ामीण साहि यक– शंकरराव खरात
•

सद मराठ कांदबरकार शंकरराव खरात यांचा जम सांगल िजहयातील आटपाडी गावात 11
जल
ु ,ै 1921 मये झाला. *यांचे बालपण अ*यंत क-टाचे व हाल अपे-टांचे होते.

•

/तकुल प0रि1थतीत जमलेया शंकररावांनी प0रि1थतीशी झुंज दे त, चार बक
ु ांचे 4ान पदर पडावे
5हणन
ू औंध येथे आपले बी.ए.एल.एल.बी पय:त श;ण पण
ू < केले. आ=ण आपया श;णाचा उपयोग
समाजासाठ ?हावा यासाठ *यांनी दलत चळवळीत उडी घेतल.

•

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरांCया सहवासात व *यांCया माग<दश<नाखाल शंकररावांCया कामाला अDधक
गती ाEत झाल.

•

बFक ऑफ इंJडयाचे संचालक, ऑफKसस< सलेLशन कमटचे चेअरमन आ=ण मराठवाडा Mवदयापीठाचे
कुलगN
ु अशी अनेक समानाची पदं *यांनी भष
ू Mवल.

•

सन 1984 मये जळगांव येथे आयोिजत केलेया मराठ साSह*य संमेलनाचे अय; पद *यांनी
भष
ु Mवले होते.

•

*यांCया साSह*यातन
ू समाजाCया शेवटCया 1तराचे दै य, दा0रTय वेदना, अवहे लना, पारदश<कपणे
?यLत झाल आहे . दलत व भटLया जमातीCया Mवकास योजनां सदभा<तील मागUया, *यांना
1वावलंबी, 1वतंV व जीवन जगUयाची संधी मळUयाची आवWयकता, याबाबतचे खरातांचे Mवचार
*यांCया साSह*यात उतरले आहे त.

•

भटLया MवमL
ु त जाती जमातीसाठ काम करताना आलेल,े *यांCया जगUयाचे Mवदारक अनभ
ु व बारा
बलत
े ार, तडीपार, सांगावा, गावशव इ*याद कथा संXहातन
ु द
ू तर पारधी कांदबर आज इथ तर उदया
#तथ या ललत लेख संXहातह या Mवदारकतेचा अनभ
ु व येतो.

•

टटवीचा फेरा, सट
ु का, द'डी, आडगावचे पाणी, हे इतर कथासंह, हातभ)ी, गावचा टनपोल ग,
ु जी
झोपडप)ी, मसालेदार गे.ट हाऊस, फूटपाथ नं 1, माझ नांव इ. कांदब-यांचे लेखन केले.

•

दलत वाड़मय 4ेरणा व 4व ृ ती, डॉ आंबेडकरांचे धमा7तर, डॉ आंबेडकरांनी 1927 ते 1956 या
काळात कम7वीर दादासाहे बांना लहले>या प?ाचे संपादन, डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकरांची आ मकथा, डॉ
बाबासाहे ब आंबेडकरां@या सहवासात ह *यांची प1
ु तके उलेख/नय आहे त. तर तराळ अंतराळ हे
*यांचे आ*मच0रV वैश-टयपण
ू < ठरले आहे .

•

शंकरराव खरात यांचा म*ृ यू Sदनांक 9 एMल, 2001 रोजी झाला.
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