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अशोक कौितक कोळी यांचे कादबंरी लेखन

 

अशोक कौितक कोळी कवी

ामीण जीवन यांनी आप या सािह यातून मांडलेले आहे

सनुसगावात एका शेतकरी कुटंुबात यांचा ज म झाला

अस यामळेु ामीण भागातील सामािजक

अनभुवाने यांनी लेखन केलेले आहे

गावाकड या किवता हा किवतासं ह

र ाळले या तरुी या कादंब या

तुत लेखाम ये यां या कंुधा आिण पाडा या दोन 

कौितक कोळी यांनी खानदशेातील ामीण जीवनातील लेखनाचे िवषय 

ामु याने कापसू आिण केळी उ पादक शेतक यांचे  यां या सािह यातून 

केळी, कापसू ही महारा ातील मु य नगदी िपके आहते

लागवड करतो. खपू मेहनतीन े िपक िपकवतो परंत ु िनसगाचा लहरीपणा

यापा याची अडवणकू सरकारचे शेती व शतेक यांिवषयी असणारे उदासीन धोरण यामळेु शेत

हतबल होतो. प रि थतीशी झुंज याचा तो य नही करतो

आ मह येकडे वळतो. ह ेसव का घडत

घेऊन अशोक कौितक कोळी यावर उपायही सचुिवले आहते
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अशोक कौितक कोळी यांचे कादबंरी लेखन 
 

देवकर द ा य गोिवंदराव 

अशोक कौितक कोळी कवी, कथाकार, कादंबरीकार हणनू प रिचत आहे

ामीण जीवन यांनी आप या सािह यातून मांडलेले आह.े खानदेशातील जामनेर तालु यातील 

सनुसगावात एका शेतकरी कुटंुबात यांचा ज म झाला.  यवसाय शेतीचा व पेश िश काचा 

भागातील सामािजक, आिथक, सां कृितक, शै िणक जीवनाचा अ यासाने व 

अनभुवाने यांनी लेखन केलेले आह.े आतापयत यांचे कुड, असडू, कडीबंदी ह े कथासं ह

गावाकड या किवता हा किवतासं ह, छोटा कमांडो ही बाल कादबंरी आिण पाडा

र ाळले या तरुी या कादंब या िस  आहते. 

तुत लेखाम ये यां या कंुधा आिण पाडा या दोन कादंब याचंा िवचार केला आहे

कौितक कोळी यांनी खानदशेातील ामीण जीवनातील लेखनाचे िवषय 

ामु याने कापसू आिण केळी उ पादक शेतक यांचे  यां या सािह यातून 

महारा ातील मु य नगदी िपके आहते. शेतकरी मोठ्या माणात या िपकांची 

खपू मेहनतीन े िपक िपकवतो परंत ु िनसगाचा लहरीपणा

यापा याची अडवणकू सरकारचे शेती व शतेक यांिवषयी असणारे उदासीन धोरण यामळेु शेत

झुंज याचा तो य नही करतो. परंत ु तो अपयशी ठरतो व शेवटी 

ह ेसव का घडत? याला जबाबदार कोण? या सव ांचा मळुापासनू शोध 

अशोक कौितक कोळी यावर उपायही सचुिवले आहते. 
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अशोक कौितक कोळी यांचे कादबंरी लेखन 

कादंबरीकार हणनू प रिचत आह.े ामु यान े

खानदेशातील जामनेर तालु यातील 

यवसाय शेतीचा व पेश िश काचा 

शै िणक जीवनाचा अ यासाने व 

कडीबंदी ह े कथासं ह, 

छोटा कमांडो ही बाल कादबंरी आिण पाडा, कंुधा, 

िवचार केला आह.े अशोक 

कौितक कोळी यांनी खानदशेातील ामीण जीवनातील लेखनाचे िवषय अ रब  करतांना 

ामु याने कापसू आिण केळी उ पादक शेतक यांचे  यां या सािह यातून मांडलेले आहते. 

शेतकरी मोठ्या माणात या िपकांची 

खपू मेहनतीन े िपक िपकवतो परंत ु िनसगाचा लहरीपणा, मजुराची टंचाई, 

यापा याची अडवणकू सरकारचे शेती व शतेक यांिवषयी असणारे उदासीन धोरण यामळेु शेतकरी 

परंत ु तो अपयशी ठरतो व शेवटी 

या सव ांचा मळुापासनू शोध 
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कंुधा : 
या कादंबरीला िदलेले कंुधा ह ेशीषक तीका मक आह ेशेतात कंुधा नावाचे तन असते

ह ेतन इतर तनासंारखे साधारण नसते तर ते खपूच िचवट असते याची पाळेमुळे जिमनीत खोलवर 

जलेली असतात. हणनू ते सहजा

यावी लागते. मुळासह याचे िनमलुन करावे लागते

रािहला तर ते पु हा फोफावते हणनू 

शेती या म याकडे झपाट्याने धाव घेणारे 

नाकेबंदी करणारे ‘कंुधा’ नामक तण शेतक याचा अ यंत अंत पाहत असते

सपशेल िनमलुन करणे आिण ते पार जाळून न  करणे हाच यावरचा एकमेव माग असतो

खोद यावर याजागी िपके तरारतात शेतीही

यामुळेच शेतीला अवकळा आली असनू शेतक याची दैना झाली आहे

यांची कंुधा कादंबरी शेतीला ासणा या या भीषण संकटाचे व प िकती आ ाळ

सांग याचा य न करणारी आहे

जीवनातही हीच रीत असते जे चांगले आह ेते भरपरू वाढावे िनरोगी राहावे असे 

तर या या वाटत अडथळा िनमाण करणारे याला आडवे येणारे जे असेल ते उपटून फेकावे लागते

याचे िनमलुन करावे लागते. 

हीच वाग याची यो य नीती होय 

ते या या ीन ेिहतकारक नाही

उखडून टाक या तरच तो समाज ख या अथाने उमलनू  फुल ू शकतो ह े कंुधा 

उदाहरणाव न चांगले प  होते

अशोक कौितक कोळी यांनी कंुधा या कादंबरीत मांडलेला आशय अ यंत मह वाचा आहे

कंुधा ही ामीण कादंबरी जरी असली तरी कादंबरीत येणारा कंुधा फ  ामीण भागातच नाही
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या कादंबरीला िदलेले कंुधा ह ेशीषक तीका मक आह ेशेतात कंुधा नावाचे तन असते

ह ेतन इतर तनासंारखे साधारण नसते तर ते खपूच िचवट असते याची पाळेमुळे जिमनीत खोलवर 

हणनू ते सहजा-सहजी न  होत नाही. ते न  क यासाठी शेतक याला खपू मेहनत 

मुळासह याचे िनमलुन करावे लागते. अ यथा याचा थोडा जरी लवलेश िश लक 

रािहला तर ते पु हा फोफावते हणनू ‘कंुधा’ कादंबरी िवषयी भा.ल. भोळे हणतात 

शेती या म याकडे झपाट्याने धाव घेणारे आिण खोल-खोल मुळे जिमनीत रोव यामळेु सव िपकां

नामक तण शेतक याचा अ यंत अंत पाहत असते. ते खोदनू काढणे याचे 

सपशेल िनमलुन करणे आिण ते पार जाळून न  करणे हाच यावरचा एकमेव माग असतो

खोद यावर याजागी िपके तरारतात शेतीही तरते. पण आज मा  ि थती अशी झाली आहे

मुळेच शेतीला अवकळा आली असनू शेतक याची दैना झाली आह.े अशोक कौितक कोळी 

यांची कंुधा कादंबरी शेतीला ासणा या या भीषण संकटाचे व प िकती आ ाळ

सांग याचा य न करणारी आह.े” १  (ि य रिसक प.ृ. . ८)” 

जीवनातही हीच रीत असते जे चांगले आह ेते भरपरू वाढावे िनरोगी राहावे असे 

अडथळा िनमाण करणारे याला आडवे येणारे जे असेल ते उपटून फेकावे लागते

. स जनाचे र ण करायचे असेल तर दजुनाचे िनदालन करावे लागते

हीच वाग याची यो य नीती होय ही नीती समजनू न घेता ितचा िवचार न कता कोणी वाग ूलागला तर 

ते या या ीन ेिहतकारक नाही. य या कुटंुबा या िनकोष वाढीसाठी समाजातील अिन  वृ ी 

उखडून टाक या तरच तो समाज ख या अथाने उमलनू  फुल ू शकतो ह े कंुधा 

उदाहरणाव न चांगले प  होते.  

अशोक कौितक कोळी यांनी कंुधा या कादंबरीत मांडलेला आशय अ यंत मह वाचा आहे

कंुधा ही ामीण कादंबरी जरी असली तरी कादंबरीत येणारा कंुधा फ  ामीण भागातच नाही
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या कादंबरीला िदलेले कंुधा ह ेशीषक तीका मक आह ेशेतात कंुधा नावाचे तन असते. पण 

ह ेतन इतर तनासंारखे साधारण नसते तर ते खपूच िचवट असते याची पाळेमुळे जिमनीत खोलवर 

ते न  क यासाठी शेतक याला खपू मेहनत 

अ यथा याचा थोडा जरी लवलेश िश लक 

भोळे हणतात “ बांधाकडून 

खोल मुळे जिमनीत रोव यामळेु सव िपकांची 

ते खोदनू काढणे याचे 

सपशेल िनमलुन करणे आिण ते पार जाळून न  करणे हाच यावरचा एकमेव माग असतो. कंुधा 

पण आज मा  ि थती अशी झाली आह.े 

अशोक कौितक कोळी 

यांची कंुधा कादंबरी शेतीला ासणा या या भीषण संकटाचे व प िकती आ ाळ-िव ाळ आह ेह े

जीवनातही हीच रीत असते जे चांगले आह ेते भरपरू वाढावे िनरोगी राहावे असे वाटत असेल 

अडथळा िनमाण करणारे याला आडवे येणारे जे असेल ते उपटून फेकावे लागते. 

स जनाचे र ण करायचे असेल तर दजुनाचे िनदालन करावे लागते 

नीती समजनू न घेता ितचा िवचार न कता कोणी वाग ूलागला तर 

वाढीसाठी समाजातील अिन  वृ ी 

उखडून टाक या तरच तो समाज ख या अथाने उमलनू  फुल ू शकतो ह े कंुधा या तणा या 

अशोक कौितक कोळी यांनी कंुधा या कादंबरीत मांडलेला आशय अ यंत मह वाचा आह.े 

कंुधा ही ामीण कादंबरी जरी असली तरी कादंबरीत येणारा कंुधा फ  ामीण भागातच नाही. तर 
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शहरातही पहावयास िमळतो. 

िदवशी छळतो आह.े हा कंुधा का वाढतो

आह?े याची पाळेमुळे कुठे आहते

अंगाने लेखकाने या कादंबरीत िलिहल ेआहे

देवरामबाप ूहा या कादंबरीचा नायक आहे

बैल, शेतीवर जीवापाड ेम असते

हण लागते. सरेुश वाईट संगतीला 

कलह िनमाण होतो. िनसग साथ दते नाही

वतनदार असणरा स ा, संप ी

घरात आिण गावात उपरा होतो

याची पत- ित ा राहत नाही. 

ामीण वा तव मांडतांना शतेमजुरीची सम या

आिण शहरातील वाढणारे अंतर शेतीचे भिव य

पाडा: 

आप या देशात िजरायती आिण बागायती अशा दोन कारे शेती केली जाते

शेतीम ये केळी, ऊस, मोसंबी, 

लोकांना खपू सधन वाटतो. परंतु व न िहरवेगार िदसणा या िपकामाग

िदसत नाही. ह े वा तव अशोक कौितक कोळी यानंी खानदेशातील केळी उ पादक शतेक याची 

यथा पाडा या कादंबरीतून मांडलेली आहे

पाडा हणजे केळी या बागेचा घड 

झा यानतंर उतरावयाचे आिण बाजारात िवक यासाठी यावयाचे ह ेउतरणे हणजे पाडा
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. ामािणक, नीितवान, चा र यवान माणसाला हा कंुधा आज येक 

हा कंुधा का वाढतो? याला कोण खतपाणी घालते ? याचे व प नेमके कसे 

याची पाळेमुळे कुठे आहते? मुळापासनू कसा याचा नायनाट करता येईल

अंगाने लेखकाने या कादंबरीत िलिहल ेआह.े 

मबाप ूहा या कादंबरीचा नायक आह.े खानदानी शेतकरी असणा या देवरामबापचेू गरेु

शेतीवर जीवापाड ेम असते. प नी, तीन मुल े असना या संसाराला कादंबरी या उ राधात 

सरेुश वाईट संगतीला लागनू यसनी होतो. नाम ू बैल िवकून टपरी

िनसग साथ दते नाही. गावातील राजकारण िवकासाला आडवे येते

संप ी, वैभव संप न घरा याचा वारसा असणारा दवेरामबाप ू

घरात आिण गावात उपरा होतो. सतत मानिसक गतत सापडतो. अ न-पा याला महाग होतो

. या सव गो चा मानिसक आघात होऊन शेवटी वेडा होतो

ामीण वा तव मांडतांना शतेमजुरीची सम या, मानवी वभाव, कौटंुिबक ताणताणाव

आिण शहरातील वाढणारे अंतर शेतीचे भिव य, अ ान इ यादी ामीण वा तव कट होते

िजरायती आिण बागायती अशा दोन कारे शेती केली जाते

मोसंबी, ा े, इ यादी िपके घेतली जातात. बागायती शेती करणारा शतेकरी 

परंतु व न िहरवेगार िदसणा या िपकामागच ेकाळेभोर वा तव लोकांना 

व अशोक कौितक कोळी यानंी खानदेशातील केळी उ पादक शतेक याची 

यथा पाडा या कादंबरीतून मांडलेली आह.े 

पाडा हणजे केळी या बागेचा घड ‘झाडावर िपक या या थोडे आधी केली प रप व 

झा यानतंर उतरावयाचे आिण बाजारात िवक यासाठी यावयाचे ह ेउतरणे हणजे पाडा
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वान माणसाला हा कंुधा आज येक 

याचे व प नेमके कसे 

मुळापासनू कसा याचा नायनाट करता येईल? इ यादी ां या 

खानदानी शेतकरी असणा या देवरामबापचेू गरेु, 

संसाराला कादंबरी या उ राधात 

टपरी टाकतो. कुटंुबात 

गावातील राजकारण िवकासाला आडवे येते. एकेकाळी 

वैभव संप न घरा याचा वारसा असणारा दवेरामबाप ू आप याच 

पा याला महाग होतो. गावात 

या सव गो चा मानिसक आघात होऊन शेवटी वेडा होतो. 

कौटंुिबक ताणताणाव, खेडे 

अ ान इ यादी ामीण वा तव कट होते. 

िजरायती आिण बागायती अशा दोन कारे शेती केली जाते. बागायती 

बागायती शेती करणारा शतेकरी 

काळेभोर वा तव लोकांना 

व अशोक कौितक कोळी यानंी खानदेशातील केळी उ पादक शतेक याची 

झाडावर िपक या या थोडे आधी केली प रप व 

झा यानतंर उतरावयाचे आिण बाजारात िवक यासाठी यावयाचे ह ेउतरणे हणजे पाडा’ 
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चांगदवे तापीकर हा या कादंबरीचा नायक आहे

आहते, प नी कमलाबाई अस चार जनाच छोट कुटंुब आहे

बैलजोडी हसै, शेतात केळीचे िपक हा चांगदवे तािपकरचा गोतावळा

बायकोचा भाऊ, गावातील भाव

िनवडणकुा राजकारण, शेतक यांचे आंदोलन

दसुरे वतळु आह.े 

चांगदवेची मुलगी सिुनता िह या ल ना या सोय रक पासनू कादंबरीची सु वात होते

पाहायला पाहणे येतात. ल न जळुते हड्ंयाची र कम न झेपणारी असनूही मलुी या क याणासाठी 

चांगदवे होकार देतो. पण पढुे पैशाची यव था न झा यामळेु ल न मोडते

मुलीला मलुगी दे याचे ठरते. यासाठी जावयाला नोकरी लागतांना चांगदेवने पैसे भरावेत अशी 

घातली जाते. 

सनुीता या ल नासाठी चांगदेव ु टसेल सोसायटीमधनू 

अगोदरच आजारी असणा या कमळाबाईचा आजार वाढत जातो

जाते. ितथे जनसवेा हीच ई रसेवे या नावाखाली लटुणारे डॉ टर पैशािशवाय िवलाज करायला तयार 

नसतात. तर याचवेळी इकडे मलुा या नोकरीसाठी बिहण चांगदेवकडे पैशाची मागणी

पैसे नाहीत शेतात  पाडा आह.े 

परंत ुमुदाड शासन शासनाला याची दखल घेत नाही

अशावेळी हसै िवक याचा िवचार या या मनात येतो

मग तो औताचे बैल िवकून पैसे घेऊन दवाखा यात पोहचतो

झालेला असतो. ते पैसे कमळा या अं यिवधीसाठी खच होतात

चांगदवेला शेतीतील पाडा िवकायचा असतो

असनूही राजक य फाय ासाठी िवरोध प ाचा रमेश तािपकारा या शेतात जातात
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तापीकर हा या कादंबरीचा नायक आह.े यांना सिुनता आिण कैलास ह ेदोन अप य 

प नी कमलाबाई अस चार जनाच छोट कुटंुब आह.े िशवाय घरात पाळलेली मांजर

शेतात केळीचे िपक हा चांगदवे तािपकरचा गोतावळा, यांनतर बिहण

गावातील भावक  ह े नातेवाईक याचबरोबर समाज सहकारी सोसायट्या

शेतक यांचे आंदोलन, दलाल, यापारी असे या या जीवनाला यापणारे 

चांगदवेची मुलगी सिुनता िह या ल ना या सोय रक पासनू कादंबरीची सु वात होते

ल न जळुते हड्ंयाची र कम न झेपणारी असनूही मलुी या क याणासाठी 

पण पढुे पैशाची यव था न झा यामळेु ल न मोडते. मग वतः या बिहणी या 

यासाठी जावयाला नोकरी लागतांना चांगदेवने पैसे भरावेत अशी 

सनुीता या ल नासाठी चांगदेव ु टसेल सोसायटीमधनू एक लाख पायचे कज घेतो

अगोदरच आजारी असणा या कमळाबाईचा आजार वाढत जातो. ितला दवाखा यात दाखल केले 

ितथे जनसवेा हीच ई रसेवे या नावाखाली लटुणारे डॉ टर पैशािशवाय िवलाज करायला तयार 

तर याचवेळी इकडे मलुा या नोकरीसाठी बिहण चांगदेवकडे पैशाची मागणी

. पण यावा भाव नाही. तो शेतक यांना एक  क न आंदोलन करतो

मुदाड शासन शासनाला याची दखल घेत नाही. पैसे कसे जमवायचे याचा तो िवचार करतो

अशावेळी हसै िवक याचा िवचार या या मनात येतो. शेतात जातो तर हसै म

मग तो औताचे बैल िवकून पैसे घेऊन दवाखा यात पोहचतो. परंतु या अगोदरच कमळाचा मृ य ू

ते पैसे कमळा या अं यिवधीसाठी खच होतात. इकडे बिहण पैशाचा तगादा लावते

चांगदवेला शेतीतील पाडा िवकायचा असतो. परंत ुराजक य नेते चांगदेव आपला एक

असनूही राजक य फाय ासाठी िवरोध प ाचा रमेश तािपकारा या शेतात जातात
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यांना सिुनता आिण कैलास ह ेदोन अप य 

िशवाय घरात पाळलेली मांजर, पोपट, 

यांनतर बिहण, भाचा 

क  ह े नातेवाईक याचबरोबर समाज सहकारी सोसायट्या, 

यापारी असे या या जीवनाला यापणारे 

चांगदवेची मुलगी सिुनता िह या ल ना या सोय रक पासनू कादंबरीची सु वात होते. मुलीला 

ल न जळुते हड्ंयाची र कम न झेपणारी असनूही मलुी या क याणासाठी 

मग वतः या बिहणी या 

यासाठी जावयाला नोकरी लागतांना चांगदेवने पैसे भरावेत अशी आट 

लाख पायचे कज घेतो. 

ितला दवाखा यात दाखल केले 

ितथे जनसवेा हीच ई रसेवे या नावाखाली लटुणारे डॉ टर पैशािशवाय िवलाज करायला तयार 

तर याचवेळी इकडे मलुा या नोकरीसाठी बिहण चांगदेवकडे पैशाची मागणी करते. घरात 

एक  क न आंदोलन करतो. 

पैसे कसे जमवायचे याचा तो िवचार करतो. 

शेतात जातो तर हसै म न पडलेली असते. 

परंतु या अगोदरच कमळाचा मृ य ू

इकडे बिहण पैशाचा तगादा लावते. 

परंत ुराजक य नेते चांगदेव आपला एकिन  कायकता 

असनूही राजक य फाय ासाठी िवरोध प ाचा रमेश तािपकारा या शेतात जातात. चांगदेव या 
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चकु या गो ीला िवरोध करतो ते हा पोलीस सरकारी कामात अडथळा आणला हणनू चांगदेवला 

िवरोध करतात. यानतंर थेट सनुीता या जळून मृ य ूझा याची बातमी येते आिण ये

या कादंबरी िवषयी ये  कादंबरीकार व समी क रंगनाथ पठारे हणतात 

कोळी यांची ही पिहलीच कादबंरी आहे

वा तव उभ केलय वाचतांना जो दाह ते आप यापयत पोहोचतात तो अिधक भावी

वा तवाकडे यांना आपल ल  वेधायचं आहे

सग यात मह वाच आह.े कोण याही लखेकाची मात बरी यातच असते

येतच असतात” २. 

अशोक कौितक कोळी यांनी यां या कादंबरी वा यातनू ामीण जीवन रेखाटतां

द:ुख,दा रद् , न मांडत नाहीत तर ते  का िनमाण होतात याची कारणिममासंा क न यावर 

उपायही सचुवतात ह े यां या लेखणीचे वैिश  सागंता येईल

कादंबरीसाठी यांनी ‘तावडी’ बोली भाषेचा वापर केला आहे

संदभ ंथ :  

१) ि य रिसक . .८  

२) पठारे रंगनाथ – आमची कादंबरी 

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

                                         

चकु या गो ीला िवरोध करतो ते हा पोलीस सरकारी कामात अडथळा आणला हणनू चांगदेवला 

यानतंर थेट सनुीता या जळून मृ य ूझा याची बातमी येते आिण ये

या कादंबरी िवषयी ये  कादंबरीकार व समी क रंगनाथ पठारे हणतात 

पिहलीच कादबंरी आह.े रचने या काही िकरकोळ दोषांना पोटात घेऊनही यांनी जे 

वा तव उभ केलय वाचतांना जो दाह ते आप यापयत पोहोचतात तो अिधक भावी

वा तवाकडे यांना आपल ल  वेधायचं आह,े यात ते खासच यश वी होतात

कोण याही लखेकाची मात बरी यातच असते. एरवी दोष कुठही दाखवता 

अशोक कौितक कोळी यांनी यां या कादंबरी वा यातनू ामीण जीवन रेखाटतां

न मांडत नाहीत तर ते  का िनमाण होतात याची कारणिममासंा क न यावर 

उपायही सचुवतात ह े यां या लेखणीचे वैिश  सागंता येईल. कंुधा आिण पाडा या दो ही 

’ बोली भाषेचा वापर केला आह.े   

आमची कादंबरी : न दी आिण िनरी णे, श दालय काशन
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चकु या गो ीला िवरोध करतो ते हा पोलीस सरकारी कामात अडथळा आणला हणनू चांगदेवला 

यानतंर थेट सनुीता या जळून मृ य ूझा याची बातमी येते आिण यथेे कादंबरी संपते.  

या कादंबरी िवषयी ये  कादंबरीकार व समी क रंगनाथ पठारे हणतात “अशोक कौितक 

रचने या काही िकरकोळ दोषांना पोटात घेऊनही यांनी जे 

वा तव उभ केलय वाचतांना जो दाह ते आप यापयत पोहोचतात तो अिधक भावी आह.े या 

यात ते खासच यश वी होतात. आिण हचे 

एरवी दोष कुठही दाखवता 

अशोक कौितक कोळी यांनी यां या कादंबरी वा यातनू ामीण जीवन रेखाटतानंा ते केवळ 

न मांडत नाहीत तर ते  का िनमाण होतात याची कारणिममासंा क न यावर 

कंुधा आिण पाडा या दो ही 

श दालय काशन,  .आ. २०१४ 


