
वाढते हे ितला मािहत होते पण पाणी गरम करून प्याल्याने त्यातला दोर् कमी होतो हे मात्र ितला ठाउक 
नव्हते. ठाकुराच्या िवहीरीवरून पाणी अणण्याचा िवचार ितने व्यि केला खरा पण ही गोष्ट िकती ऄवघड 
अहे हे जोखूला माहीत अहे. दोन तीन वाक्यातं वास्तवाचे भेदक िचत्रण पे्रमचंदानंी केले अहे. ―हातपाय 
तोडून घेशील अणखी काही व्हायचे नाही. गप्प बस मुकाट्याने. ब्राह्मण देवता अशीवाद देतील. लाठी 
मारतील, सावकार एकास पाच घेइल. गरीबाचे दुःख कोण जाणतो ? खादंा देण्याची गोष्ट ऄलािहदा. ऄसे 
लोक िवहीरीवर पाणी भरू देणार ?‖ 
 
 तरीही गंगा पाणी अणायला जाते. त्यावळेी ठाकुराच्या दरबारात चाललेल्या गप्पाचंा साराशं 
पे्रमचंदानंी िदला अहे. शोर्ण, फसविेगरी अिण कुिर्लपणा याचंा ऄकट  जणू ितथे अला अहे. गंगीच्या 
मनातले या ईच् च जातीच्या कारवायाबंद्दलचे िवचार सहजपणे व्यि केले अहेत. त्यातं सारे पशु-चिरत्र 
स्पष्ट झाले अहे. याच पारॄटभमूीवर ठाकुराचं्या घरातंल्या िस्त्रयावंरही एक भाष्ट्य अहे. त्यानंाही घरात 
दासीपेक्षा ऄिधक लकमत नसते. 
 
 ऄंधार पडलेला ऄसतो. मोठ्या धीराने गंगी पाण्याची चोरी करण्यासाठी िविहरीवर ईभी राहते. 
पाण्याच्या हंड्याला हात लावणार तोच ठाकुराचं्या घराचे िार ईघडले. पे्रमचंदाचंी छोर्ी िर्पणी साऱ्या 
वातावरणाला भयावहपणा िजवतं करते. ―लसहाचे तोंड यापेक्षा ऄिधक भयानक नसेल.‖ गंगीच्या हातून घडा 
सुर्तो. ती जीवाच्या अकातंाने धावत घरी जाते, जोखू तेच घाणेरडे पाणी पीत ऄसतो. 
 
 शवेर्ी ऄस्पृश्याला अजारपणातही घाण पाणी िपउन तहान भागवावी लागते. हे वास्तव अजही 
फारसे बदलले अहे ऄसे नाही. पे्रमचंदाचं्या ऄस्पृश्याचं्या बद्दलच्या ऄशा कथा ते पिहले दिलत कथाकार 
होते याची साक्ष्य देतात. 
 
 या छोट्या कथेची सुरवात ऄगदी तीर सुर्ल्यासारखी गतीने झालेली अहे. अिण तो तीर वमी 
लागल्याचा प्रभाव ईत्पन्न करून शवेर् केला अहे. मधल्या भागातं ऄस्पशृ्य जीवनाचे भयावह, वास्तव, 
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वरच्या वगाच्या ऄन्यायाने िवदू्रप अिण माणसामाणसातले जाितव्यवस्थेमुळे िनघृटण झालेले सबंंध, हे सवट 
जीवनाचे भेदक घर्क िचत्रात्मक पद्धतीने प्रस्तुत केलेले अहेत. या कथेत एक प्रकारची गितशीलता अहे, 
त्वरा अहे. एकेका वाक्याने जणू रेखीव मूतीची बनावर् केलेली अहे, रंगाची एक सुक्ष्म रेर्ा जशी िचत्राचा 
प्रभाव साकारत ऄसते िततक्या कौशल्याने सारी कथा साकार होते. सत्य अिण सौंदयट याचं्यातली भेदक 
रेखाच हरवनू जाते. ऄशी ही कथा-सुमारे तीन ते साडेतीन पृष्ठाचंी. पे्रमचंदावंर पसरर्पणाचा अरोप 
करणाऱ्यानंी त्याचं्या ऄशा कथाचें मनन करायला हव.े 
 

(९) इदगाह : ( ―चादँ‖ ऑगस्ट १९३३) 
 

 पे्रमचंदाना बालकाचं्या मनाची जाण िकती जबर होती अिण त्याचं्या जीवनाचे त्याचें िनरीक्षण िकती 
सूक्ष्म होते, याचा प्रत्यय ―इदगाह‖ ही कथा देते. 
 
 हमीद नावाचा एक पोरका व गरीब मुलगा इदच्या जते्रत अपल्या आतर साथीदारापं्रमाणे खेळणी 
लकवा खाउ न घेता अपल्या म्हाताऱ्या अजीचे हात पोळू नयेत म्हणून अपल्या जवळच्या केवळ तीन 
पैशाचंा एक िचमर्ा िवकत घेतो. 
 
 या घर्नेला कथेचे रूप देताना अिण ऄनुभवाचे बीज फुलवताना पे्रमचंदानी बारीकसारीक घर्ना, 
पाते्र अिण आतर ऄनेक प्रकारचे तपशील याचंा जो सुंदर गोफ िवणला अहे तो फारच मनोहर वार्तो ! 
 
 शवेर्ी इद येते. ३० िदवसाचें रोजे झाल्यावर. मुलामंध्ये मोठ्या माणसामंध्ये खुशीची लहर िनमाण 
होते. इदच्या जते्रच्या तयारीसाठी धावपळ सुरू होते. या खुशीचे अिण धावपळीचे मोठे िचत्ताकर्टक वणटन 
पे्रमचंदानंी केले अहे. या खुशीच्या अिण ईत्साहाच्या पारॄटभमूीवर पोरक्या हमीदच्या अजीच्या मनात मात्र 
वदेनाच ईत्पन्न होते. गरीबाच्या घरी इदचे अगमन म्हणजे दुष्ट्काळात तेरावा मिहना ! अता हमीदला ती 
जते्रसाठी काय देणार होती ? ितच्या गरीबीचे अिण रॅममय जीवनाचे िचत्र अठ दहा वाक्यात रेखारू्न 
पे्रमचंद ितच्या व्यथेला पोरक्या हमीदिवर्यीच्या पे्रमाच्या िवरोधी रंगानंी ऄिधक गडदपणा अणतात म्हातारी 
ऄमीना रडते अहे पण भोळ्या पाच वर्ाच्या हमीदला वार्ते की अपण एकरे् जते्रला कसे जाणार या 
िवचारानेच काळजी करीत रडते अहे. बर्व्यात ऄसलेल्या अठ पैशापैकी तीन हमीदच्या हाती देउन ती 
त्याला जते्रला पाठवते. 
 
 हमीद आतर साथीदाराबंरोबर जते्रला चालला अहे. सवटच मुले मोठ्या खुशीत अहेत. बागा, माळी, 
शाळा, चेंडूने खेळणाऱ्या आगं्रजी मडमा, अपल्या अया-मावशा हे त्याचें गप्पाचें िवर्य. जोडीला भिवष्ट्य 
सागंणारा चौधरी अिण त्याला वश ऄसलेले भतू ! काँस्रे्बलाचें छोरे् पगार अिण त्याचें चनैीचे ऄवाढव्य 
खचट ! या सवट गप्पातून मुलाचं्या मनाचे दशटन तर घडतेच पण थोडेसे कुरंु्बाचे व समाजाचेही. ऄगदी 
सहज. 
 
 इदचे नमाज पढले जातात. समानतेवर अधारलेल्या या धमाचे िशस्तशीर नमाज पढणे मोठ्या 
प्रभावीपणे पे्रमचंद दाखवतात. प्राथटना संपली अिण मुले खेळण्याचं्या, खाउच्या दुकानाकंडे धाउ लागली. 
खेळण्याची दुकाने अिण मुलाचंा प्रचंड ईत्साह ! मुले खेळणी घेतात, त्यानंा कुरवाळतात, अपलेच खेळणे 
सवांपेक्षा कसे ऄिधक चागंले अहे या तोऱ्यात ऐर् मारतात ! खाउ घेतात, एकट्याने खातात ! हमीद मात्र 
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लालचावलेल्या नजरेने सवांकडे पहात िखशातंले फि तीन पैसे जपत राहातो ! मोहिसन त्याला एक 
खुशबूदार रेवडी देउ करतो, हमीद हात पुढे करतो. मोहिसन रेवडी तोंडात र्ाकतो. सवट मुले हसतात, 
हमीद मात्र कमालीचा खट रू् होतो. या ईत्साहाच्या अनंदाच्या वातावरणात ही छोर्ीशी घर्ना आतराचं्या 
मनातला अनंद फुलवते पण हमीदच्या मनात मात्र िहरमुसलेपणा िनमाण करते ! ऄशा वरकरणी िवनोदी 
वार्णाऱ्या पण काळजाचा तुकडा पाडणाऱ्या छोट्या घर्नाचें ―स्रोक्स‖ पे्रमचंद खूप िठकाणी देतात. 
 
 खेळण्याच्या दुकानानंतर एका लोखंडी सामानाच्या दुकानापाशी मुलाचंा जथा येतो. हमीदला एक 
िचमर्ा िदसतो. त्याला अठवते. अपल्या घरी िचमर्ा नाही. अजीचे हात पोळतात. िचमर्ा घेतला तर 
अजीला िकती अनंद होइल ! सहा पैशाचंा िचमर्ा तीन पैशातं त्याला िमळतो. प्रथम हमीदची थट्टा होते. 
पण अता दृश्य पालर्लेले ऄसते. आतराचं्या खेळण्यापेक्षा अपला िचमर्ाच कसा रॅषे्ठ अहे हे हमीद सवाना 
पर्वनू देतो. त्याचं्यातल्या युििवादाचे स्वरूप मोठे गमतीदारही अहे अिण बालकाचं्या मनाचे वास्तव 
संभाळून तो युििवाद माडंला अहे. अता हमीद हीरो ठरतो. प्रत्येकाला त्याचा िचमर्ा रॅेष्ठ वार्तो. प्रत्येक 
जण िचमट्याला हात लावनू पहातो अिण हमीदलाही अपली खेळणी पाहू देतो. कुठेतरी अतं 
खेळण्याबंद्दलची असिी अहेच. हमीद म्हणतो, ―मी तुम्हाला िचडवीत होतो. हा लोखंडाचा िचमर्ा. 
तुमच्या या खेळण्याचंी बरोबरो थोडीच करणार ! ही खेळणी आतकी सुंदर अहेत-वार्ते अता बोलणार, 
अता बोलणार ! ‖ पण आतर मुलानंा अता ते काही पर्त नाही. हमीदला अजी जो दुवा देइल तो याना 
थोडाच िमळणार ! अता तर महमूद अपल्या केळ्यातले एक केळेही हमीदला देतो. 
 
 जते्रहून अलेल्या मुलाचें घरी मोठे ईत्सुकतेने स्वागत होते. पे्रमचंदानंी या सवट खेळण्यांचे कसे 
कौतुक होते हे सािंगतले अहेत पण थोड्याच वळेात ही मातीची खेळणी फुरू्न जातात व मुले कशी िनराश 
होतात, आतराशंी भाडंतात हेही दाखवले अहे. या पारॄटभमूीवर हमीदच्या िचमट्याने काय केले ? हा 
शवेर्चा प्रसंग पे्रमचंदानंी फारच समरसतेने िचतारला अहे. पे्रमचंदानंा लहान मुलापंासून म्हाताऱ्यापयंत 
सवट माणसाचं्या मनात ऄनुप्रवशे करणे कसे सहज जमले होते त्याचा हा परुावा. हमीदला पे्रमाने अजी 
जवळ घेते. त्याच्याकडे िचमर्ा पाहून चिकत होते. तीन पैसे िचमर्ा खरेदी करण्यात खचट करणाऱ्या या 
मुलाबद्दल अजीला राग येतो. ―ऄमीनाने उर बडवला. कसा बेऄक्कल कारर्ा अहे ! दुपार झाली. काही 
खाल्ला प्याला नाही. अणतो काय तर हा िचमर्ा ! सगळ्या जते्रत तुला दुसरे काहीच िमळाले नाही. हा 
लोखंडाचा िचमर्ाच घेउन अलास ?‖ हमीदने ऄपराधी भावनेने म्हर्ले- ―तुझी बोरे् तव्यावर पोळतात न ! 
म्हणून हा िचमर्ा अणला !‖ 
 
 ―म्हातारीचा राग एकदम संपला. ितचे मन स्नेहाने भरून अले. सारी कळ शब्दातं पसरून देणारा 
स्नेह हा नव्हे, हा स्नेह मूक होता, खूप भरीव, रस अिण स्वाद यानंी भरलेला !‖ 
 
 “अिण एक मोठी िविचत्र घर्ना घडली. हिमदच्या िचमट्यापेक्षाही िविचत्र ! बालक हिमदने 
म्हताऱ्या हािमदची भिूमका केली होती. म्हातारी ऄमीना बािलका ऄमीना झाली. ती रडू लागली. पदर 
पसरून ती हमीदला अशीवाद देउ लागली अिण मोठे मोठे ऄरॅुलबदु ढाळू लागली. हािमदला यातले ममट 
काय समजणार ?” 
 
 एका प्रगल्भ कथाकाराच्या या कथेच्या ऄंतावर भाष्ट्य करायला वाचकाचं्या मनातं िवचक्षणपणा 
रािहलेला नसतो. सहृदय वाचकच अता ऄमीना बनून दारू्न अलेल्या हंुदक्यानंा मोठ्या कष्टाने दाबनू 
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र्ाकण्याचा प्रयत्न करीत ऄसतो ! या कथेतील बालमानसाची जाण, मानवी जीवनातल्या भावात्मक 
ऐरॄटयाची समदृ्ध ऄिभव्यिी अिण माणसाच्या ऄंतमटनातल्या सुप्त भावबधंानंा जागे करून ईचबंळून 
अणण्याची कला या कथेला शारॄताचे पिरमाण देउन जाते. (काही समीक्षक बंधंूनी मात्र लोखंडाच्या 
िचमट्यात खूपच समाजवाद पािहला अहे.) 
 

(१०) नशा ( ―चादँ‖ फेबु्रवारी १९३४) 
 

 जीवनाकडे पहाण्याची पे्रमचंदाचंी दृष्टी ऄितशय खुली होती. कोणत्याही िवचाराची झापडे न 
लावता ते माणसाकंडे पहात- एकाच वळेी सहानुभतूीने अिण कलाकाराच्या तर्स्थतेने. त्यामुळे 
माणसाच्या पिरत्स्थतीचे व त्यािवर्यीच्या त्याच्या प्रितिक्रयाचें िवश्लेर्ण ते कारे्कोरपणे करू शकत. गरीब 
तेवढे सद भावनाशील अिण त्याचं्या हातून घडलेले कुिर्ल वतटन केवळ पिरत्स्थतीच्या दडपणातून झालेल 
म्हणूनच क्षम्य. तसेच रॅीमंतवगट हा िपळवणूक करणारा म्हणून त्या वगातली सवट माणसे स्वभावाने िनदटय व 
शोर्ण करणारी, गिरबानंा ऄमानुर्पणे वागवणारी. ऄसा वगीय दृिष्टकोण त्यानंी कधीच ठेवला नाही. 
त्यामुळेच माणसामधले गुणदोर् अिण प्रवृत्ती याचंा मागोवा घेताना त्यानंी माणसाच्या मनालाच महत्त्व 
िदलें . ―नशा‖ कथा याचे एक ज्वलंत ईदाहरण अहे. 
 
 या छोट्याशा कथेत एका वगेळ्याच नशचेे वणटन पे्रमचंदानंी केले अहे. वीर नावाच्या गरीब 
िवद्यार्थ्याला रॅीमतंाबद्दल इष्ट्या ऄसते अिण ही ऄभावातून ईत्पन्न झालेली इष्ट्या व्यि करताना तो 
रॅीमंतवगाच्या शोर्क चािरत्र्याचा नेहमी ईल्लेख करतो. त्याचा िमत्र इरॄरी रॅीमंत ऄसतो, मनाचा ईदार 
ऄसतो. अपल्या गरीब िमत्राची बोलणी शातंपणें सहन करतो. एकदा वीरला इरॄरी अपल्याबरोबर 
अपल्या घरी नेतो- सुर्ी घालिवण्यासाठी. या रॅीमंती ऐर्ाअरामाच्या अिण नोकरचाकरावंर शाही थार्ाने 
हुकूमत गाजिवण्याच्या जीवनाची थोड्याच वळेात वीरला ―नशा‖ चढू लागते. त्याचे मूळ समतेचे व िवर्मता 
िवद्रोही िवचार बदलत जाउन तोही एक आतर रॅीमंत पण चढेल तरुणासारखा वागू लागतो. ही ―नशा‖ 
शवेर्पयंत चढत जाते अिण शवेर्ी इरॄरी त्याच्या वागण्यावर िचडून जाउन म्हणतो- ―तू िकती मखूट अहेस 
!‖ आथे त्याची नशा सपंायला सुरवात होते. नशापाणी करून ऄिातिा वागणाऱ्या व बरळणाऱ्या माणसाची 
लझग थोबाडात लगावल्यावर खाली यावी तसा पिरणाम इरॄरीच्या वाक्याने होतो. िवरोध लकवा ताण या 
तत्वाचा मोठा कलात्मक प्रयोग पे्रमचंद करीत ऄसत. या कथेत नशचेा अरोह िजतक्या िधमेपणाने 
दाखवला अहे तसाच ऄवरोहही मोठ्या पिरणामकारक पद्धतीने दाखवला अहे. 
 
 प्रथम पे्रमचंद वीरच्या रॅीमंतािंवर्यीच्या दृिष्टकोनाचे वणटन करतात. इरॄरी खानदानी रइस ऄसतो. 
त्याच्या वागण्यात रॅीमतंी, ऄिधकार व ऄरेरावी ऄसतेच पण दुसऱ्या बाजूला िमत्राबंरोबर वागताना 
ईदारपणाही ऄसतो. पे्रमचंदाचंा गरीब वीर हा ऄनुभव सागंतो अहे. तो स्वतःबद्दल म्हणतो, ―कदािचत 
त्याच्या जागी मी ऄसतो तर माझ्यात तोच कठोरपणा अला ऄसता जो त्याच्यात होता. कारण माझे लोक-
पे्रम िसद्धातंावर नाही तर स्वतःच्या ऄवस्थेवर अधारलेले होते. पण तो मात्र माझ्या जागी ऄसता तरी सुद्धा 
रॅीमंतच रािहला ऄसता. कारण तो स्वभावानेच िवलासी व ऐरॄयट िप्रय होता.‖ 
 
 दसऱ्याच्या सुर्ीत दोघे इरॄरीच्या घरी जातात. इरॄरी त्याला सूचना देतो की ितकडे जमीनदाराना 
ईघडपणे िशव्या वगरेै देउ नकोस पण िसद्धातंवीर ऄिभमानाच्या तोऱ्यातं सागंतो, ―तुला काय ऄसे वार्ते 
की मी ितथे जाउन कोणी वगेळाच होइन ?‖ 
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 अिण प्रवासाच्या सुरवातीपासूनच तो वगेळा होउ लागतो. वीर अिण इरॄर यांचे पोशाक, वागणे, 
रीितिरवाज यातच आतके ऄंतर होते की खानसाम्यापासून सवांनाच झर्कन कळत ऄसे की मालक कोण 
अिण गळेपडू कोण. या दोघातला िवरोध व त्यानंा िमळणारी वगेळी वागणूक व त्यातून वाढणारी सूक्ष्म इष्ट्या 
याचें मोठे खुमासदार िचत्रण पे्रमचंदानंी केले अहे. िितीय रॅेणीने कधीच प्रवास न केलेला वीर प्रतापगडला 
डब्यात चढणाऱ्या एका माणसावर नकळत ओरडतो- ―हा सेकंड क्लास अहे,‖ तो मनुष्ट्यही शातंपणे 
सागंतो, ―तेवढी मािहती या सेवकाला अहे.‖ वीर िवलक्षण शरमतो. रॅीमंतीचा नशा नकळत चढू लागतो. 
 
 इरॄरचे ज्या तऱ्हेने त्याचे नोकर स्वागत करतात त्याने वीर ऄिधकच शरमतो. प्रत्येक जण जण ू
त्याच्याकडे पाहून म्हणत ऄसतो, ―तू कावळा या हंसाबरोबर कसा ?‖ पण इरॄर त्याची ओळख तो फार 
रॅीमंत जमीनदार अहे ऄशी करून देतो अिण त्याच्या बावळर् वरे्ाबद्दल सागंतो- ―महाशय गाधंींचे भि 
अहेत, खादीिशवाय काहीच वापरीत नाहीत !‖ आत्यादी. इरॄरच्या या सव ं व्यवहारात एका पातळीवर या 
दिरद्री िमत्राची मानहानी होउ नये ऄशी आच्छा ऄसते तर दुसऱ्या पातळीवर या िमत्राला थोडी ऄद्दल 
घडवावी ऄसा गंमतीदार हेतूही ऄसतो. त्याच्या सवट वागण्याचा हा दुपदरी थार् पािहला की पे्रमचंदाचं्या 
कलात्मकतेचा प्रत्यय ऄिधक ईत्कर्पणे जाणवतो. 
 
 इरॄरच्या घरी खानदानी रॅीमंताच्या थार्ात वीरला वागणे भाग पडते अिण त्यातून होणाऱ्या 
िवसंगती, गंमतीजमती दाखवीत पे्रमचंद मानवी स्वभावाबद्दलची अपली िवलक्षण जाण व्यि करतात, 
अता तो ही छोट्याशा चुकाबंद्दल नोकरावंर रागाव ूलागतो. ―मी इरॄरपेक्षा नाजुक डोक्याचा बनलो होतो 
लकवा तसा बनणे भाग पडले होते. इरॄरी एक वळे अपल्या हाताने अपला िबछाना पसरील पण 
मेहमानसाहेब अपल्या हाताने िबछाना कसा पसरणार ? त्याचं्या मोठेपणावर कलंक लागेल ना !‖ 
 
 वीर नोकरावंर रागावतो. अपल्या खोट्या ऐरॄयाचे ऄितरंिजत वणटन करून सवांवर छाप 
पाडण्याचा प्रयत्न करतो, इरॄरीकडे येणाऱ्या एका ठाकुराला नोकरी देण्याचे अरॄासन देतो. पे्रमचंद त्या 
ठाकुराचे वणनं करतात, ―ऄसे कळले की त्या िदवशी ठाकुराने खूपच भागं झोकली. अपल्या पत्नीला खूप 
बडवले अिण गावच्या सावकाराबरोबर झगडा करायला तयार झाला.‖ हे एखाद्या कसलेल्या िचत्रकाराच्या 
तूिलकेचे ―स्रोक्स‖ पे्रमचंदाचं्या मानवी मनाच्या जबर िनरीक्ष़णाचे दशटन घडवतात. 
 
 वीर पूणट बदलतो. कावळ्याला हंस होणे शक्य नसते पण हंसाची िपसे मात्र तो भरपूर लावतो. या 
घर्नेतले कारुण्य अिण हास्य एकाच वळेी पे्रमचंदानंी व्यि केले अहे. 
 
 येतानंा डब्यात प्रचंड गदी होती. जेमतेम ितसऱ्या वगाच्या डब्यात ईभे राहायला जागा िमळाली. 
एका गावकऱ्याचे गाठोडे वीरच्या तोंडाला लागत राहाते रॅीमंतीची नशा चढलेली होतीच. वीर गावंकऱ्याला 
बडव ूलागतो. तो गावकरी व अजुबाजूचे लोक त्याच्या या वागण्याबद्दल िचडून करु् र्ीकािर्प्पणी करू 
लागतात. शवेर्ी इरॄरही म्हणतो- ―What an idiot you are Bir !‖ अता मात्र त्याची नशा ईतरू लागते. 
 
 पे्रमचंदानंी कथेचा शवेर् आतक्या प्रभावीपणे केला अहे की माणसाच्या मनाचा हा अरोह-ऄवरोह 
खूप काळ रिसकाच्या मनात ऄनेक िवचाराचंी गदी करून र्ाकतो. एक गरीब माणसू रॅीमंती वातावरणात 
गेल्यावर त्याची जी गंमत होते, ते्रधा ितरपीर् ईडते, खोरे् ऄवसान अणाव ेलागते त्याचे िचत्रण करणारे 
छोरे् छोरे् प्रसंग मोठ्या िचत्रात्मक कौशल्याने पे्रमचदंानंी ईभे करून हा ऄनुभव फुलवला अहे. हे 
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बारीकसारीक तपशील वास्तवाचे िवरॄसनीय जग तर िनर्वमतातच पण ते ऄनेकागंीही अहेत. ऄसंख्य 
ऄनुभव- छर्ानंी हा कें द्रीय ऄनुभव समृद्ध केलेला अहे. यातला संयम अिण कारे्कोरपणा कथेची प्रत 
खूपच वाढवतो. 
 

(११) दूध का दाम ( ―हंस‖ जुलाइ १९३४) 
 

 वास्तवाच्या ऄनेक संदभाचे व पातळ्याचें पे्रमचंदानंा चागंलेच भान होते. जातीयता भारतीय 
समाजातले एक भयानक वास्तव. यावर अधारलेल्या ऄनेक कथापंैकी ही एक ईत्कृष्ट कथा. 
 
 समाजातली अर्वथक िवर्मता अिण जातीयवादातून िनमाण झालेल्या स्पृश्यास्पृश्यतेच्या 
कल्पनानंी काही वगाना िकती हीनदीन अिण पशुवत्  जीवन कंठाव ेलागते याचे हे भेदक िचत्रण. वरकरणी 
काहीसे हलकेफुलके वातावरण देउन पे्रमचंदानंी या िवर्मतेचा ऄनेक बाजूने वधे या कथेत घेतला अहे. 
 
 बाबू महेशनाथानंा तीन मुली झाल्या व नंतर मुलगा. प्रत्येक वळेी त्या गावात मदतीला अणाव ेलागे 
भिंगणीला. अता मुलगाच झाला पािहजे ही आच्छा िजतकी मातािपत्याचंी िततकीच भिंगणीची व ितच्या 
पतीची. कारण मुलगी झाली तर एक रुपया व साडी िमळायची ती िमळणार नाही हें  त्याचें भय. मुलगा 
झाला खरा पण मातेच्या स्तनातून दूधच येइना. शवेर्ी नाइलाजाने भिंगणीचे दूध मुलाला द्यायचे ठरते. 
भिंगणीचा रुबाब वाढतो, दबदबा वाढतो. एवढेच नव्हे तर प्रसंगी घरच्या मालकाला सुद्धा ती ऄक्कड 
दाखवायला कमी करीत नाही. मालकाच्या मुलाला भिंगणीचे दूध तर त्या भिंगणीच्या मुलाला मंगलला 
मात्र वरचे दूध. पिरणामी मालकाचा मुलगा धष्टपुष्ट होतो तर मंगल रोडावतो. 
 
 सुमारे वर्ट झाल्यावर गावच्या शास्त्रीजींना या ऄधमाचा राग येतो. भिंगणीचे दूध बदं केलें  जाते. 
प्रायिरृत्त घेतले जाते अिण भिंगणीचा रुबाब कमी होतो. 
 
 प्लेगमध्ये मंगलचा बाप मरतो तर गर्ार साफ करताना मंगलची अइ साप चाउन मरते. मंगल 
एकर्ा पडतो. ऄनाथ मंगल महेशनाथाचं्या ईष्ट्ट्यावर जगतो. त्याच्या जोडीला त्याचा र्ॉमी कुत्रा. 
मंगलच्या पोरकेपणाचे, लाचार जगण्याचे अिण त्याच्या व र्ॉमीच्या संबधंीचे मोठे मार्वमक िचत्रण पे्रमचंद 
करतात. 
 
 मंगलला महेशनाथाचंा मुलगा सुरेश घोडा बनायला सागंतो. भीतीने मंगल खेळायला तयार होत 
नाही. सुरेशनेही घोडा बनले पािहजे हाही त्याचा हट्टी ऄसतो. या साध्या घर्नेला सहजपणे प्रतीकात्मक 
पातळी िदली अहे. शवेर्ी समाजात जे होते ते या कथेतही घडते. वरच्या वगाची मुले जबरदस्तीने 
मंगलला घोडा बनवतात व सुरेश त्याच्यावर बसतो. सुरेशच्या वजनाने मंगल पडतो व सुरेश भोकाडं 
पसरतो. 
 
 अपल्याला मंगल िशवला ऄसे खोरे् सुरेश सागंतो. मंगलला मारायला अइ तयार ऄसते पण 
िशवािशवीच्या भीतीने िशव्यावरच काम भागवते. मंगल िहरमुसला होउन ितथे कधीच न येण्याचा िनरृय 
करून अपल्या जुन्या पडक्या झोपडीत जातो. बरोबर कुत्रा ऄसतोच. 
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 मंगल अिण कुत्रा याचं्या जगण्याची पातळी एकच हे मोठ्या कलात्मकतेने पे्रमचंदानंी सुचिवले 
अहे. 
 
 भकू लागल्यावर याच मंगलचा िनरृय बदलतो, कुत्र्याबरोबर तो संवाद करतो. त्याच्या मनातले हे 
करुण पिरवतटन मोठ्या मानसशास्त्रीय जाणकारीने पे्रमचदंानंी दाखवले अहे. दोघेही ईष्टी िमठाइ, मलाइ व 
भोजन याचं्या लालसेने सुरेशच्या घराच्या असपास येतात. भोजने झालेली ऄसतात. ईष्ट्ट्या पत्रावळी 
र्ाकण्यासाठी नोकर बाहेर येतो. मंगल कुठे अहे का पहातो. मंगल कृतज्ञतेने पत्रावळ घेतो. मंगल 
र्ॉमीला म्हणतो- ―पािहलेस ? ही पोर्ाची अग ! या ईष्ट्ट्या भाकऱ्या न िमळत्या तर ?‖ तो पुढे म्हणतो, 
―सुरेशला अइने दूध िदले होते. दुधाचा दाम कोणीच देउ शकत नाही. मला मात्र हा दुधाचा दाम िमळतो 
अहे.‖ 
 
 अरंभापासून शवेर्पयंत दोन वगांच्या व वणांच्या जीवन-व्यापाराचं्या िवर्मतेचे अिण ईच् च वगाच्या 
स्वाथटपणाचे मोठे मार्वमक िदग्दशटन पे्रमचंद या कथेत करतात. मात्र शवेर्ची मंगलच्या तोंडी िदलेली वाक्ये 
काहीशी त्याच्या मानिसक वयाला न शोभणारी वार्तात. तीच वाक्ये त्याच्या तोंडी न घालता अपले भाष्ट्य 
म्हणून पे्रमचंदानंी िदले ऄसते तर शवेर्ी काहीशी डागळलेली कथा िनदोर् व ईत्कृष्ट कलेचा नमुना झाली 
ऄसती. पण यापूवीं पे्रमचंदानंा ऄपेिक्षत पिरणाम ही कथा भरपूर प्रमाणात साधून जाते. 
 

(१२) बडे भाइ साहब ( ―हंस‖ नोव्हेंबर १९३४) 
 

 एका छोट्या भावाच्या दृष्टीतून मोठ्या भावासंबधंी िलिहलेली ही कथा. काहीशा िवनोदी ―व्हेन‖ मध्ये 
िलिहलेली पण शवेर्ी जीवनाबद्दल काही गंभीर सागंून जाणारी. 
 
 मोठा भाउ पाच वर्ांनी मोठा ऄसतो पण फि तीन आयत्ताच पुढे ऄसतो. कारण िशकण्याच्या 
बाबतीत घाइ करणे त्याला पसंत नव्हते, पाया मजबूत घालू आत्च्छत होता. एक वर्ाचे काम दोन वर्ात 
करीत होता. खेळात पुष्ट्कळ वळे घालवणाऱ्या पण पिहल्या क्रमाकंाने दरवर्ी पास होत जाणाऱ्या अपल्या 
छोट्या बिुद्धमान भावावर देखरेख करणे व त्याला िशस्त लावणे ही अपली जबाबदारी अहे ऄसे तो 
समजत होता. 
 
 पे्रमचंदानी त्याच्या ऄभ्यासाचे, खेळण्यात वळे न दवडल्यामुळे होणाऱ्या कोंडमाऱ्याचे अिण त्यामुळे 
ऄभ्यासावर होणाऱ्या पिरणामाचे मोठे मार्वमक िचत्र मोठ्या गमतींदार पद्धतीने अिण खुशखुशीत शलैीत 
काढले अहे. हे बडे भाइसाहेब अपल्या छोट्या भावाला वळेोवळेी ईपदेश करीत. व्याख्यानासाठी 
अवश्यक ऄसलेली वक् तृत्व शलैी व वकीली युििवाद करण्याचे सामर्थ्यट ही पे्रमचंदाचंी वैिशष्ट्टे्य या कथेत 
मोठ्या कलात्मकपणे ईपयोगात अणली गेली अहेत. प्रथम ते छोट्या भावाला आंग्रजी िशकवणे कसे 
कठीण अहे ते सागंतात. अठव्या आयते्तत अल्यावर िकती प्रचंड मेहनत करावी लागेल ते सागंतात. 
पिरणाम ऄसा होतो की छोर्ा भाउ िमनर्ािमनर्ाचा िविनयोग करणारे र्ाइमरे्बल ताबडतोब बनवतो. ते 
ऄमलात कधीच येणारे नसते. भाइसाहेब ऄभ्यासात गकट  ऄसतात व छोरे् भाइ खेळण्यात. पण परीके्षत बडे 
भाइ नापास होतात व छोरे् प्रथम क्रमाकंाने पास ! पण म्हणून बड्या भाइसाहेबाचंा ईपदेश देण्याचा अिण 
छोट्या भावाला िशस्त लावण्याचा ऄिधकार काही कमी होत नाही मोठे भाइ अपल्या सहज बुद्धीने यातूनही 
मागट काढतात. परीके्षत पास होणे वगेळे अिण बदु्धीचा खरा िवकास होणे वगेळे ऄसा युििवाद ते मोठ्या 
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िवस्ताराने छोट्या भावाला ऐकवतात ! गवट करणाराचंी दशा काय होते याचे ऄनेक ईदाहरणे देउन वणटन 
करतात. अठव्या आयते्तत आितहासासारखे िवर्य िशकताना िकती त्रास होतो याचे मोठे खुमासदार वणटन 
करून छोट्या भावाला घाबरवनू सोडतात. िनबधं िलिहताना कशा ऄडचणी येतात याचेही वणटन करतात. 
या सवट वणटनात पे्रमचंदाचं्या प्रसन्न व खमंग शलैीने मोठी बहार अणली अहे. छोट्या भावावर थोडा 
पिरणाम होतो. पण खेळण्याचे क्षण अठवले की सवट िनरृय पत्त्याचं्या बंगल्यासारखे कोसळतात ! 
 
 पुनः परीक्षा होते. छोर्ा भाउ पिहल्या क्रमाकंाने पास होतो व मोठा पुनः नापास होतो. अता छोट्या 
भावात थोडी कुिर्लता ईत्पन्न होते. तो ऄिधकच खेळण्यात मग्न होतो. मोठे भाइही जरा नरम पडतात. 
पे्रमचंदानंी कथेला पुनः एक वगेळे वळण िदले अहे. पतंग ईडिवणाऱ्या मुलात सािमल झालेल्या अपल्या 
भावाला ते सागंतात की तू अता अठवीत अला अहेस. अठवी पास होउन पूवी खूप मोठ्या नोकऱ्या 
लोकानंी िमळिवल्या अहेत. जरा पोिझशनचा िवचार करून वागायला हवे ! ते अपल्या नापास होण्याच्या 
परीक्षकाचं्या पातळीशी संबधं लावनू सागंतात. ―पुढें तू माझ्या वगात येशील, पुढेही जाशील ! खरे ज्ञान 
पुस्तकानंी येत नसते ऄनुभवानंी येते.‖ हे सागंण्यासाठी ऄनेक ईदाहरणे ते देतात. शवेर्ी एक हुकमी पान 
काढतात. ―तुझ्यात व माझ्यात जे ऄंतर अहे ते तूच काय परमेरॄरही नष्ट करू शकणार नाही ! मी तुझ्यापेक्षा 
पाचं वर्ांनी मोठा अहे. दुिनयेचा ऄनुभव मला ऄिधक अहे. त्याची बरोबरी तुला कधीच करता येणार नाही 
! ‖- युििवाद िबनतोड ऄसतो अिण छोर्ा भाउ नतमस्तकही होतो. या युििवादाला फुलिवण्यासाठी 
पे्रमचंदानंी जी ऄनेक ईदाहरणे िदली अहेत ती फार मजेदार अहेत. 
 
 अता शवेर्ी ही कथा एका वगेळ्या मनोवैज्ञािनक पातळीवर पे्रमचंद नेतात. 
 
 ―भाइ साहेबानंी मला िमठी मारली अिण म्हणाले, ―पतंग ईडवायला मी नको नाही म्हणत, माझे 
मन सुद्धा लालचावते. पण काय करू ? मी स्वतःच चुकीच्या मागावरून चालू लागलो तर तुझे संरक्षण कसे 
करू ? हे कतटव्य तर माझ्या िशरावर अहे !‖ हे भाइसाहेबाचें कथन सबंध कथेला एक वगेळे पिरमाण देते. 
पण पे्रमचंदानंी अणखी एक कलात्मक वळसा िदला अहे. 
 
 ―संयोगवशात त्याचवळेी एक तुर्लेला पतंग अमच्यावरून गेला. त्याचा दोर लर्कत होता. 
मुलाचंा एक जत्था पाठीमागून धावत येत होता ! भाइसाहेब ईंच होतेच. ईडी मारून त्यानी तो दोर 
पकडला अिण वगेाने होस्रे्लकडे धावले. मी पाठीमागे धाउ लागलो.‖ भाइसाहेबाचं्या मनातली 
बालपणाची आच्छा आथे व्यि होतें. छोट्या भावावर देखरेख करण्यासाठी अपल्या आच्छाचें हवन करणाऱ्या 
अिण पिरणामी मनातं गं्रथी िनमाण होण्यामुळे ऄभ्यासाकडे दुलटक्ष होउन नापास होत जाणाऱ्या या बडे भाइ 
साहेबाबंद्दल एक प्रकारची करुणाही िनमाण होते. 
 
 एका पातळीवर हलक्या फुलक्या शलैीत नमट िवनोदाची पखरण करीत िलिहलेली ही कथा दुसऱ्या 
पातळीवर बडेभाइ साहेबाबंद्दल काहीशी सहानुभतूीपूणट करुणा िनमाण करते. शलैीचा हा दुपेडीपणा एक 
महत्त्वाचे वैिशष्ट्ट्य अहे. 
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(१३) ―कफन‖ (―जाणमया‖ १९३६) 
 

 ही पे्रमचंदाचंी बहुधा शवेर्ची कथा. या कथेतील महत्त्वाची पाते्र दोन-साठ वर्ांचा घीसु अिण 
त्याचा मुलगा माधव. दोघेही चाभंार जातीचे. कथेचा प्रारंभ एका ईग्रकठोर वास्तवाने होतो. माधवची पत्नी 
बुिधया प्रसवपीडेने व्याकुळ होउन रडत अहे अिण हे दोघे बापलेक बाहेर शकेोर्ीभोवती बसून बर्ारे् 
भाजून खात अहेत. अरंभापासून शवेर्पयटत िवरोधी गडद रंगाचा ऄसा वापर पे्रमचंदानंी केला अहे की 
भयाण वास्तवाची ऄंधारी रात्र िबकर् काळोख ओकते अहे ऄसा भास होतो. 
 
 हे दोघे िनकम्मे अहेत. या अळशानंा कामावर बोलावण्यास कुणी तयार नाही. याचं्या अळसाचे 
कारण मात्र वैयििक स्वभावच नव्हे तर एकूण समाज व्यवस्था अहे. घरात मूठभर धान्य अले तर काम 
करणे कठीण. गेंले वर्ट बुिधयाने ऄंगमेहनत करून यानंा पोसले. पण दोघेही ऄिधकच अळशी अिण 
बेमुवतटखोर झाले. मर मर मेहनत करणारे शतेकरी व शतेमजूर िकती सुखात अहेत हे त्याचं्या डोळ्यासमोर 
होते. रि अर्वनू जर हातातोंडाची गाठ पडणे मुिश्कल होते तर मेहनत करायचीच कशाला हा याचंा 
सीधा सवाल होता. त्यानंा हेही मािहत होते की त्याचं्या सारखेच िनकम्मे लोक गावात नेते बनले होते. 
ऄगदी दोन परेॅग्राफमध्ये पे्रमचंदानंी जमीन अिण रॅम याचं्यापासून दुरावलेल्या मजूराचें भेंदक िचत्रण केले 
अहे !  
 
 या िवलक्षण िवदु्रप व भयावह ऄनुभवाला पे्रमचंदानंी मधूनच काहीशा वरवरच्या हास्योत्पादक 
घर्नानंी िनयिंत्रत केले अहे. दोघे बर्ारे् खातात, भाजलेले बर्ारे् हावऱ्यासारखे खाताना तोंड भाजत 
होते. माधव अपल्या वदेनानंी िवव्हळणाऱ्या बायकोला पहायला तयार नाही. वरकरणी तो म्हणतो, 
―माझ्याच्याने ितची ऄवस्था पहावत नाही.‖ पण खरी गोष्ट वगेळीच ऄसते. त्याला वार्ते अपण अत 
झोपडीत गेलो तर बाप वाट्यापेक्षा ऄिधक बर्ारे् खाइल. बर्ारे् खाताना घीसूला वीस वर्ापूवी ठाकुराच्या 
लग्नात झालेल्या भोजनावळीची अठवण येते व त्याचे रसभिरत वणटन तो माधवला ऐकवतो. दोघेही त्या 
अठवणींनी सुखावतात! वीस वर्ांपूवीं-कधीतरी पोर्भर चागंले ऄन्न खाल्ल्याची स्मृती अजही घीसूला 
सुखावह वार्ते-वास्तवाचे हे दारुण िवदू्रप ऄंग वरकरणी िवनोदी ऄंगाने पे्रमचंदानंी व्यि केले अहे. दोघेही 
पाणी िपउन ऄजगरासारखे जिमनीवर अडव ेहोतात. 
 
 सकाळी बुिधया ितच्या ऄभटकासह मरून पडलेली ऄसते. एखादा िकडा मरून पडावा तशी ही 
ऄवस्था. माधव घीसूला ईठवतो व दोघे छाती िपरू्न रडण्याचे नार्क सुरू करतात. केवळ पोर्ाच्या 
पाठीमागे लागलेल्या घीसू-माधवचे मन आतके मुदाड झालेले ऄसते की त्यानंा पोसणारी घरातंली सून व 
बायको मेल्याचे दुःख ऄसे होतच नाही. माणसाचे हे िनष्ट्पे्रम, िनदटय रूप ! पण या दोघाचं्याबद्दल राग येत 
नाही. वार्ते ती प्रचंड कीव ! कारण पे्रमचंदानंी या त्याचं्या रूपाला जबाबदार ऄसणाऱ्या ऄवस्थेकडे 
ईत्तमरीत्या िनदेश केलेला ऄसतो. 
 
 प्रश्न अता बिुधयाच्या पे्रताची िवल्हेवार् लावण्याचा होता. दोघे जमीनदाराकडे जातात. 
जमीनदारी व्यवस्थेवर कुठाराघात करणारे पे्रमचंद िलिहतात. ―जमीनदार साहब दयालु थे I मगर घीसू पर 
दया करना काले कम्बल पर रंग चढाना था I‖ (पे्रमचंद व्यवस्थेवर कठोर हल्ल े करीत पण व्यिींना 
सहानुभतूी देत.) पैसे जमतात. गावंच्या बायका येउन ऄरॅू ढाळून िनघून जातात. 
 



 ऄनुक्रमणणका 

 पाचं रुपयाचंी रक्कम घेउन दोघे ―कफन‖ खरेदी करायला िनघतात... मनाला कोणताच कपडा येत 
नाही ! मनात िवचार दुसरेच होते. एक दुसऱ्याचे मन पहात होते. शवेर्ी ऄनेक दुकाने धंुडाळल्यावर दोघेही 
ऄभािवतपणे दारूच्या दुकानावर येतात. 
 
 दारुचा दौर सुरू होतो. कफन कसे िमळेल याची लचता माधव व्यि करतो. ऄनुभवी घीसू म्हणतो, 
―कफन िमळेल. ज्यानंी पैसे िदले तेच पुनः कफन देतील. फि पैसा अता अपल्याकडे देणार नाहीत.‖ 
दोघाचं्या िनघृटण स्वभावाचे मोठे प्रभावी िचत्र पे्रमचंद रेखार्तात. दारूबरोबर खाणे येते. भोजनाची सामुग्री 
येते. दोघेही भरपूर खातात, ईरलेली िभकाऱ्याला देउन र्ाकतात. अयुष्ट्यात देण्याचा गौरव पिहल्यादंा 
त्यानंा प्राप्त होतो. दोघाचं्या नशतेील बरळण्याचे वणटन पे्रमचंदानंी मोठ्या कलात्मकतेने केले अहे. या 
बरळण्यातून त्याचं्या स्वभावात िनमाण झालेला जडिशळपणा अिण िनलटज्ज बेरकीपणा व्यि होतो. 
 
 नशा चढते. दोघे बुिधयाला अशीवाद देतात- मरतानंा िबचारी त्यानंा भरपूर खायला प्यायला 
देउन मेली. ती अता वैकंुठाला जाणार, दोघे नशते गातात, नाचतात. बडबडतात. माधव खोरे् रडतो. 
घीसू त्याला समजावतो- ती मुि झाली. जंजाळातून सुर्ली, मायामोहाची बधंने तुर्ली ! ‖ ही िर्पणी सवट 
संदभांत खूप भयानक वार्ते. दोघे गातात- ―ठगनी क्यों नयना झमकाय ‖ अिण नाचतात व नशा ऄितशय 
चढल्यावर बेहोर् होउन जिमनीवर पडतात. 
 
 माणूस िकती ऄमानुर् झाला अहे याचे हे िवदारक िचत्रण. ही ऄमानुर्ता िविशष्ट व्यिींच्या मनाचा 
पिरपाक नाही. हा ऄमानुर्पणा सामािजक, अर्वथक व्यवस्थेचा पिरणाम अहे. ऄथात घीसू व माधव याचें 
िविशष्ट स्वभावही काही ऄंशी त्याला कारण अहेत. भयाण काळोख्या कधी न संपणाऱ्या बोगद्यात प्रवास 
करावा तसा हा िवर्ण्ण व सुन्न करणारा ऄनुभव. याला सामािजक वास्तवाची भलीभक्कम बैठक अहे. 
दृष्टीसंपन्न वाचक नसेल तर कदािचत या दोघाचंी कींव करीत तो मनोरंजन करणारी ही कथा वाचल्याचे 
समाधान िमळवील. पण वाचक सहृदय ऄसेल, कल्पकतेचे देणे त्याला लाभले ऄसेल, जीवनाची जाण 
प्रगल्भ ऄसेल तर यातल्या वाक्यावाक्याला जे वजन अहे त्याने भारून जाइल, शब्दा शब्दातली 
सूचनात्मकता त्याला िवद्ध करील अिण प्रसंगातला भयावह िवदारकपणा त्याला सुन्न करील. 
 
 एकत्र कुरंु्ब फुरू् नये म्हणनू स्वतःच्या सुखाला ितलाजंली देणारी ―बडे घर की बेर्ी ‖ अनंदी अिण 
स्वतःच्या सुखापुढे पत्नीबरोबरही ऄमानुर्पणे वागणारा ―कफन‖ मधला माधव ! मानवतेचा झरा 
ऄमानुर्ीकरणाच्या प्रिक्रयेने अरू्न जात ऄसताना िविवध प्रकारच्या वास्तवाचे दशटन घडवणाऱ्या ईत्कृष्ट 
कथाचें ऄनुभव कण या महान कलावतंाने िर्पून घेतले अिण अपल्या प्रचंड प्रितभेने ते फुलवले. एका 
गितमान वास्तवाचा वधे घेणाऱ्या सुमारे ३०० कथामंध्ये एकासारखी दुसरी कथा दाखवणे ऄशक्य अहे. 
अिण म्हणूनच या ऄस्सल भारतीय कथाकाराचे वैिरॄक दजाच्या कथाकाराबंरोबर तुलनात्मक मूल्यमापन 
करणे अवश्यक झाले अहे. 


